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 سالسل الفنادق والفنادق المستقمة بمدينة األسكندريةبالمعمومات  تكنولوجيا اتتطبيقدراسة 
 **نبيل بدران       **  اشرف عبد المعبود         *ليمى الزالقى         *الكريم أحمد عبد

 األسكندرية. –السيوف  -المعهد العالى لمسياحة والفنادق والحاسب اآللى *  
 جامعة الفيوم. –والفنادق كمية السياحة **

  

 الممخص

العصر الحالى ىو عصر تكنولوجيا المعمومات والتى أدت بالفرد والمجتمع إلى البحث عن كل  إن     
جديد ومستحدث لمحاق بيذه الثورة لتكنولوجيا المعمومات واالستفادة بكل ما أنتجتو فى مجاالت أعماليا 

وتعتبر تكنولوجيا المعمومات عامال محفزًا لممنظمات الفندقية الباحثة  .لمواجية المنافسة اإلقميمية والعالمية
لذا تسارعت المنظمات لتييئة  ،دائوأعن المنافسة والتميز في انتاجيا ومخرجاتيا وعن الكفاءة في 

ستخداميا في مجاالت عدة، وذلك لضمان عمميا بشكل صحيح مما يحقق إرضية الكفيمة لتطبيقيا ثم ألا
 تسعى المنظمة لتحقيقو. الذىاء الكفء معايير األد

الفنادق التابعة لسالسل الفنادق  بكل منتطبيقات تكنولوجيا المعمومات المتبعة  لذلك تناولت الدراسة     
ومدى توافر اإلمكانات بمدينة األسكندرية فئة الخمسة نجوم أو الفنادق المستقمة ذات الممكية الخاصة 

 ميام العاممين بيا. عمى أداء الالزمة إلستخداميا وتأثيرىا
ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد إستمارتى إستبيان قدمت األولى لمديرى األقسام ومساعدييم وقدمت  

وكان إجمالى عدد األستمارات التى تم  الثانية لمعاممين بقسم األغذية والمشروبات بالفنادق موضع الدراسة،
دييم بالقطاع الفندقى والعاممين بقسم األغذية والمشروبات فى سالسل توزيعيا عمى مديرى األقسام ومساع

 201، 140إستمارة وعدد اإلستمارات المستردة  227، 218الفنادق والفنادق المستقمة ىى عمى التوالى 
% من األستمارات 91.5% ، 92.1بة بنس 184، 129إستمارة وعدد األستمارات الصالحة لمتحميل 

عتمد ، المستردة عمى المنيج الكمى التحميمى لمدراسة من خالل إجراء التحميل اإلحصائى لمبيانات  وا 
 المتحصل عمييا.

وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين نظم المعمومات المتاحة فعميًا بين فئتى الفنادق موضع   
لعرض ببيو الفندق، ولم يوجد وشاشات االدراسة ما عدا ما يخص توافر األنترنت الالسمكى لغرف النزالء 

 ياأى فروق معنوية بين مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعمومات فى العمميات الفندقية وكذلك تأثير إستخدام
بين الممارسات الفعمية  0.01وجد فروق عند مستوى معنوية  وعمى أداء العاممين بفئتى الفنادق. إال أن

األىتمام مدى ة والمشروبات بالفنادق موضع الدراسة. وكذلك لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات بقسم األغذي
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بتدريب العاممين عمى إستخدام نظم تكنولوجيا المعمومات. وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات 
 مقترح لمدراسات المستقبمية.  تقديمالتى قد تسيم فى تطوير أداء العاممين لمياميم و 

، قسم األغذية ا المعمومات، سالسل الفنادق، الفنادق المستقمةتطبيقات تكنولوجي الكممات الدالة:

 والمشروبات.

 المقدمة
تواجو مؤسسات الضيافة شكاًل جديدًا من المنافسة لم يعرف من قبل، حتى أن البعض إصطمح عمى 
تسمية ىذا الوضع بالثورة الجديدة لتكنولوجيا المعمومات التي غيرت مجرى الحياة في جميع المناحى 

قتصادية واإلجتماعية والثقافية، ونظرًا ألىمية العنصر البشري بععتباره أثمن مورد لدى المؤسسات اإل
لذلك فعن اإلستخدام األمثل لو إعتمادًا عمى  .((Khan, 2018  واألكثر تأثيرًا في اإلنتاجية عمى اإلطالق

)نصراهلل،  يا كفاءة المنظمةمدى كفاءة، وقدرات، وخبرات ىذا العنصر البشري وحماسو لمعمل يتوقف عمي
2011.) 

تشمل كل الخدمات التى يمكن تقديميا لمضيوف بعيدا  أن صناعة الضيافة( Weame,1996)وأشار 
عن منازليم سواء فى المنتجعات أو الفنادق أو المعسكرات أو المناطق السياحية من خالل توافر كافة 

 Briggs (2005)من جانب آخر، ذكر ،يوفالخدمات والمنتجات التى تشبع إحتياجات ورغبات الض
and Powers&Barrows (2006)  صناعة الضيافة تعتبر صناعة متعددة األنشطة حيث تشمل أن

  ة.عدة مجاالت كالتنقل والسفر واإلقامة وتناول األغذية والمشروبات والبرامج واألنشطة الترفييي
عمي الحجم العام لمفندق وبالتالي عمى عدد ونوع فريق وتمعب ممكية الفنادق دورًا ىامًا في التأثير الكبير  

العمل بيذا الفندق. ويقصد بممكية الفنادق ىي مدى تبعيتيا لألفراد أو المؤسسات او لمشركات أو لمسالسل 
إلى Essays  (2018)وأشار  .(2009إلمتياز ) جمعة والزالقى، الفندقية أو لبعض الفنادق ذات حقوق ا

سع ويتألف من أنواع متعددة من أماكن اإلقامة، ويمكن تقسيم الفنادق إلى أنواع قطاع الفنادق واأن 
 مختمفة ولكنيا مصنفة عمى نطاق واسع إلى سالسل فنادق وفنادق مستقمة.

بأنو فندق يمثل جزًءا من سمسمة أو مجموعة  التابع لسمسمة فندقال Abo Eineen (2017) وقد عرف 
مالك، وىي شركة إدارية، تدير عدة فنادق ليا نفس االسم ولكنيا موجودة فنادق تديرىا نفس الشركة أو ال

 في مناطق مختمفة
(Chain, franchaise management).  يمكن أن يكونوا مالكين كمًيا أو جزئًيا لمفندق حيث يقومون و

ز )العالمة بعدارة شئون اإلدارة والتسويق والترويج. وتوفر السمسمة نفس الخدمات مثل اتفاقية االمتيا
دارة العائد والعروض الترويجية ومن التجارية، نظام الحجز، إلخ(.  مزايا االنتماء إلى سمسمة ىي الحجم وا 
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واتفاقيات التفاوض أكثر مرونة وتوفر دعًما لمحجوزات وحمالت التسويق ومعايير العالمة التجارية )أي 
 ضمان الجودة( والدعم االستشاري، 

 hotel-https://www.xotels.com/en/glossary/chain. 
األسم فندق ممموك ومدار بشكل مستقل، ال يسمح ألي مالك آخر بعستخدام  فيو الفندق المستقلأما   

ضيافة مستقمة" بشكل  أو عالمتو التجارية، وتعتبر جميع الفنادق التي ال ترتبط بسمسمة فنادق" التجارى
مميزات الفنادق المستقمة:المرونة وتفاعل وقوة القرار وسياسة التسعير المتغيرة واالستقالل ومن  أساسي.

