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 السادات مدينة جامعة - والفنادق السياحة كلية1

 سدددد  الهندسددددة وال دددديانة تهدددددد الد اسددددة رلدددد  التعدددد د ملدددد  مادددد  ت  يددددق ن دددد  المعلومددددات      
في تحسين جودة الخدمات الم دمة  المنشآت الفندقية حيث ت  تع يد ن   المعلومات ومهميتها, مكوناتهدا 

 اإلضافة رل  التع د مل  ال يانة ومنوامهدا ,اسدت اتيجيات ال ديانة ومهميدا ردا ة ال ديانة  اوت نيفاته
  يدق ن د  المعلومدات   سد  الهندسدة وال ديانة وقدد داخل المنشآت الفندقية كما ت  التعد د ملد  مهميدة ت

امتمدت الد اسة مل  ت مي  استما ة است  اء تض  مده محاو  تتمادل هد ه المحداو  فدي اسدت اتيجيات 
الت ليديدة االتدي يدت  ت  ي هدا داخدل المنشدنة الفندقيدة  اإلضدافة رلد   –ومنواع ال يانة ,الدن   ااإللكت ونيدة 

ن مة اإللكت ونية . وقد ت  توزيع االسدتما ة ملد  ميندة مشدوامية مدن العداملين مزايا ومعوقات ت  يق األ
  س  الهندسة وال يانة كما ت  رج اء مدة م ا بلت شخ ية مع مينة مشوامية من مدي ي  قسد  الهندسدة 
وال يانة  المنشآت الفندقية مينة الد اسة وقد ت  استخدا   عض الم اييس اإلح امية مادل ام يداس م  دع 

حساب المتوسد  النسد ي ونسد ة المواف دة ا وموضدحت النتدامس من اسدتخدا  ن د  المعلومدات   سد   –كاي 
الهندسة وال يانة يح ق العديد من المزايا اللعاملين والمنشنة ا مما يت تب مليدا جدودة الخددمات الم دمدة 

تد  التو دل رلد  مددة كما من هناك  عدض المعوقدات لت  يدق هد ه الدن     دو ة كاملدة  ال سد  . ومخيد ا  
تو دديات منهددا ضدد و ة تددوفي  ال نيددة األساسددية البلزمددة لت  يددق األن مددة اإللكت ونيددة   سدد  الهندسددة 
وال يانة  اإلضافة رل  العمل مل  رج اء دو ات تد ي ية ونش  الومي  ين جميع العداملين  ال سد  حدول 

 استخدا  الحاسب اآللي. 

 .الخدمات الفندقية ةجود ,انةال ي ,ن   المعلومات 

من  منت د ال  ن الماضي رل  مل  قام    اتا لدا تدناي  م اشد  ملد  حيداة   يانة المنشآت تحولتل د    
و لدك لتح يدق مق د    حيدة لد مس المدال مدع  األف اد و تلعب ال يانة دو ا  هاما  في المنشدآت الخدميدة 

 ,ُتعدد ممليدة ال ديانة مدن العمليدات الهامدة والمع ددةو ,ةلمهنيدم اماة ش و  الجودة وال حة والسدبلمة ا
ان  داع العمدبلء تكدوين كما من مدى فعالية ه ه العملية يها   شكل م اش  مل  جودة الخددمات الفندقيدة و

يتوقدع داممدا  العميدل ت ددي  فحددوث مي مم دال فدي الخددمات الم دمدة  حيث منا ال يمكدن من يت  دل األفد اد
 .تلعب دو ا   ميسيا  فدي الحفدا  ملد  التكداليد اإلجماليدة  ممليـة ال يانة  اإلضافة رل  منخدمة ممتازة 

مو  استخدا  األسداليب الت ليديدة لعمليدة ال ديانة وهدي من تدت  ممليدة ال ديانة  وفي العديد من المنشآت يت 
لمنشددآت الخدميددة قامددت ا معالجددة األم ددال  عددد حدددواها ممددا يددهدي رلدد  ا تفدداع التكدداليد ونتيجددة لدد لك 

ممليدة الت دوي  لت دل رلد  اسدتخدا    ت وي  ه ه العملية لتشمل ت  يق منواع مختلفة لل يانة وقد امتددت
 دددـ  من مدددة متكاملدددة م ددد  الحاسدددب اآللدددي لتت يدددة جميدددع ممليدددات ال ددديانة  المنشدددنة وهدددـو مدددـا ُيسدددم 

(CMMS) Computerized Maintenance Management System  (Susan, 2011) .   

ممليات ال يانة  ل  حوليانات يت  رمدادها م   الحاسب اآلم ا ة من قوامد  " وقد م د   ننا    
 المنشنة مع تحديد جدول زمني إلتما  ه ه العمليات و لك إلتما  مملية ال يانة  كفاءة وفعالية " امحمد 

من  ه ه األن مة تتد جو, د مل  التخ ي  والتحليل  شكل جيده ه األن مة تسام ا.2112 ,جميل و
توف  المعلومات  اإلضافة رل  س مة وسهولة ال حث فيها في مي  فه من مة  سي ة رل  من مة مت دمة 

ك لك فإن ه ه ال  امس ت ه  مممال ال يانة  ,وقت من خبلل مي جهاز م ت    الش كة الداخلية للمهسسة
ما زادت ه ه األن مة ت دما  كلما زادت كفاءة الدو ية المخ  ة خبلل الشه  التالي مو العا  التالي وكل

 ممليات ال يانة.
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الدافعة الختيا  ه ا الموضوع في من ردا ة الهندسة وال يانة  المنشدآت الفندقيدة تحتداج  المشكلةتتمال    

التع د مل  مه  آليات الت وي  رلد  جاندب التعد د ملد  مهد  في  حوث متخ  ة و  فة خا ة  رل 

اإللكت ونية التدي يدت  ت  ي هدا و لدك لمدا يشدهده الع د  الحدالي مدن ادو ة معلوماتيدة هاملدة وماد   ن مةاأل

 .يق ه ه األن مة مل  مداء اإلدا ةت  

 مهمية استخدا  ن   المعلومات   س  الهندسة وال يانة.  -1
 ت  ي ها  إدا ة الهندسة وال يانة.  مه  األن مة اإللكت ونية التي يت  -2
 العاملين.  –  س  الهندسة وال يانة مل  المهسسة  ن   المعلوماتما  ت  يق  -3
   .ن   المعلومات ردا ة ال يانة لت  يق ال كامز األساسية التي يجب من ت اميها -4

دو ا  فعداال  فدي  تلعدب  والتيمل  رحدى اإلدا ات المحو ية  ُي كزمن كونا  ال حث تن ع مهمية 
, وان  دداع العمددبلء وهددي ردا ة الهندسددة وال دديانة اشدد  ملدد  جددودة الخدددمات الفندقيددة التددناي   شددكل م

في ردا ة ال يانة  المنشدآت  التكنولوجية الحدياة م   الحاسب اآللي المستخدمة  ألحدث األن مة م ضا
توضدي  الددو  , ومخيد ا ه األن مة  المنشآت الفندقيدةالفندقية ومه  المزايا التي يمكن تح ي ها  استخدا  ه 

فدي التوقيددت المناسددب و  ددو ة سدد يعة ت فددي تددوفي  ال يانددات والمعلومددات الد ى ت ددو   ددا ن دد  المعلومدا
 تسامد مل  س ما اتخا  ال  ا ت. 

