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 امللخص:

اٖتُت َٓع١ُ ايظٝاس١ ايعامل١ٝ ٚاؿهَٛات املع١ٝٓ باطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا 

يف ايت١ُٝٓ  س٥ٝظٞاملعًَٛات ٚاالتصاالت يف قطاع ايظٝاس١ ، ٚاييت أصبح هلا دٚس 

يٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ٖٛٚذؾت ايذساط١ إيٞ َذ٣ تأثر تهٓ. ايظٝاس١ٝ

يٛدٝا ٛتهٓ إٔإيٞ  تٗا ، ٚتٛصًت ايذساط١اعٛقايؼشنات ايظٝاس١ٝ ٚايٛقٛف ع٢ً اِٖ َ

املعًَٛات تظاِٖ يف تكًٝص ايٛقت املظتػشم يف تكذِٜ اـذَات ٚايٛصٍٛ إيٞ سضا 

 ايهرتْٚٝا داخٌ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ األدٗض٠بتشذٜح  ايعُال٤. ٚقذ أٚصت ايذساط١

 ٚتذسٜب ايعاًَني عًٝٗا. 
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Summary: 
The World Tourism Organization and concerned 

governments are concerned with the use of information and 

communications technology in the tourism sector, which has 

become a major player in tourism development. The study aimed 

to the extent of the impact of information technology on the 

quality of services of tourist companies and to determine the 

most important obstacle, and the study found that information 

technology contributes to reducing the time spent in providing 

services and reaching customer satisfaction. The study 

recommended updating the devices electronically within the 

touristic companies and training their workers. 

 املقذمت:

(، الطُٝا يف 1تعذ ايظٝاس١ صٓاع١ َتذذد٠ ٚاصبح هلا ػإٔ اقتصادٟ قٟٛ)

 اإليهرتْٚٞتطٛس ايكطاع ايظٝاسٞ  أ١ُٖٝ ظٌ ايتطٛسات ايتهٓٛيٛد١ٝ املتالسك١، ٚتشدع

، اإليهرتْٚٞٚطا٥ٌ ايذؾع  يف ٚاألَإٝا املعًَٛات إيٞ صٜاد٠ ايجك١ ٚاستباط٘ بتهٓٛيٛد

ٚايعشٚض املدتًؿ١ َٔ املٓتذات ٚاـذَات ايظٝاس١ٝ املتاس١ ع٢ً َذاس ايظاع١، ٚاييت 

 ًَُٛطًا اـذَات ايظٝاس١ٝ يٝظت َٓتذًا إٔتكذّ خذَاتٗا سظب سغبات ايعُال٤، ٚمبا 

يًتظٜٛل ايتكًٝذٟ يًُٓتذات  بذٜال َٓطكٝا األْرتْتصؿشات  أصبشتؾكذ 

 ٚاطتدذاّ(، نُا إٔ دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ ئ تهتٌُ إال بإتاس١ 2ايظٝاس١ٝ)

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف كتًـ فاالت ايظٝاس١، ٚقذ ْبٗت إيٞ ريو َٓع١ُ 

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاٍ يف قطاع ايظٝاس١;  اطتدذاّايظٝاس١ ايعامل١ٝ بأ١ُٖٝ 

 (3ٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاٍ ايًب١ٓ األطاط١ٝ يًت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ)ٚأصبشت تهٓٛي

 أهمٍت الذراست:

ايذعا٥ِ امل١ُٗ  ٣سذإايذساط١ يف إٔ ايكطاع ايظٝاسٞ ٜؼهٌ  أ١ُٖٝتتُجٌ 

باالٖتُاّ ٚايتطٜٛش ايالصَني َٔ حيع٢يًذخٌ ايكَٛٞ يف ايعشام، َٚٔ ثِ جيب إٔ 

١ٝ عٔ طشٜل اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا ايعٌُ يف ايؼشنات ايظٝاس أطايٝبخالٍ ؼذٜح 
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املعًَٛات، خاص١ ٚإٔ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ قذ ػٗذت تطٛسات عامل١ٝ نبر٠، 

اـذَات  نإ ابشصٖا االعتُاد ع٢ً تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بٗذف ؼظني دٛد٠

ايظٝاس١ٝ اييت تعذ َٔ اِٖ َؤػشات لاح ايؼشنات ايظٝاس١ٝ، نُا ٜعذ االٖتُاّ 

دٝا املعًَٛات يف تكذِٜ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ ٚتكُٝٝٗا مبجاب١ باطتدذاّ تهٓٛيٛ

 عًُٗا. يفَٝض٠ تٓاؾظ١ٝ متهٔ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ َٔ االطتُشاس 

 مشكلت الذراست:

تٓبجل َؼه١ً ايذساط١ َٔ عذّ َٛانب١ بعض ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يًتطٛسات 

٢ ايٛطا٥ٌ ايتكًٝذ١ٜ ايعامل١ٝ اييت ٜؼٗذٖا ايكطاع ايظٝاسٞ، سٝح أصبح االعتُاد عً

يف مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚؼًًٝٗا ال ٜؿٞ مبتطًبات ايعٌُ يف ايعصش ايشقُٞ 

اؿايٞ، ٖٚٛ َا ٜؤثش ع٢ً دٚس ايكطاع ايظٝاسٞ يف االقتصاد ايٛطين، يزا أصبح َٔ 

تظتدذّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املتطٛس٠ ؾُع  إٔايطشٚسٟ يًؼشنات ايظٝاس١ٝ 

ٚؼًًٝٗا بٗذف تكذميٗا بٓٛع١ٝ دٝذ٠ يًعٌُٝ ايٓٗا٥ٞ، ٚمبا ميهٓٗا ايبٝاْات ٚتصٓٝؿٗا 

َٔ تكذِٜ خذَاتٗا بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ، يف ظٌ ايذٚس ايزٟ تًعب٘ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

بؼهٌ عاّ ْٚعِ اؿذض اإليهرتْٚٞ بؼهٌ خاص يف ايؼشنات ايظٝاس١ٝ، ٚتأثرٖا ع٢ً 

ميٗا يًعُال٤، ٚاْعهاغ ريو ع٢ً ايعاًَني ٚطًٛنِٗ ْٚٛع١ٝ اـذَات اييت ٜتِ تكذ

 فٌُ صٓاع١ ايظٝاس١.

 أهذاف الذراست

 ٚخصا٥صٗا. ٚأْٛاعٗاَا١ٖٝ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚتطٛسٖا  ع٢ً ايط٤ٛ إيكا٤ .1

 ايذٚس ايزٟ تًعب٘ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف صٓاع١ ايظٝاس١. إبشاص .2

صؿ١ دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ بصؿ١ عا١َ ٚؾ٢ ايعشام ب أبعادؼذٜذ  .3

 خاص١.

اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات  تأثرايتٛصٌ ملذ٣  

 ايظٝاس١ٝ يف ايعشام
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ايٛقٛف ع٢ً أِٖ املعٛقات ٚايتشذٜات اييت تٛاد٘ اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف  .5

 ايؼشنات ايظٝاس١ٝ

ؼشنات تظِٗ يف ؼظني دٛد٠ خذَات اي إٔاقرتاح بعض ايتٛصٝات اييت َٔ ػأْٗا  .6

 ايظٝاس١ٝ َٔ خالٍ تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات.