اال إن الفنادق المستقمة ال تحظى بدعم من االنتماء الكبير)دعم التسويق، القوة  الخدمة. المالي وتفرد
 التفاوضية ضد وكالء السفر(    

 https://www.xotels.com/en/glossary/independent-hotel.   
ويختمف الييكل اإلدارى من فندق آلخر، فقد يتكون من إدارة عامة لمفندق يتبعيا مجموعة من اإلدارات 

ويرؤسو المدير العام  ،عامالتو ومستوى الخدمة التى يقدميا لعمالئوواألقسام تبعا لنوع الفندق وحجم ت
مديرى الشئون الماليو والقانونية والتجارية والموارد البشرية ويمثموا القطاع األدارى، أما القطاع  وويعاون

الفندقى فيشمل المكاتب األمامية واألغذية والمشروبات واألشراف الداخمى بجانب األمن والصيانة 
ىو القسم المسئول عن تقديم خدمة المأكوالت  األغذية والمشروبات (. ويعتبر قسم2010بدالعزيز، )ع

المطاعم بأنواعيا المختمفة،  وذلك فىعمالء والنزالء الذين يستخدمون مرافق الفندق لإلى اوالمشروبات 
تقو مسئولية التخطيط وصاالت الحفالت، والمميى الميمى، البارات، والكافتيريات. ويأخذ القسم عمى عا

والمطاعم وصاالت الحفالت والمؤتمرات وخدمة  والتشغيل لكافة عناصر المدخالت المتعمقة بالمطابخ
 والزالقى، 2010 الضيف، لتوفير مخرجات جيدة بكفاءة عالية وبأرقى مستوى خدمة ممكن)حافظ،

2018.) 
جاح المنظمة ولكن في ظل إدارة واعية المزودة بالمعارف عنصر إستثمارى وسر ن الموارد البشريةتعد  

والقوى العاممة ىي عبارة عن األفراد الذين ، (2013تسعى إلى توفير إطارات مؤىمة ومتخصصة )السيد،
يؤدون إسيامات ذات قيمة في سبيل تحقيق أىداف المؤسسة وىذه اإلسيامات من خالل إنتاجيم في 

وتحرص  .(Plessis et al, 2016و 2000 الوظائف التي يشغمونيا كموظفين وعاممين)شحادة،
المنظمات الفندقية عمى توفير القوى العاممة حسب التخصصات المطموبة، كذلك المحافظة عمى تمك 
الكفاءات وتنمية قدراتيا ورغبتيا عمى العمل بما يساعد عمى توفير قوة عمل راضية ومنتجة ويمكن 

   Lucier& Hendson ) ,2018و 2004 )مفتاح، المنظمة من بموغ أىدافيا بكفاءة وفاعمية
عبارة عن بيانات تمنح صفة المصداقية ويتم تقديميا لغرض معين وىي بيانات تكنولوجيا المعمومات و 

https://www.xotels.com/en/glossary/chain-hotel
https://www.xotels.com/en/glossary/independent-hotel.%20in%2020/8/2019
https://www.xotels.com/en/glossary/independent-hotel.%20in%2020/8/2019
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توضع في إطار ومحتوى واضح ومحدد. كما أن المعمومات ىى مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة 
متجانسة من األفكار والمفاىيم تمكن اإلنسان من  بتوليفية مناسبة بحيث تعطي معنًا خاصًا وتركيبة

كتشافياإلا   ستفادة منيا في الوصول إلى المعرفة وا 
الحقائق التي  أن إحدى 2013(Amin, -ul-Noor( David, ,and)(2020وأضاف ،(2012)بوقوش، 

 يمكن رؤيتيا بسيولة ىي أن المؤسسات من مختمف القطاعات قد تبنت رصد إستثمارات كبيرة في
تكنولوجيا المعمومات، لمحصول عمى منتجاتيا وخدماتيا وعممياتيا مدعومة بشكل أساسي بواسطة 

 التكنولوجيا في ىذا المجال.
  مما سبق يمكن إستنتاج ما يمى:

  تكنولوجيا المعمومات ىي أداة ميمة لتحقيق وظائف العاممين بالفنادق، واستخدام واسع النطاق في
 Kovach et al, (2002)العديد من الجوانبوظائف العاممين تؤثر عمى 

 مية وكفاءة ممارسات عاف العاممين بالفنادق يزيد من الفاستخدام تكنولوجيا المعمومات داخل وظائ
المعمومات عمى طول التسمسل  عالوة عمى ذلك، فعنو يسيل توزيعالعمل، ويقمل الوقت والتكاليف. و 

دارة المعرفة.اليرمي التنظيمي، كما أنو يتيح اتخاذ القرا  ,Silva &Gomes  رات التنظيمية وا 
(2015)  

  يؤدي االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعمومات في العمل إلى إنشاء أنواع جديدة من األعمال مثل
 Deepa,( 2017) العمل عن بعد وعقود المشاريع عمى شبكة اإلنترنت.

 يمة لمغاية لتحويل وظائف العاممين االستراتيجي حيث تعد تكنولوجيا المعمومات قوة م التأثير
 Platform (2020)بالفنادق

تكنولوجيا المعمومات عمى بناء استرتيجية تسويقية ناجحة منخفضة التكاليف. بل وتؤثر حيث تساعد  
بشكل فعال فى تحسين خدمة العمالء والجودة من خالل توفير التكنولوجيا التى يحتاجيا العمالء فى 

 الحصول عمى الخدمة. 
2007) Lam et al,). ولشدة المنافسة فى صناعة الضيافة فأن عمييا اعتماد تكنولوجيا المعمومات عمى

 Kim et al, 2008 and Khan)نطاق واسع لتحسين إنتاجيتيا وكفاءة موظفييا، وكذلك رضا العمالء. 
المنظمات فقد زادت العديد من  (Wang, 2008). وبالتالى اكتساب ميزة تنافسية مستدامة (2018

تيا فى مجال تكنولوجيا المعمومات من أجل تعزيز كفاءة عممياتيا التجارية، ودعم االفندقية تدريجيًا استثمار 
نخفاض التكاليف وبالتالى زيادة ا  ,Dipietro)  يراداتإلعممية صنع القرار، وزيادة وتحسين األنتاجية وا 

, 2019et al, 2011 and Bassano et alSirirak   ;2010). 
 ى:فيما يم تصاالت في القطاع السياحي والضيافىل واأهمية تكنولوجيا المعمومات  وتتمثل
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 تساعد المنظمات في الحصول عمى المعمومات المطموبة ألداء أعماليا بشكل مناسب ومميز. .1
 (2012العربى،)

عبد الرضا ) تساعد المنظمات في إيجاد فرص جديدة لمعمل )عمى سبيل المثال التسويق األلكترونى(. .2
 (2016 و زكي،

التي تبني عمى ضوئيا المنظمات اإلدارية ميزتيا التنافسية لما تحتمو ىذه  يةتعتبر القاعدة األساس .3
 ،2017 و 2016 عبد الرضا و زكي،) التكنولوجيا من دور فاعل ورئيس في إنجاح تمك المنظمات.

(Ivanov et al  
عادة تشكيل منتل بيا المنتعمل عمى تغيير الطريقة التي تعم .4 ، 2017 )جاتيا وخدماتيا.ظمات وا 

(Ivanov et al  
ان التطور في تكنولوجيا المعمومات يؤدي الى تغيرات في الخصائص الكمية لمعاممين بما يتطمب اتخاذ 
الترتيبات الالزمة لتحقيق الفاعمية من اإلستخدام لكل من نظم التكنولوجيا والعمالة، وما يترتب عمييا من 

)العتيبى، في الوظائف، وترتيبات العمل، وتوسيع مجاالت العمل والتعميم والتدريب عن بعد لمعاممينتغيير 
  Marilyn and Carlos 2017)و 2011وحسام ، 2010

وييدف  ويمثل التدريب أىمية خاصة فى ظل التغيرات األقتصادية واألجتماعية والتكنولوجية والحكومية
تجاىات من أجل تطوير أدائيم وتنميتيم بما ينعكس إيجابيًا عمى إلكساب المتدربين معارف وميارا ت وا 

زيد المال و و   2009والطعانى،   2005تطوير أداء المؤسسة بجوانبيا وأنشطتيا المختمفة )حسن، 
 اً تيتم المنظمات الفندقية بالتدريب ألن ما يتم إنفاقو في ىذه العممية يعد بمثابة استثمار و  (.2016قيدوم، 
عاممين، ىذا االستثمار يكون لو عائد يظير في شكل زيادة وتطور في انتاجية المؤسسة، أما عمى في ال

مستوى الفرد تظير أىمية التدريب في زيادة معارفو ومياراتو وقدراتو، األمر الذي يؤدي إلى رفع دافعية 
لتدريب استثمار فى كما يمثل ا(،  2017وعبد الرحمن ومجيد،  2004) ماىر، وقدرة الفرد عمى العمل، 

يكون لو مردود وعائد يظير فى بناء العنصر البشرى المنتج والفعال، مما يساىم حيث العاممين بالفنادق، 
 و 2013والسيد،  2004فى زيادة الكفاءة اإلنتاجية عمى مستوى المنظمة ككل )أبو سمطان، 

,Wilson2012تدريب ( عمى أن يتوفر بنية تحتية مناسبة لتمبية متطمبات ال(Badran and 
Maayouf, 2019).  

