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 دادـإع
 

 إشـراف
  

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعلينية
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعلينية
جامعة بنها –كلية الرتبية 

يعد الهيكؿ التنظيمي بمثابة الكياف الذي يمثؿ أطراؼ المؤسسة التعميمية بغػرض تقييػؽ 
أهػداهها  ييتكػػيف هػذا الكيػػاف مػف هياكػػؿ اليظػالؼ  ياتكمػػاؿ  يالتكنيليييػا  يالعػػامميف  يأسػػاليب 

يػػراتات العمػػؿ  يدياـ هػػذا اتلػػيات العديػػدة كمػػا قالتهػػا مػػف المقػػاؿ  يالتنظػػيـ ا لمتبصػػر بذاتػػ  يا 
هػػي الػػذي يقػػدث التغييػػرات هػػي مكيناتػػ   كمػػا ييػػيـ التػػيازف بػػيف هػػذا المكينػػات مػػف ناقيػػة يبػػيف 

 اتهراد ييماكات العمؿ مف ناقية أخرى.
ييعػػد الهيكػػؿ التنظيمػػي أقػػد العيامػػؿ العامػػة هػػي تقديػػد دريػػة نيػػاح أي هلػػؿ المؤسسػػات 

يػػػػػػة  همػػػػػػف خسلػػػػػػ  تتقػػػػػػدد السػػػػػػمطات التعميميػػػػػػة هػػػػػػي تقييػػػػػػؽ أهػػػػػػداهها يمنهػػػػػػا المؤسسػػػػػػة التعميم
ياالختصاصات  يالمسليليات يالتبعيات  يمستيى اليظػالؼ يكساػات العمػؿ التنظيميػة  لػذا هػ ف 
أي اصػػػير هيػػػ  كػػػالنيص هػػػي اليظػػػالؼ أي تػػػداخؿ االختصاصػػػات يتكػػػرار اتنلػػػطة  أي  ػػػعؼ 

ييػؽ أهػداهها ممػا االتصاؿ أي يميد الهيكؿ يامة مرينت   يترتب كمي  امة هاكميػة المدرسػة هػي تق
 .(1)يتطمب إكادة تنظيم  يتطييرا

ييختمػػؼ الهيكػػؿ التنظيمػػي مػػف مؤسسػػة تعميميػػة تخػػرى  يقتػػا المؤسسػػة الياقػػدة تتغيػػر 
ظريهها مف ياػت خخػر  يهكػذا اػد يتعػيف إنلػات أي إلغػات يقػدات تنظيميػة أي تغييػر هػي خطػيط 

تيػػػ  نقػػػي تكاهؤهػػػا  يتغييػػػر هػػػي االتصػػػاؿ أي الميػػػاف  أي هػػػي هيكػػػؿ السػػػمطة يالمسػػػليلية بقيػػػث ن
اختصاصػػػػات اليقػػػػدات التنظيميػػػػة  أي هػػػػي المسػػػػميات اليظي يػػػػة أي بطااػػػػات اليصػػػػؼ  أي هػػػػي 
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معدالت اتدات يمف ثـ الميػررات اليظي يػة أي كػدد المػيظ يف بكػؿ اسػـ أي إدارة داخػؿ المؤسسػة 
يتقديػػػد اتياهػػػات  التعميميػػة  ييتطمػػػب اتمػػر دراسػػػة كاهػػة المتغيػػػرات المقػػددة لمهيكػػػؿ التنظيمػػي 

 .(2)سميكها القالية يالمرتيبة قتا يتـ تصميـ الهيكؿ التنظيمي المناسب
يممػا اللػؾ هيػ  أنػ  ال هالػػدة مػف ييػيد اليػيى البلػرية العاممػػة المؤهمػة يالمدربػة هػي ظػػؿ 
هيكؿ تنظيمي غير سميـ  أي نظـ معميمات اديمة  يأي ًا ال هالدة مف تياهر هيكؿ تنظيمي سميـ 

 .(3)ميمات ييدة مع يييد ايى كاممة غير مؤهمة أي غير مدربةينظـ مع
لذلؾ تقتاج المؤسسة التعميمية إلا هياكػؿ مرنػة تػدكـ كمميػة الػتعمـ  قيػث يييػد ارتبػاط 
ككسػػػي بػػػيف اليػػػدرات التعميميػػػة مػػػف يانػػػب يالتسمسػػػؿ الهرمػػػي لمتنظػػػيـ مػػػف يانػػػب  خػػػر  يتػػػرتبط 

بيف اإلدارات يالمناصب اليظي ية  يدكـ لبكة اتكماؿ اليدرات التعميمية إييابيًا بتيميؿ القيايز 
 .(4)غير الرسمية  يتيهير القيار البنات بيف يماكات العمؿ

 :غة ملكمة البقث كما النقي التالييمكف صيا
 ما دور الهيكل التنظيمي لممؤسسة التعميمية في تحقيق جودتها؟

 :لتاليةع كن  التساؤالت ال ركية اييت ر 
 ماذا نعني بالهيكؿ التنظيمي؟ 

 ما أهػػـ النظريات العممية التي تتعمؽ بالهيكؿ التنظيمي؟ 

 ما أهػػػـ نمػاذج الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميمية؟ 

 ما أهـ مراقؿ بنػات الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميمية؟ 

 يمية؟ما أهـ المبادئ السزمة لمهيكؿ التنظيمي الخاص بالمؤسسة التعم 

 كيؼ يمكف تطػيير الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميميػػػة؟ 

 ما خصالص الهيكؿ التنظيمي المسلـ لييدة المؤسسة التعميمية؟ 

اسػػػػتهدؼ البقػػػػث القػػػػالي التعػػػػرؼ كمػػػػا طبيعػػػػة الهيكػػػػؿ التنظيمػػػػي لممؤسسػػػػة التعميميػػػػة 
 :ة التي تخدـ ييدتها يذلؾ مف خسؿيمقددات  العممي

 .التعرؼ كما ماهية الهيكؿ التنظيمي 

 .الكلؼ كف أهػػـ النظريات العممية التي تتعمؽ بالهيكؿ التنظيمي 
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 .اليايؼ كما أهػػػـ نمػاذج الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميمية 

 .تقديد أهـ مراقؿ بنػات الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميميػة 

 نظيمي الخاص بالمؤسسة التعميمية.التعرؼ كما أهـ المبادئ السزمة لمهيكؿ الت 

 .الكلؼ كف كي ية تطػيير الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة التعميمية 

 .اليايؼ كما أهـ خصالص الهيكؿ التنظيمي المسلـ لييدة المؤسسة التعميمية 

  تتركػػز اتسػػباب التػػي تػػدهع المؤسسػػات التعميميػػة إلػػا إقػػداث تطػػيير يتغييػػر هػػي سياسػػة
عمؿ  ياإليراتات  يالهياكؿ التنظيميػة  إلػا ييػيد تغيػرات يملػاكؿ مقيطػة بهػا داخميػًا ال

يخارييػػًا  هػػالتغيرات الداخميػػة هػػي تغيػػرات قػػادة تيايههػػا المؤسسػػة التعميميػػة مػػف الػػداخؿ 
يتػػؤثر كمػػا أدالهػػا  مثػػؿ تغيػػرات هػػي اتيهػػزة ياخالت يالخػػدمات يغيرهػػا مػػف اتسػػاليب 

سػػاليب ياإليػػراتات يمعػػايير العمػػؿ  يتغيػػرات هػػي هياكػػؿ العمالػػة ال نيػػة  يتغيػػرات هػػي ات
ياليظػػالؼ يكساػػات العمػػؿ  يتغيػػرات هػػي أسػػاليب التخطػػيط يالتنظػػيـ يالتيييػػ  يالراابػػة  

 يتغيرات هي كساات السمطة يالمسليلية يالمركز يالن يذ.
 ا زيادة قػدة تقدث التغيرات الخاريية هي البيلة الخاريية المقيطة بالمؤسسة  يمف أهمه

المناهسة يلييت المناهسيف إلا طرؽ ييسالؿ تهدد مكانة المؤسسة هي الميتمع مثؿ كثرة 
اإلابػػػػاؿ كمػػػػا مؤسسػػػػات اليطػػػػاع الخػػػػاص  يالتغيػػػػر السػػػػريع هػػػػي مسػػػػتييات التكنيليييػػػػا 
المقيطة  يالتغيرات السياسية ياالاتصادية ياليانينية هػي الميتمػع  يالتغيػرات هػي هياكػؿ 

اكية مثؿ ايـ الثياهة يالتعميـ  يأن  ال يمكف قؿ هذا الملاكؿ أي التياكب مع الييـ االيتم
التغيػػػرات المقيطػػػة مػػػا لػػػـ تقػػػدث بعػػػض التغيػػػرات هػػػي أيػػػزات المؤسسػػػة التعميميػػػة يهػػػي 

 .(5)اتسميب الذي ت كر ب  هي ميايهة ملاكمها
 يػػة يمنهػػا ييعتبػػر الهيكػػؿ التنظيمػػي مػػف أكثػػر النػػياقي أهميػػة يقيييػػة لممؤسسػػات التعميم

مؤسسػػػات ريػػػػاض اتط ػػػػاؿ  قيػػػػث يػػػػؤثر كمػػػا كديػػػػد مػػػػف اليػػػػرارات اإلداريػػػػة يالعمميػػػػات 
الييميػػة  هالهيكػػؿ التنظيمػػي يلػػمؿ يقػػدات إداريػػة تتقمػػؿ كػػؿ منهػػا مسػػليلية أدات نلػػاط 
معيف أي كدد مف اتنلطة  ييقدد الهيكؿ التنظيمي أي ًا كساػة هػذا اليقػدات بع ػها 

 .(6)ببعض
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 يمػػػي يسػػػيمة المؤسسػػػة لتقييػػػؽ أهػػػداهها هػػػ ف اخػػػتسؼ أهػػػداؼ المنظمػػػة يعػػػد الهيكػػػؿ التنظ
 .(7)يستييب يرتبط ارتباطًا يثييًا باتهداؼ التنظيمية ييتغير بتغيرها

  يػػػػػتـ تقييػػػػػؽ اتهػػػػػداؼ التنظيميػػػػػة مػػػػػف خػػػػػسؿ ميميكػػػػػة اليياكػػػػػد ياليػػػػػيانيف ياإليػػػػػراتات
غالبػًا مػا يعبػر كػف التنظيمية يذلؾ هي إطار تنظيمي مقػدد يعػرؼ بالهيكػؿ التنظيمػي  ي 

العساػػات اليظي يػػة بػػيف اليقػػدات التنظيميػػة هػػي لػػكؿ خريطػػة تنظيميػػة  يتت ػػايت دريػػة 
 تعيد يتلابؾ تمؾ الهياكؿ التنظيمية قسب قيـ المؤسسة يطبيعة نلاطها.

