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 داءالهــا
 

 
 

 إىل كل الذين يؤمنون بضرورة تنظيم وتطوير 

  0مؤسساتهم       

 إىل كل اإلداريني املبدعني  املخلصني فـي والئهم 

 0 ملؤسساتهم     
اهدي جهدي املتواضع يف توضيح مفهوم وكيفية بناء اهلياكـل 

 التنظيمية التي تعترب األساس يف عمل أي مؤسسة
 اليتها ونشاطها التنظيميوالتي من خالهلا ميكن قياس فع
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ا بكف اةة و ـأهدافه  علي تحقيق تهاهادفة لمساعدأداة  وسيلة أو ؤسسةيعتبر الهيكل التنظيمي ألي م
ار األف راد و تحقي  ق ف ي تنفي ا الل    و اتل اا الق راراح و تحدي د ادو فاعلي ة   م خ ل ال المس اعدة

 الوحداح و األنش ة   و تف ادي الت دالل و االودواجي ة و االلتنا  اح و ايره ا االنسجام بيخ ملتلف

   ؤسساحي المـاح فـفاخ للهيكل التنظيمي تأثير كبير علي سلوك األفراد و الجماع ومخ ناحية ألرى
   و االلتوام اح المترتب ة عل ي العمل و التلصص يتضمخ إسناد مهام وواجباح محددة للفرد فتقسيم

 . الفرد و تو عاته نتيجة لالك  د توفر له الشعور بالرضا عخ العمل
الر يس  ية  أو ش  كل يوض  ل بالرس  م كاف  ة الوظ  ا ف ؤسس  ةالتنظيم  ي ص  ورة لهيك  ل الم هيك  لاليمث  ل 

ال   بعخ ول   و  الس   ل ة  بعض  هابوالوح  داح ااداري  ة والعا    اح الت  ي ت   رب  ب  يخ تل  ك الوح   داح 
 واألبعاد األفقية لن اق ااشراف. ؤسسةمسؤولية التي ترب  بيخ أجواة الموال

 عم ل بي  ة إيج اد عل ي العم ل ف ي   درتها عل   ن اجل تنظيم ي هيك ل بن اة في المنظمة نجاح يعتمد
 التنظيم ي هيكله ا ب يخ والموا م ة والت  ابق التكي ف م خ عالي ة درج ة تحقي ق عل  و درتها مناسبة

 أهمي ة ال ك ل ال م خ ويتب يخ المادي ة موارده ا وكف اةة البش ري  العنص ر ةكف اة وك الك وأه دافها 
مخ حيث مفهوم ه وتعريف ه باعتب ارإل اا  ار ال اي يح دد ااداراح   ؤسسةللم التنظيمي الهيكل وجود

 ال فوض وي بش كل تس ير التنظيمي ة العملي اح ف اخ ومناس   جي د تنظيم ي هيكل دوخ فمخواأل سام 
 فتص بل أه دافها وع خ مس ارها ع خ وتنحرف ؤسسةالم تتلب  حيث يخمت علمي أساس إلي يستند

 فالهيك ل والمادي ة  البش رية الم وارد ه در إل ي إض افة والتراج   لانح دار وتتج ه الفا  دة عديم ة
 واتل اا الع امليخ وحافوي ه معنوي اح ت دني حي ث م خ سلبية أثار عليه يترت  الما م اير التنظيمي

 وتواي د وااب دا  ال م وح وانلف اخ والوظيفي ة التنظيمي ة واع احالن وتواي د س ليمة اي ر   راراح
 والهي  اح ال وواراحف ي  العلي ا اادارة تحمله ا الت ي والمس  ولية العم ل ع  ة ف اخ ولهاا   النفقاح

 0 األليرة السنيخ في ملحوظة ويادة واد و د والمؤسساح

ي ـل المؤثرة فـالعوام وكالك  والوظا ف ول  السل ة دالل المؤسساح الهيكل التنظيمي  ناتناول
وا  الهياكل التنظيمية ـأن  ـإلتمح ااشارة تصميم الهيكل التنظيمي ومراحل هاا التصميم   كما 

د ـي الجيـل التنظيمـص الهيكـونمااجها وأشكالها موضحا الك بالرسوماح   كما تضمخ لصا 
داد هاا ـمية وكيفية بنا ها فقد تم إعولبياخ أهمية الهيكل التنظيومقوماته وبياخ أهميته.ته وفعالي

ة ـالكراس الت ويري الاي والمتضمخ فصاخ األول يبيخ مفهوم الهيكل التنظيمي والتعريف به لغ
ر  ـواص احا وت ورإل عبر المراحل التاريلية الممتدة مخ عصر صدر ااسام وال  و تنا الحاض

ي ـإل والعوامل المؤثرة عل  البناة التنظيموالفصل الثاني يبيخ أهميته والغرخ منه و واعد إعداد
داد ـاس فعاليتها وأيضا إعـوأنوعه بالمؤسساح الملتلفة وموايا وعيو  كل نو  منها وكيفية  ي

الدليل التنظيمي )النظام الداللي( الاي يشرح مكوناح الهيكل التنظيمي وتفصياته  ووضل عا ة 
 وبيخ أسبا  عملية إعادة  ؤسساح العامة واللاصةت وير الهيكل بعملية ااصاح ااداري في الم

  إل  ـه وتعالـاخ الفضل في إتمام هاا الجهد المتواض  يعود بعد هللا سبحان0التنظيم في المؤسساح 

د ـاا الجهـاللهم تقبل منا ه0جمي  الباحثيخ الايخ سبقوني في هاا المجال وفقهم هللا جميعا 

  85ااسراة االية   وما أوتيتم من العلم إال قليال (()):  تعال  ال 0 الكريمالمتواض  لالصا لوجهك 
 
 

 املقدمـة
 

 عدنان ماشي وايل
2012 
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 ))مفهوم اهليكل التنظيمي((
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 

 حمتويات الفصل األول

 

 0يمفهوم  اهليكل التنظيمــ  ـ

 0تعريف اهليكل التنظيمي لغة واصطالحا     ـــ

 0التطور التارخيي لبناء اهلياكل التنظيمية ـــ 

 يف عصر صدر اإلسالم  اهليكل التنظيمي للدولة   ـــ
 0االمـوي يف العصر  اهليكل التنظيمي للدولة ــــ

 0العباسي العصريف   اهليكل التنظيمي للدولة  ـــ
 0 اضر اهليكل التنظيمي يف العصر احل  ـــ
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 : يالهيكل التنظيم مفهوم أوال : 

  ؤسسةللم الملتلفة الداللية واأل سام ااداراح يحدد إ ار عخ عبارة التنظيمي الهيكل    
 وكالك الوظا ف  بيخ وانسيابها السل ة ل و  تتحدد التنظيمي الهيكل لال خـفم     

  0 ؤسسةالم أهداف تحقيق عل  معا تعمل التي الملتلفة اادارية داحـالوح يبيخ     

 :ـ ثانيا : تعريف الهيكل التنظيمي لغة واصطالحُا
 تعريف الهيكل التنظيمي لغة :ــ 1        

ة ـم اللغـتنظيمي مخ لال استعراضي لبعخ معاجتعريف صريل ومباشر للهيكل ال أجد لم
ادي( ـ  )للفيروو أبـ)محمد بخ مكرم ( والقاموس المحي العربية ومنها )معجم لساخ العر 

   األتي:ـوالصحاح في اللغة)محمد بخ أبي بكر الراوي( وكانح هاإل التعاريف تنص عل

 تعريف اهليكل التنظيمي اسم القاموس ت
                      (1) 0لهيكل : هو الضلم مخ كل شيةا معجم لساخ العر  1

 0(2)الهيكل : البناة المشرف  0الهيكل : الضلم مخ كل شية القاموس المحي  2

 (3) 0 التنظيم : التنسيق 0الهيكل : البناة المشرف  معجم صحاح اللغة 3

 

 0الُمنسق( وبالك يمكخ أخ نعرف الهيكل التنظيمي لغة بأنه ) البناة الُمشرف 

 : تعريف الهيكل التنظيمي اصطالحا ـ2
 التنظيمي أوجو منها األتي :ـأورد الكتا  والباحثوخ ااداريوخ العديد مخ التعاريف للهيكل 

 

 تعريف اهليكل التنظيمي اسم الباحث ت
محمود سلماخ  1

  العمياخ

 (2002 ) 

 (4) عبر )هو االية الرسمية التي يتمكخ لالها إدارة المنظمةـ أ 
   والمرؤوسيخ( تحديـد ل و  السل ة واالتصال بيخ الرؤساة    

 )هو نظام للسل ة والمساةلة والعا اح بيخ الوحداح ـ   

 0الاي يحدد شكل و بيعة العمل الاوم للمنظمة(  ةالتنظيمي    

 درإل الباري عبد 2

  (1994) 
 ويش ير   نظ يمالت ووظ ا ف أج واة ب يخ المتبادلة للعا اح ترتي  ")

 األه داف تحقي ق لغاي اح للس ل ة الهرم ي التسلسل إل  المفهوم هاا
 (5)0( بفاعلية

  اموس اوكسفورد 3
1970 P: 2048 

 

 )هو العا اح التبادلية لألجواة أو العناصر المكونة للوحدةـ أ 

 (6)0( ككل و التي تعيخ لصا صها و  بيعتها المتفردة       
 ةالعناصر المعتمدو تركي  مخ األجواة أو ـ )هو جسم منظم أ  

 0تفاعلية (  عل  بعضها أو المتراب ة بعا اح تبادلية أو        

4 Schermerhorn 

1999 
العا اح و  نواح  إل )هو منظومة مخ المهام وتدفق العمل   يشير 

 (7) احوالمجموع االتصال التي ترب  سوية عمل ملتلف العناصر

هب ا . د سووووااذ ا وووو  5

احمد عيسو/ععض  

 باذ باينت

 (8)0)هو اا ار الاي تمارس اادارة بدالله وظا فها( 

)هو الوعاة الاي يرب  نشا  الوظا ف المتعددة التي تقوم بها أجواة 

 0التنظيم الملتلفة 
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 كما أخ البعخ سماإل )البنياخ التنظيمي ( وعرفه كاآلتي :

 

 تعريف اهليكل التنظيمي اسم الباحث ت
 عقليي      1

     )1996) 0 

 

إ ار يوضل التقسيماح أو الوحداح أو األ سام اادارية الت ي  تتك ـوخ  )"
منها المنظم ـة مرتب ة عل   ش كل مس توياح ف وق بعض ها ال بعخ   تأل ا 

لال   ه األوام   ر  ش   كل ه   رم يرب ه   ا ل     سل    ـة رس   مية تنس   ا  م   خ
دن    وم  خ لال  ه م  ـخ المست  ـوى األعل  ـ  أو األ حوالتعليم  اح والتنويه  ا

 (8)0(  تتضل نقا  اتلاا القراراح ومراكو السل ة  والمسؤولية

هو التركي  الداللي للمنظمة مخ كافة التقسيماح التنظيمية المكونة لها ) (1985)الحلو  2
ويوضل الهيك ل العا  ة ب يخ ه اإل التقس يماح م خ حي ث تبعي ة ك ل تقس يم 

 (9)0 (ومكوناته مخ التقسيماح األدن 

 

 : ـالهياكل التنظيميةلبناء  التطور التاريخي :ـثالثا    

 (10)يف عصر صدر اإلسالم   اهليكل التنظيمي للدولة: ـ 1

 قـد مـضة . وـضون بتدذج ا سلطـي و ا مقـدذج ا ضئاسـدأ ا تـي بتطبيق مبـل ا تنظيمـتميز ا هيك 

 : كان  كل مضحلة من مضاحل ا عصض مستايات و نبمضحلتا 

 : ()ص عهد الرسولمرحلة    

 اى اإلداذة ـمست ا ـ) ص ( بمستايين همال ـل ا تنظيمي في مضحلة عهد ا ضستمثل ا هيك      

  اادارياو ـالجه يـفا ـيمثل السل ة العلي )ص(كاخ الرسول و ا واإلداذة ا تنفي يةـا علي     
 :منهمف يلتارهم مخ المسلميخ األوا ل   ة ااسامية   يعاونه مخـللدول    

 

 اسم الصحابي جمال العمل ت
 مجلس الشورى 1

 (7و) ( مخ األنصار7)
 المهاجريخ منهممخ 

اخ   ـ  وابخ مسعود   وسلم يحموة   وأبو بكر   وعمر   وعل
  ار وحايفة   وأبو ار   والمقداد   وبالـوعم

 حايفة بخ اليماخ سرالصاح   2

 صيفيبخ الربي  بخ  حنظلهالحارث بخ عوف المرى و  لاتمالأميخ  3

              )ص(ُكتّا  الرسول  4
 ( منهم42بلغ عددهم )

  والوبي   ر   ولال   د    يأب   و بك   ر   وعم   ر   وعثم   اخ   وعل   
  ولالد ب خ الولي د    الحضرميبخ  األشيدى   والعاة وحنظله

ش عبة    ومحمد بخ مسلمة   والمغيرة ب خ رواحهوعبد هللا بخ 
وجه  يم ب  خ   وي  ة ب  خ أب    س  فياخومعا    وعم  رو ب  خ الع  اص

   وعبد هللا بخ أب  سرح الصلح   وشرحبيل بخ حسنة
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 اسم الصحابي جمال العمل ت
)ص(  مغانم الرسول كات  5

 (صاح  المغانم)
بخ ويد  و كع  بخ عمرو معيقي  بخ أب  فا مة

 األنصاري

 حايفة بخ اليماخ حرث ثمر الحجاو كات  6

 ة بخ عتبة وعبد هللا بخ األر معاال كات  القبا ل 7

إجابة كت  الملوك عخ  8
 الرسول)ص(

 األر م عبد هللا بخ

 وجهيم بخ الصلح الوبير بخ العوام كات  أموال الصد اح 9

 والحصيخ بخ نمير المغيرة بخ شعبة كات  المعاماح والمدايناح 10

 شرحبيل بخ حسنة كات  التو يعاح إل  الملوك 11

 لهجو سول )ص(شعراة الر 12
 0 المشركيخ

 وكع  بخ مالك رواحه حساخ بخ ثابح وعبد هللا بخ

 ثابح بخ  يس ل ي  الرسول )ص( 13

 ترجماخ الرسول )ص( 14
إل  الفارسية والرومية  

 والحبشية واليهودية ةوالقب ي

 ثابح ويد بخ

 ناجية ال فاوى وناف  بخ ظري  النوفل  كتا  المصاحف 15

 بخ أب  حنتمة شفاة أم سليماخ الكتابةتعليم النساة  16

 عبادة بخ الصامح تعليم أهل الصفة القراخ 17

 عبد هللا بخ نوفل المدينة فيأول  اخ  18

 مصع  بخ عمير مقرئ المدينة 19

 فيأول لواة ُعقد حمل  20
 ااسام

 عبد هللا بخ جحش

 المدينة( )عل  الساعدى وسبا  بخ عرف ة أبو دجانة ُعمال الرسول )ص( 21
 )عل  نجراخ حر  أبا سفياخ بخ

 عتا  بخ أسيد والي مكة 22

 راشد بخ عبد هللا القضاة والمظالم 23

 وويد بخ ثابح   وأبو  يس بخ السكخ أُبّ    ومعاا   حفظه القرآن جميعه 24

 
 

وأصد هم ديخ هللا عمر  في  وأشدهم  أبو بكر بأمتي أمتيأرحم  )) يقول )ص(وكاخ الرسول 
د بخ ـوالحرام معاا بخ جبل   وأفرضهم وي   وأعلمهم بالحال يعل اهمضوأ حياة عثماخ   

 .(( راحـة أبو عبيدة بخ الجـوأميخ هاإل األم ثابح   وأ رأهم أُبّ  بخ كع    ولكل أمة أميخ
وسالم مول  أبي  - فبدأ به -لاوا القرآخ مخ أربعة مخ عبد هللا بخ مسعود  )ص( )) كما  ال 

 . ((ة ومعاا بخ جبل وأبي بخ كع حايف
 
 

 : )رخ( مرحلة عهد اخللفاء الراشدين     

 فقد بروح عدة مستوياح في عهد الللفاة الراشديخ )رخ(  المتأثرة باتسا  ر عة الدولة    



  

   

8 

 فقد تم فصل السل اح  في األ اليم و جعل  كل سل ة  مخ السل اح اادارية و  إدارية    
  ية تعمل كل منهما مستقلة عخ األلرى حت  ال ينفرد  شلص واحد بكلالمالية و القضا    

