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مستوى استخدام تقنيات المعلومات واالتصال في صناعة الخدمات الفندقية
(دراسة تطبيقية)
م .سعد فرج حمادي
جامعة النهرين /كلية اقتصاديات األعمال
saadhamadai@yahoo.com

مستخلص:
تقنيات المعلومات واالتصال منن ابنرا التوجهنات اردارينة الحديلنة التني اصنبحت تفنرك نفسنها كن نام نامل
ينعكس ايجابيا على حالنة االدا وتحسنين االنتاجينة وجنودخ الخندمات واتخناا القنرار بمختلنا المن منات ومنهنا
المن مات الفندقية .ويهدا البحث الى معرفة مستوى استخدام مكونات تقنيات المعلومات واالتصال في صناعة
الفنادق العراقية ،واعتمد البحث فنندق روتاننا بربينل بنمواجنا وحنو احند فننادق الدرجنة الممتنااخ الحديلنة  .وقند
توصننلت النتنناإلح ارحصنناإلية للدراسننة الننى ان الفننندق المبحننوث يسننتخدم تقنيننات المعلومننات واالتصننال بمسننتوى
ايجابي وبدرجة عالية في مجال اسنتخدام األنترنينت وبمجمنالي متوسنط بلن ( )3.34بمقيناس ليكنرت الخماسني
والناي احتننل المرتبننة األولننى فنني اجابننات افننراد العينننة .فنني حننين كانننت تقنيننات المعلومننات واالتصنناالت األخننرى
( قواعد البيانات ،البرمجيات ،البريد االلكتروني ) بمستوى متوسط  ،اا بل بجمالي متوسطها الحسابي بقل من
( )3والاي ال يتناسب مع األحمية الحيوية لتقنيات المعلومات واالتصال للفندق في تقديم خدمات متمياخ  .وحاا
يعننني بن اسننتخدام تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت فنني الفننندق ال ينناال منخف ننا كنتيجننة لتبنناطا تدارت ن فنني
االستفادخ من تلك التقنيات .وتوصل البحث الى عدد من األستنتاجات والمقترحات.
الكلمات المفتاحية :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،التطبيقات االلكترونية  ،صناعة الفنادق

)87(

__

__

_

العدد العشرون

مجلة كلية التراث الجامعة

The level of use information and communication technology in the hotel
services industry
(An Empirical Study)

Saad Faraj Hammadi
Al-Nahrain University- College of Business Economics
saadhamadai@yahoo.com

Abstract

Information and communication technology (ICT) is the most modern
management trends that have become impose comprehensive system
reflects positively on the state of performance and improve productivity
and quality services and decision-making in various organizations,
including the hotel organizations. The aim of this research to determine
the level of use the information and communication technology in the
industry Iraqi hotels, Adopted research Erbil Rotana Hotel model, one of
the modern luxury hotels In Iraq.
Statistical results of the study show that the hotel information and
communication technology uses a positive level and a high degree in the
field of the (Internet) and totaling average of (3.34) Likert scale, which
ranked the first in the answers to the sample members. While the other
information and communication technology (databases, software, e-mail)
has the average level, with a total average of arithmetic was less than (3),
which is not commensurate with the vital importance of information and
communication technology for the hotel in providing excellent services.
This means that the use of information and communication technology
in the hotel is still low as a result of the slowdown in the administration
to take advantage of these technologies. The research found a number
of conclusions and proposals.
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 -1مقدمة :
ي هد حاا العصر تطورا سنريعا فني مجنال التكنولوجينا ب نكل عنام وتكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت ب نكل
خاص .واستخدام برامح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لها آلار عميقة على االقتصناد والتنمينة االجتماعينة،
بل وفي تى مجاالت الحياخ الب رية وباألخص في مجال األعمنال  ،لناا تمينل المن منات علنى اخنتوا انواعهنا
تلى االعتماد ب كل كبير على حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقنياتها من بجل تطوير وتنمية بعمالها.
ان استخدام تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت علنى نطناق واسنع فني من منات األعمنال قند بسنهم فني تطنوير
وتحديث وتحسين األساليب التقليدية حيث ساعدت حاه التكنولوجينا علنى احنداث تاينرات حامنة ،واعتبارحنا بداخ
بساسية لإلدارخ الفعالنة ألي من منة وفني تقنديم الخندمات للعمنو وتعاينا قندراتها التنافسنية .ف نو عنن الندور
الرإليس لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير المعلومات ون رحا وتقاسمها بمقل تكلفة.
تكنولوجيا المعلومنات واالتصناالت سناعدت المن منات فني اكتسناب وتن نا وتدارخ المعرفنة ،ألنهنا تتني ن نر
البيانات التن يمية التي يمكن بن تكون حاسمة لصننع واتخناا القنرار الفعنال والسنيطرخ علنى جمينع المسنتويات.
ف ننو عننن مسنناحمة تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت فنني التخطننيط التن يمنني وتحسننين االتصننال التن يمنني
والمرونة.
تكنولوجيننا المعلومننات واالتصننال تلعننب دورا كبيننرا فنني ن نناطات صننناعة الفنننادق  .اا ان تدمنناج تكنولوجيننا
المعلومات واالتصاالت في صناعة الفنادق اصب

