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 أنر فاعمية تط يؽ نظاـ تخطيط مكارد المؤسسة عمي تميز ا داء التشييمي في شركات السياحة 

 أ.د/ غادي عبدا  هحهد                     إسراء رضا حسف فرحات

 كمية السياحة ك الفىادؽ، جاهعة قىاة السكيس

   ممخص ال حث

تكاجً الهىظهات تزايدان في الهىافسة العالهية، كال يكجد أهاـ ٌذي الهىػظهات أية خيارات سكم أف تككف أكثر  
أف تكىكلكجيا الهعمكهات أصبحت   ( ، فاتفقت هعظـ أدبيات ىػظـ الهعمكهاتAyyagari,2010فعالية )

تحاكؿ أف تستخدـ ىػظـ هعمكهات  ( . لٍذا فجف الهؤسسات2011الهحرؾ ا ساسي لمتغيير )هحهد كآخركف، 
تقدـ حمكال عف طريؽ تزكيد اإلدارات فٍـ أفضؿ كشفافية أكثر لجهيع عهميات ا عهاؿ التي تحدث في 

( ، كها صههت Ayyagari,2010الهؤسسة، بحيث تصبح عهادان أساسيا ال يهكف االستغىاء عىٍا هطمقان  )
تطيع االستهرار في تعزيز كتحسيف القدرة التىافسية أك بطريقة تعهؿ عمي تحسيف أدائٍا التشغيمي بحيث تس

العهؿ عمي تحسيف ٌذي القدرة في ظؿ التحديات الكثيرة التي تكاجٍٍا هف خالؿ القدرة عمي تكليد الهعمكهات 
بدقة هتىاٌيً كفي الكقت الهىاسب كقد ظٍر أف الهؤسسات التي استخدهت ىػظـ تخطيط هكارد الهؤسسة 

(ERP )Enterprise Resource Planning( قد حققت هستكيات أداء عالية ،Bradley, 2008 . )
 330كقد تـ استخداـ الهىٍج الكهي باستخداـ استهارة االستبياف كاداة لجهع البياىات،  كتـ تكزيع عدد 

، ERPاستهارة استقصاء عمي عيىة هف العاهميف بشركات السياحة التي تطبؽ ىظاـ تخطيطهكارد الهؤسسة 
%، أٌـ الىتائج التي تـ التكصؿ إليٍا 93.9استهارة بىسبة  310دد االستهارات القابمة لمتحميؿ ككاىت ع

تتضهف ىظـ تخطيط هكارد الهؤسسة هجهكعة هف البراهج الجاٌزة التي تتكاهؿ فيها بيىٍا لتككيف قاعدة 
ية االتصاؿ ك بياىات كاحدة لتكفير احتياجات جهيع الكظائؼ في الشركة هف الهعمكهات ك تسٍيؿ عهم

الهشاركة في الهعمكهات، بها يضهف لمشركة إدارة هكاردٌا بكفاءة ك فاعمية ك تحقيؽ هزايا تىافسية ، فالٍدؼ 
ا ساسي لىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة ٌك تكحيد قاعدة بياىات الهؤسسة كربط هختمؼ ا قساـ ك الكحدات 

 بىظاـ هكحد  . 

 ا داء التشغيمي .  –لهىظهة : ىظاـ تخطيط هكارد ا الكممات الدالة
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 مقدمة ال حث 

إف الهؤسسات بهختمؼ هجاالتٍا سكاء كاىت خدهية أـ تجارية أـ صىاعية يجب أف تستخدـ أىػظهة  
هحكسبة تكفر الهعمكهات الهىاسبة، كأف يتـ تكصيمٍا في كقتٍا الهىاسب لهستخدهيٍا في كافة الهستكيات 

( كبرهجة هصههة لخمؽ تكاهؿ بيف ا ىشطة ERPكقد برزت ىػظـ )اإلدارية لمهؤسسة أك الهساٌهيف فيٍا 
(. حيث تعتبر الهعمكهات هف أٌـ 2011هف خالؿ الترابط بيف الكظائؼ الهختمفة في الهؤسسات )بركات، 

الهكارد ا ساسية لمهؤسسات، كحتي تتهكف هف االستقرار ك البقاء كالىهك يىبغي لٍا أف تقكـ بجهع كتبكيب 
حالتٍا لصىاع القرار بالهؤسسة بالسرعة كالكهية كالشكؿ الهعمكهات ال ا كال تي تخدـ أىشطتٍا ثـ تجٍيٌز

الهطمكب، إلتخاذ القرار الهىاسب في ظؿ الظركؼ الهختمفة باقؿ قدر هف الهخاطرة، كبها يحقؽ أقصي 
( ITت )فاعمية لتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة . كقد ساعد التطكير كالتحسيف الهستهر في تكىكلكجيا الهعمكها

خالؿ العشر سىكات ا خيرة عمي ظٍكر ىػظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة، كتـ تطكيري باحدث تكىكلكجيا الكيب 
 الهعتهدة هف شركة أكراكؿ العالهية .

تخطيط الهكارد فٍك ذلؾ الىشاط اإلدارم الذم يٍدؼ إلي تحديد احتياجات الهؤسسة هف الهكارد الهختمفة 
ىجاز عهمياتٍا هها يستدعي هعرفة احتياجات الشركات السياحية هف كؿ التي تهكىٍا هف القياـ باىش طتٍا كال

ا تهثؿ ىػظـ هعمكهات هتكاهمة تغطي  هكرد ابتداءن هف الهكارد البشرية كصكال إلي باقي ا قساـ، باعتباٌر
 ( .2011جهيع جكاىب الىشاط بالشركة  )أكحيدة، 

 مشكمة ال حث 

ديد هف الشركات لىػظـ تخطيط هكارد الهىػظهة، حيث تتسابؽ الهؤسسات لكحػظ في اآلكىة ا خيرة تبىي الع
، كهف خالؿ الدراسة االستطالعية التي قاهت  ERPىحك شراء ىظـ التكىكلكجيا كالبرهجيات بها في ذلؾ الػ 

بٍا الباحثة عمي عدد هف شركات السياحة فئة أ بهصر، تـ هالحظة أف هعظػـ شركات السياحة ال تتبع 
هعمكهات السياحية الحديثة كالهستخدـ في جهيع أىحاء العالـ كها زالت تستخدـ الطريقة اليدكية / ىػظـ ال

ي هشكمة استخداـ ا عهاؿ الكرقية(، إلىٍاء العهميات السياحية الخاصة بٍا عمي سبيؿ الهثاؿ:  التقميدية )ٌك
ا ك ىجاحٍ –الكصكؿ  -إجراءات السفر ا في أعهالٍا، ك ها يترتب حجكزات الفىادؽ، ك التي تعيؽ تطكٌر

عميٍا هف ارتفاع التكاليؼ التشغيمية  هع كثرة ا خطاء التي تقمؿ هف جكدة ا داء في الخدهات ك الهىتجات 
، هها يزيد هف تكاليؼ اإلىتاج ك تخمؽ هىاخان تىظيهيان ال يساعد عمي تطكير هعدالت ا داء، ك تحكؿ دكف 
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ة ك الهستكيات اإلدارية ك بيف العاهميف أىفسٍـ، باإلضافة إلي تدفؽ الهعمكهات بيف الكحدات التىظيهي
 هستكيات الخدهة الهقدهة ال يحظي بالكفاءة الهطمكبة لتحقيؽ أٌدافٍا ا ساسية . 

