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طبيعة نشاطهامفهومها ه طبيعة نشاطهاهو

المنظمةالمنظمة

نظريات المنظمةأسباب دراستها
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:التعريف :التعريف  :التعريف 

نبثقھادفةاجتماعيةوحدةعنعبارةالمنظمة عنت

 :التعريف 

نبثقھادفةاجتماعيةوحدةعنعبارةالمنظمة عنت  عن تــنبثق ھادفةاجتماعيةوحدةعنعبارةالمنظمة
 باشتراكاإلنسـانياالجتماعـيالسلوكطـبيعة
 عن تــنبثق ھادفةاجتماعيةوحدةعنعبارةالمنظمة
يي باشتراكاإلنسـانياالجتماعـيالسلوكطـبيعة

 محـددة أھداف ضمن العاملين األفـــراد من مجموعـــة
ا قق تل ةغا ةال ةكفا لتكلفةأقلال أ

يي
 محـددة أھداف ضمن العاملين األفـــراد من مجموعـــة
ا قق تل ةغا ةال ةكفا لتكلفةأقلال أ  وأعلىتكلفة وأقلعاليةبكفاءةالمرجوةغايتھمليحققوا
جودة
 وأعلىتكلفة وأقلعاليةبكفاءةالمرجوةغايتھمليحققوا
ةجودة ة .جو  .جو
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طبيعة نشاط المنظمةطبيعة نشاط المنظمة

العوامل السياســــــية 
العوامل االقـتصادية

العوامل السياســــــية 
العوامل االقـتصادية

ألأل العوامل القــــــانونية
العوامل التكنولوجيا
العوامل القــــــانونية
المنظمةالمنظمةالعوامل التكنولوجيا

تحقيق األھداف 
بكفاءة عــــالية 
تكلفة ل أق

تحقيق األھداف 
بكفاءة عــــالية 
تكلفة ل أق العوامل االجتماعــية 

العـــــــوامل الثقافـية
العوامل االجتماعــية 
العـــــــوامل الثقافـية

وبأقــــــل تكلفة المنظمةالمنظمة
وأعلى 

ة

وبأقــــــل تكلفة 
وأعلى 

جــــــــودةجــــــــودةة
المخرجاتالمخرجاتالمخرجاتالمخرجاتالمدخالتالمدخالت

التخطيـط والقـيادة والتحــفيز واالتصاالت والرقـابة واتخاذ القراراتالتخطيـط والقـيادة والتحــفيز واالتصاالت والرقـابة واتخاذ القرارات
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المنظمة دراسة المنظمةأسباب دراسة أسباب دراسة المنظمةأسباب دراسة المنظمةأسباب

ا1 إ ف ا ا اإل ال ة ط ا1 إ ف ا ا اإل ال ة ط تفھم طبيعة العنصر اإلنساني ودورھـــا في إدارة -1 
فيھا وتكيفه اإلنسان تفاعل ومدى المنظمة

تفھم طبيعة العنصر اإلنساني ودورھـــا في إدارة -1 
فيھا وتكيفه اإلنسان تفاعل ومدى .المنظمة ومدى تفاعل اإلنسان وتكيفه فيھاالمنظمة

ظھور النقابات والشركات وتعاظم دورھـــــــــا في  - 2
.المنظمة ومدى تفاعل اإلنسان وتكيفه فيھا

ظھور النقابات والشركات وتعاظم دورھـــــــــا في  - 2
.المجتمع وتعقدھا اإلداري

3ً ا كات الش ات ؤ ال ن د الشد التناف اد ازد
.المجتمع وتعقدھا اإلداري

3ً ا كات الش ات ؤ ال ن د الشد التناف اد ازد ازدياد التنافس الشديد بين المؤسسات والشـركات سعيا -3
المادية أرباحھا تحقيق .وراء

ازدياد التنافس الشديد بين المؤسسات والشـركات سعيا -3
المادية أرباحھا تحقيق .وراء ي ھ  رب يق  .ور  ي ھ  رب يق  .ور 
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النظرية النظرية 
التقليدية

