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دور معلم التعليم االبتدائي...

املضتدلص:
ىدفت الدراسة إلى زيادة وعي تالميذ المرحمة االبتدائية بالسياحة وأىميتيا ,والكشؼ
عف أبعاد الوعي السياحي التي يجب تنميتيا تالميذ المرحمة االبتدائية.
ولقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ,وتناولت الدراسة مفيوـ السياحة وأىميتيا
وخصائصيا ,وكيفية زيادة وعى التالميذ بأىمية السياحة ,وعرض أىـ معوقات تنمية الوعي
السياحي في المدارس االبتدائية والتى منيا غياب الوعي بمظاىره المختمفة؛ مما يضعؼ تدنى
الوعي السياحي لدى األفراد ,النقص الكبير فى الكادر البشرى المتخصص والمؤىؿ والقادر
عمى إعداد البرامج التدريبية الالزمة لتنمية الوعي السياحي.
ولقد توصمت الدراسة بعض المقترحات التي تزيد مف الوعي السياحي لتالميذ المدرسة
االبتدائية ومنيا :إنو عمى معممي المدارس االبتدائية أف تتخير قصص ىادفة ومناسبة ألطفاؿ
ىذه المرحمة والتي تعنى بعرض وتناوؿ المواقؼ المعبرة عف المعرفة السياحية حيث تعد
القصص مف الوسائؿ الميمة لغرس المعرفة لدى التالميذ ,وضرورة االىتماـ بالمسرح
المدرسي نظ ار لمدور الفعاؿ الذى يمعبو فى ترسيخ الوعي بشكؿ عاـ والوعي السياحي بشكؿ
خاص لدى الطفؿ وفى تعزيز الجانب الميارى والوجداني لديو ,وذلؾ إذا تمت االستفادة مف
المواقؼ والسموكيات االيجابية التي يتـ عرضيا مف خاللو.
الكممات المفتاحية :السياحة ,التنمية المينية.
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The role of primary education teacher in developing students' tourism
awareness in the light of his professional development.
Conclusion: The study aimed to increase the awareness of primary
school students about tourism and its importance, and to uncover the
dimensions of tourism awareness that primary school students should develop.
The researcher used the descriptive approach, and the study dealt with the
concept of tourism, its importance and characteristics, and how to increase
students' awareness of the importance of tourism, and presented the most
important obstacles to develop tourism awareness in primary schools, including
the lack of awareness of its various aspects. This weakens the low awareness of
tourism among individuals, the great shortage of specialized and qualified
human cadres able to prepare the necessary training programs to develop
tourism awareness
The study reached some proposals that increase tourism awareness for
primary school pupils, including: Primary school teachers should choose
meaningful and appropriate stories for children of this stage, which are
concerned with presenting and dealing with situations expressing tourism
knowledge, as stories are an important means of instilling knowledge among
students, and the need for attention. In school theater in view of the effective
role it plays in consolidating awareness in general and tourism awareness in
particular of the child and in enhancing his skill and emotional side, and that if
the positive attitudes and behaviors that are shown through him are taken
advantage of.
key words: Tourism, Professional development
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مكذمة:
تعمؿ السياح عمى تنمية الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية لمفرد؛ كما تقوـ
بدور ميـ في ترسيخ العقائد مف خالؿ السياحة الدينية ,وفي تنمية الشعور باالنتماء لدى
المواطنيف ,واالعتزاز بالتقاليد والعادات المصرية مف خالؿ االطالع عمى حضارة أجدادىـ.
ويختمؼ االىتماـ بالوعي السياحي مف مجتمع إلى أخر ,فمنيا مف اقامت وزارت
خاصة تعني بالسياحة ,ومنيا مف خصصت ىيئات ومؤسسات مستقمة لنفس الغرض ,بينما
قامت مجتمعات أ خرى بتأسيس قوى سياسية ىدفيا الحفاظ عمى المقومات السياحية ,في
حيف ما زالت بعض المجتمعات النامية  -ومنيا مصر -تعاني مف عدـ االىتماـ الكافي
بالسياحة ,حيث ينظر الييا وكأنيا ترؼ حضاري وليس مف المستغرب اف ترى بعض افراد تمؾ
المجتمعات وىو يعبثوف بمقدراتيـ السياحية وال ييتموف بموروثاتيـ الحضارية (فيد العميري,
)267 :0222
وقد أكدت عدة دراسات عمى أىمية الوعي السياحي لمطفؿ في ربط الطفؿ بواقعو
وبيئتو ,ومف ىذه الدراسات دراس ). (Gisbert&Bullen,2017
وتعد المدرسة االبتدائية ىي الوسيط بيف أسرة الطفؿ والمجتمع ,فيي تقدـ لو ما
يعينو عمى فيـ بيئتو ومحاولة التكيؼ معيا والتغمب عمى الصعاب.
وتعد المدرسة االبتدائية الوسائط الرئيسية لتنمية المعارؼ والميارات األساسية التي
تطمبيا احتياجات التالميذ ,وىي األىـ عمى اإلطالؽ فيي تزود لممجتمع فرد مرف التفكير,
وعمى وعى وادراؾ بالمعارؼ والميارات ,واالنتماء الوطني ,وما يخصو المجتمع مف حولو,
وعممية الوعي السياحي لمطفؿ مف المياـ األساسية التي يقوـ بيا المعمـ المدرسة االبتدائية,
وتدور حوؿ إبراز أىمية السياحة مف خالؿ تدريسو لمموضوعات السياحية والقياـ بنشاط
الرحالت التعميمية والصحافة واإلذاعة المدرسية والمسرح وغيرىا ,حيث يستطيع المعمـ تفعيؿ
تمؾ األنشطة لخدمة األىداؼ المتعمقة بالسياحة لمتعريؼ بالموضوعات المتعمقة بالسياحة
(احمد الريامى.)23 :0227 ,
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وفى ضوء التطور الكبير في مجاؿ إعداد المعمـ وتطويره مينيا ,وىو الجانب
الميداني أو العممي والمتمثؿ في ربط أداء المعمـ بتحصيؿ الطالب وقدرتيـ عمى اإلنجاز,
والتقدـ العممي والتكنولوجي الذى أ خذ يمقى بظاللو عمى جميع مجاالت الحياة وفى إعداد
المعمميف ,فمػـ يعد إعداد المعمـ كافياً لقيامو بوظيفتو عمى الوجو األفضؿ في ظؿ التغيرات

المتالحقة.

لكؿ ىذه األسباب مجتمعة تجد الدراسة أنو البد مف تييئة معممي المرحمة االبتدائية
واعادة تأىيميـ لمتفاعػؿ مػع المتطمبات الجديدة لمجتمع المعرفة؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ البد مف
االىتماـ ببرامج التنميػة المينيػة المستمرة لممعمميف وتجويد العمؿ وتحسينو ,ومف ىنا برزت
مشكمة الدراسة.

مشهلة البحح:
أشارت عدة دراسات إ لى أىمية تنمية الوعي السياحي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية,
ومف ىذه الدراسات دراسة (نايؼ الشحرى )0223 ,التي توصمت إلى أف ارتفاع مستوى
الوعي السياحي يساعد عمى تحسيف التعامؿ مع السائحيف والزوار وحسف استقباليـ,
والحرص عمى تقديـ أعمى مستوى لمخدمات واألنشطة السياحية لمسائحيف دوف إزعاجيـ أو
التعرض ليـ مف العوامؿ الميمة فى الجذب السياحي لممنطقة السياحية.
ودراسة (رفيؽ دربالة )045 :0224 ,التي توصمت إلى عدة نتائج مف اىميا أف
قمة الوعي السياحي لدى الطفؿ والمواطف ,وافتقاره لمثقافة السياحية ,يقمؿ مف شأف الدولة
سياحيا وبالتالي يقؿ الدخؿ الناتج عف قطاع السياحة بيا.
ً
كما اىتمت دراسة ) ) N.; Hung ,Omale, 2014بقياس أثر تطبيؽ منيج لمسياحة
عمى مستوى المدارس والجامعات في بناء الوعي السياحي ونشر ثقافة سياحية قائمة عمى
االىتماـ بالسياحة ,ويكوف ذلؾ مف خالؿ إدخاؿ السياحة في مناىج المدارس والجامعات لبناء
المعرفة السياحية.
أف تنمية الوعي السياحي لمعمـ التعميـ االبتدائي ,وذلؾ مف خالؿ تدريب المعمميف
وتزويدىـ بالمعرفة ,والميارات واالتجاىات ,حيث أف البداية مف المدرسة االبتدائية مف خالؿ
األنشطة والبرامج اليومية التي تعمؿ عمى زيادة وعييـ السياحي عمى اختالؼ بيئاتيـ ,ومف
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ثـ نقوـ بذلؾ بأعداد جيؿ عمى مستوى عالي مف الكفاءة الحياتية والوعي المحمى والعالمي,
وىو ما يشير إلى ضرورة البحث عف األسباب التي تحد مف تقدـ مصر فى المجاؿ السياحي
خاصة إذا عممنا أف االىتماـ بتنمية الوعي السياحي يعتبر مف البدايات الالزمة؛ لتحقيؽ ىذه
التنمية وبصفة خاصة إذا ما تـ تضمي ف برامج إعداد وتربية األجياؿ القادمة بالطرؽ والوسائؿ
الكفيمة بتمكينيـ مف استيعاب الفيـ والوعي السياحي وخاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي
(أممى ميخائيؿ.)76 :0222 ,
ومما سبؽ وجدت الباحثة ضرورة تفعيؿ دور معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي
السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو ,وبذلؾ تتضح مشكمة البحث فى الكشؼ عف
دور معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو,
وذلؾ مف خالؿ األسئمة التالية:
س :2ما المقصود الوعي السياحي؟
س :0ما معوقات تنمية الوعي السياحي لتمميذ المدرسة االبتدائية مف وجية نظر المعمميف؟
س :2ما األطر النظرية لمتنمية المينية لمعممي المدرسة االبتدائية؟
س :2ما ىو دور المعمـ في تنمية الوعى السياحي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

أهذاف البحح:
 -2تعزيز وعي تالميذ المرحمة االبتدائية بالسياحة وأىميتيا.
 -0الكشؼ عف أبعاد الوعي السياحي التي يجب تنميتيا تالميذ المرحمة االبتدائية.
 -2الكشؼ عف معوقات تنمية الوعي السياحي لتالميذ المرحمة االبتدائية مف وجيو نظر
المعمميف.
 -2التعرؼ عمى االطر النظرية لمتنمية المينية لمعممي المدرسة االبتدائية.

أهنية البحح:
 .2ييتـ البحث الحالي بقضية ميمة وىى السياحة ,وصناعتيا ,ومدى الوعي بيا
ومواجيتيا بأسموب عممي مخطط.
 .0قمة األبحاث والدراسات التي تناولت متغيرات البحث مع العينة المدروسة ,وذلؾ فى حدود
إطالع الباحثة.
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 .2الكشؼ عف المعوقات التي تقابؿ معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي السياحي
لتالميذه.
 .2الكشؼ عف متطم بات تنمية الوعي السياحي لتالميذ التعميـ االبتدائي ,ومف ثـ تفيد
المربييف في كيفية االىتماـ بيا وتنميتيا.

مصطلحات البحح:
 الوعي الضياحي :Tourist Awarenessيعرؼ الوعي السياحي عمى أنو إلماـ الفرد بالجوانب الثقافية والوجدانية واالجتماعية
حوؿ السياحة ,بحيث يتشكؿ لديو كـ كبير مف المعمومات حوؿ قطاع السياحة وامتالكو قدر
مف المعمومات والمفاىيـ والميارات واالتجاىات والقيـ ,وتكوف حسي بأىمية السياحة وكيفية
تطويرىا وطرائؽ االىتماـ بيا؛ لتكويف سموكاً رشيداً نحو السياحة(صالح عودة ,وماىر

الزيادات .)24 :

التعزيف االجزائي للوعي الضياحي:
درجة إدراؾ تمميذ المرحمة االبتدائية ألىمية السياحة وأثارىا في مختمؼ جوانب المجتمع
االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرىا".
 الضياحة :Tourismانتقاؿ أي شخص مف مكاف إقامتو إلى أي مكاف أخر لمدة قصيرة نسبيا واإلنفاؽ مف
مدخالتو وليس مف العمؿ فى المكاف الذي يزوره ,وقد تكوف السياحة داخميا أو خارجيا
(يسرى دعبس.)22 :0225 ,
التعريؼ االجرائي لمسياحة :االنتقاؿ لغرض الدراسة أو الترفيو أو المعرفة والثقافة وكؿ ما
يتعمؽ بو مف أنشطة إلشباع حاجات السائح.

