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  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
  مفھوم التنظیم وأھمیتھ في  المؤسسة: ألولىمحاضرة اال

  
   مقدمة:

 
ادي                ي اقتص ل تنظیم ل ھیك ا:" ك ى أنھ ة عل دون المؤسس ر دادي ع رف ناص ع

ی  اعي مع انوني و اجتم ار ق ي إط ًا, ف تقل مالی ل  ن مس ن أج اج م ل اإلنت ج عوام ھ دم ھدف
ا     ام بكلیھم رین, أو القی ادیین آخ وان اقتص ع أع دمات م لع و الخ ادل الس اج, أو تب اإلنت
ادیة           روط اقتص من ش ذا ض ة, و ھ ة مالئم ق نتیج رض تحقی ادل), بغ اج + تب ًا (إنت مع
وع          م و ن ًا لحج ھ و تبع د فی ذي یوج اني ال اني و الزم ز المك اختالف الحی ف ب تختل

  1. نشاطھ"
  المؤسسة حسب الفكر النظامي:

ة                  ي عملی بقتھا ف ي س رق الت ن الط ت م ا تخلص ي أنھ ة ھ دى األنظم د ل إن الجدی
ر     كاًال أكث ات و أش ا تعریف ت لھ ة, و أعط ة و تقنی ر عقالنی كل أكث ة, و بش ل المؤسس تحلی
اذج و       اء نم محت بإنش ى س ة, حت ة و المختلف االت المتنوع ع الح ا م ة و تكییفھ مرون

  عملت كأداة أو وسیلة توضیح في التحلیالت الخاصة بالمنظمة.است
بقتھا        ي س یم الت ات اإلدارة و التنظ ن نظری ال ع ذا المج ي ھ ة ف ذه النظری زت ھ د تمی و ق
ر     ا اعتب س م ل, عك ي التحلی ام ف ر ھ ة كعنص یط المؤسس ار مح ین اإلعتب ذھا بع بأخ

ا  د ت ة فنج یكیة و الكمی ة الكالس رف المدرس ن ط ة م ابقًا خاص ر أن س ثال یعتب یلور م
ة         حاب المدرس دى أص ا ل اطھا, أم ي نش ؤثر ف ر و ال ی ت و ال یتغی ة ثاب یط المؤسس مح
ة          ادل و بحرك كل متب اعالن بش ة, إذ یتف رف المؤسس ي تص ام ف ھ دور ھ ـة, فل التنظیمی
ذه    ایرة ھ ى مس درتھا عل دى ق ة بم اة المؤسس دد حی لة, و تح رات متواص تمرة و تغیی مس

  الحاالت الجدیدة باستمرار. الحركة و التأقلم مع
اه  ب L. Von BERTALANFFYاتج س    حس ي نف ر ف ة تعتب ة كمنظم إن المؤسس ف

ة, و   ائص تنظیمی ع بخص ادي, و تتمت ل اقتص ا و كمتعام ا واقعی یكال اجتماعی ت ھ الوق
  یمكن وضعھا كنظام مفتوح و ھذا معناه أن المؤسسة نظام:

  خاص بھا. ألنھا مكونة من أقسام مستقلة, مجمعة حسب ھیكل -1
 ألنھا تملك حدودا تمكنھا من تحدیدھا و تفصلھا على المحیط الخارجي. -2
درات    -3 ل الق یط بفع رات المح ع تغی وعي م ف ب ا تتكی وح ألنھ ام مفت ي نظ و ھ

  2المتخذة من طرف مسیریھا.

                                                
  .11, ص 1998ناصر دادي عدون, اقتصاد املؤسسة, دار احملمدية العامة,  1
 .48-47نفس املرجع, ص  2



  تنظیم المؤسسات:
تراتیجي           خیص اإلس د التش ة عن وارد الداخلی ن الم مع ع ا نس را م كثی

ة،  ة أو المنظم ل       للمؤسس ة لتحلی عف للمؤسس وة والض واطن الق اقش م ونن
  الخصائص المالزمة لھا ولكن ماذا نقصد بتنظیم المؤسسة؟

یم     ى التنظ ا معن رف م ا أن نع ة وإذا أردن داخلي للمؤسس زء ال ص الج یم یخ التنظ
  أبعاد ھي: 4یجب أن نفعل ذلك من خالل 

  الھیكل
  األفراد
  النظم

  الثقافة
ل: -1 اذا؟   الھیك ل م ن یفع مي: م یم الرس ة، التنظ ري للمؤسس ود الفق و العم ھ

  الذي یقرر ماذا؟ العالقات الھرمیة.
  األفراد اللذین تتكون منھم المؤسسة من حیث: األفراد: -2

  القدرات، االختصاصات، الخصائص االجتماعیة والثقافیة، أسلوب اإلدارة
  ف، الدوافعمصطلح یشمل عدة جوانب: القرار، اإلشراالنظم:  -3
ة: -4 ل         الثقاف املین داخ لوك الع د وس ادات والتقالی یم والع ف والق ي المواق وتعن

  المؤسسة
   ھذه األبعاد تتفاعل بینھا لتحدث ضرورة لتنظیم المؤسسة.

في ظروف اتسمت من جھة بالثورة في  19إن مسألة تنظیم المؤسسات تم طرحھا في نھایة القرن        

قد  19ومن جھة أخرى ارتبطت بالتوزیع وإنتاج الوفرة. وكانت نھایة القرن  مجال النقل واالتصاالت

تمیزت بالتحول في بعد وطبیعة أنشطة المؤسسة فالسكة الحدیدیة والتلغراف أحدثا في عالم النقل 

واالتصاالت خدمة سریعة منتظمة وفعالة. ھذا التطور كان ضروري وال غنى عنھ بالنسبة لإلنتاج 

یر الذي میز المؤسسات الحدیثة. فتحول المؤسسة ظھر أوال في مجال التوزیع بینما والتوزیع الوف

التطور في مجال اإلنتاج بدأ بطیئا مقارنة بالتوزیع نظرا لالفتقار للتطور التقني والتجدید في مجال 

ب على التنظیم، فزیادة اإلنتاجیة تتطلب آالت جدیدة وطرق جدیدة في اإلنتاج مما استدعى ضرورة التغل

وھذا كرس لمطلب وضع تنظیم للعمل داخل  نالعقبات التكنولوجیة وتوظیف العدید من المدراء التنفیذیی

  المؤسسات.  



بغض النظر عن طبیعة  تبر التنظیم في عصرنا الحالي سر النجاح لمنظمات األعمالعی و  

الفقري للمنظمة و ھو الذي العمود  عمل ھذه المنظمات سواء كانت خدماتیة أو منظمات ربحیة .فھو

 .یستطیع أن یوصل المنظمة نحو تحقیق أھدافھا

وبالتالي فإن التنظیم لھ أھمیة كبیرة في حیاة المؤسسات واستمراریتھا، إذ یعتبر اإلطار الذي تتحدد 

  لتحقیق األھداف.  ةبموجبھ مختلف النشاطات اإلداریة الالزم

   مفھوم التنظیم وأھمیتھ:

د التن        یق       یع ق التنس ى تحقی عى إل ة إذ یس ات اإلداری ي المنظم ة ف ة حیوی یم عملی ظ

و           ري. فھ ل البش ك العام ي ذل ا ف ل بم روریة للعم ر الض ع العناص ین جمی ب ب والترتی

ات         ن التنظیم د م ى العدی یم إل طلح التنظ یر مص اعي، إذ یش ل الجم رتبط بالعم وم ی مفھ

ل     ة مث ة والدینامیكی ائص البنائی ى الخص وفر عل ي تت فى،   الت ة، المستش نع، الجامع المص

ناعي ،    ابع ص ت ذات ط واء كان ة س ة أو ھیئ ل مؤسس ى ك ق عل یم تطل ارة التنظ فعب

داف       ق أھ رھا لتحقی ین عناص یق ب اك تنس ون ھن رط أن یك ي، أو إداري بش فالح

ارة      مشتركة.فا الت التج اعم ومح ب والمط اجد والمالع ورش والمس انع وال لمص

ان وال یم ا اإلنس ك بھ ات یحت ي  منظم ات ف ذه المنظم ت ھ د كان ا، ولق تغناء عنھ ھ االس كن

ددھا            ا وتع ادة حجمھ ع زی تقل، وم م مس تھا بعل ظ دراس م تح م ول غیرة الحج دیم ص الق

رة        س مفس ادئ وأس ع مب یم لیض م التنظ ر عل دیث ظھ ر الح ي العص ھا ف وتخصص

  لظاھرة التنظیم وكیفیة عمل ھذه المنظمات.

  

  

  

  

  

  

  



  فما ھو التنظیم؟  

  التنظیم؟ولماذا ندرس 

  وما أھمیتھ؟ ومن المسؤول عنھ؟

  معنى التنظیم:

  للتنظیم معان كثیرة:

  ا= التنظیم كمكان :

الت ،           ركات، المح انع، الش ال: المص یم مث ا تنظ ق علیھ ي یطل اكن الت دد األم تتع

د             ة وقواع ا ألنظم ددة وفق ائف مح ؤدون وظ ون وی راد یعمل ا أف ا بھ خ وكلھ دارس ...ال الم

داف   ق أھ ا         لتحقی داف وكلھ ل وأھ ة عم ائف وأنظم راد ووظ ان وأف اك مك ددة. فھن مح

  تحدد معنى التنظیم .

  ب= التنظیم كھیكل:

ة        ح العام دد المالم ذي یح ان وال ي لإلنس ل العظم ل الھیك ل یماث ة ھیك ل منظم لك

راف          اق اإلش ي ونط ل الرئاس رح التسلس یة ویش ات األساس ض العالق ة وبع للمنظم

  میة.وعدد المستویات التنظی

  جـ= التنظیم كعملیات:

  التنظیم عملیة وممارسة أي مجموعة من العملیات:     

  تقسیم المنظمة إلى وحدات -

  تحدید الوظائف ومقدار السلطة والمسؤولیة -

  تحدید أسالیب االتصال وطبیعة العالقات...الخ. -

  د= التنظیم كوسیلة:

یم                    م التنظ ى فھ اعد عل ات یس ل وكعملی ان وكھیك یم ككی تخدام التنظ إن اس

ة         من تولیف ة ض وارد المتاح تخدام الم ي اس دیرین، ف ات وللم حاب المنظم یلة ألص كوس

ة      یلة التنظیمی ي الوس راف ھ وارد واألط ذه الم زج ھ ة م داف فطریق ق األھ ة لتحقی مثالی

  التي یطلق علیھا تنظیم.

ب      ا س ا      مم ل وفق اعي یعم ان اجتم ان او كی و مك یم ھ یم( التنظ ف التنظ ن تعری ق یمك

  لھیكل وانشطة وظیفیة محددة ومتمیزة ودلك لتحقیق اھداف محددة)



  تعاریف أخرى للتنظیم:

  التنظیم ترتیب وتنسیق وتوحید للجھود واألعمال والنشاطات بما في ذلك تحدید

 تحقیق األھداف.السلطة والمسؤولیة المعطاة لألفراد لغایات 

 :التنظیم یعني شیئین: وظیفة وشكل 

 :عبارة عن عملیة جمع الناس في منظمة وتقسیم العمل بینھم والتنسیق بین  الوظیفة

  جھودھم وإنشاء شبكة متناسقة من االتصاالت بینھم لتحقیق األھداف المحددة.

 :ھو ھیكل التنظیم أي الجماعات واألدوار واألقسام التي یعمل بھا الناس  الشكل

 والعالقة التي تنظم أعمالھم بطریقة متعاونة لیصلوا إلى ھدف محدد.

  یرى ریتشارد ھال بأن التنظیم ھو تجمع لھ حدود واضحة نسبیا ونظام قیم ومستویات

ھذا التجمع على أساس من السلطة وأنظمة اتصاالت، وأنظمة تنسیق عضویة، یوجد 

مستمر نسبیا في البنیة ویشترك في نشاطات ذات عالقة بمجموعة من األھداف، ھذه 

 النشاطات لھا تأثیرات على مستوى التنظیم، وعلى التنظیم نفسھ، وعلى المجتمع.

 لونسبورغ التنظیم بأنھ: العالقة اإلنسانیة بین العوامل المختلفة في  -یعرف سبیغل

 المؤسسة.

المراد القیام بھا ،و  یعرفھ أالن ثیتارت على أنھ : ھو الذي یمكننا من تحدید المھامكما 

من توحید األفراد فیما  تجمیعھا و إقامة عالقات السلطة و التعاون و االتصال التي تمكن

  على الخبرات المكملة.    من الحصول المسئولینبینھم و إقامة وحدات اإلسناد التي تمكن 

مفھوم التنظیم إال أن ھناك اتجاھا  لاالختالف في وجھات النظر حووبالرغم من   

علمیا یمكن االستناد إلیھ في تفسییر ظاھرة التنظیم: وھو ما یسمى بنظریة النظام 

عام  Katz and Kahnوأول من ناد ى بھا العالمان  Open System Theoryالمفتوح



مفتوح على أساس تأكید العالقة بین وتقوم فكرة النظام ال 1966ووضعا قواعدھا عام  1950

أي ھیكل أو تنظیم وبین البیئة المحیطة بھ، حیث أن عمل التنظیم وفعالیتھ یتوقفان على 

أي أن  النسق المفتوح (  .استمرار حصولھ على الموارد أو المدخالت من البیئة المحیطة

ا وخصائصھا یحصل لیكن مصنعا أو مستشفى أو جامعة) یعمل في بیئة محددة لھا مواصفاتھ

  منھا على المدخالت التي یحولھا إلى مخرجات یقدمھا ثانیة للبیئة أو المجتمع.

  مقوماتھ:

اعي : 1 ان اجتم یم كی ھم   التنظ ع بعض اعلون م ائف یتف ي وظ ون ف راد یعمل ھ أف ان ب مك

  بشكل یخلق عالقات اجتماعیة تحدد العالقات الرئاسیة أو عالقات العمل.

ا  2 ل وفق یم یعم دد:  التنظ ل مح اق     لھیك یة ونط ات الرئاس ل العالق ذا الھیك دد ھ یح

  اإلشراف وعدد المستویات التنظیمیة.

ددة:    3 طة مح ا ألنش ل وفق یم یعم ة     التنظ دات التنظیمی وین الوح د وتك ة تحدی أي طریق

ال      الیب االتص ل وأس ات العم لطات وعالق الحیات والس نح الص ائف وم م الوظ ویض

  واتخاذ القرار.

یم  4 ره:التنظ ن غی ز ع ة    متمی ي درج ر ف ن آخ ف ع ان یختل یة وكی یم شخص ل تنظ لك

  التعلیم والتدریب والعمر ونوعیة العاملین وطریقة توزیع السلطة وطبیعة االتصال.

مح     5 ات یس ة بالمؤسس ود أنظم وة: إن وج داف المرج ق األھ یم أداة لتحقی التنظ

  یق األھداف المرجوة.بالسیطرة على الموارد وتحقیق التناغم والتنسیق فیھا لتحق

 :أھمیتھ 
  

ن            دا م ا متزای رن اھتمام ذا الق ل ھ ذ أوائ یم من ة التنظ ى دراس ین  تلق الدارس

ادیة  ار اقتص ن أث یم م ا للتنظ ك لم ددة . و ذل ة متع ادین عملی ي می ین ف و  و الممارس

ات   باع الحاج ق و إش رق خل ادر و ط ى مص نعكس عل اریة ت ة و حض اجتماعی

بح  انیة و أص یم  اإلنس ي        التنظ ھ األداة الت دوا فی د وج اء اإلدارة فق ام علم ع اھتم موض



ة    ا مواجھ تطیعون بھ ك      یس ال .ذل ي األعم ص ف ق التخص ي تطبی ع ف التوس

ات     زة للمنظم مة الممی بح الس ذي أص ص ال ي    التخص یلة الت ة و الوس المتراكب

ك       اتھم ، ذل الك و منظم ین الم ال ب ق االتص ا تحقی تطیعون بھ روري   یس ال ض االتص

ین  ربط ب ود  لل ا الجھ ل بھ ي تتكام ة الت ة و اإلدارة و العملی انیة  الملكی اإلنس

ار      دوافع و اإلط ة ال توى و المختلف ة المس ود المتفاوت ك الجھ تخدمة تل ذي  المس ال

ة      ق و تنمی روري لخل ل ض ك التفاع ات ، ذل ل العالق ق تفاع تخدمونھ لتحقی یس

   الجماعي لبلوغ الغایات المحددة التعاون

ة ى أھمی دلیل عل ن و للت تعرض م ن ان نس یم یمك ة  التنظ ات التاریخی ض المقتطف بع

دان     ذا المی ي ھ اب ف ن الكت دد م  : لع

ین     ن ب ر : م ول دیم در       فیق د مص ادیة ال یوج ورات االقتص ق للوف ادر تحقی مص

یم  تخدام التنظ ن اس م م ورات أعظ ادرة   الوف یلة الق ھ الوس ال ألن تغالالفع ى اس  لعل

ات   .                                     .        إلنسانیة  ا الطاق

ول ت فیق ا فولی دثھا   : أم ن أن یح ي یمك رات الت دى التغی أ اآلن بم ا أن نتنب ال یمكنن

یم  ي التنظ ر ف ات    التغی ة للمنظم ات اإلداری ى السیاس داخلي عل  . ال

ي   دعائم الت م ال كو : ان أھ ول بریس ي رأس    و یق ال ھ ات األعم ا المنظم وم علیھ تق

ال و الت ة   الم و الدعام یم ھ ن التنظ یم و لك وال   نظ ل األح ي ك ة ف م أھمی  . األعظ

ذ من     ول : خ یم فیق ة التنظ ارینجي أھمی رز ك را یب ل    او أخی ناعیة و ك اتنا الص ل منش ك

رك       ا و ات ل أموالن التنا و ك رق مواص ل ط ة و ك اتنا التجاری الل    منش یم و خ ا التنظ لن

 .جمیعا اسنوات أربع سوف نكون قادرین على استعادتھ



وتتجلى أھمیة التنظیم في كونھ الخطوة التي یعتمدھا المدراء في تفعیل الخطط. ویمكن 

  توضیح ذلك فیما یلي:

  التنظیم یخلق ویدیم العالقة بین مختلف موارد المنظمة من خالل تشخیص أي

 الموارد تستخدم؟ وألي األنشطة؟ ومتى تستخدم؟ وكیف تستخدم؟.

 االختصاصات والصالحیات. عدم التداخل وإبعاد النزاعات حول 

 .وضوح ألھداف وتحدیدھا 

  یسعى إلى توجیھ الجھود البشریة للعمل على تحقیق الكفاءة والفعالیة للوصول

 إلى األھداف المرسومة.

  یساعد على االستخدام األمثل للكفاءات البشریة من حیث توزیع األدوار

 الوظیفیة.

 تسھیل عملیة االتصال بین المستویات اإلداریة. 

