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 :مقدمة 
من خالل , بكفاءة و فاعلية أداة هادفة لمساعدتها علي تحقيق أهدافهـا  يعتبر الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة وسيلة أو

الوحدات و األنشطة  في تنفيذ الخطط و اتخاذ القرارات و تحديد ادوار األفراد و تحقيق االنسجام بين مختلف المساعدة
فان للهيكل التنظيمي تأثير كبير علي سلوك  ومن ناحية أخرى و تفادي التداخل و االزدواجية و االختناقات و غيرها, 

و , العمل و التخصص يتضمن إسناد مهام وواجبات محددة للفرد  فتقسيم, عـات فـي المؤسسات األفراد و الجما
  .الفرد و توقعاته نتيجة لذلك قد توفر له الشعور بالرضا عن العمل االلتزامات المترتبة علي

دات اإلدارية أو شكل يوضح بالرسم كافة الوظائف الرئيسية والوح ؤسسةالتنظيمي صورة لهيكل الم هيكلاليمثل 
 ؤسسةوالعالقات التي تربط بين تلك الوحدات ببعضها البعض وخطوط السلطة والمسؤولية التي تربط بين أجزاء الم

 .واألبعاد األفقية لنطاق اإلشراف

 على وقدرتها مناسبة بيئة عمل إيجاد علي العمل في قدرتها على ناجح تنظيمي هيكل بناء في المنظمة نجاح يعتمد
 البشري, العنصر كفاءة وكذلك وأهدافها, التنظيمي هيكلها بين والموائمة والتطابق التكيف من عالية درجة تحقيق
من حيث مفهومه وتعريفه  للمؤسسة, التنظيمي الهيكل وجود أهمية ذلك خالل من ويتبين المادية مواردها وكفاءة

 تسير التنظيمية العمليات فان ومناسب جيد تنظيمي هيكل دون باعتباره اإلطار الذي يحدد اإلدارات واألقسام فمن
 فتصبح أهدافها وعن مسارها عن وتنحرف المؤسسة تتخبط حيث متين علمي أساس إلي يستند ال فوضوي بشكل
 يترتب المالئم غير التنظيمي فالهيكل والمادية, البشرية الموارد هدر إلي إضافة والتراجع لالنحدار وتتجه الفائدة عديمة
 التنظيمية النزاعات وتزايد سليمة غير قرارات واتخاذ العاملين وحافزيه معنويات تدني حيث من سلبية أثار عليه

في  العليا اإلدارة تحملها التي والمسئولية العمل عبء فان ولهذا , النفقات وتزايد واإلبداع الطموح وانخفاض والوظيفية
 السنين األخيرة  في ملحوظة زيادة زاد قد والمؤسسات والهيئات الوزارات

ويكون نتيجة لهذا التباين . قد يكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة غير متوافق مع الحقائق, ويتطور إلى إجراءات تنفيذية
على سبيل المثال, إن وجود بنية أو هيكل تنظيمي خاطئ قد ُيعرقل . واإلختالف أن يقل األداء ويتناقص مع النماء

يجب أن يكون . نتهاء من تنفيذ المهام في الوقت المناسب والُمحدد وضمن حدود الموارد والميزانياتوُيعيق التعاون واإل
الهيكل التنظيمي ُمتكيف مع متطلبات العمل, ويهدف إلى الحصول على أحسن النتائج وتحسين نسبة الكفاءة بين 

 الُمدخالت واإلنتاج
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 :البناء التنظيمي : أوال 
. االفراد , العمل ومراكزه , العالقات : االدارة المالئمة لفهم كيفية تعامل المؤسسة مع ثالثية يعتبر مفهوم التنظيم 

وتشكل هذه الثالثية مرتكزأي تنظيم بإعتباره إحدى الوظائف االساسية لإلدارة الى جانب التخطيط والتوجيه والسياسات 
واالستغالل األمثل للموارد البشرية بإعتبارها إستثمارا ال  , فإنه يكون عامال أساسيا له أثره في رفع الكفاءة االنتاجية

ينضب من هنا تبدو الحاجة ملحة الى تحديد مفهوم التنظيم الذي إرتبط بمعاني كثيرة ومتعددة من ناحية , وبتباين 
ا الموضوع ونظرا لتعدد النظريات والمعلومات العلمية حول هذ. االطر والسياقات التي استخدم فيها من ناحية أخرى 

 :التعرف على مفهوم التنظيم من خالل التعريفات التالية 

التنظيم هو التوزيع والترنيب المنظم لآلفراد الذين يعملون لتحقيق أهداف محددة في ضوء توضيح إختصاص 
+ اص تحديد نطاق االختص( +االفراد واالنشطة ) التوزيع والترتيب المنظم = أي أن التنظيم . ومسئولية كل منهم 
 االهداف المحددة 

 .التنظيم هو الشكل الذي تبدو فيه أي جماعة إنسانية لغرض تحقيق هدف مشترك 

في تحديد أوجه العمل المختلفة وتوزيعها على العناصر ( أي كيفية تنظيمها ) ويبدو هذا الشكل في المؤسسة 
تحديد واضح للعالقات والتنسيق بينهما عموديا االنسانية فيها ليقوم كل واحد منهم باإللتزامات المطلوبة منه , مع 

 .وأفقيا 

الوظيفة الثانية من الوظائف اإلدارية ويعتبر التنظيم أهم موضوعات اإلدارة فالعلماء يطلقون على اإلدارة هو التنظيم 
 .علم التنظيم

المالية والتسويقية وتحديد وظائف المنظمة كالوظيفة / والتنظيم هنا يقصد به كل عمل يتم بموجبه تحديد أنشطة
دارة التسويق ) إداراتها  , وأقسامها ولجانها, وعالقات هذه المكونات مع بعضها البعض من خالل ( كاإلدارة المالية وا 

 .وغيرها في سبيل تحقيق الهدف.. تحديد السلطة والمسئولية, التفويض, والمركزية والالمركزية,ونطاق اإلشراف

 :التنظيم كوظيفة إدارية
حيث تتضمن عملية التنظيم توزيع مهمة وسلطة تنفيذ هذه األنشطة على العناصر اإلنسانية المناسبة التي تحت 

 . رئاسة المدير ضمن هيكل تنظيمي منسق ومحدد
وبالتالي فان وضع الهيكل التنظيمي هي المهمة األساسية لعملية التنظيم حيث من خاللها أي عملية التنظيم يتم 

داراتها وأقسامها ومجالسها ولجانها للمنظمة , وأيضا تحديد المهام والصالحيات والمسؤوليات ونطاق تحديد الوظا ئف وا 
 اإلشراف والمستويات اإلدارية والهرم التنظيمي والمركزية والالمركزية في اإلدارة أي باختصار بناء الهيكل التنظيمي

ها تحديد أو تصميم اإلطار أو الهيكل الذي من خالله تنظم نستطيع القول بأن التنظيم هو وظيفة إدارية يتم بموجب
وترتب جهود جماعة من األفراد , وتنسق في سبيل تحقيق أهداف محددة وهذا يستدعي تحديد عدد ونوع األنشطة 
 الالزمة لتحقيق األهداف ثم تحديد األفراد المكلفين والمسئولين عن تنفيذ األنشطة وتحديد العالقات بينهم من حيث

 .المهام والمسؤوليات والصالحيات
عملية حصر الواجبات والنشاطات المراد القيام بها وتقسيمها إلى اختصاصات األفراد , وتحديد " والتنظيم عبارة عن 
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نشاء العالقات بين األفراد , بغرض تمكين مجموعة من األفراد من العمل بانسجام  وتوزيع السلطة والمسؤولية وا 
 ."دفوتناسق لتحقيق اله

إن الهيكل التنظيمي هو الذي يترجم عملية التنظيم اإلدارية وهو اهم أركانها وهما من التالزم ما قد يشار إلى احدهما 
 . باألخر

 : خطوات عملية التنظيم

 .تحديد هدف المؤسسة  -1

 .تحديد األنشطة الضرورية لتحقيق األهداف والسياسات والخطط الموضوعة  -2

 .في وحدة وظيفية تجميع األنشطة المتشابهة  -3

 .تجميع الوحدات الوظيفية المتشابهة في وحدة إدارية  -4

 "وحدة إدارية عليا"تجميع الوحدات اإلدارية المرتبطة مع بعضها في وحدة رئاسية   -5

 تفويض رئيس كل مجموعة السلطة الضرورية ألداء هذه األنشطة  -6

من خالل عالقات السلطة والمسؤولية  ربط هذه األنشطة والوظائف واإلدارات مع بعضها أفقيا وراسيا  -7
 .للوحدات المرتبطة راسيا , وعالقات التعاون للوحدات المرتبطة أفقيا

 رسم الهيكل التنظيمي الذي يوضح الوظائف والسلطات والعالقات  -8

 إعداد الوصف والتوصيف الوظيفي لكل وحدة وظيفية  -9

 تحديد إجراءات القيام بكل وظيفة  -11

 : اآلتيعناصر عملية التنظيم ك
 أنشطة وأعمال متعددة  -1
 ... رؤساء مرؤوسين) عناصر إنسانية  -2
 هيكل تنظيمي -3
 تحديد دور كل عنصر وواجباته  -4
جراءات تطبيق العمل  -5  نظم وا 
 عالقات متشابكة في شبكة االتصالت اإلدارية  -6
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 :فوائد التنظيم
 :اآلتيالشك أن للتنظيم فوائد متعددة يمكن توضيح أهمها في 

 .وزيع األعمال واألنشطة بشكل عمليت

 .يقضي التنظيم على االزدواجية في االختصاصات .1

 .يحدد التنظيم العالقات بين العاملين بشكل واضح .2

 .يخلق التنظيم تنسيقًا واضحًا بين األعمال .3
 ومن هنا نجد أن الهيكل التنظيمي احد العناصر الرئيسية لعملية التنظيم

جراءات + سياسات + إمكانات + افراد + أعمال = يتضح لنا جليا مما سبق أن التنظيم   نظم وا 

 هيكلة الجماعة في التنظيم
Group Structure In The Organization 

ان التنظيم كجزء من المجتمع األكبر يحتوي عددا من الجماعات ألصغيره التي يصعب التعرف على أسباب تكوين 
  -: إال إن باإلمكان التعرف على خمسة أنواع رئيسيه ,الكثير منها 

والتي تعرف عادة بالمجموعات ألرسميه حيث يتم تحديدها  ( Functional Group ) المجموعات الوظيفية  -1
بقرار من السلطة ألرسميه فـــي التنظيم وان عالقتهما مع بعضهما البعض محدده وفقا لسياسات ألشركه ونظم قواعد 

 . يها , وهي التي تعبر عنها عادة أقسام الخريطة التنظيميةالعمل ف
تتكون عادة من اجل انجاز مهمة أو عمال او مشروعا محددا , وعند تحقيق  ( Task Group) فرق العمل -2

فالشركة . وقد يتكون فريق العمل من إفراد ينتمون إلى أقسام أو إدارات مختلفة . الهدف المطلوب ينتهي أمر الفريق 
التي تعمل في مجال صناعة الطائرات مثال قد تجد ضرورة لتكوين فريـــــق يختص بعضهم بالتصمصم وآخرون بالبناء 

  الخ.....وغيرهم بالفحص واالختبــــــار لبعض األجزاء المعدنية من هيكل الطائرة 
سبب ميول مشتركه بين كثيرا ما تتكون فرق ب ( Interest & Friendship Group ) فرق الميول والصداقة -3

بمعنى آخر ان أعضاء الفريق يرتبط باهتمامات مشتركه من المعتقـــدات او . إفرادها او لصداقات قامت بيـــــــنـهم 
فالجماعة الوظيفية في شركه تجاريه مثال قد تكّون أيضا فريــــق صداقه عندما يكون األعضاء في رحلة . االنشطه 

 .صيد ترفيهية
وهي فرق عمل مؤقتة يتم تشكيلها عــــــــادة لدراسة موضوع أو موضوعات معينه  ( Committees ) اللجان -4

