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  ومات في تحسين الخدمات الفندقيةدور تكنولوجيا المعل

  "دراسة ميدانية في فندق رويال وهران "          

  :أوال بالعربية 

  

  : المستخلص

البحث ذا يرمـي هـذا البحـث الـى حتديـد أثـر تكنولوجيـا املعلومـات مبـستوى أداء اخلدمـة الفندقيـة ، وقـد طبق ه

  . روايال وهرانشخص من األفراد العاملني يف فندق ) 50(على عينة مكونة من 

عـدد مـن  استخدمتستخدم البحث اإلستبيان كأداة رئيسة جلمـع البيانـات واملعلومـات الالزمـة وقد إ

واإلحنــراف املعيــاري ،  فــي الوســط احلــسايب ، املؤشـرات اإلحـصائية املتنوعـة فـي إختبـار الفرضـية املتمثلـة 

  .املستقل يف املتغري املعتمد لبيان أثر املتغريTو  F واإلرتبــاط ، واختبــارات

وتوصــلت الدراســة الــى عــدم إثبــات صــحة الفرضــية التــي تــشري الــى وجــود عالقــة األثــر بــني املتغيــرين 

 املبحوث روايال وهرانتكنولوجيــا املعلومــات فــي الفنــدق   استخداممــستوى  إخنفــاض(وأشــارت الدراســة الــى 

وضــع الشبكات الداخلية، وعدم  وضعف اإلعتمــاد علــى واخنفــاض كفــاءة مهــارات املــوارد البــشرية لــديها ،

، كما توصلت اىل مجلة من  )وجود تعاون بني العاملني واملنظمة املبحوثـة فـي بنـاء قواعـد البيانـات

  . اإلستنتاجات والتوصيات

  

  

  

  

  

  

  



  

  :ثانيا بالفرنسية

  

  

Résumé: Cette recherche vise à déterminer l'influence de la technologie de 
l'information sur le niveau de performance des services hôteliers. 
 La recherche a été appliquée sur un échantillon de (50) personnes des 
employés de l'hôtel AL-Royal Oran.  
La recherche a utilisé la question de l'air comme instrument principal pour 
recueillir des données et des informations ainsi qu'une entrevue personnelle.  
Certains indicateurs statistiques ont été utilisés pour sélectionner 
l'hypothèse représentée dans le moyen mathématique *) écart type et la 
collaboration pour expliquer l'influence des changements futurs dans la 
variable. 
 L'étude a approuvé la correction d'hypothèse qui indique la relation 
d'influence entre les deux variables. L'étude indique une augmentation du 
niveau d'utilisation des technologies de l'information dans l'hôtellerie 
étudiée et l'augmentation de la compétence des onze humains, une faible 
dépendance à l'égard des filets internes, une coopération entre les personnes 
et l'hôtel étudié. L'étude conclut des recommandations et des suggestions 
telles que (continuer l'étude des employés dans l'hôtellerie et coopérer avec 
les technologies de l'information. 
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  هدي هذا البحث المتواضع إلى رمز العطاء و الوفاء 

  إلى من جعل اهللا الجنة تحت أقدامها تحية تقدير و عرفان لجميلها

  .رحمها اهللا  و تغمد روحها الطاهرة 

  مسيرة حياتي والدي العزيز

  .إخوتي و أخواتي و اللذين كانوا السند لي   

إلى أخوالي و خاالتي ,إلى جدتي أطال اهللا في عمرها 

  .و إلى زوجي العزيز و عائلته

  .و العملي  

  إلى دكاترة و أساتذة قسم علوم االعالم و االتصال مستغانم 

2017  

  .الذي لم يبخل علينا  بمعلوماته القيمة  و المفيدة 

"ال شريك لك فلك الحمد و لك الشكر

 

 

 

   

 

هدي هذا البحث المتواضع إلى رمز العطاء و الوفاء أ

إلى من جعل اهللا الجنة تحت أقدامها تحية تقدير و عرفان لجميلها

رحمها اهللا  و تغمد روحها الطاهرة " والدتي الحبيبة و الغالية " 

مسيرة حياتي والدي العزيزإلي القلب الرحيم للرجل العظيم الذي أنار لي ظلمات دربي و 

  .رحمه اهللا و تغمد روحه الزكية  

إخوتي و أخواتي و اللذين كانوا السند لي   : إلى من كبرت معهم أيام عمري 

إلى جدتي أطال اهللا في عمرها , إلى جدي رحمه اهللا الذي كان لي  األب الثاني 

و إلى زوجي العزيز و عائلته" سوميه " الصغرى  و أختي " مختار "إلى أخي العزيز  

و العملي   إلى رفقاء دربي في المشوار الدراسي

إلى دكاترة و أساتذة قسم علوم االعالم و االتصال مستغانم 

2017تخصص اتصال سياحي دفعة  خاصة طلبة

الذي لم يبخل علينا  بمعلوماته القيمة  و المفيدة "   العوماري بوجمعة"   إلى األستاذ المشرف  

ال شريك لك فلك الحمد و لك الشكردكاللهم ما أنعمت علي فيك وح

 ���د

  ا	ھـــــداء

 أ

إلى من جعل اهللا الجنة تحت أقدامها تحية تقدير و عرفان لجميلها

 "

إلي القلب الرحيم للرجل العظيم الذي أنار لي ظلمات دربي و 

إلى من كبرت معهم أيام عمري 

إلى جدي رحمه اهللا الذي كان لي  األب الثاني 

إلى أخي العزيز  و 

إلى األستاذ المشرف  

اللهم ما أنعمت علي فيك وح"   



 

  ثمرة جهدي إلى فيض الحنان ة ينبوع المحبة ناصحتي و مشجعتي 

  

  والدي العزيز إلى من غرس فينا حب الكفاح و التعلم 

  .كتكوت العائلةزوجتي العزيزة و إبني الغالي  

  إخوتي و أخواتي و اللذين كانوا السند لي   

  .2017طلبة تخصص اتصال سياحي دفعة 

  البحث سعاد  شريكتي في

  إلى دكاترة و أساتذة قسم علوم االعالم و االتصال مستغانم 

  .الذي لم يبخل علينا  بمعلوماته القيمة  و المفيدة 

 

 

 

 

 

   

 

ثمرة جهدي إلى فيض الحنان ة ينبوع المحبة ناصحتي و مشجعتي هدي 

  .و الداعية لي بالخير والدتي الحبيبة 

إلى من غرس فينا حب الكفاح و التعلم ,مصدر فخري و اعتزازي 

  .أطال اهللا في عمرههم

زوجتي العزيزة و إبني الغالي   شريكة حياتي إلى عائلتي الصغيرة

إخوتي و أخواتي و اللذين كانوا السند لي   : إلى من كبرت معهم أيام عمري ,كافة أفراد عائلة موزاوي 

طلبة تخصص اتصال سياحي دفعة  ي في المشوار الدراسيإلى رفقاء درب

شريكتي فيإلى من ساندتي بالكثير في مذكرة تخرجي 

إلى دكاترة و أساتذة قسم علوم االعالم و االتصال مستغانم 

الذي لم يبخل علينا  بمعلوماته القيمة  و المفيدة " العوماري بوجمعة  "   إلى األستاذ المشرف  

 د���ن

  ا	ھـــــداء

 ب

هدي أ

مصدر فخري و اعتزازي إلي 

إلى عائلتي الصغيرة

كافة أفراد عائلة موزاوي إلى  

إلى رفقاء درب

إلى من ساندتي بالكثير في مذكرة تخرجي 

إلى األستاذ المشرف  



 

  الحمد هللا لهذا العمل و من اهللا سبحانه و تعالى  و إن أخطانا فمن أنفسنا 

  .المرسلين الصالة و السالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء و 

  ستاذ القديرألنتقدم بالشكر الجزيل إلى االساتذة المحترمين و ا

  الذي أنار لنا الطريق بتوجهاته القيمة 

  .و إرشادته الثمينة و لم يبخل علينا بوقته الثمين 

  مستغانم  قسم علوم االعالم و االتصال

  . كافة عمال فندق روايال بوالية وهران

  إلى كل من صنع معنا ذكرياته في الجامعة و نقول للجميع جزاكم اهللا كل الخير

  و في االخير ال ننسى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و شجعنا 

  

  .حمد اهللا رب العالمين 

 

 

   ��ر و �ر�ن

  

الحمد هللا لهذا العمل و من اهللا سبحانه و تعالى  و إن أخطانا فمن أنفسنا 

الصالة و السالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء و 

  أمــابـــعد 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى االساتذة المحترمين و ا

الذي أنار لنا الطريق بتوجهاته القيمة "  العوماري بوجمعة" المشرف 

و إرشادته الثمينة و لم يبخل علينا بوقته الثمين 

قسم علوم االعالم و االتصالإلى دكاترة و أساتذة 

كافة عمال فندق روايال بوالية وهرانكما نتوجه بالشكر الجزيل إلى  

إلى كل من صنع معنا ذكرياته في الجامعة و نقول للجميع جزاكم اهللا كل الخير

  .و الشكر لكم جميعا 

و في االخير ال ننسى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و شجعنا 

  .على إنجاز هذا العمل المتواضع 

حمد اهللا رب العالمين الو أخـــــر دعوانا أن 

  

��ر و �ر�ن

 ج

الحمد هللا لهذا العمل و من اهللا سبحانه و تعالى  و إن أخطانا فمن أنفسنا 

الصالة و السالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء و 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى االساتذة المحترمين و ا

المشرف  

إلى دكاترة و أساتذة 

كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى  

إلى كل من صنع معنا ذكرياته في الجامعة و نقول للجميع جزاكم اهللا كل الخير

و في االخير ال ننسى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و شجعنا          
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  ةــــــــــــدمة العامــــــــــالمق

  : دمةـــــــــــــمق  

، فقطاع السياحة مثال   العلم و التكنولوجيا ميثالن حمور عملية التقدم يف الوقت احلايل يف مجيع ااالت إن      

ن يف سرعة التغريات احلاصلة يف كمالفنادق اليت تعرف حتدي كبري حاليا و الذي ي أمههايعتمد على عدة منشات 

ـــــالزبائ أذواقات و تغري رغبات و ــــــــــنولوجيا املعلومــــــــالناجتة عن املعرفة و التطور اهلائل لتك األعمالبيئة    ن ــ

  .مما يتيح للفنادق القدرة على التنافس و حتقيق قدرات مميزة هلا األسواقو 

بقاؤها مرهون بالقدرة التكنولوجية اليت متتلكها و تقودها لتحقيق دورها من  أنهذا التوجه تدرك الفنادق  ضمن    

و منافسة كوا  انفتاحا أكثرلوجيا و التطبيق الناجح هلا، و يعترب جمال التكنولوجيا و املعلومات خالل التكنو 

ــــــــالدراسة العلمية الرصينة للمعلوم أساسهامستندة على قاعدة متينة  ذا ـــــرض تناولنا يف هـــــــــات الدقيقة ، هلذا الغــ

  .1يف حتسني اخلدمات الفندقيةالبحث املتواضع دور تكنولوجيا املعلومات 

  ذلك يف تطوير الفنادق  تأثريدف تسليط الضوء على مدى تطبيق الفنادق لتكنولوجيا املعلومات ومدى      

 ، و قد تضمن البحثوهران روايالو حتسني نوعية اخلدمات املقدمة لذلك قمنا بدراسة حالة على مستوى فندق 

  .اجلانب االول نظري و الثاين تطبيقي أربعة فصول مقسمة إىل جانبني 

حيث مشل أوال تناول مشكلة الدراسة من خالل ,و يتعلق مبشكلة الدراسة و اجرائتها املنهجية لتمهيدي الفصل ا

منهج ,حدود الدراسة ,طرح االشكالية  وصوال إىل طرح التساؤوالت  مث الفرضيات تليها أهداف الدراسة و أمهيتها 

و أخريا  مث عرض جمموعة من الدراسات السابقة  اليت أفادتنا يف توجيه خطة البحثاملستخدمة البحث و االدوات 

   . صعوبات الدراسة 

 .205 – 129ص  1984) وحدة عنابة(مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس ، مطبعة املؤسسة الوطنية  : الدكتور تركي رابح -1
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  ةــــــــــــدمة العامــــــــــالمق

و هي  و يف جانب االجراءات املنهجية تطرقنا إىل توضيح منهج الدراسة املنهج الوصفي تليها أداة مجع املعلومات

  .بتقسيمها على موظفي الفندق  إستمارة  قمنا 

املبحث االول مفاهيم حول ,تندرج حتته ثالت مباحث حتت عنوان تكنولوجيا املعلومات  و أمهيتها االول الفصل 

  .املبحث الثاين مفاهيم حول نظام املعلومات و املبحث الثالث تكنولوجيا املعلومات ,يا التكنولوج

  .نوضح من خالله مفاهيم عامة حول الفندقة و اخلدمة الفندقيةبعنوان عموميات حول الفندقة   الثاين الفصل

املوجودة يف الفندق و اخريا  املبحث الثاين املصاحل,و تضمن هو االخر ثالث مباحث املبحث االول تعريف الفندقة 

  .املبحث الثالث اخلدمة و اخلدمة الفندقية 

نعرف فيه مبكان الرتبص التطبيقي ، نبني فيه دراسة حالة لتكنولوجيا  و هو اجلانب التطبيقي امليداين ثالثالفصل ال

  .فندقيةمات الـــدو مسامهتها يف تطوير و حتسني اخلوهران  املعلومات على مستوى فندق روايال 

  .اىل عرض و حتليل االستبيان إتطرقنا  فيه و أخريا الفصل الرابع  

   

  .الفندقة,الشبكات , اخلدمة ,اخلدمة الفندقية ,تكنولوجيا املعلومات  : ةالكلمات المفتاحي
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  اإلطار المنهجي                          فصل التمهيدي                                                         ال

  .تحديد اإلشكالية :أوال 

نبع مشكلة البحث عن ضعف إدراك القائمني علـى املنظمـات العاملـة فـي قطـاع الـسياحة للـدور الذي تلعبه تكنولوجيا 
هلم جناح املنظمات يف ظل بيئـة  املعلومات يف توفري املعلومـات التـي متكـنهم مـن التطـوير فـي جمـاالت خمتلفـة لتضمن

وتكمن مشكلة البحث من خالل إثارة . متـسمة بالتعقيـد خاصـة وحنـن نعـيش فـي ظـل ظـروف غيـر إعتيادية يف اجلزائر 

 ؟ الخدمات الفندقية  تحسين في تساهم أن المعلومات لتكنولوجيا يمكن مدى أي إلى : األسئلة اآلتية
 :التالية الفرعية األسئلة على باإلجابة نقوم لإلشكالية الرئيسي السؤال عن لإلجابة و

  هل يهتم الفندق املبحوث بتكنولوجيا املعلومات ؟  -1

ما نوع األثر بني تكنولوجيا املعلومات ومستوى األداء الفندقي ؟ وما هي طبيعة التغريات اليت متر ا  -2
 التكنولوجيا على الفندق املبحوث ؟

ذي تلعبـه تكنولوجيـا املعلومـات فـي تـوفري املعلومـات املالئمـة التـي متثـل حجـر األسـاس فـي مـا هـو الـدور الـ  -3
 تبنـي حتـسني مـستوى األداء الفنـدقي للفنـدق املبحـوث كوـا تعمـل ضـمن إطـار قطاع السياحة ؟ 

 

  : البحث ميةھأ
يكتسب البحث أمهيته من خـالل بيـان مـدى أثـر التقـدم التكنولـوجي علـى فعاليـات الفنـدق خاصـة يف مرحلة تبين 

   . مستوى األداء الفندقي كونه ميثل جوهر عملية اإلدارة التـي تعـد مبثابـة العقـل املوجـه للفندق املبحوث
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  اإلطار المنهجي                                                        الفصل التمهيدي                           

  

  :داف البحث ھأ

من خالل وضوحا يرمي البحث اىل بيـان أثـر تكنولوجيـا املعلومـات فـي حتديـد مـستوى األداء الفنـدقي وبـشكل أكثـر 
   : اآليت

   ملفهـوم وأمهيـة تكنولوجيـا املعلومـات فـي مستوى األداء الفندقيالتعـرف علـى مـدى إدراك إدارة الفنـدق املبحـوث -1
التعــرف علــى طبيعــة تكنولوجيــا املعلومــات املــستخدمة فــي الفنــدق املبحــوث ، وحتديــد مستوياته ومدى مسامهته -2

   . يف دعم مستوى األداء الفندقي
 ).ولوجيا املعلومات ومستوى األداء الفندقيتكن(توضيح نوع التأثري بني متغريات البحث  -3

تقــدمي التوصــيات واملقرتحــات للفنــدق املبحــوث والــذي يــسهم فــي اإلســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومات يف  -4 
  .حتديد مستوى األداء الفندقي املناسب له ليضمن له النجاح والتطور

   : فرضيات البحث

 . ال يوجد تأثري بني تكنولوجيا املعلومات ومستوى األداء الفندقي  -1
  . يوجد تأثري بني تكنولوجيا املعلومات ومستوى األداء الفندقي -2

  :للبحث  االفتراضي النموذج
عـن جمموعـة مـن العالقـات املنطقيـة التـي قـد تكـون بـصورة كميـة أو كيفية جتمع املالمح الرئيسة  االفرتاضينمـوذج اليعبـر 

عن طريق دراسة العالقة اليت حددا املشكلة واليت  االفرتاضيالدراسـة  نموذجللواقع الذي تم به ، وقد جرى التوصل ال¢
  . تعكس متغريات البحث
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  اإلطار المنهجي                                                                           الفصل التمهيدي        

  

  .المخطط االفتراضي للبحث :1الشكل 
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  الفصل التمهيدي                                                                                   اإلطار المنهجي

  

  :أهميتها و الدراسة أهداف
 : التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة تسعى

 .لزبائنها الفنادق  تقدمها اليت اخلدمات أهم على التعرف -
 .ا خبدما اإلرتقاء أجل من الفنادق يف املستخدمة التكنولوجيات خمتلف على التعرف  -
  .للزبائن اخلدمة لتحسني توضف التكنولوجيات أن من التأكد -
و مدى مسامهتها يف حتسني مستوى اخلدمة  لتعرف على أمهية تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف فندق روايالا -   

 .الفندقية
تقدمي التوصيات املقرتحة للفنادق دف االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف حتديد مستوى اخلدمة الفندقية  -   

 .لضمان النجاح و التطور

  .امعامال لتسهيل الفندق لزبائن املمنوحة اإلجراءات و اخلدمات أهم على التعرف  -
  نهاعالفندق يف اتمع بإعتباره خدمة عمومية ال ميكن االستغناء   يكتسبها اليت األمهية من الدراسة أمهية تستمد

 خالل منللنهوض خبدماا  املعلومات تكنولوجيا جمال يف احلادثة التطورات ملسايرة ةجاهد الفنادق سعت بالتايل و 
  .فندق لل أمهية ذات تكون أن الدراسة لنتائجومنه ميكن  اآليل اإلعالم شبكة تعميم

  : الدراسة حدود
 خالل من هذا فيه، التشعب لتفادى للدراسة حدود وضع من البد املوضوع حجم كرب و البحث إلتساع نظرا

  .وهران والية وهران و بالضبط بفندق الروايال يف املكانية الدراسة حدود حصر مت حيث : المكاني أولهما جانبني

 .2017فيفري  02إىل غاية   2016ديسمرب  02 من فرتة يف املتمثل و الزمني الجانب الثاني و
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  الفصل التمهيدي                                                                                   اإلطار المنهجي

