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 الخالصة

يهدف هذا البحث للتعرف على دور تكنلوجيا المعلومات في تطوير أداء الشركات السياحية في مدينة اربيل/     

هذا الهدف اعتمدت اسلوب الوصفي التحليلي )لمالئمته لطبيعة الدراسة( ،ولتحليل تأثير  أقليم كوردستان . لتحقيق

تقديم الخدمات ، شؤون  جودة تكنلوجيا المعلومات بابعادها ) صنع القرار ، انشطةالمتغير المستقل متمثلة في 

في المتغير التابع اداء الشركات السياحية بابعاها )زيادة عدد السياح ، زيادة  (دقة المعلومات مالية واالدارية ،

تم تصميم استبانة  ،مجال الموارد البشرية ، التنظيم(، ايرادات ، تطوير جودة الخدمات، كفاءة اداء الموظفين 

 هيالت كما أقترح، وقد تم عرضها على عدد من المحكمين المختصين وإجراء بعض التعداتكأداة لجمع البيان

. ثم تم توزيعها على عينة عشوائية من مكاتب سياحة والسفر في مدينة اربيل، وقد تم توزيع االساتذة المحكمين

( استبانة ، وباألعتماد على البرنامج االحصائي و خلص 722( استبانة وبلغ عدد االستبانات الصالحة )712)

تتباين في ادائها تبعا لتباين مستويات تركيزها على تكنلوجيا  المكاتب السياحية قيد الدراسة البحث الى ان 

 إن تكنلوجيا المعلومات لها تأثير موجب ومعنوي في أداء الشركات السياحية. و المعلومات . 
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The Role of Information Technology in 

the Development of the Performance of 

Tourism Companies in the City of Erbil 

- Kurdistan Region of Iraq 
 

 

ABSTRACT 

This study aims at identifying the role of information technology in developing the 

performance of tourism companies in Erbil/ Kurdistan region of Iraq. To come to that 

end, the researcher adopted the analytical descriptive approach (to fit the nature of the 

study) by analyzing the effect of the independent variable which stand for information 

technology with all its aspects (decision making, service activities, financial and 

administrative issues, and information technology) on the dependent variable which is 

the performance of tourism companies with all its aspects (the increase in the number 

of tourists, the increase in revenues, developing the efficiency of the services, the 

efficiency of the performance of the employees in the human resource management, 

and organization).  A questionnaire was developed to collect the data of the study, and 

it was given to judges and specialists and the recommended modifications were 

carried out. The questionnaire was then distributed on a random sample of travel and 

tourism offices in Erbil where 217 questionnaires were distributed and the valid ones 

were 200. The data was analyzed by means of SPSS version 24. The following results 

were attained. Tourist offices vary in terms of its performance in relation to variations 

with regard to how much it makes use of information technology. Information 

technology has a positive and significant effect in the performance of tourism 

companies. 

 

 



 
 

 
357 

 

 
 

 المبحث االول 

 منهجية الدراسة  

   ممشكلة البحثاوال

 المحور االول / الفجوة المعرفية
تتمثل المشكلة المعرفية في المفاهيم واالليات المتعلقة بتطور تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها و االداء 

المنظمى ، في االدبيات بين مصطلحات مختلفة منها نظم المعلومات وعصر المعلوماتي وتكنولوجيا المعلومات 

التواصل عبر الشبكات االلكترونية في المجال القطاع السياحي واالداء باختالف توجهاتها وانوعها واساليب 

.ولكن الدراسة الحالية تحاول سد الفجوة المعرفية ويوضح اطارا واضحا يبين فيه العالقة بين المتغيرات كبرنامج 

طاع المدروس في الدراسة ة وباالخص القاو استراتيجية يمكن استخدامها كاداة تنافسية في القطاعات المختلف

 -على هذا االساس فان الدراسة الحالية تحاول معالجة المشكالت الفكرية عن المواضيع االتية: الحالية .

تكنولوجيا المعلومات بعملياته والذي يمثل احد المداخل المعاصرة في االتصاالت واتخاذ القرارات التسويقية -1

 ات امتالكها واستخدامها نحو التفوق في االداء.والذي يسعى جميع المنظم

 تكنولوجيا المعلومات يهدف الستخدام االمثل في عمليات االداء . -7

االداء في الشركات السياحية التي تشير الى استخدام تكنولوجيا المعلومات كمساهمة في تحقيق المثالية في  -3

 العمل وعلى تقليل االخطاء الى الحد االدنى ضمن اعمال الشركات . 

من جانب  هذا وهناك فجوة معرفية عن تفاصيل اكثر حول طبيعة وتوجيه االرتباط واالثر بين المتغير المستقل    

 مع المتغير التابع من جانب اخر.و

بناءاً على ما سبق ، تمخضت فكرة مشكلة الدراسة كظاهرة فكرية تحتاج الى الدراسة والتنقيب تتمحور في     

 تحليل العالقات والتاثير بين المتغيرات المعتمدة في الدراسة الحالية.

 ع العمليالمحور الثاني / التقارب بين المحتوى الفكري والواق
يعد الشركات  و المكاتب السياحية من الجهات المهمة ذات التاثير المباشر في العوامل االقتصادية     

للمجتمعات التي تعتمد بطريقة او اخرى على القطاع السياحي كمصدر من مصادر الدخل القومي ، وفي الحقيقة 

كزات االستراتيجية التي تعتمد اصبحت السياحة وعلى وجه الخصوص الشركات و المكاتب  السياحية كاحد المرت

عليها البيئة السياحية في اقليم كوردستان، االمر الذي دفعت الباحثة الى االستطالع عن كشف مجريات االمور 

ومالحظتها في معظم الشركات السياحية قيد الدراسة ، حيث تبين من االستطالع االولي توفر مستويات نوعا ما 

فضال عن وجود توجه حقيقي من قبل الشركات لتبني ابعاد  المجتمع المدروس من مصادر متغيرات الدراسة في 

إستناداً إلى مشكة متغيرات الدراسة الحالية وهذا ما اكدته نتائج الوصف االحصائي.وعلى وفق هذا المنطلق 

 الدراسة يمكن صياغة التساؤالت على النحو اآلتيم
 

ق رأي عدٍد من العاملين في المكاتب السياحية بمدينة ما هو مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات على وف .1

 أربيل/أقليم كوردستان؟

ما هو مستوى تطوير أداء الشركات السياحية على وفق رأي عدٍد من العاملين في المكاتب السياحية بمدينة  .7

  أربيل/أقليم كوردستان؟

وفق رأي عدٍد من العاملين في هل توجد عالقة بين تكنولوجيا المعلومات وأداء الشركات السياحية على  .3

 المكاتب السياحية بمدينة أربيل/أقليم كوردستان؟

 

أهداف البحثثانيا م   

إن الهدف الرئيس للدراسة يتحدد في معرفة مستوى توافر وتحليل طبيعة العالقة بين متغيرين و هما 

 :)تكنولوجيا المعلومات وأداء الشركات السياحية( ويتفرع عنه عدٍد من األهداف الفرعية، على النحو االتي: 
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من العاملين في المكاتب  التعرف على مستوى توافر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على وفق رأي عددٍ  .1

 السياحية بمدينة أربيل/أقليم كوردستان.

التحقق من مستويات تطوير أداء الشركات السياحية على وفق رأي عدٍد من العاملين في المكاتب السياحية  .7

 بمدينة أربيل/أقليم كوردستان.

ى وفق رأي عدٍد من العاملين في تحليل طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات وأداء الشركات السياحية عل .3

 المكاتب السياحية بمدينة أربيل/أقليم كوردستان.

 

 ثالثاًم أهمية البحثم

إن أهمية الدراسة الحالية تنقسم على مستوى المتغيرات قيد الدراسة على مستوى المكاتب السياحية قيد الدراسة، 

 كما ياتي:

 األهمية على مستوى المتغيرات قيد الدراسة .1

 وضع أهمية الدراسة الحالية على وفق المتغيرات قيد الدراسة بما يأتي:يمكن 

إن تبني تكنولوجيا المعلومات، يسهم في رسم مستقبل السياحة في أقليم لمساهمتها الفاعلة في تطوير أداء المكاتب 

عبر شبكات األنترنت  السياحية العاملة في األقليم. إذ إنها تساعد على إنجاز والترويج لمختلف الخدمات السياحية

ومواقع التواصل اإلجتماعي، وتعمل على تبني عدة تطبيقات متقدمة على سبيل المثال الفنادق الذكية التي تتبنى 

 المنخفضة التكاليف والموفرة للوقت. النظم المعلوماتية الحديثة، و

ر إيجابية كبيرة في مختلف القطاعات إن تطوير أداء الشركات السياحية يعد من أولويات أية دولة لما لها من آثا-7

ال سيما القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية وهذه العملية ليست بالسهلة فهي تتطلب الكثير من العمل والجهد لبناء 

 وتحسين صورة وسمعة وهيبة القطاع السياحي في أقليم كوردستان من أجل اإلرتقاء به. 

 الدراسة األهمية على مستوى المكاتب السياحية قيد  .2

 يمكن وضع أهمية الدراسة الحالية بالنسبة للمكاتب السياحية قيد الدراسة بما يأتي: 

إتاحة الفرصة للمكاتب السياحية قيد الدراسة للتصدي للمشكالت المعقدة، التي تتعلق بكيفية اإلستفادة من  .1

 مواردها التكنولوجية والتسويقية وادارتها بصورة معاصرة تتسم بالموضوعية.