 أهداف الدراسة.
تيدف الدراسة، بصفة عامة، إلى إجراء دراسة مقارنة بين سالسل الفنادق والفنادق المستقمة بمدينة 
 األسكندرية من حيث تطبيق تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى أداء العاممين بيذه الفنادق وذلك من خالل:

 لوجيا المعمومات المتاحة فعميًا فى سالسل الفنادق والفنادق المستقمة.تكنو التعرف عمى نظم  .1
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وبصفة خاصة فى  بيذه الفنادقإلقاء الضوء عمى الممارسات الفعمية لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات  .2
 قسم األغذية والمشروبات.

عاممين بالفنادق التعرف عمى تأثير أستخدام التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعمومات عمى أداء ال .3
 موضع الدراسة.

ميام العاممين بيا فى مجال تطبيق تكنولوجيا أداء تقديم مقترحات قد تفيد المؤسسات الفندقية لتحسين  .4
 المعمومات.

 الدراسة. مشكمة
تسعى الفنادق جاىدة إلى مسايرة عصر تكنولوجيا المعمومات واألستفادة منيا فى مجاالت خدماتيا 

جودة خدمات الضيافة لن تتم إال بعتاحة  لمحمية واألقميمية والعالمية، ونظرًا إلى أنلمواجية المنافسة ا
ستخدام التكنولوجيا لذلك فقد زادت فى مجال تكنولوجيا تدريجيا تيا استثمار إالعديد من المنظمات الفندقية  وا 

ة وتحسين األنتاجية ، ودعم عممية صنع القرار، وزيادالخدميةالمعمومات من أجل تعزيز كفاءة عممياتيا 
نخفاض التكاليف وبالتالى زيادة األيرادات.  وا 

 ومن ىنا تبرز مشكمة الدراسة والتى يمكن صياغتيا فى عدة تساؤالت:
ما ىى نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميًا بالفنادق خمسة نجوم التابعة لسالسل الفنادق والفنادق  .1

 المستقمة بمدينة األسكندرية؟
فروق جوىرية بين الممارسات الفعمية بقسم األغذية والمشروبات بكال فئتى الفنادق موضع ىل توجد  .2

 الدراسة؟
 ما ىو تأثير إستخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء العاممين؟ .3
ما مدى إىتمام إدارة الفنادق موضع الدراسة بتدريب العاممين عمى إستخدام تكنولوجيا المعمومات فى  .4

 أداء أعماليم؟
 رضيات الدراسةف

الفرضية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميا بسالسل 
 الفنادق والفنادق المستقمة.

الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعمومات فى العمميات 
 نادق المستقمة.الفندقية بسالسل الفنادق والف

لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات  ةالفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات الفعمي
 لمعاممين بقسم األغذية والمشروبات بين سالسل الفنادق والفنادق المستقمة.

  
 

 منهجية الدراسة
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تكنولوجيا  نظم حصر يعتمد عمى والذى فى جمع البيانات الدراسة المنيج الكمى التحميمىت إتبع
موضع الدراسة وتحميميا والربط بينيا والمقارنة بين تأثيرىا عمى العاممين بكل  بالفنادق المتبعة المعمومات

  من سالسل الفنادق والفنادق المستقمة.
 أسموب جمع البيانات.

صممتا خصيصا ليذا الغرض لجمع بيانات الدراسة الوصفية والكمية عمى إعداد إستمارتى إستبيان  إعتمد
من خالل وضع عدد من األسئمة تم التخطيط ليا وصياغتيا بما يساىم فى التوصل إلى النتائج المرجوة 
من الدراسة، مع اإلستعانة بالدراسات البحثية السابقة التى تناولت دور تكنولوجيا المعمومات فى تحسين 

 أداء العاممين فى المؤسسات الفندقية.
الخصائص : مديرى األقسام ومساعدييم البيانات التالية األولى والتى قدمت إلى ستبياناإلارة وشممت إستم

، بنود( 7) نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميًا بالفندقو  ،بنود( 6)  الديموجرافية لعينة الدراسة
ستخدام تكنولوجيا تأثير كفاءة إو  بنود(،  7)تطبيقات تكنولوجيا المعمومات فى العمميات الفندقيةو 

عتمدت إجابة السؤال الثانى عمى اإلجابة بنعم أو  بنود(.  4) المعمومات عمى أداء العاممين بالفنادق وا 
جابة السؤالين الثالث والرابع عمى مقياس ليكرت الثالثى ) أوافق، محايد، ، غير موافق(.  إحيانًا أو ال، وا 

 البيانات التالية: ، وشممتن بقسم األغذية والمشروباتالعاممي الثانية إلى ستبياناإلإستمارة  وقدمت
تكنولوجيا المعمومات الممارسات الفعمية لتطبيقات و بنود(،  5)الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة

 التدريب عمى إستخدام تكنولوجيا المعمومات فى المؤسسة الفندقيةو قسم األغذية والمشروبات، لمعاممين ب
صياغة السؤال الثانى عمى األجابة بنعم أو أحيانًا أو ال بينما أعتمدت صياغة . وأعتمدت د(بن 11)

 السؤال الثالث عمى مقياس ليكرت الثالثى  ) أوافق، محايد، ، غير موافق(.
اإلستبيان المعدة لمدراسة عمى مجموعة من السادة  عرض إستماراتختبار معامل الصدق بإجرى أو      

الى الدراسات الفندقية والموارد البشرية إلبداء الرأى نحو مدى صحة المحكمين المتخصصين فى مج
صياغة العبارات باإلستمارة ونوعية األسئمة وتوافقيا مع موضوع الدراسة ومالءمتيا لميدف الذى صممت 
من أجمو وقد تم األخذ بجميع توصياتيم والتى تمثمت فى ضرورة إجراء تعديالت فى صياغة بعض 

ستب  عاد بعض العبارات لعدم جدواىا أو تكرارىا لممعنى. العبارات. وا 
متعرف عمى مدى تفيم الفئة المستيدفة لألسئمة من حيث تبار ثبات إستمارة اإلستبيان لكما أجرى إخ    

ستخدم معامل ثبات ألفا  (2010)عبد الرازق،  مدى وضوحيا وعدم حدوث لبث أو تداخل فى فيميا وا 
مما يعطى مؤشرا قويا عمى التوالى  0.79 و 0.82لثبات المحسوب ىو وكانت قيمة معامل ا ،كرونباخ

 عمى ثبات إستمارة اإلستبيان حيث أوضح 



 الفيومجامعة  –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة المجلة 
 2222يونيو ( 6( العدد )61)المجلد 

210 
 

(Glieny and Glein, 2003 أن زيادة معامل الثبات المحسوب بيذه الطريقة عن )يعنى ثبات  0.7
 اإلستمارة. 
 الدراسة. عينةو مجتمع 

س نجوم بمدينة اإلسكندرية سواء التى تتبع ممكيتيا سالسل يشمل مجتمع الدراسة جميع الفنادق فئة الخم
الفنادق او الفنادق المستقمة، حيث يتوافر بمدينة األسكندرية الفنادق ذات الدرجات السياحية المختمفة سواء 

أكثر فئات الفنادق  أنياسالسل الفنادق أو الفنادق المستقمة، وتم إختيار الفنادق فئة الخمس نجوم حيث 
ما بمعايير التطور والتحسين المستمر لقدرات وميارات العاممين بيا، وبالتالى فعن البيانات المتحصل إلتزا

بناءًا و  ،عمييا ستعكس األداء الفعمى لمعاممين نتيجة ممارسة مياميم بأحدث وسائل تكنولوجيا المعمومات
فندق  15اإلسكندرية وجد بمدينة ي Egyptian Hotels Guide( 2019عمى دليل الفنادق المصرية )

( حصر 1ويوضح شكل )، فئة خمسة نجوم منيا تسع فنادق تابعة لسالسل الفنادق وستة فنادق مستقمين
-1وقد تم اإلشارة بدون ترتيب بأرقام كودية ) ،لمفنادق التى تتبع ممكيتيا سالسل الفنادق والفنادق المستقمة

