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 المدتخمص
هدددهذ هدددوا الىحدددن ألدددك ويدددان لمدددى تكنولوجيدددا الىعاوخدددات لدددق تحددددين خددددتو  الخدددهخات ال نهقيدددة   ىجىو دددة خدددن 
الىؤسدددات ال نهقيددة  ىهانددة الخىددً والىتىثاددة لددق )لنددهر النقددا ة  لنددهر الحدددنين الكىيددى  لنددهر سددي يىو   لنددهر 

الىنهج الوص ق  دىد لدويات الىوضوع اسدتنادا  ادك الهراسدات الددا قة لىهة( لتحقيق لههاذ الهراسة اتىع الىاحن 
التق تناولت ختغيىات الهراسة وهك تكنولوجيا الىعاوخات وخدتو  الخهخات ال نهقيدة   اضضدالة ألدك ا تىدادى  ادك 

ىددال  األسدداوا الكىددق وترددىيىا اسددتىا ا الغددى  خنهددا جىددع ويا ددات الهراسددة  وتددل تو يعهددا  اددك  ينددة الىحددن وال
( والىتىثاددة لددق خجىو ددة خددن العدداخاين  الىؤسدددات ال نهقيددة قيدده الهراسددة الددوان لهددل   قددة  اسددتخها  02 ددهدها  )

ولظهددىت  تددا ج  (SPSS)تكنولوجيددا الىعاوخدداتم ومددل تحايدد   ىددارات اسسددتىيان  اسددتخها  الىقيددا  اضحرددا ق
خددتو  الخدهخات ال نهقيدة  ال ندادر قيده الهراسدةم الىحن ا ا توجه   قة وين ل عاد تكنولوجيدا الىعاوخدات وتحددين 

س اوجدده لمددى لةجهددية والىعددهات وقا ددهة الىيا ددات واس تى ددت لددق تحدددين خدددتو  الخددهخات ال نهقيددة  ال نددادر قيدده 
وينىدددا اوجددده لمدددى لك دددالة الىدددوارد الىذدددىية لدددق تحددددين خددددتو  الخدددهخات ال نهقيدددة  ال ندددادر قيددده الهراسدددةم  الهراسدددةم

اسددة اسهتىددا  وتكنولوجيددا الىعاوخددات الحهاثددة لىددا لهددا خددن لمددى وىيددى  اددك تحدددين خدددتو  الخددهخات ولوصددت الهر 
واسهتىا  وتهريب العداخاين  ادك التعاخد  خدع هدوى التكنولوجيدا وتدو يتهل   وا دهها وخياياهدا وي دىا هل لدق  ال نهقيةم 

 .لق العاللالهورات الىقاخة خارج الىاه سط  هل  اك لحهث التقنيات الىوجودة 

 تكنولوجيا الىعاوخات  الخهخات ال نهقيةم :الدالةالكممات 
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  مقدمة:

شهد العامل مع هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تطورات سريعة، حققت تغريات يف خمتلف قطاعاات 
نفتااح علاا اوساواش بشال   ااص، ويف وجماالت احلياة وبشال  عاايف يف القطاعاات االقتصاادية والت اادج التجاار  واال

ظااا  عصااار املعلوماتياااة ولاااورة تلوولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت حااادث تطاااور ك اااري يف بي اااة ا ااادمات الفودقياااة وذلااا  
بتوجهها لالعتماد علا تقويات االتصاالت واملعلومات وهذا ميث  تطوراً يف اجملاج الفودقي وميث  انسجاما مع التطور يف 

وماع تعااظم التوجاىل     .ة وتطلعات العمالء والتغريات يف طرش تعامالهتم مع املشاروعات الفييهياة والاايايةال ي ة احمليط
اسااتادايف تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت يف كايااة جماااالت اوعماااج بااد ت تقاااس املشااروعات ومااد  تطورهااا  ااد  

ومااان ص   ااا د اساااتادايف تقوياااات تلوولوجياااا .يياااىل اساااتادامها للتقوياااات احلديثاااة الاااا تتواساااب ماااع اجملااااج الاااذ  تعمااا 
املعلومات واالتصاالت يف اجملاج الفودقي احد العوام  يف تدعيم املوايسة والتميز ابلساوش، وابلتااف ياان قواعاد املوايساة 
ا تفاارض علااا  ا اادمات الفودقيااة  شميااة وجاارورة االلتجاااء    تقويااات املعلومااات واالتصاااالت يف  عما ااا حاا  ميلوهااا

الصااامود يف مواجهاااة املوايساااب الاااذين ي تلااارون  سااااليب متجاااددة لاااذي العماااالء وذلااا  مااان  اااالج تطاااوير ا ااادمات 
 .الفودقية الا تقدمها

  :مشكلة البحث

 ن عااامل اليااويف يشااهد سمااواً ك اارياً يف جماااج اسااتادايف تلوولوجيااا املعلومااات يف خمتلااف اجملاااالت  ياا    اا  ت تلوولوجيااا 
ملوانهتااا عوصاارا هاماااً ماان عوا اار الوشاااط الااذ  تقااويف بااىل موملمااات اوعماااج نملااراً ملااا تااوير  هااذ   املعلومااات  اتلااف

ودماااا ال شااا  يياااىل  ن القطاااا   .التلوولوجياااا مااان معلوماااات دقيقاااة وساااريعة تسااااعد اذدارة العلياااا يف اختااااذ القااارار بسااارعة
ماااا  مااااع قاعاااادة عريااااة ماااان العمااااالء  يااااراد الفوااادقي واحااااداً ماااان  هااام القطاعااااات االقتصااااادية احليويااااة و  بلاااد  ذ يتعا

ولد  يإن استادايف تلوولوجيا املعلومات نتيجة ملا تواجهىل املؤسسات الفودقياة مان موايساة قوياة علاا كاياة .وموملمات
املسااتو ت احملليااة واذقليميااة والدوليااةا حياا   هنااا تعماا  علااا ا تصااار الوقاات واملسااايات وترشاايد الهااود واملااوارد و زالااة 

  حتاوج االجابة علا التساؤج التاف: هذ  الدراسة  علا ما تقديف يإن بواءاً و  ،تاملعوقا

 ما  لر تلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد ال    ؟  

 :أهداف البحث

 :االيتيهدف هذا ال    لت قيق 

 .الفودقية توجيد  لر تلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو  ا دمات1 - -

تقدمي التو يات واملقفحات للمؤسسات الفودقية قياد ال  ا  والاا تساهم يف االساتفادة مان تلوولوجياا املعلوماات 2 -
 .يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية املواس ة  ا ليامن  ا الوجاح وال قاء

 :البحث ةفرضي

 :تتمث  يف الفرجية الرئيسية التالية
 .الفندقية ابلفنادق قيد الدراسة اخلدمات مستوى حتسني يف لعلوماتادل لتكنولوجيا أثر يوجد

 الفرجيات الفرعية اآلتية:  ويتفر  من هذ  الفرجية
 .يوجد  لر لألجهزة واملعدات يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية :األوىل الفرضية
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 .يوجد  لر لإلنفنت يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية :الثانية الفرضية
 .يوجد  لر لقاعدة ال ياانت يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية:الثالثة الفرضية

 .يوجد  لر للفاءة املوارد ال شرية يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية:الرابلعة الفرضية

 :مهية البحثأ
 :يستمد ال     شميتىل املوجوعية والتط يقية للمؤسسات الفودقية من عدة اعت ارات  ساسية هي

 ا اة و ن املؤسساات الفودقيااة   شمياة الادور الااذ  تلع اىل تلوولوجياا املعلوماات يف حتقيااق ذمااح املؤسساة الفودقيااة، 1 -
 . دمات متووعة للمجتمع يفتلعب دوراً مهماً يف االقتصاد الوطين، وتقد

الاا   ا  ت تواجههاا وذل  بسا ب املوايساة  تزايد االهتمايف بتلوولوجيا املعلومات بب املهتمب ابلعم  الفودقي، 2 -
 .ودقية ييما بيوهافاملؤسسات ال