 . باالضافه إلى العمل الرسمي األصلي لكل عضو من أعضائها
وهي الجماعات التي تنشأ تلقائيا بين اإلفراد الذين تربطهم  : ( Informal Groups) الجماعات غير الرسمية  -5

ولذا فان الجماعة غير الرسمية تمارس . وتدفعهم هــــــــــذه المصلحة إلى ألمطالبه بها أو الدفاع عنها مصلحه مشتركه 
  تأثيرا ملموسا على سلوك أعضائها في مكان عملهم , وتتكون الجماعة غير الرسمية من القائد واإلفراد المكونين لها
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 :مفهوم الهيكل التنظيمي 
فالهيكل التنظيمي . الهيكل التنظيمي يحدد تقسيم األعمال بين العاملين و قنوات التنسيق الرسمية و تسلسل القيادة

 . ُينظم العالقات داخل المؤسسة و يحدد المسئوليات
لى تتعدد التعريفات الخاصة بالهيكل التنظيمي وذكره علماء اإلدارة في أكثر من صيغة , وتتمحور اغلب التعريفات ع

طار التسلسل اإلداري للمؤسسة يوضح فيه مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين األفراد كما  انه شكل وا 
يوضح خطوط السلطة والمسؤولية داخل التنظيم, حيث يستطيع الناظر إلى الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة التعرف 

 . لسلطات فيهاعلى الوحدات واألقسام داخل المؤسسة والمسؤوليات وا
يعرف الهيكل التنظيمي بأنه اآللية الرسمية التي يتم من خاللها إدارة المنظمة عبر تحديد خطوط السلطة واالتصال 

 بين الرؤساء والمرؤوسين
ويعرف أيضا بأنه نظام للسلطة والمساءلة والعالقات بين الوحدات التنظيمية الذي يحدد شكل وطبيعة العمل الالزم 

 للمنظمة
إطار يوضح التقسيمات أو الوحدات أو األقسام اإلدارية : " كاآلتي  تعريفهو ( البنيان التنظيمي )ا أن البعض سماه كم

التي تتكون منها المنظمة مرتبة على شكل مستويات فوق بعضها البعض , تأخذ شكل هرم يربطها خط سلطة رسمية 
توى األعلى أو األدنى ومن خالله توضح نقاط اتخاذ تنساب من خالله األوامر والتعليمات والتوجيهات من المس

القرارات ومراكز السلطة والمسؤولية وسماه البعض بالهرم التنظيمى وذلك ألن الهيكل التنظيمى يوضح العالقة بين 
التقسيمات التنظيمية المكونة للمنظمة من حيث تبعية كل تقسيم ومكوناته من التقسيمات األدنى وسلطة ومسئولية كل 

 . تقسيم
وقد عرف الهيكل التنظيمي بأنه نظام مؤلف من شبكات المهام أو الوظائف , لكل مؤسسة ال بد من هيكل تنظيمي

 . تقوم بتنظيم العالقات واالتصاالت التي تربط أعمال األفراد والمجموعات معاً 

 :أهمية الهيكل التنظيمي 

 ودرجة المتحركة المستقرة والبيئة البيئة بين واضحـة عالقة فهناك , المحيطة بالبيئة يتأثر التنظيم وفعالية كفاءة إن
 للتغيرات االستجابة من المنظمة تتمكن حتى مـن الالمركزية عاليـة درجـة يتطلب التعقيد وهـذا التنظيمي, الهيكل تعقيد

 .المحيطة

 : التالي في التنظيمي الهيكل أهمية وتنبع

 .المؤسسة داخل العالقات ترتيب ـ1

 بالهيكل التنظيمي الهيكل يشبـه حيث أهدافـه إلى الوصول على التنظيم تساعد التي اإلدارية األدوات إحدى يعد ـ2
 واألقسام الدوائر تبقى البنيان هذا اإلنسان,فدون لجسم المختلفة الفرعيـة باألنظمة يمسك كونه لإلنسان العظمي
 .بعضها عن منعزلة وحـدات المختلفة

 .المؤسسة  داخل والشعب واألقسام والدوائر اإلدارات ـ توضيح3
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 للهياكل المعاصر المفهوم يقف وال.مستـوى كـل ومسؤوليات واختصاصات المؤسسة فـي اإلدارية المستويات توضيحـ 4
 منضبط تحديد مجرد أو اإلشرافية والمسئولية اإلدارية, توضـح التبعية تنظيمية خريطة اعتباره حـد عند التنظيمية

نما للتنظيم, المكونة اإلدارية الوظيفية للوحدات لالختصاصات التي  القوى إلغـاء النهائـي هدفها أداة هذا كل مع يمثل وا 
 قدرتها على التنظيمية هياكلها بناء في الوزارات نجاح ويعتمـد   غاياتها نحو انطالقها من وتحد المنظمات أداء تعرقل
 وكذلك المؤسسة وأهداف التنظيمي الهيكل بين والتطابق التكيف من عالية درجة لتحقيق مناسبـة عمل بيئة خلق في

  ومواردها البشر العنصر كفاءة
 ـ: التنظيمية هياكلاألهداف التي تحققها ال  

 :التنظيمية ما يلي هياكلمن األهداف التي تحققها ال

سواء  هاالوظائف فيفتوضح أنواع وعدد  ؤسسةالتنظيمي كيفية تقسيم األعمال بين الموظفين في الم هيكلّبين الـ ي1
كانت تلك الوظائف رئيسية يناط بها تحقيق الهدف الرئيسي أم وظائـف مساعدة يناط بها القيام باألعمال الثانوية أم 

 .وظائف استشارية يناط بهـا تقديـم التوصيـات والمشورة لألجهزة المختلفة

فتظهر من له سلطة على من  ؤسسةوالمسؤولية واالتصال الرسمي في الموّضح الهيكل التنظيمي خطوط السلطة ـ ي2
 .وعليـه فإن كـل رئيس أو مرؤوس يتّعرف على مكانه في السلم اإلداري ,, ومن مسؤول أمام من, ومن يتصل بمن

 .وضح الهيكل التنظيمي العالقات والتنسيق بين مختلف الوحـدات اإلداريـةـ ي3

وحجم كل منها ونوعية النشاط الذي تمارسه الوحدات  ؤسسةعدد المستويات اإلدارية في المين الهيكل التنظيمي ـ ب4
 .المؤسسة التعّرف على واقعها بسرعة المختلفة ومقارنة نطاق اإلشراف فيها مما يسهل على المتعاملين في

لكل رئيس ومدى  التابعينوّضح الهيكل التنظيمي نطاق اإلشراف لكل رئيس من خالل معرفته لعدد المرؤوسين ـ ي5
ضوء ذلك, يمكن للمنّظم وضع توصياته إما  وفي. التباين أو التوافق في أعمالهم وبعد المسافة بينهم وبين الرئيس
 .بالتوسع في تفويض السلطة أو تضييقها وذلك حسب الموقف

اتها في الهيكل التنظيمي سواء , ومستويئها, وسلطاتها وعالقتها بأجزاؤسسةظهر الهيكل التنظيمي اللجان في المـ ي6
( وغيرها.. مثل لجنة المديرين ولجنة  التخطيط, ولجنة السياسات العامة, واللجنة المالية) كانت في المستويات العليا

وحجم ( مؤقتة أو دائمة: مثل) كما وتوضح الهيكل التنظيمية اللجان . أم في المستويات األخرى مـن الهيكل التنظيمي
 (.ة أو صغيرةكبير ) اللجان

( أو التمهيدية) فيد الهيكل التنظيمي في مجال تدريب الموظفين الّجدد فتستخـدم فـي البرامـج التدريبيـة التوجيهية ـ ي7
ورؤسائهم ومرؤوسيهم,واألشخاص الذين سيكونون علـى  مواقعهـم فـي التنظيـم, ؤسسـةلتعريف الموظفين بأقسـام الم

 .اتصـال بهـم أثنـاء عملهـم

 ؤسساتعتبر الهيكل التنظيمي بمثابة وثيقة توضيحية يمكن االستعانة بها لدراسة التطور التاريخي والوظيفي للمـ ي 8
 .اإلدارية خالل فترة معينة من الزمن
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وأعمالها  هاالتعّرف على أقسام ؤسسةستخدم الهيكل التنظيمي ألغراض إعالمية فتساعد األفراد من خارج المـ ي9
 .جودين فيها بصورة سهلة وسريعةواألشخاص المو 

خالل عملية تحليل  ساعد الهيكل التنظيمي في اكتشاف ومعالجة االنحرافات واألخطاء الموجودة في التنظيم منـ ي11
 .الهيكل التنظيمية وعليه, فإنها تكشف العالقات غير السليمة والتداخل أو االزدواج بين المهام المختلفة

تتبع األسس والقواعد التنظيمية السليمة  ؤسسةباعتباره وسيلة في تبيان ما إذا كانت الم فيد الهيكل التنظيمييـ 11
 كنطاق اإلشراف ووحدة القيادة واألمر وتوزيع العمل توزيعًا منطقيًا سليماً 

 عناصر الهيكل التنظيمي 

 :وهي , والهيكل التنظيمي الجيد يجب أن يتضمن عنصرين هامين يكونان مصدر قوة للمؤسسة

 انه يحتوي على تقسيمات تنظيمية ووحدات مختلفة, تقسيم العمل بحسب االختصاص  -1
 .نطاق االشراف وخطوط السلطة والمسؤولية  -2
 .التنسيق من أجل إنجاز المهام بفاعلية لتحقيق أهداف المنظمة بشكل أفضل -3
  .أي وجود مهام محددة , التخصص في العمل   -4
 .والالمركزية مواقع اتخاذ القرار من حيث المركزية  -5

 أكثر من إيجاد هيكل , ما يمكن مناقشة عناصر الهيكل التنظيمي الجيد, ولسوء الحظ ففي أغلب األحيان

دخال الجديد والحديث ليتالئم مع المتطلبات , وال بد من تعديل الهيكل التنظيمي ليتالئم مع المتغيرات. فعلي وا 
 .الحديثة

 العوامل التي تؤثر في هياكل المؤسسات
 : ومن هذه العوامل, وفي هذا السياق ال بد من معرفة العوامل التي تؤثر في هياكل المؤسسات

 . حجمها إن كان صغيرًا أو كبيراً  -1

 . طبيعة نشاط المؤسسة-2

 , حيث أن العمل يتأثر إذا كان هناك مركز واحد أو فروع وآليات أخرى مساندة, موقعها-3

درجة التخصص المطلوبة في العمل محدودة كلما كان الهيكل التنظيمي بسيطًا فكلما كانت , درجة التخصص فيها-4
 .وبالعكس

 مستوى التكنولوجيا المستخدمة -5

 االستراتيجية المتبعة-6

 القدرات البشرية المطلوبه -6
 الموقع الجغرافي للمؤسسة  -7
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 المواقف والظروف البيئية -7
وكذلك تحديد , وصف وظيفي لكل موظف ليحدد المسؤولياتوال بد أن تبنى المنظمات على أساس  تقسيم العمل و 

وفي التنظيم اإلداري عنصر هام , وكيفية سيرها التي توضع في خريطة تنظيمية, مهمات اإلدارات والسلطة فيها
باإلضافة إلى االهتمام بالموارد البشرية , وهو وجود أجهزة محاسبية, ضروري لتنفيذ العمل ومتابعة ودقة القيام به

 .دريبهاوت
 :األسس والمبادئ التي يبنى على أساسها الهيكل التنظيمي 

 : يبني هيكل التنظيم اإلداري على األسس والمبادئ العلمية التالية
 . أي وجود رئيس واحد لكل مرؤوس وذلك لتفادي تضارب الصالحيات بين الموظفين: التسلسل الهرمي  -1
فقد تتطلب إحدى الوظائف اكثر من شخص . والشخص الذي يشغلها حيث يتم الفصل بين الوظيفة : المرونة  -2