كبعض شركات السياحية الهتطكري في القطاع السياحي ٌي التي تتبىي ىػظـ الهعمكهات في أعهالٍا كيقتصر 
ة الهرتبطة بالجاىب الهالي كالتكريدات ك الجزء الخاص بالتىفيذ كالحجز ك كافة استخداهٍا في ا قساـ الحيكي
 ( .Operationالعهميات السياحية ك تىفيذٌا )

إال أف اإلتجاي الحديث في جهيع الهجاالت كالشركات كخاصة الخدهية هىٍا كالتي تتصؿ بالعهالء بدأ في 
بىػظاـ عهؿ كاحد هتكاهؿ هها يكفر الجٍد كالكقت كيكفر تطبيؽ ىػظـ الهعمكهات الشاهمة بحيث يربط الشركة 

 الكقت عمي هتخذ القرار .

كيسٍؿ هف تقديـ التقارير الهطمكبً عف الربحية كاإلىتاجية كالتدريب ك كذلؾ أداء العاهميف هها يؤدم إلي 
هكاىية تقييهٍا لقياسٍا كهعالجة القصك  تاحتٍا بشكؿ اسرع كال  ر إف كجدت .تحسيف جكدة الخدهة الهقدهة كال

لذا تتمخص هشكمة الدراسة فى إٌهاؿ أغمب الشركات السياحية فى هصر االستعاىة بىظـ الهعمكهات 
ك ال تزاؿ تهارس اإلدارة التقميدية، عمى الرغـ هف الفكائد الهتعددة التى يهكف أف  ERPالحديثة  كىظاـ الػ 

 تعكد عمى ٌذي الشركات فى حاؿ تبىى إستخداـ ٌذا الىظاـ .

 داؼ ال حث  أى

يتهثؿ الٍدؼ ا ساسي لمبحث في قياس أثر تطبيؽ ىظاـ تخطيط هكارد الهىظهة عمي ا داء التشغيمي 
 لمعاهميف ، كذلؾ هف خالؿ تحقيؽ ا ٌداؼ الفرعية التالية : 

بشاف كفاءة العهميات الداخمية بالشركة، كدكري في الربط بيف ا قساـ  ERPتكضيح دكر ىظاـ الػ  -1
ة بالشركة ك بعضٍا البعض باإلضافة إلي دكري في الربط بيىً ك بيف الجٍات الخارجية التي الداخمي

تتعاهؿ هع الشركة ك الهتهثمة في )هكردم الخدهات السياحية الهحمييف ك ك كالء السفر الخارجييف 
Tour Operators)ؿ ك (  ك بالتالي تحقيؽ رضا العهالء ك جكدة الخدهات، كهف ثـ بساطة أداء العه

تحقيؽ هعدالت أداء عالية ك بالتالي زيادة هشاركة العاهميف في اتخاذ القرارات ك الحد هف ك هعالجة 
 هشاكؿ العاهميف  .
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في ىجاح ىػظاـ تخطيط الهكارد هف  دراسة أثر دعـ اإلدارة العميا داخؿ شركات كككاالت السياحة كالسفر -2
أقساـ الهكارد البشرية في الهىػظهات السياحية  خالؿ التسٍيالت الهقدهة، كحث الهسؤكليف كرؤساء

كالفىدقية إلي ضركرة إعطاء ا ٌهية البالغة لمبياىات كالهعمكهات الدقيقة حكؿ ها ٌك هطمكب هف هكارد 
بشرية حالية كهستقبمية هها يفيد اإلدارة في التعييف ك التدريب باإلضافة إلي أٌهية البياىات الخاصة 

ضكر ك االىصراؼ ك كذلؾ كشكؼ الركاتب ك الحكافز حيث يسٍؿ عهمية تقييـ بالهكظفيف في بياف الح
 أداء العاهميف .

ظاـ، كجكدة ظهة تخطيط الهكارد عمي تهيز ا داء الهؤسسي كفقان لجكدة الىػتقييـ أثر فاعمية تطبيؽ أىػ -3
 الهعمكهات، كبعد رضا الهستخدهيف هها يزيد هف الربحية كاإلىتاجية . 

 ييمي  شركات السياحة ا داء التش

إف اإلدارة اليكـ تسعي لتحقيؽ ٌدؼ هزدكج ك ٌك زيادة أداء العاهميف ك تحقيؽ رضاٌـ الكظيفي، حيث  
يعتبر ا داء الجيد ٌك كسيمة التقدـ االقتصادم ك االجتهاعي، أها الرضا الكظيفي فيهثؿ الدافع ا ساسي 

 ( .2015الهىظهة )هصطفي، لمفرد لبذؿ الهزيد هف الجٍد هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ 

 تعريؼ ا داء التشييمي 

يعرؼ ا داء باىً " الهخرجات ك ا ٌداؼ التي تسعي الهىظهة إلي تحقيقٍا عف طريؽ العاهميف فيٍا، ك لذا 
فٍك هفٍكـ يعكس كؿ هف ا ٌداؼ ك الكسائؿ الالزهة لتحقيقٍا، أم أىً هفٍكـ يربط بيف أكجً الىشاط ك 

عي إلي تحقيقٍا الهىظهات عف طريؽ هٍاـ ككاجبات يقـك بٍا العاهمكف داخؿ تمؾ بيف ا ٌداؼ التي تس
 ( .2007الهىظهات " )خضير ك الخريشة ، 

فا داء التشغيمي يشير إلي درجة تحقيؽ ك إتهاـ الهٍاـ الهككىة لكظيفة الفرد، ك ٌك يعكس الكيفية التي 
( ، باىً يعكس قدرة 2010يؼ الفارس )( ، ك يض2010يحقؽ بٍا الفرد هتطمبات الكظيفة )شاهي، 

 ستخداـ ا هثؿ لمهكارد الهتاحة .الهىظهة عمي تحقيؽ أٌدافٍا باال

 تعريؼ ا داء التشييمي لمعامميف  شركات السياحة 
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ك ىستخمص هف ذلؾ أف ا داء التشغيمي أك الكظيفي لمعاهميف بشركات السياحة ٌك قياـ الفرد با ىشطة ك  
لتي يتككف هىٍا عهمً بفاعمية باستخداـ الهكارد الهتاحة إلىجاز ا ٌداؼ التي تسعي إليٍا الهٍاـ الهختمفة ا

 ( . 2014شركة السياحة خالؿ فترة زهىية هعيىة كفقان لمهعايير الهكضكعة )عمي، 

 أىمية ا داء التشييمي 

ا إبراٌيـ )   ( 2017ل داء التشغيمي أٌهية كبرم في أية شركة أك هىظهة، ك ذلؾ كها ذكٌر

تتالؼ أم عهمية هف عدة هراحؿ حتي تىتج الهىتجات ك تحقؽ ا ٌداؼ الهصههة لٍا، كها أىٍا تحتاج  -1
إلي عدة هكارد تتفاعؿ هع بعضٍا البعض لتىتج هادة جديدة تحقؽ أٌدافٍا، ك ا داء ٌك الهككف 

ية، هها يصؿ بالهىظهة ا ساسي لمعهمية، ك الجزء الحي  ىً هرتبط بالعىصر البشرم الذم يدير العهم
 لتحقيؽ أٌدافٍا بافضؿ فعالية ك أفضؿ قدرة ك أقؿ تكمفة ك أكثر ربحان .