  :منهجية البحث
واجملااالت واملااؤدترات والدراسااات السااابقة  يعتمااد هااذا ال  اا  علااا املااوهن الو اافي ماان  ااالج االطااال  علااا اللتااب، 

قاعاادة  ، االنفناات،اوجهاازة واملعاادات(و بعادهااا اوربعااة  الااا تواولاات متغااري الدراسااة واملتمثاا  يف تلوولوجيااا املعلومااات
ال ياانت، كفاءة املوارد ال شرية(، كما اعتمد ال اح  علا املوهن اللمي من  الج تصميم استمارة است يان مت توزيعها 

 .لمع ال ياانت املطلوبة وحتليلها للو وج    نتائن ال    علا عيوة ال   ،

  :تع  ويينة البحثرل

يواادش الوقااازة، يواادش احلسااوب الل ااري، يواادش ساايفريوس،  (ابملؤسسااات الفودقيااةاويااراد العاااملب  :البحععث رلتععع  -
  . ديوة ا مس )يودش ل دة

عاماا  ماان اويااراد العاااملب علااا التلوولوجيااا ابملؤسسااات الفودقيااة  (20)مت ا تيااار عيوااة عشااوائية :البحععث يينععة -
     .عيوة ال     ديوة ا مس

 :حدود البحث

 :احلدود التاليةاشتملت الدراسة علا 

يودش سيفريوس،  يودش الوقازة، يودش احلسوب الل ري، (اويراد العاملب يف املؤسسات الفودقية  :البشرية احلدود -
 . ديوة ا مس )يودش ل دة

ارمصرت هذ  احلدود يف مديوة ا مس وابلت ديد يف املؤسسات الفودقية )يودش الوقاازة، يوادش  :ادلكانية احلدود -
  .يودش سيفريوس، يودش ل دة(  ديوة ا مس لل ري،احلسوب ا

اقتصااارت علاااا دراساااة تلوولوجياااا املعلوماااات و لرهاااا يف حتساااب مساااتو  ا ااادمات الفودقياااة  :ادلوضعععويية احلعععدود -
 .ال   ابلفوادش قيد 

 ا2018/06/30    2018/04/01وتتمث  يف الففة الا  جريت ييها الدراسة من  :الزمنية احلدود -

 :السابقة الدراسات
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، لاار تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااج يف توميااة املااوارد ال شاارية، و ظهاارت نتااائن (2102قععرشأ أق)عع   دراسععة بععو -
 تفعيا  املؤسساة،  ملانياة ال شار  يف ابملاورد جارورة االهتماايف :اشما مهماب جاان ب تفعيا  هاذ  الدراساة علاا

 اةتوايسي ميزة حتقق املؤسسة جتع  املتطورة الا الديدة التلوولوجيا إبد اج واالتصاج املعلومات تلوولوجيا

، لر تط يق تلوولوجيا املعلوماات علاا القطاا  الساياحي، و ظهارت نتاائن هاذ  (2102دراسة ييسى واخرونأ  -
الدراسااة يف التعاارف علااا كاا  مااا هااو جديااد ماان الوسااائ  التلوولوجيااة احلديثااة الااا ميلاان اسااتادامها يف خمتلااف 

  حية عن طريق االستعانة ابملتطل ات والدورات املتاصصة واالطال  عليها بصفة مستمرةااملؤسسات السيا

،دور تلوولوجياااا املعلوماااات واالتصااااج يف حتساااب جاااودة ا دماااة، واظهااارت نتاااائن هاااذ  (2100دراسعععة مرامعععةأ  -
 ا دماة متلقي من لل  التلوولوجيات  ذ  اومث  ستغالجاال و ا دمة جودة بب وطيدة عالقة هواك  نالدراسة 

 .مقدمها و

دراساة تط يقياة (، تلوولوجيا املعلومات وأتلريهاا يف حتساب مساتو   داء ا دماة الفودقياة (2010دراسة حسنيأ  -
، و ظهارت  نتاائن هاذ  الدراساة    ازمفااض مساتو  اساتادايف تلوولوجياا املعلوماات يف يوادش )يف يودش السدير

وجعف االعتماد علاا الشا لات الدا لياة، وعاديف وجاود  املوارد ال شرية لديها،السدير، وازمفاض كفاءة مهارات 
  .تعاون بب العاملب واملوملمة امل  ولة يف بواء قواعد ال ياانت

و ظهارت  ، دور تلوولوجياا االتصااج واملعلوماات يف حتساب التساويق الادا لي يف املؤسساة،(2009دراسة معايفأ  -
ئ  تلوولوجياااا املعلوماااات واالتصااااج    حتساااب التساااويق الااادا لي،  ؤسساااة نتاااائن الدراساااة  د  اساااتادايف وساااا

 ملانيااة احلصااوج علااا تلوولوجيااا املعلومااات هااي تط يااق ملفهااويف املعلومااة واالتصاااج، عاان طريااق  .اتصاااالت الزائاار
 .خمتلف وسائ  التلوولوجيا احلديثة، و ا ة ش لة االنفنيت

دراسة تط يقياة يف عيواة مان يواادش  (مات و لرها علا الصواعة الفودقية ، تلوولوجيا املعلو ( (2009دراسة أمحدأ -
مديوة بغداد، و ظهرت نتائن هذ  الدراسة أبن هواك  لر الستادايف تلوولوجيا املعلومات علا الصواعة الفودقياة، 

ودقياة نملارا و ن استادايف تلوولوجيا املعلومات    د جرورة ال بد موها لوجاح املوملمات و ا اة يف الصاواعة الف
 ملا توير  التلوولوجيا من مزا  ويوائد ك ريةا

و ظهارت نتاائن .،  شمية تلوولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير ا دمات الساياحية(2009دراسة تقرورتأ  -
الدراساااة  ن اساااتادايف تقوياااات تلوولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت يف اجملااااج الساااياحي   ااا د  حاااد العوامااا  الاااا 

 . ليها الشركات يف تدعيم املوايسة والتميز ابلسوشتستود 

 :التلعليق ين الدراسات السابقة

من  الج االستطال  علا الدراسات الساابقة، نالحاأ  ن الدارساة احلالياة تتمياز أبهناا تتوااوج ال ي اة الفودقياة ابلتط ياق 
يودش الوقازة، يودش احلسوب الل ري، يودش سيفريوس، يودش ل دة،(  ديوة ا مس، ودراساة )علا املؤسسات الفودقية 

 .تلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو   ا دمات الفودقية من وجهة نملر العاملب يف هذ  املؤسسات الفودقية  لر

 :مص)لحات ومفاهيم البحث

  :ادللعلومات تكنولوجيا
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لل اساااا ات والااااهامن الاااااهزة سااااواء باااارامن نملاااام  و باااارامن تط يقااااات ابذجاااااية لشاااا لات  تتمثاااا  يف امللااااوانت املاديااااة
االتصاااالت وهريهاااا مااان اوجهاازة املطلوباااة للقياااايف  عالاااة وختاازين وتوملااايم وعااارض و رساااج واسااافجا  املعلوماااات وذلااا  

 (28،ص2007ابللفاءة والسرعة والدقة املطلوبةا)موسا،
 
 

 :اخلدمات الفندقية
ن نشاط  و موفعة هري ملموساة، يساتطيع  ن يقادمها طارف مواتن،    طارف   ار عميا ، دون  ن يفتاب هي ع ارة ع

علااا ذلاا  نقاا  ملليتهااا ماان املوااتن    العمياا ، ابعت ارهااا  اادمات مقدمااة للعمياا ، كمااا صمااب  ن تلااون متوايقااة مااع 
 (6،ص2013ره اتىلا)الهانو ،

 :اجلانب النظري
 :تكنولوجيا ادللعلومات

 :تكنولوجيا ادللعلوماتمفهوم 
تعااارف تلوولوجياااا املعلوماااات أبهناااا: ز لااايب مااان  جهااازة اللم ياااوتر ووساااائ  االتصااااج ابتاااداء مااان اوليااااف الااااوئية    
اوقماااار الصاااواعية والتقوياااات املصاااغرات والفيلمياااة واالستوسااااخ، دتثااا  جمموعاااة ك ااارية مااان اال فاعاااات الاااذ  يساااتاديف 

