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 الييكل التنظيمي

 تعريف الييكل التنظيمي:

بالبنيان التنظيمي( ما ىو إال اطار يوضح  بعضالييكل التنظيمي )ويسميو ال
التي تتكون منيا المنظمة، مرتبة عمى التقسيمات أو الوحدات وألقسام اإلدارية 

شكل مستويات فوق بعضيا البعض، وتأخذ شكل اليرم، يربطيا خط سمطة 
رسمية، تناسب من خاللو األوامر والتعميمات والتوجييات من المستوى األعمى إلى 

المستوى االدنى، ومن خاللو أيضا تتضح نقاط اتخاذ القرارات، ومراكز السمطة 
 والمسؤولية.

خالل ما سبق يمكن القول، ان الييكل التنظيمي ما ىو في الواقع إال عبارة  ومن
عن ىرم لموظائف الرئيسية وفروعيا التي يتشكل منيا عمل المنظمة الكمي من 
اجل تحقيق ىدفيا، وعميو فيو واجبات مجمعة مع بعضيا في وظيفة واحدة، 

أو مستطيالت،  ووظائف مجمعة مع بعضيا في وحدات إدارية عمى شكل مربعات
وىذه المربعات كما ىو واضح في الشكل السابق مرتبو افقيًا ورأسيًا عمى شكل ىرم 
يدعى باليرم التنظيمي، الذي إما أن يكون شديد االنحدار، أي طويل وىذا يكون 

ما أن يكون قميل االنحدار بسبب قمة ىذه  بسبب تعدد المستويات التنظيمية فيو، وا 
 المستويات.



ة األولى تسمى المنظمة بالمنظمة الطويمة أما في الحالة الثانية وفي الحال
فنسمييا بمنظمة منبسطة وفي ضوء ما تقدم، نجد أن خطوط السمطة الرسمية 
ماىي إال تناسب من المريعات أو الوظائف في المستوى التنظيمي األعمى إلى 

ن مجموعة الوظائف في المستويات األدنى، مع مراعاة مبدأ وحده األمر، أي أ
الوظائف في المستويات األدنى تكون مربوطة بوظيفة أو رئيس واحد إلى أن 
تنتيي في قمة اليرم التنظيمي الذي يعتبر منبع السمطة في أية منظمة وىي 

الجية التنسيقية العميا فييا. وعميو نستنتج أن )خطة السمطة(ىو الطريق الذي 
ى قاعدتو، في حين أن المعمومات تسمكو األوامر والتعميمات من قمة اليرم إل

والمقترحات فيما يتعمق بالتنفيذ تصعد من القاعدة باتجاه القمة من خالل نفس 
الطريق. فاالتصال الرسمي في ضوء ذلك سواء إذا كان ىابطًا او صاعدًا ،يجب ان 

يتقيد بوحدة األمر ،اي ال يجوز تجاوز اي مستوى في عممية االتصال ، مما 
التنسيق . وال شك أن ىذا التقيد جيد ،لكنو قد يعيق العمل في  يسيل من عممية

 حالة كون عدد المستويات كثيرة ،حيث تتأخر االتصاالت ويحدث بطء في العمل.

 خطوات بناء الييكل التنظيمي:

 تتمثل خطوات بناء الييكل التنظيمي بالخطوات التالية:

ف )األنشطة( التي يتطمبيا الخطوة األولى: تحديد األىداف لممؤسسة وعدد الوظائ
 تحقيق ىذه اليدف.

الخطوة الثانية: يتم إعداد قوائم تفصيمية بالنشاطات التي يتطمبيا تحقيق اىداف 
 المؤسسة.

الخطوة الثالثة: تركز ىذه الخطوة عمى تجميع األنشطة المتشابية معًا ووضعيا 
 في وحدة إدارية واحدة.



التنظيمية، فبعد تكوين الوحدات اإلدارية فإنو ال بد الخطوة الرابعة: تحديد العالقات 
من ربط ىذه الوحدات مع بعضيا من خالل تحديد العالقات المناسبة بين العاممين 

في مختمف المستويات اإلدارية رأسيًا وافقيًا وىذه العالقات التنظيمية تتصل 
-مركزيةالمركزية والال-التفويض-المسؤولية-بمفاىيم أساسية أىميا: السمطة

 المجان.-نطاق اإلشراف

الخطوة الخامسة: تحديد العالقات بين الوحدات اإلدارية حيث أنو بعد إنشاء 
دارة  دارة التسويق، وا  دارة اإلنتاج وا  الوحدات اإلدارية في المنظمة كاإلدارة المالية وا 

الموارد البشرية، البد من إيجاد التنسيق بينيا من خالل ايجاد شبكة اتصاالت 
 ية بينيم تسمح بتبادل البيانات والمعمومات بانسياب ويسر.رسم

الخطوة السادسة: اختيار وتنمية العناصر البشرية من أجل تنفيذ ميام الوحدات 
اإلدارية بعد االنتياء من عممية تصميم الييكل التنظيمي تبدأ عممية اختيار األفراد 

ختيار قائم عمى مبدأ لشغل الوظائف الموجودة في الييكل وال بد أن يكون اال
 )وضع الرجل المناسب في المكان المناسب(

الخطوة السابعة: رسم الييكل التنظيمي عمى شكل مخطط يطمق عميو)الخريطة 
التنظيمية( والخريطة التنظيمية توضح حجم الييكل التنظيمي)التنظيم(والتبعية، 

عن المناصب ونطاق اإلشراف لكل شخص وعدد المستويات اإلدارية، وتعطي فكرة 
المختمفة، وقد تبين الخريطة انسياب السمطة من أعمى إلى أسفل وقد تكون 

 الخريطة من اليمين الى اليسار وقد تكون دائرية.

الخطوة الثامنة: إعداد الدليل التنظيمي، وفي ىذه المرحمة يتم اعداد ما يسمى 
منظمة بالدليل التنظيمي وىو عبارة عن ممخص في شكل كتيب يتضمن اسم ال



عنوانيا، أىدافيا، سياساتيا وىيكميا التنظيمي بتقسيماتو الرئيسية والفرعية، 
 واجراءاتيا...الخ

الخطوة التاسعة: تتمثل في ضرورة مراقبة عممية التنظيم بشكل دائم ومستمر 
دخال التعديالت المناسبة عميو عند الحاجة لذلك حتى يمبي أي متغيرات مطموبة.  وا 

 نظيمي:أىمية الييكل الت

تتمثل أىمية الييكل التنظيمي في انو يحدد بشكل دقيق مواقع األفراد داخل 
المؤسسة، ويوضح خطوط السمطة التي تنساب من خالليا التعميمات والقرارات 
 واألوامر من أعمى إلى أسفل فيعرف كل فرد من ىو رئيسو ومن ىو مرؤوسو.

 
 