 .توضیح عملیة التقییم والمتابعة والمحاسبة 

 .یعد خطة بحد ذاتھ لتحسین المھارات اإلداریة 

 التنظیم أھداف  

بحجم المؤسسة و  تزداد أھمیة التنظیم بازدیاد المشاكل و تعقدھا و یكبر

الجھود  ضخامة عدد العاملین و تنوع أنشطتھا ، لذلك نجد أن التنظیم یبین

المؤسسة بأقل تكالیف و الجھد و الوقت و بأقصى  البشریة لتحقیق أھداف

  :ممكنة و أھداف التنظیم لدینا ھي كفایة

حتى یحصر و یركز اھتمامھ في  و ذلك بإسناد عمل معین لكل فرد تقسیم العمل : - 1

 .أدائھ دون غیره



التنظیم تحقیق التوافق و تكامل الجھود  من أھم أھدافالتنسیق و التعاون :  -2

 المتوفرة و تقنیاتھا و المحافظة علیھا انھ یساعد على تنسیق الخبرات اإلنسانیة كما

. 

الذي یحتاج إلى أقل قدر من التدخل  إن التنظیم الجید ھوالتسییر التلقائي: -3

األول للمسیر ھو أن یوفر  إلحداث تفاعل في العالقات القائمة،كما أن الھدف

األفراد تتدفق نحو الھدف  عل جھودللعالقات التنظیمیة المرونة و الفعالیة التي تج

 .العام بطریقة تلقائیة

كوك: أن أعظم أھداف التنظیم بل ھدفھ األكبر  یقول تنمیة الفاعلیة الفردیة : -4

التنظیم لكي یبذل في العمل أقصى ما  ھو توفیر الظروف المالئمة لكل فرد في

 .یستطیع

ھو تكوین جماعات متناسقة التنظیم أیضا  إن من أھم أھداف سھولة القیادة : -5

ألعضائھا باالستجابة الطوعیة للقیادة  كما یقول دینسون :جماعات متناسقة تسمح

 .فیھ ،بشرط أن یوفر التنظیم القیادة في كل مركز

تجنید  إن بقاء المنظمة من األھداف الجوھریة للتنظیم الجید ،حیث یتمالبقاء: -6

 . قائھاجھود األفراد من اجل الظروف المناسبة لب

أن یعمل التنظیم على تحقیق االستقرار ألنشطة  البدتحقیق االستقرار :  -7

تحدید العالقات و كذلك وسائل اتخاذ  المنظمة فتخطیط الھیاكل التنظیمیة و

ذلك فقد یكون من المناسب  القرارات البد ان تعمل على تدنئة المخاطر،و رغم

 . المخاطر المحسوبة یع و كذلكتوفیر بعض المسموحات لمواجھة التغییر السر

أو التفاعل أو  ترتبط عملیات المشاركة التفاعل أو المشاركة أو التعامل : -8



خالل  التداخل بالجھود الجماعیة ،فیتداخل و یتفاعل األفراد فیما بینھم من

یوفر أیضا  الدینامیكیة التي یوفرھا الھیكل الرسمي للتنظیم ،و التنظیم الفعال البد أن

 . روف أو التداخل في العالقات غیر الرسمیة لألفرادالص

كونھ یعمل على إظھار مواھب األفراد و  :من أھم أسالیب التدریب التنظیم  -9

  .یؤھلھم لشغل الوظائف في المستویات العلیا بالھیكل التنظیمي تنمیة معلوماتھم بما

  یمكن كذلك إضافة األھداف التالیة:

  والرأسیة بین األجزاء وعلى المستویات.تحدید العالقات األفقیة  

 .االختیار المالئم لألفراد العاملین 

  العمل على توفیر بیئة عمل ومناخ تنظیمي مالئم یساعد على انجاز

 األھداف.

  من المسؤول عن التنظیم؟

وم                  و یق ا، فھ رف علیھ ي یش ة الت ھ اإلداری یم لوحدت ات تنظ وم بعملی دیر یق ل م ك

یم  التخطیط والتنظ لطة        ب نحھم الس ھ ویم ین موظفی ل ب م العم ة، إذ یقس ھ والرقاب والتوجی

رة            ات الكبی ي المؤسس ا ف غیرة، أم ات الص ي المنظم ذا ف ودھم ھ ق جھ بة وینس المناس

اؤن     ر فیلج ذي أكث بء تنفی یھم ع دیرین عل ابكة والم رة ومتش ة كثی ات التنظیمی فالعالق

ار      ب استش ارین ومكات ن مستش ة م رة المتخصص راء الخب ى ش یم   إل ال التنظ ي مج یة ف

یم      م التنظ مى قس ول فیس راح الحل یم واقت اكل التنظ ة مش ى بدراس دة تعن اء وح أو إنش

ال      ذ أعم ة لتنفی لطة وظیفی ى س د إل ن أن تمت اریة یمك لطة استش ا س ل ولھ ات العم ودراس

ة       ا ھب ون لھ ا لتك اإلدارة العلی ة ب دة التنظیمی ق الوح ن إن تلح ن األحس ة: وم ة معین لجھ

  نفیذ توصیاتھا داخل المؤسسات.وأھمیة في ت

  

  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
  
  

  نظریات التنظیم: الثانیةالمحاضرة 
  مقدمة:

حاولت العدید من النظریات إعطاء تفسیر لظاھرة التنظیم وتحدید العوامل المؤثرة في السلوك التنظیمي دون أن 
تكون ھناك نظریة شاملة وعامة،ویوحي تعدد النظریات إلى االختالف والتعارض في األفكار فكل نظریة تناولت التنظیم 

  ت إحداث نوع من التكامل والتنسیق بینھا.  من جانب أو آخر ونحاول من خالل استعراض ھذه النظریا
  :التنظیم نظریات    

 المنظمة في تفكر النظریة التقلیدیة أن والمالحظ .الحدیثة والنظریة التقلیدیة النظریة وھما للتنظیم نظریتان ھناك
 التنبؤ یمكن بالمنظمة المحیطة البیئة فإن لھذه النظریة، فطبقًاClosed System Thinkingالتفكیر في مغلق نظام أنھا على
 منع ویمكن .الصارمة والرقابة الجید التخطیط خالل من البیئة الموجود في التأكد عدم من التقلیل ویمكن بسھولة بھا

 الكفاءة تحقیق ھو الحالة ھذه في المنظمة وھدف العامة المنظمة تغیر أو تؤثر أن البیئة من في تحدث التي التغیرات
 البیئة مع مفتوح یتعامل نظام أنھا على للمنظمات الحدیثة النظریة تنظر تمامًا العكس وعلى .ھي تراه لما طبقًااالقتصادیة 

 ھدف فإن ھذا وعلى العامة المنظمة یؤثر على أن من البیئة في یحدث ما منع یمكن وال باستمرار، معھا ویتفاعل المحیطة
  .المحیطة البیئة في تحدث التغیرات التي ظل في Survival البقاء محاولة ھو ھنا المنظمة

  .النظریتین بین الفرق التالي الشكل ویوضح
 الحدیثة النظریة                        التقلیدیة النظریة                            المقارنة أوجھ

  .مفتوح نظام                      .مغلق تفكیر نظام                   العام اإلطار
             یؤثر أن من البیئة في یحدث ما منع      البیئة فى یحدث ما مع التفاعل                                  

  .المنظمة على سیؤثر ألنھ                                   .المنظمة في                              
  مع التعامل على والقدرة البقاء                        .االقتصادیة الكفاءة           الرئیسي الھدف

  .باستمرار متغیرة بیئة                                                                للمنظمة
  .بھا التنبؤ یمكن ال            معھا والتعامل بھا التنبؤ یمكن   المحیطة للبیئة النظر

  .علیھا والسیطرة                           
  ال بالمنظمة المحیطة العوامل         األھداف فى تؤثر التى العوامل          للمنظمة النظر

  .فیھا التحكم یمكن                                      .معروفة                           
                          من التأكد عدم آثار من التقلیل یمكن      العوامل ھذه حصر یصعب  

  .بسھولة               .المحكمة والرقابة التخطیط خالل                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  للتنظیم الحدیثة والنظریة التقلیدیة النظریة بین الفرق
  النظریة التقلیدیة: -1

  مدارس ھي: 3تفسیر عقالني ورشید لظاھرة التنظیم وتضم ھي أقدم النظریات تؤمن بوجود 
  مدرسة اإلدارة العلمیة: -ا

رض               الل ف ن خ دا م ر رش ون أكث ى اإلدارة أن تك ل، وعل ون العم الى ال یحب ال كس ة أن العم ذه المدرس رض ھ تفت
ام     ل، االھتم ي العم ص ف ى التخص زت عل د رك ة. وق ة عالی اءة وإنتاجی ق كف زمھم لتحقی ین یل یم مع میم تنظ بتص

ة.  وافز المادی دریب والح ار والت ائف، االختی ل    الوظ ان جی ك ولیلی ایلور وفران دریك ت ة فری ذه المدرس ن رواد ھ م
  برت، وقد تم وضع مجموعة من المبادئ تفسر وتتحكم في التنظیم ھي:

  أساس التنظیم ھي الوظائف التي یجب أن تدرس بشكل علمي لرفع اإلنتاجیة. -
ي ال -  ال ھ ائف العم ط     وظ ع الخط ائف ووض میم الوظ یھم تص دیرین عل ا الم ة بینم طة المنظم ي ألنش ذ الفعل تنفی

  وتعیین وتدریب العمال ودفع أجورھم.
  یختار العمال بحیث تتوافر فیھم صفات تتناسب الوظائف التي یقومون بھا - 
  على اإلدارة أن تقدم الحوافز للعمال لرفع اإلنتاجیة. -
  مدرسة العملیة اإلداریة: -ب

مبدأ یمكن المنظمة من إدارة عملیاتھا اإلداریة  14قدم المھندس الفرنسي ھنري فایول تفسیرا جیدا لظاھرة التنظیم من خالل 
  والتنظیمیة بكفاءة منھا:

  تقسیم العمل والتخصص -
  السلطة والمسؤولیة -
  الضبط والربط -
  وحدة األمر -
  وحدة الھدف -
  األفرادأولویة مصلحة المنظمة على مصلحة  -
  عوائد العاملین -
  المركزیة والتسلسل الرئاسي -
  استقرار العمالة  تنمیة الروح الجماعیة -
  مدرسة البیروقراطیة: -ج

  :ویبر لماكس البیروقراطي النموذج
د  اكس  وصف  لق ر  م وذج   ویب ذا النم ھ  ھ وذج  بأن و  .والرشید  الكفء  النم رى  وھ ذا  أن ی وع  ھ ات  من  الن  كفء  التنظیم
  : التالیة بالخصائصیتمتع  ألنھ

  .المنظمة داخل ووضوح دقة بكل المھام وتحدید العمل تقسیم -1
  .األوامر لسلطة الدقیق والتحدید السلطة تدرج -2
  .وظیفة أو عمل لكل وإجراءات قواعد وجود أى لإلجراءات إطار وجود -3
و  -4 ر  تنظیم  ھ ى  یركز  ال  شخصي  غی ولى  من  عل ل  (السلطة  یت ى  یركز  ب ة  عل ى  الوظیف ى  آخر یركز   بمعن ا  عل  م

  .بعدالة الموظفین كل على معاملة یركز كما .األفراد ھؤالء ھم من ولیس What They Know األفراد یعرفھ
  .التنظیمیة الكفاءة تدعیم على التركیز 5 -

ب  ظ أن ویج ر أن ُیالح د ویب رح ق ذا اقت ل ھ ي الھیك وء ف روف ض ائدة الظ ي الس ك ف ت ذل  Prevailingالوق
Circumstances ث ت  حی ا  كان ع  تتكیف  أن تحاول  ألمانی ورة  م د  .الصناعیة  الث ر   ولق أثر ویب ا  ت ان  بم دور  ك ى  ی  ف

ات  ة  المنظم ة  الحكومی ر  ممارسات  من  العام اد  - سلیمة  غی ى  االعتم م الشخصي،   عل یم  الحك ة،  تحك ین  العاطف  تعی
ارب  ي  والمعارف  األق ة،  الوظائف  ف خ ....الحكومی ي  -ال وذج   ف د  وحاول  البیروقراطي  تفضیلھ للنم ك  من  الح  من  ذل

  .بالطبع نجاحًا تحقق كانت والتي آنذاك السائدة بالتنظیمات العسكریة ویبر تأثر ولقد .التنظیم ھذا اقتراح خالل
ة  ومن  ة،  الناحی إن  النظری وذج  ف ة  نم و  البیروقراطی الي  ھ ث  من  مث اءة  حی ة،   من  لكن  .الكف ة الفعلی إن  الناحی ذا  ف  ھ

وع  ات  لحاجات  یستجیب  ال التنظیم  من  الن وظفین،  ورغب ر  الم ي االستجابة   وبطئ  كفء،  وغی ا  ف دور  لم ول  ی  ح
ة  رات  من  المنظم ى  تغی ذا  وعل إن  ھ ظ  ف ة  لف ا   لفظا  أصبح  البیروقراطی ر محبب ا  .اآلن غی ة  أي أن ننكر  ال لكنن  منظم

و  ال ة،  من  تخل ا  البیروقراطی م  درجات،  لكنھ ة   أال المھ دفاً  تصبح البیروقراطی ي  ھ د  ف ا،  ح دى  وأال ذاتھ  الحدود  تتع
  .بھا المسموح

  عیوب النظام البیروقراطي:
  تضخم األعباء الروتینیة وأوراق واألختام والتوقیعات -
  اھتمام العاملین باإلجراءات ولیس باألھداف -
  شعور العاملین بأنھم آالت -
  تحجر السلوك بسبب االلتزام المشدد واإلجراءات -
   واالبتكار القضاء على روح المبادرة -



  :التقلیدیة النظریة واجھت التي التحدیات
 فإنھا فیھا، ُطبقت المواقف التى لكل تصلح لم واإلدارة التنظیم فى التقلیدیة للنظریة الجامدة التوصیات ألن نظرًا

 .المعقدة الكبرى المنظمات فى ینجح لم المنظمات الصغیرة، فى أو الجیوش فى بنجاح ُطبق الذى فالتنظیم .انتقادات واجھت
 المنظمة أن التجارب أوضحت كما .المطلوب النجاح لإلدارة التى اقترحھا العامة والوظائف فایول مبادئ تحقق لم فمثًال

فى  التنظیمیة الكفاءة على ویبر تركیز وبرغم .تایلور علیھا ركز التى األوامر إطاعة مجرد بكثیر من وأعقد أكبر ومشاكلھا
 ظھرت سبق ما إلى وباإلضافة .العملى الواقع فى الكفاءة عدم معیار ھى أصبحت البیروقراطیة أن إال البیروقراطى، نظامھ

  :وھى التنظیم من النوع لھذا أخرى انتقادات
نادى  برنارد شیستر لكن .ألسفل أعلى من تكون السلطة أن على التقلیدیة النظریة ركزت .1

 أن حیثAcceptance Theory of Authorityالسلطة قبول نظریة وھى ھامة بنظریة
ولقد  .قبولھا فى مرؤوسیة وبرغبة المدیر یمتلكھا التىPowerبالقوة مرھون المدیر قبول سلطة

غیر  التنظیمات ظھور أھمھا األفكار من الكثیر لظھور المجال لبرنارد القبول نظریة فتحت
على  اعتمادھا من أكثر والثقة الصداقة على تعتمد والتى ألعلى أسفل من واالتصاالت الرسمیة
  .واإلجراءات القواعد

فى  حدثت التى التغیرات أن إال والفاعلیة، الكفاءة على ركزت قد التقلیدیة الھیاكل أن برغم .2
المتزایدة  العمالء فمتطلبات .ذلك تحقیق من المنظمات منعت قد بالمنظمات المحیطة البیئة

ھذه  مع التكیف على قدرة أكثر منظمات إلى الحاجة مدى أظھرت المحیطة البیئیة والضغوط
 الكثیر أن العملى التطبیق من ظھر ھذا وعلىMore Adaptive Organizationsالمتطلبات
 .عملیة غیر التقلیدیة النظریة من مبادئ

من  یحدث لما واستجابتھا المنظمة مرونة من یحد واإلجراءات القواعد على االعتماد إن .3
 تطور حاجاتھم، وتغییر العمالء طموحات -المحیطة البیئة فى تغییرات

 .-الخ....التكنولوجیاالمتاحة،
بطء  إلى بالطبع یؤدى مما المعلومات، تدفق بطء إلى یؤدى األوامر بسلسلة الحرفي التقید إن .4

 .السریع بالتغییر یتسم والذى الیوم عالم فى خاصة خطیر تھدید یعتبر وھذا القرار، اتخاذ
 .واالبتكار المبادرة روح وقتل المسئولیة تحمل على الموظفین تشجیع عدم .5
فى  أحیانًا یكون قد والذى الرسمى غیر التنظیم االعتبار فى التنظیمات من النوع ھذا یأخذ لم .6

 .المنظمة صالح
 .القرارات واتخاذ المشاركة فى ورغبتھم األفراد، ورغبات حاجات التنظیم ھذا یتجاھل .7

 دفع ما وھذا ?New Waysمنظورجدید من للمنظمات النظر إلى الحاجة مدى أظھرت قد وغیرھا االنتقادات ھذه أن والمھم
  .الحدیثة النظریة لظھور

  نظریة العالقات اإلنسانیة:2- 
بسبب االنتقادات الموجھة للمدرسة التقلیدیة ظھرت مدرسة العالقات اإلنسانیة التي تفترض أن المنظمات كائن اجتماعي 

  المنظمة یسعون إلى التعاون والعیش في ظل عالقات ودیة ومبادئھا:وان العاملین داخل 
  المنظمات كائن اجتماعي-
  وجود عالقات ودیة تؤدي إلى كفاءة عالیة -
  التخصص وتقسیم العمل یؤدي إلى الملل-
  عالقات التعاون أھم من أنظمة الرقابة والحوافز-
  تصمیم تنظیم اجتماعي منتج- 

سلم من االنتقاد بسبب المغاالة في العالقات االجتماعیة وتدلیل العمال والذي أدى إلى إفسادھم وقد غیر أن ھذه المدرسة لم ت
  أدى ذلك إلى تطویر وإضافات من طرف عدد من الرواد مثل: كریس ارجي ریس ودوكالس ماكجریجور

  لیكرت ومن أھم مساھماتھم:
  إشباع حاجات العمال تزید في اإلنتاجیة-
  جاحالناس یسعون للن-
  لإلنسان شعور طبیعي باالنضباط في العمل-
  یسعى الفرد لتحقیق أھداف المنظمة أن ھي حققت أھدافھم-
  ھناك عوامل نفسیة واجتماعیة تؤثر في سلوك الناس-
  ھناك طرق عدیدة ال اتخاذ القرار-

  وقد أدت ھذه المساھمات إلى تبني ممارسات تنظیمیة حدیثة مثل التصمیم المرن للوظائف
  ویض السلطة واالھتمام بالقیادة واالتصال وحل النزاعاتوتف



  نظریة النظم والنظریة الموقفیة : -3
  وكان تحلیال یعتبر المنظمة نظام مفتوح یتاثر بالبیئة الخارجیة تقوم على مكونات ھي: قدم كاتزنظریة النظم:

  المدخالت: راس المال، المواد، الموارد البشریة، األصول
  تمزج المدخالت في تولیفة متمیزة ( عملیات التصنیع، الشراء، المبیعات، أنشطة اإلدارة) العملیات: أنشطة

  المخرجات: ھي نواتج العملیات من سلع وخدمات
  البیئة: المستھلكون، الموردون، المنافسون، المساھمون، والحكومة اللذین یدعمون المنظمة

  لى رفض وقبول مخرجات المنظمةالمعلومات المرتدة: معلومات تأتي من البیئة تشیر ا
  إن اخذ ھذه المكونات بعین االعتبار یحقق للمنظمة النمو والتطور واالستمرار

  النظریة الموقفیة: -

  مبدأ ھذه النظریة ھو أنھ لیس ھناك طریقة واحدة مثلى ألداء العمل وتحقیق أھداف التنظیم من روادھا:
Thompson,woodward,lawrence,fiedler,house,vroom 

وترى النظریة انھ باختالف الظروف والموقف المؤثر على المنظمة فانھ من المتوقع أن یأخذ التنظیم تصمیما مختلفا یتناسب 
  والظروف والموقف المحیط والقاعدة تقول:

  ــــــــــإن.................................لــــــــــــــــــــــو .....................................فــــ
  واھم العناصر الموقفیة المؤثرة في التنظیم:

  البیئة-
  التكنولوجیا-
  األفراد والجماعات-
  القیادة-
  طبیعة المنظمة وأنشطتھا-
  خصائص المنظمة من عمر وحجم-
  النظریة الحدیثة للتنظیم: -4

  تھتم بالعالقة بین التنظیم والبیئة حیث:ظھرت نظریات  20في الربع األخیر من القرن 
التي تنص على ان المنظمة في تبادلھا مع المجتمع (الشراء والبیع) تنشئ وحدات  نظریة تكالیف  التبادلقدم ولیام صون  -

بر من تنظیمیة مثل اقسام الشراء والبیع ألن العائد من ھذه الوحدات اكبر من تكلفتھا، واذا كانت ھناك وحدات تكلفتھا اك
  عائدھا فال مكان لھا في المنظمة.