 (32،ص1989 اد ،ا.(املعلومات  ارج العق  ال شر ز

القاعاادة اوساسااية الااا ت ااا يف جااوئها املوملمااات اذداريااة واملوشاا ت ميزهتااا "وتعاارف تلوولوجيااا املعلومااات علااا  هنااا: 
ويقصااد ابلتلوولوجيااا كاا   نااوا  املعريااة الفويااة والعلميااة والتط يقيااة الااا ميلاان  ن تسااهم يف تااويري الوسااائ ،  ."التوايسااية

زة امليلانيليااة واذللفونيااة ذات اللفاااءة العاليااة واوداء اويااا  الااا تسااه  لإلنسااان الهااد املعاادات، اآلالت، اوجهاا
 (478ص،2009شلر،  وتويري الوقت وحتقق للموملمة  هدايها الووعية واللمية بلفاءة وياعليةا)العرود،

اانت ومعالتهاا وختزيوهاا وتو ايلها احلصوج علا ال يا"كما عريتها وزارة التجارة والصواعة الهيطانية تعريفا شامال هي: 
و رسااااا ا يف  ااااورة معلومااااات مصااااورة  و  ااااوتية   و ملتوبااااة  و يف  ااااورة رقميااااة، ذلاااا  بواسااااطة توليفااااة ماااان اآلالت 

 (86،ص2010قو ،(االللفونية وطرش املوا الت السللية  والالسلليةا

خمتلف الوظاائف مان جتمياع لل يااانت وحتليلهاا ومن  الج هذ  التعريفات يتاد لوا  ن تلوولوجيا املعلومات تتمث  يف 
 .وختزيوها واسفجا  املعلومات وذل  عن طريق التلام  بب اآلالت اذللفونية ونملم االتصاالت احلديثة

 :خصائص تكنولوجيا ادللعلومات

 99)،ص98،ص2002)اللوش، تتميز تلوولوجيا املعلومات  جموعة من ا صائص  شمها:
يالتلوولوجيا جتع  ك  اوماكن اذللفونية متجاورة، مثاج علا ذل  ش لة االنفنت الا تسمد  :الوقت تقليص -1

  .لل  واحد موها ابحلصوج علا ما يلزمىل من معلومات ومعطيات يف وقت قصري مهما كان موقعىل الغرايف
 .تعم  تلوولوجيا املعلومات علا ريع اذنتاجية حب يتم استعما ا بشل  جيد ويعاج :اإلنتاجية رف  -2

: تعددت استعماالت تلوولوجيا املعلومات لتعدد احتياجاتواا  اا،  بساب مثااج علاا ذلا  احلاساوي الاذ  ادلرونة -3
املعقاادة مثاا  االتصاااج عاان ال عااد  و نسااتعملىل يف حياتوااا اليوميااة والعمليااة، يهااو  داة لللتابااة والقيااايف  اتلااف العمليااات 
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القااري اااا ا كمااا  هنااا دتااود لإلنتاااج كفاااءة عاليااة وهااذا بلسااب تلوولوجيااا املعلومااات مرونااة ك اارية ابملقارنااة مااع  لااة 
  .حمدودة االستعماج

 :أمهية تكنولوجيا ادللعلومات

 .   جاعف اختااذ القارارات الصا ي ةتعد تلوولوجيا املعلومات العصب احليو  لوشاط املوملمة، وعديف وجودها يؤد  
 (46،ص 2007)التميمي، 

 وتلمن  شمية تلوولوجيا املعلومات يف ما أييت: 
 ساااواقها  تعمااا  تلوولوجياااا املعلوماااات علاااا  حاااداث تغياااريات جذرياااة يف كااا  مفا ااا  املوملماااة و عما اااا، موتجاهتاااا، 1-

 10)ص، 2005احلياف، (المتداد استادامها يف خمتلف  نشطة املوملمةا 

تديع ابملوملمة لالستجابة والتليف مع متطل اات ال ي اة حيا   ن تط ياق مفهاويف و سااليب تلوولوجياا املعلوماات يف  2-
املوملمات ضمتم عليها الل اش بركب التطور جتو اا الحتمااالت العزلاة والتالاف عان مواك اة عصار املعلوماتياةا) بو هوايم، 

 97)، ص2007

تساااعد يف توميااة املهااارات واملعااارف الااا تعماا  علااا  لااراء الانااب الفلاار  للعاااملب اوماار الااذ  يساااعد يف تقاادمي 3- 
 ( 182، ص2005يوسف، ( عماج و يلار م دعةا 

ا ا  ..كما  هنا تسهم يف االقتصاد يف التلاليف الواجتة عن الفوائد الا تقدمها وهي السرعة والث ات والدقة واملولوقياةا
 (182ص 2000)الص اغ، 

ملوت تلوولوجيا املعلومات املوملمات من ز دة قدرة التوسيق بب  قسامها وباب املوملماات ماع بعااها مان  االج  4-
 .ما توير  ش لات االتصاالت احلديثة وربب احلواسيب مع بعاها

ا       ساااااااااتق ليةوير  مااااااااان قاعااااااااادة معلوماااااااااات مساااااااااشمت تلوولوجياااااااااا املعلوماااااااااات بتقليااااااااا  حااااااااادوث اوزماااااااااات  ااااااااا تااااااااا 5-
 201)، ص 1999)اللوز ،

حتسب عملية اختاذ القرارات من  الج تويري املعلومات ابلدقة والوقت املواسب ملتاذ القرار، وتويري قووات اتصااج  6-
 (11،ص2005جيدة تساعد يف ز دة تديق وت ادج املعلوماتا)احلياف، 

م املوملمااات وتقلاايص عاادد املسااتو ت اذداريااة وت ااين ا ياكاا  تعااد تلوولوجيااا املعلومااات  داة يعالااة يف تقلاايص حجاا 7-
التومليمية الش لية بدال من التقليدية وكذل  ساعدت علا ت ين مدا   حديثة يف ختطيب وتومليم اوعماج مث  مد   

   51)، ص2003 عادة هودسة اوعماجا) سب، 

 ااا يلسااب املوملمااة املياازة التوايسااية، وتقاادمي الاادعم امل اشاار  اساافاتيجيةتساااعد املوملمااة علااا بواااء قاعاادة معلومااات 8- 
 (127، ص1999املوملمة  ا توير  من معلومات عن عوام  املوايسةا )هراي وحجاز ،  السفاتيجية

  :مكوانت تكنولوجيا ادللعلومات

  (0242)حسب،لتلوولوجيا املعلومات ستة ملوانت رئيسة هي:

 ):احلواسيب) وادللعدات األجهزة -1

وهااي جهاااز  للاافو  يوجااىل لق ااوج ال ياااانت واملعلومااات ومعالتهااا و زهنااا وعرجااها، و ن وجااود احلاسااوي اليااويف   اا د 
جرورة البدي  عوها  بدا، يمن الصعب  ن ذمد نشاطا  و عمال معيوا ال ملان  لل اسوي ييىل، ونتيجة لتوو  اوعماج 

 (11ص ،2000 اتلفةا)الزع ي والشرايعة،وا تاليها وتطورها يقد كان هواك توو  يف احلواسيب امل
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 :مهارات ادلوارد البشرية -2
تتمثاا  املااوارد ال شاارية  جموعاااة ماان املهااارات واملعاااارف ذذماااز مهااايف املوملماااةا ويعااد املااورد ال شااار  ماان  هاام ملاااوانت 

 ،ص2007) باو هوايم،  تلوولوجيا املعلومات  ذ ميلن و فىل  الة تراكم جامين ملعرياة يف  ذهاان العااملب يف املوملماةا

(111 
وتعاااااد هتي اااااة مهاااااارات املاااااوارد ال شااااارية مااااان ذو  ا اااااهة واللفااااااءة  حاااااد  متطل اااااات تط ياااااق تلوولوجياااااا املعلومااااااتا 