 . اوال تستدعي وظيفة شخصا للعمل وقتا كامال
 . بالفصل بين وظائف النشاطات المختلفة ليقوم كل شخص بأعمال ذات طبيعة واحدة: التخصص  -3
تاجيه بالتخلص من األعمال بتفويض الرئيس بعض سلطاته لمروؤسيه حتى يجعل وقته اكثر إن: تفويض السلطة  -4

 . الروتينية

 :تصميم الهياكل التنظيمية  
قبل البدء في توضيح االشكال المختلفة للهياكل التنظيمية و كيفية تصميم الهيكل , ال بد من التعرف على المبادىء 

 :االساسية التي يقوم عليها تصميم الهياكل 

 
 تعليماته من أكثر من مسئول واحد في نفس الوقتال يجوز ألي فرد أن يتلقى : مبدأ وحدة األمر  -1
 يجب أن تكون أهداف المؤسسة مصاغة بدقة ومفهومة بدرجة كافيه : مبدأ وحدة الهدف  -2
( الخ ...رغم أن متغير الفعالية يمكن قياسه وفق محكات كمية االنتاج ,االنتاجية ,االرباح : مبدأ الفعالية  -3

 :إل أن فعالية الهيكل التنظيمي تعني (الخ ....لوالء , الغياب الروح المعنوية , الرضا , ا) وكيفية 
  هدر وضياع أو إهمال ) العمل بدون فاقد. 
 تحقيق الرضا عن العمل 
  تحديد خطوط السلطة والمسئولية 
 تسهيل عملية المشاركة في إتخاذ القرارات وحل المشكالت 
 توفير فرص األمن واإلستقرار 

ي
يم

ظ
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ل 
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 ه
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 وحدة األمر 

 وحدة الهدف

 الفعالية

 نطاق االشراف

 الوضوح واالتصال
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 توفير فرص التطور والتقدم 
 االستخدام االمثل للقوة البشرية 

ينص هذا المبدأ على ضرورة وضوح الواجبات والسلطات والمسئوليات والعالقات : مبدأ الوضوح واالتصال  -4
 .ط أجزاء التنظيم عالوة عن تسجيلها كتابيا وتحديد قنوات االتصال الصاعدة , الهابطة واالفقية التي ترب

وينقسم . د الذين يستطيع مشرف أومدير أن يشرف عليهم بفعالية عدد المرؤسين االفرا: نطاق االشراف  -5
 11ورغم أن النظريات الكالسيكية تحدد هذا النطاق ب . المتسع والضيق : نطاق االشراف الى نطاقين 

شخصا اال ان النظريات الحديثة تربطه بعدد من العوامل مثل طبيعة العمل , قدرة المشرف او المدير ,خبرة 
 رؤسين , طبيعة المؤسسة ومجاالت عملها واالساليب االدارية المتبعة ومهارة الم

تعدد المستويات ) باالضافة الى ذلك , يربط المتخصصون ضيق نطاق االشراف بالهيكل التنظيمي الطويل 
فالشكل األول يوضح (  2و  1انظر الشكلين ) واتساع نطاق االشراف بالهيكل التنظيمي المسطح ( التنظيمية 

 12مستوى المدير , مستوى رئيسي قسم الموظفين واالنتاج اللذين يشرفان على : هناك مستويين تنظيميين أن 
ومن ثم يبدو جليا أنه كلما إتسع نطاق االشراف , كلما قل عدد المستويات التنظيمية (. سته لكل واحد ) موظفا 

 والعكس صحيحا 
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 :الهيكل التنظيمي المسطح ( 1)شكل 

 

 المستوي التنظيمي األول

 

 المستوي التنظيمي الثاني

 

 

 
 :الهيكل التنظيمي الطويل( 2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

  

المدرسةمدير   

 رئيس قسم الموظفين رئيس قسم

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

 المدير العام

 مدير اإلدارة

قسم رئيس رئيس قسم  

 موظف موظف موظف موظف

 مدير اإلنتاج

 رئيس قسم رئيس قسم

 موظف موظف موظف موظف
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 :تحديد الهيكل التنظيمي 
الهيكل التنظيمي من المالحظ في كتير من الدراسات الخاصة بالعمل والتنظيم االهتمام البالغ المتزايد بمكونات 

وعالقته بالبيئة االجتماعية , ومن الطبيعي أن ينطلق هذا االهتمام من النظر اليه على أنه البناء الرسمي للعالقات 
 .بين االعمال والوظائف 

ويمكننا تفسير هذا الموقف إذا علمنا أن الكثير من المتخصصين يحددون عناصر التنظيم في مجموعات ثالث , 
 :وهي 

 الموارد واالمكانيات والمعلومات: المدخالت  -1
 الوظائف والعالقات واالسباب واإلجراءات : اال نشطة  -2
 النتائج واإلنجازات : المخرجات  -3

ستنادا الى هذه الجوانب يمكننا التعرف على طبيعة الهيكل التنظيمي وكيفية تحديده إذا ما تناولنا نماذج وأشكال  وا 
 .نماذج وتباينها , إال أنها تعطينا صورة عملية عن االشكال التي يتخذها الهيكل التنظيمي ورغم تعدد هذه ال. التنظيم 

نستعرض هنا بعض النماذج التي نستطيع استخدامها كهياكل تنظيمية , تبعا لطبيعة أنشطة المؤسسة وأهدافها 
 وحجمها 

  Functional Structureالهيكل الوظيفي
في إدارة واحدة فيكون هناك إدارة مالية واحدة و إدارة هندسية واحدة و إدارة و فيه تتم تجميع كل تخصص وظيفي 

يعيب هذا النظام قلة المرونة و سوء العالقة بين التخصصات المختلفة و طول . مخازن واحدة و إدارة صيانة واحدة
نا ال نحتاج ألكثر من مخزن و ميزة هذا النظام هو أنه اقتصادي ألن. الهرم الوظيفي بمعنى أن مستويات اإلدارة كثيرة

كذلك يستفيد كل موظف من خبرات زمالئه في نفس التخصص ألنهم . بل كل شيء مركزي.…أكثر من ورشة 
 يعملون في نفس اإلدارة أو القطاع

 
  Divisional Structureالهيكل القطاعي

مصنع ينتج منتجين أو له : مثال. وفية يتم تجميع العاملين المختصين بمنتج معين أو خدمة معينة في قطاع واحد
من إنتاج و صيانة  -تقريبا -مصنعين ا و ب يتم تقسيم الشركة إلى قطاعين أ و ب و كل قطاع يتبعه كل خدماته 

الحظ أنه مع استخدام هذا النظام فإنه قد يتم أحيانا اإلبقاء على بعض اإلدارات مركزية مثل إدارة .…و مالي ومخازن
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 .الموارد البشرية

 
 كذلك يمكن ان يكون الهيكل القطاعي مقسما بناء على المناطق الجغرافية
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  Matrix Structureالهيكل المصفوفي
وفيه يتم تقسيم العاملين حسب الوظائف في هيكل وظائفي و كذلك يتم اختيار مسئول عن كل منتج بحيث يكون 

مصنع ينتج منتج أ : مثال. قد يكون للموظف رئيسان بالطبع في هذه الحالة. أيضا مديرا لعاملين في وظائف مختلفة
و ب فيعين مسئول ذو مستوى عالى عن المنتج أ وآخر عن المنتج ب و هذا المسئول يتبعه عاملين من إدارات 

عيب هذا النظام هو صعوبة تنظيم العمل بالنسبة للعاملين الذين يتبعون . مختلفة و كل منهم له رئيس آخر في أدارته
 ولكنه يتميز بجمع الكثير من مميزات كال من التنظيم الوظائفي و القطاعيرئيسين 

 ؟ فكيف نختار النظام المناسب. فككل شيء في اإلدارة كل نظام له ما يميزه و له كذلك نقاط ضعف

 عوامل مؤثرة في إختيار وتصميم الهيكل التنظيمي 

  tEnvironmenطبيعة المتغيرات المؤثرة على المنظمة :أوالا 
  Strategyاالستراتيجية :ثانيا
  Sizeحجم المؤسسة :ثالثاا 
  Technologyطبيعة العمل :رابعا

إن . فمثال إن كانت متغيرات السوق سريعة جدا فمعنى هذا أننا في حاجة إلى مرونة أكثر مما يحبذ الهيكل القطاعي
إن كانت استراتيجية المؤسسة تركز على . كانت طبيعة العمل بسيطة و مكررة فقد يكون الهيكل الوظائفي أفضل

إذا كان حجم . و بالتالي يفضل الهيكل القطاعي التميز و بالتالي تشجع اإلبداع فتكون المرونة عامل أساسي
المؤسسة كبير فإنها تحتاج إلى قدر من الرسمية في التعامل و في نفس الوقت تحتاج إلى المرونة التي تمكنها من 

قد يحدث أن تتعارض هذه المحددات األربعة و هذا يحتاج بعض الفكر . المنافسة مع الشركات األصغر حجما
أما بالنسبة للهيكل المصفوفي فتظهر أهميته في الشركات الكبيرة التي تعمل في أكثر من . المناسبالختيار الهيكل 
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 منطقة في العالم أو تنتج العديد من المنتجات
 أنواع وخصائص الهياكل التنظيمية

 الهيكل الطويل و القصير -1
Tall Structure and Flat Structure 

بمعنى أن عدد طبقات المديرين ( من الناحية الرأسية)فيه الهرم الوظيفي طويل و هو الذي يكون  هيكل تنظيمي طويل
 طول الهيكل يجعل عملية اتخاذ القرارات بطيئة. كثيرة

بمعنى أن عدد طبقات ( من الناحية الرأسية)و هو الذي يكون فيه الهرم الوظيفي قصير :  هيكل تنظيمي قصير.
في الوقت . ليات و تفويض أكثر للمديرين مما يزيد من سرعة اتخاذ القراراتهذا الهيكل يعطي مسئو . المديرين قليلة

  نفسه فإن كل مدير يكون مسئوال عن عدد أكبر من المرؤوسين
 المركزية و الالمركزية -2

Centralization and decentralization 
ات المخولة للعاملين قليلة و بمعنى أن السلط. المركزية تعني أن السلطات مركزة لدى جهة معينة في المؤسسة

مثال ذلك أن يكون سلطة اعتماد طلب شراء قيمته ضئيلة هي . القرارات دائما تحتاج مديرًا ذا مستوى رفيع العتمادها
غالبًا ما يوجد هذا النوع في . المركزية تجعل القرارات بطيئة و لكنها تجعل الرقابة أفضل. اختصاص رئيس الشركة

 الهيكل الوظائفي
بمعنى أن كل طبقة من المديرين لديها . المركزية تعني أن السلطات موزعة على جميع مستويات الهيكل التنظيميال

الالمركزية . مثال ذلك أن يكون كل مدير له ميزانية محددة و لكنه يتحكم فيها بما يراه مناسبا . صالحيات كبيرة
 لبا ما يوجد هذا النوع في الهيكل القطاعيغا. تجعل القرارات سريعة و لكنها تجعل الرقابة أقل شدة

 الرسمية -3
 Formalization 

الرسمية تكون هامة في المؤسسات . الرسمية تعني أن هناك قواعد دقيقة لكل عمل و الحرية المعطاة للعاملين قليلة
  على اإلبداعكبيرة الحجم حتى يمكن التحكم في المؤسسة و لكن هذا يجعل القرارات بطيئة و يقلل من القدرة 

 الهيكل الميكانيكي و الحيوي -4
Mechanistic and Organic structures 

هذا الهيكل يفضل في حالة استقرار . هو هيكل قليل المرونة و لكن الرقابة فيه أكثر (اآللي)الهيكل الميكانيكي 
بالرسمية والمركزية و طول الهرم  يتسم الهيكل الميكانيكي. المؤثرات الخارجية و في األعمال التي تكرر بدون تغيير

 الوظيفي
هذا . هو هيكل يتسم بالكثير من المرونة و الالمركزية و لكن ذلك بالطبع يقلل من الرقابة( العضوي)الهيكل الحيوي 