تحليدل و مدل ملد  تجميدعمدن األسداليب واإلجد اءات التدي تع ة" مجمومد نهان فت ن   المعلومات  ل د مُ 

النجدا  وضد  وقدد م ا.2116سدل ان ,  خدامها فدي اتخدا  ال د ا ات " االسدت وتخزين وتهيمة المعلومدات

 :يهداد وهة ممل  تح يق مدتعمل ن   المعلومات  نم ا2111ا

 التخ ي : الم  ود  ا الت تيب المن   ال ي يس ق مملية التنفي .  -1

سدة  مدا ُيعالجدا مدن معلومدات تسدامد ملد  اكتشداد األخ داء الم اق ة: ُيعد  ماا دة  اكد ة للمهس -2

 التي قد ت ع.
وقدد مد ت ن د   ت دادل المعلومداتت ال  دين مختلدد االقسدا  مدن   يدق التنسيق: التنسيق واال -3

 : يم احل وه ةالمعلومات  عد

 ا: تتضمن ه ه الم حلدة تشدتيل ال ياندات رلكت ونيدا  مادل 1561-1551م حلة تشتيل ال يانات ا

 حف  السجبلت ,........الخ. , ب ال واتبحسا
 ات هددو   هددا ن دد  معلومددات ا: هددي م حلددة تدد   1591-1561م حلددة الت ددا ي  اإلدا يددة ا 

   يعة محددة لدم  اتخا  ال  ا ات. 
 مدن خدبلل حلة  هو  ن   دم  اتخا  ال د ا ت ا: هي م 1591-1591م حلة دم  ال  ا ت ا

   توفي  الدم  البلز  التخا  ال  ا ات.
  هدد ه الم حلددة سدداهمت فددي تددوفي  المعلومددات  ا:1551-1591الددن   االسددت اتيجية ام حلددة

ممدا يسدامد ملد   ددي  سدلع وخددمات  ات جدودة ماليدة البلزمة لئلدا ة العليا ممدا سدامد ملد  ت

 تح يق ميزة تنافسية. 
 ية حيث  هو  المن مات ال قم حت  اآلنا: -1551م حلة األممال والتجا ة اإللكت ونية ا

  ا.2114م اس ,  وحاف   ا  ات الت  ي ات اإللكت ونية المتكاملة
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 (Hardware 

  الماديددددددة األجددددددزاء مددددددن مجمومددددددة وتتضددددددمن المعلومددددددات لددددددن   التحتيددددددة ال نيددددددة وُتماددددددل
 اللت دا  تسدتخد  ماديدة عدداتم وهدي الحاسدوب, جهداز منهدا  تكون التي والمعدات والتجهيزات

 وتو يلها. والمعلومات ال يانات وتخزين عالجةوم
 (Software 

 المكتو ددة  لتددة معينددة والتددي يددت  تت يددة  Commandsوتماددل ال  مجيددات مجمومددة مددن األوامدد  

 ا.2111يوسد , ا معينة  امدو الن ا  الحاسو ي وتوجيها  ها ألداء
    : 

 مخ جدات, وهندا توجدد ادبلث م احدل مساسدية  المدخبلت رلد   تحويل المعلومات ن   حيث ت و 
 فددددي هدددد ا التحويددددل وهددددي م حلددددة اإلدخددددال, المعالجددددة, اإلخدددد اج وتدددد ت   هدددد ه الم احددددل 

   قا دددددددة –رنتددددددداج المعلومدددددددات  –التشدددددددتيل  - عددددددددة و دددددددامد وهدددددددي تجميدددددددع ال ياندددددددات
 ا.2113,  ة وليف اال يانات  وردا ة

 : 
 مددددددن  دددددد د  ليددددددت  اسددددددتخدامايددددددت  رنتدددددداج المعلومددددددات مددددددن ن ددددددا  المعلومددددددات و لددددددك 

يشددمل المسددتخد  الددداخلي للمدددي ين والمددو فين  المنشددنة , ممددا , المسددتخد  الددداخلي مو الخددا جي 
 ا.2113ال ك ي ,  مال المو دين اا جي فيشمل كافة الجهات المهتمة المستخد  الخ

1- Decision Support System   ُم فدت ن د  معلومدات دمد

ال دد ا   ننهددا "الددن   التددي تعتمددد ملدد  الحاسددب اآللددي فددي اتخددا  ال دد ا ات وحددل المشددكبلت 
 ا.2115ال وتينية ا الحميدي ,

 ال شد ي الخ د اء سلوكرنتاج  رمادة تحاول   مجياتم ا ه من   ننها "وُتع د   -2

 و دقا متزامن  شكل مع الف ضيات تتعامل منها مجاالت معينا حيث في المهمات عض  لتح يق
 ا .2114نا   ,مالية " ا وس مة

  الماليدة العمليدات وتحليدل وتلخدي  وت دنيد فدي تسدجيلالماليدة الدن    تستخد  -3

و سدد  السياسددات  مسددامدتها ملدد  مخدد  ال دد ا اتت ددا ي  ور سددالها رلدد  اإلدا ة ل فددي وت جمتهددا
 .ا2111, م ا لة ووضع الخ    ويلة وق ي ة األجل ا المست  لية,

 ننهدا " هدي ن د  لجمدع وحفد  وتحليدل المعلومدات التدي وُتعد د  -4

 ا.2119حسان, و السيداالمناسب. يحتاجها مدي  التسويق التخا  ق ا اتا التسوي ية في الوقت
 

 ا.2111اللوزي ,  ت ليل حدوث األزمات ا 
  مداة فعالدددة لت لدددي  حجددد  المسدددتويات اإلدا يدددة حيدددث تسدددامد ملددد  تدددواف  هياكدددل تن ميدددا 

 ا.2113غالب , ش كيا  دال  من الت ليدية ا
  .توفي  معلومات من األسواق المستهدفة 
 ا.2111شا   المنشنة اغالب , تحليل قيمة كل ن 
 . تح يق ميزة تنافسية من خبلل ما توف ه من معلومات من المنافسين 
 ت و   تجميع ومعالجا وتخزين ال يانات  اإلضدافة  ن   الحاس اتال ش ي ن  ا  ألن  توفي  الجهد

 رل  رمكانية است جامها في مي وقت مما يهدي رل  ت ليل الجهد ال ش ي. 
 ا.2115, م د ال اد  ور  اهي   ات ك ي ه جدا  من المعلومات اواست جاع كمي رمكانيا تخزين  
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ال ديانة وهدي من تدت  ممليدة ال ديانة مو  في العديد من المنشآت يت  استخدا  األساليب الت ليديدة لعمليدة   
تفدداع التكدداليد ونتيجددة لدد لك قامددت المنشددآت الخدميددة معالجددة األم ددال  عددد حدددواها ممددا يددهدي رلدد  ا 