 ويتضل مخ لال اللار ة التوضيحية  سل اخ أمراة األمصار  تم تحديداألمور و بالك     
 مدى أهمية الر ابة بنوعيها و ما يستوجبه مخ ضرورة الر ابة للتأكد مخ التوام حكام     

 و د تم استلدام أسلوباخ في الر ابة هما :ـلمركوية األ اليم بتوجيهاح الحكومة ا   

 رقابة الناس على والتهم: أ ـ     

 االستفساذ من ا االة ووتم استخدام ماسم ا حج مكاناً  تلقي ا شكاوى من ا مظلامين           

 0 ا  ين يجب أن يفدوا  لحج لا عما         

 أسلوب تقصي احلقائق:   ـ    

 خبضون و ا ضقباء  مالحظة أعمال ا االة و تقديم تقاذيض  لخليفة . و كانيُبعث ا م       

  0  ا مشضف عل/ ه ا ا جهاز محمد بن مسلمة      

 (11)  األمويـ الهيكل التنظيمي للدولة في العصر   : 2 

إن ا هيكول ا تنظيموي  لدو وة فوي  (2008يضى د. عبد ا عزيز ا دوذي بكتابه) ا ونظم اإلسوالمية 

األموواي قوود تاسووا كثيووضا نتيجووة  تاسووا اإلعمووال واتسووا  ا دو ووة اإلسووالمية فووي زموون  ا عصووض

األمووايين واتخووادهم دمشووق كعادوومة  لدو ووة اإلسووالمية ممووا أدى د ووو إ وو/ تطوواذ ا وودواوين 

  تناسب ا حاجة ا تي تتطلبها ا دو ة ومن أهم ا دواوين ا تي أنشأها األمايان ومهماتها :ـ
 

 التي يقوم بها الديواناملهمة  اسم الديوان ت
 0تنظيم اللراج وجبايته وهو عماد مالية الدولة ديواخ اللراج 1

 0حفظ أسماة الجند وأوصافهم وأنسابهم واع ياتهم ديواخ الجند 2

وأوامرإل بعد أخ تلتم النسلة  حفظ نسلة مخ رسا ل اللليفة ديواخ اللاتم 3
 0منعا للتووير  األصلية بالشم  وتلرم

نقل االبار والرسا ل بيخ العاصمة والوالياح أو بيخ الوالياح  البريد ديواخ  4
 0 ونقل بعخ الحاجاح والمواد للدولة بعضها البعخ

 0النظر في كل ما ينفق ويلرج في الجيش أو ايرإل  ديواخ النفقاح 5

 تحرير رسا ل اللليفة وأوامرإل في الدالل وبمكاتباته م  اللارج  ديواخ الرسا ل 6

  0ينظر في موارد الوكاة والصد اح وفي توويعها بيخ مستحقيها يواخ الصد ةد 7
 0ينظر في إدارة أموال الدولة اير المنقولة مخ أبنية وحوانيح  ديواخ المستغاح 8

ااشراف عل  المصان  التي تنسج المابس الرسمية والشاراح  ديواخ ال راو 9
  0وااعام 

 

( إن أهم ما قام به األمايان هوا  66و 64ا ازذاء وا كتاب )ص ويضى ا جهشياذي في كتابه 

تعضيووب دواويوون ا عووضاا وا شووام ومصووض بعوود أن كانووت تسووتخدم ا للووة ا فهلايووة فووي ا عووضاا 

وا ضوميووة ) ا يانانيووة(  فووي ا شووام وا قبطيووة  وا يانانيووة فووي مصووض ممووا سوواعد علوو/   وويا  

بح ا للة ا عضبيوة  لوة اإلداذة وا ثقافوة إةوافة وانتشاذ ا للة ا عضبية بين ا ماا ي وعل/ إن تص

 (13)0إ /  لة ا سياسة وا دين 

 

 (12)  ـ الهيكل التنظيمي للدولة في العصر العباسي : 3 

و وروإل ووادوا ف ي المركوي ة والس يما ف ي  األمويوخورث العباسيوخ التراث التنظيمي مخ 
سل ة ال ووير لتش مل  دواويخ جديدة   ووسعوا  وأح    دثوامنص      ال    ووارة    إح    داث



  

   

9 

الفارس  ية  ااداري  ةعل    جمي    ال  دواويخ   و   د اس  تفاد بن  و العب  اس م  خ التقالي  د  ااش  راف
ك ل  وإل واموالاوا عنهم  وانيخ الملك والمملكة وترتي   اللاص ة والعام ة وسياس ة الرعي ة 

  بقة حظها
 ومن ا دواوين ا تي كانت ماجادة في ا عصض ا عباسي هي :

 ملهمة التي يقوم بها الديوانا اسم الديوان ت
 0تنظيم اللراج وجبايته وهو عماد مالية الدولة ديواخ اللراج 1

 0حفظ أسماة الجند وأوصافهم وأنسابهم واع ياتهم ديواخ الجند 2

حفظ نسلة مخ رسا ل اللليفة وأوامرإل بعد أخ تلتم النسلة  ديواخ اللاتم 3
 0األصلية بالشم  وتلرم منعا للتووير 

 0النظر في كل ما ينفق ويلرج في الجيش أو ايرإل  ديواخ النفقاح 5

 تحرير رسا ل اللليفة وأوامرإل في الدالل وبمكاتباته م  اللارج  ديواخ الرسا ل 6

  0وكاة المواشي لاصة ينظر في  ديواخ الصد اح 7
  خيجم  الر ا  ويقدمها إل  اللليفة لينظر فيها ويتصف المشتكي  الحوا جديواخ  8
ديواخ مؤ ح تسجل فيه أسماة مخ صودرح أموالهم م  مقدار ما  المصادرةديواخ  9

  0 صودر منهم
ااشراف عل  أعمال الدواويخ الكبيرة ومرا بة الناحية المالية منها  دواويخ األومة  10

 0لاصة 
 0ااشراف عل  دواويخ األومة وتنظيم إعمالها  ديواخ ومام األومة 11
نظر في ديواخ لل 12

 المظالم
النظر في شكاوى الرعية مخ الوالة وحمايتها مخ تعدياتهم ويشرك 

 0اللليفة القضاة معه للنظر فيها 
 0التابعة لللليفة بصفته ر يسا للمسلميخ األراضي أمورالنظر في  ألصوافيديواخ  13
 0الايخ يلدموخ البا   أمور النظر في ماالحتشاديواخ  14
 0أدارة ضيا  اللليفة اللاصة وضيا  أسرته  ديواخ الضيا  15
وهو شعبة مخ بيح المال ومهمته تد يق حساباح بيح المال  ديواخ الجهباة 16

 وتد يق نوعية مواردإل
ديواخ الموالي  17

 والغلماخ
 0ينظر في شؤوخ الموالي واللدم المتصليخ بالبا 

ديواخ البر   18
 والصد اح 

لليفة في العراق ووارداتها التي التي و فها ال األو اف إدارة
 0تصرف عل  الحرميخ وحماية الثغور

 
 أس  اسال  دواويخ عل     أم  ورك  اخ لل  دواويخ المركوي  ة دواوي  خ ص  غيرة ف  ي الوالي  اح   وفص  لح 

و أوذد  جغراف  ي ومنه  ا دي  واخ المش  رق للوالي  اح الش  ر ية ودي  واخ المغ  ر  للوالي  اح الغربي  ة

 (16) األتي :ـاذي اإلسالمي و ناجزها عل/ ا نحا خصائص ا تنظيم اإلد (1997)ا مطيضي

 :اإلمارة ) التدرج الرئاسي أو اهلرمي ( 
 "إدا خضج ثالثة في سفض فليؤمضوا عليهم أحدهم". )ص(قال      

 

 

 :التوازن بني الرعاية )والية األمر( واملسؤولية  

 : " كلكم ذا  و كلكم مسؤول عن ذعيته .. ". )ص( قا ه       

) احليـــاد و  صـــاحالعمـــل ال  :املوضوعية بدافع إمياني (
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 :" من و / أمض ا مسلمين  يئا فا / ذجال و ها يجد من  ها أدلح  )ص( قا ه   

  لمسلمين منه فقد خان هللا و ذسا ه".     

 :وجوب الطاعة يف املعروف 
 .: " اسمعاا و أطيعاا و إن استعمل عليكم عبد حبشي كان ذأسه زبيبه" )ص( قا ه       

 :التخصص و تقسيم العمل  
 بصا حي أهلها ". : " استعيناا عل/ كل دنعة )ص( قا ه       

 :الشورى اإلميانية  
 : " ا مستشاذ مؤتمن ". )ص( قا ه      

  :التوثيق و التدوين مع البساطة و التيسري  

 " خيض ا ناس انفعهم  لناس ".)ص( قا ه      

 :نفستنمية الرقابة الذاتية و حماسبة ال  

 تعبد هللا كأنو تضاه فإن  م تكن تضاه فإنه يضاك". نأ: " اإلحسان  )ص( قا ه   

 :العلم و الرتبية و التدريب 

 : " ا حكمة ةا ة ا مؤمن فحيث وجدها فها أحق بها ". )ص( قا ه     

  :األمر باملعروف و النهي عن املنكر 

 ذسال هللا؟ قال : هلل و  كتابه  : " ا دين ا نصيحة )ثالثا( قلنا  من يا  )ص( قا ه     

  ضسا ه و ألئمة ا مسلمين و عامتهم" .   

 

 : ــ الهيكل التنظيمي للدولة في العصر الحاضر ـ : 4

  قد تطاذت ا هياكل ا تنظيمية  لدول با عصض ا حاةض وتاسعت كثيضا الستحداث ا ازاذات    

 وإداذات بمختلف ا تخصصات تمثل  قطاعات، تتبعها ا مختلفة  اإلداذيةوا هيئات وا تشكيالت     

 وتتبـا هـ ه   ضـد ا ازيـي بعـاإلداذات ا ضئيسية في ا هيكل ا تنظيمي و تمثل ا مستاى ا ثان    

 تختلف ا هياكل ا تنظيمية وإحجامها اعتمادا عل/ حجم  0 أقسام و عب ووحدات ا قطاعات    

  0تطبيق ا مضكزيـة أو ا المضكزيـة فـي أعما ها / ـدى ميلها إ ــالت ومـونشاطات تلو ا تشكي    

 اث ا كثيضة ـوألهمية ا هيكل ا تنظيمي فقد قدم ا باحثان في مجال اإلداذة ا دذاسات وا بح    

 عن كيفية بناء ا هيكل ا تنظيمي بناءا علميا   وأدبحت مادة علمية تدذس في كليات اإلداذة    

 يقضي عل/ ا كثيض من ا مشاكل ا تي تعاني منها اإلداذاتوبما يحقق األهداف ا مخطط  ها و    

 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 )) بناء اهليكل التنظيمي ((
 

 أهمية الهيكل التنظيمي : ـ: أوال 
 المستقرة البي ة بيخ ةـواضح عا ة فهناك   المحي ة بالبي ة يتأثر التنظيم وفعالية كفاةة إخ

 حمتويات الفصل الثاني

 0أهمية اهليكل التنظيمي ـــ

 0اإلغراض التي حتققها اهلياكل التنظيمية ـــ

 0عناصر اهليكل التنظيمي ـــ

 تنظيمياملبادئ التي يقوم عليها اهليكل الــ 

 0 اخلصائص الرئيسية للهيكل التنظيمي ـــ

 0خطوات بناء اهليكل التنظيمي  ـــ

 0اخلريطة التنظيمية  ـــ

 0عناصر اخلريطة التنظيمية  ـــ

 0العوامل احملددة لتصميم اهليكل التنظيمي  ـــ
 0 اثر الثقافة التنظيمية على بناء اهليكل التنظيمي ـــ

 0ية أنواع اهلياكل التنظيم ـــ

 0 قواعد تصميم اهليكل التنظيمي ـــ

 0العوامل املؤثرة يف التصميم التنظيمي  ـــ

 0خصائص اهليكل التنظيمي اجليد  ـــ

 اإلشكال املختلفة للهياكل التنظيمية وتطبيقاتها يف املؤسسات ـــ

 0مؤشرات قياس فعالية اهليكل التنظيمي  ـــ

 اإلداري  الحاإلصبتطوير اهلياكل التنظيمية  عالقة ــ

 إعداد الدليل التنظيمي )النظام الداخلي ( ـــ
 إعادة التنظيمـــ 
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 خـم ةـعالي ةـدرج يت ل  التعقيد ااـوه ظيمي التن الهيكل تعقيد ودرجة المتحركة والبي ة
 0المحي ة للتغيراح االستجابة مخ المنظمة تتمكخ حت  الامركوية

 (17) التالي في التنظيمي الهيكل أهمية وتنب 
 .المؤسسة دالل العا اح ترتي  ـ1
 هـيشب حيث هـأهداف إل  الوصول عل  التنظيم تساعد التي اادارية األدواح إحدى يعدـ 2

 لجسم الملتلفة ةـالفرعي باألنظمة يمسك كونه لإلنساخ العظمي بالهيكل التنظيمي الهيكل    

 .بعضها عخ منعولة داحـوح الملتلفة واأل سام الدوا ر تبق  البنياخ هاا اانساخ فدوخ     
 0المؤسسة  دالل والشع  واأل سام والدوا ر ااداراح توضيلـ 3
 .وىـمست لـك ومسؤولياح والتصاصاح مؤسسةال يـف يةاادار المستوياح توضيلـ 4

 لـتوض تنظيمية لري ة اعتبارإل دـح عند التنظيمية للهياكل المعاصر المفهوم يقف وال    
 الوظيفية لالتصاصاح منضب  تحديد مجرد أو ااشرافية والمس ولية اادارية  التبعية    

 اةـإلغ يـالنها  هدفها أداة هاا كل م  يمثل وإنما للتنظيم  المكونة اادارية للوحداح    
 نجاح دـويعتم    ااياتها نحو ان ا ها مخ وتحد المنظماح أداة تعر ل التي القوى    
 لتحقيق ةـمناسب عمل بي ة للق في  درتها عل  التنظيمية هياكلها بناة في الوواراح    

 كفاةة وكالك المؤسسة وأهداف التنظيمي الهيكل بيخ والت ابق التكيف مخ عالية درجة    
 (18) ومواردها البشر العنصر    
 

 : ـالتنظيمية هياكلاألغراض التي تحققها الثانيا :  

 التنظيمية ما يلي: هياكلمخ األاراخ التي تحققها ال

   فتوضل أنوا  وعدد  ؤسسةالتنظيمي كيفية تقسيم األعمال بيخ الموظفيخ في الم هيكلبّيخ الي ـ1
 ف ـسواة كانح تلك الوظا ف ر يسية ينا  بها تحقيق الهدف الر يسي أم وظا  هاا ف فيالوظ    
 اح ـم التوصيـا تقديـمساعدة ينا  بها القيام باألعمال الثانوية أم وظا ف استشارية ينا  به    
 والمشورة لألجهوة الملتلفة.    

 فتظهر  ؤسسةالرسمي في الم وّضل الهيكل التنظيمي ل و  السل ة والمسؤولية واالتصالي ـ2
 ل ر يس أو ـه فإخ كـوعلي  مخ له سل ة عل  مخ   ومخ مسؤول أمام مخ  ومخ يتصل بمخ    
 مرؤوس يتعّرف عل  مكانه في السلم ااداري.    

 ة.ـداح ااداريـوضل الهيكل التنظيمي العا اح والتنسيق بيخ ملتلف الوحي ـ3

 وحجم كل منها ونوعية النشا   ؤسسةوياح اادارية في المالهيكل التنظيمي عدد المست يخب ـ4
 الاي تمارسه الوحداح الملتلفة ومقارنة ن اق ااشراف فيها مما يسهل عل  المتعامليخ في    

 المؤسسة التعّرف عل  وا عها بسرعة.    

