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المدتخمص
هددهذ هددوا الىحددن ألددك ويددان لمددى تكنولوجيددا الىعاوخددات لددق تحدددين خدددتو الخددهخات ال نهقيددة ىجىو ددة خددن
الىؤسدددات ال نهقيددة ىهانددة الخىددً والىتىثاددة لددق (لنددهر النقددا ة لنددهر الحدددنين الكىيددى لنددهر سددي يىو

لنددهر

لىهة) لتحقيق لههاذ الهراسة اتىع الىاحن الىنهج الوص ق دىد لدويات الىوضوع اسدتنادا ادك اله ارسدات الددا قة
التق تناولت ختغيىات الهراسة وهك تكنولوجيا الىعاوخات وخدتو الخهخات ال نهقيدة اضضدالة ألدك ا تىدادى ادك
األسدداوا الكىددق وترددىيىا اسددتىا ا الغددى

خنهددا جىددع ويا ددات اله ارسددة وتددل تو يعهددا اددك ينددة الىحددن والىددال

ددهدها ( ) 02والىتىثاددة لددق خجىو ددة خددن العدداخاين الىؤسدددات ال نهقيددة قيدده اله ارسددة الددوان لهددل

تكنولوجيددا الىعاوخدداتم ومددل تحاي د
الىحن ا ا توجه

ىددارات اسسددتىيان اسددتخها الىقيددا

قددة اسددتخها

اضحرددا ق )(SPSSولظهددىت تددا ج

قة وين ل عاد تكنولوجيدا الىعاوخدات وتحددين خددتو الخدهخات ال نهقيدة ال ندادر قيده اله ارسدةم

س اوجدده لمددى لةجه دية والىعددهات وقا ددهة الىيا ددات واس تى ددت لددق تحدددين خدددتو الخددهخات ال نهقيددة ال نددادر قيدده
اله ارسددةم وينىددا اوجدده لمددى لك ددالة الى دوارد الىذ دىية لددق تحدددين خدددتو الخددهخات ال نهقيددة ال نددادر قيدده اله ارسددةم
الهرسددة اسهتىددا وتكنولوجيددا الىعاوخددات الحهاثددة لىددا لهددا خددن لمددى وىيددى اددك تحدددين خدددتو الخددهخات
ولوصددت ا

ال نهقيةم واسهتىا وتهريب العداخاين ادك التعاخد خدع هدوى التكنولوجيدا وتدو يتهل وا دهها وخياياهدا وي د اى هل لدق
الهورات الىقاخة خارج الىاه سط

هل اك لحهث التقنيات الىوجودة لق العالل.

الكممات الدالة :تكنولوجيا الىعاوخات الخهخات ال نهقيةم
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مقدمة:

شهد العامل مع هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تطورات سريعة ،حققت تغريات يف خمتلف قطاعاات
وجماالت احلياة وبشال عاايف يف القطاعاات االقتصاادية والت اادج التجاار واالنفتااح علاا اوساواش بشال ااص ،ويف
ظ ا عصاار املعلوماتيااة ولااورة تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت حاادث تطااور ك ااري يف بي ااة ا اادمات الفودقيااة وذل ا
بتوجهها لالعتماد علا تقويات االتصاالت واملعلومات وهذا ميث تطوراً يف اجملاج الفودقي وميث انسجاما مع التطور يف
ال ي ة احمليط ة وتطلعات العمالء والتغريات يف طرش تعامالهتم مع املشاروعات الفييهياة والااياية .وماع تعااظم التوجاىل
اسااتادايف تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت يف كايااة جماااالت اوعماااج بااد ت تقاااس املشااروعات ومااد تطورهااا ااد
اسااتادامها للتقويااات احلديثااة الااا تتواسااب مااع اجملاااج الااذ تعم ا ييااىل.وماان ص ا د اسااتادايف تقويااات تلوولوجيااا
املعلومات واالتصاالت يف اجملاج الفودقي احد العوام يف تدعيم املوايسة والتميز ابلساوش ،وابلتااف ياان قواعاد املوايساة
تفاارض علااا ا اادمات الفودقيااة شميااة وجاارورة االلتجاااء تقويااات املعلومااات واالتصاااالت يف عما ااا ح ا ميلوه اا
الصاامود يف مواجهااة املوايسااب الااذين ي تلاارون ساااليب متجااددة لااذي العمااالء وذل ا ماان ااالج تطااوير ا اادمات
الفودقية الا تقدمها.

مشكلة البحث:

ا ت تلوولوجيااا
ن عااامل الياويف يشااهد سماواً ك ارياً يف جماااج اسااتادايف تلوولوجيااا املعلومااات يف خمتلااف اجملاااالت يا
املعلومااات اتلااف ملوانهتااا عوص ارا هام ااً ماان عوا اار الوشاااط الااذ تق اويف بااىل موملمااات اوعماااج نمل اراً ملااا تااوير هااذ
التلوولوجيااا ماان معلومااات دقيقااة وس اريعة تساااعد اذدارة العليااا يف اختاااذ الق ارار بساارعة .ودمااا ال ش ا ييااىل ن القطااا
الفو اادقي واح ااداً م اان ه اام القطاع ااات االقتص ااادية احليوي ااة و بل ااد ذ يتعاما ا م ااع قاع اادة عريا ااة م اان العم ااالء يا اراد
وموملمات .ولد يإن استادايف تلوولوجيا املعلومات نتيجة ملا تواجهىل املؤسسات الفودقياة مان موايساة قوياة علاا كاياة
املسااتو ت احملليااة واذقليميااة والدوليااةا حيا هنااا تعما علااا ا تصااار الوقاات واملسااايات وترشاايد الهااود واملاوارد و زالااة
املعوقات ،وبواءاً علا ما تقديف يإن هذ الدراسة حتاوج االجابة علا التساؤج التاف:
؟
ما لر تلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد ال
أهداف البحث:

لت قيق االيت:

يهدف هذا ال
- - 1توجيد لر تلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.
 - 2تقدمي التو يات واملقفحات للمؤسسات الفودقية قياد ال ا والاا تساهم يف االساتفادة مان تلوولوجياا املعلوماات
يف حتسب مستو ا دمات الفودقية املواس ة ا ليامن ا الوجاح وال قاء.
فرضية البحث:

تتمث يف الفرجية الرئيسية التالية:

يوجد أثر لتكنولوجيا ادللعلومات يف حتسني مستوى اخلدمات الفندقية ابلفنادق قيد الدراسة.

ويتفر من هذ الفرجية الفرجيات الفرعية اآلتية:

الفرضية األوىل :يوجد لر لألجهزة واملعدات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.
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الفرضية الثانية :يوجد لر لإلنفنت يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.

الفرضية الثالثة:يوجد لر لقاعدة ال ياانت يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.