  
  : المستخدمة األدوات و البحث منهج
 شقه يف الوصفي املنهج على اإلعتماد ميكننا عنه املتوفرة املعلومات نوع و دراسته نود الذي املوضوع طبيعة حبكم

  .التطبيقي شقه يف احلالة دراسة أسلوب كذلك و النظري
) جمتمع البحث(يف التعرف علـى واقـع حـال الفنـدق   Study Case إعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة

وتشخيص أهم املشكالت اليت يعانيها الفندق ، و إســتخدام اإلســتبانة للوقــوف علــى آراء عينــة البحــث التــي تتمثــل 
  . بالعــاملني وجبميــع املستويات يف الفندق املبحوث

  :مجتمع وعينة البحث 
  :أوال مجتمع البحث 

  :بذة عن فندق الروايال وهرانن
دقائق من وسط املدينة ، يقع على شاطئ البحر  10دقيقة من املطار و  15على بعد  يقع فندق روايال     

، هذا الفندق يستوحي فنه من الفن احلضاري املعاصر و هو مصمم غاية يف الدقة و هو فندق مصنف ذو ) كورنيش(

يومنا هذا ، حمافظا على  و ظل إىل 2004جنوم ، غاية يف اجلمال و استقبال ذو نوعية عالية ، حيث فتح أبوابه يف  5

  .الصورة احلسنة يف ظل التنظيمات احملكمة و األداء احلسن ، حيث يوفر اجلو املناسب و اهلدوء جلميع املرتددين عليه

  ذو إطاللة رائعة  أجنحة فاخرة  5جناح متوسط و  ,12جناح  17غرفة و  112وفندق الروايال يوفر لكم   

  مطاعم فاخرة وحانة و مركز اللياقة البدنية و العناية الصحية  3حيتوي على  كما انه.و خالبة على شاطئ البحر

  .و ساونا 
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  الفصل التمهيدي                                                                                   اإلطار المنهجي

  
  :ثانيا عينة البحث

من العاملني  43 % وبنـسبة 116أصـل  من   مستجيبا   50مت حتديد هذه العينة بصورة عشوائية وقد تألفت من   
، وتـم ذلـك عـن طريـق ٕ توزيع اإلستمارات وقـد تـم إعتمـاد طريقـة التـسليم املباشـر . فـي األقـسام املوجـودة فـي الفنـدق 

إستخدام إستبانة تضمنت يف بدايتها معلومات تعريفية و مت ذلك عن طريق قـة على املنتسبني واسرتجاعها بـنفس الطري
  .جلميـع العـاملني فـي الفنـدق املبحـوث ، فـضال عن األسئلة الرئيسة اليت تتعلق مبنت البحث

  :ساليب المعتمدة في جمع البيانات والمعلومات اال 
علـى لنا فـي حـصو  ناباملعلومـات التـي تعمـل علـى إظهـاره باملـستوى املطلـوب إعتمـد البحـث واغنائـه لغـرض إسـتكمال 

البيانـات واملعلومـات مـن شـبكة اإلنرتنـت لإلطـالع علـى منـاذج عـن األطـاريح والرسـائل اجلامعيـة تكنولوجيا املعلومات 
ت املتعلقة باملوضوع والبحوث املنـشورة فـي اـالت ، املستخدمة من قبل عدد مـن املنظمـات فـضال والكتب واألدبيا

  .فندق الروايال  وهرانوالقيـام باملقـابالت الشخـصية املتعددة سواء املدراء أو العاملني يف 

  :المستخدمة في البحث  اإلحصائيةدوات الا
مقيـاس (مقيـاس اإلجابـة فـي جمـال العلـوم  تـم إعتمـاد أسـلوب اإلسـتبانة لغـرض احلـصول علـى البيانـات مـن الفنـدق وفـق

اخلماسـي حيـث أنـه يعـد مـن أكثـر املقـاييس إسـتخداما اإلدارية واإلجتماعية كونـه يتـسم بالوضـوح ) Likert ليكـرت

  .)1( حىت يبلغ أوطأ درجة وهي للتأكيـد املطلـق ثـم يبدأ بالتناقص تدرجييا) 5(والدقـة ، وهـو يعطـي أقـصى درجـة 
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  الفصل التمهيدي                                                                                   اإلطار المنهجي

 : السابقة الدراسات

 : يلي منهاما نذكر املعلومات تكنولوجيا موضوع حول تدور اليت و املتوفرة الدراسات من العديد هناك

   دولة دكتوره ،أطروحة"الجزائر حالة دراسة السياحي التسويق مجال في اإلنترنت دور" خبيت راهيمبإ 1-
  2002 سنة اجلزائر جامعة منشورة، غري اإلقتصادية، العلوم يف

 السياحية التسويقية الوظيفة على أثرها و املؤسسة اسرتاجتيات و أنشطة يف اإلنرتنت استخدام كيفية فيها عاجل اليت
 على جيب أنه و التسويق يف استغالهلا ميكن اليت الفرض من الكثري تعطي الشبكة هذه أن إىل فيها توصل قد

 . الباحث يقرتحها اليت التوصيات بعض تتبع أن الشبكة هلذه مكثف إستغالل إىل الوصول أرادت إذا اجلزائر

 "الفندقية  السياحية المؤسسات األداء علي االتصال و المعلومات تكنولوجيا إستخدام أثر" شاذيل شوقي- 2
 تسري ختصص التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ورقلة، مرباح قاصدي منشورة،جامعة غري ماجستري رسالة

 .2008 سنة املتوسطة، و الصغرية املؤسسات
السياحية الفندقية  املؤسسات تبين مدى و اجلزائر يف االتصال و تكنولوجيااملعلومات لوضعية حتليل الدراسة هذه تناولت

 قياس خالل من املؤسسات يف األداء مستويات من الرفع يف التكنولوجيات مسامهة مدى على الوقوف و هلا، زائريةاجل
 . اجلديدة األسواق إىل الوصول مدى و للزبائن املقدمة اخلدمات ودة ج تكاليف على أثرها

 هذه أن إىل الدراسة هذه توصلت وت مبيعا زيادة و دولية أو حملية t .فقط واحدة والية على الدراسة اقتصرت حيث
 .املؤسسات حجم حسب على كثافتها درجة تتباين التكنولوجيات

 األعمال، عامل يف االتصاالت و املعلومات لتكنولوجية املتنوعة التطبيقات إىل التطرق العمل هذا يف الطالب حاول
 األداء وكفاءة فعالية زيادة يف التطبيقات هذه تساهم حبيث الشبكة على تؤدى أصبحت األنشطة أغلب أن وكيف
 املنظمات تبين ضرورة و كفاءة و فعالية زيادة يف االتصال و املعلومات تكنولوجيا أمهية إىل فيها توصل واليت

  .للقرارات األفضل اإلختاد أجل من املعلومات ألنظمة
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  اإلطار المنهجي                                                          الفصل التمهيدي                         

 

 :الدراسة صعوبات
 عن بالبحث القيام أثناء العراقيل بعض وجود يف الدراسة هذه بإعداد القيام أثناء واجهتنا اليت الصعوبات أهم تتمثل

  .اإلستبيان أسئلة على اإلجابة يرفضون منهم الكثريين جعل ما املعلومات سرية حبكم الدراسة حمل لفندقا يف املعلومات
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  تكنولوجيا المعلومات      الفصل االول                                                                          

  .تكنولوجيا المعلومات :الفصل االول 

 احلايل وقتنا ميزت اليت التطورات هذه أبرز و احلياة، نواحي كافة يف مسبوقة غري سريعة تطورات األخرية اآلونة شهدت

 يعرف أصبحأو مبا ,اال التكنولوجي  خاصة تلك املتعلقة مبعاجلة املعلومات و بثها عرفها اليت الدينامكية هي

 .املعلومات بتكنولوجيا

 .التكنولوجيا حول مفاهيم : األول بحثالم

 .الدول من الكثري بإقتصاديات النهوض يف مهما دورا تلعب التكنولوجيا أصبحت لقد

 .التكنولوجيا تعريف 1-

 تعين  التشغيل الصناعي و الثاين  techno)( مها مقطعني من تتكون اليت يونانية الكلمة إىل التكنولوجيا أصل يرجع  

(Logos)  1 الصناعي التشغيل علم هي واحدة بكلمة تكون لذا املنهج، أو العلم أي.  

 ا جمموعة املعارف و املهارات و اخلربات اجلديدة اليت ميكن حتويلها بأ االقتصادي التحليل جهة من تعريفها ميكن و

 تنظيمية هياكل توليد يف استخدامها أو وتوزيعها، وتسويقها وخدمات سلع إنتاج يف استعماهلا أو إنتاج طرف إىل

  2"إنتاجية

تطبيق االجراءات املستمدة من البحث العلمي و اخلربات العلمية حلل : "أا  على التكنولوجيا تعريف ميكن و 

ا االسس النظرية و العلمية اليت ترمي إىل أ بل فقط واملكائن األدوات هنا التكنولوجيا تعين وال,املشكالت الواقعية 

  3 "تتناوهلا اليت احلركة يف البشري األداء سنيحت

  
 22 ص 2006 عمان، املناهج، دار األوىل، الطبعة ،(علمية تطبيقات تقنيات مداخيل و مفاهيم) التكنولوجيا إدارة الالمي، قاسم غسان1
 جامعة التسري، العلوم و اإلقتصادية العلوم كلية ،(منشورة غري) دولة، دكتوراء أطروحة العاملي، اإلقتصاد يف لإلندماج املؤسسة تأهيل و اإلنرتنت تكنولوجيا حديد، نوفيل2

  2006 اجلزائر، / 51 ص ص 2007 -52.
 2003 القاهرة، .اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات املعاصرة، العربية البيئة يف دالالا و النظرية األسس:املنظمات يف البشري األداء تكنولوجيا درة، إبراهيم البارى، عبد 3
 26 ص
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 : مايلي منها أوجه عدة أساس على التكنولوجيا تصنيف يتم : التكنولوجيا أنواع 2-

 : مايلي جند التحكم درجة أساس على 1-2-

 وتتميز به واملسلم الصناعية املؤسسات أغلب متتلكها اليت التكنولوجيا هي و : األساسية التكنولوجيا 1-1-2-

 .جدا كبري التحكم بدرجة

 وهي الصناعية املؤسسات من حمدود عدد أو واحدة مؤسسة متلكها اليت هي و : التمايز تكنولوجيا 2-1-2-

  .منافسيها بقية عن تتميز اليت التكنولوجيا 

 : هناك موضوعها أساس على 2-2-

 والتطبيقات الربامج أمثلتها ومن موارد، تدفقات تسري يف تستخدم اليت وهي : التسيير تكنولوجيا 1-2-2-

  . التسريية

 مبساعدة كالتصميم املؤسسة يف التصميم نشاطات يف تستخدم اليت وهي : التصميم تكنولوجيا 2-2-2-

  . احلاسوب

 . واملراقبة الرتكيب وعمليات ، الصنع عماليات يف املستخدمة تلك وهي : اإلنتاج أسلوب تكنولوجيا 3-2-2-

 . ونقلها واملعطيات املعلومات معاجلة يف تستخدم اليت وهي : واالتصال املعلومات تكنولوجيا 4-2-2-

 : نجد التعقيد درجة أساس على 3-2-

 املؤسسات على الصعب من واليت التعقيد، شديدة التكنولوجيا وهي : عالية درجة ذات تكنولوجيا 1-3-2-

 . الرباءة صاحب من بطلب إال إستغالله حتقيق النامية الدول يف وطنية ال

 النامية الدول يف احمللني املختصني بإمكان حيث سابقتها، من تعقيدا أقل وهي : العادية تكنولوجيا 2-3-2-

  . اإلستثمار تكاليف بضخامة أيضا تتميز إيستعاا غري اا 
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 .للمعلومات المفاهيمي اإلطار :الثاني المبحث 

   جديدة أخرى ثورة لظهور طريقا مهد حيث األمام، حنو قويا دفعا أعطى و مسريته العلمي التطور واصل

 .املعلومات ثورة وهي

  .المعلومات مفهوم- 1

  : التعاريف هذه أبرز من املعلومات، مبفهوم املتعلقة التعاريف تعددت

  1" معينة مشكلة أو معينا موقفا تصف منظمة بيانات و حقائق"بأا  wig  يعرفها.

 "خربتنا يقلل لألشياء نظرتنا يغري معرفة لنا حيمل ما كل ": هي التسيري يف املختصني بعض يعرفها و

ب حتليلها و تبوي مث املختلفة مصدرها من البيانات يتلقى بداء حمددة بطريقة معاجلتها متت بيانات"كما تعرف على أا 

  "ية املعني اجلهات إىل إرساهلا يتم حىتتطبيقها 

 من جهة اخرى املعرفة مبصطلح و جهة، من البيانات مبصطلح مرتبط املعلومات فمصطلحفمصطلح املعلومات مرتبط 

املعلومات من  قبل صناع القرار و املستخدمني االخرين الذين  ائية الستخدام و استثمارو  مهمة احلصيلة هي فاملعرفة

  .جمتمعا خيدم و خيدمهم مستمر عمل و املعرفة إىل املعلومات حيولون 

  

  

  

  
 

  102 ص ، 2010 عمان، الصفاء، دار األوىل، الطبعة ،المعلومات اقتصاد ،رحبي مصطفى . 1
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  فصل االول                                                                                تكنولوجيا المعلوماتال

  :المعلومات خصائص 2 -

 : أمهها اخلصائص من جمموعة على املعلومات تتوفر

 .إليها احلاجة وقت يف تتوافر و زمنًيا املناسبة املعلومات هي و : المناسب التوقيت- 2 -1-

 .الغموض من خالية و واضحة املعلومات تكون أن جيب : لوضوحا 2 -2-

 يف عليها االعتماد ميكن حىت ،1 التسجيل و التجميع أخطاء من خالية املعلومات تكون أن تعين و : ةالدق 2 -3-

 .األحوال واقع تصوير يف اإلدارة مساعدة و املستقبل احتماالت تقدير

 .املستفيد لطلب مناسبة و مرنة أو مالئمة املعلومات تكون أن تعين و : صالحيةلا  2 -4-

 .املعلومات نظام من الناجتة الرمسية للمعلومات الكمي القياس إمكانية تعين و : الكمي القياس 2 -5-

 .مستفيد من أكثر رغبات مع تتكيف و مالئمة املعلومات تكون أن تعين : لمرونةا-2-6

 مع تتوافق حىت املعلومات تغري أو املستفيد على يؤثر مما املعلومات حمتوى تغري عدم تعين و : التحيز عدم-2-7

 .املستفيدين رغبات و أهداف

 سهلة املعلومات تكون أي سرعة و بسهولة املعلومات على احلصول إمكانية تعين و : عليها الحصول مكانيةإ2-8-

  .املنال

 كاملة بصورة تكون أن و املستفيد رغبات و متطلبات جلميع شاملة املعلومات تكون أن تعين و : لشمولا -2-9

  .2 معناها بفقد إجياز دون و زائد تفضيل دون

  
 ا األردن، األهلية جرش جامعة القانونية، و االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،الحكومية المؤسسات في القرارات اتخاذ في المعلومات نظام دور اهلزامية، صاحل أمحدكتور  لد 1

 395 ص 2009 األول العدد 25 .

 78 ص ، 1998 القاهرة، مشس، عني مكتبة المعلومات، تظم أساسيات حلمي، مصطفى حيي - 2
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 املستفيدين خمتلف بني املكتسبة االتفاق بدرجة تتعلق و نسبيا منطقية خاصية هي و : للمراجعة قابلة -2-10

  .تاملعلوما نفس فحص ملراجعة

 : يف ذلك يظهر حيوي و هاما دورا املعلومات تلعب : المعلومات أهمية 3 -

 .تكنولوجيا و العلوم تطور و العلمي البحث راءأ- 3-1

 .املشكالت حل و املناسب القرار إختاذ يف األساسي العنصر عترب- 3-2

 .اخل... الثقافية و اإلدارية و االجتماعية و االقتصادية التنمية جماالت يف كبرية أمهية هلا3 -3-

  .والتقارير اإلدخال و املعاجلة دورة خالل من املناسب التوقيت يف كبري دور هلا3 -4-

 املعرفة من االستفادة على و توجهنا، اليت املشكالت حل على و لآلخرين خربتنا نقل يف املعلومات ساعد-5-3

  .املتاحة
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  . مفهوم تكنولوجيا المعلومات : لثالثا المبحث

  .تكنولوجيا املعلومات باختالف امليادين املطبقة فيها و النوع املستعمل من هذه التكنولوجيا إىلختتلف النظرة 

  (Technologie)كلمة   أنومن اجل فهم و استيعاب مفهوم تكنولوجيا املعلومات ينبغي بيان هذا املفهوم فنرى  

 (logy )اجلزء الثاين  إما. الفن ، املهارة الصنعة ، احلرفةتعين  أي  (techno)ومها  يونانيتنيقد اشتقت من كلمتني 

  .الدراسة أوو اليت تعين العلم  (loges)من كلمة  مأخوذةفهي 

  .التقنيات أوالعربية بالتقنية  إىلو يرتجم بعض الباحثني كلمة تكنولوجيا 

اليت  األفعال بأا (Geroff 1985)العلمية التكنولوجيا بتعريفات خمتلفة فنجد مثل و قد عرفت بعض الشخصيات 

  1.بعض التغيري يف ذلك الشيء إحداثبدوا بغية  أمامليكانيكية  األدواتجيريها الفرد على شيء معني سواء باستخدام 

هي مجيع  أوطريقة فنية لتحقيق غرض علمي ) العلم التطبيقي(عرفها على انه ) 2006البعلبكي ( أن أيضاو جند 

  2الوسائل املستخدمة لتوفري كل ماهو ضروري ملعيشة الناس و رفاهيتهم

  .الالتيين و يعين تعليم املعرفة األصلفهي كلمة مشتقة من   (Information)كلمة املعلومات   أما

  

  

  

  .129ص  1984) وحدة عنابة (املؤسسة الوطنية  : مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس ، مطبعةتركي رابح / د  -1

  .51ص .  1974بغداد سنة . مطبعة العايت  1مناهج البحث يف الرتبية ج : الزوغيب وغنام -2
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املعلومات فهي حقائق  أماو جيب التمييز بني البيانات و املعلومات ، فالبيانات هي عبارة عن حقائق ليست هلا معىن ، 

  .هلا معىن مفيد

  هلا معىن و قيم للمستلم ، وهي ذات صفة ذاتية هلا عدة  أصبحبيانات مت معاجلتها و  بأاو يشار للمعلومات 

  1.وضع الفكرة 2معلومات و الشكل رقم  األخرمن يعدها بيانات يف حني يراها  جوه فهناكو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1- Geroff , EA ‘’ Organization Theory and Design’’ , McGraw Hill , Singapara , 19  
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  المعلومات من البيانات إنتاج : 2الشكل 

  

                                    

  

  

تركيبة و مناسبة حبيث تعطي معىن خاص  توليفةو املنسقة بطريقة  جمموعة من البيانات املنظمة أاوعرفت املعلومات على 

  .املعرفة و اكتشافها إىلمن االستفادة يف الوصول  اإلنسانو املفاهيم متكن  األفكارمتجانسة من 

مجل ال معىن هلا  أوعبارة  أورموز  أو أرقامشكل  تأخذو تعد البيانات من املواد اخلام اليت تعتمد عليها املعلومات و اليت 

معلومات و يكون ذلك من خالل  إىلمتت معاجلتها و ارتبطت مع بعضها بشكل منطقي مفهوم لتتحول  إذا إال

املعرفة و اليت تكون مبتكرة و تضيف شيئا  إىلالفنية املستخدمة يف احلواسيب و املعلومات تقودنا  األساليبالربجميات و 