النوع يفّضل في حالة تغير المؤثرات الخارجية بسرعة , وكذلك في حالة الشركات التي ترغب في أن تكون خدماتها 
 يتسم هذا الهيكل بالالمركزية و الالرسمية و قصر الهرم الوظيفي. تها متميزةأو منتجا
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عداد هيكل تنظيمي  كيفية تصميم وا 

 :تصميم الهيكل التنظيمي علي أساس الوظيفة:1

التنظيمــي فــي ضــوء أنــواع النشــاط أو الوظــائف التــي تزاولهــا إذ أنــه وفقــًا للنمــوذج الــوظيفي يــتم تصــميم الهيكــل  
المؤسســة, ومــن هــذه الزاويــة يمكننــا تجســيد هــذا التصــميم مــن خــالل تجميــع األنشــطة فــي وحــدات تنظيميــة ترتــب علــي 

فــإذا الهكيــل التنظيمــي وفقــًا ألهميتهــا, كمــا يمكننــا أن نميــز علــي هــذا الهيكــل التقســيمات التنظيميــة الرئيســية والفرعيــة, 
 :اعتبرنا قسمي اإلنتاج والموظفين في مؤسسة يمكن أن تكون علي النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 

الذي يبين تصميم الهيكـل التنظيمـي لمؤسسـة صـناعية وفـق النمـوذج الـوظيفي ( 4)ويبدو ذلك جليًا في الشكل  
بنشــاط محــدد فــي قســم واحــد الــذي يبــرز األنشــطة والوظــائف الرئيســية عــن طريــق تجمــع الوظــائف واألعمــال المرتبطــة 

 .وذلك تماشيًا ومبدأ التخصيص المهني والكفاءة واالقتصاد في أداء العمليات اإلنتاجية واإلدارية

 وحدة تنظيمية قسم اإلنتاج

 الصيانة

 التصميم

 التجميع

 الشراء
(المواد,اإلنتاج)الرقابة   

 الجودة

 دراسة العمل

 تقسيماتها الفرعية

 وحدة تنظيمية قسم الوظيفة

 االختيار والتعيين

 التدريب

 تقسيم الوظائف

 الترقيات والعالوات
 اإلجازات

 تقسيماتها الفرعية
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 تصميم الهيكل التنظيمي وفق النموذج الوظيفي( 4)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ويعتبر هذا النوع من التقسيم االكثر استعماال وشيوعا ومن خالله يتم تقسيم المنظمة الى عدد من الوحدات التنظيمية 
 وكل وحدة مختصة في اداء مهام ووجبات محددة 

صعوبة التنسيق في حالة تعدد  ولكن ما يؤخذ عليه, بأنه قائم على مبدأ التخصص في العمل  ويمتاز هذا التقسيم
 .المنتجات وتعدد المناطق الجغرافية للمنظمة 

 (:الزبائن)تصميم الهيكل التنظيمي علي أساس العمالء :  2

لعل القضية األساسية التي ينهض عليها نموذج العمالء هي أن إعداد الهيكل التنظيم يقوم علي تجميع أنشطة محددة 
واحـد لألطفـال, وآخـر للنسـاء, : في وحدة تنظيمية لخدمة نوع واحد من الزبائن, كأن نقسم متجرًا كبيـرًا إلـي ثالثـة أقسـام

عـدد مـن التقسـيمات التنظيميـة المتخصصـة لتلبيـة احتياجـات العمـالء, أو تقسيم مؤسسة صناعية إلـي . والثالث للرجال
وغيــر خــاف, أن هــذا . الــخ....مثــل تخصــيص قســم لتجــار التجزئــة, وآخــر لتجــار الجملــة, وثالــث للمؤسســات الصــناعية

قســيم فضــاًل عــن إمكانيــة االســتفادة مــن مزايــا التخصــص وت. النمــوذج يتــيح إمكانيــة التنســيق بــين أنشــطة القســم الواحــد
صــعوبة التنســيق بــين أنشــطة األقســام )العمــل علــي مســتوي الوحــدة التنظيميــة, دون إغفــال التــأثيرات الســلبية المتنوعــة 

مكانات المؤسسة, صعوبة تحريك قوة  العمل من قسم إلي آخر  (.الخ....المختلفة, عدم االستخدام األمثل لموارد وا 

 التقسيمات الرئيسية المدير

 نائب المدير نائب المدير

 قسم اإلنتاج

 التخطيط

 التصميم

 هندسة

 رقابة اإلنتاج

 الصيانة

 الدراسة العمل

 الشراء

 الجدولة

 قسم الموارد

 األجور

 الترقية

 العالوات

 تقسيم الوظائف

 العطل

 التدريب

 االختيار

 قسم التسويق

 البيع

 التسعير

 اإلعالن

 النقل

 التخزين

 التخطيط

 التخطيط

 التخزين
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منظمة حسب العمالء الذين يتم التعامل معهم حيث توجد منظمات وفق هذا التقسيم يتم تقسيم اعمال او نشاطات ال
 تجارية وخدمية تقوم ببيع منتجاتها الى صنفين او اكثر من العمالء من حيث خصائص ومواصفات طلباتهم

 :من مزايا هذا التقسيم 

 امكانية التنسيق بين العمالء -1
 دعم الخدمات المقدمة للعمالء -2

 :اهم عيوب هذا التقسيم 

 وجود سياسات موحدة للتعامل مع العمالءعدم  -1
 احتمالية عدم االستخدام االقتصادي األمثل لإلمكانات  -2

 نموذج الهيكل التنظيمي علي أساس العمالء( 5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التقسيم علي أساس قنوات التسويق:  3

للهيكــل التنظــيم للمؤسســة علــي قنــوات التســويق والتوزيــع ولــيس علــي العمــالء  يعتمــد هــذا النمــوذج فــي تقســيمه 
أنفســـهم, أي إنشـــاء تقســـيمات تنظيميـــة متخصصـــة وفقـــًا للقنـــوات الموصـــلة للســـوق, مثـــل البيـــع مباشـــرة للمســـتهلك, أو 

لع والمنتجـات, ولعل ذلك يوضح لنا األهمية التي تعطي في هـذا النمـوذح لتصـريف السـ. توصيل السلعة إليه في منزله
 .واالستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل

 التقسيمات الرئيسية المدير

 نائب المدير

 قسم تجارة

 تسجيل

 البيع

 الحسابات

 الخدمات

 البحوث

 قسم المؤسسات

 البيع

 الحسابات

 الخدمات

 البحوث

 الرقابة

 التعاقدات

 قسم تجارة

 تسجيل

 البيع

 الحسابات

 الخدمات

 البحوث

 الرقابة
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 التقسيم الداخلي للمؤسسة علي أساس قنوات التسويق( 6)الشكل 

 

 

 

 
 :التقسيم علي أساس مراحل العملية اإلنتاجية: 4

يــدور هــذا النمــوذج حــول فكــرة محوريـــة مفادهــا أن تنظــيم المؤسســة يــتم وفـــق مراحــل العمليــة اإلنتاجيــة, بحيــث تجمـــع 
تنظـــيم مصـــانع إنتـــاج )سلســـلة األنشـــطة فـــي تقســـيمات منفصـــلة, لكنهـــا متسلســـلة, مثلمـــا هـــو ســـائد فـــي خـــط اإلنتـــاج بال

 (.السيارات مثالً 

يتم تقسيم نشاطات المنظمة حسب تسلسل مراحل العمل ففي منظمة صناعة الحديد يمكن ان يتم التقسيم الى وحدات 
 مختصة في عمل معين حيث تختص 

في : والرابعة       في صب الحديد:  والثالثة في سكب الحديد:  والثانية في صهر الحديد :  االولى
 تقطيع الحديد

 .وهكذا بحيث يكون لكل مرحلة من مراحل العمل وحدة خاصة بها * 
 :مزايا التقسيم حسب مراحل العمل 

 االستفادة من مبدأ التخصص والتركيز على عملية معينة -1
 سهولة القيام بعملية االشراف -2

 صعوبة التنسيق بين مراحل العمليات المختلفة لكن يعاب عليه

 :التقسيم التنظيمي علي أساس التجهيزات المستخدمة:  5

لقـد أصـبحت التجهيـزات والمعـدات تشــكل عـاماًل أساسـيًا لتجميـع األنشــطة فـي تفسـيمات تنظيميـة مســتقلة ألداء  
وأن هذا التجميع يـتم تبعـًا للمعـدات المسـتخدمة فـي العمليـة اإلنتاجيـة, مثـل تجميـع عمليـات الصـيانة فـي . عملية معينة

 .الخ...وآالت لولبة المسامير في قسم آخرقسم, 
 :النموذج الجغرافي في التنظيم:  6

ويستخدم هذا النموذج في المؤسسات ذات األنشطة الخاصة بمنطقة أو موقع جغرافي معين, في تقسيم تنظيمي واحد, 
وكــذلك المؤسســات مؤسســات تكريــر البتــرول, مؤسســات التمــوين, : ومــن األمثلــة علــي تطبيــق هــذا النمــوذج, نشــير إلــي

 .الخ...الحكومية التي تتكفل بتوفير خدمات متماثلة للمواطنين كالبريد, المرور, المحاكم, الجوازات
  

 المدير

 قسم التوزيع عن  قسم التوزيع عن طريق قسم تجارة

 الخدمات الحسابات البيع الخدمات الحسابات البيع الخدمات الحسابات البيع
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 :من اهم المزايا التي تميز هذا التقسيم الجغرافي 

 السرعة في اتخاذ القرار في الموقع دون الرجوع الى المركز الرئيسي -1
 يساعد على تنمية قدرات المديرين  -2
 االستفادة من توفير االيدي العاملة والمواد التي من شأنها تخفيض التكاليف -3
 سهولة التنسيق بين جميع العمليات واالنشطة  -4

 :من اهم عيوب التقسيم الجغرافي 

 صعوبة التنسيق بين المواقع الجغرافية المختلفة -1
 قد يسيء المديرون استخدام الصالحيات الممنوحة لهم -2

 :الشبكة والمصفوفةنموذج تنظيم :  7

يجمـــع هـــذا النمـــوذج فـــي تقســـيمه للهيكـــل التنظيمـــي إلـــي وحـــدات أو أقســـام أو إدارات, بـــين النمـــوذج الـــوظيفي ونمـــوذج 
كمــا يتــيح هــذا النمــوذج التنظيمــي التركيــز . الســلعة, بغيــة تحقيــق االســتخدام األمثــل للتجهيــزات والمعــدات والقــوة العاملــة

 .ألهداف, األمر الذي يسمح بانتشاره واستخدامه علي نطاق واسععلي النتائج النهائية وتحقيق ا
 :النموذج المختلط:  8

فــي تجميــع ( باســتثناء المصــفوفة)أشــرنا ســابقًا إلــي عــدد مــن النمــاذج التنظيميــة التــي يركــز كــل منهــا علــي متغيــر واحــد 
الفعلي يكشف لنا عن استخدام أكثر  بيد أن الواقع. وترتيب األنشطة والوظائف بطريقة تسمح بإنجاز األهداف المسطرة

 .وهذا ما يطلق عليه نموذج التنظيم المختلط . من نموذج في بناء هيكل تنظيم

ولعـل اإلجابـة تبـدو . ويرتبط هذا الطرح بنقطـة بالغـة األهميـة تتعلـق بكيفيـة إلحـاق األنشـطة المتنـازع عليهـا بقسـم معـين
بطبيعة عمل أقسام ودوائر المؤسسة, لكن الشـواهد الواقعيـة تؤكـد  سهلة في ضوء طبيعة هذه األنشطة, ومدي ارتباطها

اسـتخدامها : وفي هذه الحالة, يمكن إلحاقها بقسم مـن األقسـام باالسـتناد إلـي. حقيقة النزاع المستمر حول أنشطة معينة
 .الخ....بدرجة أكثر فعالية, تحقيق المنافسة, مدي األهمية, مع تجنب الفصل القسري لألنشطة