  يقػػدد الهيكػػؿ التنظيمػػي لػػكؿ اإلطػػار العػػاـ لستصػػاالت داخػػؿ المؤسسػػة  يبػػذلؾ تػػػزداد
 .(8) ياع اليات ك اتة العمؿ يييمؿ اقتماؿ

  ييقيػػػػػػؽ التنسػػػػػػيؽ بػػػػػػيف مختمػػػػػػؼ اليهػػػػػػيد ال رديػػػػػػة ياليماكيػػػػػػة  يبػػػػػػذلؾ ييػػػػػػؿ التعػػػػػػارض
 ياالزديايية.

 .كما يقيؽ االستخداـ اتمثؿ لمطااات البلرية ياإلمكانات المادية 

  يساكد الهيكػؿ التنظيمػي المؤسسػة هػي التعيػيف يتقديػد االقتيايػات مػف المعممػيف يتن يػذ
 الخطط بنياح.

  الهيكػػػؿ التنظيمػػػي إدارة المؤسسػػػة كمػػػا تبنػػػي أسػػػاليب إداريػػػة قديثػػػة االمػػػة كمػػػا يسػػػاكد
 الديميراطية يالقيار  تت ؽ يطبيعة الظريؼ الداخمية لممؤسسة التعميمية.

  يعؿ مؤسسة رياض اتط اؿ يهازًا منتيًا متطيرًا متقركػًا ذا همسػ ة إداريػة نايقػة  تيػيـ
 يتعاينهـ هي اتخاذ اليرارات.كما ت اكؿ أهرادا يالتزامهـ بالمسليلية 

   تػػيهير منػػاخ م تػػيح لقػػؿ الملػػكست التػػي تيايػػ  يميػػع اليقػػدات اإلداريػػة هػػي المؤسسػػة
 سيات بيف اليماكة الياقدة أي بيف اليماكات يبع ها.

  تغييػػر الت كيػػر غيػػر الصػػقي الػػذي اػػد يييػػد كنػػد اتهػػراد إلػػا اتياهػػات إييابيػػة تيعمهػػـ
ف إلػا قمػيؿ يديػدة لهػا  يتغييػر التياليػد اليديمػة التػي يتعرهيف كما الملكست ييتيصػمي 

 تقد مف الت كير المتيدد إلا أنماط يديدة يايـ مبتكرة تنمي اإلبداع.

  تنمية ريح اليماكة مف خػسؿ زيػادة دريػة اإلقسػاس بت اكػؿ يديناميكيػة اليماكػة داخػؿ
 المؤسسة.

 قتا يقيؽ أهداهها ييييب كف تساؤالت . استخدـ البقث القالي المنهج اليص ي
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 أواًل : ماهية اهليكل التنظيني للنؤسسة التعلينية ونظرياته :
  يػػػرى الػػػبعض أف الهيكػػػؿ التنظيمػػػي كبػػػارة كػػػف رسػػػـ تي ػػػيقي يي ػػػ  أاسػػػاـ المنلػػػػ ة

ييقػػػداتها التنظيميػػػة  يخطػػػيط السػػػمطة التن يذيػػػة ياليظي يػػػة  يانػػػيات االتصػػػاؿ الرسػػػمية 
 .(9)البيانات يالمعميمات هي صيرها المختم ة يالتي تقدد تدهؽ

  ييػراا  خػريف كمػا أنػ  اإلطػار الػذي يي ػ  التيسػيمات أي اليقػدات أي اتاسػاـ اإلداريػة
التي تتكيف منها المنظمة مرتبة كمػا لػكؿ مسػتييات هػيؽ بع ػها الػبعض  ت خػذ لػكؿ 

يييهػػات مػػف هػػـر يربطهػػا خػػط سػػمطة رسػػمية تنسػػاب مػػف خسلػػ  اتيامػػر يالتعميمػػات يالت
المسػػتيى اتكمػػا إلػػا اتدنػػا  يمػػف خسلػػ  تت ػػ  نيػػاط اتخػػاذ اليػػرارات يمراكػػز السػػمطة 

 .(10)يالمسليلية

  كمػػا يرعػػرؼ الهيكػػؿ التنظيمػػي كمػػا أنػػ  ةرسػػـ أي خريطػػة تنظيميػػة لميظػػالؼ المتياعػػة أي
سػي الميييدة هعًس هي المنل ة  مي قًا هيها المناصػب اإلداريػة المختم ػة يالتسمسػؿ الرلا

ياإلداري  يالعساة ياالرتباط بيف مختمػؼ اليقػدات يالسػمطات التن يذيػة ياالستلػارية  أي 
أنػػػػ  يصػػػػؼ خطػػػػيط انسػػػػياب السػػػػمطة يالمسػػػػليلية يلػػػػريط المراابػػػػة تغػػػػراض السػػػػيطرة 

 .(11)يالتنسيؽ  يهي تصير أنلطة المؤسسة يهيًا تهداههاة

مطات  يي ػػ  هيػػ  تسمسػػػؿ يكمػػا هػػذا هػػ ف الهيكػػػؿ التنظيمػػي هػػي هيكػػؿ لمعساػػػات يالسػػ
اليظالؼ ياتكماؿ  كذلؾ هي هيكؿ ليظالؼ الملريع  ههػي ي ػـ ميميكػة اليظػالؼ التػي يهػتـ 
بهػػا ييقيػػؽ مػػف خسلهػػا أهػػداهها  يأخيػػرًا هػػي هيكػػؿ لمعمميػػات اإلداريػػة  قيػػث ي ػػـ ميميكػػة مػػف 

طػػػيط يتنظػػػيـ السياسػػػات ياإليػػػراتات ياليياكػػػد التػػػي تقػػػدد كي يػػػة أدات العمميػػػات اإلداريػػػة مػػػف تخ
 يتييي  يراابة ياتخاذ ارارات.

ػ:(12)وطنػأعمػاضظظرغاتػاضتيػداعطتػسيػبظاءػاضؼغاصلػاضتظظغطغظػطاػغضي
 : Classical Theoryالهظرية المالسيمية  -1

ظهرت هي اليػرف العلػريف يسػميت بالكسسػيكية لػنمط الت كيػر الػذي اامػت كمػا أساسػ   
بػػار أف ال ػػرد  لػػة يلػػيس مػػف المتغيػػرات التػػي لهػػا قيػػث ركػػزت هػػي ميممهػػا كمػػا العمػػؿ كمػػا اكت

 .(13)أثرها هي السميؾ التنظيمي  يادرت  كما التكيؼ يالت امـ مع العمؿ الذي يزايل 
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ييت مف هذا المدخؿ إلا ميميكة المبػادئ هػي تصػميـ الهيكػؿ مثػؿ التخصػص يتيسػيـ 
ة  يتكػػػػاهؤ السػػػػمطة العمػػػػؿ  يتكػػػػييف اإلدارات  ينطػػػػاؽ اإللػػػػراؼ  ييقػػػػدة اتمػػػػر  يتػػػػدرج السػػػػمط

 يالمسليلية  ييقدة التييي   أي المركزية.
 : The Human Behavior Theoryهظرية العالقة اإلهساهية  -2

تعتبر بداية التطير نقي الدراسة اليادة لمسػميؾ التنظيمػي هػي المؤسسػات التعميميػة  مػف 
د يت ثيرهػا كمػا المؤسسػة خسؿ إدراؾ أهمية يأنماط العساػات يالت ػاكست التػي تقػدث بػيف اتهػرا

يمف ثـ كما نتالج اتدات  يهنػاؾ ميميكػة مػف النتػالج المهمػة بخصػيص اليانػب اإلنسػاني هػي 
 :(14)العمؿ تتمثؿ هيما يمي

 .ظريؼ العمؿ المادية ليست هي المقدد الرليس لك اتة العمؿ يمستيى اإلنتايية 

  اكمػػػػػة معهػػػػػـ مػػػػػف خػػػػػسؿ          أنمػػػػػاط الييػػػػػادة اإلييابيػػػػػة المت همػػػػػة لظػػػػػريؼ العػػػػػامميف  يالمت
االتصػػػػاؿ بهػػػػـ يملػػػػاركتهـ هػػػػي العمميػػػػة اإلداريػػػػة  تزيػػػػد مػػػػف معنييػػػػاتهـ يبالتػػػػالي زيػػػػادة 

 إنتاييتهـ.

 .المكاهآت يالقياهز غير المادية ت طمع بدير هاـ هي ق ز العامميف يلعيرهـ بالر ا 
لتػػي تنلػػ  بػػيف يكميػػ  هػػ ف نظريػػة العساػػات اإلنسػػانية ركػػزت كمػػا العساػػات يالت ػػاكست ا

اتهػػراد هػػي العمػػؿ  ياكتبرتهػػا المػػؤثرة هػػي رهػػع اإلنتاييػػة  يلكنهػػا أهممػػت ييانػػب أخػػرى لهػػا تػػ ثير 
 كما العمؿ كالبيلة المقيطة بالمؤسسة  يدير التدريب يالخبرات هي أدات العمؿ.