 تابعيخوّضل الهيكل التنظيمي ن اق ااشراف لكل ر يس مخ لال معرفته لعدد المرؤوسيخ الي ـ5
 لكل ر يس ومدى التبايخ أو التوافق في أعمالهم وبعد المسافة بينهم وبيخ الر يس. وفي    

 الك  يمكخ للمنّظم وض  توصياته إما بالتوس  في تفويخ السل ة أو تضييقها والك  ضوة     
 حس  المو ف.     
   ومستوياتها في  هاوا  وسل اتها وعا تها بأجؤسسةظهر الهيكل التنظيمي اللجاخ في المي ـ6

 الهيكل التنظيمي سواة كانح في المستوياح العليا) مثل لجنة المديريخ ولجنة  التل ي   ولجنة     
 خ الهيكل التنظيمي. ـالسياساح العامة  واللجنة المالية.. وايرها( أم في المستوياح األلرى م   

 كبيرة أو صغيرة(.) ( وحجم اللجاخدا مةو كما وتوضل الهيكل التنظيمية اللجاخ ) مثل: مؤ تة أ   

 ة ـج التدريبيـي البرامـدم فـفيد الهيكل التنظيمي في مجال تدري  الموظفيخ الّجدد فتستلي ـ7
التوجيهية ) أو التمهيدية( لتعريف   م ـي التنظيـف ـمموا عه ةـؤسسام المـالموظفيخ بأ س
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 م.ـاة عملهـم أثنـال بهـ  اتصـورؤسا هم ومرؤوسيهم واألشلاص الايخ سيكونوخ عل  
 عتبر الهيكل التنظيمي بمثابة وثيقة توضيحية يمكخ االستعانة بها لدراسة الت ور التاريلي ي ـ 8
 اادارية لال فترة معينة مخ الومخ. ؤسساحوالوظيفي للم      

 ف عل  التعرّ  ؤسسةستلدم الهيكل التنظيمي ألاراخ إعامية فتساعد األفراد مخ لارج المي ـ9
 وأعمالها واألشلاص الموجوديخ فيها بصورة سهلة وسريعة. هاأ سام    

 ساعد الهيكل التنظيمي في اكتشاف ومعالجة االنحرافاح واألل اة الموجودة في التنظيم مخي ـ10
 لال عملية تحليل الهيكل التنظيمية وعليه  فإنها تكشف العا اح اير السليمة والتدالل أو      
 الودواج بيخ المهام الملتلفة.ا     
 تتب  األسس والقواعد  ؤسسةفيد الهيكل التنظيمي باعتبارإل وسيلة في تبياخ ما إاا كانح الميـ 11
     ً  التنظيمية السليمة كن اق ااشراف ووحدة القيادة واألمر وتووي  العمل توويعاً من قياً سليما

 (20) عناصر الهيكل التنظيمي : ثالثا      

   دةـي عـالملتلفة للهيكل التنظيمي يتبيخ لنا إنها تشترك االبا ف استقراة التعريفاح مخ لال        
 : في الهيكل التنظيميا فرها توخ عناصر ال بد م    

 

  0للمنظمة الملتلفة ااداريةوجود الوحداح   
 0 محددة مهام في العمل ووجود وضوح التلصص  
 0سؤوليةوالم السل ة ول  ااشرافن اق   

 .والامركوية المركوية حيث مخ القرار اتلاا موا   

 

 المبادئ التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي :رابعا:       
  أو إعـادة بنا ه هنالك عـدة مبادئ أساسية تؤلـا في  التنظيميعند بناة الهيكل               

 وهـي : االعتبار        

  : مبـدأ وحـدة اهلـدف – 1    

 حيث أخ لكـل تنظيم هـدف يسـعي إلـيه .  

  : مبـدأ تقسيم العـمل ـ2   

 جـعل كل فـرد مس والً عخ جوة مخ العـمل.

  : مبـدأ وحـدة الرئاسة ـ3  

 لكـل عـامل ر يس واحـد يتلقـي منه األوامـر والتعليماح والتوجيهاح .
 ) ر يسيخ ار ـوا المرك  (

  : السـلطةمبـدأ تسـاوي املسئولية مع  ـ4  

 كـل مس ولية وظيفية تتبعها سل ة تمكخ مخ أدا ها . 

  : مبـدأ الوظيفة ـ5  

 التنظيم ااداري علي أساس الوظا ف ونو  العـمل الم لو  وليس علي أساس الشلص .

 :  مبـدأ قصـر خط السـلطة ـ6

 توداد الفعالية اادارية كلما  لح المستوياح اادارية .

  : مبـدأ املـرونة ـ7
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 ابلية التنظيم للتكيف ومقابلة التغيراح الداللية واللارجية في و ٍح وجيو دوخ الحاجة 
 0 إحـداث تعدياح جوهرية به  إل

 (21) التنظيمي:ـ للهيكل الرئيسية الخصائص: خامسا

 حصر ال عديدة التنظيمية الهياكل وأشكال ومتراب ة كثيرة وأبعاد متغيراح التنظيمي للهيكل
 : وهي التنظيمي للهيكل التالية الثاث الر يسية اللصا ص الكتا  بعخ حدد لها ولقد

 التعقيد: درجةـ 1  
  :يـوه التعقيد درجة تكوخ عناصر ثاث توجد     

 :يـاألفق يوالتخصص التقسيمـ  أ 

 بها ومـتق ة التيـاألنش   ـإل يـاألفق صـوالتلص األفقي التقسيم ويشير      
 واد  فكلما فيها المتنوعة والتلصصاح المهنية فـالوظا  جموعاحوم المنظمة      

 والتلصصاح المهخ و ـوتن ددـع اوداد وتقسيماتها التنظيمية الوحداح عدد      

  0 صحيل والعكس التنظيمي الهيكل يـف التعقيد وواد      
 :الراسي والتقسيم   ـ 

 واد التنظيمية احـالمستوي ددـع واد افإا التنظيمي الهيكل قـعم  ـإل يشير              

 0 صحيل والعكس تعقيدا التنظيمي الهيكل              

  :اجلغرايف والتقسيم ج ـ       

 المنظمـة ةوأنش ـ لعملياح الجغرافـي والتووي  االنتشار مـدى إلـ  يشير           
  الوحـداح عـدد واد ماكل التعقيد مـخ أعلـ  بدرجة يتصف التنظيمي فالهيكل           

 اـفيه العامليخ نسبة ووادح ملتلفة  وموا ـ  قـمنا  يـف للمنظمة التابعة           

 .بينها المسافاح ووادح           
 الرمسية:ـ 2 

 دـوالقواع ةـواألنظم القوانيخ  ـعل المنظمة ادـاعتم دىـم إل  اللاصية هاإل وتشير   
 ردـالف لوكـس وضب  توجيه في التفصيلية  والمعايير جراةاحواا والقراراح والتعليماح   
 ةـواألنظم القوانيخ اإلـه تكوخ أخ بالضرورة وليس عمله أداة أثناة وتصرفاته وأفعاله   
 .العاملوخ يعيها أخ يكفي بل مكتوبة والتعليماح   

 :املركزيةـ 3 
 ااـوله لها واحد ريفـتع ل ع الكتا  يتفق لم التنظيمي الهيكل في اللاصية هاإل أخ يبدو  
 تأثير ومنها جوان   عدة مخ والكتا  الباحثيخ مخ الكثير الهتمام المركوية موضو  حظي  
 ةـالمنظم ةـوفاعلي والتنسيق  واالتصال القراراح ااـاتل عملياح عل  العالمية المركوية  
 تركيو ةـدرج ةـيبالمركو دـويقص .يرإلـوا دا ـوااب بالمبادأة اـوعا ته ومرونتها   

 .العليا اادارة يد في أو واحد مركو في المهمة القراراح  ااـاتل   

 

 (22) خطوات بناء الهيكل التنظيمي: سادسا

 لتحديد كيفية القيام بعملية بناة الهيكل التنظيمي ال بد مخ القيام بالل واح التالية :  
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 :ـاخلطوة األوىل 

 ا ف ) األنش ة ( التي يت لبها تحقيق هاا الهدف. تحديد األهداف للمؤسسة وعدد الوظ   

 :ـاخلطوة الثانية 

 ة . ـداف المؤسسـق أهـيتم إعداد  وا م تفصيلية بالنشا اح التي يت لبها تحقي    

 :ـاخلطوة الثالثة 

 فإخ هاإل الل وة ستركو عل  تجمي  األنش ة المتشابهة معاً ووضعها في وحدة إدارية     
 ك أسس متعددة لتجمي  األنش ة ) تكويخ ااداراح( ومخ أهم هاإل األسس:هنا.و واحدة      

 0 )أ( التقسيم ) التجمي  ( حس  الوظا ف        

 0 ) ( التقسيم ) التجمي  ( حس  المنتج        
 .  )ج( التقسيم ) التجمي  ( حس  العماة        

 0 )د( التقسيم ) التجمي  ( حس  المنا ق الجغرافية        

 0 ( التقسيم ) التجمي  ( حس  مرحلة اانتاجـ )ه        

 :ـ اخلطوة الرابعة 

 بعد تكويخ الوحداح اادارية فإنه البد مخ رب  هاإل الوحداح  تحديد العا اح التنظيمية     
 ي ملتلف المستوياح ـة بيخ العامليخ فـم  بعضها مخ لال تحديد العا اح المناسب        

 ـها:ـة أهمـوهاإل العا اح التنظيمية تتصل بمفاهيم أساسي دارية رأسياً وأفقياً.اا       

 0(اللجاخ  ن اق ااشراف   المركوية والامركوية   التفويخ   المس ولية   السل ة )       

 : ـاخلطوة اخلامسة  

 نظمة كاادارة ي المـة فـبعد إنشاة الوحداح ااداري د العا اح بيخ الوحداح ااداريةتحدي    
 المالية  وإدارة اانتاج  وإدارة التسويق  وإدارة الموارد البشرية  البد مخ إيجاد التنسيق        

 اح ـل بتبادل البياناح والمعلومـة بينهم تسمـبينها مخ لال إيجاد شبكة اتصاالح رسمي      
 بانسيا  ويسر.      

 : ـ اخلطوة السادسة  

 خـد االنتهاة مـبع أجل تنفيا مهام الوحداح ااداريةلعناصر البشرية مخ التيار وتنمية ا    
 ي ـودة فـف الموجـعملية تصميم الهيكل التنظيمي تبدأ عملية التيار األفراد لشغل الوظا       

 (.الرجل المناس  في المكاخ المناس الهيكل  والبد أخ يكوخ االلتيار  ا م عل  مبدأ )وض        

 : ـ لسابعةاخلطوة ا  

  ة ـواللري ة ـة التنظيميـه ) اللري ـي لق عليرسم الهيكل التنظيمي عل  شكل مل       
 التنظيمية توضل حجم الهيكل التنظيمي ) التنظيم (   والتبعية  ون اق ااشراف لكل شلص       
 وعدد المستوياح اادارية  وتُع ي فكرة عخ المناص  الملتلفة.      
 خ يبيخ اللري ة ل و  انسيا  السل ة مخ أعل  إل  أسفل و د تكوخ اللري ة مخ اليمو د ت      
 و د تكوخ دا رية . إل  اليسار      

 : ـ اخلطوة الثامنة 

 في هاإل المرحلة يتم إعداد ما يسم  بالدليل التنظيمي وهو عبارة : إعداد الدليل التنظيمي     
  ا ـالمنظمة   عنوانها  أهدافها  سياساتها  هيكلهعخ مللص في شكل كتي  يتضمخ اسم        
 الخ.… التنظيمي بتقسيماته الر يسية والفرعية  وإجراةاتها       

 : ـ اخلطوة التاسعة 
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 اح المناسبة ـتتمثل في ضرورة مرا بة عملية التنظيم بشكل دا م ومستمر وإدلال التعدي    
 يراح م لوبة.عليه عند الحاجة لالك حت  يلبي أي متغ      

 :الخريطة التنظيمية: بعاسا  

 توضل ب ريقة الرسم  بيعة ونو   وهي احد مراحل وعناصر بناة الهيكل التنظيمي حيث         
 :بأنها  ةتعرف اللري ة التنظيمي الهيكل التنظيمي للمنظمة         
 تعريف اخلريطة التنظيمية اسم الباحث ت
 قوم عليهتالهيكل التنظيمي الاي  م بياني يوضلشكل أو رسهي ) (1996) عقيلي 1

 (23)0 (بنياخ المنظمة 

 الجوهري  2

( 1985 ) 

 وسيلة للتعبير عخ اا ار العام لشكل المنشاة وتصوير هيكل)هي 
   اعاح ووحداح  يتضمنه البناة التنظيمي للمنشاة مخ التنظيم وما 

 (24)0(  ول و  السل ة واالتصاالح لري ة التنظيم

 

ورشيد   نصوإل) وتحليل النظم اللرا   التنظيمية بلوحاح التنظيم ااداري بينما يسمي كتا  التنظيم

  1984)0 (25) 

 

 (26)( 1996 عقليي) : التنظيمية اللري ة هاتوضحاألمور التي 

 0 األنش ة الر يسية والفرعية 

 0 التقسيماح اادارية الر يسية والفرعية

 0 اادارية عدد المستوياح 

 0 ن اق ااشراف 

 0 ل و  السل ة 

 0 موا   ااداراح 

 0 مراكو اتلاا القرار 

 0  واللجاخ الدا مة المجالس 

 

  (27) إل  ثاثة أ سام ( 1985) و د  سمه الجوهري

  : خرائط التنظيم العامـ 1   

 0 ااجمالية لمكوناح المنشاة أو المنظمة وهي اللري ة التي تع ي الصورة          

 : خرائط االختصاصـ 2      

 وهي تعمل عل  إبراو االلتصاصاح األساسية للتقسيماح الر يسية عل  صورة         

 0 عباراح  صيرة ملتصرة        

 :  خرائط األفرادـ 3      

 0بياخ عدد األفراد في كل وحدة إدارية وهي تعمل عل          

 : خإل   سما وتقسم اللري ة التنظيمي           

وهي تشمل المنظمة وأ سامها وأعمالها          : خريطة تنظيمية رئيسية•     
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 0كاما

 : خريطة تنظيمية مكملة•     

 0لجوة مخ المنظمة وهي عادة ما تكوخ لقسم إداري أو        

 :التنظيمية عناصر الخريطة: ثامنا

 :التالية العناصر البّد مخ ُمراعاة عند رسم أو تصميم اللري ة التنظيمية      

 0 القمة إل  القاعدة تحديد عدد المستوياح اادارية مخ ـ1       

 0المستوى ااداري األعل  الوظا ف ااح األهمية األكبر في ـ2       

  0 ( مست يل أو مرب ) يعبر عخ كل وظيفة بصندوق ـ3       

 0  الصندوق ومنتصفه األدن السل ة التي ترب  الصناديق مخ منتصف أعل رسم ل و  ـ4       

 0 يعبر عخ اللجاخ بدوا ر بدل الصناديقـ 5       

 0 ل و  السل ة تكوخ متصلة ومستقيمة ـ6       

 0 ( إنتاج مثا ترسم اللري ة إما بأسماة ااداراح أو باأللقا  ) مدير ـ7       

 :  سوف ترسم به اللري ة وهي ثاثة أنوا تحديد الشكل الاي ـ 8       

 0 عمودي أو راسي          •

 0 أفقي            •

 0 دا ري           • 

 

 (28)  :تصميم الهيكل التنظيميوالمحددة ل العوامل المؤثرة : تاسعا 

 ومخيكوخ شاما ومناسبا ليتأثر الهيكل التنظيمي بعدة عوامل عند تصميمه وصيااته    
 العوامل والمحدداح :ـ هاإل    

 ـ    : حجم املنظمة 

 إال  ل التنظيميـ  الهيكـدى تأثيرإل علـالعلماة بيخ ارتبا  حجم المنظمة وم التلف      
 أنهم متفقوخ عل  أخ للحجم تأثير عل  هيكل المنظمة وله أثارإل الواضحة عل  التعقيد      

    ة ـكانح المنظم مافكل لهاعل  حجم الهيكل التنظيمي  وينعكس0 والرسمية والمركوية      
 ة ـي عمليـوخ الصعوبة كبيرة نسبيا فـصغيرة كاخ هيكلها التنظيمي صغيرا   لكخ تك      

   بينما عندما تكوخ المنظمة كبيرة فاخ  أداؤهاالواج   واألنش ةتقسيم وتحديد المهام       
 ا يؤدي ـعددا وتنوعا مم أكثر وااعمال ةاألنش يكوخ كبيرا وتكوخ  يالتنظيمهيكلها       
 0 سهولة في تقسيم العمل إل       

 : ـ دور حياة املنظمة  

 ة ـي مرحلـف أوالهيكل التنظيمي بعمر المؤسسة وهل هي في بداياتها  يتأثرحيث        
 اـوتنتهي بوواله بنشأتهاحياتها  تبدأ باانساخانحدارها فالمنظمة تشبه  أوت ورها        