 (43،ص2006)الدليمي،
ويتم ذل  عن طريق التدريب يف املؤسسات العلمية املتاصصة، ياملورد ال شر  هو املسؤوج عن سيطرة و دارة وتشغي  

 (82،ص2006)ال غداد ، .او ر  وهو من  هم ملوانت تلوولوجيا املعلوماتامللوانت 
 :الربارليات -3

وميلاااان   10)،صO'Brien)،2004وهااااي ع ااااارة عاااان ايااااع اجملموعااااات التعليميااااة ا ا ااااة  عالااااة املعلومااااات        
 تصويفها   :

 :النظم برارليات -

 Windowsنملايف التشغي  والذ  يدير ويساند عمليات نملايف احلاسوي مث  مث  براجميات    

  :الت)بيقات برارليات -

وهي ع اارة عان الاهامن الاا تقاويف ابملعالاة امل اشارة وجا  االساتادايف الشاصاي بواساطة املساتاديف الوهاائي مثا        
وباارانمن  (CAD)لتصااميم بواسااطة احلاسااويباارانمن الرواتااب، وباارانمن معالااة الللمااات، وباارامن   اار  مثاا  باارانمن ا

 (283،282: 2004،H eizer&Render) (AM) .التصويع بواسطة احلاسوي

 :اإلجراءات -4
ال يااانت والشا لة لغارض معالاة ال يااانت  الهاجمياات و وهي جمموعة من التعليمات عن كيفياة دمان اوجهازة و       

 (50،ص2008وتوليد املارجاتا)ش ي ، 

 :االتصالشبكات  -5

املعلوماااات وتلقيهاااا،  ذ تتاااولف مااان جمموعاااة مااان  شااا لات االتصااااج هاااي الوسااايلة املساااتادمة ذرسااااج ال يااااانت و     
احملطات تتواجد يف مواقع خمتلفة ومرت طة مع بعاها بوسائب تتيد للمستفيد  جراء عملية اذرسااج والتلقايا وصماب  ن 

املواساا ة لعملهااا مااع جاارورة تطااوير مهااارات موظفيهااا يف تقانااة  )واذكساافانتاذنفناات (تقاارر الشااركات نااو  الشاا لات 
 ((Sekaran Guna A.& Ngait, 2004:289 ااملعلومات ابستمرار

 :قايدة البياانت -6
قاعاادة ال ياااانت وهااي جمموعااة ماان ال ياااانت  و املعلومااات املفابطااة واملازونااة يف  جهاازة  اازن ال ياااانت، وميلاان  ن      

، معايري الوقات ملاتلاف عملياات املوملماات، بيااانت الللفاة )املوملمة(اعدة ال ياانت خمزن سجالت الشركة  و تلون ق
 (Krajewski & Ritzman, 2005: 513 و معلومات ختص طلب الزبونا )

اذ قااراراهتم وميلاان  جاااية  و تعاادي  وحتاادي  قاعاادة ال ياااانت ابسااتمرار ملواك ااة املتغااريات املسااتجدة ملساااعدة املاادراء الختاا
اذسااااااااااافاتيجية وياااااااااااق اوساااااااااااس الصااااااااااا ي ة، ودتلااااااااااان املساااااااااااتادمب الوهاااااااااااائيب مااااااااااان القياااااااااااايف أبعماااااااااااا م بلفااااااااااااءة 

 40) ص ،2006)الع اد ، :(، وتساعد قواعد ال ياانت يف اومور اآلتية 56،ص2007وياعلية،)عجايف،
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يااؤد     ز دة ساارعة املعالااة  تقلاايص تلاارار ال ياااانت لوجااود عالقااات موطقيااة تفرجااها  نملمااة قواعااد ال ياااانت دمااا •
 واحلصوج علا املعلوماتا

تويري اومن واحلماية لل ياانت من د وج هري املاولبا وقد تتواو  احلماياة مان ال سايطةا الاا تساتاديف كلماة السار  •
 .ا  اوكثر تعقيداً 

 .مطابقة لواقع املوملمةدتثي  ال ياانت ت عا لوجع املوملمة،  ذ تلون املعلومات املوجودة يف قواعد ال ياانت  •

 القدرة علا استادايف لغات متعددة يف كتابة التط يقات وسهولة تطوير تل  التط يقاتا •

  :اخلدمات الفندقية

 :ماهية اخلدمة الفندقية

ماان العواماا  الااا تساااعد الاادوج علااا جااذي السااياح وز دة عاادد الزائاارين، مااا تتااوير عليااىل ماان مقومااات  راحااة السااائد 
متميزة، ومن ذل  ابلارورة املواخ واملواظر الط يعية ا البة، وطاقة  قامة متعددة املستو ت ذات مستو   ودتتعىل إبجازة

 دمات مرتفع، لذا يإن نوعية ا دمة الفودقية الا يتم تقدميها تعد من الس   املهمة للرقي ابلقطا  السياحي وتطوير  
 علا االقتصاد الوطينا والوهوض بىل  ا يوعلس  صماابً 

 :مفهوم اخلدمة واخلدمة الفندقية

هري ملموساة     نشاط  و  ذماز  و موفعة يقدمها طرف ما لطرف   ر، وتلون  ساساً  »ا دمة أبهنا  kotlerعرف 
                   واااااااتن مااااااااد   ملماااااااوس  و ال يلاااااااونا  وال يوااااااتن عوهاااااااا  ياااااااة مللياااااااة، و ن  نتاجهاااااااا  و تقااااااادميها قااااااد يلاااااااون مرت طااااااااً 

 (18،ص2005) الامور،

ع ارة عن جمموعة من اوعماج الا تؤمن للايوف الراحة والتساهيالت عواد شاراء واساتادايف  " ما ا دمة الفودقية هي
 (27،ص2013ا دمات والسلع الفودقية  الج  قامتهم يف الفودشا )الهانو ،

 :خصائص اخلدمات الفندقية
  جموعة من ا صائص موها:تتميز ا دمات السياحية 

  ٬ ن ا دمة الفودقية تتسم ابلتذبذي وعديف االستقرار ويملهر هذا يف حالا الطلب والعرض علا ا دمات الفودقية1- 
 ماا العارض  ٬يفي حالة الطلب العاف ال تتوير  ذ  املؤسسات اذملانيات اللايية من الطاقة االستيعابية لسد الطلب

يساااااا ب  سااااااارة انجتااااااة ماااااان  ن الطاقااااااة االسااااااتيعابية املعروجااااااة لل يااااااع ت قااااااا يارهااااااة    هااااااري م اعااااااة بساااااا ب كساااااااد 
 (27،ص2008السعيد ،(الطلبا

وا ادمات شايء هاري ملماوس ال ميلان وجاع قواعاد عاماة  و معاايري جاودة  ٬ واعة الااياية تعتماد علاا ا ادمات2- 
حلصااوج علااا نفااس الاودة دائمااا وهنااا تعتمااد علااا شاصااية العاااملب يف املوشاا ت ميلان تط يقهااا عليهااا كمااا ال ميلاان ا
و سمااا  ٬كمااا ال ميلاان جتربااة ا اادمات ص   ااذها  و اسااتعما ا  و االنصااراف عوهااا  ٬الفودقيااة وكفاااءهتم ولاايس علااا  الت

 ( 27،ص2008ا دمات توتن املعرية عن ا هة )ع ود ،

ا اادمات واملسااتفيدين موهااا ال ميلاان  ن تااتم ابلشاال  املطلااوي مااا مل تااوير مؤسسااة  ن العالقااة الثوائيااة بااب مقاادمي  3-
  .ا ...املصاعد و جهزة ا اتف والفاة ٬الديلور ٬املتمث  يف اواثث ٬الاياية الدلي  املاد  امللموس

 . ن ا دمات الفودقية هي  دمات هاللة  و تتسم ابلفوائية هري قابلة للتازين 4-
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دمات الفودقيااة أبهنااا  اادمات ال ميلاان نقلهااا    حياا  يوجااد الزبااون )كمااا هااو احلاااج يف الساالع(، و سمااا تتساام ا اا 5-
 (103،ص2007يتوجب علا السائد االنتقاج    ملان تواجد  دمة الايايةا )ع و ،