 ت وي  ه ه العملية , وقد امتدت مملية الت وي  لت ل رل  استخدا  من مدة متكاملدة م د  الحاسدب اآللدي 
 لتت ية جميع ممليات ال يانة  المنشنة وهـو مـا ُيسم : 

)CMMS) Computerized Maintenance Management System 

ننددا : " هددو م ددا ة مددن قوامددد  يانددات يددت  رمدددادها م دد  الحاسددب األلدد  حددول ممليددات وقددد ُمدد د     
ال يانة  المنشنة مع تحديد جدول زمني إلتما  ه ه العمليات و لك إلتما  ممليدة ال ديانة  كفداءة وفعاليدة 

ردا ة مجمومة من الن   الفنية التي ت دو   هدا "  هي ال يانة ويمكن تع يد ا.2112جميل ,  ومحمد " ا
مدا د تعادة حالتها مندما تتع دل" اال يانة لت ليل األم ال, وجعل األ ول في حالة تشتيلية جيدة واس

 تشتمل ال يانة مل  النشا ات التالية:و ا.2113, 

وضددع  دد امس اإل ددبلت واالسددت دال وتنفيدد ها وف ددا  لموا ددفات معيا يددة تسددتهدد امتمدداد ن ددا   -1
 ت ت كيب واستخدا  وتشتيل األجهزة ومن ا   يانتها.متكامل للسي  ة مل  منش ة وفعاليا

 ا.2115ال ي في ,  و ة إلنجاز مممال ال يانة اردخال مساليب تكنولوجية مت -2

 تحسين مستوى األداء. -3

  ة حيدث يكدون االمتمداد ال ميسدي ملد  الجهدازين اإلدا ي والفندي داخدل المنشدن

 .جميع ممليات ال يانة إلنجاز 
 ليدات حيث يت  في ه ا النوع االسدتعانة  م داد  خا جيدة إلتمدا  وردا ة مم

 .ا2111محمد , ال يانة داخل المنشنة ا

 ممل خ ة ال يانة -1

 تحديد األدوات الم لو ة إلج اء مملية ال يانة.  -2
 هوليات. توزيع األدوا  والمس -3
 ا.2113ما د ,  ة المحددة لعملية ال يانة ام اق ة تنفي  الخ -4

  
 ننها "هي ال يانة التدي تدت  وف دا  ل  ندامس زمندي مخ د  ومحددد التكداليد واألممدال. وُتع د 
 .ا2111ام د ال حمن , الت حيحيةا ال يانة - يانة وقامية مل  ا وتشتمل

  
 ننهددا "هددي تنفيدد  ألممددال ال دديانة دون تددواف  معلومددات مددن ال دديانة ورج اءاتهددا  وُتعدد د

 ددبلت الددددين ا ال دديانة ال ا مددة ا –ال دديانة المهجلددة  -وتشددتمل ملدد  اال دديانة الخدميددة 
 ا.2111,

  مددددددددددد الفندددددددددددق  االحتياجددددددددددات اليوميددددددددددة مددددددددددن خدددددددددددمات ال اقددددددددددة    ي ددددددددددا   يعيددددددددددة 
 .......الخ ا.-المياه  –مال االكه  اء 

 .مسمولة من اإل بلت والمحاف ة مل  المعدات والمتعل ات الموجودة  الفندق 
 ا.2114م د ال اد  ,  ء اإل بلحات البلزمة للم ن  ارج ا 
 ل دددددديانة مددددددن ر الددددددة العمدددددد  االفت اضددددددي لؤلجهددددددزة والمعدددددددات المختلفددددددة تزيددددددد ممليددددددا ا 

 و لك من خبلل رج اء ال يانة الدو ية لا.
  انخفدددددداض تكدددددداليد ممليددددددة ال دددددديانة و لددددددك ألنددددددا يددددددت  ر ددددددبلت األم ددددددال ق ددددددل من تمتددددددد 

 ا.  2111ناج  , رل  مجزاء مخ ى.ا
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  دالجودة ال ديانة ةن اتما  ممليدمحيث  العاملينا -تها  مل  كل من االعمبلء ال يانة ةمملي ةن جودر   
لدد  رتمددا  العدداملين ممليددة الخدمددة لدد  ت ليددل مم ددال المعدددات والتجهيددزات ممددا يددهدي رر ييددهد الم لو ددة

يانة يسامد ملد   ل مملية ا ةل  ا تفاع ال وت المعنوية للعاملين حيث من جودر  اإلضافة  كفاءة وفاملية.
ن تح يددق إللعمددبلء فدد و النسدد ة  ا2114الحدددياي , وحكمددت  آمددن ومناسددب للعدداملين. اتددوفي  جددو ممددل 

.الم دمةالخدمات  ة ضاء العمبلء يعتمد مل  جود

الد اكدة, " احتياجدات و غ دات العمدبلء ننهدا" مددى مبلممدة المندتس مو الخدمدة ال الخدمدة ةع د جودتُ    
نه  إفدلتوقعداته   الم دمدة الخدمدةو ملعدد  مبلممدا المندتس  نتيجدة مد   ضداء العمدبلء  ةحال يوف ا.2111

يمكدن تح ي هدا  التديالمزايدا  التداليويوضد  الشدكل  .الم لو دة الجدودةوف  لهد  خد  ُيدآي حاون مدن مكدان 
ممدا يح دق  الم دمدةل  جدودة الخددمات ي رمما يهد وال يانة الهندسةاستخدا  ن   المعلومات   س   نتيجة

ملد  ت  يدق   ال دد ةلد  مدد  ر يتدهد التديمدا يوضد  الشدكل المعوقدات   ات كاأل ة ضاء العمبلء وزياد
   وال يانة الهندسةن   المعلومات   س  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم د : رمداد ال احاين.

 

 ُيوضح معوقات تطبيق ومزايا استخدام نظم المعلومات بقسم الهندسة والصيانة( 1)شكل 

 تطبيق نظم المعلومات بقسم الهندسة والصيانةمزايا  معوقات تطبيق نظم المعلومات بقسم الهندسة والصيانة
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ت وال دديانة  المنشددآ الهندسددةاسددتخدا  ن دد  المعلومددات   سدد   دو  ملدد  لتعدد دا لدد الد اسددة ر  تهدددد   
جمدع المعلومدات  و تد  اسدتخدا  المدنهس الو دفي التحليلدي ف دد  الد اسةضوء تحديد مشكلا  يوف الفندقية

 .  ال حثمن الم اد  والد اسات السا  ة المتعل ة  موضوع 

 

  والجيدددزة ال ددداه ة  محددداف تي نجدددو ا 5ا الفندقيدددة المنشدددآتمدددن  مشدددواميةحيدددث تددد  اختيدددا  ميندددا    
 المنشدآتمددد  رجمداليمدن  %ا66ا ةو لدك  نسد  منشدنها 22تد  اختيا هدا ا التدي المنشدآتوقد  لد  مددد 