 :بيئة املنظمة 

 ي في تحديد شكل ونو  الهيكل التنظيمي في المؤسسة   فالبي ة التي للبي ة دور ر يس      
 مؤسسة تعاني مخ عدم االستقرار   فاالستقرار  تعمل في جو مخ االستقرار تلتلف عخ      
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 فالمنظمة ال ،  يعني هيكل تنظيمي بسي  وعدم االستقرار للمؤسسة يستلوم هيكل معقد      
 ي تها وتتكيف معها وال بد للهيكل مخ التكيف والتعامل م  البي ةتتفاعل م  ب إخبد مخ       

 0 المنظمة الداللية واللارجية للمنظمة عل  السواة لضماخ استقرار وت ور      

 املوقع اجلغرايف للمنظمة : 

 تحتاج  ةعالمي أو يميةلإ فالمنظماح التي يتعدى عملها عدة موا   جغرافي كاخ تكوخ         
 هيكل تنظيمي كبير وملتلف عخ المنظمة في المكاخ الواحد ل إ        

 :ـ درجة التخصص  

 للمؤسسة فاخ كاخ التلصص في  يالتنظيمأخ التلصص في المهام يؤثر عل  الهيكل         
 العمل منلفضة كاخ الهيكل بسي ا والعكس صحيل        

 املوارد البشرية 

 أيضاا ـيكوخ الهيكل التنظيمي بسي  راح بسي ةاوي  د أفراداعندما يكوخ الم لو         

 :ـ التكنولوجيا 

 ي عا اح ـستمر فمفالتكنولوجيا احد المتغيراح الهيكلية ألنها تؤثر وبشكل مباشر و        
   ـاألفراد بالمنظمة وأيضا تؤثر عل  االتصال بينهم وعل  المستوياح اادارية وعل        
 دة ـفكلما واد استلدام التكنولوجيا في المنظمة وكانح معق0 هاواالنجاو واير األداة       

 تعقيدا أكثرهيكل تنظيمي  إل ومت ورة احتاجح        

 :ـ نطاق اإلشراف 

 عليهم  ااشراف ااداريخ يست ي  ـدد المرؤوسيخ الايـع ااشرافويقصد بن اق        
 ( يـأفقل ) ـهيكل تنظيمي مس   إلواسعا فسيؤدي  ااشرافكاخ ن اق  فإاا بفعالية       
 ضيقا فسيؤدي  ااشرافاخ ن اق ـك إاا إمامحدودة    ااداريةحيث تكوخ المستوياح        

 0ااداريةهيكل تنظيمي  ولي ) عمودي ( حيث توداد المستوياح  إل        

 : ـ نظام اإلدارة ) املركزية والالمركزية ( 

 يالتنظيمالعليا ( يقلل تعقيد الهيكل  اادارة) السل ة بيد فوجود المركوية في المنظمة        
 . يالتنظيموضوحا   بينما وجود نظام الامركوية يويد مخ تعقيد الهيكل  أكثرويكوخ        

 : ـاإلسرتاتيجية  

 فالهيكل التنظيمي هو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة وعليه فاخ أي تحليل أو تحديد        
  داف وإستراتيجية المنظمة )األهداف  ويلةـخ أهـالمنظمة ال بد أخ ين لق م لهيكلا        

 فالتغيير في إستراتيجية المنظمة ياومها تغير في الهيكل التنظيمي  المدى للمنظمة (        

 0 للمنظمة        

 :ـالقوة والسيطرة 

 اا ـيحتلوخ مراكو اتل الايخ ألول كللمنظمة  د يكوخ أحيانا نتيجة  يالتنظيمفالهيكل     
  مـوو صاحياتهـاي يعـال يالتنظيمفي المنظمة فهم الايخ يلتاروخ الهيكل  اررالق        

 يـبر فـومصالحهم   وعليه فاتجاإل وسياساح ااداراح العليا لها األثر األكاهم ونفو  

 (29)0(2000لتنظيمي للمنظمة )السالم وسعيد  تحديد الهيكل ا  
 
 

 على التنظيمية الثقافة ثرأ : عاشرا  : التنظيمي الهيكل بناء
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  :منها المنظمة لثقافة تعريفاح عدة هناك    

 تعريف الثقافة التنظيمية اسم الباحث ت
1 Kossen رؤس اة المنظم ة أعض اة يجلبه ا الت ي الق يم مجموع ة" بأنه ا 

 لتل ك الداللي ة البي  ة إل   اللارجي ة البي  ة م خ ومرؤوس يخ
 (30) "المنظمة

2 Schermerhorn ف ي فيه ا الع املوخ يش ترك والمعتق داح الق يم م خ نظ ام" بأنه ا 
 (31) 0 "الواحد التنظيم ضمخ النظام هاا ينمو بحيث التنظيم

 
 به جاة ما التصنيفاح هاإل ومخ المنظماح  في السا دة التنظيمية للثقافة تصنيفاح عدة يوجد

Harrison and Stokes (32) افـأصن  ـأرب  ـإل ةـالمنظم ثقافة بتصنيف  اما حيث 

 القوة: ثقافة ـ1
 ويحميالشلصية  و وة بالحضور القا د ويتميو الحسم عل  الثقافاح مخ النو  هاا يركو    

 .المركوية إل  ويميل له المللصيخ وير ي ويكافئ له  المللصيخ التابعيخ   
 واألدوار: النظم ثقافةـ 2

 الوظيفي والوصف الرسمية واللوا ل باألنظمة العامليخ توامال مدى عل  الثقافة هاإل تركو    
 لـاللوا  ودـوج أخ اـكم باللوا ل  التوامهم مستوى حس  الناس يكافأ الوظيفي حيث    

 تعارضح لو حت  القواعد  ـعل الناس يسير أخ ويج  النفوا استلدام سوة مخ يلفخ    

 . العمل مت لباح م     
 :نسانياإل التعاطف ثقافة ـ 3

 لآللريخ مـو ته الناس ويع ي البعخ بعضهم م  العامليخ بتعا ف الثقافة هاإل تتميو     
    ـم الو ح اةـ ض ويحبوخ معهم يعملوخ مخ  ـم والتعا ف باالنتماة الناس ويشعر     

 .اوـاانج خـع النظر خـبغ بالتساوي الناس مكافأة ويتم لـالعم لارج حت  بعضهم     
 اإلجناز: ثقافة ـ 4

 دف ـاله تحقيق عل  وتركو والتميو  والنمو النجاح عل  الثقافاح مخ النو  هاا يركو     
 ق ـالفري روحـب الناس ويعمل العمل  إنجاو كيفية في العامليخ لدى مرونة هناك لالك     

 .عالية معنوية بروح الناس يتمت      
 

 أنواع الهياكل التنظيمية : ـ:حادي عشر 

 ي:ـير مخ منظماح األعمال يوجد نوعاخ مخ الهياكل التنظيمية وهفي كث
 

 : اهلياكل التنظيمية الرمسية 
 ي للمنظمة  والتي فيه ـي الرسمـوهي الهياكل التنظيمية التي تعكس الهيكل التنظيم        

 . ةـة والمسؤوليـة والسل ـاألعمال واألنش ة وتقسيمها والعا اح الوظيفي تحدد        
 ي:ـواهم مراحل تصميم الهيكل التنظيمي الرسمي ه        

. تحديد األهداف للمنظمة 1      ة.ـوبالتالي تحديد االحتياجاح التنظيمي
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 ة .ـ. تحديد النشا اح الملتلفة التي ستعمل عل  تحقيق أهداف المؤسس2     

 ة.ـأنش ة ر يسية وألرى فرعي تقسيم النشا اح إل  ـ3     

 ة.ـد الوحداح التنظيمية وتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفتحدي ـ4     

 ة.ـتحديد الوظا ف ااشرافية والتنفياية دالل كل وحدة إداريـ 5     

 ة .ـرسم اللري ة التنظيمية للمنظمـ 6     

 (33)  يـالرسمية، وهيوجد أربعة أنواع من الهياكل التنظيمية      

  :اهليكل التنفيذي ـ 1    

 هو مستنب  مخ إدارة الجيوش الحديثة  ومبني عل  السل ة المركوية الموجودة              
   ـد يتولـفي أعل   مة المنظمة  وفي هاإل الحالة يكوخ هناك ر يس أعل  واح       

 ة ـم تتدرج السل ـاتلاا القراراح وإصدار األوامر إل  المرؤوسيخ المباشريخ ث       
 ة ـاا النمواج بالوضوح والبسا ـمستوى إل  آلر  ويمتاو هب ريقة منظمة مخ        
 وخ المسؤولية ـوتسير السل ة فيه بل و  مستقيمة مخ األعل  إل  األسفل  وتك       
 خ الرؤساة ـمحددة واعتمادإل عل  النظام وإ اعة األوامر والتعليماح الصادرة م       
 إل  المرؤوسيخ  أما ما يؤلا عليه هو:       

 ف اادارية والفنية(.ـدم الفصل بيخ الوظا ـيهمل مبدأ التلصص )أي ع أ ـ          
 يبالغ في أهمية الرؤساة اادارييخ بمنحهم سل ة كاملة في التصرف في   ـ         

 المسا ل الداللة في ن اق التصاصهم.               
 تهم ألنهم يتولوخ البح فييحمل كبار اادارييخ مسؤولياح تويد عخ  ا  ج ـ         

 اادارية والفنية. المسا ل              
 يتعار تحديد ااداراح واأل سام إال إاا فرضها إداري  وي.د ـ          

 يتعار فيه تحقيق التعاوخ والتنسيق بيخ ااداراح الملتلفة. هـ        

 ـ: اهليكل الوظيفي. 2

   أخـال يجـ  اادارة العلمية وبيخ أخ األعمـاستنب ه فريدريك تايلور حينما وض   
 ال ـخ تصنيفها إل  األعمـال يمكـتلض  إل  التلصص وتقسيم العمل  وأخ األعم    
 ال ـال فنية وأعمال استشارية وأعمـاليدوية واألعمال الاهنية وأعمال تنفياية وأعم   
   وأخ التلصص هو منصبية  ومعن  كل هاا أخ العمل يج  أخ يؤديه المتلصص فيه   

 ويتميو هاا النو  مخ التنظيم يما يلي: القاعدة األساسية في تأدية األعمال    

 دام ـة باستلـل األ سام وااداراح الوظيفيـخ مبدأ التلصص دالـاافادة م 

 اللبراة والملتصيخ.        

 إمكاخ إيجاد  بقة مخ العمال المدربيخ عل  تأدية المهام واألعمال. 

 تكويخ  بقة مخ الماحظيخ تست ي  أخ تقوم بااشراف عل  األعمال. إمكاخ 

 والحصول تحقيق التعاوخ والتنسيق بيخ األفراد والرؤساة في األ سام الملتلفة 

 عل  معلوماح مخ مصادرها المتلصصة.        

 سهولة الر ابة وااشراف عل  األعمال. 

 ه مخ ـرية وفنية تمكنتمكيخ الر يس ااداري مخ الحصول عل  مساعدة إدا 

 معالجة  ضايا المنظمة.               
 
 

 ومخ جهة ألرى  يعا  عل  هاا التنظيم ما يلي:           

   ـؤدي إلـخ التنظيم مما يـا مـصعوبة فرخ النظام في المستوياح الدني 

 الفوض  اادارية.                
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 اة  ـة مشاعة بيخ الرؤسالميل إل  التهر  مخ المسؤولية حيث أخ السل   

 بمعن  عدم وضوح السل ة والمسؤولية نتيجة تدالل ن اق إشراف الفنييخ                 

 والتنفياييخ                 
 :هي ثاثة أنوا  مخ الهياكل الوظيفيةهناك  

 : يف املنظم هيكل املهن  
 لتصاصاح الوظيفية ومبدأ التلصص في تقسيم العمل يتم تحديد اال لـ اعتماداً ع   

 . المهنية لملتلف النشا اح اادارية و التشكياح اادارية للمنظمة    

 : الرتب يف املنظمة  )هيكل املسميات  
 ة ـة الصعوبـالمس ولياح و درج اح وـخ حقيقة الواجبـتعبر العناويخ الوظيفية ع  

 . لمؤهاح الاومة لشغلهاا التي تمتاو بها الوظيفة عخ بقية الوظا ف بااضافة إلي    

 :هيكل األجور يف املنظمة 

 ي المنظمة إا تترت  ـة فـالمالية عخ الكلفة المالية التلمينية للوظيف تعبر الدرجة    

 . الوظا ف مخ الحد األعل  الدرجة إلي األدن  و لمجموعة درجاح لتسلسل وفقاً           

 (34) :اهليكل االستشاري. 3

   المسؤولية   ظيم التنفياي مخ حيث استقامة سبلخ التنظيم يجم  بيخ موايا التنهاا النو  م    
 ا التنظيم الوظيفي ـومخ حيث السل ة الموحدة التي تستلدم في توجيه األعمال  وبيخ مواي    
 دة ـدام  بقة اللبراة الفنييخ الايخ يقوموخ بمساعـمخ حيث اافادة مخ التلصص واستل    
 خ حيث ـا  بيعة فنية والتي تحتاج إل  استشارة مـاادارييخ في المسا ل التي لهالرؤساة     
 0 تأديتها   

 وموايا هاا النو  مخ التنظيم:     

 السل ة محددة.  

 اافادة مخ مبدأ التلصص.  

 تقوية مركو الرؤساة اادارييخ بوجود مساعديخ فنييخ في المسا ل التي لها  بيعة  

 متلصصة.           

 أكثر. ا يجعلها  ادرة عل  اتلاا  راراحتوفير معلوماح فنية لمراكو اتلاا القراراح مم 

 ةـ  تنميـؤدي إلـا يـويادة لبرة وتجار   بقة اادارييخ نتيجة لآلراة الفنية مم 

  بقة الرؤساة اادارييخ الايخ يتميووخ بالسل ة اادارية واللبرة الفنية.           

   عل  هاا النو  مخ التنظيم:ولكخ ما يعا      

 م ـ  تقديـر علـاالحتكاك بيخ  بقة اادارييخ والفنييخ  إااً أخ مهمة الفنييخ تقتص 

   ـؤدي إلـوخ السل ة التنفياية مما يـخ يملكـالنصل والتوجيه إل  التنفياييخ الاي            
 الصرا  في المنظمة.           

 التنفياية وهاا يؤدي إل  تدالل السل ة واض را   ميل الفنييخ إل  ممارسة السل ة 

 في تتابعها.            

 صعوبة تحديد مجال ومدى السل ة في االستعانة بلبرة الفنييخ االستشارييخ مخ  بل 

 التنفياييخ.          

  :اهليكل التنظيمي الشبكي. 4

 ايرإل للقيام ىرـظماح أل  منـبموج  هاا النمواج يتواجد تنظيم مركوي صغير يعتمد عل     
 الـ  والتسويق والنقل وأي أعمـببعخ األنش ة مثل الدراساح والبحوث واانتاج والتووي     

 ألرى ر يسية والك عل  أساس التعا د  وجوهر هاا النو  مخ التنظيم يتمثل في مجموعة     
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 ل ـمال التي تؤدى دالصغيرة مخ المديريخ التنفياييخ يتركو عملهم في ااشراف عل  األع     
  ق ـالمنظمة  وتنسيق العا اح م  المنظماح األلرى التي تقوم باانتاج والمبيعاح والتسوي     
 والنقل أو أي أعمال ألرى للشبكة التنظيمية.     