تمكن المكاتب السياحية قيد الدراسة من اظهار صورتها وسمعة جيدة لها باتباع افضل االساليب  .7

واالستراتيجيات في مجال التكنولوجيا والتسويق وضمان التفاعل الهادف والمثمر بينها وبين زبائنها وبما 

      يزيد من مكانتها في قطاع السياحة المحلي واإلقليمي والدولي. 

 

 المخطط الفرضي للبحثمرابعاًم 
تم أعداد  أنموذج خاص بالبحث الحالي يوضح دورتكنلوجيا المعلومات  االتصاالت التسويقية على تطوير اداء  

النموذج من اعداد الباحثان  الشركات السياحية ، وقد تم تحديد متغير المستقل و متغير التابع  باالعتماد على

 Attar ,2010 Millano and Piattelli ,2011 ,  Attarمنها  باالعتماد على مجموعة من الدراسات و

 على نحو التالي: 2010,
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 (المصدر: من اعداد الباحثان) ( المخطط الفرضي للدراسة1الشكل )

 

 خامساًم فرضيات البحثم

 فرضيات عالقات اإلرتباطم .1
 تنقسم على ما يأتي:      

تنص على:))إن تكنولوجيا المعلومات لها عالقة إرتباط طردية ومعنوية مع أداء  الفرضية الرئيسة األولىم

 الشركات السياحية((، وتتفرع عنها أربعة فرضيات هي: 

تنص على:)إن إستخدام تكنولوجيا المعلومات في صنع القرار له عالقة  الفرضية الفرعية األولىم -

 إرتباط طردية ومعنوية مع أداء الشركات السياحية(.

تنص على:)إن دقة المعلومات لها عالقة إرتباط طردية ومعنوية مع أداء  الفرضية الفرعية الثانيةم -

 الشركات السياحية(.

تنص على:)إن الشؤون المالية واإلدارية لها عالقة إرتباط طردية ومعنوية  الفرضية الفرعية الثالثةم -

 مع أداء الشركات السياحية(.

نص على:)إن أنشطة وجودة تقديم الخدمات لها عالقة إرتباط طردية ت الفرضية الفرعية الرابعةم -

 ومعنوية مع أداء الشركات السياحية(.

 فرضيات التأثيرم .2
 تنقسم على ما يأتي:

تنص على:))إن تكنولوجيا المعلومات لها عالقة تأثير موجبة ومعنوية في أداء م نيةالفرضية الرئيسة الثا     

 وتتفرع عنها أربعة فرضيات هي:الشركات السياحية((، 

تنص على:)إن إستخدام تكنولوجيا المعلومات في صنع القرار له تأثير  الفرضية الفرعية األولىم -

 موجب ومعنوي في أداء الشركات السياحية(.

تنص على:)إن دقة المعلومات لها تأثير موجب ومعنوي في أداء الشركات  الفرضية الفرعية الثانيةم -

 السياحية(.

تنص على:)إن الشؤون المالية واإلدارية لها تأثير موجب ومعنوي في أداء  لفرضية الفرعية الثالثةما -

 الشركات السياحية(.

  شركات السياحية

زيادة عدد السياح-  

زيادة ايرادات المالية  -  

تطويرجودة الخدمات  - 
 المقدمة للسياح

كفاءة اداء الموظفين-  

مجال الموارد البشرية -  

تنظيم العمل -  

 تكنلوجيا المعلومات 

صنع القرار -  

 انشطة جودة تقديم الخدمات 

شؤون مالية و االدارية  -  

 دقة المعلومات 
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تنص على:)إن أنشطة وجودة تقديم الخدمات لها تأثير موجب ومعنوي في  الفرضية الفرعية الرابعةم -

 أداء الشركات السياحية(.

 فرضية التباينم .3
 :الثالثة إن فرضية التباين لهذه الدراسة تمثلت في الفرضية الرئيسة        

 مستويات تبعاً لتباين تنص على:))تتباين المكاتب السياحية قيد الدراسة في أدائها مالثالثةالفرضية الرئيسة 

 تركيزها على تكنولوجيا المعلومات((

 

 إختبار فرضية الفروقم .4

 : الرابعة إن فرضية الفروق لهذه الدراسة تمثلت في الفرضية الرئيسة       

في المكاتب  لدى أفراد العينة أحصائية داللة ذات معنوية فروقات تنص على:))توجد الرابعةالفرضية الرئيسة  

ع عنها أربعة متغيرات الدراسة تبعاً الختالف عواملهم الديموغرافية((، وتتفر السياحية قيد الدراسة تجاه

 فرضيات هي:

في  لدى أفراد العينة أحصائية داللة ذات معنوية فروقات تنص على:)توجدالفرضية الفرعية األولىم  -

 متغيرات الدراسة تبعاً الختالف نوعهم اإلجتماعي(. المكاتب السياحية قيد الدراسة تجاه

في  لدى أفراد العينة أحصائية داللة ذات معنوية فروقات تنص على:)توجدالفرضية الفرعية الثانيةم  -

 متغيرات الدراسة تبعاً الختالف عمرهم(.  المكاتب السياحية قيد الدراسة تجاه

في  لدى أفراد العينة أحصائية داللة ذات معنوية فروقات تنص على:)توجدالفرضية الفرعية الثالثةم  -

 ختالف تحصيلهم العلمي(.متغيرات الدراسة تبعاً ال المكاتب السياحية قيد الدراسة تجاه

في  لدى أفراد العينة أحصائية داللة ذات معنوية فروقات )توجد على:تنص الفرضية الفرعية الرابعةم  -

 متغيرات الدراسة تبعاً الختالف سنوات الخدمة(.  المكاتب السياحية قيد الدراسة تجاه

 

 

 سابعاًم تحليل عوامل الديموغرافية للمشاركين في االستبانةم

تحليل عدٍد من العوامل الديموغرافية المتمثلة بـ)النوع اإلجتماعي والعمر والمستوى األكاديمي وعدد سنوات تم    

 الخدمة( الخاصة بالمستجيبين على إستبانة الدراسة، على النحو اآلتي:

، في حين بلغ عدد (27.1( وبنسبة )141إَن النتائج الخاصة بالنوع اإلجتماعي والتي توضح أَن عدد الذكور بلغ )

(، وهذا يشير إلى أَن عدد الذكور أعلى من عدد األناث، وهذا يتوافق مع إن 72.1( وبنسبة )11اإلناث )

 المجتمعات الشرقية هي مجتمعات ذكورية.

إَن النتائج الظاهرة بالفئات العمرية بينت أَن العدد األعلى للمستجيبين كانت أعمارهم ضمن الفئة العمرية       

فأكثر(  12(، في حين إن العدد األقل للمستجيبين كانت أعمارهم ضمن الفئة العمرية )58.1( وبنسبة )78-18)

(. إن هذه النتائج تظهر إن المستجيبين يتمتعون بمزايا تمكنهم من اإلجابة عن تساؤالت اإلستبانه 1.2وبنسبة )

 بنشاط وفاعلية عالية.

( 131ن حملة شهادة البكالوريوس هم الشريحة األكبر إذ بلغ عددهم )إن نتائج أظهرت أَن المستجيبين م      

(. إن هذه 7.2( وبنسبة )4(، في حين كان عدد حملة شهادة الماجستير هم األقل إذ بلغ عددهم )51.1وبنسبة )

 النتائج تقدم مؤشراً على تمكن المستجيبين من تكوين الفهم الكافي لفقرات اإلستبانة وإستيعابها.

( 114إَن النتائج الظاهرة والخاصة بسنوات الخدمة أظهرت أَن أعلى سنوات خدمة كانت من نصيب )       

( مستجيبان ضمن 7(، في حين كانت أقل سنوات خدمة من نصيب )22.2فأقل( وبنسبة ) 1مستجيب ضمن فئة )

 (.1.2فأكثر) وبنسبة ) 15الفئة )
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 الجانب النظريم المبحث الثاني

 مفهوم تكنلوجيا المعلومات م  اوال م
المواضيع التي تشغل حيزا كبيرا من  هم ى أحدالتطور الذي شهده انسان ، و يعتبر إسس أحد تعتبر التكنلوجيا  أ

م من كافة المؤسسات في كل المجاالت ، و تعتبر التكنلوجيا عامال أساسيا في انجاح او الفشل اي  الشركة الهتماا

تستخدم فى جميع المجاالت و تكون أداة الربط بين كل االقسام داخل المؤسسة و ربط او المؤسسة . .حيث 

المؤسسة بالعالم الخارجي ، و في نفس الوقت التكنلوجيا عبارة عن عامل تسهيل  و تنسيق عمليات االدارية و 

تتكون من مقطعين و هما   اتخاذ القرارات بشكل افضل . يرجع اصل الكلمة التكنلوجيا الى الكلمة اليونانية و التي

(Techno( و التي تعني التشغيل الصناعي و الثاني )logos اى العلوم و تكون الكلمة بمعنى علم التشغيل )

. كانت النظرة العامة لتكنلوجيا المعلومات على انها الكومبيوتر و تقوم (77صفحة  7225)غسان، الصناعي 

الحسابات بسرعة كبيرة ، و لكن مع مرور الوقت و تطور فكر االنسان فقد تغيرت  ايضا نظرة االنسان بأداء 

 لمفهوم تكنلوجيا و اصبح يعتبر أداة لتطوير الشركات أو مؤسسات و وتحقيق النجاح و زيادة في ميزة التنافسية