ة النظرية السلوكية النظ النظرية النظرية السلوكية
اليابانية اليابانيةنظريات 

المنظمة

النظرية نظرية علم  نظرية علم 
اإلدارة

النظرية 
الموقفية
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)Zنظرية (النظرية اليابانية -5 )Zنظرية (النظرية اليابانية -5

اعتمدت النظرية اليابـــانية على التجربة في إدارة الشركات المحلية والعالمية من  

خالل ذلك ان ا ال لل ة ال ة قاف ال فة فل 3خالل
ٔ
ا

اعتمدت النظرية اليابـــانية على التجربة في إدارة الشركات المحلية والعالمية من  

خالل ذلك ان ا ال لل ة ال ة قاف ال فة فل 3خالل
ٔ
ا :اسس وهي3خالل فلسفة الثقافية والتربوية للمجمتع الياباني وذلك من خالل 

           Trustالثقة - 
:اسس وهي3خالل فلسفة الثقافية والتربوية للمجمتع الياباني وذلك من خالل 

           Trustالثقة - 
            Skillالمهارة  - 

R t
            Skillالمهارة  - 

R t     Respectاالحترام - 
العمال بين المتبادلة اإلنسانية العالقات ســـاس

ٔ
ا على قامت النظرية هذه ن

ٔ
ا كما

    Respectاالحترام - 
العمال بين المتبادلة اإلنسانية العالقات ســـاس

ٔ
ا على قامت النظرية هذه ن

ٔ
ا كما ان هذه النظرية قامت على اســـاس العالقات اإلنسانية المتبادلة بين العمال كما

...ومسؤوليهم

كما ان هذه النظرية قامت على اســـاس العالقات اإلنسانية المتبادلة بين العمال 

...ومسؤوليهم
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ةة أل اإلدارة األمريكيةاإلدارة اليابانيةم

دائ1 ف ظ دالت ال قص ف ظ الت التوظيف قصير المدىالتوظيف دائم1

ببطء2 والترقية بسرعةالتقويم والترقية التقويم ء2 ي بب ر ويم وا را ي ب ر ويم وا ا

التركيز على االختصاص عدم التركيز على االختصاص3

أسلوب الرقابة علنيأسلوب الرقابة ضمني4

اتخاذ القرارات بشكل فردياتخاذ القرارات بشكل جماعي5

فة ة تحمل المسؤولية بشكل فرديتحمل المسؤولية بشكل جماعي6

بالعاملين7 الشمول بالعامليناالھتما الجزئ االھتما االھتمام الجزئي بالعامليناالھتمام الشمولي بالعاملين7

النوعية8 بالسيطرة الكلي النوعيةاالھتمام بالسيطرة الجزئي االھتمام
9
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:مفھوم الھيكل التنظيمي

 اإلدارات يحدد الذي اإلطار هو :للمؤسسة التنظيمي الھيكل-
 باألعمال تقوم التي والوحدات التنظيمية التقسيمات ويبين الداخلية باألعمال تقوم الت والوحدات التنظيمية التقسيمات ويبين الداخلية

 السلطة خطوط يحدد انه كما المؤسسة، أهداف تحقيق يتطلبها التي
ات اتخاذ اق ا ة الق ا اإل .اإلدارية القرارات اتخاذ ومواقع

أأل  مؤسسة أو منظمة ألي تطبيقه يمكن مثالي تنظيمي هيكل يوجد ال-
ىي وطبيعة المنظمة أهداف على يعتمد التنظيمي الهيكل الن وذلك
.المحلية وظروفها عملها
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:تصميم الھيكل التنظيمي

حجم الشركة أو المؤسسة -  1

ا  2  ات ة  مدة حياتها - 2 

.مكان عملها - 3 ن

.درجة التخصص الالزمة لها - 4

.القدرات اإلنسانية التي تحتاجها - 5

نوعية التكنولوجيا الت تم استخدامها - 6 .نوعية التكنولوجيا التي تم استخدامها  6

.الظروف البيئية المحيطة بالشركة -7
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:خطوات تصميم الھيكل التنظيمي