، وتمثمت عينة الدراسة فى فئتين ( لمفنادق المستقمةA- F( لمفنادق التابعة لسالسل الفنادق وبالرموز )9
من المستويات اإلدارية بيذه الفنادق، الفئة األولى لمديرى ومساعدى ثالثة أقسام أمامية بالقطاع الفندقى 

قسم اإلشراف الداخمى. والفئة الثانية شممت عينة و قسم األغذية والمشروبات، و وىم قسم المكاتب االمامية، 
قسمى المكاتب األمامية ب العاممين تناول سبق العاممين بقسم األغذية والمشروبات، حيث عشوائية من

    (.2021وآخرون) عبدالكريمسابق لواألشراف الداخمى فى بحث 
 

 الفنادق موضع الدراسة                                             
 
 

فنادق  6                              فنادق تابعة لمسالسل 9              
 مستقمة

 Four Seasons Hotel at 
San Stefano  

 Eastern Al Montazah Hotel 

 Helnan Palestine Hotel  El Salamlek Palace Hotel & 
Casino 

 Hilton Alexandria King's 
Ranch 

 Iberotel Borg El Arab 
Alexandria 

 Hilton Corniche Alexandria  Porto Marina Resort & Spa 
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 Hilton Green Plaza 
Alexandria 

 Tolip Corniche Alexandria 

 Mediterranean Azur Hotel  Tolip Family Club Borg El Arab 
 Radisson Blu Hotel, 

Alexandria 
 

 Sheraton Montazah Hotel  
 Tivoli Dome Marina Hotel  

 
 Egyptian Hotels Guide( 2019)المصدر:          

 ( حصر فنادق السالسل والفنادق المستقمة موضع الدراسة مرتبة أبجديا1شكل )
 

، تم حساب أعداد العينة الممثمة من SPSS-V-20وبعستخدام معادلة ستيفن ثامبسون الواردة فى برنامج 
ا عشوائيًا ( عدد األستمارات التى تم توزيعي1ويوضح جدول ) ،مديرى األقسام ومساعدييم ومن العاممين

، وكان عدد إستمارات مديرى األقسام بسالسل الفنادق والفنادق المستقمة بفئتى الفنادق موضع الدراسة
 72،  112 عمى التوالى وعدد إستمارات العاممين الصالحة لمتحميل ىو  54، 75الصالحة لمتحميل ىو 

% والعاممين 92.1ى األقسام ىى عمى التوالى، وكان إجمالى نسبة اإلستمارات الصالحة لمتحميل لمدير 
 % بالفنادق موضع الدراسة.91.5ىى 
الموزعة والمستردة والصالحة لمتحميل لمديرى األقسام والعاممين  ( إجمالى عدد الستمارات1جدول)  

 موضع الدراسة:بالفنادق 

 تبعية

 العاممين مديرى األقسام

عدد األستمارات 
 الموزعة

عدد 
األستمارات 
 المستردة

ستمارات األ
الصالحة 
 *لمتحميل

عدد 
األستمارات 
 الموزعة

عدد 
األستمارات 
 المستردة

األستمارات 
الصالحة 
 *لمتحميل

سالسل 
 الفنادق

 111 111 130 51 08 131 العدد
% 188% 19.3% 93.0% 188% 00.8% 91.0% 

الفنادق 
 المستقمة

 51 59 09 18 68 03 العدد
% 188% 51.3% 98.8% 188% 00.0% 91.1% 

 108 181 115 119 188 110 العدد األجمالى
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% 188% 68.1% 91.1% 188% 00.1% 91.1% 
 *النسبة المئوية لإلستمارات الصالحة لمتحميل منسوبة إلى عدد األستمارات المستردة.

تى وح 2019وقد إستغرقت الدراسة الميدانية مدة أربعة أشير منذ بدء توزيع إستمارات اإلستبيان فى مايو
تبعت الدراسة عدد من األساليب اإلحصائية الكمية والوصفية 2019سبتمبراإلنتياء من جمعيا فى  .وا 

لتحميل البيانات التى تم التوصل إلييا من خالل إستمارة اإلستبيان وىى: عدد التكرارات والنسبة المئوية 
برامج اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية الكمية لمبيانات، الرسوم البيانية لوصف العالقات، األستعانة بحزمة ال

 إلجراء التحميل اإلحصائى لمنتائج التى توصمت إلييا الدراسة. SPSS -V-20اصدار 
 نتائج الدراسة والمناقشة.

 الخصائص الديموجرافية لمديرى األقسام ومساعديهم.
كانت الفئات ( الخصائص الديموجرافية لمديرى األقسام ومساعدييم موضع الدراسة و 2يستعرض شكل )

% فى 68.5% من عينة سالسل الفنادق و تمثل نفس الفئة 73.3تمثل نسبة  60إلى  46العمرية من 
الفنادق المستقمة من مديرى األقسام وىو ما يزيد عن ثمثى حجم عينة الدراسة وجاء فى الترتيب الثانى 

بالعينة موضع الدراسة بمغت ىو حوالى ثمث العينو، وكانت نسبة الذكور  45إلى  36الفئة العمرية من
 ،% من أجمالى افراد العينة فى سالسل الفنادق والفنادق المستقمة عمى الترتيب72.2%،77.3نحو 

 وبذلك فعن أغمب المراكز القيادية فى األقسام محل الدراسة من الذكور.
 ى ربع العينة فىمثل حوالماجستير/ دكتوراه(المؤىل فوق العالى )وقد أشارت نتائج نفس الشكل إلى أن 

% مما يعكس إعتماد 18.5% بينما كانت النسبة فى الفنادق المستقمة 24.0سالسل الفنادق بنسبة 
ماجستير الفنادق التابعة لمسالسل أكثر فى إدارتيا عمى الحاصمين عمى درجات عممية أعمى )ال

ثالثة أرباع حجم العينة من عام حوالى  16الى  11يمثل ذوى الخبرة التى تتراوح بين من و والدكتوراه(. 
عام فأكثر، مما يظير أن جميع مديرى األقسام  17فئتى الفنادق وحوالى ربع العينة لدييم خبرة 

 17عامًا إلى أكثر من  11ومساعدييم فى فئتى الفنادق موضع الدراسو لدييم خبرة عممية ال تقل عن 
دورات فأكثر فى مجال تكنولوجيا  3رو وكانت نسبة مديرى األقسام ومساعدييم الذين حض    عامًا.

%، مما يبين 79.6% بينما كانت فى الفنادق المستقمة بنسبة 86.7المعمومات فى سالسل الفنادق 
 إىتمام إدارة الفنادق موضع الدراسة بتدريب القيادات فى مجال تكنولوجيا المعمومات. 
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بسالسل الفنادق والفنادق المستقمة األقسام ومساعديهم الخصائص الديموجرافية لمديرى (:  1شكل )
 موضع الدراسة.

 
 نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميًا بالفندق.

وعند عرض  ،نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميًا فى فئتى الفنادق موضع الدراسة( 2)يظير جدول 
مكاتب األمامية، واألغذية والمشروبات، واألشراف نتائج بنود الجدول تم دمج أعداد مسئولى اإلدارات بال

النظم المتاحة  وقد تراوحت سالسل الفنادق والفنادق المستقمة لتسييل مناقشة النتائج،الداخمى بكل من 
 إلى 74% فى البنود موضع الدراسة بينما تراوحت ىذه النسبة بين  .98.7إلى  88بسالسل الفنادق بين 

وأظيرت النتائج عدم وجود فروق معنوية عند المقارنة بين المتاح من كل مة. % فى الفنادق المستق98.1
شاشات ما يخص عنصر مقاس فى ىذا الجدول بين سالسل الفنادق والفنادق والفنادق المستقمة، ما عدا 

 .فى فئتى الفنادق( Wi-Fi)السمكى الخدمات الفندق بالبيو وتوافر األنترنت عرض 
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 WiFiوجود إنترنت السمكى يخص  فيما فئتى الفنادقعنوي ما بين متوسط وايضًا لوحظ وجود فرق م
بينما فى   1.91فى فئتى الفنادق، حيث كان المتوسط فى سالسل الفنادق = باألجنحة وغرف النزالء

، ومستوي 127بدرجات حرية = T=  2.175 قيمة  وكانت  1.76الفنادق المستقمة كان المتوسط = 
 . 0.05معنوية 
 et al Atef  and(2020) Touni(2021)موضع الدراسة مع ما وجده  الخدمات التكنولوجيةوتتفق 

and Magdy    التى يتطمبيا النزالء بفنادق ( و 2الموضحة بجدول ) من حيث نظم تکنولوجيا المعمومات
 الخمس نجوم.

 نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميًا بالفنادق موضع الدراسة:(:  1جدول) 

 عناصر القياس م
ت  (18الفنادق المستقمة )ن = (51سالسل الفنادق )ن =

المحسو 
 بة

المتو  غير متاح متاح الداللة
 سط

المتو  غير متاح متاح
 % ن % ن % ن % ن سط

نظام شبكات التصال   1
.LAN. 51 98الداخمى 

5 8 1.3 1.91 11 96.
 غير دال 8.831 1.96 3.5 1 3

رونى لمتواصل البريد اللكت  1
.95 53 مع العاممين فى األقسام. 

3 1 1.5 1.95 89 98.
 غير دال 1.890 1.91 9.3 1 5

 قاعدة البيانات الخاصة بالعمميات الفندقية:  3
.90 58 ( الحجز لإلقامة. 1 

5 1 1.3 1.99 13 90.
 غير دال 8.133 1.90 1.9 1 1

.91 69 ( بيانات العمالء. 1 
8 6 0.8 1.91 89 98.

 غير دال 8.111 1.91 9.3 1 5

.93 58 ( المشتريات.3 
3 1 6.5 1.93 86 01.

1 0 18.
 غير دال 1.831 1.01 0

إنترنت فائق السرعة لنظم   8
.98 51 معمومات دولية .

5 8 1.3 1.91 80 00.
9 6 11.

 غير دال 1.181 1.09 1

.96 51 نظام الحجز اللكترونى.   1
8 3 8.8 1.96 18 91.

 غير دال 8.039 1.93 5.8 8 6

 يوجد فى بهو الفندق شاشات عرض:  6
 دال *1.811 13.1.05 05.5 85 1.99 1.3 90.1 58 لخدمات الفندق. (1



 الفيومجامعة  –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة المجلة 
 2222يونيو ( 6( العدد )61)المجلد 

215 
 

5 8 8 

.00 66 برامج الترفيه واألنشطة. (1
8 9 11.

8 1.00 81 03.
3 9 16.

 غير دال 8.518 1.03 5

 يوجد باألجنحة وغرف النزالء :  5

.Wi-Fi 60 98إنترنت السمكى  (1
5 5 9.3 1.91 81 51.

9 13 18.
 دال *1.151 1.56 1

.Wired 69 91وصمة إنترنت  (1
8 6 0.8 1.91 88 01.

1 18 10.
 غير دال 1.695 1.01 1

شاشات عرض لخدمات  (3
.96 51 الفندق 

8 3 8.8 1.96 80 00.
9 6 11.

 غير دال 1.815 1.09 1

إتصال النزالء بالشبكة  (8
.00 66 النترنت.

8 9 11.
8 1.00 88 58 18.

 غير دال 1.968 1.58 16 8

ت الجدولية عند       115درجات الحرية=     SPSS -V-20من واقع مخرجات برنامج 
 1.611=8.81ت الجدولية عند      1.959=8.81

 8.81**: دال عند مستوى معنوية                8.81 *: دال عند مستوى معنوية 
 
 ومات فى العمميات الفندقية .مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعم 

( مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعمومات فى العمميات الفندقية بجميع األقسام من 3)تعكس النتائج بجدول 
حيث متابعة تقارير العمميات اليومية لألقسام الفندقية والتعامل مع أستفسار العاممين وتنظيم كل من قاعدة 

وقد تراوحت نسبة  واختيار العاممين الجدد ودراسة معدل دوران العاممين. بيانات العاممين والبرامج التدريبية
فى سالسل  %89.3-84تطبيق تكنولوجيا المعمومات فى العمميات الفندقية فى ىذه المجاالت بين 

%، بينما تراوحت ىذه النسبة فى الفنادق 78.7الفنادق ما عدا إختيار العاممين الجدد حيث وصمت إلى 
% فى جميع المجاالت ماعدا تنظيم البرامج التدريبية وتقدير معدل دوران 87.0-83.3ن المستقمة بي

  .عمى التوالى 77.8، 75.9العمالة حيث كانت النسبة 
من ضرورة اإلىتمام بتطبيقات تكنولوجيا المعمومات في  Stone et al(2015) وىذا ما أوصى بو    

ستيعاب ىذه إلتدريب الكوادر العاممة من العاممين بالفنادق  تنمية ميارات العاممين بالفنادق ويشمل ذلك:
 التطبيقات مع وضع الخطط الالزمة لتكيف المؤسسات مع ىذه التطبيقات.
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عمى ضرورة   Alzola et al(2020) and Ezzaouia & Gidumalb (2020)كل من  كما أكد     
لمعمومات وتطبيقاتيا لما لو من أىمية فى إىتمام المؤسسات الفندقية باإلستثمار فى مجال تكنولوجيا ا

 طور صناعة الضيافة بصفة عامة.ترتقاء بجودة الميام الفندقية و إلا

(: مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعمومات فى العمميات الفندقية بأقسام الفنادق موضع  3جدول ) 
  الدراسة.

 عناصر القياس م
ت  (18الفنادق المستقمة )ن = (51سالسل الفنادق )ن =

المحس
 وبة

المتو  أحيانا نعم الداللة
 سط

المتو  أحيانا نعم
 % ن % ن % ن % ن سط

متابعة تقارير العمميات   1
.09 65 اليومية لألقسام.

3 0 18.
5 1.09 85 05.

8 5 13.
8 1.05 8.39

9 
غير 
 دال

.00 66 متابعة إنجاز العاممين لحظيا.  1
8 9 11.

8 1.00 88 01.
1 18 10.

1 1.01 8.99
5 

غير 
 دال

التعامل مع إستفسارات   3
.01 68 العاممين. 

3 11 18.
5 1.01 81 03.

3 9 16.
5 1.03 8.38

5 
غير 
 دال

.06 61 تنظيم قاعدة بيانات العاممين.   8
5 18 13.

3 1.05 86 01.
1 0 18.

0 1.01 8.13
0 

غير 
 دال

تنظيم البرامج التدريبية لرفع   1
.08 63 الكفاءة.

8 11 16.
8 1.08 81 51.

9 13 18.
1 1.56 1.11

3 
غير 
 دال

.50 19 إختيار العاممين الجدد.  6
5 16 11.

3 1.59 81 03.
3 9 16.

5 1.03 8.61
5 

غير 
 دال

.08 63 تقدير معدل دوران العمالة .  5
8 11 16.

8 1.08 81 55.
0 11 11.

1 1.50 8.09
1 

غير 
 دال

ت الجدولية عند    115لحرية=درجات ا       SPSS -V-20من واقع مخرجات برنامج 
 1.611=8.81ت الجدولية عند         1.959=8.81
 8.81**: دال عند مستوى معنوية      8.81*: دال عند مستوى معنوية  
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 تأثير إستخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء العاممين بالفنادق.
ء العاممين بالفنادق. وقد تم إستبعاد نتائج ( تأثير إستخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أدا4يوضح جدول ) 

عينة الدراسة. ب أى فردال أوافق من الجدول فى فئتى الفنادق موضع الدراسة حيث أنيا لم يتم إختيارىا من 
يجابى إلستخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء العاممين بالفنادق إلوتظير النتائج فى ىذا الجدول التأثير ا

وكانت  ،لقياس بالجدول سواء فى سالسل الفنادق أو الفنادق المستقمة موضع الدراسةفى جميع عناصر ا
تزيد من أداء العاممين بكفاءة، و تساىم فى تطوير أداء العاممين، جميعيا غير دالة إحصائيا من حيث أنيا 

 2011)ره وىذا يتفق مع ما ذك ،تزيد تكنولوجيا المعمومات من تقدم األداءكما معدل إنجاز المعمل، و 
Lipman, أن ما تتيحو تكنولوجيا المعمومات من تسييالت فى إدارة األعمال تؤدى إلى تطور تركيبة )

 .داخل المنشأة الفندقية الموارد البشرية
 و ابراىيم و آخرون( 2018سميمان)كما توصی الكثير من الدراسات الحديثة التى قام بيا كل من     

بضرورة التقييم المستمر ألداء وكفاءة العاممين لمتعرف عمى أىم  (2020) اليحيي وشمعونو ( 2020)
حيث أصبح  إستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في قطاع المتطمبات التی تساىم فی تطوير أدائيم، 

السياحة والضيافة البنة األساسية لمتنمية، ولم تعد خيارا بالنسبة لمقائمين عمى القطاع الفندقى، بل حتمية 
( 2006فرضيا األوضاع اإلقتصادية الراىنة لتطوير وتنمية ىذا القطاع، وىذا ما أكده أيضًا الموسوى)ت

 ( من خالل دراستيم تأثير تکنولوجيا2021) et al  Atef وVidal (2019 )( و2010وبختي وشعوبي)
 المعمومات عمى أداء العاممين.