 فرضٍت الذراست:

َعٟٓٛ الطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات  تأثرال ٜٛدذ 

 ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف بػذاد

 حمذداث الذراست

: اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚدٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ احملذدات املٛضٛع١ٝ

 بػذاد.يف 

ؾرباٜش  2ٜٓاٜش إيٞ  14ايذساط١ املٝذا١ْٝ خالٍ ايؿرت٠ بني  إدشا٤: مت احملذدات ايض١َٝٓ

 ّ.2222عاّ 

 املىهجٍت:

أسذُٖا ْعشٟ ٚتطُٔ املٓٗر ايٛصؿٞ  ;اعتُذت ايذساط١ ع٢ً داْبني

ايتشًًٝٞ، ٚاآلخش َٝذاْٞ ٚتطُٔ اؾاْب ايتطبٝكٞ َٔ خالٍ تٛصٜع اطتُاسات 

َٔ عُال٤ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف بػذاد، ٚمت ؼًٌٝ  ٥١ٝع١ٓٝ عؼٛااالطتبٝإ ع٢ً 

 (.SPSS, V.24) اإلسصا٥ٞايبٝاْات باطتدذاّ ايربْاَر 

 اإلطار الىظري:

 َؿّٗٛ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ايظٝاس١ٝ: –أوال

تعشف املعًَٛات ع٢ً أْٗا "بٝاْات ٜتِ تصٓٝؿٗا ٚتٓعُٝٗا بؼهٌ ٜظُح 

"نٌ ايبٝاْات ٚاؿكا٥ل  املعًَٛات إىلتؼر  (، نُا4باطتدذاَٗا ٚاالطتؿاد٠ َٓٗا" )

(، ٜٚؼر 5عًِ ايؿشد ٚاالطتؿاد٠ َٓٗا") تصٌ إيٞ إٔميهٔ  اييتػهٌ املٛاسد  يفاملظذ١ً 

"ايع١ًُٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً فُٛع١ َٔ  ايظٝاس١ٝ إىلَؿّٗٛ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
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ٌ ت١ُٝٓ ٚتٓؼٝط املعًَٛات َٔ اد تهٓٛيٛدٝااملتُٝض٠ املتعًك١ باطتدذاّ  اإلَهاْٝات

 (6َعاَالت ايؼشن١ ايظٝاس١ٝ")

  .(7منارز ع١ًُٝ يتطبٝكات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت)ثاوٍا  

 :Amadeus It groupْعاّ اجملُٛع١ ايتهٓٛيٛد١ٝ أَادٜٛغ  -1

ّ َٔ  1987تزانش ايطرإ يف عاّ  ٚإصذاسظٗش ْعاّ اَادٜٛغ نٓعاّ سذض 

رإ َع بعطٗا ايبعض يتهٜٛٔ ٖزا ايربْاَر خالٍ ؼايـ فُٛع١ َٔ ػشنات ايط

ٚاملؼهالت اييت تٛاد٘ ػشنات ايطرإ ٚٚناالت األخطا٤ايزٟ عٌُ ع٢ً تاليف 

بؼهٌ ٜٓاطب ناًل َِٓٗ  األَٛسايظٝاس١ ٚايظؿش يف ع١ًُٝ سذض ايتزانش ٚتطٜٛش ٖزٙ 

،  Iberia Airlines اإلطبا١ْٝ، َٚٔ ٖزٙ ايؼشنات املتشايؿ١ خطٛط ايطرإ 

، ٚاـطٛط اؾ١ٜٛ  Scandinavian Airlinesـطٛط اؾ١ٜٛ االطهٓذْاؾ١ٝ ٚا

ٚنزيو اـطٛط االملا١ْٝ يٛؾاتٗٓضا  Air Franceايؿشْظ١ٝ آٜش ؾشاْع 

Lufthansa 

 :Jalileo Systemْعاّ دايًٝٝٛ  -2

املدتص١  اإليهرتْٜٚٞعذ ْعاّ دايًٝٝٛ ٖٛ اسذ٣ ْعِ اؿذض ٚايتٛصٜع 

ّ سٝح قاَت 1971ٜعذ اطتدذاّ ْعاّ دايًٝٝٛ إيٞ عاّ بعًُٝات اؿذض ٚايطرإ ٚ

( بابتهاس أٍٚ ْعاّ ٜعتُذ ع٢ً اؿاطب اآليٞ يف ع١ًُٝ  United Airlines) ػشن١

 سذض تزانش ايطرإ . 

 :Sabreْعاّ طٝرب  -3

ٜٚع َكش ايؼشن١  اإليهرتْٚٞاؿذض  اْعِأسذ Sabreٜعذ ْعاّ طٝرب

ٚتكذّ خذَتٗا  األَشٜه١ٝٛالٜات املتشذ٠ ايش٥ٝظٞ يف طاٚخ يٝو يف ٚال١ٜ تهظاغ باي

دٚي١ سٍٛ ايعامل ٖٚٛ ْعاّ قٛطب ٜظتدذّ يًتدضٜٔ  162يًعُال٤ يف أنجش َٔ 

 ٚاالطتعالّ ٚايكٝاّ بعًُٝات اؿذض يًظؿش . 
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  :خصا٥ص تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات–ثالثا  

ٝذ١ مسشت تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بتكًٝص ٚقت تٓؿٝز املٗاّ، ْتتكًٝص ايٛقت

يتٓؿٝز املٗاّ، نُا دعًت نٌ  ًاٚقت بال تتطًاييت  اإليهرت١ْٝٚاطتػالهلا يًتهٓٛيٛدٝا 

 .(8ايهرتْٚٝا َتذاٚس٠) األَانٔ

تتٝح ٚطا٥ٌ ايتدضٜٔ يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اطتٝعاب سذِ ٖا٥ٌ تكًٝص املٗاّ

 .(9َٔ املعًَٛات املدض١ْ ٚاييت ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا بظٗٛي١)

أِٖ َا ميٝض تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٖٛ تطٜٛش املعشؾ١ ٚتك١ٜٛ ٞا٤ االصطٓاعايزن

ٚايتشهِ يف ع١ًُٝ  اإلداسٟدٌ تٓعِٝ اهلٝهٌ أؾشص اطتكطاب املظتدذَني َٔ 

 (12اإلْتاز)

فُٛع١ ايتذٗٝضات املعتُذ٠ ع٢ً تهٓٛيٛدٝا  ٖٞتهٜٛٔ ػبهات االتصاٍ

ا ٜضٜذ َٔ تذؾل املعًَٛات بني دٌ تؼهٌٝ ػبهات االتصاٍ، ممأ املعًَٛات َٔ

املظتدذَني، َٚٓتذٞ ايٓعِ ايتهٓٛيٛد١ٝ، ٜٚظُح بتبادٍ املعًَٛات بني كتًـ 

 .(11)اإلْتاد١ٝدٛاْب ايع١ًُٝ 

 َٚشطاًل تعين إٔ املظتدذّ هلزٙ ايتهٓٛيٛدٝا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َظتكباًلايتؿاع١ًٝ

ألدٚاس ٚاملٗاّ، ٖٚٛ َا اتبادٍ  ِبإَهإْٗ يف ع١ًُٝ االتصاٍ ٛ، ؾاملؼاسنْؿظ٘ يف ايٛقت

 .(12ْٛع َٔ ايتؿاعٌ بني األْؼط١) بإجيادٜظُح 

ٕ ٛإَها١ْٝ اطتكباٍ ايشطاي١ يف أٟ ٚقت ٜٓاطب املظتدذّ ؾاملؼاسنايالتضا١َٝٓ:

 (13غر َطايبني باطتدذاّ ايٓعاّ ؿعٝا)

 رتْتؾاألْٖٞ خاص١ٝ تظُح باطتكالي١ٝ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ايالَشنض١ٜ

َجال ٜتُتع باطتُشاس١ٜ ايعٌُ يف نٌ األسٛاٍ، ؾال ميهٔ ألٟ د١ٗ تعطًٝ٘ ع٢ً 

 (14َظت٣ٛ ايعامل)

تعين قذس٠ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً ْكٌ املعًَٛات َٔ ٚطط ايتشٌٜٛ قاب١ًٝ