وقددد تدد  توزيددع مدددد مددن االسددتما ات ملدد  مدددد مددن العدداملين   سدد   والجيددزة ال دداه ة  محدداف تي الفندقيددة
 المنشآت. ه داخل ه وال يانة الهندسة

 

 الفندقيدةت آ المنشد وال ديانة الهندسدةملد  مددد مدن العداملين   سد   استما ة ا111ا قد ت  توزيع مدد   
اسددتما ة و لدد  مدددد ا 59ا اإلح دداميللتحليددل  ال ددالحةتدد  تحدددديها وقددد  لدد  مدددد االسددتما ات  التددي

    ة.استماا 12ا اإلح اميللتحليل  ال الحةغي  االستما ات 

 

  البلزمددددة األوليددددةلدددد  ال يانددددات رو لددددك للو ددددول  للد اسددددة ةداناست  دددداء كدددد اسددددتما ةتدددد  ت ددددمي     
وقدد  الد اسةتناولت موضوع  التي السا  ة والعلمية الن  يةللد اسات  وف ا   االستما ةوقد ت  ت مي  ه ه 

 :لآلتي وف ا   االستما ةت  ت مي  

   االستما ة.تشملها  التي ال ميسيةتحديد العنا    -1
 األولية. و تها  في االستما ةمداد ر -2
 لبلستما ة.ج اء تحكي  واخت ا   دق ر -3
 الد اسة. ةتوزيع االستما ات مل  مين -4
   .لل يانات اإلح اميج اء التحليل رو االستما ةجمع  -5

 انةوال دي الهندسدةقسد   مددي ي ندام ي – مدي يمع  الشخ ية الم ا بلتج اء مدد من ركما ت  
   الد اسة ةمين الفندقيةت آ المنش

 

 ال ياندات الشخ دية مدن حيدث الجدزء األول يتعلق  من م  عة مجزاء حيث االست  اء  استما ةتتكون    
رجددادة الحاسددب اآلليا.والجددزء الادداني يتعلددق  تحديددد مدددى مسدداهمة  –الو يفددة  –االمسددتوى التعليمددي 

ختلفددة لل دديانة , ن دد  المعلومدات اإللكت ونيددة واألن مددة الت ليديددة االسددجبلت الم االسدت اتيجيات ,االنددواع
فهددو  يتعلددق  مددا الجددزء الاالددث:م المنشددآت الفندقيددة مينددة الد اسددة  فددي مممددال ال دديانة المختلفددة االو قيددة

   ياس المزايا التي ُتح  ها استخدا  ن   المعلومات اإللكت ونية. 
 تحديدددد المعوقدددات التدددي تواجدددا الفنددددق لعدددد  ت  يدددق ن ددد  المعلومدددات للجدددزء ال ا دددع يتعلدددق  و النسددد ة

الهندسة وال يانة والعوامل التي يتوقد مليها كفاءة ممدل ن د  المعلومدات اإللكت ونيدة  اإللكت ونية   س 
كمدا تد  رجد اء , ل  آليات اختيا  وتحديد است اتيجيات ال يانة  الفنددقر  اإلضافة   س  الهندسة وال يانة

مسدامدي مددي ي قسد  الهندسدة وال ديانةا  المنشدآت الفندقيدة التدي تد   –بلت شخ دية مدع امددي ي م ا 
 تحديدها مينة للد اسة.

من تكون قاد ة مل  ريضات وقياس ما ُوضعت من مجلا و لك  ما ُيح ق االستما ة ُي  د   دق    
 Face ال اه ي ال دق ال داية  استخدا  في االستما ةد من مدى  دق مهداد الد اسة وقد ت  التنك

Validity   واإلح اء وقد ت  رج اء الد اسات الفندقية المتخ  ين في  م ضها مل  مدد منحيث

و ناء  ملي است بلع  مي المحكمين ت  رمادة  .ما يلز  من ح د مو رضافة في ضوء م ت حاته 
 ات وتعديل ال عض اآلخ . ال ياغة اللتوية ل عض المف د
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معامدددددل ا ت ددددا   ي سدددددون  ددددين محددددداو  االسدددددت انة حسدددداب ال ددددددق الدددد اتي  اسدددددتخدا  حسدددداب    
 , وكانت د جة ال دق ال اتي كما  الجدول التالي:ومجموع محاو ها

  ت ا معامل اال الع ا ة

 **1,932  الفندق  المستخدمةاست اتيجيات ال يانة  -1
 **1,633 منواع ال يانة التي تت   الفندق -2
 **1,569 األن مة التي يت  استخدامها   س  الهندسة وال يانة -3
 **1,699 مزايا استخدا  ن   المعلومات اإللكت ونية   س  الهندسة وال يانة -4
جا الفندق لعد  ت  يق ن   المعلومات اإللكت ونية   س  المعوقات التي توا -5

 الهندسة وال يانة
1,912** 

  1,11, ** تعني من قيمة معامل اال ت ا  دالة مند  1,15تعني من قيمة معامل اال ت ا  دالة مند  *

وهي دالة االست انة مع رجمالي  اموج    ايتض  من الجدول  من جميع محاو  االست انة م ت  ة ا ت ا      
 .ا مما يهكد مل  ال دق العالي لبلست انة و نودها1,11مند مستوى ا

 ت دا  االتسداق اح دامية مدن خدبلل معدامبلت ر   ي دة  Reliabilityاالستما ة حساب ا ات  الا ات :ت 
ا الفا ك ون اخ و لدك Cronbach's Alphaكما ت  استخدا  معامل ا Internal Consistencyالداخلي 

 ا ات الم ياس والجدول التالي يوض  معامل الا ات لبلستما ة ومحاو ها : للتنكد من

 معامل الا ات الع ا ة

 1,936  الفندق  المستخدمةاست اتيجيات ال يانة  -1

 1,934 منواع ال يانة التي تت   الفندق -2

 1,934 األن مة التي يت  استخدامها   س  الهندسة وال يانة -3

 1,943 مزايا استخدا  ن   المعلومات اإللكت ونية   س  الهندسة وال يانة -4

المعوقات التدي تواجدا الفنددق لعدد  ت  يدق ن د  المعلومدات اإللكت ونيدة   سد   -5
 الهندسة وال يانة

1,949 

نها م ت  ة من را, حيث 1,953ة ا ات مجموع االست انة ككل م تفعة ايتض  من الجدول من د ج   
مما يهكد ا ات  نود االستما ة  وك لك , اد جة ا ات مالية وم  ولة رح امي   وهيالواحد ال حي  

    بلحية االستما ة فيما وضعت ل ياسا.