يمػػػع ذلػػػؾ يمكػػػف االسػػػت ادة مػػػف نظريػػػة العساػػػات اإلنسػػػانية هػػػي بنػػػات الهياكػػػؿ التنظيميػػػة 
سػػة التعميميػػة  قيػػث أف االهتمػػاـ بالعنصػػر البلػػري هػػي المؤسسػػة يهػػـ العػػامميف  ييمػػؿ مػػف لممؤس

الملاكؿ اإلدارية المرتبطة بهـ مثؿ  عؼ الر ا اليظي ي  يغياب االلتػزاـ التنظيمػي  يالصػراع 
 داخؿ العمؿ.

يساهمت النظريات القديثة هي بنات الهياكؿ التنظيمية يتتمثػؿ أهػـ هػذا المسػاهمات مػف 
 ؿ النظريات التالية :خس

 : System Theoryهظرية الهظن  -3

تعتمػػد هػػذا النظريػػة كمػػا أف التنظػػيـ نظػػاـ متكامػػؿ يت اكػػؿ مػػع ظػػريؼ البيلػػة الخارييػػة 
يالداخميػػػة كمػػػا قػػػد سػػػيات  يبالتػػػالي هػػػ ف اإلدارة المدرسػػػية يهيػػػًا لهػػػذا النظريػػػة لػػػبكة مػػػف الػػػنظـ 

ة كما مسػتيى المدرسػة يمكينػات العمميػة التعميميػة يمػا ال ركية المترابطة  تمثمها اإلدارات ال ركي
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نسػانية هيمػا بيػنهـ  يكػؿ مػف هػذا اإلدارات يالمكينػات تعمػؿ  ينتج كنهػا مػف كساػات ايتماكيػة يا 
 .(15)لتقييؿ المدخست إلا مخريات مستهدهة مف العممية التعميمية

د ك ػاتة المؤسسػات ييمكف االست ادة مف نظرية النظـ هي المؤسسة التعميمية  قيث تعتمػ
كما ادرتها كما التقكـ بالمكينات اتساسية الداخمية لمعممية التعميمية  يكمػا اليػدرة كمػا إاامػة 
العساات النايقة مع مؤثرات البيلة الخاريية  يكما اليدرة كما التعميـ مف التغذيػة العكسػية مػف 

ة يالمتػػػػ ثريف بهػػػػا خػػػػسؿ مػػػػا تػػػػـ رصػػػػدا مػػػػف معميمػػػػات مػػػػف المسػػػػت يديف  يمػػػػف خػػػػدمات المؤسسػػػػ
 ياالست ادة منها هي تعديؿ المدخست أي كمميات التلغيؿ.

 : Contingency Theoryالهظرية الموقفية -4

تركػػز هػػذا النظريػػة كمػػا االرتبػػاط اليػػيي يالعساػػة اليثييػػة بػػيف التصػػرهات اإلداريػػة يبػػيف 
ميػػػة أف المػػػدير خصػػػالص المياػػػؼ التػػػي تػػػتـ هيهػػػا هػػػذا التصػػػرهات  يهػػػذا يعنػػػي مػػػف الناقيػػػة العم

 .(16)ال عاؿ هي الذي يلكؿ أكمال  يتصرهات  لتتستـ يتتمالا مع المياؼ المعيف بكامم 
ييهيػًا لهػذا النظريػة هػ ف المؤسسػة التعميميػػة ال تطبػؽ طرييػة ياقػدة هػي إدارتهػا  يبالتػػالي 

تػياهر مف المتياع أف ت خذ تصػميمًا مختم ػًا يتناسػب مػع الظػريؼ يالمياػؼ اليديػد  يهػذا يتطمػب 
اليػػدرات يالمهػػارات يالخبػػرات السزمػػة لمعػػامميف  قتػػا يمكػػنهـ التعامػػؿ مػػع الميااػػؼ التػػي تيايههػػا 

 المؤسسة  ياختيار اتسميب المسلـ لمتعامؿ مع هذا الميااؼ.

 ثانيًا: أبعاد اهليكل التنظيني للنؤسسة التعلينية ومناذجه :
 :(17)تتمثؿ هذا اتبعاد هيما يمي

ػ:ػFormalizationاضردطغظػػ-1
يلػػير م هػػـي الرسػػمية إلػػا اكتمػػاد المؤسسػػة التعميميػػة  كمػػا اليػػيانيف ياتنظمػػة ياليياكػػد 
يالتعميمػػات ياليػػرارات ياإليػػراتات  ياالتصػػاالت المدينػػة  هػػي تيييػػ  ي ػػبط سػػميؾ ال ػػرد يأهعالػػ  

ها  ارت ػاع يتصرهات  أثنات أدات كمم   قيث ييابؿ ازدياد اليياكد المنظمة لمعمؿ يدرية التمسؾ ب
هي مستيى الرسمية داخؿ العمؿ  هاليياكد ال ت ع قديدًا كما ما يييـ بػ  ال ػرد هيػط  بػؿ أي ػًا 

 .(18)كما اتياهات ت كير ال رد  لتصب  هي النمط السميكي السالد داخؿ العمؿ
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ػ:ػCentralizationاضطرصزغظػػ-2
أي السمركزيػة  ينعنػي  مف العيامؿ المؤثرة هي تصميـ الهياكػؿ التنظيميػة دريػة المركزيػة

بالمركزية تركيز السمطة هي إدارة المؤسسة  يالرييع إلا اإلدارة هي اتخاذ كاهة اليػرارات المنظمػة 
لمعمػػؿ  أمػػا السمركزيػػة هتعنػػي تيزيػػع السػػمطات كمػػا مختمػػؼ المسػػليليف كػػف العمميػػة التعميميػػة   

 .(19)يمنقهـ قرية اتخاذ اليرارات يتصريؼ اتمير المتعمية بالعمؿ
يتعتمػػػد المركزيػػػة يالسمركزيػػػة كمػػػا دريػػػة ت ػػػييض السػػػمطة مػػػف أكمػػػا إلػػػا أسػػػ ؿ داخػػػؿ 
المؤسسػػة  هكممػػا زات الت ػػييض زادت السمركزيػػة يالعكػػس صػػقي   يكممػػا تعيػػدت أكمػػاؿ التنظػػيـ 
يزادت خبرات يتخصصات العامميف  كاف مػف الصػعب إتبػاع اتسػميب المركػزي هػي اإلدارة  أمػا 

يـ صغيرًا ييعتمد كما خبػرات يتخصصػات بسػيطة  ه نػ  مػف الممكػف الميػيت إذا كاف قيـ التنظ
 إلا السمركزية.

ػ:ػSpecializationاضتخصصػػ-3
يلػػير إلػػا كػػدد التخصصػػات المهنيػػة يهتػػرة التػػدريب المطميبػػة لكػػؿ تخصػػص  أي دريػػة 
ة تقديػػػد المتطمبػػػات ال نيػػػة يالتخصصػػػية طبيػػػًا لمتيصػػػيؼ الػػػيظي ي لميميكػػػة اتنلػػػطة بالمؤسسػػػ

التعميميػػة  يتلػػير التخصصػػية إلػػا تيميػػع نػػيكي لميميكػػة اتنلػػطة اليظي يػػة داخػػؿ المؤسسػػة  
  ييػنيـ كنهػا مبػدأ تيسػيـ Functional Specializationيهي ما يعػرؼ بالتخصػص الػيظي ي 

 .(20)العمؿ  يتقديد  لية التنسيؽ بيف مختمؼ اتنلطة
ػ:ػStand Ordinationاضتػظغنػواضػغاسػػ-4

نيف تعريػػػؼ يتقديػػػد اليياكػػػد ياإليػػػراتات التػػػي تقػػػدد السػػػميؾ الػػػيظي ي هػػػي ييصػػػد بػػػالتي
مختمػؼ الميااػؼ داخػػؿ المؤسسػة  ممػػا ي ػ ي كميهػػا اللػركية التنظيميػػة يالييػاس ييصػػد بػ  نتػػاج 

بػػيف السػػمطة التلػػريعية يالتن يذيػػة يقػػدد اتدات الػػيظي ي يهيػػا لميميكػػة مػػف  ليهػػد تينينػػي ملػػترؾ
 .(21)المعايير

ػ:Configurationأوػأدضوبػاضترتغبػاضذصضغظػػ-5
يييصػد بهػػا طبيعػػة اتديار اليظي يػػة يكي يػػة تيزيعهػػا كمػػي مختمػػؼ المسػػتييات التنظيميػػة 

داخػػػؿ المؤسسػػػة  ييلػػػير ميثػػػاؽ التنظػػػيـ إلػػػي  Organizational Chartطبيػػا لميثػػػاؽ التنظػػػيـ
التػػػي يعػػػيف كمػػػي  ال مسػػػ ة التػػػي تقػػػدد سػػػميؾ اليماكػػػة  يالتييهػػػات  ياتهػػػداؼ ياليػػػيـ التنظيميػػػة



1028  (4ج)أكتوبر ( 111)العدد   اجملة كلية الرتبية ببنه  

 

 323 

اليماكة التمسؾ بها. كمػا يت ػمف هػذا البعػد نطػاؽ السػمطة المسػؤيلية ياتياهػات تيزيعهػا داخػؿ 
 .(22)الهـر التنظيمي  ينطاؽ الراابة كما المستيى التنظيمي

ػ:ػTraditionalismاضتػضغدغظػػ-6
يػػػث يػػػؤدي ييصػػػد بهػػػا اإليػػػراتات البيرياراطيػػػة االلتػػػزاـ بػػػالييانيف يالتعميمػػػات المدينػػػة  ق

ت اكؿ اتهراد داخػؿ المؤسسػة إلػا نلػيت كساػات تتعػدى نطػاؽ التيصػيؼ الرسػمي لػ ديار  ممػا 
ينيـ كنها ميميكة مف الممارسات  يالتياليد  يالعادات تعكس السػميؾ ال عمػي ل هػراد ال السػميؾ 

 .(23)الرسمي المقدد مف ابؿ التنظيـ
لممؤسسػػة التعميميػػة  ارتػػبط كػػؿ منهػػا يتييػػد ثسثػػة أنػػياع تمثػػؿ نمػػاذج الهيكػػؿ التنظيمػػي 