إيٞ آخش، نايتكٓٝات اييت ميهٓٗا ؼٌٜٛ ايشطاي١ املظُٛع١ إيٞ سطاي١ َطبٛع١ 
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ييت ناْت متٝض ٚطا٥ٌ االتصاٍ اؾُاٖر١ٜ عٔ بعطٗا ايبعض، ٚبايعهع، ؾاؿذٚد ا

 .(15قذ صاٍ بعطٗا ٚاآلخش يف طشٜك٘ إيٞ ايضٚاٍ)

بظط أٚ ;تتعذد اطتعُاالت تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بتعذد االستٝادات هلااملش١ْٚ 

ايزٟ ٜظتعٌُ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايكٝاّ  ايؼدصٞاؿاطٛب  :َجاٍ ع٢ً ريو

عكذ٠ ٚاالتصاٍ عٔ بعذ، نُا أْٗا تظُح بتٛؾر نؿا٠٤ عاي١ٝ، ٖٚزا َا بايعًُٝات امل

 .(16قذٚد٠ االطتعُاٍ) اآلالتٜهظب تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َش١ْٚ نبر٠ باملكاس١ْ َع 

احملٝط ايزٟ تٓؼط ؾٝ٘ ٖزٙ ايتهٓٛيٛدٝا، سٝح تأخز املعًَٛات  ٖٞايعامل١ٝ 

اطل ايعامل، ٖٚٞ تظُح يشأغ املاٍ بإٔ َظاسات كتًؿ١ َٚعكذ٠ تٓتؼش عرب كتًـ َٓ

غ املاٍ أٜتذؾل ايهرتْٚٝا خاص١ بايٓعش إيٞ طٗٛي١ املعاَالت ايتذاس١ٜ اييت حيشنٗا س

 .(17املعًَٛاتٞ، ؾٝظُح هلا باالْتكاٍ عرب اؿذٚد ايذٚي١ٝ)

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات تتُٝض مبذُٛع١ َٔ اـصا٥ص اييت  إٜٔتطح مما طبل 

يٛقت يتٓؿٝز املٗاّ، ٚتكًٝصٗا ٚطٗٛي١ ايٛصٍٛ ايٝٗا، نجر َٔ ا تؼٌُ تٛؾر

ٚاطتدذاّ ايزنا٤ االصطٓاعٞ، ٚتك١ٜٛ ػبهات االتصاٍ بني املٓتذني ٚايعُال٤، مما 

ٜضٜذ َٔ ايتؿاع١ًٝ ٚاملش١ْٚ، يف ظٌ ايعامل١ٝ اييت تتُٝض بٗا تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 ٚايالتضا١َٝ ٚايالَشنض١ٜ ٚقابًٝتٗا يًتشٌٜٛ.

 ّٗٛ دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ:َؿ-رابعا  

 ASQCتعشف اؾٛد٠ عا١َ سظب اؾُع١ٝ األَشٜه١ٝ يطبط اؾٛد٠ 

أْٗا " فُٛع نًٞ يًُضاٜا أٚ اـصا٥ص ب EQQCٚاملٓع١ُ األٚسٚب١ٝ يطبط اؾٛد٠ 

ٚأٜطا عشؾٗا املعٗذ  .(18قذس٠ املٓتر أٚ اـذ١َ ع٢ً تًب١ٝ سادات َع١ٓٝ") يفاييت تؤثش 

بأْٗا "ايصؿات ٚاملُٝضات املتها١ًَ ملٓتر أٚ خذ١َ قذد٠ تهٕٛ  ايربٜطاْٞ يًُٛاصؿات

ٚعشؾتٗا املٓع١ُ  .(19هلا ايكذس٠ ع٢ً إػباع ايشغبات ٚاؿادات ايعاٖش٠ ٚايط١ُٝٓ")

اييت تطُٔ ايشضا َٚطابك١ املٓتر ٚاـذ١َ ايظٝاس١ٝ  اإلداس١ٜباْٗا "ايع١ًُٝ  األٚسٚب١ٝ

ٖزٙ املطابك١ بعني االعتباس َا ٖٛ  ٚتأخز ،بٍَٛع َتطًبات ٚتٛقعات ايعُال٤ بايظعش املك
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 ٚاألصاي١ٚاؿؿاظ ع٢ً ايصش١ ٚطٗٛي١ ايٛصٍٛ  األَإَصُِ َٔ قِٝ ٚؾاعًٝات َجٌ 

 .(22ٚاالْظذاّ َع ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايبؼش١ٜ")

 دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ: أبعادخامسا  

ايتك١ٝٓ ٚاملكاعذ  ٚاألدٗض٢٠ تؼر إيٞ ايعٓاصش املاد١ٜ يًدذ١َ َجٌ املبٓاملًُٛط١ٝ .1

نُا تؼٌُ ايذٜهٛس املهتيب اؾزاب ٚاَتالى َعذات سذٜج١ ٚتكٓٝات دذٜذ٠،  ٚاإلضا٠٤،

 .(21ٚايضٟ ايٓعٝـ ٚاملٗٓذّ يًُٛظؿني)

يًدذ١َ املطًٛب١،  إلاصٙتعين دسد١ االعتُاد ع٢ً َٛسد اـذ١َ ٚدق١ االعتُاد١ٜ .2

(، 22)ٜعتُذ ع١ًَ٘ٝ املٛعٛد٠ بؼهٌ دقٝل ٚتؼر إيٞ قذس٠ َٛسد اـذ١َ ع٢ً أدا٤ اـذ

يًعٌُٝ يف تكِٝٝ اؾٛد٠، ؾعٓذَا حيذض  أطاطٝاٚتعذ االعتُاد١ٜ يف املٓع١ُ َعٝاسًا 

ايعٌُٝ غشؾ١ يف ؾٓذم مبٛاصؿات قذد٠ ٜتطًب َٔ إداس٠ ايؿٓذم إٔ ػٗض ي٘ ايػشؾ١ يف 

ذم دٕٚ سذٚخ أٟ ٚتًيب ناؾ١ اـذَات اييت اتؿل عًٝٗا َع إداس٠ ايؿٓ ،ايٛقت املطًٛب

 .(23خًٌ)

ايكذس٠ ع٢ً ايتعاٌَ بؼهٌ ؾعاٍ َع استٝادات ايعٌُٝ،  تعيناالطتذاب١ .3

ْ٘ قٌ أٚقت ممهٔ بؼهٌ ٜؼعش ايعٌُٝ ب بأطشعٚاالطتذاب١ يؼهٛاٙ ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا 

(، نُا تعين 24املكذ١َ)يف َظاعذ٠ ايعٌُٝ ٚتطٜٛش اـذ١َ ٚنزيو ايشغب١ ،اٖتُاّ

اطتعذادِٖ ع٢ً تكذِٜ اـذ١َ املٓاطب١ يًعُال٤ ٚاالطتذاب١ أٜطا قذس٠ ايعاًَني ٚ

 .(25يطًباتِٗ بؼهٌ طشٜع)

َذ٣ َطابك١ َٛاصؿات اـذ١َ ٚدٛدتٗا يتٛقعات ايعٌُٝ، ٖٚٞ  تؼر إيٞاملٛثٛق١ٝ .4

 َٕا ناٚؾل  َ٘ذ٣ قذس٠ َٛاصؿات ٚدٛد٠ اـذ١َ ع٢ً تًب١ٝ سادات ايعٌُٝ ٚسغبات

ٓا١ٜ بايعٌُٝ ٚسعاٜت٘ بؼهٌ خاص ٚاالٖتُاّ (، نُا تؼر إيٞ دسد١ ايع26ٜتٛقع٘)

