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 الهيكل التنظيمي

 :التنظيمي الهيكل مفهوم•

 تقسيم فيها يظهر التي التنظيمية الخريطة أو االطار هو•

 بين والعالقات والمهام التنظيمية الوحدات أو الوظائف

 .االدارية المستويات



 الهيكل التنظيمي

 :التنظيمية أسس تجميع الوحدات •

 ....تخطيط.مالية .تسويق  .انتاج  .وظيفي على أساس  -1•

 ....(غساالت  .برادات .)المنتج غلى أساس  -2•

 ...(نسائي..رجالي ) .الزبائن غلى أساس  -3•

 ....(حمص .دمشق) .الجغرافي على األساس  -4•

 .المختلط التقسيم  -5•



 :التنظيم العوامل المؤثرة في تحديد هيكل •

 .حجم اكبر هيكل اكبر .المنظمة حجم  -1•

 .االنتاج تنوع ( صناعية منشأة خدمية أو ) الخدمة طبيعة االنتاج أو  -2•

عدد عاملين  .أصغر هيكل تنظيمي  .أكبر تقنية : التكنولوجي المستوى  -3•
 .أقل 

 .كلما زاد توسع الهيكل اكثر.الجغرافي التوزيع  -4•

 .الحجم كلما زادت الورديات زاد : العمل توقيت  -5•

 .التنظيمي كلما زاد التخصص زاد حجم الهيكل : والتخصص تقسيم العمل  -6•

انتاج مستمر أو مؤقتة مثل مشروع محدد ) دائمة : المنظمة مدة حياة  -7•
 .معقد بسيط غير  مايكونيحتاج الى تنظيم مؤقت يزول بزوال المهمة وعادة 



 :التنظيمي أشكال الهيكل •

 :أنواعه الهرمي ويعتبر المنظمة آلة ومن : اآللي النموذج  -أ•

 مثل : الخطي التنفيذ  -1•

 مدير عام 

   2ادارةمدير 

 1مساعد  2مساعد 

مدير ادارة 
1 

 1مساعد 



يناسب المنظمات الصغيرة ويتميز بالسرعة في اتخاذ القرار •

والتحديد الواضح للمسؤوليات ووحدة القيادة ووضوح قنوات 

 .االتصال وعالقات السلطة

 :الوظيفي -2•

 مدير عام 

 مدير انتاج

رئيس منتج 
 قسم ب

رئيس قسم 
 منتج أ

 مدير مالي

رئيس قسم 
 الموازنة



 التعاون ويشجع العمل اتقان فرصة يتيح التخصص :مزاياه•

 .العاملين خبرة لزيادة ويؤدي

 تداخل بسبب والمسؤولية السلطة من كال وضوح عدم :عيوبه•

 لجهود يحتاج مما واالداريين الفنيين قبل من االشراف

 .عالية تنسيقية



 : الهيكل التنفيذي االستشاري•

 مدير عام 

 مدير مدير مدير

 مستشار



 عن العمل ضغط ويحفف المشورة تقديم على يساعد :مزاياه•

 .المدير

 إن حيث والمستشارين المديرين بين الصراع :المساوىء•

 المستشارين أما قراراتهم عن المسؤولية يتحملون المديرين

 .منهم المقدمة االستشارة عن مسؤولين غير فهم

 .عالية مهارات ذو مدراء وتتطلب•