باتياا تنظيري قددت هيػ  أبعػاد الهيكػؿ  يتييهاتػ   يمكانػة العنصػر البلػري  يهيمػا يمػي كػرض 
 :(24)لهذا النماذج

 : The Bureaucratic Structureالهيمل البيروقراطي -1

ييػػة تلػير البيرياراطيػة إلػا أنهػا ةهيكػؿ تنظيمػي يتصػؼ بييػيد هيكػؿ يلػغم  اتهػراد بطر 
التعيػػيف  يسػػتند كمػػا اليػػيانيف المعريهػػة بهػػدؼ تقديػػد خطػػيط السػػمطة يالمسػػليلية  يالػػذي تتطمػػب 
هيػػ  كمميػػة تبريػػر اليػػرار يالريػػيع إلػػا السياسػػات المعريهػػة داخػػؿ المؤسسػػة يالتػػي تقػػدد لػػركيتها 

هػا سمطات خارج الهيكؿ التنظيمي  لذا ه ف البيرياراطية تعد نظػاـ مقػدد مػف اتنلػطة يػتـ تنظيم
يتنسييها بلكؿ دايؽ بهدؼ تقييؽ أغراض معينة  يمف ثـ تييد ميميكة مف الخصالص يتميز 

 :(25)بها الهيكؿ البيرياراطي  منها
 .تيسيـ العمؿ استنادًا إلا مبدأ التخصص اليظي ي 

 .تيزيع اتنلطة كما اتهراد بلكؿ ثابت يمقدد كيايبات يظي ية 

 تقديػػػد نطػػػاؽ السػػػمطة يالمسػػػليلية طبيػػػًا  تيزيػػػع السػػػمطة بلػػػكؿ رسػػػمي يثابػػػت  كمػػػا يػػػتـ
 لممستييات التنظيمية.

  تلير هرميػة الهيكػؿ يمسػتييات تػدرج السػمطة إلػا ييػيد نظػاـ صػاـر مػف العساػات بػيف
 الرليس يالمرؤيس.

  الرسػػمية يتلػػير إلػػا االكتمػػاد كمػػا اليػػيانيف ياليياكػػد ياإليػػراتات  بهػػدؼ الت كيػػد كمػػا
 يقدة العمؿ.
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 :Contingency Structureالهيمل الموقفي  -2

 Internalييؤكػػػد كمػػػػا اختيػػػػار كناصػػػػر الهيكػػػؿ بغػػػػرض تقييػػػػؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي 

Consistency  بما يت ؽ مع االتساؽ اتساسي لمياؼ التنظيـ مف قيـ  يكمر  ينيكيػة البيلػة
ج التػػي يعمػػؿ هيهػػا  ييسػػتند هػػي بنالػػ  كمػػا اتسػػس يالمبػػادئ البيرياراطيػػة هػػي بنػػات التنظػػيـ يتنػػدر 

 :(26)تمؾ النماذج  مف
 :The Simple Structureالهيكل البسيط أ( 

هي الهيكؿ الذي يكيف كدد اليقػدات التنظيميػة هيػ  )اتاسػاـ ياإلداراتة( مقػديدة بسػبب 
امػػػة كػػػدد العػػػامميف  ييتميػػػز هػػػذا الهيكػػػؿ ببسػػػاطة الهػػػـر اإلداري  يانخ ػػػاض مسػػػتيى االخػػػتسؼ 

ليهػػاز ال نػػي المتمثمػػة هػػي الراابػػة اإلداريػػة يالتكنيليييػػا  يالتعيػػد بػػيف اليقػػدات  يانخ ػػاض نسػػبة ا
يانخ اض نسبة اليهاز المعايف المتمثؿ هي العساات العامة  يالميمس التلريعي  ييقدات دكـ 
اليرار  يالبقيث ياترليؼ  كما يتميز بانخ اض مستيى القاية إلا التدريب  ييتصؼ بمركزيػة 

 .(27)اتخاذ اليرار  يي ع اإلستراتييية
 : The Machine Bureaucracyبيروقراطية اآللة ( ب

ـ يهياً لهذا       النمط بيييد  يييد هذا الهيكؿ هي بيلة تتصؼ بالثبات يالبساطة  ييتميز التنظي
دريػػة كاليػػة مػػف التخصػػص يالرسػػمية يتيسػػيـ العمػػؿ  كمػػا يتميػػز بتقديػػد دايػػؽ لممسػػليلية  يدريػػة كاليػػة 

ما سمبيات  هيؤدي التخصص يتيسيـ العمؿ إلا التمايز التنظيمي  مما يترتب نسبياً مف مركزية السمطة  أ
كميػػ  ظهػػير صػػراع يان صػػاؿ بػػيف اليقػػدات التنظيميػػة  كػػذلؾ الممػػؿ يامػػة اإلبػػداع لػػدى العػػامميف بسػػبب 

 .(28)المغاالة هي استخداـ النظـ يالميال  يالتلدد هي تطبييها
 : The Professional Bureaucracyالبيروقراطية المهنية ( جـ

ظهػػر هػػذا الػػنمط مػػف التنظػػيـ مػػع ظهػػير منظمػػات كبيػػرة القيػػـ يذات تخصػػص كػػاؿ  
يبالتػػػالي تتطمػػػب متخصصػػػيف كمػػػا دريػػػة كاليػػػة مػػػف التػػػدريب يالت هيػػػؿ  ييتصػػػؼ هػػػذا الػػػنمط 
بازديايية الهـر ه قدهما مهني ياخخر إداري  ييتميػز اتيؿ بالديميراطيػة هػي قػيف يتميػز الثػاني 

طيػػة  كمػػا يتصػػؼ هػػذا الػػنمط بالسمركزيػػة هػػي العمػػؿ قيػػث أكطػػت دريػػات كاليػػة مػػف بالبيريارا
القرية يالسمطة ل هراد تدات أكمالهـ ييتمتع الهيكؿ المهني باالستيسلية  يالراابة اليماكية كما 

 .(29)اليرار اإلداري
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 :  Divisionalized formالنمط المنقسم ( د
مػف اليقػدات اإلداريػة المسػتيمة  ػمف التنظػيـ الياقػد  يتصؼ هذا النمط التنظيمي بيييد كدد 

ـ مسليلة كف ميميكة اتنلطة الخاصة بها تقت إلراؼ  هكؿ يقدة مف اليقدات هي ظؿ الهيكؿ المنيس
رلػػيس اليقػػدة  يأي ػػًا لكػػؿ يقػػدة رسػػالتها يمياردهػػا الماليػػة يالبلػػرية يكمميتهػػا المسػػتيمة  مػػع ييػػيد هيلػػة 

تتػيلا الراابػة كمػا هػذا اليقػدات  يمػف المسقػظ أف هػذا الػنمط التنظيمػي مستيمة كما مستيى المدرسة 
 .(30)يتي  القرية لميقدات هي تسيير أكمالها يلكف تقت إلراؼ مركزي

 :هـ( الهيـكل المؤقت
يتكيف الهيكؿ المؤات مف هريؽ كمؿ ييتـ اختيار أك ال  مف اإلدارات اليظي ية اليالمة 

ا يتـ إنياز العمؿ يريع هؤالت اتك ات إلا سػابؽ كممهػـ  هي المؤسسة بلكؿ مؤات  أي كندم
ييمتاز هذا النمط مف التنظيـ بعدـ ييػيد تػدرج هرمػي يلػيس هيػ  أاسػاـ ثابتػة  يال اياكػد رسػمية  
ييتميػػػز أي ػػػًا بالمرينػػػة يالسمركزيػػػة  ييتميػػػز أك ػػػال  بمهػػػارات يخبػػػرات كاليػػػة تسػػػاكدهـ كمػػػا 

 .(31)تقييؽ أهداؼ المؤسسة
 : Mechanistic Structureالميكانيكي الهيكل ( و

يؤكػػد ييتػػرب الهيكػػػؿ الميكػػانيكي كمػػا تيسػػػيـ العمػػؿ  يهػػـر السػػػمطة  يانػػيات االتصػػػاؿ  
 :(32)يالتخصص اليظي ي  يمف خصالص هذا الهيكؿ هي

 .هـر مقدد مف السمطة  يالراابة يانيات االتصاؿ 

 .استلثار اإلدارة العميا بعممية اتخاذ اليرار 

 ارة العميا بالمعميمات يالبيانات.استلثار اإلد 

  التخصصػػػية ياالخػػػتسؼ بػػػيف اتنلػػػطة اليظي يػػػة يمػػػا يتتبعهػػػا مػػػف تمػػػايز يتنػػػيع اتديار
 اليظي ية.

 .تتقكـ ارارات يتعميمات اإلدارة العميا هي تقديد اتياهات السميؾ اليظي ي ل هراد 

  بكؿ مياع يظي ي.تريمة القييؽ  يالمسليليات  يأساليب اتدات إلا مسليليات تناط 

 .اليالت يطاكة الرؤسات أهـ مقددات بيات ياستمرار ال رد هي التنظيـ 

 .التقديد الدايؽ لميايبات  يالمسليليات يأساليب اتدات 
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 : Organic Structureالهيكل العضوي ( ز
 :(33)يتصؼ هذا الهيكؿ بالخصالص التالية

  تػػػػتـ مػػػػف خػػػػسؿ كمميػػػػة الت اكػػػػؿ التقديػػػػد الػػػػدالـ ل نلػػػػطة التػػػػي ييػػػػـي بهػػػػا ال ػػػػرد يالتػػػػي
 بيف العامميف.

  إسػػػػػػهاـ طبيعػػػػػػة التخصػػػػػػص ينيكيػػػػػػة الخبػػػػػػرة لػػػػػػدى ال ػػػػػػرد هػػػػػػي إثػػػػػػرات اليظي ػػػػػػة العامػػػػػػة
 داخؿ المؤسسة.