التنظيمــي يجــب أن يســهل العالقــات التعاونيــة بــين األفــراد الــذين تــرتبط أنشــطتهم ( الهيكــل)ذا يبــدو جليــًا أن البنــاء وهكــ
ومن الطبيعي أن تختلف األبنية التنظيمية, ألن كل بناء يعكس في الواقع وظائف وأهداف البناء في . ببعضها البعض

 .الخ.... الحجم, استراتيجيات التكيف والتأقلم, تصميم األدوار ظل الكثير من المواقف والعوامل, مثل التكنولوجيا,
 :التقسيم على أساس وقت العمل :  9

 بموجب هذا التقسيم يتم تقسيم اعمال ونشاطات المنظمة حسب وقت العمل الى ورديات

 تقوم كل وردية عمل بممارسة االنتاج او تقدم خدمة معينة في فترة زمنية معينة -

المنظمات هذا التقسيم حتى تستطيع استثمار امكانياتها المادية والبشرية وتنظم اوقات عملها بشكل يحثث تستخدم  -
 اهدافها وغاياتها
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 : مزايا هذا التقسيم الزمني 

 استغالل الطاقة االنتاجية للموارد المتاحة -1
 القدرة العالية على التكيف ومواجهة التغير في الطلب  -2
  ي الوقت المحددانجازات طلبات العمالء ف -3

 :المآخذ على هذا التقسيم 

 صعوبة التنسيق بين عمل الورديات المتابعة -1
 ارتفاع تكاليف العمل نتيجة التغير في اآلالت والورديات -2

ان اختيار طريقة او اكثر في تقسيم انشطة المنظمة يعتمد على مجموعة من العوامل الداخلية المرتبطة بالمنظمة 
 المرتبطة بالبيئة التي تمارس نشاطهاوالعوامل الخارجية 

 :عوامل هي  6من اهم هذه العوامل 

 مدى سهولة االشراف والتنسيق والرقابة -1
 مدى توفر االمكانات المادية والبشرية للمنظمة -2
 نوع التكنلوجيا المستخدمة -3
 طبيعة المنتجات -4
 الطبيعة الفنية لألنشطة -5
 طبيعة العالقات الداخلية والخارجية -6
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 :تنظيميةالخريطة ال
من خالل المفاهيم التنظيمية تمكن بعض الباحثين من الدراسة التفصيلية لمكونات الهيكل التنظيمي, عن طريـق إدراج 
مفهــوم الخريطــة التنظيميــة كــأداة لتصــوير مــا يتضــمنه هــذا الهيكــل مــن وحــدات تنظيميــة, خطــوط الســلطة والمســؤولية, 

وعلـي . خطوط االتصال, وغير ذلـك مـن المتغيـرات والوحـدات التنظيميـةنطاق اإلشراف, الهيئات االستشارية, اللجان, 
ويطلــق . أيــة حــال, فــإن الخريطــة التنظيميــة تعــرض نتــائج الجهــود التنظيميــة وتصــور العالقــات الوظيفيــة فــي المؤسســة

وحدة تنظيمية  علي هذا النوع من الخرائط اسم الخريطة التنظيمية العامة, أما الخريطة التكميلية فتتمحور حول تصوير
 .بكل مكوناتها األساسية والفرعية, مثل قسم اإلنتاج أو الصيانة أو الموظفين

وبما أن الخريطة التنظيمية تأخذ في الغاب بشكل الهيكـل التنظيمـي, فإنهـا تصـور الوضـع التنظيمـي فـي وقـت  
جــود مجموعــة مــن أشــكال الخــرائط معــين, ألن هــذا الوضــع يتغيــر بتغيــر العوامــل الداخليــة والخارجيــة, وهــذا مــا يفســر و 

 .التنظيمية
 :أشكال الخرائط التنظيمية

الخريطـة الرأسـية, : رغم تعدد أشـكال الخـرائط التنظيميـة, إال أنهـا تتخـذ علـي العمـوم ثالثـة أشـكال رئيسـية, هـي 
 .والخريطة األفقية, والخريطة الدائرية 

دأ تـدرج السـلطة, ففـي قمـة الخريطـة تتركـز الهيئـات فاألولي تنسـاب فيهـا السـلطة مـن أعلـي إلـي أسـفل وفقـًا لمبـ 
 (.7أنظر الشكل)اإلدارية العليا, تليها الوحدات التنظيمية الرئيسية, ثم الفرعية 

 الخريطة الرأسية( 7)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هــذا  أمــا الشــكل الثــاني, فهــو الخريطــة األفقيــة التــي تنســاب فيهــا الســلطة مــن اليمــين إلــي اليســار, وبــالمظر إلــي خــروج
 .الشكل عن المنطق الطبيعي لتسلسل وتدفق السلطة, فإن استخدامه ال يتم إال في نطاق ضيق

 المدير

 دائرة الموظفين دائرة المالية دائرة التسويق دائرة اإلنتاج

تخطيط  التصنيع
 اإلنتاج

 الشراء

 البيع اإلعالن

 التسعير

تخطيط 
 اإلنتاج
 

 اإلحصاء

 الميزانية

تقييم  التعيين
 األداء

 التدريب



 الثانيةالدرجة  -الهيكل التنظيمي    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 24   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 الخريطة األفقية( 8)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفضاًل عما سبق نجد الشكل الثالث, والمتمثل في الخريطة الدائرية, والذي يتميـز بانسـياب السـلطة مـن مركـز  
ومعنـي ذلـك, أن الوحـدات التنظيميـة تـزداد أهميتهـا كلمـا اقتربـت مـن المركـز, وتاقـل كلمـا اتجهـت . الدائرة إلـي محيطهـا

 .نحو المحيط

 البيع

 التخطيط اإلنتاج

 التصنيع

 الحسابات

 الميزانية المالية
 التكاليف

 التوظيف

 الترقية الموظفين

 الخدمات

المدير 
 العام
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 الخريطة الدائرية( 9)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :الدليل التنظيمي والمقررات الوظيفية
يتنــاول الــدليل التنظيمــي حملــة مــن المعلومــات المتعلقــة بالمؤسســة, وهــي معلومــات تهــم العــاملين فــي المؤسســة  

المؤسســة وتطورهـــا, والمتعــاملين معهــا, ألنهــا تــدور فــي مجملهــا حــول أوجـــه النشــاط المختلفــة بالمؤسســة, مثــل تــاريخ 
سياستها, تنظيمها الدالي, اللجـان, توصـيف الوظـائف, القـوة العاملـة, إجـراءات وخطـوات العمـل, وغيرهـا مـن العمليـات 

 .األخري

أمــا المقـــررات الوظيفيـــة, فتـــدور حــول قضـــية واحـــدة وهـــي الوظــائف المطلوبـــة ألداء األعمـــال المختلفـــة بكفـــاءة  
ميــة, علــي اعتبــار أن ضــبط القــوي العاملــة يكفــل النهــوض باألعبــاء علــي الوجــه وفعاليــة فــي مختلــف الوحــدات التنظي

 .األكمل

 :نستطيع أن نجمل خطوات بناء  هيكل تنظيمي كالتالي 
  

 دراسة العمل

 هندسة اإلنتاج التخطيط

 دائرة االنتاج

 دائرة الموظفين المدير دائرة المبيعات

 البيع

 اإلعالن

 التسعير

 البيع

 اإلعالن

 التسعير

 دائرة المالية

التخطي
ط 
 المالي

 الميزانية

 اإلحصاء
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 خطوات بناء الهيكل التنظيمي
  :لتحديد كيفية القيام بعملية بناء الهيكل التنظيمي ال بد من القيام بالخطوات التالية

 الخطوة األولى
 . التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف( األنشطة ) األهداف للمؤسسة وعدد الوظائف  تحديد

 الخطوة الثانية
  . يتم إعداد قوائم تفصيلية بالنشاطات التي يتطلبها تحقيق أهداف المؤسسة

 الخطوة الثالثة
 .فإن هذه الخطوة ستركز على تجميع األنشطة المتشابهة معًا ووضعها في وحدة إدارية واحدة

 :ومن أهم هذه األسس( تكوين اإلدارات) و هناك أسس متعددة لتجميع األنشطة 
 حسب الوظائف( التجميع ) التقسيم ( أ)
 حسب المنتج( التجميع ) التقسيم ( ب)
 . حسب العمالء( التجميع ) التقسيم ( ج)
 حسب المناطق الجغرافية( التجميع ) التقسيم ( د)
 لة اإلنتاجحسب مرح( التجميع ) التقسيم ( ه)

 (تحديد العالقات التنظيمية ) الخطوة الرابعة 
بعد تكوين الوحدات اإلدارية فإنه البد من ربط هذه الوحدات مع بعضها من خالل تحديد العالقات المناسبة بين 

 .العاملين في مختلف المستويات اإلدارية رأسيًا وأفقياً 
 :هاوهذه العالقات التنظيمية تتصل بمفاهيم أساسية أهم

 اللجان -نطاق اإلشراف  –المركزية والالمركزية  –التفويض  –المسئولية  –السلطة 
 (تحديد العالقات بين الوحدات اإلدارية)  الخطوة الخامسة

دارة الموارد البشرية, البد  دارة التسويق, وا  دارة اإلنتاج, وا  بعد إنشاء الوحدات اإلدارية في المنظمة كاإلدارة المالية, وا 
جاد التنسيق بينها من خالل إيجاد شبكة اتصاالت رسمية بينهم تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بانسياب من إي
 .ويسر

 الخطوة السادسة
 اختيار وتنمية العناصر البشرية من أجل تنفيذ مهام الوحدات اإلدارية

ل الوظائف الموجودة في الهيكل, والبد بعد االنتهاء من عملية تصميم الهيكل التنظيمي تبدأ عملية اختيار األفراد لشغ
 .(وضع الرجل المناسب في المكان المناسب )أن يكون االختيار قائم على مبدأ 

 الخطوة السابعة
 (الخريطة التنظيمية ) رسم الهيكل التنظيمي على شكل مخطط يطلق عليه 
نطاق اإلشراف لكل شخص وعدد , والتبعية, و ( التنظيم ) والخريطة التنظيمية توضح حجم الهيكل التنظيمي 

 .المستويات اإلدارية, وُتعطي فكرة عن المناصب المختلفة
وقد تبين الخريطة خطوط انسياب السلطة من أعلى إلى أسفل وقد تكون الخريطة من اليمن إلى اليساروقد تكون 
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  .دائرية
 (إعداد الدليل التنظيمي )  الخطوة الثامنة

يسمى بالدليل التنظيمي وهو عبارة عن ملخص في شكل كتيب يتضمن اسم المنظمة , في هذه المرحلة يتم إعداد ما 
جراءاتها  .الخ… عنوانها, أهدافها, سياساتها, هيكلها التنظيمي بتقسيماته الرئيسية والفرعية, وا 

 الخطوة التاسعة 
دخال التعديالت المناسبة عليه عند الحاجة لذلك حتى  تتمثل في ضرورة مراقبة عملية التنظيم بشكل دائم ومستمر وا 

 .يلبي أي متغيرات مطلوبة

  :خصائص الهيكل التنظيمي الجيد
 ان الهدف االساسي للوظيفة التنظيمية هو تسهيل مهمة االدارة في القيام بمهامها لتحقيق األهداف المحددة

 :و من الممكن تحديد اهم الخصائص الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي الجيد 

 االستفادة من التخصص -1
 تحقيق الرقابة التلقائية -2
 التنسيق بين اعمال المنظمة -3
 عدم االسراف -4
 االهتمام بالنشاطات المهمة للمنظمة -5
 مراعاة الظروف البيئية -6

  :باإلضافة الى ضرورة يجب أن يتصف الهيكل التنظيمي الجيد بخصائص إضافية وهامة أ تتعلق بعدة جوانب أهمها
  : يالتوازن التنظيم -1