 أداء العاممين بالفنادق موضع الدراسة. ( :تأثير إستخدام تكنولوجيا المعمومات عمى 8جدول ) 

 عناصر القياس م
الفنادق المستقمة )ن  (51سالسل الفنادق )ن =

=18) 
 ت

المحس
 وبة
T 

المتو  محايد أوافق الداللة
 سط

المتو  محايد أوافق
 % ن % ن % ن % ن سط

تساهم فى تطوير أداء   1
93 70 العاممين

.3 1 
6.
5 8.53 50 92

.6 8 5.
8 8.61 1.18

8 
غير 
 دال

93 70 تزيد من أداء العاممين بكفاءة  1
.3 1 

6.
5 8.56 51 94

.4 3 1.
6 8.61 1.89

8 
غير 
 دال

96 72 تزيد من معدل إنجاز العمل  3
.0 3 

8.
8 8.03 50 92

.6 8 5.
8 8.63 1.91

8 
غير 
 دال

تزيد تكنولوجيا المعمومات من   8
94 71 تقدم األداء 

.7 8 
1.
3 8.08 49 90

.7 1 9.
3 8.65 1.11

1 
غير 
 دال
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ت الجدولية عند        115درجات الحرية=       SPSS -V-20من واقع مخرجات برنامج 
 1.611=8.81ت الجدولية عند     1.959=8.81

 8.81**: دال عند مستوى معنوية                   8.81*: دال عند مستوى معنوية  
 دق.الخصائص الديموجرافية لمعاممين بالفنا

بقسم األغذية والمشروبات، والذين شاركوا فى ىذه  ( الخصائص الديموجرافية لمعاممين3يستعرض شكل ) 
 69.4 %،72.3تمثل نسبة  35إلى  20بفئتى الفنادق موضع الدراسة، وكانت الفئة العمرية من  الدراسة

% من عينة سالسل الفنادق و الفنادق المستقمة عمى التوالى. وىو ما يزيد عن ثمثى حجم عينة الدراسة 
وىى حوالى ثمث العينة فى كل من فئتى الفنادق،  45إلى  36وجاء فى الترتيب الثانى الفئة العمرية من 

اد العينة فى سالسل % من أجمالى افر 70.8%، 74.1وبمغت نسبة الذكور بالعينة موضع الدراسة نحو 
حوالى عاما  10الى  5الفنادق و الفنادق المستقمة عمى التوالى، وتمثل الخبرة العممية  التى تراوحت بين 

 16الى  11بينما كانت  تمثل الخبرة من  ،% عمى التوالى73.6% 85.7بنسبة  ثمثى حجم عينة الدراسة
، وكانت الدورات التدريبية التى حضرىا العاممين عام حوالى خمس العينة فى فئتى الفنادق موضع الدراسة

%  فى 70.8% و 71.4بنسبة تتراوح بين دورة واحدة إلى دورتين   فى مجال تكنولوجيا المعمومات ىى 
الفنادق المستقمة وسالسل الفنادق عمى التوالى ويمثل الذين حضروا ثالثة دورات فأكثر حوالى ربع عينة 

 مما يبين أىتمام إدارة الفنادق موضع الدراسة بتدريب العاممين فى ىذا المجال.الدراسة من فئتى الفنادق، 
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عينة ل(: الخصائص الديموجرافية 3شكل )
الدراسة من العاممين فى قسم األغذية 
والمشروبات بسالسل الفنادق والفنادق 

 المستقمة موضع الدراسة 

 
 معمومات لمعاممين بقسم األغذية والمشروبات .الممارسات الفعمية لتطبيقات تكنولوجيا ال
( أن أستخدام تكنولوجيا المعمومات فى إداء ميام األفراد عينة 5يظير من النسب المئوية فى جدول )

ستقبال طمبات النزيل من خدمة الغرف إليكترونيا كانت متقاربة لحد ما  فى سالسل الفنادق وفى  الدراسة وا 
 % عمى التوالى.84،81 الفنادق المستقمة حيث كانت

% فى سالسل 78.6فيما يتعمق بربط القيمة التغذوية بمكونات الوجبة الغذائية اليكترونيا فقد كانت 
 % فى  الفنادق المستقمة.65.3الفنادق، 

بينما لوحظ فروق كبيرة بين الممارسات الفعمية لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات بقسم األغذية والمشروبات 
وضع الدراسة فى باقى العناصر القياسة بالجدول . وتراوحت نسبة األجابة بنعم فى سالسل بالفنادق م

 %.80.6-66.7% بينما تراوحت ىذه النسبة فى الفنادق المستقمة بين 90.2 -81.3الفنادق بين 
( بصفة عامة إلى إعتماد سالسل الفنادق عمى تطبيقات تكنولوجيا 5وتشير النتائج فى الجدول )

مات بدرجة كبيرة فى مجال خدمة األغذية والمشروبات عن الفنادق المستقمة، وبصفة خاصة فى المعمو 
رساليا إليكترونيا إلى المطبخ، وحساب متوسط اإلستيالك  مجال تمقى طمبات البيع من العميل بالمطعم وا 

)األقل تكمفة( الفعمى من الخامات واإلستيالك النظرى، وعند دراسة األطباق المقدمة بالفندق من حيث 
وتحديد كميات الخامات المطموبة عند ادخال قوائم الطعام لمحفالت، ودقة تحديد بيانات الوجبات التى تم 
بيعيا لضمان جودة المعمومات فيما يتعمق بنوعية الوجبات وكذلك إبالغ األدارة اليندسية باإلصالحات 

  العاجمة بين فئتى سالسل الفنادق والفنادق المستقمة.
(: الممارسات الفعمية لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات لمعاممين بقسم األغذية والمشروبات 1ول )جد

 .بالفنادق موضع الدراسة

 عناصر القياس م
سالسل الفنادق )ن 

=111) 
الفنادق المستقمة )ن 

=51) 
 ت 
المحس
 وبة
T 

المتو  أحيانا نعم الداللة
 سط

المتو  أحيانا نعم
 % ن % ن % ن % ن سط

 أواًل: إستخدام تقنية المعمومات فى أداء المهام. 
أستخدم تكنولوجيا المعمومات فى إداء  1

03 98 مهامى بجانب طرق أخرى 
.9 10 16

.1 
1.0
8 10 08

.6 18 19
.8 

1.0
1 

8.10
6 

غير 
 دال

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 دورات فأكثر 3 دورة إلى دورتين ال يوجد

 الدورات التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات %

سالسل 
 الفنادق

الفنادق 
 المستقلة



 الفيومجامعة  –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة المجلة 
 2222يونيو ( 6( العدد )61)المجلد 

220 
 

تمقى طمبات البيع من العميل بالمطعم   1
رسالها إليكترونيا إلى المطبخ 00 99 وا 

.8 13 11
.6 

1.0
0 80 66

.5 18 33
.3 

1.6
5 

3.81
 دال **1

3 
المقارنة بين الستهالك الفعمى من  

وبالتالى نسبة  الخامات والستهالك النظرى
 .CONTROL COST الفاقد

90 05
.1 18 11

.1 
1.0
0 13 53

.6 19 16
.8 

1.5
8 

1.15
 دال *5

المطابقة  بين األطباق الخارجة واألطباق   8
06 95 المباعة من الفواتير. 

.6 11 13
.8 

1.0
5 11 56

.8 15 13
.6 

1.5
6 

1.58
5 

غير 
 دال

 دراسة األطباق المقدمة بالفندق :  1
.03 93 ( األكثر شعبية1 

8 19 15.
8 

1.0
3 16 55.

