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 من عدد من مكونة اجتماعية وحدة عن عبارة هي : المنظمة•

 . محدد هدف لتحقيق وجدت , ما بشكل مصممة ,األفراد

 من يتم المنظمة ادارة بها تقوم عملية عن عبارة هو: التنظيم•

 , معينة وحدات في النشاط أوجه وتجميع تقسيم خاللها

 أن الى يؤدي بما , الوحدات تلك بين العالقات تحديد وكذلك

 مكونة , بعضا   بعضها على معتمدة متسقة كمجموعة تعمل

 .ممكنة كلفة بأقل المنظمة هدف تحقيق الى يهدف موحدا   كال  



 أهمية التنظيم االداري

  االختصاصات في التضارب ومنع االعمال بين واالزدواجية التداخل دون الحيلولة-1•
 الجهود توجيه على ويعمل اليها الوصول يمكن التي والمسالك االهداف يحدد فهو : والصالحيات

 .لتحقيقها

 ,باالفراد المناطة والمهام الواجبات تحديد طريق عن وذلك :البشرية للطاقات االمثل االستخدام-2•

 .المناسب المكان في المناسب الشخص ووضع

 واالقسام االدارات بين وتوزيعها االعمال بتقسيم وذلك :المختلفة االنشطة بين والتنسيق التوازن-3•

 .اهمية األكثر االنشطة على والتركيز لألهداف تحقيقا متوازنة بصورة

 .المنظمة في والفروع واالقسام االدارات مختلف بين االتصال سهولة-4•

 أقسام في تجميعها أو المتماثلة االنشطة بتجميع وذلك : التخصص فوائد من القصوى االستفادة-5•

 .معينة ادارية وحدات أو

 وبذلك االداء معايير ويحدد , االفراد وواجبات مهام التنظيم يحدد اذ والمتابعة المحاسبة سهولة-6•

 .والتصحيح االنحراف وتشخيص الرقابة مهمة تسهل

 وتحقيق مهامها على سلبا ينعكس التنظيم ضعف فإن لذلك , عالية بكفاءة االدارة أهداف تحقيق -7•

 .أهدافها



 التنظيم االداري مبادىء

يجب أن يكون لكل منظمة هدف تسعى الى تحقيقه والتنظيم ليس إال وسيلة : الهدف وحدة  مبدأ -1•
 لتحقيق هذا الهدف

هذا يؤدي الى اتقان العمل واكتساب مهارة كبيرة للعاملين : العمل مبدأ التخصص وتقسيم  -2•
 وبالتالي تحقيق كفاءة المنظمة 

يجب أن ال يتلقى العامل األوامر سوى من رئيس واحد كي ال يحصل : التوجيه مبدأ وحدة  -3•
 تناقض في األوامر وبالتالي ارباك في العمل 

أي يجب أن يتم التنظيم االداري ألي منظمة على أساس الوظائف وليس على : الوظيفة مبدأ  -4•
 أساس األشخاص

الصالحيات المخولة للرئيس وتتضمن حق اعطاء  بالسلطةيقصد : والمسؤولية تكافئ السلطة  -5•
 األوامر والتوجيهات للمرؤوسين

فتعني محاسبة اآلخرين عن أداء الواجبات وتتضمن االلتزام من قبل الموظف للقيام  المسؤوليةأما •
 بواجبات الوظيفة

يجب أن تتساوى المسؤولية مع السلطة المفوضة للوظيفة حتى يستطيع الموظف العام القيام بعمله •
 بكفاية وفعالية 

ويرتبط بعدد المرؤوسين اللذين يمكن للرئيس المباشر االشراف عليهم : االشراف مبدأ نطاق  -6•
بشكل فعال وينص هذا المبدأ على أن هناك عدد محدد من المرؤوسين يستطيع الرئيس أن يشرف 

 :يلي على أعمالهم بشكل فعال ويتأثر هذا النطاق بما 

 