كمدا تد  اسدتخدا  م يداس SPSS  ا    ندامس الحدز  اإلح داميةمدن خدبلل اسدتخد اإلح داميت  التحليل    

  النسد يلد  حسداب المتوسد  ر  اإلضدافةللتع د مل  مستوى الداللة اإلح امية لكل اسدتجا ة  م  ع كاي
   استجا ةلكل  المواف ة ةونس 

 

 ال ند
 مههبلت متوس ة مههبلت مليا

 النس ة المموية تك ا  النس ة المموية تك ا 

 %59,2 59 %41,9 41 المستوى التعليمي
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ا 41,9و لدك  نسد ة اا 41الحا لين مل  مههبلت مليدا ا يتض  من الجدول السا ق من مدد العاملين   
نامب مددي  قسد  الهندسدة وال ديانة  –لعدد في مدي  من رجمالي مدد المنشآت مينة الد اسة ويتمال ه ا ا

 ا 59وردا يددددددين  ال سدددددد   ينمددددددا  لدددددد  مدددددددد العدددددداملين الحا ددددددلين ملدددددد  مددددددههبلت متوسدددددد ة ا
 %ا. 59,2و لك  نس ة ا

 

 ال ند
 فني متخ   ردا ي   س  الهندسة وال يانة

 النس ة المموية تك ا   ة الممويةالنس تك ا 

 %59,2 59 %41,9 41 الو يفة

 يوضددد  الجددددول السدددا ق مددددد العددداملين الددد ين يعملدددون  و يفدددة ردا ي   سددد  الهندسدددة وال ددديانة    
%ا من رجمالي ميندة الد اسدة ويتمادل هد ا العددد فدي امددي  41,9ا و لك  نس ة ا41ي ل  مدده  ا حيث
يدين  ينمدا  لد  مددد العداملين كفن (Shift Engineer) ميس قسد   –قس  الهندسة وال يانة نامب مدي   –

 %ا من رجمالي مدد مينة الد اسة. 59,2ا و لك  نس ة ا59متخ  ين ا

 

 ال ند
 ضعيد جيد ممتاز

 النس ة المموية التك ا  ة الممويةالنس  التك ا  النس ة المموية تك ا 

 25,5 25 %32,9 32 %41,9 41 رجادة الحاسب اآللي

حيددث  لدد  مدددد الهندسددة وال دديانة للحاسددب اآللددي  ُيوضدد  الجدددول السددا ق مدددى رجددادة العدداملين   سدد    
يندة ا مدن مفد اد م41,9ا و لدك  نسد ة ا41ي  شدكل ممتدازاالعاملين ال ين ُيجيدون استخدا  الحاسدب اآللد

ا و لدك  نسد ة 32  دو ة جيددة ا الد اسة  ينما  ل  مدد العاملين الد ين ُيجيددون اسدتخدا  الحاسدب اآللدي
ا 25 د جدة ضدعيفة ا%ا من مف اد مينة الد اسة وقد  ل  ال ين ُيجيدون  استخدا  الحاسب اآللدي 32,9ا

 %ا من رجمالي مف اد الد اسة. 25,5و لك  نس ة ا

يدت  العمدل  هدا داخدل قسد    التدي واألن مدة ال ديانةهد ا الجدزء تد  التعد د ملد  اسدت اتيجيات من خبلل 
   الد اسة. ةمين الفندقيةت آ المنش وال يانة الهندسة

  

 الع ا ات  

 59المواف ة ن=
م  ع 
 كاي

ال تساه   المواف ة المتوس 
   وة

ال 
 تساه 

 تساه  محايد
تساه  
   وة

 %111 5 -- 59 - - - - ال يانة ال اتية  م

 ب
ال يانة 
 التعاقدية 

- - - 59 - -- 4 91% 
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 ملدددد  ال دددديانة ال اتيددددة  ال حددددثيتضدددد  مددددن الجددددول السددددا ق امتمدددداد المنشددددآت الفندقيددددة مينددددة    
 اإلدا يتت  من خبلل االمتماد مل  الجهدازين  التي هي ال اتية ال يانةن حيث م %ا 111و لك  نس ة ا

المنشدنة تدت  داخدل  التيجميع العمليات  في ال اتية ال يانةمل   المنشنةوه ا يهكد امتماد   المنشنة والفني
 ينمدا االمتمداد ملد  ال ديانة التعاقديدة  نسد ا ا  2119و حسدا  ا ا2111مدن محمدد ا كدد  لدك كدبل  وقد م

يمكدن اتمامهدا مدن  جد اء ممليدات محددده الر فييت  االمتماد مليها  التعاقدية ال يانةن و لك أل%ا 91ا
وهندا لد  ُيحددد قيمدة  ةولكن يت  مدن خدبلل االمتمداد ملد  جهدات خا جيد المنشنةخبلل ف يق العمل داخل 

كاي يجب تواف  نم دين ملد  حد ف   من التك ا ات ولتحديد قيمة م  ع م  ع كاي و لك ل هو  نم  وا
 األقل 

 

 الع ا ات  

 59المواف ة ن=

 المواف ة المتوس  م  ع كاي
ال 

تساه  
   وة

ال 
 تساه 

 تساه  محايد
تساه  
   وة

 م
ال يانة 
 المخ  ة

- - - 15 93 49,19** 4,94 59% 

 ب
ال يانة غي  
 المخ  ة

- - - 92 26 21,55** 4,26 95% 

 يتضددد  مدددن الجددددول السدددا ق امتمددداد المنشدددآت الفندقيدددة ميندددة الد اسدددة ملددد  ال ددديانة المخ  دددة    
مدع  ا2111م دد الد حمن اوقد اتفق  محدد مس  ا   يزمنول لجد تت  وف ا   ألنهاو لك %ا 59و لك  نس ا ا

 ا  ينمددددددددا ال دددددددديانة غيدددددددد  المخ  ددددددددة 49,19وقددددددددد تحددددددددددت قيمددددددددة م  ددددددددع كدددددددداي ا لددددددددك 
تت  مند  هو  مم ال مو مشدكبلت مي نها حيث ما 21,55%ا  وقد تحددت قيمة م  ع كاي ا95 نس ة ا

 . ة ألنهدددا تدددت   شدددكل  دددا   فدددي الحددداالت ال ا مدددة وهدددي تدددت  دون تدددواف  معلومدددات محدددددة مو مسددد 
 ا2111ا بلت الدين ,كده موه ا ما 

  

 

 الع ا ات  

 59المواف ة ن=

 المواف ة المتوس  م  ع كاي
ال 

تساه  
   وة

ال 
 تساه 

 تساه  محايد
 تساه 
   وة

 
 م

ن   المعلومات 
 اإللكت ونية

- 13 12 21 52 43,55** 4,14 93% 

 ب
األن مة الت ليدية 
 اسجبلت و قيةا

52 21 - 19 9 45,55** 2,15 41% 

 كت ونيدددددة يتضددددد  مدددددن الجددددددول السدددددا ق امتمددددداد المنشدددددآت الفندقيدددددة ملددددد  ن ددددد  المعلومدددددات اإلل   
دت قيمددة م  ددع كدداي ا93 نسدد ة ا ا  ينمددا االمتمدداد ملدد  األن مددة الت ليديددة  نسدد ة 43,55%ا  وقددد تحدددق

دت قيمة م  ع كاي ا41ا  ا2112احمدد وجميدل ,ممدن  ه ه النتامس كبل   مع  واتفقا.45,55%ا وقد تحدق
ن ملد  را  ةت و قيداسدجبل الت ليديدةسداليب المنشآت تستخد  األن هناك  عض محيث  اSusan,2011و ا