0 16 11.
1 

1.5
0 

8.00
8 

غير 
 دال

.05 90 ( األكثر ربحية.1 
1 18 11.

1 
1.0
0 15 59.

1 11 18.
0 

1.5
9 

1.88
9 

غير 
 دال

.01 96 مفة.( األقل تك3 
5 16 18.

3 
1.0
6 18 69.

8 11 38.
6 

1.6
9 

1.18
 دال *3

بيانات األستالم والتخزين والصرف    6
08 91 لمخامات 

.0 15 11
.1 

1.0
1 11 56

.8 15 13
.6 

1.5
6 

1.30
6 

غير 
 دال

تحديد كميات الخامات المطموبة عند ادخال   5
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 دقة تحديد بيانات الوجبات التى تم بيعها لضمان جودة المعمومات والمتابعة من حيث.   0
18 ( نوعية الوجبات 1 
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09.
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1.0
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 دال **3
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8 
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18 (  وقت البيع8 
8 

09.
3 11 18.
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1.0
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8 
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1.61
 دال **3

ربط القيمة التغذوية بمكونات الوجبة    9
50 00 الغذائية إليكترونيا 

.6 18 11
.8 

1.5
9 85 61

.3 11 38
.5 
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 غير
 دال

1
8 

إستقبال طمبات النزيل من خدمة الغرف   
03 98 اليكترونيا.
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 دال

 ثانيًا: التواصل مع أقسام الفندق األخرى.  
 
1 

 إبالغ االدارة الهندسية باألعمال المطموبة: 
18 ( االصالحات العاجمة.1 
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09.
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التصال بالمشتريات لتوفير احتياجات    1
08 91 العمل. 
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ت الجدولية عند      101حرية=درجات ال      SPSS -V-20من واقع مخرجات برنامج 
                                8.81*: دال عند مستوى معنوية       1.106=8.81ت الجدولية عند            1.961=8.81

 8.81**:دال عند مستوى معنوية  
 التدريب عمى إستخدام تكنولوجيا المعمومات.

أىمية التدريب واىتمام اإلدارة بمسايرة التطور وامتالك أجمع العاممين فى سالسل الفنادق بالموافقة عمى 
خطة لمتدريب فى مجال تكنولوجيا المعمومات مع توافر تجييزات متميزة لمتدريب بما يدعم الجانب 

%، بينما اختمفت 99.3- 98.0التطبيقى مع األستفادة من الدورات التى يتمقونيا وقد تراوحت النسبة بين 
ادق المستقمة فيما يتعمق بمدى إىتمام اإلدارة بمسايرة التطور فى مجال تكنولوجيا أراء العينة  فى الفن

المعمومات وتوافر أحدث التجييزات اإلليكترونية الالزمة وحرص اإلدارة عمى تدريبيم ومدى إستفادتيم من 
نما تراوحت بي ،%87.6 – 87.0البنود بين  ىذه وقد تراوحت نسبة الموافقة عمى ،الدورات التى يتمقونيا

إال أن نتائج التحميل األحصائى  ،%100 – 98.4نسبة موافقة العاممين عمى باقى بنود القياس بين 
 (.6أظيرت وجود فرق معنوي ما بين متوسط فئتى الفنادق فى معظم عناصر القياس بجدول)
تدريب فى مجال مما سبق يمكننا التوصل إلى حرص إدارة  سالسل الفنادق عمى اإلىتمام بدرجة أكبر بال

الفنادق المستقمة. حيث يحتاج العاممين في مجال تكنولوجيا المعمومات الى تكنولوجيا المعمومات عن 
وىذا التدريب المستمر لتحسين ادائيم وتحسين وضع المنظمات الضيافية لمواكبة التطور فى ىذا المجال، 

ممارسات تطوير العاممين بالفنادق  من ضرورة العناية بتطبيق( 2021)يتفق مع ما أوصى بو المطمق 
وىذا ، الوظيفية عند تطبيق الممارسات الفعمية لمياميم ءتيمومكوناتيا األساسية بما يضمن رفع كفا

التدريب عمى الكفاءات الالزمة ال يمكن تحقيقو إال عندما يوجد بنية تحتية مناسبة لتطبيقات تكنولوجيا 
 .Badran and Maayouf ( 2019) ا أوصى بوالمؤسسة وىذا مفى  المختمفة المعمومات
 ( تدريب العاممين بقسم األغذية والمشروبات.6جدول )

 عناصر القياس م

سالسل الفنادق )ن = 
111) 

الفنادق المستقمة )ن = 
51) 

 ت

المحس
 وبة
T 

المتو  محايد أوافق الداللة
 سط

المتو  محايد أوافق
 % ن % ن % ن % ن سط

رة بمسايرة التطور فى مجال تهتم الدا   1
 تكنولوجيا المعمومات.
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.3 1 

8.
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.8 
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يحرص الفندق عمى التوعية بضرورة    1
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8 
يكترونية دون توافر شبكات وأجهزة إل 

من إدارة الفندق إدارة التدريب عميها يجعل 
 اليكترونية صماء.

18
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 دال **0

 يم برامج تدريب متميزة من حيث يتوافر بالفندق تجهيزات تقد   1
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عمى تدريب  تحرص إدارة الفندق  

ا المعمومات تكنولوجيالعاممين فى مجال 
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تتطور البرامج التدريب بالتزامن مع    5
 المعمومات. تكنولوجيا التطور لمجال
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يدعم التدريب الجانب التطبيقى لستخدام    0
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9 
تشترط الدارة لترقية العاممين الحصول   

عمى دورات تدريبية فى مجال تكنولوجيا 
 المعمومات.
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خدام يتم تقييم األداء السنوى وفقًا إست  
 تكنولوجيا المعمومات.  نظم
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يستفيد العاممون من الدورات التى   
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د ت الجدولية عن      803درجات الحرية=    SPSS -V-20من واقع مخرجات برنامج 
                                  8.81*: دال عند مستوى معنوية       1.106=8.81ت الجدولية عند     1.961=8.81

 8.81**:دال عند مستوى معنوية  
 إختبار فرضيات الدراسة

الفرضية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميا بسالسل 
 .فنادق والفنادق المستقمةال

حيث نظم تكنولوجيا المعمومات من ( إلى عدم وجود فروق معنوية 6تشير البيانات الواردة بجدول )
 ، مما يشير إلى عدم قبول ىذه الفرضية.المتاحة فعميا بكل من سالسل الفنادق والفنادق المستقمة

ت تطبيق تكنولوجيا المعمومات فى الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجاال
 العمميات الفندقية بسالسل الفنادق والفنادق المستقمة.
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( إلى عدم وجود فروق معنوية بين كل من سالسل الفنادق والفنادق 6أظيرت البيانات الواردة بجدول )
تكنولوجيا المستقمة فى ىذه الفرضية مما يعنى تبعية الفندق لسمسة فنادق ال يزيد من مجاالت تطبيق 
 المعمومات فى العمميات الفندقية عن الفنادق المستقمة وىذا يشير إلى عدم قبول ىذه الفرضية.

الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات الفعميه لتطبيقات تكنولوجيا 
 .ستقمةالمعمومات لمعاممين بقسم األغذية والمشروبات بين سالسل الفنادق والفنادق الم

بين الممارسات  0.01( إلى وجود فروق معنوية عند مستوى معنوى 6أشارت البيانات الواردة بجدول )
فى سالسل  2.86حيث كانت  ،الفعمية بعستخدام تكنولوجيا المعمومات فى قسم األغذية والمشروبات

، وبالتالى نقبل 0.01عند مستوى معنوى  T =5.321فى الفنادق المستقمة، وكانت قيمة  2.74الفنادق و
الفرض بأن ىناك فرق معنوى بين الفنادق التابعة لسالسل والفنادق المستقمة من حيث الممارسات الفعمية 

 بعستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعمومات فى قسم األغذية والمشروبات.
 

ل الفنادق والفنادق ( : إختبار فرضيات الدراسة لممقارنة بين تطبيقات تكنولوجا المعمومات لسالس7جدول )
 المستقمة بمدينة األسكندرية.