  .1يوضح ذلك 2لتوسيع معارفنا و الشكل رقم 

  

  

  

  .2002و تطبيقاا ، الطبعة االوىل دار الوراقة للنشر ، توزيع  قنديلجي ، عامر إبراهيم و السامرائي ، إميان فاضل ، تكنولوجيا املعلومات -1

  البيانات
  حقائق أولية

  أرقام موجودات

 

تحويل البيانات من خالل األفراد، 

اإلجراءات، البرمجيات ، األوراق ، 

 المكونات المادية و غيرها

  .المعلومات
 معرفة مفيدة و ذات صلة
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  معالجة البيانات -3- الشكل

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 المعرفة المعلومات البيانات

و مصادر  وثائق

 للحصول على البيانات

توثيق و أجهزة و 

 حواسيب و برمجيات

وسائل تكنولوجيا 

 تصالاال
اتخاذ قرارات النجاز 

 بحوث و أعمال
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طرف مستقبل  إىلجمموعة من البيانات وضعت يف صيغة مفيدة ومرت  بأااملعلوماتية  أواملعلومات ) الزغيب( و عرف

  .1هالقيام حبدث علي أوقرار  أومعرفية  كإضافة باستعماهلايقوم 

الكثري من الباحثني وهم  أشارتتوفر فيها عدد من اخلصائص،وقد  أنولكي تكون املعلومات ذات فائدة البد من 

)Brien 2000 ( و)اخلصائص  أهمومن ) 2007غنيم  أبو(و )2005النجار (و  2002)و السامرائي قندليجي

  :هي 

  . األخطاءخلو املعلومات من  :الدقة*  

  ).الزبون(مالئمة املعلومات مع احتياجات املستفيد :والمالئمةالصالحية *  

  .الوقت املناسب للمستفيد توفريها يف :التوقيت*          

  .نقص عن احلالة املعنية  أيتقدمي املعلومات كاملة بدون  :الشمولية  وأالتكامل *  

  .تكون بعيدة عن الغموض أن :الوضوح *

  .تكون بعيدة عن التحيز أن :الموضوعية * 

  .التحقيق  أوالفحص  أوتكون قابلة للمراجعة  أن :قابلة للتحقق*  

     . املستفيدنظام املعلومات و  إمكانيةحتديد حجمها يف ضوء  إمكانية :للقياس كميتها قابلة *

  .للحصول التأخريوعدم حتمل املشقة وكلفة  إليهاالوصول  مكانيةإ : سهلة المنال*

  .2004دار وائل للطباعة و النشر ، عمان ،  ،'' التنمية االدارية ـ املفاهيم و األسس و التطبييقات '' اللوزي ، موسى -1
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  تحليل البيانات  :4الشكل 

  الكمية

  الوصول 

  الصالحية

  الدقة

  الوضوح

  التوقيت

  الشمولية

  التحقق

  الموضوعية

  

  

  

  

  

  

  

 

 المعلومات

 الجيدة

 و

 المناسبة

  تحسين الخدمة

 الفندقية
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  .اخل....... األماكنمقاييس لصفات الوحدات مثل الناس ، بأا) 2007التميمي (فقد عرفها ) DATA(البيانات  أما

 أوه متعددة كبيانات عددية ،كمي إشكاالالبيانات  وتأخذالكلمات  أو اإلعدادومتثل هذه املقاييس عموما برموز مثل 
  . أفكار أوموضوعات، حقائق  أونوعية،صورة 

يتناول ااالت العلمية  بأنهوكما عرف الس االستشاري للبحوث التطبيقية يف بريطانيا مصطلح تكنولوجيا املعلومات 
وتفاعلها مع  اآلليةوتطبيقها للحسابات املستخدمة ومعاجلة املعلومات  اإلدارة أساليب إىل إضافةوالتكنولوجية واهلندسية 

بالنواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية و تتكون تكنولوجيا املعلومات من  ةاملرتبط األموركذلك ,واآلالتالناس 
  .ي وذهيندجانبني ما

  .وتكنولوجيا االتصال  اآليليتكون اجلانب املادي من معدات احلاسوب والتحكم *

  .اجلانب الذهين فيتكون من الربجميات والذكاء الصناعي وهندسة الربجميات  أما *

  :تكنولوجيا املعلومات  أنيتضح ومن خالل ما ورد من التعريفات 

 .األخرىقية دسالح املؤسسة الفندقية لتحافظ على ميزا التنافسية مع بقية املؤسسات الفن مبثابةهي  •

 .تكنولوجيا املعلومات تعمل على اختاذ قرارات صائبة •

و برجميات وقواعد بيانات تستخدمها املؤسسات  أجهزةتكنولوجيا املعلومات هي تشكيلة من  أنومن هنا نرى 

لتحقيق ميزة تنافسية من خالل استخدام املعلومات لزيادة معدل اخلدمة الفندقية وكذلك تتوفر تكنولوجيا 

  :أمههااملعلومات على عدة قدرات رئيسية 

 .السرعة العالية يف اخلدمة واحلسابات الرقمية -

 .ليلة توفري االتصال السريع والدقيق بكلف ق -

 .ويف فضلها صغري إليهاختزين وخزن كميات كبرية من املعلومات بطريقة يسهل الوصول  -

 .العامل وبكلف قليلة أحناءمقدار هائل من املعلومات يف  إىلالوصول السريع  إمكانية -
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 .يف مواقع خمتلفة  أوالعاملني كمجموعة يف مكان واحد  األفرادزيادة كفاءة وفعالية  -

 .عرض املعلومات بصورة واضحة تتحدى العقل البشري -

 .تنجزها يدويا  للعمليات واملهام اليت اآلليةة ناملكن -

 .السرعة يف الطباعة والتحرير -

 .كلفة من اجنازها يدويا   بأقل أعالهاجناز كل ما ذكر  اوهذ -

  :تكنولوجيا المعلومات  أهمية-2

ضعف اختاذ القرارات  إىلتعد تكنولوجيا املعلومات العصب احليوي لنشاط املؤسسة الفندقية وان عدم وجودها يؤدي 

  :املعلومات فيما يلي تكنولوجيا أمهيةالصحيحة ،وتكمن 

المتداد استخدامها يف  أسواقها و منتجاا ,أعماهلا املؤسسةتغيريات جذرية يف كل مفاصل  إحداثتعمل على .1

  .املؤسسة الفندقية أنشطةخمتلف 

تكنولوجيا املعلومات يف  أساليبتطبيق مفهوم  أنتدفع باملؤسسة لالستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة حيث .2

  .العزلة والتخلف عن مواكبة عصر املعلوماتيةالتطور جتنبا الحتماالت  املؤسسات الفندقية حيتك عليها اللحاق بركب

وبني املؤسسات مع بعضها  أقسامهامكنت تكنولوجيا املعلومات املؤسسات الفندقية من زيادة قدرة التنسيق بني .3

  .1ت احلديثة وربط احلواسيب مع بعضهامن خالل ما توفره شبكات االتصاال

  

  .54ص .  1974بغداد سنة . مطبعة العايت  1مناهج البحث يف الرتبية ج : الزوغيب وغنام -1
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  .امهت يف التقليل من حدوث األزمات مبا توفره من قاعدة ملعلومات مستقبلية س-4

حتسن عملية اختاذ  قرارات من خالل توفري املعلومات بالدقة والوقت املناسب ملتخذ القرار وتوفري قنوات االتصال 

  .جيدة تساعد يف زيادة تدفق وتبادل املعلومات 

للمؤسسة وتبين اهلياكل التنظيمية  اإلداريةفعالة يف تقليص عدد املستويات  أداةتعد تكنولوجيا املعلومات -5

  . اإلعمالالتقليدية وكذلك تساعد على تبين مداخل حديثة يف ختطيطها وتنظيم ة بدال من الشبكي

مبا تتمتع به من قدرات فائقة التعامل مع  إسرتاجتيةتساعد املؤسسة الفندقية على بناء على بناء قاعدة معلومات -6

املؤسسة مبا توفره من معلومات عن  إلسرتاتيجيةاملعلومات مبا يكسب املؤسسة امليزة التنافسية وتقدمي الدعم املباشر 

  .املعلومات املنافسة لتخطيها حواجز الزوار واملكان 

  :وظائف تكنولوجيا المعلومات  -1

  .على مستوى املؤسسة الفندقية وأمهيتهاسابقا من خالل مفهوم تكنولوجيا املعلومات  إليهمن خالل ما تطرقنا 

  : كالتايلجيا املعلومات رئيسة وهي  نستنتج وظائف تكنولو 

 : الحصول على البيانات 1.3.

  .للفرد أوتكون من خالل تكديس البيانات معها الحقا للمؤسسة 
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  : المعالجة2.3.

البيانات و املعلومات و حتليلها نتيجة ارتباطها مع احلاسوب و تشمل املعاجلة عدة عمليات  إشكالوهي حتويل 

 : أمهها

 .معلومات ذات فائدة إىلو حتويلها ........) خام ، رسائل  أرقامرموز ، (:  معالجة البيانات  - أ

تكون  أنتفصيال و تنوعا و دقة  أكثرة خمتلف أشكال إىلمن املعلومات  أيو هي حتويل  : معالجة المعلومات  -  ب

 .املعلومات ائيا واضحة و هادفة

و املراسالت و تعمل نظم  اإلخباريةفتعين صياغة وثائق نصية مثل التقارير و النشرات  :معالجة النصوص أما

  .جذابة رةو عرضها بصو  اإلشكالالبيانات و النصوص و  إدخالمعاجلة النصوص مبساعدة يف 

شهدت هذه املعاجلة تطورا نوعيا فقد وجدت نظما  أنو يعين معاجلة املعلومات الضوئية  : األصواتمعالجة   -  ت

 .حمددة إجراءاتنظام احلاسوب لتوجيه و لتنفيذ  إىلبالتحدث مباشرة  لإلفرادتسمح 

حتويلها  أوضمن احلاسوب  إداراميكن  أشكال إىلحتويل املعلومات املرئية و الرسوم و الصور  : معالجة الصور  -  ث

 .األخرىاملؤسسة و احلواسيب  أفرادبني 

  : خلق و توليد المعلومات. 3.3

دائما خللق املعلومات من خالل املعاجلة و خلق املعلومات تعين معاجلة البيانات و تستخدم تكنولوجيا املعلومات 

توليد  إعادة أحياناو  أصوات أوصور  آوو نصوص  أرقاماتنظيم املعلومات بشكل مفيد سواء على شكل 

  .شكل جديد أو أصلياملعلومات بشكل 
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 : تخزين البيانات و المعلومات. 4.3

  . لتكنولوجيا املعلومات الستخدامها يف وقت الحق األخرى األجهزة أومن خالهلا حتافظ احلواسيب 

، فمثال  األصليحيزا اصغر من املصدر  تأخذصيغة  إىلاملعلومات املخزونة يقوم احلاسوب بتحويلها  أوالبيانات  إن

حيزا اقل و يستطيع احلاسوب  تأخذنعرفها و لكن صيغة شفرة  كأي أصواتاملعلومات الصوتية ال ختزن بشكل 

  .1التعامل معها

 : االسترجاع. 5.3

و هلذا جيب على  أخرمستخدم  إىللنقلها  أوويعين وضع استنساخ البيانات و املعلومات من اجل معاجلة مستقبلية 

  .املعاجلةرتجاع و ساليت خونت املعلومات عليها و جعلها جاهزة لال األوساطحيتفظ بعناوين  آنمستخدم احلاسوب 

  

  

  

  

  

  

   279   دار احلامد للنشر و التوزيع ص '' التسويق ، املفاهيم و االسرتاتيجيات '' خري الدين ،  وعمر -1



- 30 - 

 

  تكنولوجيا المعلوماتالفصل االول                                                                                

  

  : النقل .6.3

احلاسوب املربوط على شبكة  أو، فعلى سبيل املثال يقوم جهاز اهلاتف  آخر إىلاملعلومات من موقع  إرسالوهي 

 كاألقمارو يتم ذلك من خالل اعتماد وسائط خمتلفة   آخر إىلاالنرتنت بنقل احملادثات و املعلومات من موقع 

  .1الضوئية األليافالصناعية و 

 : يوضح ذلك 5و الشكل رقم 

  وظائف تكنولوجيا المعلومات: 5الشكل 

  خلق و توليد المعلومات     معالجة

جمع و الحصول على 
  البيانات

  خزن            وظائف تكنولوجيا المعلومات

  استرجاع            نقل

  

   

     .2004الزغيب و آخرون ، احلاسوب و الربجميات اجلاهزة ، الطبعة السادسة دار وائل للنشر  -1
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  : مكونات تكنولوجيا المعلومات. 4

 : لتكنولوجيا املعلومات ستة مكونات رئيسية هي

 : )الحواسيب( و المعدات  األجهزة -1

  .وهي جهاز الكرتوين يوجه لقبول املعلومات و معاجلتها و خزا و عرضها

عمال معينا ال مكان  أوفمن الصعب ان جند نشاطا  أبداضرورة ال بديل عنها  أصبحان وجود احلاسوب اليوم 

  .و اختالفها و تطورها فقد كان هذا تنوع يف احلواسيب املختلفة األعمالللحاسوب فيه و نتيجة لتنوع 

  : مهارات الموارد البشرية -2

مكونات تكنولوجيا املعلومات و  أهمتتمثل مبجموعة املهارات و املعارف الجناز مهام املؤسسة و يعد املورد البشري من 
متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات الفندقية و يتم  إحدىتعد يئة مهارات املوارد البشرية من ذوي اخلربة و الكفاءة 

و التشغيل  اإلدارةفاملورد البشري هو املسؤول عن السيطرة و املؤسسات املتخصصة  ريق التدريب يفذلك عن ط
  .األخرىللمكونات 

 : إىلو هي عبارة عن مجيع اموعات التعليمية مبعاجلة املعلومات و ميكن تصنيفها  : البرمجيات - 3

االستخدام الشخصي بواسطة  ألجلهي عبارة عن الربامج اليت تقوم باملعاجلة املباشرة  : برمجيات التطبيقات �
مثل برنامج  أخرىاملستخدم النهائي مثل برنامج الرواتب و برنامج احلجز و برامج معاجلة الكلمات و برامج 

 .(AM)و برنامج التصنيع بواسطة احلاسوب  (CAD)التصميم بواسطة احلاسوب 

مثل برجميات نظام التشغيل و الذي يدير و يساند عمليات نظام احلاسوب مثل  : برمجيات النظم �
Windows. 
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و الربجميات و البيانات و الشبكة لغرض  األجهزةوهي جمموعة من التعليمات عن كيفية دمج  : اإلجراءات �

  .معاجلة البيانات و توليد املخرجات

ات ـمن جمموعة احملط تتأثر إذالبيانات و املعلومات و تلقيها  إلرسالهي الوسيلة املستخدمة  : شبكة االتصال �

و التلقي و  الــــــــاإلرسمليات عـــــــ إجراءع بعضها بوسائط تتيح للمستقبل ــــــــواقع خمتلفة و مرتبطة مـتتواجد يف م

املناسبة لعملها مع ضرورة ) االنرتنت ،االكسرتانت(تقرر الشركات و املؤسسات الفندقية نوع الشبكة  أنجيب 

 .تطوير مهارات موظفيها يف تقانة املعلومات باستمرار

و  زن البياناتـــــــــخ هزةـأجخزونة يف ــــــاملرتابطة و املات ــــــــاملعلوم أووهي جمموعة من البيانات  : قاعدة البيانات �

تكون قاعدة البيانات خمزن سجالت املؤسسة الفندقية و معايري الوقت ملختلف عملياا و بيانات  أنميكن 

 .1معلومات ختص طلب الزبون آوالكلف للسلع 

تعديل و حتديث قاعدة البيانات باستمرار ملواكبة املتغريات املستجدة ملساعدة املدراء الختاذ قرارام  آو إضافةوميكن 

بكفاءة و فعالية و تساعد قواعد البيانات  بأعماهلمالصحيحة و متكن املستخدمني من القيام  األسسوفق  اإلسرتاتيجية

  : التالية األموريف 

زيادة سرعة املعاجلة و  إىلقواعد البيانات مما يؤدي  أنظمةات منطقية تفرضها تقليص تكرار البيانات لوجود عالق �
 .احلصول على املعلومات

و احلماية للبيانات من دخول غري املخولني وقد تتنوع احلماية من البساطة اليت تستخدم فيها كلمة  األمنتوفري  �
 .تعقيدا األكثر إىلالسر 

 .تكون املعلومات املوجودة يف قواعد البيانات مطابقة لوضع املؤسسة إذتبعا لواقع املؤسسة  البياناتمتثيل  �
 .و سهولة تطويرها األخرىو التطبيقات  اإلعالناتلقدرة على استخدام لغات متعددة يف كتابة ا �

   .22ص 2004 رسالة ماجستري مقدمة جلامعة الكوفة ، كلية االدارة واالقتصاد ، ''اثر تكنولوجيا املعلومات يف اختيار اإلسرتاتيجية التسويق للمنظمة '' بريس ، امحد كاظم -1
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 : متطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الفندقية- 5

 : الفنية المتطلبات - 1

 .حتسني البىن التحتية و االرتكازية للمؤسسة الفندقية من اتصاالت و مواصالت و غريها •
 .يئة مهارات بشرية من ذوي اخلربة و الكفاءة  •
 .توفري معدات مناسبة للتشغيل بكفاءة و جتديدها باستمرار •
 .و دوليا إقليميابناء قاعدة معلوماتية مرتبطة عمليا و  •

  : االقتصادية المتطلبات -2

  .ختصيص مبالغ كافية للقيام بنشاطات البحث و التطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات متطلبات اجتماعية

 : متطلبات اجتماعية - 3

 .العمل اجلماعي و نشر روح التعاون بني جمموعات العمل أمناطخلق  •

 .على تقبل التغيري الفردي لألفرادالتشجيع  آلياتتبين  •

 .الثقافة التنظيمية السائدة ومبا يتالءم مع ثقافة املعلوماتية أمناطالعمل على تغيري  •

  : اإلداريةالمتطلبات  -4

 .قادرة على التغيري إداريةقيادات  تعيني •
 .مركزية و املرنةلالاعتماد اهلياكل ا •
 .تطوير مستلزمات ثقافة املعلومات إدارةوحدات تنظيمية تتوىل  إنشاء •
 .و العمليات داخل املؤسسة األعمالهندسة  إعادة •



- 34 - 

 

  تكنولوجيا المعلوماتالفصل االول                                                                                

  

 : أخرىمتطلبات  -5

 .األطرافقوانني و تشريعات تنظم عملية التبادل عرب قنوات ثقافة املعلومات وحتمي مصاحل  إصدار •

 .و اخلصوصية على الشبكات األمنتوفري مقومات  •

 .1محاية حقوق امللكية الفكرية واحرتام اخلصوصيات مبادئتوفري  •

 : لتطبيق و نجاح تكنولوجيا المعلومات في الفنادق األساسيةالعوامل  أهم- 6

 : البيئة التحتية لتكنولوجيا المعلومات -ا

 إتباعيتطلب من الفنادق استخدام خدمة االنرتنت و حتديث و تطوير مواقعها االلكرتونية و يكون من خالل 

غرض جودة اخلدمات املقدمة من قبل الفندق فالزبائن  ألجلمع شركة تكنولوجيا املعلومات  اإلسرتاتيجيةالتحالفات 

اهلواتف الذكية ملختلف  أواالتصال من خالل احلاسوب ى عل يتطلعون 2املطاعم أوالفندق يف الغرفة  إىلالذين يدخلون 