ية دالقتصادات احولن التمكج جية لالنتاولوكنلتالفنية ب االساليافي ت نها تحسيناايفها على رتعم تو .بين الشركات 

نها جميع اعلى .و تعرف ايضا (17صفحة  Mcconnell ،7228)وارد لماباقل ج النتادات احدة ويان زم

 نهااعلى و يقصد بها ايضا ني . رولكتافي شكل ت ماولمعلن ايزتخونقل ومة في تشغيل دلمستخاجيا ولولتكنا

لتي تشمل جميع ايثة دلحت االتصاالط اسائب ووسيوالحواقيقة دلت انيارواللكتن ابيطارف الاثالثي ج مادنا

رفها منظمة وع (14-13الصفحات  7221)سلمان، ت اليا ماولمعلال داولمتعلقة بتت امجيارلبظم والنزة واالجها

ل اوـي تنـستخدمة فـوالتكنولوجية والهندسية واألساليب اإلدارية الماليونسكو على انها ) مجموعة المعرفة العلمية 

 مفهوم تكنلوجيا المعلومات الى ثالثة عناصر هي:(hokson, 2005).كما  قسم  ات وتطبيقاتها ـة المعلومـومعالج

منتج : و تتعلق بالمواد المستخدمة في االنتاج اي بمعنى استخدام المعرفة في تحديد الصفات ، و تكنلوجيا ال -

 خصائص المنتج 

تكنلوجيا العمليات : و تتعلق بالتقنيات المستخدمة في عملية االنتاج ، أي استخدام المعرفة في العمليات  -

 االنتاج لتنظيم المدخالت و عمليات التصنيفية .

الدارة : وتشمل مستويات مختلفة من التعقيد للمعارف المستعملة في االنتاج ، اي بمعنى استخدام تكنلوجيا ا -

المعرفة في ادارة المنظمة ، اي بمعنى اخر هي مهارات االدارية التي تمكن المنظمة من ان تنافس من خالل 

 استخدامها للموارد المتاحة بكفاءة عالية . 

تعريف تكنولوجيا المعلومات على سات السابقة المتعلقة بتكنلوجيا المعلومات يمكن ومما سبق و باالستناد الى درا

النظام الذي يعتمد على التقنيات الحديثة ) االجهزة الكومبيوتر ، االنترنيت ، االتصاالت ( و ذلك بهدف خدمة أنها 

تياجات الشركة ، و من خالل هذه المستويات االدارية المختلفة بكفاءة عالية و الدقة مما تناسب مع سياسات و اح

التقنية يتم جمع البيانات و تحليلها لتوفير المخرجات ذات قيمة للمستخدم ، في الزمان و المكان المالئميين . و كل 

 ذلك بهدف تطوير االداء .

 مكونات تكنولوجيا المعلومات ثانيام

بعضها البعض ، بحيث ع ـمـل تتكون تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من العناصر المترابطة  ، التي تتفاع 

تساعد االدارة بمستوياتها المختلفة في انجاز مهامها ،و تتكون تكنلوجيا المعلومات من أربع عناصر االساسية و 

 هي كاالتي : 

 :  الموارد البشرية -1

النظام و تعد المواد البشرية من اهم العناصر تكنلوجيا المعلومات باعتبارها  وهم االشخاص العاملون على

ى التصميم و التنفيذ و التحكم . و يتم تقسيم الموارد البشرية الى قسمين والقائمة عل المحرك الحقيقي لها ،

  .نالمستخدمون النهائييو  تكنولوجيا المعلوماتل المختصون والمهنيون في مجارئيسيين هما : 
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 :التقنيات  -7

 هي المعدات و البرمجيات الالزمة لتحقيق العمليات ، و تتكون بشكل عام من :

 البرمجيات  :  -

عبارة عن عمليات تفصيلية لضبط عمليات تكنلوجيا المعلومات والتي تحقق ثالث مهام رئيسية و هي : 

بين المنظمة و المعلومات والتوسط ادارة موارد الحاسوب ، و تزويد العاملين بمزايا هذه الموارد 

 (Laudon, 2006)المخزنة 

 :المعدات الصلبة  -

ع ما يلزم من المعدات كأقراص تخزين و مشغل االقراص الليزرية و الشاشات و الماوسات و وهي جمي

 لوحات المفاتيح .

 الطرفيات : -

 وهي عبارة عن كل جهة االضافية المطلوبة وفق ما يتطلبه النظام .

 الشبكات م  -3

طريق قنوات االتصال الشبكة هي عبارة عن مجموعة من التجهيزات )او المعدات( المرتبطة فيما بينها عن 

)موصالت( بحيث تسمح بمرور عناصر معينة فيما بينها ، تتكون هذه االخيرة من قسمين اساسيين هما 

الناقل و المنقول . فالقسم الناقل ضروري يتمثل في التجهيزات و القنوات اما المنقول و هو الشيء الذي من 

 (7228، )العانياجله اقيمت الشبكة 

اما المفهوم االوسع لشبكة المعلومات فنقصد به المصطلح مجموعة من مراكز ومؤسسات المعلومات التي 

تستخدم الحواسيب ووسائل االتصال الحديثة ، فهي مشروعات تعاونية توفر فرصا لكافة المشاركين للحصول 

 .(7228)الحناوي، على المعلومات من حالل وسائل االتصال عن بعد لتبادل المعلومات بانواعها 

 : فوائد استعمال الشبكات المعلوماتيةثالثام 
 تحسين مردودية زيادة انتاجية العمل عن بعد . -1

 تسهيل العالقة بين شركاء المؤسسة داخلها وخارجها بفضل البريد االلكتروني .-7

التواصل عن بعد فاللقاءات عن بعد اصبحت ممكنة فأصبحت اختصار المسافات الجغرافية، عن طريق امكانية -3

 اللقاءات عن بعد ممكنة بين المستخدمين .

 (7218)هني، ربط الجامعات والمعاهد ومراكز البحث و التدريب مع سوق العمل . -4

 اسباب استخدام االنترنيت من قبل المؤسسات و الشركات م رابعام

 تقليص التكاليف-1

 توفير الوقت -7

 االستقاللية و المرونة -3

 :توفير الخدمات االنترنيت : ومن اهم هذه الخدمات-4

 *  البريد االلكتروني              

 *خدمة الحوار في الزمن الحقيقي  

 * تقنية الملفات االلكترونية المحمولة  

 *خدمة نقل االخبار  

 * خدمة مؤتمرات الفيديو
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 مفهوم شبكة االنترنيت  م خامسا م
لبنية الى احاجتها دم عو ها هزما يميم هرف، والمعات واماولمعلت واللبياناودع مستر كبو اهت نرألنتاشبكة ان 

إذ منح الفرصة ألعمال ، ز اية النجارورضومسألة حاسمة د تعم لتي لوالعمالقة رة والكبيت اكارلشط انمولتحتية ا

المعلومات الخاصة بمنتجاتها و خدماتهم الى اكبر شريحة ممكنة تصل حتى الى زبائن و للمؤسسات لتقديم 

فأصبحت  متعاملين على الصعيد العالمي ، من ابرز هده الخدمات الحصول على استفساراتهم في اقرب االوقات ،

بكة االنترنت في ظهور اذ ساهمت ش اعمال التجارة االلكترونية من اكثر النشاطات استعمال في فضاء االنترنت ،

)اثر تكنلوجيات الحديثة لالعالم و مؤسسات من نوع خاص تعتمد في استعمالها لألنترنت جزئيا او كليا و هي 

 (7225االتصاالت على المهنة المحاسبية ، 

 المعلومات م وظائف تكنولوجيا سادسا م
  Alter   و معالجة و استخدام و استرجاع ل  ـونقالمعلومات على انها تخزين و تسجيل عرف وظائف تكنلوجيا

 (7218)هني، المعلومات 

ادواتها وهذه الل ـن  خـائف  مـدة  وظـؤدي  عـتالمعلومات بأن تكنولوجيا  (Curtin ،7221)وقد عرف 

 الوظائف هي : 

 معلومات مفيدة .الى البيانات لتحويلها معالجة -1

 األخرى .المعالجة خطوات في واستخدامها كبيانات معالجة  المعلومات إعادة -7

 لتصبح أكثر جاذبية وأكثر فائدة .المستخدم يسهل فهمها من قبلالمعلومات بحيث تبسيط -3

 

 (2شكل )

 تماولمعلاجيا ولوتكنف ائوظ

       

 
 

Source  :(senn.Jams.A, 1998,22)                                       
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 أهمية تكنلوجيا المعلومات مسابعا م
ك تلرار باستمدث لتي تحطوارت التن ابين مراد ، وألفافاهية ق رجي في تحقيولولتكنوالعلمي طور التم اساهد لق  

عها ، وانف أالتصال بمختلت امادخر فيوناحية تن همية من أما تبلغه م، و تماولمعلاجيا ولولمتعلقة بتكنا

ية رقم لعالن امت جعلث حي، يةدالقتصادات احولفراد وامة لالزلالت اماولمعلر افيوتف ولتثقيم والتعليت امادخو

ه ذه ودتعن، ومكاأي في ت وقأي وفي ت ماولمعلال دتباولة وبسهم التصال فيما بينهرادها افأيع طيسترة صغي

رة وقد تمكن تكنلوجيا المعلومات من جمع ألخياه ذبها هز لتي تمتاص الخصائالى ت إماولمعلاجيا ولوألهمية لتكنا