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

أمهية البحث:

شميتىل املوجوعية والتط يقية للمؤسسات الفودقية من عدة اعت ارات ساسية هي:

يستمد ال
 - 1شمياة الادور الااذ تلع اىل تلوولوجياا املعلوماات يف حتقيااق ذمااح املؤسساة الفودقيااة ،ا اة و ن املؤسساات الفودقيااة
تلعب دوراً مهماً يف االقتصاد الوطين ،وتقديف دمات متووعة للمجتمع.
 - 2تزايد االهتمايف بتلوولوجيا املعلومات بب املهتمب ابلعم الفودقي ،وذل بسا ب املوايساة الاا ا ت تواجههاا
املؤسسات الفودقية ييما بيوها.
منهجية البحث:

يعتمااد هااذا ال ا علااا املااوهن الو اافي ماان ااالج االطااال علااا اللتااب ،واجملااالت واملاؤدترات والدراسااات السااابقة
الااا تواولاات متغااري الدراسااة واملتمث ا يف تلوولوجيااا املعلومااات و بعادهااا اوربعااة )اوجهاازة واملعاادات ،االنفناات ،قاعاادة
ال ياانت ،كفاءة املوارد ال شرية) ،كما اعتمد ال اح علا املوهن اللمي من الج تصميم استمارة است يان مت توزيعها
.
علا عيوة ال  ،لمع ال ياانت املطلوبة وحتليلها للو وج نتائن ال

رلتع ويينة البحث:

 رلتع ع البحععث :اوي اراد العاااملب ابملؤسسااات الفودقيااة) يواادش الوقااازة ،يواادش احلسااوب الل ااري ،يواادش ساايفريوس،يودش ل دة( ديوة ا مس.
 يينععة البحععث :مت ا تيااار عيوااة عش اوائية) (20عام ا ماان اوي اراد العاااملب علااا التلوولوجيااا ابملؤسسااات الفودقيااة.
ديوة ا مس عيوة ال

حدود البحث:

اشتملت الدراسة علا احلدود التالية:

 احلدود البشرية :اويراد العاملب يف املؤسسات الفودقية ) يودش الوقازة ،يودش احلسوب الل ري ،يودش سيفريوس،يودش ل دة( ديوة ا مس.
 احلدود ادلكانية :ارمصرت هذ احلدود يف مديوة ا مس وابلت ديد يف املؤسسات الفودقية (يودش الوقاازة ،يوادشاحلسوب الل ري ،يودش سيفريوس ،يودش ل دة) ديوة ا مس.
 احل ععدود ادلوض ععويية :اقتصاارت علااا دراس ااة تلوولوجيااا املعلوم ااات و لرهااا يف حتسااب مس ااتو ا اادمات الفودقي ااة.
ابلفوادش قيد ال
 احلدود الزمنية :وتتمث يف الففة الا جريت ييها الدراسة من 2018/04/01الدراسات السابقة:
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 دراسععة بععو قععرشأ أق(ع  ،)2102لاار تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااج يف توميااة املاوارد ال شارية ،و ظهاارت نتااائنهاذ الدراساة علاا تفعيا جاان ب مهماب شماا :جارورة االهتماايف ابملاورد ال شار يف املؤسساة ،ملانياة تفعيا
تلوولوجيا املعلومات واالتصاج إبد اج التلوولوجيا الديدة املتطورة الا جتع املؤسسة حتقق ميزة توايسيةا
 دراسة ييسى واخرونأ  ، )2102لر تط يق تلوولوجيا املعلوماات علاا القطاا الساياحي ،و ظهارت نتاائن هاذالدراسااة يف التعاارف علااا ك ا مااا هااو جديااد ماان الوسااائ التلوولوجيااة احلديثااة الااا ميلاان اسااتادامها يف خمتلااف
املؤسسات السيا حية عن طريق االستعانة ابملتطل ات والدورات املتاصصة واالطال عليها بصفة مستمرةا

 دراسععة مرامععةأ ،)2100دور تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااج يف حتسااب جااودة ا دمااة ،واظهاارت نتااائن هااذالدراسة ن هواك عالقة وطيدة بب جودة ا دمة و االستغالج اومث ذ التلوولوجيات لل من متلقي ا دماة
و مقدمها.

 دراسة حسنيأ  ،)2010تلوولوجيا املعلومات وأتلريهاا يف حتساب مساتو داء ا دماة الفودقياة )دراساة تط يقياةيف يودش السدير(  ،و ظهارت نتاائن هاذ الدراساة ازمفااض مساتو اساتادايف تلوولوجياا املعلوماات يف يوادش
السدير ،وازمفاض كفاءة مهارات املوارد ال شرية لديها ،وجعف االعتماد علاا الشا لات الدا لياة ،وعاديف وجاود
تعاون بب العاملب واملوملمة امل ولة يف بواء قواعد ال ياانت.
 دراسة معايفأ  ،)2009دور تلوولوجياا االتصااج واملعلوماات يف حتساب التساويق الادا لي يف املؤسساة ،و ظهارتنتااائن الدراس ااة د اس ااتادايف وسااائ تلوولوجي ااا املعلوم ااات واالتص اااج حتسااب التس ااويق ال اادا لي ،ؤسس ااة
اتصاااالت الزائاار .ملانيااة احلصااوج علااا تلوولوجيااا املعلومااات هااي تط يااق ملفهاويف املعلومااة واالتصاااج ،عاان طريااق
خمتلف وسائ التلوولوجيا احلديثة ،و ا ة ش لة االنفنيت.
 دراسة أمحدأ) ،) 2009تلوولوجيا املعلومات و لرها علا الصواعة الفودقية ) دراسة تط يقياة يف عيواة مان يواادشمديوة بغداد ،و ظهرت نتائن هذ الدراسة أبن هواك لر الستادايف تلوولوجيا املعلومات علا الصواعة الفودقياة،
و ن استادايف تلوولوجيا املعلومات د جرورة ال بد موها لوجاح املوملمات و ا اة يف الصاواعة الفودقياة نملارا
ملا توير التلوولوجيا من مزا ويوائد ك ريةا
 دراسة تقرورتأ  ،)2009شمية تلوولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير ا دمات الساياحية.و ظهارت نتاائنالدراسااة ن اسااتادايف تقويااات تلوولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت يف اجملاااج السااياحي ا د حااد العوام ا الااا
تستود ليها الشركات يف تدعيم املوايسة والتميز ابلسوش.
التلعليق ين الدراسات السابقة:

من الج االستطال علا الدراسات الساابقة ،نالحاأ ن الدارساة احلالياة تتمياز أبهناا تتوااوج ال ي اة الفودقياة ابلتط ياق
علا املؤسسات الفودقية ( يودش الوقازة ،يودش احلسوب الل ري ،يودش سيفريوس ،يودش ل دة )،ديوة ا مس ،ودراساة
لر تلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية من وجهة نملر العاملب يف هذ املؤسسات الفودقية.

مص(لحات ومفاهيم البحث:
تكنولوجيا ادللعلومات:
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تتمثا ا يف املل ااوانت املادي ااة لل اسا ا ات والا اهامن ال اااهزة سا اواء با ارامن نمل اام و با ارامن تط يق ااات ابذج اااية لشا ا لات
االتصاااالت وهريهااا ماان اوجهاازة املطلوبااة للقيااايف عالااة وخت ازين وتوملاايم وعاارض و رساااج واساافجا املعلومااات وذل ا
ابللفاءة والسرعة والدقة املطلوبةا(موسا،2007،ص)28

اخلدمات الفندقية:

هي ع ارة ع ن نشاط و موفعة هري ملموساة ،يساتطيع ن يقادمها طارف مواتن ،طارف ار عميا  ،دون ن يفتاب
علااا ذلا نقا ملليتهااا ماان املوااتن العميا  ،ابعت ارهااا اادمات مقدمااة للعميا  ،كمااا صمااب ن تلااون متوايقااة مااع
ره اتىلا(الهانو ،2013،ص)6

اجلانب النظري:

تكنولوجيا ادللعلومات:

مفهوم تكنولوجيا ادللعلومات:
تعاارف تلوولوجيااا املعلومااات أبهنااا :ز لاايب ماان جهاازة اللم يااوتر ووسااائ االتصاااج ابتااداء ماان اولياااف الاااوئية
اوقمااار الصااواعية والتقويااات املصااغرات والفيلميااة واالستوساااخ ،دتث ا جمموعااة ك اارية ماان اال فاعااات الااذ يسااتاديف
املعلومات ارج العق ال شر ز).ا اد ،1989،ص)32
وتعاارف تلوولوجيااا املعلومااات علااا هنااا" :القاعاادة اوساسااية الااا ت ااا يف جااوئها املوملمااات اذداريااة واملوش ا ت ميزهتااا
التوايسااية ".ويقصااد ابلتلوولوجيااا ك ا ن اوا املعريااة الفويااة والعلميااة والتط يقيااة الااا ميلاان ن تسااهم يف تااويري الوسااائ ،
املعاادات ،اآلالت ،اوجهازة امليلانيليااة واذللفونيااة ذات اللفاااءة العاليااة واوداء اوياا الااا تسااه لإلنسااان الهااد
وتويري الوقت وحتقق للموملمة هدايها الووعية واللمية بلفاءة وياعليةا(العرود ،شلر،2009 ،ص)478
كما عريتها وزارة التجارة والصواعة الهيطانية تعريفا شامال هي" :احلصوج علا ال يااانت ومعالتهاا وختزيوهاا وتو ايلها
و رس ااا ا يف ااورة معلوم ااات مص ااورة و ااوتية و ملتوب ااة و يف ااورة رقمي ااة ،ذلا ا بواس ااطة توليف ااة م اان اآلالت
االللفونية وطرش املوا الت السللية والالسلليةا)قو ،2010،ص)86
ومن الج هذ التعريفات يتاد لوا ن تلوولوجيا املعلومات تتمث يف خمتلف الوظاائف مان جتمياع لل يااانت وحتليلهاا
وختزيوها واسفجا املعلومات وذل عن طريق التلام بب اآلالت اذللفونية ونملم االتصاالت احلديثة.
خصائص تكنولوجيا ادللعلومات:
تتميز تلوولوجيا املعلومات جموعة من ا صائص شمها( :اللوش،2002،ص،98ص(99

 -1تقليص الوقت :يالتلوولوجيا جتع ك اوماكن اذللفونية متجاورة ،مثاج علا ذل ش لة االنفنت الا تسمد
لل واحد موها ابحلصوج علا ما يلزمىل من معلومات ومعطيات يف وقت قصري مهما كان موقعىل الغرايف.

 -2رف اإلنتاجية :تعم تلوولوجيا املعلومات علا ريع اذنتاجية حب يتم استعما ا بشل جيد ويعاج.

 -3ادلرونة  :تعددت استعماالت تلوولوجيا املعلومات لتعدد احتياجاتواا اا ،بساب مثااج علاا ذلا احلاساوي الاذ
نسااتعملىل يف حياتوااا اليوميااة والعمليااة ،يهااو داة لللتابااة والقيااايف اتلااف العمليااات املعقاادة مثا االتصاااج عاان ال عااد و
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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 ة.

تعد تلوولوجيا املعلومات العصب احليو لوشاط املوملمة ،وعديف وجودها يؤد
(التميمي،2007 ،ص )46
وتلمن شمية تلوولوجيا املعلومات يف ما أييت:
 -1تعم ا تلوولوجيااا املعلومااات علااا حااداث تغي اريات جذريااة يف ك ا مفا ا املوملمااة و عما ااا ،موتجاهتااا ،س اواقها
المتداد استادامها يف خمتلف نشطة املوملمةا )احلياف ،2005 ،ص(10
 -2تديع ابملوملمة لالستجابة والتليف مع متطل اات ال ي اة حيا ن تط ياق مفهاويف و سااليب تلوولوجياا املعلوماات يف
املوملمات ضمتم عليها الل اش بركب التطور جتو اا الحتمااالت العزلاة والتالاف عان مواك اة عصار املعلوماتياةا( بو هوايم،
 ،2007ص(97
 -3تساااعد يف توميااة املهااارات واملعااارف الااا تعما علااا لاراء الانااب الفلاار للعاااملب اوماار الااذ يساااعد يف تقاادمي
عماج و يلار م دعةا )يوسف ،2005 ،ص) 182
كما هنا تسهم يف االقتصاد يف التلاليف الواجتة عن الفوائد الا تقدمها وهي السرعة والث ات والدقة واملولوقياةا ..ا ا
(الص اغ 2000 ،ص)182
 -4ملوت تلوولوجيا املعلومات املوملمات من ز دة قدرة التوسيق بب قسامها وباب املوملماات ماع بعااها مان االج
ما توير ش لات االتصاالت احلديثة وربب احلواسيب مع بعاها.
 -5سا ا ا اااشمت تلوولوجيا ا ا ااا املعلوما ا ا ااات بتقلي ا ا ا ا حا ا ا اادوث اوزما ا ا ااات ا ا ا ااا ت ا ا ا اوير ما ا ا اان قاعا ا ا اادة معلوما ا ا ااات مسا ا ا ااتق ليةا
(اللوز  ،1999،ص (201
 -6حتسب عملية اختاذ القرارات من الج تويري املعلومات ابلدقة والوقت املواسب ملتاذ القرار ،وتويري قووات اتصااج
جيدة تساعد يف ز دة تديق وت ادج املعلوماتا(احلياف،2005 ،ص)11
 -7تعااد تلوولوجيااا املعلومااات داة يعالااة يف تقلاايص حجام املوملمااات وتقلاايص عاادد املسااتو ت اذداريااة وت ااين ا ياكا
التومليمية الش لية بدال من التقليدية وكذل ساعدت علا ت ين مدا حديثة يف ختطيب وتومليم اوعماج مث مد
عادة هودسة اوعماجا( سب ،2003 ،ص(51
 -8تساااعد املوملمااة علااا بواااء قاعاادة معلومااات اس افاتيجية ااا يلسااب املوملمااة املياازة التوايسااية ،وتقاادمي الاادعم امل اشاار
السفاتيجية املوملمة ا توير من معلومات عن عوام املوايسةا (هراي وحجاز  ،1999 ،ص)127

مكوانت تكنولوجيا ادللعلومات:

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

 -1األجهزة وادللعدات (احلواسيب(:

وهااي جهاااز للاافو يوجااىل لق ااوج ال ياااانت واملعلومااات ومعالتهااا و زهنااا وعرجااها ،و ن وجااود احلاسااوي الياويف ا د
جرورة البدي عوها بدا ،يمن الصعب ن ذمد نشاطا و عمال معيوا ال ملان لل اسوي ييىل ،ونتيجة لتوو اوعماج
وا تاليها وتطورها يقد كان هواك توو يف احلواسيب املاتلفةا(الزع ي والشرايعة ،2000 ،ص)11
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 -2مهارات ادلوارد البشرية:

تتمث ا امل اوارد ال ش ارية جموعااة ماان املهااارات واملعااارف ذذماااز مهااايف املوملمااةا ويعااد املااورد ال شاار ماان هاام ملااوانت
تلوولوجيا املعلومات ذ ميلن و فىل الة تراكم جامين ملعرياة يف ذهاان العااملب يف املوملماةا ( باو هوايم،2007 ،ص
(111

وتع ا ااد هتي ا ااة مه ا ااارات امل ا اوارد ال شا ا ارية م ا اان ذو ا ا ااهة واللف ا اااءة ح ا ااد متطل ا ااات تط ي ا ااق تلوولوجي ا ااا املعلوم ا اااتا
(الدليمي،2006،ص)43
ويتم ذل عن طريق التدريب يف املؤسسات العلمية املتاصصة ،ياملورد ال شر هو املسؤوج عن سيطرة و دارة وتشغي
امللوانت او ر وهو من هم ملوانت تلوولوجيا املعلومات( .ال غداد ،2006،ص)82

 -3الربارليات:

وه ااي ع ااارة ع اان اي ااع اجملموع ااات التعليمي ااة ا ا ااة عال ااة املعلوم ااات )،2004،O'Brienص (10وميل اان
تصويفها :

 -برارليات النظم:

مث براجميات نملايف التشغي والذ يدير ويساند عمليات نملايف احلاسوي مث Windows

 -برارليات الت(بيقات:

وهي ع اارة عان الاهامن الاا تقاويف ابملعالاة امل اشارة وجا االساتادايف الشاصاي بواساطة املساتاديف الوهاائي مثا
بارانمن الرواتااب ،وبارانمن معالااة الللمااات ،وبارامن اار مثا بارانمن التصااميم بواسااطة احلاسااوي) (CADوبارانمن
التصويع بواسطة احلاسوي))H eizer&Render،282: 2004،283( . (AM