يعد ا داء هقياسان لقدرة الفرد عمي أداء عهمً في الكقت الحاضر ك أعهاؿ أخرم في الهستقبؿ، ك  -2
 بالتالي يساعد في اتخاذ قرارات الىقؿ ك الترقية .

 أىف أٌهية ا داء التشغيمي تتهثؿ في التالي :( 2014كها يرم حجاج ك آخركف )

ل داء التشغيمي أٌهية كبرم داخؿ أم شركة تحاكؿ تحقيؽ الىجاح ك التقدـ باعتباري الىاتج الىٍائي  -3
لهحصمة جهيع ا ىشطة التي يقكـ بٍا الفرد أك الهىظهة، فجذا كاف ٌذا الىاتج هرتفعان يعد ذلؾ هؤشران 

ا ك فعاليتٍا . كاضحان لىجاح الهىظهة ك  إستقراٌر

 فالهىظهة تككف أكثر استقراران ك أطكؿ بقاءن حيف يككف أداء العاهميف هتهيزان .

 ارتباط ىظاـ الحكافز باداء الفرد، هها يزيد إٌتهاـ الفرد بادائً . -4

  ERPتعريؼ نظـ تخطيط مكارد المؤسسة 

ذي الكحدات تتشعب إلي كحدات modulesتعرؼ باىٍا عبارة عف هجهكعة هف الكحدات الرئيسية )  ( ٌك
 فرعية تصؿ إلي العشرات كؿ كاحدة هىٍا تعىي بىشاط هحدد.
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ذي الكحدات جهيعا هركبً عمي حاسكب هركزم بقاعدة بياىات ))  ذا  databaseٌك كاحدة لمجهيع ٌك
بقاعدة الحاسكب الهركزم هرتبط بحكاسيب هتعددة بكاسطة شبكات هحمية أك عف بعد، كالجهيع تتصؿ 

( حسب الهجاؿ الهخصصة لً moduleالبياىات الكاحدة كالتي كتاخذ البياىات هف ك إلي كؿ كحدة )
 ( .2010)الهجدكب،

كيهكف تعريؼ أىظهة تخطيط هكارد الهؤسسة باىٍا تهثؿ هجهكعة هف البراهج الهرىة التي تسهح لمشركات 
 ( .2013ثٍا )العتيبي، باف تككف أكثر قدرة عمي الرقابة عمي العهميات في كقت حدك 

كها أيتفؽ عمي أىً ىظاـ هعمكهات هتكاهؿ إلدارة ك تىسيؽ جهيع الهكارد ك الهعمكهات ك الهٍاـ في قكاعد 
 (. Kallunki et al., 2011بياىات هشتركة ك ذلؾ عمي هختمؼ الهستكيات التىظيهية )

 السياحة :العالقة  يف نظاـ تخطيط مكارد المؤسسة ك ا داء التشييمي لشركات 

إف ها تشٍدي الهؤسسات هف هىافسة شديدة ك البحث عف طرؽ تضهف لٍا اإلستهرارية ك الىهك، أصبح هف 
ضركريات ا ٌداؼ االستراتيجية التي تكفؿ لٍا التهيز في هىتجاتٍا ك الكفاءة ك الفعالية في أدائٍا، إلي أف 

جية عالهية جعمت الهؤسسات ك الشركات ظٍرت الىظـ الهعمكهاتية الحديثة ك التي أحدثت ثكرة تكىكلك 
تتسارع لتبىيٍا ك ااالستثهار فيٍا هها يعكد عميٍا بهردكدية اقتصادية عالية ك تضهف لٍا التحكـ في 

هكاردٌا، ك هف بيف ٌذي الىظـ ىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة الذم يهتمؾ خاصية ك هيزة التكاهؿ في التسيير 
في العمكهات ك الدقة ك السرعة في تىفيذ الهٍاـ، ك كؿ ذلؾ يدخؿ  بيف الكظائؼ، هها يكفر لٍا الجكدة

 ( .2016ضهف تحسيف أداء الهكرد البشرم باعتباري أٌـ الهكارد في الهؤسسة  )ربيع، 

إف تبىي الهؤسسات لىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة ك اإلٌتهاـ بتطبيؽ جهيع الهتطمبات الضركرية إلىجاحً، 
ا داء التشغيمي في الهؤسسة في جهيع الهستكيات اإلدارية  عبر تخطي الكثير  يزيد هف الكفاءة في هستكم

هف ا عهاؿ الركتيىية ك تكفير الجٍكد ك الدقة الهتىاٌية في الهعمكهات، كها هف شاىً أف يكفر السرعة في 
االستراتيجي ك إىجاز الهٍاـ فٍك كذلؾ يساٌـ في رفع كفاءة ك فعالية اإلدارة العميا، ك السرعة في التخطيط 

ا ربيع )  ( :2016رسـ السياسات العاهة لمهؤسسة هف خالؿ اآلتي كها ذكٌر

  الهساٌهة بشكؿ كبير في زيادة إىتاجية الفرد ك تقميؿ التكاليؼ، ك بذلؾ زيادة الهردكد ك العائد لمهؤسسة
. 
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 لجٍد الهبذكؿ إلىجاز تخطي القياـ بكثير هف  عهاؿ الركتيىية ك ها يترتب عميً هف تقميؿ لمكقت ك ا
 الهٍاـ بالسرعة الهىشكدة ك الدقة الهتىاٌية .

  التاثير الهعىكم عمي العاهميف بالهؤسسة هها يىهي الرضا الكظيفي ك يزيد هف كالء العاهميف لمشركة هف
 خالؿ ها يكفري الىظاـ هف هعمكهات هتاحة هف الههكف أف تساعدٌـ في الهشاركة في صىع القرارات .

 ستخداـ ىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة يقمؿ هف ا خطاء بشكؿ كبير ك يقضي عمي تكرار ا عهاؿ إف ا
 ك الهٍاـ هف خالؿ تكفير قاعدة بياىات كاحدة في الهؤسسة .

  ا الىظاـ تساٌـ في الرفع هف الهستكم اإلدارم لمهؤسسة هف خالؿ أداء إف الهعمكهات التي يكفٌر
 ة  ك هساعدتٍـ عمي اتخاذ القرارات الهىاسبة ك في الكقت الهىاسب .الهديريف ك الهشرفيف عمي الشرك

  تبىي الشركة لمىظاـ يضهف لٍا التحكـ الجيد في الهكارد البشرية ك تقييـ أدائٍـ الدقيؽ ك الهكضكعي
هها يساٌـ  في اتخاذ القرارات التي تخص العاهميف هف ترقيات ك حكافز ك تدريب، كها يهكف أف 

لقرارات التاديبية هف خالؿ هعرفة الهسؤكليف عف ارتكاب ا خطاء ك ىسب إىجاز الهٍاـ يساعدٌـ في ا
 الهككمة لٍـ .