.األساسية والفرعية والثانوية للمؤسسة تحديد األهداف - 1 أل1 ؤي وي و ي ر و ي أل
   

.المطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة)  Activities( تحديد األعمال والنشاطات - 2
 

أأل في أقسام وٕادارات ومن ثم إسناد إدارة  تجميع األعمال والنشاطات الوظيفية المشابهة - 3
.كل منها إلى مدير أو رئيس مسئول مع تخويله الصالحيات الالزمة

بشكل كامل مع تحديد جميع األعمال بصورة واضحة،  تحديد الوصف الوظيفي - 4
وتحديد الصالحيات والمسؤوليات 

بين مختلف األقسام واإلدارات مع تحديد طرق االتصاالت  تحديد عالقات العمل - 5
.بينهم

 span of(مع األخذ بعين االعتبار نطاق اإلشراف  تحديد المستويات اإلدارية - 6
control (بمعناه المرن الذي يتفاعل مع طبيعة األعمال ونوعية التخصص.

13
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:خصائص الھيكل التنظيمي

:التوازن -1 :التوازن 1
  .للفرد تمنح التي والمسؤوليات الصالحيات بين المتوازنة العالقات تحقيق -
 الوظيفية االتصال وخطوط اإلشراف نطاق في التوازن الوظيفية االتصال وخطوط اإلشراف نطاق في التوازن-
.المختلفة اإلدارية المستويات من الصادرة األوامر وحدة مبدأ اعتماد -
:المرونة -2 :المرونة 2
 التعديالت تقبل على تصميمه المراد التنظيمي الهيكل قابلية بها يقصد 

.المستمرة التنظيمية .المستمرة التنظيمية
:االستمرارية - 3

  .التنظيمية الهياكل بناء في العلمية األسس اعتماد ضرورة  التنظيمية الهياكل بناء ف العلمية األسس اعتماد ضرورة
 الهيكل يتعرض أن بدون المستقبل في تحدث قد التي التغيرات استطالع
.متكررة جوهرية تغيرات إلى التنظيمي

14
.متكررة جوهرية تغيرات إلى التنظيمي
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ة التنظ اكل الھ اع أنواع الھياكل التنظيميةأن

التنظيم الرأسي أو التنفيذي

التنظيم الوظيفي

التنظيم التنفيذي االستشاري

التنظيم المصفوفي
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Line organization:  التنظيم الرأسي أو التنفيذي

يتمارس فيه الصالحيات اإلدارية من أعلى السلم اإلداري نزوال إلى   إل م إل
.المستويات الدنيا

.يتحمل فيه المدير مسؤولية القيام بجميع الوظائف اإلدارية  ع م
 ميزاته:
البساطة -1

أل سرعة تنفيذ األوامر -2
ممارسة الرقابة الدقيقة تساعد في تحقيق أهداف المؤسسة  -3
عيوبه:
إغفاله لتقسيم العمل على أساس التخصص -1
ا 2 ف ق ا ك ق  ل ل ال  تحمل المدير مسؤوليات كبيرة قد تفوق قدراته -2
سبل االتصال ذات مسلك واحد بين القمة والقاعدة مما يؤدي إلى بعض  -3

ال األ
16

.األعمال
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Line organization:  التنظيم الرأسي أو التنفيذي

ا ال المدير العامال

المدير المشترياتمدير المشترياتمدير االشرافمدير التصميم ال ا اإل
مدير 

ال ال ا اإل يم رير ريير ريير اإلداري والمالياإلداري والماليير

مسئول مراقبةمسئول مراقبة رر و
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Functional Organization: التنظيم الوظيفي

ظائف    ا ال ل أ ف  ظ كل ال نا ال ل  اقت  لأ ا ك 1903 ف   1903 فردريك تايلرأول من اقترح بناء الهيكل الوظيفي على أساس الوظائف هو
  يعتمد التنظيم الوظيفي على أساس مبدأ التخصص وتقسيم العمل في مختلف

ات ؤ ال ات  اإلدا ا  .االقسام واإلدارات والمؤسساتاالق
 0.إتاحة استخدام الخبراء واالستشاريين مما يتيح تنفيذ العمل بدقة
ميزاته:  ميزاته:
تنمية روح التعاون والعمل كفريق متكامل بسبب ضرورة بناء العالقات التعاونية  -1

