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  التيظًه

 Introduction املقدمة 

 مفهوم ٌعكس الذي التالً المثال نتأمل أن التنظٌم تعرٌف نقدم أن قبل المناسب من لعله  

 :جلٌة بصورة أذهاننا إلى وٌقربه التنظٌم

 الهضمً كالجهاز المختلفة األجهزة من كبٌر عدد من ٌتكون الذي اإلنسان جسم تأمل  

 بعضها مع تعمل أن ٌفترض األجهزة هذه.وغٌرها العصبً والجهاز التنفسً والجهاز

 فإنه لذلك .ومعافى سلٌم جسم على النهاٌة فً اإلنسان لٌحصل تعارض أي دون البعض

 على سلبا ٌؤثر سوف فإنه خلل الجسم فً عضو أي أو األجهزة هذه أحد أصاب ما إذا

 ٌختل سوف الجسم أداء تنظٌم فإن آخر بمعنى الجسم، باقً ثم ومن ككل اإلنسان جسم

 .أعضائه أو أجهزته من أي ٌصٌب خلل ألي نتٌجة



  التيظًه

  الوصول لغرض المختلفة الموارد استخدامات بترتٌب تتعلق التً األنشطة مجمل هو
 .محددة عمل وحدات فً والمادٌة البشرٌة الموارد تجمٌع طرٌق عن معٌنة أهداف إلى

 أهدافها تحقٌق من تتمكن حتى منظمة، أي فً البشرٌة الجهود تنسٌق عملٌة" هواو
   ."ممكنة إنتاجٌة كفاٌة وبأقصى ووقت، ومجهود تكالٌف بأقل

 الخطط تفعٌل فً المدٌرون ٌعتمدها التً األولى الخطوة كونه فً التنظٌم أهمٌة وتتجلى

  الخطط فً الواردة األهداف انجاز الٌمكن التنظٌم فبدون ،وتنفٌذها

 
 املركسية والالمركسية يف التيظًه 

 :اإلدارية املركسية / أوال
 الٌسمح بحٌث عال إداري مستوى أو واحد شخص ٌد فً جمٌعا بالصالحٌات االحتفاظ هً

 بعد او المستوى ذاك أو الشخص هذا من تعلٌمات على بناء إال التصرف األدنى للمستوى
 . موافقته حصول

   :اإلدارية الالمركسية  /ثاىًا
 المدٌر ٌخول حٌث ومساعدٌه المدٌر بٌن الصالحٌات توزٌع على ٌقوم إداري اسلوب أنها
 الموكلة مسؤولٌاتهم ممارسة من ٌمكنه بما القرارات واتخاذ التصرف فً صالحٌاته من بعض
 . الٌهم



 :العىامل اليت تدفع امليظنة باجتاه املركسية والالمركسية 
 :القرارات أهمٌة -1 

 تتعلك التً والمؤثرة المهمة المرارات اتخاذ صالحٌات غالبا العلٌا اإلدارة تحتفظ

 المركزٌة المنظمة تتبع الحالة هذه فً) بٌدها ومركزها وسمعتها وأهدافها بسٌاساتها

 تخوٌل فٌتم المنظمة مسٌرة فً تاثٌر لها لٌس والتً اهمٌة األلل المرارات اما . (اإلدارٌة

 المنظمة تتبع الحالة هذه فً)اتخاذها الدنٌا او الوسطى المستوٌات فً المدٌرٌن

 . (الالمركزٌة

   :المنظمة حجم -2

 دعت كلما حجمها كبر وكلما ، الصغٌرة المنظمات فً اإلدارٌة المركزٌة إتباع ٌفضل

 . األعمال أداء فً اإلدارٌة الكفاءة على للحفاظ اإلدارٌة الالمركزٌة إتباع إلى الحاجة

 : المرؤوسٌن كفاءة -3

 فً الكفوئٌن المدٌرٌن توفر حالة فً اإلدارٌة الالمركزٌة إتباع الى المنظمة تمٌل

 على المادرٌن المدٌرٌن توافر ٌتطلب الصالحٌة تخوٌل الن ، الدنٌا اإلدارٌة المستوٌات

 تطبٌق ممكن الكفوئٌن المدٌرٌن توافر عدم وعند. مسؤولٌاتها وتحمل المرارات اتخاذ

   اإلدارٌة المركزٌة



 :( المنظمة عمر) المنظمة بها تمر التً المرحلة -4

 واستمرت توسعت كلما الالمركزٌة نحو وتتجه ، عملها فً اإلدارٌة المركزٌة الحدٌثة المنظمات تتبع

  وتعلٌماته أسسها

 :الرقابٌة األسالٌب توفر مدى-5

 أن من التأكد خاللها من ٌمكن التً الرقابٌة األسالٌب تتوفر عندما اإلدارٌة الالمركزٌة المنظمة تتبع