  .ساعة من ساعات اليوم أيالطالعهم على متطلبام يف   ....)املطعم ، االستقبال ، خدمة الغرف (اخلدمات 

  

  

  

 .2004الزغيب و آخرون ، احلاسوب و الربجميات اجلاهزة ، الطبعة السادسة وائل للنشر  -1

2- O’Brien James(Introduction to Information System)Mc Graw-hill,Irwin,2004.-2 
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 : المعرفة و تكنولوجيا المعلومات إدارة -ب

 اإلسرتاتيجيةاالستخدامات  إحدى (Knouledge management) (K M)املعرفة  إدارة أصبحت

 إلطارولكنها تفتقر  KMاملؤسسات الفندقية العاملية تعرف ببناء نظام  بدأتفقد . لتكنولوجيا املعلومات لبيئة اليوم

 ةإدار املعرفة و تكنولوجيا املعلومات بشكل فعال مما يتطلب تقييم شامل ملختلف تقنيات و اسرتاتيجيات  إدارةيناسب 

  .املعرفة و تكنولوجيا املعلومات

 : قضايا تطبيق تكنولوجيا المعلومات -ت

و املدراء يكونوا واسعي االطالع بتكنولوجيا املعلومات ويف اغلب  األقساممن رؤساء  يتألفيتطلب فريقا قويا  •

 .الوظائف و اخلدمات و لتطويرها و حتسني مستوى اخلدمة الفندقية 

بعض  إلجراءالعليا ضروري  اإلدارةدعم و تدخل  أنا املعلومات جيدة فضال عن طبيق خطة تكنولوجييتطلب ت •

 .1التنظيمية من اجل استيعاب نظم تكنولوجيا املعلومات لألعمالالتغيريات الضرورية 

  

  

  

  

  رسالة ماجستري مقدمة جلامعة ''التسويقية للمنظمة اإلسرتاتيجيةاثر التكنولوجيا املعلومات يف اختيار ''امحد كاظم-1
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  .  عموميات حول الفندقة : الفصل الثاني

  :المبحث االول 

 : تعريف الفندقة 

يعترب يف مفهوم هذا القانون  04املادة  : بأنه 1419رمضان  19املؤرخ يف  01/99 تعرف الفندقة حسب القانون

و احملددة للقواعد املتعلقة بالفندقة نشاطا فندقيا ، كل استغالل مبقابل املؤسسة تستقبل  1996يناير  06املوافق ل 

  .بدوا أوهلم  إضافيةمع تقدمي خدمات  إليوائهمن الزبائ

 .النزول الذي يستقبل السياح و املسافرين لقاء اجر : الفندق مجع فنادق  : لغة  - أ

 : صطالحا في الميدان السياحي و الفندقي-ب

يقصد باملؤسسة الفندقية يف مفهوم هذا املرسوم كل مؤسسة متارس نشاطا فندقيا و يعد نشاطا فندقيا كل استعمال 

  .1و تقدمي اخلدمات املرتبطة به إليواء أساساجهة املو  األساسيةمبقابل للهياكل 

زبائن يقيمون ا من  يستأجرهاحتددها مواد هذا املرسوم ، و  إيواءمن مؤسسات  األساسيةو تتكون هذه اهلياكل 

  .يتخذوها سكنا هلم أنشهر دون  إىل أسبوع

  

  

االت -ث.2007أطروحة دكتوراه فلسفة يف اإلدارة مقدمة جلامعة املستنصرية،"جي تقانة املعلومات وإدارة املعرفة وأثرها يف اخليار إالسرتاتي"عجام،إبراهيم حممد حسن-1

  .36ص :والبحوث
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 : الفنادق أنواع. 2

 : تعريف الفندق .1.2

 : و هي كما يلي أصنافويتناولون فيه طعامهم عند االقتضاء و يرتتب يف ستة  غرباءليقيم فيه  مهيأ إيواءالفندق هيكل 

o  جنوم 05 : األولالتصنيف 

o جنوم 04 : التصنيف الثاين 

o جنوم 03 : التصنيف الثالث 

o جنمتني 02 : الرابع التصنيف 

o جنمة 01 : التصنيف اخلامس 

o غري مصنف(دون جنمة  : التصنيف السادس.( 

 : زلــــــــــالن. 2.2

 : يشمل على أنالطريق حلركة مرور السيارات و جيب  أنمباشرة ، حيث  إليهامبنية خارج املدن يصل  إيواءمؤسسة 

 .األقلغرف على  10 •

 .الوجبات الرئيسية زبائنهيوفر ل •

 الزيوت و مراقبة العجالت  موقف للسيارات و مراب خاص و يقدم خدمات التمويل بالوقود ،زبائنه يوفر ل •

 .و يرتب يف صنفني إصالحهاو 
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  :محطة االستراحة  .3.2

للطبخ و تناول  مهيأةقاعة مشرتكة   :  علىيف طريق الرحالت السياحية لتمكن السياح من الراحة و تشمل احملطة تقام 

ال تستعمل   أاللراحة و جتهيز صحي مالئم و ترتب فيصنف واحد و ختتلف عن النزل يف  أخرىالطعام ، وغرف 

  .كمبيت

  :القرى السياحية .4.2

الوجبات الرئيسية  و توفر حلرفائها 1تشمل شقق عائلية صغريةسكنية  أجنحةجمموعة هياكل مبنية خارج املدن توفر 

 : الثالث و جتد على مستوى القرية السياحية

 .املنشات الرياضية و الثقافية •

 .مركز جتاري •

 .بنزينحمطة  •

 :أصناف 03وترتب القرية السياحية يف  •

 االقامة السياحية •

 .النزل الريفي •

 .البيوت املفروشة •

 

  

    .18ص .  1989سنة  القاهرة.  القرى السياحية يف مصر : وجدي السيد
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  :اإلقامة السياحية.ا
تعرض للكراء مدة شهر على األكثر وتتكون من منازل ، وشقق مفروشة باإلضافة إىل املوقع الذي تقع فيه 

  .والذي يتسم بطبيعة خاصة

  :النزل الريفي.ب

  : إىلويوفر وجبة الفطور ،ويرتتب النزل  األقلغرف على  06يقع خارج املدن ويشمل 

يقدم وجبات  أنومع انه ميكن  األقلغرفة يقدم وجبة الفطور على  15 إىل 05يتكون من  :النزل العائلي*
  .بأنفسهم بإعدادهاالطعام للعائالت والسماح هلم 

  :البيوت المفروشة.ت
منتظمة وتعرض للكراء للمرتددين على حمطات احلمامات املعدنية  إقامةهي عبارة عن مساحة مهيأة لضمان 

  :فصليا،وترتب عن صنفني أو،شهريا، أسبوعياواحملطات اجلبلية ويتكون هذا الكراء يوميا،
  .تقدم له بعني املكان  أوجتهيزات خفيفة حيضرها السائح *
  .ئيس الس الشعيب البلدي املختصعربات بقرار من ر  أوخميمات *

  : تصنيفات الفنادق.  3
  : فندق دون نجمة يتميز بنوعين.1.3
 .حتت التصنيف  -
 .قاعة استقبال جمهزة اتف  -
،غطاء األسرةمرت مربع لشخصني،عدد كايف من  8مرت مربع لشخص واحد ومساحة  6غرفة مساحتها  

 .الستائر وخزائن وحوض إىلغليظ،وزوج من الغطاء الرقيق إضافة 
 .للرجال يف كل طابق وأخرواحد للنساء  األقلمحام واحد لعشرين زبون ومرحاضني مستقلني على  
مني أوت األقلعلى  األسبوعبعد مغادرة كل زبون مرة يف  األغطية يوفر لزبائنه وجبة الفطور ،تغيري أنجيب  

 . التدفئة يف الغرفة
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  :غير مصنف-ب

  .خصشبتوفري مرحاض واحد لكل  األولبتوفري طاولة لكل زبون وكرسي ،كما خيتلف عن  األولخيتلف عن التصنيف 

  : بنجمةفندق  -2.3

  .بالرفاهية املتوسطة وله مدخل يف حالة وجود مطعم وحانةيتميز هذا الفندق 

 . األقلمرت مربع على  15احة سقاعة استقبال جمهزة مب 

 .مطعم يقدم وجبة فطور 

 .مراحيض مستقلة للنساء والرجال 

 .اخلاصة بالزبائن األماكنوية  

 .العامة األماكننظام التدفئة يف  

 .اهلاتف 

 :بالنسبة للغرف أما

 .جيد بأثاثغرفة جمهزة  

 .تدفئة ووية الغرف،كما تتوفر على حوض مبياه دافئة اجلريان 

 .من الغرف جمهزة حبمام كامل   25% 

 .يكون يف قمة النظافة أنجيب  

 .تغيري األغطية مرتني يف األسبوع أو عند مغادرة الزبون 

 .تقدمي الوجباتو األمن   
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 .خدمة التربيد 

 .مشابه ذلك أوتنظيف الغرف من احلشرات  

  :فندق بنجمتين-33.

صيانة جيدة وحسن سلوك املستخدمني ،تتوفر  إىل باإلضافةهو مؤسسة متميزة بتأثيثها وجتهيزها من النوعية املتوسطة 

  :على نفس شروط ومواصفات فندق بنجمة واحدة وتزيد عنه من حيث

 .من الطابق الثالث ابتداءااملصاعد  -

 .توفري اخلدمة املصرفية وتوفري خزنة حديدية -

  :نجوم  03فندق  .4.3

صيانة وحسن سلوك مستخدميها ،يتكون من  إىل باإلضافةوجتهيزها من النوعية املتوسطة  بتأثيثهامؤسسة متميزة 

  :بسهم مضاء ليليا ويتوفر على ما يلي إليه،له مدخل مستقل مشار  األقلغرفة على  20

 .موقف سيارات له عالقة بسعة الفندق 

 .و االستقبال جمهز بصالونات وهواتف 

 .مطعم ذو رفاهية جيدة 

 .مقهى ذو رفاهية جيدة أوقاعة شاي  

 .ة للرجال والنساءمراحيض عامة منفصل 

 .التجهيزات الصحية من النوعية اجليدة ويف حالة جيدة من النظافة 

 .اهلواء  مكيف 

 .فرشة من النوعية اجليدةاأل 
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  :بالنسبة للغرف فيجب أن تتوفر على أما

 .ثالجة وتزيني مالئم:هاتف،جهاز تلفاز:من النوعية اجليدة  أثاث 

 .كل الغرف جمهزة حبمام خاص وكامل 

 .جتهيزات صحية من النوعية اجليدة من النظافة والتشغيل 

 .اهلواء مكيف 

 .فرشةاألنوعية جيدة من  

 .الزبون وبعد مغادرة كل زبون وأوجه الوسادات كل يومني لنفس األجوافتغيري  

 .فرشة الصحية يوميا كل زبونتغيري األ 

 .اإلزعاجتوفري الوثائق بالغرف مبا فيها تعليمات النجدة والفتة ممنوع  

 .قاعة الطعام أوخدمة فطور الصباح يف الغرف  

على  واالجنليزيةساعة مبستخدمي استقبال حيسنون اللغة العربية والفرنسية  24/24خدمة االستقبال  

 .أمتعة وحاملي األقل

 .احلديدية خدمة اخلزينة 

 خدمة الصرف  

 .خدمة السكرتارية 

 .والتسلية واألسفاراخلدمة السياحية من معلومات النقل  
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  :ربع نجومأفندق -5.3

عيب فيه ملستخدميه  صيانة املمتلئة وسلوك ال إىل باإلضافةبتأثيثها وجتهيزها من النوعية اجليدة جدا مؤسسة متميزة 

  :ويتضمن املرافق التالية األقلغرفة على  30ويتكون من 

 .بسهم يسهل املسلك ويكون مضاء إليهمدخل الفندق مستقل يف حالة وجود مطعم وحانة،مشار  

قاعة  ,حمالت جتارية  ,قاعة حماضرات ,قاعة والئم  ,حانة  ,مقهى  ,مطعم،قاعة شاي –و االستقبال  

 .املراحيض املشرتكة وحفالت 

 .مصعد للمصلحة أومصعد  إىلاملصاعد ابتداء من الطابق الثاين إضافة  

 .تكون مضيئة أنالرواق جيب  

 .الرياضة والتسلية وتتمثل يف وجود مرفق ومسبح 

 .املشرتكة األماكنتكييف اهلواء يف  

 .فرشة الصحية فيتم تغيريها كل يوميومني بالنسبة لنفس الزبون،أما األ أييف  أوفرشة بعد مغادرة كل زبون تغيري األ 

 :وجود بعض اخلدمات املتميزة منها إىلإضافة  

 .خدمة فطور الصباح 

 .خدمة الغرف 

على  االجنليزيةو  التكلم باللغة العربية،الفرنسية ستخدمنياملساعة،وجيب على  24/24خدمة االستقبال  

 .،مع وجود حامل للحقائب األقل

 .خدمة اخلزينة احلديدية 

 .األجنبيةخدمة صرف العملة  
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 .والسكرتارية األمانةخدمة  

 .والتسلية واألسفارخدمة السياحة وتتمثل يف تقدمي املعلومات حول النقل  

 .خدمة غسل الثياب ،التنظيم اجلاف والكلى 

 .اخلدمة الطبية 

 اوالفندقة،أما مستخدمو عليا يف السياحة جيب ان يكون املدير متحصل على شهادة بالنسبة ملستخدميه 

  .االستقبال مؤهلون ولباسهم موحد وحيملون شارة توفر هلم جتهيزات صحية وعرض مالبس مستقلة

  .1:فندق خمس نجوم .6.3

صيانة ممتازة وسلوك عيب فيه  باإلضافة إىلوجتهيزها من النوعية املمتازة  تأثيثهاهو مؤسسة 

  :غرفة ، وبالنسبة ملواصفاته فهو يتكون من 50للمستخدمني،ويتكون من 

 .و االستقبال 

 . حانة 

 .قاعة والئم 

 .قاعة حماضرات 

 .حمالت جتارية 

 .مراحيض مشرتكة 

 .ملصعد احلمولة باإلضافة األولمصاعد ابتداء من الطابق  

 . زرايب و جمهزة مبواد عازلة للصوتمضاءة مغطاة ب األروقة 

  .68امحد حممد املصري  مرجع سبق ذكره ص -1        
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 .مسبح 

 .اهلواء مكيف 

 : بالنسبة لالماكن الفردية فتتميز مبا يلي أما 

 .جمهزة حبمام خاص و كامل 

 .و زرايب أرضيةتلفاز ، ثالجة ، سرير ، فراشي  

 .سرير مع جهاز تنوير لكل سرير منضدة 

 .للثياب مغلقة و مزينة حافظةخزان ا  

 مطفأة، سلة للورق ،  مرآةلكل نزل ، طاولة منخفضة ، حامل  أريكةمكتب مع كرسي ، عاكس النور ،  

 .سجائر مع تزيني مالئم

 .أماكن الرياضة و التسلية 

 : اما بالنسبة للخدمات  فتتمثل بما يلي

 .الصباح مة فطور دخ 

 .خدمة الصرف 

 .خدمة اخلزينة احلديدية 

 .اخلدمات السياحية 

  .خدمة اهلاتف. خدمة غسل الثياب و كيها 

 .اخلدمة الصحية 
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توفري خمزون للمياه  إىل باإلضافةجنوم  04يسري عليهم ما يسري على عمال فندق ) املستخدمني(عمال الفندق  أما

 .توليد عام للكهرباء إىل إضافةيتناسب مع سعة الفندق 

  .و يتوفر على مولد للكهرباء احتياطي يف حالة انقطاع الكهرباء

، و  األقلمراقبة طبية مرة كل سنة على  إىلاملهين ، خيضعون يتناسب عملهم مع تصنيفهم  أنجيب  : فونظمو  

   .توفر املراحيض أنجيب 
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  :المبحث الثاني

  . لمصالح الموجودة في الفندقا

 :1مصلحة االستقبال و الحجز .1
تعترب حلقة وصل بني النزيل و باقي  أا، حيث  األماميةوحدات املكاتب  أهمتعد مصلحة االستقبال و احلجز من 

حني مغادرة الضيف ، كما  إىلجانب  إىليبقيا جنبا  أما إالاالستقبال يسبق عملية احلجز ،  أنورغم ‘ الفندق  أقسام
  .العاكسة لصورة خدمة الفندق املرآةيعد قسم االستقبال و احلجز مبثابة 

تكون و حدة االستقبال و احلجز سهلة الوصول و موضعها واضح جدا ، وتشرف مباشرة على مدخل  أنوجيب 
  .الفندق لتسهل على الزبون معرفتها

و على  التأكيدبها الزبون و تسجلها يف دفرت احلجز و حترص على وتتلقى هذه املصلحة مجيع احلجوزات اليت يطل
للغرف ، عدد  اإلمجايلالعدد  تخمطط عام لوضع الفندق مثب إعطاءاليومية للزبون كما تشرف على  لألعمالالتحضري 

يف  وعدد الغرف الشاغرة و هكذا يكون حسب رغبة الزبون الذي يكون هو سيد املوقف أرقمهاالغرف احملجوزة و 
  .اختيار الغرفة اليت يريدها

  : مصلحة الصندوق و الفاتورة. 2
هذه املصلحة ملزمة بفتح فاتورة تتزامن مع وصول الزبائن ، حيث تقيد يف هذه املصلحة فاتورة كل اخلدمات اليت يستفيد 

  .بالفندق لتحديد الثمن النهائي إقامتهمنها الزبون خالل 
  

  

  

   .70مرجع سبق ذكره ، ص ، يامحد حممد املصر -1
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  :مصلحة الطوابق .3

 باإلضافةاملشرف على هذه املصلحة يلتزم خبدمات الغرف و السهر على ضمان نظافة الغرف و املفارش و احلمامات 

  .كتابة تقرير عن حالة الغرف يف ذلك الطابق  إىل

  : مصلحة المداولة و الخدم. 4

اليت تقوم ا هذه  األعمالغاية مغادرته الفندق وتتمثل  إىلالفندق  إىلالزبون منذ دخوله  ةتسهر هذه املصلحة على راح

  : املصلحة فيما يلي

 .تقدمي مفتاح الغرفة للزبون 

 .غاية الغرفة إىل األمتعةمحل  

 .تنظيف الغرفة و محل الربقيات و الرسائل للزبون 

 .تنبيههم للوقت يف حال طلبوا ذلك 

 : و المشروبات األغذيةمصلحة  .5

 : أنشطته أهممن  األغذيةخدمة  إنتاجالفندق تتضمن شراء و  أقسام أهمويعترب من 

 .اجلملة أسواقالفندق من  احتياجاتمشرتيات املنتجات الغذائية حيث يتم شراء  �

 .ختزين و حفظ املواد الغذائية امدة و الطازجة الواردة للفندق �

 .و املشروبات األغذية إنتاج �
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مهمة كما انه عامل جذب رئيسي للضيوف و  إيراداتاملنتجة للفندق و الذي حيقق  األقسامو يعترب هذا القسم من 

  .اإليواءمهمته احلصول على ربح مناسب و توفري خدمة مكملة خلدمة 

  : األمنمصلحة  .6

و مداخل الفندق  األبوابداخل الفندق طوال الليل و النهار عن طريق مراقبة  األمنيتوىل هذا القسم حراسة و حفظ 

ــللنزالء و احلفاظ على ممتلك األمنو  خروجهم و توفري اهلدوء أثناءطوال اليوم و مراقبة العاملني    ام ــــ

