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Organization… الھیكل التنظیمي  Structure

·  م 1:37 في 2006, 11مایو 

فالھیكل . الھیكل التنظیمي یحدد تقسیم األعمال بین العاملین و قنوات التنسیق الرسمیة و تسلسل القیادة
یوجد ثالث أنواع رئیسیة للھیاكل التنظیمیة. ُینظم العالقات داخل المؤسسة و یحدد المسئولیاتالتنظیمي 

الھیكل الوظیفي
Functional Structure

فیھ تتم تجمیع كل تخصص وظیفي في إدارة واحدة فیكون ھناك إدارة مالیة واحدة و إدارة ھندسیة و 
یعیب ھذا النظام قلة المرونة و سوء العالقة بین . واحدة و إدارة مخازن واحدة و إدارة صیانة واحدة

ذا النظام ھو أنھ میزة ھ. التخصصات المختلفة و طول الھرم الوظیفي بمعنى أن مستویات اإلدارة كثیرة
كذلك یستفید كل . بل كل شيء مركزي.…اقتصادي ألننا ال نحتاج ألكثر من مخزن و أكثر من ورشة 

موظف من خبرات زمالئھ في نفس التخصص ألنھم یعملون في نفس اإلدارة أو القطاع

 

الھیكل القطاعي
 Divisional Structure 

مصنع ینتج : مثال. وفیة یتم تجمیع العاملین المختصین بمنتج معین أو خدمة معینة في قطاع واحد
 -منتجین أو لھ مصنعین ا و ب یتم تقسیم الشركة إلى قطاعین أ و ب و كل قطاع یتبعھ كل خدماتھ 

الحظ أنھ مع استخدام ھذا النظام فإنھ قد یتم أحیانا اإلبقاء .…إنتاج و صیانة و مالي ومخازن من -تقریبا
.على بعض اإلدارات مركزیة مثل إدارة الموارد البشریة
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كذلك یمكن ان یكون الھیكل القطاعي مقسما بناء على المناطق الجغرافیة 

الھیكل المصفوفي
Matrix  Structure 

وفیھ یتم تقسیم العاملین حسب الوظائف في ھیكل وظائفي و كذلك یتم اختیار مسئول عن كل منتج بحیث 
: مثال. حالة قد یكون للموظف رئیسانبالطبع في ھذه ال. یكون أیضا مدیرا لعاملین في وظائف مختلفة

مصنع ینتج منتج أ و ب فیعین مسئول ذو مستوى عالى عن المنتج أ وآخر عن المنتج ب و ھذا المسئول 
عیب ھذا النظام ھو صعوبة تنظیم . یتبعھ عاملین من إدارات مختلفة و كل منھم لھ رئیس آخر في أدارتھ

سین ولكنھ یتمیز بجمع الكثیر من ممیزات كال من التنظیم العمل بالنسبة للعاملین الذین یتبعون رئی
الوظائفي و القطاعي



موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة 5

نظام المناسب؟ یتوقف فكیف نختار ال. فككل شيء في اإلدارة كل نظام لھ ما یمیزه و لھ كذلك نقاط ضعف
ذلك على أربعة أشیاءأساسیة 

Environmentطبیعة المتغیرات المؤثرة على المنظمة : أوًال

Strategyاالستراتیجیة : ثانیا

Sizeحجم المؤسسة : ثالثًا

Technologyطبیعة العمل : رابعا

 أكثر مما یحبذ الھیكل فمثال إن كانت متغیرات السوق سریعة جدا فمعنى ھذا أننا في حاجة إلى مرونة
إن كانت استراتیجیة . إن كانت طبیعة العمل بسیطة و مكررة فقد یكون الھیكل الوظائفي أفضل. القطاعي

المؤسسة تركز على التمیز و بالتالي تشجع اإلبداع فتكون المرونة عامل أساسي و بالتالي یفضل الھیكل 
لى قدر من الرسمیة في التعامل و في نفس الوقت إذا كان حجم المؤسسة كبیر فإنھا تحتاج إ. القطاعي

قد یحدث أن تتعارض ھذه . تحتاج إلى المرونة التي تمكنھا من المنافسة مع الشركات األصغر حجما
أما بالنسبة للھیكل المصفوفي . المحددات األربعة و ھذا یحتاج بعض الفكر الختیار الھیكل المناسب

التي تعمل في أكثر من منطقة في العالم أو تنتج العدید من المنتجاتفتظھر أھمیتھ في الشركات الكبیرة 

بعض خصائص الھیاكل التنظیمیة

الھیكل الطویل و القصیر
Tall Structure and Flat Structure
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بمعنى أن عدد ) من الناحیة الرأسیة(و ھو الذي یكون فیھ الھرم الوظیفي طویل   ھیكل تنظیمي طویل
طول الھیكل یجعل عملیة اتخاذ القرارات بطیئة. كثیرةطبقات المدیرین 