لكل من مایر وروان ودیماجیو وبول فترى ان المنظمات التي تتعرض لنفس البیئة (قیم ، عادات،  النظریة المؤسسیةأما  -
  تقالید، ضغوط)تمیل الى ان تأخذ شكل متقارب او تقلد بعضھا البعض في الشكل.

 طورة من قبل فیفر وسالنسیك ترى ان المنظمات التي تعتمد كلیا على البیئة مثلالماإلعتمادیة على الموارد أما نظریة  -
الموردین في الحصول على مواردھا تفقد حریتھا وسیطرتھا ولذلك تسعى المنظمات الى السیطرة والتعاون مع المنظمات 

  التي تقدم ھذه الموارد.
یمان فتنص على ان المنظمات تمیل للبحث عن البیئة المالئمة التي طورھا فر لنظریة تفاعل المنظمة مع البیئةوبالنسبة  -

  لھا لكي تنشأ وتنمو.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
  الھیكل التنظیمي: الثالثةالمحاضرة 

Organizational Structure   

  :مقدمة
على نموذج وشبكة عالقات العمل بین مختلف المستویات اإلداریة ویؤدي دورا ھاما في یعبر الھیكل التنظیمي 

تنفیذ اإلستراتیجیات مما یتطلب ضرورة تجاوبھ مع بیئة العمل السریعة التغیر، وحتى تتحقق أھداف المنظمة البد من 
نظیمي صالح لكل الظروف تصمیم ھیكل تنظیمي واضح ومحدد. ویرى باحثي نظریة المنظمة أنھ ال یوجد ھیكل ت

  واألحوال.

  مفھوم الھیكل التنظیمي: -1
  كما یلي:عرف علماء اإلدارة الھیكل التنظیمي 

  ل يالھیك و التنظیم ةھ ا    ا آللی ن خاللھ تم م ي ی میة الت ة  إدارةالرس   المنظم
 )  2002عبر تحدید خطوط السلطة واالتصال بین الرؤساء والمرؤوسین (العمیان ،

 و دات      ھ ات بینالوح اءلة والعالق لطة والمس ام للس ةنظ   التنظیمی
 ) . 2002الذي یحدد شكل وطبیعة العمل الالزم للمنظمة (العمیان ،

 : كما أن البعض سماه (البنیان التنظیمي ) وعرفھ كاآلتي 
ون      ي تتك ة الت ام اإلداری دات أو األقس یمات أو الوح ح التقس ار یوض ى ش    " إط ة عل ة مرتب ا المنظم كل منھ

ر      ھ األوام ن خالل اب م میة تنس لطة رس ط س ا خ رم یربطھ كل ھ ذ ش بعض ، تأخ ھا ال وق بعض تویات ف مس
ات   اتوالتعلیم ى  والتوجیھ ى أو األدن توى األعل ن المس   م

 )1996نقاط اتخاذ القرارات ومراكز السلطة والمسؤولیة ( عقیلي ،  توضحومن خاللھ 
      یمات ة التقس ن كاف ة م داخلي للمنظم ب ال و التركی ة   ھ ة المكون ح التنظیمی ا ویوض ین    لھ ة ب ل العالق الھیك

یم ،و     ل تقس ئولیة ك لطة ومس ى وس یمات األدن ھ منالتقس یم ومكونات ل تقس ة ك ث تبعی ن حی یمات م ذه التقس ھ
  ).1985اإلداري ( الحلو ،  یسمي الحلو الھیكل التنظیمي بالھرم

  أھمیة الھیكل التنظیمي وأھدافھ: -2
 ترتیب العالقات داخل المنظمة -
 التنسیق بین األفراد لتجنب االختالفات الشخصیة والوظیفیة -
 وصف الوظائف وتحدیدھا -
 توضیح المستویات اإلداریة واختصاصات ومسؤولیات كل مستوى -
 إبراز مبدأ التخصص وتقسیم العمل -
 توضیح  خطوط السلطة  واالتصال والعالقات الرسمیة وكذا نطاق اإلشراف -

  مراحل بناء الھیكل التنظیمي: -3
  تمر عملیة البناء بالمراحل التالیة:

 مرحلة تحدید األھداف الكلیة والفرعیة -
 مرحلة تحدید أألنشطة الرئیسیة والفرعیة -
 إعداد المواصفات الوظیفیة واختصاصات األقسام -



 وصف العالقات التنظیمیة بین كل مستوى إداري وبین األقسام في كل مستوى -
 تحدید الوظائف اإلشرافیة -
 یكل التنظیميبدء إعداد الھ -

  خصائص الھیكل التنظیمي: -4
 ضرورة تحدید األنشطة الرئیسیة والفرعیة والثانویة وتحدید مستویاتھا في الھیكل -
ضرورة مراعاة طبیعة األعمال للحفاظ على التخصص وتقسیم العمل في اإلدارات وتوزیع الموارد البشریة وفقا  -

 لمبدأ الكفاءة والفعالیة لزیادة األداء والمھارات
 ضرورة الحفاظ على خطوط وشبكة اتصال فعالة ومالئمة تراعي طبیعة التنظیم -
 مراعاة نطاق اإلشراف المالئم أي قدرات الرئیس والمرؤوس وطبیعة العمل للحفاظ على البناء التنظیمي -
 تمتع الھیكل بدرجة من المرونة لمواكبة التغیرات والمستجدات البیئیة المحیطة -
 توافر مبدأ التفویض -
 اعاة التكلفة في حالة بناء ھیكل تنظیم جدیدمر -

  ویتكون الھیكل التنظیمي لمنظمة األعمال من:

 : Formal Structureالھیكل الرسمي  - أ
وھو الھیكل المعتمد من قبل اإلدارة یحوي في إطاره العالقات الرسمیة  واألدوار والصالحیات، وعادة ما تصور الخارطة 

  الرسمي.التنظیمیة أبعاد وأجزاء الھیكل 

  مثال:
  الرئیس

 
  مدیر التسویق   مدیر اإلنتاج    مدیر الموارد البشریة   نائب مدیر الشؤون المحاسبیة    

  مسؤول مبیعات  مسؤول الصیانة    تدریب وتطویر           مركز المعلومات  
  منطقة الشمال     مدیر الرقابة        مدیر العالقات            المحلل المالي

  المبیعات        مدیرالخط اإلنتاجي      الصناعیة              رئیس المحاسبین م.
  منطقة الجنوب                                                      الحسابات العامة

  م. مبیعات                                                            الرواتب    
        منطقة وسطى      

  الشركات ىخارطة تنظیمیة إلحد
  

  وتعكس الخارطة التنظیمیة أساسیات التنظیم الرسمي والمتمثلة في: 
  تقسیم العملWork Division : إن عنوان الوظیفة یمكن أن تظھر واضحة في المخطط البیاني ونعرف من

 خاللھا مسؤولیة ھذه الوظیفة.
 العالقات اإلشرافیةSupervisoryRelationship تبین العالقات بین المستویات واألقسام والوظائف من یرأس:

 من؟ ولمن یقدم المرؤوسون تقاریرھم ومن یراقب أعمالھم؟
 قنوات االتصالCommunication Channels:.تظھر العالقات تدفق اإلتصاالت الرسمیة في المنظمة 
  الوحدات الرئیسیةMajor Subunits بھا من وحدات فرعیة.وما یرتبط : أي الوظائف الرئیسیة 
 مستویات اإلدارةLevels of Management.ھي الطبقات الرأسیة التي یظھرھا الھیكل التنظیمي الرسمي : 

  :Informal Structureالھیكل غیر الرسمي   - ب
ویمثل مجموعة من العالقات غیر الرسمیة بین أعضاء المنظمة، وال یمكن رسمھ أو مالحظتھ بسھولة، ویمكن 
مالحظتھ من خالل اللقاءات غیر الرسمیة بین العاملین في أوقات االستراحة وعالقات العمل الجماعي. وللتنظیم غیر 

لحرجة والتغییر السریع لما لھ من دعم للتنظیم لمواكبة الواقع الرسمي أھمیة في إنجاز األعمال ونجاح المنظمة في األوقات ا
الجدید، ویمكن أن یكون معرقال وغیر مساھم في اإلنجاز. وفي الحاالت التي یعطي فیھا میزات للمنظمة یساھم في تبادل 



باع حاجات اجتماعیة الخبرات والتفاعل اإلیجابي بین العاملین في مكان العمل، كما یمثل بالنسبة للعاملین مجاال إلش
واإلحساس بالرضا وفي بعض األحیان تكون لھ سلبیات منھا الشائعات وتناقل أخبار غیر صحیحة تشكل عقبة في طریق 

  التغییر.

  أنواع الھیاكل التنظیمیة: -5

  الھیاكل التقلیدیة: -أ 
وأبعاد الھیكل من مركزیة ھي ھیاكل عرفت منذ زمن بعید ومستخدمة حتى الوقت الحاضر مع أن المحتوى الحقیقي 

  ورسمیة وتعقید ونطاق اشراف قد تغیر رغم بقاء نفس المسمى وأھم ھذه األنواع:

 :الھیكل الوظیفي  
بمجرد أن توسعت المنظمات وازداد حجمھا ظھر مثل ھذا النوع من الھیاكل لمواجھة متطلبات نمو محدود في العمل، 

على أساس تجمیع الوظائف والمجموعات واألفراد في ضوء تشابھ وھو مفید للمنظمات الصغیرة والمتوسطة ویقوم 
  خبراتھم وطبیعة المھام التي یؤدونھا ویصلح لجمیع أنواع المنظمات الخدمیة والمالیة والصناعیة.

  أمثلة:

  مدیر عام

  ألفرادنائب المدیر لإلنتاج  نائب المدیر للتسویق     نائب المدیر للشؤون المالیة    نائب المدیر لشؤون ا

  منظمة صناعیة

  مدیر المصرف

    مدیر العملیات   مدیر االستثمارات            مدیر القروض        مدیر الخزانة
  

  یمتاز ھذا النمط بـ:
 االستفادة من اقتصادیات الحجم وكفاءة استخدام الموارد -
 تخصیص المھام یتطابق مع الخبرات والتدریب  -
 ل الفنیةجودة عالیة في تقدیم الحلول للمشاك -
 تدریب معمق وتطویر مستمر للمھارات من خالل الوظائف واألنشطة  -
 وضوح في المسار الوظیفي للعاملین -

ومن مشاكلھ صعوبة إسناد بعض المھام والمسؤولیات إلى إدارة تخصصیة معینة وبذلك تفقد جوانب 
االتصاالتمھمة من العمل مثل اإلبداع والمعرفة والجودة، ونقص التنسیق وتشویش   

 :الھیكل على أساس األقسام  
النوع من الھیاكل تقام فیھ األقسام بسبب ضخامة حجم منظمة األعمال وتجمیع الوظائف واألفراد والمھام  ھذا

یكون على أساس طبیعة مخرجات القسم الكبیر المعني. وھذا النوع یمكن أن یكون قائما على أساس جغرافي أو على أساس 
  اس الزبائن.منتجات أو على أس

  
  الرئیس



  القسم الثالث               القسم الثاني                         القسم األول                 
یقاإلنتاج المالیة  التسو      اإلنتاج  المالیة  التسویق             اإلنتاج  المالیة التسویق    

 
 

 ومن مزایاه :
 المضطربةسرعة استجابة ومرونة في البیئة  -
 اھتمام أكبر باحتیاجات الزبائن -
 تنسیق عالي بین األقسام -
 سھولة تحدید المسؤولیة عن المشكالت التي قد تحصل في اإلنتاج -
 تطویر المھارات اإلداریة للمدراء -

 ومن عیوبھ:
 مضاعفة الموارد المطلوبة في األقسام المختلفة -
 تخصص فني أقل في األقسام -
 متنسیق غیر واضح بین األقسا -
 سیطرة ورقابة إداریة قلیلة من قبل اإلدارة العلیا -
  منافسة من أجل الموارد -

 :الھیكل المصفوفي  
یجمع ھذا النمط بین النمط الوظیفي ونمط األقسام لالستفادة من مزایا االثنین ذلك من خالل مصفوفة تسمح بوجود 

  فرق عبر األنشطة المختلفة لغرض تدعیم منتجات معینة أو برامج.
  الرئیس  

  نائب الرئیس        نائب الرئیس      نائب الرئیس           نائب الرئیس
  لشؤون التسویق    لشؤون اإلنتاج     الموارد البشریة      لشؤون المالیة

  Aمدیر المنتج 
  Bمدیر المنتج 
 cمدیر المنتج 

    
وسلطة أفقیة من األقسام ونجاح ھذا النوع إن العاملین في الھیكل المصفوفي یتعرضون لسلطتین سلطة رأسیة وظیفیة 

یتوقف على قدرة مدیر المنظمة على مراقبة والتعامل مع الجمیع سواء كانوا في الوظائف الرئیسیة أو األقسام.وھنا تبرز 
  مشكلة الرئیس المزدوج للعاملین.

  
  ومن مزایاه:

 كفاءة أكبر باستخدام الموارد -
 مرونة وتكیف للبیئة المتغیرة -
 لمھارات اإلداریةتطویر ا -
 تعاون بین فرق العمل والخبراء -
 توسیع الوظائف للعاملین وخدمة أفضل للزبائن -

  ومن عیوبھ:
 إحباط وغموض نتیجة السلطة المزدوجة -
 صراعات بین طرفي الھیكل -
 الحاجة إلى تدریب في مجال العالقات اإلنسانیة -

  الھیاكل الحدیثة:-ب
والعولمة واشتداد المنافسة طورت المنظمات من ھیاكلھا التنظیمیة لالستجابة مع الترابط االقتصادي بین دول العالم 

  لمتطلبات السوق واستخدام التكنولوجیا. ونجد أھم ھذه الھیاكل:



 :ھیكل الفریق  
وھو الذي یستخدم فرق عمل دائمة أو مؤقتة مشكلة من أفراد من مختلف الوظائف واألنشطة لتحسین العالقات الجانبیةمن 

  : مزایاه
 تقلیل الحواجز بین األقسام ویزید من االلتزام وتكریس الجھود لألداء -
 سرعة في االستجابة واتخاذ القرارات -
 إزالة عوائق االتصاالت والتنسیق -
 زیادة العالقات الجانبیة -
 تقلیل التكالیف اإلداریة -
 لمشاركة في المعلومات والخبرة -

 ومن عیوبھ:
 تعقد إجراءات فرق العمل -
 عات التي تتسبب في ضیاع الوقتكثرة االجتما -
 الحاجة للموارد الكثیرة -

 
 
 

 المدیر
 مدیر الموارد البشریة             مدیر المبیعات             مدیر اإلنتاج

 
 

 
 فریق تقییم تنوع قوة العمل      واجبات الفریق          فریق تقییم تطویر منتج جدید

 
 

 ھیكل الفریق

 :الھیكل الشبكي  
  یعتمد على تكنولوجیا المعلومات لربط المنظمة مع أطراف خارجیة مثل متعھدي الخدمات مثل:ھو الذي 

  
  

  الحسابات ومتابعتھا أمریكا                                             شركة تصمیم كندا
  مركز قیادة الشركة

  شركة نقل كوریا  شركة توزیع أوروبا                                                  
  شركة التصنیع واإلنتاج آسیا

  
  فالمنظمة ھي محور مركزي تحیط بھ شبكة من المتخصصین الخارجیین ترتبط الیكترونیا بالمركز الرئیسي.ومن مزایاه:

 سیطرة أكثر على التكالیف -
 االستفادة من الخبرات األجنبیة -
 القدرة على المنافسة ومرونة العمل -

 ومن عیوبھ:
 الرقابة والسیطرة على الشبكة الكبیرةصعوبة  -
 فشل جزء من الشبكة یؤدي إلى فشل كامل -
 یمكن فقدان المھام الرئیسیة -
 خطر إسناد بعض األمور الھامة لجھات أجنبیة -



 :الھیكل الالمحدود أو االفتراضي  
الداخلیة وكذلك مع بیئتھا نسمع الیوم عن منظمات افتراضیة بال حدود والتي أزیلت فیھا الحواجز بین أنظمتھا الفرعیة 

  الخارجیة، وتستخدم بكثافة تكنولوجیا المعلومات واإلنترنت إلزالة الحواجز بینھا وبین الزبائن والمنافسین.
  