)عبد وتحليل كميات كبيرة من المعلومات بشكل سريع و دقيق مما يحقق لها درجة عالية من التنسيق و السيطرة 

بأن االعمال المستقبلية للمنظمات و زيادة حصتها السوقية و  (Laudon ،7225)،واشار  (7225الستار، 

ص خصائم هتطويرها للمنتجات جديدة ذات جودة عالية يعتمد على استعمال المالئم  لتكنلوجيا المعلومات . وان  ا

 : (7221، )باركت كاالتي ماولمعلاجيا ولوتكن

لى  ؤدي إلتي تاقمية رلورة الثاخالل ن ية مدالقتصاالتنمية ق افي تحقيت التصاالت واماولمعلاجيا ولوتكنم تساه-1

 . دةيدجت مجتمعام قيادي والقتصاواالجتماعي التفاعل ن اتماما مدة يدشكال جوء أنش

ر كثن ألى مكام إلعالال وصة تحرفن مع رف ترفلمعات واماولمعلم اتقاسوالتصال اعلى فراد الدرة اقدة ياز-7

 جيا .ولولتكناه ذهن مدة الستفاواكة رلمشات امكانيام إلهفراد الاجميع ن ما كاذا إذا ه.ولجميع سكانه ء خاورسلما 

ن لمهمشيراد االفا يثة ،دلحواية دلتقليم اإلعالاسائل ولى إباإلضافة ت ، التصاالت واماولمعلاجيا ولوتكنن تمك-3

م ، وهي سكنهن مكام أو عهونن عظر لنض ابغ، لعالميالمجتمع افي م هولدبد هي تساعوا ولدي ن أنمن ليزولمعوا

ي ، و بوسعها تمكين االفراد لدولوالمحلي ن اييوالمستاعلى القرار صنع ت عالقاوة ولقن اية بيولتستساعد على ا

 .قفي السابممكنا ن يكم لو على نحم حياتهوى مستن تحسين مدان لبلو المجتمعات وا

 بررات استخدام تكنلوجيا المعلومات مثامنام م 

ان التطور المذهل و السريع لتكنلوجيا المعلومات لديها تأثير كبير على مؤسسات و المنظمات ، والتي بات 

تسيطر بشكل كبير على كل االعمال ، و تعتبر تكنلوجيا المعلومات فرصة لتطور االقتصاد في جميع البلدان . 

لقول ان لتكنلوجيا المعلومات دور كبير في تطوير تنمية االقتصادية ، البشرية ، االجتماعية و ومن هنا يمكن ا

الثقافية ، وبعد تطور التكنلوجيا و االتصاالت بات دورها في نشر المعلومات و التسويق االلكتروني و ادارة 

، وبات حصول على المعلومات سهلة االعمال الكترونيا تتخطى كل الحدود الجغرافية لتصل لكل مكان في العالم 

و بتكلفة منخفضة ، لذلك من ضرورى اهتمام بهذه التقنية و تطويرها .ومن هنا يمكن القول ان التطور في مجال 

تكنلوجيا المعلومات تؤدي الى وصول المعلومات الى جميع المستخدمين في العالم بوقت مناسب و ذلك التخاذ 

يترتب على تطبيق واستخدام  ستفادة من مزايا هذه التقنية في جميع المجاالت .قرارات مناسبة ، و هذا يعني ا

 (118-111الصفحات  7227)المغربي، اهمها والفوائد المزايا العديد من المعلومات  في المنظمات تكنولوجيا

 رفع مستوى االداء و االنتاجية في المنظمات : -1

 القيمة المنظمة : زيادة -7

 فعالية اتخاذ القرارات : -3

 تنمية العمل : -4

 اعادة هندسة عمليات التشغيل : -1

 تدعيم نجاح المنظمات في المجاالت االدارية و التنظيمية المعقدة : -5

 تنمية السلوك االيجابي الفراد المنظمة : -2

 تحسسين ادارة الجودة الشاملة : -8

 تحسين ادارة المعلومات و المعارف: -1

 سين و تطوير الخدمات المقدمة للعمالءتح -12
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حيث تؤدي تكنلوجيا المعلومات دورا هاما في دعم و خدمة العمالء من خالل استخدام التجارة االلكترونية و 

عمليات اعادة هندسة العمليات للوفاء باحتياجات العمالء و نيل رضاهم و سرعة تادية خدمات المقدمة لهم 

(Turban, 1999 pp. 13-14)  . 

 : عالقة تكنلوجيا المعلومات بعناصر االداء في الشركات السياحيةتاسعام

 ( . 7227تلعب تكنلوجيا المعلومات المرتبطة بها أدوارا   مهمة في حياة المنظمات التي سنذكر اهمها )العمالق ،

 عالميا و محليا و ذلك من خالل القيمة التي تضيفها التكنلوجيا لها .تعظيم دور المنظمة -1

 المتابعة و المراقبة المستمرة للوصول الى التكنلوجيا الحديثة وهذا يتطلب مهارة و خبرة تكنلوجية عالية .-7

و التواصل مع تهيئة البنية التحتية للثقافة للتحقيق االستفادة من تكنلوجيا الحديثة وذلك من اجل االتصال -3

 االخرين .

 .االستفادة من التوسع و التطور المستمر من الشبكات االتصال و معالجة البيانات و المعلومات -4

   : مفهوم السياحةعاشرام 

ان كلمة السياحة ذات مفهوم واسع جدا ، و يرتبط بعدد  كبير من االنشطة و انها  ليست بظاهرة حديثة  ، فهي 

قديمة و تطورت مع تطور المجتمعات ، )بدأت السياحة منذ وجود االنسان حيث كان يتنقل ظاهرة اجتماعية 

ويرتحل من مكان الى اخر بحثا عن المأوى والطعام والشراء،  او مكان مقدس  للتعبد والتبرك به، او تجمعات 

ب والشرا ع وتطورت بشرية اخرى يتعرف عليها حيث كانت وسائل النقل بدائية وبسيطة تتمثل باستخدام الدوا

مع مرور الزمن الى ان اصبحت تحمل جميع  وسائل الراحة واالمان، واختلف تنقال االنسان وكذلك غايته 

ورغباته من السفر مع  التطورات  الحديثة التي واكبت هذا الكون الذي جعل العالم قريبا من بعضه  من خالل  

و يعود مفهوم السياحة لكلمة   ( .1،ص7212جها( )مرزوق،توفير التسهيالت و الخدمات  االساسية التي يحتا

  Tourismم الول مرة استخدم مصطلح  1543، و في العام  Tornoالمشتقة من الكلمة الالتينية   Tourرحلة 

 .(12صفحة  1111)د.خالد، ليدل على السفر او التجوال من مكان الى اخر 

وان كلمة السياحة كانت موجودة في اللغة العربية ايضا ، حيث نجد ان السياحة تعني التجوال ، و عبارة ) الساح 

فقد ال توجد تعريف شامل ،(77,73الصفحات  7223)عثمان، في االرض( تعني ذهب و سار على وجه االرض 

هناك تعريفات كثيرة بهذا الشأن وان كل الباحث ركز على جانب معين من السياحة و محدد لمفهوم السياحة ، و 

فهناك من ركز عليها  من ناحية اقتصادية او اجتماعية او ثقافية ، و كذلك يختلف تعريف السياحة من الدولة  

 1121ها في العام عندما عرف  (Guyer Freullerان اول تعريف للسياحة يعود الى العالم األلماني   ) الخرى .

بانها : ظاهرة عصرية تنبثق من الحاجة المتزايدة الى الراحة واالستجمام ، و االحساس بالجمال الطبيعة و تذوقها 

عرف  . (45صفحة  7222)ظاهر، و الشعور بالبهجة و المتعة و االقامة في المناطق ذات طبيعة خاصة 

م ، على أنها مجموعة من العالقات المتبادلة التي تنشأ بين الشخص الذي يتواجد بصفة  1131السنة السياحة في 

مؤقتة في مكان ما ،وبين االشخاص الذين يوقيمون في هذا المكان ، وهذا العالقات و الخدمات تكون ناجمة عن 

 .  (73)ماهر صفحة  لمهنة .التغير المؤقت و االرادي لمكان االقامة دون ان يكون السباب العمل أو ا

وهنالك  تعاريف كثيرة من قبل الهيئات الرسمية و منها تعريف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية للسياحة: 

(O.E.C.D )  . فترى في السياحة أنها صناعة تعتمد على حركة السكان أكثر من حركة البضائع 

كما عرفت اللجنة االجتماعية و االقتصادية لغربي اسيا للسياحة التابعة لألمم المتحدة ان السائح هو ذلك الشخص 

الي يقوم برحلة بين دولتين أو أكثر لمدة تزيد عن اربعة وعشين ساعة و تقل عن السنة ، و ذلك لقضاء العطلة و 

و أي أسباب أخرى  ، بحيث يتضمن النشاط السياحي خدمة وقت فراغ ، ممارسة اعمال معينة ،  الدين ، التجارة أ

الفنادق و المطاعم ، خدمات الشركات السياحية ،و منظم و مشغل الرحالت ، خدمات االرشاد الزراعي ، 

و الن السياحة ، (73,74الصفحات  7228)اياد، وخدمات االخرى مثل التنقل و التنزه و المتاحف و االتصاالت 

تتأثر بعوامل العديدة  منها  العوامل اإلقتصادية، اإلجتماعية، السياسية، التكنولوجية والبيئية يمكن تعريف 