هها يثبت أف استخداـ ىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة يساٌـ بشكؿ كبير في تحسيف ا داء التشغيمي هف 
الجكدة الهطمكبة، كؿ ذلؾ خالؿ زيادة القدرة عمي إىجاز الهٍاـ الهتكقعة هف العاهميف بالسرعة ك الدقة ك 

 يؤثر عمي هستكم ا داء ك يدفعً ىحك تحسيف الفعالية ك الكفاءة  داء العاهميف .

 عالقة نظاـ تخطيط مكارد المؤسسات  تحسيف أداء المنظمة:

تتمنؿ عالقة ناـ تخطيط مكارد المؤسسات  تحسيف أداء المنظمة مف خالؿ اآلتي، كما حددىا مزىكدة  
(2016) : 

 دكر نظاـ تخطيط مكارد المؤسسة في تحقيؽ رضا ا فراد  -أكالن 

يسهح ىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة بتحقيؽ التكاصؿ بيف طاقـ الهكظفيف كك العاهميف لدم الهىظهة، فٍك 
يهىح ل فراد الحرية لمتعبير عف كؿ العراقيؿ ك الصعكبات التي تكاجٍٍـ أثىاء تادية هٍاهٍـ، السيها تمؾ 

 بطً بتشغيؿ الىظاـ.الهٍاـ الهرت
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كها أف ٌذا الىظاـ يسٍؿ لمفرد اىجاز العهميات الهتعمقة بالهٍاـ الهكمؼ بٍا، خاصة أىً يكفر لً كؿ  
اإلهكاىيات التي هف شاىٍا التقميؿ هف العهؿ الركتيىي التقميدم الهتعب/ هها يؤدم إلي تحقيؽ الرضا 

تطكير ك تىهية قدراتً هف خالؿ براهج التدريب  الهعىكم لً، إضافة إلي ٌذا فجف الىظاـ يهكف الفرد هف
كدة،   ( .2016الٍادفة التي يتحصؿ عميٍا )هٌز

 دكر نظاـ تخطيط مكارد المؤسسة في تحقيؽ رضا العمالء  -نانيان 

تحرص الهؤسسة عمي تحسيف صكرتٍا االجتهاعية بيف كافة الهتعاهميف ك فئاتٍـ الهختمفة، لذلؾ فجف ىظاـ 
سة يكفر لمهىظهة قاعدة بياىات عف كؿ عهالئٍا، ك يجعؿ إهكاىية التكاصؿ هعٍـ سٍمً تخطيط هكارد الهؤس

ك أكثر هركىة هها كاىت عميً، ك ٌك ها يعىي الحرص عمي تحقيؽ أعمي درجات الرضا لمعهالء هف خالؿ 
ء، هها الخدهات الهقدهة لٍـ، كها أف ٌذا الىظاـ يكفر قاعدة بياىات لكؿ الشكاكم الهسجمً هف طرؼ العهال
يجعؿ الهىظهة تعهؿ عمي هعالجتٍا، ك بالتالي يدرؾ العهيؿ أف الهىظهة تعهؿ عمي السهاع لمشكاكم 
الهقدهة إليٍا هف طرفً، ك ٌك ها يعىي االٌتهاـ بً ك زيادة كالئً لمهىظهة، إضافة إلي ٌذا فجف الىظاـ 

تقابؿ احتياجات ك تكقعات يهكف الهىظهة هف ابتكار ك تطكير كؿ هاٌك جديد هف خدهات ك هىتجات ل
كدة،   (. 2016زبائىٍا )هٌز

 دكر نظاـ تخطيط مكارد المؤسسة في زيادة حجـ اإلنتاج  -نالنان 

يكفر ىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة كؿ الهعطيات ك الهعمكهات التي هف شاىٍا رفع قدرة الهىظهة  جؿ 
الىظاـ يساٌـ كثيران في تحسيف طرؽ كأساليب االىتٍاء هف العهمية االىتاجية في أقؿ كقت ههكف، باعتبار أف 

اإلىتاج هف خالؿ الرقابة عمي هراحمً ك تحسيف جكدتً، باإلضافة إلي أف ٌذا الىظاـ هكف الهىظهات هف 
إتباع الطرؽ الحديثة في تحسيف إىتاجٍا، هف خالؿ اعتهاد االساليب التكىكلكجية الحديثة في تحسيف 

قت ك تخفيض التكاليؼ، هها يعهؿ عمي الرفع هف الطاقة اإلىتاجية اإلىتاج، ك التي تقمؿ هف ٌدر الك 
كدة،   ( . 2016لمهؤسسات ك جعمٍا ٌدفان أساسيان لٍا، ك بالتالي تحقيؽ هزيدان هف الهىافع ك الهكاسب )هٌز

 دكر نظاـ تخطيط مكارد المؤسسة في نمك ا ر اح  -را عان 

ا هف خالؿ احتراـ هقاييس الجكدة ك تىشيط هبيعاتٍا، بها أف الهىظهة تٍدؼ إلي رفع الطمب عمي هىتجاتٍ
فجف ىظاـ تخطيط هكارد الهىظهة يعهؿ عمي زيادة الثقة في هىتجات الهىظهة، هها يؤدم إلي تطكر الطمب 
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عمية هف جٍة العهالء، ك ذلؾ هف خالؿ تكفير الهعمكهات الالزهً عميً، كها يسعي الىظاـ إلي تقميؿ 
ر ا هثؿ لمهكارد باعتباري ىظاهان هتكاهالن، باإلضافة إلي ذلؾ فجف الىظاـ يعهؿ التكاليؼ هف خالؿ التسيي

عمي زيادة استثهارات الهىظهة ك تكسيع ىشاطاتٍا، هها يضهف هها يؤدم إلي تحسيف الصكري الذٌىية عف 
كدة،   ( .2016الهىشاة، ك ٌك ها يؤدم إلي تعظيـ ا رباح )هٌز

تكاهمة إلىتاج أعهاؿ الهؤسسة في ضكء تفاعمٍا هع عىاصر بيئتٍا ا داء التشغيمي ٌك الهىظكهة اله
 الداخمية ك الخارجية ك يشهؿ ثالثة أبعاد كاآلتي : 

 أ عاد ا داء التشييمي  شركات السياحة  

 ( كاآلتي :2007تتمنؿ أ عاد ا داء التشييمي  شركات السياحة، كما ذكرىا اليامدم )

 حداتيـ التنظيمية ال عد ا كؿ : أداء ا فراد في ك 

إف أداء الفرد في الهؤسسة يقاس بهجهكعة هتىكعة ك هختمفة هف الهقاييس يتـ هف خاللٍا تقييـ أدائً،   
كصكالن إلي التاكد هف أف أىظهة العهؿ ككسائؿ التىفيذ في كؿ إدارة تحقؽ أكبر قدر هف اإلىتاج باقؿ قدر 

 جكدة .هف التكمفة، ك في أقؿ كقت عمي هستكم هىاسب هف ال

 ال عد الناني : أداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة 

يقاس أداء كؿ كحدة بهجهكعة أخرم هف الهعايير إال أف الهقاييس التي تستخدـ )هقاييس فاعمية الهؤسسة(  
عالية لقياس ا داء فيٍا، لمكقكؼ عمي هدم قرب الهؤسسة هف الفاعمية، ك تشهؿ كؿ هف هقاييس الف

 االقتصادية الداخمية ك الخارجية .