 (27تكذِٜ اـذ١َ سظب سادات٘ ٚسغبات٘) يفمبؼانً٘ ٚايشغب١ 

مبعين االٖتُاّ  ،تعين دسد١ ايعٓا١ٜ باملظتؿٝذ ٚسعاٜت٘ بؼهٌ خاصايتعاطـ .5

ايؼدصٞ َٓكبٌ املٛظؿني، َٚتابع١ املٛظؿني يهٌ عٌُٝ ع٢ً سذ٠، ٚايكذس٠ ع٢ً تًب١ٝ 

 (28، ٚتٛؾر املٛاسد ايهاؾ١ٝ يعشض خذ١َ دٝذ٠)استٝادات ايعُال٤
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تبني مما طبل إٔ اـذ١َ ايظٝاس١ٝ تتُٝض بعذد َٔ اـصا٥ص اييت تٓؿشد بٗا 

عٔ اـذَات ايظًع١ٝ املًُٛط١ ٚتؼٌُ ايالًَُٛط١ٝ، ٚايتالص١َٝ، ٚعذّ ايتذاْع،

ع٢ً تعٌُ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ  إٔمبهإ  األ١َُٖٝٚٔ  ٘.ٚطشع١ ايؿٓا٤، ٚعذّ املًهٝ

تطبٝل ٖزٙ اـصا٥ص ٚتطٜٛشٖا يتشظني دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ املكذ١َ، 

إيٞ تطٜٛش خصا٥ص املٓتر ايظٝاسٞ  باإلضاؾ١ٚايٛصٍٛ إيٞ ؼكٝل سضا ايعُال٤، 

 يتشظني دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ.

 الذراست املٍذاوٍت: –

 َٓٗذ١ٝ ايذساط١:–والأ

تصُِٝ اطتُاس٠  مت ظتدذ١َ:امل اإلسصا١ٝ٥ ٚاألطايٝبمجع ايبٝاْات  أطايٝب .1

االطتبٝإ ع٢ً ػهٌ أط١ً٦ ػدص١ٝ َٚٛضٛع١ٝ َهتٛب١ تتعًل بتأثر تهٓٛيٛدٝا 

سٝح ٜكّٛ املبشٛخ  .املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف بػذاد

باإلداب١ عًٞ األط١ً٦ َٔ خالٍ اختٝاس إسذ٣ اإلدابات املكٝذ٠ يف اطتُاس٠ االطتبٝإ، 

عض األدٚات اإلسصا١ٝ٥ يتشًٌٝ االطتبٝإ باطتدذاّ بشْاَر ايتشًٌٝ ٚمت اطتدذاّ ب

٢ٖٚ: ايٓظب١ امل١ٜٛ٦، ٚاملتٛطط اؿظابٞ، ٚاالمشاف  SPSS, V.24اإلسصا٥ٞ 

املعٝاسٟ، َٚعاٌَ أيؿا نشْٚباخ، ٚعالق١ االستباط برطٕٛ، ٚاختباس االمذاس اـط٢ 

 املتعذد.

 ايذساط١: ؼذٜذ سذِ ع١ٓٝ  .2

ِ ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ خالٍ أخز َتٛطط يعذد املظتدذَني يف األعٛاّ مت ايتٛصٌ ؿذ

 132َؿشد٠، ٚقذ مت إدشا٤ ايذساط١ املٝذا١ْٝ عًٞ  144اـُع املاض١ٝ ٚايٛصٍٛ إيٞ عذد 

 .144اطتُاس٠ َٔ 

 : ٚثباتٗا اختباس صذم قٛا٥ِ االطتبٝإ .3

باط برطٕٛ( مت اختباس صذم قٛا٥ِ االطتبٝإ باطتدذاّ صذم االتظام ايذاخًٞ )است

 Cronbachٚمت قٝاغ ثبات قٛا٥ِ االطتبٝإ باطتدذاّ َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ

Alpha  (ٞباطتدذاّ ايربْاَر اإلسصا٥SPSS, V.24:ًٜٞ نُا) 
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 حملاٚس االطتبٝإ ( صذم االتظام ايذاخًٞ باطتدذاّ )استباط برطٕٛ(1دذٍٚ )

عذد احملورم
الفكرات

معامل 
االرتباط

الذاللة 
اإلحصائية

تكهولوجيا املعلومات على ملموسية  تأثري
اخلذمات السياحية

تكهولوجيا املعلومات على اعتمادية  تأثري
اخلذمات السياحية

تكهولوجيا املعلومات على استجابة  تأثري
اخلذمات السياحية

موثوقية  تكهولوجيا املعلومات على تأثري
اخلذمات السياحية

تكهولوجيا املعلومات على تعاطف  تأثري
اخلذمات السياحية

مجلة حماور االستبياى

( إٔ ناؾ١ َعاَالت استباط برطٕٛ بني نٌ قٛس َٔ 1ٜالسغ َٔ اؾذٍٚ )

عٓذ  إسصا١ٝ٥ًُشٛس ْؿظ٘ رات دالي١ قاٚس االطتبٝإ َٚتٛطط االطتذابات ي

، ٖٚزا ٜؼر إيٞ 2.666سٝح بًػت مج١ً االطتبٝإ  .يف مجٝع ايؿكشات 2.21َظت٣ٛ

 ٚدٛد دسد١ نبر٠ َٔ االتظام ايذاخًٞ يؿكشات قاٚس االطتبٝإ.

 ( َعاٌَ ثبات قاٚس االطتبٝا2ٕدذٍٚ )

عذد احملورم
الفا كرونباخالفكرات

علومات على ملموسية اخلذمات السياحيةتكهولوجيا امل تأثري
تكهولوجيا املعلومات على اعتمادية جودة اخلذمات  تأثري

السياحية
تكهولوجيا املعلومات على استجابة جودة اخلذمات  تأثري

السياحية
تكهولوجيا املعلومات على موثوقية جودة اخلذمات  تأثري

السياحية
تكهولوجيا املعلومات على تعاطف جودة اخلذمات  تأثري
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السياحية
مجلة حماور االستبياى

ٚايز٣  ٕقاٚس االطتبٝاَعاٌَ ايؿا نشْٚباخ ؾ١ًُ  إٔ( 2ٜتطح َٔ اؾذٍٚ )

ٜٚذٍ ريو ع٢ً ثبات مجٝع ؾكشات االطتبٝإ ٚتٛاؾكٗا  2.929ؾكش٠ مٛ  32تهٕٛ َٔ 

 ٚس اييت تٓت٢ُ ايٝٗا.َع احملا

 الطتُاس٠ االطتبٝإ: اإلسصا٥ٞايتشًٌٝ -ثاوٍا 

 :ايبٝاْات ايؼدص١ٝ

 ايٓٛع: -

 ( تٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سظب ايٓٛع3دذٍٚ )

االحنراف املعيارياملتوسط احلسابيالهسبة املئويةالتكرارالهوع

ركر

أنجى

اجملموع

سٝح تؿٛم عذد ايعُال٤  ،( ْٛع ايعُال٤ سظب ع١ٓٝ ايذساط3١ٜٛضح اؾذٍٚ )

%، ٚبًؼ 38.5%، بُٝٓا ْظب١ اإلْاخ 61.5ايزنٛس  ١بًػت ْظب، سٝح اإلْاخايزنٛس ع٢ً 

مما ٜؼر إيٞ ػاْع اطتذابات ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ املتٛطط  2.48االمشاف املعٝاسٟ 

 .1.38ايزٟ بًؼ  اؿظابٞ

 ُش:ايع -

 ع١ٓٝ ايذساط١ سظب ايعُش أؾشاد( تٛصٜع 4دذٍٚ )

الهسبة التكرارالعمر
املئوية

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

سهة 03أقل مو 

03مو  ألقل 03مو 
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سهة 03مو  ألقل 03مو 

فأكربسهة  03

اجملموع

 32قٌ َٔ أايؿ١٦ ايعُش١ٜ َٔ  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 4ذٍٚ )تبني َٔ اؾ

ط١ٓ بٓظب١  42َٔ  ألقٌ 32املشتب١ ايجا١ْٝ ايؿ١٦ ايعُش١ٜ َٔ  يف%، ٚدا٤ 61.3ط١ٓ، بٓظب١ 