.بين مدراء الدوائربين مدراء الدوائر
.معالجة القضايا الفنية واإلدارية بصورة سريعة -2
عيوبه:  عيوبه:
.صعوبة تحديد المسؤولية عن االنحرافات التي قد تحدث أثناء العمل -1

1818



Functional Organization: التنظيم الوظيفي

ا ال د المدير العامال

الفني التسويقالمدير الماليمدير األفرادالمدير مدير ي ويقير  يير  رير  أل ير 

رئيس قسم اإلنتاجرئيس قسم اإلنتاج

1919



)Line and  Consultancy Organization: (التنظيم التنفيذي االستشاري

قاًثل ا ال الف من الفرعين السابقينمزيجايمثل.
  باالستشاريين والمتخصصين الذين يقدمون  االستعانةيعتمد على

.النصح إلى المدراء التنفيذيين عند اتخاذ القرار
ميزاته: يز
.تحديد المسؤوليات والصالحيات 1
.توفير كافة المعلومات الالزمة لمراكز اتخاذ القرارات في المؤسسة-2 ي
 عيوبه:
ريين.صعوبة إيجاد العالقة التعاونية بين المدراء التنفيذيين واالستشاريين-1 و يين ي ر بين ي و إيج .وب
 .قد يؤدي إلى حدوث صراعات بين المدراء التنفيذيين واالستشاريين -2
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)Line and  Consultancy Organization(: التنظيم التنفيذي االستشاري

العام المدير العامالمدير
المستشار القانوني

الفني التسويقالمدير الماليمدير األفرادالمدير مدير مدير األفرادالمدير الماليمدير التسويقالمدير الفني

رئيس قسم المراجعةرئيس قسم الرواتبرئيس قسم المبيعاترئيس قسم المشتريات

قسم قسمرئيس قسمرئيس قسمرئيس رئيس
21

رئيس قسمرئيس قسمرئيس قسمرئيس قسم
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 Matrix Organization:المصفوفيالتنظيم 

.الخمسيناتمنذالفضاءصناعةتنظيمفياستخدامهتم -  ييميم
.المشروع أساس على الصناعات ھذه تنظيم يعتمد - 
والبحثوالبناء،التشييدصناعة:منھاعديدةصناعاتفييستخدم-  والبحثوالبناء، التشييدصناعة:منھاعديدةصناعاتفييستخدم  

الوزارات ودوائر العلمي،
أ هتل كاتإل لالتالش ةغناطقفت تق .مستقرةغيرمناطقفي تعملالتيالشركاتإليهتلجأ
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 Matrix Organization:المصفوفيالتنظيم 

:األساسيةالفكرة :األساسيةالفكرة
.واألفقية الرأسية األبعاد ذاتMatrixالھندسية المصفوفة شكل يأخذ أنه -
وھناكأسفلإلىأعلىمنتمارستنفيذيةوظيفيةسلطاتتوجدالنظامھذافي- يوجمي  ي يو ى ىنرسي  ول إ

.له التابعة واإلدارة المشروع مدير بين أفقيا تمارس التي الفنية السلطات
ييمي ما حسبالمشروعأقسامبإدارةمشروعمدير كليقومالمصفوفيالتنظيمفي - ومو رروعيري بروعمبإ

.ومعدات ومالية بشرية موارد من يحتاج
:وھي األساسيةوظائفهمديركليؤدي - يي

ومراقبة تنسيق –التحفيز –التنظيم – التخطيط
 المقر في الرئيسية اإلدارة سلطة من لنوع مشروع كل في العاملون يخضع -

   للشركة الرئيسي
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:المصفوفيالتنظيم 

ميزاته: ميزاته:
المرونة

للموارداألمثلاالستخدام للموارداألمثلاالستخدام
.المناسبين والمكان الوقت في الفنية الخبرات تامين
عاليةبكفاءةالمشاريعانجازفيفعالةوسيلةالمصفوفيالتنظيميعتبر   عالية بكفاءةالمشاريعانجازفيفعالةوسيلةالمصفوفيالتنظيميعتبر
.واإلنتاج األداء على الرقابة تسھل فيه
عيوبه: عيوبه:

 االحتكاك احتماالت لتقليل إضافية جھود بذل يتطلب مما السلطة ازدواج
الدوريةاالجتماعاتخاللمنوذلكالمدراءسلطاتبينوالتضارب  الدورية االجتماعاتخاللمنوذلكالمدراءسلطاتبينوالتضارب
.المستمر والتنسيق
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:المصفوفيالتنظيم 
المدير العام

ة ن ال ة ا ةإ ن ال ة ا إ إدارة الھندسة
المدنية

إدارة الھندسة
إدارة األفراداإلدارة الماليةااللكترونية

)أ(مدير المشروع 

)ب(مدير المشروع )(ع

ع ش ال )(د
25

)ج(مدير المشروع
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:أسباب اعادة تشكيل الھيكل التنظيمي

أ .تغيير في أهداف المنظمة - 1
.تغيير حجم أعمال المنظمة - 2 م ر
.وجود مكان شاغر في وظائف االدارة العليا - 3
.مواجهة التغيرات البيئية - 4 .مواجهة التغيرات البيئية  4
.االبتكار والتجديد  - 5
ي - 6 ي النظا االدا تط .تطوير النظام االداري - 6
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:أھمية التفويض االداري

على كافة  اتخاذ القراراتحق الشخص في  ):Authority( السلطة اإلدارية 
ا أ  ا  شأ ا ذ الق ا  فا اآلال ا ظ  ل .وتحدد مسؤولياتهم تنظم تصرفات اآلخرينالمستويات وهذه القرارات من شأنها أن  

ن تحقيقمسؤولياته التنفيذية بما يتناسب مع  تسهيلتمكن المدير اإلداري من  :السلطة ري إل ير عهيلن ب ي ب ي ي ي يقؤو
الشركة أو المؤسسة  أهداف

د لطة ال ل ال دا  ال تخ ائ  شا اإل ا ف الل ات  ل الت ا  ن األ من األوامر والتعليمات سواء في اللوائح  يشاء ماإلصدار  ال تخول السلطة المدير
.الداخلية أو الخارجية
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:أھمية التفويض االداري

المؤسسة أو الشركة وترسم حدود داخلوھي األوامر والتعليمات:اللوائح الداخلية ي ح يو و ر و ي وو م ر و ر و ؤ
.السلطة اإلدارية
لتحديد االطار العام لنظام الدولةتضعھاتشمل القوانين والنظم التي:اللوائح الخارجي ي يح مم م

.الشركات والمؤسسات المعمول بھا داخل حدود الدولة
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Delegation of Authority تفويض السلطة

لطة ال ض ا   تف ف  ا  ق ال ا اذ الق ا واتخاذ القرارات  حق التصرفوهو عبارة عن منح  :تفويض السلطة
أو مهمات ,إلنجاز أعمال نطاق معينوٕاصدار األوامر في , اإلدارية

أ
ٕ

.زمن ثابت أو مستمرمحدودة في 

ال اإ ذلكالذال مقدار السلطة وكذلك ,متى ولمن يمنح التفويضھو الذي يعرف الناجحإن المدير-
.ألنه من الصعوبة بمكان أن يلم فرد واحد بجميع التخصصات اإلدارية المفوضة

إذا اتضح له سوء ,من مرؤوسيه في أي وقت شاء استرداد السلطةالمدير  حقمن  -
إليھم أوكلت التي بالمسؤوليات القيام عن عجز أو التفويض يھم.استخدام و إ ي  ي  ؤو م ب ي ن  جز  و  ويض  .م 

مبيناً حدود التفويض  يفضل أن يكون مكتوباً ولكن  شفهيًا أو مكتوباً يكون التفويض  -
ل التف

29
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Delegation of Authorityتفويض السلطة 

في المؤسسة  كشف قدرات العاملينإن التفويض الجيد يساعد على -
المعنويةكما روحھم ويرفع أحدينم يعتبر المعنويةالحوافزوكذلك المعنوية الحوافزوكذلك يعتبر أحدينمي ويرفع روحھم المعنويةكما 