 ال عد النالث : أداء المؤسسة في إطار ال يئة االقتصادية ك االجتماعية ك النقافية 

هف الهفاٌيـ الهرتبطة با داء هفٍـك الكفاءة ك الفاعمية ، حيث تشير الفاعمية إلي ا ٌداؼ الهتحققة أك  
 ض الىظر عف التكاليؼ الهترتبة عف ٌذي ا ٌداؼ.تحقيؽ ا ٌداؼ الهحددة هف قبؿ الهؤسسة بغ

أها الكفاءة  فتشير إلي ىسبة الهدخالت إلي الهخرجات، حيث اىً كمها كاىت قيهة الهخرجات أكثر هف  
قيهة الهدخالت فجف الكفاءة تككف أعمي، فجذا تـ تحقيؽ هخرجات هعيىة بهدخالت أقؿ فجف الكفاءة تككف 
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اييس أخرم كهقاييس الحكادث ك هعدالت الدكراف ك الغياب ك التاخير عمي أعمي، كذلؾ ا داء يتضهف هق
العهؿ، حيث أف الفرد العاهؿ الجيد ك الكؼء ٌك الذم تككف إىتاجيتً عالية، ك كذلؾ الذم يساٌـ أدائً في 

 تقميؿ الهشاكؿ الهرتبطة بالعهؿ كاالىتظاـ في الدكاـ ك قمة حكادث العهؿ .

هؤسسي ، ٌك القياـ با ىشطة ك الهٍاـ الهختمفة التي تتككف هىٍا الكظيفة ك ٌك إف ا داء الكظيفي أك ال
يىتج هف تضافر عدة عىاصر هف شاىٍا أف تاثر عمي ٌذا ا داء سمبان أك إيجابان، ك يطمؽ عمي ٌذي 

 ( .2007العىاصر هحددات ا داء )بعجي، 

 ياحية ( عمي تنفيذ العمميات السERPأنر نظـ تخطيط مكارد المؤسسة )

لقد دفعت التغيرات التي شٍدتٍا بيئة ا عهاؿ في السىكات ا خيرة كخاصة إلغاء القيكد التىظيهية ك تزايد  
حدة الهىافسة ك ثكرة االتصاالت ك تكىكلكجيا الهعمكهات إلي البحث عف طرؽ جديدة تهكف الهىشآت هف 

ؿ ها ٌك جديد في هجاؿ تكىكلكجيا البقاء ك الىجاح ك لذلؾ اتجٍت العديد هف الهىشآت ىحك تطبيؽ ك
 الهعمكهات لها تكفري هف أدكات ٌاهة لالستجابة بكفاءة ك فاعمية لٍذي التغيرات .

ي ىظـ ERPكتعتبر ىظـ تخطيط هكارد الهؤسسة ) ( أحد أٌـ التطكرات في هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات، ٌك
ترتبط جهيعٍا بقاعدة بياىات كاحدة هتكاهمة عمي هستكم الهىشاة صههت كهجهكعة هتكاهمة هف البراهج 

ا    Spathisتخدـ كظائؼ الهىشاة هثؿ الهحاسبة، ك هراقبة العهميات السياحية ، ك عهميات البيع ، ك غيٌر
and Sylvia 2004)  . ) 

ر ىظـ تخطيط هكارد الهشركع في تحقيؽ التكاهؿ بيف الكظائؼ الهختمفة فقط، كلكف   ك ال يىحصر جٌك
 ياىات دقيقة ك فكرية.ر بأيضان في تكفي

 منيجية الدراسة

يتككف هجتهع الدراسة هف عيىة عشكائية بسيطة كاحد أىكاع العيىات اإلحتهالية، هف العاهميف بعدد هف  
إستهارة ، ك 330(، ك قد تـ تكزيع عدد ERPالشركات السياحة التي تطبؽ ىظاـ تخطيط هكارد الهؤسسة )

 321إستهارة ، حيث عدد االستهارات الهرتدة  310جهعٍا بمغ عدد اإلستهارات الصحيحة التي تـ 
إستهارة  310إستهارة ، ك بالتالي فجف عدد اإلستهارات التي تـ تحميمٍا بالفعؿ بمغ  11إستهارة، بىسبة فاقد 

. 
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 : إحصاءات ردكد الهبحكثيف 1جدكؿ 
 الىسبة الردكد بياف

 %100 330 عدد االستهارات الهكزعة

 %97.2 321 هرتدةعدد االستهارات ال

 %3.3 11 عدد االستهارات الهستبعدة

 %93.9 310 عدد االستهارات القابمة لمتحميؿ

  %93.9 ىسبة الردكد

 

 عمي أداء العامميف  شركات السياحة )تميز ا داء المؤسسي( :  ERPتأنير استخداـ نظاـ الػ 

 لداخمية: ترتيب آراء الم حكنيف  شأف محكر جكدة  كفاءة العمميات ا - أ
بشاف كفاءة العهميات  ERPك يحقؽ ٌذا الهحكر الٍدؼ ا كؿ، ك الذم يتهثؿ في تكضيح دكر ىظاـ الػ 

الداخمية بالشركة، كدكري في الربط بيف ا قساـ الداخمية بالشركة ك بعضٍا البعض باإلضافة إلي دكري في 
هتهثمة في )هكردم الخدهات السياحية الربط بيىً ك بيف الجٍات الخارجية التي تتعاهؿ هع الشركة ك ال

((  ك بالتالي تحقيؽ رضا العهالء ك جكدة Tour Operatorsالهحمييف ك ك كالء السفر الخارجييف 
الخدهات، كهف ثـ بساطة أداء العهؿ ك تحقيؽ هعدالت أداء عالية ك بالتالي زيادة هشاركة العاهميف في 

 لعاهميف.اتخاذ القرارات ك الحد هف ك هعالجة هشاكؿ ا

 ( .2حيث تترتب اإلجابات كفقا لقيهة )ت( اإلحصائية كها ٌك هكضح هف الجدكؿ التالى رقـ )
  

 الداخلية العمليات كفاءة محور بشأن المبحوثين آراء ترتيب:  2 جدول
 

 One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

-t df Sig. (2 ترتيب
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
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 One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

 t df ترتيب
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 ربطً يسٍؿ  ERP الػ ىظاـ