 -4اإلجراءات:

وهي جمموعة من التعليمات عن كيفياة دمان اوجهازة و الهاجمياات و ال يااانت والشا لة لغارض معالاة ال يااانت
وتوليد املارجاتا(ش ي ،2008 ،ص)50

 -5شبكات االتصال:

ش ا لات االتصاااج هااي الوساايلة املسااتادمة ذرساااج ال ياااانت و املعلومااات وتلقيهااا ،ذ تتااولف ماان جمموعااة ماان
احملطات تتواجد يف مواقع خمتلفة ومرت طة مع بعاها بوسائب تتيد للمستفيد جراء عملية اذرسااج والتلقايا وصماب ن
تقاارر الشااركات نااو الشا لات )اذنفناات واذكسافانت( املواسا ة لعملهااا مااع جاارورة تطااوير مهااارات موظفيهااا يف تقانااة
املعلومات ابستمرارا)) Sekaran Guna A.& Ngait, 2004:289

 -6قايدة البياانت:

قاعاادة ال ياااانت وهااي جمموعااة ماان ال ياااانت و املعلومااات املفابطااة واملازونااة يف جهاازة اازن ال ياااانت ،وميلاان ن
تلون قاعدة ال ياانت خمزن سجالت الشركة و )املوملمة( ،معايري الوقات ملاتلاف عملياات املوملماات ،بيااانت الللفاة
و معلومات ختص طلب الزبونا ()Krajewski & Ritzman, 2005: 513
وميلاان جاااية و تعاادي وحتاادي قاعاادة ال ياااانت ابسااتمرار ملواك ااة املتغاريات املسااتجدة ملساااعدة املاادراء الختااذ قاراراهتم
اذس ا ا ا ا افاتيجية وي ا ا ا ا ااق اوس ا ا ا ا ااس الص ا ا ا ا ا ي ة ،ودتل ا ا ا ا اان املس ا ا ا ا ااتادمب الوه ا ا ا ا ااائيب م ا ا ا ا اان القي ا ا ا ا ااايف أبعم ا ا ا ا ااا م بلف ا ا ا ا اااءة
وياعلية(،عجايف،2007،ص ،) 56وتساعد قواعد ال ياانت يف اومور اآلتية( :الع اد  ،2006،ص(40
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ز دة ساارعة املعالااة

تقلاايص تلارار ال ياااانت لوجااود عالقااات موطقيااة تفرجااها نملمااة قواعااد ال ياااانت دمااا يااؤد
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.
دتثي ال ياانت ت عا لوجع املوملمة ،ذ تلون املعلومات املوجودة يف قواعد ال ياانت مطابقة لواقع املوملمة.
القدرة علا استادايف لغات متعددة يف كتابة التط يقات وسهولة تطوير تل التط يقاتا

اخلدمات الفندقية:

ماهية اخلدمة الفندقية:

ماان العواما الااا تساااعد الاادوج علااا جااذي السااياح وز دة عاادد الزائارين ،مااا تتااوير عليااىل ماان مقومااات راحااة السااائد
ودتتعىل إبجازة متميزة ،ومن ذل ابلارورة املواخ واملواظر الط يعية ا البة ،وطاقة قامة متعددة املستو ت ذات مستو
دمات مرتفع ،لذا يإن نوعية ا دمة الفودقية الا يتم تقدميها تعد من الس املهمة للرقي ابلقطا السياحي وتطوير
والوهوض بىل ا يوعلس صماابً علا االقتصاد الوطينا
مفهوم اخلدمة واخلدمة الفندقية:

عرف  kotlerا دمة أبهنا « نشاط و ذماز و موفعة يقدمها طرف ما لطرف ر ،وتلون ساساً هري ملموساة
وال يوا ا ااتن عوها ا ااا يا ا ااة ملليا ا ااة ،و ن نتاجها ا ااا و تقا ا اادميها قا ا ااد يلا ا ااون مرت ط ا ا ااً وا ا ااتن ما ا اااد ملما ا ااوس و ال يلا ا ااونا
( الامور،2005،ص)18
ما ا دمة الفودقية هي" ع ارة عن جمموعة من اوعماج الا تؤمن للايوف الراحة والتساهيالت عواد شاراء واساتادايف
ا دمات والسلع الفودقية الج قامتهم يف الفودشا (الهانو ،2013،ص)27
خصائص اخلدمات الفندقية:

تتميز ا دمات السياحية جموعة من ا صائص موها:
 -1ن ا دمة الفودقية تتسم ابلتذبذي وعديف االستقرار ويملهر هذا يف حالا الطلب والعرض علا ا دمات الفودقية٬
يفي حالة الطلب العاف ال تتوير ذ املؤسسات اذملانيات اللايية من الطاقة االستيعابية لسد الطلب ٬ماا العارض
يس ا ا ا ب س ا ااارة انجت ا ااة م ا اان ن الطاقا ا ااة االس ا ااتيعابية املعروج ا ااة لل ي ا ااع ت ق ا ااا يارها ا ااة ه ا ااري م اع ا ااة بس ا ا ا ب كسا ا اااد
الطلبا)السعيد ،2008،ص)27
 -2واعة الااياية تعتماد علاا ا ادمات ٬وا ادمات شايء هاري ملماوس ال ميلان وجاع قواعاد عاماة و معاايري جاودة
ميلان تط يقهااا عليهااا كمااا ال ميلاان احلصااوج علااا نفااس الاودة دائمااا وهنااا تعتمااد علااا شاصااية العاااملب يف املوشا ت
الفودقيااة وكفاااءهتم ولاايس علااا الت ٬كمااا ال ميلاان جتربااة ا اادمات ص ااذها و اسااتعما ا و االنصاراف عوهااا ٬و سمااا
ا دمات توتن املعرية عن ا هة (ع ود ،2008،ص) 27
 -3ن العالقااة الثوائيااة بااب مقاادمي ا اادمات واملسااتفيدين موهااا ال ميلاان ن تااتم ابلشاال املطلااوي مااا مل تااوير مؤسسااة
الاياية الدلي املاد امللموس ٬املتمث يف اواثث ٬الديلور ٬املصاعد و جهزة ا اتف والفاة...ا .
 -4ن ا دمات الفودقية هي دمات هاللة و تتسم ابلفوائية هري قابلة للتازين.
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 -5تتساام ا ا دمات الفودقيااة أبهنااا اادمات ال ميلاان نقلهااا حيا يوجااد الزبااون (كمااا هااو احلاااج يف الساالع) ،و سمااا
يتوجب علا السائد االنتقاج ملان تواجد دمة الايايةا (ع و ،2007،ص)103
أنواع اخلدمات الفندقية:

مقارنااة بعوا اار السااياحة او اار كالطعااايف والشاراي والوقا وا اادمات التلميليااة ،ذمااد ن الفوااادش تتصااف ابلتوويااع يف
ا اادمات املطروحااة للعمااالء و ا ااة يف الفوااادش الل اارية ونس ا ياً يف الفوااادش الصااغرية ،حي ا تقااديف الفوااادش ا اادمات
التالية:
 خدمات اإليواء :ودتث جوهر ا دمة الفودقية ملاتلف الدرجات وهريها من نوا اذيواء او ر كالشقق والقرالسياحية واملوتيالت وهريها ،ويوفق الايف علا هد ا دمة حواف ) (40%من ميزانيتىل السياحية.