نروريا لنجناا المن منات الفندقينة .حتنى ا نحت تكنولوجينا

المعلومات واالتصال محدد بساس في روط كفا خ وفاعلية المن مات الفندقية ،وفي قدرتها التنافسية وتفاعلها
منع عموإلهنا .حتنى اصنبحت تكنولوجينا المعلومنات واالتصنال اللبننة األسناس للتنمينة ،ولنم تعند خينارا بالنسنبة
للقاإلمين على صناعة الفنادق ،بل حتمية تفر ها بيإلة األعمال ،الن التكنولوجيا تلعب دورا استراتيجيا في نمنو
وتطور صناعة الفنادق وفي جميع مجاالتها .اا انعكنس االسنتخدام االسنتراتيجي للعوامنل التكنولوجينة ايجابينا
على تعايا القندرخ التنافسنية منن خنول تحسنين األدا وتخفنيك التكناليا واينادخ ارنتاجينة وتحسنينها وتعاينا
جودخ الخدمات ودعم بتخاا القرار وتدارخ عوقات الاباإلن.
 -2منهجية البحث
 2.1م كلة البحث
تنبع م كلة البحث عن عدم امتوك التصور ال امل للقاإلمين علنى المن منات الفندقينة للندور المهنم واريجنابي
الاي تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتطبيقاتها والتي تملل بحد المداخل الفاعلة في دفع عمليات التنمية
والتطوير ارداري ونجاا المن مات الفندقية في تحقيق بحدافها بكفا خ وفعالية.
وتكمن م كلة البحث من خول تلارخ األسإللة اآلتية :
ب -حننل تهننتم تدارات الفنننادق الممتننااخ ( فإلننة خمسننة نجننوم ) فنني العننراق بتقنيننات المعلومننات واالتصننال
وتطبيقاتها؟
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ب -ما حو الدور الاي تلعب مكونات تقنيات المعلومات واالتصنال فني تحسنين مسنتوى بدا الفننادق وسنبل
تفعيلها؟
 2.2بحمية البحث
يكتسب البحث بحميت من مو وع والمتملل في دور تقنينات معلومنات واالتصنال فني الخندمات التني تقندمها
فنادق الدرجة الممتااخ في العراق ،كما ينال البحث بحميت من األحداا التي يسعى تلى تحقيقها ،السيما معرفنة
دور وساإلل تقنيات المعلومات واالتصال ومدى تطبيقهنا فني الفننادق العراقينة  ،ومنن خنول فنندق روتاننا اربينل
كمنمواج ،وتحديد جوانب القوخ وال عا في الخدمات االلكترونية للفندق ،وتقديم المقترحنات الموإلمنة التني قند
تساعد اردارخ العليا في الفندق على اتخاا قرارات تسهم في تحسين وتطوير خدمات .
 2.3بحداا البحث :
تتملل بحداا البحث في اآلتي :
ب -ما مستوى استخدام تقنيات المعلومات واالتصال وتطبيقاتها في فندق روتانا اربيل.
ب -مدى وجود فروق دالنة تحصناإليا عنند مسنتوى الداللنة )  ) α ≤ 0.05فني متوسنطات تقنديرات افنراد عيننة
البحث في فندق روتانا اربيل لدور تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربينل روتاننا تعناى لمتاينرات
( البرمجيات ،قواعد البيانات ،البريد االلكتروني ،االنترنيت).
 2.4فر يات البحث:
انطوقننا مننن م ننكلة البحننث التنني تننم تحدينندحا يمكننن صننيا ة الفر ننية الرإليسننة للبحننث (ال يوجنند فننروق دالننة
تحصنناإليا عننند مسننتوى الداللننة )  ) α ≤ 0.05فنني متوسننطات تقننديرات العنناملين لنندور تقنيننات المعلومننات
واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا وينبلق عن حاه الفر ية الفر يات الفرعية التالية :
ب -ال يوجند فنروق دالنة تحصناإليا عنند مسنتوى الداللنة ) ) α ≤ 0.05فني متوسنطات تقنديرات العناملين لندور
تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير البرمجيات.
ب -ال يوجند فنروق دالنة تحصناإليا عنند مسنتوى الداللنة ) ) α ≤ 0.05فني متوسنطات تقنديرات العناملين لندور
تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير قواعد البيانات.
ج -ال يوجند فنروق دالنة تحصناإليا عنند مسنتوى الداللنة ) ) α ≤ 0.05فني متوسنطات تقنديرات العناملين لندور
تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير البريد الكتروني.
د -ال يوجند فنروق دالنة تحصناإليا عنند مسنتوى الداللنة ) ) α ≤ 0.05فني متوسنطات تقنديرات العناملين لندور
تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير األنترنيت.
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 2.5حدود البحث :
يتحدد البحث في عينة من العاملين في فندق اربيل روتانا بمحاف ة اربيل بمقليم كردستان العراق ,وامانيا
بالعام .2014
 2.6اختبار صدق واعتمادية استمارخ االستبيان
تننم تطبيننق اختبننار كرونبننا الفننا "𝒂𝒉𝒑𝒍𝑨 𝒔  "𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉,ألختبننار لبننات وصنندق بداخ القينناس ،ويو ن
الجندول (رقنم  ) 1قنيم لبنات بداخ القينناس لمتاينرات الدراسنة .وكاننت متايننرات كرونبنا الفنا لمتاينرات الدراسننة
الكلية ( )0.9حيث كانت بعلى من النسبة المقبولة (  ) 0.7وتعكس لبات بداخ القياس.
جدول ( )1قيم كرونبا الفا لمتايرات الدراسة
المحاور

البرمجيات

قواعد البيانات

البريد االلكتروني

االنترنيت

الصدق

0.981

0.972

0.991

0.993

اللبات

0.986

0.977

0.987

0.996

 2.7اسلوب البحث:
لتحقيق بحداا حاا البحث ،تم استخدام بسلوبين ،األسلوب األول؛ حو األسلوب الوصفي التحليلي
لعرك الجانب الن ري لتقنيات المعلومات واالتصناالت فني صنناعة الفننادق .امنا األسنلوب اللناني؛ فهنو مننهح
الدراسة الميدانية لتاطية الجاننب التطبيقني منن حناا البحنث ،وباالعتمناد علنى اسنتمارخ اسنتبانة تقنيس وتك نا
مستوى االستخدام لتقنيات المعلومات واالتصاالت في فندق روتانا اربيل وانعكاسها على تحسين ادا الفندق.
تنم اسننتخدام بعننك االسنناليب واالدوات فنني القينناس والتحليننل ،كناالنحراا المعينناري (𝛔) ،واختبننار (𝒕) ،
والمتوسننط الحسننابي(̅
𝒙) لمقينناس ليكننرت (𝒕𝒓𝒆𝒌𝒊𝑳) الخماسنني  ،ويننتم تفسننير قيمننة المتوسننط الحسننابي بعنند
حساب بنا ا على عندد الخينارات والفإلنات فني المقيناس ،كمنا ينتم حسناب المندى ،حينث يسناوي 𝟒 = 𝟏 . 𝟓 −
اي ا حساب طول الفإلة من خول تقسيم المدى على عدد الفإلات (الخيارات)  ،ويكون التحليل كما يمتي:
 ااا كانت قيمة الوسط الحسابي بكبـــــــــر من ( )3يكون االتجاه تيجابيا. ااا كانت قيمة الوسط الحسابي بصاـــر من ( )3يكــون االتجاه سلبيـــــا. -ااا كانت قيمة الوسط الحسابي مساويــا الى ( )3يكــون االتجاه حياديـــا.
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 -3عينة البحث
يتكننون مجتمننع البحننث مننن العنناملين فنني مختلننا المسننتويات ارداريننة لفننندق اربيننل روتانننا  ،واعننت ()80
استمارخ ،وبعيد للباحنث ( )71اسنتمارخ فقنط بي منا يعنادل ( )%89منن المجمنوا الكلني لوسنتمارات التني تنم
توايعها على بفراد عينة الدراسة .استبعدت ( )1استمارخ ير صالحة .واجرى التحليل ارحصاإلي لـــــــنـ ()70
استمارخ اي ما يعادل ( )%88من مجموا الكلي لوستمارات التي تم توايعها على عينة البحث.
 -4ميدان الدراسة
فندق اربيل روتانا احد فنادق الدرجة الممتااخ (خمنس نجنوم ) فني محاف نة اربينل بن قليم
وحو من الفنادق الحديلة التي افتتاحها عام  . 2012ويمتاا فندق اربيل