 .يييد هيكؿ مف السمطة  يالراابة  ياالتصاؿ 

 .يريع اختسؼ المكانة إلا كامؿ اتادمية 

 .انتلار مبدأ االلتزاـ بيف العامميف هي المؤسسة 

 .تعتبر المسليلية يزت مقديد مف قييؽ يالتزامات ال رد 

  االتصاالت يانبية أكثر منها أهيية  ييت ػمف مقتػيى االتصػاؿ إرلػادات ينصػال  أكثػر
 منها أيامر.

 : مراحل بناء اهليكل التنظيني للنؤسسة التعلينية ومبادئه :ثالثًا
 :(34)تتمثل هذه المراحل في

ػ:ػUnfreezingاإلذابظػ(ػأ
ذا المرقمة ةاإلذابةة مقايلة إثارة ذهف العامميف بالمؤسسة التعميمية  ل ريرة القاية إلا تمثؿ ه

ـ إلا تمؾ الملاكؿ التي تعيؽ الهيكؿ التنظيمي بالمؤسسة  يهي إثارة  التغيير  ههي مقايلة ليذب انتباهه
بداكية لقؿ ملاكمهـ  يال يمكف لممؤسسة التعميم ـ لمبقث كف قميؿ ذتية يا  ية أف تقيؽ ذلؾ ما لـ لداهعيته

 تيـ بتهيلة العامميف  يبذلؾ يتـ تقرير المياؼ مف أي تغيرات.
ػ:ػChangeاضتعغغرػػب(

الػػذي ييػيـ بػػ  اليػالميف كمػػا تطػيير الهيكػػؿ  Interventionأمػا التغييػر هيعنػػي التػدخؿ 
سسػة التنظيمي يأسػاليب العمػؿ ياإليػراتات التنظيميػة  يكمػا السػميؾ ال ػردي ياليمػاكي هػي المؤ 

التعميميػػة  أي أنهػػا ميميكػػة مػػف التغيػػرات المخططػػة التػػي تسػػتخدـ هػػي التطػػيير  بمعنػػا التييػػ  
دخػاؿ بػرامج أي تطبييػات أي ممارسػات أي مهػارات أي هػي يميعػًا  بػؿ إنهػا  نقي مستيى يديػد  يا 
مرقمػة تعمػـ أي يكتسػػب هيهػا العػامميف  أنماطػػًا يديػدة مػف التصػػرؼ يالسػميؾ ال ػردي ياليمػػاكي  

 لتي تساكدهـ هي ميايهة ملاكمهـ يهي التغيير إلا اتقسف.يا
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ػ:ػRefreezingاضتجطغدػػ(جـ
يتهتـ هذا المرقمة بقماية يصيانة التغيير الذي تـ التيصؿ إلي   قيث إف هػذا المرقمػة 
تهػػتـ بقمايػػة يصػػيانة التغييػػر الػػذي تػػـ التيصػػؿ إليػػ   يمقايلػػة التثبيػػت يالق ػػاظ كمػػا المكاسػػب 

تػػـ تقيييهػػا مػػف التطػػيير  بمعنػػا أف تسػػعا نقػػي إييػػاد تػػيازف يديػػد  قتػػا ال تعػػيد  يالمزايػػا التػػي
 المؤسسة إلا الممارسات اليديمة.

يتتعػػدد مبػػادئ الهيكػػؿ التنظيمػػي لممؤسسػػة التعميميػػة  بتعػػدد كناصػػر العمميػػة التعميميػػة  
ثيػػؽ بيميػػع يذلػػؾ باكتبػػار أف الهيكػػؿ التنظيمػػي مػػف أهػػـ يظػػالؼ العمميػػة اإلداريػػة يلػػ  ارتبػػاط ي 

اليظالؼ اإلداريػة اتخػرى  يلػذلؾ كنػد ي ػع الهيكػؿ التنظيمػي لممؤسسػة التعميميػة ييػب مراكػاة 
 :(35)المبادئ التالية

 وضوح الهيمل التهظيمي : -1

يمثػؿ الهيكػػؿ التنظيمػي لممؤسسػػة التعميميػة الصػػيرة أي اللػكؿ الرسػػمي لتنظػيـ المؤسسػػة  
السػمطة التعميميػة بػااتراح هػذا اللػكؿ الرسػمي بمسػتييات  ييييـ اإلدارييف يالييادات المسليلة كػف 

المختم ػػة  يهػػي هػػي أبسػػط صػػيرة ي خػػذ لػػكًس هرميػػًا يمثػػؿ امتػػ  مػػدير المؤسسػػة التعميميػػة  ييمثػػؿ 
 .(36)يسم  يااكدت  العامميف بالمؤسسة هي يميع مستيياتهـ

يقػدات التنظيميػة ييعد الهيكؿ التنظيمي بمثابػة اإلطػار الػذي يقػدد اتاسػاـ ياإلدارات يال
داخػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة  هييػػـي بتيسػػيـ اتكمػػاؿ ياتنلػػطة يتيزيعهػػا كمػػا العػػامميف كػػؿ قسػػب 
اختصاص  لتقييؽ أهداؼ المؤسسة  كما يقػدد العساػات اليظي يػة يخطػيط السػمطة يالمسػليلية  

ييػة مػع اليظػالؼ يميااع اتخػاذ يتن يػذ اليػرارات اإلداريػة  ييػرتبط هػذا الترتيػب الهرمػي بعساػات أه
التػػي هػػي ن ػػس المسػػتيى  يكساػػات رأسػػية مػػع المسػػتيى اتكمػػا هػػي اإللػػراؼ  ييسػػاكد ي ػػيح 
الهيكؿ التنظيمي هي تيرير اتكماؿ المطميب أدالها يالتعرؼ كما نياط اليية ينياط ال عؼ هي 

 .(37)التنظيـ  يدراسة نياط ال عؼ يااتراح التعديست المناسبة لها
 :ــدافوضـــوح الهــ -2

ييػػب أف يكػػيف لكػػؿ هيكػػؿ التنظيمػػي هػػدؼ يسػػعا إلػػا تقيييػػ   يالتنظػػيـ اإلداري السػػميـ 
هي الذي يكيف الهدؼ هي  مقددًا ييا قًا ليميػع العػامميف  يبالتػالي يمكػف النظػر إلػا المؤسسػة 
التعميميػػة كمػػا أنهػػا مؤسسػػة هادهػػة  يييػػب كمػػا اليػػالميف كميهػػا مػػف ي ػػع أهػػداهها هػػي ميدمػػة 
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لكي ية بنات هيكؿ تنظيمي ييد  مع التعرؼ كما الميارد ياإلمكانات المتاقة التي تساكد ت كيرهـ 
 .(38)كما تقييؽ اتهداؼ

 تفويض السلطة : -3

ييصد بت ييض السمطة نيؿ قؽ التصرؼ ياتخاذ اليرارات إلا العامميف  بمعنا أف يعهػد 
اـ إلػا أقػد العػامميف ليبالػرها المدير المختصة بيزت مف سمطات  المخيلة لها أصًس بمييب النظ

تقت إلراه   يت ييض السمطة ال يعنا انتياؿ المسػليلية إلػا ال ػرد الػذي هي ػ  المػدير هػي يػزت 
مػػف سػػمطات   هالمسػػليلية ال ت ػػيض ييبيػػا المػػدير مسػػليؿ أمػػاـ اليهػػاز اإلداري اتكمػػا  ييعتبػػر 

سؽ اتهػػراد هػػي أكمػػالهـ ت ػػييض السػػمطة يسػػيمة أساسػػية لقيػػاة المؤسسػػة  قيػػث يسػػاكد كمػػا انطػػ
يالتصرؼ السريع لميابمة ملاكؿ العمؿ  مػع إتاقػة ال رصػة لممػدير ليت ػرغ ل كمػاؿ الرليسػة التػي 

 .(39)تتناسب مع خبرت 
 تكسين وتحليل العمل :-4

نمػا يػتـ  اللؾ إف العمؿ هي المؤسسة التعميمية ال يتـ كما مستيى كؿ هرد كمػا قػدة  يا 
مػف العػامميف  ممػا يػؤدي إلػا التناسػؽ يالتكامػؿ هػي اتكمػاؿ   كف طريؽ تكاتؼ يهػيد ميميكػة

يمف اليا   أف ال رد كندما يركز يهيدا هي مياؿ كمؿ مقدد يستطيع أف ينمي ادرات  يخبرات  
هي هػذا الميػاؿ ييصػؿ إلػا مسػتيى أكمػا مػف الك ػاتة هػي اتدات  يتيسػيـ العمػؿ يعنػي االكتمػاد 

تخصػص طبيػًا ليدراتػ   بقيػث يعهػد لكػؿ ميػاؿ كما التخصػص قيػث ييػيـ كػؿ لػخص بعمػؿ م
أه ؿ العامميف كما اليياـ ب   خاصة يأف ميتمع الييـ يقتـر التخصص يتيسيـ العمؿ  يييصد 

 .(40)بتقميؿ العمؿ تقديد أنلطة المؤسسة يتقميمها إلا كناصرها ال ركية
يات  يتبػػدأ مهمػػة تيسػػيـ العمػػؿ المدرسػػي بتقديػػد أهػػداؼ المدرسػػة كمػػا مختمػػؼ المسػػتي 

بداية مف مستيى اإلدارة المدرسػية يقتػا مسػتيى إدارة ال صػؿ المدرسػي )قيػرة الدراسػة(  يمػدير 
مكانيػات العػامميف  المدرسة الناي  هي الذي يقرص كما كممية تيسيـ العمػؿ هػي  ػيت اػدرات يا 
 مع   يذلؾ بتقديد اتنلطة المدرسية ال ريرية لمتسميذ يتيسيمها كما مػدى زمنػي يلػغؿ العػاـ

 .(41)الدراسي ثـ تيزيع هذا اتنلطة كما اليالميف بالعممية التربيية يهي ميدمتها المعمميف
 روهة التهظين :ــــم -5