  

  البحث والتطویر
  المبیعات                     اإلنتاج

  التوزیع                         الشراء
  

  
  

  ومن مزایاه :
 في كل مكاناالستفادة من الخبراء  -
 مرونة عالیة وتقلیل للتكالیف -
 اكتساب خبرات تكنولوجیة -
 ال واجبات رسمیة محددة وال روتین -
 تقاسم المعرفة والخبرة -

  ومن عیوبھ: 
 صعوبة السیطرة -
 تحتاج مدراء ذوي مھارات عالیة  -
  تتطلب اتصاالت فاعلة وتكنولوجیا متقدمة -

بینھما  من االختیار للمنظمة كنیم التنظیمیة الھیاكل من یننوع ھناك  أن  إلىBurns & Stalker) ( ولقد توصال
  :التالي الشكل یوضحھما

  
  المرن العضوي الھیكلو                                                   الجامد المیكانیكي  الھیكل

StructureOrganic                                                               Mechanistic Structure    
                                                          

  العمل المطلوب ُمعرف من خالل   -العمل ُمقسم إلى مھام متخصصة                              -

  ألھداف، ا لتحقیق مھام مطلوبة مجموعة        .رسمیًا ذلك بتغییر اإلدارة قامت إذا إال تتغیر ال
  .بینھا التداخل إلدارة باستمرار تعدیلھا ویتم                                                                

  عمل كل عضو محدد بطریقة عامة فى      -عمل كل عضو  محدد بدقة فىشكل                    -

  .المھام إنجاز عن مسئولیتھ ضوء. .                                    عمل حقوق،واجبات،طرق
  

  تحدد السلطة،الرقابة،االتصاالت على -                        السلطة،الرقابة،االتصاالت مھیكلة   -

  .المنظمة عمالء مصلحة أساس                                 .اإلداریة المستویات أساس على
  .وأفقیًا تتدفق المعلومات رأسیًا -                                             .تتدفق المعلومات رأسیًا -
                                                                                                    الجمیع على موزعة السلطة-      .العلیا اإلدارة أیدى فى مركزة السلطة -

                                                                                  القوة لىعواالعتماد 
  ویقدم استشارى، أنھ المدیرعلى یعمل  -                   ویتخذون األنشطة یوجھون المدیرون -

  .للموظفین والنصائح المعلومات                       .األوامر بتنفیذ یقومون والموظفین القرارات         
  

  بالدرجة المنظمة أھداف على التركیز  -                     وعلى للمنظمة، الوالء على التركیز -

  .-عمالئھا حاجة إشباع – األولى                                                    .المدیرین طاعة             



 العضوي والھیكل المیكانیكي الھیكل                                     
  :العامة للمنظمات التنظیمى الھیكل تصمیم فى المؤثرة العوامل-6

رى  اء  ی ة  علم ة  النظری ة  أن المواقفی تطیع  المنظم ار  تس ل  اختی ى  الھیك ب  التنظیم ق   المناس ا لتحقی دافھا  لھ  .أھ
  : وھى رئیسیة عوامل  خمسة على المناسب  الھیكل یتوقف لكن

  Environment   البیئة-
یر  ى وتش دى  إل رات م ي  التغی دث الت ي  تح ة ف ة المحیطة  البیئ ة  بالمنظم دى العام د  وم ة تعق ذه البیئ  ھ

ى  وانعكاسھا  ة  عل ة،وبالتالي  المنظم ار  العام ل  اختی ي  الھیك ب  التنظیم إذا  .المناس ت  ف ة  كان ر  البیئ دة  تتغی  بش
ة  حول  ة  المنظم و  العام ة  الحادث  وھ ورة  اآلن،كالعولم إن  االتصاالت  وث ب   ف ل المناس و  الھیك ل  ھ   الھیك

نمط  العضوي  م  أوال ا  للیكرت،  (4 ) رق ت  إذ أم رات  اكان ة  المتغی ر  بطیئ اخ   التغیی ى المن یط  الخارجي  ف  المح
ة ة،فإن بالمنظم ل العام ب الھیك ل المناس انیكي ھوالھیك نمط المیك م أوال رت (1رق و للیك نمط وھ ذي ال  ال

د  ى  یعتم لطة  عل ي  بشكل  الرسمیة  الس ى أساس ابع وعل لة تت ر   اسلس ل   ألم ي ك توى  ف ن  مس تویات م  المس
  .اإلداریة

  Strategyاإلستراتیجیة-
س تراتیجیة  وتعك رات  أى اإلس دث  تغیی ى  تح ة  ف ن  المنظم ث  م دافھا  حی ا  أھ دماتھا  أومنتجاتھ یع  أوخ  ،توس

ییق ال أوتض ا مج التھا عملھ ود أو .أورس ات وج ة منظم ل منافس ى تعم س ف ا نف د .مجالھ ت ولق  تعرض
ات ة المنظم رات العام رة لتغی الل كثی رین خ نةا العش رة س ن ألخی رین م رن العش ى أدت الق دوث إل  ح

رات رة تغیی ى كثی دافھا ف دماتھا أھ التھا وخ اخ ورس ى والمن ل التنافس ذى تعم ھ ال ى .فی ذا وعل بحت ھ  أص
تراتیجیة ن اإلس ل م یة العوام ى الرئیس ؤثر الت ى ت ل عل ى الھیك ى التنظیم ذه ف ات ھ ث المنظم  أى أن حی

ر  ى  تغیی تراتیجیة  ف ؤدى  اإلس ى  ی ر  إل ل  تغیی ى  مماث ل  ف ث  الھیك ل  حی ادة  أن الھیك ا  ع ع  م  یتب
  Structure follows strategy.اإلستراتیجیة

    Technologyالتكنولوجیا-
ل  إن ث العام ذى الثال ؤثر  ال ى ی ل عل و  الھیك ا ھ تخدمة التكنولوجی ى   المس دیم ف ة تق ا .الخدم  والتكنولوجی

ارة ن عب دات،اإلجراءات ع تخدمة الخبرة،المع ى المس ل ف دخالت تحوی ى الم ات  إل ات ومخرج  .منتج
ى ا وتغط ر  التكنولوجی ة العناص ل – الملموس دات  مث ر -واألدوات المع ة  والعناص ر الملموس ل  – غی  مث

دفق طة ت ارات األنش املین ومھ د -الع رت ولق ا انتش ى التكنولوجی ر ف ن  الكثی ات م ة المنظم ى الحكومی  ف
الم دم الع دأنا .المتق مع وب ن نس ات ع ة الحكوم ى اإللكترونی تخدم الت ا تس ى التكنولوجی ا ف دماتھا عملیاتھ  .وخ

ك ذا أن والش ى  ھ ؤثر كثیرًاعل ل ی ى الھیك ة التنظیم ة ودرج ة المرون ى المطلوب زاء وعل ات أج  ومكون
  .ذاتھا الھیكل

  Sizeالحجم -
ث ف حی الطبع یختل ل ب ى الھیك ات التنظیم رى للمنظم ن الكب ات ع غرى المنظم ات الص غیرة فالمنظم  / الص

غیرة اإلدارات د الص د ق ف تعھ ام للموظ أكثر القی ة،ویختلف ب ن وظیف ع م ى الوض ات ف رة المنظم ى الكبی  الت
   .الالمركزیة على تعتمد أن البد لكنھا أكثر لالستشاریین أكثر،واستخدام لتنسیق تحتاج

    Organization life Cycle المنظمة حیاة دورة-
ر ة تم ة المنظم ى العام ل ف ا مراح دة تطورھ ل بع د .مراح دأ فق ة تب غیرة المنظم م ص ج، ث ر تنض د تكب ك بع  ذل

  .التنظیمي الھیكل مكونات على ھذا ویؤثر للدولة الحضاري النمو لدرجة طبقًا وتتغیر
  
  :أبعاد الھیكل التنظیمي في المنظمات العامة-7

ؤدي  لی ى الھیك ى التنظیم ات ف یًا دورًا المنظم ھ رئیس ؤثر ألن ى ی وة ف ى الق ة الت لطاتھ كیفی ھا وس  یمارس
اذ رارات اتخ ل الق تراتیجیة داخ ة،نمط ا المنظمة،اس ة لمنظم ادة،  التحفیز،الفاعلی اءة القی د.والكف اول ولق  ح
  وھى:  األبعاد من لمجموعة وتوصلوا المنظمة داخل التنظیمى الھیكل قیاس اإلدارة كتاب من الكثیر

  Centralization المركزیة درجة- 
ى  ارة  وھ ن  عب اس  ع ن  قی ز أی ل    تترك وة داخ لطة والق ة؟أو  الس ى المنظم ر  بمعن ل  آخ اك  ھ ة  ال ھن ى مركزی  ف

ة إذ .ال؟ أم المنظم ت ف ب اكان لطة أغل وة الس ز والق ى تترك د ف إن ا  اإلدارة ی ة لعلیا،ف ة درج ون المركزی  تك
ة اك  .عالی ضوھن احثین بع ذین الب وا ال ذا قاس د ھ ن البع الل م ع خ لطة موق اذ س ى اتخ ل القرارات،بمعن  ھ

  .ال؟ أم العلیا اإلدارة موافقة تأخذ العلیا،أو اإلدارة علیھا توافق أن البد كل  القرارات
    Formalizationدرجة ا لرسمیة  -

ى ارة  وھ ن عب دى ع ود م د وج ددة قواع ة مح ة ومكتوب ائج المطلوب ائل للنت ا ولوس ى تحقیقھ ارةعن أوھ  عب
اس  ة  قی میة  درج ى  الرس ل  ف راءات   الھیك ى واإلج تخدمة  التنظیم ا  .المس ان   إذا وم ل  ك راءات  الھیك م واإلج  ت



ا ن إقرارھم الل م ات  خ د وتعلیم میة قواع اك .ال؟ أم رس ض وھن احثین بع ذین الب وا ال ذا قاس د ھ ن البع  م
الل ؤال خ املین  س ن  الع دد ع د  ع ى القواع ا الت ى  یتبعونھ ل ف رف عملھم،وھ ب  التص ون أن یج ن یك الل   م خ

  .الخ....إجراءات،تعلیمات رسمیة؟ للمنظمة،دلیل تنظیمیة خریطة توجد ال؟،ھل أم الرسمیة القنوات
  Complexity  التعقد درجة - 

ي اس والت ن تق الل م دد خ ائف ع ل الوظ ة داخ دات التنظیمی ددا لوح ي الھیكل،ع ل ف  اإلدارات– الھیك
  .اإلداریة المستویات عدد -واألقسام

  الناجح التنظیمى الھیكل خصائص-8
اك س ھن ائص خم ل خص ة للھیاك ةا التنظیمی ى لناجح تطیع الت ف تس ع التكی رات م ة المتغی ة  العالمی  الحالی
  :وھى

  Decentradizationالالمركزیة-
ن  رىی ر م ین الكثی ل أن الممارس ة الھیاك تطیع ال المركزی ب أن تس ات تفى ة متطلب ى المنظم ذا ف الم ھ  الع

  ال ونجعلھا السلطة نفوض آى الشجاعة لدینا یكون أن ویجب .آلن نعیشھا  الذى المتغیر
  حریة. یریدون فاألفراد المبتكرین مركزیة

  التمكین-
د ھ ویقص ین  ب ف لك تمك ن موظ اذ م رار اتخ ب الق ث المناس د حی یح أن الب ل یت ف  الھیك تمكن أن للموظ  ی

ن  ھ  أداء م ام  وظیفت ئولیاتھ  والقی ة  بمس ب  كامل ن  أن فیج ل  ُیمك ذین   الھیك راد ال املون  األف ع  یتع ور م  الجمھ
  .لرؤسائھم الرجوع وبدون المناسبة القرارات من اتخاذ مباشرة

  التكیف-
د  ھ ویقص رعة ب ف ا س ع لتكی رات م ة ا المتغی إذا  لبیئی ة ف ر المحیط دث تغی ي ح ات ف ات  رغب ل وحاج  العمی

د  ن أن المواطن،فالب ل  ُیمك ف الھیك ن  الموظ ة م وع  معرف ب  ن ذه التغیرات،ویج ون أن ھ ر  أي یك ي تغیی  ف
  العمالء. وحاجات رغبات فى للتغیر طبقًا الھیكل

  Increase the span of controlزیادةنطاقاإلشراف -
  .للموظفین أكبر حریة نتیح المباشر،وبحیث اإلشراف نمنع حتى وذلك

  الحدیثة الھیاكل استخدام-
  البیئة.      في  یحدث ما مع التفاعل سرعة للمنظمة وتتیح أكثر مرونة الحدیثة فالھیاكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        



 9-عالقة مبادئ التنظیم بالھیكل
 

 الدرجة الدرجة مبادئ التنظیم

 منخفض عال التمایز التنظیمي

 منخفضة عالیة المركزیة

 منخفضة عالیة الرسمیة والنمطیة

 ھیكل حیوي ھیكل میكانیكي 

 
 إذا تمیزت المنظمة بدرجة عالیة في كل مبادئ التنظیم فإنھا تتبع الھیكل المیكانیكي الذي یشیر إلى:

 الروتینیة واستخدام أسالیب نمطیة متكررة -
 توفیر نظم عمل واضحة ومنمطة -
 ترشد العاملین إلىأنماط السلوك الواجب اتخاذھا -
 المتكررةتؤدي إلى برمجة القرارات  -
 یوفر أنظمة متكاملة في التخطیط والتنظیم والرقابة وكذا في العملیات بما یضمن الوضوح وعدم االرتجال -
 تحقیق تخصیص وتقسیم العمل الدقیق -
 یقلل من حریة تصرف العاملین ویعطي فرصة اعلي للمركزیة -

 في المقابل فإن إتباع الھیكل الحیوي (العضوي) یعني:
  اعلي من المرونة والتوافق مع الظروف المحیطة تمیز المنظمة بدرجة -
 تقلیل التمایز التنظیمي (التخصص وتقسیم العمل) آي قیام األفراد بعدد كبیر من المھام -
 تقلیل درجة المركزیة آي المیل الالمركزیة -
 عدم تقیید العاملین بأیأنظمة رسمیة -

 10-المعاییر التي تساعد في الحكم على نجاح تصمیم الھیكل التنظیمي:
 قدرة الھیكل على تحقیق أھداف المنظمة: -

ألي منظمة أھداف نھائیة تتمثل في الربح أو البقاء والتي یصعب ترجمتھا في ھیكل التنظیم، لكن ھناك 
 أھداف عملیة تحدد األعمال الرئیسیة الھامة في المنظمة.

 مثال:
 منظمة تبیع المالبس 

 أنشطتھا: المشتریات، المخازن، التسویق
ر ھذه األنشطة في شكل أقسام رئیسیة في ھیكل التنظیمتظھ  

 التناغم الداخلي بین وحدات التنظیم: -
 آي وجود منطق لتجمیع الوحدات الصغیرة مع بعضھا لتكون وحدة اكبر

قطاعات------إدارات------------أقسام------فروع صغیرة  
 مثال:

حسابات األجورحسابات العمالء      حسابات المخازن                 
 تشكل إدارة الحسابات

 تتناغم ھذه اإلدارة مع إدارة التكالیف والتحلیل المالي في قطاع ھو: الشؤون المالیة
 سھولة العمل: -

 جعل العمل أكثر سالسة ویسر
 مثال:           

إدارة المخازن                           
البضاعة الجاھزة للبیع قسم المواد األولیة       قسم قطع الغیار     قسم  

 یمكن تفكیك ھذه اإلدارة بحیث:



 *یتبع قسم المواد األولیة إدارة اإلنتاج
 *یتبع قسم قطع الغیار إدارة الصیانة

 *یتبع قسم البضاعة الجاھزة للبیع إدارة التسویق
 مما یؤدي إلى اختصار الحركة ، المشاكل السرعة، رضا العاملین والعمالء.             

 قابة واالنضباط:الر -
آي وجود انضباط داخلي بین الوحدات وعدم قیام الوحدة التنظیمیة بعدد كبیر من األنشطة التنفیذیة والرقابة 

 معا، فمن قواعد التنظیم الفصل بین التنفیذ والرقابة.
لى عیوبھا.مثال:إدارة اإلنتاج ال یعقل ان تحتوي على قسم الرقابة على الجودة واال تسترت إدارة اإلنتاج ع  

ان نجاح الھیكل التنظیمي یعتمد على قدرة المنظمة في خلق بیئة عمل مناسبة والموائمة بین ھیكلھا التنظیمي 
  وأھدافھا وكفاءة العنصر البشري ومواردھا المادیة، إذ یترتب على الھیكل التنظیمي غیر المالئم أثار سلبیة:

 تدني معنویات وحافزیھ العاملین -
 غیر السلیمة اتخاذ القرارات -
 تزاید النزاعات التنظیمیة والوظیفیة -
 قتل اإلبداع والطموح -
  تزاید النفقات -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
  مبادئ التنظیم: الرابعةالمحاضرة 

  تمھید:
یتطلب بناء ھیكل تنظیمي وأنشطة تنظیمیة تتناسب والحجم إن نمو المنظمة واتساع حجمھا   

  والظروف الجدیدة باالعتماد على المبادئ التالیة:
 :التمایز التنظیمي .1

  تعریفھ: 1.1
  : التغایر واالختالف والتفاضل والتباین.لغویا

  إحداث فروق وتباین بین وحدات التنظیم بحیث یعكس الواقع العملي لألداء. تنظیمیا:
التنظیمي ھو القوة التي تمیز أنشطة عن بعضھا في وحدات تنظیمیة مختلفة فالتمایز 

ومتمیزة حیث كلما زاد التعقید في المنظمة من حیث الحجم واألنشطة زادت الضرورة 
  للتمایز التنظیمي.