 :أنواع اخلدمات الفندقية

التلميليااة، ذمااد  ن الفوااادش تتصااف ابلتوويااع يف مقارنااة بعوا اار السااياحة او اار  كالطعااايف والشااراي والوقاا  وا اادمات 
ا اادمات املطروحااة للعمااالء و ا ااة يف الفوااادش الل اارية ونساا ياً يف الفوااادش الصااغرية، حياا  تقااديف الفوااادش ا اادمات 

 :التالية

  ودتث  جوهر ا دمة الفودقية ملاتلف الدرجات وهريها من  نوا  اذيواء او ر  كالشقق والقر  خدمات اإليواء: -
 .من ميزانيتىل السياحية (%40)السياحية واملوتيالت وهريها، ويوفق الايف علا هد  ا دمة حواف 

ضمتاو  الفوادش علاا العدياد مان  ناوا  املطااعم املتاصصاة كااملطعم الل واا  وااليطااف   :والشراب ال)لعام خدمات -
 .من  نفاقات الايف (%29)والصيين وهريها، وتشل  حواف 

وهاااي ا ااادمات املساااااعدة الاااا تقاااادمها الفواااادش كاااادمات أتجااااري السااايارات وا اااادمات  :فيةاإلضععععا اخلعععدمات -
املصريية، و دمات الواد  الص ي،  دمات املسابد،  دمات رجاج اوعماج واملؤدترات واحلفالت وهريها مان 

 ( 132،ص2006من  نفاقات الايفا )الزه ي، (%31)ا دمات او ر ، تشل  حواف 

 :اجلانب اللععل 

    حااوج تلوولوجيااا املعلومااات و لرهااا يف حتسااب مسااتو   دراسااة تط يقيااة علااا املؤسسااات الفودقيااة يف مديوااة ا مااس     
 اا دمات الفودقية
 رلتع  الدراسة:

 يوادش الوقاازة، يوادش احلساوب الل اري، (العاملب علا التلوولوجيا ابملؤسساات الفودقياةيف االيراد يتمث  جمتمع الدراسة 
 . ديوة ا مس)سيفريوس، يودش ل دة يودش

 يينة الدراسة:
 .التوزي  التكراري ألفراد يينة الدراسة حسب الفنادق (1)اجلدول رقم 

 %الوس ة  العدد ال يان

 20 4 وسري سيف

 20 4 احلسوب الل ري

 40 8 ةالوقاز 

 20 4 ل دة

 100.0 20 االااف

العااملب الاذين  ام عالقاة م اشارة ابساتادايف تلوولوجياا  االياراد واملتمثلاة يفاست يان علا عيوة الدراسة  (29)وز  عدد 
 .است يان قابلة للت لي  اذحصائي (20)املعلومات ابلفوادش قيد الدراسة وقد اسفجع 

 :الدراسة أداة



 
 

 ... المؤسدات الفندقيةدراسة تطبيقية عمى  تكنولوجيا المعمومات وأثرها في تحدين مدتوى الخدمات الفندقية 
 الىىقبجاخعة ص ح  اق األ قى                                                                      لم  

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                             1153 

سات يان ومت وجاع ذجراء الدراساة امليدانياة ومان  جا  حتقياق  هاداف الدراساة وا ت اار يرجاياهتا مت اساتادايف اساتمارة اال
 جاباااة للع اااارات علاااا  سااااس  مقيااااس ليلااارث ا ماساااي  ووزعااات الااادرجات علاااا  جاباااة الع اااارات كماااا هاااو م اااب يف 

 ا(2)الدوج رقم 
 يبارات مقياس ليكرث اخلعاس  إلجاابت افراد اللعينة (2) دول اجل

 بشدة موافق موافق زلايد موافق غري بشدة موافق غري

1 2 3 4 5 

 ي  كان القسم اووج هاو ال يااانت الشاصاية وياراد عيواة الدراساة والقسام  لاللة  قسايف قسم ال اح  االستمارة    
 .كاآليتوهي   لتلوولوجيا املعلومات  بعاد ربعة  الثا  يتامن

 .بعد اوجهزة واملعدات ويتامن ستة ع ارات •

 .ويتامن لاللة ع ارات كفاءة املوارد ال شرية  بعد •

 .ويتامن  ربعة ع ارات قاعدة ال ياانتبعد  •

 .ويتامن  ربعة ع ارات بعد االنفنت •

 والقسم الثال  يتامن متغري مستو  ا دمات الفودقية ويتامن ستة ع اراتا  

 استادايف اوساليب اذحصائية التالية:و  spssاستادايف ال اح  برانمن احلزمة اذحصائية للعلويف االجتماعية 

 وية واملتوسطات احلسابية  واالرمراف املعيار اامل  الوسب سلوي  •
  .ا ت ار كوملوجرروف سيمرنوف •

 .االرمدار املتعدد حتلي  •

 .للعيوة الواحدة Test-Tت ار ا  •

  .التحليل اإلحصائ 

 -:لبياانت الشخصيةا

ملتغاري الاوس والعمار واحلالاة ي ب التوزيع التلرار  والتوزيع التلرار  امل و  ابلوس ة لعيوة الدراسة ويقاا  (3)الدوج رقم 
 املؤه  العلمي والوظيفةا.و االجتماعية

 حسب اجلنس واللععر واحلالة االجتعايية توزي  أفراد اللعينة (3)رقم  جدول

 زلل البحث وادلؤهل اللعلع  والوظيفة

 %النسبة  العدد البيان المتغير رقم مسلسل

 100.0 20 ركر الجنس 1

2 

 

 

 

 العمر

 10.0 2 30اقل من 18من

 60.0 12 45اقل من30من

اقل  45من 

 60من
4 20.0 

 10.0 2 فأكثر 60من

 الحالت االجتماعٍت 3
 30.0 6 أعزب

 70.0 14 متزوج

 المؤهل العلمً 4

 5.0 1 دكتوراه

 55.0 11 جامعٍت

 40.0 8 ثانوي

 5.0 1 مذٌر الوظٍفت 5
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 5.0 1 محاسة

 5.0 1 إداري

 60.0 12 استقبال

 25.0 5 مشرف

6 
عذد سنواث 

 الخبرة

 50.0 10 فأقل 5من

 20.0 4 10إلى 6من

 10.0 2 15إلى 11من

 5.0 1 20إلى  16من

 15.0 3 فأكثر21من
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 يتاد االيت: (3)من الدوج رقم 

 ااادماهتا علاااي الاااوس وهاااذا يااادج علااا  ن الفواااادش تعتماااد يف تقاادمي .كانااات مااان الااذكور   الدراسااة عيواااة  ياااراد ايااع •
  .الذكر 

  يااراد  ااااف ماان (%60)  بوساا ة سااوة 45 ماان اقاا     سااوة 30 ماان  عمااارهم كاناات الدراسااة عيوااة  يااراد اهلااب •
وهااذا ياااؤهلهم لإلجابااة علااا  سااا لة  ا   ن عيوااة ال  اا  قاااد  لاات  هاام الف ااات العمرياااة املمثلااة للمجتمااع، ،العيوااة

 .االست يان

 .العيوة  يراد  ااف من (%70)  بوس ة متزوجون الدراسة عيوة  يراد اهلب •

، وهذا يدج علا  ن  هل ياة العيوة  يراد  ااف من (%55) بوس ة جامعية مؤهلتهم كانت الدراسة عيوة  يراد اهلب •
 .ابالعتماد علا مستواهم الامعي عيوة ال    مؤهلب لإلجابة علا  س لة االست يان بدقة،

 .العيوة  يراد  ااف من (%60)  بوس ة االستق اج موظفي من انواك الدراسة عيوة  يراد اهلب •

 .العيوة  يراد  ااف من (%50)  بوس ة ياق  سووات 5 من اق   ههتم كانت الدراسة عيوة  يراد اهلب •
 .الدراسة اورحملالوصف   االحصائ  التحليل