بمعنى أن عدد ) من الناحیة الرأسیة(و ھو الذي یكون فیھ الھرم الوظیفي قصیر :  ھیكل تنظیمي قصیر
ھذا الھیكل یعطي مسئولیات و تفویض أكثر للمدیرین مما یزید من سرعة اتخاذ . طبقات المدیرین قلیلة

 فإن كل مدیر یكون مسئوال عن عدد أكبر من المرؤوسینفي الوقت نفسھ. القرارات

المركزیة و الالمركزیة
Centralization and decentralization

بمعنى أن السلطات المخولة للعاملین .  المركزیة تعني أن السلطات مركزة لدى جھة معینة في المؤسسة  
مثال ذلك أن یكون سلطة اعتماد طلب . تمادھاقلیلة و القرارات دائما تحتاج مدیرًا ذا مستوى رفیع الع

المركزیة تجعل القرارات بطیئة و لكنھا تجعل الرقابة . شراء قیمتھ ضئیلة ھي اختصاص رئیس الشركة
غالبًا ما یوجد ھذا النوع في الھیكل الوظائفي. أفضل

ن كل طبقة من بمعنى أ. الالمركزیة تعني أن السلطات موزعة على جمیع مستویات الھیكل التنظیمي
مثال ذلك أن یكون كل مدیر لھ میزانیة محددة و لكنھ یتحكم فیھا بما . المدیرین لدیھا صالحیات كبیرة

غالبا ما یوجد ھذا النوع . الالمركزیة تجعل القرارات سریعة و لكنھا تجعل الرقابة أقل شدة . یراه مناسبا
في الھیكل القطاعي

الرسمیة
Formalization

الرسمیة تكون ھامة في . تعني أن ھناك قواعد دقیقة لكل عمل و الحریة المعطاة للعاملین قلیلةالرسمیة 
المؤسسات كبیرة الحجم حتى یمكن التحكم في المؤسسة و لكن ھذا یجعل القرارات بطیئة و یقلل من 

القدرة على اإلبداع

  

الھیكل المیكانیكي و الحیوي
Mechanistic and Organic structures 

ھذا الھیكل یفضل في حالة . ھو ھیكل قلیل المرونة و لكن الرقابة فیھ أكثر)اآللي(الھیكل المیكانیكي 
یتسم الھیكل المیكانیكي بالرسمیة . استقرار المؤثرات الخارجیة و في األعمال التي تكرر بدون تغییر

والمركزیة و طول الھرم الوظیفي

سم بالكثیر من المرونة و الالمركزیة و لكن ذلك بالطبع یقلل من ھو ھیكل یت)العضوي(الھیكل الحیوي
ھذا النوع یفّضل في حالة تغیر المؤثرات الخارجیة بسرعة ، وكذلك في حالة الشركات التي . الرقابة

یتسم ھذا الھیكل بالالمركزیة و الالرسمیة و قصر . ترغب في أن تكون خدماتھا أو منتجاتھا متمیزة
الھرم الوظیفي
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:مواقع ذات صلة بموضوع الھیاكل التنظیمیة

Foundations of Organizational Structure
http://home.aubg.bg/faculty/cwhite/OB%2013%20-%20Bulgaria.ppt

Organizational Structure- Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure

Organizational Theory- Determinants of Organizational Structure   
 http://www.analytictech.com/mb021/orgtheory.htm
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التنظیمیةمالحظات على الھیاكل

·  ص 4:41 في 2006, 13مایو 

 إلدارتین داخل نفس المؤسسة مختلفًا بمعنى أن أحدھما قد یكون الھیكل التنظیمي قد یكون
وكذلك قد یكون الھیكل العام . ذلك یتوقف على طبیعة عمل كل منھما. وظائقي و اآلخر قطاعي

. قطاعي و لكن تكون ھناك بعض اإلدارات المركزیة مثل الموارد البشریة أو إدارة المعلومات
عمل موقع واحد لجمیع فروعھا في العالمكثیر من الشركات العالمیة تلجأ ل

 الھدف من اتخاذ ھیكل قصیر ھو تحسین قدرة المؤسسة على التعامل مع المتغیرات
الحظ أن اتخاذ ھیكل قصیر الیضمن الوصول إلى ھذه الغایة كما أن الطالب الذي یذھب . بسرعة

بقة من المدیرین ثم تم نقل سلطاتھم فمثال إن تم إلغاء ط. إلى الجامعة یومیا قد ال ینجح إذا لم یذاكر
إلى المستوى األعلى فمعنى ذلك اننا وفرنا مرتبات ھؤالء الموظفین ولكننا أزدنا المركزیة وجعلنا 