 وفً ، وسلٌمة صحٌحة بصورة ٌتم الدنٌا المستوٌات فً المدٌرٌن إلى المخولة الصالحٌات استخدام

 الصالحٌات تلن اال صالحٌاتهم تخوٌل الى المدٌرٌن الٌلجا الجٌدة الرلابٌة األسالٌب توفر عدم حالة

 مجال فً مركزٌةالوال المهمة المرارات فً المركزٌة المنظمة تتبع ذلن فعند جدا ضرورٌة تعتبر التً

 . العمل

 : القرار تكلفة -6

 تقلٌل وكذلك القرار كلفة  تقلٌل اجل من او سببب األحٌان بعض فً اإلدارٌة المركزٌة المنظمة تتبع

 . اإلدارٌة النفقات



 مسايا املركسية والالمركسية اإلدارية 
 املركسية مسايا /اوال 

 . والمكانة بالقوة األعلى المدٌر تزود -

 .الموحدة القرارات واتخاذ سٌاسات وضع من المنظمة تمكن -

 . اإلدارٌة واألقسام العملٌات مختلف وفً العلٌا اإلدارة وقدرات خبرات من االستفادة المنظمة تمكن -

 . كبٌر حد الى الوظائف ازدواجٌة تقلٌل -

 . العمل انحرافات تقلٌل من تحققه لما نظرا  كثٌرة رقابٌة اجراءات التتطلب -

 

 : الالمركسية مسايا / ثاىًا
 .سرعة اتخاذ القرارات وعدم االرتباك  -

 .التنسٌق الجٌد بٌن االدارة العلٌا واالقسام االدارٌة المختلفة  -

الشعور بالعدالة من جانب المدٌرٌن التنفٌذٌٌن لما ٌتمتعون به من السلطة التً تتكافأ او تتوازن مع  -

 .مسؤولٌاتهم

 .زٌادة رضا اإلفراد بالمنظمة لشعورهم بدٌمقراطٌة االدارة  -

 .تهٌئة مدٌرٌن قادرٌن على تولً الوظائف اإلدارٌة فً المستوٌات األعلى  -

تالئم المنظمات التً لها فروع او موزعة جغرافٌا والتً ترغب ان تستفٌد من الظروف المحلٌة بشكل جٌد  -

 .عند اتخاذ القرارات 



 ىطاق االشراف  
 

علٌهم ٌشرف ان المدٌر ٌستطٌع الذٌن المرؤوسٌن عدد هو 

 . بفاعلٌة

 فً للمرؤوسٌن المناسب العدد الكتاب بعض حدد لدو     

  ،وفً مرؤوسٌن او اشخاص (4)ب للتنظٌم العلٌا المستوٌات

 (12-8) بٌن ٌتراوح ان هو المناسب العدد الدنٌا المستوٌات

   . مرؤوسا   أو اشخاص



 واملسؤلًة( الصالحًة)السلطة 
  

 : (الصالحٌة)السلطة

 فً الحك إنها أو. اآلخرٌن أعمال تحكم التً المرارات اتخاذ لوة انها
 . تنفٌذها على اآلخرٌن إجبار فً والموة األوامر إصدار

 احد هو وامتالكها المدٌر عمل اساسٌات من الصالحٌة وتعتبر
   بكفاءة مسؤولٌاته ممارسة من تمكنه التً األساسٌة الممومات

 

 : (الصالحٌة) السلطة تخوٌل

 نطاق وفً المرارات واتخاذ التصرف حك اعطاء ٌعنً التخوٌل
 المستوٌات لبل من المعٌنة المهمات النجاز الالزم وبالمدر محدد

 اومن ، (العلٌا االدارة قبل) من (الدنٌا) ةوالتشغٌلٌ الوسطى
 . مساعدٌه الى (صالحٌاته) سلطاته من ببعض مدٌرالمنظمة



 اىىاع  الصالحًة   
 وتوزٌعها العاللات طبٌعة على تعتمد التً التنظٌمً الهٌكل فً الصالحٌة انواع تحدٌد ٌكمن 

 لتحمٌك واالنسجام العمل حسن لتوفٌر الٌهم تخول والذٌن المدٌر بٌن التنسٌك ٌحمك الذي بالشكل

    : ٌاتً ما الى المنظمة اهداف

 :التنفٌذٌة او الخطٌة او الراسٌة الصالحٌة -1

  الهٌكل اسفل الى متسلسل خط فً وتنزل التنظٌمً الهٌكل اعلى من تبدا التً الصالحٌة انها  

 هم الصالحٌة هذه واصحاب. والمرؤوس الرئٌس بٌن رأسٌة عاللات الى نزولها عند ،وتنمسم

 . متدرج بشكل بٌنهم فٌما الصالحٌة عاللات وتظهر المرارات اصدار حك لهم الذٌن المدٌرون