كردسنتان العنراق

روتاننا بموقنع اسنتراتيجي ,تا يقنع

على مقربة من منطقة الواارات ومعرك اربيل الدولي والمتناه الرإليس للمدينة ,والقرية ارنكلياية واريطالية
وقريب من قلعة اربيل وحي من المعالم التاريخية الباراخ وعلنى مسنافة 5كنم منن مطنار اربينل الندولي .يحتنوي
الفندق على  228رفة رفاتها تطل على المتناه بو الجبال كما ان يتمتنع بتجهيناات فخمنة وحديلنة وي نم
ت كيلة واسعة من الخدمات ويوفّر مرافق عديدخ لعقند االجتماعنات ,ممنا يجعلن الخينار االنسنب لرجنال االعمنال
المسافرين.
 -5الدراسات السابقة
 دراسنننة ( & Sunil ,2007

 ) Pongsakبعننننوان المينننل النننى اعتمننناد تكنولوجينننا المعلومنننات

واالتصاالت في صناعة الفنادق  :دراسة ميدانية .حدفت الدراسة الى تحليل العوامل التي تالر على ميل
فننندق فنني تبننني تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت .وخلصننت نتنناإلح الدراسننة الننى ان تكامننل تكنولوجيننا
المعلومات واالتصاالت بمر حاسم لتتناسب مع متطلبات الاباإلن واحتياجناتهم ،وينوفر بداخ قوينة لتحقنق
مياخ ت جع وتعاا صناعة الفنادق.
 دراسة ( )Ann,2007بعنوان تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت فني فننادق بوكونند :السنياق واأللنر.
وكان الهندا منن حناه الدراسنة حنو تحديند كينا تنالر تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت ( )ICTعلنى
العمليننات التجاريننة وتقننديم الخنندمات داخننل فنننادق .وب ننارت التحاليننل التنني بجريننت علننى النتنناإلح بن
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديها دور ايجابي مادوج تجمنع بنين تدارخ البياننات وتقنديم الخندمات
للاباإلن ،كمنا ا نارخ النتناإلح النى ان حنناك وعني محندود بمحمينة تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت منع
وجود تفاعل محدود بين ارنسان والهياكل التن يمية من جهنة وتكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت منن
جهة بخرى.
 دراسنة ( )Albert, et al.,2012بعننوان ااسنتخدام تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت ( )ICTفني
عمليننات المكتننب األمننامي لسلسننلة الفنننادق فنني اننناا .وتوصننلت الدراسننة الننى ان اسننتخدام تكنولوجيننا
المعلومنات واالتصنناالت كنان لننديها تنملير ايجننابي وبنسننبة ( )87.5منن المسننتطلعين علنى سننرعة ودقننة
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الخدمات التي تقدمها المكاتب األمامية لسلسنلة الفننادق بلننا تسنجيل الوصنول والمانادرخ وفني تحقينق
الر ا لاباإلن السلسلة الفندقية.
 دراسنة (  )Idisemi and Ann,2011بعننوان تقينيم النر تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت :
دراسة حالتين  .وا ارت نتاإلح الدراسة الى ان ارنترننت واسنتخدام المعلومنات علنى ارنترننت منن قبنل
الاباإلن والموردين لعب دورا رإليسيا ُ في التملير على األدا العام لصناعة الفنادق .ومع تطور االنترنيت
والتطبيقات المتنوعة للتكنولوجيا سيكون حنناك العديند منن الفنرص لاينادخ عملينات المبيعنات ،وتخناين
البيانات ،وتوفير خدمات متمياخ .
 دراسنة (  )Issa, et al., 2013بعننوان ااسنتخدام تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت فني عملينات
فندق سياحي :دراسة حالة من انجبارا .ب نارت نتناإلح الدراسنة النى وجنود مسنتوى عنال منن النوعي
لدى تدارخ الفندق بمحمية استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاا الفنادق بانجبار
في تناانيا .وبالر م منن النك تال اسنتخدام تطبيقنات تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت فني الحجنواات
ارلكترونينة الفندقينة ال يناال منخف نا بسنبب وجنود بعنك التحنديات ملنل انخفناك سنرعة النربط منن
األنترنيت  ،وارتفاا التكاليا والعمالة ير الماحرخ لمقدمي خدمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .
ارطار الن ري للبحث
(تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعوقتها بصناعة الفنادق)
اوال :تكنولوجيا المعلومات واالتصال

Information and communication technology

تكنولوجيننا المعلومننات واالتصننال ) (ICTكمصننطل يت ننمن بجهنناخ الحاسننوب والبرمجيننات؛ البننث الرقمنني
وتقنيات االتصاالت .ف و عن مستودعات المعلومات االلكترونية ملل ال بكة العالمية بو تلك التي وجندت علنى
األقراص المدمجة ( .( Selwyn,2000:34
ب اا ( )Olifer and Olifer ,2006:51تكنولوجيا المعلومات واالتصال ت تمل على استخدام
بجهنناخ الكمبيننوتر والبرمجيننات واالتصنناالت السننلكية والوسننلكية لتخنناين ومعالجننة وتحويننل وحمايننة ،وترسننال
واستقبال البيانات.
فني حنين ربى كنل منن ) (Rwashana and Williams ,2006:144-156بنمن تكنولوجينا المعلومنات
واالتصنناالت ت ننمل مجموعننة مننن األجهنناخ الرقميننة والتنا ريننة ارلكترونيننة ملننل الهواتننا (اللابتننة والمتنقلننة)
وبجهاخ الكمبيوتر وساإلل ارعوم ارلكترونية ملل النصوص الرقمية  ،والفيديو ،وارنترنت .بينما عرا (Yu
) ,2010:83تكنولوجينننا المعلومنننات واالتصننناالت بمنهنننا مجموعنننة منننن التقنينننات التننني تسنننم بجمنننع وتبنننادل
واسترجاا ومعالجة وتحليل ونقل المعلومات .كما ويمكن وصا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ملنل بي بداخ
تسهل االتصاالت ،ونقل المعلومات وتبادل المعرفة من خول الوساإلل ارلكترونية.
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يننرى الباحننث ان تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت يمكننن ان توصننا بمنهننا مجموعننة متنوعننة مننن األدوات
والمننوارد التكنولوجيننة المسننتخدمة للتواصننل ،وخلننق ون ننر وتخنناين وتدارخ المعلومننات وتبادلهننا بالوسنناإلل
ارلكترونية .وحي كمداخ استراتيجية تسم للمستخدمين لها بان تصب اعمالهم بكلر كفا خ وفعالية.
ومن ابرا تقنيات المعلومات واالتصال المستخدمة في عينة البحث حي:
 -1البرمجيات
عرفها ( البلداوي وسوم )14 : 2004 ،بمنها  :مجموعة من األوامر مصا ة بلاة يفهمهنا الحاسنوب والتني
تقنننننننوم بالتنسنننننننيق بنننننننين وحننننننندات الحاسنننننننوب وبتنفينننننننا المهنننننننام المطلوبنننننننة .وعرفهنننننننا

