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                                    د. محمد عيس ى وطفي  

 املحاضرة الثانية

 )الهيكل التنظيمي(  التنظيم الفندقي

هو تحديد األدوار والعالقات لكافة املستويات اإلدارية في الفندق وتحديد واضح للسلطات واملسؤوليات في 

قنوات االتصال بين العاملين وإدارة الفندق واملتعاملين معهم من ضيوف  الهيكل التنظيمي للفندق، وفتح  

 بحد ذاته بل هو أداة لتحديد األسس الت يمن خاللها يتم تحديد  
ً
وموردين. والهيكل التنظيمي ليس هدفا

، حيث 
ً
 لهيكل تنظيمي لفندق تقريبي وليس قياسيا

ً
  املكونات الرئيسية للفندق. ويوضح الشكل التالي نموذجا

بينها   التنسيق  ضرورة  مع  العالقات  تحديد  على  يعتمد  الفندقي  وللتنظيم  ذلك  من  أكبر  يكون  أن  يمكن 

 و أفقيا. 
ً
 عموديا

 أقسام التنظيم الفندقي: 

 ينقسم البناء التنظيمي للفندق الى قسيمين رئيسيين هما  

 األقسام اإلدارية:  -أ

 واملراقبة واالمن والخزينة واملستخدمين.تشمل مكتب مدير الفندق وادارته والحسابات  

 األقسام الفنية:   -ب

الغرف، االغذية واملشروبات، املخازن، املغسلة،.....الخ وهذه األقسام لها عالقة بالعملية اإلنتاجية  تشمل     

 .في الفندق

تؤكدها حيث تم تقسيم  ال تخرج هذه التقسيمات عن التقسيمات الواردة في مراجع اإلدارة الفندقية بل   

 التنظيم الفندقي الى:

- Front House 

- Back House 
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 Organizational Chartالهيكل التنظيمي للفندق:   

يبين   أنه  حيث  للفندق،  الداخلية  التركيبة  يحدد  الذي  االطار  أو  البناء  بأنه  التنظيمي  الهيكل  يعرف 

تحقيق   يتطلبها  التي  واألنشطة  األعمال  بمختلف  تقوم  التي  الفرعية  واألحداث  والتنظيمات  التقسيمات 

صال فيها. والهيكل  أهداف الفندق كما يوضح نوعية العالقات بين أقسامها وخطوط السلطة وشبكات االت

بمختلف   الحركة  لتدفق  الظروف  أفضل  ويتيح  الفندقية  األقسام  ترتيب  يعكس  هرمي  كبناء  التنظيمي 

 أقسام الفندق عن طريق تطبيق نظم العمل وأساليبه واجراءاته. 

الرئيسية   النشاطات  من  مجامع  في  الفعاليات  تنظيم  نتيجة  للفندق  التنظيمي  الهيكل   Major)) يظهر 

Activities  ( والفرعيةMinor Activities  وفق أحد أسس تجميع النشاطات ومن ثم ربط تلك املجامع مع )

قسم،   ، إدارة   ( تسمية         منها  كل  على  يطلق  مترابطة  تنظيمية  وحدات  شكل  على  واظهارها  بعضها 

اف على انجاز  شعبة......الخ( ويكون على رأس كل تلك الوحدات مدير تخول له الصالحية الضرورية لإلشر 

 الفعاليات التي تضمها تلك الوحدات.

 ويطلق على املخطط البياني الذي يظهر تلك الترابطات تسمية )الهيكل التنظيمي(. 

 وألي منظمة بمديرها األعلى ويأخذ بالتفرع والتوسع األفقي كلما اتجهنا نحو  
ً
ويبدأ الهيكل التنظيمي عادة

ذ ويعود  التنظيمية  الوحدات  عبر  من  األسفل  محدد  عدد  على  يشرف  للفندق  العام  املدير  أن  الى  لك 

 املساعدين )مديري األقسام( الذين يشرفون على عدد األفراد باملستوى الذي يليه. 

 يستخدم الهيكل التنظيمي لتحقيق عدة أغراض )أهداف(:

 تحديد اطار للوظائف الفندقية. -1

 توضيح خطوط السلطة واملسؤولية.  -2

 العالقات بين مختلف القطاعات واألقسام. توضيح  -3

 تعريف املوظف بالرئيس املباشر وتعريف الرئيس باملرؤوسين. -4

 توضيح املستويات اإلدارية. -5

 توضيح نطاق االشراف.  -6
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 :Organizational Charts)الخرائط التنظيمية )

للفندق كما تبين مختلف األقسام وترابطها  وهي عبارة عن مخطط أو وسيلة إيضاح تبين التنظيم الخاص 

 مع شرح األعمال املطلوبة منها.