 

 



   االشراف نطاق قل األعمال تعقد زاد وكلما االشراف نطاق يزيد روتينية األعمال كانت كلما بحيث العمل طبيعة -أ

   المرؤوسين بأعمال وخبرته وشخصيته الرئيس قدرة -ب

  األعمال على وتدريبهم اتقانهم ومدى المرؤوسين قدرة -ت

   منهم قليل عدد على يكون الفعال االشراف فإن واسع جغرافي نطاق على موزعين المرؤوسين كان اذا الجغرافي الموقع -ث

   لالشراف االداري الرئيس لدى المتوافر الوقت -ج

 االشراف على تساعده التي بالمعلومات االداري الرئيس تزود التي والمساعدة االستشارية الخدمات توافر مدى -ح

   صحيح والعكس . المنظمة في االدارية المستويات قلت كلما تزداد والفعالية الكفاية أن أي : السلطة خط قصر مبدأ -7•

   المنظمة أهداف وتحقيق االستمرار ليستطيع التغييرات مع التكيف على قادرا  التنظيم يكون أن أي : المرونة مبدأ -8•

   تكلفة وأقل وقت بأقصر األهداف الى الوصول من يتمكن عندما كفاءة ذات التنظيم يعتبر : والكفاءة الفاعلية مبدأ -9•

 عن المسؤولة تليها التي المستويات الى العليا االدارية المستويات من السلطة تفوض أن يجب : السلطة تفويض مبدأ -10•

 التنفيذ

 العاملين بين العالقات بإقامة ويسمح الحسبان في االنساني العامل التنظيم يأخذ أن يجب : االنسانية العالقات مبدأ-11•

 . بحماس التنفيذ على ليحفزهم القرار اتخاذ في ويشركهم



 تمرين

تشكيل فريق كرة قدم من الطالب ووضع الهيكل التنظيمي •

   للفريق؟

 



 عناصر التنظيم

تعد الوظيفة اللبنة االولى في التنظيم : تحديد الوظائف-1 •

والتنظيم يتألف من مجموعة من الوظائف والتي يتم , االداري

 .استحداثها بتجميع النشاطات المتشابهة

 

ويتم ذلك بتجميع : االدارات تكوين الهيكل التنظيمي أو  -2•

مدير  وأمرةالوظائف المتشابهة بإدارات تكون تحت قيادة 

 .واحد
 مدير عام

مديرية 
 المبيعات

مديرية 
 تخطيط

 مديرية انتاج

معاون مدير 
 عام

 وظيفة المبيعات  وظيفة التخطيط  وظيفة االنتاج 



  وتقسيم التخصص ) وهي اعتبارات عدة التجميع هذا وتحكم•

 كافة بين والتنسيق التكامل تحقيق – االشراف نطاق – العمل

 ( التكلفة انخفاض -الرقابة تسهيل – االنشطة

  الواجبات او واالعمال المهام وهي.:المسؤوليات تحديد-3•

 .االفراد أو باالدارة المنوطة

 تمنح التي والقدرة الحق هي السلطة :السلطات تحديد -4•

 . والقرارات والتعليمات االوامر اصدار من وتمكنه للمدير

 ثم ومن . متداخلة وغير وواضحة محددة تكون ان ويجب

 .مكتوبة



 بين العالقات من رابط تحديد من البد :العالقات تحديد -5•

 وهي .العالقة ذات الوحدات من وغيرها ادارية وحدة كل

 .ومحورية وافقية وهابطة صاعدة اتصال قنوات

 :االداري المنصب أو الوظيفة شاغل مواصفات تحديد -6•

 الشخصية الصفات أو الفنية أو العلمية المؤهالت من

 في يقع وظيفي منصب كل لشغل تؤهله بحيث.المطلوبة

 .مسؤولياته تحمل يستطيع بحيث .التنظيمي الهيكل اطار

 