%، ٚدا٤ 3.1ط١ٓ بٓظب١  52َٔ  ألقٌ 42املشتب١ ايجايج١ ايؿ١٦ ايعُش١ٜ َٔ  يف%، ٚدا٤ 32.8

 2.71 املعٝاسٟ%، ٚبًؼ االمشاف 3.1ط١ٓ ؾانرب بٓظب١  52يف ْؿع املشتب١ ايؿ١٦ ايعُش١ٜ 

 1.46 اؿظابَٞا ٜٛضح تبأٜ االطتذابات عٔ املتٛطط 

 أبعاد تأثر تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ:

 :تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً ًَُٛط١ٝ دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ تأثراألولاحملىر 

 يًؼشن١ يًشصٍٛ ع٢ً اـذَات ايظٝاس١ٝ: ٞاإليهرتّْٚ املٛقع ميهٔ اطتدذا -

يًشصٍٛ ع٢ً  ٞاإليهرتْٚ( تٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ اطتدذاّ املٛقع 5دذٍٚ )

 اـذَات ايظٝاس١ٝ

املتوسط ةالهسبة املئويالتكراراالستجابة
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

 

غري موافل

 حمايذ

موافل

موافل بشذة

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 5تبني َٔ بٝاْات اؾذٍٚ )

 يف%، ٚدا٤ 41.5املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠ بٓظب١  يف%، بُٝٓا دا٤ 49.2

املشتب١ ايشابع١ االطتذاب١ غر  يف%، ٚدا٤ 7.7ملشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب١ ا



 

 

 

2222ْٜٛٝٛ  –7عذد  –ف١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايؿٓادم   

 املعٝاسٟ االمشاف%، ٚمل تظذٌ اطتذابات غر َٛاؾل بؼذ٠ ٚبًؼ 1.5َٛاؾل بٓظب١ 

، مما ٜذٍ ع٢ً 4.31تبأٜ االطتذابات سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ  ٜتطح، َٚٔ ثِ 2.68

 ألْ٘يًشصٍٛ ع٢ً اـذَات ايظٝاس١ٝ،  ٞاإليهرتْٚ تؿطٌٝ ايعُال٤ اطتدذاّ املٛقع

ٜٛؾش طٗٛي١ ايٛصٍٛ إيٞ اـذَات ايظٝاس١ٝ دٕٚ اْتكاٍ ايعُال٤ إيٞ َٛاقع ايؼشنات 

 ايظٝاس١ٝ.

 تظٌٗ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اؿصٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ اـذَات ايظٝاس١ٝ:

املعًَٛات اؿصٍٛ ع٢ً ( تٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تظٌٗٝ تهٓٛيٛدٝا 6دذٍٚ )

 املعًَٛات عٔ اـذَات ايظٝاس١ٝ

الهسبة التكراراالستجابة
ةاملئوي

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

غري موافل

حمايذ

موافل

موافل بشذة

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 6َٔ بٝاْات اؾذٍٚ ) ٜتطح

 يف%، ٚدا٤ 32.8املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  يف%، بُٝٓا دا٤ 63.1بٓظب١ 

املشتب١ ايشابع١ االطتذاب١ غر  يف%، ٚدا٤ 4.6املشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب١ 

 املعٝاسٟ االمشافٚبًؼ  ،ٚمل تظذٌ اطتذابات غر َٛاؾل بؼذ٠ %،1.5َٛاؾل بٓظب١ 

تهٓٛيٛدٝا  إٔ، مما ٜذٍ ع٢ً 4.55، ٚتبأٜ االطتذابات سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ 2.65

املعًَٛات تظٌٗ اؿصٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ اـذَات ايظٝاس١ٝ َٔ خالٍ املٛاقع 

ت ٚاملعًَٛات عٔ ايرباَر يًؼشنات ايظٝاس١ٝ اييت تتٝح ناؾ١ ايبٝاْا اإليهرت١ْٝٚ



 

 

 خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف بػذاد تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚتأثرٖا ع٢ً دٛد٠  
 

 

 

 

 

 

 
 

املكاس١ْ َع اـذَات ايظٝاس١ٝ يف ايؼشنات ايظٝاس١ٝ  إَها١َْٝع  ٚأطعاسٖاايظٝاس١ٝ 

 األخش٣

 اـذَات ايظٝاس١ٝتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً اعتُاد١ٜ دٛد٠  تأثرالثاوًاحملىر 

 :يتظٜٛل ايرباَر ايظٝاس١ٝ اإليهرتْٚٞتظتدذّ ايؼشن١ ايتظٜٛل 

يتظٜٛل  اإليهرتْٚٞتٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ اطتدذاّ ايتظٜٛل ( 7دذٍٚ )

 ايرباَر ايظٝاس١ٝ

الهسبة التكراراالستجابة
ةاملئوي

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

غري موافل

حمايذ

موافل

موافل بشذة

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 7تبني َٔ بٝاْات اؾذٍٚ )

 يف%، ٚدا٤ 32.3املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  يف%، بُٝٓا دا٤ 58.5بٓظب١ 

املشتب١ ايشابع١ االطتذاب١ غر  يف%، ٚدا٤ 7.7املشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب١ 

 املعٝاسٟ االمشاف%، ٚمل تظذٌ اطتذابات غر َٛاؾل ٚبًؼ 1.5َٛاؾل بؼذ٠ بٓظب١ 

، مما ٜذٍ ع٢ً 4.46تبأٜ االطتذابات سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ  ٜتطح، َٚٔ ثِ 2.76

يتظٜٛل  اإليهرتَْٚٞٛاؾك١ غايب١ٝ ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ ايعُال٤ ع٢ً اطتدذاّ ايتظٜٛل 

اييت تعشض ايرباَر  اإليهرت١ْٝٚرباَر ايظٝاس١ٝ يًؼشنات ايظٝاس١ٝ عرب َٛاقعٗا اي

 تكذَٗا ايؼشنات ٚايعشٚض اـاص١ غذَاتٗا. اييتايظٝاس١ٝ 
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 ؼكل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات دٛد٠ اـذَات املكذ١َ سظب ٚعٛد ايؼشن١ يًعُال٤:4

ا املعًَٛات ؾٛد٠ اـذَات ( تٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ ؼكٝل تهٓٛيٛد8ٝدذٍٚ )

 املكذ١َ سظب ٚعٛد ايؼشن١ يًعُال٤

الهسبة التكراراالستجابة
ةاملئوي

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

غري موافل

حمايذ

 موافل

موافل بشذة

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 8تبني َٔ بٝاْات اؾذٍٚ )

 يف%، ٚدا٤ 29.2املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠ بٓظب١  يف%، بُٝٓا دا٤ 46.2

%، ٚمل تظذٌ اطتذابات غر َٛاؾل ٚغر 24.6املشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب١ 

تبأٜ اطتذابات ع١ٓٝ  ٜتطح، َٚٔ ثِ 2.73 املعٝاسٟ االمشافبًؼ  َٛاؾل بؼذ٠ ٚقذ

َععِ ايؼشنات  إٔ ٜؼر إىلمما  4.24بًؼ  ايزٟايذساط١ سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ 

ايظٝاس١ٝ تظتدذّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يتشظني دٛد٠ اـذَات املكذ١َ سظب ٚعٛد 

ٛدٛد٠ ع٢ً اـذَات سٝح ؼاٍٚ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ ؼكٝل ايٛعٛد امل ،ايؼشن١

ست٢ تهظب ثك١ ايعُال٤ ٚؼع٢ مبها١ْ َشَٛق١ بني ايؼشنات  اإليهرت١ْٝٚايظٝاس١ٝ 

 ٖزا اجملاٍ. يفايظٝاس١ٝ ايعا١ًَ 

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً اطتذاب١ دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ تأثراحملىر الثالث