()10

(O'Brien,2004:على انها جميع المجموعات التعليمية الخاصة بمعالجة المعلومات .وتنقسم البرمجيات الى
برمجيننات الننن م ( ان مننة الت ننايل ،ولاننات البرمجننة) ،والبننرامح التطبيقيننة التنني تسننتخدم كوسننيط لنقننل اوامننر
المستخدم الى برمجيات ن م الت ايل.
وللبرمجيات دور بارا في الخدمات التي تقدمها الفنادق .اا ينتم اسنتخدام العديند منن األن منة ملنل ن نام HIS
(ن ننام معلومننات الفننندق)  ،والنناي ي ننم مجموعننة مننن األن مننة الفرعيننة حنني  :ن ننام  CRSن ننام الحجننواات
المركايننة ،ن ننام ( HFOSن ننام المكتننب األمننامي الفننندق)  ،ن ننام  ( RMISن ننام المعلومننات ارداريننة ردارخ
األ اية والم روبات .وتعد تلك الن م عامو مهما لتحقيق النجاا ألدا المن مات الفندقينة ( Tanja 33-56
.)and Dimitrios, 2013:
 -2قواعد البيانات
احتلت مصادر المعلومات دورا مهما في اجرا عمليات تدارينة ناجحنة فني صنناعة الفننادق .فمنن خنول تنفينا
بن مننة تكنولوجيننا المعلومننات (  ) ITبدى الننك الننى انخفنناك التكنناليا ،وايننادخ ارنتاجيننة وايننادخ اريننرادات فنني
الصناعة الفندقية (. )Leung and Law ,2005:55-65
وب نناا ( ) Kim et al.,2006:80الننى ان بن مننة تكنولوجيننا المعلومننات تعنناا كفايننة عمليننات الفننندق
التجارية  ،وتدعم عملية اتخاا القرارات اردارية ،وتحسين عمليات خدمة العمو واألعمال .وعرا (الصاوي،
 ) 121 : 2007قواعد البيانات بمنها ا مجموعة من مة من البيانات التي تجمع بينها عوقات منطقية تا يسهل
تخاينهنننا واسنننترجاعها بانننرك تعنننديلها بو ار نننافة اليهنننا بو االستفسنننار عنننن مكوناتهنننا وتعنننداد تقنننارير عنننن
مراجعتها.
 -3البريد االلكتروني
يُعنند البرينند االلكتروننني مننن برخننص وسنناإلل ا التصننال  ،وحننو عبننارخ عننن تبننادل الرسنناإلل والولنناإلق باسننتخدام
الحاسوب من خول ال بكة االنترنينت .كمنا انن يتمينا بالسنرعة الفاإلقنة والتني تجعلن وسنيلة فعالنة ومفيندخ فني
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عمليات االتصال المسنتمرخ والهامنة ( الحيلنة ،)525 :2001،ويسناعد البريند االلكترونني المنديرين والقناإلمين
باألعما ل اردارية في صناعة الفنادق على تبادل وترسال الرساإلل والمعلومات بمقل جهد ووقت وتكلفة.
يتحدث احد مديري الفنادق بمننا لم نعد بحاجة الى السفر لتقديم ولاإلق حيوية ل نركاإلنا بو
محاولننة لتقننديم حنناه الولنناإلق عننن طريننق البرينند السننريع ،ونحننن يمكننننا اآلن ترسننال

انفناق منال فني

الولنناإلق عبننر البرينند

ارلكتروني مع وجود ارنترنت .ومع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصناالت نحنن اآلن قنادرون علنى تنوفير
تفاصيل عموإلنا ملل برقام الهاتا وعناوين البريد ارلكتروني
حاا يساعدنا ك ركة ررسال ال معلومات بسهولة

من خول و عها في ورقة تدخنال البياننات.

تلى عموإلنا عنن طرينق البريند ارلكترونني ،والناي سناحم

فنننننننننننننننننننننننننننننني التواصننننننننننننننننننننننننننننننل بفعاليننننننننننننننننننننننننننننننة وكفننننننننننننننننننننننننننننننا خ مننننننننننننننننننننننننننننننع عموإلهننننننننننننننننننننننننننننننا
(.) Idisemi and Ann, 2011:1-9
 -4االنترنت
تُعد بكة األنترنيت قمة ما توصلت الي تكنولوجيا المعلومات من تطور وتقدم  ،واحم وساإلل االتصال الحديلة
ا لتي الرت في حياخ الناس وساحمت فني الانا حنواجا الوقنت والمسنافة بنين النبود المختلفنة .و نبكة االنترننت
بكة متسعة من اجهاخ الحاسب االلي المتصلة داخليا فيما بينها ،والتي تربط االفراد واجهاخ الحاسب االلي في
كننل انحننا العننالم مننن خننول خطننوط التليفننون واجهنناخ السننتااليت ،ون ننم االتصننال االخننرى (الصنناوي: 2007 ،
.)125
ربى ( سنننعادخ والسنننرطاوي ) 123، 2007،ان نننبكة االنترننننت تفنننت مجننناال كبينننرا لتطبيقنننات عديننندخ ملنننل
الم اركة فني منوارد المعلومنات وتجهيناات الحواسنيب والمكتبنات الرقمينة وتعتبنر احنم وسناإلل ن نر المنتجنات
المعلوماتية بطريقة اقتصادية.
فنني صننناعة الفنننادق ننبكة األنترنيننت تسنناحم فنني التعريننا بالفننندق والخنندمات التنني يقنندمها وتننممين امكانيننة
االتصال والحوار مع العمو وارجابة على استفساراتهم واالستجابة السريعة لمتطلباتهم وتف يوتهم للخدمات
الفندقية  ،وبالتالي امكانية بنا عوقة جيدخ معهم وتحقيق مياخ تنافسنية للفنندق () Wang,2008: 81-98
ف و عن امكانية تسويق المنتجات الفندقية على بكة االنترنت من خول صفحة من موقع على بكة االنترنت
والحصول على العديد من الفرص ولت جيع الجمهور على اعادخ استخدام خدمات الفندق .
لانيا  :صناعة الفنادق وتقنيات المعلومات واالتصال
تُعد صناعة الفنادق احد الصناعات الفرعية االساس والحيوية التي تالا صناعة اكبرحي -صنناعة السنياحة
 اا انها توفر مجموعة من الخدمات المتنوعنة ،كمنا وتواجن المن منات الفندقينة تحنديات كبينرخ احمهنا ،كيناتتمكن من تقديم خدمات تتصا بالجودخ في ل المنافسة ال ديدخ في حاا القطاا  ،والك ل مان تحقيق ر ا
اباإلنها ووالإلهم  ،وايادخ ربحيتها ،وتعايا مركاحا و مان البقا واالستمرار في نفس الوقت.
تعتبننر تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت عنصننرا حيويننم فنني صننناعة الفنننادق ينندعم تدارخ األن ننطة االساسننية
كالعمليات والموارد الب رية والمبيعات والتسويق والمحاسبة والمالية ( ان ر ال نكل رقنم  )1وتحسنين المركنا
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التنافسنني للفنننادق الصننايرخ والكبيننرخ علننى حنند سننوا ( .)Connolly and Olsen, 2001: 87حتننى
بصنبحت تكنولوجينا المعلومنات واالتصنال ت نكل اللبننة األساسنية للتنمينة فني صنناعة الفننادق ،ولنم تعند خينارا
بالنسبة للقاإلمين على صناعة الفنادق ،بل حتمية تفر ها األو اا االقتصادية الراحننة لتطنوير وتنمينة الن ناط
الفندق (.(Kim et al., 2006:33

