
ضعف تأثير أهمها  اإلدارية ، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تالقرارا تحسين جودة في استخدامهاوبحث كيفية  ، العوامل المؤثرة  والمحددة لتصميم الهيكل التنظيميو هاؤنايهدف البحث إلى تحديد ماهية الهياكل التنظيمية ومحددات ب  ملخص البحث    )إيجوث( سياحة والفنادق باإلسماعيلية  للالعاليالمعهد   قسم الدراسات الفندقية  ةوجيه محمد السيد سالم  الفنادق المصرية في القرار اتخاذالية ع ففي  ومحددات تصميمهاتنوع الهياكل التنظيميةدراسة تأثير  86  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  96 -86 :الصفحات      -2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    يحدد طار ٕانه شكل وأ حولغلب التعريفات أكثر من صيغة ، وتتمحور أ تتعدد التعريفات الخاصة بالهيكل التنظيمي في  التنظيمي مفهوم الهيكل ------------------------------------------------------------------------    IT - اإلدارية قنوات االتصال –الهياكل التنظيمية : لكلمات الدالة ا  .المتغيرات العالمية والمحلية، المتسارعة القرار ومنها العمل على تطوير اللوائح واألنظمة والسياسات اإلدارية بشكل مستمر وذلك من أجل مواكبة اتخاذفاعلية  زيادة في تسهم التيصيات  القرار داخل فنادق  العينة ، وتم تقديم العديد من التواتخاذ فاعلية في التنظيميمحددات الهيكل  ، وكذلك يحدد آليات التنسيق وطبيعة العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين   المهام الموكولة لكل موظفالتنظيميد الهيكل يحد حيث ىمن جهة أخر واألطراف ذات المصلحة  التفاعالت والعالقات بين وحداتها من جهةو بأنه نظام يوضح مهام المنظمة ، كما يوصف )2012أبو كويك،(  تعمل على تحقيق أهداف وسياسات المؤسسةالتي بين الوحدات اإلدارية المختلفة االنسياب بين الوظائف ، وكذلك وانسيابهاط السلطة  يتم تحديد خطوالتنظيمياإلدارات واألقسام الداخلية للمؤسسة ، فعن طريق الهيكل  و الوحدات أو األقسام اإلدارية التي تتكون منها المنظمة يوضح التقسيمات أ الذي واإلطاركما يطلق عليه البنيان التنظيمي  . الذي يحدد شكل وطبيعة العمل الالزم للمنظمةةالتنظيميالوحدات  نه نظام للسلطة والمساءلة والعالقات بينأبووالمرؤوسين  بين الرؤساء واالتصالدارة المنظمة عبر تحديد خطوط السلطة إلرسمية التي يتمكن خاللها لية ا اآلبأنه ًأيضايعرف و  . )2012، عبد اهللا (إلى جانب تحديده ألنماط التفاعل التي يتوجب إتباعها في موقع العمل الرسمية بين األقسام والمستويات اإلدارية يهات جرسمية تنساب من خالله األوامر والتعليمات والتوة يربطها خط سلط مرتبة على شكل مستويات فوق بعضها البعضال ستخدم كوسيلة للربط تمؤسسة الواحدة ، و تعمل على ترتيب العالقات داخل ال الهياكل التنظيمية من خالل كونهاتتحدد أهمية  التنظيميأهمية الهيكل    (karmen , 2017).ومسئولية كل تقسيم  المكونة لها ويوضح الهيكل العالقة بين هذه التقسيمات من حيث تبعية كل تقسيم ومكوناته من التقسيمات األدنى وسلطة مات التنظيمية نه التركيب الداخلي للمنظمة من كافة التقسيأ، كما يعرف ب)2013صارة ، (  ىمن المستوى األعلى أو األدن توضيح كذلك  تبقى أقسام ودوائر ووحدات المؤسسة منعزلة عن بعضها البعض ، وابين وحدات المؤسسة المختلفة وبدونه وهو من الهياكل التنظيمية  )Line Organization(النموذج التنفيذي  )1(وهى من ثالث أنواع رئيسةالبناء التنظيمي ويتكون    .)Kota, 2018(      واعد والوسائل الالزمة لتقييم أداء العاملينمع الجمهور وتقديم منتجات جيدة ، توفير القوتصميم اإلجراءات ، تصميم األنظمة والوسائل لضمان تحقيق االتصال الداخلي الفعال ومشاركة األفراد صنع القرار والتفاعل تجميع األفراد في أقسام واألقسام في دوائر والدوائر في وحدات، تفويض السلطات  ليات والسلطات بين األفراد ،والمسئو توزيع األعمال ، ومسئوليات كل مستوى من هذه المستويات اإلدارية واختصاصاتهوية المستويات اإلدارية داخل المؤسسة    ). (De Paula et al.,2017المختصين الذين تنحصر مهمتهم في تقديم النصح واإلرشاد إلى التنفيذيين الذين يملكون السلطة التنفيذيةويقوم على أساس االستعانة بالخبراء الفنيين االستشاريين . واالستشاريهذا يجمع بين النوعين التنفيذي و) Line-Staff Organization( التنظيم التنفيذي االستشاري) 3(الوظائف،تبنى عليها  التييشير إلى األسس وهذا النموذج ) Function Organization(النموذج الوظيفي ) 2(ظيم إلى قاعدته بشكل مباشر ومتصل،  من أعلى التنًسياأالمختلفة، وتتحرك السلطة ر الوظائف بالمستويات اإلدارية  في المنشآت العسكرية، ويتكون من عالقات رأسية تربط بيناستخدامهالقديمة جدا، وقد تم 



وهو يعكس الهيكل التنظيمي الرسمي : الهيكل التنظيمي الرسمي:د في المنظمات نوعان من الهياكل التنظيمية عادة ما يوج :أنواع الهياكل التنظيمية 87   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   وجيه محمد السيد سالمة    الفنادق المصريةفي القرار اتخاذالية ع ففيدراسة تأثير تنوع الهياكل التنظيمية ومحددات تصميمها  منح السلطات الكاملة للرؤساء يصعب كما ،  التخصصمبدأهمال إ فيوتظهر سلبياته  . االلتزام والطاعة ،  ةالمسؤولية محدد سفل ،ألى إعلى أ خطوط السلطة مستقيمة من، ة لوضوح والبساطاهم مزاياه أو ، أسفل إلىعلى أحدر خط السلطة من وين يتخذ القرارات أعلىرئيس واحد يوجد  القمة ، حيث أعلىوهو مبني على السلطة المركزية من : فيذينظيم التنالت  - أ   : ىوه أنماط من ثالثة ويتألف  الكالسيكييالتنظيمالهيكل  وتشمل  :نماذج الهيكل التنظيمي الرسمي    )2007الفرا واللوح ،  (املين في المنظمة اعية والتفاعل بين العخريطة تنظيمية وهمية تنشا من خالل العالقات االجتم عن ةوهو عبار ،  غير الرسمييالتنظيمالهيكل  ،م والمسؤوليات والسلطة  والمهاواألنشطة األعمالللمنظمة حيث تحدد فيه  خرى أدارات إنشاء ٕا ، واإلداريةعدة دوائر تعكس الوظائف  إلى نواعه نموذج المصفوفة التنظيمية ، حيث تقسم المنظمةأهم أو   :الهيكل التنظيمي العضوي  ).2016 واألمين،جمال (  الخبراء المتخصصين استشارةمن و من التخصص االستفادةتنظيمي الوظيفي من حيث يضا مزايا الهيكل الأو والمسئولية،يجمع هذا النوع المزايا في الهيكل التنظيمي التنفيذي من حيث وحدة السلطة   :االستشاريفيذي نلتنظيم التا  -ج  األعمالدية أساسية في ت القاعدة األهو ويعتمد هذا الهيكل على التخصص و.من التخصص االستفادةص وبين مزايا التنظيم الوظيفي من حيث  للتخصاألعمالخضاع إويقوم هذا التنظيم على  :الوظيفيالتنظيم   -ب  للمنظمة المخرج الجماعي فيقسام المختلفة بما يؤثر دارات واألتعذر تحقيق التعاون ما بين اإل ،دارات والصالحياتصعوبة تحديد اإل ، نهم يشرفون على كل صغيرة وكبيرةداريين أل على اإلاإلداري العبء ازدياد ،ختلفة الماإلداراتفيه تحقيق التعاون والتنسيق بين  صلية ويخضع م بتنفيذها المنظمة ويعين لكل مشروع مدير يستعين بالمتخصصين في المنظمة األ التي تقوروعاتبعدد المش ، سرعة االستجابة للمتطلبات البيئية همزاياومن أهم  ، صلي في المنظمةدارة مدير المشروع ومديره األإل صونهؤالء المتخص ية أنتاج والتوزيع ونشطة مختلفة كالبحوث واإلأخرى ذات أعتمد على منظمات  هذا الهيكل من تنظيم مركزي صغير يويتألف  :الهيكل التنظيمي الشبكي  ).2017عالوى ،  (  والقراراتالمسئولينمر والتناقض بين العاملين لتعدد تعدد وحدة األه هم سلبياتأو ،  والنتائجاألداءعملية الرقابة على تسهيل    ، الخبرة الفنية في الوقت المناسبتوفير،  الوقت والكلفةتوفير ،  للعاملينتتنويع الخبرا  ،مثل للموارد البشريةأ استخدام عمال مع خل منظماتهم وعلى تنسيق األ داباإلشراف راءهذا يقوم المد التعاقد ، وبأساس وذلك على أخرىعمال رئيسية أ تحتاجها المنظمة من مواد خام وعمالة موارد خارجية قد أية  استخداميح ته يه أنميزاتمهم أو. معهاخرى المتعاقد ألالمنظمات ا عدم وجود رقابة مباشرة للعقود وهى سلبياته م أهما أنتاج من خالل خبراء، و تحسين اإلأ ، التنظيمرخيصة تتوافر خارج  عمال  المتعاقدين بالقيام بالعقود واألالتزام المخاطرة للمنظمة حول زيادة وأيضا الخارجية من قبل المتعاقد معهم ، واألعمال نشاء فرق العمل لتواجه التحديات العصرية والمتغيرات السريعة والمنافسة الشديدة إلى إمات العصرية ظتلجا المن: تنظيم الفريق . )2016جمال واألمين، ( المتفق عليها نشطة أافة فكار العاملين في كأيضا أ من كافة التخصصات الموجودة لديها واالستفادةسلوب للمنظمة ، حيث يتيح هذا األ فالتغيير في إستراتيجية المنظمة يالزمه تغير في ( األهداف طويلة المدى للمنظمة(ٕينطلق من أهداف واستراتيجية المنظمة  فان أي تحليل أو تحديد لهيكل المنظمة ال بد أن لذلكنظيمي هو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة وفالهيكل الت: اإلستراتيجية :  التالي على النحو التنظيميإلى محددات تصميم الهيكل ، )2018 (Kota ،)2016( حماد ، )2008( كل من راضية يشير   :محددات الهيكل التنظيمي     . ).2017عالوى ، (  في المنظمة وذلك حسب مهامهامؤقتةو أالمنظمة ، وقد تكون فرق العمل دائمة  ً تعتبر أساسا والتي يجب تأديتها التيحديد نوعية األعمال  تفيحيث تسهم األهداف : األهداف  ، )الهيكل التنظيمي للمنظمة



ن تتفاعل مع بيئتها وتتكيف أفالمنظمة ال بد من : بيئة المنظمة ، بينهم وعلى المستويات اإلدارية وعلى األداء واالنجاز وغيرها االتصالستمر في عالقات األفراد بالمنظمة وأيضا تؤثر على محد المتغيرات الهيكلية ألنها تؤثر وبشكل مباشر وأفالتكنولوجيا  : )IT (التكنولوجيا ، التعقيد والرسمية والمركزيةفي هيكل المنظمة وله أثاره الواضحة في ًامتفقون على أن للحجم تأثير الهيكل التنظيمي ، إال أنهم في حجم المنظمة ومدى تأثيره ارتباط بين اختالفلدى العلماء : حجم المنظمة  ،تحقيقها إلى  يسعى الكل التية كونها تمثل الغاية ً كما أنها تعتبر محفزا للقيام باألعمال المهم، فعالة بين اإلداراتاتصالوكذلك تتخذ كأداة  القرارات المناسبة ، التخاذً تحديد المستقبل المرغوب للمنظمة ، وتعتبر مرشدا فييبنى عليه التنظيم ككل ، فاألهداف تسهم  88  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  96 -86 :الصفحات      -2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ار في المنظمة فهم ر القاتخاذولئك الذين يحتلون مراكز ألظيمي للمنظمة قد يكون أحيانا نتيجة نفالهيكل الت: القوة والسيطرة ؛  وتطور المنظمةاستقرار من التكيف والتعامل مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة على السواء لضمان معها وال بد للهيكل لذين ل( وسياسات اإلدارات العليا فاتجاه لذلكحياتهم ونفوذهم ومصالحهم ، وظيمي الذي يعزز صالنالذين يختارون الهيكل الت ويسمح ذلك بتوحيد معلومات ،  هذه الوحدة بعينهاكالت ومشاحتياجات فهم فيبها والذي يكون من الناحية النظرية أفضل  كل وحدة من الوحدات إدارة مستقلة بذاتها متخصصة من قبل صانع القرار الخاص الكوامتة ي الهياكل التنظيمفييعد التنوع    القرار اتخاذالية عوف  ومحددات تصميمهايةالعالقة بين تنوع الهياكل التنظيم .