ھذا . ولكن المفترض اننا ننقل معظم السلطات إلى مستویات أدنى. وقت انخاذ القرار طویل جدا
ط بمجموعة األشیاء التي نفعلھا وضرورة راجع إلى شيء عام في اإلدارة وھو ان النجاح مرتب

تجانسھا

 الھیكل الوظیفي قد یجعلنا نستفید من وفورات الحجمEconomies of Scale)  التوفیر
فمثال إن كانت الموارد البشریة مركزیة فقد نحتاج مثال ثالثة ). تصنیع عدد اكبر/نتیجة لخدمة

علنا لكل إدارة شخص واحد مسؤؤول عن افترض أننا ج. موظفین لإلشراف على ما یخص التدریب
 معنى ھذا أن عدد ھؤالء -شؤون التدریب الخاصة بھا وجعلناھم جمیعا في إدارة الموارد البشریة 

في ھذه الحالة نكون تحملنا التكلفة التي كنا . الموظفین سیكون كبیرا والتنسیق بینھم یكون صعبا
علینا ان نعرف ماذا نرید ثم نجعل . الالمركزیةسنتحملھا في الھیكل القطاعي ولكن لم نحصل على 

كل قراراتنا متجھة لتحقیق ھذا الھدف

 كثیر من السیاسات اإلداریة الحدیثة تركز على التفویض والالمركزیة وسرعة اتخاذ
ھذا راجع إلى شدة المنافسة عالمیا نتیجة اتفاقیات التجارة الحرة وما . القرارات ومرونة المؤسسة

لكن ھذا ال یعني أن ھذا یكون عاما على كل صناعة وكل مؤسسة وكل قطاع داخل و. إلى ذلك
قد تكون سمعت عن شركة جوجل وجو العمل الذي ال یتسم بالرسمیة بالمرة، لماذا؟ ألن . المؤسسة

األمر یختلف حین تتحدث عن . جوجل شركة تعتمد على اإلبداع غیر المسبوق في مجال اإلنترنت
مل مع الجمھور أو مصنع یجمع اجزاء مصنعة في الخارجمؤسسة حكومیة تتعا

 بما أن لكل نظام ممیزاتھ وعیوبھ فعلیك أن تختار النظام األفضل لك ثم تحاول تقلیل
فمثال إن وجدت النظام الوظائفي ھو االفضل لك فحاول تقلیل عیوبھ مثل صعوبة التنسیق . عیوبھ

د یكون عن طریق تشكیل فرق عمل أو وجود قسم ھذا ق. وسوء العالقات بین التخصصات المختلفة
كذلك . أو إدارة وظیفتھا التنسیق بین الغدارات المختلفة أوتشجیع التعاون بین التخصصات المختلفة

في حالة الھیكل القطاعي فیمكن اتخاذ تدابیر تساعد على نقل الخبرات بین نفي التخصص في 
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لیة بشكل یتیح انشاء منتدیات داخلیة لكل تخصص قطاعات مختلفة عن طریق استخدام الشبكة الداخ
وتشجیع وتقدیر التعاون بین القطاعات ونقل الخبرات بینھا

 البد أن یكون ھناك حدود للالمركزیة وكذلك للمركزیة بحیث تناسب المنشأة والمحددات
 الرقابة أعتقد أنھ في عالمنا العربي یفضل كثیر من المدیرین المركزیة حتى یتمكن من. األربعة

ھؤالء المدیرین َفاَتھم أن الرقابة والتحكم مطلوبان كما أن المرونة وسرعة . والتحكم في كل شيء
وبالتالي . اتخاذ االقرار مطلوبان وأن المرونة تكون على حساب الرقابة والتحكم والعكس بالعكس

البد ان یكون ھناك قدر من المرونة والتفوبض وااللالمركزیة

حین . الالمركزیة والتفویض لھما تأثیر ھام على العاملین حیث أنھا تحفزھم على العمل
شعر أنھ یشعر الموظف انھ یساھم بفكره في نجاح المؤسسة فیكون اكثر رغبة في العمل اما عندما ی

أحد أسباب المركزیة وعدم . مجرد جزء من ماكینة فإنھ ھذا ال یتناسب مع طموحات اإلنسان
إعطاء صالحیات للمرؤوسین ھو ضعف مستواھم ولكن ھذا یمكن التغلب علیھ بالتدریب خارج 

المركزیة أیضا تؤدي إلى أن . العمل وداخلھ وباعطاء صالحیات بالتدریج وتصحیح األخطاء
كون مشغوال بأمور بسیطة مما یجعلھ ال یجد وقتا ألداء عملھ األصلى وھو التفكیر في المدیر ی