التينية املهيية:
ىي مجموعة مف الخبرات التعميمية (الميػارات والكفايػات) التػي يكتسػبيا معمميػـ المرحمػة
االبتدائية ,والتي ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمينػتيـ ,وىػي كػذلؾ كػؿ نشػاط يمارسػو
المعمػػـ أو يتمقػػاه أو يشػػارؾ فيػػو ,وتتجمػػى نتائجػػو بشػػكؿ إيجػػابي فػػي اكتسػػابو خبػرات جديػػدة أو
تحديث خبرات سابقة أو تعديؿ سموؾ أو تطوير معارؼ(.الدريج ,الجمؿ.)23 :0223 ,
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التعزيف اإلجزائي للتينية املهيية ملعلني التعليه االبتذائي:
مجموعة مف األىداؼ تترجـ في صورة وأنشطة ووسائؿ ,تتخذىا المدرسة االبتدائية
لتخطيط وتطوير مستقبميا ,مف خالؿ رفع كفاءة وكفاية لممعمميف المينية ,لتمبية االحتياجات
الحالية والمستقبمية ومتطمبات الجودة العالمية.

حـــــذود الـبـحـح:
حػػدود موضػػوعية :يقتصػػر البحػػث عمػػى دور معمػػـ التعمػػيـ االبتػػدائي فػػي تنميػػة الػػوعي
السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو.
حدود مكانية :وقػد تػـ اختيػار محافظػة أسػواف لقػرب المحافظػة مػف محػؿ سػكف وعمػؿ
الباحثػػة ممػػا سػػيؿ عمييػػا تطبيػػؽ أداة الدراسػػة والحصػػوؿ عمػػى البيانػػات مػػف اإلدارات التعميميػػة
التي تواصمت معيا ومديرية التربية والتعميـ بالمحافظة.
حدود بشرية :معممو المدرسة االبتدائية بمدرسة الحجز بحرى التابعة إلدارة ادفو
التعميمية .ومدرسة الحربياب االبتدائية المشتركة التابعة إلدارة دراو التعميمية
حدود زمنية :العاـ الدراسي  0226 /0225ـ

ميـــهج البـحـح:
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي ,الذى يعتمد عمى تجميع وتحميؿ الحقائؽ
والمعمومات مف مصادرىا المختمفة لمتعرؼ عمى دور معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي
السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو ,وتقديـ الحموؿ لمتغمب عمى ىذه المعوقات مف
وجية نظر معممي التعميـ االبتدائي بما يساعد عمى تنمية الوعي السياحي لتالميذ المرحمة
االبتدائية ,وستستخدـ الدراسة المنيج الوصفي الذي ييدؼ إلى دراسة الظروؼ والمتغيرات
واألوضاع المحيطة بالظاىرة ,كما يعد مف أنسب الطرؽ االستطالعية في دراسة الظاىرة
وتحديد معالميا بكؿ دقة ووضوح (.)Mandan, Deuce,2010
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خـطـوات الـبـحـح:
في ضوء ىدؼ البحث وتساؤالتو نظـ البحث فى خطوتيف عمى النحو التالي:
 -1اإلطار النظري لمدراسة وفيو تـ توضيح مفيوـ الػوعي السػياحي لتالميػذ المرحمػة االبتدائيػة
ومكونات الوعي السػياحي ,أبعػاد الػوعي السػياحي لتمميػذ المرحمػة االبتدائيػة أىميػة الػوعي
السػػػياحي لتمميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػة ,ومعوقػػػات تنميػػػة الػػػوعي السػػػياحي فػػػي المػػػدارس
االبتدائيػػة ,وبعػػض المقترحػػات لتنميػػة الػػوعي السػػياحي لتالميػػذ المدرسػػة االبتدائيػػة ,مػػع
عرض لإلطار الفمسفي لمتنمية المينية لمعممي التعميـ االبتدائي.
 -2اإلطػػػار الميػػػداني وفيػػػو تػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى دور معمػػػـ التعمػػػيـ االبتػػػدائي فػػػي تنميػػػة الػػػوعي
السػػياحي لمتالميػػذ فػػي ضػػوء التنميػػة المينيػػة لػػو وكيفيػػة تنميػػة ىػػذا الػػدور ,وذلػػؾ بتطبيػػؽ
استبياف يعد ليذا الغرض.

أوالً :اإلطـــــار اليظزي للبـحـح:
أ) الوعي الضياحي لتالميذ املزحلة االبتذائية:
تعرؼ السياحية بأنيا البحث عف الترفيو عف طريؽ السفر بأنيا

(

Peter,

 ,)Shane ,2016كما ُعرفت عمى أنيا انتقاؿ األفراد إراديا مف مكاف إلى أخر في أي وقت
مف األوقات أو ألى سبب مف األسباب لدواعي الحج والعمرة وزيارة األماكف المقدسة أو
لمعالج أو التسوؽ أو الكتساب الخبرات بشرط أف يكوف ىذا االنتقاؿ مؤقتا (فيد بف عمى
العميرى.)252 :0220 ,
كما أنيا "نشاط يقوـ بو فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنو انتقاؿ مف مكاف إلى أخر
بغرض أداء ميمة معينة أو زيارة مكاف معيف أو عدة أماكف أو بغرض الترفيو ,وينتج عنو
االطالع عمى حضارات وثقافات أخرى واضافة معمومات ومشاىدات عديدة وااللتقاء بشعوب
وجنسيات متعددة" (فؤاد غضباف.)23 :0222 ,
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وأىـ ما يميز السياحة مجموعة مف الخصائص منيا:
 موسمية النشاط حيث أف غالبية النشاط السياحي عبارة عف نشاط موسمي بسبب تركزالعطؿ فى المنشآت المختمفة ,باإلضافة إلى العوامؿ المناخية والجغرافية فى الدوؿ
المصدرة والمستقبمة لمسائحيف.
 تتميز السياحة بمرونة عالية لألسعار والدخؿ ,حيث تتأثر الق اررات السياحية بالتغيراتالطفيفة فى األسعار والدخوؿ.
 عدـ قابمية المنتج السياحي لمتخزيف أو النقؿ إلى مكاف أخر. المنتج السياحي يمثؿ مزيج مف عناصر غير متجانسة وغير قابمة لمتجزئة ,وعدـ قابميتولممس فالخدمات غير ممموسة وغير متشابية ,وقابمة لمفناء في أي لحظة (خيرية حاج
اهلل.)25-24 :0224 ,
قديما بقصورىا عمى الفئة الغنية مف المجتمعات؛ لذا كانت اعداد
بينما تميزت السياحة ً
المسافريف محدودة ,كما كانت النقػػؿ بدائي ويمكف التعرض ألخطار جسيمة في بالد مجيولػة,
وتستغرؽ فترات زمنية كبيرة.
مفيوـ الوعي السياحي لتالميذ المرحمة االبتدائية:
عرؼ الوعي السياحي بأنو "احد فروع الوعي االجتماعي الف اإلحاطة بكؿ الواقع المحيط
باإلنساف والمجتمع والطبيعة ىو ىدؼ نشاط السياحة ,ومف ثـ فإف تنمية الوعي االجتماعي
مف خالؿ التعريؼ بيذه المواقع مف خالؿ رحالت وزيارات؛ ستؤدى حتما إلى تنمية الوعي
السياحي لدى الطفؿ ,مما يجعمو يتعرؼ عمى قيمة ما يحيط بو ويعمؿ عمى تقديمو فى أفضؿ
صورة تجذب إليو السياح مف مختمؼ دوؿ العالـ"(نعيـ الظاىر ,وسراب الياس:0222 ,
.)67
كما يعرؼ الوعي السياحي بأنو "إدراؾ التمميذ لمقومات الجذب السياحي سواء الطبيعية
أو البشرية وفيمو لخصائص النشاط السياحي وأنواع السياحة ,وتقييمو لفوائدىا االقتصادية
وتقديره لمشروعات التنمية السياحية واحترامو لمسائح وحسف معاممتو وحفاظو عمى الثروات
السياحية ومشاركتو االيجابية في النشاط السياحي"( .داليا ذكى)222 :0226 ,
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كما يعرؼ الوعي السياحي عمى أنو " إلماـ التمميذ بالجوانب الثقافية واالجتماعية
والوجدانية حوؿ السياحة ,بحيث يتشكؿ لديو كـ كبير مف المعمومات حوؿ قطاع السياحة
وامتالكو قدر مف المعمومات والمفاىيـ والميارات واالتجاىات والقيـ ,وتكوف حسي بأىمية
السياحة وكيفية تطويرىا وطرائؽ االىتماـ بيا؛ لتكويف سموكاً رشيداً نحو السياحة(صالح
عودة ,وماىر الزيادات.)24 :0223 ,

ويعرؼ الوعي ا لسياحي لمتمميذ بأنو منتج أساسي مف األحاسيس الخارجية المستمدة
مف البيئة ,فالحواس تنقؿ المعمومات الحسية إلى الدماغ والذي ينقؿ ويوزع المعمومات ىذه
المعمومات إلى المناطؽ المختصة في القشرة الدماغية؛ والتي تغذي بدورىا وبشكؿ ارتجاعي
التشكؿ الشبكي الذي يعمؿ عمى نق ؿ ردود األفعاؿ إلى األعضاء الحركية لمتعامؿ مع
المستجدات البيئية( .بودربالة)043 :0224,
وتعرؼ الباحثة الوعي السياحي بأنو درجة إدراؾ تمميذ المرحمة االبتدائية ألىمية السياحة
وأثارىا في مختمؼ جوانب المجتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرىا".

مهوىات الوعي الضياحي:
لموعي السياحي لدى طفؿ االبتدائية مكونات ىي:
 .2الجانب المعرفي أو اإلدراكي :يشمؿ ىذا المكوف جانب المعمومات والمعارؼ والمبادئ
والحقائؽ والمفاىيـ التي يتضمنيا مجاؿ السياحة ,والذي يساعد الفرد عمى امتالؾ
المعرفة الجيدة بقطاع السياحة ومكوناتو والمشكالت التي تواجو تنميتو.
 .0الجانب الميارى أو السموكي :يشمؿ ىذا المكوف الميارات والقدرات والسموكيات االيجابية
لمتعامؿ مع قطاع السياحة ,حيث تبرز ميارات العمؿ اليدوي السياحي والحرفي
بالصناعات السياحية ,والعمؿ عمى تقديـ أعماؿ مبتكرة لتنمية السياحة.
 .2الجانب الوجداني أو االنفعالي :يشمؿ ىذا المكوف القيـ واالتجاىات والميوؿ التي تسيـ
فى تكويف اتجاه ايجابي لدى الفرد تجاه قطاع السياحة وتنميتو ,فتدفعو نحو المشاركة
بفاعمية نحو تقديـ المقترحات لتطوير السياحة ,وابراز االتجاىات االيجابية نحو
السائحيف( .أحمد الريامى)222 :0222 ,
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أبعاد الوعي الضياحي:
أ) البعد الديني :ويتمثؿ ىذا البعد في زيارة ومعرفة األماكف الدينية الموجودة بالداخؿ
والخارج وىذا لو أىمية كبيرة في حياة اإلنساف ,فمف خالؿ تمؾ الزيارات يتعرؼ ىذا
الجيؿ عمى األماكف الدينية ,ويترسخ في ذىنو أىميو الديف ,ومعالمو السياحية الرائعة
منذ القدـ.
ب) البعد التنموي :حيث أف لمسياحة ايجابيات اقتصادية واجتماعية عديدة يمكف تحقيقيا
بتبني إستراتيجية تخطيطية مناسبة لمموارد واإلمكانات السياحية ,فالسياحة تساعد عمى
تحسيف ميزاف المدفوعات وتوفير فرص العمؿ لكونيا نشاط خدمي يحتاج إلى االيدى
العاممة مف مختمؼ الخبرات والميارات والتخصصات أكثر مف اى قطاع اقتصادي أخر.
ت) البعد الثقافي واالجتماعي :مف خالؿ زيادة التفاعؿ الثقافي بيف أفراد المجتمع الواحد
وامكانية التعرؼ عمى ثقافات أخرى عف طريؽ االنتقاؿ بيف المناطؽ المختمفة األمر الذي
قد يؤدى إلى حدوث بعض صور التفاعؿ الفكري بيف األفراد .ومف خالؿ أيضا تنمية
وزيادة الوعي الثقافي واالجتماعي.