 أنواعھ:   2.1
 التمایز األفقي:  - أ

لمستوى یشیر إلى فصل األنشطة في شكل وحدات متمایزة عن بعضھا أفقیا على نفس ا
  التنظیمي ومن شروطھ:

 ظھور حاجة لمجال جدید یعبر عن نشاط مستقل 
 وجود عبء كبیر یبرر وجود وحدات مستقلة 
 العاملون في ھذا المجال ذوي خبرة 
 یمكن أن تمنح لھذه الوحدة صالحیات وسلطات مستقلة 
 یمنح للوحدة اسم تنظیم 

یز األفقي حیث یمكن تقسیم السبب الرئیسي وراء التما ویعتبر تقسیم العمل والتخصص
  المنظمة إلى إدارات أو تقسیم وظیفي أو جغرافي أو سلعي أو حسب العمالء مثل:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المدیر                                                             المدیر
  
  

  المنطقة   فرع المنطقةإنتاج    تسویق    تمویل    م بشریة                 فرع المنطقة  فرع 
  أ               ب                  جـ                                           

  تقسیم وظیفي                                                 تقسیم جغرافي          
           

  
  أقسام المتجر                            الرئیس                                                     

                      
  سلعة أ    سلعة ب   سلعة جـ                          قسم الرجال   قسم السیدات   قسم األطفال

 تقسیم سلعي                                                   تقسیم حسب العمالء        
 

 التمایز الرأسي: - ب
إلى مدى العمق الرأسي في الھیكل التنظیمي ویعتبر نطاق اإلشراف ھو السبب  یشیر

في ظھور التمایز الرأسي حیث یعبر نطاق اإلشراف عن عدد العاملین اللذین یشرف 
علیھم مدیر واحد ویؤدي إلى ھرمیة التنظیم وھناك عوامل موقفیة محددة لنطاق 

 اإلشراف ھي:
  العمل ضاق نطاق اإلشراف)تعقد العمل ( كلما تعقد 
 (كلما زاد التشابھ توسع نطاق اإلشراف ) درجة التشابھ في العمل 
 كفاءة المدیر والمرؤوسین 
  درجة الروتین 
  نطاق إشراف أضیق)-- -- --- -- --- -- -- نوع العمل ( استشاري 

  نطاق إشراف أوسع) --- -- -- --- -- -- --- - ( تنفیذي             
 

  إشراف أضیق)التعلیم  (عالي نطاق 
 (كلما ارتفعنا ضاق نطاق اإلشراف) المستوى التنظیمي 

  التمایز الجغرافي: - جـ
  یشیر إلى فصل األنشطة في شكل وحدات متمایزة عن بعضھا جغرافیا

  یتم الحكم على درجة التمایز التنظیمي من خالل مؤشرات ھي: قیاس التمایز التنظیمي:-  3.1
 ت التنظیمیة الموجودة في كل مستوى على حدى یقاس التمایز األفقي بعدد الوحدا

 ودرجة االستقاللیة والحریة المعطاة لھا.
 .یقاس التمایز الرأسي من خالل عدد المستویات التنظیمیة داخل إدارة أو قسم معین 
 یقاس التمایز الجغرافي بوجود عدد من الوحدات الجغرافیة 

 المركزیة: .2
  اتخاذ القرار في مركز قیادي أعلى.ھي تجمیع السلطات وحقوق  تعریفھا: -1.2
  مزایاھا: -2.2

  * التنسیق بین الوحدات واالتصال بینھا وتحقیق أھداف المنظمة بسرعة
  * حل المشاكل بدقة وبسرعة



  * تحقیق الرقابة على المستویات األدنى
  * ضمان أخطاء أقل ومخاطر أدنى

  * االلتزام باللوائح واألنظمة وسیاسات المنظمة
   عیوبھا: - 3.2

  االھتمام بصغائر األمور تلھي عن القرارات الھامة واإلستراتیجیة* 
  عدم االھتمام بالفرص والمخاطر التي یمكن تجنبھا* 

بینما الالمركزیة تشیر إلى منح سلطات وحق اتخاذ القرار إلى المستویات األدنى تنظیما ومن 
  مزایاھا:

  سرعة التصرف واتخاذ القرار 
 اس من اإلدارة األدنىاھتمام أكبر وحم 
 الوقت الكافي لإلدارة العلیا لالھتمام بأمور التخطیط اإلستراتیجي 
 الشعور بالدیمقراطیة والرضا الوظیفي 

  وتتحقق الالمركزیة من خالل :
 إعادة توزیع السلطات والصالحیات 
 التفویض 
 استخدام اللجان وفرق العمل 
 االجتماعات وتمكین العاملین 

  من أھم المؤشرات المعتمدة في ذلك: ة والالمركزیة:قیاس المركزی -4.2
  * درجة المساھمة في القرارات

  * درجة تفویض السلطة
  * درجة صنع القرار بمشاركة المرؤوسین

 * درجة استخدام اللجان واالجتماعات
 ( كلما انخفضت المؤشرات دلت على درجة عالیة من المركزیة) 

 Formalization,standardization الرسمیة والنمطیة: .3
  تعریفھا:  -1.3

وإعداد التنمیط وضع األعمال في شكل محدد وواجب االلتزام بھ عند تأدیتھ في كل مرة یسمى 
وضع األعمال الرسمیة . أي ذلك في شكل مكتوب ومعتمد من طرف الوحدات اإلداریة یسمى 

  في شكل سیاسات وقواعد وإجراءات .
  أشكالھا: -2.3

 policiesلسیاسات ا -أ
  ھي معاییر وأطر تحدد طریقة تصرف العاملین في أعمالھم و في كیفیة اتخاذھم للقرارات مثل:

 نحن نبیع بسعر محدد لكل العمالء -
 %15ال تزید نسبة الخصم عن السعر عن  -
 تعتمد األجور في منظمتنا على تقسیم الوظائف -

  Rulesالقواعد –ب         
  بھ من سلوك وما ھو ممنوع داخل العمل مثل: تحدد ما ھو مسموح      

 ممنوع ارتداء سروال الجینز في العمل -



 ممنوع التدخین أثناء العمل -
 مسموح استخدام االنترنت لغیر أغراض العمل -

 proceduresاإلجراءات - جـ 
تشیر إلى خطوات لتنفیذ األعمال خطوة بخطوة وما یتضمن ذلك من نماذج مستخدمة 

  لوائح وأنظمة عمل) مثل وتوقیعات وأختام (
 إجراءات الحصول على تصریح عمل -
 إجراءات صرف مواد من المخازن -

  مزایا وعیوب النمطیة والرسمیة: -3.3
   المزایا: -ا

 التقلیل من حیرة المدیرین عند مواجھة مواقف معینة وتجعلھم أكثر ثقة 
 (العدالة ) توحید سلوك العاملین بالفھم أو التصرف 
  المنظمةترجمة أھداف 
 سھولة وسرعة وقلة تكلفة اتخاذ القرارات 
 ء العاملین بمدى التزامھم بھذه المعاییرتقییم أدا 
 وجود أنظمة رسمیة تعطي األداء شكل نظامي 

  العیوب:–ب           
 الزائد یؤدي إلى التركیز الوسائل ولیس األھداف اإللتزام 
 ال تواكب القواعد الظروف الجدیدة 
  والملل نتیجة تكرار األعمالروتینیة العمل 
 سلبیة العاملین في التعامل مع العمالء  

  مبدأ تعدد السلطات: .4
  تعني السلطة الحق في التصرف واتخاذ القرارتعریف:  -1.4
  أنواعھا: -2.4

 السلطة الممنوحة لمدیر ما على مرؤوسین في التصرف واتخاذ القرارالسلطة التنفیذیة:  -ا
  الحق في تقدیم العون والخدمة للوحدات التنفیذیة السلطة االستشاریة: –ب 
سلطة تتأرجح بین التنفیذیة واالستشاریة وتظھر في حالة ممارسة أحد السلطة الوظیفیة: - جـ 

المدیرین لسلطاتھ على جھة ال تتبعھ تنظیمیا وحالة ممارسة أحد المدیرین االستشاریین سلطة 
  تنفیذیة مثل:

 مدیر إنتاج بتحدید حجم الطلبیة ومواصفاتھامدیر التسویق یصدر تعلیمات ل
یعني إن الفرد یتلقى أوامره من فرد واحد فقط. وفي الواقع العملي یعد من  مبدأ وحدة األمر: .5

 المبادئ اإلداریة األكثر خرقا وھو وضع غیر سلیم ومن أھم صوره:
تبع رئیس عندما یقوم المدیر بتخطي رئیس القسم الذي یتبعھ ویطلب من المرؤوس الذي ی

  القسم بتنفیذ أمر ما.
 :ظروف تتطلب خرق مبدأ وحدة األمر 

 دواعي السرعة -
 دواعي طارئة وخطیرة -
 دواعي استخدام السلطة الوظیفیة -



 :نصائح لمواجھة األمر 
 خرق المبدأ في أضیق الحدود -
 االستئذان عند الخرق -

 مبدأ تعادل السلطة والمسؤولیة: .6
أي من تعطى لھ السلطة في أداء عمل البد أن یساءل علیھا، فإذا كانت السلطة  تعریف: -1.6

ھي الحق في التصرف واتخاذ القرارات فإن المسؤولیة ھي المحاسبة والمساءلة عن استخدام 
  الحقوق والصالحیات في تنفیذ العمل. ویمكن مخالفة ھذا المبدأ مثل:

د یضطر رئیس الفرد إلسناد أعباء الوظیفة إلى في حالة غیاب أحد العاملین نتیجة مرض ما ق
زمیلھ حتى ال یتعطل العمل، قد یبدع ھذا الفرد في أداء العمل ، وعندما یعود الفرد الغائب یقنعھ 

  الرئیس بذلك وعندما یقع الزمیل في خطأ فادح یساءل صاحب الوظیفة األصلي.
  مالحظة: -2.6

  سؤولیة ویحافظ علیھا من خالل:یجب ان یكون ھناك تعادل بین السلطة والم -
  التأكد من أن األعباء والمھام الوظیفیة قد تم تعزیزھا بسلطات وصالحیات كافیة -
  عدم السطو على صالحیات الوظائف. -

 مبدأ التسلسل الرئاسي: .7
أن السلطة والمسؤولیة تنساب من أعلى ألسفل ویعني مبدأ التسلسل الرئاسي أن لكل فرد أي 

  قط ترفع لھ التقاریر ونتائج األعمال.رئیسا واحدا ف
  مثل:

  المدیر العام                                  
  

  مدیر التسویق                 مدیر اإلنتاج                  مدیر المالیة
                              

  
  مدیر ھندسي                   مدیر مصنع               مدیر الصیانة

  
  

  مشرف خط                   مشرف خط                   مشرف خط
  3اإلنتاج                       2اإلنتاج                      1اإلنتاج  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
  : الخریطة التنظیمیةةالمحاضرة الخامس

  مفھومھا:
ھي تصمیم للھیكل التنظیمي في شكل بیاني( مربعات أو مستطیالت) تبین الوحدات التنظیمیة في المؤسسة 

  (األقسام واإلدارات) ، إضافة إلى المستوى التنظیمي و العالقات التنظیمیة.
  أھمیتھا:

بما أن الھیكل التنظیمي ھو أحد األنظمة الداعمة لإلدارة العلیا ألنھ یعبر عن  :لإلدارة العلیا -1
 استراتیجیات وأھداف المنظمة، فإن اإلدارة العلیا تستخدم الخریطة للتعرف على:

 الوحدات التنظیمیة 
 نطاق اإلشراف 
 عدد المستویات التنظیمیة 

 وتساعد الخریطة المدیرین في:
 لمرؤوسین على عدة وحداتامكانیة نقل وتدویر بعض ا 
 امكانیة استحداث وحدات جدیدة أو ضم وحدات لبعضھا البعض او إلغاء وحدات 
 : لإلدارة الدنیا -2

  إجراء بعض التنقالت بین العاملین من مصلحة أخرى 
 مقارنة نطاق اإلشراف 
 دراسة مدى التكرار في الوحدات التنظیمیة 

 :إلدارة الموارد البشریة -3
 فیة للعاملیین من تعیین وترقیة....رسم المسارات الوظی 
 تخطیط عملیات النقل والترقیة 
 الربط بین الوظائف واألفراد 
 :قسم التنظیم -4
 تستخدم الخریطة لتصمیم الدلیل التنظیمي الذي یعتبر وثیقة رسمیة في المنظمة 
 : العاملون -5

تمكن العامل من التعرف على موقعھ في المنظمة ومعرفة المستویات من أعلى وأسفل إضافة إلى المسار 
  الوظیفي الذي یمر بھ.

 :إدارة العالقات العامة وخدمة الجمھور -6

تساھم الخریطة في تعریف الجمھور بالوحدات التنظیمیة والجھة التي یرغب التعامل معھا وكذلك 
امة عالقات مة أما  العالقات العامة تساھم في تحسین صورة المنظمة وإقمعرفة طبیعة عمل المنظ

  طیبة مع جمیع األفراد
:مكونات رسم الخریطة التنظیمیة  



: یتحدد المجال بناء على مبادئ التنظیم ( التمایز، تقسیم تحدید المجال الوظیفي للوحدة -1
المنظمة والمنافسة و العمل والتخصص ، نطاق اإلشراف، المركزیة، وعوامل أخرى كحجم 

 الموارد المالیة  وتوافر مدیرین ذوي مھارات.)
 :تحدید المستوى التنظیمي -2

البد للمنظمة أن تتوصل إلى قائمة معتمدة للمستویات التنظیمیة تستخدم في رسم الخریطة 
 ویوجد لدى المنظمة أسماء لشاغلي المستویات مثل:

 اللقب الوظیفي المستوى التنظیمي

لرئیس التنفیذيا الرئاسة  

 مدیر عام اإلدارة العلیا

 مدیر ادارة

 مراقب مراقبة

 رئیس قسم قسم

 مالحظ وحدة

 
 :تحدید خطوط السلطة -3

  المعنى  شكلھا في الرسم  نوع السلطة
سلطة مباشرة بین الرئیس   ــــــــــــــــــــــــــــــخط  السلطة التنفیذیة

والمرؤوس(ھو یقرر وھم 
عالقات  ینفذون) تعبر عن

  رأسیة
تقدیم الرأي والمشورة( یقبل   .....................خط منقط  السلطة االستشاریة

  أو یرفض)
تقدیم خدمات وظیفیة من جھة   خط متقطع--- -- --- -- --- -- -   السلطة الوظیفیة

  ألخرى
  مالحظة: تظھر الخرائط عادة السلطة التنفیذیة فقط.

  
 المسؤولین:أرقام الوحدات وأسماء  -4

 مثال:
إدارة التسویق 200المدیر العام                 100  
قسم المبیعات 210مستشار المدیر العام        110  
وحدة المبیعات المحلیة  211المدقق اإلداري              120  

وحدة المبیعات الخارجیة 212                                      
قسم التوزیع 220                                       
وحدة التوزیع بالجملة 221                                      

وحدة التوزیع بالتجزئة 222  



اإلدارة المالیة 300  
قسم الحسابات 310  

وحدة محاسبة العمالء 311        
وحدة محاسبة الموردین 312        

سابات العامةوحدة الح 313        
قسم التكالیف 320  
قسم الخزینة 330  

  :طرق رسم الخریطة التنظیمیة
 : كلما صعدنا إلى أعلى قل عدد الوحدات التنظیمیة والعكس صحیح الطریقة الھرمیة -1
 :تعتمد التدرج من أعلى إلى أسفل ومن الیمین إلى الیسارالطریقة الفرنسیة -2
رئیس المنظمة في مركز الدائرة ثم من المركز إلى :یوجد المدیر العام أو الطریقة الدائریة -3

 المحیط تبدأ اإلدارات في الظھور تلیھا األقسام ثم الوحدات.
 الطریقة العمودیة -4
 طریقة الشجرة -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
ودوره في تصمیم  الدلیل التنظیمي: السادسةالمحاضرة 

  العالقات
  متهيد:

حيث أن اخلريطة التنظيمية ال توضح اخلطوة األخرية يف بناء اهليكل التنظيمي ،  يعدإعداد الدليل التنظيمي إن 
التفاصيل ، التفاصيل املطلوبة عن ماهية املنظمة وأنظمتها وأنشطتها وفلسفتها، وعليه يقوم الدليل التنظيمي بتفصيل هذه 

  فالدليل التنظيمي هو مكمل للخريطة التنظيمية .
  تعريفه: -1

يعرض موجز السياسات واإلجراءات اخلاصة هو عبارة عن كتيب يتضمن اسم املنظمة والعنوان وأهدافها ،  يالتنظيمالدليل 
واملسؤوليات والسلطات ، وكذلك  باملنظمة ويشمل الدليل أيضا اهليكل التنظيمي واخلريطة التنظيمية وشرح ملهام اإلدارات

أمساء الرؤساء واملدراء ، وعادة ما يشرح الدليل بإجياز النشاط العام للمنظمة وخدماا وحجم القوى العاملة فيها وأيضا 
 .نجمل الدلیل التنظیمي ونعرفھ بأنھ البطاقة الشخصیة للمنظمةوصف للوظائف املختلفة ، وميكن أن 

 عدم االھتمام بدلیل التنظیم:  -2
  عدم رغبة بعض المدیرین 
  وأھمیتھ التنظیمعدم معرفة المدیرین والمنظمة بدلیل 
 عدم توفر الخبرة في إعداد دلیل التنظیم 
 صعوبة كتابة دلیل التنظیم 
  الوقت والتكلفة 
 اعتبار الدلیل نشاط ھامشي 
 ضرورة تغییر الدلیل من حین ألخر 

  نظیمي واستخداماتھ:أھمیة الدلیل الت - 3
 :الدلیل كمصدر للمعلومات 
 :الدلیل كأداة لتصمیم العالقات 
 :الدلیل كأداة للرقابة على األداء 
 :الدلیل كأداة للتنسیق 
 :الدلیل كأداة لالتصال 
  أداة لفك التشابك:الدلیل 
 الدلیل أداة للثقافة التنظیمیة:ا  

 مكونات الدلیل التنظیمي:4-
 :مقدمة عن المنظمة 



  المنظمة:ھدف 
 :حجم المنظمة 
 :الشكل القانوني 
 :مجلس اإلدارة 
 :سیاسات وأنظمة العمل 
 :دور المنظمة في المجتمع 
 :السوق أو المجتمع الذي تتعامل فیھ المنظمة 
 :التكنولوجیا واألصول 

  استخدام دلیل التنظیم: قواعد- 5
  :ة عما یحدث في تستخدم اإلدارة العلیا الدلیل بھدف أخذ صورة كاملمن یستخدم الدلیل؟

المنظمة. بینما رؤساء األقسام و اإلدارة الدنیا ال بھمھا إال الجزء الخاص بھیكل التنظیم 
 واالختصاصات التنظیمیة الخاصة بھم وجدول صالحیاتھم وسلطاتھم ووصف وظائفھم.