 :األجهزة وادللعداتالتحليل االحصائ  الوصف  لبلعد 

وذلا  كماا   .وترتياب الع اارات ةاملعياريا اتواالرمرايا ةاملرج ا اتاملتوساطملعرية تقييم ايراد العيوة  ذا الُ عد مت اساتاراج 
 .(4)جدول  هو موجد يف الدوج رقم

 وترتيب اللعبارات ةادللعياري اتواالحنراف ةادلرجح اتدلتوس)ا (4) رقم
 جهزة وادللعدات زلل البحثلبلعد األ

 الع ارة
املتوساااااااااااااااب 

 املرجد

االرمااااااااااراف 
 املعيار 

ترتياااااااااااااااااب 
 الع ارات

 1 0.67 4.35 يستعم  الفودش  جهزة حواسيب وهراض تقدمي ا دمات الفودقية

 2 0.64 4.10 تعم   جهزة تلوولوجيا املعلومات علا جمان مصداقية العم 

تساااتعم   جهااازة تلوولوجياااا املعلوماااات يف ز دة  يااارادات الفوااادش وحتساااب عمااا  
 الفودش

3.75 0.85 4 

 5 0.93 3.65 تقل   جهزة تلوولوجيا املعلومات من الوقت املطلوي للعم  الفودقي

 3 0.83 3.95 تساهم  جهزة تلوولوجيا املعلومات يف جتوب حاالت ال طئ يف العم  الفودقي

يااااتم حتاااادي   جااااراءات اسااااتادايف  جهاااازة تلوولوجيااااا املعلومااااات مااااع تطااااور هااااذ  
 اوجهزة

3.60 0.82 6 

 يتاد االيت: (4)من الدوج رقم 

ابملرت اااة االوف  توساااب  "يساااتعم  الفوااادش  جهااازة حواسااايب وهاااراض تقااادمي ا ااادمات الفودقياااة  "جااااءت الع اااارة  •
 (0.67) .وارمراف معيار   (4.35)

 (4.10)توساب ابملرت اة الثانياة   "تعم   جهزة تلوولوجيا املعلومات علا جمان مصداقية العما   "جاءت الع ارة  •
 (0.64) .وارمراف معيار  

ابملرت اة الثالثاة  "يف العما  الفوادقي  ءاتساهم  جهزة تلوولوجيا املعلوماات يف جتواب حااالت ال طا "جاءت الع ارة  •
  ا(0.83)وارمراف معيار   (3.95) توسب 
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ز ابملرت اااة عماا  الفواادش تساااتعم   جهاازة تلوولوجيااا املعلوماااات يف ز دة  ياارادات الفواادش وحتساااب "جاااءت الع ااارة  •
 ا0.85)( وارمراف معيار  )3.75الرابعة  توسب )

ز ابملرت ااة ا امسااة  توسااب تقلاا   جهاازة تلوولوجيااا املعلومااات ماان الوقاات املطلااوي للعماا  الفواادقيجاااءت الع ااارة ز •
 (ا0.93وارمراف معيار ) 3.65))

ز املعلومااااااات مااااااع تطااااااور هااااااذ  اوجهاااااازةيااااااتم حتاااااادي   جااااااراءات اسااااااتادايف  جهاااااازة تلوولوجيااااااا جاااااااءت الع ااااااارة ز •
 ا0.82)( وارمراف معيار  )3.60 توسب)

من  الج اذجاباة علاا ع اارات االسات يان ت اب  ن الفواادش تساتاديف اوجهازة واملعادات وهاراض تقادمي ا ادمات 
 .الفودقية

 مفاءة ادلوارد البشرية:التحليل االحصائ  الوصف  لبلعد  

وذل  كما هو  وترتيب الع ارات ةاملعياري اتواالرمراي ةاملرج  اتاملتوسطا الُ عد مت استاراج ملعرية تقييم ايراد العيوة  ذ
 ا(5)موجد يف الدوج رقم 

 زلل البحث مفاءة ادلوارد البشريةاللعينة لبلعد   أفرادتقيم  (5)جدول 

 الع ارة
املتوساااااااااااااااااااااااااااااااااب 

 املرجد

االرماااااااااااااااااااااااااااااراف 
 املعيار 

ترتيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 الع ارات

 لتقوياات العااملباوياراد  اياعحترص  دارة الفودش علاا اساتادايف 
 احلاسوي يف عملهما

3.30 1.26 2 

ذات ا اااهة  العااااملبدتتلااا   دارة الفوااادش عااادد كااااف مااان اوياااراد 
 واال تصاص يف جماج استادايف تلوولوجيا املعلومات واالتصاالت

3.20 0.95 3 

لب يف جمااااااج تلوولوجياااااا تاااااوير  دارة الفوااااادش بااااارامن تدري ياااااة للعاااااام
 املعلومات واالتصاالت   لتطوير مهاراهتم

3.40 0.99 1 

 يتاد االيت: (5)من الدوج رقم 
لتطاااوير  تاااوير  دارة الفوااادش بااارامن تدري ياااة للعااااملب يف جمااااج تلوولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت "جااااءت الع اااارة   -

 (0.99) .وارمراف معيار   (3.40)ابملرت ة اوو   توسب  "مهاراهتم 
ابملرت ااة  "حتاارص  دارة الفواادش علااا اسااتادايف ايااع اويااراد العاااملب لتقويااات احلاسااوي يف عملهاام  "جاااءت الع ااارة  -

 (1.26) .وارمراف معيار   (3.30)الثانية  توسب 

صاااص يف جماااج اسااتادايف دتتلاا   دارة الفواادش عاادد كاااف ماان اويااراد العاااملب ذات ا ااهة واال ت "جاااءت الع ااارة  -
 ا(0.95)وارمراف معيار   (3.20)ابملرت ة الثالثة  توسب  "تلوولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  .ة املوارد ال شرية يف  تقدمي ا دمات الفودقيةاءمن  الج اذجابة علا ع ارات االست يان ت ب  ن الفوادش هتتم  بلف
 ياانت:قايدة الب التحليل االحصائ  الوصف  لبلعد

واالرمرايااات املعياريااة، وذلاا  كمااا هااو موجااد يف  املرج ااةيااراد العيوااة  ااذا ال عااد مت اسااتاراج املتوسااطات  ملعريااة تقياايم 
 ا (6)الدوج رقم
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 تقييم أفراد اللعينة لبلعد قايدة البياانت زلل البحث (6)جدول 

 الع ارة
املتوساااااااااااااااااااااااااااااااااب 

 املرجد

االرماااااااااااااااااااااااااااااراف 
 املعيار 

ترتيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 الع ارات

 دارة  الفواااادش ابلتعاااااون مااااع املللفااااب ابلعماااا  ل واااااء قاعاااادة تقااااويف 
 ال ياانت

3.25 1.02 4 

حتتااو  قواعااد ال ياااانت يف الفواادش علااا معلومااات دقيقااة ومتووعااة 
 تساهم يف كفاءة ختطيب العم  الفودقي

3.60 0.82 2 

تسااااهم قاعاااادة ال ياااااانت كاااادلي  لت سااااب عمليااااة تقاااادمي ا اااادمات 
 الفودقية

3.55 0.89 3 

 1 0.73 3.70 تقويف  دارة الفودش بت دي  قاعدة ال ياانت بشل  مستمر

 :يتاد االيت (6)من الدوج رقم 
 (3.7)ابملرت ااااة اوو   توسااااب  "تقااااويف  دارة الفواااادش بت اااادي  قاعاااادة ال ياااااانت بشاااال  مسااااتمر  "جاااااءت الع ااااارة  -

 (0.73) .وارمراف معيار  
حتتااو  قواعااد ال ياااانت يف الفواادش علااا معلومااات دقيقااة ومتووعااة تساااهم يف كفاااءة ختطاايب العماا   "جاااءت الع ااارة  -