  .احلوادث عند وقوعها أو احلرائقو التصدي 

 : مصلحة الموارد البشرية .7

اجلدد و تدريبهم و من مهام هذا القسم حفظ ملفات املوظفني و ترقيتهم و حتفيزهم  املوظفنييهتم هذا القسم بتعيني 

تقييم و و  التقارير عنهم  إعداداملوظفني ، كما يتوىل هذا القسم التامني على العاملني و  إجازاتو  عالوات إدارةو 

  .و كذلك االهتمام باجلوانب السلوكية لتحريك دوافعهم حنو العمل األداءتقومي 

 : مصلحة المبيعات و التسويق. 8

اخلدمات و نشر املطبوعات عن الفندق  أو اإلعالنات آويقوم هذا القسم بالنشاط الرتوجيي للفندق من خالل الدعاية 

  .اليت يقدمها جلذب اكرب عدد من النزالء و احملافظة على الوضع التنافسي للفندق يف السوق

 : صيانةالمصلحة الهندسة و  .9

  : ويضمن القسم التخصصات التالية

 .، النجارة ، الدهاناتالسباكة  �
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 .امليكانيكاصيانة املبىن ، الكهرباء و  �

و توفري قطع الغيار  و مفروشات الفندق ، أثاثالصيانة لكافة املبىن و  أعمالومن واجبات هذا القسم هو تنفيذ 

من  أييكون يف اتصال دائم و مستمر مع مصلحة االستقبال يف حالة تلقي  أنالالزمة  و جيب على هذا القسم 

   .شكاوى النزالء
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  :المبحث الثالث

   .مفهوم الخدمة و الخدمة الفندقية 

يكون التبادل ال يتعلق  أينعملية مبادلة تقوم ا املؤسسة ، ( بأا     ’‘ Judd 1964’‘ و عرفها : الخدمة -1

  .1)األخربنقل ملكية شيء مادي للطرف 

غري املادية اليت ميكن تقدميها  األنشطةاخلدمة الفندقية هي '' و عرفها توفيق ماهر عبد العزيز  : الخدمة الفندقية -2

عند تقدمي و  آخربيع منتج ترتبط مع  أنلرغبات و حاجات الضيوف و ليست الضرورة  إشباعبشكل منفصل و توفر 

  .2'' اخلدمة ال يتطلب نقل امللكية 

اخلدمة الفندقية هي جمموعة اليت تؤمن للضيوف الراحة و تسهيالت عند شراء ''   : يعرفها العدوان مروان حسن

  .''بالفندق  إقامتهم خاللاستهالك اخلدمات و السلع الفندقية و 

النزالء بصرف  إشاعةوراء و  بإقامةاخلدمة الفندقية هي ذلك النشاط يرتبط  أنمن خالل التعاريف السابقة نستنتج  

طريقة لضمان استمرارية  أفضلرغبام و حتقيق رضاهم باعتباره ذلك  إشباع، دف  اإلقامةالنظر عن وسيلة هذه 

نشاطات القطاع و تنمية عائداته ، و كل هذا النشاط من التداخل بني الزبون و موفر اخلدمة ، حبيث يسعى موفر 

  .حلقيقية للزبوناخلدمة من اجل حتقيق جمموعة من املنافع ا

1-Béattricebrechignac – roubaud le marketing des services eddition d’organisation septirage. 

    .36ص .  1989سنة  القاهرة.  القرى السياحية يف مصر : وجدي السيد-2
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  : تقسيم الخدمات 

  .هناك عدة معايري لتقسيم اخلدمات

 : إىلوتقسم حسب املعايري  : السوق أساستقسيم الخدمات على  -1

حاجته الشخصية   إشباعحيث يقوم املستهلك بشراء هذا النوع من اخلدمات لتسهيل  : خدمات استهالكية  - أ

 ........... األثاثالثالجة ،   : السلع املعمرة مثل كإصالح
و بيع املنتجات  اإلنتاجهي اخلدمات اليت تشرتيها املؤسسات املختلفة لتساعدها يف عملية  : خدمات صناعية  -  ب

 .......حاجام مثل خدمات الصيانة و الرتكيب  إشباعاليت متكن املستهلكني من 

 : درجة العمالة أساستقسيم الخدمات على  -2
 : إىلميكن تقسيمها 

اخلدمات  أمثلتهاتلعب العمالة املاهرة دورا كبريا يف هذا النوع و من  : خدمات تعتمد على الموارد البشرية  - أ
 .حلة أىلتقدمي اخلدمة يف الفندقية اليت تعتمد على مهارة عون االستقبال 

اخلدمة من بينها  أداءدورا رئيسيا يف  اآللةوهذا النوع من اخلدمات تلعب فيه  : اآللةخدمات تعتمد على   -  ب
 إلدخال اآليلاحلاسب  أجهزةالفنادق اليت تستعمل  أو. اآلليةاالتصاالت ، كالبنوك اليت تستعمل املوزعات  أجهزة

   .1معلومات الزبون و حساب الفواتري
  
  
  
  
  

  274و ص  273عمر و خري الدين ، التسويق مفاهيم و اسرتاتيجيات ، مكتبة عني مشس ، القاهرة ص  -1
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 : تقسيم الخدمات حسب درجة االحتكاك بالزبون -3

 : األيت إىلو تنقسم 
اخلدمة ، مثل ذلك يف اخلدمات الفندقية فال  ألداءيعترب تواجد الزبون ضروريا  : خدمات ذات احتكاك عالي  - أ

 .دون مسافرأو النقل  أوتوجد خدمة فندقية دون وجود النزيل 
تواجد الزبون تنظيف الغرفة  إىلضرورة  أواخلدمات اليت ال توجد حاجة  أي : خدمات ذات احتكاك منخفض- ب

  .للزبونمثال ال يتطلب وجود 

  : تقسيم الخدمات حسب مهارة مقدميها - 4

غالبا ما متتاز بالبساطة و ال تتطلب من مؤديها ضرورة احلصول على شهادة معرتف ا ،  : خدمات غير مهنية -ا

  .....السباكة النقاشة  : على اخلربة الشخصية مثل أصحاافكثريا ما يعتمد 

مثل هذا النوع من  أداءبعد احلصول عليها ، وحيمل  إالبنتائج اخلدمة الفندقية  التنبؤال ميكن  : خدمات مهنية - ت

النقابة املهنية و حيمل مؤديها شهادة مهنية تعطى له  أواخلدمات العديد من اللوائح و القوانني سواء من طرف احلكومة 

  .احلق يف القيام باخلدمة

 :  عوامل تقديم الخدمة. 7

 : جودة اخلدمات مرتبطة خبمسة عوامل هي أنالبعض 

اخلاص  أوو نقصد به اجلزء املادي املرتبط باخلدمة و الذي قد يكون اخلاص باملطعم  : التجهيزات المادية -1

 .الدقيقة غي حساب العمليات الشهرية من البنكالتفاصيل  أوباملضيف 
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االعتماد عليه يف كل مرة يتم فيها التعامل مع الزبون ،  إمكانيةو  األداءو يقصد به االتساق و ثبات  : الثبات -2

 .وذلك بثبات اجلودة املقدمة للزبون مثل حفاوة االستقبال و احلرص حسب ثقة الزبون

 يف تلبية رغبات الزبون اإلسراعاخلدمة و ذلك مثل  أداءو يقصد ا الرغبة و استعداد املوظف يف  : االستجابة -3

الرد الفوري للمكاملات  أوعون االستقبال رحابة صدر و سعادة خدمة الزبون  إبداءو بصفة فورية  ميوال تهو  

 .الواردة ملكتب االستقبال

 .يف نفس املتعامل بواسطة مقدم اخلدمة مثل بشاشة عون االستقبال الطمأنينةالثقة و  إدخالوهي  : الطمأنينة -4

وهي جهود مقدم اخلدمة يف فهم احتياجات الزبون و تفصيل اخلدمة حسب احتياجاته   : المشاركة الوجدانية -5

  .هودات عون االستقبال يف فهم و تفصيل اخلدمةوذلك مثل جم

   : الخدمة الفندقية أنواع

كالطعام و الشراب و النقل و اخلدمة التكميلية ، جند ان فنادق تتصف بالتنويع يف   األخرىالسياحة مقارنة بعناصر 

  : اخلدمات املطروحة للزبائن و خاصة يف الفنادق الكبرية ونسبيا الفنادق الصغرية ، حيث تقدم اخلدمات التالية

الفنادق  اعأنو و تتمثل يف جوهر اخلدمة الفندقية ملختلف الدرجات و غريها من : اإليواءخدمات  -1

 .السياحية و غريها 1كالشقق الفندقية و القرى  األخرى

تعترب هذه اخلدمة من الضروريات اليت جيب توفريها يف الفندق و اليت  : خدمات الطعام و الشراب -2

حيتاجها الزبون و ال يستطيع االستغناء عنها بعد خدمة اإليواء كما أا ثاين خدمة من حيث حتصيل 

 األرباح ، و ختتلف طبيعة الطعام و الشراب املقدمة يف الفندق حسب ثقافة و بيئة الفندق فهناك 

  279دار حامد للنشر و التوزيع ص ,الدين التسويق مفاهيم و اسرتاتيجيات عمر و خري - 1
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عديد من أنواع املطاعم املتخصصة كاملطعم االيطايل ، الصيين ، وغريها و خبالف املطاعم توفر  -3

  .2فيترييا و النوادي و الصاالت و العديد من املشروبات املختلفة الساخنة و الباردةاالك

و هي خدمات املساعدة اليت تقدمها الفنادق كخدمة تأجري السيارات و  : لخدمات اإلضافيةا -4

اخلدمات البنكية ، خدمات النادي الصحي ، خدمات املسبح ، خدمات رجال األعمال و املؤمترات 

  . و احلفالت و غريها من اخلدمات األخرى كل حسب قدرة و إمكانية الفندق

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  13.ص.2004دار وائل للطباعة و النشر  44احلاسوب و الربجميات اجلاهزة '' الشرايعة ، امحد و قطيشات ، منيب الزغيب ، حممد بالل و -2
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  .التعريف بمكان التربص:المبحث االول 

  : التعريف بفندق روايال :أوال        

البحر  شاطئدقائق من وسط املدينة ، يقع على  10دقيقة من املطار و  15يقع فندق روايال على بعد      

ي فنه من الفن احلضاري املعاصر و هو مصمم غاية يف الدقة و هو فندق مصنف ذو ، هذا الفندق يستوح) كورنيش(

على  حمافظايومنا هذا ،  إىلو ظل  2004يف  أبوابهجنوم ، غاية يف اجلمال و استقبال ذو نوعية عالية ، حيث فتح  5

  .احلسن ، حيث يوفر اجلو املناسب و اهلدوء جلميع املرتددين عليه األداءالصورة احلسنة يف ظل التنظيمات احملكمة و 

  رائعة  إطاللة وذ فاخرة  أجنحة 5جناح متوسط و 12, ناحج 17و غرفة  112وفندق الروايال يوفر لكم     

  مطاعم فاخرة وحانة و مركز اللياقة البدنية و العناية الصحية  3كما انه حيتوي على .البحر شاطئو خالبة على 

  . 1و ساونا

 باألقمارو هي جمهزة بتكييف و هاتف دويل و تلفاز متصل ة قاماإلمدة خالل هذه الغرف توفر الراحة التامة    

شخص و قاعة  200 إىلم قاعة مؤمترات تتسع هالصناعية ، و ثالجة و محام و مكتب العمل ، كما يضع يف تصرف

  .راحة و هدوء أكثريف الفندق  ةقاماإلجتعل  أنمن شاا  أخرىخدمات  إىل باإلضافةحفالت 

  

  

  .36.ص.2004الطبعة األوىل ، دار وائل للطباعة و النشر '' تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاا '' قندليجي ، عامر إبراهيم و السمراين ، إميان فاضل -1
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مدينة يف اجلزائر و قطبا صناعيا  أهمفندق الروايال وهران يف قلب عاصمة الغرب اجلزائري وهران اليت تعترب ثاين  يتواجد

كم   13يف اجلزائر على بعد  املوانئكما متتلك احد اكرب . نوفمرب  أولو اقتصاديا هاما ، بالقرب من البلدية و ساحة 

  .نور الدين موسى على تدشني الفندق املصنف خبمسة جنوماشرف وزير السياحة السابق  الدويل ،من املطار 

ميتاز فندق الروايال وهران عن غريه من الفنادق الفخمة يف اجلزائر بامتالكه موعة من لوحات فنية ملستشرقني اوروبيني 

 األعمال، وهي ملك ملالك الفندق رجل  ادم ستيكا و غريهم ,صر دينيهواغلبهم من فرنسا ، ومن ابرز الفنانني نا

  .اجلزائري جياليل مهري

 : المرافق و الخدمات الموجودة بالفندق:ثانيا 

 : المطاعم

 املأكوالتو حانة بتقدمي من طرف الطباخ السيد فيصل حايب خمتلف  ةفاخر  مطاعم 3حيتوي فندق روايال وهران على 

  : منها. العاملية و احمللية

 ) : Restaurant alhambraبالفرنسية (مطعم قصر احلمراء  •

 .عاملي : املطبخ •

 .الشرقي:املطبخ  •

 .صباحا  01: 00صباحا إىل غاية  07:00من   اجلمعة  إىل األحدمن  : املواعيد •

 .مقعد ، منطقة لغري املدخنني و مكيفة و مطلة على الشرفة 100سعة  : معلومات •

 ) : le pachaبالفرنسية (حانة الباشا  •

  .ذواق : املطبخ •
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 .أنيقشخصا يف جو مريح و  70يستوعب  : معلومات •

 : االجتماعات و الفعاليات

  ساعة ،  24مفتوح  2م 120من  أكربهاوهران يقدم ثالث قاعات لالجتماعات تبلغ مساحة  فندق روايال

   اإلرشادخدمات االستعالمات و يقدم  أنكما ميكن لفريق العمل . و قاعات اجتماعات صغرية ، وخدمات سكرتارية

  .فائقة السرعة يف مجيع القاعات باألنرتنيت األعمالكما يتمتع رجال . و خدمة صرافة العمالت

 : الخدمات

 24على مركز اللياقة البدنية متكامل اخلدمات مفتوح على مدى  أيضايتوفر فندق روايال وهران : مركز اللياقة البدنية

فريق من  إشرافحتت . ، و قاعات للتدليك و املعاجلات و محام تركي و ساونا و قاعة احلالقة األسبوعساعة طول 

  .ني و اخلرباءاملهني

  .1من شخص بالغ إشرافعاما بالتواجد يف قاعة التدليك و العناية دون  15دون  لألطفالال يتم السماح  

  

  

  

  1999دار الكتاب للنشر و التوزيع ، القاهرة ، '' املهارات اإلشرافية الفندقية '' حامد العريب احلضري . د-1
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  :خدمة االستقبال

  ثالثة منهم مزودة بربامج خاصة باحلجز و مرتبطة ببعضها. حواسيب  05حيتوى قسم االستقبال على  

  ان على حساب الفواتري الكلية للحجز يف الفندق و اثنان للمسؤول األول لقسم االستقبال قائم 

 : و استقبال احلجوزات عن طريق الربيد االلكرتوين اخلاص بالفندق و هو

www.royalhoteloran.com 

 : على صعيد اإلدارة �

إىل عمال اإلدارة متنوعة اخلدمات لضمان حاسوب موزعة من مدير الفندق  12حيتوي قسم اإلدارة على حوايل 

الدقة يف العمل و سرعة التغيريات احلاصلة يف الفندق الناجتة عن املعرفة و التطور و هذا ما يتيح للفندق القدرة 

  .على التنافس و حتقيق قدرات متميزة

 : على صعيد اإلطعام  �

 05األول على قسم اإلطعام و  أجهزة حاسوب ، واحد للمسؤول 06جند أن قسم اإلطعام حيتوي على 

 : للعمال اآلخرين موز عني كالتايل

 .واحد ملسؤول املطبخ  �

 .واحد لعامل باملطعم �

 .واحد خلدمة الغرف �

� BAR 

� Salon de the 
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مرتبطة بقسم االستقبال الن خدمات اإلطعام حتتسب يف الفاتورة النهائية للزبون ، فكل ما يستهلكه الزبون من و الكل 

  ).DESK(عن طريق برنامج خاص يدعى ) احلجز(خدمات اإلطعام يبعث تلقائيا إىل حاسب االستقبال 

 : على صعيد التسويق و التخزين �

احد خاص باإلعالنات التجارية للفندق ، و األخر خاص باملبيعات و جند أن قسم التسويق حيتوي على حاسوبني ، و 

 : أما املخزن فيحتوي على حاسوبني ,التسويق الفندقي

 .)STOCKS(واحد خاص بتخزين السلع   

 .واحد خاص باملعدات و أجهزة الفندق 
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  : معالم الجذب

يتيح فندق روايال وهران لقاصديه فرصة اكتشاف املناطق السياحية و الثقافية ملدينة وهران املعروفة بالباهية ، وابرز هذه 

  : املناطق

 : الفنون الثقافة و

 .ميل 1.2/كم   2 : متحف امحد زبانة •

 .اميال 5/ كم  8 : قلعة سانتا كروز •

 : مناطق جذب محلية

 .ميل 1.9/ كم   3 : نوفمرب أولساحة  •

 .ميل 3.1/ كم   5 : الباي قصر •

 : سياحة دينية

 .ميل 5/ كم  8 : كنيسة سانتا كروز •

 .قلعة سانتا كروز •

  .متحف امحد زبانة •

  .كنيسة سانتا كروز  •

  .ساحة أول نوفمرب •
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 : فندق روايال وهران: 6الشكل 

  روايال وهران
  جنوم  05  عدد النجوم 

 N0°38’52’’W’’12’42°35  إحداثيات

  جمموعة ماجالريي  سلسلة الفنادق

  معلومات عامة
  ج الصومام  العنوان
  اجلزائر  الدولة
  شركة السياحة  املالك

  5  األرضطوابق فوق 
  أخرىمعلومات 

  112  عدد الغرف

  17  األجنحةعدد 

  3  عدد املطاعم 

 www.royalhoteloran.com  املوقع االلكرتوين

  فندق روايال وهران
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  .  المصالح الموجودة في الفندق همأ:ثالثا 

  : األماميةمصلحة المكاتب . 1

اىل  روايالمكان اتصال بني الزبون و الفندق ، وهي املركز العصيب للفندق و تنقسم مصلحة بفندق  آخرو  أولهي 

 : أقسامعدة 

  : الحاجب -ا

 .االستعالمات -

 .استقبال و تسليم الرسائل -

 .األمتعةحفظ  -

 .مجيع خمتلف اخلدمات بالفندق أرقامهاتف مع سجل مدون عليه  -

 : االستقبال -ب

 .االستقبال -

 .احلجز -

 : الخزينة -ج

 .قبض املبالغ اليت تدفع من قبل الزبائن -

 .العمالت أنواعصرف كل  -
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  : األمنمصلحة  - 2

 األمن، عن طريق املراقبة و توفري احلماية ، اهلدوء و  طوال الليل و النهارتم هذه املصلحة باحلراسة داخل الفندق 
  .األخطارللنزالء و احلفاظ على ممتلكام و التصدي للحوادث و 

  : مصلحة الصيانة - 3

الصيانة اخلاصة بالفندق من السباكة ، الدهان ، النجارة و الكهرباء و كذلك توفري  أعماليتوجب على هذا القسم كل 
  1.و يكون هذا القسم يف اتصال دائم مع مصلحة االستقبال لتلقي شكاوي النزالء. للغرفةو املفروشات  األثاث