حيث ينتج التوازن التنظيمي عندما يحدث التعامل بين ما تحصل عليه كل وظيفة من المخصصات المالية و البشرية 
  .متساوي مع العائد أو درجة اإلسهام في األهداف التنظيمية

  :المرونة التنظيمية -2
ي حجم العمل المراد إنتاجه , فإذا زاد المرونة بمعنى قدرة التنظيم على تعديل هيكله لمقابلة التغيرات التي حدثت ف

حجم العمل فمعنى هذا خلق وظائف جديدة مما يتطلب األمر تعيين و تحويل األفراد إلى مجاالت أخرى أو االستغناء 
  .عنهم
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 :إعادة تصميم الهيكل التنظيمي 
تعتبر عملية تصميم وبناء الهيكل التنظيمية عملية مستمرة ألن مجرد التغيير في  :اعادة تصميم الهيكل التنظيمي 

اهداف المنظمة او في حجمها او الظروف البيئية التي تمارس نشاطها فيها او التغير في التكنلوجيا السائدة فيها له 
 تأثيره على الهيكل التنظيمي مما يتطلب اعادة التنظيم

 :عادة تصميم الهيكل التنظيمي اهم العوامل التي توجب ا

 وقوع خطأ في تصميم الهيكل التنظيمي االساسي -1
 اعادة التنظيم منعا لتصرفات ادارية غير مرغوبة -2
 تغيير المعايير واالسس التي اعتمدتها المنظمة -3
 تغير ظروف المنشأة االقتصادية -4
 حدوث تغير في اهداف المنشأة -5

 : مخاطر وهي  3مخاطر اعادة تصميم الهيكل التنظيمي 

 تتم عملية اعادة التنظيم على عجل يترتب على ذلك بعض االخطاءان  -1
 خلق اعمال لوحدات معينة حتى تبقى هذه الوحدات مشغولة -2
  المثالية دون النظر لواقعية تعديل الهيكل التنظيمي وظروف العمل -3

 :الهيكل التنظيميكيفية معالجة مخاطر اعادة تصميم 

 التأني في اعادة التنظيم الستكمال متطلباته وتجنب اعادة التنظيم غير المبرر -1
 توعية العاملين بأهداف المنظمة وغرس روح االلتزام -2
 اعتماد خبراء مختصين للقيام بدراسة اعادة التنظيم -3
 اجراء متابعة دورية بشأن تطبيق عملية اعادة التنظيم -4

 من هو الذي يقوم بعملية اعادة تصميم الهيكل التنظيمي ؟: السؤال الذي ُيطرح 

 :توجد عدة جهات مخولة للقيام بهذه المهمة وهي 

 االدارة العليا -1
 مدير الوحدة التنظيمية المعنية بموافقة االدارة العليا -2
 منظمات استشارية  -3
 لجان مختصة من داخل المنظمة وخارجها -4
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 :التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي
يضـم العالقـات الرسـمية المحكومـة بـالقوانين والتخصـص  -الهيكـل التنظيمـي -يتبين لنا مما سـبق, أن التنظـيم الرسـمي

وعلي العموم يضم هذا التنظيم تقسيم العمل, التخصص الوظيفي, التسلسل الهرمي للسلطة, العالقات . وتحديد األدوار
 .الخ...., القواعد والسياسات المكتوبةاالجتماعية الرسمية, نطاق اإلشراف, الحجم, األدوار

 :نماذج الهيكل التنظيمي الرسمي 

 :يوجد اربعة انواع من الهياكل التنظيمية الرسمية وهي الكالسيكي والعضوي والشبكي وتنظيم الفريق 
  : ويتألف من ثالثة انواع رئيسية: اوال الهيكل التنظيمي الكالسيكي 

 الهيكل التنفيذي  -1
 الهيكل الوظيفي -2
 الهيكل االستشاري التنفيذي -3

ومبني على السلطة المركزية الموجودة في اعلى , وهو مستنبط من ادارة الجيوش الحديثة  : التنظيم التنفيذي  -1
ومن ثم يكون هناك رئيس اعلى واحد يتخذ القرارات ويصدر االوامر الى المرؤوسين وهكذا تتدرج , قمة المنظمة 

 .السلطة من مستوى الى اخر 
 : مزايا  4أهم مزايا هذا النموذج هي 

 الوضوح والبساطة -1
 تسير السلطة بخطوط مستقيمة من االعلى الى االسفل  -2
 المسؤولية محددة -3
 اعتماد التنظيم على النظام واطاعة االوامر والتعليمات الصادر من الرؤساء الى المرؤوسين  -4

 :عيوب  5ولكن اهم عيوب هذا النموذج هي 

 أي عد الفصل بين الوظائف االدارية والفنيةيهمل مبدأ التخصص  -1
 يتعذر تحديد االدارات واالقسام اال اذا فرضها اداري قوي -2
 يبالغ في اهمية الرؤساء االداريين -3
 يتعذر في تحقيق التعاون والتنسيق بين االدارات المختلفة  -4
  يحمل كبار االداريين مسؤوليات تزيد طاقاتهم -5

حينما وضع اسس االدارة العلمية وبين ان االعمال يجب ان تخضع ( فردريك تايلور)استنبطه : التنظيم الوظيفي  -2
وان االعمال يمكن تصنيفها الى اعمال يدوية واعمال ذهنية واعمال تنفيذية واعمال فنية , للتخصص وتقسيم العمل 

هو القاعدة  واعمال استشارية وغيرها ومعنى كل هذا ان العمل يجب ان يؤديه المتخصص فيه وان التخصص
 االساسية في تأدية االعمال 

 االفادة من مبدأ التخصص  -1
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 تحقيق التعاون والتنسيق بين االفراد والرؤساء في االقسام المختلفة -2

 امكان ايجاد طبقة من العمال المدربين -3

 سهولة الرقابة واالشراف على االعمال-4

 امكان تكوين طبقة من المالحظين-5

 االداري من الحصول على مساعدة ادارية وفنية تمكنه من معالجة قضايا المنظمةتمكين الرئيس -6
 :أهم عيوب هذا التنظيم الوظيفي هي 

   صعوبة فرض النظام في المستويات الدنيا من التنظيم 
 الميل الى التهرب من المسؤولية 

التنظيم التنفيذي من حيث استقامة سبل هذا النوع من التنظيم يجمع بين مزايا : التنظيم التنفيذي االستشاري  -3
المسؤولية ومن حيث السلطة الموحدة في توجيه االعمال وبين مزايا التنظيم الوظيفي من حيث االفادة من التخصص 
واستخدام طبقة الخبراء الفنيين الذين يقومون بمساعدة الرؤساء االداريين في المسائل التي لها طبيعة فنية والتي تحتاج 

 .تشارة من حيث تأديتها الى اس

 :مزايا  5أهم مزيا هذا النوع من التنظيم التنفيذي االستشاري هي 

 السلطة المددة -1
 توفير معلومات فنية لمراكز اتخاذ القرارات -2
 االفادة من مبدأ التخصص  -3
 زيادة خبرات وتجارب طبقة االداريين نتيجة لآلراء الفنية -4
 تقوية مركز الرؤساء االداريين بوجود مساعدين فنيين  -5

 :ولكن من اهم عيوب هذا النوع من التنظيم التنفيذي االستشاري هي 

 االحتكاك بين طبقة االداريين والفنيين  -1
 ميل الفنيين الى ممارسة السلطة التنفيذية   -2
 اريينصعوبة تحديد مجال ومدى السلطة في االستعانة بخبرة الفنيين واالستش  -3
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ومن االنواع المستخدمة لهذا النموذج ما يسمى بالمصفوفة التنظيمية حيث تقسم : الهيكل التنظيمي العضوي : ثانياا 
كما تقوم االدارة العليا بإنشاء ادارات اخرى بعدد المشاريع التي تقوم , المنظمة الة عدة دوائر تعكس الوظائف الرئيسية

 بتنفيذها المنظمة المعنية 

 :مزايا  7مزايا المصفوفة التنظيمية اهم 

 سرعة االستجابة للمتطلبات البيئية -1
 يوفر الخبر الفنية في الوقت والمكان المناسب -2
 االستخدام االمثل للموارد المادية والبشرية  -3
 يعتبر فعاال في تنفيذ المشاريع المعقدة -4
 تنويع الخبرة للعاملين في المنظمة -5
 النتائجيسهل عملية الرقابة على االداء و  -6
  توفير الوقت والتكلفة -7

 ولكن يعاب عليه احتما اثارة التناقضات بين العاملين*  

 :اهم الحاالت التي تتطلب استخدام المصفوفة التنظيمية هي 

 وجود ضغوط خارجية تهدف الى التركيز على الخبرة الفنية والنتائج مًعا -1

  المعلوماتالحاجة الى توفير المقدرة العالية لمعالجة -2

 عندما تكون ضغوط العمل كثيرة -3

بموجب هذا النموذج يتواجد تنظيم مركزي صغير يعتمد على منظمات اخرى غيره  : الهيكل التنظيمي الشبكي : ثالثا 
للقيام ببعض االنشطة مثل الدراسات والبحوث واالنتاج والتوزيع والتسويق والنقل او أي اعمال اخرى رئيسي وذلك 

 .التعاقد  على اساس
 : ومن مميزات هذا النموذج 

 انه يتيح لإلدارة امكانية أي موارد قد تحتاج اليها المنظمة   -1

 امكانية تحسين الجودة من خالل استخدام خبراء فنيين متخصصين  -2
 :ومن عيوب هذا التنظيم 

 عدم وجود رقابة مباشرة -1
 يزيد درجة المخاطرة على اعمال المنظمة -2
تلجأ المنظمات في الوقت الحاضر الى ان تكون اكثر مرونة لمواجهة التغيرات البيئية : الفريق  تنظيم: رابعاا 

ومن خالل . المتسارعة والمنافسة الشديدة فتقوم بإنشاء فرق عمل تتولى مسؤولية حل المشاكل التي تواجهها البيئة 
 .لديها هذا االسلوب تستطيع المنظمة االستفادة من كافة التخصصات الموجودة 
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 :مزايا تنظيم الفريق 

 يخفف من الحواجز التقليدية بين الوحدات المختلفة في المنظمة -1
 يمكن المنظمة من التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة -2
 يتيح لألفراد في كل وحدة تنظيمية معرفة مشاكل الوحدات التنظيمية -3
 قراريقوي الروح المعنوية للعاملين من خالل مشاركتهم في اتخاذ ال -4

 :عيوب تنظيم الفريق 

 شعور االفراد العاملين بالصراع والوالء المزدوج -1
 يحتاج تنظيم الفريق الى وقت طويل لالجتماعات والتنسيق -2
  يتطلب هذا النوع من التنظيم الالمركزية  -3

وتحـدده الخـرائط يمارسون ألوانا من النشاط وأنماطًا مـن السـلوك, بعضـها رسـمي  -أو التنظيم -فاألفراد داخل المؤسسة
التنظيمية, وهو ما سبقت اإلشارة إليه, أما اآلخر, فهو غير رسمي, وينشأ بطريقة تلقائية نتيجة للتفاعل الحر والتلقائي 

 :فما هو التنظيم غير الرسمي في مجال العمل؟ ولإلجابة علي هذا السؤال, نتطرق لما يلي. بين األفراد

 : مفهوم التنظيم غير الرسمي

فـــراد فـــي المؤسســة الصـــناعية تحديـــدًا مجموعــة مـــن النشـــاطات, وهــم فـــي ذلـــك يســلكون أنماطـــًا مختلفـــة مـــن يمــارس األ
السلوك, بعضها رسمي تحدده الخـرائط التنظيميـة, وبعضـها اآلخـر غيـر رسـمي ينشـأ بطريقـة تلقائيـة مـن جـراء التفاعـل 

 .الحر بين األفراد
 : ماهية التنظيم غير الرسمي

التنظيمــات تتــألف مــن بنــاء رســمي يحــدده المســؤوليات والواجبــات بطريقــة تســمح بــأداء الوظــائف مــن المســلم بــه أن كــل 
وتنفيذ المهام المحددة بدقة, ويسهل إدراك هذه البناء ومعاينته ألنه يمثل الخريطة التنظيمية التي تكشف عـن العالقـات 