 (0.82) .وارمراف معيار   (3.60)ابملرت ة الثانية  توسب  "الفودقي 

ابملرت ااة الثالثااة  توسااب  "تسااهم قاعاادة ال ياااانت كاادلي  لت سااب عمليااة تقاادمي ا اادمات الفودقيااة  "جاااءت الع ااارة  -
 ا(0.89)وارمراف معيار   (3.55)

زابملرت ااة الرابعااة  توساااب  تقااويف  دارة  الفواادش ابلتعاااون مااع املللفاااب ابلعماا  ل واااء قاعاادة ال ياااانتجاااءت الع ااارة ز  -
 ا1.02)( وارمراف معيار  )3.25)

لية تقدمي ا دمات من  الج اذجابة علا ع ارات االست يان ت ب  ن الفوادش تستاديف قاعدة ال ياانت لت سب عم -
 .الفودقية

 االنرتنت التحليل االحصائ  الوصف  لبلعد 
واالرمرايااات املعياريااة، وذلاا  كمااا هااو موجااد يف  املرج ااةملعريااة تقياايم ايااراد العيوااة  ااذا الُ عااد مت اسااتاراج املتوسااطات 

 ا(7)الدوج رقم
 زلل البحث االنرتنتلبلعد تقييم أفراد اللعينة  (7)جدول 

 
 الع ارة

املتوساااااااااااااااااااب 
 املرجد

االرمااااااااااااااااااراف 
 املعيار 

ترتيااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 الع ارات

تساااتاديف  دارة  الفوااادش شااا لة اذنفنااات لالساااتفادة مااان  اااهة شاااركات الفواااادش 
 العاملية يف جماج تقدمي ا دمات الفودقية

3.55 0.94 3 

تسااااتاديف  دارة  الفوااااادش شااااا لة اذنفنااااات يف عااااارض  جاااااراءات و طاااااوات تقااااادمي 
 للمللفب ابلعم ا دمات الفودقية 

3.75 0.85 1 

لالتصاااااج ابملللفااااب  E -Mailتسااااتاديف  دارة  الفواااادش الهيااااد االللاااافو   
 ابلعم  واذجابة علا استفساراهتم

3.50 0.89 4 

 2 0.83 3.55 يستاديف الفودش الهيد االللفو  لالتصاج ابلفوادش او ر 
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 يتاد االيت: (7)من الدوج رقم 
تسااتاديف  دارة  الفواادش شاا لة اذنفناات يف عاارض  جااراءات و طااوات تقاادمي ا اادمات الفودقيااة  "جاااءت الع ااارة  -

 .(0.85)وارمراف معيار   (3.75)ابملرت ة االوف  توسب  "للمللفب ابلعم  

 (3.55)ابملرت ااة الثانيااة  توسااب  "يسااتاديف الفواادش الهيااد االللاافو  لالتصاااج ابلفوااادش او اار   "جاااءت الع ااارة  -
 .(0.83)وارمراف معيار  

تستاديف  دارة  الفودش ش لة اذنفنت لالستفادة من  هة شركات الفوادش العاملية يف جماج تقدمي  "جاءت الع ارة  -
 .(0.94)وارمراف معيار   (3.55)ابملرت ة الثالثة  توسب  "ا دمات الفودقية 

لالتصاااج ابملللفااب ابلعمااا  واذجابااة علاااا  E-Mailتساااتاديف  دارة  الفواادش الهيااد االللااافو    " الع ااارة جاااءت -
 .(0.85) معيار  وارمراف (3.50)  توسب الرابعة ابملرت ة "استفساراهتم

مااان  اااالج اذجاباااة علاااا ع اااارات االسااات يان ت اااب  ن الفواااادش تساااتاديف شااا لة االنفنااات يف عملياااة تقااادمي ا ااادمات 
 .ةالفودقي

 مستوي اخلدمات الفندقية: دلتغري التحليل االحصائ  الوصف 
واالرمرايااات املعياريااة، وذلاا  كمااا هااو موجااد يف  املرج ااةمت اسااتاراج املتوسااطات  تغااريملعريااة تقياايم ايااراد العيوااة  ااذا امل

  ا(8)الدوج رقم 
 فراد اللعينة دلتغري مستوى اخلدمات الفندقية زلل البحثأتقييم  (8)جدول 

املتوساااااااااااااااااااااااااااااااااب  الع ارة
 املرجد

االرماااااااااااااااااااااااااااااراف 
 املعيار 

ترتيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 الع ارات

تسااهم تلوولوجيااا املعلومااات املسااتادمة يف الفواادش وبشاال  ك ااري 
 يف حتسب ا دمات وز دة كفاءهتا

4.05 0.51 2 

 دت تلوولوجيااااااااا املعلومااااااااات املسااااااااتادمة يف الفواااااااادش    تطااااااااور 
 اوقسايف ابلفودش

3.80 0.62 6 

املعلومااات املسااتادمة يف الفواادش تطااورا متمياازاً  حاادث تلوولوجيااا 
 يف ز دة اذيرادات السووية

3.90 0.85 4 

ساااااشمت تلوولوجيااااا املعلومااااات املسااااتادمة يف الفواااادش علااااا ريااااع 
 قدراهتا ملواجهة خمتلف املواقف ومعالتها

3.95 0.51 3 

وياارت تلوولوجيااا املعلومااات للفواادش قواعااد معلومااات مهمااة ميلاان 
 موها يف جماج عملها وتطوير  سالي ها االستفادة

4.15 0.59 1 

ساااااهم اسااااتادايف تلوولوجيااااا املعلومااااات يف الفواااادش علااااا ا تيااااار 
 عوا ر بشرية مؤهلة يف جماج تلوولوجيا املعلومات

3.80 0.52 5 

 االيت: يتاد (8)من الدوج رقم 
 عملهاا جمااج يف موهاا االساتفادة ميلان مهماة معلوماات قواعاد للفوادش املعلوماات تلوولوجياا ويرت " الع ارة جاءت - 

 .(0.59) معيار  وارمراف (4.15)  توسب اوو  ابملرت ة " سالي ها وتطوير
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تسهم تلوولوجيا املعلومات املستادمة يف الفودش وبشل  ك ري يف حتسب ا دمات وز دة كفاءهتا  "جاءت الع ارة   -
 .(0.51)وارمراف معيار   (4.05)ابملرت ة الثانية  توسب  "

سااااشمت تلوولوجياااا املعلوماااات املساااتادمة يف الفوااادش علاااا رياااع قااادراهتا ملواجهاااة خمتلاااف املواقاااف  "جاااءت الع اااارة   -
 .(0.51)وارمراف معيار   (3.95)ابملرت ة الثالثة  توسب  "ومعالتىل

وجياا املعلوماات يسااهم يف حتساب مساتو  من  الج اذجابة علا ع ارات االست يان ت ب  ن استادايف الفوادش لتلوول
  .ا دمات الفودقية

 :اختبار الفرضيات 

استاديف ال اح   ال ياانت الا قايف بتجميعها من عيوة الدراسة وذلا  للو اوج    قارار بشاون رياق  و ق اوج يرجاية  
ملعرياااة هااا   فرنو العاااديف الاااا وجاااعت لتفساااري الملااااهرة موجاااو  ال  ااا  ص اساااتاديف ال احااا  ا ت اااار كولاااوجمروف سااايم

 .ي ب نتائن اال ت ار (9)متغريات الدراسة تت ع التوزيع الط يعي  و ال والدوج رقم 

 .الفرجية الصفرية: املتغريات تت ع التوزيع الط يعي

  .الفرجية ال ديلة: املتغريات ال تت ع التوزيع الط يعي
 دلتغريات الدراسة تتب  التوزي  ال)بيلع  أم ال فنتائج اختبار مولورلروف سيعرنو  (9)جدول 

 املتوسب ادلتغري اسم ادلتغري
االرمااااااااااااااااااااااااااااااااااراف 

 املعيار 
z مستو  املعووية املشاهدة 

 التابع
مسااااااااااااااااااااتو  ا اااااااااااااااااااادمات 

 الفودقية
 0ا 07 1ا 3 0.38 3.94

املتغاااااري املساااااتق  والاااااذ  
ميثااااااااااااااااااااااا  تلوولوجياااااااااااااااااااااااا 