م دد  مددداد قوامددد  يانددات رلكت ونيددا مددن   يددق  نن مددة رواسددت دالها  الت ليديددة األن مددةتدد  ت ددوي  هدد ه 
   اآللي.الحاسب 



      9112(    يىنيى 1( ، العدد )3جامعة مدينة السادات    المجلد ) –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

 
 

 الهندسدةح  ها استخدا  ن   المعلومات داخل قسد   يُ  التيمن خبلل ه ا الجزء ت  التع د مل  المزايا    
   الد اسة. ةمين يةالفندقت آ المنش وال يانة

 الع ا ات  
 59المواف ة ن=

ضعيد  المواف ة المتوس  م  ع كاي
 جدا  

 ممتاز جيد جدا   جيد ضعيد

 
 م

توفي  
 المعلومات

- - - - 59 -- 5,11 111% 

 %99 4,39 **21,59 53 25 16 - - اتخا  ال  ا ات ب

 %94 4,15 **24,51 22 63 13 - - حل المشكبلت جـ

 %111 5,11 -- 59 - - - - جودة الخدمات د

 هـ
تحسين  يمة 

 لعملا
- - 19 15 62 42,26** 4,46 95% 

 
 ن مزايا استخدا  ن   المعلومات اإللكت ونية   س  الهندسة وال يانة يتض  من الجدول السا ق م   

  ا2115  اهي , م دال اد  ارمن  كبل  وقد اتفق %ا 111يسامد مل  توفي  المعلومات  نس ة ا
مكانيا ريسامد مل  توفي  وتحليل المعلومات مع  ن استخدا  ن   المعلوماتم ا2119حسان ا والسيد ,
استخدا   ُتحدد قيمة م  ع كاي و لك ل هو  نم  واحد ف   ,  ينما يسامد وهنا ل  واست جامها. اتخزينه

  المنشنة  او لك من خبلل تحليل قيما كل نش%ا 99ن   المعلومات مل  اتخا  ال  ا ات  نس ة ا
كما ا 21,59ة م  ع كاي اوقد تحددت قيم ا2111اغالب , ستهدفةالمسواق معلومات من األالوتوفي  

%ا و لتت قيمة م  ع كاي 94في حل المشكبلت  نس ة اخدا  ن   المعلومات اإللكت ونية سامد استي
يسامد  الدقي ةن تواف  المعلومات محيث %ا 111ا و النس ة لجودة الخدمات  لتت النس ة ا24,51ا

 يم ال والمشكبلت مما يهدرل  انخفاض األ يمما يهد  كفاءة وال يانة الهندسةداء مها  قس  ممل  
 م  ع كاي ل هو  نم  واحد ف   ,  ول  ُتحدد قيمةالخدمات  ةل  جودر

حيث تن ي  العمل  %ا95سامدت ن   المعلومات اإللكت ونية مل  تحسين  يمة العمل  نس ا اكما 
 .ا42,26 لتت قيمة م  ع كاي اقد وا 2115ا  اهي  , م د ال اد ي اريل الجهد ال ش وت ل

 
لعددد   الد اسددة ةميندد الفندقيددة المنشددآتتواجددا  التدديمددن خددبلل هدد ا الجددزء تدد  التعدد د ملدد  المعوقددات    

   وال يانة. الهندسةت  يق ن   المعلومات داخل قس  

 الع ا ات  

 59المواف ة ن=

 المواف ة المتوس  م  ع كاي
ال موافق 
ملي 
 اال بلق

ال 
 اوافق

 موافق محايد
موافق 
 جدا

 جا الفندق لعد  ت  يق ن   المعلومات اإللكت ونية   س  الهندسة وال يانةالمعوقات التي توا -11 

1 
 عو ة  -ا

 االستخدا  والت  يق
- 59 - - - -- 2,11 41% 

 %21 1,11 -- - - - - 59 ا تفاع التكاليد -ب 2

3 
مد  تواف   -ج

 الخ  ات الكافية
52 15 6 - 25 49.53** 2,25 46% 
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ق منا قدد  لتدت نسد ة مدد  المواف دة ملد   دعو ة االسدتخدا  والت  يدق كنحدد يتض  من الجدول السا     
 ا2114ولكدن اختلدد مدع  لدك منا د يا ا%ا 41المعوقات لعد  ت  يق األن مدة اإللكت ونيدة  الفنددق ا

ن قيما المعلومات تتناق  مدع مد و  آ اء العمبلء كما مدخالها مال يمكن ر ن  عض المعلومات المحيث 
لد  ُتحددد قيمدة م  دع كداي و لدك ل هدو  نمد  واحدد ف د  هنا وا  مل  االستخدا  والت  يق ما يهالزمن م

%ا 21وقد  لتت نس ة مد  المواف ة مل  ا تفاع التكاليد كنحد المعوقات لت  يق األن مدة اإللكت ونيدة ا
مدد    لتدت نسد ةولكدن  اإللكت ونيدة األن مدةلت  يدق  ين ليس هناك مامق مدادمحول  اآل اءحيث اتف ت 

الن دا  قدد يمادل  ومحللديمدن م د مجين  ةفنيد ةن مدد  تدواف  ممالدحيث م %ا46تواف  الخ  ات الكافية ا
 ا  49,53وقد  لتت قيمة م  ع كاي ا ا2114, م غنيا اإللكت ونية األن مةمامق لت  يق 

 النس ة المموية التك ا  ال ند

 %69,2 15 استخدا  األن مة اإللكت ونية

 %93,3 11 استخدا  األن مة اإللكت ونية  شكل كامل

 %26,9 4 األن مة اإللكت ونية  شكل غي  كاملاستخدا  

 %31,9 9 ال تستخد  من ما رلكت ونية

نامب مدي  قس  الهندسة وال يانة حول األن مة اإللكت ونية  –يوض  الجدول السا ق رجا ات مدي     
ت  ت  ي ها التي يت  ت  ي ها  ال س  وقد اختلفت اإلجا ات حول نوع واستخدا  األن مة اإللكت ونية التي ي

ا 15ة ا كل منشنة حيث  ل  مدد المنشآت التي ت و   استخدا  األن مة اإللكت ونية   س  الهندسة وال يان
و لك من رجمالي مدد المنشآت مينة الد اسة ت ونية %ا يستخدمون األن مة اإللك69,2منشنة  نس ة ا

ستخد  ه ه األن مة المنشآت التي تن مة حيث  ل  مدد اختلفت ه ه المنشآت حول استخدا  ه ه األ ولكن
و لك من خبلل %ا 93ا منشنة و لك  نس ة ا11 شكل كامل في جميع ممليات ال يانة  المنشنة ا

ي و   ها ال س   التيمل  جميع العمليات  والسي  ةيمكنا التحك   يلكت ونرت  يق ن ا  

Susan,2012)ا و(Alhamd,2014) خد  ه ه األن مة  شكل كامل  ينما  ل  مدد المنشآت التي ال تست

مال ن ا   ا.26,9اا منشنة و لك  نس ة 4في جميع ممليات ال يانة التي ي و   ها قس  ال يانة رل  ا
 الهندسة  س   الخا ة  ات والخسام  حساب األ فيوهو ن ا  يستخد   .Profit & LossاP & Lا

ه ا الن ا  يت  من  Preventive maintenance systemا( PMS يضا  مف   كما يوجد  وال يانة

 –تا يخ الش اء  –والمعدات من حيث ااس  الجهاز   األجهزة الخا ةخبللا تسجيل جميع ال يانات 
 ال التي المنشآتج اهها .........الخ ا وقد  ل  مدد رت   التي ال يانةممليات  –تا يخ االستخدا  

 رجمالي%ا من 31,9ا و لك  نس ا ا9ا يةالو قوتعتمد مل  السجبلت  اإللكت ونية األن مةتستخد  
 الد اسة ةمين المنشآت

 وللتح ق من  حة ه ا, ت  حساب التك ا ات ونس تها المموية لبلستجا ات.