لها األثر األكبر في تحديد الهيكل التنظيمي للمنظمة ) يمتلكون السلطة والقوة  األهداف والتوجيه ، بلمعلومات ذات الصلة  األكثراألداء على المستوى اإلداري حيث ال يمكن للمستوى التنفيذي الوصول إال  لتعامل مع  افي  تلك اإلداراتمدراءالهيكل التنظيمي الذي يقسم عمليات الشركة إلى إدارات متخصصة يخول ف      .)2012ابوكويك ،  ( اإلدارة التنفيذيين وأعضاء مجلس راءويعمل ذلك على تصفية تفاصيل عمليات الشركة ويغذي فقط نتائج عمليات السلم إلى المد كما أنه يخلق مستوى إدارة الشركات حيث يتم   .ٕالمشكالت وخلق كفاءات عملية وانتاجية يتم تخصيصها إلداراتهم الخاصة يتم تحقيق حيث .على مواءمة هياكلها مع أهدافها اإلستراتيجيةتعمل الشركات الفعالة  أن) 2012( et al Ozen .يرىهذا و  .)2012عبد اهللا ،  (  العملية التفصيلية لإلدارة الفردية للعمليات اإلداريةًقراراتهم بالتركيز على النتائج المنشودة بدال من اتخاذوهذا يساعد على  .لإلدارة التنفيذية بالتركيز على أهداف الشركة ومقارنة أداء اإلنتاج واإلدارة مع توجه الشركة المقصوديسمح التدفق المفلتر للمعلومات من مستوى اإلنتاج لمؤسسة ما عليا المكلفة بتخطيط الشركة ، حيث رة الإليها من قبل اإلدا والحفاظ على المعرفة المؤسسية من أجل التشغيل المستقبلي الفعال لإلدارة ، باإلضافة إلى سهولة الوصول واختبارتطوير  لذي يدعم األهداف والمهمة الشاملة اهذه العملية من خالل التصميم التنظيمي الذي يهدف إلى إنشاء إطار صنع القرار  ًفكلما كانت األعمال أصغر حجما ، كان تصميمها التنظيمي أكثر انبساطا وأقل : التنظيم داخل المؤسسات الصغيرةبساطة : يلى ما القرار اتخاذ فاعلية في ومدى تأثيرها ةالتنظيميهياكل التجاري، ومن المؤثرات المباشرة للت.فعالة األعمال غير يجعل يمكن أن افتراضي فإن التصميم التنظيمي العشوائي الذي يتطور بشكل ذلك، ومع .التخطيطكل نوع من أنواع األعمال بدون  حيث أنه ال يوجد تصميم واحد يناسب القرار،في حين أن هناك عالقة مباشرة بين التصميم التنظيمي وعملية صنع  .لألعمال ً البنية .التجاري ، مستوى واحد أو اثنين من اإلدارة والموظفين ، مثل فريق واحد كبيرعادة ما يعمل مالك النشاط   .ًتنظيما يمكن أن يكون صنع القرار  . قرارات العملفيتقاريره إلى صاحب العمل ، إال أن الموظفين يتمتعون بقوة كبيرة للتأثير على الرغم من أن كل شخص من الناحية الفنية يقدم   .ً تعقيدا من جميع التصاميم التنظيمية،"ًمخصصا"المسطحة هي األقل        . ، وغياب وجود إستراتيجية ثابتة للعمل على المدى المتوسط والطويل الوظيفي االستقرار،كعدم  تكوين المؤسسة ككل في الظروف والعوامل الداخلية المؤثرة فيوامل الخارجية عع ذلك  إلى تأثير الظروف والاإلدارية ، ويرج تالقرارا اتخاذ تحسين جودة في التنظيميإلى وجود تأثير متوسط لمحددات تصميم الهيكل )  2012 (كما يشير عبد اهللا   .اإلدارية مما يؤثر على رؤية وسياسة أهداف المؤسسة ككل القرارات اتخاذ وفى مقدمتها اإلداري وفى كل أنحاء البناء التنظيمي البناء باقي في لختالا للمؤسسة يتبعه التنظيميالهيكل  بناء في حالة وجود خلل فيٕ تحاكى توجهات وسياسة المنظمة ورؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها ، كما يشير إلى أنه التياإلدارية  القرارات في اتخاذ وكفاءتهم بناء الهياكل التنظيمية وفاعلية العاملين فيدارية داخل المؤسسات ومدى تأثيرها العمليات اإل تطوير في واستخداماتها التنظيمي التكنولوجيا الحديثة كأحد محددات بناء الهيكل استخدامإلى تأثير ) 2016( يشير حماد   .، حيث يكون للموظفين في الغالب سلطة كاملة إلنشاء حلولهم الخاصة لمشكلة أو مهمة محددة" ًمخصصا"



ستقدمه للدراسة من بيانات عملية ستمثل أحدث   فان ماوبالتالي مجاالت الدراسات الفندقية فيللبحث عن كل ماهو جديد  الفئات سعيا أكثر، كما أنها  مهارات وقدرات العاملين بها فيًالفنادق أكثر الفئات التزاما بمعايير التطوير والتحسين المستمر  من المفترض أن تلك الفئة من ألنه على فنادق الخمس نجوم بها االختيار القرار داخل الفنادق المصرية ، ووقع اتخاذفاعلية  في الهياكل التنظيمية فيتأثير التنوع  عن لالستفساراستمارة استقصاء وزعت على العاملين بالفنادق المصرية  تصميم تم  :البحث منهج  .اإلداري القرار اتخاذ وكذلك كيفية زيادة فاعلية اإلداري القرار اتخاذ ومعوقات اإلداري تحديد ماهية القرار - 2  .العوامل المؤثرة  والمحددة لتصميم الهيكل التنظيمي بناءهاكل التنظيمية ومحددات  تحديد ماهية الهيا- 1 :  أهداف الدراسة  . القرار وعدم إتباع مبدأ تفويض السلطةاتخاذ فيوكذلك المركزية الشديدة  القرارات ، اتخاذ في بالموضوعية االلتزامالجماعـات الـضاغطة والهيئات والمنظمات المهنية والتي تؤدي بدورها إلى عدم  والتأثيرات الشخصية التي تـضعها تماعيةاالج االعتبارات من معوقاتها طغيان والتي القرار اتخاذ فاعلية فييؤثر ذلك  مما وقوة الثقافة التنظيمية التكنولوجيا الحديثة ، استخدامإستراتيجية الفندق ، وأهداف اإلدارة العليا ، وحجم الفندق ، وتأثير  في تتمثل والتيياكل التنظيمية لبعض المؤسسات الفندقية ت بناء الهاكل التنظيمية ومحددا تنوع الهيفيتتمثل مشكلة الدراسة  :كلة الدراسةمش 89   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   وجيه محمد السيد سالمة    الفنادق المصريةفي القرار اتخاذالية ع ففيدراسة تأثير تنوع الهياكل التنظيمية ومحددات تصميمها  وتم البدء بالتسلسل ) 3(من مفردة عشوائية ، وقد كان الرقم المنتظم هو ً تقع بعد عدد معين