 ايتٛاصٌ َعو: يفتظتدذّ ايؼشن١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  -4

 



 

 

 خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف بػذاد تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚتأثرٖا ع٢ً دٛد٠  
 

 

 

 

 

 

 
 

 يف( تٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ اطتدذاّ ايؼشن١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 9دذٍٚ )

 ايتٛاصٌ

املتوسط ةالهسبة املئويالتكراراالستجابة
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

غري موافل

حمايذ

موافل

موافل بشذة

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 9تبني َٔ بٝاْات اؾذٍٚ )

 يف%، ٚدا٤ 36.9املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  يف%، بُٝٓا دا٤ 49.2بٓظب١ 

ٚغر  %، ٚمل تظذٌ اطتذابات غر َٛاؾل13.8املشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب١ 

تبأٜ ْظيب الطتذابات اي ٜتطح، َٚٔ ثِ 2.71 املعٝاسٟ االمشافَٛاؾل بؼذ٠ ٚقذ بًؼ 

َععِ  إٜٔٚتطح َٔ ريو  4.35ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ ايز٣ بًؼ 

ايتٛاصٌ َع ايعُال٤  يفايؼشنات ايظٝاس١ٝ تظتدذّ ايؼشن١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 بأٟايعُال٤  إبالؽ أٚاؿذٛصات  تأنٝذ أٚيظٝاس١ٝ مبٛاعٝذ ايشسالت ا إلبالغِٗٚريو 

 ايشسالت ايظٝاس١ٝ. أٚتعذٜالت قذ تطشأ ع٢ً َٛاعٝذ ايرباَر ايظٝاس١ٝ 

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً َٛثٛق١ٝ دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ تأثراحملىر الرابع

 ١َ:بظش١ٜ تا اإليهرتْٜٚٞتِ ايتعاٌَ َع بٝاْاتو املظذ١ً ع٢ً َٛقع ايؼشن١ 

( تٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ ايتعاٌَ َع ايبٝاْات املظذ١ً ع٢ً َٛقع 12دذٍٚ )

 بظش١ٜ تا١َ اإليهرتْٚٞايؼشن١ 
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املتوسط ةالهسبة املئويالتكراراالستجابة
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

غري موافل

حمايذ

موافل

موافل بشذة

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 12تبني َٔ بٝاْات اؾذٍٚ )

 يف%، ٚدا٤ 27.7املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  يف%، بُٝٓا دا٤ 56.9بٓظب١ 

املشتب١ ايشابع١ االطتذاب١ غر يف%، ٚدا٤ ١13.8 املشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب

 املعٝاسٟ االمشاف%، ٚمل تظذٌ االطتذاب١ غر َٛاؾل بؼذ٠، ٚبًؼ 1.5َٛاؾل بٓظب١ 

 ٜؼر إىل. مما 4.42، َٚٔ ثِ ٜتطح تبأٜ االطتذابات سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ 2.78

ع ايؼشن١ َععِ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ تتعاٌَ َع ايبٝاْات املظذ١ً ع٢ً َٛق إٔ

بظش١ٜ تا١َ ٚتتعٗذ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ عُا١ٜ بٝاْات ايعُال٤ َٔ  اإليهرتْٚٞ

 االطتدذاّ غر ايكاْْٛٞ

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً تعاطـ دٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ تأثراحملىر اخلامس

 يو بايتؿصٌٝ: اإليهرت١ْٜٝٚٗتِ ايعإًَٛ بايؼشن١ بؼشح خطٛات املعاَالت 

 اإليهرت١ْٝٚتٛصٜع أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ اٖتُاّ ايعاًَني بؼشح املعاَالت  (11دذٍٚ )

 بايتؿصٌٝ

املتوسط ةالهسبة املئويالتكراراالستجابة
احلسابي

االحنراف 
الرتتيباملعياري

غري موافل بشذة

غري موافل



 

 

 خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف بػذاد تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚتأثرٖا ع٢ً دٛد٠  
 

 

 

 

 

 

 
 

حمايذ

موافل

بشذةموافل 

اجملموع

االطتذاب١ َٛاؾل بٓظب١  األٚىلاملشتب١  يف( أْ٘ دا٤ 11تبني َٔ بٝاْات اؾذٍٚ )

 يف%، ٚدا٤ 33.8املشتب١ ايجا١ْٝ االطتذاب١ َٛاؾل بؼذ٠ بٓظب١  يف %، بُٝٓا دا36.9٤

ابع١ االطتذاب١ غر املشتب١ ايش يف%، ٚدا٤ 21.5املشتب١ ايجايج١ االطتذاب١ قاٜذ بٓظب١ 

 املعٝاسٟ االمشاف%، ٚمل تظذٌ االطتذاب١ غر َٛاؾل بؼذ٠، ٚبًؼ 7.7َٛاؾل بٓظب١ 

. مما ٜذٍ ع3.96٢ً، َٚٔ ثِ ٜتطح تبأٜ االطتذابات سٍٛ َتٛططٗا اؿظابٞ 2.93

بايتؿصٌٝ  اإليهرت١ْٝٚع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ اٖتُاّ ايعاًَني بؼشح املعاَالت  أسا٤تبأٜ 

و إيٞ ق١ً خرب٠ بعض ايعاًَني يف ايؼشنات ايظٝاس١ٝ مٛ اطتدذاّ ٜٚشدع ري

املتعًك١  ٚاإلدشا٤اتاقتصاس َعشؾتِٗ ع٢ً بعض اـطٛات  أٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 َٗاّ قذد٠ دٕٚ غرٖا. بإلاص

 اختبار صحت فرضٍت الذراست

َعٟٓٛ الطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات  تأثرال ٜٛدذ 

 نات ايظٝاس١ٝ يف بػذادايؼش

 .2.25مت اطتدذاّ اختباس منٛرز االمذاس املتعذد عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

 ( ْتا٥ر منٛرز االمذاس املتعذد الختباس صش١ ايؿشض12١ٝدذٍٚ )

اخلطأ املعياري(قيمة االحنذار )أبعاد الهمورج

تكهولوجيا املعلومات

ملموسية اخلذمات

اعتمادية اخلذمات

استجابة اخلذمات
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موثوقية اخلذمات

تعاطف اخلذمات

احملسوبةقيمة 

احملسوبة مستوى داللة 

(معامل االرتباط )

(²معامل التخذيذ )
اخلطأ املعياري للتكذير

ْتا٥ر االمذاس املتعذد ٚدٛد عالق١ ق١ٜٛ بني تطبٝل تهٓٛيٛدٝا أظٗشت 

مما ،(R( )2.531سٝح بًؼ َعاٌَ االستباط ) ;املعًَٛات ٚدٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ

ٜؼر إيٞ ق٠ٛ تأثر تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ، 

( R²ج١ً يف َعاٌَ ايتشذٜذ )ٚبًػت ق١ُٝ ايكاب١ًٝ ايتؿظر١ٜ يُٓٛرز االمذاس املتُ

% َٔ ايتػرات اؿاص١ً يف دٛد٠ 73( ؾُٝع دٛد٠ اـذَات; مما ٜؼر إيٞ إٔ 2.729)

( احملظٛب١ Fخذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ تؿظشٖا تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ٚبًػت ق١ُٝ )

(، ٢ٖٚ أصػش sig =2.222ٚمبظت٣ٛ دالي١ إسصا١ٝ٥ ) 28.28يف منٛرز االمذاس يًؿشض١ٝ 

 ٟ(، ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً ٚدٛد تأثر َعٟٓٛ ر2.25َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسصا١ٝ٥ املعتُذ ) َٔ

 دالي١ إسصا١ٝ٥ يتطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ

ٜتطح مما طبل سؾض ايؿشض١ٝ ايعذ١َٝ، ٚقبٍٛ ايؿشض١ٝ ايبذ١ًٜ بأْ٘ "ٜٛدذ 

٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ َعٟٓٛ الطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع تأثر

 يف بػذاد"

 الىتائج:

 :ٜأتَٞا  أُٖٗاعذد َٔ ايٓتا٥ر َٔ  ايذساط١ إىلاْتٗت 

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ؼظني اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، ٚؼظني ايعًُٝات  أ١ُٖٝتتُجٌ  -

 ايتٓع١ُٝٝ داخٌ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ. تٚؼظني االتصاالايتؼػ١ًٝٝ، 
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املعًَٛات يف ايؼشنات ايظٝاس١ٝ ع٢ً تكًٌٝ ايتهًؿ١  طاعذ تطبٝل تهٓٛيٛدٝا -

 اـذَات ايظٝاس١ٝ. أطعاسايتؼػ١ًٝٝ ٚتكًٌٝ 

تظِٗ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف تؼذٝع االطتجُاس يف ايكطاع ايظٝاسٞ ٚؼكٝل  -

 ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ، ٚإعاد٠ تصُِٝ عذٜذ َٔ َشاسٌ األعُاٍ، ٚؼظني خذ١َ ايعٌُٝ.