 ل قساـ الهعمكهات باىظهة
 في تعهؿ التي ا خرل 

 الشركة

1 71.707 309 .000 1.75484 1.7067 1.8030 

 في ERP الػ ىظاـ ساعد
 تقديـ هف العاهميف تهكيف
  فى لمهٍاـ أفضؿ أداء

 ساـا ق  جهيع

2 63.021 309 .000 1.68710 1.6344 1.7398 

 في ERP الػ ىظاـ ساٌـ
 هشاركة فاعمية زيادة

 صىاعة في العاهميف
 الرؤية خالؿ هف القرارات
 السياحية  لمعهميات  العاهة

11 49.000 309 .000 1.43548 1.3778 1.4931 

  الشركات أىظهة تساعد
 تتهيز أف عمى اإللكتركىية
 ك أدكار بكضكح الهؤسسة

 فيٍا العاهميف هسؤكليات

10 50.395 309 .000 1.26452 1.2151 1.3139 

 ببساطة الشركة تتهيز
 خالؿ هف العهؿ إجراءات

 ERP أىظهة
7 50.848 309 .000 1.21935 1.1722 1.2665 

 ىظاـ بكضكح الشركة تتهيز
 ا عهاؿ عمي الرقابة

 الهختمفة
3 54.092 309 .000 1.14839 1.1066 1.1902 

 ك الهبيعات بيف ربط يكجد
 الشركة في ا خرل ا قساـ

 49.497 309 .000 1.47742 1.4187 1.5362 

 ك الرحالت تسعير يتـ
 بصكرة السياحية  البراهج

 دائهة
6 51.545 309 .000 1.20323 1.1573 1.2492 
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 One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

 t df ترتيب
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 صفحات أك تطبيؽ يكجد
 الهكرد خاللٍا هف يقكـ

 الفكاتير إلدخاؿ باستخداهً
 البيع حركة هراجعة ك

 هكرد  بكؿ الخاصة

4 53.105 309 .000 1.19355 1.1493 1.2378 

 الشركة يساعد ىظاـ كجكد
 لمتعرؼ ا حياف بعض فى
 العاهميف رضا هستكم عمي

5 51.748 309 .000 1.14839 1.1047 1.1921 

 خالؿ هف الشركة  تستطيع
 التعرؼ عمى ا ىظهة تمؾ
 ةالهقده خدهاتٍا جكدة عمي
 خالؿ هف  لعهالئٍا 

  الهختمفة  التعميقات
(Guest comments    

) 

9 50.397 309 .000 1.18710 1.1407 1.2334 

 في ERP الػ ىظاـ ساٌـ
  حؿ ك هعالجة تسريع
 العاهميف هقترحات ك شكاكم
 هف  هقترحات  كضع ك

  لمحد  الكصكؿ شاىٍا
  رضا  هف  ا قصى

 .  العهالء

8 50.560 309 .000 1.18387 1.1378 1.2299 

يبيف الجدكؿ السابؽ ا ٌهية الترتيبية لهحكر كفاءة العهميات الداخمية حسب قيهة )ت ( الهحسكبة ، حيث   
 تعهؿ التي ا خرل  ل قساـ الهعمكهات باىظهة  ERP الػ باتي في الهرتبة ا كلي عىصر سٍكلة ربط ىظاـ

 لمهٍاـ أفضؿ أداء تقديـ هف العاهميف رتبة الثاىية عىصر تهكيف، يميً في اله 71.7الشركة بقيهة تائية  في
 . ، كفي الهرتبة الثالثة ياتي عىصر تهيز63بقيهة تائية  ERP الػ ىظاـ ا قساـ بهساعدة   جهيع  فى

. ، كفي الهرتبة ا خيرة ياتي 54الهختمفة فيٍا بقيهة تائية  ا عهاؿ عمي الرقابة ىظاـ بكضكح الشركة
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 الرؤية خالؿ هف القرارات صىاعة في العاهميف هشاركة فاعمية زيادة في ERP الػ ىظاـ هةهساٌعىصر 
ا   لمعهميات  العاهة  . هف إجابات الهبحكثيف .49السياحية بقيهة تائية قدٌر

ك ها أكد عميً أكحيدة ) إف تخطيط هكارد الهؤسسات، ٌك كسيمة لدهج  ERP(، في تعريفً لىظاـ 2012ٌك
ت هىظهة أعهاؿ كاحدة، في ىظاـ كاحد، ك عادة ها تتككف تمؾ الىظـ هف هجهكعة هف بياىات ك عهميا

العىاصر، بها في لؾ ا جٍزة ك البراهج هف أجؿ تحقيؽ التكاهؿ ك الترابط بيف جهيع بياىات الهؤسسة ك 
ختمؼ عهمياتٍا كأىشطتٍا، ك هعظـ ىظـ تخطيط الهكارد تستخدـ قاعدة بياىات هكحدة لتخزيف البياىات له

الهٍاـ، ك عميً فجف الحاجة إلي كجكد ك اقتىاء ىظاـ تخطيط هكارد الشركات أصبحت ضركرية الحتكائً 
عمي كظائؼ كثيرة، ك هتىكعة تغطي جهيع احتياجات الشركة، في جهع ك تحميؿ البياىات ك استرجاعٍا ك 

ؾ الهؤسسات، حيث يهكف أف استخراج الهعمكهات ك التحكـ فيٍا هٍها تبايىت أحجاـ ك أىشطة ك عهميات تم
تشهؿ هجهكعة كاسعة هف الهٍاـ، كدهجٍا في قاعدة بياىات كاحدة، ك همحؽ بقاعدة البياىات شبكة خاصة 

أدم إلي تحسيف هقاييس ا داء  ERP(، أف تطبيؽ الشركات لىظـ 2014بٍا، ك تكصمت دراسة قىديؿ )
 العهالء . الهرتبطة بكؿ هف العهميات الداخمية ك التعمـ ك الىهك ك 

 ترتيب آراء الم حكنيف الم حكنيف  شأف محكر الر حية ك اإلنتاجية ك الرؤية المؤسسية: 
ظهة تقييـ أثر فاعمية تطبيؽ أىػك يتـ إثبات الٍدؼ الثالث لمدراسة هف خالؿ ٌذا الهحكر ك الهتهثؿ في،  -4

الهعمكهات، كبعد رضا ظاـ، كجكدة تخطيط الهكارد عمي تهيز ا داء الهؤسسي كفقان لجكدة الىػ
 الهستخدهيف هها يزيد هف الربحية كاإلىتاجية . 