من المفردات مبتدئا التيالمفردة  اختيار بحيث يتم لالختيار الوحدات من قائمة متسلسلة بتطبيق فترات منتظمة اختيار تقوم على والتي، " الطريقة المنتظمة  " ةالعمودي إلى الطريقة العشوائية االستناد المتبعة داخل الفنادق ، كما تم اإلدارية النظم فيير كبر حجم العينة والتنوع الكب تلك الطريقة نظرا لعدة عوامل منها اختيار ، وقد تم لالختيارواحتمال معلوم ) المفردات( تمنح تكافؤ الفرص لكل الوحدات  بين مفردات البحث بطريقة باالختيار العينة بين مجتمع البحث ، فانه تم بطريقة عشوائية بما يسمح اختياروبالنسبة لطريقة   . بالعنصر البشري االهتمام درجة من أقصى مدينة شرم الشيخ ، إلى جانب تحقيق رضا عمالء هذه الفنادق تحديدا يحتاج إلى تحقيق فيلديها فندق واحد على األقل  جمهورية مصر العربية يتواجد فيمجتمع للبحث نظرا لعدة عوامل منها أن غالبية الفنادق التابعة لسالسل اإلدارة الدولية ك مدينة شرم الشيخ اختيار ، وجدير بالذكر انه تم ةالتدريبي السوق الفندقية المصرية فيما يتعلق بالعملية فيالفعاليات المتبعة  ًأوال   التنظيميمحددات الهيكل  36 971. 430. المحور البيــان عدد العناصر (Alpha) معامل الثبات معامل الصدق  معامال الثبات والصدق ألسئلة استمارة االستبيان  :االستبيان الستمارة الصدق والثبات مقاييس   .  (SPSS 16)االجتماعية للعلوم االحصائى التحليل لبرنامج عشر السادس اإلصدار دامباستخ للعاملين المعدة االستقصاء استمارةمن  عليها المتحصل البيانات تحليل تم  .توزيعها تم استمارة 260البحث من مجموع  عينة صالحة للعاملين بالفنادق استمارة) 232(وتم الحصول على ، من أول القائمة  ًثانيا    القراراتاتخاذ 10 774. 912.  الخامس   التنظيميةقوة الثقافة  5 .462 .470  الرابع   التكنولوجيااستخدام  7 .371 .382 الثالث  حجم الفندق 8 .385 .509 الثاني األهداف 8 .421 779. األول اإلستراتيجية 8 .121 .572 ً  .78 =لالستمارة ألفا ً علما بأن معامل كرونباخ- ً



ـــــستند التغيـــــرات   4  دمحاي 1.2 2.9 15 13 28 33 11    التنظيمي تطوير الهيكـل فيتسهم األنظمة والسياسات اإلدارية   3  محايد 1.1 3.3 17 26 37  13 8  وفق رؤية  اإلدارة العليا الهيكـــل التنظ�مـــى فـــي تغيـــرات ســـريعة إحـــداثمكـــن ي  2  محايد 1.2 2.8 11 13 35 26  15  الفندق  تـــتم وفـــق إســـتراتيجية  التنظيمـــيل  الهيكـــفـــيالتغيـــرات   1  الدرجة  المعياري االنحراف  الحسابيالمتوسط  % بشدةغير موافق  % موافقغير  % محايد % موافق % بشدةموافق   اإلستراتيجيةأوال   م  التنظيمي محددات الهيكل :أوال  التكرارات النسبية الستمارة العاملين بالفنادق: أوال :نتائج الدراسة  90  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  96 -86 :الصفحات      -2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    ــــــــيتــــــــسهم اإلســــــــتراتيجية   8  موافقغير  .94 3.6 21 25 42 11  -  لوزارة السياحة توضـــع إســـتراتيجية الفنـــدق وفـــق اإلســـتراتيجية العامـــة   7  موافقغير  1.2 3.6 23 39 19 10 10  اإلداريةتطوير األعمال توجد إستراتيجية واضـحة ومكتوبـة للفنـدق تعمـل علـى   6  محايد 1.2 3.3 25 15 32 21 7  للفندق التنظيمـــــي تـــــصميم الهيكـــــل فـــــيتـــــسهم اإلســـــتراتيجية   5  محايد  1.1  3.1  11  19 48  13 10  الظروف الداخلية أكثر منها للخارجية واقـــــع إلـــــى التنظيمـــــي الهيكـــــل فـــــيت ٌ ضــــــــبط وتنظــــــــيم العمــــــــل ف ٌ بالمرونة اإلدارية والتأقلم مع التنظيمييتميز الهيكل   2  محايد 1.1  3.2 13 26 31 24 7  .ونطاق اإلشراف وترتيب الوظائف والتنسيق بينها توضيح الصالحيات في التنظيمييساهم الهيكل   1  حجم الفندق: ًثالثا  محايد 1.1 3.1 11 24 37 22 7  مستويات اإلدارية المختلفة الفياإلستراتيجية تـــساعد األهـــداف العليـــا للفنـــدق علـــى تنفيـــذ األعمـــال   8  محايد .94 3.1 8 20 47 20 4  وضوح الرؤية  للسياسات واألهداف فـــي يمـــالتنظي الهيكـــل فـــيتـــسهم التغيـــرات المـــستمرة   7  محايد .96 2.7 6 10 46 30 9   المستويات اإلداريةفيللعاملين   توضـيح األنظمـة واللـوائح تحرص اإلدارة العليا على  6  موافقغير  1.3 3.4 24 32 19 16 9  سير العمل داخل الفندق  فـييؤثر تداخل وعدم وضوح األهداف العامة للفنـدق   5  محايد 1.1 3 15 14 42 20 10  العليا للفندق وفــــق األهــــداف يمــــالتنظي الهيكــــل فــــيتــــتم التغيــــرات   4  محايد 1.1 3 11 20 38 24 7  تنظيميستوي م تحديـــد ســـقف العمـــل لكـــل فـــيتـــسهم أهـــداف الفنـــدق   3  موافق 1.1 2.5 9 8 26 39 18   للفندقالتنظيمي علــــى تحديــــد ورســــم الهيكــــل األهــــدافيــــساعد تحديــــد   2  محايد 1.2  2.8 12 7 43 23 16   المستويات اإلدارية المختلفةفياإلستراتيجية تـــساعد األهـــداف العليـــا للفنـــدق علـــى تنفيـــذ األعمـــال   1  فاألهدا: ًثانيا  موافقغير  1.0 3.4 15 34 28 24 -  ٌبمستويات الهيكلة المختلف     محايد  1.1  2.9  10  19  30  34  8 .العاليٌالمستوي القيادي ٌالقيادي التنفيذي و  قوة التنسيق بين المستوي التنظيميالهيكل  يظهر  8  محايد  1.1  2.9  10  14  39  23  13   من قبل طاقم متخصص التنظيميتم وضع الهيكل   7  محايد .97 2.8 5 13 49 23 10   تعمل بهاالتي لإلدارة الوظيفي والوصف التنظيميمدى مساهمتك بوضع الهيكل   6  محايد 1 3.3 11 33 35 16 5   الفندق  مع حجمه فييتناسب عدد الموظفين   5  محايد 1.2 3.3 18 23 38 12 10  التنظيمي الهيكل فيٌالوظيفية  الفندق مع المراكز فيٌيتناسب عدد الموظفين   4  محايد 1.1 3 9 25 40 15 11   مع حجم الفندقالتنظيمييتناسب الهيكل   3  موافق  غير 1 3.4 20 25 34 21 - التطورات