ســــل الرئاســــي للســــلطة, والنطــــاق المحــــدد المتبادلــــة بــــين مختلــــف الوظــــائف واألدوار, كمــــا تصــــور هــــذه الخريطــــة التسل
وكــل هــذه القواعــد . لمســؤوليات المكانــة الرســمية ومســتوياتها, وكــذلك قنــوات االتصــال بــين كافــة المســتويات المتدرجــة

واألســس واللــوائح التــي تتضــمنها الخريطــة التنظيميــة ألي تنظــيم, هــي التــي تعــرف باســم البيروقراطية,وقــد تعــرض هــذه 
ت عدة, لعل أهمها أنه جاء خاليًا من أية إشارة إلي وجود أنماط أخري للعالقـات فـي التنظـيم مـن دون التنظيم  إلنتقادا

, فــالتنظيم أيــا كــان محالــه يشــهد فــي (الرســمية)العالقــات الرشــيدة والعقالنيــة التــي تتســق مــع خطــوط الســلطة النظاميــة 
نمـــا هنـــاك أنمـــاط مـــن العالقـــات تكـــون غيـــر الواقـــع عالقـــات ال تقتصـــر فقـــط علـــي مـــا تتضـــمنه الخريطـــة التنظيميـــة,  وا 

 .متوقعة, لكنها تشكل مع نظيرتها الصورة الكاملة للبناء التنظيمي

إن مثل هذه األنماط غير المتوقعة, أو االنحرافات عن النمـوذج المثـالي, تتجلـي بوضـوح وتـؤثر فـي قـدرة التنظـيم علـي 
ط السلوك نتيجة التجمع التلقائي بـين األفـراد داخـل تنظـيم معـين إنجاز أهدافه, وتنشأ هذه األنماط من العالقات أو أنما

البنـــاء االجتمـــاعي "والجـــدير بالـــذكر إن الـــبعض يفضـــل اســـتخدام مصـــطلح . اســـتغرق فـــي نشـــاطهم فتـــرة زمنيـــة معتبـــرة
 ومهمــا يكــن المفهــوم المســتعمل". التنظــيم االجتمــاعي غيــر الرســمي", والــبعض اآلخــر يســتخدم عبــارة "لجماعــات العمــل
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وتشـبع الحاجـات والرغبـات التـي ال . للداللة علي هذا األمر, فإن أهم ما يميز هذه األنمـاط أنهـا تلقائيـة وأوليـة ومباشـرة
يستطيع التنظيم البيروقراطي إشباعها, كما أنها تؤدي وظائف محددة, وفـوق هـذه وذاك, فإنهـا تعبـر عـن عالقـة معينـة 

 .نتيجة لبعض الظروف الداخلية والخارجية التي تدعم تطويرهايطورها األعضاء داخل التنظيم فيما بينهم, 
 :أنواع السلوك غير الرسمي

نجاز المهام, وهو الذي يعرف باسم : ينقسم السلوك غير الرسمي بدوره إلي قسمين أحدهما ال صلة له بأداء األعمال وا 
رف باسـم التنظـيم غيـر الرسـمي, فمـثاًل, النشاط غير الرسمي, أما اآلخر الـذي لـه صـلة وثيقـة بإنجـاز األعمـال فإنـه يعـ

يكون الذهاب إلي المطعم أو التحدث عن مباراة لكرة القدم مجرد نشاط غير رسمي, لكنه مـن الممكـن أن يصـبح جـزءا 
مـــن التنظـــيم إذا ســـاهم أو أثـــر بصـــورة مـــا فـــي أداء العمـــل, كـــأن يعمـــل علـــي رفـــع الـــروح المعنويـــة بـــين العـــاملين فـــي 

 .الخ...ي تقييد معدالت اإلنتاج, أو يؤثر في اختبار بعض المرشحين للنقابةالمؤسسة, أو يساهم ف

 Technicalوفـي هـذا الصـدد, لـيس كـل سـلوك يقـوم بـه الفـرد هـو بالضـرورة سـلوك اجتمـاعي, إذ هنـاك السـلوك الفنــي 
السلوك الفنـي أن : ولتفسير ذلك نقول. Socialوالسلوك االجتماعي  Socio-technicalاالجتماعي  -والسلوك الفني

هو الذي يرتبط مباشرة بمهارة معينة, كالطبيب الذي يجري عملية جراحية, والباحث الذي يجري تجربه, وما إلي ذلـك, 
حيث أن القائم بهذا العمل يستطيع إنجـازه بغـض النظـر عـن طبيعتـه النفسـية أو االجتماعيـة أو الدينيـة, أي سـواء كـان 

فمثل هذا السلوك يعتبر سـلوكا غيـر اجتمـاعي ألنـه . غير متزوج, متدينا أو غير ذلك انطوائيًا أو انبساطيًا, متزوجا أو
 .يرتبط بالمهارة التي يتميز بها صاحبها ال غير

الفني, فإن الجانب االجتماعي يتمثل في تلك التفاعالت االجتماعية التـي يـدخل فيهـا  -أما بالنسبة للسلوك االجتماعي
مـع أنـاس آخـرين, وهـذا فـإن ( فنيـًا ورسـمياً )مه بالعمل المكلف به, حيث أنه يتعامـل الشخص صاحب المهارة نتيجة قيا

ـــك األدوار, والتفاعـــل  ـــة لشـــاغلي تل ـــد المكانـــات االجتماعي ـــة, كتحدي ـــأداء األعمـــال المختلف الجانـــب االجتمـــاعي يـــرتبط ب
ولــذلك فمــن الممكــن . ئم بالعمــلاالجتمــاعي بــين القــائم بالعمــل وبــين غيــره مــن األفــراد, وتــأثير ذلــك التفاعــل علــي القــا

 .وصف هذا الجانب أو الجزء من العمل الذي يتطلب تفاعاًل اجتماعيًا معينا بأنه سلوك فني اجتماعي

ويكون المسـتوي الثالـث مـن السـلوك, هـو ذلـك المتعلـق بالمسـتوي االجتمـاعي البحـت, والـذي يقـوم بـه الشـخص بغـرض 
الحال بذلك الشخص الذي يتناول طعامـه مـع  أشـخاص آخـرين, أو يتفـق الدخول في عالقة اجتماعية معينة, كما هو 

 .معهم علي تخفيض وتيره اإلنتاج وما شابه ذلك

وحقيقة األمر, أن كل األنماط الثالثة تتفاعل فيما بينها بحيـث يصـعب الفصـل بينهـا فـي كثيـر مـن األحيـان, لكـن عنـد 
. علي ذلك النوع من السلوك الـذي تغلـب عليـه الصـفة االجتماعيـةدراسة التنظيم غير الرسمي مثاًل, فإن التركيز يكون 

, أننــا إذا حصــلنا علــي كــل التفــاعالت االجتماعيــة, واســتبعد منهــا كــل مــن التفاعــل "ميلــر وفــورم"وفــي هــذا الصــدد يــري 
خل ضـمن االجتماعي, وكذلك إجراءات العمل الرسمية, فإن ما يتبقـي يـد -الذي يقتضيه الجانب الفني, والجانب الفني

 :وهذه المعادلة تبين ذلك. السلوك االجتماعي غير الرسمي

ــــة = الســــلوك االجتمــــاعي غيــــر الرســــمي تفــــاعالت الســــلوك الفنــــي + تفــــاعالت الســــلوك الفنــــي)–التفــــاعالت االجتماعي
 (.إجراءات العمل الرسمية+ االجتماعي
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 :تطور االهتمام بالتنظيم غير الرسمي

د حظي باهتمام كبير من قبل المختصين والدارسين يفوق بدرجـة كبيـرة مـا لقبـه غيـره الحقيقة أن التنظيم غير الرسمي ق
مــن جوانــب التنظــيم األخــري, فبعــد أن كانــت اهتمامــات البحــوث االجتماعيــة فــي مجــال التنظــيم والعمــل تنصــب علــي 

الفيزيولوجيـة واالقتصــادية,  دراسـة المشـكالت العمليــة المتصـلة بالعمليـة اإلنتاجيــة مباشـرة, كتحليــل العالقـة بـين العوامــل
وبـين معــدالت اإلنتــاج, حيــث حــاول تــايلور وزمــالؤه تقــديم دليــل للحركــة والــزمن يســتهدف رفــع الكفايــة اإلنتاجيــة للعامــل 

ومـا لبثـت البحـوث والدراسـات أن اتخـذت منحـي آخـر, بعـد أن تبـين بمـا ال يـدع . ومستندًا علي مبدأ الرجل االقتصادي
الطــرح, وأصــبح االهتمــام أكثــر بالعوامــل الســيكولوجية والــروح المعنويــة, وتبــين مــن خــالل هــذه مجــااًل للشــك فشــل هــذا 

ــــة  ــــه الفردي ــــي حاجات ــــه مــــع اآلخــــرين, وعل ــــي عالقات ــــي درجــــة كبيــــرة عل ــــة للعامــــل تعتمــــد إل ــــروح المعنوي البحــــوث أن ال
نية, مــن االهتمــام الخــاص بــالفرد, وهكــذا ابتعــد االتجــاه الحــديث, مــع بدايــة ظهــور اتجــاه العالقــات اإلنســا. واالجتماعيــة

ليهــتم أكثــر فــأكثر بالعوامــل االجتماعيــة فــي مكــان العمــل, ثــم أخــذ نطــاق البحــث المــنظم للبنــاء االجتمــاعي لجماعــات 
ويعزي الكثير من الدارسين هذه التحوالت في بؤرة اهتمام البحث في مجال الصناعة إلي تلك . العمل يتسع أكثر فأكثر
هـــا التنظـــيم الصـــناعي, واأليديولوجيـــة اإلداريـــة التـــي صـــاحبت اتســـاع نطـــاق التنظيميـــات الكبـــري, التطـــورات التـــي عرف

 .وسيطرتها علي مجاالت الحياة االجتماعية المختلفة

ولقــد جــاءت دراســات رواد مدرســة العالقــات اإلنســانية لتكشــف عــن حصــيلة العالقــات الشخصــية واالجتماعيــة التــي ال 
ينهــا, حيــث أشــارت جــل الدراســات إلــي أن التنظــيم غيــر الرســمي هــو محصــلة العالقــات دخــل للســلطة الرســمية فــي تكو 

الشخصية واالجتماعية, التي ال دخل للسلطة الرسمية بها أو في تكوينهـا, ولكنهـا تنشـأ تلقائيـا عنـدما يـرتبط النـاس كـل 
لناس وعالقاتهم, فـي حـين يركـز منهم باآلخر, والتركيز في هذه التنظيمات غير الرسمية يكون منصبًا باألساس علي ا

التنظيم الرسمي إلي الوظائف من حيث السلطة واالختصاص, وعلي ذلك فالقوة غيـر الرسـمية تـرتبط بفـرد أو شـخص, 
في حين ترتبط السلطة الرسمية بالمركز أو الوظيفة, ويمارسها الشخص عنـدما يكـون فـي هـذا المركـز, ومـن ثـم يمكننـا 

ة شخصــية, أمــا الســلطة الرســمية فهــي تنظيميــة, تســتمد مــن خــالل الخريطــة التنظيميــة أو القــول, أن القــوة غيــر الرســمي
 .التنظيم البيروقراطي

ونتيجة للفروق بين المصادر الرسمية وغير الرسمية, فإن التنظيمات الرسمية قد تنمو في الحجم, أمـا التنظيمـات غيـر 
لـــي أن تبقـــي صـــغيرة الحجـــم, حتـــي تظـــل تعمـــل فـــي حـــدود فإنهـــا تســـعي إ( علـــي األقـــل تلـــك المترابطـــة تمامـــاً )الرســـمية 