 :االستشارٌة الصالحٌة -2

 مساعدة هً وانما القرارات اصدار فً الحق لها لٌست أي امرة صالحٌة لٌست انها

 التنفٌذٌة بالصالحٌة للمخولٌن والنصائح االستشارات تقدٌم خالل من وذلن التنفٌذٌة للصالحٌة

 . والسٌاسات الخطط ووضع المرارات التخاذ الالزمة الضرورٌة المعلومات تمدٌم عن فضال

   :الوظٌفٌة الصالحٌة-3

 سٌاسات او تصرفات او عملٌات اداء بخصوص قسم او لفرد تمنح التً الصالحٌة تلك هً

   االخرى االقسام فً العاملٌن االفراد قبل من فعالٌات ألنجاز تتعلق اخرى امور او معٌنة



 :املسؤولًة  
 

ًالٌه معهودة معٌنة نشاط اوجه او اعمال بتنفٌذ المرؤوس التزام تعن 

 .قدرته فً ما بأحسن

المنظمة فً فردا كونه بحكم محددة بواجبات بالقٌام الفرد التزام انها او 

  .الخاصة رغباته عن النظر بغض

االخرٌن الى صالحٌته من جزء المدٌربتخوٌل لام كلما الصالحٌة ان ونجد 

  هذه له خول المدٌرالذي مسؤولٌة الى اضافة جدٌدة مسؤولٌة تتكون

 المخول أي ( المزدوجة بالمسؤولٌة) علٌه ماٌطلك وهذا الصالحٌات

 عن المخول المدٌر امام مسؤول الٌه والمخول ، رئٌسه امام مسؤول

 .بفاعلٌة بها المكلفٌن االعمال انجاز



 
 املقارىة بني السلطة واملسؤولًة

 
 المسؤولٌة   السلطة

هي الحق املعطى للشخص للقيام بعمل  -1

 .معين

هي الالتزام امللقى على عاثق الشخص للقيام  -1

 باملهام املحددة 

 . اثجاهها من أسفل إلى أعلى  -2 .ثنساب وثحدفق من أعلى إلى أسفل -2

 .القدرة على اثباع ألاوامر -3 القدرة على إعطاء أوامر -3

 .ليةؤو ال يمكن ثفىيض املس -4 يمكن ثفىيضها -4

 .ثنحهي بمجرد إهجاز املهمة -5 .جسحمر لفترة طىيلة -5





 التيظًه الرمسٌ   -:أوال 
 

 والقوانٌن اللوائح علٌه تنص الذي التنظٌم ذلك هو    

 وٌتم الرسمً الهٌكل من وجوده وٌستمد المؤسسة داخل

 تحقٌق ٌتم حتىو المنظمة أعمال لتنسٌق وإدراك وعً عن

 . األهداف

الهٌكل أو التنظٌم خرٌطة ٌمثل ألنه إدراكه ٌسهل الرسمً التنظٌم هذا 

 واألدوار الوظائف مختلف بٌن متبادلة عالقات عن تكشف التً التنظٌمً



 FORMAL ORGANIZATIONالتنظيم الرمسي  

 نموذج للتنظٌم الرسمً( 1)الشكل رقم 



  التيظًه غري الرمسٌ -:ثاىًا 

 واالجتماعٌة الشخصٌة العالقات شبكة عن عبارة هو       

 بٌن الشخصٌة االرتباطات على بناء تلقائٌا تنشا التً

 التنظٌم مصدر هً العمل عالقة تكون وقد.. التنظٌم أعضاء

 .التنظٌم أعضاء احد نفوذ بسبب أو الرسمً غٌر

 



 الفرق بني التيظًه الرمسٌ والػري رمسٌ

 الحنظيم غير الرسمي الحنظيم الرسمي

 يحم وضعه من قبل إلادارة العليا وفق  -1

 طريقة مخططة ومدروسة

يحكوووىن بطريقوووة عفىيوووة مووون نووو   مجمىعوووة مووون  -1

 العاملين يعملىن معا 

ثحقيوووووووووووق أهووووووووووودال الحنظووووووووووويم الرسووووووووووومي  -2

 ألاهدال بكفاءة وفعالية 

اد ر ألاهوودال ثحقووق إ ووباع الفوورد أو مجمىعووة افوو -2

 الحنظيم 

 هدل الفرد إ باع حاجة مادية ومعنىية  -3 هدل الفرد ثأدية العمل  -3

 .طبيعة الع قة اجحماعية وارثباطات شخصية  -4 طبيعة الع قة رسمية إدارية -4

 الاثصاالت ثحم وفق ثأثير النفىذ  -5 الاثصاالت ثحم وفق  كل هرمي  -5



 ما هى اهلًلل التيظًنٌ ؟؟

 هو االطار الذي ٌبٌن العالقات بٌن الوحدات والتقسٌمات داخل

 .المنظمة وٌحدد خطوط السلطة وموقع اتخاذ القرار 

مالحظة:- 

 

 ال ٌوجد هناك هٌكل تنظٌمً مثالً لجمٌع الشركات 