ـــــين   1  واستخداماتهاالتكنولوجيا : ًرابعا   91   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   وجيه محمد السيد سالمة    الفنادق المصريةفي القرار اتخاذالية ع ففيدراسة تأثير تنوع الهياكل التنظيمية ومحددات تصميمها  ـــــى تـــــسهيل العمـــــل ب ـــــساعد التكنولوج  2  موافق  غير .99 3.4 14 31 39 13 3  الفندق المختلفة إداراتتـــــساعد التكنولوجيـــــا عل ـــــت ـــــا ي ـــــيص المـــــستوياتى عل ى تقلــيص الجهــد والوقــت علــتــساعد التكنولوجيــا   3  محايد .88 3.3 13 19 53 16 - اإلدارية تقل ــا   6 محايد 1.2 3 10 23 37 16 15  بشكل كبيرٕواجراءاتهتــستخدم اإلدارة العليــا التكنولوجيــا لتطــوير العمــل   5  محايد 1.2 3.5 28 24 25 19 4   االتصاالت  ســــهولة فــــي الحــــالي التنظيمــــييــــساهم الهيكــــل   4  محايد .93 3 - 35 35 23 7 والتكاليف بالعمل ــتــساعد التكنولوجي ى تقليــل تعقيــدات الهيكــل عل ٌتتبع اإلدارة العليا سياسة التفويض والالمركزية   4  محايد  1.2  3.3  18  32  12  37  .9  العملوفرق العمل المساعدة للقيادة وتسيير شؤون  تشكيل اللجان في التنظيمييساعد الهيكل   3  موافق  1.1  2.6  6  16  28  32  19   القرارات بشأنهمواتخاذلضبط سلوك العاملين تطبق إدارة الفندق القوانين واللوائح واإلجراءات   2  موافق  .96  2.5  -  16  35  32  18  التنظيميلهيكل ا تشكيل فيٌتسهم قوة الثقافة التنظيمية بفاعلية   1  قوة الثقافة التنظيمية: ًخامسا    محايد .87 3 5 19 54 17 5 المختلفة  ربـــــــط إدارات الفنــــــــدق فــــــــيتـــــــسهم التكنولوجيـــــــا   7 محايد 1.1 3 11 12 43 22 13 التنظيمي تصميم  فيمجموعات العمل لها قوة مؤثرة   5  محايد  1.2  2.9  10  20  34  20  16  كجزء من الثقافة التنظيمية  محددات الهيكل تأثير   إلى ضعفوتشير هذه النتيجة) محايد(الفندق واستخدام التكنولوجيا وكذلك قوة الثقافة التنظيمية  تشمل اإلستراتيجية واألهداف وحجم والتي التنظيمي العاملين عينة الدراسة حول محددات الهيكل جاء المتوسط العام ألراء  :والمناقشة التحليل    محايد  3.10  المتوسط العام    محايد  1.1  2.8  7  16  41  19  16   للفندقالتنظيميالهيكل  ليات صارمة لتطبيقها آ استخدام، كذلك يرى العاملون صرامة اللوائح والقوانين داخل الفنادق وكذلك األعمال داخل الفندق  المقام األول لتسيير فيصر البشرى  على العناالعتمادالتكنولوجيا الحديثة على سير األعمال داخل الفندق وقد يرجع ذلك إلى روتينية األعمال داخل الفندق وعدم الحرص على التطوير المستمر داخل الفندق ، وكذلك ضعف تأثير استخدام  فيالعاملين  مما يؤثر ذلك على تفاوت فهم أهداف الفندق العامة ، وكذلك وجهة نظر التعليميالبشرى للعاملين من حيث الثقافة والمستوى من وجهة نظر العاملين بها وكذلك عدم وضوح األهداف العامة للفندق للعاملين ، وقد يرجع ذلك للتنوع والمكتوبة للفنادق  المخططة وقد يرجع ذلك إلى عدم وضوح اإلستراتيجيةمن وجهة نظر العاملين ، نة الدراسة  لدى الفنادق عيالتنظيمي           .داخل الفندق 



.80 3 - 28 37 35 - توفر الوقت الالزم للبحث عن معلومات بشكل سريع دون كالتيتم التعامل مع المش  2 محايد 1 3 2 32 32 27 8   .اتخاذ القرارات الفندق حول فييتم التنسيق بين اإلدارات   1  الدرجة  المعياري االنحراف  يالحسابالمتوسط  % بشدة موافقغير  % موافقغير  % محايد % موافق % بشدةموافق   العبارات   م   :اتخاذ القرارات :القسم الثاني 92  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  96 -86 :الصفحات      -2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    الت فور ظهورها يتم التعامل مع المشك  3 محايد  .80 3 - 28 37 35 - ٕواصدار األوامر بشأنها .87 3.2 8 28 44 20 - ًأحيانا من قبلكذ بعض قرارات القيادة العليا يتم تأجيل تنفي  9 محايد 1.1 2.7 6 17 38 19 20   من خالل  التفويضاالستثنائية اتخاذ القرارات فييشارك العاملون   8 محايد 1.1 2.6 2 19 34 25 20 المدى القرارات بعيدة اتخاذ فييشارك العاملون   7 محايد 1.1 2.7 6 17 38 19 20 والروتينية القرارات العامة اتخاذ فيملون يشارك العا  6 محايد 1 2.8 - 30 34 20 16 إلغاؤهايتم  الوالقرارات  التخاذتوفر اإلدارة العليا الدعم المعنوي   5 محايد 1 2.7 - 22 38 23 16 من المسئولينيتم التدخل بالتفاصيل أثناء تلقى القرارات  ال  4 محايد  ٌحجم المعلومات المتوفرة لدي القيادة كافية   11 محايد 1.2 3.2 17 22 35 13 12 بعض القرارات اتخاذ فييتم استخدام أسلوب المشاركة   10 محايد  .80 3 - 28 37 35 -  مشكالت العملالعديد من  حل فييتم مشاركة فريق العمل واللجان   13 محايد 1.2 3 12 25 24 30 9  اتخاذ القرارات اإلدارية في على الخبرة الشخصية االعتماديتم   12 محايد 1.1 3.1 7 34 26 27 7  الوقت المناسب في القرارات الصائبة دون الرجوع ألحد التخاذ مكن الرجوع م بيانات ضخمة قاعدةيوجد   14 محايد  .9 22 25 49 4  قت كل وفي إليها  2.7 89. حيات لمن هم تحت اليتم منح الص  15 محايد  .72 2.7 - 15 37 48 -  