كل ( )1دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في صناعة الفنادق

Source: Connolly and Olsen, 2001: 87
ويمكن تعريا خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال صناعة الفنادق بكونها ت نير تلنى اسنتخدام
األساليب ارلكترونية الرقمية واألدوات الوامة لجمع ،وتبادل وتوايع المعلومات
على امتداد سلسلة القيمة السياحية .األساليب الرقمية واألدوات ارلكترونية يمكن بن تكون تطبيقات
البرمجيات والمكونات والبيانات والمواصفات الرسمية بو المعايير بو األجهاخ التي تندعم مجموعنة محنددخ منن
العمليات التجارية اات الصلة بالسياحة ا ( .)Cardoso & Lange,2007:27-44
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ا نار ) )Lam et al,2007:49-65النى ان اسنتخدام التكنولوجينا يسناعد علنى بننا اسنتراتيجية تسنويقية
ناجحة منخف ة التكاليا .بل وتالر ب كل فعال فني تحسنين خدمنة الابناإلن والجنودخ منن خنول تنوفير التقنينات
التي يحتاجها الاباإلن في الحصول على الخدمة.
وب ناا ( )Kim et al., 2008:507ل ندخ المنافسنة فني صنناعة الفننادق فنمن عليهنا اعتمناد تكنولوجينا
المعلومننات علننى نطنناق واسننع لتحسننين تنتاجيتهننا وكفننا خ مو فيهننا ،وكننالك ر ننا العمننو  .فنني حننين بكنند
( (Wang,2008:83ان مننن ابننرا اآللننار اريجابيننة لتكنولوجيننا المعلومننات واالتصننال قنندرت الفنننادق علننى
اكتساب مياخ تنافسية مستدامة.
وفقننا لننربي ( ) DiPietro,2010 55:فننمن مع ننم الفنننادق فنني حنناا العننالم تسننتخدم تكنولوجيننا المعلومننات
واالتصاالت ،واادت العديد من المن مات الفندقية تدريجيا استلماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات للتخطيط
من بجل تعايا كفا خ عملياتها التجارية  ،ودعم عملية صنع القرار
لعبننت مننوارد المعلومننات دورا مهمننا فنني تجننرا عمليننات
المعلومننات فنني جميننع األن ننطة الرإليسننة
وايادخ اريرادات في الصناعة

واردارخ ،وتحسين ارنتاجينة .فني حنين

ناجحننة للفننندق مننن خننول تنفيننا بن مننة تكنولوجيننا

للفننندق والتنني بدت تلننى انخفنناك التكنناليا ،وايننادخ ارنتاجيننة

الفندقية ).(Sirirak et al,2011:40

ويرى الباحث امكانية بن ت مل اآللنار المترتبنة علنى التكنولوجينا الجديندخ فني صنناعة الفننادق التايينرات فني
مع نويننات العنناملين  ،والر ننا الننو يفي  ،وجننودخ حينناخ العمننل  ،ونتنناإلح العمننل األخننرى اات الصننلة الوليقننة مننع
ارنتاجيننة وكفننا خ العمليننات ،والتنني ستصننب فنني ايننادخ كفننا خ وفاعليننة عمليننات الفننندق .كمننا ان االسننتخدام
االسننتراتيجي للعوامننل التكنولوجيننة مننع معرفننة احتياجننات الابنناإلن  ،والمنافس نين ،ومعلومننات العوامننل الداخليننة
والخارجية سيادي الى ك ا العديد من الفرص التي يمكن ان تستخدم لايادخ جودخ الخدمة ور ا الاباإلن.
االطار التطبيقي للبحث
( تحليل البيانات ومناق ة النتاإلح )
يت نمن الجاننب التطبيقني تحلنيو للبياننات التني تنم الحصنول عليهنا منن اسنتمارخ االسنتبانة التني تننم
توايعهننا علننى ( )70مو فننا مننن منتسننبي الفننندق مننن اوي االختصنناص .تننم تفرين البيانننات فنني جننداول خاصننة
واستخدمت المقاييس التي تمت ار ارخ لها في متن البحث ,كما تم تو ني البياننات بموجنب األ نكال البيانينة.
وتمننننننننننننننت االسننننننننننننننتعانة بحامننننننننننننننة البننننننننننننننرامح ارحصنننننننننننننناإلية للعلننننننننننننننوم االجتماعيننننننننننننننة (𝑺𝑺𝑷𝑺)
)𝐞𝐜𝐧𝐞𝐢𝐜𝐒 𝐥𝐚𝐢𝐜𝐨𝐒 𝐫𝐨𝐟 𝐞𝐠𝐚𝐤𝐜𝐚𝐏 𝐥𝐚𝐜𝐢𝐭𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐒 ( لارك الحصول على النتاإلح.
اوال  :وصا عينة البحث
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جدول ( )2عينة البحث
المتاير