أهنية الوعي الضياحي لتلنيذ املزحلة االبتذائية:
توصمت دراسة (عبد اهلل العجمونى )26 :0224 ,إلى ضرورة إدخاؿ منياج دراسي ييتـ
بتعريؼ السياحة والوعي السياحي واىـ المواقع السياحية ,وضرورة االىتماـ بنشر الوعي
السياحي لدى أفراد المجتمع المحمى.
ويسيـ الوعي السياحي في تزويد ادراؾ التمميذ بأىمية السياحة ,وأكد (إبراىيـ بظاظو,
 )25-24 :0220عمى أىمية الوعي السياحي لمطفؿ مف خالؿ:
 .2يجعميـ أكثر قدرة عمى فيـ سموؾ وطبائع السياح ,وكيفية استقباليـ والتعامؿ معيـ.
 .0يكسبيـ القدرة عمى تفادى التأػثيرات السمبية لمسياحة ,ومواجيتيا والتفاعؿ مع
االيجابيات بما يتفؽ مع البيئة الثقافية والمجتمع العربي.
 .2يؤدى إلى تنمية حب االنتماء ,وتجعمو أكثر اعت از ازً بوطنو وتاريخو.

 .2يجعميـ أكثر قدرة عمى تفيـ طرؽ وطبيعة االتصاؿ الثقافي بيف الشعوب.
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بينما أكد (عمى مسمـ )223 :0222 ,عمى أىمية الوعي السياحي لتمميذ المرحمة
االبتدائية فيما يمي:
 .2الحد مف اآلثار السمبية لمسياحة وتأثيراتيا عمى المجتمع والمواطنيف.
 .0تفيـ ثقافات وحضارات األمـ والشعوب األخرى.
 .2تعديؿ االتجاىات نحو السياحة باعتبارىا صناعة المستقبؿ.
 .2إرشاد األفراد لالماكف التاريخية والسياحية واألثرية وتاريخيا الحضاري.
 .3تزويد األفراد بالمعمومات الحديثة والواضحة عف السياحة وأىميتيا.

معوقات تينية الوعي الضياحي يف املذارظ االبتذائية:
يتضح مف خالؿ ما سبؽ أىمية الوعي السياحي لتمميذ االبتدائية مف خالؿ كثير مف
الدراسات ولكف توجد عدة تحديات مف شأنيا عرقمة وتأخر الوعي السياحي لدى تالميذ
المدارس االبتدائية ,ومف ىذه التحديات:
 .2ضعؼ دور وسائؿ األعالـ المختمفة فى تنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع.
 .0غياب الوعي بمظاىره المختمفة؛ مما يضعؼ تدنى الوعي السياحي لدى األفراد.
 .2النقص الكبير في الكادر البشرى المتخصص والمؤىؿ والقادر عمى إعداد البرامج
التدريبية الالزمة لتنمية الوعي السياحي.
 .2انخفاض الوعي السياحي ودرجة تقبؿ المجتمع لمسائحيف كمما زاد الفرؽ فى المستوى
الثقافي والمادي بيف السائحيف والمجتمع المحمى.
 .3غياب النظاـ الجيد لممعمومات والخدمات اإلرشادية الذي يبرز المقومات السياحية
والنتائج المترتبة عمييا فى مختمؼ مجاالت الحياة.
 .4أف الوعي السياحي ال يمكف أف تتوافر وتتكامؿ عناصره فى أي مجتمع في ظؿ غياب
عديد مف المقومات الييكمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية والتعميمية (عمر
الطوالية ,وىاني عبيدات.)26 :0222 ,
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ويتضح مما سبؽ وجود عديد مف التحديات اماـ تنمية الوعي السياحي لتمميذ
االبتدائية؛ أىميا ضعؼ دور االعالـ في تنمية الوعي السياحي الجماىيري ,ونقص الكوادر
المؤىمة في ذلؾ؛ وبالتالي قمة وضعؼ الوعي السياحي لدى معممو المدارس االبتدائية
والمسؤولوف عف تنمية الوعي التالميذ السياحي.
بعض المقترحات لتنمية الوعي السياحي لتالميذ المدرسة االبتدائية:
تفيد الرحالت في تعزيز تنمية الوعي السياحي لمطفؿ ,وذلؾ بشكؿ عممي عف طريؽ
ربط التوجيو والمعرفة بالواقع والممارسات العممية ,حيث تعتبر مف أىـ الوسائؿ المباشرة
إلعطاء خبرة مباشرة تسيـ فى تحقيؽ األىداؼ المنشودة (فاروؽ البوىى ,واحمد محفوظ,
.)72 ,0222
كما تسيـ الرحالت تسيـ في نشر الوعي السياحي اليادؼ بيف أجياؿ المستقبؿ,
وفي خروج األجياؿ الجديدة مف اآلفاؽ الضيقة إلى اآلفاؽ الواسعة ,وكسب العموـ والخبرات
العممية وتوسيع أفؽ المعرفة الحياتية(عبد الصاحب الشاكرى.)07 :0225 ,
وتساعد زيارة المتاحؼ عمى تأكيد ىوية التالميذ ,والتعرؼ عمى حضارة وطنيـ ,مما
يدعـ انتمائيـ ووطنيتيـ ,ويمكنيـ مف التفرقة بيف ثقافة وطنيـ وتاريخو ,وبيف ثقافة
المجتمعات األخرى واالنتماء إلى ثقافة وتراث مجتمعو انتماء قائما عمى الوعي بتاريخ بالده,
وميراث وطنو.
فعمى المدارس االبتدائية االىتماـ بتنمية الوعي السياحي مف خالؿ الرحالت
المدرسية ,وخاصة أف محافظة اسواف مميئة بالمتاحؼ واآلثار المصرية القديمة والطبيعة
الخالبة التي تسيـ في تنمية الوعي السياحي بأبعاده التاريخية والدينية والترفييية carter,
).)2009, 42
عمى معممي المدارس االبتدائية أف تتخير قصص ىادفة ,ومناسبة ألطفاؿ ىذه
المرحمة والتي تعنى بعرض وتناوؿ المواقؼ المعبرة عف المعرفة السياحية ,حيث تعد القصص
مف الوسائؿ الميمة لغرس المعرفة لدى التالميذ ,وىى قادرة عمى تأكيد االتجاىات المرغوبة
عف طريؽ استثارة مشاركة الطفؿ لنماذج السموؾ التي تقوـ القصة بتقديميا لممواقؼ التي
تصورىا(فاروؽ البوىى ,وأحمد محفوظ.)73 :0222 ,
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كما يمعب المسرح المدرسي دو ارً فاعالً في ترسيخ الوعي بشكؿ عاـ والوعي السياحي

ب شكؿ خاص لدى الطفؿ وفى تعزيز الجانب الميارى والوجداني لديو ,وذلؾ إذا تمت االستفادة
مف المواقؼ والسموكيات االيجابية التي يتـ عرضيا مف خاللو ,واالبتعاد عف السموكيات
السمبية المرتبطة بيا).) carter, 2009, 44
التنمية المينية لمعمـ المرحمة االبتدائية:
يعرؼ المركز القومي لمبحوث التربوية بجميورية مصر العربية التنمية المينية بأنيا
مجمؿ األنشطة التي تُثري العمؿ الميني ,وتتضمف أنشطة فردية ,وتعمـ مستمر ,وتدريب
أثناء الخدمة ,باإلضافة عمى الجماعات الدراسية وغيرىا مف خبرات التعميـ الرسمية وغير
الرسمية ,التي تبدأ منذ إعداد معمـ التعميـ األساسي قبؿ الخدمة ,وتستمر حتى سف
التقاعد(.المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية)55 :0223 ,
كما تعرؼ التنمية المينية لمعمـ التعميـ االبتدائي بأنيا نشاط ُيركز تحقيؽ تغيير
ىادؼ في معارفو وقدراتو ومياراتو ,في ضوء متطمبات عممو الحالية والمستقبمية ,بيدؼ
تطوير أدائو التربوي والتدريسي(.عبد الحميـ)05 :0226 ,
وتتكوف التنمية المينية مف ثالثة مكونات أساسية وىي:
 تعمـ نظري :ويشتمؿ عمى حمقات دراسية تركز عمى النظرية والمعرفة البحثية.-

تدريب ميني :ويشتمؿ عمى دورات قصيرة ومؤتمرات وورش عمؿ.

-

دعـ فني :ويشتمؿ عمى إجراءات وترتيبات لتدعيـ الوظيفة(.السيد.)222 :0225 ,

ويتبيف مما سبؽ أف التنمية المينية لمعممي التعميـ االبتدائي بأنيا عممية ُمنظمة ىادفة,
تُزود المعمـ بعديد مف خبرات التعميـ ,التي تُحدث تغيي ارً في السموؾ المعمـ ,وينقمو مف
مستواه الحالي إلى مستوى أفضؿ ,وبالتالي تتحقؽ أىداؼ المدرسة االبتدائية.

مما سبؽ أف التنمية المينية لمعممي التعميـ االبتدائي ىي مجموعة مف األىداؼ تترجـ
في صورة وأنشطة ووسائؿ ,تتخذىا المدرسة االبتدائية لتخطيط وتطوير مستقبميا ,مف خالؿ
رفع كفاءة وكفاية لممعمميف المينية ,لتمبية االحتياجات الحالية والمستقبمية ومتطمبات الجودة
العالمية.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 062 -

دور معلم التعليم االبتدائي...

عدد فبراير-ج2221 )22( -1م

أهذاف التينية املهيية ملعلني التعليه االبتذائي:
تتعدد أىداؼ التنمية المينية لمعممي التعميـ االبتدائي ومنيا:
 .2إضافة معارؼ مينية جديدة إلى المعممات.
 .0تنمية الميارات المينية لدييف.
 .2تنمية القيـ المينية الداعمة لسموكيف وتأكيدىا.
 .2تمكينيف مف تحقيؽ تربية ناجحة ألطفاليف( .السيد)223 :0225 ,
 .3التأكيد عمى قيـ المينية واالحتراؼ في العمؿ التعميمي.
 .4تعزيز روح الثقة والعمؿ التعاوني ,والشعور بالمسئولية الذاتية والوطنية.
.5

نشر وتعميـ ثقافة الجودة التعميمية ,وتوليد اتجاىات إيجابية نجو جودة التعميـ.

.6

تطوير خبرات وميارات إعداد المناىج الدراسية وصياغتيا كبرامج تدريبية.

.7

تطوير خبرات وميارات طرؽ التدريس الحديثة.

 .22تعزيز قدرة المعمـ عمى استخداـ تقنيات التعميـ واالتصاؿ الحديث.
 .22تطوير ميارات وكفايات المعمـ لمواكبة التطور المستمر في المياـ الوظيفية في ضوء
معايير الجودة التعميمية.
 .20المساىمة في إطالؽ طاقة المعمـ وقدراتو في سبيؿ تحسيف مستوى رضاىا
الميني(.الديب.)23 :0225 ,
ويتضح مما سبؽ أف التنمية المينية لمعممي التعميـ االبتدائي ,تيدؼ إلى تطوير
قدرات المعمـ ومياراتو ,وذلؾ مف خالؿ تدريبو عمى تحفيز التالميذ عمى طرح الموضوعات
وتحميؿ المعمومات ,والتفكير النقدي ,واتخاذ القرار.