 املعلومات

 0.81 0.64 0.46 3.90 اوجهزة واملعدات

 0.83 0.62 0.74 3.30 كفاءة املوارد ال شرية

 0.56 0.79 0.42 3.53 قاعدة ال ياانت

 0.78 0.66 0.58 3.59 االنفنت

دماااا يااادج علاااا ق اااوج الفرجاااية  0.05ان اياااع قااايم مساااتو  املعووياااة املشااااهدة اكاااه مااان  (9)يالحاااأ مااان الااادوج رقااام 
 .الط يعي الصفرية وهو يعين ان ايع املتغريات تت ع التوزيع

 .اختبار الفرضية الرئيسية

 .ال يوجد  لر لتلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد الدراسة  الفرضية الصفرية:

 .: يوجد  لر لتلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد الدراسةالفرضية البديلة

 نتائج حتليل االحندار ادلتلعدد (10)اجلدول رقم 

 .F Sig معام  الت ديد املعدج معام  االرت اط

0.70 0.48 3.45 0.035 

 :يتاد االيت (10)من الدوج رقم         
( دمااا يعااين انااىل يوجااد عالقااة بااب متغااري حتسااب مسااتو  0.70معاماا  االرت اااط بااب املتغااري التااابع واملتغااري املسااتقلة هااو) -

 .الفودقية و بعاد )تلوولوجيا املعلومات( قيد الدراسةا دمات 

ماان حتسااب   % 48( دمااا يعااين  ن  بعاااد تلوولوجيااا املعلومااات تفساار مااا نساا تىل 0.48معاماا  الت ديااد املعاادج هااو) -
 .مستو  ا دمات الفودقية
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واحاادة بااب متغااريات دمااا ياادج علااا اوقاا  وجااود  لاار  0.05وهااي اقاا  ماان    ( 0.035مسااتو  املعوويااة املشاااهدة ) -
 .تلوولوجيا املعلومات وحتسب مستو  ا دمات الفودقية

وذلاا  ملعريااة     بعاااد تلوولوجيااا املعلومااات  ااا  لاار ذو داللااة  حصااائية علااا  t( ي ااب نتااائن ا ت ااار 11الاادوج رقاام )
  .حتسب مستو  ا دمات الفودقية
 مستوى  سني يلى حت ذلا اثر أي االبلعاد tنتائج اختبار  (11) جدول 

 البحث لزل اخلدمات الفندقية

 البيان
 ملعامل االحندار

T Sig. 
B 

 0.08 1.9 0.35 اوجهزة واملعدات

 0.02 2.6 0.27 كفاءة املوارد ال شرية

 0.44 0.80 0.14 قاعدة ال ياانت

 0.12 1ا 63 0.22 االنفنت

 :يتاد االيت (11)من الدوج رقم 

وهااذا  0.05( وهاي  كااه مان0.08املشااهدة عوااد املتغاري املسااتق  اوجهازة واملعادات تساااو  )قيماة مساتو  املعوويااة  - 
 .يعين ق وج يرجية العديف لعديف وجود  لر لألجهزة واملعدات يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية

دما يعين  0.05 غر منوهي   0.02قيمة مستو  املعووية املشاهدة عود املتغري املستق  كفاءة املوارد ال شرية تساو    -
 .وجود  لر للفاءة املوارد ال شرية يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية

وهاذا يعاين  0.05وهاي  كاه مان 0.44قيمة مستو  املعووياة املشااهدة عواد املتغاري املساتق  قاعادة ال يااانت تسااو   - 
 ات الفودقيةاق وج يرجية العديف لعديف وجود  لر لقاعدة ال ياانت يف حتسب مستو  ا دم

عااديف  يعااين دمااا 0.05 كااه ماان  وهااي 0.12 تساااو  االنفناات املسااتق  املتغااري عوااد املشاااهدة املعوويااة مسااتو  قيمااة - 
  .حتسب مستو  ا دمات الفودقية يف لإلنفنت لر  وجود

  :والتوصيات النتائج
 النتائج:أوالً 

تو   ال       جمموعة من الوتائن، من  الج ا ت ار يرجية ال   ،  سفرت عملية حتلي  ال ياانت اوولية للدراسة 
 الا مت جتميعها بواسطة استمارة االست يان، املوزعة علا مفردات عيوة ال       نتائن علمية هي: 

ابلفوادش ومتغري حتسب مستو  ا دمات الفودقية  ل   ااملذكورة يف  وجود عالقة بب  بعاد تلوولوجيا املعلومات 1 -
 .ال   قيد 
 للفوة املوارد ال شرية يف حتسب مستو  ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد ال   اوجود  لر  2 -

 االنفنت( ليس  ا  لر يف حتسب اوبعاد او ر  )اوجهزة واملعدات، قاعدة ال ياانت، ت ب من نتائن ال    أبن - 3
 ا   ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد ال

 التوصيات :اثنياً 
 -:ما أييت بضرورة الباحث يوص  السابقة النتائج ضوء ويف

  .االهتمايف بتلوولوجيا املعلومات احلديثة ملا  ا من  لر ك ري علا حتسب مستو  ا دمات الفودقية1-
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االستفادة من  هات الفوادش او ر  و ا ة يف الدوج املتقدمة حوج جادو  اساتادايف كاياة ملاوانت تلوولوجياا 2-
 املعلوماتا 

االهتمااايف بتاادريب العاااملب علااا التعاماا  مااع هااذ  التلوولوجيااا وتااوعيتهم بفوائاادها ومزا هااا و شااراكهم يف الاادورات 3-
  يات املوجودة يف العاملاعلا  حدث التقو الطالعهماملقامة  ارج ال لد 

تويري االملانيات املادية وال شرية واملهارات اللفؤة وتويري ال وية الت تية وتط يقها تط يقاً   ي اً الساتثمار االماواج 4-
 بشل  يسهم يف ز دة ر ية املؤسسات الفودقيةا

النفناات،  قاعاادة ال ياااانت، كفاااءة اوجهاازة واملعاادات، ا(دش علااا اسااتادايف تلوولوجيااا املعلومااات ادارة الفواا حاا  5-
  ملا  ا من  شمية يف حتسب مستو  ا دمات الفودقيةا املوارد ال شرية(،
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 ادلراج 
 :ادلراج  اللعربية :أوال

 :الكتب .أ

 .الدار العلمية وملت ة دار الثقاية للوشر والتوزيع( :، علم املعلومات، )عمان(2002)عماد ع د الوهاي الص اغ،1 -

 .دار وائ  للط اعة والوشر( :املفاهيم واوسس والتط يقات،)عمان –،التومية اذدارية (2001)موسا اللوز ،2 -

 ا)دار وائ  للط اعة والوشر :عمان(،احلاسوي والهاجميات الاهزة، (2004)الزع ي، و  رون،3 -

 ديوان املط وعات الامعية(ا :ئر، االتصاالت اذدارية دا   املوملمات املعا رة،)الزا(2010)بوحوية قو ، 4 -
 (دار اليازور العلمية للوشر والتوزيع :،نملم املعلومات اذدارية،)عمان(2000)سعد هالب  سب،5 -
 ،)عمان دار اليازور  العلمية للوشر(ا"التسويق  سس ومفاهيم معا رة  "(2006)اثمر  سر ال لر ،6 -
 دار كووز املعرية للوشر والتوزيع(ا   :)االردن٬والوشاط السياحي، ين  دارة الفوادش (2007)زيد موري ع و ،7 -

 دار الراية للوشر والتوزيع(ا :)اوردن ٬،  دارة وتصويف املطاعم السياحية و لية عملها(2008)زيد موري ع و ،8 -
دار  :سالودريةاذ(،)تلوولوجياا املعلوماات  (، االتصااج واذعااليف (2000)نعماات  داد عثماان، سامية دمحم جاابر،9 -

 ا )املعرية الامعية

ايافاك  :، تلوولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق التقليد  واالللفو ،)القاهرة(2007)ع د اهللا يرهلي موسا،10 -
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