 : مصلحة المداومة و الخدم - 4

 : تعمل هذه املصلحة على راحة الزبون منذ دخوله الفندق اىل غاية مغادرته و تتمثل يف

 .الرتحيب بالزبون 
 .الغرفة إىل األمتعةمحل  
 .و الرسائل للزبون تنظيف الغرفة و محل الربقيات 
 .متطلبات الزبون عند طلب ذلك منهم آوالتنبيه بالوقت  

 : مصلحة الطوابق - 5

تقارير عن حالة الغرف كتابة ال  إىل إضافةتلتزم هذه املصلحة خبدمات الغرف من نظافة الغرفة و املفروشات و احلمام ، 
  .يف كل طابق

  

  

 .205-129ص  1984) وحدة عنابة ( املؤسسة الوطنية  : مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس ، مطبعة : لدكتور تركي رابحا1
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  )الفندق أرشيفمن (الهيكل التنظيمي لفندق روايال : رابعا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 ا
�د�ر�� ا�����

 المديرية
ةالفرعية للتجار   

 الترفيه

 الترقية و البيع

 لوسائل العامةا مخزن االستثمارات

 النظافة و األمن دمخزن العتا

 الصيانة العامة مخزن السلع

المراقبة و  الصيانة تسيير المخزونات

 التدقيق

المستخدم و 

 التكوين

المالية و 

 المحاسبة

 التحصيل

 االستقبال المطبخ

 الحاجب المطعم

 خدمة الغرف الطوابق

 الحانة البياضة

 غرفة الغسيل قاعة الشاي

 قاعة اإلفطار الفاكس والهاتف

 قاعة المحاضرات

 ا
د��ق

الفرعية  المديرية
تقنيةلل  

المديرية 
 الفرعية للتموين

الفرعية  المديرية
 للمحاسبة

الفرعية  المديرية
 لالطعام

الفرعية  المديرية
 لاليواء



- 68 - 

 

  تقديم عام لفندق الروايال وهران   الفصل الثالث                                                               

  

  .وهران دراسة حالة تكنولوجيا المعلومات على مستوى فندق روايال:المبحث الثاني 

الفرضيات املقرتحة قمنا باالعتماد على من أجل التمكن من اإلجابة على إشكالية الدراسة والتوصل إىل نتائج خبصوص 

  :حيث توصلنا إىل النتائج التالية" روايال "دراسة احلالة اليت أجريناها على مستوى فندق

  :على مستوى األجهزة والمعدات تكنولوجيا المعلومات  -1

اإلعالم اآليل يف إجناز املهام وتسهيل القيام بالعمل كإعداد برامج احلجز وحساب الفواتري  يستخدم الفندق أجهزة

  .1والتحقق من صحة املعلومات اخلاصة بالزبائن

 : على مستوى البرمجيات -2

جيدة يستخدم الفندق برجميات متعددة و متتاز ببساطتها إلتاحة استعماهلا من قبل العاملني ، ألغراض تقدمي خدمات 

  .للفندق و الزبون

لكن الفندق ال يعتمد على برجميات ذات التصميم العاملي يف عملية تقدمي اخلدمات الفندقية و كذلك عدم توفر 

  .األنظمة اخلبرية يف تقدمي اخلدمة الفندقية آو يف عمليات التخطيط و حل املشاكل و توفري املعلومات كما و نوعا

  

  

  

  
 .51ص   1984) وحدة عنابة (املؤسسة الوطنية  : مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس ، مطبعة : تركي رابح/ د -1
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 : الشبكات -3

يستخدم الفندق شبكة االنرتنيت لالستفادة من خربة الفنادق العاملية يف جمال تقدمي اخلدمة الفندقية ، و بالنسبة للفندق 

  موضوع الدراسة فان االستفادة من هذه الشبكات يبقى حمدودا حيث تقريبا قد يستعمل يف احلجز عن طريق 

زبائن لكن يبقى الفندق يعاين من عدم متكنه من توفري شبكات الربيد االلكرتوين فقط ، إضافة إىل توفري الشبكة لل

  : اتصال مثل

)C.netword ( و)Extranet ( و كذلك عدم توفري الربيد االلكرتوين أو االكسرتانت لالتصال بني العاملني

  .داخل الفندق و كذلك بالفنادق األخرى

  : على مستوى الخدمة الفندقية -4

استخدام تكنولوجيا املعلومات يف الفندق على اختيار االعتماد على عناصر بشرية مؤهلة جزئيا يف جمال  ساهم

  .تكنولوجيا املعلومات و اليت وفرت للفندق حتسني متوسط يف تقدمي اخلدمات الفندقية املختلفة و إىل تطور الفندق

الغرف ، فاملسؤول هناك يضع الطلب يف احلاسوب  فمثال عندما يطلب الزبون أكل أو شرب يف الغرفة من قسم خدمة

  .عن طريق برنامج مرتبط حباسوب املطعم الذي يطلع عليه العامل يف املطعم فريسل بطلبه للغرفة

و يدخل طلبه هذا يف حساب فاتورة اليوم اليت جيدها املستقبل على مستوى االستقبال يف احلاسوب و من خالل ذلك 

الكلية آو النهائية بسهولة عند مغادرة الزبون إال أن االستخدام اخلاطئ ملفهوم تكنولوجيا يستطيع إخراج الفاتورة 

املعلومات يف الفندق ، منعه من توفري قواعد معلومات مهمة ميكن االستفادة منها يف الفندق يف رفع قدراا ملواجهة 

  .خمتلف املواقف و كذلك توفري خدمة فندقية جيدة جتلب خمتلف الزبائن
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  :دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخدمات الفندقية

إن دور التكنولوجيا و املعلومات يف الفنادق من أهم أسباب جناح الفنادق احلديثة يف عاملنا بعيدا عن توفري اخلدمة 

  الفندقية اجليدة اليت متثل أيضا الوجه املثايل للفندق ، غري ان توفري هذه اخلدمة الفندقية اجليدة يأيت من حسن تبين 

  .علومات يف الفنادقو استخدام مفهوم أو فكرة تكنولوجيا امل

ن االستخدام اجليد هلذا املفهوم جيعل من املؤسسة الفندقية قبلة لكل السياح مما يتوفر عليه من تسريع اخلدمة و توفري إف

الراحة الالزمة للزبون و إدخال الفندق يف ميزة تنافسية مع نفسه و مع الفنادق األخرى من خالل األرباح املتحصل 

  .عليها

الل تكنولوجيا املعلومات يف جماالت خمتلفة على مستوى الفندق نظرا ألنه ال يتوفر على قاعدة متينة مبنية إن عدم استغ

  .تعتمد على تسخري املعلومات لتجسيدها يف العمل الفندقي الالزم هلا

د أن و يبدو لنا من سياق ما ورد أن تكنولوجيا املعلومات تستخدم يف فندق روايال لكن بشكل حمدود فمثال جن

فيكون ) Bon . Commend(  املؤسسات و الشركات األخرى حتجز يف الفندق لعمالئها عن طريق الفاكس 

  .الربيد االلكرتوين أو التعامل بني الفندق و الشركة املتفق معها عن طريق الفاكس فقط عوضا عن استخدام االنرتنيت

و التواصل عن طريق اهلاتف أ الفندق فيتجسد يف التعامل و العمالء يفأمر فيما خيص التعامل بني األفراد و كذلك األ

  .فقط عوضا عن استخدام التكنولوجيا املتطورة مثل االكسرتانت و كذلك يف التعامل بني الفنادق األخرى 

وكذلك يف سرعة نقل املعلومات و ختزينها و وضعها يف املكان املناسب هلا لتجسيدها عمليا و هذا راجع لعدم توفر 

  .دق على قاعدة بيانات متينة جتعله حيافظ على مكانته بني الفنادق املنافسةالفن
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اخلاص بالفندق فنجده بنسبة قليلة من الزبائن حيجزوا عن طريق  Emailأيضا فيما خيص احلجز عن طريق االنرتنيت أو

الربيد االلكرتوين و تستقطب هذه احلجوزات من قبل السياح األجانب فليس كل السياح األجانب حيجزون قبل دخوهلم 

  .1رض الوطنأأو جميئهم إىل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطروحة دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال مقدمة جلامعة " العالقة بني التعلم التنظيمي وإدارة املعلومات و أثرها يف حتقيق قيمة األعمال املنظمة "البغدادي،عادل هادي حسني-1

  .53.صاملستنصرية،كلية اإلدارة واالقتصاد،
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 . تحليل دراسة الحالة: المبحث الثالث 

إن تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف جمال الفندقة يساعد على تسهيل و تسريع اخلدمات الفندقية و يزيد من حدة 

 : التنافسية بني الفنادق ، و من خالل معاجلتنا لدراسة احلالة على مستوى فندق روايال فإننا ميكن أن نفسر ما يلي

 25(رة بشكل ميكن أن يفي بالغرض املطلوب فهي متوف) احلاسوب و التحكم اآليل(بالنسبة للمعدات  �

 .)حاسوب

بالنسبة للربجميات فهي بسيطة جدا و ال ترتقي إىل املستوى املطلوب ، و ال ميكن أن حتقق للفندق ميزة  �

 .التنافسية مع الفنادق األخرى و ذلك نظرا للنقص يف األنظمة اخلبرية

ب االكسرتانت لتسريع اخلدمات و تسهيلها سواء بالنسبة للشبكات تستعمل بطريقة غري كافية نظرا لغيا �

و مع الزبائن ، حيث أن االكسرتانت هلا دور يف تسريع العمل و كسب الوقت من جهة ، أبني العاملني 

ن تطبيق إو تسهيل الوصول إىل املعلومات بني خمتلف املصاحل من جهة أخرى ، إضافة إىل ذلك ف

 .اليد العاملة و زيادة كفاءا املهنيةتكنولوجيا املعلومات هلا دور يف تفعيل 
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  :ةـــــــالصـــــاخل

ن أروايال نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها من دراسة حالة تكنولوجيا املعلومات على مستوى فندق 

يساعد على السرعة يف العمل و يف تقدمي اخلدمات من جهة و يسهل على ) أجهزة اإلعالم اآليل(توفر املعدات 

  .املوظفني من أداء مهامهم من جهة أخرى و هذا يؤكد صحة الفرضية األوىل

بالغرض يف الفندق حياول أن يقدم و ال تويف أه ال توجد أنظمة خبرية و استعمال الشبكات غري كافية أنو رغم 

أحسن اخلدمات باالعتماد على الوسائل و اإلمكانيات املتاحة باإلضافة للعنصر البشري املؤهل و اخلربة يف جمال العمل 

  .و هذا يؤكد صحة الفرضية الثانية
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  تحليل البيانات و تفسير مناقشة النتائج                                                              رابعالفصل ال

  .اجلانب امليداين:الفصل الرابع 
  .روايال وهران  خصائص أفراد العينة للعاملين في فندق ):1(جدول 
  النسبة المؤية  التكرار  الفئة  العلومات الشخصية  ت

 %100  50  خدمي  نشاط الفندق  01

  %88  44  ذكر  الجنس  02

  %12  06  أنثى

  %100  50  المجموع

  التحصيل العلمي   03
  )المؤهل العلمي (

  ابتدائية
  متوسطة

  ثانوي
  دبلوم 

  بكالوريا 
  ماجستر 
  دكتوراه

03  
03  
10  
27  
06  
01  
00  

06%  
06%  
20%  
54%  
12%  
12%  
00%  

  %100  50  المجموع

سنوات  5  عدد سنوات الخدمة  04
  فأكثر

  سنوات 6-10
  سنة 11-15
  سنة 16-20
  سنة فأكثر 21

01  
35  
11  
03  
00  

02%  
70%  
22%  
06%  
00  

  %100  50  المجموع
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  تحليل البيانات و تفسير مناقشة النتائج                                                              رابعالفصل ال

  لمتغير تكنولوجيا المعلوماتلوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة البحث ا ) 2( جدول 
الوسط  متغيرات تكنولوجيا المعلومات  ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 Hardware األجهزة والمعدات:أوال   

  0,49  1,58 . يستعمل الفندق أجهزة الحواسيب ألغراض تقديم الخدمات الفندقية  1

يلجأ الفندق الى استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة إخفاقات  2 
  .العمل التي تحدث في الفندق 

1,44  0,64  

  0,90  2,20  .تعمل أجهزة تكنولوجيا المعلومات على ضمان مصداقية العمل 3

تستعمل أجهزة تكنولوجيا المعلومات في زيادة إيرادات الفندق وتطوير عمل    4
  .  الفندق

1,80  0,7  

  0,88  1,96 . تقلل أجهزة تكنولوجيا المعلومات من الوقت المطلوب للعمل الفندقي  5

مل أجهزة تكنولوجيا المعلومات في اإلستجابة للتغيير من زخم العمل تستع  6
  .والزيادة في عدد المكلفين 

2,08  0,92  

والتلكؤ في  تساهم أجهزة تكنولوجيا المعلومات في تجنب حاالت البطئ  7
  .العمل  الفندقي

2,26  1,15  

  0,85  2,18  .إستخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات يقلل من حاالت التهرب في العمل   8

يوفر إستخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات حالة من الشفافية في العمل   9
  .الفندقي ، ويقلل من حاالت الفساد  اإلداري

1,98  0,58  

أجهزة تكنولوجيا المعلومات حالة من الثقة بين الشخص  يعطي إستخدام 10
  .العامل وبين الفندق 

0,3560  0,7866  

  0,60  2,04  إجمالي أجهزة تكنولوجيا المعلومات  

  Skills H مهارات الموارد البشرية :ثانيا                               

  0,67  2,20  المعلومات . إستخدام تكنولوجيا يوظف الفندق أفراد مؤهلين علميا وعملياً  ً في   11
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يوفر الفندق برامج تدريبية للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير   12
  .مهاراتهم

2,20  0,63  

إستخدام تكنولوجيا المعلومات زاد من عملية تقديم الخدمات أفضل   13
  .)للضيوف(لزبائنل

2,30  0,90  

  0,28397  1,0850  . تكنولوجيا المعلومات عمل على زيادة في ربحية الفندق  إستخدام  14

  0,95  1,9  إجمالي مهارات الموارد البشرية  

 Software البرامجيات:ثالثا                                     

متعددة ألغراض تقديم خدمات جيدة للفندق  يستخدم الفندق برامجيات  15
  ).  الزبائن(ومتابعة الضيوف 

1,62  0,80  

يعتمد الفندق على برامجيات ذات التصميم العالمي في عملية تقديم   16
  .الخدمات الفندقية

2,56  1,16  

  0,99  2,84  .يعتمد الفندق على األنظمة الخبيرة في عملية تقديم الخدمات الفندقية   17

  1,16  2,10  يستخدم الفندق برامجيات تمتاز ببساطتها إلتاحة إستخدامها من قبل العاملين 18

يـستفيد الفنـدق مـن البرامجيـات المـستخدمة فـي تقـديم الخـدمات الفندقيـة  19
  .فـي عمليـات التخطـيط واصـدار التقـارير الدوريـة  للفندق

2,36  0,92  

تقـديم الخـدمات الفندقيـة فـي دعـم عمليـات إتخـاذ القـرار  تـساهم برامجيـات 20
  .وحـل المـشاكل مـن خـالل تـوفير المعلومـات كمـا ونوعا

1,7600  0,66425  

  0,95  2,70  البرامجيات إجمالي 

  اإلجراءات:رابعا                                              

  0,74  1,88 . بإجراءات بسيطة من قبل  العاملين  يتم إستخدام البرامجيات 21

  0,74  1,88  .البرامجيات الفندق دليل اإلجراءات إلستخدام يوفر   22

  0,76  2,06  .يتم تحديث اإلجراءات بصورة مستمرة بما يتالئم وطبيعة البيانات   23

  0,40  1,78  .أجهزة تكنولوجيا المعلومات مع تطور هذه األجهزة  يتم تحديث إجراءات إستخدام  24

  0,35655  1,2300  اإلجراءات إجمالي   
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 New work الشبكاتً  :خامسا                                       

من خبرة شركات الفنادق العالمية  يستخدم الفندق شبكة اإلنترنت لإلستفادة  25
  .في مجال تقديم الخدمات الفندقية 

1,90  0,54  

يستخدم الفندق شبكة اإلنترنت في عرض إجراءات وخطوات تقديم الخدمات   26
  .الفندقية للمكلفين بالعمل 

1,94  0,55  

  0,42  1,84  .يتم إستخدام شبكة اإلنترنت لإلتصال بين العاملين داخل الفندق  27

  0,49  1,80  .يتم اإلتصال  بالمكلفين عن طريق اإلكسترانيت  28

لإلتصال بالمكلفين بالعمل واإلجابة على  األلكتروني يستخدم الفندق البريد  29
  .إستفساراتهم

1,98  0,37  

  0,46  1,70  . لإلتصال بالفنادق األخرى اإللكترونييستخدم الفندق البريد   30

      متغيرات تكنولوجيا المعلومات  ت

  0,15707  0,7733  إجمالي الشبكات  

 Bases Data  قواعد البيانات:سادسا                             

تحتوي قواعد البيانات في الفندق على معلومات دقيقة ومتنوعة تسهم في    31
 .  كفاءة تخطيط العمل الفندقي

2,04  0,66  

  0,62  1,98  .يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر  32

  0,49  1,86  .يقوم الفندق بالتعاون مع المكلفين بالعمل لبناء قاعدة البيانات  33

  0.62  1,98  .تسهم قاعدة البيانات كدليل لتحسين عملية تقديم الخدمات الفندقية   34

البيانات والمعلومات المخزونة قواعد البيانات متاحـة لكافـة العـاملين فـي   35
  .ذات العالقـة بعمليـة تقـديم الخـدمات  في الفندقية اإلهتمـام

1,98  0.49  

  0,62  1,8200  إجمالي قواعد البيانات  

  0,51  1,900  اءدمتغيرات األ  

هم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الفندق وبشكل كبير في تحسين الخدمات اتس  36

  .وزيادة كفاءتها 
1,88  0,34641  

  0,64  1,86  .المعلومات الى تطور الفندقأدت تكنولوجيا   37
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أحدثت تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الفندق تطورا متميزاً  ً في زيادة   38
  .اإليرادات السنوية 

1,92  0,62  

ساهمت تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الفندق على رفع قدراتها   39
  .لمواجهة ومعالجتها مختلف المواقف

1,66  0,53  

وفرت تكنولوجيا المعلومات للفندق قواعد معلومات مهمة يمكن اإلستفادة   40
  .منها في مجال عملها وتطوير أساليبها

1,67  0,50  

ساهم إستخدام تكنولوجيا المعلومات في الفندق على إختيار إعتماد عناصر   41
  .المعلوماتبشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيا

0,3030  0,5260  
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  :إختبار متغيرات تكنولوجيا المعلومات:وال أ

 وهران الرويالاىل األوساط احلسابية واإلحنرافات املعيارية اليت تتعلـق بإجابـات العـاملني فـي فندق )  2( يشري اجلدول 

  :خبصوص تكنولوجيا املعلومات وكاآليت

أن أجهـزة تكنولوجيـا املعلومـات ذات مـستوى مـنخفض وهـذا مـا يؤكـده ) 2(يبـني اجلـدول  : األجهزة والمعدات -أ  

وبإحنراف  ) 3(البــالغ  وهــو أقــل مــن الوســط املعيــاري اإلفرتاضــي ) 0,35(الوسـط احلــسايب العــام للمتغيــر والــذي بلــغ 

                             .وهو منخفض ويبني لنـا عـدم اإلنـسجام فـي إجابـات أفـراد العينـة ) 0,70(معياري قدره 