المرينة هي اليدرة كما أدات المهاـ اليظي ية بيدر كبير مف القرية داخؿ إطػار اتنظمػة 
هػػػي اتمػػػير  يالميػػػيت يالمسػػليليات ياليايبػػػات اليظي يػػػة هػػي المؤسسػػػة التعميميػػػة  يذلػػػؾ بالتيسػػط 
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لمقػػػؿ اتيسػػػر ديف تيػػػايزات أي إهمػػػاؿ بيايبػػػات اليظي ػػػة  أي إقػػػداث أي هي ػػػا داخػػػؿ اإلدارة 
 .(42)تنعكس سمبًا كما أدات المؤسسة بلكؿ كامؿ

يالمرينػة مطمػب مهػـ أنهػػا تسػاهـ هػي اليػدرة كمػػا رهػع مسػتيى اتدات  يتقييػؽ اليايبػػات 
اػػت  مػػع إمكانيػػة التغييػػر ل قسػػف ياته ػػؿ  كمػػا أف اليظي يػػة  يتيميػػؿ الميهػػيد  ياختصػػار الي 

المرينة تيمؿ مف الن يات يارت اع التكم ة التلػغيمية لممؤسسػة  يتسػاهـ هػي إكسػاب الميظػؼ الثيػة 
بػػالن س  يتنميػػة يتطػػيير اليػػدرات اإلداريػػة يالن سػػية لديػػ   يتسػػاهـ هػػي إكسػػاب اإلدارة يالمؤسسػػة 

 .(43)لةاليدرة كما التطيير ياإلنتايية ال عا

 :ــــــلالتهسي-6

التنسيؽ هي أداة تنظيميػة تهػدؼ لػربط يتياهػؽ العػامميف  ياليقػدات التنظيميػة  مػف قيػث 
اليهػػػػػيد  ياتسػػػػػاليب  يالتيايػػػػػت  بمػػػػػا يعػػػػػزز هاكميػػػػػة اتدات اليمػػػػػاكي لبمػػػػػيغ هػػػػػدؼ ملػػػػػترؾ أي 

 .(44)أكثر
لتنظيـ يستهدؼ ياليدرة كما التنسيؽ مف أبرز مبادئ التنظيـ اإلداري الناي   قيث إف ا

تنسيؽ يهيد العامميف التي تت لؼ منها المؤسسة التعميميػة لتقييػؽ اتهػداؼ المنلػيدة  لػذا ينظػر 
إلا مبدأ التنسيؽ كما أن  كنصر أساسي لتكامؿ العمؿ يالبعد كف التنااض ياالزدياج يت ارب 

عػػيف كميػػ  تقديػػد اتدات  الػػذي يػػؤدي إلػػا هلػػؿ المؤسسػػة هػػي تقييػػؽ أهػػداهها  ياليالػػد اإلداري يت
برامج العمؿ يتي يقها  يتقديد االختصاصات ياليايبات يالمسػليليات التػي تيكػؿ إلػا يقػدات 

 .(45)المؤسسة يخطيط االتصاؿ بها
 رابعًا: خصائص اهليكل التنظيني املناسب لتحقيق املؤسسة التعلينية جلودتها :
ميػػػػة قتػػػا تقيػػػػؽ هنػػػاؾ ميميكػػػػة خصػػػالص لمهيكػػػػؿ التنظيمػػػي المسلػػػػـ المؤسسػػػة التعمي

 :(46)الييدة المنليدة يمف هذا الخصالص ما يمي
 التنظيـ الع يي  مف خسؿ هرؽ كمؿ متعددة اليظالؼ. (أ 

 التمكيف. (ب 

 انيات اتصاؿ م تيقة أهييًا يرأسيًا. (ج 

 لبكة أكماؿ غير رسمية. (د 
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 وسوف نوجزها عمى النحو التالي :
ػ:ػOrganism Organizationاضتظظغمػاضطضويػ(ػأ

لع ػػيي هػي التنظػيـ المسلػػـ لمظػريؼ البيليػة المتغيػػرة  ييكػيف هػذا التنظػػيـ يعػد التنظػيـ ا
مرغيبػػػػًا كنػػػػدما تنلػػػػ  متطمبػػػػات مسػػػػتمرة ال يمكػػػػف تيسػػػػيمها إلػػػػا أيػػػػزات  هاليظػػػػالؼ هػػػػي التنظػػػػيـ 
الع ػػيي ت يػػد كثيػػر مػػف تقديػػدها الرسػػمي  يكنػػد تطبيػػؽ هػػذا التنظػػيـ كمػػا المؤسسػػة التعميميػػة  

ات يطػػرؽ العمػػؿ يالسػػمطات غيػػر ممكنػػة التقديػػد  قيػػث تتسلػػا تكػػيف االختصاصػػات يالمسػػليلي
 القديد اليظي ية.

ػ:ػEmpowermentاضتطصغنػ(ػب
ييصد ب  إتاقة ال رصة الكاهية لمعامميف لممارسة السيطرة العاممة كمػا أكمػالهـ  ياتخػاذ 

ديف اليػػرارات المناسػػبة  ياكتبػػارهـ مسػػليليف كػػف النتػػالج  ديف االكتمػػاد كمػػا لػػخص أكمػػا  أي 
الريػػيع لمرؤسػػات  ييتطمػػب تطبيػػؽ هػػذا الم هػػـي كمػػا المؤسسػػة التعميميػػة  تعػػديؿ هيكػػؿ المؤسسػػة 
بمػػا يخ ػػؼ مػػف قػػدة بيرياراطيػػة المػػيال  ياإليػػراتات  كمػػا ييت ػػي أي ػػًا إكػػادة هيكمػػة المؤسسػػة  

 :(47)يهذا يعني ما يمي
 .التخمص مف اتكماؿ التي ال ت يؼ ايمة 

  ببع ها.إدماج اتكمػػاؿ المرتبطػػة 

 .تيميؿ أكبات المناصب اإلدارية ياإللراهية 

ػ:ػOpen Communication Channelsشظواتػاالتصالػاضطغتوحظػ(ػجـ
اللػػػؾ إف االتصػػػاؿ الم تػػػيح مػػػع كػػػؿ المسػػػتييات اإلداريػػػة يالعػػػامميف  مػػػف الخصػػػالص 

اركة الرليسة التػي تتصػؼ بهػا الهيكمػة المسلمػة لممؤسسػة التعميميػة  قيػث إنػ  مػف ال ػريري ملػ
يميػع العػػامميف بالمؤسسػػة هػي تبػػادؿ المعميمػػات يكيػػد القػيارات مػػع اإلدارة ياإلدارات العميػػا  كمػػا 
أف الهيكمػػة الع ػػيية يالمرنػػة تتطمػػب اإلاػػسؿ مػػف االتصػػاالت المكتيبػػة إلػػا أاػػؿ قػػد ممكػػف  يأف 

رليس االتصػػاؿ بػػيف اتهػػراد لتقديػػد أديار كػػؿ مػػنهـ يكػػيف مػػف خػػسؿ االتصػػاؿ بػػالزمست يلػػيس الػػ
يأكمػا  Bottom – Upهيط  أي يمكف أف يعتمد االتصاؿ كما تكامؿ مدخميف أس ؿ إلا أكمػا 

  قيث يسم  المدخؿ اتيؿ لمعامميف بااللتراؾ هي كممية صنع اليػرار Top  Downإلا أس ؿ 
ك سػػاس لعمميػػة الػػتعمـ  هػػي قػػيف يتػػي  المػػدخؿ الثػػاني لممػػديريف اتخػػاذ اليػػرار هػػي الظػػريؼ التػػي 

 تمر هيها رد هعؿ سريع.ينبغي ا
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ػ:ػInformation Networkingذبصاتػاألرطالػزغرػاضردطغظػ(ػد
تعتمػػػػد لػػػػبكات اتكمػػػػاؿ غيػػػػر الرسػػػػمية كمػػػػا التعػػػػايف يالقػػػػيار اتهيػػػػي بػػػػيف العػػػػامميف 
ف  ياليماكات داخؿ المؤسسة  كما تستند إلا الت اكؿ بينهـ باكتبارهـ خا عيف لعممية التعمـ  يا 

يػػػػػػة هػػػػػػي تقييػػػػػػؽ هػػػػػػذا الت اكػػػػػػؿ بػػػػػػيف العػػػػػػامميف هػػػػػػي التسػػػػػػاؤؿ التنظيمػػػػػػي أقػػػػػػد الم ػػػػػػاهيـ الييهر 
Organizational Inquiry أي ايػػػاـ أك ػػػات المؤسسػػػة بطرييػػػة هرديػػػة أي يماكيػػػة بطػػػرح  

اتسػػلمة ياتهكػػار قػػيؿ العمميػػات اليظي يػػة التػػي يمارسػػينها  يمػػف ثػػـ يتقيػػؽ الػػتعمـ كنػػدما يقػػدث 
 تياهيًا بيف النيايا ياليااع.