 السياحة حسب العوامل المؤثرة عليها :
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عكاس اقتصاديا : السياحة عبارة عن  النشاط اإلقتصادي عن إنتاج السلع والخدمات السياحية كما أن للسياحة إن 

على ميزان المدفوعات من حيث اإليرادات والنفقات، بإعتبارها ظاهرة دولية. اما من ناحية االجتماعية : تعتبر 

السياحة ظاهرة إجتماعية، فهي تشمل، تبادل القيم والعادات، العالقات االجتماعية والتعارف، إسترجاع  قوة 

 الترويج واإلستجمام النفسي والبدني والعقلي.العمل حيث أن هذه الحركة تتم إراديا وإختياريا بغرض 

اما السياحة من المنظور السياسي  : فهنا   تتدخل الدولة لوضع سياسة سياحية معينة لتوجيه وتخطيط السياحة 

خاصة  أن السياحة تعتبر مورد رئيسى  إلقتصاد اى بلد ، فهي تعد ثالث بند من بنود حركة التجارة الدولية بعد 

بترولية وصناعة السيارات. وهنا يجب أن نذكر بأن الوضع السياسي و االمان  لها  دور اساسي على  المنتجات ال

السياحة في اى بلد  فهو الذي يساهم في تطورها أو تقليلها من الناحية  التكنولوجية : ككل الفروع اإلقتصادية، 

خاصة في مجال التجهيزات السياحية   تتأثر السياحة بالتطور التكنولوجي السائد و الملحوظ  في كل الدول

ووسائل النقل المستعملة ، السياحة االكترونية و الذي بدورها يؤثر على  زيادة في نسبة  السياحة و يؤثر على 

اداء و تطوير الشركات السياحية في البلد . فكلما كان التطور التكنولوجي إيجابيا كلما كانت النتائج االقتصادية و  

جابية . و كذلك تعتبر البئة : )منهاالعوامل الطبيعية كالطقس والمناخ، البحار، الجبال وغيرها(  و السياحية إي

 اماكن التاريخية من عوامل االساسية للسياحة  ،هي التي تحدد وجود السياح في المنطقة .

 مفهوم الشركات السياحيةاحدى عشر م 

على ان السياحة : دراسة إقامة األنسان بعيدا  1115( في العام Gartnerهناك تعريف بسيط و شامل من قبل )

عن موطنة و دراسة الصناعة التي تستجيب لحاجات هذا االنسان و معرفة تأثيرات إالنسان و الصناعة فى الدول 

لمكان الذي يقدم خدمات ومعلومات هي ا،  (71صفحة  7212)بظاظو، المضيفة اقتصاديا ، اجتماعيا و بيئيا 

هذه الخدمات ل الترتيبات الالزمة براً أو بحراً أوجوا إلى أي مكان في العالم وكل إستشارية وفنية ويعم

ن . ان شركات السياحية  تكو  (35صفحة  7213)انجلو، ل واإلستشارات تقدم إلى المواطنين مجانا  بدون مقاب

 نشاطه دائما سياحيا و ذلك من خالل بيع رحالت سياحية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بالسياحة و السفر.

ان الشركات السياحية لها اهمية كبيرة  حيث تقوم  بتنظيم وتسويق أسفار ورحالت سياحية برفقة مرشدين 

السياحيين  داخل المدن ومناطق السياحي و والتاريخي والثقافية والرياضية والمؤتمرات ؛ حجز غرف في 

بيع تذاكر أماكن الحفالت الترفيهية  الفنادق و مطاعم و اماكن السياحية  ،وكذلك  توفيروسائل  النقل ، توفير و

)عصام، واماكن الثقافية أو غير ذلك. و يمكن ايضاح الهيكل التنظيمي للشركة السياحية من خالل الشكل التالي 

7221): 
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 (3شكل رقم )

 

 (24صفحة  7221)عصام،  

 عشر ماالداء المؤسسي اثني 
 )  ان االداء المؤسسي محصلة التفاعل بين كل من دافعية المنطقة و قدرتها الداخلية و بيئتها الخارجية )

Luthause ,et at ,1997, p.86  و يعتبر االداء المؤسسي القاسم المشترك لجميع الجهود المبذولة من قبل.

االدارة و العاملين من اطار منظمات االعمال فاالتجاهات التقليدية في االدارة تبحث عن االداء المتميز من خالل 

(  Scott , 2003 , P.27و عرف )،  ( William ,2002,P457توجهات و ممارسات تسعى لتطوير االداء) 

االداء المؤسسي على انه : ) نتيجة لمجموعة من التفاعالت المعقدة التي تتم بين االفراد و بين االساليب و المواد 

وهناك ايضا تعريف اخر  التي يستخدمونها ، وكذلك بين هؤالء االفراد وبين الثقافة و البيئة التي يعملون فيها ( .

مسئوليات و واجبات وفقا للمعدل المفروض اداؤه من الموظف الكفء الداء وهو : القيام باعباء الوظيفة من 

المدرب ، وكما عرف بانه قدرة االدارة  في  تحويل  المدخالت الخاصة بالتنظيم الى عدد من المنتجات 

( الى االداء المؤسسي على 51، 7212( .ويرى )نصر،  17، 7225بمواصفات محددة باقل تكلفة ممكنة )عقيل ،

د  منظم  لتشخيص اعمال المؤسسية التعليمية بارقام لتحديد مدى نجاحها فى تحقيق اهدافها و حسن انه : جه

وان االداء  استخدام مواردها النتاج ما هو مطلوب منها بالمواصفات التي يتوقعها منها اصحاب المصلحة .

موال )الموارد مادية و المالية ( ، الموسسي يتحقق من خالل الموارد البشرية و االجهزة و االالت ، المواد . واال

و تكنلوجيا المعلومات ، االساليب ، الطرق ( كما ان هذا االداء لهذه العناصر يتحقق في اطار التنظيمي من خالل 

: هيكل التنظيمي ، السياسات و قواعد ، النظم ، واجراءات  ، سواء كان االداء المؤسسي متجها الى انتاج السلع 

وكما يعد االداء  ال يخرج النهاية باتجاهه عن السوق  بعنصرية المستفيديين و المنافسيين .  او الخدمات فهو

المؤسسي مفهوما جوهريا بالنسبة للمنظمات ، بل و يكاد ان يكون الظاهرة الشمولية لجميع الحقول و مجامالت 

 ( . 13،  7212المعرفة  االدارية )دروزة ، 

 عشرم انواع االداء م  ثالثة

 :(7218)وسيلة، يمكن تقسيم االداء حسب المعايير التالية  

 معيار مصدر االداء م -1

 يتم تقسيم االداء حسب المصدر الى نوعان وهما الداخلي و الخارجي 

 يشمل  االداء الداخلي : 

 المير العام 

 السكرتارية

قسم البيع و 
 التسويق

 حجز  بيع اعالن  توزيع

 قسم الحجز قسم المالية

 نقل موظفين

قسم البحوث 
 و التخطيط

 قسم السياحة

ادالء 
 سيااحيين
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االداء البشري : وهو عبارة عن اداء العمال او الموظفين الذين يعملون في المؤسسة او الشركة ، و  -1

 الذين يعتبرون اهم المورد في المؤسسة 

 االداء التقني  -7

 االداء المالي : فعالية المؤسسة في استخدام الموارد المالية بشكل فعال و منظم  -3

 وهو عبارة عن جميع العوامل او العناصر خارج المؤسسة و التي تؤثر على االداء  االداء الخارجي م

 المؤسسة و منها اسعار البيع أو المنافسة .

 معيار الطبيعة م-2

وحسب هذا المعيار يمكن تقسيم االداء الى اربعة اقسام ومن خالل كل القسم من هذه االقسام توصل المؤسسة الى 

 )االداء االقتصادي ، االجتماعي ،التكنلوجي ، و السياسي ( اهدافه وهذه االقسام هم

 معيار الشمولية  م-3

 يقسم االداء داخل المؤسسة أو الشركة الى ادا الكلي و اداء الجزئي 

االداء الكلي : وهو عبارة عن قدرة أو قابلية الشركة او المؤسسة في الوصول الى جميع اهدافها بأدنى  -1

 تكاليف الممكنة .

ء الجزئي : وهو قدرة النظام على تحقيق اهدافه بأدنى تكاليف فهو يسعى الى تحقيق اهدافه الخاصة االدا -7

 (7222)بن حبيب، به ، اذا حقق كل المصلحة ادائها الجزئي يتحقق بذلك االداء اللكلي للمؤسسة 

 معيار الوظيفي م -4

مالية ، وظيفة االنتاج ، وظيفة االفراد ،وظيفة التموين ، وظيفة التطوير و  االداء في المؤسسة تنقسم الى )وظيفة

 وظيفة العالقات العمومية ( حسب معيار الطبيعي والذي بدوره مرتبط بالتنظيم .