 :یوضع الرسم في المدخل الرئیسي للشركة، وفي مدخل كل  استخدام رسوم الھیكل التنظیمي
 وال یجب اإلعالن عن تفصیالتھ لجھات خارجیة.قطاع 

 :یتوالھا مجلس اإلدارة إذا كانت تغیرات تمس األقسام واإلدارات،  صالحیات تعدیل دلیل التنظیم
أما ما یخص التعدیالت المحدودة التي تمس المقرر الوظیفي أو مھام وواجبات وظیفة ما یمكن 

 اإلدارات واتفاقا مع قسم التنظیم.أن تتم بواسطة رؤساء األقسام بموافقة مدیري 
 :إجراءات تعدیل الدلیل  

 .تشخیص الوضع الراھن  -
 .لوبةدراسة عن المقترح بالتعدیالت المط إجراء -
 مراجعة الدراسة بواسطة اإلدارة العلیا و الموافقة علیھا،ثم اعتمادھا،و توقیعھا. -
الدلیل الحالي،وإضافة سحب رسومات الخرائط (أو األجزاء)القدیمة الواجب تغییرھا من  -

 الصفحات الجدیدة.
 مقومات دلیل التنظیم: -6

 الدلیل بواسطة خبراء متخصصین في التنظیم. إعدادیجب  -
 یطور دلیل التنظیم ویتم تحدیثھ بشكل مستمر. أنیجب  -
 التنظیمیة. األبعادیكون الدلیل شامال لكافة  أنیجب  -
 تكون لغة الدلیل سھلة و بسیطة. أنیجب  -
 إخراج الدلیل جیدا. یكون أنیجب  -

 
  

  
  
  
  
  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

                                            ستاذة: عباززھیةاأل 
  المحاضرة السابعة: االتصال التنظیمي

 : تمھید
في األساس یتكون من مجموعة فالتنظیم ھو  .االتصال ھو العملیة األولى في أي تغییر أو تطویر تنظیمي

التفاعالت و العالقات بین أعضائھ؛ لذا یمكن تتبع مسارات االھتمام بدراسة االتصال داخل التنظیم، أو 
  .جي بین التنظیم و بیئتھ الخارجیةاالتصال الخار

 :التنظیميمفھوم االتصال  -1
لقد تعددت محاوالت تعریف االتصال التنظیمي ، و اختلفت باختالف المداخل النظریة و 

التخصصات العلمیة ، إال أـنھا تذھب في أغلبھا إلى أن االتصال التنظیمي ھو ذلك النوع من 
 .المؤسسةاالتصال المرتبط بكل المعلومات المتداولة داخل التنظیم أو 

 Sanborn ( 1964 ) سانبورن و " Redding ریدینغ"  تعریف •
  .»یعد االتصال التنظیمي بمثابة ترحیل و استقبال المعلومات ضمن تنظیم معین«
  Theyer ( 1968 ) تعریف" تایر •
 . االتصال التنظیمي ھو تدفق للبیانات المساندة التصاالت التنظیم و العملیات االتصالیة البینیة «
«  
ى أن االتصاالت التنظیمیة تشمل كل أشكال االتصال إل « ( Ceusa .Maria ) و یذھب •

و إن أول شكل من أشكال «. المستعملة من طرف التنظیم ، لكي یتفاعل و یتصل مع الجمھور . 
یتكون من مجموع التصرفات داخل تفاعل كل  « "االتصال داخل المؤسسة ھو كأي مكان آخر ،

  » الفاعلین في التنظیم
 .» تنظم تدفق المعلومات بین أجزاء المشروع المختلفة» یة التي أو ھي العملیة التنظیم •

و ھو االتصال الذي یحدث في إطار منظمة ما، فھو عملیة ھادفة تتم بین طرفین أو أكثر ؛ و « •
 « . ذلك لتبادل المعلومات و اآلراء ، و للتأثیر في المواقف ، و االتجاھات

لص أن ھذا االتصال لھ أھدافھ ، و وظائفھ الخاصة فمن خالل ھذه التعریفات ، نستطیع أن نستخ
و نتیجة للتفاعل الحادث « .، التي تشكل عملیات التفاعل بین األفراد المشاركین في ھذا التنظیم

بین األفراد في إطار الھیكل التنظیمي ـ الذي یقتضي تبلیغ المعلومات؛ و األوامر؛ و التعلیمات؛ 
معنیة؛ فإن وجود ھیكل لالتصال یصبح أمرًا ضروریًا و المطالب ، إلى مختلف الجھات ال

لتحقیق األھداف المرجوة . و یرتبط االتصال الذي یتخذ في ھذه الحالة أنماطًا أو أشكاًال رسمیة 
  "... ، بالھیكل التنظیمي الرسمي

 
 : التنظیمي االتصالمداخل دراسة  -2
  : النظریة الكالسیكیة و اإلدارة العلمیة  -أ

ھذه النظریة من أن اإلنسان مخلوق عقالني اقتصادي، یمكن تحفیزه في نطاق العمل من  تنطلق «
  »خالل أنظمة تقسیم العمل و الحوافز، و دراسة الوقت و الحركة



من أعلى إلى  اتصاالتبشكل مستقل . إال كونھا أسلوب  االتصاالتو ھذه النظریة لم تتحدث عن 
 . لتحدید طریقة األداءاألسفل. و بعرض توجیھ المرؤوسین، و 

ذات أثر كثیر في صیاغة توجیھات حركة اإلدارة  Taylor (1919) فردیك تایلورو تعد أطروحات 
العلمیة. فالتنظیم یتألف من ھرمیة رسمیة تعتمد على الوظیفة و المكانة و السلطة و األقسام و 

ھمتھا في تحقیق أھداف إضافة إلى إنجازات األفراد بما تقدمھا من خالل مدى مسا التخصصات،
 .التنظیم ككل

و المسؤولیة  _أسس اإلدارة تتضمن : ( تقسیم العمل _ السلطة  "فإنھ یرى أن  ( Fayol )فایولأما 
 ." .... _ الطاعة _ أحادیة التوجیھ _ أحادیة القیادة _ أسبقیة مصالح التنظیم على األفراد

و ذلك  التنظیم.)بین األطراف داخل  االتصاللعوائق  (وھو أول من جاء بمصطلح (الجسر أو المعبر
یأخذ بإجراءات مستندیھ  االتصالالرسمیة بین أعضاء التنظیم ؛ إذا أن  االتصالعندما وصف قنوات 

. و علیھ یقترح فایول أنھ من الممكن االتصالأو مكتبیة طویلة و معقدة، وھو ما یؤدي إلى عدم فعالیة 
الجانبیة، بدال من  االتصاالتو بالمعبر (....) وھو یقترح نظام عمل ما یطلق علیھ بالجسر أ

  .الوقتالرأسیة السائدة في ذلك  االتصاالت
 االتصالعلى  اعتمدتو من خالل مساھمة ھذه المدرسة في الفكر التنظیمي، یمكن أن نالحظ أنھا 

التجاھل للتركیبة ،  و ھذا االتصالالسلوكیة ألطراف  االعتباراتالرسمي فقط ، دون الخوض في 
بحیاة أفراد التنظیم، أدت إلى  االرتباط؛ و النفسیة، ذات االجتماعیةغیر الرسمیة للتنظیم، و العالقات 

  .االتصالیةإحداث ضرر واضح على األقل من الناحیة 
  : مدرسة العالقات اإلنسانیة - ب 

تصححي لمسار اإلدارة العلمیة، بعدما ظھر أن ھناك حاجة  كاتجاهجاءت مدرسة العالقات اإلنسانیة 
لمعالجة مشاكل العمل . فبالرغم من وجود التحفیزات المالیة التي كانت تعتمدھا التنظیمات كمقابل 

للجھد المبذول، فإنھ قد لوحظ أن ھناك اتجاه من طرف العمال إلى التغیب عن العمل ، و عدم االھتمام 
 .، و الملل، إلى غیر ذلك من مظاھر السیكولوجیة للعمالباإلنتاج، و التراخي

أدى إلى ظھور توجھات نظریة تعتمد في دراستھا للتنظیم، على متغیرات نفسیة،  «ھذا األمر 
  » كمحددات رئیسة و مؤثرة في نجاح التنظیم و تحقیق أھدافھ

، و االجتماعیةلى العالقات و قد استطاعت أن تثبت من خالل تجاربھا أن لإلتصاالت تأثیرا قویا ع «
  ». التفاعالت، و رضا و دافعیة األفراد في عملھم

یمنحھم الفرصة للمشاركة في » الشخصیة المتبادلة  االتصاالتحیث أن ھذا االھتمام بالعمال عبر 
صناعة القرار، ومما یعزز معنویاتھم و تعاونھم مع اإلدارة العلیا بشكل یسھل أداء العمل داخل 

  » .التنظیم
من حیث اتجاھاتھا ،و  االتصاالتو بالتالي فإننا نالحظ أن ھناك تغیرًا في النظر إلى موضوع 

التنظیمي ماھو إلى تدفق للمعلومات  االتصالمستویاتھا، فبعد ما كانت مدرسة اإلدارة العلمیة ترى أن 
قاعدة . و أن نظرة غیر قنوات رسمیة ذات اتجاه واحد، وھو االتجاه النازل . أي من القمة إلى ال

و  . االتجاھاتالتفاعلي الذي یمكن أن یكون متعدد  االتصالمدرسة العالقات اإلنسانیة قد ركزت على 
غیر الرسمي ، كامتداد لمفھوم جماعات العمل و ما یرتبط بھا، من  االتصالدخل بالتالي مصطلح 

  . حدة ذاتھ محددات سلوكیة ینتھجھا أفراد ھذه الجماعات تؤثر على التنظیم في
بین أفراد تكسب العمل  االجتماعیة االتصاالتو اعتبرت ھذه المدرسة أن العالقات الشخصیة، و 

  .في أھداف التنظیم االندماجروحا تضامنیة ، و تزید فرص 
فاالتصال ھو وسیلة للتعرف على العالم الداخلي للعمل و لألفراد ، و كوسیلة إلقناعھم بآدمیتھم ، و  «

 » .رفع كفاءة العمل و الرضا عنھكوسیلة ل
على ضرورة  :( MARY PARKER FOLLED ):ماري باركر فولیتو ھذا ما أكدتھ " 

  : و قد نصت فولیت إلى أربعة جوانب مھمة في مجال التنسیق ھي .وجود التنسیق في التنظیم 
 .المباشر بین األفراد االتصالإن أفضل تنسیق یتم عن طریق  -
  .ملیة التنسیق عملیة مستمرة البد أن تكون ع -
 .التنسیق مھم في المراحل األولى للمجھود البشري -



  .البد أن یغطى التنسیق جمیع العالقات المتبادلة ،و لكل جوانب الموقف -
، في مصانع ھوثورن األمریكیة إلى عدة نتائج نذكر (Alton mayo) التون مایوكما أدت تجارب 

  : منھا
القرارات دورا أساسیا في التأثیر على تكوین الجماعات و تعدیل  اتخاذعملیة المشاركة في  تؤدي -

 .عاداتھا و تقالیدھا 
تساعد ھذه العملیة في تحقیق درجة أكبر من التقارب و التعاون بین التنظیم الرسمي، و جماعات  -

 .ثیر على سلوك األفراد و أدائھمو ربما تكون أكثر فعالیة في التأ ،العمل و التنظیمات غیر الرسمیة
  : نظریة النظم -جـ 

مع النمو الھائل في الصناعة و التكنولوجیا؛ و انعكاسھ على األنساق االجتماعیة، و االقتصادیة، و 
 . السیاسیة ؛ ظھرت في أواخر الستینات موجھ من الحركات الطالبیة كرد فعل اتجاه النظام الرأسمالي

الفلسفة المسیطرة في مجال نظریة المنظمة ھي فلسفة النظام المغلق، كانت  1960فقبل سنة  «
  . وبموجبھا یحدث تطویر المنظمة و ھندسة بنائھا بمعزل عن بیئتھا الخارجیة

و لكن بعد ھذا التأریخ تغیرت ھذه الفلسفة إلى فلسفة النظام المفتوح ، و أصبحت ھي السائدة في رسم 
  .متغیرات البنائیة، و السلوكیة، في نظریة المنظمةالمالمح األساسیة ، و تحدید ال

ینظر للتنظیم باعتبار عالقاتھ البینیة و المتداخلة التي تحكم أجزاءه  « و التوجھ النظري لھذه المدرسة
، أي أن التنظیم ھو نظام موجھ نحو تحقیق أھداف مشتركة معینة، و من »المختلفة في كل المستویات 

اءه بطریقة تحقق ھذه األھداف، بدًال من التعامل مع المشكالت المختلفة ثم یجب أن تتفاعل أجز
  .كأجزاء منفصلة

و من أھم المداخل في ھذا االتجاه ؛ نجد المدخل الظرفي، الذي یفترض عدم وجود قانون ثابت یحكم 
حیث أن الفرصة «فال توجد طریقة واحدة في التنظیم المنظمة أو في إدارتھا.  «كل المنظمات 

بین المنظمة و بیئاتھا، من  (congruence) ھي وجوب وجود حالة اإلنسجام» األساسیة لھذا المدخل
أھمیة اختالف الظروف و البیئة المحیطیة  « و ھي بذلك تؤكد«أجل تحقیق النجاح الجید للمنظمة. 

لى إذا العامل األساسي إلنجاح أي منظمة ھو مدى استطاعة المنظمة ع » .على عملیة اإلتصال
البد إلدراة » التكیف مع بیئتھا، و مدى مرونة التصمیم الداخلي، و المستوى الھیكلي لھا. و إزاء ذلك 

المنظمة من أن تفكر بمدى إمكانیة تطویر أسالیبھا الرقابیة و اإلشراطیة و التغذیة العكسیة، لتحدید 
  . » ةمتطلبات البیئة و اإلحساس بتغیراتھا من أجل التكیف معھا عند الضرور

فقد لوحظ أن للبیئة الخارجیة تأثیرًا على تغییر النمط الھیكلي للمنظمة، حیث وجدت " برتر و ستولكر 
 :" أن ھناك نمطین من الھیاكل التنظیمیة ھما

 .الھیكل المیكانیكي ، أو اآللي؛ و الھیكل العضوي
مة یكون في البیئة المستقرة، و فحسب نوع البیئة یكون إختیار الھیكل التنظیمي، و التنظیم اآللي للمنظ

 .التنظیم العضوي یكون في البیئة الدینامكیة
 : أنماط االتصال التنظیمي -3

 :أنماط االتصال التنظیمي من حیث المستوى-1.3
  :االتصال الشخصي -أ

عملیة جُد معقدة تجمع خاللھا فردین على األقل، و في أثنائھا یدعى األول غالبا بالمرسل وھو  «ھو 
تبادل  –قبل كل شيء  -الذي یبعث برسالة إلى الثاني الذي یدعى بالمستقبل؛ فاالتصال ھو 

و حینما نتكلم عن االتصال الشخصي فإننا نعني بذلك أن ھناك شخصان متواجدان في «المعلومات... 
حالة اتصال، و بدون وجود شخص ثاني ال یوجد اتصال، أما إذا وجد أكثر من شخصین فھنا نحن 

  .لم عن اتصال ندعوه باالتصال الجمعينتك
و االتصال الشخصي یتمیز بكل مقومات االتصال اإلنساني، إن لم نقل أنھ ھو جوھر االتصال 

یكون ھناك تبادًال و تناظرًا بین المرسل و بین المستقبل، و اللذان یتبادالن األدوار «االجتماعي ففیھ 
ل إما لفظیة، أو مرئیة، أو تكون مرئیة و لفظیة في آن فیما بینھما. وفي الغالب تكون وسیلة االتصا

 ".واحد
 :االتصال الجمعي - ب 



االتصال الجمعي كما سبق ذكره ھو ما زاد فیھ عدد أطرف االتصال عن اثنین. فھو اتصال ما بین 
  .و بین عدد من األشخاص، یتواجدون في مكان واحد –أو شخصین  –شخص 

 :الرسمیةن حیث أنماط االتصال التنظیمي م -2.3
یمكن رصد نوعین من االتصاالت داخل أي تنظیم ، إذ یكفي أن نذكر بأن االتصال قد یكون رسمیًا ، 

  .أو غیر رسمي
 :االتصال الرسمي   - أ

  ". مباشر بین مرسل الرسالة و المستقبل لھا اتصالھو  "االتصال الرسمي 
الشبكات االتصالیة الرسمیة للمؤسسة و یعبر ھذا النوع من االتصال باإلجمال على كل تلك 

 أو التنظیم . حیث تقوم ھذه الشبكات بتحقیق مركزیة المعلومات ، و تنقسم تلك الشبكات إلى
: 

  .... كاالجتماعات و المؤتمرات و اللقاءات شبكات داخلیة : •
جملة اإلجراءات المتخذة ، بھدف تسجیل  "و ھي خاصة باالتصال الداخلي الذي ھو

  ". ة بین القائمین على العمل في المؤسسة عن طریق التواصلاستجاب
و التي تعبر عن كل ما ھو خارج إطار المؤسسة و تتضمن كل أنواع  شبكات خارجیة: •

ھو الذي یربط المؤسسة بمحیطھا و زبائنھا، و یعمل على إیجاد  "االتصال األخرى، و 
  ".إجابات سریعة و فعالة لتساؤالت الجمھور

تصال الذي یربط البناء التنظیمي الرسمي للمنظمات، و یتضمن تنقل كل أنواع فھو اال
 : المعلومات الرسمیة ، منھا

 البیانات أو الحقائق الخاصة بالوضع الجاري و المشكالت و األھداف.؛ -
 اآلراء و المقترحات و الخبرات؛ -
 .المعلومات الخاصة باألھداف و السیاسات و األحداث -

  : غیر الرسمي االتصال - ب 
من المالحظ أن تدفق المعلومات في نظام االتصال الرسمي عبر التسلسل الھرمي في 

التنظیم تشكل عائقًا أمام الفعالیة التنظیمیة. لھذا یؤكد الخبراء ضرورة اتساع رقعة االتصال 
لتستوعب نظامًا آخر یساند و یدعم االتصال الرسمي، و ھو االتصال غیر الرسمي . و 

بر مدرسة العالقات اإلنسانیة ھي الرائدة في ھذا المجال؛ إذ دلت التجارب العلمیة و تعت
البحوث التي أجرتھا ھذه المدرسة إلى وجود اتصال موازٍ، ال یقل أھمیة عن االتصال 

  .الرسمي من حیث التأثیر، وسرعة انتقال المعلومة
و قضایا. و ھذا النوع من فاالتصال الالرسمي تعبیر تلقائي وعفوي، عن عدة مشاكل  «

 .التعبیر یؤدي إلى إشباع نفسي داخلي ، أحسن من االتصال الرسمي
و یالحظ وجود العدید من المزایا االیجابیة لھذا االنتقال ، فھو من ناحیة یحقق السرعة في 

تبادل المعلومات ، و أیضا یمر عبر المستویات التنظیمیة ، و یتصف بالفاعلیة (...) أما 
نب السلبیة لھذا الشكل ،فقد یسبب إحداث شقاق و خالف ، وسوء فھم الرسالة ، خاصة الجوا

إذا كانت المعلومات المنقولة معممة لیست من مصدر رسمي، و یكفي أن تحتوي بعض 
  " الحقائق لكي یتم تصدیقھا

 : أنماط االتصال التنظیمي حسب التسلسل الھرمي -3.3
أفقیًا أو رأسیًا؛ و االتصال األفقي یعد ضروریًا في  االتصال التنظیمي یمكنھ أن یتدفق

  الرسمي إلى و وفقا التجاه تدفق المعلومات تصنف اتجاھات االتصال .الكثیر من المنظمات



 :)االتصال الھابط ( من أعلى إلى أسفل –أ  
و ھذا االتصال ھو أساس كل تنظیم رسمي، إذ نجده في التنظیمات التي تتمیز بالنماذج 

كانیكیة كالدواوین الحكومیة؛ و السیاسیة؛ و العسكریة.و في ھذا االتصال تتدفق المی
 :  المعلومات  من قمة التنظیم إلى أدنى المستویات اإلداریة و من خصائصھ أنھ

 .یركز على المعلومة المتعلقة بالمھام ( األوامر) -
 .یسمح بالتنسیق بین مختلف األنشطة و المستویات   -
 . ذج المستعمل على نطاق واسع في مختلف التنظیماتھو النمو  -

 . أنواع ھذا االتصال كما یلي كاتز و خان )و یلخص كل من (
 .األوامر و التعلیمات الخاصة بالعمل.1
 .المعلومات المتعلقة بفھم و ارتباط ھذا العمل باألعمال األخرى في المنظمة .2
 التنظیمیة، المرتبطة بالجزاء و العقاب مثًال  المعلومات المرتبطة باإلجراءات و التطبیقات.3
 .التغذیة العكسیة المتعلقة بأداء المرؤوسین ..4
المعلومات ذات الطابع العقائدي و التي تھدف أساسًا إلى إعطاء طابع عقائدي لألھداف  .5

 . التي سطرتھا المنظمة
كفاءة ھذا إلى أن ھناك عدة أسباب لفشل )  Cokld .HABER( قولد ھابر و یذھب 