 أنه يتيل لإلدارة إمكانية استلدام أي موارد لارجية  د تحتاج  ومخ مميواح هاا النمواج     
 المنظمة مخ موارد لام وعمالة رليصة تتوافر فق  لارج الباد  أو  د تلجأ المنظمة إليها      
 . ودةـي تحسيخ الجـدام لبراة فنييخ متلصصيخ فـإل  تحسيخ الجودة مخ لال استل     
 ا ـعدم وجود ر ابة مباشرة  فاادارة العلي ومخ المآلا الر يسية عل  هاا النو  مخ التنظيم     
 ود ـ  العقـأ إلـة  فهي تلجـتملك السي رة المباشرة عل  جمي  العملياح دالل المنظمال      
 ل ـاا الهيكـك هـاللارجية مخ أجل إلوام المنظماح األلرى بتنفيا ما تم التعا د عليه  كال     
 التنظيمي يويد مخ درجة الملا رة عل  أعمال المنظمة مخ لال عدم التوام المتعا ديخ م       
  0المنظمة بتنفيا ما تم االتفاق عليه     

 (35): اهلياكل التنظيمية غري الرمسية 
 هي عبارة عخ لرا   تنظيمية وهمية تنشأ ب ريقة عفوية نتيجة التفاعل ال بيعي بيخ        

 خ ـراد العامليـاألفراد العامليخ بالمنظمة  حيث أثبح "ألتوخ مايو" في دراسته أخ األف       
 ي  ـل الرسمـينفقوخ جوًة مخ و تهم في أداة أنش ة اجتماعية ليس لها عا ة بالعم       

  .وتوصل أيضاً إل  وجود مبادئ ومعايير و واعد تحكم هاا النو  مخ الهياكل التنظيمية       

 
 كل التنظيمي الرسمي واير الرسمي.أوجه اللاف بيخ الهي

 

 ي غري الرمسياهليكل التنظيم اهليكل التنظيمي الرمسي
 يتم وضعه مخ  بل اادارة العليا وفق 

  ريقة مل  ة ومدروسة
 يتكوخ ب ريقة عفوية مخ لال مجموعة مخ 

 0العامليخ يعملوخ معا 

  العا اح بيخ العامليخ تتم وفق معايير 
 مكتوبة

 العا اح الشلصية هي األساس في الهيكل اير
 الرسمي 

  د يؤدي إل  إيجاد موا ف واتجاهاح تعارخ  نظمةيمثل السل ة القانونية في الم 
  واعد الهيكل الرسمي

 يهدف العامليخ مخ لال الهيكل الرسمي
 القيام بالمهام والواجباح التنظيمية إل  

   يهدف العامليخ في الهيكل اير الرسمي إشبا
 حاجاتهم النفسية واالجتماعية.

 

  التنظيمي. هيكلقواعد تصميم ال:  عشر ثاني

ال ـخ أشكـي عبارة عـتّكوخ في العادة مخ المفرداح والل و . أما بالنسبة للمفرداح فهي فهو 
ة ـأو المرب  أو الدا رة(. ويعبّر كل واحد منها عخ وظيف  هندسية بسي ة تتمثل في )المست يل

ي ـأو ف  رد أو  س  م أو إدارة أو ش  عبة أو وح  دة. و   د ج  رح الع  ادة بوض    الوظ  ا ف الكبي  رة ف  
ويفّض ل عن د  ) أو الفرد المهم( في مست ياح اكبر  لياً مخ المست ياح األلرى. ةـسسؤالم

التنظيم ي أخ تك وخ المس توياح ااداري ة المتس اوية ممثّل ة بمس ت ياح متس اوية  لـهيكرسم ال
أما بالنسبة للل و  التي ترب  المفرداح مخ حيث الحجم  وأخ تكوخ عل  مستوى أفقي واحد. 

ر ف  ي األجه  وة التنفياي  ة  وتمثّ  ل العا   اح ـة واألوام  ـواح السل   ـخ  ن  ـتعبّ  ر ع   يـببعض  ها فه  
 ما يكوخ فمنها ؤسسةي المـالمباشرة ف

أما الل و  الرأسية فهي تعبّر عخ عا اح الس ل ة م خ أعل    0 وخ أفقياـرأسياً ومنها ما يك 
 ) م خ ـدن   إل   أعل خ أـخ ال ر يس إل   الم رؤوس ( أو تعبّ ر ع خ المس ؤولية م ـإل  أسفل) م



  

   

23 

ة والتع  اوخ ب  يخ ـوأم  ا الل   و  األفقي  ة فتعبّ  ر ع  خ عا   اح المشارك  الم  رؤوس إل    الر يس(.
خ العا   اح ـوى واح  د. وهن  اك الل   و  المتق ع  ة الت  ي تعبّ  ر ع  ـي مست  ـداح الت  ي تق    ف  ـالوح  

ي ـف   ) أو العا  اح اي  ر الرس  مية( ي مس  توياح ملتلف  ةـة ف  ـاالستش ارية ب  يخ الوح  داح الوا ع 
ارج الل   و  الرس  مية المح  ددة لاتص  ال كم  ا ه  و مب  يخ ف  ي الش  كل ـوالت  ي ت  تم ل   ؤسس  ةالم

 السابق.
 

 (36) العوامل المؤثرة في التصميم التنظيمي.:  عشر ثالث

 اح ـالتصميم التنظيمي هو تلك العملية التي تتم بمقتضاها تحديد الهيكل التنظيمي وعا        
 كل  والك كوسيلة لت بيق االستراتيجياح والل   اللاصة بالمنظمة  ة للمنظمة كـالسل        
 ؤدي إل  تحقيق أهدافها.والوا   إاا أردنا فهم المقصود بالتصميم التنظيمي فإخ ـوالتي ت       
 ل الهيكل التنظيمي ومص لل التصميم التنظيمي ـوم بعقد مقارنة بيخ مص لـعلينا أخ نق       
 فعندما نتحدث عخ الهيكل التنظيمي فإننا نتحدث عخ العناصر المشتركة التي تلتص بها        
 الفريدة  حالتعريفاو الحديث عخ ـخ التصميم التنظيمي فهـالهياكل التنظيمية  أما الحديث ع       
   وض  إستراتيجيتها ـد المنظمة علـوالعا اح المتداللة بيخ هاإل العناصر التي تساع       

 0 موض  الت بيق الفعلي وتحقيق أهدافها       
 وهي:ـوالتصميم التنظيمي  د يلض  إل  بعخ التأثيراح الناتجة عخ بعخ العوامل        

 (37). : درجة الرمسيةاملطلب األول        

 دـدرجة الرسمية بأنها الدرجة التي تكوخ عندها القواع Aston1969يعرف جماعة      
 اةاح والتوجيهاح مكتوبة في  ا مة شاملة  والمعيارية بأنها مدى وجود  واعد ونظموااجر     

 محددة مسبقاً مخ  بل اادارة الستلدامها كمرشد للسلوك في مجاالح معينة  وسنعرخ فيما      
 يلي مدالل  امح بتحديد درجة الرسمية:     

  :املدخل التقليدي. 1     

 ر ـخ التنظيماح ايـع Max Weberق مخ جهود األلماني مفهوم الرسمية ين ل        
حيث جم  أفكارإل ف ي نم واج أس ماإل النم واج البيرو را  ي أو المث الي  ويش ير  الشلصية  

(Max1957    ) ف  ي ه  اا النم  واج إل    الرس  مية باعتباره  ا الش  كل األول المقت  رح ألي
ع ة القواع د الرس مية الت ي ي النم واج البيرو را  ي عل   مجموـه ف ـو اهتمام ـتنظيم  ويرك 

أخ تحق  ق  Weberأخ تواج  ه أف  راد آل  ريخ  وي  رى  خ األف  راد ـتع   ي الح  ق لمجموع  ة م  
األف  راد تت ل    أخ يش  عروا ب  أخ هن  اك الت  وام  الس  ي رة الش  رعية عل    مجموع  ة كبي  رة م  خ 

  أخ يوود الر يس باادارة التي تمكنه م خ ـعليهم ب اعة أوامر الر يس في نفس الو ح يج
 وه  اإل اادارة ه  ي الس  ل ة الرس  مية. خ المرؤوس  يخ  ـدد الكبي  ر م  ـدار األوام  ر له  اا الع  إص  

 ةب يخ ثاث ة رس ا ل لممارس ة الس ل ة الب ولي ة والس ل ة التقليدي ة والس ل  Weberويميو 
رى الممارس   ة ـة الس   ل ة  وي  ـي لممارس  ـالش   كل األول والثان   Weberالقانوني  ة  وينتق  د 

 لفعالة بالمقارنة بالقيادة الب ولية والتقليدية ألنها تعتمد عل  القواعدالقانونية هي ال ريقة ا
 وا ل الرس                           مية الت                           ي تتمي                           و بالرش                           د.والل                           

 نلرج مخ الك أخ أصحا  االتجاإل الكاسيكي يروخ أخ ت بيق درجة عالية مخ الرسمية  
 يحقق الرشد  ود إل  تنظيم مثالي ونمواجي يؤدي وظا فه بأكثر ال رق فعالية مماـتق         
 والكفاةة  ويرج  الك إل  االعتماد عل  السلوك الرسمي اير الشلصي  ومخ ثم يمكخ         

 الت   ي تع   وق اانج   او واألداة وم   خ ث   م يمك   خ تحقي   ق المواي   ا التالي   ة: تجن     المحس   وبية         
 األساس الحقيقي التوظف والتر ية عل  أساس المقدرة الفنية  وتمثل هاإل المعايير . أ           

 اةة ـللسل ة القانونية  والتي يؤدي ت بيقها إل  ضماخ التحاق موظفيخ اوي الكف              
الو ح نفس ي ـبالتنظيم وف               تتأكد مخ وال هم للتنظيم.
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 وجود نظام اتصال جيد يعتمد عل  القواعد وااجراةاح مما يحقق موايا كثيرة مخ  ـ            
 رف  مستوى العملياح والقراراح. ـ  أهمها:                

 0عاملةضماخ تحقيق المساواة في الم ـ                         

  :املدخل السلوكي. 2

 خ ـل مـة أ ـدرج صحا  االتجاإل الكاسيكي أخ ت بيقيرى أصحا  هاا االتجاإل عل  عكس أ    
 تا ج أفضل سواًة عل  مستوى الفرد أو المنظمة  واهتمالرسمية في التنظيم يقود إل  تحقيق ن   
 اة ـكثير مخ الباحثيخ باآلثار اير المقصودة بت بيق درجة عالية مخ الرسمية  فقد اهتم علم    

 ي ـاالجتما  بدراسة وظا ف القواعد والهدف منها  واهتم علماة النفس بدراسة التأثير السلب    

 خ أوا ل الايخ ـم Merton 1940العامليخ. ويعتبر  ـ رسمية علالاي يحدثه اافرا  في ال    
 تنبهوا لآلثار اير المتو عة إا يرى أخ ااشراف الد يق والقواعد الصارمة  د تؤدي إل  عدم     
 باً ما يستلدمها ـ  المويد مخ الجور  واالـالمرونة  لما أخ التشدد في القواعد  د يؤدي إل    
 ح ـراخ شلصية وبهاإل ال ريقة تصبل القواعد هدفاً في حد ااتها  وليسالبعخ لتحقيق أا    

 
 وسيلة لتحقيق أهداف التنظيم  ويؤدي هاا التحول إل  جمود السلوك التنظيمي.     
 أيضاً أخ المغاالة في استلدام القواعد بغرخ أحكام الر ابة يؤدي إل  نتا جSelzinkويرى      

  ل ال تحدد فق  السلوك واألداة المراو  ولكخ تحدد في نفس الو ح اير متو عة  فهاإل اللوا     
 الحد األدن  مخ السلوك المقبول واألداة الم لو .     
 د ـي  وانتقـوك التنظيمـفيرى أخ البي ة تلع  دوراً أساسياً في تحديد السل Thomsonأما      
 ة  ـراح البي يـر بالتغيـلق ال يتأثعل  أساس أنه يتعامل م  التنظيم كنظام مغ Maxنمواج      
 ويرى أخ تعارخ األهداف ال يعتبر أمراً حتمياً بل عل  العكس  د تتكامل األهداف إاا ما رعح      
 الوحداح التنظيمية الك  ويضيف بأخ ت بيق درجة عالية مخ الرسمية يكوخ فعاالً إاا ما  بق      
 عل  عالم ثابح.     

 بأخ ت بيق درجة عالية مخ الرسمية ال ياةم التنظيماح الحديثة  Ailken 1980ويضيف      
 والتي تتصف بالتغير وعدم االستقرار حيث يؤدي إل  عدم إشبا  الحاجاح اانسانية ويعوق      
 نمو الشلصية اانسانية وال يع ي الفرصة لظهور االبتكاراح واألفكار الجديدة.     

  :املدخل األفقي. 3

 ا ص ـد لصـلرام مخ الجهود البحثية التي أشارح إل  ارتفا  درجة الرسمية تمثل أحعل  ا   
 د العوامل التي ـالتنظيم الفعال وأيضاً تلك التي أشارح إل  أخ انلفاخ درجة الرسمية يمثل أح   
 ة ـود درجـدم وجـتقود إل  فاعلية المنظماح  نجد في مقابل الك دراساح حديثة تشير إل  ع   
 رسمية مثالية تحقق الفعالية لجمي  المنظماح ولكخ تتحدد الدرجة الما مة في ضوة مجموعة    
 وكأ ر تحليلية يمكخ مخ لالها أخ  مخ العوامل المو فية مخ أهمها التكنولوجيا وااستراتيجية.   
 هاإل المنظمة تستعمل درجة معينة مخ الرسمية وهي:   

 جيه العمل.مدى وجود  واعد رسمية مكتوبة لتو 

 
 درجة االعتماد عل  االتصاالح الرسمية المكتوبة. 
 مدى وجود عا اح السل ة محددة في شكل مكتو .  
 مدى وجود نظم رسمية مكتوبة للثوا  والعقا .  

 : درجة التعقد )التكنولوجيا(.املطلب الثاني

اح إل  ـام والبيانـالل واردـالتكنولوجيا هي تلك العملياح التحويلية التي تحول المدلاح مثل الم
 ملرجاح مثل معلوماح أو سل  أو لدماح  ومعظم المنظماح تستلدم العديد مخ التكنولوجيا ولكخ 
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و  ـخ أخ معظم األفراد يتليلوخ ل ـأهمها ي لق عليه اسم التكنولوجي اانساني  وعل  الرام م
  ـكخ أخ ين بق أيضاً علـيماا المص لل ـاانتاج واآلالح عندما يفكروخ في التكنولوجي  فإخ ه

م التنظيمي يبدأ مخ ـالمنظماح اللدمية.والكثير الاي نعرفه عخ العا ة بيخ التكنولوجيا وبيخ التصمي

 شركة 110ة بدراسة ـد  امح هاإل الباحثـفق 1961ه وورد ـالك العمل الرا د الاي  امح ب
تاريخ هاإل الشركاح وعملياتها لترا حيث جمعح هاإل الباحثة معلوماح عخ كصناعية في جنو  ان 

ود ـراةاح والنمااج المستلدمة بها وبياناتها المالية و د تو عح الباحثة وجـاانتاجية وعخ ااج
اإل العا ة  ـد مثل هـعا ة بيخ حجم المنظمة وبيخ التصميم التنظيمي اللاص بها  ولكنها لم تج

خ حيث ـاإل المنظماح مـالفروق فيما بيخ ه  ـرى أدح إلـل ألـخ عوامـ  البحث عـوالاي أدى بها إل
اً للتكنولوجيا ـ   يامها بتقسيم المنظماح وفقـرى إلـد أدى تحليلها للعوامل األلـتصميمها للتنظيم  و 

 ا حيث ميوح بيخ ثاث أنوا  مخ التكنولوجيا وهي:ـة بهـاللاص

 تكنولوجيا الوحدة أو الكمياح الصغيرة.*  

 داح الكبيرة أو اانتاج بكمياح كبيرة.تكنولوجيا إنتاج الوح*  

 تكنولوجيا اانتاج المستمر.*  

ة بيخ األسالي  التكنولوجية المستلدمة في التنظيم ـو د اهتمح العديد مخ الدراساح بتحديد العا 
ه المنظماح ااح األسالي  ـارة بأنـخ الكتاباح إل  ااشـواللصا ص الهيكلية به  و د اهبح بع

المتماثلة عادةً ما تكوخ لها نفس اللصا ص الهيكلية مثل المستوياح اادارية  ن اق التكنولوجية 
 ااشراف  المركوية والامركوية.

وفيما يلي بعخ الدراساح التي تبيخ العا ة بيخ التكنولوجيا المستلدمة في المنشأة  ففي دراسة 

  االعتقـاد بحتمية  ةـمدى صحمنظمة صناعية  ويهدف تحديد  72أجراها "تشيلد َومانميفلد عل  
 إل  العديد مخ النتا جالتأثير التكنولوجي عل  اللصا ص الهيكلية للتنظيم. و د انتهح الدراساح 

 أهمها: 
 صغيرةي التنظيماح ـص الهيكلية فـتعتبر التكنولوجيا أكثر تأثيراً في تحديد اللصا   
 لتنبؤ باللصا ص الهيكلية في التنظيماح الحجم بحيث يكوخ الحجم هو المؤثر األفضل ل           
 كبيرة الحجم.           

  اح ـدد العا ـي لاصة وتعـتوايد درجة التعقيد بالتنظيم م  توايد المستوى التكنولوج 
 عل  المصادر اللارجية عامة.    