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

 اخل ععدمات اإلض ععافية :وه ااي ا اادمات املس اااعدة ال ااا تق اادمها الفو ااادش كا اادمات أتج ااري الس اايارات وا اادماتاملصريية ،و دمات الواد الص ي ،دمات املسابد ،دمات رجاج اوعماج واملؤدترات واحلفالت وهريها مان
ا دمات او ر  ،تشل حواف ) (31%من نفاقات الايفا (الزه ي،2006،ص) 132
اجلانب اللععل :

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

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

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

العدد

الوس ة %

سيفريوس

4

20

احلسوب الل ري

4

20

الوقازة

8

40

ل دة

4

20

االااف

20

100.0

وز عدد ) (29است يان علا عيوة الدراسة واملتمثلاة يف االياراد العااملب الاذين ام عالقاة م اشارة ابساتادايف تلوولوجياا
املعلومات ابلفوادش قيد الدراسة وقد اسفجع ) (20است يان قابلة للت لي اذحصائي.
أداة الدراسة:
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ذجراء الدراساة امليدانياة ومان جا حتقياق هاداف الدراساة وا ت اار يرجاياهتا مت اساتادايف اساتمارة االسات يان ومت وجاع
جابااة للع ااارات علااا ساااس مقياااس ليلاارث ا ماسااي ووزعاات الاادرجات علااا جابااة الع ااارات كمااا هااو م ااب يف
الدوج رقم )(2ا
اجلدول ) (2يبارات مقياس ليكرث اخلعاس إلجاابت افراد اللعينة
غري موافق بشدة
1

غري موافق
2

زلايد
3

موافق بشدة
5

موافق
4

قسم ال اح االستمارة لاللة قسايف ي كان القسم اووج هاو ال يااانت الشاصاية وياراد عيواة الدراساة والقسام
الثا يتامن ربعة بعاد لتلوولوجيا املعلومات وهي كاآليت.
• بعد اوجهزة واملعدات ويتامن ستة ع ارات.
• بعد كفاءة املوارد ال شرية ويتامن لاللة ع ارات.
• بعد قاعدة ال ياانت ويتامن ربعة ع ارات.
• بعد االنفنت ويتامن ربعة ع ارات.
والقسم الثال يتامن متغري مستو ا دمات الفودقية ويتامن ستة ع اراتا
استادايف ال اح برانمن احلزمة اذحصائية للعلويف االجتماعية  spssو استادايف اوساليب اذحصائية التالية:
• سلوي الوسب امل وية واملتوسطات احلسابية واالرمراف املعيار ا
• ا ت ار كوملوجرروف سيمرنوف.
• حتلي االرمدار املتعدد.
• ا ت ار  T-Testللعيوة الواحدة.
التحليل اإلحصائ .

البياانت الشخصية:-

الدوج رقم ) (3ي ب التوزيع التلرار والتوزيع التلرار امل و ابلوس ة لعيوة الدراسة ويقاا ملتغاري الاوس والعمار واحلالاة
االجتماعية و.املؤه العلمي والوظيفةا
جدول رقم ) (3توزي أفراد اللعينة حسب اجلنس واللععر واحلالة االجتعايية
وادلؤهل اللعلع والوظيفة زلل البحث

رقم مسلسل

المتغير

البيان

العدد

النسبة %

1

الجنس

ركر
من 18اقل من30
من30اقل من45
من  45اقل
من60
من 60فأكثر
أعزب
متزوج
دكتوراه
جامعٍت
ثانوي
مذٌر

20
2
12

100.0
10.0
60.0

4

20.0

2
6
14
1
11
8
1

10.0
30.0
70.0
5.0
55.0
40.0
5.0

2
العمر
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الحالت االجتماعٍت

4

المؤهل العلمً

5

الوظٍفت
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محاسة
إداري
استقبال
مشرف
من 5فأقل
من6إلى 10
من 11إلى15
من 16إلى 20
من21فأكثر

1
1
12
5
10
4
2
1
3

5.0
5.0
60.0
25.0
50.0
20.0
10.0
5.0
15.0
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من الدوج رقم ) (3يتاد االيت:
• ايااع ي اراد عيوااة الدراسااة كاناات ماان الااذكور.وهااذا ياادج علااا ن الفوااادش تعتمااد يف تقاادمي اادماهتا علااي الااوس
الذكر .
• اهلااب ي اراد عيوااة الدراسااة كاناات عمااارهم ماان  30سااوة اق ا ماان  45سااوة بوس ا ة ) (60%ماان ااااف ي اراد
العيوااة ،ا ن عيوااة ال ا قااد لاات هاام الف ااات العمريااة املمثلااة للمجتمااع ،وهااذا يااؤهلهم لإلجابااة علااا س ا لة
االست يان.
• اهلب يراد عيوة الدراسة متزوجون بوس ة ) (70%من ااف يراد العيوة.
• اهلب يراد عيوة الدراسة كانت مؤهلتهم جامعية بوس ة ) (55%من ااف يراد العيوة ،وهذا يدج علا ن هل ياة
مؤهلب لإلجابة علا س لة االست يان بدقة ،ابالعتماد علا مستواهم الامعي.
عيوة ال
• اهلب يراد عيوة الدراسة كانوا من موظفي االستق اج بوس ة ) (60%من ااف يراد العيوة.
• اهلب يراد عيوة الدراسة كانت ههتم اق من  5سووات ياق بوس ة ) (50%من ااف يراد العيوة.

التحليل االحصائ الوصف حملاور الدراسة.

التحليل االحصائ الوصف لبلعد األجهزة وادللعدات:

ملعرية تقييم ايراد العيوة ذا الُعد مت اساتاراج املتوساطات املرج اة واالرمراياات املعيارياة وترتياب الع اارات  .وذلا كماا
هو موجد يف الدوج رقم جدول ).(4
رقم ) (4ادلتوس(ات ادلرجحة واالحنرافات ادللعيارية وترتيب اللعبارات
لبلعد األجهزة وادللعدات زلل البحث

املتوسا ا ا ا ااب االرما ا ا اراف ترتيا ا ا ا ا ااب
الع ارات
املعيار
املرجد

الع ارة
يستعم الفودش جهزة حواسيب وهراض تقدمي ا دمات الفودقية

4.35

0.67

1

تعم جهزة تلوولوجيا املعلومات علا جمان مصداقية العم

4.10

0.64

2

تس ااتعم جه اازة تلوولوجي ااا املعلوم ااات يف ز دة يا ارادات الفو اادش وحتس ااب عم ا
الفودش

3.75

0.85

4

تقل جهزة تلوولوجيا املعلومات من الوقت املطلوي للعم الفودقي

3.65

0.93

5

تساهم جهزة تلوولوجيا املعلومات يف جتوب حاالت ال طئ يف العم الفودقي

3.95

0.83

3

3.60

0.82

6

ي ااتم حت اادي
اوجهزة

جا اراءات اس ااتادايف جه اازة تلوولوجي ااا املعلوم ااات م ااع تط ااور ه ااذ

من الدوج رقم ) (4يتاد االيت:

• جاااءت الع ااارة " يسااتعم الفواادش جهاازة حواساايب وه اراض تقاادمي ا اادمات الفودقيااة " ابملرت ااة االوف توسااب
) (4.35وارمراف معيار ). (0.67
• جاءت الع ارة " تعم جهزة تلوولوجيا املعلومات علا جمان مصداقية العما " ابملرت اة الثانياة توساب )(4.10
وارمراف معيار ). (0.64
• جاءت الع ارة " تساهم جهزة تلوولوجيا املعلوماات يف جتواب حااالت ال طااء يف العما الفوادقي " ابملرت اة الثالثاة
توسب ) (3.95وارمراف معيار )(0.83ا
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• جاااءت الع ااارة " تسااتعم جهاازة تلوولوجيااا املعلومااات يف ز دة ي ارادات الفواادش وحتسااب عم ا الفواادشز ابملرت ااة
الرابعة توسب ( )3.75وارمراف معيار ((0.85ا
• جاااءت الع ااارة زتقلا جهاازة تلوولوجيااا املعلومااات ماان الوقاات املطلااوي للعما الفواادقيز ابملرت ااة ا امسااة توسااب
( (3.65وارمراف معيار ()0.93ا
• ج ا اااءت الع ا ااارة زي ا ااتم حت ا اادي ج ا ا اراءات اس ا ااتادايف جه ا اازة تلوولوجي ا ااا املعلوم ا ااات م ا ااع تط ا ااور ه ا ااذ اوجه ا اازةز
توسب( )3.60وارمراف معيار ((0.82ا
من الج اذجاباة علاا ع اارات االسات يان ت اب ن الفواادش تساتاديف اوجهازة واملعادات وهاراض تقادمي ا ادمات
الفودقية.