 النس ة المموية التك ا  ال ند

 % 61 5 التوا ل من خبلل ت ا ي  و قية

 % 41 6 التوا ل من خبلل ت ا ي  و قية فيما مدا الت د

 منددددا ال يوجددددد شدددد كة رلكت ونيددددة يمكددددن لؤلقسددددا  األخدددد ى التوا ددددل  يتضدددد  مددددن الجدددددول السددددا ق   
   ال ددديانة لل دددد ة ملددد  اإل دددبلو مدددن األم دددال والمشدددكبلت ولكدددن يدددت  التوا دددل مدددن خبللهدددا مدددع قسددد

 مو اإل ددددبلو مددددن األم ددددال التددددي تحدددددث  المنشددددنة ماددددل األم ددددال التددددي تحدددددث  ددددنجهزة الم دددد خ 
مو الم ن  من خبلل ت ا ي  و قية مكونة من ابلث نسخ نسخة خا ة  ال س  ال ي ي دو   داإل بلو ونسدخة 
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خة ُتسدل  لمددي  قسد  الهندسدة وال ديانة مو يدت  اإل دبلو مدن خدبلل ال  يدد اإللكت وندي يت  اإل بلو  ها ونس
%ا مدن رجمدالي مددد 61ا و لدك  نسد ة ا5الخا   كل قس  و ل  مدد المنشدآت التدي تعتمدد ملد   لدك ا

فيمدا المنشآت التي تستخد  األن مة اإللكت ونية  ينما  ل  مدد المنشآت التي تعتمد ملد  الت دا ي  الو قيدة 
مدا الت د يت  التوا ل رلكت ونيا  حيث من هناك ن ا  رلكت وني ي     ين جميع األقسدا  ولكدن ال يمكدن 
له ه األقسا  اإل بلو من خبللدا مدن األم دال فيمدا مددا كدل مدن قسد  المكاتدب األماميدة , قسد  اإلشد اد 

 دالت د ف د  وقدد  لد  مددد الداخلي من خبلل ه ا الن ا  يت  اإل بلو من مي مم دال مو مشدكبلت تحددث 
 %ا من رجمالي مدد المنشآت التي تستخد  األن مة اإللكت ونية.41ا و لك  نس ة ا6ه ه المنشآت ا

 : التاليت  استخدا  معامل ا ت ا   ي سون مل  النحو  الد اسة يف ض ةالخت ا  مدى  ح

ن د  المعلومدات العبلقدة  دين  إليجداداستخدا  معامدل ا ت دا   ي سدون  ت  وللتح ق من  حة ه ا الف ض
 مينة الد اسة وآليات ت  يق ن   المعلومات   الفنادق

 

 مزايا تطبيك نظم المعلىمات بمسم الهندسة والصيانة معىلات تطبيك نظم المعلىمات بمسم الهندسة والصيانة
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 ال عد

آليات اختيا  وتحديد االست اتيجيات واألن مة   س  

 الهندسة ال يانة

 الداللة معامل اال ت ا 

 1,11 1,536  ونيةمزايا استخدا  ن   المعلومات اإللكت

 ا 1,11ا ىدالة مند مستو ا1,536ة ا  ديتوجد مبلقة ا ت ا ية نا م ا :13جدول ايوض  
يت  ت  ي ها  التياختيا  وتحديد االست اتيجيات  وآليات اإللكت ونيةمزايا استخدا  ن   المعلومات  ين 
نا يسامد مل  توفي  إفلكت ونية اإلنا مندما يت  استخدا  ن   المعلومات وال يانة حيث م الهندسة  س  

مما يسامد مل   وال يانة الهندسةلت  ي ها   س   المناس ة تاالست اتيجيالتحديد  الدقي ةالمعلومات 
  والمنشنة.تح يق العديد من المزايا لل س  

 ال عد
 المعوقات التي تواجا الفنادق

 الداللة معامل اال ت ا 

 1,11 1,919- مزايا استخدا  ن   المعلومات اإللكت ونية 
 ا 1,11ا ىدالة مند مستوا 1,919-مكسيا اتوجد مبلقة ا ت ا ية نا م ا :14 جدول ايوض  
 ة الد اسةمين الفندقية المنشآتتواجا  التيوالمعوقات  اإللكت ونيةمزايا استخدا  ن   المعلومات  ين 

 معوقات لت  يق ن   المعلومات  ةتواجا مد المنشآتن ه ه محيث  األن مةلت  يق ه ه 
التد يب تت  من خبلل التعاقد مع  ةن ممليمالتد يب للعاملين  ال س  حيث  ةمليومن ه ه المعوقات م

تحتاج  العمليةن ه ه مالتد يب كما  ةلعملي البلزمةل  ا تفاع التكاليد ي رمما يهد المنشنةجهات خا ج 
 ال س  ممل ل  يعةو لك  وال يانة الهندسةل  تواف  فت ات زمنيا محدده و لك ي عب تح ي ا   س  ر

  داخل المنشنة

 

  ملد  ال ديانة ال اتيدة فدي رجد اء ممليدات ال ديانة المختلفدة  ال حدثامتماد المنشدآت الفندقيدة ميندة
  المنشنة. 