مربرات التينية املهيية ملعلني التعليه االبتذائي:
ىناؾ مجموعة مف المبررات القوية التي تدعو إلى التنمية المينية لمعممي التعميـ
االبتدائي منيا:
 .1مبررات معرفية :تتمثؿ في التقدـ العممي اليائؿ في شتى المياديف ,وتقدـ وسائؿ
المعرفة ,وتطور مفيوـ العمؿ ,حيث يستمزـ تعميـ المعمـ بشكؿ مستمر لتدعيـ العمؿ
بالمعرفة المتطورة والميارات المتجددة التي تجعؿ منيا قوة فعالة في إحداث التغيير.
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 .2مبررات تكنولوجية :تتمثؿ في حاجة المعمـ إلى التعرؼ عمى استخداـ اآلليات الحديثة,
كالحاسب اآللي ,وشبكات الوسائؿ المتعددة ,والمكتبات اإللكترونية.
 .3مبررات تربوية :تتمثؿ فيما يستجد في المجاؿ التربوي واألكاديمي لممعمـ(السيد:0225 ,
.)222
 .4يعد معمـ التعميـ االبتدائي أكثر عناصر العممية التعميمية تأثي ارً في تعمـ التالميذ ,مف
خالؿ نموه الميني والذاتي.

 .5اإلعداد الذي تمقاه المعمـ قبؿ الخدمة ميما كاف جيداً ,إال أنو ليس كافياً بما يمكنيا مف
أداء دوره التعميمي والتربوي في ظؿ تطورات العصر التي تفرض نفسيا عمى المنظومة

التعميمية)Flowers, Martens & Mulhall, 2002, 57(.
ويمكف إضافة مبرر أخر إلى ما سبؽ لمتنمية المينية لمعممي التعميـ االبتدائي وىو
االنعكاس القوي لمتطورات العالمية عمى المنظومة التعميمية ,وبذلؾ زادت مسئولية معمـ تعميـ
االبتدائي ناحية تالميذه.

ثاىيًا الذراصة امليذاىية:
إجزاءات البحح:
 .2مسح األدبيات المتعمقة بالبحث وذلؾ مف خالؿ االطالع عمي الدراسات والمراجع العربية
واألجنبية.
 .0بناء االستبانة وتحكيميا.
 .2تطبيؽ االستبانة الخاصة بالوعي السياحي عمى معممي التعميـ االبتدائي.
 .2معالجة النتائج إحصائيا وذلؾ لإلجابة عف أسئمة الدراسة.
 .3تفسير النتائج وصياغة التوصيات والمقترحات.

حذود البحح:
حػػدود موضػػوعية :يقتصػر البحػػث عمػػى دور معمػػـ التعمػػيـ االبتػػدائي فػػي تنميػػة الػػوعي
السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو.
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حدود مكانية :وقػد تػـ اختيػار محافظػة أسػواف لقػرب المحافظػة مػف محػؿ سػكف وعمػؿ
الباحثػػة ممػػا سػػيؿ عمييػػا تطبيػػؽ أداة الدراسػػة والحصػػوؿ عمػػى البيانػػات مػػف اإلدارات التعميميػػة
التي تواصمت معيا ومديرية التربية والتعميـ بالمحافظة.
حدود موضوعية :أختص البحث بدراسة دور معمـ التعميـ االبتدائي (تنمية الوعي السياحي –
المعوقات التي تواجو تنمية الوعي السياحي) لدي تالميذ التعميـ االبتدائي.
حدود جغرافية :إدارة ادفو التعميمية بأسواف.
حدود زمنية :العاـ الدراسي  0226 /0225ـ

ميهج البحح:
أ عتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي ,لما لقدرتو مف استنباط عالقات ىامة
بيف الظواىر الحادثة ودوره في فيـ الظواىر ,وتفسير معنى البيانات.

جمنوعة البحح:
تمثمت مجموعة البحث في مجموعة مف معممي التعميـ االبتدائي عددىـ (ف=,)32
إدارة ادفو التعميمية.

أدوات البحح:
تمثمت أدوات البحث في استبانة لمعممي التعميـ االبتدائي لمكشؼ عف دور دور معمـ
التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو.
مكونات االستبانة :تكونت االستبانة مف محوريف ىما:
 دور معمـ التعميـ االبتدائي في تحقيؽ الوعي السياحي لمتالميذ. دور معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي السياحي لمتالميذ. معوقات دور تنمية الوعي السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لممعمـ. تصحيح االستبانة :تـ تصحيح االستبانة عمى خمسة مستويات ,وىى: أوافؽ بشدة = .3
 أوافؽ = .2
 محايد = .2
 ال أوافؽ = .0
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 ال أوافؽ بشدة = .2
 المعالجة اإلحصائية المستخدمة : .2التك اررات والنسب المئوية
 .0المتوسط الحسابي
 .2االنحراؼ المعياري
 اعتماد ميزاف تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي :االستجببت
غٛز يٕافك بشذة
غٛز يٕافك
يحبٚذ
يٕافك
يٕافك بشذة

جذٔل ( )1
يٛشاٌ تمذٚز٘ ٔفمب نًمٛبص نٛكزث انخًبسٙ
درجت انًًبرست
انًتٕسظ انًزجح
يُخفضت جذا
يٍ  1إنٗ 1,08
يُخفضت
يٍ  1,01إنٗ 2,68
يتٕسطت
يٍ  2,61إنٗ 3,48
ػبنٛت
يٍ  3,41إنٗ 4,28
ػبنٛت جذا
يٍ  4,21إنٗ 5,88

وعميو سوؼ نستخدـ المتوسط المرجح إلجابات األفراد ( عينة البحث ) عمى العبارات
باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي بغرض معرفة دور دور معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية
الوعي السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو.

 -حضاب صذم االصتباىة:

لمتأكد مف صدؽ االستبانة استخدمت الباحثة صدؽ المحكميف ,وكذلؾ االتساؽ

الداخمي  ,وصدؽ المقارنة الطرفية ,وفيما يمي توضيح لذلؾ:
أ .الصدؽ الظػاىري :ويقصػد بالصػدؽ الظػاىري مػدى مناسػبة االسػتبانة ظاىريػا لمغػرض التػي
وضػػعت مػػف أجمػػو ,مػػف خػػالؿ الفحػػص المبػػدئي لمحتػػوى االسػػتبانة ,وقػػد راعػػت الباحثػػة مػػا
يمي:
 )2وضوح تعميمات االستبانة.
 )0صالحية العبارات التي تيدؼ االستبانة لقياسيا.
 )2إمكانية طبع االستبانة وتطبيقيا وتصحيحيا وتفسير نتائجو بسيولة ويسر.
ب .صدؽ المحتوى  :قامت الباحثة بعرض االستبانة في صورتو األولية عمى عدد ( )22مف
المتخصصيف في مجاؿ أصوؿ التربية وعمـ النفس التربوي؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ مدى
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مالئمة العبارات موضع القياس ,وما قد يوجد بيا مف تداخؿ أو تكرار ,وبناءا عمى أرائيـ
قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكميف  ,وقد استبقت الباحثة عمى
العبارات التي اتفؽ عمى صالحيتيا المحكميف بنسبة  %62فأكثر ,وفيما يمي جدوؿ()0
يوضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى المقياس وعباراتو والتي تـ حسابيا باستخداـ معادلة
كوبر  : Cooperجدوؿ (  )0نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى استبانة الوعي السياحي
جذٔل ( )2
َسب االتفبق ب ٍٛانًحكً ٍٛػهٗ استببَت انٕػ ٙانسٛبحٙ
ػببراث االستببَت
و
 .1ألٕو بؼًم رحالث سٛبحٛت نتاليٛذ انًذرست
 .2أَشز انٕػٗ بأًْٛت انسٛبحت ب ٍٛانتاليٛذ
ٚ .3ذرن أطفبن ٙيفٕٓو انسٛبحت
 .4أػزف انتاليٛذ بإَٔاع انسٛبحت
 .5ألزأ يغ انتاليٛذ بشغف ػٍ انًشكالث انسٛبحت
 .6أػزف أطفبن ٙببنًزدٔد انثمبفٔ ٙاالجتًبػ ٙنهسٛبحت
 .7أتببغ يٍ تاليٛذ انًزحهت االبتذائٛت انُشبطبث انسٛبحٛت انجذٚذة
 .0أػزف تاليٛذ انًزحهت االبتذائٛت بأًْٛت انؼبئذ االلتصبد٘ نهسٛبحت
 .0افكز يغ تاليٛذ انًزحهت االبتذائٛت ف ٙحهٕل نهًشكالث انسٛبحٛت
 .18أبتكز أَشطت نشٚبدة انٕػ ٙانسٛبح ٙنذ٘ تاليٛذ انًزحهت االبتذائٛت
 .11تمذو انًسزحٛبث ػٍ االيبكٍ انسٛبحٛت
 .12تسزد انمصص ػٍ انًصز ٍٛٚانمذيبء
 .13تمذو نٕحبث فُٛت تؼبز ػٍ االيبكٍ انسٛبحٛت
 .14تمذو افالو ٔثبئمٛت ػٍ انًؼبنى انسٛبحٛت االثزٚت
 .15تشبرن انتاليٛذ ف ٙسٚبرة انًؼبنى انسٛبحٛت انًختهفت
 .16تشبرن انتاليٛذ ف ٙسٚبرة انًتبحف االثزٚت
تؼزف انتاليٛذ بأْى ريٕس انسٛبحت فٗ يصز
.17
 .10تؼزض افالو نكٛفٛت انًحبفظت ػهٗ االيبكٍ انسٛبحٛت
 .10تكسب انتاليٛذ يؼهٕيبث ػٍ كٛفٛت انًحبفظت ػهٗ االيبكٍ انسٛبحٛت
 .28تًبرص انسهٕن اإلٚجبب ٙاثُبء انزحالث داخم االيبكٍ انسٛبحٛت
 .21انتخٕف يٍ تحًم يسئٕنٛت انتاليٛذ خبرج انًذرست
 .22لهت تُبٔل انًٕضٕػبث انسٛبحٛت ف ٙانًذرست
 .23اَؼذاو انزغبت ٔاالْتًبو بتًُٛت انٕػ ٙانسٛبح ٙنهطفم
 .24ػذو تٕافز ٔسبئم اَتمبل نهتاليٛذ
 .25ػذو تؼبٌٔ يشزف انزحالث
 .26اَخفبض انًٛشاَٛت نتُفٛذ انزحالث ٔانشٚبراث انسٛبحٛت
 .27ػذو اْتًبو اسز انتاليٛذ ببنزحالث انسٛبحٛت نهتاليٛذ
 .20انهٕائح ٔانمٕاَ ٍٛنًذارص انتؼهٛى االبتذائ ٙتؼٕق انخزٔج ببنتاليٛذ ف ٙانزحالث
 .20ػذو تفٓى األسزة ألًْٛت يًبرست األَشطت انت ٙتًُٗ انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ
 .38لهت اْتًبو اإلدارة بتًُٛت انٕػ ٙانسٛبح ٙنتاليٛذ انًزحهت االبتذائٛت
االستببَت ككم
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وبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكميف في صياغة بعض العبارات ,فقد
بمغت نسبة االتفاؽ عمى االستبانة ككؿ إلى ( )%72.45وىى تعد نسبة اتفاؽ عالية؛ وبذلؾ
أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية بعد مكونة مف ( )22عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد :
 البعد األوؿ :دور معمـ التعميـ االبتدائي في تحقيؽ الوعي السياحي لمتالميذ ويتكوف مف( )22عبارات.
 البعد الثاني :دور معمـ التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي السياحي لمتالميذ ويتكوف مف( )22عبارات.
 البعد الثالث :معوقات دور تنمية الوعي السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لممعمـويتكوف مف ( )22عبارات.
صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة  :تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لالستبانة مف
خالؿ التطبيؽ الذي تـ لالستبانة عمى العينة االستطالعية التي قواميا ( )32معمـ إدارة ادفو
التعميمية بأسواف وذلؾ كما يمي:
 )1حضاب معامالت االرتباط بني عبارات االصتباىة والذرجة الهلية للبعذ التابع هلا :
جذٔل ( )3
يؼبيالث االرتببط ب ٍٛػببراث استببَت انٕػ ٙانسٛبحٔ ٙدرجبث األبؼبد كم بؼذ ػهٗ حذِ
يؼٕلبث دٔر تًُٛت انٕػٙ
دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائٙ
دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙفٙ
انسٛبح ٙنهتاليٛذ ف ٙضٕء
ف ٙتحمٛك انٕػ ٙانسٛبحٙ
تًُٛت انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ
انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهى
نهتاليٛذ
يؼبيم ارتببط
يؼبيم ارتببط
يؼبيم ارتببط
انؼببرة ببنذرجت
انؼببرة
انؼببرة ببنذرجت
انؼببرة
انؼببرة ببنذرجت
انؼببرة
انكهٛت نهبؼذ
انكهٛت نهبؼذ
انكهٛت نهبؼذ
**8,061
1
**8,002
1
**8,000
1
**8,730
2
**8,008
2
**8,040
2
**8,660
3
**8,030
3
**8,001
3
**8,588
4
**8,670
4
**8,055
4
**8,052
5
**8,037
5
**8,063
5
**8,604
6
**8,013
6
**8,067
6
**8,701
7
**8,022
7
**8,041
7
**8,723
0
**8,061
0
**8,700
0
**8,051
0
**8,045
0
**8,555
0
**8,023
18
**8,083
18
**8,036
18
(**) دانت ػُذ يستٕٖ ()8,81
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف عبارات االستبانة والدرجة الكمية لكؿ
بعد تراوحت ما بيف ( , ) 2,322و( )2,766وجميعيا دالة إحصائية عند مستوى
.2,22
 )2حضاب معامالت االرتباط بني الذرجة الهلية لهل بعذ والذرجة الهلية لالصتباىة :
جذٔل () 4
يؼبيالث االرتببط ب ٍٛانذرجت انكهٛت نكم بؼذ يٍ ابؼبد استببَت انٕػ ٙانسٛبحٙ
ٔانذرجت انكهٛت نالستببَت
يؼبيم االرتببط
أبؼبد االستببَت
انبؼذ األٔل

دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتحمٛك انٕػ ٙانسٛبحٙ
نهتاليٛذ

**8,500

دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتًُٛت انٕػ ٙانسٛبحٙ
انبؼذ انثبَٙ
نهتاليٛذ
يؼٕلبث دٔر تًُٛت انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ ف ٙضٕء
**8,082
انبؼذ انثبنث
انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهى
(**) دانت ػُذ يستٕٖ ()8,81
**8,003

يتضح مف الجدوليف السابقيف أف معامالت االرتباطات بيف العبارات والدرجة الكمية
لالستبانة وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية لالستبانة كميا دالة عند مستوى
( ) 2.22وىذا يدؿ عمى ترابط وتماسؾ العبارات والمحاور والدرجة الكمية مما يدؿ عمى أف
االستبانة تتمتع باتساؽ داخمي.
 -حضاب ثبات االصتباىة :

يعد الثبات مف الشروط السيكومترية اليامة التي تعبر عف الدقة في قياس ما يدعى

قياسو ,وقد تـ حساب ثبات االستبانة بعدة طرؽ وىي معامؿ الفا كرونباخ ,والتجزئة
النصفية ,واعادة التطبيؽ كما يمي :
أ .معامل الفا نزوىباخ  :استخدمت الباحثة ىذه الطريقة في حساب ثبات االستبانة وذلؾ
بتطبيقو عمى عينة قواميا ( )32معمـ مف إدارة ادفو التعميمية بأسواف ويوضح الجدوؿ
معامالت الثبات لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معامؿ الفا,
وقد بمغت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لالستبانة ككؿ . 2,702
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ب .التجشئة اليصفية  :كما تـ حساب معامؿ ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية مف
خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجات المعمميف عمى النصؼ الفردي مف االستبانة
ودرجاتيـ عمى النصؼ الزوجي ,ثـ تـ استخداـ معادلة جوتماف ,والجدوؿ التالي يوضح
معامالت الثبات:
جذٔل ( )5
لٛى يؼبيم انثببث نكم بؼذ يٍ أبؼبد استببَت دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتًُٛت انٕػ ٙانسٛبحٙ
نهتاليٛذ ف ٙضٕء انتًُٛت انًُٓٛت نّ ٔنالستببَت ككم
يؼبيم انتجشئت
يؼبيم
يؼبيم انفب
ػذد
انُصفٛت
األبؼبد
ٔتًبٌ
كزَٔببخ
انؼببراث
(سبٛزيبٌ -بزٔاٌ)
دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائٙ
8,045
8,054
8,060
18
ف ٙتحمٛك انٕػٙ
انسٛبح ٙنهتاليٛذ
دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائٙ
8,073
8,073
8,075
18
ف ٙتًُٛت انٕػ ٙانسٛبحٙ
نهتاليٛذ
يؼٕلبث دٔر تًُٛت انٕػٙ
انسٛبح ٙنهتاليٛذ فٙ
8,041
8,043
8,065
18
ضٕء انتًُٛت انًُٓٛت
نهًؼهى
8,075
8,008
8,028
38
االستببَت ككم

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس ور معمـ
التعميـ االبتدائي في تنمية الوعي السياحي لمتالميذ في ضوء التنمية المينية لو ,ومف ثـ
ثبات االستبانة ككؿ ,ويتضح مف الجدوؿ أف القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى
صالحية االستبانة لمتطبيؽ.
ج .إعادة التطبيؽ  :تـ حساب ثبات االستبانة بطريقة التطبيؽ واعادة التطبيؽ Test-
 retestوذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف  ,Pearsonحيث قامت الباحثة بإعادة
تطبيؽ االستبانة عمى عدد (  32معمـ ) مف معممي إدارة ادفو التعميمية بأسواف.
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جذٔل ( )6
ٕٚضح يؼبيالث ثببث أبؼبد استببَت انٕػ ٙانسٛبح ٙبطزٚمت إػبدة االختببر
انثببث بإػبدة انتطبٛك
أبؼبد االستببَت
و
دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتحمٛك انٕػٙ
**8,054
1
انسٛبح ٙنهتاليٛذ
دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتًُٛت انٕػٙ
**8,034
2
انسٛبح ٙنهتاليٛذ
يؼٕلبث دٔر تًُٛت انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ فٙ
**8,747
3
ضٕء انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهى
**8,708
االستببَت ككم
** دانت ػُذ يستٕٖ دالنت 8,81

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات لقياس معمـ التعميـ
االبتدائي في تنمية الوعي السياحي لمتالميذ ,ومف ثـ ثبات االستبانة ككؿ.

 أصاليب املعاجلة اإلحصائية:
تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSS ver.22في إجراء التحميالت
اإلحصائية ,واألساليب المستخدمة في ىذا البحث ىي:


معادلة كوبر  Cooperإليجاد نسب االتفاؽ بيف المحكميف.

 أسموب ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وجوتماف لحساب ثبات االستبانة.
 معامؿ ارتباط بيرسوف  Pearsonلحساب الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ.
 معامؿ ارتباط بيرسوف  Pearsonبيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي
تنتمي إليو؛ وذلؾ لتقدير االتساؽ الداخمي لالستبانة.
 تحميؿ االستبانة مف خالؿ حساب كؿ مف التك اررات والنسب المئوية ,والمتوسطات
الحسابية ,واالنحرافات المعيارية.
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عزض اليتائج ومياقشتها :
يتـ عرض النتائج مف خالؿ محاور االستبياف كال عمى حدة كالتالي :

احملور األول :دور معله التعليه االبتذائي يف حتكيل الوعي الضياحي للتالميذ
جذٔل ( )7
انتكزاراث ٔانُسب انًئٕٚت ٔانًتٕسظ ٔاالَحزاف انًؼٛبر٘ ٜراء دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙفٙ
تحمٛك انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ
االستجبببث
يضًٌٕ انبُذ
-1ألٕو بؼًم رحالث
نتاليٛذ
سٛبحٛت
انًذارص االبتذائٛت
-2أَشز انٕػٗ بأًْٛت
انسٛبحت ب ٍٛانتاليٛذ
تاليٛذ٘
ٚ-3ذرن
يفٕٓو انسٛبحت
انتاليٛذ
-4أػزف
بإَٔاع انسٛبحت
-5ألزأ يغ انتاليٛذ
بشغف ػٍ انًشكالث
انسٛبحت
انتاليٛذ
-6أػزف
انثمبفٗ
ببنًزدٔد
ٔاالجتًبػٗ نهسٛبحت
-7أتببغ يٍ انتاليٛذ
انُشبطبث انسٛبحٛت
انجذٚذة
انتاليٛذ
-0أػزف
انؼبئذ
بأًْٛت
االلتصبد٘ نهسٛبحت
-0أفكز يغ انتاليٛذ فٙ
نهًشكالث
حهٕل
انسٛبحٛت
أَشطت
-18أبتكز
انٕػٙ
نشٚبدة
انسٛبح ٙنذٖ تاليٛذ
انتؼهٛى االبتذائٙ

ال أٔافك
بشذة
انتكزار
%
20

ال أٔافك

يحبٚذ

أٔافك

انتكزار
%
64

انتكزار
%
4

انتكزار
%
3

أٔافك
بشذة
انتكزار
%
8

%20,8

%64,8

%4,8

%3,8

%8,8

8
%8,8
0
%0,8
3
%3,8
35

11
%11,8
0
%0,8
6
%6,8
55

7
%7,8
15
15,8
10
%10,8
3

20
%20,8
52
%52,8
35
%35,8
3

53
%53,8
16
%16,8
37
%37,8
4

%35,8

%55,8

%3,8

%3,8

%4,8

60

23

3

1

4

%60,8

%23,8

%3.8

%1.8

%4,8

65

25

5

4

1

%65,8

%25.8

%5.8

%4.8

%1,8

60

17

0

4

2

%60,8

%17,8

%0,8

%4,8

%2,8

60

10

6

4

3

%60,8

%10,8

%6,8

%4,8

%3.8

73

10

6

2

1

%73,8

%10,8

%6,8

%2,8

%1,8

انًتٕسظ انًزجح نهًحٕر األٔل
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انًتٕسظ