 توايد درجة الرسمية بالتنظيم م  توايد درجة التعقيد به.  
 امركوية ويعوو كل منها اآللر.يوجد ارتبا  بيخ الرسمية ال  

 : درجة املركزية.املطلب الثالث

تعني المركوية تركيو سل ة اتلاا القراراح بيد اادارة العليا  بينما تشير المركوية إل  درجة تفويخ 
  تصميم ـر علـسل ة اتلاا القرار إل  المستوى األدن   إخ مدى ت بيق المركوية والامركوية يؤث

 س ـي والعكـل التنظيمـد الهيكـيمي  وكلما انتقلنا مخ المركوية إل  الامركوية واد تعقالهيكل التنظ
 

ل ـوة دالـة أو القـ  السل ـخ كيفية توويـإل  أخ المركوية تعبر ع Hall1989ويشير  صحيل.

إل  المركوية بأنها تعبر عخ مستوى ونو  المشاركة في القراراح  Hage 1988المنظماح  ويشير 

اا ـأخ سل ة اتلـب Vende Ven 1980خ  بل جماعة العمل في المنظمة.ويضيف ـتراتيجية مااس
دة ـا الوحـالقراراح في المنظمة تكوخ مركوية عندما تتلا  راراح الوحدة التنظيمية بشكل متدرج.أم

ح التي الامركوية فإخ سل ة اتلاا القرار فيها تعود إل  مديري الل  األول وفي ضوة مراجعة المحاوال
 تناولح مفهوم المركوية يمكخ التمييو بيخ ثاث استلداماح لمص لل المركوية عل  النحو التالي:

 والنفوا الرسمي دالل المنظمة. ويقصد بها تووي  القوة :ةـاملركزية الرأسي -أ      
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 بغخ ي المنظمة  والكـاا القراراح فـ: مدى جماعية أسلو  اتلةــاملركزية األفقي -      

 الاي تتلا فيه. المستوى عخ  رـالنظ                                      

 لفرو   : وتشير إل  درجة التووي  الجغرافي أو التشتح الجغرافياملركزية اجلغرافية -ج   

 المنظمة بصرف النظر عخ تركو سل ة صن  القرار.وحداح  أو                           
       الـدورخ ـبر عـساح أيضاً بيخ مفهوم المركوية ومفهوم المركو والاي يعولما تميو الدرا    

 اعلـال عملياح التفـي مجـل أو فـ  العمـي مو ـرد فـي للفـالشلصي أو االجتماع

 :مدخل حتديد درجة املركزية ـ4

عل  النحو في سبيل تحديد درجة المركوية في المنظمة يمكخ التمييو بيخ ثاثة مدالل أساسية والك  
 التالي:

  :املدخل الكالسيكي -أ  

   ـد علـال حيث تساعـيرى أصحا  هاا المدلل أخ المركوية الشديدة تؤدي إل  تنظيم فع     
 تحقيق موايا كثيرة مخ أهمها:     

 ضماخ وحدة القراراح وتجن  المشاكل التي تترت  عل  الل أ في تفسير القراراح. 
 صال.تجن  مشاكل التنسيق واالت 
 تجن  المشاكل المترتبة عل  الل أ في تفسير بعخ المتغيراح والعوامل مخ  بل  

               ً ً  متلاي القراراح في المستوياح الدنيا حيث تكوخ اادارة العليا أكثر إدراكا   والماما
 بهاإل المتغيراح.              

  :املدخل السلوكي - 

 ة ـة للمنظمـج سلبيـ  نتا ـؤدي إلـرا  في المركوية ييرى صاح  هاا المدلل أخ ااف      
 انهـاث ـوالعامليخ  ومخ ثم يفضل هاا المدلل ت بيق درجة منلفضة مخ الامركوية حي      

 تساعد عل :      

 سرعة اتلاا القراراح ألخ مشاكل االتصال سوف تنلفخ إل  حد كبير. *          

 المرا بة.إمكانية ت بيق مراكو  *          

 وا عية ومعقولية القراراح. *          

 خ ـيمك ي ـة والتـإتاحة الفرصة لإلدارة العليا في المنظمة للتفرغ للقراراح العام *         

 اخ ـاخ بإمكـل مشاكل كـي حـدم إضاعة و تها فـعل  المنظمة ككل وع تؤثر أنا             
 م بها.الدنيا القيا المستوياح             

 : املدخل األفقي -ج

 اـوإنماح ـيرى صاح  هاا المدلل أنه ال توجد درجة مركوية مثل  تصلل لجمي  المنظم      
 التكنولوجيا بينها  يتحدد األمر في ضوة مجموعة مخ العوامل والمتغيراح المو فية والتي مخ     
 ة ـيتم مخ لالها دراسة درجوااستراتيجية.وفي ضوة مراجعة بعخ أسالي  القياس التي      
 يلي: يتضل ماالمشاركة ة والك ضمخ بعديخ اثنيخ: تدرج السل ة ودرجة ـالمركوي     

 لال تحديد اآلتي: : تدرج السل ة: يتم التعرف عليها مخأوالً         
 درجة المساهمة في القراراح الهامة والمتعلقة بالعمل المباشر.  
 خ ن اق العمل المباشر.درجة المساهمة التي تلرج ع  
 درجة تفويخ السل ة للمرؤوسيخ.  
 حيث توداد درجة المركوية ليها مخ الرؤساةدرجة التفويخ التي يتم الحصول ع  
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 بانلفاخ األبعاد السابقة.                   
        ً  ي ـ  المديريخ فـراك المرؤوسيخ مـدى اشتـخ مـ: درجة المشاركة  وهي تعبر عثانيا

 القراراح والك عل  النحو التالي: صن      
 صن  القرار منفرداً دوخ إبداة األسبا . 

 نفرداً م  إبداة األسبا صن  القرار م  
 صن  القرار بعد استشارة المرؤوسيخ.  
 صن  القرار بمشاركة المرؤوسيخ.  
 تفويخ صن  القرار للمرؤوسيخ دوخ اعتراخ منهم عل  ما يتلاإل   

 إلوامهم بإبااه بمضموخ القرار. خ أوالمرؤوسي             

 : اإلسرتاتيجية.املطلب الرابع 

 :إسرتاتيجية املنظمةـ  أ  

 دوراً  وف تلع ـي المنظمة سـدارة العليا فإخ ااستراتيجية التي يتم التيارها بواس ة اا    
 اتيجية ا بإسترـي تألـالت ةـلمؤسسة  فاـفي تحديد أي تصميم تنظيمي يصبل أكثر فعالي    

 اج ـرى واالندمـاح ألـخ شركـالنمو الداللي)أخ إعادة استثمار أموالها ونموها بعيداً ع    
 ا ـة منتجاتهـداح تنظيمية كبيرة يمكنها تصميم وتنميـللق وح معها( سوف تحتاج إل       

  ـترابالمألاح بإستراتيجية التنوي   المؤسسةالجديدة التي تمكنها مخ التوس   ولو أخ      
 ااحة أو ليسح ـاح ااح عا ـة منتجـبإضاف لمتراب  )أي التنوي  في المنتجاحاأو اير      

 تلكام بترتي  ـة القيـرار بشأخ كيفيـعا ة بالمنتجاح الحالية( فإنها تحتاج إل  اتلاا       
 منظمةخ حجم الـالوحداح الجديدة التي حصلح عليها بغرخ التنوي   وإستراتيجية تلفي     
 د يت ل ـ  داحـخ بعخ تلك الوحـ يام اادارة بتلفيخ حجم بعخ وحداتها بالتللص م     

 ل  ـرخ عـد تفـالبا ية لديها  وبالمثل فإخ إستراتيجية إبقاة الوض  عل  ما هو عليه       
 يـفأكبر مخ المركوية  اادارة تغييراً بحيث يمكنها استلدام ن ا اً أوس  لإلشراف بقدر      
 اتلاا القرار.     

  إسرتاتيجية وحدات العمل: ـ   

 ل ـا وتعامـوحداح األعمال هي وحداح الشركة األم ولكنها تنفصل بمواردها وإستراتيجيته     
 خ ـدة مـمعاملة مركو ربحية بالنسبة للشركة األم  وب بيعة الحال فإخ إستراتيجية أي وح     
   التصميم اللاص بالمنظمة ككل وتست ي  أي وحدة أعمال وحداح األعمال سوف تؤثر عل     
 أخ تألا بأربعة إستراتيجياح:     

إما أخ تكوخ محللة وهي تلك الوحداح التي يتصف سو ها ومنتجاتها باالستقرار ولكخ ال   
   بقاة أسوا ها ومنتجاتها األساسية هي ـمان  لها مخ إضافة منتجاح أو أسواق جديدة م

 يعتمد عليه. األساس الاي
 إما أخ تكوخ منقبة وهي تلك الوحداح التي تنق  وتبحث عخ كل ما هو جديد سواة في   
 السوق أو المنتجاح التي تقدمها.     
 د.ـخ الجديـث عـإما أخ تكوخ مدافعة وهي التي تداف  عخ أسوا ها ومنتجاتها وال تبح 
 األعمال والتي تعمل دا ماً إما أخ تكوخ مستجيبة برد الفعل  وهي أسوأ أنوا  وحداح  

 وفقاً لرد الفعل وتكوخ أهدافها اير واضحة.          

  :اإلسرتاتيجية الوظيفية -ج   

 إخ العا ة بيخ ااستراتيجية الوظيفية المنظمة وبيخ التصميم التنظيمي هي عا ة اير واضحة     
 ة ـة إستراتيجيـا واحتوا ها بواس م التغ ية عليهـة يتـوالتي تعود إل  أخ هاإل ااستراتيجي    
 المنظمة ككل وإستراتيجية وحدة األعمال  ولو أخ الشركة تألا بإستراتيجية الهجوم التسويقي     
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 المكثف فإخ الشركة  د تحتاج إل  وجود وحداح مستقلة لإلعاخ والبي  المباشر والترويج لو     
 ة ـدة ماليـاج إل  وحـضاً مخ الديوخ فإنها  د تحتأخ إستراتيجيتها المالية تت ل   دراً منلف    
 خـخ األماكـدد مـي عـصغيرة الحجم فق  ولو أخ إستراتيجية اانتاج تت ل  إنتاج المنتج ف    
 والموا   فإخ التصميم التنظيمي البد وأخ يعكس فكرة التشتح الجغرافي.    

 : تأثري البيئة.املطلب اخلامس

ياً في تأثيرها عل  التيار الهيكل التنظيمي المناس  فالمنظمة التي تعمل في تلع  البي ة دوراً أساس
ة ـبي ة تتسم باالستقرار يلتلف هيكلها عخ منظمة تعمل في بي ة اير مستقرة  وبالتالي تؤثر درج

ي الحالة ـ  يكوخ بسي  واير معقد  وفـاالستقرار وعدمه عل  الهيكل التنظيمي إا أنه في الحالة األول
 ثانية يكوخ أكثر تعقيداً.ال

 هناك العديد مخ العوامل البي ية التي يمكخ أخ تؤثر في التصميم التنظيمي ولعل أهم الدراساح التي 
ستوكر وخ بيرنو ـل مـي  ام بها كـي تلك الدراسة التـأوضحح العا ة بيخ البي ة والتصميم التنظيمي ه

 ةـا البي ـ  نوعيخ وهمـة إلـيم البي و تقسـو د كانح نق ة البداية لهايخ الباحثيخ ه
دم التأكد ـالمستقرة وهي التي تستمر مستقرة عبر الومخ  والبي ة اير المستقرة وهي البي ة موض  ع

خ البي ة  ولقد ـوسريعة التغير ثم  ام الباحثاخ بعد الك بدراسة التصميماح التنظيمية في ظل النوعية م
ا تصميم تنظيمي ملتلف عخ ـوخ لهـل البي ة المستقرة يكـل في ظوجد الباحثاخ أخ المنظماح التي تعم

   التصميمـعلتلك التي تعمل في ظل بي ة اير مستقرة  و د أ لق الباحثاخ 
ي بي ة اير ـ  التالي الاي يعمل فـالتنظيمي الاي يعمل في بي ة مستقرة اسم التنظيم اآللي  وعل

خ درجة ـاآللي م  البيرو را ي فهو تنظيم لالي م ويتماثل التنظيم مستقرة اسم التنظيم العضوي
ق استلدام ـخ  ريـة عـورة متو عـاص بأنش تها بصـد هيكلها اللـعدم التأكد وأخ هاإل المنظماح تع

إخ التنظيم العضوي والاي ـه اآللر فـ  الوجـة وعلـة السل ـالقواعد والتلصص والوظيفي ومركوي
ل التنظيمي.والوا   أخ ـة في الهيكـخ المرونـدراً كبيراً مـ   ـيوجد في البي ة اير المستقرة يت ل

ي الوالياح المتحدة حيث تم ـداها فـدح صـوج د  التصميم التنظيمي  ـفكرة وجود تأثير البي ة عل
خ لورانس َوالرش فهااخ الباحثاخ ـل مـي  ام بها كـالتوس  فيها عخ  ريق تلك الدراساح الت

  تصميمها التنظيمي  ـة تأثيراً علـا المنظمـل فيهـي تعمـللارجية الت  أخ للبي ة اـيوافقاخ عل
ف بيخ الوحداح الملتلفة دالل نفس ـاا التأثير يلتلـل هـداخ أخ مثـس الو ح يعتقـي نفـولكنهما ف

اإل ـؤثر فيها وأخ هـدة تنظيمية بي ة ملتلفة تـل وحـرى الباحثاخ أخ لكـخ الك يـالمنظمة  بل األكثر م
ل واللصا ص الفريدة لها  ومخ هاإل لمامل ـة المامـال تنميـخ لـداح تستجي  مـالوح

 واللصا ص: 

 : خاصية التمايزـ  أ   

 ة ـاح عاليـمنظمي ـقييم المن قة الفرعية الكثيرة هوتعكس لنا المدى الاي يتم فيه ت      
 ي ـالفرعية فه نظيميةالتمايو  أما تلك التي تحتوي عل  عدد محدودو مخ الوحداح الت      
 ن بق درجة منلفضة مخ التمايو .      

  ل الوحداح التنظيمية ـ: وهي تلك الدرجة التي يج  عندها أخ تعم خاصية التكاملـ    

 دة فعلية ـل وحـك إخو ـالفرعية كعاص   والك بشكل متناسق   فعل  سبيل المثال ل      
 خ هاا ـنها تسهياتها اانتاجية فإخ  دراً  لياً متتنافس في أسواق ملتلفة وأخ لكل م      
 خ التمايو و ـاً مـالتكامل بيخ هاإل الوحداح يكوخ م لوباً.ويرى الباحثاخ أخ درجة ك      

 ةـالتكامل تتو ف عل  درجة استقرار البي ة التي تعمل فيها الوحداح التنظيمية الفرعي     
 للمنظمة .       

 

 (38) :ـ ئص الهيكل التنظيمي الجيدخصا:  عشررابع    
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إخ الهدف األساسي للوظيفة التنظيمية في المنظمة هو تسهيل مهمة اادارة في القيام بتحقيق 
 األهداف المحددة  ويمكخ تحديد أهم اللصا ص الواج  توافرها في أي هيكل تنظيمي فيما يلي:

 رد عل  القيام بأعباة وظيفةـل فـ. االستفادة مخ التلصص: يقتضي مبدأ التلصص عمل ك1  
 اخ تشغيل ـوخ باامكـل  وأخ يكـواحدة أو أخ يتم إنشاة وحدة تنظيمية ملتصة بكل عم      

 رد والوحدة التنظيمية لكل و ح العمل  هاا المبدأ يحقق بعخ الموايا منها سرعة ـاا الفـه      
 اانجاو واتفاق العمل ولفخ في التكلفة.      

 خ ـود ااداراح واأل سام الملتلفة يمكخ مـبيخ أعمال المنظمة: إخ التنسيق بيخ جه . التنسيق2 
 ر ـة أخ تعمل جمي  الوحداح التنظيمية بأكبـالقضاة عل  التكرار واالودواجية  ويج  ماحظ    
 وة ـل الجـكفاية ممكنة وفي و ح واحد وبشكل مستمر  الك ألخ عمل كل جوة منها يتم عم    
 لر ويعتمد عليه  مثل الك  سم المبيعاح و سم اانتاج  إا ال يمكخ لقسم المبيعاح أخ ي ل  اآل    

  لباح المستهلكيخ إاا لم يلدم  سم اانتاج هاإل ال لباح في الو ح المناس  وبالمواصفاح       
 الم لوبة.     