 عشر م متطلبات تطوير اداء المؤسسي اربعة 

ما يمكن التعرف عليه من يتطلب تطوير االداء المؤسسي ضرورة التعرف على مدى االستعداد التنظيمي وهو 

 : (Lusthaus,et,1997,p.90نقال من ) (7217)هللا، خالل ما يلي حسب ما ورد في 

االستعداد الثقافي :ويقصد هنا نسبة االستعداد المؤسسة او الشركة و الموظفين بوح أو االفصاح عن  -1

 المعلومات ، و رؤية المؤسسة ان االفصاح عن هذه المعلومات يعتبر فرصة للتعلم و ليس خطرا يهددها 

 توافر موارد المالية و البشرية : -7

والبد من توافر مهارات التفكير االستراتيجي والقدرة على جمع و تحليل البيانات و الحصول على معلومات 

 الالزمة التخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب 

 توفر مناخ من الثقة و الشفافية و الرغبة في التطور و التحسين المستمر . -3

 فوائد التطوير و تحسين المستمر في االداء .قناعة جميع العاملين في المؤسسة بأهمية و  -4

 ( مجموعة من االسس الالزمة لتطوير االداء المؤسسي :55،ص 7212أضاف )نصر،

 تبني افكار و مفاهيم متطورة لتوجيه عمليات التطوير وضمان فعالياتها في تحقيق مستويات االداء المحققة . -1

و جماعات العمل لتنمية التعاون و التكامل من اجل تطوير تنمية العالقات االيجابية و متطورة بين االفراد  -7

 المستهدف .

 السعي لتحقيق مستوى االداء العالمي في مجاالت نشاط المؤسسة . -3

تفعيل و تنمية رأس المال الفكري ،وتوفير المعرفة المتراكمة لديهم و تحويلها الى تطبيقات فعالة في عمليات  -4

 المؤسسة .

لمنافسين و البحث عن السبل و اليات لتحقيق التفوق و التميز عليهم وليس مجرد المقارنة المستمرة مع ا -1

 االقتداء بهم .
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 استعاب و تطبيق تقنيات جديدة و متطورة  -5

 البحث مستمر عن افكار جديدة و عدم تمسك بالنظم و اجراءات التقليدية  -2

ساسي على الموارد البشرية و المالية و وحسب ما ورد يمكن القول بأن التطور في اداء المؤسسي يعتمد بشكل اال

أستعداد و نسبة الثقافة العاملين فيهذه الشركات ، حيث يؤثر ايجابيا على عملية تطوير في اداء و خلق ظروف 

 يتوفر فيها الثقة و الرغبة في استمرارية التطوير و تحسين في االداء .

 عشرم أهمية التطوير االداء المؤسسي مخمسة 

 ان أهمية اداء المؤسسي تظهر من خالل االبعاد الثالثة وهي : (romapujan ،7212)اشار 

البعد النظري : عبارة عن دالالت المعرفية ضمنية كانت أو كانت ظاهرية ، اذ يمثل االداء اختيار  -1

 استراتيجية المنظمة خالل مدة معينة .

الل استعمال الدراسات و البحوث الختيار االستراتيجيات المختلفة و العمليات البعد االختياري : يجري من خ -7

 الناتجة عنها .

البعد االداري : يجري من خالل استعمال الدراسات و البحوث الختيار االستراتيجيات المختلفة و العمليات  -3

 الناتجة عنها .

 المبحث الثالثم تحليل البيانات ومناقشة النتائج

   متغيرات و ابعاد مقياس الدراسة  تعريف برموز أوالًم 

تحاول هذه الدراسة وبشكل جوهري تحليل وتفسير طبيعة العالقة بين متغيرين  وهما  تكنولوجيا المعلومات 

بوصفها متغيراً مستقالً والتي تتضمن أربعة أبعاد هي: )إستخدام تكنولوجيا المعلومات في صنع القرار، دقة 

ون المالية واإلدارية، وأنشطة وجودة تقديم الخدمات( وأداء الشركات السياحية بوصفه متغيراً المعلومات، الشؤ

ً والذي يتألف من ستة أبعاد: )زيادة عدد السياح، زيادة اإليرادات، تطوير جودة الخدمات المقدمة للسياح،  تابعا

ة عملية التحليل اإلحصائي للبيانات ببساطة مجال الموارد البشرية، كفاءة األداء، ومجال التنظيم(، ولضمان إنسابي

 (.1وسهولة، تم وضع رموز لكل من متغيرات وأبعاد وفقرات المقياس، والتي تظهر في الجدول )

 ( ترميز مقياس الدراسة1الجدول )

 البعد  المتغير 
 الرمز

 عدد الفقرات
 البعد المتغير

 تكنولوجيا المعلومات

 

 المعلومات في صنع القرارإستخدام تكنولوجيا 

IT 

ITU 4 

 IA 4 دقة المعلومات

 FA 4 الشؤون المالية واإلدارية

 SQ 4 أنشطة وجودة تقديم الخدمات

 أداء الشركات السياحية

 

 زيادة عدد السياح

TCP 

TI 4 

 RI 4 زيادة اإليرادات

 QD 4 تطوير جودة الخدمة المقدمة للسياح

 HR 4 البشيريةمجال الموارد 

 EP 4 كفاءة األداء

 QF 4 مجال التنظيم

 المصدرم من إعداد الباحثة. 
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 ثانيا م اختيار جودة المقياس 

التي تم تقييد اإلجابة على فقراتها على وفق  Questionnaireإن األداة الرئيسة لهذه الدراسة تمثلت باإلستبانة 

أوافق بشدة، وبسبب األهمية التي تتمتع بها  -الى-الخماسي الذي يتدرج من ال أوافق بشدة Likertمقياس ليكرت 

اداة القياس في أي دراسة خاصة تلك التي يعتمد عليها لبناء أنموذج للمعادالت الهيكلية إلختبار الفرضيات، فإن 

ي تتمثل بـ)الصدق الظاهري ذلك يتطلب اجراء تقييم لجودتها عن طريق إستخدام مجموعة من األساليب والت

 وصدق البناء والثبات(، على النحو اآلتي:

 الصدق الظاهريم-1

من ذوي  للتحقق من مستوى الصدق الظاهري لفقرات اإلستبانة بصيغتها األولية، تم عرضها على مجموعة

وحذف  في مجال إدارة ،وفي ضوء مقترحاتهم ومالحظاتهم تمت إعادة صياغة الحنكة والخبرة واالختصاص

 بعض فقراتها لتصبح أكثر دقة وضوحاً للمستجيبين )أنظر الملحق الخاص باإلستبانة(.

  صدق البناء )المفهوم(م -3

لمعرفة مدى إنتماء الفقرات ألبعادها ومتغيراتها قامت الباحثان بإستخدام التحليل العاملي التوكيدي، 

  على النحو اآلتي:

 متكنلوجيا المعلوماتالتحليل العاملي التوكيدي لمتغير     .1
للتحقق من مستوى صدق البناء )المفهوم( لكل فقرة من فقرات هذا المتغير ومدى إنتمائها أليه أستعانت 

 (.4الباحثة بالتحليل العاملي التوكيدي، والذي يظهر أنموذج خاص به موضح في الشكل )

 

 
 

 ( أنموذج متغير تكنولوجيا المعلومات4الشكل ) 
 . AMOS v.24برنامج  المصدرم

(، يتضح إن جميع التشبعات العاملية لفقرات مقياس متغير تكنولوجيات المعلومات، هي أكبر من 4من الشكل )    

(، أي إن جميع فقرات 2.12( بأن تكون أكبر أو تساوي )2016) .Hair et alالحدود الدنيا للقبول التي حددها 

 Standardized(، الخاصة بقيم 7، وما يؤكد ذلك نتائج الجدول )( فقرة تنتمي له15هذا المتغير والبالغ عددها )

Regression Weights. 
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 لمتغير تكنولوجيا المعلومات SRW( قيم 2الجدول )

Item SRW Item SRW Item SRW Item SRW 

SQ1 .883 FA1 .843 IA1 .848 ITU1 .823 

SQ2 .811 FA2 .851 IA2 .888 ITU2 .870 

SQ3 .859 FA3 .864 IA3 .531 ITU3 .893 

SQ4 .830 FA4 .858 IA4 .816 ITU4 .896 

 .AMOS v.24برنامج  المصدرم

       

 (، يتضح أن البيانات المتعلقة بهذا المتغير هي مناسبة لتنفيذ التحليالت اإلحصائية الالحقة. 7من الجدول )

   تحليل العاملي التوكيدي لمتغير أداء الشركات السياحيةم -1

مستوى صدق البناء )المفهوم( لكل فقرة من فقرات هذا المتغير ومدى إنتمائه أليه تمت  للتحقق من

 (.1اإلستعانة بالتحليل العاملي التوكيدي لمتغير أداء الشركات السياحية ويظهر في الشكل )

 

 

 ( أنموذج متغير أداء الشركات السياحية5الشكل )
 . AMOS v.24برنامج  المصدرم

     

(، يتضح إن جميع التشبعات العاملية لفقرات مقياس متغير تكنولوجيات المعلومات، هي أكبر من 1)من الشكل   

(، أي إن جميع فقرات هذا 2.12( ضمن أكبر أو تساوي )2016) .Hair et alالحدود الدنيا للقبول التي حددها 

 Standardized(، الخاصة بقيم 3( فقرة تنتمي له، وما يؤكد ذلك نتائج الجدول )74المتغير والبالغ عددها )

Regression Weights. 
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 لمتغير أداء الشركات السياحية SRW( قيم 3الجدول )