 وفيما يلي بعض النماذج للهيكل التنظيمي للفندق:  

 

 

 

 الهيكل التنظيمي لفندق صغير الحجم 
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 العوامل التي تؤثر على الهيكل التنظيمي:

لقد استعرضنا باألعلى عدد من الهياكل التنظيمية للفنادق والتي تختلف من ناحية الشكل والحجم واملضمون                 

 باختالف الفندق. فهناك عدد من العوامل التي تحكم وتؤثر على الهيكل التنظيمي  للفندق وهي:

 نوعية وحجم الفندق:  -1

املقصود بنوعية الفندق اذا ما كان الفندق من درجة الفنادق الخمس نجوم أو أربع نجوم فهنا نالحظ أن الهيكل                  

 ما يكون الهيكل التنظيمي مكتمل بكافة الوظائف  
ً
التنظيمي للفندق يختلف باختالف تصنيفه ففنادق الخمس نجوم غالبا

.  الفندقية واإلدارات واألقسام وتقل كلما اتجهنا الى 
ً
   الفنادق األقل نجوما

من ناحية أخرى فان فنادق املنتجعات وفنادق املطارات ووسط املدن واملوتيالت يختلف الهيكل التنظيمي لديها باختالف  

 طبيعة الخدمات التي تقدم ونوعية النزالء بها. 

 نوعية الخدمة املقدمة:  -2

دودة وفنادق الخدمات الكاملة. ففنادق الخدمات املحدودة يكون  املقصود هنا التفريق بين فنادق الخدمات املح              

 ما عن فنادق الخدمة الكاملة فهناك بعض اإلدارات التي يمكن االستغناء عنها في الفنادق  
ً
 نوعا

ً
هيكلها التنظيمي مختلفا

 املحدودة وتعتبر أساسية بفنادق الخدمة الكاملة. 

تقد ال  املحدودة  الخدمة  الفنادق  بعض  منها    ممثال:  والبعض  مطبخ  أو  مطعم  بها  يتوفر  ال  والبعض  الحفالت،  خدمة 

 يختصر في وظائف املكاتب األمامية الى وظيفتين أو موظفان يؤدون العمل برمته املتعلق باملكاتب األمامية. 

 نوعية اإلدارة:  -3

ال              مالك  يتوالها  شخصية  إدارة  الفندق  تدير  التي  الدارة  هل  هنا  اإلدارة                  املقصود  عقود  الى  اللجوء  تم  أو  فندق 

أو االمتياز. فشركات عقود اإلدارة أو شركات الفنادق الدولية يكون لها أسلوب خاص باإلدارة والتنظيم الداخلي للفندق  

 تقوم بتطبيقه على الفندق.

 توفر الكادر اإلداري:  -4

ا                الفندقي  اإلداري  الكادر  توفر  اإلداري  مدى  بالكادر  فالقصور  للفندق،  التنظيمي  الهيكل  بناء  على  يؤثر  ملحترف 

املؤهل يؤدي الى تقليل في عدد األقسام أو اإلدارات أو االتجاه الى دمجها ببعضها البعض بعكس التوسع في حالة توفر  

 وجاهزية الكادر اإلداري املناسب ألخذ العمل. 
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 التطور التكنولوجي:  -5

 على العنصر البشري في تقديم الخدمة ودور العنصر البشري مهم في نجاح الفندق    تعتمد صناعة 
ً
 كبيرا

ً
الفنادق اعتمادا

ولكن ذلك ال يمنع من أهمية استخدام التكنولوجيا التي غزت جميع املجاالت واألعمال، وكان للفنادق النصيب األكبر من  

 االستفادة من التقدم التقني والتكنولوجي.  

دام التكنولوجيا في األعمال الفندقية الى تقليل الحاجة الى العنصر البشري واالستغناء عن بعض الوظائف،  أدى استخ 

 فالعمل الذي كان يؤديه أكثر من عامل أو موظف أصبح من السهل أدائه بواسطة شخص واحد فقط.
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