القرارات اإلدارية الحاسمة التخاذترتكز إدارة الفندق على مصدر واحد   16 محايد 1.2 2.9 10 20 34 20 16  ومحدد قرارات بشكل واضح التخاذٌمسؤوليتك  رؤية العاملين عدم التعامل مع ، وقد يرجع ذلك إلى )محايد( نتائج العينة من العاملين بالفنادق المصرية عند  درجة جاءتوقد     محايد  2.9  المتوسط العام   محايد  : لمتغيرات الدراسة واالنحدار االرتباطتحليل معامل : ًثانيا . تظهر بصورة طارئة التي المشكالت فيالقرارات المناسبة  التخاذ تعطيه اإلدارة للعاملين التيالمشكالت الطارئة بصورة مخططة ومدروسة ، وكذلك نتيجة لمحدودية تفويض السلطة  ومساهمة   تتم وفق إستراتيجية  الفندق التنظيمي الهيكل في كانت التغيرات العنصرين، ويعنى ذلك أنه كلما كال بين ضعيفة  موجبه طردية عالقة بمعنى وجود ،(%1) عند  معنوي بارتباط.) 32(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل وجد أن         الفنادق في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيمي بين اإلستراتيجية كأحد محددات الهيكل االرتباطتحليل معامل  -1  دق تعمل على  واضحة ومكتوبة للفنإستراتيجية وكلما كانت هناك التنظيمي تطوير الهيكل فيرية األنظمة والسياسات اإلدا



فالتغيير في إستراتيجية المنظمة يالزمه تغير في الهيكل التنظيمي ( األهداف طويلة المدى للمنظمة(ٕواستراتيجية المنظمة  فان أي تحليل أو تحديد لهيكل المنظمة ال بد أن ينطلق من أهداف لذانظيمي هو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة والهيكل الت أن  الذين أفادوا)2018 (et al. Regina  (2017)  ، Kota، )  2016( ، حماد )  2008(ويتفق ذلك مع راضية   .كلإستراتيجية الفندق ك القرارات داخل المؤسسات الفندقية ؛ ففاعلية القرار مرتبطة بنجاح اتخاذكل ذلك إلى فاعلية أدى تطوير األعمال اإلدارية  93   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   وجيه محمد السيد سالمة    الفنادق المصريةفي القرار اتخاذالية ع ففيدراسة تأثير تنوع الهياكل التنظيمية ومحددات تصميمها  لحل المشكالت الفندقية  فاعلية القرارات المتخذة  إلى حد ماتزداد أي Beta=( .32) االنحدار معامل نأ وجد تابع، كمتغير القرارات اتخاذفاعلية مستقل وبين  كمتغير الفندقي التنظيميبين اإلستراتيجية كأحد محددات الهيكل  االنحداربتحليل معامل   القراراتخاذ 304. 059. 320. 5.124 000.  الثابت رالمتغي 2.363 171.  13.808 000. نموذج البائي المعامل قيمة البائي للمعامل المعياري الخطأ االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية   الفنادق في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيمي بين اإلستراتيجية كأحد محددات الهيكل االنحدارتحليل معامل  -  .ى المتوسط والطويل ، وغياب وجود إستراتيجية ثابتة للعمل على المدالوظيفي االستقرارالمؤسسة ككل ،كعدم  تكوين في الظروف والعوامل الداخلية المؤثرة فيوامل الخارجية ع اإلدارية ، ويرجع ذلك  إلى تأثير الظروف والتالقرارا تحسين جودة اتخاذ في التنظيميود تأثير متوسط لمحددات تصميم الهيكل إلى وج)  2012 (كما يشير عبد اهللا ، )للمنظمة لمتخذة لحل المشكالت الفندقية  فاعلية القرارات اداد أنه تزأي Beta=( .30) االنحدار معامل أن وجد تابع، كمتغيرالقرارات  اتخاذفاعلية مستقل وبين  كمتغير الفندقي التنظيميبين أهداف اإلدارة العليا كأحد محددات الهيكل  االنحداربتحليل معامل   القراراتخاذ 501. 103. 30. 4.853 000.  الثابت المتغير 1.529 298.   5.131 000. نموذج البائي المعامل قيمة البائي للمعامل المعياري الخطأ االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية   الفنادق في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيمي كأحد محددات الهيكل أهداف اإلدارة العليا  بين االنحدارتحليل معامل  -   .يد من المشكالت تتخذها اإلدارة العليا لحل العدالتيالمستويات اإلدارية المختلفة أدى ذلك إلى زيادة فاعلية القرارات  فيى تنفيذ األعمال اإلستراتيجية عل المستويات اإلدارية ومساعدتها فيالعليا على  توضيح األنظمة واللوائح للعاملين  حرص اإلدارة مع ، يمتنظيحديد سقف العمل لكل مستوي  تفي للفندق ، وكذلك يمالتنظي تحديد ورسم الهيكل فيتحديدها   إسهام مع المستويات اإلدارية المختلفة ، في تنفيذ األعمال اإلستراتيجية في أنه كلما كانت األهداف  أيالعنصرين،  كال ضعيفة بين  موجبه طردية عالقة بمعنى وجود ،(%1) عند  معنوي بارتباط) .31(هو  العالقة تلكل االرتباط معامل وجد أن  الفنادق  في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيميأحد محددات الهيكل أهداف اإلدارة العليا ك بين االرتباطتحليل معامل  -2  . ومفهومة للعاملين على كافة المستويات التنظيمية ومكتوبةكلما كان هناك إستراتيجية واضحة  األهداف العامة للفندق  وكذلك وضوح تنظيميتحديد سقف العمل لكل مستوى  فيان لألهداف الفندقية دور بارز كلما ك ة ً فعالة بين اإلدارات وكما أنها تعتبر محفزا للقيام باألعمال المهماتصال القرارات المناسبة ، وكذلك تتخذ كأداة التخاذًمرشدا  تحديد المستقبل المرغوب للمنظمة ، وتعتبر فيً تعتبر أساسا يبنى عليه التنظيم ككل ، فاألهداف تسهم والتييجب تأديتها  التيحديد نوعية األعمال  تفيتسهم ) 2018 (et al. Regina  (2017)  ، Kota، )  2016( فاألهداف كما يراها حماد   . مع أهداف األفراد داخل الفنادق وارتباطها ٌ قوة التنسيق بين المستوي القيادي التنفيذي و المستوي القيادي التنظيميالهيكل   أن يظهرفيحجمه  وكذلك  الفندق مع في، وتناسب عدد الموظفين التنظيمي الهيكل فيٌ الفندق مع المراكز الوظيفية فيٌ تناسب عدد الموظفين وكذلك المخطط مع حجم الفندق ، يمالتنظيتناسب بين الهيكل  القرارات كلما كان هناك اتخاذ فاعلية تزداد أيالعنصرين،  كال بين  موجبه شبه متوسطة طردية عالقة بمعنى وجود ،(%1) عند  معنوي بارتباط) .40(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل وجد أن  الفنادقفي القرارات اتخاذية  وبين فاعلالفندقي التنظيمي تأثير حجم الفندق كأحد محددات الهيكل بتحليل معامل االرتباط بين   الفنادق في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيمي كأحد محددات الهيكل  الفندق بين تأثير حجماالرتباط تحليل معامل  -3  تحقيقهاإلى  يسعى الكل التيكونها تمثل الغاية    .العاليٌ