  االمتمدداد ملدد  ال دديانة التعاقديددة مددن خددبلل رجدد اء تعاقدددات مددع شدد كات خا جيددة متخ  ددة 
  –ن افدددة الخزاندددات  –مح دددات تحليدددة  -فدددي  عدددض األممدددال مادددل امممدددال مح دددات الكه  ددداء

 التوسعات الحدياة التي يت  رج اهها  المنشنة
 ا مدددددن رجمددددالي مددددددد المنشددددآت الفندقيدددددة 69.1منشددددنةا و لدددددك  نسدددد ة ا15امتمدددداد مددددددد ا% 

 مينة الد اسة مل  األن مة اإللكت ونية في ممليات ال يانة المختلفة  المنشنة. 
 التدددي تسدددتخد  لي مددددد المنشدددآت %ا مدددن رجمدددا93.3ا منشدددنةا و لدددك  نسددد ة11امتمددداد مددددد ا 

 فدددي جميدددع ممليدددات ال ددديانة ممليدددات ال ددديانة ملددد  هددد ه األن مدددة األن مدددة اإللكت ونيدددة فدددي 
 %ا مددددن رجمددددالي 26.9و لددددك  نسدددد ة امنشددددنةا  4نشددددنة  ينمددددا يعتمددددد مدددددد االتددددي تددددت   الم

 مددددد المنشدددآت الفندقيدددة التدددي تسدددتخد  األن مدددة اإللكت ونيدددة ملددد  هددد ه األن مدددة فدددي  عدددض 
 ولدددد  يددددت  تفعيلهددددا فددددي  دددداقي األممددددال التددددي ي ددددو   هددددا ليددددات ال دددديانة التددددي تددددت   المنشددددنة مم

 قس  الهندسة وال يانة  المنشنة. 
   اسددتخدا  األن مددة اإللكت ونيددة فددي العمليددات التددي ي ددو   هددا قسدد  الهندسددة وال دديانة سددامد ملدد 

 ال حث.تح يق العديد من المزايا وه ا ما يهكد مهداد 
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 ال ديانةممليات  إلتما  البلزمة الدقي ةيسامد مل  تواف  ال يانات  اإللكت ونية األن مةن استخدا  ر 

    المنشنة. المختلفة
   الدقي ة.لتواف  المعلومات وال يانات  نتيجة ة سهول المختلفة ال يانةتما  ممليات في ريساه   
 جد اء ممليدات فحد  ة رلد  ردون الحاجد ةمحددد ةزمنيد ةلخ د وف ا   المختلفة ال يانةممليات تما  ر

اآخدد  مومددد  دديانة التددي تمددت لكددل جهدداز مددن حيددث التفا دديل ممليددات حيددث يددت  تسددجيل شدداملا 

 للفح  م ة مخ ىا.   التاليا يخ الت – دالها ق ع التيا  التي ت  است –ال يانة إلج اء
 التدي تمدت   دو ة دو يدةك ن  ا  لم اجعة ممليدات ال ديانة والمشكبلت و ل خ اءت ليل نس ا األ 

 .  لخ ا زمنيا محدده ووف ا  
 دني مدن محدد محداو  ال ديانة المختلفدة  و مشدكبلت مخ داء مدون حددوث   المنشدنة ت دي  الخدمات  

 تح يق  ضاء العمبلء.  فيمما ُيسامد  ...الخ ا -ااث ألا –اإلضاءة  –مال االم ن  

لدد ي ُيواجددا قسدد  ا ال ميسدديُتماددل العددامق  اإللكت ونيددة األن مددةملدد  اسددتخدا  مليددة تددد يب العدداملين من م

 ةكاملدددد ة  ددددو األن مددددة اإللكت ونيددددة هدددد ه  ة والمنشددددآت الفندقيددددة لعددددد  ت  يددددقالهندسددددة وال دددديان

 و لك للعوامل التالية :
مدن خدبلل التعاقدد تدت  د يب ممليدة التدن  ال سد  و لدك أل ا تفاع تكاليد مملية التد يب للعاملين -

 . متخ  ا  خا جيةمهسسات مع 
من ممليدة التدد يب تت لددب فتد ة زمنيدة  ويلددة وهد ه الفتد ة ال ويلددة ال يمكدن توفي هدا للعدداملين  -

   س  الهندسة وال يانة و لك ل  يعة ممله   المنشنة. 
   الهندسدة وال ديانة للعداملين  ال سد  حيدث من التال يدة الع مد  للعداملين   سد التعليمديمستوى ال -

 دلحاسب اآللي ما  ين الضعيد والجيفنيين متخ  ين  اإلضافة رل  من مدى رجادته  ل

  االهتما    د  مك د    سد  الهندسدة وال ديانة مدن حيدث تدوفي  اإلمكانيدات والتسدهيبلت اإللكت ونيدة

 الحدياة. 
 ة اإللكت ونية  كفاءة وفامليدة فدي جميدع العمليدات توفي  ال نية األساسية البلزمة لت  يق ه ه األن م

 التي ي و   ها قس  الهندسة وال يانة.

  اهتمدددا  قسددد  الهندسدددة وال ددديانة  تفعيدددل األن مدددة اإللكت ونيدددة المسدددتخدمة فدددي جميدددع العمليدددات 

التددي لدد  يددت  تفعيلهددا  هددا. ضدد و ة االهتمددا   العدداملين   سدد  الهندسددة وال دديانة مددن حيددث تددوفي  

نيات البلزمة لمواك ة التكنولوجيا الحدياة و لدك مدن خدبلل تدوفي  ممليدات التدد يب البلزمدة اإلمكا

 له    و ة داممة ومستم ة مل  استخدا  األن مة اإللكت ونية الحدياة التي يت  ت  ي ها  ال س .
   العمددل ملدد  رجدد اء دو ات تد ي يددة لجميددع العدداملين داخددل قسدد  الهندسددة وال دديانة حددول اسددتخدا

 لحاسددب اآللددي و لددك لت ددوي  مهددا اته  وإلمددداده  للددتمكن مددن اسددتخدا  األن مددة اإللكت ونيددة ا

 التي يت  ت  ي ها داخل ال س . 

 نش  الومي  ين جميع العاملين  ال س  حول مهمية ت  يق ه ه األن مة اإللكت ونية 
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 دددديانة يجددددب ملدددد  المنشددددآت الفندقيددددة تددددوفي  ن ددددا  رلكت ونددددي يدددد     ددددين قسدددد  الهندسددددة وال  

 وجميددع األقسددا  داخددل المنشددنة و لددك حتدد  يددت  الدد    والتوا ددل  ددين ال سدد  واألقسددا  األخدد ى 

  اإلضافة رل  رتما  المها  الخا ة  ال س   شكل مس ع ومسهل .

  ي للتعد د ملد  مسدتوى  ضداء العمدبلءض و ة قيدا  قسد  الهندسدة وال ديانة  دإج اء ت يدي  دو 

  لك للوقود مل  المشكبلت التي تواجا العمبلء. حول ممليات ال يانة المختلفة و
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Abstract 

A study aims to identify the effect of information systems in engineering and 

maintenance department in improving the quality of services provided in 

hotels, where information systems are defined. As well,  the importance of 

application of information systems in Department of Engineering and 

Maintenance has been identified, as the study depends on designing a 

questionnaire including the strategies and  maintenance types, systems 

(electronic - traditional), which are applied in hotels as well as  the advantages 

and constraints of application of electronic systems. This questionnaire was 

distributed to a random sample of employees in engineering and maintenance 

department. A number of personal interviews were conducted on a random 

sample of heads of engineering and maintenance department in hotels. Some 

statistical scales have been used such as (ka-square scale, calculation of relative 

average and percentage of endorsement). The results showed that the use of 

information systems in engineering and maintenance department achieves 

many advantages (for employees and facility), which results in the quality of 

provided services. There are also some obstacles to apply such systems fully. 

Finally, it is recommended to work on training courses and spreading 

awareness among all employees in the department on the use of computers. 

Keywords: Information systems, Maintenance, Quality of services, Hotels. 

 

 

 