ف الػػتعمـ ال يتقيػػؽ هيػػط مػػف خػػسؿ الػػنظـ الرسػػمية لممؤسسػػة  مػػف سياسػػات يمػػف هنػػا هػػ 
يراتات ياياكد  يلكف مف خسؿ القػيارات يالتسػاؤالت بػيف أك ػات المؤسسػة يبع ػهـ  يخطط يا 
الػػبعض هػػي لػػكؿ غيػػر رسػػمي  ييتقيػػؽ أثنػػات تبػػادؿ أطػػراؼ القػػديث بيػػنهـ  يهػػي هتػػرة الراقػػة  

 الييمية. يأقيانًا مف ممارستهـ تنلطة القياة
يعد التنظيـ اإلداري هي المدرسة الثانيية  كممية تنسيؽ لميهيد البلرية قتا تتمكف مػف 
تقييؽ أهداهها ب اؿ تكاليؼ يميهيد ييات يب اصػا ك ػاتة يهاكميػة ممكنػة  أي أنػ  يهػتـ بتيزيػع 
  اليايبات أي اليظالؼ هي كساات مقددة يبطرييػة منسػية بػيف اليقػدات التػي ت ػمها المؤسسػة

يمػػف ثػػـ يعتبػػر التنظػػيـ هػػي اإلطػػار المتسػػع الػػذي تػػتـ هيػػ  العمميػػة اإلداريػػة يهػػي هػػي الياػػت ن سػػ  
نػػاتج كػػف العمميػػة اإلداريػػة ذاتهػػا  ييعػػد التنظػػيـ اإلداري أقػػد أهػػـ يظػػالؼ اإلدارة التػػي تعتبػػر مػػف 

هػػي اإلطػػار المكينػػات اتساسػػية لمعمميػػة اإلداريػػة بمختمػػؼ أبعادهػػا يمسػػتيياتها  هػػالتنظيـ اإلداري 
الػػذي يػػتـ بمييبػػ  ترتيػػب يهػػيد يماكػػة مػػف اتهػػراد يتنسػػييها هػػي سػػبيؿ تقييػػؽ أهػػداؼ مقػػددة  
ييتطمػػب هػػذا تقديػػد النلػػاطات المطميبػػة  يتقديػػد اتهػػراد المسػػليليف كػػف الييػػاـ بهػػذا النلػػاطات  

بيػنهـ مػػف يتقديػد اإلمكانػات يالمػيارد التػي يسػتخدمها هػؤالت اتهػراد  يتي ػي  العساػات اإلداريػة 
قيػػػػث السػػػػمطة يالمسػػػػليلية يبػػػػذلؾ لتقييػػػػؽ أهػػػػداؼ المؤسسػػػػة التربييػػػػة  ييعتبػػػػر التنظػػػػيـ اإلداري 
اليسيمة العممية لتن يذ السياسة التربيية لتمؾ المؤسسات  ييت   هذا التنظيـ هي تقديد اتهػداؼ 

ركة يالمهاـ ياتكمػاؿ ثػـ تيزيعهػا كمػا العػامميف هػي المؤسسػة كػؿ قسػب تخصصػ  يخبرتػ   يسػ
تيػاف يهػي منػاخ مػف العساػات اإلنسػانية يااليتماكيػة  أدات العامميف ليايباتهـ يمسليلياتهـ بداػة يا 

 :(48)بيف أك ات المؤسسة كمهاف يلكي يقيؽ التنظيـ اإلداري لممدرسة الثانيية أهداه  البد مف
 .تقديػد أهػػداؼ المدرسة الثانييػػة 
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 .تقديد المهاـ ياتكماؿ اليايب اليياـ بها 

 .قصر الييى البلرية بنيكيتها يتخصصاتها  مف أيؿ تيزيع اتكماؿ ياليايبات بينها 

  دراسػػة اإلمكانػػات الماديػػة مػػف قيػػث مبانيهػػا يمراهيهػػا يأثاثهػػا يتيهيزاتهػػا لسسػػت ادة منهػػا
 أاصا است ادة ممكنة.

 .معرهة الييانيف يالميال  التي تنظـ العمؿ داخؿ المؤسسة 

 ة المتاقة لتمؾ المؤسسات سيات المصريهات الرسمية أي ميزانية معرهة اإلمكانيات المادي
المؤسسػػػػػػػة التػػػػػػػي تقػػػػػػػددها يزارة التربيػػػػػػػة  أي ميزانيػػػػػػػة ميػػػػػػػالس اخبػػػػػػػات  أي أي تبركػػػػػػػات 

 يمساكدات تيدـ مف هيلات مختم ة لخدمػػة تمؾ المؤسسػة.

 .تيزيع اتط اؿ كما غرهة النلاط بما يت ؽ مع اتسس التربيية السميمة 

 كطػػػات قريػػػة اتخػػػاذ اليػػػرارات لمعػػػامميف بمػػػا ال يتعػػػارض مػػػع السياسػػػة تيزيػػػع ا لسػػػمطات يا 
 العامة لتمؾ المؤسسة.

 .تنظيـ البرنامج الييمي لتمؾ المؤسسة 

 .ي ع اليياكد التي تك ؿ قسف استخداـ المراهية ياتديات ياتثاث يالتيهػػيزات 

  ياإللراؼ كميها.تقديد اتنلطة داخؿ المؤسسة يي ع اليياكد الخاصة بممارستها 

 .ي ع أسس التنسيؽ بيف البرامج ياتنلطة المختم ة لزيادة هعاليتهػػا 

 .العمؿ كما تيهير المناخ التربيي المسلـ لتقييؽ اتهداؼ المريػػية 

 .تقديد مياكيد ايتماكات الميالس المختم ة مثؿ ميمس اخبات يغيرهػا 

 تنظمة المي يكة.ي ع اتسس المناسبة لمقاسبة الميصريف هي إتباع ا 
ييعتبػػػر الهيكػػػؿ التنظيمػػػي يػػػزت مػػػف التنظػػػيـ اإلداري لممدرسػػػة  هالهيكػػػؿ التنظيمػػػي هػػػي 
المقير المقرؾ لمعممية اإلدارية  قيػث إنػ  ال يمكػف أف يػتـ تن يػذ اتكمػاؿ بعػد التخطػيط لهػا إال 
 بييػػيد ااكػػدة لمتنظػػيـ  قيػػث يعمػػؿ كمػػا تيزيػػع اتكمػػاؿ كمػػا العػػامميف كػػؿ قسػػب اختصاصػػ 
يخبراتػػ   يتي ػػي  مهػػاـ كػػؿ كامػػؿ  ثػػـ دكػػـ ذلػػؾ العمػػؿ بالتيييػػ  المسػػتمر يالمتابعػػة  يمػػف ثػػـ 
صػػػسقها  يتعزيػػػز نيػػػاط اليػػػية  التيػػػييـ كػػػف طريػػػؽ التلػػػخيص يالعػػػسج لتسهػػػي نيػػػاط ال ػػػعؼ يا 
ياالستمرار هيها يدكمها  يهي الهيكؿ التنظيمي يتـ تيسيـ العمؿ إلا يقدات إداريػة  يكػيف البػدت 

ف امة الهـر قيث اإلدارة العميا المتمثمة بالسمطة الكاممة  ييكيف تسمسؿ المراكز اليظي ية كادة م
 .(49)تنازليًا مف اتهـ هالمهـ قتا ااكدة الهـر
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يال يتياؼ الهيكؿ التنظيمي اإلداري لممدرسة الثانيية كما تيسػيـ اتكمػاؿ يتيزيعهػا كػؿ 
ليلػػػمؿ يميػػػع اإلمكانيػػػات الماديػػػة  اليػػػيى البلػػػرية كػػػؿ قسػػػب اختصاصػػػ  يقسػػػب  يلكػػػف يمتػػػد

المتاقػػة مػػف أيهػػزة يمعػػدات يمػػياد يأمػػياؿ  يتيزيعهػػا كمػػا اليقػػدات التنظيميػػة التػػي تكػػيف كػػادة 
يقػػدات تنظيميػػة كبػػرى ت ػػـ يقػػدات هركيػػة أصػػغر  يمػػف خػػسؿ الهيكػػؿ التنظيمػػي هػػ ف اإلدارة 

اليدرات البلرية المتاقة  تسعا إلا تقييؽ اتهداؼ المرسيمة ب اؿ التكاليؼ يب اصا ال يالد مف
مػػػػع مسقظػػػػة التنسػػػػيؽ بػػػػيف اليظػػػػالؼ  يتقديػػػػد المهػػػػاـ يتي ػػػػي  اتهػػػػداؼ المطمػػػػيب تقيييهػػػػا  

 ياستمرار التييي  يالمتابعة  يي يح خطيط االتصاؿ  يالميازنة بيف السمطة يالمسليلية.
يف يمػػػف ثػػػػـ هػػػػ ف الهيكػػػػؿ التنظيمػػػػي لممدرسػػػػة الثانييػػػة ييػػػػـي كمػػػػا العساػػػػات المتبادلػػػػة بػػػػ

العامميف يبيف التنظيـ مف أيؿ تقييؽ اتهداؼ المنليدة  ييت مف هػذا اليانػب كناصػر رليسػة 
هػػػػي ميػػػػدمتها : الم ػػػػاهيـ المتعميػػػػة بالهيكػػػػؿ التنظيمػػػػي الرسػػػػمي يهػػػػي نػػػػاتج كػػػػف هيكػػػػؿ التنظػػػػيـ  
يالسػػمطات اإلداريػػة طبيػػًا ل هػػداؼ المي ػػيكة  يالهيكػػؿ التنظيمػػي غيػػر الرسػػمي يهػػي نػػاتج كػػف 

عساػػات اللخصػػية بػػيف اتهػػراد  يالسػػمطات يالمسػػليلية يالراابػػة  يانػػيات االتصػػاؿ  يمػػف لػػبكة ال
مظاهر ال عؼ هي الهيكػؿ التنظيمػي إن ػاؽ يهػد يياػت كبيػريف مػف يانػب اإلدارة المدرسػية هػي 
المسالؿ الطارلة ياتمير الريتينيػة  يت ػارب اليػرارات  يتػداخؿ االختصاصػات  ي ػعؼ هعاليػة 

كػادة النظػر هيػ  كمميات االتصاؿ   يهي ما يتطمب مف إدارة المدرسة مرايعة بنالهػا التنظيمػي  يا 
 بريح يادة  إذا كاف كميها أف تيدد نلاطها.