ت
1

الفإلة

التكرار

النسبة %

اكر

31

44

بنلى

39

46

ماجستير

1

1.4

بكلوريوس

34

44.5

دبلوم فني

19

27

تعدادية

16

22.8

مدير قسم

10

14

معاون مدير

13

19

مو ا

47

67

نعم

31

44

كو

39

46

الجنس

الماحل العلمي
2

المنصب الو يفي
3

حل حصلت على دورات في
4

مجال الحاسوب

لانيا  :البرمجيات
جدول (  ) 3الوسط الحسابي واالنحراا المعياري وقيمة (  ) tلمحور البرمجيات
الوسط

االنحراا

قيمة

ت

البرمجيات

الحسابي

المعياري

t

X1

ساعد استخدام البرمجيات في تخطيط وتن يم العمل اليومي في الفندق

2.88

0.89

26.5

X2

وفرت البرمجيات التااية الراجعة لما تم انجااه من األعمال اردارية بالفندق

2.90

0.99

23.9

X3

اتاحت البرمجيات االحتفا بمجندخ لتن يم الحجواات الكترونيا

2.95

0.92

26.3

X4

ساعدت البرمجيات في تقديم التقارير المختلفة وفق معلومات دقيقة وسريعة

2.87

1.02

23.1

X5

اسهمت البرمجيات في تحليل نتاإلح األعمال بالفندق بدقة وسرعة

2.88

0.92

25.6

X6

اادت البرمجيات القدرخ على تصنيا وترتيب البيانات ب كل دقيق وسريع

2.91

1.04

22.9

الوسط الحسابي العام

2.90

العدد العشرون
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يوحننن منننن خنننول الجننندول ( )3ان األوسننناط الحسنننابية لجمينننع الفقنننرات كاننننت اقنننل منننن ( ،)3وحننناا يملنننل
بالنسنننبة النننى مقيننناس ليكنننرت الخماسننني ان اجابنننات العيننننة ألسنننإللة محنننور ( البرمجينننات) كاننننت بمسنننتوى
متوسط ،وبف لها كان للفقرخ (.)3
امننننا االنحرافننننات الم عياريننننة فننننيوح انهننننا كانننننت علننننى العمننننوم

ننننعيفة و ننننمن المنننندى ،وحنننناا يعننننني ان

البياننننات نننب متجانسنننة ،وحنننناك تفننناوت فننني اجابنننات افنننراد العيننننة عنننن األسنننإللة السنننتة لمحنننور البرمجينننات
عمومنننا .كمنننا ويوحننن ان حنننناك عننندم جنننام بالنسنننبة للوسنننط الحسنننابي ،وخصوصنننا فيمنننا يتعلنننق باألسنننإللة
(.)6( ،)4
امننا علننى المسننتوى ارجمننالي فقنند و نن ان الوسننط الحسننابي العننام كننان قريبننا مننن ( ، )3ممننا يعننني ان
حناك استقرار واتفاق في اجابات العينة حول الوسط الحسابي كما يوح في الجدول اعوه.
كاننننت قيمنننة  ) 24.7( tمعنوينننة وحننني بعلنننى منننن القيمنننة الجدولينننة البالانننة ( )2.02لمسنننتوى (,)0.05
وحنناا ينندعم الفر ننية األولننى المنبلقننة مننن الفر ننية الرإليسننة التنني تاكنند عنندم وجننود فننروق دالننة تحصنناإليا
عننننند مسننننتوى ( ) α≤0.05فنننني متوسننننطات تقننننديرات العنننناملين لنننندور تقنيننننات المعلومننننات واالتصننننال فنننني
خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير البرمجيات.
لاللا  :قواعد البيانات
جدول ( )4الوسط الحسابي واالنحراا المعياري وقيمة (  ) tلمحور قواعد البيانات
ت

X7

قواعد البيانات
ساعدت قواعد البيانات في سرعة اعداد التقارير المختلفة المتعلقة بالاباإلن
والعاملين في الفندق

X8

ااد استخدام قواعد البيانات سرعة ودقة اتخاا القرارات .

X9

وفر استخدام قواعد البيانات الدقة وقلة االخطا في االعمال االدارية بالفندق.

X10

ساعدت قواعد البيانات في تقويم ادا الفندق والعاملين في الفندق ب كل
اسرا وادق .

X11

اتاحة قواعد البيانات تفعيل الدور الرقابي بالفندق .

X12

سهلة قواعد البيانات اعداد ومتابعة المياانية السنوية للفندق .
الوسط الحسابي العام

الوسط

االنحراا

قيمة

الحسابي

المعياري

t

2.88

0.89

26.5

2.78

0.93

24.5

3.12

0.81

31.6

2.74

0.97

23.1

2.98

1.02

23.8

2.91

1.01

23.5

2.90
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يوحننن منننن خننننول الجننندول ( ) 4ان األوسننناط الحسننننابية أل لنننب الفقننننرات كاننننت اقنننل مننننن ( ، )3منننا عنننندا
الفقنننرخ ( )9كاننننت اكبنننر منننن ( ) 3بقلينننل  ،وحننناا يملنننل بالنسنننبة النننى مقيننناس ليكنننرت الخماسننني ان اجابنننات
العينننننة ألسننننإللة محننننور( قواعنننند البيانننننات) كانننننت بمسننننتوى وسننننط ،وبف ننننلها كننننان لفقننننرخ (وفننننر اسننننتخدام
قواعد البيانات الدقة وقلة االخطا في االعمال االدارية بالفندق).
امنننا االنحرافنننات المعيارينننة فنننيوح انهنننا كاننننت علنننى العمنننوم

نننعيفة و نننمن المننندى ،وحننناا يعنننني ان

البياننننات نننب متجانسنننة ،وحنننناك تفننناوت فننني اجابنننات افنننراد العيننننة عنننن األسنننإللة السنننتة لمحنننور قواعننند
البياننننات عمومنننا .كمنننا ويوحننن ان حنننناك عننندم جنننام بالنسنننبة للوسنننط الحسنننابي ،وخصوصنننا فيمنننا يتعلنننق
باألسإللة (.)12( ،)11
امننا علننى المسننتوى ارجمننالي فقنند و نن ان الوسننط الحسننابي العننام كننان قريبننا مننن ( ، )3ممننا يعننني ان
حناك استقرار واتفاق في اجابات العينة حول الوسط الحسابي كما يوح في الجدول اعوه.
كاننننت قيمنننة  ) 25.5( tمعنوينننة وحننني بعلنننى منننن القيمنننة الجدولينننة البالانننة ( )2.02لمسنننتوى (,)0.05
وحنناا ينندعم الفر ننية األولننى المنبلقننة مننن الفر ننية الرإليسننة التنني تاكنند عنندم وجننود فننروق دالننة تحصنناإليا
عننننند مسننننتوى ( ) α≤0.05فنننني متوسننننطات تقننننديرات العنننناملين لنننندور تقنيننننات المعلومننننات واالتصننننال فنننني
خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير قواعد البيانات.
رابعا  :البريد االلكتروني
جدول ( )5الوسط الحسابي واالنحراا المعياري وقيمة (  ) tلمحور البريد االلكتروني
الوسط