                                 .)   10,9,8,7,6,5,4,3,2,1(أمـا علـى مـستوى الفقـرات فقـد تـم قياسـه بـالفقرات 

فقـد بلغـت )  8(احملـور الثـاين مـن اإلسـتبانة فقـد تراوحـت قـيم الوسـط احلـسايب ألعلـى قيمـة حققتهـا الفقـرة أمـا فـي 

                                                         . ) 1,157(وبقيمة التشتت لإلحنراف املعياري وقدره  ) 2,26(

وان التشتت فـي اإلجابـات مـن بـني ) 1,44(فقد بلغت ) 2)قتهـا الفقـرة أما أقل قيمة للوسط احلسايب فقد حق

وهـذا يوضـح عـدم إهتمـام الفنـدق بإعتمـاده أجهـزة تكنولوجيـا  )0,644(الفقـرات حيـث بلـغ اإلحنـراف املعيـاري قـدره 

                                                                                   .املعلومـات فـي مـستوى األداء الفندقي

ان مهــارات املــوارد البـشرية تــستخدم بــشكل غيــر كفـوء مــن  ) 2( يبـني اجلــدول  : مهارات الموارد البشرية -ب

  اإلفرتاضـي البـالغ وهـو أقـل مـن الوسـط املعيـاري ) 1,0850(خــالل حتقيــق الوسط احلسايب العام للمتغري والذي بلـغ 

ويوضـح لنـا عـدم اسـتخدام مهـارات املـوارد البـشرية الكفـوءة واملتخصصة  ) 0,28397(وباحنراف معيـاري قـدره  (3)

أما بالنسبة . بتكنولوجيا املعلومـات وادارـا وان مهـارات املـوارد البـشرية املـستخدمة هـي عبـارة عـن كوادر غري مدربة 

  من اإلستبانة وقد تراوحت قـيم ) 14،  13، 12،  11(الخرى فقد مت قياسها وفق هذا املتغري بـالفقرات للفقرات ا
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  تحليل البيانات و تفسير مناقشة النتائج                                                              رابعالفصل ال

وبلغـت قيمـة التـشتت )  2,30(للوسـط احلـسايب حيـث بلغـت )  14(الوسـط احلـسايب ألعلـى قيمـة حققتهـا الفقـرة 

  وباحنراف ) 2,04(فتمثل أقل قيمة للوسط احلسايب حيث بلغت  ) 11(أمـا الفقـرة  )0,909(لإلحنـراف املعيـاري 

).                                                                                              0,605(معياري قدره 

 )1, 7600(الوسط احلسايب هلـذا املتغيـر أقـل مـن الوسـط املعيـاري فقـد بلـغ  ) 2( يبني اجلدول : البرامجيات -ج

م األفراد العاملني يف الفنـدق بالرباجميـات وعدم حتديثها مما يظهر لنا عدم إهتما)0 .66425(وبإحنراف معياري قدره 

)   20،  19،  18،  17،  16،  15(لقلة مهارات املوارد البشرية املوجودة يف فندق السدير وهو يتمثل بالفقرات 

فيمـا  ) 0,797(وبــاحنراف معياري قدره )  84.2(أعلــى وســط حــسايب حيــث بلــغ )  18(إذ حققــت الفقــرة 

بلـغ االحنـراف املعيـاري وقيمـة تـشتت أقـل حيـث ) 1,62(أقـل وسـط حـسايب حيـث بلـغ )  16(حققـت الفقـرة 

  .ةوهـذا يوضـح لنـا عـدم إهتمـام الفنـدق باألنظمـة اخلبيـر ) 805.0(

(System Expert )  فـي مستوى األداء ) جميـاتالربانظام تغييـر األسـماء واأللقـاب والـرقم الـسري وغريهـا مـن (مثل

 .  يالفندق

وبتــشتت أقــل ، إذ بلــغ  ) 1.230(الوســط احلــسايب هلــذا املتغيــر فقــد بلــغ  ) 2( يبــني اجلــدول  : اإلجراءات -د 

        .وهـذا يعكـس مـستوى غيـر جيـد للعـاملني وعـدم إدراكهـم أمهيـة هـذا املتغيـر  )0,35657(اإلحنـراف املعيـاري 

 )21(ـد تـم قياسـها وحققت الفقرة فق)  24،  23،  22،  21(أمـا بالنـسبة لفقـرات املتغيـر فقـد متثلـت بـالفقرات 

فيما حققـت الفقـرة )0,953(عيـاري وبتشتت أقل حيث بلغ االحنراف امل)  2,70(على وسط حسايب حيث بلغت 

مما يوضح لنا عدم اهتمام الفندق  0).418(وبتـشتت بلـغ قـدره ) 1,78(أقـل وسـط حـسايب حيـث بلـغ )  24(

   .  باإلجراءات
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وهــو أقــل مــن الوســط .0) 7733(الوســط احلــسايب هلــذا املتغيــر فقــد بلــغ  ) 2( يبــني اجلــدول  : الشبكات -هـ  

،  26،  25(فـيً   مما يظهر عـدم إنـسجام( 15707.0(قيمة تشتت أقل حيث بلغ االحنراف املعياري (( 3(املعياري 

  حيث  30،  29،  28إجابات األفراد العاملني يف الفندق وهذا يوضح ضعف هذا املتغيـر قياسـا بـالفقرات  ) 27

 )0,377(ـث بلـغ اإلحنراف املعياري وبتـشتت مناسـب حي) 1. 98(أعلـى وسـطا حـسابياً ً  )  29(تضمنت الفقرة 

 اخلـاص بالفنـدق EMAIL   اإللكرتوين وهذا يؤشر عدم إستخدام الفندق للربيد

www.royalhoteloran.com   1,70(علـى أقـل وسـط حـسايب حيــــث بلــــغ )  30(فيمـا حـصلت الفقـرة (

ـــشتت  ـــشبكات ) 0,643(وبتـ ـــر عــــدم اســــتخدام الفنــــدق لـ ــــصال وهــــذا يؤشـ  اإلنرتنـت(مثـل networ)اإلت

Internet واإلنرتانـت Intranet  واإلكـسرتانيتExtranet وأجهزة الفاكس Fax . ( و قواعد البيانات. 

وهـو أقـل مـن الوسـط املعيـاري وبتـشتت  )1,8200(الوسط احلسايب هلذا املتغري قد حصل على  ) 2( يبني اجلدول  

  استخدمتوقد  ,ن الفنـدق اليهـتم بقواعـد البيانات أوهـذا يظهـر بـ)  0,34641(اري مـنخفض لالحنـراف املعيـ

 .لقيـاس هـذا املتغيـر فـي اإلسـتبانة )35،  34،  33،  32،  31(الفقـرات 

وهـو أقـل مـن الوسـط الفرضـي وبأقــل  )2,04(علـى أعلـى وسـط حـسايب حيـث بلـغ  ) 31(وقـد حـصلت الفقـرة 

وبتشتت قليل علــى أقــل وســط حسايب  )33(فيمــا حــصلت الفقــرة ) 0,669(الل اإلحنــراف املعيــاري تــشتت مــن خــ

حيث يتبني من خالل هذه النتائج صـعوبة خـزن البيانـات واملعلومات ٕواسرتجاعها كوا غري متاحة  )0,495(قدره 

  . ألفراد العاملني يف أقسام الفندق ذات العالقـة وعـدم وجـود تعاون فيما بني العاملني والفندق لبناء قواعد للبياناتل
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  .إجراء متغيراإلداء : ثانيا

األوساط احلـسابية واإلحنرافـات املعياريـة خبـصوص إجابـات األفـراد العـاملني يف الفندق خبصوص  ) 2( يبني اجلدول  

ممـا يـشري بعـدم )  0,3033(األداء ويوضح اجلدول أن الوسط احلسايب العام أقل مـن الوسـط املعيـاري حيـث بلـغ 

وقد تـم قيـاس األداء  ,) 0.5260.0(وبلـغ اإلحنـراف املعياري ) عينـة البحـث(إنـسجام فـي إجابـات األفـراد العـاملني 

كأعلى وسط حسايب من بني الفقرات ، ) 39(وقـد جـاءت الفقرة )  41،  40،  39،  38،  37،  36(بـالفقرة 

 )0,566(اإلحنراف املعياري وقد بلغت قيمة )  3(وهـو أقـل مـن الوسط املعياري ) 1,92(حيث بلـغ الوسـط احلـسايب 

والذي يـشري ) 0,519(وباحنراف معياري قدره )  66.1(كأقـل وسـط حسايب حيث بلغ )  40(فيما جاءت الفقرة (

  . لعـدم اإلنـسجام فـي اإلجابـة

الحظ عدم اىل عمل مؤشرات األوساط احلسابية جلميـع الفقـرات املوجـودة فـي اإلسـتبانة ولكـل اإلجابـات ن و إستنادا 

   تفهم الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات ومتغرياا يف مستوى األداء الفندقي

  .ونقصد ا التحقق من صحة فرضية اإلرتباط بني متغريات تكنولوجيا املعلومات واألداء
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  .بين متغيرات تكنولوجيا المعلومات ومستوى األداء( Spearman) قيم معامل ارتباط:  3 جدول 

  sigالمعنوية   االداء  المتغيرات  ت

01  
02  
03  
04  
05  
06  

  .أجهزة تكنولوجيا المعلومات 
  .مهارات الموارد البشرية

  . البرامجيات 
  .اإلجراءات  

  .الشبكات
  قواعد البيانات 

-0.038 
 0.203  
0.033 
0.103 
0.189 

 0.118  

0,05  
0,05  
0,05  
0,05  
0,05  
0,05  

  . اإللكترونيةمن إعداد الباحثة إستنادا الى مخرجات الحاسبة : لمصدر ا

  : يبين لنا ما يأتي ) 3( من خالل الجدول 

بني األجهزة واملعدات ومـستوى األداء )  0,05(نها ضعيفة عند مستوى معنوية توجد عالقة ارتباط طردية ولك-1

إستخدام أجهزة احلاسوب املـستخدمة فـي  وهـي توضـح قلــة) 0,038(الفنـدقي  حيـث بلغــت قيمـة معامـل اإلرتبــاط 

  . عاطلة) 3(حاسبة تعمل و ( 11)حاسـبة فقـط منهـا )  14(حيـث يبلـغ  الروايالفنـدق 

بني مهـارات املـوارد البـشرية ومـستوى األداء الفنـدقي ) 0,05(ضعيفة عند مستوى معنوية توجد عالقة ارتباط طردية -2

وهـي توضــح إعتمــاد الفنــدق علــى مهــارات بــشرية غيــر ) 0,203(حيـث بلغـت قيمـة معامـل اإلرتبـاط بـني املتغيـرين 

اسبات فضال عن عدم وجود دورات تدريبية تؤهلهم لزيادة خربم اال احل.ً  متخصــصة وغيــر كفــوءة للعمــل علــى هذا 

بـني الرباجميـات ومـستوى األداء الفندقي ، حيث )0,05(توجـد عالقـة إرتبـاط طرديـة ضـعيفة عنـد مـستوى معنويـة -3

ة ضئيلة جدا يف األداء وهي تبـني إعتمـاد الفندق على براجميات بنسب)0,033(بلغت قيمة معامل اإلرتباط بني املتغريين 

  .الفندقي
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بـني اإلجـراءات ومـستوى األداء الفندقي ، حيث ) 0,05(توجـد عالقـة إرتبـاط طرديـة ضـعيفة عنـد مـستوى معنويـة -4 

  .وهي توضح كـذلك ضعف العالقة ما بينهما)  0,103(بلغت قيمة معامل اإلرتباط بني املتغريين 

بني الشبكات ومستوى األداء الفندقي ، حيث )0,05(توجد عالقة ارتباط طردية ضعيفة عند مستوى معنوية -5

وهـي تـشري لعـدم إهتمـام ادارة الفندق باإلتصال بالشبكات )  0,189(ملتغريين مل اإلرتباط بني ابلغت قيمة معا

  . االخرى

بني قواعد البيانـات ومـستوى األداء الفنــدقي ،  )0,05(توجد عالقة ارتباط طردية ضعيفة عند مستوى معنوية 6- 

يجــة لعــدم إعتماد الفندق على قواعد البيانات نت ) 0.118(حيــث بلغــت قيمــة معامــل اإلرتبــاط بــني املتغيــرين 

  .وحتديثها ألجل رفع مستوى األداء الفندقي

  تحليل أثر العالقة بين متغيرات تكنولوجيا المعلومات ومستوى األداء الفندقي:رابعا  

  .تحليل أثر العالقة بين متغيرات تكنولوجيا المعلومات ومستوى األداء الفندقي نتائج :-4 -جدول

  

  . اإللكترونيةمن إعداد الباحثة إستنادا لمخرجات الحاسبة :  لمصدرا

 Tقيمة  B معامل االنحدار   F قيمة  R  المتغيرات  ت

01  
02  
03  
04  
05  
06  

  .المعلومات أجهزة تكنولوجيا 
  .مهارات الموارد البشرية

  . البرامجيات 
  .اإلجراءات  

  .الشبكات
  قواعد البيانات 

0,001  
0,041  
0,001  
0,011  
0,036  
0,014  

0.069 
2.056 
0.053 
0.519 
1.786 
0.633 

-0,038  
0,203  
0,033  
0,103  
0,189  
0,118  

-0,262  
1,434  
0,229  
0,720  
1,336  
0,821  
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   : يتبني لنا مايأيت)  4( ومن خالل اجلدول 

  .واملعدات املؤثرة يف مـستوى األداء الفنـدقي زة لألجهــ)  0.001 (املعــدل ان نــسبة اإلخــتالف املفــسر بلغــت  -1

وهـذا )  4,084(والبالغة )  0,05(واملقارنـة مـع القيمة اجلدولية مبستوى معنوية  )0,069(احملـسوبة  F وان قيمـة 

  .يعنـي قبـول فرضـية العـدم لعـدم وجـود تـأثري اسـتخدام األجهـزة واملعـدات فـي مـستوى األداء الفنـدقي 

وهـذا يـشري الـى ان منحنـى ) - 038.0(ان معامـل اإلحنـدار الـذي يفسر عالقة التأثري بكال املتغريين كانـت قيمتـه -2

احملسوبة  T االحنـدار عـن عـدم معنويـة معامـل االحنـدار حيـث بلغـت قيمـة غري جيد يف تفسري العالقـة مابينهمـا فـضال 

عدم وجود (وتـشري النتـائج اىل قبول فرضية العدم ) 0,05(وهي قيمة غري معنويـة عنـد مـستوى معنويـة ) -0,262(

  ) يواملعدات يف مستوى األداء الفندقهزة تأثري لألج

ملهــارات املـــوارد البـــشرية ) 0.041(املعــدل ان نــسبة االخــتالف املفــسر بلغــت  R^  يوضــح معامــل التحديــد-3

القيمــة اجلدوليــة مبــستوى معنويــة واملقارنــة مــع )  2.056(احملـــسوبة  F املـــؤثرة فـــي مـــستوى األداء الفنـــدقي ، وان قيمـــة

وهــذا يعنــي قبــول فرضـية العـدم لعـدم وجـود تـأثري ملهـارات املـوارد البـشرية فـي مـستوى  ) 4,084(والبالغــة ) 0,05(

ممـا يوضــح لنــا ) 0,203(ه األداء الفنـدقي وان معامـل االحنـدار الــذي يفــسر عالقـة التــأثري لكــال املتغيـرين كانــت قيمتــ

 T  عـن عـدم معنويـة معامـل االحنـدار منحىن االحندار غري جيد يف تفسري العالقـة مـا بينهمـا فـضال حيث بلغت قيمة ً نا

عـدم (وتـشري النتـائج الـى قبـول فرضـية العـدم )  0.05(وهي قيمة غيـر معنويـة عنـد مـستوى معنويـة ) 1,431(احملسوبة 

  .وجـود تـأثري ملهـارات املـوارد البـشرية فـي مـستوى األداء الفندقي
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لإلجــراءات املـؤثرة فـي  ) 0,011(املعــدل ان نــسبة االخــتالف املفــسر بلغــت  R^  يوضــح معامــل التحديــد-4 

والبالغـة  )0,05(واملقارنـة مـع القيمـة اجلدولية مبستوى معنويـة  )0,519(ة احملـسوبF مـستوى االداء الفنـدقي ، وان قيمـة

وهـذا يعنـي قبـول فرضـية العـدم لعـدم وجـود تأثري لإلجراءات فـي مـستوى األداء الفنـدقي وأن معامـل اإلحنـدار ) 4,084(

مما يوضح لنا ان منحىن االحندار غري جيـد فـي تفـسري  )0,103(املتغريين كانت قيمته الـذي يفـسر عالقـة التـأثري لكـال 

مـا بينهمـا فـضال وهي قيمة غري  ) 0,720(احملـسوبة  T إلحنـدار حيـث بلغـت قيمـةالعالقـة عـن عـدم معنويـة معامـل ا

عـدم وجود تأثري لإلجراءات يف مستوى (وتشري النتائج اىل قبول فرضية العـدم  )0,05(معنوية عند مستوى معنوية 

  .األداء الفندقي

للــشبكات املـؤثرة فـي مـستوى  )0,036(ف املفــسر بلغــت املعــدل ان نــسبة االخــتال R^  يوضــح معامــل التحديــد-5

والبالغـة  )0,05(واملقارنـة مـع القيمـة اجلدولية مبستوى معنويـة  )1.786(احملـسوبة F األداء الفنـدقي ، وان قيمـة

قي ، وان معامل االحندار وهـذا يعنـي قبـول فرضـية العـدم لعـدم وجـود تأثري لإلجراءات يف مستوى األداء الفند) 4,084(

مما يوضح لنا ان منحىن االحندار غري جيـد فـي تفـسري  )0,189(الذي يفـسر عالقـة التـأثري لكـال املتغريين كانت قيمته 

مـا بينهمـا فـضال وهي قيمة غري  1.336)(احملـسوبة  T العالقـة عـن عـدم معنويـة معامـل االحنـدار حيـث بلغـت قيمـة

عـدم وجود تأثري الشبكات يف مستوى األداء (وتشري النتائج اىل قبول فرضية العـدم  )0,05(عند مستوى معنوية معنوية 

  .الفندقي

لقواعد البيانات املــؤثر فــي  )0,014(املعدل ان نسبة االختالف املفسر بلغت  R^  يوضح معامل التحديد-6 

  )0,05(واملقارنــة مــع القيمــة اجلدولية مبستوى معنويـة  )(0.673احملــسوبة  F مــستوى األداء الفنــدقي ، وان قيمــة

وهـذا يعنـي قبـول فرضـية العـدم لعـدم وجـود تأثري لقواعد البيانات يف مستوى األداء الفندقي ، وان ()4,084(والبالغـة (

  .معامل االحندار الذي يفـسر عالقـة التـأثري
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ممـا يوضـح لنـا ان منحنـى االحنـدار غيـر جيـد فـي تفـسري العالقــة مــا بينهمــا ) 0,118(لكـال املتغيـرين كانـت قيمتـه 

وهي قيمة غري معنوية عند  (0.821) احملــسوبة  T اإلحنــدار حيــث بلغــت قيمــةفــضال عــن عــد م معنويــة معامــل 

عدم وجود تأثري لقواعد البيانات يف مستوى األداء (وتـشري النتـائج الـى قبـول فرضـية العدم  0.05)(مـستوى معنويـة 

  ).الفندقي
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  :والتوصيات االستنتاجات

   . االستنتاجات :أوال  

 الـذي يكمـن فـي سرعة التغريات احلاصـلة  ً حالياإن التقدم يف عاملنـا اليـوم فـضال عـن التحـدي األكبـر ملعظـم الفنـادق 1-

 فـي بيئـة األعمـال الناجتـة عـن املعرفـة والتطـور اهلائـل لتكنولوجيـا املعلومـات وتغيـر أذواق ورغبـات الزبـائن واألسـواق ممـا