االَحزاف
انًؼٛبر٘

درجت
انًًبرست

1,01

8,647

يُخفضت

4,24

8,006

ػبنٛت جذا

3,50

1,138

ػبنٛت

3,07

1,830

ػبنٛت

1,06

8,021

يُخفضت

1,40

8,026

يُخفضت
جذا

1,51

8,047

يُخفضت
جذا

1,53

8,040

يُخفضت
جذا

1,54

8,000

يُخفضت
جذا

1,48

8,770

يُخفضت
جذا

2,20

4,067

يُخفضت
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يتضح مف المؤشرات اإلحصائية لممحور األوؿ الستبانة الوعي السياحي أف :
المتوسط العاـ  :والذي يساوى ( )0,07مع انحراؼ معياري ( )2,645؛ وىو يؤكد
عمى وجود ميؿ في وجية نظر عينة الدراسة عمى وجود ممارسة بصورة منخفضة لوقوعيا
ضمف فئة المقياس (مف  2,62إلى  )0,42وىى تعتبر منخفضة مف وجية نظر عينة
الدراسة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف معمـ التعميـ االبتدائي ال ييتـ بتحقيؽ الوعي
السياحي لدي التالميذ ,والي ضعؼ الدور الذي يقمف بو ,وضعؼ المعمميف بتحقيؽ الوعي
السياحي لدي التالميذ.
المرتبة األولى :يوجد مستوى ممارسة بدرجة عالية جدا عمى نطاؽ البند ()0
بمتوسط ( )2,02وىى مف مؤشرات الفئة الخامسة لممتوسط (مف  2,02إلى  )3,22والتي
تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة العالية جدا عمى نطاؽ ذلؾ البند ,وأف وجية نظر عينة
الدراسة تميؿ إلى االتجاه شديد االيجابية.
المرتبة الثانية :يوجد مستوى ممارسة بدرجة عالية عمى نطاؽ البنود ()2,2
بمتوسطات تراوحت ما بيف ( 2,36إلى  )2,75وىى مف مؤشرات الفئة الرابعة لممتوسط (مف
 2,22إلى  ) 2,02والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة العالية عمى نطاؽ تمؾ البنود
 ,وأف وجية نظر عينة الدراسة تميؿ إلى االتجاه االيجابي.
المرتبة الثالثة  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة منخفضة عمى نطاؽ البنود ()3 ,2
بمتوسطات تراوحت بيف (2,62إلى  ) 2,64وىى مف مؤشرات الفئة الثانية لممتوسط (مف
 2,62إلى  )0,42والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة المنخفضة عمى نطاؽ تمؾ
البنود ,وأف وجية نظر عينة الدراسة تميؿ إلى االتجاه السمبي.
المرتبة الرابعة :يوجد مستوى ممارسة بدرجة منخفضة جدا عمى نطاؽ البنود (,4
 )22 ,7 ,6 ,5بمتوسطات تراوحت بيف ( 2,2إلى  )2,32وىى مف مؤشرات الفئة األولي
لممتوسط (مف 2إلي  )2,6والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة المنخفضة جدا عمى
نطاؽ تمؾ البنود ,وأف وجية نظر عينة الدراسة تميؿ إلى االتجاه السمبي.
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى ضعؼ الوعي لدي معممي المرحمة االبتدائية
بالرحالت سياحية لمتالميذ وقمة القياـ بيا نظ ارً لصعوبتيا ,ضعؼ تعرض المعمـ لممشكالت
السياحة وحموليا داخؿ المدرسة وقمة وعيو بأىمية التطرؽ ليا ,ضعؼ تناوؿ المردود الثقافي

واالجتماعي لمسياحة والنشاطات السياحية الجديدة اخؿ الروضات ,قمة وعي المعمـ بأىمية
العائد االقتصادي لمسياحة ,قمة التطرؽ إلي ابتكار وتناوؿ أنشطة لزيادة الوعي السياحي لدى
التالميذ.

4.5

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شكم (  )1انًذرج انتكزار٘ نًتٕسطبث ػببراث انًحٕر األٔل ٔانذ٘ ٚؼبز ػٍ دٔر يؼهى انتؼهٛى
االبتذائ ٙف ٙتحمٛك انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ

وبذلؾ قد تمت االجابة عمى التساؤؿ األوؿ مف تساؤالت الدراسة وىو :ما دور معمـ
التعميـ االبتدائي في تحقيؽ الوعي السياحي لمتالميذ؟
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احملور الجاىي :دور معله التعليه االبتذائي يف تينية الوعي الضياحي للتالميذ
جذٔل ( )0
انتكزاراث ٔانُسب انًئٕٚت ٔانًتٕسظ ٔاالَحزاف انًؼٛبر٘ ٜراء ػُٛت انبحث حٕل دٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتًُٛت
انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ
االستجبببث

يضًٌٕ انبُذ

 -1تمدددددذو انًسدددددزحٛبث
ػٍ االيبكٍ انسٛبحٛت
-2تسددزد انمصددص ػددٍ
انًصز ٍٛٚانمذيبء
-3تمددددذو نٕحددددبث فُٛددددت
تؼبددددددز ػددددددٍ االيددددددبكٍ
انسٛبحٛت
-4تمدددذو افدددالو ٔثبئمٛدددت
ػدددٍ انًؼدددبنى انسدددٛبحٛت
االثزٚت
-5تشددبرن انتاليٛددذ فددٙ
سٚبرة انًؼدبنى انسدٛبحٛت
انًختهفت
-6تشددبرن انتاليٛددذ فددٙ
سٚبرة انًتبحف االثزٚت
-7تؼددزف انتاليٛددذ بددأْى
ريدددددٕس انسدددددٛبحت فدددددٙ
يصز
-0تؼددزض أفددالو نكٛفٛددت
انًحبفظدت ػهددٗ االيددبكٍ
انسٛبحٛت
-0تكسددددددددب انتاليٛدددددددددذ
يؼهٕيددددبث ػددددٍ كٛفٛددددت
انًحبفظدت ػهددٗ االيددبكٍ
انسٛبحٛت
-18تًدددددبرص انسدددددهٕن
اإلٚجبب ٙاثُبء اندزحالث
داخم االيبكٍ انسٛبحٛت

ال أٔافك
بشذة

ال أٔافك

يحبٚذ

أٔافك

أٔافك
بشذة

انتكزار
%

انتكزار
%

انتكزار
%

انتكزار
%

انتكزار
%

58
%58,8
3

35
%35,8
3

0
%0,8
0

5
%5,8
51

%3,8

%3,8

%0,8

%51,8

2

3

4

67

%2.8

%3,8

%4,8

%67,8

60

28

0

2

2
%2,8
35
35.8
%
24
24,8
%
1

%60,8

%28,8

%0,8

%2,8

%1.8

01

11

7

8

1

%01,8

%11,8

%7,8

%8,8

%1,8

08

12

5

2

1

%08,8
3

%12,8
2

%5,8
0

%2,8
73

%3,8

%2,8

%0,8

%73,8

%1,8
14
14,8
%

08

14

3

2

1

%0,8
33

%14,8
50

%3,8
3

%2,8
4

%1,8
2

%33,8

%50,8

%3,8

%4,8

%2,8

75

10

5

1

1

%75,8

%10,8

%5,8

%1,8

%1,8

انًتٕسظ انًزجح نهًحٕر انثبَٙ

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

انًتٕسظ

االَحزاف
انًؼٛبر٘

درجت
انًًبرست

1,74

8,040

يُخفضت
جذا

4,12

8,082

ػبنٛت

4,80

8,761

ػبنٛت

1,46

8,080

يُخفضت
جذا

1,20

8,606

يُخفضت
جذا

8,758

يُخفضت
جذا

3,03

8,756

ػبنٛت

1,38

8,710

يُخفضت
جذا

1,32

1,04

8,025

يُخفضت

1,35

8,716

يُخفضت
جذا

2,24

3,322

يُخفضت
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يتضح مف المؤشرات اإلحصائية لممحور الثاني الستبانة الوعي السياحي أف :
المتوسط العاـ  :والذي يساوى ( )0,02مع انحراؼ معياري ()2,200؛ وىو يؤكد
عمى وجود ميؿ في وجية نظر عينة الدراسة عمى وجود ممارسة بصورة منخفضة لوقوعيا
ضمف فئة المقياس (مف  2,62إلى  )0,42وىى تعتبر منخفضة مف وجية نظر عينة
الدراسة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة ضعؼ دور المعمـ في تنمية الوعي السياحي لدي تمميذ
االبتدائية.
المرتبة األولى  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة عالية عمى نطاؽ البنود ()5 , 2 ,0
بمتوسطات تراوحت ما بيف ( 2,72إلى )2,20وىى مف مؤشرات الفئة الرابعة لممتوسط
(مف 2,22إلى  )2,02والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة العالية عمى نطاؽ تمؾ
البنود ,وأف وجية نظر عينة الدراسة تميؿ إلى االتجاه االيجابي.
المرتبة الثانية  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة منخفضة عمى نطاؽ البند ()7
بمتوسط ( )2,62وىى مف مؤشرات الفئة الثانية لممتوسط (مف  2,62إلى  )0,42والتي
تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة المنخفضة عمى نطاؽ ذلؾ البند ,وأف وجية نظر عينة
الدراسة تميؿ إلى االتجاه السمبي.
المرتبة الثالثة  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة منخفضة جدا عمى نطاؽ البنود (,2
 )22, 6,4 ,3 ,2بمتوسطات تراوحت ما بيف ( 2,07إلى  )2,52وىى مف مؤشرات الفئة
األولى لممتوسط (مف  2إلى  )2,62والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة المنخفضة
جدا عمى نطاؽ تمؾ البنود ,وأف وجية نظر عينة الدراسة تميؿ إلى السمبية الشديدة عمى تمؾ
البنود.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلي ضعؼ دور المعمـ في تنمية الوعي السياحي لدى
طالبيـ الذي يرجع إلى قمة تقديـ المسرحيات عف االماكف السياحية ,وقمة االىتماـ بعرض
افالـ وثائقية عف المعالـ السياحية االثرية ,وضعؼ مشاركة التالميذ في زيارة المعالـ
السياحية والمتاحؼ االثرية ,وقمة عرض أفالـ ومعمومات لطرؽ المحافظة عمى األماكف
السياحية ,وتعدد المقررات الدراسية وتعقدىا مما ُيقمؿ مف الوقت المتاح لتنمية الوعي
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السياحي ,وكذلؾ ُيعزى ىذا القصور في دور المعمميف إلى قمة اىتماـ إدارة الروضات بتنمية
الوعي السياحي لممعمميف.
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شكم (  )2انًذرج انتكزار٘ نًتٕسطبث ػببراث انًحٕر انثبَ ٙدٔر يؼهى انتؼهٛى االبتذائ ٙف ٙتًُٛت
انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ
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احملور الجالح :معوقات دور تينية الوعي الضياحي للتالميذ يف ضوء التينية املهيية للنعله
جذٔل ( )0
انتكزاراث ٔانُسب انًئٕٚت ٔانًتٕسظ ٔاالَحزاف انًؼٛبر٘ ٜراء ػُٛت انبحث حٕل يؼٕلبث دٔر تًُٛت انٕػٙ
انسٛبح ٙنهتاليٛذ ف ٙضٕء انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهى
االستجبببث
يضًٌٕ انبُذ
-1انتخٕف يٍ تحًم
نهتاليٛذ
يسئٕنٛت
خبرج انًذرست
-2لهددددددددددددددت تُددددددددددددددبٔل
انًٕضٕػبث انسٛبحٛت
فٗ انًذرست
-3اَؼدددددددددذاو انزغبدددددددددت
ٔاالْتًدددددددددبو بتًُٛدددددددددت
انٕػ ٙانسٛبح ٙنهطفم
-4ػددذو تددٕافز ٔسددبئم
اَتمبل نهتاليٛذ
-5ػذو تؼدبٌٔ يشدزف
انزحالث
-6اَخفدددبض انًٛشاَٛدددت
نتُفٛدددددددددددذ اندددددددددددزحالث
ٔانشٚبراث انسٛبحٛت
-7ػددددذو اْتًددددبو اسددددز
انتاليٛدددددددذ بدددددددبنزحالث
انسٛبحٛت نهتاليٛذ
-0انهدددٕائح ٔانمددددٕاٍَٛ
نًددددددددددذارص انتؼهددددددددددٛى
االبتددددددددددذائ ٙتؼدددددددددددٕق
انخددزٔج ببنتاليٛددذ فددٙ
انزحالث
-0ػدددذو تفٓدددى األسدددزة
ألًْٛددددددددددت يًبرسددددددددددت
األَشددددطت انتدددد ٙتًُددددٗ
اندددددددددٕػ ٙانسدددددددددٛبحٙ
نهتاليٛذ
18لهددت اْتًددبو اإلدارة
بتًُٛددددددددددددت انددددددددددددٕػٙ
انسٛبح ٙنهتاليٛذ