َٛات مبذُٛع١ َٔ اـصا٥ص َٓٗا تكًٝص ايٛقت، ٚتكًٝص تتُٝض تهٓٛيٛدٝا املعً -

، ٚتهٜٛٔ ػبهات االتصاٍ ٞٚايزنا٤ االصطٓاعاملٗاّ، تكاطِ املٗاّ ايؿهش١ٜ، ٚايتطٛس، 

 بني ايؼشنات ايظٝاس١ٝ ٚايعُال٤.

تتظِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايتؿاع١ًٝ، ٚايالتضا١َٝٓ، ٚايالَشنض١ٜ، ٚقاب١ًٝ  -

ٖٚزٙ ايظُات تظاعذ يف  ،املش١ْٚ، ٚايؼٝٛع ٚاالْتؼاس، ٚايعامل١ٝايتشٌٜٛ، ٚايالمجاٖر١ٜ، ٚ

 ؼظني خذَات ايؼشنات ايظٝاس١ٝ.

ٜٛؾش اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ايظٝاس١ٝ تبادٍ املعًَٛات، ٚتطٜٛش املٓتذات  -

 .األدٓب١ٝايظٝاس١ٝ، ٚصٜاد٠ ايكذس٠ ايتٓاؾظ١ٝ، ٚتؼذٝع االطتجُاسات 

املٓتذات غر املًُٛط١ َجٌ ايالًَُٛط١ٝ،  اتصؿت اـذ١َ ايظٝاس١ٝ بظُات -

 ٚايتالص١َٝ، ٚعذّ ايتذاْع، ٚطشع١ ايؿٓا٤، ٚعذّ املًه١ٝ.

تبني إٔ َععِ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ تظتدذّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف تكذِٜ  -

 اـذَات ايظٝاس١ٝ يًعُال٤.

اـذَات  َكذَُٞٗت تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف تٛؾر طٗٛي١ االتصاٍ بني أط -

 ٝاس١ٝ ٚايعُال٤.ايظ

ؼظني دٛد٠  ايظٝاس١ٝ إيٞاطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ايؼشنات  أد٣ -

 اـذَات ايظٝاس١ٝ املكذ١َ.

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف نظب ثك١ ايعُال٤  ّطاعذ اطتدذا -

 ٚسضاِٖ.

اس١ٝ الطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً دٛد٠ خذَات ايؼشنات ايظٝ تأثرٜٛدذ  -

 يف بػذاد.
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 التىصٍاث:

 :ٜأتَٞا  أُٖٗافُٛع١ َٔ ايتٛصٝات  ايذساط١ إىلخًصت 

 ايؼشنات ايظٝاس١ٝ: َٛد١ٗ إىلتٛصٝات 

 .ايؼشنات ايظٝاس١ٝ يف اإليهرت١ْٝٚ األدٗض٠االٖتُاّ بتشذٜح  -

 .ايؼشنات ايظٝاس١ٝ ع٢ً تطبٝل تهٓٛيٛدٝا ايرباَر ايظٝاس١ٝ يفتذسٜب ايعاًَني  -

 .يف ايؼشنات ايظٝاس١ٝ اإليهرتْٚٞؾع تؿعٌٝ ٚطا٥ٌ ايذ -

 .عرب َٛاقع ايؼشنات ايظٝاس١ٝ اإليهرتْٚٞ اؿذضاطتدذاّ  يفايتٛطع  -

 .يًؼشنات ايظٝاس١ٝ اإليهرت١ْٝٚؼذٜح املٛاقع  -

 .يًؼشنات ايظٝاس١ٝ اإليهرت١ْٝٚصٜاد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ املكذ١َ ع٢ً املٛاقع  -

يرباَر ايؼشنات  اإليهرتْٚٞ ايتعاقذ َع ػشنات ايتظٜٛل ايعامل١ٝ يًرتٜٚر -

 .ايظٝاس١ٝ

 اإليهرت١ْٝٚ.اـذَات ايظٝاس١ٝ املكذ١َ عرب ايٛطا٥ٌ  أطعاسؽؿٝض  -

 ٚصاس٠ ايظٝاس١: َٛد١ٗ إىلتٛصٝات 

 .بٛصاس٠ ايظٝاس١ تشبطٗاػبه١ َٛسذ٠ يًؼشنات ايظٝاس١ٝ  إْؼا٤ -

١َ ايشقاب١ ع٢ً ايؼشنات ايظٝاس١ٝ ؾُٝا ٜتعًل ظٛد٠ اـذَات ايظٝاس١ٝ املكذ -

 َٚذ٣ تطابكٗا َع ايٛعٛد املكذ١َ يًعُال٤..

داخٌ ٚصاس٠ ايظٝاس١ٝ ٚيف تعاَالتٗا َع  اإليهرت١ْٝٚاطتدذاّ املعاَالت  يفايتٛطع  -

 ايؼشنات ايظٝاس١ٝ.

اطتدذاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف قطاع ايظٝاس١  أ١ُْٖٝذٚات تجكٝؿ١ٝ سٍٛ  إقا١َ -

 عا١َ ٚايؼشنات ايظٝاس١ٝ خاص١.
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 املراجع:

(: دٚس تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاٍ يف 2212ابشاِٖٝ غت٢، ٚػعٛبٞ قُٛد ؾٛصٟ ) -

ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ االقتصاد١ٜ،  ايباسح،ايظٝاس١ ٚايؿٓذق١، ف١ً ت١ُٝٓ قطاع 

 .، اؾضا٥ش7داَع١ قاصذٟ َشباح ، ٚسق١ً، ايعذد 

 ايظٝاسٞتٓؼٝط ايكطاع  يف(: دٚس تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاٍ 2215اَني ايبعر ) -

 غر َادظترباؾضا٥ش دساط١ ساي١ ع١ٓٝ َٔ ايٛناالت ايظٝاس١ٝ بٛال١ٜ ١ًَٝ، سطاي١

َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايتذاس١ٜ ٚعًّٛ ايتظٝر، داَع١ قُذ خٝطش، 

