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 العوامل المؤثرة على تصميم الهيكل التنظيمي

إن إعداد وتصميم الهيكل التنظيمي داخل أي مؤسسة يخضع لعدة عوامل، إذ أنه ال 
فظروف كل منظمة تختلف عن األخرى، وبوجه عام هناك يوجد هيكل نمطي واحد، 

 :م وتحديد الهيكل التنظيمي تتمثل مجموعة من العوامل التي تؤثر في تصمي

 : حجم المنشأة .1

المنشآت والمشروعات الكبيرة التي تمارس نشاطات متنوعة وتخدم أسواق متعددة 
مثل الشركات متعددة الجنسية، تتمتع بمزايا التخصص والتنوع في مجاالت النشاط، 
مما يزيد الحاجة الى التنسيق والرقابة. وعليه فإن الهياكل التنظيمية للمشروعات 

ً ما تكون تفصيلية وشام لة في حين المشروعات الصغيرة والمحدودة الكبيرة غالبا
بتقسيم واضح ومحدد للنشاطات، ألن هذه النشاطات هي النشاط يصعب عادة القيام 

 باألصل محددة وضيقة وال تحتاج إلى اختصاصات كثيرة.

 دورة حياة المنشأة : .2

إن الزمن وما يحمله من متغيرات يملي على المنشآت إعادة التنظيم وإال فقدت فرصة 
لتكيف مع المتغيرات ألغراض البقاء والنمو. وإذا كانت دورة حياة المنشأة قصيرة ا

ً في مكوناته  ومحدودة فإن الهيكل التنظيمي المناسب لها ينبغي أن يكون بسيطا
 وعالقاته.

ً معقداً ألنه  أما العمل المتواصل على شكل ورديات، فإن هذا يتطلب هيكالً تنظيميا
كما أن كثرة اً من المشرفين لكل وردية عمل مستقلة. يستدعى وجود عدداً كبير

 الورديات تؤدي إلى تعقيد العالقات التنظيمية وهكذا:

 درجة التخصص: . أ

ثيراً بدرجة التخصص التي تحتاج إليها فكلما يتأثر الهيكل التنظيمي للمنشأة ك
كانت درجة التخصص المطلوبة كبيرة والنشاطات متنوعة، كان ذلك مدعاة 

 هياكل تنظيمية تفصيلية معقدة، والعكس صحيح.لتصميم 
 :طبيعة عمل المنشأة . ب



هنالك منشآت تعمل على نطاق محلي وأخرى على نطاق البلد الواحد أو 
اإلقليم، أو العالم برمته وبطبيعة الحال، فإن الشركات العابرة للقارات لها 

محلية. ففي هياكل تنظيمية كبيرة ومعقدة بالمقارنة مع الشركات الوطنية أو ال
مثال الشركة العابرة للقارات، قد يكون لدى الشركة أكثر من هيكل تنظيمي 

 واحد، أو قد يكون لها هيكل تنظيمي في غاية التشعب والتعقيد.

 القدرات اإلنسانية:.         

إن المنشآت التي ال تتمتع إال بقدرات بشرية محدودة ومتواضعة غالباً ما تلجأ 
التنظيمية البسيطة التي تتناسب وهذه اإلمكانيات البشرية البسيطة. إلى الهياكل 

أما المنشآت التي تتمتع برصيد كبير ومتجدد من القدرات اإلنسانية المتنوعة، 
فإن هياكلها التنظيمية تكون تفصيلية ومعقدة، ألنها تستثمر الخبرات 

 نظيمي .واالختصاصات والعالقات بشكل فعال وتبرز دورها في الهيكل الت
 
 

 . درجة التكنولوجيا:
ً ما تتمتع المنشآت ذات االستخدام التكنولوجي الكثيف في نشاطاتها  غالبا

 وعملياتها بهياكل تنظيمية معقدة وتفصيلية.
فالتكنولوجيا تحدد طبيعة العمل ووسائل تنظيمية واألعمال والوظائف التي 

 وعالقات العمل بين هذه الوظائف. ينبغي تأديتها
 

 تقييم الهيكل التنظيمي:
هنالك خمسة مداخل أساسية لتقييم الهيكل التنظيمي والوقوف على مدى 

 كفاءته وصالحيته لتحقيق أهداف المشروع وهذه المداخل هي:
 اوالً: المدخل الشامل:

وبمقتضاه يتم تحليل الهيكل التنظيمي، ومعرفة احتماالت وجود خرق للمبادئ 
التنظيم اإلداري الفعال. مثال على ذلك قد تكون  األساسية التي يرتكز عليها

هناك مجاالت يتسع فيها نطاق اإلشراف بدرجة أكبر من الالزم أو تفتقر إلى 
 وجود سلسلة مستمرة لألوامر.

 ثانياً: مدخل األسئلة:
 وبمقتضاه  يتم طرح اسئلة قصيرة مناسبة للكشف عن وسائل ومجاالت

ال ذلك: هل أن أحد المديرين مثقل تحسين وتطوير التنظيم اإلداري. مث
باألعباء؟ وهل هناك إجراءات عقيمة؟ وهل أن تفويض السلطة مناسب في 

 كافة القطاعات؟



 ثالثاً: مدخل المقارنة:
وبمقتضاه يتم مقارنة الهيكل التنظيمي للمشروع بالهياكل التنظيمية    

 للمشروعات.