ييتكػػيف الهيكػػؿ التنظيمػػي لممدرسػػة مػػف هيلتػػيف إقػػداهما هيلػػة هنيػػة ياتخػػرى هيلػػة غيػػر 
يااليتماكيػة يالطبيبػة أمػا  هنية  يتتكيف الهيلة ال نية مف المدير يالمعمميف ياتخصاليات الن سػية

 الهيلة غير ال نية هتتكيف مف البستاني يالقارس يكامست النظاهة.
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  الػدار اليامعيػة لمنلػر  اإلسػكندرية  السميؾ التنظيمي )مدخؿ بنػات المهػارات(: أقمد ماهر (1)

 .436  ص2003
 .55  ص2006  أمبرلف لمطباكة  الياهرة  العدالة التنظيمية: كادؿ مقمد زايد (2)
سليليف هي اليطاع القكيمي نقػي إمكانيػة تطبيػؽ إدارة اتياهات الم: صابر مقمد إسماكيؿ (3)

الميمة العممية لكمية التيارة هرع يامعة اتزهر الييدة اللاممة كمدخؿ لمتطيير التنظيمي  
 .375  ص1999  العدد السادس كلر  الياهرة  يينيي لمبنات

دراسػػػة : تعمـةأثػػػر الهيكمػػػة التنظيميػػػة كمػػػا التقػػػيؿ إلػػػا منظمػػػات الػػػ: مقمػػػيد مقمػػػد السػػػيد (4)
ميمػػة تطبيييػػة كمػػا مستلػػ يات يامعػػة كػػيف لػػمسة  الميمػػة العمميػػة لساتصػػاد يالتيػػارة  

 .77  ص2005  العدد الثاني  كمية التيارة  يامعة كيف لمس  ربع سنيية
الثياهػػػة التنظيميػػػة يانعكاسػػػاتها كمػػػا تقييػػػؽ هعاليػػػة الخطػػػة : طػػػارؽ أبػػػي العطػػػا كبػػػد اليػػػادر (5)

  كميػة رسػالة مايسػتير غيػر منلػيرةة لمتعميـ ابػؿ اليػامعي هػي مصػر  اإلستراتييية الييمي
 .83-82  ص ص2010التربية  يامعة بنها  

  2000  دار الكتػػاب اليػػامعي  اإلمػػارات  إدارة ريػػاض اتط ػػاؿ: هنػػد مايػػد مقمػػد الخثيمػػة (6)
 .81ص

 .65-63المريع السابؽ  ص ص (7)
 .45  ص2002  الدار اليامعية  اإلسكندرية  مبادئ اإلدارة: مقمد هريد الصقف ي خريف (8)
 .47-46المريع السابؽ  ص ص (9)

 .34  ص1996  دار زهراف لمنلر  كماف  اإلدارة أصيؿ يم اهيـ: كمر يص ي كييمي (10)
(  إنيميػػػزي –معيػػػـ مصػػػطمقات الصػػػناكة ياتكمػػػاؿ )كربػػػي : قسػػػيف كبػػػد اب اليطبػػػاف (11)

 .228  ص2001مكتبة العبيكاف  الرياض  
 .46-42  ص صمريع سابؽ: هرج مقمد سميماف (12)
  كػػالـ الكتػػب  اليػػاهرة  2  طإدارة المؤسسػػات التربييػػة: قػػاهظ هػػرج  مقمػػد صػػبري قػػاهظ (13)

 .132-131  ص ص2012
 .77  76المريع السابؽ  ص ص (14)
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رة    كالـ الكتب  اليػاهيظالؼ اإلدارة المدرسية بالمرقمة الثانيية العامة: مقمد سيد مقمد (15)
 .88  ص2008

 .89  ص2008  دار اليازيري  كماف  نظريات يم اهيـ: اإلدارة القديثة: بلير العسؽ (16)
ةأثػػػػر العيامػػػػؿ اإلداريػػػػة : مقمػػػػد ريػػػػا كبػػػػد الػػػػرقيـ صػػػػسح  كيػػػػد كبػػػػاس مقمػػػػيد الرهايعػػػػة (17)

يالتنظيميػػػػة يااليتماكيػػػػة كمػػػػا هعاليػػػػة إدارة الياػػػػت يمػػػػدى مسػػػػاهمتها هػػػػي زيػػػػادة إنتاييػػػػة 
  العػدد الميمػة العمميػة لساتصػاد يالتيػارةدراسػة تقميميػةة  : ات هػي اطػاع اتكمػاؿالمؤسسػ

 .102104  ص ص2009اتيؿ  كمية التيارة  يامعة كيف لمس  الياهرة  
  2010  دار القامػػػد  كمػػػاف  2  طمنظػػػير كمػػػي: إدارة المنظمػػػات: قسػػػيف مقمػػػد قػػػريـ (18)

 .97ص
(  هػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ )أسسػػػ   مياالتػػػ   هعالياتػػػ التنظػػػيـ اإلداري : هتقػػػي درييػػػش كلػػػيبة (19)

 .63  ص2009اتكاديمية القديثة لمكتاب اليامعي  الياهرة  
  2010  دار يالػػػػػػؿ  كمػػػػػػاف  4  طنظريػػػػػػة المنظمػػػػػػة يالتنظػػػػػػيـ: مقمػػػػػػد ااسػػػػػػـ اليريػػػػػػيتي (20)

 .152ص
    المكتػػػػػب اليػػػػػامعي القػػػػػديث  اإلسػػػػػكندريةاإلدارة المعاصػػػػػرة: أقمػػػػػد كبػػػػػد السػػػػػسـ سػػػػػميـ (21)

 .154  ص2010
 .154المريع السابؽ  ص (22)
  مكتبػػػة اليهػػػات تبسػػػيط اإليػػػراتات يكيميػػػة تػػػدبير المنظمػػػات: أنػػػير كبػػػد القميػػػد السػػػياؼ (23)

 .47  ص2010اليانينية  اإلسكندرية  
  دار اليهػػػات لػػػدنيا الطباكػػػة السػػػميؾ التنظيمػػػي هػػػي اإلدارة التربييػػػة: مقمػػػد قسػػػف رسػػػمي (24)

 .115-108  ص ص2004يالنلر  اإلسكندرية  
 .109المريع السابؽ  ص (25)
 .162  مريع سابؽ  صنظرية المنظمة يالتنظيـ: مقمد ااسـ الييريتي (26)
  الدار اليامعية  اإلسكندرية  تصميـ المنظمات مدخؿ هي التقميؿ التنظيمي: أقمد ماهر (27)

 .109  ص2011
(28) Mintzberg, H.: Mangers, Not MBAS: A Hard Look at the Soft 

Practice of Managing and Management Development, Berrett – 
Koehler Publishers, San Franciso, 2004. 
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 .114ؽ  صمريع سابتصميـ المنظمات مدخؿ هي التقميؿ التنظيمي  : أقمد ماهر (29)
 .332  ص2002  دار اليامعة اليديدة  اإلسكندرية  العممية اإلدارية: كما اللراايي (30)
 .330المريع سابؽ  ص (31)
دار  إدارة أنلػػػػطة االبتكػػػػار يالتغييػػػػر )دليػػػػؿ انتيػػػػادي لممنظمػػػػات( : مقمػػػػيد قسػػػػف قسػػػػني (32)

 .205-203  ص ص2004المريخ لمنلر  الرياض  
 .206المريع السابؽ  ص (33)
الهندسػػػة : االتياهػػػات المعاصػػػرة هػػػي التطػػػيير التنظيمػػػي بالمػػػدارس: أقمػػػد إبػػػراهيـ أقمػػػد (34)

 .50-46  ص صمريع سابؽإدارة الييدة اللاممة   –اإلدارة باتهداؼ  –ارية اإلد
نظريػػػات  –السػػػميؾ التنظيمػػػي : ثابػػػت كبػػػد الػػػرقمف إدريػػػس  يمػػػاؿ الػػػديف مقمػػػد المرسػػػي (35)

  2001  الػدار اليامعيػة  اإلسػكندرية  ينماذج يتطبيؽ كممي إلدارة السميؾ هػي المنظمػة
 .78ص

  اتياهػات يديػدة هػي اإلدارة المدرسػية: م  كبػد العظػيـ قسػيفيماؿ مقمد أبي اليها  سػس (36)
 .28-27  ص ص2000دار المعرهة اليامعية  اإلسكندرية  

 .32المريع السابؽ  ص (37)
  الػدار اليامعيػة  اإلسػكندرية  إدارة الثياهة التنظيميػة يالتغييػر: يماؿ الديف مقمد المرسي (38)

 .44  43  ص ص2006
  2005إدارة السػػػػػميؾ التنظيمػػػػػي  دار ال كػػػػػر العربػػػػػي  اليػػػػػاهرة   :أقمػػػػػد سػػػػػيد مصػػػػػط ا (39)

 .483-481ص
  دار ال كػػػر العربػػػي  اليػػػاهرة  اإلدارة التعميميػػػة ياإلدارة المدرسػػػية: أقمػػػد إسػػػماكيؿ قيػػػي (40)

 .233-232  ص ص1998
الثياهػػة التنظيميػػة يانعكاسػػاتها كمػػا تقييػػؽ هعاليػػة الخطػػة : طػػارؽ أبػػي العطػػا كبػػد اليػػادر (41)

  كميػة رسػالة مايسػتير غيػر منلػيرةإلستراتييية الييمية لمتعميـ ابػؿ اليػامعي هػي مصػر  ا
 .83-82  ص ص2010التربية  يامعة بنها  

السػػميؾ التنظيمػػي  دراسػػة السػػميؾ اإلنسػػاني ال ػػردي ياليمػػاكي هػػي : مقمػػد ااسػػـ اليريػػيتي (42)
 .345  ص2000    دار اللريؽ لمنلر يالتيزيع  كماف  اتردفالمنظمات المختم ة

 .345المريع السابؽ  ص (43)
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  دار اليامعػة اليديػدة  اإلسػكندرية  السميؾ اإلنساني هػي المنظمػات: مقمد سعيد سمطاف (44)
 .53  ص2002

نظريػػػات  –السػػػميؾ التنظيمػػػي : ثابػػػت كبػػػد الػػػرقمف إدريػػػس  يمػػػاؿ الػػػديف مقمػػػد المرسػػػي (45)
  2001دار اليامعيػة  اإلسػكندرية    الػينماذج يتطبيؽ كممي إلدارة السميؾ هػي المنظمػة

 .78ص
 .80-78  صمريع سابؽ: مقميد مقمد السيد (46)
 .67-66  ص صمريع سابؽ: أماؿ السيد خمؼ (47)
 .94  صمريع سابؽ: راهدة القريري (48)
ةتيزيع المسليلية يالسمطات هي التعميـ العاـة  ميمة البقث هي التربية : يماؿ السيد ت اقة (49)

  كميػة التربيػة  يامعػة المنيػا  3  العػدد 19  الميمػد يمػة ديريػة ربػع سػنييةميكمـ الػن س  
 .114  ص2006يناير 