Ite

m 

SR

W 

Ite

m 

SR

W 

Ite

m 

SR

W 

Ite

m 

SR

W 

Ite

m 

SR

W 

Ite

m 

SR

W 

OF

1 

.889 QD

1 

.847 EP1 .849 HR

1 

.879 TI1 .622 RI1 .821 

OF

2 

.884 QD

2 

.885 EP2 .862 HR

2 

.869 TI2 .814 RI2 .861 

OF

3 

.869 QD

3 

.910 EP3 .862 HR

3 

.867 TI3 .839 RI3 .849 

OF

4 

.879 QD

4 

.863 EP4 .845 HR

4 

.866 TI4 .854 RI4 .845 

 . AMOS v.24برنامج  المصدرم

 (، تؤكد بأن البيانات المتعلقة بهذا المتغير هي مناسبة لتنفيذ التحليالت اإلحصائية الالحقة.3إن نتائج الجدول )

 

 ثالثاًمالتحليل الوصفي للبيانات
 :التحليل الوصفي لبيانات متغير تكنلوجيا المعلومات -1

 اداء الشركات السياحية م-1

إن تحديد مستوى توافر المتغير التابع أداء الشركات السياحية بأبعاده الستة المتمثلة بـ)زيادة عدد السياح، زيادة 

للسياح، مجال الموارد البشرية، كفاءة األداء، ومجال التنظيم(، في اإليرادات، تطوير جودة الخدمات المقدمة 

المكاتب السياحية في مدينة أربيل/أقليم كوردستان تمت مقارنة معدل الوسط الحسابي العام لفقرات أبعاده مع 

ً لنتائج إختبارات الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري4الفئات آنفة الذكر، إن الجدول ) لهذا  (، يقدم عرضا

( مستجيباً، والتي أظهرت وجود إنسجام 722النتغير و ابعاده على وفق آراء عدد من المستجيبين البالغ عددهم )

وتناسق واضح في اإلجابات مع عدم توافر هذا البعد في المكاتب السياحية في مدينة أربيل/أقليم كوردستان،وهو 

األمر الذي يدعو إدارات مكاتب السياحة آنفة الذكر يدل على إنخفاض تشتت اإلجابات حول وسطها الحسابي. 

بالعمل على تبني هذا البعد عن طريق وضع برامج خاصة بكسب الزبائن والمحافظة عليهم لإلرتقاء بواقع 

 السياحة في مدينة أربيل بشكل خاص وأقليم كوردستان بشكل عام.

 السياحية( األهمية الترتيبية ألبعاد متغير أداء الشركات 4الجدول )

 األبعاد
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معامل

التوافق 

% 

األهمية 

 الترتيبية

 2 32.4 0.8528 1.871 زيادة عدد السياح

 5 35.1 0.84058 1.828 زيادة اإليرادات

تطوير جودة الخدمات المقدمة 

 للسياح
1.848 0.86687 35.1 4 

 1 32.1 0.8513 1.876 مجال الموارد البشرية

 6 35.4 0.88765 1.820 كفاءة األداء

 3 3..3 0.84649 1.852 مجال التنظيم

 إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي. المصدرم
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 رابعاًم اختبار الفرضياتم

 إختبار الفرضية الرئيسة األولىم. 1

الفرضية الرئيسة األولى تنص على:))إن تكنولوجيا المعلومات لها عالقة إرتباط طردية ومعنوية مع أداء      

الشركات السياحية((، إلختبار هذه الفرضية تم بناء أنموذج المعادالت الهيكلية بوساطة البرنامج اإلحصائي 

AMOS v.24( 5، كما في الشكل.)   

 
 الفرضية الرئيسة األولى( أنموذج إختبار 5الشكل )

 . AMOS v.24برنامج  المصدرم

 

إستناداً إلى النتائج الظاهرة في الشكل )(، وبما إن األنموذج الخاص بإختبار الفرضية الرئيسة األولى مطابق      

أكبر  p-value، و 3أقل من  Ratio. إذ قد بلغت )Goodness of Fit Indexتماماً لمؤشرات جودة المطابقة 

(، لذا تم اإلعتماد عليه في قبول 21أقل من. RMSEA، و 12أكبر من . CFI، و  12أكبر من. GFI، و 21.من 

(. 2.174هذه الفرضية إذ إن معامل اإلرتباط بين متغيري تكنولوجيا المعلومات وأداء الشركات السياحية قد بلغ )

ات إختبار الفرضية الرئيسة األولى هي أكبر . لجميع تقديرC.Rفضالً عما تقدم، تجدر اإلشارة هنا إلى إن قيمة 

 .2.12التشبعات العاملية لهذا األنموذج هي أكبر من  ، كما إن جميع 1.15من 

 

 إختبار الفرضية الرئيسة الثانيةم. 

الفرضية الرئيسة األولى تنص على:))إن تكنولوجيا المعلومات لها عالقة تأثير موجبة ومعنوية في أداء       

الشركات السياحية((، إلختبار هذه الفرضية تم بناء أنموذج المعادالت الهيكلية بوساطة البرنامج اإلحصائي 

AMOS v.24( 5، كما في الشكل.)   
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 الفرضية الرئيسة الثانية ( أنموذج إختبار6الشكل )

 . AMOS v.24برنامج  المصدرم

    

. لجميع تقديرات إختبار الفرضية الرئيسة هي أكبر من C.Rفضالً عما تقدم، تجدر اإلشارة هنا إلى إن قيمة   

 .2.12التشبعات العاملية لهذا األنموذج هي أكبر من  ، كما إن جميع 1.15

 فرضية الرئيسية الثالثة م-3

هذه الفرضية نصت على:)تتباين المكاتب السياحية قيد الدراسة في متغير أداء الشركات السياحية تبعاً لتباين       

(، يعرض النتائج الخاصة بتحليل التباين األحادي 5تركيزها على متغير تكنولوجيا المعلومات(. إن الجدول )

ة أربيل/أقليم كوردستان في متغير أداء الشركات السياحية للمستجيبين الذين يعملون في المكاتب السياحية في مدين

باإلعتماد على تركيزها على متغير تكنولوجيا المعلومات. إذ أتضح وجود تباين معنوي وذو داللة إحصائية في 

متغير أداء الشركات السياحية ينسب مصدره لمتغير تكنولوجيا المعلومات. فلقد بلغت قيمة معامل التباين 

(F=36.513( وهي تحت مستوى معنوية )وهذا ما يدعو إلى قبول هذه 152، 37( وبدرجات حرية )2.21 ،)

 الفرضية. 

 ( التباين على وفق متغير تكنولوجيا المعلومات6الجدول )

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 108.219 32 3.382 36.513 .000 

Within Groups 15.467 167 .093 
  

Total 123.686 199 
   

  SPSS v.24برنامج . المصدرم

 

 

 فرضية الرئيسية الرابعة م-4

إن فرضية تنص على:)توجد فروقات معنوية ذات داللة أحصائية لدى أفراد العينة في المكاتب السياحية قيد      

الدراسة تجاه متغيرات الدراسة تبعاً الختالف عواملهم الديموغرافية(. إلختبار هذه الفرضية تم تطبيق إختبار 

test Independent-Sample T  إختبار للصفات ذات الفئتين، وتطبيقOne Way ANOVA  للصفات ذات

نتائج تؤكد على عدم وجود فروقات معنوية لمتغيرات )تكنولوجيا المعلومات، وأداء ان الثالث فئات فأكثر، 

، 21الشركات السياحية( في المكاتب السياحية قيد الدراسة اعلى من مستوى المعنوي اإلفتراضي للدراسة البالغ .

 لكل متغير و عليه سيتم قبول هذه الفرضية. tقيمة وما يؤكد صحة هذه النتائج 
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 المبحث الرابع 

 االستنتاجات و التوصيات

 
يعرض المبحث الحالي ما توصلت اليه الباحثة من إستنتاجات نظرية وتطبيقية معبرة عن خالصة للجهود    

 وعلى النحو اآلتي:النظرية والتطبيقية التي سوف يتم عرضها على مستوى المتغيرات واالبعاد الفرعية 

 

 أوالًم اإلستنتاجات 
إن اإلهتمام بتكنلوجيا المعلومات والطريقة التي يمكن اإلستفادة منها يسهم بتحقيق التكيف الفعال مع مختلف  .1

 المتغيرات في بيئة المنافسة تقود لتحقيق االستقرار في تطوير األداء وإستمراره.

السياحي على دراية ووعي بمصادر تكنلوجيا المعلومات وطريقة ال بد أن يكون متخذ القرار في القطاع  .7

تطويعها لصالح الشركات السياحية في مدينة أربيل/أقليم كوردستان لغرض اإلستفادة منها في تطوير واقع 

 وأداء شركات السياحة.

المعتمدة  إن التعرف على المداخل االستراتيجية التي تخص تطوير أداء شركات السياحة وخصوصاً المداخل .3

على تطوير أبعادها المتمثلة بـ)زيادة عدد السياح، زيادة اإليرادات، تطوير جودة الخدمات المقدمة للسياح، 

مجال الموارد البشرية، كفاءة األداء، ومجال التنظيم( يسهم في تحقيق إدراك عالي إلحتياجات الزبائن 

 وتحديد اآلليات المناسبة لتلبيتها.

ع السياحي باإلهتمام بتحديد المصادر الرئيسة المؤثرة على إرتفاع مستوى أداء شركات إن قيام قادة القطا .4

 السياحة وإنخفاضه، سيكون له الدور الريادي في تطوير أداء شركات السياحة.

ضعف إهتمام الشركات السياحية قيد الدراسة باإلستفادة من مصادر تكنلوجيا المعلومات بشكل عام  .1

التسويقية بشكل خاص في تحليل المتغيرات الداخلية والخارجية أو أستخدامها في توليد  وتكنلوجيا المعلومات

 أفكار مبتكرة لتقديم خدمـات سياحية جديدة أو تطوير الخدمات الحالية.