االتصال . فالعدید من التنظیمات غالبا ما تعتمد على وسائل اتصال میكانیكیة و كتابیة. و 
  . تتحاشى الرسائل الشفھیة و المواجھة

 :)االتصال الصاعد ( من أسفل إلى أعلى -ب
و (...) .و ھو االتصال الذي یتمثل في الرسائل الصاعدة من المرؤوسین إلى رؤسائھم «

االتصال اإلدارة في التحقق مما إذا كانت المعلومات التي أرسلتھا تم استقبالھا و  یفید ھذا
و إذا كان االتصال من أعلى إلى أسفل یقتصر في أغلب المؤسسات  » .استیعابھا

االقتصادیة، و غیرھا، على إعطاء األوامر و التعلیمات؛ فإن االتصال من أسفل إلى أعلى 
على تقدیم الشكاوى، و التقاریر العامة، أو الطلبات " . و  یكاد یقتصر في ھذه المؤسسات

ھو بذلك یعتبر مقیاسًا لرد فعل المستویات الدنیا في االتصال، اتجاه رسائل المستویات 
العلیا، و ذلك عبر توفیرفرصة للعاملین الشعور بقیمتھم الذاتیة؛ و فرصة للتخلص من 

لإلدارة العلیا إمكانیة الحصول على تغذیة  الضغوط؛ و األزمات النفسیة (...) و ھو یوفر
راجعة، اتجاه نفسیات العاملین، و ردود فعلھم حول القرارات، و السیاسات التنفیذیة للتنظیم 

. 
 : )االتصال األفقي (أو المتوازي - ـ ج

و  .و ھو نوع االتصال الذي یتم بین الزمالء في نفس المركز، أو المستوى الوظیفي
توفیر و تبادل المعلومات الخاصة بمتطلبات التنسیق؛ تحسین التعاون؛ و  یستھدف ھذا النوع

التكامل بین األنشطة. و إلى جانب الحصول على معلومات تتعلق بالعمل،  فإن زمالء 
العمل یلجئون إلى ھذا األسلوب من االتصال للحصول على معلومات ال یمكن الحصول 

المؤسسات التي یسودھا التسلط الذي یؤدي  علیھا بواسطة االتصال العمودي، و خاصة في
 .إلى احتكار المعلومات . باعتبار ھذه األخیرة مصدرًا من مصادر القوة و السلطة

أثبتت الدراسات أن تدفق المعلومات یزداد، وأن إمكانیة التنسیق تتحسن في االتصال » و قد
لتعامل على نفس المستوى األفقي أكثر منھ في االتصال الرأسي (...) و مما الشك فیھ أن ا

تتیح فرصة التفاعل و التكامل الجماعي، مع التحرر من بعض القیود التي ترتبط باالتصال 



  . الرأسي
 : أنماط االتصال التنظیمي من حیث االتجاه -4.3

  : االتصال في اتجاه واحد –أ 
ركز استقبال و مضمون ھذا النوع أن المعلومات أو األفكار، تنتقل من مركز إرسال إلى م

، و غالبًا ما یطلق ھذا النوع من االتصال ، باالتصال الناقص؛ ألنھ یسیر في اتجاه واحد 
من مرسل إلى مستقبل ، دون أن یصاحبھ ردود فعل من المستقبل ، أو تغذیة راجعة ، 

  . توضح مدى وضوح الرسالة ، و مدى استیعاب المستقبل لمحتواھا
 :االتصال في اتجاھین -ب

االتصال الكامل ، أو االتصال التفاعلي، و الذي یتیح الفرصة للمستقبل الرد على وھو 
  . المرسل، و بھ یتعرف المرسل على مدى استجابة المستقبل لرسالتھ

أسلوب االتصال الذي تنساب بموجبھ المعلومات، أو البیانات، من المستویات  «وھو
أقنیة التنظیم اإلداري المعمول بھ. مع إعطاء اإلداریة العلیا ـ إلى المستویات الدنیا ، عبر 

العاملین فرصة لمناقشة رؤسائھم، و االستفسار منھم، عما یریدونھ إزاء ھذا النوع من 
  ."االتصال

 .: اللغة و شبكات االتصال التنظیمي -4
  : اللغة -1.4

اللغة ھي أوضح أنماط السلوك االتصالي و ھي  تتكون في كل الحاالت المعروفة لنا من أداة  
كاملة للتعبیر بالرموز الصوتیة التي تتمیز بالقدرة على تحدید كل المضامین االجتماعیة 

  . المعروفة
ما كتابة. و قد و علیھ فإن اللغة وسیلة اتصال یتم بھا نقل الفكرة أو المعلومة ، إما شفاھًة ، و إ

تتحول اللغة إلى عقبة أمام االتصال ، في حالة اختالف مستوى التعلیم و الثقافة .و ھذا یؤدي إلى 
عدم فھم الكلمات ، و األلفاظ المتبادلة بین الطرفین، بحیث یفسرھا كل طرف حسب فھمھ 

تصاالت الشفویة الخاص (...) لذلك فإن مشكلة اللغة تظھر في االتصاالت المكتوبة؛ أما في اال
و تنقسم  .فإن الفرصة تبقى متاحة لتوضیح المعاني، و االستفسار عن مدلول األلفاظ و الكلمات

 .: اللغة إلى قسمین
و ھي تلك اللغة الطبیعیة التي الزمت اإلنسان في مختلف تطوراتھ  اللغة غیر اللفظیة: -أ

لغة األشیاء، و لغة الصمت، ولغة  االجتماعیة، و الحضاریة. إذ استعمل اإلنسان لغة الجسد، و
الحركة أو األفعال؛ كتعبیر لما یشعر بھ، و استعمل لغة األشیاء ( كالضوء؛ و الدخان؛ أو النار)؛ 

و غیرھا من األشیاء الطبیعیة، وقد استعمل األلوان كلغة لھا مدلوالتھا التي تتعارف علیھا 
وظة ثم المكتوبة ، فإن ھذا النوع لم ینتھي الجماعة االجتماعیة. و بالرغم من ظھور اللغة الملف

استعمالھ. و ھذا النوع من االتصاالت یأخذ مركز الوسط بین االتصال الكتابي و الشفوي (...)، 
  فالسكوت و اإلنصات و الحركات، واإلیماءات، و سائل فعّالة و مباشرة لالتصال. 

نفھم معناھا، من خالل مدلوالتھا  و ھي اللغة التي نستطیع أن نلفظھا، و اللغة اللفظیة:  -ب
و اللفظ في األصل ھو النطق ، أو إخراج الكالم لیدركھ المستقبل بحاسة السمع . و « اللفظیة. 

  : ھي تنقسم إلى نوعین
: و التي تستعمل اللفظ الصوتي، و مخارج واضحة للحروف، مثل الفم باستعمال اللغة الشفھیة 

 ....الشفتین؛ الحنجرة؛ اللسان
: ھي التي تتم عبر االتصال الكتابي، حیث أن االتصال التنظیمي في أغلب حاالتھ لغة المكتوبةال



الرسمیة، یعتمد على أسلوب االتصال اللفظي المكتوب. و علیھ یمكن التعریف باالتصال الكتابي 
 : فیما یلي

 : االتصال الكتابي -
توصیل المعلومات والبیانات  یغلب علیھ الطابع الرسمي، ویھدف إلى«ھو نوع من االتصال 

والطلبات واألوامر مكتوبة إلى من یھّمھم األمر، وقد یكون ھذا النوع من االتصال في شكل 
  » . تتمّثل وسائل االتصال الكتابي . رسالة أو مذكرة أو تعلیمات أو منشورات

ة معاییر و تتحدد عالقات األشخاص الذین یریدون التحدث مباشرة عن طریق الكتابة، عبر عد
  : منھا

 .ھدف االتصال  - 
 .ثقافة األشخاص   -
 .أھمیة الرسالة، آلن الرسالة المكتوبة تمتاز بالدوام و االستمراریة، و المصداقیة -

 : و االتصاالت المكتوبة تأخذ عدة أشكال منھا
 .: التي عادة ما تكون من أعلى إلى أسفلالقرارات - 
كالخطابات اإلداریة؛  ) و التي عادة ما یكون امتدادھا أفقیًا ، أو من أعلى إلى أسفل : الرسائل - 

  ....و االلتماس؛ و رسائل اإلبالغ؛ و التحویالت؛ واألوامر
: و عادة ما تكون من أسفل إلى أعلى . و ھي إما أن تكون شكاوى؛ التماس؛ تقریر  التقاریر -

 ....لوصف حالة؛
الوسائل، و ھذه األنماط االتصالیة، ال یمكنھا التحرك أو التنقل إال عبر  و قي اآلخیر فإن ھذه

شبكات عالئقیة تختلف في أحجامھا، و أشكالھا حسب نمط االتصال، و عدد المشاركین في 
 .العملیة االتصالیة؛ مما یتطلب منا التطرق إلى توصیف ھذه الشبكات

 : شبكات االتصال التنظیمي -2.4
فھذه الشبكات  .تصال التنظیمي حسب طبیعة التنظیم ، و حسب أھدافھ و مھامھتتعدد شبكات اال

؛ أي من یمكنھ أن یتكلم عن ما في المنظمة ؛ و ھي   Le Droit De Parole ُتحدِّد " حق الكالم
 . تمثل بنیة الداخل، أین تنتقل المعلومة من فرد إلى آخر

 : أشكال شبكات االتصال التنظیمي -أ
تمثل عدد من األفراد المترابطین ، و الذین  "شبكات االتصال بأنھا  Rogers روجیر  یعرف

  " یتوحدون عن طریق اتصال منظم
 : وھناك ثالث شبكات ھامة في االتصال التنظیمي

 ؛( Les Réseaux De Liens ) شبكات الروابط -
 ؛ ( Les Réseaux De Contrôles ) شبكات الرقابة أو الضبط -
 .( Les Réseaux De Transactions ) التشبكات المعام -
  : شبكات الروابط *  

شبكات طبیعیة أو شبكات أولیة ، و ھي تتمیز بروابط أكثر أو أقل كثافة ،و تبادالت اجتماعیة 
 . خاصة و وسائل اتصال غیر رسمیة

 : شبكات الرقابة أو شبكات وظیفیة * 
ھي تتمیز بتبادل ذو طبیعة اقتصادیة (...)  فھي ذات طبیعة منظمة جیدًا و أساسیة و رسمیة . و

  . یمكن أن ندعوھا شبكات تسییر المنظمات



 :شبكات المعامالت أو شبكات العوائد* 
فھي كعدد من السبل العالئقیة المفضلة و التي تتشكل على أساس تحركات خاصة، و أھداف 

ة، و من االتصاالت الشخصیة ضمنیة . و ھي تتمیز بالتبادالت االجتماعیة و الممارسات المتبادل
و غیر الرسمیة. و ھناك عدة أشكال لالتصال التنظیمي تحدد حسب عدد المشاركین في العملیة 

االتصالیة ، و حسب المستوى الھرمي ، و حسب مھمة االتصال في حد ذاتھ . و من أھم 
 : األشكال المھمة نذكر منھا

 : أنماط شبكات االتصال التنظیمي  -ب
  : ( la Chaine ) السلسلة شكل  -   

  " و ھي شبكة اتصال مقسمة جیدًا ، و التي تتضمن وجود مخاطر ضیاع أو تشویھ المعلومة"
سیرورة المعلومة عبر شكل متسلسل یسمح للشخص المتواجد في السلسلة أن  "حیث تكون 

األفراد على یتصل بمن یجاوره على المستوى األعلى ، أو األسفل و لكنھ ال یستطیع أن یتصل ب
جانبھ". مثال ذلك تسلسل األوامر عیر الھیكل التنظیمي، من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى 

أعلى، عبر الشكاوى و التقاریر؛حیث تأخذ المعلومة اتجاه سیر متقطع، أي من مستوى إلى آخر 
  . حتى تصل إلى الغایة

 : ( L’étoile ) شكل النجمة - 
إمكانیة اختیار األفراد  "ة إضافیة على شبكة الدائرة، و ھي خاصیة و تتمیز ھذه الشبكة بخاصی

لالتصال بأي شخص موجود في الشبكة ، بدون تحدید .فھناك فرصة اتصالیة لجمیع األفراد فیما 
  ." بینھم

 : ( La cercle ) شكل الدائرة - 
الجماعة، مما یحسن یتمیز ھذا النوع من الشبكات ، بوجود تبادالت مترابطة بین مجموع أفراد 

من تماسكھا. و تجود بالتالي في الجماعة األكثر فعالیة و األكثر كفاءة. من أمثلة ذلك 
 االجتماعات ، و جلسات المناقشة، و تبادل األفكار

 
  ( Le Roue ) شكل العجلة - 

إن بنیة ھذه الشبكة توحي بالمركزیة في اتصالھا، و ھذا یعني ضرورة وجود شخص في  "
  " یتحكم في إرسال؛ و استقبال؛ و توجیھ؛ الرسائل االتصالیة لبقیة األعضاء في الشبكة الوسط

و في ھذا النوع من الشبكات نالحظ أن تدفق المعلومة یكون متمركزًا حول شخص (قائد) ، و  "
  ". لیس حول أفراد الجماعة

، و لكن اتصالھم فقط یكون فاألفراد في نھایة األمر ، ال یتصلون ببعضھم البعض اتصاًال مباشرًا
  . من خالل الفرد الموجود في المنتصف

و بالتالي و بعد التعرف على أشكال شبكات االتصال؛ نقول أنھ و من خالل عدد من التجارب، 
لوحظ أن الشكل األكثر فاعلیة، و أكثر دینامكیة من أشكال االتصال التنظیمي ، ھو الشكل 

  . الدائري؛ و الشكل النجمي
الشكل المركزي لشبكات االتصال ھي األفضل في حالة اتخاذ القرارات الحاسمة و السریعة؛ ف "

 ".أما األشكال الالمركزیة فإنھا ُتَفضَّل في حاالت رضا العمال و حل المشاكل المعقدة

 
 
 



  امعة الحاج لخضرج
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

 ستاذة: عباززھیةاأل 
العالقات التنظیمیة الرأسیة : لثامنةاالمحاضرة 

  :السلطة) الصالحیة(
  

  تمھید:
حیث من  Chain of command "سلسلة اآلمرة" ـالسلطة في المنظمة من خالل ما یعرف بتنساب 

خالل إصدار األوامر یستطیع المدراء توجیھ و تنسیق الجھود كما أن منظومة إصدار األوامر ترتبط 
  الیومي في المنظمة.بشكل وثیق بمجریات العمل 

 طبیعة الصالحیة: -1

 تعریفھا: -أ
المؤثرة في  القراراتقدرتھ المستمدة من منصبھ الرسمي على اتخاذ  أوھي حق المدیر 

مرؤوسیھ ،ولكي تؤدي الصالحیة دورھا ال بد لھا من وسائل تنفیذ وبدون ذلك تصبح بدون 
إلى منصب رسمي للممارسة وتشیر القوة عن الصالحیة إذ أن األولى ال تحتاج معنى .وتختلف 

  إلى القدرة على تحقیق األفعال والوصول إلى النتائج.

  ة إال جزء من القوة .ی:تسمى الصالحیة أیضا القوة المؤسسیة ،ال یخضع لعامل المؤسسمالحظة
  
  الصالحیة:محددات قبول  -ب

  :أھمھاعدیدة الذعان المرؤوس لصالحیات الرئیس من  أسبابھناك 
الرئیس ظاھرة اجتماعیة طبیعیة بل ان  أوامر فإطاعةالقوى المجتمعیة المتمثلة بثقافة المجتمع  -1

رئیسھ (االعتیاد على ھذا النمط  أوامرھناك من ینظر بشكل غیر ایجابي لمن یحاول عصیان 
  من العالقات).

  تقبل الصالحیات. إلىالمنظمة  أفرادو العقوبات  المكافآتتشجع منظومة   -2
 برسالة المنظمة.و اإلیمان  المنظميالوالء  -3
 تمتع المدیر بالخبرات و المھارات في قبول صالحیتھ. أھمیةتبرز  -4
المدراء اللذین یتمتعون بصفات القیادة المؤثرة في األفراد یتحصلون على إعجابھم وتقبل  -5

 صالحیتھم.
  ائج.الرغبة في تفادي بعض المسؤولیات یجعل تقبل الصالحیات ھروب من النت -6

  القیود على ممارسة الصالحیة الرسمیة: -ج
على الرغم من أن قبول الصالحیة ھو ركن ھناك مجاالت كثیرة یرفض فیھا المرؤوس صالحیة الرئیس 

  أساسي
  في جعل الصالحیة فاعلة. 