 ولوياح  فهناك . االهتمام بالنشا اح المهمة للمنظمة: تلتلف نشا اح المنظمة حس  األ3  
 ر يسية وأنش ة ثانوية  فالهيكل التنظيمي الجيد يع ي اهتماماً لاصة لألنش ة  أنش ة      

 الر يسية مخ حيث وضعها في مستوى إداري مناس  ألهميتها.     
 ةـا مرا بـخ أحدهمـأخ ال يلض   صدهـدأ التلقا ية بـ. تحقيق الر ابة التلقا ية: يقضي مب4 

 ى لر اسة شلص واحد  مثال الك: ال يحق أخ يكوخ مس ول الشراة في المنظمة هورـاألل     
 يستلم البضاعة عند وصولها إل  المشروعاح  وإال  د تتعرخ المنظمة إل   نفسه الاي     

 لتاع  أو إساةة استعمال السل ة.وجود ر ابة فعالة أو بسب  ا بسب  عدم  الضرر     
 س  في التلصص والرابة في التنسيق والر ابة له تكلفته  وعل  . عدم ااسراف: أخ التو5 

 الرام مخ أخ مجرد التوفير يج  أخ ال ينظر إليه كهدف  إال أنه مخ الضروري االهتمام به       
 الهيكل التنظيمي جيداً إاا تمكخ المنظم مخ تقدير التكاليف واايراداح المتو عة  رـويعتب     
 التنظيمية ومخ ثم يقرر التقسيماح التنظيمية التي يتو   أخ تكوخ فوا دها  انشاة الوحداح     
 بر مما ستكلفه مخ جهود ونفقاح.ـ ويلة األجل اك     

   هيكلها التنظيمي  وبالتاليـ. مراعاة الظروف البي ية: تؤثر الظروف البي ية للمنظمة عل6 
 ا  ـروف المحلية والتغيراح التي ت رأ عليهإخ الهيكل التنظيمي الجيد هو الاي يهتم بالظـف     

 يتكيف ويستجي  التنظيم لهاإل التغيراح  كالتغيراح التي ت رأ عل  اانتاج أو القوى  ثـبحي     
 ة ـة المحي ـر البي يـخ العناصـا مـة وايرهـا المستلدمـو  التكنولوجيـالعاملة أو ن    
 0 ةـبالمنظم    

 
 

 (39)وتطبيقاتها في المؤسسات  التنظيميةهياكل للمختلفة لا شكالاأل عشر: خامس    
و الشكل الاي ـة. فهـل ااداري للمؤسسـار العام للتسلسـيشكل الهيكل التنظيمي أو اللري ة التنظيمية اا 

لسل ة والمسؤولية ل ل و  اـيوضل موا   الوظا ف وارتبا اتها اادارية والعا اح بيخ األفراد كما يوض
خ ـ( وينتهي بأ ل مستوى إداري مر مثاً ـالوويتوى )ـ  مسـخ أعلـويبدأ الهيكل التنظيمي منظيم. دالل الت

  داف المؤسسة م  األلا باالعتبار المرونة في ـخ تحديد أهـالعامليخ. و بل إعداد الهيكل التنظيمي ال بد م
   متناسباً ـداف يبقـهاا الهيكل بحيث لو تغيرح األه

كل التنظيمي ـوبعد تحديد الهدف تبدأ عملية إعداد الهي التنظيم  ا يسم " بديناميكيةـم  ـوهاا له عا ة م
 ة: ـواح التاليـة بالل ـداح ااداريـوالوح  خ لال تقسيم العمل وإنشاة الوظا ف ـم

 وثانوية. فرعيةتحويل األهداف إل  أنش ة ويتم البدة باألنش ة الر يسية وتقسيمها إل  أنش ة  ـ1 

 ة ااح  بيعةـة أنش ـل مجموعـف بحيث تشكل كـي صورة وظا ـة فـيتم تجمي  األنش  ـ2 
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 متجانسة وظيفة معينة.     

 وحداح إدارية تع ي مسم  معيخ.تجمي  الوظا ف المتشابهة في  ـ3 

 تحديد مهماح والتصاصاح الوحداح اادارية التي يتكوخ منها الهيكل التنظيمي. ـ4 
  ألنش ة والوظا ف أو أسس تقسيم العمل وتووي  الوظا ف فيتم عل  عدةأما عملية التجمي  ل 
  أسس هي: 

 كوظيفة الشؤوخ اادارية  الشؤوخ المالية  العا اح  التووي  عل  أساس نو  الوظيفة: ـ1
 الصيانة..الخ.ة الدا رة الهندسيالعامة       

 التووي  عل  أساس السلعة. ـ2
 ـ4  التي لها فرو  في منا ق ملتلفة وهاا مناس  للمؤسساح:التووي  عل  أساس جغرافيـ 3

 التووي  عل  أساس العماة.

 ة ـخ  ريقـ  بيخ أكثر مـ: الاي يجم)المصفوفة التنظيمية( التووي  عل  أساس مرك  ـ5    
 مخ ال رق السابقة.     

 (40) :الهيكل التنظيمي الوظيفي ـ1  
 ض ـمديو يـض ما ـمدياك ـهن انـدة فيكـفي في إداذة واحو فيه تتم تجميا كل تخصص وظي        

 0ا خ  000إنتاج ومديض تسايق ومديض مااذد بشضية         

 ضمــا ه الـا مضونة و ساء ا عالقة بين ا تخصصات ا مختلفة و ط يعيب ه ا ا نظام قلة        

 وكل  يء  م ها أنه اقتصاديمستايات اإلداذة كثيضة. ميزة ه ا ا نظا ا اظيفي بمعن/ أن         

 يعملان فيماظف من خبضات زمالئه فينفس ا تخصص ألنهم  مضكزي. ك  و يستفيد كل        

 وكما موضل بالشكل األتي :ـ نفس اإلداذة أو ا قطا         

 

 
 
 

 التنظيم علي أساس المنتج )السلعة( : ـ2

 هـحس  المهنة أو السلعة .كاخ يقسم النشا  الاي يقوم ب يتم تقسيم أوجه النشا    
 :األت يوكم ا مب يخ بالش كل كل نشا  ف ي مجموع ة  السلعة )أ(والسلعة) (مصن  ينتج    

 األفـراد مدير التسويق مدير المـالي المدير اإلنتاج مـدير

 المدير العام
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 من مزايا هـذا التقسيم :    
o مخ اللبرة المتلصصة في السلعة . االستفادة 
o ح الملتلفة مثل الشراة واانتاج والتلويخ والبي  التنسيق الكامل بيخ العمليا 
o . سهولة تحديد المس ولية لاصة بالنسبة لكل منتج 

 من عيوب هـذا التقسيم :           

o  صعوبة الحصول علي رؤساة إدارييخ يكوخ لديهم المقدرة الكافية في كل عملياح
 المنشاة .

o . صعوبة التنسيق بيخ عملياح الشراة المتعـددة 

 الهيكل التنظيمي الجغرافي : ـ3

 اس أس  التنظيم عل إ امةتكوخ العملياح مووعة علي موا   متفر ة يكوخ مخ األفضل  
 المو   الجغرافي كما مبيخ بالشكل األتي :ـ

 

 )ب( قسم السلعة مدير مدير قسم السلعة )أ(

 المدير العام

مدير 
 مالي 

مدير 

 اإلنتاج 

مدير 

 التسويق
مدير 
 الموارد
  البشرية

مدير 

 مالي 

مدير 

 اإلنتاج 

مدير 
 التسويق 

مدير 
 الموارد
 البشرية
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 من مزايا هـذا التقسيم : 

o 0لوماح الد يقة عنها إلمام اادارييخ القا ميخ بالعملياح في هاإل الموا   بالمع 
o  القراراح بالسرعة التي تناس  الحدث . اتلااإمكاخ 
o . سهولة تنسيق العملياح الملتلفة بالمو   الواحد 

 من عيوب هـذا التقسيم :     

o اادارييخ في المنا ق للسل اح الممنوحة لهم . استلدامإساةة  احتمال 
o لتي يسير عليها المركو الر يسي .إتبا  سياساح في المنا ق تلالف السياساح ا احتمال 

 التنظيم حسب العمالء :  ـ4

 هـاا النو  مخ التنظيم يكوخ علي حس  العـماة   فمثا يكوخ لمؤسسة معينة عماة    
 وكما مبيخ بالشكل األتي :ـمتنوعيخ كالايخ يبيعوخ بالجملة أو بالق اعي أو للمؤسساح.   

 

 

 ايا هـذا التقسيم : مز من

 خ العماة بسهولة دوخ أخ ـخ مـيمكخ التنسيق بيخ كل النشا اح المتعلقة بنو  معي      
 يكوخ هنالك عدة إداراح .      

 من عيوب هـذا التقسيم :       

o المؤسسةعـدم التماثل في معاملة  احتمال  . 
o  عماة  ىدـمخ الغض  لإاا لفخ أحد األ سام األسعار لعما ه  د يللق الك نوعا

 . األلرىاأل سام 

 البيع مـدير
 بالمفرد

 البيع مدير
 بالجملة

 البيع مدير
 للمؤسسات

 البيع مدير

 بالتقسيط

 المدير العام

  مـدير  
 لمنطقةا

 الوسطى

 مدير
 نطقةالم

 الشمالية

 مدير
 المنطقة 
 شرقيةال

 مدير
 لمنطقةا

 الجنوبية

 المدير العام
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 : (المصفوفي المركب ) الهيكل التنظيمي ـ3

تقسيم العامليخ حس  الوظا ف في هيكل وظا في و كالك يتم التي ار مس  ول ع خ ك ل  وفيه يتم
 وخـد يك ـبحيث يكوخ أيضا مديرا لعامليخ في وظا ف ملتلف ة. ب ال ب  ف ي ه اإل الحال ة    منتج

مؤسس ة ل ديها إدارة مش روعاح ي رتب  به ا م دراة مش روعاخ م دير ث ال: للموظف ر يس اخ. م
 المشرو  )أ( ومدير المش رو  )  ( وك ل م دير يتبع ه ع امليخ م خ إداراح ملتلف ة يك وخ لك ل

 كما موضل بالشكل األتي :ـ .آلر في أدارته منهم له ر يس
 

 
 

 :  مزايا هذا التقسيممن       

 0 الق اعي بجم  الكثير مخ مميواح كا مخ التنظيم الوظا في و انه       
 :  التقسيمهذا  وبعيمن        

 0ر يسيخ  صعوبة تنظيم العمل بالنسبة للعامليخ الايخ يتبعوخ       
 (41) مؤشرات قياس فعالية الهيكل التنظيمي:  عشر سادس   

 ر يسية احـ  مجموعـأرب في وتصنيفها ظيميمؤشراح  ياس فعالية الهيكل التن ويمكخ إعداد

 :التصور التالي والفرعية المكونة لها والك وفق تشتمل كل مجموعة عل  المؤشراح الر يسية

 :العامة األهداف واالختصاصات :اجملموعة األوىل  

 : ةــة للدولـم  السياساح العام واتفا هاادارية  مدى وضوح الهدف مخ إنشاة الوحدة ـ1

 . الوصفي إل  األسلو  الكمي ترجمة الهدف مخ األسلو      • 

 . األهداف الموضوعية ببرامج وجداول ومنية ارتبا      • 

 . وض  معايير ومقاييس نم ية لمراجعة األهداف بصفة دورية     • 

 . الن اق المكاني والنوعي لألهداف مدى وضوح      •

تناس  األهداف م  اامكانياح       • . والبشرية يةالماد

اإلدارة 

 الهندسية
إدارة 
 اإلنتاج

إدارة 

 التسويق

إدارة 

 المشروعات

 المدير العام

 ( أمدير المشروع )  العاملون بالمشروع من اإلدارات الوظيفية المختلفة

 ( بمدير المشروع )  العاملون بالمشروع من اإلدارات الوظيفية المختلفة
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 . وضوح الهدف لكافة المستوياح اادارية      •

 : ةـالعام لالتصاصاح العامة للهدف العام وكاا إبراو الهيكل االلتصاصاحمدى ترجمة  ـ 2

 . لهدف أو أكثر مخ األهداف االلتصاصاحعدم ترجمة       •

 .ال ترتب  بتحقيق هدف أو أكثر مخ األهداف التصاصاحوجود       •

 . الواردة بقرار إنشا ها االلتصاصاحالوحدة لبعخ  عدم ممارسة     • 

 . واردة بقرار إنشا ها اير اللتصاصاحممارسة الوحدة      • 

 . الوحدة التصاصاحالتقسيماح التنظيمية لكافة  استيعا مدى       •

 . مدى تكافؤ السل ة والمس ولية      •

 : يـبيخ مكوناح الهيكل التنظيم االلتصاصاحضار  في التدالل أو الت أو االودواجمدى  ـ3

   أو جوة منها لتحقيق ااح الهدف بيخ االلتصاصاحويعني به ممارسة كافة  االودواج     • 

 . تقسيميخ أو أكثر        

 مخ أكثرلتقسيم آلر أو  المسند لتقسيم ما االلتصاصاحالتدالل هو ممارسة جوة مخ       •

 .التقسيم األول التصاصاحنما يكوخ هاا الجوة المشار إليه صميم تقسيم بي        

 :التشكيل التنظيمياجملموعة الثانية : 

 

 اتفاق المنهج المتلا في تكويخ التقسيماح التنظيمية أهداف الجهة و بيعة ونوعية مدى ـ1

 :النشا  واامكانية المتاحة     

 0 لتقسيماح التنظيميةا تحديد األسس المتبعة بالوحدة لتكويخ      • 

 0 بالوحدة عا ة أنوا  تقسيم العمل الملتارة باألهداف المنو ة      • 

 0 أسس تقسيم العمل في تحقيق األهداف الفرعية التيارتأثر       • 

 فصل تبعية التقسيماح الر ابية  المخ لة مدى مساهمة التنظيم في تحقيق ر ابة داللي ـ2

 0 تعني ر ابتهاالتقسيماح التي  عخ    

 : مدى ما مة ن اق ااشراف ـ3
 . المستوياح ااشرافية مدى تعدد     • 

 األدن  والتكامل بالمستوياح  مدى األلا بالتلصص كأساس للتشكيل التنظيمي بالمستوياح     • 

 0 األعل          

 اإل ـة بهـمية المنو إعداد التقسيماح التنظي أحجام األعمال المتماثلة ومدى تناسبها م      • 

 0 األعمال         

 0سليما  انعكاساالتنظيمي الر يسي في تقسيماح أدن   تلصصاح التقسيم انعكاسمدى       •

 : االلتصاصاحالتنظيمية بما ال تبررإل  بيعة  التقسيماح افتعالمدى  ـ4

  ريق مباشر دوخ تقسيماح تنظيمية عل  تلك التي تلدم الهدف ب مدى التركيو في أفراد     • 

 0 تحققه عل   ريق اير مباشر التي يقتصر إسهامها في        

 0تشكياح إدارية استحداث مدى تفتيح مكوناح العمل الواحد بقصد ااسراف في      •
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 0مدى تركيو اللدماح مما يوفر الو ح والمال والجهد     • 

 0التنظيمية قسيماحالت التصاصاحالتكامل والتراب  بيخ  افتقادمدى      • 

 : المعتمد مدى ت ابق التنظيم الفعلي للهيكل الرسميـ 5

 التنظيمي المعتمد لممارسة وظا ف ال تقابلها تقسيماح تنظيمية واردة بالهيكل وجود     •

 0 المهام بعخ          

 ظيمي دا مة لتقسيم آلر بالملالفة للهيكل التن تبعية بعخ التقسيماح التنظيمية بصفة      •

 0 المعتمد        

 : مدى إجراة تعدياح تنظيمية عل  الهيكل التنظيمي المعتمدـ 6

 0 الفتراح التي أجريح فيها تعدياح عل  الهيكل تقار       •

 0 كثرة التعدياح عل  الهيكل     • 

 : العالقات التنظيمية : اجملموعة الثالثة
 : لدور المسند إليهاحاجة التنظيم إل  تكويخ اللجاخ وامدى  ـ 1