ال أٔافك
بشذة
انتكزار
%
3

ال أٔافك

يحبٚذ

أٔافك

انتكزار
%
3

انتكزار
%
7

انتكزار
%
65

أٔافك
بشذة
انتكزار
%
22

%3,8

%3,8

%7,8

%65,8

%22,8

77

15

3

3

2

%77,8
1

%15.8
3

%3,8
7

%3,8
28

%2,8
60

%1,8

%3,8

%7,8

%28,8

%60,8

2

1

3

15

70

%2,8
74
%74,8

%1,8
17
%17,8

%3,8
5
%5,8

%15,8
2
%2,8

%70.8
2
%2,8

30

52

5

2

3

%30,8

%52,8

%5,8

%2,8

%3,8

1

2

4

50

35

%1,8

%2,8

%4,8

%50,8

%35,8

13

70

5

2

1

%13,8

%70,8

%5,8

%2,8

%1,8

00

6

3

2

1

%00,8

%6,8

%3,8

%2,8

%1,8

3

2

%3,8

%2,8

انًتٕسظ

االَحزاف
انًؼٛبر٘

درجت
انًًبرست

4,88

8,020

ػبنٛت

1,30

8,058

يُخفضت
جذا

4,53

8,034

ػبنٛت جذا

4,60

8,764

ػبنٛت جذا

1,41

8,042

يُخفضت
جذا

1,08

8,065

يُخفضت
جذا

8,712

ػبنٛت جذا

4,24

1,00

15
13
67
15,8
%13,8 %67,8
%
انًتٕسظ انًزجح نهًحٕر انثبنث
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1,22

8,505

8,608

يُخفضت

يُخفضت
جذا

1,68

8,005

يُخفضت
جذا

2,60

2,324

يتٕسطت
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يتضح مف المؤشرات اإلحصائية لممحور الثالث الستبانة الوعي السياحي أف :
المتوسط العاـ  :والذي يساوى ( )0,47مع انحراؼ معياري ()2,202؛ وىو يؤكد
عمى وجود ميؿ في وجية نظر عينة الدراسة عمى وجود ممارسة بصورة متوسطة لوقوعيا
ضمف فئة المقياس (مف  0,42إلى  )2,22وىى تعتبر محايدة مف وجية نظر عينة الدراسة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ العديد مف المعوقات التي تحوؿ دوف قياـ المعمـ
بدوره في تنمية الوعي السياحي لدي تالميذ التعميـ االبتدائي.
المرتبة األولى  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة عالية جدا عمى نطاؽ البنو د ()5 , 2 ,2
بمتوسطات تراوحت ما بيف ( 2,02إلى  )2,46وىى مف مؤشرات الفئة الخامسة لممتوسط
(مف 2,02إلى  )3,22والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة العالية جدا عمى نطاؽ
ذلؾ البند  ,وأف وجية نظر عينة الدراسة تميؿ إلى االتجاه شديد االيجابية.
المرتبة الثانية  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة عالية عمى نطاؽ البند ( )2بمتوسط
تراوحت ما بيف ( )2,22وىى مف مؤشرات الفئة الرابعة لممتوسط (مف  2,22إلى )2,02
والتي تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة العالية عمى نطاؽ ذلؾ البند ,وأف وجية نظر عينة
الدراسة تميؿ إلى االتجاه االيجابي .
المرتبة الث الثة  :يوجد مستوى ممارسة بدرجة منخفضة عمى نطاؽ البند ()6
بمتوسط ( )2,77وىى مف مؤشرات الفئة الثانية لممتوسط (مف  2,62إلى  )0,42والتي
تؤكد عمى وجود ممارسة مف الدرجة المنخفضة عمى نطاؽ ذلؾ البند ,وأف وجية نظر عينة
الدراسة تميؿ إلى االتجاه السمبي عمى ذلؾ البند.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ بعض المعوقات التي تؤثر عمي قيػاـ المعمػـ
بدوره لعؿ أىميا التخوؼ مف تحمؿ مسئولية التالميذ خارج المدرسة ,وانعداـ الرغبػة واالىتمػاـ
بتنميػػة الػػوعي السػػياحي لمتمميػػذ ,وعػػدـ ت ػوافر وسػػائؿ انتقػػاؿ ليػػـ ,وعػػدـ اىتمػػاـ اسػػر التالميػػذ
بالرحالت السياحية لمتالميذ.
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شكم (  )3انًذرج انتكزار٘ نًتٕسطبث ػببراث انًحٕر انثبَٔ ٙانذ٘ ٚؼبز ػٍ يؼٕلبث دٔر تًُٛت
انٕػ ٙانسٛبح ٙنهتاليٛذ ف ٙضٕء انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهى

خالصة اليتائج:
 )1ضعؼ الوعي السياحي لدي معممي التعميـ االبتدائي.

 )2ض عؼ دور المعمـ في تحقيؽ الوعي السياحي لدي تالميذ التعميـ االبتدائي.
 )3ضعؼ دور المعمـ في تنمية الوعي السياحي لدي تالميذ التعميـ االبتدائي.

 )4وجود الكثير مف المعوقات التي تحوؿ دوف قياـ المعمـ بدوره في تنمية الوعي السياحي
لدي تالميذ التعميـ االبتدائي.

 )5القصور في إقامة برامج تدريبية بالمدارس لمتعريؼ بأىمية السياحة لمصر.
 )6قمة االىتماـ بوضع رؤية لتطبيؽ برامج التوعية بالمدرسة.

)7

تكويف جماعات مدرسية لتنمية الوعي االجتماعي لدى التالميذ.

 )8إىماؿ إشراؾ أولياء األمور في التخطيط والتنفيذ لزيارة األماكف السياحية.

 )9القصور في وجود محتوي تربوي مناسب في المقررات الدراسية لتعريؼ الطالب بأىمية
السياحة.

 )11ندرة إقامة البرامج واألنشطة الصفية وغير الصفية التي تشغؿ وقت فراغ الطالب فى
عمؿ مفيد.

 )11قمة تشجيع المدرسة الطالب عمى القياـ برحالت لألماكف السياحية.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

دور معلم التعليم االبتدائي...

عدد فبراير-ج2221 )22( -1م

 )12ضعؼ االىتماـ بتكويف جماعات مدرسية لتنمية الوعى لدييـ باألماكف السياحية
الموجودة فى بمدىـ.

 )13القصور فى تفعيؿ العالقة بيف المدرسة ومؤسسات المجتمع لتعزيز األمف الفكري عف
طريؽ معرفة أفكار السياح وتبادؿ اآلراء.

 )14لـ يشتمؿ المنيج عمى توضيح المعالجات العممية لمتيارات الفكرية المعاصرة.

 )15غياب تصحيح األفكار المشوىة المضممة لمتالميذ بأف االثار عبارة عف أصناـ.
 )16ال تيتـ المدرسة بعقد ندوات ومحاضرات لنشر الثقافة.

 )17ال تفعؿ حصص المكتبة لشغؿ وقت الفراغ لدي التالميذ.

 )18إىماؿ عقد المسابقات الثقافية والمعموماتية بيف التالميذ لحفزىـ عمى األنشطة اليادفة
والمفيدة.

 )19قمة تشجيع التالميذ عمى المشاركة في نشر ثقافة األطفاؿ مف خالؿ الصحافة المدرسية.
 )21قمة االىتماـ بتعريؼ التالميذ بالتغيرات الفكرية التي تؤثر عمي اليوية الثقافية.

 )21عدـ تواجد األنشطة الطالبية التي توجو طاقات الطالب لتعزيز الثقافة لدى الطالب.
 )22قمة االىتماـ بغرس حماية اليوية الثقافية في نفوس التالميذ.
 )23عدـ توعية التالميذ عمى تمييز الثقافات الفكرية المسمومة.

 )24إىماؿ االىتماـ بالرحالت وزيارات التالميذ لمؤسسات المجتمع.

 )25غياب قيـ االنضباط االجتماعي والسموكيات االجتماعية االيجابية لدى التالميذ.
 )26قمة التوعية بأىمية الحفاظ عمى الممتمكات العامة.

 )27عدـ عرض أفالـ وشرائح لمتالميذ توضح األماكف السياحية وأىميتيا وكيفية الوصوؿ
إلييا.

 )28إىماؿ تنمية اتجاىات سموكية إيجابية نحو أىمية قيمة السياحة فى زيادة االقتصاد
لتحقيؽ األمف االقتصادي لممجتمع.

 )29قمة تضميف المنيج موضوعات عف النيضة واالصالح االقتصادي في المجتمع وكيفية
المحافظة عميو.
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 )31ضعؼ التركيز عمى الموضوعات التي تتناوؿ جيود الدولة في زيادة االقتصادي عف
طريؽ السياحة.

 )31قمة إبراز أىمية انفتاح المجتمع وما ترتب عميو مف تغير فى المجاؿ القتصادي.
 )32ال تيتـ المدرسة بالتوضيح لمتالميذ بأىمية المحافظة عمى مكتسبات األخريف
وممتمكاتيـ.

 )33القصور فى توضح األسرة ألدوار األبناء نحو وطنيـ لممحافظة عمى خيراتو وانجازاتو
واالرتقاء بيا.

 )34التقصير في التوجيو واإلشراؼ عمي التالميذ.
 )35رفض األسرة التعاوف مع المدرسة .

 )36ارتفاع نسبة األمية لدى أولياء األمور.

التصور املكرتح:
يقع عمى المدرسة اليوـ مسؤولية كبيرة في التنمية المينية لمعممي التعميـ األساسى والتى
بدورىا تنمية الوعى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ,ومف ثـ فعمييا الوفاء بدورىا في تنمية
عقوؿ التالميذ ,في ظؿ تحديات معاصرة عديدة أبرزىا وأخطرىا تحديات العولمة.
مف ىنا يأتي التصور المقترح لدور المدرسة في تنمية الوعى لدييـ ,حيث تضمف
التصور المقترح الخطوات التالية:
 -2فمسفة ومنطمقات التصور المقترح.
 -0المبادىء التى يقوـ عمييا التصور المقترح.
 -2أىداؼ التصور المقترح.
 -2أىمية التصور المقترح.
 -3أسس التصور المقترح.
 -4الضمانات الواجب توافرىا لنجاح التصور المقترح.
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( )1فلضفة وميطلكات التصور املكرتح:
يقصد بفمسفة التصور المقترح تمؾ المنطمقات الفكرية والمبادئ األساسية التي تحدد
المالمح المميزة لدور المدرسة في تحقيؽ األمف بصوره المختمفة ,ومف أىـ المنطمقات
الفكرية ليذا التصور ما يمى:
 دور المدرسة في التصدي لمتحدي الثقافي الذى تمثمو العولمة . مواجية التحدي الثقافي وآثاره السمبية عمى عقوؿ التالميذ بتعريفيـ ما المقصود بالسياحةوأىميتيا.
 نشر ثقافة الحفاظ عمى اليوية الثقافية والمواطنة مف خالؿ الندوات والمؤتمرات. العمؿ عمى تبنى سياسات الحفاظ عمى األمف الثقافي أثناء تطوير البرامج التعميمية. تحقيؽ الوعى لمتالميذ مف خالؿ مساعدتيـ عمى مواكبة التغيرات العصرية ,وتوظيؼمعطياتو بالمحافظة عمى األماكف السياحية لنجعميـ منتجيف لمحضارة وليسوا فقط
مستيمكيف لمميزاتيا.