.التي من شأنھا رفع مستوى األداء وزيادة االنتاج

بين المدير ومرؤوسيه إذا لم يكن  يخلق التفويض سوء تفاھمقد  -
للجميع ملزماً واضحا ملزما للجميعواضحاً
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:كيفية التفويض

والمسؤولية الصالحية بمفھوم وثيقاً ارتباطاً التفويض مفھوم .يرتبط مفھوم التفويض ارتباطا وثيقا بمفھوم الصالحية والمسؤولية  يرتبط

.حق المدير في إصدار األوامر للمرؤوسين مع تحقيق قبول التنفيذ منھم :الصالحية

ويعرف ھذا المفھوم بالصالحية الرسمية أي التي تكتسب من المركز القيادي 
بالصالحيةللمدير يعرف ما وجود ف إال الكاملة الصالحية لتعريف كافية غير وھ وھي غير كافية لتعريف الصالحية الكاملة إال في وجود ما يعرف بالصالحية ,للمدير

 ابداعهالشخصية والتي تعتمد على شخصية المدير ومدى ثقافته وبراعته ومدى 
القيادة على .والقدرة على القيادةوالقدرة

.االلتزام بتنفيذ عمل ما أو تنفيذ العمل نفسه : المسؤولية

أي أنه إذا قبل شخص ما القيام بعمل ما فھو مسئول عن اإلجابة عن مستوى األداء في 
النجاح عدم إل أدت الت األسباب أو تنفيذه ف بالنجاح إما وذلك العمل ھذا

31
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:كيفية التفويض

 المسؤولية ولكن,التنظيمي الھيكل في الدنيا المستويات إلى تفويضه يمكن ال االلتزام -
تفويضھاويمكنمستوىكلداخلتخلقأنيجباألعماللتنفيذ .تفويضھاويمكنمستوىكل داخلتخلقأنيجباألعماللتنفيذ

 للمدى منه والمتوقعة المطلوبة والنتائج ووظيفته بالكامل يعلم أن المدير على يتوجب -
لللل لللل  النتائجھذه إلىللوصولالمؤسسةوفلسفةالبعيد

ويتجنباآلخرينالمدراءومسئوليةمسؤوليتهبينبالعالقةيھتمأنالمديرعلىيجب- منيرىيجب  يبين بيھ يؤو و ءو برين ر ج  وي
.الوظائف بين والتداخل واإلھمال األعمال تنفيذ تكرار

ةإ ةال االتالنا اا ل تل اتت ضزا أالتف  وأن التفويض بمزايا تتمتعلجعلھامدراؤھايسعى التيھيالناجحةالمؤسسةإن -
.مركزية ال السلطة فيھا تكون
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:التفويض عملية تواجه التي المشاكل

.والمرؤوسين المدراء بين متبادلة غير ثقة - 1
   

 إلى تفويضھا من أفضل بأنفسھم األعمال تنفيذ بأن المدراء اعتقاد - 2  
.كافيةغيربالمرؤوسين المدراءثقةأنأيالمرؤوسين ين ينرنيرؤو رؤو ييرب

مج لمراكزھم تھديد عنهينتجأنيمكنالتفويضبأنالمدراءشعور-3  
 .المرؤوسين قبل من
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:التفويض عملية تواجه التي المشاكل

 مباشرة أوامر استالم ويفضلون المسؤولية أعباء تحمل يريدون ال المرؤوسون -4
م.بأنفسھمالقراراتاتخاذمنبدالً

المجھودعلعائدبدونالمسؤوليةبتحملالمرؤوسينإحساس-5  المجھودعلى عائدبدونالمسؤوليةبتحملالمرؤوسينإحساس-5  
.إليھم المفوضة باألعمال قيامھم وعلى القرارات اتخاذ في المبذول

يننييرو علىيتغلب أن للمديرويمكنالمرؤوسين قبلمنالتغييرمقاومة-6   نرؤو ىينيروي
 المراد األعمال وشرح وتوضيح المسبق بالتمھيد وذلك المشكلة ھذه

تفويضه
34
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