رقم 
 فرضيات الدراسة الفرضية

سالسل 
 الفنادق

الفنادق 
 المستقمة

T  
 الداللة المحسوبة

 األولى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
نظم تكنولوجيا المعمومات المتاحة فعميا 

 بسالسل الفنادق والفنادق المستقمة

1.94  ±
0.15 

1.9  ±
0.13 

 غير دال 1.328

 الثانية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
مجاالت تطبيق تكنولوجيا المعمومات 
فى العمميات الفندقية بسالسل الفنادق 

 والفنادق المستقمة

2.85  ±
0.14 

2.85  ±
 غير دال 1.227 0.15

 الثالثة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
وجيا الممارسات الفعميو لتطبيقات تكنول

المعمومات لمعاممين بقسم األغذية 
والمشروبات بين سالسل الفنادق 

 والفنادق المستقمة

2.86  ±
0.11 

2.74  ±
 دال **5.321 0.16
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ت الجدولية عند       803درجات الحرية=    SPSS -V-20من واقع مخرجات برنامج 
                                  8.81عنوية  *: دال عند مستوى م     1.106=8.81ت الجدولية عند     1.961=8.81

 8.81**:دال عند مستوى معنوية  
 

 التوصيات
يعد اإلىتمام بالعاممين بالفنادق وتطوير أدائيم ورفع كفاءتيم لمواكبة عصر تكنولوجيا المعمومات مطمبًا 

الفندقية المرجوة  أساسيًا لتحقيق أقصى إرضاء لتطمعات ورغبات العمالء وبما يحقق أىداف المؤسسات
خمصت الدراسة من خالل النتائج التى توصمت إلييا لبعض وقد  .دىا عمى التقدم ومواجية المنافسةويساع

مديرى قسم األغذية والمشروبات فى وبصفة خاصة  القائمين عمى المنشآت الفندقيةالتوصيات الموجية إلى
 ، وىى كما يمى: ير أداء العاممينفى تطو والتى قد تسيم  سالسل الفنادق والفنادق المستقمة

ضرورة سعى المنشآت الفندقية إلى توفير متطمبات تطبيق نظم المعمومات لجميع وحداتيا اإلدارية مع  .1
تحديث وتطوير البنية التحتية ألجيزة تكنولوجيا المعمومات بشكل دائم ومستمر ويتناسب مع طبيعة 

 العمل.
تعيين من حيث التخصص والمؤىالت نظرا إلعتماد صناعة العنصر البشرى عند اإلختيار وال ةمراعا .2

 الضيافة كصناعة خدمية فى المقام األول عمى العنصر البشرى المدرب وذوى الخبرة والكفاءة.
 تكنولوجيا المعمومات لمعاممين بقسم مجالفى  يجب إىتمام المنشآت الفندقية بتوفير الدورات التدريبية .3

 .األغذية والمشروبات
برامج وورش العمل والندوات المناسبة لمختمف المستويات اإلدارية حول الطرق الفاعمة إعداد ال .4

 لمتعامل مع تكنولوجيا المعمومات.
لتسييل مياميم وتحسين جودة الخدمات بأىمية ودور تكنولوجيا المعمومات نشر الوعي بين العاممين  .5

 وتشجيع وتعزيز القدرات التنافسية التنظيمية.
فى قسم تطوارت التي يشيدىا العصر الحالي من خالل إدخال تكنولوجيا المعمومات يجب مواكبة ال .6

ونظرا ألىميتيا فى  ،مختمف وظائفيا بأقسام الفندق الخدمية لتحسين األداءاألغذية والمشروبات و 
تسييل تسويق الخدمات الفندقية عبر شبكات األنترنت الحديثة حيث أصبح العالم قرية صغيرة يمكن 

 عمى الخدمات المتوافرة وعقد الحجوزات من خالليا. التعرف
 

 مقترح الدراسات المستقبمية:
تناولت ىذه الدراسة تطبيقات تكنولوجيا المعمومات بسالسل الفنادق والفنادق المستقمة بمدينة األسكندرية 

 تالية:فئة خمسة نجوم. ونظرا لتعدد المجاالت التى يمكن تغطيتيا يقترح الدراسات المستقبمية ال
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تطبيقات تكنولوجيا المعمومات عمى أداء العاممين بالفنادق والمنتجعات السياحية فى المناطق ذات  .1
الساحل الشمالى ومحافظة و األقصر وأسوان، و الطابع السياحى المتنوع فى شرم الشيخ والغردقة، 

 مطروح.
قمى العالمى إلتباع نظم تكنولوجيا دراسة الفنادق فئة األربعة والثالثة نجوم ومادونيم، نظرًا لمتحول الر  .2

 المعمومات فى العمميات الفندقية المختمفة.
الموارد األمامية األخرى أو األقسام المساعدة كأقسام  الفندقية أداء العاممين بالفنادق باألقسامكفاءة  .3

 ، التدريب، الصيانة، المشتريات، المخازن، الشئون المالية.البشرية
فى مجال اإلتجاىات الرقمية فى صناعة الضيافة دراسة التطبيقات الحديثة فى يقترح لمسايرة التطور  .4

في إدارة الضيافة و الذكاء االصطناعي و والروبوتات  (BlockChain)ىذا المجال مثل تكنولوجيا 
 في الفنادق والمطاعم.

نيا مثل )اإلعالن التسويق األلكترونى باستخدام الوسائل الحديثة المتميزه بين تأثير كل مدراسة مجال  .5
لما ليذا ، بالبريد األلكتروني، اإلعالنات الفاصمة، اإلعالن ضمن الموقع( وما يستجد من وسائل

 المجال من تطور سريع عالميًا.
 المراجع 

المراجع العربية.  -1  
( ، تقييم استخدام برامج اإلدارة اإللکترونية فی 2020ابراىيم، داليا وعيد، نيفين و خميل، رشا)  .1

طوير أداء العاممين بالشرکات السياحية، مجمة کمية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس، المقالة ت
 .294-279(: ص ص 2: )19، 10

( تقييم برامج التدريب اإلدارى الممولة من الخارج، دراسة تطبيقية عمى 2004أبو سمطان، يوسف ) .2
الجامعة  كمية التجارة قسم إدارة األعمال، المؤسسات غير الحكومية فى قطاع غزة، رسالة ماجستير،

 .41اإلسالمية ،غزة، ص
شركة  -( ،سمات تغذية الجماعات بالمنشآت الفندقية والضيافية والخدمية2018الزالقى، ليمى ) .3

 .32-22االسكندرية.ص ص  –الجميورية لطباعة وتحويل الورق 
 .33اليندسية، القاىرة، ص( "إدارة العاممين بالفنادق"مطابع الدار 2013السيد، أمل ) .4
(" التدريب: مفيومو، فعالياتو، بناء البرامج التدريبية وتقويميا" دار الشروق 2009الطعانى، حسن) .5
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Abstract 

Information technology is a motivating factor for hotel organizations looking for 

competition and excellence in their production and outputs, as well as efficiency 

and effectiveness in its performance. Therefore, the organizations rushed to 

prepare the ground for its application to use it in several performance areas, in 

order to ensure its work correctly, and achieves the standards of efficient 

performance that the organization seeks to achieve. 

Therefore, the study dealt with the applications of information technology used 

in Alexandria five-star hotels, the availability of the necessary capabilities to use 

them and their impact on the performance of the employees’tasks, whether in 

hotel chains or independent hotels of private ownership. 

To achieve the objectives of the study, two questionnaires were prepared, the 

first was presented to department managers and their assistants, and the second 

was presented to the employees of the Food and Beverage Department in the 

hotels under study. The distributed forms to department managers and 

employees in all hotel chains and Independent Hotels respectively were 218 and 

227, received forms were 140 and 201 and accepted forms for analysis were 129 

and 184 ,which represented 92.1 and 91.5% of the reiered forms .They relied on 

the quantitative analytical approach of the study by performing a statistical 

analysis of the data obtained. 

The results showed that there were no significant differences between the 

information systems actually available between the two categories of hotels 

under study, except for the availability of wireless internet for guest rooms and 

the display screens in the hotel lobby. No statistical differences were detected on 

the performance effeciency of employees in the two categories of hotels. 

However, differences were found at a significant level of 0.01 between the 

actual practices of information technology applications in the food and beverage 
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department in the hotels under study. As well as interest in training employees to 

use information technology systems. The study concluded with a number of 

recommendations that may contribute to the development of workers' 

performance of their tasks, as well as a proposal for future studies. 

Key words: Applications of  Information Technology, hotel chains, independent 

hotels, food  and beverage department. 

 

 


