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 طبيعة الهيكلية التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية

 تمهيد 

ان فهم عمل الهيكلية االدارية في المؤسسات ليست مسألة معقدة فمن السهل معرفة  
طبيعة عمل الهيكليات المؤسساتية اذا عرفنا كيف تعمل األقسام واألجزاء والوحدات 
داخل كل مؤسسة ضمن الترتيب المعطى لها . فمحرك السيارة مثاُل يعمل ضمن 

قسام عمل ضمن ترتيب وتصميم األلهيكلية تهيكلية تختص به بحيث ام هذه ا
، وكذلك البناية التي نسكنها تتألف من هيكلية واألجزاء التي يتألف منها المحرك  

معينة بحيث تتوزع العائالت على الشقق ، والشقق تتوزع بدورها على الطوابق ولها 
ا أحجام مختلفة ، ويتبع السكان نظاما معينُا لضمان إقامتهم بها .والمؤسسات بدوره

وعلى اختالفها لها هيكليات كما المحركات وكما البنايات بحيث تتمتع كل مؤسسة 
بقواعدها و إجراءات تحدد لألفراد كيفية القيام بالنشاطات التي تتعلق بتحقيق أهداف 

ضمن تصاميم معينة ، ومن الطبيعي أن تعمل المؤسسات على تحديد نشاطاتها 
يكليتها التي تختص بها واذا اقتضت هيكلية تتخذها بحيث يكون لكل مؤسسة ه

الضرورة اعادة تصميمه بما يتالءم مع الحاجات والتطورات التي تفرضها ظروف 
إلدارة تشتق باألصل من خصائص التنظيم الهيكلي ل  ومحيطات تلك المؤسسة.

لإلدارة العامة، ولكن تختلف عنها في وجرد أقسام وإدارات األداء األعمال الصحفية 
 .والمهام ذات الطبيعة الخاصة بهذه المهنة 



 : تعريف الهيكلية وعناصرها

عن تعرف عملية بناء الهيكلية على أنها مجموعة من األساليب أو الطرق التي  
طريقها توزع المؤسسات مهام العاملين فيها إلى وظائف مميزة وتحدد لهم التنسيق 

 .المطلوب بين هذه الوظائف المقسمة

من شبكات المهام أو الوظائف  مؤلفعرف: بأنه نظام ولكل منظمة هيكل تنظيمي ي 
التي تقوم بتنظيم العالقات واالتصاالت التي تربط أعمال األفراد أو المجموعات مًعا، 
ويجب أن يعكس الهيكل التنظيمي عنصرين مهمين يكونان مصدر قوة المنظمة هما 
تقسيم العمل بحسب االختصاص والتنسيق من أجل إنجاز المهام بفاعلية لتحقيق 

  . منظمة بشكل أفضلأهداف ال

 : وهذا ما تجسده خطوات ومراحل تصميم الهيكل

 . تحديد األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها  -١ 

  .تحديد األعمال الالزمة إلنجاز األهداف - 2

 . تحليلها وتوصيفها توصيفا دقيقا - ٣

 . تجميع األعمال أو األنشطة المتماثلة أو المتكاملة في وظائف - 4

 . ـ تجميع الوظائف المتشابهة أو المتكاملة في أقسام 5 

  .تجميع األقسام المتشابهة أو المتكاملة في دوائر  -6

 تحديد عدد المستويات التنظيمية. -7

 تحديد العالقات بين األجزاء أو المستويات المختلفة في المؤسسة.  -8



 
 : ويخدم الهيكل التنظيمي ثالث وظائف رئيسة هي

 
او المؤسسة وتحقيق  الهيكل التنظيمي يهدف إلى إنتاج مخرجات المنظمة -1

 . اهدافها
يصمم لتقليص وضبط تأثير االختالفات الفردية على المنظمة  كل التنظيميةالهي  -2

 كما يضمن امتثال العاملين لمتطلبات المنظمة وليس العكس .
فيه ممارسة القوة وتحدد اي الوظائف  تتم الهيكل التنظيمي هو اإلطار الذي -3

قرار ي ألعلومات التي تلزم مال( ، فانسياب  ويتم فيه اتخاذ القرارات) تمتلك القوة 
 .المنظمةالهيكل التنظيمي والذي يتم فيه إنجاز أنشطة  كبيرة من قبل إلى درجه تقرر

 