 .بظهش، اؾضا٥ش

(: تأثر إداس٠ عالقات ايضبٕٛ يف 2212بالٍ داطِ ايكٝظٞ، ٚنشِٜ رٜاب امحذ ) -

ؼكٝل دٛد٠ اـذَات يف ػشنات االتصاالت ايعا١ًَ يف ايعشام دساط١ َظش١ٝ يف 

، 55، ايعذد اإلْظا١ْٝ، ف١ً داَع١ دٜايٞ يًبشٛخ صاالتيالتػشن١ صٜٔ ايعشام 

 .ايعشام

يف ايظٝاس١  ٚأُٖٝتٗا(: املعًَٛات 2221سظٔ عٛاد ايظشحيٞ، ٖٚذ٣ قُذ باطٌٜٛ ) -

، ايشٜاض، املًُه١ 2-1، ايعذد22ابٗا ٚدذ٠، ف١ً عامل ايهتب، اجملًذ يتذشبيتدساط١ 

 .ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

، داَع١ ايضٜت١ْٛ األسد١ْٝ، 1(: إداس٠ ايطٝاؾ١، ط2222محٝذ عبذ ايٓيب ايطا٥ٞ ) -

 األسدٕ.عُإ، 

محٝذعبذايٓبٝايطا٥ٞ، قُٛد ايصُٝذع٢، ٚبؼر ايعالم، ٚاٜٗاب ع٢ً ايكشّ  -

 (: األطع ايع١ًُٝ يًتظٜٛل اؿذٜح، داس ايٝاصٚسٟ ايع١ًُٝ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، عُإ،2226)

 .األسدٕ

املؤطظ١  يفٝا االتصاٍ اؿذٜج١ (: اطتدذاّ تهٓٛيٛد2228سٛس١ٜ بٛيعٜٛذات ) -

ٚايعًّٛ  اإلْظا١ْٝاالقتصاد١ٜ اؾضا٥ش١ٜ، سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايعًّٛ 

 .االدتُاع١ٝ، داَع١ َٓتٛس٣، قظٓط١ٓٝ، اؾضا٥ش
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ؼكٝل دٛد٠ اـذ١َ ايؿٓذق١ٝ  يف(: اثش املضٜر ايتظٜٛكٞ 2227خرٟ ع٢ً اٚطٛ ) -

َذ١ٜٓ دٖٛى،  يفعذد َٔ املٓعُات ايؿٓذق١ٝ  يفٛف ع١ٓٝ َٔ ايطٝ آلسا٤دساط١ ؼ١ًًٝٝ 

 .، ايعشام88، ايعذد 29ف١ً ت١ُٝٓ ايشاؾذٜٔ، داَع١ املٛصٌ، اجملًذ 

(: اثش 2216مسا٢ْ، ٚغاد٠ عبذاهلل، َٚش٠ٚ عبذايٖٛاب ) ٍعبذ املتعاػُٝا٤ نُاٍ  -

 املصش١ٜ، ف١ًايشضا ايٛظٝؿٞ يتشكٝل دٛد٠ اـذَات ٚتٓاؾظ١ٝ ايؼشنات ايظٝاس١ٝ

 .، ز.ّ.ع2، ايعذد12، اجملًذّداَع١ ايؿٝٛن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايؿٓادم، 

فاٍ ايظٝاس١ ٚايؿٓذق١،  يف(: اؾٛد٠ ايؼا١ًَ 2214عبذايعضٜض قُذ عٝظ٢ ) -

 .، ايبٝطا٤، يٝبٝا27، ايعذداإلْظا١ْٝف١ً داَع١ عُش املدتاس يًعًّٛ 

ايبٓٛى ايعا١َ (: قٝاغ دٛد٠ اـذَات املصشؾ١ٝ يف 2225) شأبٛ َعُؾاسغ قُٛد  -

، 1، ايعذد13يكطاع غض٠، ف١ً اؾاَع١ٝ اإلطال١َٝ، طًظ١ً ايذساطات اإلطال١َٝ، اجملًذ

 .غض٠، ؾًظطني

 أدا٤(: اثش تطبٝكات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت ع٢ً 2213ؾطاي١ سذ٠ ) -

 املؤطظات االقتصاد١ٜ، سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايتذاس١ٜ

 .ٚعًّٛ ايتظٝر، داَع١ ان٢ً اٚؿاز، اؾضا٥ش

(: ْؼش ثكاؾ١ اؾٛد٠ ٚأثشٖا يف 2215قؿٛظ محذٕٚ ايصٛاف، ٚعُش عًٞ إمساعٌٝ ) -

تعضٜض أدا٤ املٓعُات ايؿٓذق١ٝ دساط١ ساي١ يف ايكش١ٜ ايظٝاس١ٝ يف َذ١ٜٓ املٛصٌ، ف١ً 

 األسدٕ.داَع١ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ اـاص١، عُإ، 

(: أ١ُٖٝ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت يف تطٜٛش اـذَات 2229قُذ تكشٚست ) -

ايظٝاس١ٝ، املًتك٢ ايٛطين سٍٛ ايظٝاس١ ٚايتظٜٛل ايظٝاسٞ يف اؾضا٥ش، اإلَهاْٝات 

َاٜٛ، قامل١،  8ٚايتشذٜات ايتٓاؾظ١ٝ، ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚعًّٛ ايتظٝر، داَع١ 

 .شاؾضا٥

ايظٝاس١ٝ يف األسدٕ ٚتظٜٛكٗا باطتدذاّ ْعِ  : تطٜٛش املٛاقع 2228قُذ محذٟ  -

،  األسد١ْٝاملعًَٛات ، سطاي١ دنتٛساٙ غر َٓؼٛس٠ ، ن١ًٝ ايذساطات ايعًٝا اؾاَع١ 

 .األسدٕعُإ ، 
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(: إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، داس ايٝاصٚسٟ ايع١ًُٝ 2225قُذ عبذ ايٖٛاب ايعضاٟٚ ) -

 .يًٓؼش ٚايتٛصٜع، عُإ، األسدٕ

(: اطتدذاَات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت يف ب١٦ٝ 2212) ِعبذ اؿهَٝعٛز  -

املؤطظات ايصػر٠ ٚاملتٛطط١، سطاي١ دنتٛساٙ غر َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ 

 .ٚعًّٛ ايتظٝر، داَع١ اؾضا٥ش، اؾضا٥ش

(: تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف قطاع اـذَات 2216ْاصّ قُٛد ًَها٣ٚ ) -

يف ؼظني خذ١َ ايضبا٥ٔ يف ؾٓادم  اإليهرتْٚٞطتدذاّ ْعاّ اؿذض ايظٝاس١ٝ أثش ا

، 22، اجملًذاإلْظا١ْٝطًظ١ً ايعًّٛ  األقص٢اـُع لّٛ يف األسدٕ، ف١ً داَع١ 

 .، غض٠، ؾًظطني1ايعذد

(: قٝاغ إدساى دٛد٠ اـذَات ايؿٓذق١ٝ َٔ 2212لِ ايعضا٣ٚ، ْٚبٌٝ اؿٛاَذ٠ ) -

١ يؿٓادم َٔ ؾ١٦ اـُظ١ لّٛ يف عُإ، ف١ً ن١ًٝ ٚد١ٗ ْعش ايضبا٥ٔ دساط١ َٝذاْٝ

 .، بػذاد، ايعشام25بػذاد يًعًّٛ االقتصاد١ٜ اؾاَع١، ايعذد 

(: َشدٚد ايظٝاس١ اإليهرت١ْٝٚ 2211ٖاي١ ساَذ عبذ اجملٝذ، ٚاَا٢ْ ايؼشات ابشاِٖٝ ) -

ع٢ً عٌُ ػشنات ايظٝاس١ املصش١ٜ ؾ١٦ أ، ف١ً اؼاد اؾاَعات ايعشب١ٝ يًظٝاس١ 

، اإلمساع١ًٝٝ، 8داَع١ قٓا٠ ايظٜٛع، اجملًذ –ٚايطٝاؾ١، ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايؿٓادم 

 .ز.ّ.ع

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  ألثش(: دساط١ اقتصاد١ٜ قٝاط١ٝ 2211ٜامس١ٓٝ ٜاطع ) -

يًُٓع١ُ، سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠، ن١ًٝ  االقتصادٟ األدا٤ٚاالتصاالت ع٢ً 

 ايتظٝر، داَع١ قُذ بٛقش٠، بَٛشداغ، اؾضا٥ش.ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايتذاس١ٜ ٚعًّٛ 