  تحلیل برنارد(ch.barnard):  



  ال تقبل من قبل المرؤوس. أنھاالتي تحتمل ھناك صالحیات - 1
ترفض من قبل المرؤوس فھي على حدود منطقة  أومن الصالحیات التي قد تقبل  أخرىتوجد مجموعة - 2

  القبول .
فالمرؤوس یقبل  zone of indifferenceھناك مجموعة ثالثة من الصالحیات تقع في منطقة السواء - 3

  مھما كانت. األوامرالصالحیة ویطیع 
  (التقلیدیة) . ةالكالسیكیالمدرسة  إلیھفالمرؤوس حسب برنارد ال یقبل كل الصالحیات بعكس ما ذھبت 

  :فر القبول الدائم للصالحیة إذنمن توا
  الصالحیة لیست مطلقة في المنظمة .-
  المدراء یتمتعون بالصالحیة و یمارسونھا لصالح المنظمة .-
  الحیة وان المدیر بدون قوة.ال یعني وجود قوة لدى المرؤوس لرفض الص-
  ممارسة المدیر للصالحیة یجب أن تكون ضمن القرارات السلمیة وتفادي األوامر الصعبة -

  حسب المثل :"إذا أردت أن تطاع فأمر بما یستطاع"
  مقاومة الصالحیة:  أشكال -د

 : األشكال العلنیة  

  لألوامر الرسمیة .العصیان:في حاالت نادرة تشھد المنظمة عصیان المرؤوسین - 1
  التظلم:قد تقوم النقابة تمثیل األفراد و بلورة رفض األوامر و صیاغتھا في شكل تظلم.- 2
  
  

  الخفیة: األشكال  
بالسلوك المرغوب الذي  اإلتیانالرفض :وھذا عن طریق عدم  وإبطان اإلذعان إظھار -

  المنظم. إلدارة أھمیة األكثرالصادرة .وھو التحدي للصالحیة  األوامریتطلب 
  االلتزام األعمى مما تؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة. أيإطاعة كاملة لألوامر: -

  :chain of commaindسلسلة االمرة  -2
  تعریفھا:  - أ

ھي عالقة بین الرئیس و المرؤوس من قمة المنظمة مع وجود سلسلة من الخطوط التي ترتبط ببقیة 
وتتسم   أدنى.حیث تنساب الخطوط باتجاه المرؤوسین و یزداد عددھا كلما كان المستوى اإلدارةمستویات 

دور المدیر كمصدر لألوامر  خصائص:الصالحیة،المسؤولیة و االتصال حیث یبرز3ب اآلمرةسلسلة 
     الرئیس بالمرؤوسین لممارسة الصالحیة أو السلطة: لفھي إذن سلسلة رسمیة واتصا

  
  الرئیس                                                                            

  
  
  
  

  المسؤولیة                                               الصالحیة (السلطة)                                        
  
  

  االتصال                                                                        
  

  المرؤوس                   
  

  خصائص سلسلة اآلمرة                                                              



  اآلمرة ھي خط للمسؤولیة التي تفرض على المرؤوسین المساءلة تجاه الرئیس.سلسلة 
  تكون محددة.إذا كان األداء مرضیا تختفي المساءلة أو  

  تكافئ الصالحیة: ةالمسؤولی
مع المسؤولیة فال إنصاف في جعل المرؤوس مسؤوال عن أفعال ال تمتلك تتعادل السلطة  أنالبد 

  الصالحیة النجازھا وفي الواقع العملي قد ال تتحقق ھذه المعادلة.
ة الخطأ یحاسب غیاب احد العاملین فیضطر  الرئیس إلسناد العبء لشخص ینوب عنھ وفي حالمثال:

  صاحب الوظیفة األصلي.
  : اآلمرةصعوبات االلتزام بسلسلة -ب

  مرونة السلسلة مثل: إلىعدیدة تؤدي  أسبابھناك  أن إذكامال . اآلمرةنادرا ما یتم االلتزام بسلسلة 
  االتصاالت . إجراءمتطلبات السرعة في -
  الدنیا. االلتزام الصارم یعیق تفھم الرئیس للمرؤوسین في المستویات-
  تخطي الرئیس المباشر).  تظلم(المدیر غیر عادل اإلشرافمعالجة الالانصاف في -
  مخاطر تجاوز سلسلة اآلمرة:-ج
  موقف المدیر و تؤثر فاعلیة قیادتھ سلبیا. أضعاف -
  الواحد.على المرؤوس  اإلشرافنشوء خطین من  -
  وتعتمد النظرة إلى التجاوز على مجموعة من العوامل ھي: -
  أھمیة الموضوع المبحوث. -
  طبقة االتصال(مناقشة أم اتخاذ قرار). -
  درجة إحاطة المستوى اإلداري الوسیط بالمعلومات عن مبررات التجاوز. -
  :األمروحدة -د
لإلشراف المباشر ألكثر من رئیس یكون خاضعا  أنتعریفھا:أي انھ ال یمكن لفرد واحد في المنظمة -ا

  ھناك ابتعاد عن ھذا التطبیق مما یؤدي إلى:واحد في الواقع العملي 
  ارتباكات كثیرة في عمل المرؤوس.  االزدواج في اإلشراف-
  التعرض لنتائج الصراع التنظیمي .-
  في العمل.  الرضاإضعاف مستوى -
  إثارة المشكالت بین المشرفین.-
  :اإلشرافنطاق الرقابة و - 3

:یقصد بھ عدد المرؤوسین المباشرین اللذین یتولى مسؤولیاتھم مدیر واحد و كلما اتسع  تعریفھا -1
  قلت عدد مستویاتھ و العكس صحیح. أيكان الھیكل التنظیمي مفلطحا  اإلشرافنطاق 

  في الحجم األمثل للنطاق:المتغیرات المؤثرة  -2
  و العكس صحیح. شرافاإلطبیعة العمل:كلما كان العمل سھال متشابھا روتینیا اتسع نطاق   - أ

  متعددة . أماكنتركز المرؤوسون في مكان واحد كان النطاق واسعا عكس تركزھم في  إذا  - ب

واسعا و  اإلشرافكان المرؤوسون مدربون جیدا (ال یحتاجون لتوجیھات كثیرة )كان نطاق  إذا   -ج     
  العكس صحیح.

  واسعا و العكس صحیح. اإلشرافو قواعد العمل واضحة كان نطاق  إجراءاتكانت  إذا -د       
و سرعة في التوصل إلى ذكیة  إحاطةكان المدیر یتمتع بقابلیات فكریة و  إذاشخصیة المدیر: - ھـ     

  اإلشراف واسعا و  العكس صحیح.    قرارات كان نطاق 
 نیساعد المدیر على إدارة عدد اكبر ماألسالیب اإلداریة:ومن بینھا تفویض الصالحیات الذي -ي      

  المرؤوسین. 
 التفویض (التخویل): -3

  الى المرؤوسین.طبیعة التخویل:یحصل التخویل عندما تحول عملیة اتخاذ القرار من الرئیس - 1



  معوقات التخویل :-ا
في اتخاذ القرار و تتوسع في تخویل  الدیمقراطي األسلوبالمعوقات المنظمیة:بعض المنظمات تنھج -ا

تبرز النزعة المركزیة فتحصر معظم الصالحیات في  أخرىباتجاه المستویات الدنیا وفي الصالحیات 
ما وجد المدیر  فإذا.ودرجة التفویض تعتمد على شخصیة المدیر وطبیعة العمل .األعلىالمستویات 

المدیر التدخل في شؤونھم كما یتحدد  إلىر بشكل متفاوت جدا فقد یضط أعمالھمالمرؤوسین یؤدون 
و  تضییق التفویض  إلىكثیرة یضطر  أخطائھمكانت   فإذا مجال التفویض بتدریب مرؤوسیھ يف

  العكس صحیح.
  المعوقات النفسیة:-ب

یصعب على بعض المدراء تفویض صالحیتھم نظرا لرغبتھم في ممارسة الرقابة الدقیقة على أعمال 
في ممارسة القوة و عدم شعورھم باالطمئنان إذا ما تنازلوا عن جزء من  مرؤوسیھم و رغبتھم

  صالحیتھم لخوفھم من عدم أداء المھام بالشكل المطلوب.
معوقات المفوض:قد  یفتقر بعض المرؤوسین إلى الطموح و الدافعیة و یصبح غیر مكترث -ج

تفویض فیدفعون بالقرارات إلى بممارسة الصالحیات مما قد یخشى بعضھم تحمل مسؤولیاتھم أثناء ال
  األعلى و یشجعون المدیر على عدم التوسع في التخویل.

  ایجابیات التفویض:
  تستغرق وقت أطول .تخلیص المدیر من مھمات  -
  ربط اتخاذ القرار بالموقع الذي ینفذ بھ العمل ذي العالقة المباشرة بالقرار مما یؤدي إلى رفع اإلنتاجیة . -
  تنمیة قابلیات المرؤوسین لإلدارة.اإلسھام في  -
  یرحب المرؤوسین بالتحویل. إذالتعبیر عن الذات و القدرات  -
  .ةالمركزیة والالمركزی- 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
   الداخلیةالعالقات التنظیمیة : التاسعةالمحاضرة 

  .أفقیا أي ھناك عالقات أفقیة افقط، وإنم اسیأإن التقسیمات ال تتعامل مع بعضھا رتمھید:
  الحاجة للعالقات األفقیة:- 1

إذا أرادت المنظمات النجاح في أعمالھا فال بد لھا من استعمال األشكال المختلفة من العالقات و 
للقرارات.حیث یمكن تخفیف العبء الملقى إلى السلسلة اآلمرة من االتصاالت األفقیة وما یتبعھا من اتخاذ 

   خالل العمل المباشر مع التقسیمات األخرى بنفس المستوى اإلداري.
  أشكال اتخاذ القرار األفقي:- 2

لالتفاق  األولیةمن قسم شراء المواد  وآخركاجتماع المدراء من قسم اإلنتاج االتصال المباشر:  - أ
 زمة.على نوع المواد الال

لخلق التنسیق المطلوب بین التقسیمات المعنیة مثل خلق الصلة بین دور حلقة الوصل الخاصة: - ب
 الجماعة المسؤولة عن تصمیم المنتوج و الجماعة المسؤولة عن تصمیم مراحل اإلنتاج .

  من خالل إنشاء فریق یضم أفراد یجمعھم نفس الغرض.قوة المھمة أو الفریق : -ج     
من خالل تعیین مدیر متخصص للتنسیق مسؤول عن تحقیق التكامل في الفعالیات التكاملي :الدور  -د

المتداخلة بین التقسیمات المتعددة .ویكون لھ موقع في الھیكل التنظیمي مثل:مدیر المنتوج،مدیر البرنامج 
  ..مدیر المشروع...الخ.

  العالقات الرأسیة و االستشاریة:- 3
  رأسیین و االستشاریین:طبیعة وظائف المدراء ال- 1

المدراء الرأسیین یقومون بفعالیات تؤدي إلى تحقیق األھداف األساسیة للمنظمة في حین الوظائف 
تقدم النصح و اإلشارة للتقسیمات  إذوظائف إسناد یسھل تحقیق األھداف األساسیة . ياالستشاریة ھ

  الرأسیة.
  ھي:التقسیمات االستشاریة في مجموعتین وھناك من یبوب 

 مستشارون شخصیون:تمثل في فرد یقدم  خدماتھ لرئیس معین مثل: مساعد المدیر العام.  - أ
المستشارون المتخصصون:أن یتخصص الفرد في نشاط أو أكثر یقدمون خدماتھم للمنظمة ككل  - ب

 .فلھم اختصاصات و مھارات محددة مثل مدیر الموارد البشریة ،و العالقات العامة ...الخ. 
  لیدیة للصالحیة الرأسیة:النظرة التق-2

بموجب النظرة التقلیدیة فأن المدراء الرأسیین ھم الذین یتخذون القرارات و ال بد من حرمان 
و باإلمكان تحدید مسؤولیات . األخرىالمدراء االستشاریین من الصالحیات تجاه التقسیمات 

ذ استشارة ھؤالء من خالل المدراء الرأسیین عن نتائج أعمالھم.والمدراء االستشاریین یمكن تنفی
اتصالھم و إقناعھم المدراء الرأسیین ومن بین األسباب وراء المدراء االستشاریین في المنظمة 

  ھي: 
القیمة أو التباطئ في تقدیمھا نظرا لكونھم خبراء في اختصاصاتھم بإمكانھم حجب النصائح  -

 للضغط على المدراء الرأسیین.



قد یستعملون خبراتھم في التغلب  أنھمقد یقدم االستشاریون النصح المھمة للرأسیین غیر  -
 على الرأسیین في مواقف عدیدة .

التي یقدمونھا خاصة  األفكارقمة المنظمة بسبب  إلىیستطیع االستشاریون الوصول بسھولة  -
 .العلیا تعتمد علیھم كمصادر للمعلومات اإلدارةكانت  إذا

دعي االستشاریون أن نجاح الرأسیین یعود إلى حین نصیحتھم فیما یرى الرأسیون غالبا ما ی -
 أن ذلك یعود إلى قدراتھم وأن أي فشل یعود لقلة خبرة االستشاریین.

  صالحیات االستشاریین: زیادة-3
  :أھمھامتعددة لزیادة صالحیات االستشاریین  أنماطھناك 

رأي االستشاریین قبل اإلقدام على تنفیذ عمل :قیام الرأسین بأخذ االستشارة االلتزامیة   - أ
 معین.فھم غیر ملزمین بقبول االستشارة ولكن علیھم اإلصغاء لھا قبل التنفیذ.

الصالحیة المتزامنة :أي الرأسین ال یستطیعون اتخاذ القرار في مجال معین قبل  - ب
 على موافقة االستشاریین .الحصول 

لالستشاریین صالحیات محددة في بعض الصالحیة النشاطیة : یخول ھذا النمط  - ت
 الفعالیات التي یقوم بھا الرأسیون .

  اللجان و المجالس:-4
  جماعة رسمیة في المنظمة ھي اللجنة. اھم إن
ھي اجتماع الثنین أو أكثر من األفراد اللذین ینسبون إلیھا رسمیا للنظر في تعریفھا:  - أ

لجنة  اإلدارةات،ویعتبر مجلس بعض القضایا المتعلقة بالمنظمة أو ألداء بعض المھم
 دائمة.

 طبیعة اللجان و المجالس:  - ب
تتزاید عدد اللجان تزاید التعقید التنظیمي فأضحت جزء من الھیكل التنظیمي وال 
تنحصر بالمستویات اإلداریة األعلى بل تتحلل كل مستویات الھیكل التنظیمي .و 

  تتنوع الى:
 مؤقتة . أخرىلجان دائمة و  -
 دنیا. أخرىلجان علیا و  -

 مبررات استعمال اللجان و المجالس: -3
 تحسین القرارات بسبب العمل الجماعي . -
 تنسیق العمل. -
 تأمین التعاون في التنفیذ. -
 تدریب المشاركین. -

 سلبیات اللجان و المجالس : -4
  إھدار الوقت و التكلفة. -
  خطر الحل الوسیط. -
  صعوبة تحدید المسؤولیة. -
  التأخیر و عدم القرار. -
  ھیمنة عضو على اللجنة. -

  
  



  جامعة الحاج لخضر
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ستاذة: عباززھیةاأل 
االستخدام األمثل للسلطة في ظل : العاشرةالمحاضرة 

  عالقات العمل
  تمھید:

 للمدیرإذا كانت السلطة ھي الحق القانوني في التصرف و اتخاذ القرارات فان النفوذ ھو القدرة الشخصیة 
السلطة  في التأثیر على المرؤوسین فھناك من لدیھ السلطة ولكنھ عدیم التأثیر فالمنظمة و  أو صاحب  

  المنصب یعطیان السلطة للمدیر بینما شخصیتھ تعطیھ النفوذ. 
  مصادر السلطة و النفوذ:- 1
  

                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سلطة المنصب: أنواع  - أ
سلطات قانونیة  یتعرف علیھا و یتقبلھا كل من  اإلداريیعطي المنصب السلطة الشرعیة: -1

فالموقف الرئاسي للمدیر یعطي الحق لھ لكي یطلب و یأمر مرؤوسیھ و  المدیر و مرؤوسیھ 
 یتخذ القرارات المناسبة.

یستخدم صالحیاتھ في منح مرؤوسیھ المتمیزین زیادة في  أنیمكن للمدیر سلطة التحفیز :  -2
 .حتى حوافز معنویة أو مكافأة أوعالوة  أوالراتب 

و مخالفات فالمدیر یحق لھ العقاب مثل:عدم  ألخطاءعند ارتكاب المرؤوسین سلطة العقاب:  -3
 التنزیل الوظیفي،الخصم من الراتب.التقدیر،المعاملة السیئة،حجب المعلومات،

 .یعد المدیر مصدر للمعلومات التي تعد مصدر للسلطةالمعلومات:سلطة  -4
  أنواع النفوذ الشخصي:-ب

  مصادر السلطة 
  
 ونفوذ المدیر  

  سلطة المنصب
  
  السلطة الشرعیة -
  سلطة التحفیز -
  سلطة العقاب -
 سلطة المعلومات -

  النفوذ الشخصي
  
  نفوذ اإلقناع -
  نفوذ الخبرة -
  نفوذ اإلعجاب -
 نفوذ اإللھام -



 إثباتو  أدلةیجمع و یقدم حقائق دامغة و  أنأي قدرة المدیر على :  اإلقناعنفوذ  -1
 واضحة یقنع بھا مرؤوسیھ .

عندما تأتي الخبرة من العلم و الممارسة و المھارة في مجال معین و نفوذ الخبرة : -2
 یتمتع المدیر بكل ھذا یصبح ذا نفوذ.

 إلیھیقتنعون بھ و مشدودین ء فإنھم عندما یعجب المرؤوسین بأحد الرؤسا:اإلعجابنفوذ  -3
 :الشكل ،المرح،الكرم،الثقافة. اإلعجابوھذا ما یمتعھ بسلطة   -4
واضحة و حماس زائد و طموح كبیر القادة الملھمون لھم رؤیة مستقبلیة : اإللھامنفوذ  -5

 و ثقة عالیة تنعكس ایجابیا على المرؤوسین.
  حسن استخدام وسوء استخدام السلطة: -2

 حسن استخدام السلطة: -1.2
أن یرفع من قدراتھ على استخدام السلطة من خالل التعرف على حدود سلطاتھ و یمكن المدیر 

اختصاصاتھ و االستبداد بالسلطة أمر سیئ و السیاسة األفضل آن یثق المدیر في مرؤوسیھ 
  ومن الممارسات الحسنة في استخدام السلطة:

 تمكین العاملین و المشاركة من خالل:  - أ
 تفویض السلطة إلى المرؤوسین.  -
 اللجان . -
 االجتماعات. -
 تزوید العاملین بالمعلومات و إعادة تصمیم الوظائف. -

 :األوامر إصدارمھارات   - ب
 أنسوء استخدام السلطة فیمكن  أوتحدد بشكل كبیر مدى حسن  األوامر إصدارطریقة 
 األمرطلبات اقل حدة فنبرة الصوت لھا تأثیر على قبول  أوتوجیھات  إلى األمریتحول 

  مفھومة وواضحة ومحددة یمكن تنفیذھا.تكون مناسبة  أنیجب  فاألوامرمن المرؤوس 

 :مھارات التفاوض و اإلقناع -جـ 
  اإلقناع و الحیل السیاسیة. التفاوض من خالل استراتیجیات .واستخدام أسالیب

   مھارات االتصال: -د
التمتع بمھارات اإلنصات ،العرض،التقدیم الشفوي و مھارات كتابة التعلیمات و األوامر 

  .و االجتماعات
  مھارات الحسم: -  ھـ

  أي قدرة المدیر على التعبیر بوضوح و ثقة في قدراتھ.
 سوء استخدام السلطة: -2.2

  :أشكالھاومن  اآلخرینانھ یدریھا و یتسلط بھا على  أوفیما ال یدري المدیر حدود سلطاتھ 
 :السیطرة علیھا أوحجم المعلومات   - أ

یحتاج المرؤوسون إلى المعلومات عن األداء و الخطط التخاذ قراراتھم و غالبا ما تتوافر 
  المعلومات عنھم.منھ المعلومات لدى الرئیس الذي یسيء استخدام سلطاتھ لحجب 

 الكذب (لترك انطباع زائف):  - ب
بعض الحیل لترك انطباع ھام و لكنھ زائف عن نفسھ و ھیبتھ لیوھم  إلىیلجأ المدیر 

مھمین أو عرض انجازاتھ و  بأشخاصمرؤوسیھ انھ ذو سلطة و نفوذ كأن یربط نفسھ 
 تضخیمھا أو االھتمام بالمظھر .



 التحالف (اللوبي):جـ ـ               
استخدام سلطة من خالل جذب مؤیدین لھ بأسلوب غیر أخالقي  یلجأ المدیرالى إساءة

  كمجامالتھم أو إجبارھم على تأییده.

  الھجوم على اآلخرین: -د               
  من خالل إیجاد كبش فداء لفشل و أخطاء الرئیس .

  األالعیب السیاسیة: -  ھـ            
  ل قیامھ ببعض األالعیب السیاسیة من خالل :یسيء المدیر إلى السلطة من خال

 معارضة سلطة رؤسائھ. -
 بطشھ بالمرؤوسین. -
 تحالفھ مع زمالئھ في نفس المستوى ضد اإلدارة العلیا. -
 تحالفھ مع مرؤوسیھ لالنفصال عن باقي الوحدات . -
 إثارة الفتن و اإلشاعات و المشاكل.  -

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 