المستقبل، تطویر العمل، االستماع إلى العاملین، قیاس االداء، متابعة التطور في سیاسات العمل في 
  الشركات المنافسة

لمعلومات مما یبدو أن لدى كثیر من المدیرین في العالم العربي خوف شدید من تسرب ا
على سبیل المثال . ھذا امر یحتاج إلى اتزان مثل مسألة التحكم والمرونة. یجعلھ یلجأ إلى المركزیة

تجد في بعض المؤسسات مدیر اإلنتاج ال یعرف تكلفة المنتج وال ربحیتھ، إذن كیف یدیر العملیة 
ربما . وح لھ أن یقیسھاإلنتاجیة، كیف سیفاضل بین البدائل، كیف یحسن أدءه إذا كان غیر مسم

المدیر علیھ ان یدیر جمیع الموارد البشریة . البعض یتخیل ان المدیر وظیفتھ تشغیل األفراد
ثم إنھ البد من وجود قدر من الثقة في العاملین ثم . والمادیة والمالیة بما یحقق أعلى فائدة للمؤسسة

الشركات العالمیة تضع تكالیفھا لو تصفحت الشبكة الدولیة ستجد أن . وجود مساءلة عند الخطأ
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وھیكلھا التنظیمي وأرباحھا في مواقعھا، فلماذا نتخوف من أن یعرف العاملین لدینا ھذه االرقام؟ 
ھل نحاف أن یعرفھا المنافسون؟ أوال المنافس سیكون لدیھ القدرة على توقع تكلفة الخامات التي 

ثانیا یجب ان نوازن بین الخوف وبین . نتاجتستخدمھا وسعر البیع وقد یستطیع أن یتوقع تكلفة اإل
لو أردنا ان نتجنب أن نصاب في حادث سیارة فعلینا اال و إال نكون كمن یقول .الرغبة في الربحیة

.نخرج من بیوتنا أبدا

اقترح أن الھیكل التنظیمي البد ان - كارلزن–لشركة الخطوط االسكندنافیةأسبقرئیس 
س الشركة باألسفل والعاملین الذین یتعاملون مع الجمھر باألعلى یرسم مقلوبا بحیث یكون رئی

للداللة على أن كل مستویات الھیكل وظیفتھا مساندة الموظف الذي یتعامل مع العمالء على ان 
وضح كارلزن أن التعلیمات تحد من استغالل قدرات العامل بینما إتاحة المعلومات . ینجح في عملھ

أعتقد ان نفس .  ُتفجر طاقاتھ بما یخدم المؤسسة ویرضي طموحھوإعطائھ بعض حریة التصرف
الفكر ینطبق على الشركات الصناعیة، فوظیفة جمیع العاملین ھي مساندة العامل الذي یتعامل مع 

فالمدیر علیھ ان یوفر لھ ظروف عمل مناسبة . اآللة بشكل مباشر حتى یستطیع أن ینجح في ذلك
منحھ التدریب المناسب ویعطیھ التحفیز ویتغلب على كل ما من شأنھ ویمده باآلالت وبالمعلومات وی

تعطیل ھذا العامل عن ادء عملھ

نظم وإدارة متمیزتین للتعارض أعتقد أن تطبیق النظام المصفوفي في العالم العربي یحتاج 
الذي یحدث نتیجة وجود اكثر من مدیر لنفس الموظف

 كثیر من كتب اإلدارة واالستشاریین قد یصورون لك أن ھیكل تنظیمي معین ھو األفضل
بالطبع ھذا كالم المعنى لھ بناء على الممیزات والعیوب والمحددات االربعة كما ذكرت . في العالم
من قبل

بغض النظر عن اسم الھیكل التنظیمي ھل ھو یحقق النتائج المطلوبة . ائج ھي الحكمالنت
ھل سرعة اتخاذ القرار مناسبة؟ ھل العالقات بین اإلدارات والقطاعات جیدة؟ ھل الخبرات تنتقل 

بین العاملین في نفس التخصص؟ ھل تكلفتنا عالیة؟ ھل المدیرین یعرفون إن كانت سیاسة الشركة 
 قد تكون اإلجابة أن كل شيء لدینا اكثر من ممتاز من حیث الرقابة زیة او الالمركزیة؟ھي المرك
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إذن ھل قارنت مؤسستك بالمؤسسات األخرى؟ ھل تحتاج أسبوع لتأخذ قرار . والمرونة والسرعة
وتحتاج الشركة المماثلة لساعة واحدة التخاذ نفس القرار؟ ھل نحن تطور خدماتنا بنفس سرعة 

و ھكذا…لمنافسةالشركات ا