التحليل االحصائ الوصف لبلعد مفاءة ادلوارد البشرية:

ملعرية تقييم ايراد العيوة ذا الُعد مت استاراج املتوسطات املرج ة واالرمرايات املعيارية وترتيب الع ارات وذل كما هو
موجد يف الدوج رقم )(5ا
جدول ) (5تقيم أفراد اللعينة لبلعد مفاءة ادلوارد البشرية زلل البحث
املتوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب االرما ا ا ا ا ا ا ا ا اراف ترتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب
الع ارات
املعيار
املرجد

الع ارة
حترص دارة الفودش علاا اساتادايف اياع اوياراد العااملب لتقوياات
احلاسوي يف عملهما
دتتل ا

دارة الفو اادش عاادد ك اااف ماان اوي اراد العاااملب ذات ا ااهة

واال تصاص يف جماج استادايف تلوولوجيا املعلومات واالتصاالت
تا ااوير دارة الفوا اادش ب ا ارامن تدري يا ااة للعا اااملب يف جما اااج تلوولوجيا ااا
املعلومات واالتصاالت لتطوير مهاراهتم

3.30

1.26

2

3.20

0.95

3

3.40

0.99

1

من الدوج رقم ) (5يتاد االيت:
 ج اااءت الع ااارة " ت ااوير دارة الفو اادش ب ارامن تدري ي ااة للع اااملب يف جم اااج تلوولوجي ااا املعلوم ااات واالتص اااالت لتط ااويرمهاراهتم " ابملرت ة اوو توسب ) (3.40وارمراف معيار ). (0.99
 جاااءت الع ااارة " حتاارص دارة الفواادش علااا اسااتادايف ايااع اوياراد العاااملب لتقويااات احلاسااوي يف عملهاام " ابملرت ااةالثانية توسب ) (3.30وارمراف معيار ). (1.26
 جاااءت الع ااارة " دتتل ا دارة الفواادش عاادد كاااف ماان اوي اراد العاااملب ذات ا ااهة واال تصاااص يف جماااج اسااتادايفتلوولوجيا املعلومات واالتصاالت " ابملرت ة الثالثة توسب ) (3.20وارمراف معيار )(0.95ا
من الج اذجابة علا ع ارات االست يان ت ب ن الفوادش هتتم بلفاءة املوارد ال شرية يف تقدمي ا دمات الفودقية.
التحليل االحصائ الوصف لبلعد قايدة البياانت:
ملعريااة تقياايم ياراد العيوااة ااذا ال عااد مت اسااتاراج املتوسااطات املرج ااة واالرمرايااات املعياريااة ،وذل ا كمااا هااو موجااد يف
الدوج رقم)(6ا
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جدول ) (6تقييم أفراد اللعينة لبلعد قايدة البياانت زلل البحث

املتوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب االرما ا ا ا ا ا ا ا ا اراف ترتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب
الع ارات
املعيار
املرجد

الع ارة
تقا اويف دارة الفو اادش ابلتع اااون م ااع املللف ااب ابلعما ا ل و اااء قاع اادة
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

تس ااهم قاع اادة ال ي اااانت ك اادلي لت س ااب عملي ااة تق اادمي ا اادمات
الفودقية

3.55

0.89

3

تقويف دارة الفودش بت دي قاعدة ال ياانت بشل مستمر

3.70

0.73

1

من الدوج رقم ) (6يتاد االيت:

توس ااب )(3.7

 ج اااءت الع ااارة " تقا اويف دارة الفو اادش بت اادي قاع اادة ال ي اااانت بش اال مس ااتمر " ابملرت ااة اوووارمراف معيار ). (0.73
 جاااءت الع ااارة " حتتااو قواعااد ال ياااانت يف الفواادش علااا معلومااات دقيقااة ومتووعااة تساااهم يف كفاااءة ختطاايب العماالفودقي " ابملرت ة الثانية توسب ) (3.60وارمراف معيار ). (0.82
 جاااءت الع ااارة " تسااهم قاعاادة ال ياااانت كاادلي لت سااب عمليااة تقاادمي ا اادمات الفودقيااة " ابملرت ااة الثالثااة توسااب) (3.55وارمراف معيار )(0.89ا
 جاااءت الع ااارة زتق اويف دارة الفواادش ابلتعاااون مااع املللفااب ابلعم ا ل واااء قاعاادة ال ياااانت زابملرت ااة الرابعااة توسااب( )3.25وارمراف معيار ((1.02ا
 من الج اذجابة علا ع ارات االست يان ت ب ن الفوادش تستاديف قاعدة ال ياانت لت سب عملية تقدمي ا دماتالفودقية.
التحليل االحصائ الوصف لبلعد االنرتنت

ملعريااة تقياايم اي اراد العيوااة ااذا الُعااد مت اسااتاراج املتوسااطات املرج ااة واالرمرايااات املعياريااة ،وذلا كمااا هااو موجااد يف
الدوج رقم)(7ا
جدول ) (7تقييم أفراد اللعينة لبلعد االنرتنت زلل البحث
املتوس ا ا ا ا ا ااب االرم ا ا ا ا ا اراف ترتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب
الع ارات
املعيار
املرجد

الع ارة
تس ااتاديف دارة الفو اادش شا ا لة اذنفن اات لالس ااتفادة م اان ااهة ش ااركات الفو ااادش
العاملية يف جماج تقدمي ا دمات الفودقية

3.55

0.94

3

تسا ااتاديف دارة الفوا اادش ش ا ا لة اذنفنا اات يف عا اارض ج ا اراءات و طا اوات تقا اادمي
ا دمات الفودقية للمللفب ابلعم

3.75

0.85

1

3.50

0.89

4

3.55

0.83

2

تس ااتاديف دارة الفو اادش الهي ااد االلل اافو -Mail
ابلعم واذجابة علا استفساراهتم

 Eلالتص اااج ابملللف ااب

يستاديف الفودش الهيد االللفو لالتصاج ابلفوادش او ر
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من الدوج رقم ) (7يتاد االيت:
 جاااءت الع ااارة " تسااتاديف دارة الفواادش ش ا لة اذنفناات يف عاارض ج اراءات و ط اوات تقاادمي ا اادمات الفودقيااةللمللفب ابلعم " ابملرت ة االوف توسب ) (3.75وارمراف معيار (0.85).
 جاااءت الع ااارة " يسااتاديف الفواادش الهيااد االللاافو لالتصاااج ابلفوااادش او اار " ابملرت ااة الثانيااة توسااب )(3.55وارمراف معيار (0.83).
 جاءت الع ارة " تستاديف دارة الفودش ش لة اذنفنت لالستفادة من هة شركات الفوادش العاملية يف جماج تقدميا دمات الفودقية " ابملرت ة الثالثة توسب ) (3.55وارمراف معيار (0.94).
 جاااءت الع ااارة " تسااتاديف دارة الفواادش الهيااد االللاافو  E-Mailلالتصاااج ابملللفااب ابلعم ا واذجابااة علااااستفساراهتم" ابملرت ة الرابعة توسب ) (3.50وارمراف معيار (0.85).
م اان ااالج اذجاب ااة عل ااا ع ااارات االس اات يان ت ااب ن الفو ااادش تس ااتاديف ش ا لة االنفن اات يف عملي ااة تق اادمي ا اادمات
الفودقية.
التحليل االحصائ الوصف دلتغري مستوي اخلدمات الفندقية:

ملعريااة تقياايم اياراد العيوااة ااذا املتغااري مت اسااتاراج املتوسااطات املرج ااة واالرمرايااات املعياريااة ،وذلا كمااا هااو موجااد يف
الدوج رقم )(8ا
جدول ) (8تقييم أفراد اللعينة دلتغري مستوى اخلدمات الفندقية زلل البحث
املتوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب االرما ا ا ا ا ا ا ا ا اراف ترتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب
الع ارات
املعيار
املرجد

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

4.05

0.51

2

3.80

0.62

6

3.90

0.85

4

3.95

0.51

3

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

4.15

0.59

1

س اااهم اس ااتادايف تلوولوجي ااا املعلوما ااات يف الفو اادش عل ااا ا تيا ااار
عوا ر بشرية مؤهلة يف جماج تلوولوجيا املعلومات

3.80

0.52

5

دت تلوولوجي ا ا ااا املعلوم ا ا ااات املس ا ا ااتادمة يف الفو ا ا اادش
اوقسايف ابلفودش

تط ا ا ااور

حاادث تلوولوجيااا املعلومااات املسااتادمة يف الفواادش تطااورا متميازاً
يف ز دة اذيرادات السووية
س اااشمت تلوولوجي ااا املعلوم ااات املس ااتادمة يف الفو اادش عل ااا ري ااع
قدراهتا ملواجهة خمتلف املواقف ومعالتها

من الدوج رقم ) (8يتاد االيت:
 جاءت الع ارة " ويرت تلوولوجياا املعلوماات للفوادش قواعاد معلوماات مهماة ميلان االساتفادة موهاا يف جمااج عملهااوتطوير سالي ها" ابملرت ة اوو توسب ) (4.15وارمراف معيار (0.59).
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 جاءت الع ارة " تسهم تلوولوجيا املعلومات املستادمة يف الفودش وبشل ك ري يف حتسب ا دمات وز دة كفاءهتا" ابملرت ة الثانية توسب ) (4.05وارمراف معيار (0.51).
 جاااءت الع ااارة " ساااشمت تلوولوجيااا املعلومااات املسااتادمة يف الفواادش علااا ريااع قاادراهتا ملواجهااة خمتلااف املواقاافومعالتىل" ابملرت ة الثالثة توسب ) (3.95وارمراف معيار (0.51).
من الج اذجابة علا ع ارات االست يان ت ب ن استادايف الفوادش لتلوولوجياا املعلوماات يسااهم يف حتساب مساتو
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
العااديف الااا وجااعت لتفسااري الملاااهرة موجااو ال ا ص اسااتاديف ال اح ا ا ت ااار كولااوجمروف ساايمرنوف ملعريااة ه ا
متغريات الدراسة تت ع التوزيع الط يعي و ال والدوج رقم ) (9ي ب نتائن اال ت ار.
الفرجية الصفرية :املتغريات تت ع التوزيع الط يعي.
الفرجية ال ديلة :املتغريات ال تت ع التوزيع الط يعي.
جدول ) (9نتائج اختبار مولورلروف سيعرنوف دلتغريات الدراسة تتب التوزي ال(بيلع أم ال
ادلتغري
التابع

املتوسب

االرما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراف
املعيار

z

مستو املعووية املشاهدة

3.94

0.38

3ا 1

07ا 0

اوجهزة واملعدات

3.90

0.46

0.64

0.81

كفاءة املوارد ال شرية

3.30

0.74

0.62

0.83

3.53

0.42

0.79

0.56

3.59

0.58

0.66

0.78

اسم ادلتغري
مس ا ا ا ا ا ا ا ا ااتو ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادمات
الفودقية

املتغا ااري املسا ااتق والا ااذ
ميثا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تلوولوجيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
قاعدة ال ياانت
املعلومات
االنفنت

يالحااأ ماان الاادوج رقاام ) (9ان ايااع قاايم مسااتو املعوويااة املشاااهدة اكااه ماان  0.05دمااا ياادج علااا ق ااوج الفرجااية
الصفرية وهو يعين ان ايع املتغريات تت ع التوزيع الط يعي.
اختبار الفرضية الرئيسية.

الفرضية الصفرية :ال يوجد لر لتلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد الدراسة.
الفرضية البديلة  :يوجد لر لتلوولوجيا املعلومات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد الدراسة.
اجلدول رقم ) (10نتائج حتليل االحندار ادلتلعدد
معام الت ديد املعدج
معام االرت اط
0.48
0.70
من الدوج رقم ) (10يتاد االيت:

F
3.45

Sig.
0.035

 معاما االرت اااط بااب املتغااري التااابع واملتغااري املسااتقلة هااو( )0.70دمااا يعااين انااىل يوجااد عالقااة بااب متغااري حتسااب مسااتوا دمات الفودقية و بعاد (تلوولوجيا املعلومات) قيد الدراسة.
 معاما الت ديااد املعاادج هااو( )0.48دمااا يعااين ن بعاااد تلوولوجيااا املعلومااات تفساار مااا نسا تىل  48 %ماان حتساابمستو ا دمات الفودقية.
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 مسااتو املعوويااة املشاااهدة (  )0.035وهااي اقا ماان  0.05دمااا ياادج علااا اوقا وجااود لاار واحاادة بااب متغارياتتلوولوجيا املعلومات وحتسب مستو ا دمات الفودقية.
الاادوج رقاام ( )11ي ااب نتااائن ا ت ااار  tوذلا ملعريااة بعاااد تلوولوجيااا املعلومااات ااا لاار ذو داللااة حصااائية علااا
حتسب مستو ا دمات الفودقية.
جدول ) (11نتائج اختبار  tأي االبلعاد ذلا اثر يلى حتسني مستوى
اخلدمات الفندقية زلل البحث

البيان

ملعامل االحندار

T

Sig.
0.08

اوجهزة واملعدات

B
0.35

1.9

كفاءة املوارد ال شرية

0.27

2.6

0.02

قاعدة ال ياانت

0.14

االنفنت

0.22

0.80
63ا 1

0.44
0.12

من الدوج رقم ) (11يتاد االيت:

 قيماة مساتو املعوويااة املشااهدة عوااد املتغاري املسااتق اوجهازة واملعادات تساااو ( )0.08وهاي كااه مان 0.05وهااذايعين ق وج يرجية العديف لعديف وجود لر لألجهزة واملعدات يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.
 قيمة مستو املعووية املشاهدة عود املتغري املستق كفاءة املوارد ال شرية تساو  0.02وهي غر من 0.05دما يعينوجود لر للفاءة املوارد ال شرية يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.
 قيمة مستو املعووياة املشااهدة عواد املتغاري املساتق قاعادة ال يااانت تسااو  0.44وهاي كاه مان 0.05وهاذا يعاينق وج يرجية العديف لعديف وجود لر لقاعدة ال ياانت يف حتسب مستو ا دمات الفودقيةا
 قيمااة مسااتو املعوويااة املشاااهدة عوااد املتغااري املسااتق االنفناات تساااو  0.12وهااي كااه ماان  0.05دمااا يعااين عااديفوجود لر لإلنفنت يف حتسب مستو ا دمات الفودقية.
النتائج والتوصيات:

أوالً:النتائج

جمموعة من الوتائن ،من الج ا ت ار يرجية ال  ،سفرت عملية حتلي ال ياانت اوولية للدراسة
تو ال
نتائن علمية هي:
الا مت جتميعها بواسطة استمارة االست يان ،املوزعة علا مفردات عيوة ال
ومتغري حتسب مستو ا دمات الفودقية ابلفوادش
 - 1وجود عالقة بب بعاد تلوولوجيا املعلومات املذكورة يف ال
.
قيد ال
 - 2وجود لر للفوة املوارد ال شرية يف حتسب مستو ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد ال ا
أبن اوبعاد او ر (اوجهزة واملعدات ،قاعدة ال ياانت ،االنفنت) ليس ا لر يف حتسب
 - 3ت ب من نتائن ال
ا دمات الفودقية ابلفوادش قيد ال ا
اثنياً :التوصيات