 
 .(3حيث تترتب اإلجابات كفقا لقيهة )ت( اإلحصائية كها ٌك هكضح هف الجدكؿ التالي رقـ )

 
 المؤسسية والرؤية واإلنتاجية الربحية محور بشأن المبحوثين آراء ترتيب:  3 جدول

 

Test Value = 3 

 t df ترتيب
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 الكثائؽ ك التقارير شكؿ
 الػ ىظاـ تصدر هف التي

ERP هرضي 
 الىظاـ لهستخدهي

8 51.597 309 .000 1.12258 1.0798 1.1654 



  جامعة الفٌوم –لسٌاحة  والفنادق كلٌة ا تصدرها -( IJHTHالدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة) مجلةال

 2020( ٌونٌو 1(، العدد )14المجلد )
 

86 
 

 

Test Value = 3 

 t df ترتيب
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 ىظاـ عمي العهؿ أفضؿ

 بالهقارىة أكثر ERP الػ
 آخر اـىظ أم هع

14 33.854 309 .000 1.06452 1.0026 1.1264 

 في ERP الػ ىظاـ ساعد
 التحكـ عمي هقدرتىا رفع

 تكاليؼ خفض عمي
 االىتاجية  زيادة ك العهؿ

12 48.057 309 .000 1.16129 1.1137 1.2088 

 تجاي بالحهاس أشعر
 هىذ باعهالي القياـ
 ERP الػ ىظاـ تطبيؽ

15 27.009 309 .000 .91935 .8524 .9863 

 ERP الػ حقؽ  لقد
 الذم ك الهرجك الٍدؼ

 أجمً هف كجد
13 44.400 309 .000 1.10645 1.0574 1.1555 

 حسابات ىظاـ يكفر
 الحقيقي الكاقع يعكس

 لمهؤسسة
9 51.070 309 .000 1.15806 1.1134 1.2027 

 الهكارد تكاليؼ تتبع يتـ
 اإلىتاج ك

2 56.589 309 .000 1.11290 1.0742 1.1516 

 الفكاتير هتابعة يتـ
 الصادرة

3 55.028 309 .000 1.12581 1.0856 1.1661 

 لتحميؿ تقارير إعداد يتـ
 الربحية

7 52.792 309 .000 1.16452 1.1211 1.2079 

 عف تقارير إعداد يتـ
 في الخسائر ىسبة

 الرحالت هبيعات
6 52.795 309 .000 1.13548 1.0932 1.1778 
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Test Value = 3 

 t df ترتيب
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 لهقارىة تقارير ادإعد يتـ

 باسعار البيع أسعار
 ك لمرحالت التكاليؼ
 الهقارىة ك  الحجكزات
  أسعار كبيف بيىٍا

 الهىافس  السكؽ

10 50.907 309 .000 1.17742 1.1319 1.2229 

 يبيف تقرير إعداد يتـ
 كؿ هساٌهة ىسبة
 الشركة ربح في هىدكب

11 50.862 309 .000 1.16129 1.1164 1.2062 

 تحميؿ تقارير دادإع يتـ
 الهالية لمقكائـ

5 53.150 309 .000 1.14516 1.1028 1.1876 

 لتقييـ تقرير إعداد يتـ
 الهؤسسة أداء

1 56.787 309 .000 1.14839 1.1086 1.1882 

 تفصيمي تقرير أعداد يتـ
 عمي الهؤثرة لمعكاهؿ
 الهؤسسة أداء

4 55.028 309 .000 1.12581 1.0856 1.1661 

 

لجدكؿ السابؽ ا ٌهية الترتيبية لعىاصر هحكر تقارير الربحية كاإلىتاجية كالرؤية الهؤسسية حسب يبيف ا 
الهؤسسة بقيهة تائية  أداء لتقييـ تقرير قيهة )ت( الهحسكبة، حيث ياتي في الهرتبة ا كلي عىصر إعداد

ا  ، كفي الهرتبة  56.5بقيهة تائية كاإلىتاج  الهكارد تكاليؼ تتبع ، يميً في الهرتبة الثاىية عىصر 56.7قدٌر
 ، أها في الهرتبة ا خيرة ياتي عىصر تحقيؽ الػ55الصادرة بقيهة تائية  الفكاتير الثالثة ياتي عىصر هتابعة

ERP هف إجابات الهبحكثيف،  ك تكصمت دراسة  44.4أجمً بقيهة تائية  هف كجد الذم ك الهرجك الٍدؼ
مية تؤثر عمي ىجاح تطبيؽ الىظاـ هثؿ اىسجاـ استراتيجية الشركة ( إلي أف ٌىاؾ عكاهؿ داخ2008المكزم )

، قكاعد إدارة التغيير، دعـ ك التزاـ اإلدارة العميا ك دعـ ك ERPك إجراءات العهؿ الهكجكدة هع أىظهة 
 Alexander andاحتكاء الهستخدهيف الىٍائييف ك الدعـ التقىي ك قكاعد إدارة الهشاريع  ك تكصمت دراسة 

Spathis (( 2011 عمي هساعدة الىظاـ في التكاهؿ بيف ا قساـ ك الهساعدة في صىع القرارات، ك زيادة
 جكدة التقارير.
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 ترتيب آراء الم حكنيف  شأف محكر المكارد ال شرية كالتسييالت المقدمة:  -جػ 

عميا داخؿ ك يتحقؽ الٍدؼ الثاىي هف خالؿ ٌذا الهحكر ك الذم يتهثؿ في، دراسة أثر دعـ اإلدارة ال
شركات كككاالت السياحة كالسفر في ىجاح ىػظاـ تخطيط الهكارد هف خالؿ التسٍيالت الهقدهة، كحث 
الهسؤكليف كرؤساء أقساـ الهكارد البشرية في الهىػظهات السياحية كالفىدقية إلي ضركرة إعطاء ا ٌهية 

رية حالية كهستقبمية هها يفيد اإلدارة البالغة لمبياىات كالهعمكهات الدقيقة حكؿ ها ٌك هطمكب هف هكارد بش
في التعييف ك التدريب باإلضافة إلي أٌهية البياىات الخاصة بالهكظفيف في بياف الحضكر ك االىصراؼ ك 

 كذلؾ كشكؼ الركاتب ك الحكافز حيث يسٍؿ عهمية تقييـ أداء العاهميف .
 .(4لجدكؿ التالي رقـ )حيث تترتب اإلجابات كفقا لقيهة )ت( اإلحصائية كها ٌك هكضح هف ا

 
 المقدمة التسهيالت و البشرية الموارد محور بشأن المبحوثين آراء ترتيب:  4 جدول

 

 One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

 t df ترتيب
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
 يثتحد ك تكفير يتـ

 الشخصية البياىات
 باستهرار لمهكظفيف

1 49.333 309 .000 1.13871 1.0933 1.1841 

 ذات تكظيؼ إدارة يكجد
 فعالية ك كفاءة

4 42.665 309 .000 1.08387 1.0339 1.1339 

 هكاعيد هتابعة يتـ
 االىصراؼ ك الحضكر

8 34.162 309 .000 1.06774 1.0062 1.1292 

 الشخص تعييف يتـ
 الهكاف في الهىاسب

 الهىاسب
9 16.785 309 .000 .68387 .6037 .7640 

 الركاتب كشكؼ إعداد يتـ
 هحدد كقت في

6 39.159 309 .000 1.11613 1.0600 1.1722 

  كقات كشكؼ إعداد يتـ
 اإلضافي العهؿ 

7 38.215 309 .000 1.07742 1.0219 1.1329 
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 الهكقؼ لتتبع ىظاـ يتكفر
 إجازات  رصدي الحالي