ال يوجد إهتمام واضح بأبعاد تكنولوجيا المعلومات المتمثلة بـ)إستخدام تكنولوجيا المعلومات في صنع  .5

 لومات، الشؤون المالية واإلدارية، وأنشطة وجودة تقديم الخدمات(.القرار، دقة المع

عدم توجه الشركات السياحية في مدينة أربيل/أقليم كوردستان نحو تشجيع العاملين فيها على تقديم أفكار  .2

مبتكرة وإبداعية تسهم في جذب زبائن جدد أوتحافظ على الحاليين عبر زيادة والئهم وعدم تركهم خدماتها 

 تجاه نحو المنافسين اآلخرين.واال

 

 ثانياًم التوصيات 
ضرورة العمل على تطوير أداء شركات السياحة عبر اإلستثمار الصحيح في مصادر تكنلوجيا المعلومات  .1

لتحقيق التميز واإلستدامة في األداء السياحي والتفوق الذي تطمح الشركات الوصول اليه عبر مواجهة تأثير 

 سيـة التـي تمتـاز بديناميات المتغيرات المحيطة بها.عوامل البيئـة التناف

ضرورة زيادة قدرة الشركات السياحية في مدينة أربيل/أقليم كوردستان على تبني مصادر تكنلوجيا  .7

معلومات متطورة تمكنها من الحصول على خلق وإستغالل الفرص بمستوى يتغلب على قـدرة المنافسيـن 

 من اإلستفادة منها.

ه القائمين على إدارة الشركات السياحية في مدينة أربيل/أقليم كوردستان بإلى أستخدام انواع ضرورة توج .3

 متنوعة من تكنلوجيا المعلومات في زيادة مستوى المجال اإلبتكاري واالبداعي لخدماتها.

ضرورة سعي شركات السياحة قيد الدراسة إلى زيادة مستوى مهارات العاملين فيها بإستخدام تكنلوجيا   .4

 المعلومات بصـورة صحيحــة لتحقيـق أهدافها.

ضرورة العمل على تحسين المركز التنافسي للشركات السياحية قيد الدراسة عن طريق االستفادة العملية من  .1

 اشرة أو غير مباشرة في تطوير أدائها.المتغيرات المؤثرة بصورة مب
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المعلومات م ابعاد استخدام تكنولوجيا     

ال 

اوافق 

 بشدة

 ال 

 اوافق

 اوافق محايد

 بشدة

 رقم العبارة اوافق

تكنلوجيا المعلومات في صنع القرار مأستخدام      

 1 بيانات عن السوق و يتم  تحديثها اليا . تمتلك شركتنا      

تستعين شركتنا  بالشبكة العنكبوتية لجمع البيانات و      

 المعلومات التي تساهم في اتخاذ القرارات .

2 

 3  تمتلك شركتنا برامج خاصة لمعالجة عملياتها االدارية  .      

 4  تمتلك شركتنا برامج خاصة لمعالجة عملياتها التسويقية .ا      

   

 دقة المعلومات م

تحرص شركتنا على أعتماد المعلومات الدقيقة و الواقعية في      

 كل تعامالتها  .

1 

تتبع شركتنا الوسائل االسهل لغرض تحقيق دقة توصيل      

 المعلومات  . 

5 

على المعلومات المرتدة من زبائنها لتصحيح تعتمد شركتنا      

         مساراتها في العمليات االدارية و التسويقية  . 

2 

تسمح أنظمة البرمجييات المستخدمة في شركتنا  باالستفادة      

من المعلومات الدقيقة و سهلة الفهم لكافة زوار لموقع 

   الشركة االلكتروني  . 

8 

االدارية مالشؤون المالية و      

تعتمد شركتنا  على الموازنة التخطيطية في رسم خطط      

 التسويقية .

1 

تعتمد شركتنا البرامج المعاصرة المتطورة للتعامل مع      

 ملفاتها  .

12 

تعتمد شركتنا على االدارة االلكترونية في كافة تعامالتها      

 المالية و المحاسبية  .

11 

على المعلومات االلكترونية التي تتطلبها ادارة تعتمد شركتنا      

 الموارد البشرية و االدارات االخرى وفق تصنيف البيانات  .

17 

  أنشطة و جودة تقديم الخدمات م  

 13 تهتم شركتنا بضمان جودة خدماتها المقدمة لزبائنها .      

تسخر شركتنا االنظمة االلكترونية المتطورة في إبراز جودة      

 الخدمات المقدمة . 

14 

يساعد أستخدام تكنولوجيا المعلومات في شركتنا  في تقليص      

 الوقت والجهد و تخفيض الكلفة عند تقديم الخدمات .

11 

تتعامل شركتنا مع شركات الطيران المختلفة  الكترونيا      

 لجميع النشاطات مما يحقق جودة عالية  .. 

15 
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  ابعاد اداء الشركات السياحية م

ال 

اوافق 

 بشدة

ال 

 اوافق

اوافق  اوافق محايد

 بشدة

 الرقم العبارة

  زيادة عدد السياحم  

تعمل شركتنا على زيادة عدد السياح عن طريق الترويج      

 و االقتصادي في منطقة اربيل ., لالستقرار االمني 
1 

الخدمات الفندقية و السياحية عالية المستوى كانت سببا في      

 إقبال المجاميع السياحية الربيل . 
2 

التنوع المناخي  الجغرافي في المناطق السياحية في مدينة      

 اربيل حفز السواح لزيارة المنطقة  . 
3 

أصبح تصنيف المواقع السياحية القليم كوردستان بشكل      

عام و اربيل بشكل خاص في المواقع متقدمة عالميا  أدى 

الى زيادة السائحين للمنطقة و االستغناء عن السفرخارج 

 . العراق

4 

 زيادة ايرادات م  

تساهم شركتنا في المعارض التي تقام عن االثار و المعالم      

  السياحية في االقليم يؤدي الى زيادة اعداد السياح
5 

قدرة شركتنا في تقديم الخدمات السياحية و التسهيالت      

المختلفة يشجع السائحين لتكرار زياراتهم إلينا و بالتالي 

االيرادات المستحصلة .زيادة   

6 

قدرة شركتنا على جذب السياح بغض النظر عن الموسم      

يضمن تدفق السائحين طوال ايام سنة مما يزيد ايرادات 

 الشركة . 

7 

القدرة العالية لشركتنا في التعامل مع االنترنيت خصوصا      

 في زيادة مبيعات الشركة و بالتالي زيادة اإليرادات  
8 

   تطوير جودة الخدمات المقدمة للسياح م  

توفر شركتنا كافة التسهيالت و االجراءات لضمان أمن و      

  سالمة السائحين طوال فترة إقامتهم  . 
9 

السياحية  تؤدى الشراكة الفاعلة بين شركتنا مع الشركات      

االخرى الى التقدم و التطور في اداء الخدمات السياحية و 

.جودتها    

10 

تساهم شركتنا في نشر الوعي المجتمعي الهمية و دور      

السياحة الكبير في أنعاش االقتصاد و بالتالي تطوير 

 الخدمات و زيادة جودتها  . 

11 

التطور و التحسين المستمر للخدمات السياحية التي تقدمها      

شركتنا يؤدي الى إستقطاب أعداد أكبرمن السواح و زيادة 

 اعدادهم باستمرار . 

12 

   مجال الموارد البشرية م     
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تتميز شركتنا بروح تنافس عالية بين موظفيها و العاملين      

 لديها لتقديم افضل الجهود في تحقيق اهداف الشركة . 

13 

تعمل شركتنا على تحفيز موظفيها و العاملين لديها لزيادة      

 مهارتهم في االداء الوظيفي في مجال تخصصهم  . 

14 

تتميز شركتنا بان العاملين لديها يمتلكون المهارات و      

التخصصات المطلوبة لالداء الناجح و الكفوء في مجال 

 السياحة   . 

15 

تقوم شركتنا بتدريب العاملين لديها لغرض تحسين مستوى      

اداءهم و زيادة كفاءتهم  باالضافة الى تحقيق الرضا 

 الوظيفي 

16 

 كفاءة اداء   

 17 تتميز شركتنا بسرعة انجاز االعمال في الوقت المحدد .      

 18 تتميز شركتنا  بالدقة العالية في انجاز اعمالها      

تسعى شركتنا و باستمرار لتحقيق الميزة التنافسية  و رفع      

 جودة  االداء في مختلف مستوياتها االدارية . 

19 

تمتلك شركتنا قاعدة بيانات متطورة و غنية بالمعلومات      

 عن كافة انشتطها الداخلية و الخارجية  . 

20 

 مجال التنظيم    

تحاول شركتنا الوصول الى المستوى االمثل من ناحية       

توصيف الوظائف و مواصفات شاغليها و بالتالي 

 الحصول على هيكل تنظيمي مثالي و متوازن . 

21 

تحاول شركتنا الوصول الى االشراف التنظيمي الشامل      

لكافة نشاطاتها و أداء موظفيها و المراقبة الدقيقة لغرض 

 الوصول الى  الحالة التنظيمية المثلى  . 

22 

تعتمد شركتنا على التعامل االلكتروني و البرمجيات      

لغرض تحقيق السرعة و الدقة للتنسيق بين االقسام العاملة 

 فيها . 

23 

لدى شركتنا الكفاءات البشرية القادرة على التعامل عن      

 البعد ، مع مختلف االمور التنظيمية . 

24 

 