ويف ضوء النتائج السابقة يوص الباحث بضرورة ما أييت-:
 -1االهتمايف بتلوولوجيا املعلومات احلديثة ملا ا من لر ك ري علا حتسب مستو ا دمات الفودقية.
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 -2االستفادة من هات الفوادش او ر و ا ة يف الدوج املتقدمة حوج جادو اساتادايف كاياة ملاوانت تلوولوجياا
املعلوماتا
 -3االهتمااايف بتاادريب العاااملب علااا التعام ا مااع هااذ التلوولوجيااا وتااوعيتهم بفوائاادها ومزا هااا و ش اراكهم يف الاادورات
املقامة ارج ال لد الطالعهم علا حدث التقويات املوجودة يف العاملا
-4تويري االملانيات املادية وال شرية واملهارات اللفؤة وتويري ال وية الت تية وتط يقها تط يقاً ي اً الساتثمار االماواج
بشل يسهم يف ز دة ر ية املؤسسات الفودقيةا
-5ح ا دارة الفو اادش علااا اسااتادايف تلوولوجيااا املعلومااات )اوجهاازة واملعاادات ،االنفناات ،قاعاادة ال ياااانت ،كفاااءة
املوارد ال شرية)،ملا ا من شمية يف حتسب مستو ا دمات الفودقيةا
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ادلراج

أوال :ادلراج اللعربية:
أ .الكتب:

- 1عماد ع د الوهاي الص اغ ،(2002)،علم املعلومات( ،عمان :الدار العلمية وملت ة دار الثقاية للوشر والتوزيع).
- 2موسا اللوز ،(2001)،التومية اذدارية – املفاهيم واوسس والتط يقات(،عمان :دار وائ للط اعة والوشر).

- 3الزع ي ،و رون،(2004)،احلاسوي والهاجميات الاهزة) ،عمان :دار وائ للط اعة والوشر(ا
- 4بوحوية قو  ،(2010) ،االتصاالت اذدارية دا املوملمات املعا رة(،الزائر :ديوان املط وعات الامعية)ا
- 5سعد هالب سب،(2000)،نملم املعلومات اذدارية(،عمان :دار اليازور العلمية للوشر والتوزيع)
- 6اثمر سر ال لر  (2006)"،التسويق سس ومفاهيم معا رة "(،عمان دار اليازور العلمية للوشر)ا
- 7زيد موري ع و  ،(2007)،ين دارة الفوادش والوشاط السياحي(٬االردن :دار كووز املعرية للوشر والتوزيع)ا
- 8زيد موري ع و  ،(2008)،دارة وتصويف املطاعم السياحية و لية عملها( ٬اوردن :دار الراية للوشر والتوزيع)ا
- 9سامية دمحم جاابر ،نعماات داد عثماان ،(2000)،االتصااج واذعااليف ) تلوولوجياا املعلوماات ()،اذسالودرية :دار
املعرية الامعية(ا
- 10ع د اهللا يرهلي موسا ،(2007)،تلوولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق التقليد واالللفو (،القاهرة :ايافاك
للط اعة والوشر والتوزيع).
- 11عصايف حسن السعيد  ٬دارة املوملمات الفودقية(،االردن:دار الراية للوشر والتوزيع(ا
- 12كام السيد عزاي ،ياديىل دمحم حجاز ،(1999)،نملم املعلومات اذدارية(،اذسلودرية :مط عة الشجا الفوية)ا
- 13دمحم ا اد ،(1989)،تلوولوجيا املعلومات وتط يقاهتاأ(القاهرة ،دار الشروش للوشر).

- 14ها حامد الامور ،(2005)،تسويق ا دمات(،عمان:دار وائ للوشر)ا

ب.الرسائل اللعلعية:

 - 1زهار بوهويم"،املعرية التسويقية وتلوولوجيا املعلومات و لرشما يف اوداء التسويقي" ،طروحة دكتورا يلسفة يف دارة
اوعماج مقدمة للجامعة املستوصرية ،كلية اذدارة واالقتصاد ،الزائر.2007 ،
-2سااودس مااروان احلياااف "،تقانااة املعلومااات الص ا ي ة وانعلاساااهتا يف الرجااا الااوظيفي" ،رسااالة ماجسااتري يف اذدارة
مقدمة لامعة املو  ،كلية اذدارة واذقتصاد2005 ،ا
- 3وسااايف الااد التميمااي" ،،العالقااة بااب القاايم الثقاييااة وتقانااة املعلومااات و لرهااا يف ااوع واختاااد الق ارارات" ،رسااالة
ماجستري مقدمة ا جامعة بغداد ،كلية اذدارة واالقتصاد2007 ،ا
- 4عااادج هاااد ال غااداد "،العالقااة بااب الااتعلم التومليمااي وادارة املعلومااات و لرهااا يف حتقيااق قيمااة وعماااج املوملمااة"،
طروحة دكتورا يلسفة يف دارة اوعماج مقدمة للجامعة املستوصرية ،كلية اذدارة واالقتصاد2006،ا
 - 5حسااان عااالو الاادليمي "،حتلي ا عالقااة تقانااة املعلومااات بفاعليااة دارة امل اوارد ال ش ارية و لرهااا يف بواااء اللفااا ت
الوهرية"  ،طروحة دكتورا مقدمة ا جامعة بغداد يف اذدارة العامة ،كلية اذدارة واالقتصاد2006 ،ا
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- 6حسن لي الهانو ،دور مقديف ا دماة يف حتقياق رجاا العماالء املساتفيدين مان ا ادمات الفودقياة ،دراساة ميدانياة
عان املوشا ت الفودقياة ا ا اة املصاوفة لاللاة ذماويف بطارابلس ،رساالة ماجساتري هاري موشاورة ،كادميياة الدراساات العليااا،
طرابلس2013.،
- 7هوياة اللاوش ،دور املعلوماات يف توجياىل سافاتيجية املؤسساة (دراساة حالاة جمماع ايداج) ،ماذكرة ماجساتري (،هاري
موشورة) ،كلية العلويف االقتصادية وعلويف التسيري ،ختصص دارة عماج ،جامعة الزائر2001/2002 ،
- 8بسااايف ع ااد الااردن يوسااف " ،لاار تقانااة املعلومااات ور س املاااج الفلاار يف حتقيااق اوداء املتميااز" ،طروحااة دكتااورا
يلسفة يف دارة اوعماج مقدمة لامعة املو  ،كلية اذدارة واالقتصاد.2005 ،
ج :اجملالت اللعلعية وادلؤمترات:

 - 1حسن علا الزه ي 2-6)،يوليو، (2006نملم املعلومات و لرها يف حتديد ا ياار االسافاتيجي للموملماات الفودقياة،
امللتقا ااا الا اادوف حا ااوج السا ااياحة يف الا ااوطن العا اار ما اان موملا ااور اس ا افاتيجي و دار توما ااو  ،املوملما ااة العربيا ااة للتوميا ااة
اذدارية) عماج املؤدترات(ا
 - 2شاهر يالح العرود وطالج ددون شلر )،اجمللاة اوردنياة يف دارة اوعمااج ،اجمللاد  ،5العادد  ( 2009 4جاودة
تلوولوجيا املعلومات و لرها يف كفاءة التدقيق الدا لي يف الشركات الصواعية وا دمية املساشمة العامة اوردنيةا
 -3يسار دمحم حساب( ،جملاة االدارة واالقتصااد ،العادد ا اامس والثماانون ، ( 2010تلوولوجياا املعلوماات وأتلريهاا يف
حتسب مستو داء ا دمة الفودقية(دراسة تط يقية يف يودش السدير)ا

• اثنياً :ادلراج األجنبية:

1- O'Brien James", Introduction to Information System" Mc Grow – Hill Irwin, 2004,
2- Heizer Jay & Render Barry" Operations Management" th ed. Prentice Hall New
Jersey U.S.A. 2004ا
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