 0 الهيكل عل  لجاخ شمولمدى     • 

  0(تحكيمية – استشارية –تنفياية  –تنسيقية ) تحديد دور اللجنة    • 

 0اللجاخ بعضها ببعخ والتقسيماح األلرى عا اح    • 

 كافة األ راف المعنية بالموضو  تمثيلها ل – أسلو  تشكيل اللجنة مخ حيث العدد    • 

 مصدر  رار تكويخ  –األعضاة  التيار ومعايير –لمستوياح الوظيفية لألعضاة ا      

 0 األساس القانوني لتكويخ اللجنة اللجنة /        

 . مؤ تة –دا مة  –نوعية اللجنة     • 

 . واآللر االجتما  اللجنة والمدة المنقضية بيخ انعقادعدد مراح     •

 .اللجنة إليه انتهحوالرأي الاي  تدويخ مللص ما دار مخ منا شاح    • 

 . تحديد أسلو  ووسا ل تنفيا التوصياح ومتابعة التنفيا    • 

 . أماناح اللجاخ مدى وجود    • 

 المجال بااضافة  هل يلصص ألماناح اللجاخ عاملوخ متفراوخ أم يعملوخ في هاا   •

 . ألعمالهم األصلية           

 ي ـف االتصاللية والعا اح التنظيمية األفقية ول و  السل ة والمس و مدى وضوح ل  ـ2

 : المنظمة تقسيماح ملتلف     

 . ااشراف الكامل   ااشراف الفني فق    ااشراف ااداري فق      • 

 . عقد الندواح واللقاةاح بيخ المستوياح اادارية ااح العا ة     • 

 . السل ة أم يجوو التجاوو عخ الكالبياناح والمعلوماح مخ لال ل   تجمي      • 

 : مدى التنسيق بيخ التلصصاح الملتلفةـ 3
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 . بالتكامل دوخ التجانس كأساس للتشكيل التنظيمي في التقسيماح الر يسية مدى األلا     •

 

 

 . واالجتماعاحالندواح  عقد     •

 . تكويخ لجاخ ممثل بها التلصصاح ااح العا ة     •

 . مخ عدمه االتصالضبا  بنظام  األلا     •

  :االستشارية اخلربة اجملموعة الرابعة: استخدام

 : االستشاريةبالوحدة عل  الرأي واللبرة  مدى اعتماد اادارة العليا ـ 1

 . وعدد هاإل التقسيماح في شكل تقسيماح تنظيمية    • 

 . في شكل وظا ف مستشاريخ    •

 . لوحدةمخ لارج ا بلبراة االستعانةفي شكل     • 

 . مخ لال تكويخ لجاخ االستشاريةالتقسيماح  التصاصاحتمارس بعخ     • 

 . أو العكس استشاريةتقسيماح  اللتصاصاحممارسة بعخ التقسيماح التنفياية      •

 . التصاصاتهتقديم الرأي والمشورة في ن اق  استشارييتول  كل تقسيم تنظيمي      •

 . لر يس الوحدة مباشرة االستشاريةيماح التبعية التنظيمية للتقس    • 

 . دةـة الوحـخ لال تقسيم ش وخ ر اسـم االستشاريةالتنظيمية للتقسيماح  التبعية    • 

 ةـ  بعخ التقسيماح التنفياية الر يسية بالمنظمـعل االستشاريةالتقسيماح  تووي      •

 مـال تل ي  محكـخ لـكلها م ل المنظمةـالت وير التنظيمي هو عملية متكاملة تشم إخ     
 ةـخ الفاعلية التنظيميـة مـرف  الكفاةة اانتاجية للعامليخ وتحقيق أ ص  درج يستهدف     

 ر التنظيمـر دوا ـاح وتعتبـخ معلوماح في التعامل م  األفراد والجماعـرإل مـوما توف     
 الضرورية مخ أهم الدعاماح التنظيمية باألجهوة الحكومية موا عها بالتافو رق العمل      

 0 ةـي بالدولـلعملية الت وير التنظيم     

 (42) :اإلصالح  اإلداريبتطوير الهياكل التنظيمية  عالقة عشر: بعسا 
 إخ ت وير الهياكل التنظيمية يعتبر احد ل واح ويادة فاعلية ااصاح ااداري في المؤسساح            

 ألنه يحقق األتي :      

 ـ إعادة تووي  السل اح والمسؤولياح بما يضمخ تقليص مركوية السل ة والمويد مخ 1        

 0المشاركة والتعاوخ             

 التعقيد واالودواج في وإنهاةمراكو المسؤولية  ـ تحديد االلتصاصاح وتوضيحها لتحديد2        

  0االلتصاصاح  هاإل            

 لعمل وتسهيل حركة سيرها بيخ الفرو  واأل سام والوحداح بحيث ـ تبسي  إجراةاح ا3        

  0تتحقق سرعة االنجاو وسهولة الر ابة معا             

 ـ إيجاد الصيغة التنسيقية الما مة بيخ ملتلف الوواراح واللجاخ الووارية ووحداح 4        

 0الق ا  العام والسل ة المحلية             

 مخ لال االتصاالح األفقية والعمودية الصاعدة تدفق المعلوماح والبياناح  ضماخ ـ 5       
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 0والناولة             

      
     

 :عداد الدليل التنظيمي )النظام الداخلي ( عشر: ثامن    
.     الهيكل التنظيميةفي دلياً للتنظيم يتضّمخ معلوماح وبياناح مكّملة لما أوردته  ؤسساحتعّد الم

اً ـاً وافيـة وشرحـيع ي صورة كاملللجمي  الوظا ف  كاما اتضّمخ الدليل التنظيمي توصيفوي
 للسل اح وواجباح ومسؤولياح كل وظيفة مخ هاإل الوظا ف التي تظهر عل  الهيكل التنظيمي. 

 وبصفة عامة يوّضل الدليل التنظيمي النقا  األساسية التالية: 
 .ؤسسةاألهداف العامة للم 
 ه نشا ها.ـاساح المؤسسة األساسية والعامة والوظيفة المتعلقة بملتلف أوجملتلف سي 
 وأهداف والتصاصاح كل تقسيم منها. ؤسسةالتقسيماح التنظيمية الر يسية والفرعية للم 
 والهياكل التكميلية  ؤسسةالهيكل التنظيمية األساسية التي توّضل الهيكل التنظيمي العام للم 

 يكل التنظيمي لملتلف تقسيماته التنظيمية.التي تعّرخ اله        
 ل و  السل ة في المؤسسة.  
 الوظا ف الموجودة بكل تقسيم تنظيمي ر يسي أو فرعي.  
 وصف كامل لكل وظيفة بالمؤسسة يوضل أبعادها مخ الواجباح والمسؤولياح والشرو  

 . الواج  توافرها لشغلها        
 0 وفقاً لمعدالح األداة المقررةحجم القوى العاملة بكل تقسيم تنظيمي   
  0ؤسسةأسالي  وإجراةاح العمل في ملتلف التقسيماح التنظيمية للم  

 
     ل ـي والهيكـل التنظيمـخ الدليـومخ الجدير بالاكر أخ البياناح والمعلوماح التي يتضمنها كل م 

ً  التنظيمي تعمل عل  إرساة  واعد ثابتة للسلوك التنظيمي  اح ـا تعليمـمخ ينف فهما يوضحاخ معا
ا ـة األفراد ومـمخ؟ وما المهام المفروخ أخ يؤّديها كل فرد؟ وما العا ة بيخ كل فرد ومجموع

يراع  عند تصميمه تحري  أخوالبد   نواح االتصال الرسمية بيخ المستوياح الملتلفة بالمؤسسة؟
 والسهولةة ـبالبسا ة ـالد ة والوضوح في جوانبه الشلصية كافة واخ تتسم اللغة المستلدم

  واخ يكوخ مكتما في جمي   واخ تعرخ جمي  المعلوماح بأسلو  واضل ومبس  بعيدا عخ التعقيد

 0تفصياته حت  يع ي صورة حقيقية عخ التنظيم 
 

 م :ــادة التنظيــإع:  عشر تاسع     
 ت وير ااداري سواة في مخ ابرو أولوياح ال لكانح وال توا إخ إعادة تنظيم الجهاو ااداري          
  إخ عملية إعادة التنظيم عملية كبيرة ومتشعبة ومعقدة واخ البعخ الدول المتقدمة أو النامية       

 إخ الحاجة إل  إعادة التنظيم  0منها ال يمكخ التعامل معه إال مخ لال االستشارييخ األلصا ييخ       
 ـفي المؤسساح تظهر في الحاالح اآلتية :      

  0ـ عندما يظهر إخ التنظيم األصلي أصبل اير معقول لل أ في التصميم الهيكلي ااته 1        

 ـ عندما يتصرف الموظفوخ أو ااداريوخ في المؤسسة بشكل يلتلف عخ الشكل الاي تو عه 2        

 0المدير األعل  الاي أمر بالتنظيم             

  0جية ـ عند حدوث تغييراح داللية أو لار3

  0ـ عندما تضعف كفاةة التنظيم 4

 0 ـ عند حدوث تغييراح في القيادة اادارية للمؤسسة كتعييخ  يادة جديدة فيها5
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 اســم املصـــدر ت   
 0أبو الفضل جمال الديخ ابخ منظور األنصاري /معجم لساخ العر   1

 0موس المحي  أبو  اهر مجدي الديخ الفيروو أبادي / القا 2

 0محمد بخ أبي بكر بخ عبد القادر الراوي / معجم ملتار الصحاح  3

 العمياخ محمود سلماخ/السلوك التنظيمي في منظماح ااعمال / دار وا ل للنشر 4

 0 205ص 2002/   

 عبد الباري درإل / اادارة الحديثة المفاهيم والعملياح / ال بعة األول /المركو العربي 5

 0 16ص 1994اح ال ابية /عماخ/ األردخ/ لللدم 

 Oxford shorten English Dictionary 1970 p:2048/أكسفورد اموس  6

7  ٍٍSchermerhorn  /1999 /p202 

 ا. د سوار الاه  احمد عيس / التنظيم ااداري وبناة هياكل المنظمة/ عرخ بور بوينح 8

 0 1996خ/ عماخ /األردخ/العقلي   /اادارة أصول ومفاهيم / دار وهرا 9

 0 1985/ااسكندريةالعامة/ دار الم بوعاح الجامعية /  اادارةالحلو م / علم  10

 الهيكل التنظيمي للدولة في عصر صدر ااسام / مقال منشور عل  شبكة رحماة  11

 www.Rohamaa.com/  2010ااسامية/ 
 و الدراساح العربية/ بيروح /ال بعة األول /د. عبد العويو الدوري / النظم ااسامية/ مرك 12

2008  /www.caus.org.LB 

 18ص 1934محمد كرد علي / اادارة ااسامية في عهد العر  /القاهرة/ م بعة مصر  13

 0 60و 47و 16الجهيشاري/ الووراة والكتا / ص  14

 / بيروح /ال بعة األول /د. عبد العويو الدوري / النظم ااسامية/ مركو الدراساح العربية 15

2008  /www.caus.org.LB 

 0 1996د.حوام بخ ما ر بخ عويخ الم يري/ التنظيم ااسامي/  16

 / تنظيم إجراةاح العمل/ دار وا ل للنشر/ ااسكندرية/مصر/ بعة أول أللوويموس   17

/2002 0 

 كومية/ الملتق  العربي / حول ترشيد الهياكل التنظيمية في األجهوة الحد. مص ف  كامل 18

 0 2005حويراخ/ الثاني

 / تنظيم إجراةاح العمل/ دار وا ل للنشر/ ااسكندرية/مصر/ بعة أول أللوويموس   19

/2002 0  

 0 2010الهيكل التنظيمي/دراسة  الموارد البشرية/ ادارةالمنتدى العربي  20

 ةاح العمل / دار الحامد/ بعة ثانية/ تصميم المنظمة/ الهيكل التنظيمي وإجراحسيخ حريم  21

 0  2000/عماخ / األردخ/ 

 ادرـاملص
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 0 2010أميرة حسيخ / مقال منشور في المنتدى العربي ادارة الموارد البشرية /  22

 
 
 

 اســم املصـــدر ت   
 0 1996عقليي   / اادارة أصول ومفاهيم / دار وهراخ / عماخ / األردخ/  23

 0 1985ة والتنظيم/ دار ااشعا  لل باعة / القاهرة /مصر/الجوهري/ أصول اادار 24

  نصوإل ورشيد / النظم اادارية وتحليل النظم / ال بعة الثالثة/ دار النهضة العربية 25

 0 1984 القاهرة /مصر /

 0 1996عقليي   / اادارة أصول ومفاهيم / دار وهراخ / عماخ / األردخ/  26

 0 1985والتنظيم/ دار ااشعا  لل باعة / القاهرة /مصر/الجوهري/ أصول اادارة  27

السالم وسعيد/ نظرية المنظمة الهيكل والتصميم / ال بعة األول / دار ألوا ل للنشر/ عماخ / األردخ  28

/2000 0 

السالم وسعيد/ نظرية المنظمة الهيكل والتصميم / ال بعة األول / دار ألوا ل للنشر/ عماخ / األردخ  29

/2000 0 

 العمياخ محمود سلماخ/ السلوك التنظيمي في منظماح األعمال/ ال بعة األول  دار وا ل 30

   0 311/ ص2002للنشر/  

   إبراهيم محمد علي تحليل السلوك التنظيمي يالمدهوخ  موس  توفيق والجو راو 31
 عماخ/ األردخ سيكولوجيا وإداريا للعامليخ والجمهور/ المركو العربي لللدماح ال ابية/

 0 397/ ص1995

32      Harrison, Roger, Stokes, Herb, Diagnosing Organizational Culture. San Framcisco: 
Pfeiffer, A Imprint of Jossey – Bass Inc., 1992 

 المنتدى العربي يأميرة إسماعيل /أنوا  الهياكل التنظيمية الرسمية/ مقال منشور ف 33

 0 2011موارد البشرية / ادارة ال 

 العمياخ محمود سلماخ/ السلوك التنظيمي في منظماح األعمال/ ال بعة األول  دار وا ل 34

 0 205/ ص2002للنشر/  

 العمياخ محمود سلماخ/ السلوك التنظيمي في منظماح األعمال/ ال بعة األول  دار وا ل 35

 0 205/ ص2002للنشر/  

 0 220ص0 2002ملية ونظام / ال بعة الثانية/ القاهرة كامل بربر / اادارة ع 36

 220ص0 2002كامل بربر / اادارة عملية ونظام / ال بعة الثانية/ القاهرة  37

 المنتدى العربي يأميرة إسماعيل /أنوا  الهياكل التنظيمية الرسمية/ مقال منشور ف 38

 0 2011ادارة الموارد البشرية /  

 0 2010اكل التنظيمية/ المدير العام للمنتدى العربي ادارة الموارد البشرية احمد نبيل/ الهي 39

 0بوربوينح أ.د. سوار الاه  احمد عيس  / التنظيم ااداري وبناة الهياكل التنظيمية/عرخ 40

 0 2010احمد نبيل/ الهياكل التنظيمية/ المدير العام للمنتدى العربي ادارة الموارد البشرية  41

 . دياال الحج عارف/ ااصاح ااداري الفكر والممارسة/ سلسلة الرضا للتنمية اادارية/ د 42

 0 209ص 2003دار الرضا للنشر/ال بعة األول / دمشق / سوريا 
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 املوضــوع رقم الصفحة   
 داءــــاإله 2
 ةـــاملقدم 3
 0((مفهوم اهليكل التنظيمي )األول )الفصل  10 ـ 4

 0 مفهوم اهليكل التنظيمي 5
 0تعريف اهليكل التنظيمي لغة واصطالحا  6ـ  5
 0التطور التارخيي لبناء اهلياكل التنظيمية  10ـ  6
 0 عصر صدر اإلسالماهليكل التنظيمي للدولة يف  8ـ  6
 0اهليكل التنظيمي للدولة يف عهد الرسول )ص(  7ـ  6

 )رض(لفاء الراشديناهليكل التنظيمي للدولة يف عهد اخل 8
 0اهليكل التنظيمي للدولة يف العصر األموي  8
 0اهليكل التنظيمي للدولة يف العصر العباسي  10ـ  9

 0اهليكل التنظيمي للدولة يف العصر احلاضر  10
 0الفصل الثاني )) بناء اهليكل التنظيمي (( 37ـ  11

 0أهمية اهليكل التنظيمي  12
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هذا اجلهد املتواضع الذي قام به عبدك  إناللهم 
ـك وفضـلك خالصـا  أمتكوابن 

ّ
قد مت بعونك ومن

لوجهك الكـريم مبتغيـا فيـه رضـاك ومغفرتـك 
لفائــدة الــبالد والعبــاد فتقبلــه منــا يــاارحم 
ــى خــامت النبيــني  ــرا ني وصــلي اللهــم عل ال

 وأرضــىالطــاهرين  )حممــد( وال بيتــه الطيبــني
 0 أمنياللهم  الغر امليامني أصحابهعلى 

 

 