العالقات الشخصية, وهذا ما يفسر وجود تنظيمات غير رسمية كثيرة داخل المؤسسات الكبيرة, وتواجدها علي مختلـف 
أمـا بالنسـبة لمجـال العمـل, فـإن نشـاط بعضـها قـد يكـون مقتصـرًا بكاملـه ضـمن إطـار المؤسســة, . المسـتويات التنظيميـة

 .البعض منها قد يعمل جزئيًا خارج إطار المؤسسةكما أن 

ومهمــا يكــن, فــإن التنظيمــات غيــر الرســمية نظــرًا لصــغر حجمهــا وعــدم ثباتهــا, فإنهــا ال تعتبــر بــدياًل مناســبًا للجماعــات 
الرسمية, كما أنها ليست معارضة لها, ولهذا أصبحت المؤسسات الحديثة تعتقد أن التنظيمـات غيـر الرسـمية يمكـن أن 

 .وم بعنصر المساعدة فقط, أو أنها تكمل عمل التنظيم الرسميتق
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 :عناصر التنظيم غير الرسمي

 :يتألف التنظيم غير الرسمي من مجموعة عناصر، من أهمها ما يلي

وهي جماعات صغيرة من األشخاص, تتميز بالتفاعل التلقائي الذي يحدث لفترات : الجماعات غير الرسمية - أ
طويلة نسبيًا بين األعضاء المنتمين لهذه الجماعة, وكل عضو يؤدي دورًا مجددًا, لتحقيق أهداف محددة 

 Friendship, وجماعات األصدقاء Cliquesجماعات الزمر : ومن أمثلة هذه الجماعات, نذكر. ومشتركة
Groups  والعصب ,Gangs....ووفقا لهذا التعريف, فإن مجموعة من األفراد يركبون عربة, أو . "الخ

نما يعتبرون حشدًا أو  يندفعون من بوابة المصنع, أو يذهبون إلي المطعم, ال يعتبرون جماعة غير رسمية, وا 
طويلة نسبيًا, وال يتصف سلوكهم جمهرة, حيث أنهم ال يتصلون ببعضهم اتصااًل وثيقًا, وال يتفاعلون معا لفترة 

والجدير بالذكر, أن جماعات الحشد أو ". بالثبات واالستمرار, كما أنهم ال يسعون إلي تحقيق غاية مشتركة
الجمهرة قد يسلك أعضاؤها سلوكيات تتأثر بالقيم الحضارية والعادات السائدة في المجتمع, كتلك المعامالت 

رأة, أو تحترم الكبير وتعطف علي الصغير, فهي سلوكيات ال تتأثر بروابط الخاصة التي تكون رقيقة تجاه الم
 .واحدة( غير رسمية)االنتماء لجماعة 

وهم أشخاص متميزين يحتلون مكانة مرموقة ضمن الجماعة, ويتحصلون علي هذه  :القادة غير الرسميين - ب
ارة الفنية وحرية الحركة في العمل, المكانة غير الرسمية نتيجة للعديد من األسباب كالسن واألقدمية والمه

والذين وبناء الشخصية والثقافة, والجدير بالذكر, أن الجماعة غير الرسمية قد تتخذ قائدًا واحدًا لها, كما قد 
تتخذ مختلفين تبعًا للقضايا المختلفة التي تشكل اهتمام الجماعة من حيث آلخر, فقد يهتم قائدًا بمتابعة 

وبطبيعة الحال, فإن القائد ونظير ما يقدمه من . الخ...جور وأخر للخدمات الترويجيةالشؤون المتعلفة باأل
 .خدمات للجماعة غير الرسمية, فإنه يصبح محل تقدير معنوي من األعضاء

يحدد العالقات بين هذه الجماعات من حيث الحقوق والواجبات والمكانات, ومدي ما لكل منها  :وجود تنظيم -ج
 .ر علي غيرها من الجماعاتمن نفوذ أو تأثي

تحكم سلوك أعضاء الجماعة, وتنظم العالقات القائمة بينهم من ناحية, وبينهم وبين غيرهم من  :وجود قوانين -د
 .أعضاء الجماعات الخارجية من ناحية أخري

علي مجمعة من اآلراء والمعتقدات والقيم التي تدعم قواعد السلوك وتحكم ألوان النشاط التي  :اتفاق الجماعة -هـ
األحداث واآلراء والقضايا التي لها صلة : يمارسها األفراد, ومن أمثلة تلك اآلراء والمعتقدات والقيم نذكر

 .بتماسك الجماعة
 :أمثلة لما قد يقوم به التنظيم غير الرسمي في مجال العمل

ومن الصعوبة . الخ....تختلف أعمال وممارسات الجماعات غير الرسمية تبعًا للظروف والمستجدات وطبيعة العمل
بمكان تحديد دقيق لهذه األعمال, ومن بين أهم األمثلة لذلك ما قدمه كل من ميلر وفورم, والتي يمكن تلخيصها فيما 

 :يلي

 .حدوث إضراب بدون إنذار سابق -1
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 .النقابة للنظام الذي يفرضه الرؤساء عدم استجابة أعضاء -2

 .قيام نقابة عمالية بدون أية مساعدة ظاهرة -3

 .حدوث ظاهرة الغياب فجأة وبدون سبب ظاهر -4

 .وجود حاالت للسرقة والتخريب -5

حدوث صراع بين جماعتين في مؤتمر يعقده المديرون, دون أن يحدث في االجتماعات السابقة ما يشير إلي  -6
 .راع بينهماوجود بوادر لهذا الص

رفع أحد األقسام لوتيرة اإلنتاج أو المدخرات, مقارنة بغيره من األقسام المماثلة في التخصص, دون سبب  -7
 .ظاهر

 .قيام إحدي الجماعات بأنشطة اجتماعية متعددة, في حين أن غيرها ال تقوم بمثلها -8

 .االنتشار السريع لإلشاعات داخل المؤسسة -9

ت نشأة الجماعات غير الرسمية في مجال العمل يمكن تلخيصها في النقاط ومهما يكن من أمر, فإن خلفيا 
 :التالية

 :عوامل الوظيفة أو المهنة: أوالا 

يرجع بعض علماء االجتماع تكوين الجماعات غير الرسمية إلي عامل الوظيفة أو المهنة, حيث أن األشخاص الذين 
في تنظيمات غير رسمية, ويحاولون االبتعاد عن غيرهم ممن يشتركون في أعمال متشابهة يميلون إلي االشتراك معًا 

فمثاًل نالحظ أن موظفو المكاتب يتحاشون االختالط بالعمال اآلخرين أو االشتراك . يحتلون مكانات أعلي أو أدني
معهم علي موائد الطعام, كما أنهم يرفضون ترك العمل المكتبي واالنضمام للعمل علي مستوي الورشة في خط 

كما أنهم يصفون العمال من ذوي الياقات الزرقاء بأنهم غير مثقفين, يكفرون من الفوضي وتسمون . تاج المباشراإلن
 .بالخشونة في المعاملة, وبالمقابل فإن العمال بدورهم يتخدون مواقف مماثلة تجاه اإلداريين

رية داخل المؤسسة, فإن الجماعات غير ونظرًا لالختالفات المهنية والمستويات التأهيلية الكثرة بين الموارد البش
الرسمية تتشكل تبعًا لذلك, بحيث نجد أن العامل الماهر يعلو في درته علي العامل غير الماهر, والميكانيكي من 
الدرجة األولي يفوق زميله في الدرجة الثانية, كما يفوق الميكانيكي البسيط مساعده, وهذا األخير يفوق البواب وهكذا 

  .لنسبة للوظائف األخريدواليك با

 :عوامل ذاتية أو خصوصية: ثانياا 

حيث يرجع البعض نشأة الجماعات غير الرسمية إلي عوامل ليست مهنية أو وظيفية, كعامل العمر, أو األقدمية, أو 
العمل يشعرون أن النوع أو الحالة االجتماعية, أو االنتماء الديني, فنجد مثاًل أن كبار السن والعمال ذوي األقدمية في 

مكانتهم االجتماعية تفوق غيرهم من العمال حديثي التوظف أو األصغر سنًا, ولهذا تميل إلي كل فئة إلي تشكيل 
 .جماعة تشترك معًا في خصائص متميزة
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 :العامل األيكولوجي: ثالثاا 

لجماعات غير الرسمية, فالقرب حيث يعتبر فريق آخر أن العامل األيكولوجي أو المكاني يلعب دورًا مهمًا في تشكيل ا
. المكاني يساعد ال محالة, علي زيادة االتصاالت ونمو العالقات بين األشخاص الذين يعملون في مؤسسة واحدة

ولهذا يميل األشخاص الذين يعملون في عنبر واحد إلي االشتراك معًا في تنظيمات غير رسمية بحكم التقارب الفيزيقي 
 .مستمر الذي ينشأ في بيئة العملبينهم, نتيجة للتفاعل ال

 :المكانة االجتماعية أو الهيبة: رابعاا 

ويري بعضهم أن الجماعات غير الرسمية قد تنشأ نتيجة لعوامل مرتبطة بالمكانة االجتماعية أو الهيئة التي يتمتع بها 
آخرين, يشكلون فيما األشخاص سواء داخل المؤسسة أو خارجها, حيث يستقطبون نظرًا لما يتمتعون به أشخاصًا 

 .بينهم جماعة غير رسمية

وحقيقة األمر, أنه ال يوجد عامل واحد أو وحيد وقاطع يمكن أن يكون سببًا لنشأة الجماعات غير الرسمية في مجال 
نما قد تتكاتف وتشترك معًا عوامل مختلفة, ولو أنه قد يبدو بالنسبة لبعض الجماعات أن عاماًل يكون أكثر  العمل, وا 

وتبقي أهمية الجماعات غير الرسمية كبيرة في المؤسسة الحديثة خصوصًا, يتعين علي إدارات . ية بالنسبة لغيرهأهم
الموارد البشرية أن توليها العناية الخاصة, وأن تسعي جاهدة الستمالتها لخدمة المصلحة العامة, وذلك بأن تدخل 

 .معها في حوار غير رسمي وخلق جو ودي وتعاوني معها

 :السلطة والبناء التنظيمي: ساا خام

علي الرغم من تعدد األراء والمواقف, واختالف وجهات النظر حول مفهوم السلطة, فإن هناك أمر الجدال فيه, وهو 
 ثالثة    اقتران السلطة بحرية التصرف واتخاذ القرار لتنفيذ مهام معينة  وهناك 

 أنماط من السلطة 

تباع تعاليمهتستند إلي  : السلطة الروحية  -1  اإللهام وتؤدي الى الوالء للقائد وا 

 تستند إلي قدسية التقاليد وتؤدي الى ثبات الماضي واستمراريته:  السلطة التقليدية -2

 تستند إلي القانون لتنظيم كل جوانب الحياة:  السلطة القانونية -3

زيتها, ال مركزيتها, عالقة السلطة بين التنفيذيين ومن هذه الزاوية, فإنه يمكن معالجة السلطة من حيث تفويضها, مرك
ومن المعلوم أن عالقات السلطة سواء كانت عالقات عمودية أو عالقات أفقية, فإنها هي العوامل . واالستثماريين

 (.األقسام, الدوائر, اإلدارات)التي تجعل التنظيم ممكنًا, وهي التي تربط ما بين مختلف الوحدات التنظيمية 

ذا  دققنا النظر في الكتابات المتوفرة حول بناء السلطة في المؤسسة, نجد أنها تتحدث عن طبيعتها وطبيعة وا 
ورغم التباين الملحوظ حول اعتبارها . األيديولوجيات والسياسات الممارسة لتحقيق االستغالل األمثل للموارد البشرية

فإن الجدل ما زال مستمرًا في الدوائر األكاديمية حول أداة قهر واستغالل, أو أداة توجيه وتحكم وضبط, ( السلطة)
 .أهمية التسلسل الهرمي للسلطة في عالقته باستثمار الموارد البشري, وكيفية استغاللها علي نحو عالقني ورشيد 
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