االنحراا

قيمة

ت

الحسابي

المعياري

t

X13

ااد استخدام البريد االلكتروني من التنسيق بين تدارات الفندق

3.05

1.04

24.0

X14

اتاا البريد االلكتروني تبادل المعلومات مع مختلا االدارات ب كل اسرا

3.00

0.96

25.6

X15

قلل البريد االلكتروني الوقت المستارق في عملية االتصال داخل الفندق

3.17

0.91

28.4

X16

ساعد البريد االلكتروني في الرد على المراسوت في الوقت المحدد

2.84

1.03

22.6

X17

ساعد البريد االلكتروني تن يم المراسوت ب كل اف ل

3.00

0.90

27.3

X18

ساحم استخدام البريد االلكتروني في سرعة التعامل مع ال روا الطارإلة

2.81

0.98

23.5

الوسط الحسابي العام

2.98

البريد االلكتروني

يوح من خول الجدول ( )5ان األوساط الحسابية أل لب الفقرات كانت اكبر من ( )3بقليل ،ما عندا الفقنرتين
( )16،18كانت اقل من ( ،) 3وحاا يملل بالنسبة الى مقياس ليكرت الخماسني ان اجابنات العيننة لمحور(البريند
االلكتروني) كانت بمستوى وسط .اما االنحرافات المعيارية فيوح انها كانت على العمنوم

نعيفة ولكنن

نمن

المدى ،وحاا يعني ان البيانات ب متجانسة ،وحناك تفاوت في اجابات افراد العينة عن األسنإللة السنتة لمحنور
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البرينند االلكتروننني عمومننا .كمننا ويوحن ان حننناك عنندم جننام بالنسننبة للوسننط الحسننابي ،وخصوصننا فيمننا يتعلننق
باألسإللة (.)16( ،)13
امننا علننى المسننتوى ارجمننالي فقنند و نن ان الوسننط الحسننابي العننام كننان قريبننا مننن ( ، )3ممننا يعننني ان
حناك استقرار واتفاق في اجابات العينة حول الوسط الحسابي كما يوح في الجدول اعوه.
كاننننت قيمنننة  ) 26.3( tمعنوينننة وحننني بعلنننى منننن القيمنننة الجدولينننة البالانننة ( )2.02لمسنننتوى (,)0.05
وحنناا ينندعم الفر ننية األولننى المنبلقننة مننن الفر ننية الرإليسننة التنني تاكنند عنندم وجننود فننروق دالننة تحصنناإليا
عننننند مسننننتوى ( ) α≤0.05فنننني متوسننننطات تقننننديرات العنننناملين لنننندور تقنيننننات المعلومننننات واالتصننننال فنننني
خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير البريد االلكتروني.

خامسا  :األنترنيت
جدول ( )6الوسط الحسابي واالنحراا المعياري وقيمة (  ) tلمحور األنترنيت
الوسط

االنحراا

قيمة

االنترنيت

ت

الحسابي

المعياري

t

3.35

1.11

24.7

3.30

1.06

25.4

X21

دافعيتي للعمل اادت رمكانية حصولي على المعلومات في اي وقت

3.44

1.09

25.8

X22

ااد االنترنت عملية االتصال والتواصل بين الفندق والاباإلن

3.22

1.03

25.6

X23

ساحم االنترنت في تحديث ادوات واساليب العمل االداري بالفندق

3.42

1.00

28.2

X24

لألنترنيت دورا مهما في تجرا العمليات الفندقية الناجحة

3.31

0.97

28.1

X19

اتاا االنترنت امكانية حصولي على المعلومات من مصادر مختلفة

X20

ساعد االنترنت في اطوعي على خبرات المنافسين في الصناعة
الفندقية

الوسط الحسابي العام

3.34

يوحننن منننن خنننول الجننندول ( )6ان األوسننناط الحسنننابية جميعنننا كاننننت اكبنننر منننن ( ، )3وحننناا يملنننل بالنسنننبة
النننى مقيننناس ليكنننرت الخماسننني ان اجابنننات العيننننة ألسنننإللة محور(االنترنينننت ) كاننننت باتجننناه ايجنننابي .ماعننندا
الفقرتين ( )21،23كانت باتجاه ايجابي ولكن بمستوى عالي.
امننننا االنحرافننننات المعياريننننة فننننيوح انهننننا كانننننت علننننى العمننننوم

ننننعيفة و ننننمن المنننندى ،وحنننناا يعننننني ان

البياننننات نننب متجانسنننة ،وحنننناك تفننناوت فننني اجابنننات افنننراد العيننننة عنننن األسنننإللة السنننتة لمحنننور االنترنينننت
عموما.

العدد العشرون
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امننا علننى المسننتوى ارجمننالي فقنند و نن ان الوسننط الحسننابي العننام كننان اكبننر مننن ( ، )3ممننا يعننني ان
حناك استقرار واتفاق في اجابات العينة حول الوسط الحسابي كما يوح في الجدول اعوه.
كاننننت قيمنننة  ) 26.3( tمعنوينننة وحننني بعلنننى منننن القيمنننة الجدولينننة البالانننة ( )2.02لمسنننتوى (,)0.05
وحنناا ينندعم الفر ننية األولننى المنبلقننة مننن الفر ننية الرإليسننة التنني تاكنند عنندم وجننود فننروق دالننة بحصنناإليا
عننننند مسننننتوى ( ) α≤0.05فنننني متوسننننطات تقننننديرات العنننناملين لنننندور تقنيننننات المعلومننننات واالتصننننال فنننني
خدمات فندق بربيل روتانا تعاى لمتاير االنترنيت.
لقد ا هرت نتاإلح التحليل ارحصاإلي وباستخدام مقياس ليكرت الخماسي عدم وجود فروق دالنة بحصناإليا عنند
مستوى (𝟓𝟎  ) 𝜶 ≤ 𝟎.في متوسطات تقديرات العاملين لدور تقنينات المعلومنات واالتصنال فني خندمات فنندق
بربيل روتانا تعاى لمتايرات ( األنترنيت ،قواعد البيانات ،والبرمجيات والبريد االلكتروني ).
جدول ( )7الوسط الحسابي العام لجميع محاور تقنيات المعلومات واالتصال
المحاور
الوسط الحسابي العام