ٌ الفندق مع المراكز الوظيفية فيٌتناسب عدد الموظفين ًهناك تناسبا بين عدد الموظفين بالفندق وبين حجمه ، وكلما  كلما كان فاعلية القرارات المتخذة لحل المشكالت الفندقية داد أنه تزأي Beta=( .40) االنحدار معامل نأ وجد تابع، كمتغيرالقرارات  اتخاذفاعلية تقل وبين مس كمتغير الفندقي التنظيميبين أهداف اإلدارة العليا  كأحد محددات الهيكل  االنحداربتحليل معامل   القراراتخاذ 568. 086. 400. . 6.611 000.  الثابت المتغير 1.465 248.  5.906 000. نموذج البائي المعامل قيمة البائي للمعامل المعياري الخطأ االنحدار معامل  ) ت (مةقي المعنوية   الفنادق في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيميكأحد محددات الهيكل تأثير حجم الفندق  بين االنحدارتحليل معامل  - . التعقيد والرسمية والمركزيةفي هيكل المنظمة وله أثاره الواضحة فيتأثير  2018 (et al. Regina  (2017)  ، Kota، )  2016(  ، حماد ) 2008(حجم المنظمة كما يشير  كل من راضية لف 94  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  96 -86 :الصفحات      -2018 ديسمبر      -    العدد الثاني -   15   المجلد      -مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة    فاعلية مستقل وبين  كمتغير الفندقي التنظيميتأثير التكنولوجيا الحديثة كأحد محددات الهيكل بين  االنحداربتحليل معامل   القراراتخاذ 63 . 081. 51 . 777. 000.  الثابت المتغير 3.311 233.  14.190 000. نموذج البائي المعامل قيمة البائي للمعامل المعياري الخطأ االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية   الفنادقفي القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيميكل  تأثير التكنولوجيا الحديثة كأحد محددات الهيبين اإلنحدارتحليل معامل  -   . القراراتاتخاذ فيعلى سرعة الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة  القرار ، تساعد اتخاذ فاعلية في التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها يؤثر تأثيرا إيجابيا استخدام أن أي العنصرين، كال بين   متوسطة القوةطردية موجبه عالقة بمعنى وجود ،(1%) عند  معنوي بارتباط.) 50(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل وجد أن   الفنادقفيالقرارات  اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيمي بين تأثير التكنولوجيا الحديثة  كأحد محددات الهيكل االرتباط تحليل معامل - 4  .التنظيميالهيكل  في حد أ ) 2018 (et al. Regina  (2017)  ، Kota، )  2016( ، حماد )  2008(راضية ولوجيا كما يراها كل من فالتكن  . القرار  اتخاذ التكنولوجيا الحديثة وبين فاعلية استخدام بين أكبر من المتوسط إيجابي أنه هناك تأثير أي Beta=( .51) االنحدار معامل  أنوجد تابع، كمتغير القرارات اتخاذ بناء  في حالة وجود خلل فيٕ تحاكى توجهات وسياسة المنظمة ورؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها ، كما يشير إلى أنه التياإلدارية  القرارات اتخاذ في وكفاءتهم بناء الهياكل التنظيمية وفاعلية العاملين فيالعمليات اإلدارية داخل المؤسسات ومدى تأثيرها  تطوير في واستخداماتها تنظيميال التكنولوجيا الحديثة كأحد محددات بناء الهيكل استخدامإلى تأثير ) 2016 ( حماد ويشير  . وتطور المنظمةاستقرارللهيكل من التكيف والتعامل مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة على السواء لضمان ن تتفاعل مع بيئتها وتتكيف معها وال بد أفالمنظمة ال بد من : ئة المنظمة المستويات اإلدارية وعلى األداء واالنجاز وغيرها، بي االتصال بينهم وعلى فيستمر في عالقات األفراد بالمنظمة وأيضا تؤثر مالمتغيرات الهيكلية ألنها تؤثر وبشكل مباشر و بما أن ثقافة المنظمة هي محصلة لعدد من القوى المتداخلة، إذا كانت هذه القوى مواتية مالئمة لصالح العنصرين، و كال بين  ضعيفة  موجبه طردية عالقة بمعنى وجود ،(%1) عند  معنوي بارتباط.) 42(هو  العالقة لتلك االرتباط معامل وجد أن  الفنادق في القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيميكأحد محددات الهيكل  بين قوة الثقافة التنظيمية االرتباط تحليل معامل -5  . القرارالتخاذ تطوير وتحسين  أساليب اتخاذ القرارات اإلدارية من خالل توفير البيانات المالئمة فينكار دورها  ومساهماتها إالصعب  من والتيية اإلدار القرارات اتخاذتحسين جودة  الدور الحيوي للتكنولوجيا واستخداماتها فيإلى ) 2009( كذلك يشير الكفارنة   . رؤية وسياسة أهداف المؤسسة ككلفياإلدارية مما يؤثر  القرارات اتخاذ وفى مقدمتها اإلداري وفى كل أنحاء البناء التنظيمي البناء باقي في اختالل للمؤسسة يتبعه التنظيميالهيكل   تعتمد على توحيدهم بقوة تجاه إذإن المنظمة ستكون لديها ثقافة يتم اعتناقها وتقبلها من جميع أعضاء المنظمة، المنظمة، ف