                                                           .يتـيح للفنـادق قـدرا علـى التنـافس وحتقيق قدرات مميزة هلا

كـن قياسـه والوقوف عند نقاط القوة ـي املعـايري واملؤشـرات التـي متّ إخـتالفّ  الكتـاب والبـاحثني فـي تعريفـات األداء وف-2

   . واإلبتعاد عن نقـاط الـضعف ، وان هـذا اإلخـتالف يعـود الـى إخـتالف نظرم لألداء ومعايري قياسه

ين تكنولوجيا املعلومات فـي جمـال القطـاع الفنـدقي حيتـاج إلمكانيـات ماديـة ومهـارات كفوءة وتوفر البىن التحتية عند تب-3

كفوء يف مستوى األداء الفندقي وبالتايل يعد هذا  ليكون تطبيقها بشكل صحيح وخالف ذلك يؤدي اىل تطبيـق غيـر

  .موال اليت يستثمرها الفندق لال هدرا

اإلهتمـام مبـستوى األداء الفنـدقي لـضعف إسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات فـي الفنـدق وفق األسس العلمية ضـعف -4 

الـصحيحة ممـا أدى الـى إخنفـاض مـستوى األداء وبالتـايل عـدم حتقيـق الفندق ألهدافه حيث أظهرت النتائج ضعف دور 

حققتـه متغرياتـه حيـث كانـت أقـل مـن الوسـط الفرضـي وجلميـع الفقـرات تكنولوجيا املعلومـات فـي الفنـدق مـن خـالل مـا 

وبـصورة عامـة ، ووجود العالقة الطرديـة الـضعيفة ملتغيـرات تكنولوجيـا املعلومـات مـع مـستوى األداء الفنـدقي مما يؤشر اىل 

   . أن توظيف تكنولوجيا املعلومات يف األداء كان مبستوى ضعيف
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 . التوصيات :ثانيا

  : يف ضوء اإلستنتاجات اليت مت التوصل اليها نقدم التوصيات اآلتية 

  .الفنادق األخرى التفاعل مع التقدم احلاصل على الصعيد العاملي والتعرف على جتارب - 1

مستوى االداء الفندقي العمـل وبإسـتمرار لتفاعـل متغيـرات تكنولوجيـا املعلومـات فـي الفنـدق بـشكل أكثـر فاعليـة فـي -2

والفنـدق يكـون جمـاال للتطبيـق العملـي والتعـرف أو حتديـد املـشاكل اليت تعيق تطبيق تكنولوجيا املعلومات لرفع مستوى 

  .الفندقياألداء 

ثمار تــوفري اإلمكانيــات املاديــة والبــشرية واملهــارات الكفــوءة ، وتــوفري البنــى التحتيــة وتطبيقهــا تطبيقا صحيحاً ً  إلست-3 

  .األموال بشكل يسهم يف زيادة رحبية الفندق

ملعــدات ، مهــارات املــوارد البـشرية ، الرباجميــات ، األجهــزة وا(حــث إدارة الفنــدق علــى إســتخدام تكنولوجيــا املعــدات -4

ملــا هلــا أمهيــة فــي رفــًع ٕ مــستوى األداء الفنــدقي وذلــك ألن اإلهتمــام بــاألداء ) اإلجــراءات ، الــشبكات ، قواعــد البيانـات

  .يعــد دافعــا لبقــاء الفنــدق واســتمراره فــي حتقيق أهدافه
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                                                           الخاتــــــمة

  

  :مةـــــــــالخات

يف  أثرهاالفنادق لتكنولوجيا املعلومات و  ستخداماالذي متثل يف مدى  ما ذكر يف حمتوى هذا البحث من خالل

تقدمي اخلدمة الفندقية نستنتج ان التقدم العلمي يف عاملنا اليوم يكمن يف سرعة التغيريات احلاصلة يف ااالت الناجتة عن 

  .املعرفة و التطور اهلائل لتكنولوجيا املعلومات مما يتيح للفندق القدرة على التنافس و حتقيق قدرات مميزة هلا

توفر البنية  كفؤةمادية و مهارات   إلمكانياتلومات يف القطاع الفندقي حيتاج تبين فكرة تكنولوجيا املع أن إال

تطبيق غري كفء لتكنولوجيات املعلومات غري التام  إىلالتحتية ليكون تطبيقها بشكل صحيح ، و خالف ذلك يؤدي 

  . اليت يستثمرها الفندق لألمواليف اخلدمة الفندقية هدرا 

 األسستكنولوجيا املعلومات يف الفندق يؤدي اىل تراجع مستوى اخلدمة الفندقية وفق  ستخداماضعف  أنكما 

سطرة و هي حتسني مستوى اخلدمات الفندقية و تسريعها امل لألهدافالعلمية الصحيحة ، و بالتايل عدم حتقيق الفندق 

  .النهوض بقطاع الفندقة أخرىمن جهة و من جهة 
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                                                        المراجـــــــع

  

 : قائمة المراجع

 : المصادر العربية – أوال

  : بــــــالكت -أ

 .2006دار العلم للماليني ، بريوت ) 40(ط '' قاموس املورد '' لبعابكي ، منري ا-01

دار وائل للطباعة  44احلاسوب و الربجميات اجلاهزة '' امحد و قطيشات ، منيب  الزغيب ، حممد بالل و الشرايعة ،-02

 .2004و النشر 

، دار وائل  األوىلالطبعة '' و تطبيقاا تكنولوجيا املعلومات '' فاضل  إميانو السمراين ،  إبراهيمقندليجي ، عامر -03

 .2004للطباعة و النشر 

، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان ، '' و التطبييقات  األسسية ـ املفاهيم و التنمية االدار '' اللوزي ، موسى -04

2004. 

'' و تكنولوجيا املعلومات   اإلداريةنظم املعلومات '' قندليجي ، عامر ابراهيم و اجلنايب ، عالء الدين عبد القادر -05

 .2005دار امليسرة للنشر و التوزيع ، عمان ، 

 .1999دار الكتاب للنشر و التوزيع ، القاهرة ، '' الفندقية  اإلشرافيةاملهارات '' ضري حامد العريب احل. د-06

 .46ص.  1980مؤسسة شباب اجلامعة ، الطبعة الرابعة ، '' االستقراء و املنهج العلمي  44حممد زيدان -07
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 .279شر و التوزيع ص دار احلامد للن'' التسويق ، املفاهيم و االسرتاتيجيات '' عمر و خري الدين ، -08

) وحدة عنابة (املؤسسة الوطنية  :  مناهج البحث يف علوم الرتبية و علم النفس ، مطبعة : الدكتور تركي رابح-09

  .205-129ص  1984

  .51ص . 1974بغداد سنة . مطبعة العايت  1مناهج البحث يف الرتبية ج  : الزوغيب و غنام-10

 املناهج، دار األوىل، الطبعة ،(علمية تطبيقات تقنيات مداخيل و مفاهيم) التكنولوجيا إدارة الالمي، قاسم غسان- 11
  .22 ص 2006 عمان،
 غري) دولة، دكتوراء أطروحة العاملي، اإلقتصاد يف لإلندماج املؤسسة تأهيل و اإلنرتنت تكنولوجيا حديد، نوفيل12-

  .2006 اجلزائر، / 51 ص ص 2007 -52.جامعة التسري، العلوم و اإلقتصادية العلوم كلية ،(منشورة

 العربية البيئة يف دالالا و النظرية األسس:املنظمات يف البشري األداء تكنولوجيا درة، إبراهيم البارى، عبد 13-

  .26 ص 2003 القاهرة، .اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات املعاصرة،
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                                                           المراجـــــع

  

  : طاريح و ملتقيات جامعيةالرسائل و األ -ب

رسالة ماجستري مقدمة '' التسويق للمنظمة  اإلسرتاتيجيةاثر تكنولوجيا املعلومات يف اختيار '' بريس ، امحد كاظم -01

 2004جلامعة الكوفة ، كلية االدارة واالقتصاد ،

 األعمالالعالقة بني التعلم التنظيمي وإدارة املعلومات و أثرها يف حتقيق قيمة "البغدادي،عادل هادي حسني-02

 .2006واالقتصاد، اإلدارةمقدمة جلامعة املستنصرية،كلية  األعمالأطروحة دكتوراه فلسفة يف إدارة " املنظمة 

التقنية اإلدارية ،  كليةلرسالة ماجستري كمقدمة ل"صناعة القرار أثر نظام املعلومات يف "لعبادي،بامسة عبود جميدا-03

 .2006هيئة التعليم التقين ، 

امللتقى الدويل الثالث حول اجلودة والتمييز يف منظمات "العوامل املؤثرة يف اخلدمة الفندقية"حممود على الروسان -04

 .2007ماي - 8- 7األعمال،جامعة سكيكدة اجلزائر 

أطروحة دكتوراه فلسفة يف "تقانة املعلومات وإدارة املعرفة وأثرها يف اخليار إالسرتاتيجي "حممد حسن عجام،إبراهيم-05

 :االت والبحوث-ث.2007مقدمة جلامعة املستنصرية، اإلدارة

دراسة يف تكامل املصادر االلكرتونية وحل املشكالت وتنمية - تكنولوجيا التعليم واملعلومات"بدر،أمحد نور-06

 .2001العام الثاين،اململكة العربية السعودية،جملة املكتبات و املعلومات العربية،"اعاإلبد

  .66،67،68أمحد حممد املصري،ص-07
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  :األجنبيةالمصادر - ثانيا

1- Geroff,E ?A(Organization Theory and Design)Mc Graw 

HILL ?SINGAPARA ?1985 

2- O’Brien James(Introduction to Information System)Mc Graw-

hill,Irwin,2004. 

3- O’Brien James (  Introduction to Information System)11thed, Irwin 

Mc Graw-hill-hill companie,Inc,2000. 

4- Beattricebrechignac-Roubaud le marketing des Serves éditior 

d’organisation septiéme tirage France p 71,2003. 

 

 

 

 

 

 

 



 تحت عنوان

 دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الخدمات الفندقية 

"دراسة حالة على مستوى فندق رويال وهران"  

و ذلك قصد حتضري مذكرة "حتسني اخلدمات الفندفية يف فندق الروايال " بغية التمكن من إثراء دراستنا حول 
قمنا ,اية الدراسة من اجل احلصول على شهادة املاسرت يف علوم االعالم و االتصال ختصص اتصال سياحي 

: بإعداد استبيان يتعلق مبوضوع الدراسة و املتمثل يف  
و هذا "   –دراسة حالة فندق الروايال وهران  –وجيا املعلومات يف حتسني اخلدمات الفندقية دور تكنول"  

.هلدف املسامهة يف إعداد تقييم هلذا املوضوع   
.لذا نضع حتت أيديكم هذه االستمارة للمسامهة يف إثراء هذا املوضوع بأجويتكم الصادقة   

 

 وشكرا على تعاونكم معنا

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

 قسم علوم االعالم و االتصال

إتصال سياحي:تخصص   

02ماستر  

 إستمارة إستبيان

  

  

  

   

 

 

 

 

:تحت إشراف االستاذ:                                             الطلبة  من إعداد  

العوماري بوجمعة                .بوهادي سعدية                                               أ -  

موزاوي دحمان -  

  .مقابل االجابة التى تتالئم و إختياركم ) x( يرجى وضع عالمة : مالجظة 

  

  2017-2016السنة الجامعية 



  .المعلومات الشخصية : لمحور االول ا

  الجنـــس         ذكر                        أنثى -1

  إسم القسم-2

  العنوان الوظيفي -3

     ثانوي                  متوسط   بتدائي                      المؤهل العلمي        إ-4

ماجستر                   دكتوراه                         دبلومدبلوم          بكالوريا     

  اإلختصاص  -5

  سنوات 10-6سنوات فأكثر                     5       في الفندق عدد سنوات الخدمة-6

  سنة  20-16سنة                           11-15                                             

  سنة فأكثر 21                                             

  . تكنولوجيا المعلومات: المحور الثاني 

اإلنرتنـت والربيـد (األجهـزة واملعـدات والبـرامج احلاسـوبية واإلجـراءات والـشبكات  استخداموهـي  

ومهـارات املـوارد ) خمـزون البيانـات واملعلومـات(وقواعـد البيانـات والـذي ميثـل ) الـخ...,  اإللكرتوين

  . البشرية العاملة على تكنولوجيا املعلومات

  

  

  

 

  

 



  المقياس  ت

  

  الفقرات

أتفق 

  مامات

5  

  أتفق

  

4  

غير 

  متفق

3  

ال 

  أتفق

2  

  أتفقال 

  تماما

1  

 hardwardاالجهزة و المعدات :أوال 

            يستعمل الفندق أجهزة حواسيب ألغراض تقدمي اخلدمات الفندقية  01

يلجأ الفندق اىل إستخدام أجهزة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة  02

  .إخفاقات العمـل اليت حتدث يف الفندق

          

            تعمل أجهزة تكنولوجيا املعلومات على ضمان مصداقية العمل  03

تستعمل أجهزة تكنولوجيـا املعلومـات فـي زيـادة إيـرادات الفنـدق   04

  .وتطـوير عمـل الفندق

          

            .تقلل أجهزة تكنولوجيا املعلومات من الوقت املطلوب للعمل الفندقي  05

تكنولوجيـا املعلومـات فـي اإلسـتجابة للتغييـر فـي زخـم تـستعمل أجهـزة   06
  . العمـل والزيادة يف عدد املكلفني

          

تساهم أجهزة تكنولوجيا املعلومات يف جتنب حاالت البطئ والتلكـؤ   07

  .فـي العمـل الفندقي

          

التهــرب إســتخدام أجهــزة تكنولوجيــا املعلومــات يقلــل مــن حــاالت   08

  .فــي العمــل الفندقي

          

يــوفر إســتخدام أجهــزة تكنولوجيــا املعلومــات حالــة مــن الــشفافية فــي   09

  .ويقلل من حاالت الفساد اإلداري, العمــل الفندقي 

          

يعطـي إسـتخدام أجهـزة تكنولوجيـا املعلومـات حالـة مـن الثقـة بـني   10
   . وبني الفندقالـشخص العامل 

  

          

 Skills Human مهارات الموارد البشرية: ثانيا   

يوظف الفندق أفراد مؤهلني علميا وعملياً ً  يف إستخدام تكنولوجيا   11

  . لتطـوير مهارام  املعلومات

          

            .يوفر الفندق بـرامج تدريبيـة للعـاملني فـي جمـال تكنولوجيـا املعلومـات  12

 إستخدام تكنولوجيا املعلومات زاد من عمليـة تقـدمي اخلـدمات أفـضل  13
  ).الضيوف( للزبائن

          



            إستخدام تكنولوجيا املعلومات عمل على زيادة يف رحبية الفندق  14

 Software البرامجيات:ثالثا 

يستخدم الفندق براجميات متعددة ألغراض تقدمي خدمات جيدة   15

  )الضيوف(الزبائن للفندق ومتابعة 

          

يعتمد الفندق على براجميات ذات التصميم العاملي يف عملية تقـدمي   16

  .اخلـدمات الفندقية

          

الفندق على األنظمة اخلبرية يف عملية تقدمي اخلدمات  يعتمد  17

  .الفندقية

          

إســـتخدامها مـــن يـــستخدم الفنـــدق براجميـــات متتـــاز ببـــساطتها إلتاحـــة   18
 . قبـــل العاملني

          

يـستفيد الفنـدق مـن الرباجميـات املـستخدمة فـي تقـدمي اخلـدمات   19

  .التقارير الدورية للفندق وإصدارعمليات التخطيط  الفندقيـة فـي

          

تساهم براجميات تقدمي اخلدمات الفندقية فـي دعـم عمليـات إختـاذ -  20
  .املشاكل من خالل توفري املعلومات كما ونوعاً  ً القـرار وحـل 

  

          

  اإلجراءات: رابعا 

             . يتم إستخدام الرباجميات بإجراءات بسيطة من قبل العاملني  21

            .يوفر الفندق دليل اإلجراءات إلستخدام الرباجميات  22

            .الرباجمياتيتم حتديث اإلجراءات بصورة مستمرة مبا يتالئم وطبيعة   23

يــتم حتــديث إجــراءات إســتخدام أجهــزة تكنولوجيــا املعلومــات مــع   24
 . تطــور هــذه األجهزة

  

          

 Networks الشبكات

يستخدم الفندق شبكة اإلنرتنـت لإلسـتفادة مـن خبـرة شـركات -  25
   الفنـادق العامليـة يف جمال تقدمي اخلدمات الفندقية

          

يستخدم الفندق شبكة اإلنرتنت فـي عـرض إجـراءات وخطـوات تقـدمي   26
  .اخلـدمات الفندقية للمكلفني بالعمل

          

            .يتم إستخدام شبكة اإلنرتنت لإلتصال بني العاملني داخل الفندق  27



            .يتم اإلتصال باملكلفني عن طريق األكسرتانت  28

لإلتـــصال بـــاملكلفني  email اإللكرتوينيـــستخدم الفنـــدق الربيـــد   29
  .بالعمـــل واإلجابة على إستفسارام

          

            يستخدم الفندق الربيد األلكرتوين لإلتصال بالفنادق األخرى  30

 Bases Data قواعد البيانات:سادسا 

معلومـات دقيقـة ومتنوعـة حتتوي قواعـد البيانـات فـي الفنـدق علـى   31
  .تـسهم فـي كفاءة ختطيط العمل الفندقي

          

            .يتم حتديث قاعدة البيانات بشكل مستمر  32

           .يقوم الفندق بالتعاون مع املكلفني بالعمل لبناء قاعدة البيانات  33

هم قاعدة البيانات كدليل لتحسني عملية تقدمي اخلدمات اتس  34
  .الفندقية

          

البيانات واملعلومات املخزونـة فـي قواعـد البيانـات متاحـة لكافـة   35
  .العـاملني فـي األقسام ذات العالقة بعملية تقدمي اخلدمات الفندقية

          

   

  

  

  

  

  

  

     

  

.األداء :المحور الثالث   



.املنظمـة فـي ضـوء أهدافها املستقبليةمدى قـدرة املنظمـة فـي إسـتغالل إمكاناـا وفـق أسـس ومعـايري معينـة تـضعها    

  المقياس  ت

  

  الفقرات

أتفق 

  تماما

5  

  أتفق

  

4  

غير 

  متفق

3  

ال 

  أتفق

2  

ال أتفق 

  تماما

1  

  

تــساهم تكنولوجيــا املعلومــات املــستخدمة فــي الفنــدق وبــشكل كبيــر  36

  . كفاءافــي حتسني اخلدمات وزيادة  

          

            .  املعلومات يف الفندق اىل تطور األقسام يف الفندقأدت تكنولوجيا   37

أحـدثت تكنولوجيـا املعلومـات املـستخدمة فـي الفنـدق تطـورا متميـزاً ً    38
  . فـي زيادة اإليرادات السنوية

          

سامهت تكنولوجيـا املعلومـات املـستخدمة فـي الفنـدق علـى رفـع   39
 . املواقف ومعاجلتهاقـدراا ملواجهة خمتلف 

 

          

وفـــرت تكنولوجيـــا املعلومـــات للفنـــدق قواعـــد معلومـــات مهمـــة ميكـــن   40
  . اإلستفادة منها يف جمال عملها وتطوير أساليبها

          

ســاهم إســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات فــي الفنــدق علــى إختيــار   41
  . بشرية مؤهلة يف جمال تكنولوجيا املعلوماتإعتمــاد عناصر 

          

......................................................................................... 

............................................................... 
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