البرمجيات

قواعد البيانات

البريد االلكتروني

االنترنيت

2.90

2.90

2.98

3.34

جدول ( )8اجمالي األوساط الحسابية واالنحراا المعياري للمستوى العام لتطبيق تقنيات
المعلومات واالتصال

Std. Deviation

Mean

Maximum

Minimum

N

0.21

3.03

3.34

2.90

4

اجمالي األوساط الحسابية

ي ير الجدول ( )8الى الوسط الحسابي العام للمحاور األربعة لتقنيات المعلومات واالتصال (األنترنيت ،قواعند
البيانننات ،والبرمجيننات والبرينند االلكتروننني) لقينناس مسننتوى تطبيننق تقنيننات المعلومننات واالتصننال والنناي بلن (
 ،) 3.03وحاا يملل بالنسبة الى مقياس ليكرت الخماسي ان اجابات العينة عموما كانت بمسنتوى متوسنط .امنا
االنحراا المعياري فيوح ان كان صاير واقل من المدى ،وحاا يعني ان حناك انسجام في اجابات افراد العينة
عن جميع األسإللة المتعلقنة بتطبينق مكوننات تقنينات المعلومنات واالتصنال .بهناا يمكنن ان نا نر النى ان نتناإلح
اجمالي المتوسطات الحسابية لمكونات تقنيات المعلومات واالتصال وحسب اجابات افراد العيننة تندعم الفر نية
الرإليسة التي تاكد عدم يوجد فروق دالة تحصاإليا عند مستوى الداللنة )  ) α ≤ 0.05فني متوسنطات تقنديرات
العاملين لدور تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا.
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االستنتاجات والمقترحات
اوال  :االستنتاجات
تتملل بحم النتاإلح في اآلتي :
 .1بن مستوى دور تقنيات المعلومات واالتصال في خدمات فندق بربيل روتانا حسب مقياس ليكرت كان
ايجابيا وبمستوى عالي في مجال استخدام ( األنترنيت ) وبمجمالي متوسط بل ( )3.34والناي احتنل
المرتبة األولى في اجابات افراد العينة.
 .2في مجال استخدام ( قواعد البيانات ،والبرمجيات والبريد االلكتروني) في خدمات فندق بربيل روتانا
حسب مقيناس ليكنرت كاننت بمسنتوى متوسنط وبمجمنالي متوسنط بلن () 2.90( ، )2.90( ،)2.98
على التوالي في اجابات افراد العينة .
 .3على الر م من حدالة الفندق وخبرخ تدارت الواسعة في المجال الفندقي .اا يدير الفندق ركة روتاننا
اللبنانية التي تمتلنك سلسنلة منن الفننادق الدولينة ،تال ان النتناإلح ارحصناإلية رجمنالي مسنتوى تطبينق
تقنيننات المعلومننات واالتصننال والنناي بل ن (  ) 3.03كانننت بمسننتوى متوسننط ال يتناس نب مننع احميتهننا
الحيوية للفندق في تقديم خدمات متميناخ  .حناا يعنني بن اسنتخدام تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت
في الفندق ال ياال منخف ا وال يتناسب مع تطلعات الابناإلن كنتيجنة لتبناطا تدارتن فني االسنتفادخ منن
تلك التقنيات حسب اجابات افراد العينة وتقديم خدمات تتناسب مع فندق فإلة خمسة نجوم.
 .4ان عدم قدرخ الفندق على االستفادخ من مكونات تكنولوجيا المعلومنات واالتصنال كمنا هنر منن خنول
اجابننات العينننة كحامننة واحنندخ فنني تقننديم خنندمات متكاملننة ،قنند ي ننعا مننن قدرتن علننى تحقيننق ر ننا
الاباإلن ،ومن قدرت التنافسنية امنام الفننادق األخنرى فني السنوق الفنندقي الناي ي نهد احتمنام وا ن
ومنافسة في ت ييد فنادق خمس نجوم جديد.
 .5ان النتاإلح قد تعطي ما ر عن حال اسنتخدام تكنولوجينا المعلومنات واالتصنال فني الفننادق األخنرى
القديمننة او الفننننادق األقننل تصننننيفا ومسنننتويات تطبيقهننا لتقنينننات او مكونننات تكنولوجينننا المعلومنننات
واالتصال.
لانيا  :المقترحات
في
.1

و النتاإلح التي تم التوصل تليها يمكن تقديم التوصيات التالية :
رورخ قيام اردارخ العليا لفندق بربيل روتانا بدور بكبر من الدور الاي تقوم ب فيما يخص دعم تطبيق
كافة وساإلل تقنيات المعلومات واالتصال في الفندق لتقديم خدمات متمياخ وتحقيق ميناخ تنافسنية تندعم
مركاه التنافسي داخل الصناعة الفندقية.
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 .2العمل على اينادخ مسنتوى تطبينق تقنينات المعلومنات واالتصنال بكنل ا نكالها فني مجنال اردارخ وبقسنام
الفندق الخدمية المختلفة  ،وفق راينة اسنتراتيجية لتحسنين األدا التن يمني منن خنول دمنح او تع نيق
خدمات الفندق المتنوعة وان مة تقنية المعلومات واالتصال .
 .3االحتمام بتحديث بجهاخ الحاسوب والبرمجيات ال رورية لخدمة اردارخ واقسامها كافة ،واالستفادخ من
لننورخ المعلومننات واالنترنيننت لايننادخ السننرعة والدقننة فنني تنجنناا المهننام المطلوبننة لتصننب بكلننر كفننا خ
وفاعلية في تقديم خدماتها.
 .4ن ننر الننوعي بننين العنناملين بمحميننة ودور تقنيننات المعلومننات واالتصننال واعتبارحننا فرصننة او رصننيدا
استراتيجيا حاما لتسهيل مهامهم ورفع كفا تهم الت ايلية ومرونة العمل واالتصال وتحسنين فني جنودخ
الخدمات وت جيع وتعايا للقدرخ التنافسية التن يمية.
 .5تنننوفير دورات تعليمينننة وتدريبينننة للعننناملين و م ننناركتهم فننني ورخ عمنننل خاصنننة بتقنينننات المعلومنننات
واالتصال لايادخ مهارتهم في التفاعل مع حكاا ان منة حديلنة وتقنديم خندمات متنوعنة ومتكاملنة لاينادخ
مستوى ر ا الاباإلن عن الخدمات االلكترونية المقدمة اليهم.
.6

رورخ قيام تدارخ الفندق المبحوث واردارات الفندقية عموما بمختلا تصنيفاتها ب عطا احمية لايادخ
استلماراتها في تقنيات المعلومات واالتصال من اجل التخطيط وتعايا كفا خ عملياتهنا التجارينة ،ودعنم
عملية اتخاا قراراتها اردارية ،وتحسين تنتاجيتها.
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