تحقيق األهداف التنظيمية وكذلك إلى تحقيق الهدف العام للمنظمة، وأنه كلما زادت الثقافة التنظيمية لدى األفراد كلما أدى ذلك  95   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   وجيه محمد السيد سالمة    الفنادق المصريةفي القرار اتخاذالية ع ففيدراسة تأثير تنوع الهياكل التنظيمية ومحددات تصميمها  فاعلية  بين قوة الثقافة التنظيمية  وبين إيجابي هناك تأثير أي Beta=(.42) االنحدار معامل أن وجد تابع، كمتغيرالقرارات  اتخاذفاعلية مستقل وبين  كمتغير الفندقي التنظيميقوة الثقافة التنظيمية كأحد محددات الهيكل  بين االنحداربتحليل معامل   القراراتخاذ 685. 096. 424. 7.106 000.  الثابت المتغير 839. 278.   3.013 000. نموذج البائي المعامل قيمة البائي للمعامل المعياري الخطأ االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية   الفنادقفي القرارات اتخاذ وبين فاعلية الفندقي التنظيمي قوة الثقافة التنظيمية كأحد محددات الهيكل بين اإلنحداريل معامل  تحل-   . القرار اتخاذزيادة فاعلية  ر إلى وجود تأثير متوسط لمحددات أشا الذي) 2012 ( عبد اهللا  القرار ، ويتفق ذلك مع اتخاذ على فاعلية  كافةالتنظيمي بمحددات بناء الهيكل  بمستوى فوق المتوسط القرار تتأثر إيجابيااتخاذ فاعلية أن أي58.)=Beta (االنحدار معامل نأ وجد تابع، كمتغير القرارات اتخاذفاعلية مستقل وبين  كمتغيرككل  الفندقي التنظيميمحددات الهيكل  بين االنحداربتحليل معامل   القراراتخاذ 376. 035. 579. 10.764 000.  الثابت المتغير 1.988 101.  19.717 000. نموذج البائي المعامل ةقيم البائي للمعامل المعياري الخطأ االنحدار معامل  ) ت (قيمة المعنوية   الفنادق في القرارات اتخاذ ككل  وبين فاعلية الفندقي التنظيمي بين محددات الهيكل االنحدارتحليل معامل  -6   . القرار تتأثر بقوة الثقافة التنظيمية للفندقاتخاذ أن فاعلية إذ القرار ، اتخاذ إلى عدم  القرار داخل الفنادق ، وقد يرجع ذلك اتخاذ تحدد فاعلية التيحول العناصر   "الرأيمحايدو "  أغلب العاملين - 2  . لدى الفنادق التنظيمي التكنولوجيا وكذلك قوة الثقافة التنظيمية مما يشير إلى ضعف تأثير محددات الهيكل واستخدام تشمل اإلستراتيجية واألهداف وحجم الفندق لتيا التنظيميحول محددات الهيكل   "الرأيمحايدو "  أغلب العاملين - 1  :النتائج   .على المدى المتوسط والطويل  ، وغياب وجود إستراتيجية ثابتة للعمل الوظيفي االستقراركعدم   تكوين المؤسسة ككل ،فيالظروف والعوامل الداخلية المؤثرة  فيوامل الخارجية عك  إلى تأثير الظروف وال اإلدارية ، ويرجع ذلتالقرارا اتخاذ تحسين جودة في التنظيميتصميم الهيكل  أنه كلما سعت اإلدارات  بمعنى القرار ، اتخاذبين فاعلية ستراتيجية الفنادق وإطردية موجبة بين  ارتباطة  عالقهناك - 3  . تظهر بصورة طارئة التي المشكالت في القرارات المناسبة التخاذالسلطة للعاملين  ومحدودية تفويض الفندقية تتبناها اإلدارات التيالتعامل مع المشكالت الطارئة بصورة مخططة ومدروسة ، والمركزية الشديدة  مساهمة الهيكل و من قبل طاقم متخصص ، يمالتنظيوضع الهيكل بقيام اإلدارة الفندقية د الموظفين وحجم الفندق وعد تناسب بين وجود حال ه بين تأثير حجم الفندق وبين فاعلية اتخاذ القرار ، تشير هذه العالقة إلى أنارتباطعالقة هناك  - 5  . القرار اتخاذ أهداف اإلدارة العليا مع األهداف الشخصية للعاملين وكذلك وضوحها ، مما يؤدى ذلك زيادة فاعلية ارتباطكان هناك بين  حال فين أة إلى  القرار ، وتشير هذه العالقاتخاذ طردية موجبة بين أهداف اإلدارة العليا وبين فاعلية ارتباط وجود عالقة - 4  . القرار اتخاذ فاعلية زادتسس علمية سليمة ، كلما أستراتيجيات مخططة ومبنية على ٕا وضع خطط وإلىالفندقية  ٌ إظهار قوة التنسيق بين المستوي القيادي التنفيذي والمستوي القيادي في التنظيمي مساهمة الثقافة  بين قوة الثقافة التنظيمية وبين فاعلية اتخاذ القرار ، وتشير هذه العالقة إلى أن ارتباطعالقة هناك  - 7  . القرار داخل الفنادق اتخاذ يزيد من فاعلية يميالتنظتقليل تعقيدات الهيكل و ، االتصاالتوتكاليف العمل ، وتسهيل  تسهيل العمل بين إدارات الفندق المختلفة ، وفى تقليص المستويات اإلدارية ، وتقليص الوقت والجهد فيالتكنولوجيا الحديثة  القرار ، وتشير هذه العالقة إلى أن استخدام اتخاذلتكنولوجيا الحديثة وبين فاعلية  ااستخدام بين تأثير ارتباطعالقة هناك  - 6  . القرار اتخاذ فاعلية ازدادت العاليٌ   . القراراتخاذ فاعلية في ً مبدأ الالمركزية كجزء من الثقافة التنظيمية يؤثر إيجابيإواتباعواستخدام سياسة التفويض  للفندق ، التنظيمي تصميم الهيكل في التأثير فيموعات العمل ج للفندق ، وكذلك دور مالتنظيمي تشكيل الهيكل فيالتنظيمية 
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Studying the effect of organizational structures diversity and design determinants on 
decision making effectiveness in Egyptian hotels 

 
     The study aimes to influencing the design of the organizational structure and how to use 
them to improve the quality of administrative decisions. The study concluded that to increase 
the effectiveness of decision determine the organizational structures , the determinants of their 
structure and the factors –making. 
 