 العاهميف
5 39.326 309 .000 1.10968 1.0542 1.1652 

 تعييف عىد الىظاـ يساعد
 أف في جديد، هكظؼ
 الهعمكهات تضاؼ
 لقاعدة بً الخاصة

 البياىات

3 44.081 309 .000 1.12903 1.0786 1.1794 

 البياىات تحديث يكفر
 بالتدريب الخاصة

2 47.876 309 .000 1.13226 1.0857 1.1788 

 

الجدكؿ السابؽ ا ٌهية الترتيبية لعىاصر هحكر الهكارد البشرية كالتسٍيالت الهقدهة حسب قيهة )ت( يبيف  
باستهرار بقيهة  لمهكظفيف الشخصية البياىات كتحديث الهحسكبة، كياتي في الهرتبة ا كلي عىصر تكفير

ا  بالتدريب بقيهة تائية  لخاصةا البياىات ، يميً في الهرتبة الثاىية عىصر تكفير كتحديث 49.3تائية قدٌر
 الهعمكهات تضاؼ أف في جديد، هكظؼ تعييف عىد الىظاـ ، كفي الهرتبة الثالثة ياتي عىصر هساعدة47.8
ا  لقاعدة بً الخاصة  الشخص تعييف ، كفي الهرتبة ا خيرة ياتي عىصر44البياىات عىد قيهة تائية قدٌر
 هف إجابات الهبحكثيف .  16.7ٌا الهىاسب عىد قيهة تائية قدر  الهكاف في الهىاسب

، إلي أف الىظاـ يساعد عمي جهع البياىات Alexandra and Spathis((2011ك قد تكصمت دراسة 
بشكؿ أسرع ك أسٍؿ هها يىتج عىً السٍكلة ك السرعة في الحصكؿ عمي ىتائج العهميات، باإلضافة إلي 

تقارير ك القكائـ الهالية ك غير الهالية ك تقميؿ فائدة تكفير الكقت الذم يحتاج إليً الهكظفكف إلصدار ال
التكاليؼ بسبب تقميؿ الحاجة إلي عدد كبير هف الهكظفيف ك كذلؾ تقميؿ الكقت الذم يحتاجكف إليً في 

يً إلتهاـ عهمية إصدار الحصكؿ عمي الهعمكهات ك كذلؾ ٌذا الىظاـ يقمؿ هف الكقت الذم يحتاجكف إل
 الركاتب .

 نتائ  ال حث 

 سعي ىظـ تخطيط هكارد الهؤسسة إلي تحقيؽ العديد هف ا ٌداؼ أٌهٍا :ت -1

  تحقيؽ التكاهؿ بيف جهيع الكظائؼ ك خالؿ كؿ هراحؿ تشغيؿ العهميات داخؿ الشركة ك تشهؿ استيفاء
ا كاهر ك إدارة الهكارد ك التخطيط ك اإلشراؼ عمي تىفيذ ا عهاؿ هف حجز رحالت ك رحالت اختيارية 

ا باإلضافة إلي تخطيط الهكارد البشرية .ك حجز فىا  دؽ ك غيٌر



  جامعة الفٌوم –لسٌاحة  والفنادق كلٌة ا تصدرها -( IJHTHالدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة) مجلةال

 2020( ٌونٌو 1(، العدد )14المجلد )
 

90 
 

  تسٍيؿ عهمية تدفؽ الهعمكهات ك االتصاؿ بيف هختمؼ الكظائؼ الكظيفية ك بالتالي هقابمة احتياجات
 العاهميف ك العهالء .

ريان ك ٌاهان بالىسبة لهىظهات ا عهاؿ بشكؿ عاـ، فضالن عف ككىً البعد ا  -2 كثر يعد ا داء هفٍكهان جٌك
 أٌهية لهختمؼ هتطمبات ا عهاؿ ك الذم يتهحكر حكلً كجكد ك قياـ الهىظهة هف عدهً .

، الهىظهة لديٍا فرصة لترقية تكىكلكجيا الهعمكهات )ا جٍزة ك أىظهة التشغيؿ ك ERPعىد تىفيذ ىظاـ  -3
 قكاعد البياىات، ..... ( التي تستخدهٍا .

بائف ك تكفير هيزة تىافسية هف خالؿ خفض التكاليؼ ك ٌك إرضاء الز  ERPالٍدؼ الىٍائي لىظـ  -4
 تحسيف الخدهة .
 تكصيات الدراسة 

الحرص عمي تطبيؽ ىظـ تخطيط هكارد الهؤسسات في جهيع ا قساـ ك اإلدارات بالشركة ىظران  -1
 ٌهيتً في إتخاذ القرارات ك دكري في الترابط ك التكاهؿ في تقديـ الهعمكهات ك ىظران الستجابتً 

 لمتغيرات الهطمكبة في إجراءات ا عهاؿ .
ضركرة تحسيف قدرات الهستفيديف هف ىظـ تخطيط هكارد الشركة عف طريؽ تدريبٍـ الهستهر عمي  -2

الىظاـ حتي يتـ فٍـ أعهؽ لفكائد الىظاـ ك العهؿ عمي تكضيح هفٍكهً بشكؿ أكبر، الستخداهً بشكؿ 
 أسٍؿ ك هركىة أكبر .

بً في الكقت الههطمكب لمهشاكؿ التي تكاجً الهستخدـ لىظاـ تخطيط هكارد تكفير الحمكؿ الهىاس -3
 ( هف خالؿ قسـ تكىكلكجيا الهعمكهات الهسؤؿ في الشركة .ERPالهؤسسة ) 

 ىشر ثقافة حكسبة ا عهاؿ في الهىظهة عف طريؽ إدارة الشركة، هها يقكد الشركة إلي أداء أفضؿ. -4
اد فاعمية أىظهة تخطيط هكارد الهؤسسة ك هراعاتٍا لتحقيؽ الفائدة ضركرة ا خذ بعيف االعتبار أبع -5

 القصكم هف ٌذا الىظاـ .
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Abstract: 

Organizations face increasing global competition, and they have no choice but to 

be more effective (Ayyagari, 2010). Therefore, organizations are trying to use 

information systems that provide solutions by providing departments with a better 

understanding and more transparency of all business processes that occur in an 

organization, becoming an essential and indispensable pillar (Ayyagari, 2010). It 

is designed in a way that improves its operational performance so that it can 

continue to enhance and improve competitiveness or work to improve this 

capacity in light of the many challenges it faces through the ability to generate 

information accurately and in a timely manner. Enterprise Resource Planning 

(ERP) has achieved high performance levels (Joseph, 2008) .   

The study was used the quantitative methodology, using the questionnaire as a 

data collection tool. 330 questionnaires were distributed to a sample of employees 

of tourism companies applying ERP system. The most important results reached 

ERP systems include a set of ready-made programs that are integrated together to 

form a single database to meet the information needs of all functions in the 

company and facilitate the process of communication and information sharing, In 

order to ensure the company to manage its resources efficiently and effectively 

and achieve competitive advantages, the main objective of the ERP system is to 

unification the enterprise database and link the various departments and units 

with a unified system.  

Keywords: Enterprise Resource Planning system, Operational Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