( )2املبادئ اليت يكوو التصور املكرتح:
 اإليجابية :بمعنى إيجابية الفرد في المبادرة لتحقيؽ االستفادة مف السياحة ,فالفرد ىو خطالحماية األوؿ ضد كؿ ما يمكف أف يعكر صفو األمف لو ولممجتمع الذي يعيش فيو.
 المشاركة :وىى عممية متعممة يكتسبيا الفرد مف خالؿ عممية التنشئة االجتماعية ,يمكفأف يتـ خالليا توجيو الفرد في إطار مجتمعي عاـ يتالقى مع دور المدرسة في كثير مف
المجاالت التي تتطمبيا التوعية بأبعاده المختمفة.
 الوسطية :وىى صفة محمودة وتعنى االعتداؿ في الرأي والفكر واجراءات النقاش بيفالمعمميف.
 االنتماء :يعد االنتماء المحرؾ األساسي لقياـ الفرد بواجبو تجاه مجتمعو ,فيذا االنتماءيجعمو إيجابيا ,ومشاركا ومتفاعال ,لتحقيؽ أمنو وأمف مجتمعو.
 نبذ التعصب والطائفية :والتعصب صفة مذمومة ,وىو أف يجعؿ التمميذ والمعمـ عمى عينوعصابة ال يرى بيا إال رأيو وىواه ,بعيدا عف الحكمة والموضوعية ,أما الطائفية فتنطمؽ
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مف تدنى قيمة اإلنساف في ثقافتيا التعصبية ,ومعاممتو باستخفاؼ واحتقار لعقمو وفكره,
وارادتو يعوؽ الوعى لمممعمميف الذى بدوره ينتقؿ لمتالميذ.
 الحرية :انطالقا مف أنو ال حرية بال التزامات ومسئوليات ,ومعرفة الحقوؽ والواجبات ركناأساسيا مف أركاف مينية المعمـ.
 التفاعؿ :يتطمب تحقيؽ التنمية المينية لممعاـ وفؽ معناه الحقيقي التحوؿ مف مجرداالنفعاؿ إلى أفكار وسموكيات تؤدى دو ار حقيقيا ال يسمح بنمو أو ظيور األفكار أو
السموكيات التي قد تعوؽ ذلؾ.

( )3أهذاف التصور املكرتح:
التالميذ ىـ مدخالت المجتمع ومخرجاتو ,أى أف وظيفة المدرسة وىدفيا إثراء المعارؼ
مف خالؿ الوسط الطالبى وتمميذ المرحمة االبتدائية تمتاز مرحمتو السنية بأنو يفيض بالنشاط
والحيوية ,ويمتمىء وجدانو بالمشاعر واألحاسيس.
لذلؾ يسعى ىذا التصور لتفعيؿ التنمية المينية لممعمـ مف خالؿ زيادة وعى تالميذه
بالسياحة تعد المدرسة مف أىـ المؤسسات التربوية القادرة عمى التوعية والتوجيو ألىمية
السياحة مف الناحية (االجتماعية واالقتصادية) وذلؾ بتحقيؽ األىداؼ التالية:
 تقديـ حموؿ لبعض المشكالت التى تعوؽ ممارسة األنشطة الثقافية بالمدرسة. تنمية وعى المدرسيف وأولياء األمور بأىمية السياحة. التأكيد عمي نشر ثقافة الحفاظ عمى األماكف السياحية لدى التالميذ وتشجيعيـ عمىممارستيا.
 إكساب التالميذ اتجاىات إيجابية نحو الثقافات الوافدة مف السياح األجانب بما اليتعارض مع المعتقدات والقيـ السائدة فى مجتمعيـ.
 العمؿ عمى إزالة المعوقات أماـ المعمـ لتنميتو المينيو. تعزيز دور الطالب ومشاركتيـ الفعالة فى األنشطة المجتمعية. رفع مستوى الوعي ألفراد المجتمع ,وذلؾ بتحقيؽ بمقومات التفكير العممي فى قضايااألمف الثقافي.
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 تعديؿ االتجاىات السمبية لدى التالميذ المتمثمة في الالمباالة واالستيتار بالممتمكاتالعامة.
 توافر منيجية عممية تعزز تنمية المعمـ المينية وتفعمو تجاه تحديات العولمة. إعداد كوادر واعية ومدركة ألىمية نقؿ أفراد المجتمع مف أزمة الوعى باألمف الثقافي إلىالوعي بأزمة األمف الثقافي.
 تحقيؽ التكامؿ والتنسيؽ بيف مدارس التعميـ االبتدائى وىيئات ومؤسسات المجتمعالمدني.

( )4أهنية التصور املكرتح:
 .2تفعيؿ دور مدارس التعميـ االبتدائى فى تنمية الوعى السياحى لتالميذىا مف خالؿ
ممارسة األنشطة الطالبية الثقافية المختمفة.
 .0اإلسياـ فى إزالة أو تقميؿ الصعوبات التى تحوؿ دوف تحقيؽ التنمية المينية لمعمـ
المرحمة االبتدائية.
 .2توفير المناخ الثقافى المناسب لتحقيؽ الوعى بالسياحة ومدى أىميتيا لمبالد لدى
التالميذ.
 .2توجيو االىتماـ بأىمية التجديد والتطوير المستمر فى المناىج المدرسية واحتوائيا عمى
محتوى عف األماكف السياحية.
 .3تييئة المناخ العاـ بالمدرسة لألنشطة الثقافية لتفعيميا كجزء أساسى مف المنيج
الحديث.

( )5أصط التصور املكرتح:
يقصد بأسس التصور المقترح تمؾ األبعاد األساسية أو المبادئ الرئيسية التي تستند إلييا
مدارس التعميـ االبتدائى في تنيمة المعمـ المينية والتى بدورىا تساىـ فى وعى التالميذ
بالسياحة وغيرىا ,وىذه المبادئ واألسس التي تقوـ عميا التصور المقترح:
 .2األساس الفكري والعق مي :فاألمف حؽ وواجب ,حؽ لمفرد تجاه المجتمع ,وواجب عمى
الفرد أف يتحمؿ نصيبو منو ,ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ بمورة رؤية فكرية واضحة
المعالـ لغايات التعميـ وأىدافو.
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كما أف لممدرسة دو ار رائدا في إنتاج العقوؿ المفكرة الناقدة وتحديث المعرفة ونموىا وليست
مجرد مكا ف الجترارىا ,مع التركيز عمى القضايا التي تمثؿ خط ار حقيقيا ييدد أمف المجتمع
واستقاللو.
 .0األساس األخالقي أو القيمى :تمثؿ منظومة القيـ واألخالؽ أىـ موجيات السموؾ لدى
الفرد ,ومف ثـ فإف الجانب الخمقي أو القيمى يعد قاعدة أساسية لمشاركة المجتمع
كأفراد فى تحقيؽ األمف الفكري ,ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما:
 اليدؼ الوقائي :الذى يسعى لمتصدي ألى فكر أو سموؾ خارج عمى القيـ واألخالؽوالتى تتنافى مع ثقافة المجتمع وتوعيتو كيؼ يستفيد مف فكر السياح الجانب.
 اليدؼ العالجي :الذى يتمثؿ فى التصدي لكؿ فكر أو سموؾ تطور إلى غير مطابؽلسموكياتنا.
 .2األساس النفسي والتربوي :ويستند إلى شعور الفرد بأىمية السياحة واألماكف
السياحية ,وما يقتضيو مف المساىمة فى زيادة السياح لبمدنا.
كما تعمؿ التربية بشكؿ أساسي عمى تزويد الفرد بالمعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات
الالزمة لفيـ حاضره واستشراؼ مستقبمو فى ظؿ تحديات العصر.
 .2األساس التكنولوجي واالقتصادي :شيدت السنوات األخيرة ثورة ىائمة فى مجاؿ
االتصاالت والمعمومات ,األمر الذى يعنى ضرورة الحذر في التعامؿ مع وسائؿ االتصاؿ
بأدواتيا المختمفة وذلؾ لتنمية معمـ المرحمة االبتدائية مينياً.

( )7الضناىات الواجب توافزها ليجاح التصور املكرتح:
يتطمب نجاح التصور المقترح لتطبيؽ التربية األمنية بمدارس الثانوية العامة توافر
مجموعة مف الضمانات ,وىى عمى النحو التالي:
 2.وضع قوانيف وتشريعات تخص تفعيؿ التنمية المينية لمعمـ المرحمة االبتدائية.
 .0وضع رؤية لتطبيؽ برامج تدريب المعمميف بالمدرسة.
 2.وجود محتوى فى مناىج التعميـ االبتدائى يشمؿ السياحة واألماكف السياحية وكيفية
المحافظة عمييا.
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 .2تفعيؿ المشاركة المجتمعية ودورىا في تحقيؽ األمف اإلجتماعى عف طريؽ تفاعؿ
التالميذ والمجتمع مباشرة.
 .3نشر ثقافة المحافظة عمى األماكف السياحية وتوضيح األمور المرتبطة بيا وكيفية
تحقيقيا .
 4.تدريب إدارة المدرسة والمعمميف ومشرفي النشاط عمى كيفية توعية التالميذ.
 .5توفير الدعـ المادي واإلمكانات الالزمة لتطبيؽ الدورات التدريبية لممعمميف ,واألنشطة
لمتالميذ.
 .6االىتماـ باألساليب التربوية الفعالة فى توعية تالميذ المرحمة االبتدائية  ,مف خالؿ عقد
دورات تدريبية.
 .7زيادة وعي التالميذ عف مخاطر إىماؿ السياحة التي تتسبب في تدىور االقتصاد في
المجتمع.
 .22اىتماـ األىداؼ التربوية بحاجات الطالب النفسية لمتوافؽ مع التغيرات العصرية.
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املزاجع
أولًا :املزاجع العزبية:
 .1إبراهيم بظاظو (":)2112تعزيز التربية السياحية فى المدارس والجامعات األردنية"( ،د.ن).

 .2احمد الريامى (" :)2119فاعمية برنامج قائـ عمى المفاىيـ السياحية فى تنمية الوعي السياحي
لدى طمبة الدراسات االجتماعية بكمية العموـ التطبيقية بالرستاؽ فى سمطنة عماف" ،أطروحة

دكتوراه غير منشوره ،جامعة اليرموك.

 .3أحمد الريامى (" :)2111التربية السياحية في سمطنة عماف"( ،سمطنة عمان :مكتبة الغامدي
لمنشر والتوزيع).

 .4مجدي إسماعيل؛ إنعام أبو زيد؛ أميمة عفيفي ( ":)2116برنامج مقترح لمتنمية المينية لمعممي
العموـ بمصر في ضوء اال تجاىات العالمية المعاصرة لتنمية األداء التدريسي" ،العموـ التربوية,

.)1(2

 .5أممى ميخائيل (" :)2113الرحالت كمدخؿ لتنمية الوعي السياحي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة،
مجمة كمية التربية" ،ع ،32جامعة طنطا ،مصر.

 .6داليا زكى (" :)2118الوعي السياحي والتنمية السياحية" ،مفاهيم وقضايا ،مؤسسة شباب
الجامعة لمنشر.

.7

محمد الدريج ،محمد الجمل ( ":)2115التدريس المصغر :التكويف والتنمية المينية لممعمميف".

العين :دار الكتاب الجامعي.

 .8إبراهيم الديب (" :)2117التطوير الميني في المؤسسات المينية الحديثة" ,المنصورة :مؤسسة أم
القرى لمترجمة والتوزيع.

 .9رفيق دربالة ( ":)2116الوعي السياحي ودوره في تنمية القطاع السياحي الجزائري ,مجمة العموـ
اإلنسانية" ،ع ،6جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي.

 .11محمد إبراهيم السيد (":)2117التنمية المينية لمعممي المعاىد األزىرية في ضوء االتجاىات
الحديثة" ،العموـ التربوية.)2(0 ,

 .11طارق حسن عبد الحميم ( ":)2118التنمية المينية لممعمميف في مصر في ضوء الخبرة اليابانية
واألمريكية واإلنجميزية" .القاهرة :العموم لمنشر والتوزيع.

 .12عبد الصاحب الشاكرى ( ":)2117افاؽ اسالمية لمسياحة مف أجؿ السالـ العالمى" ،الناشر
شركة  ،TCPHLIDدار النشر واالستشارات التكنولوجية.
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 .13عبد اهلل العجمونى (" :)2116تطور السياحة فى األردف :دراسة الوعي السياحي لدى طمبة
الجامعات الخاصة األردنية دراسة حالة جامعة اربد األىمية وجامعة جدا ار" ،األكاديمية لمدراسات

االجتماعية واإلنسانية ،قسم العموم االجتماعية ،العدد (.)15

 .14عمى مسمم ( ":)2111برنامج ارشادى مقترح مف منظور طريقة تنظيـ المجتمع لتنمية الوعي
السياحي لمشباب الجامعي :دراسة وصفية بجامعة حمواف" ،مجمة دراسات فى الخدمة االجتماعية

والعموم اإلنسانية ،)1( 29 ،مصر.
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