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 دادإـع
 

 إـشراف
  

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
جامعة بنها –كلية الرتبية 

يعد الهيكل التنظيمي بمثابة الكيان الذي يمثل أطراف المؤسسة التعليمية بغرر  حقيير  
أهرردااهاو تكتكررذن هررذا الكيرران  ررو هيا،ررل الذلرراالو تالومررا و تالتكنذلذويرراو تالعررا ليوو تأسررالي  

لمتبصررر اذاحرر  تإوررراتاا العمررلو ت تاه هررذا اللرريات العدحررده ولررا مالتهررا  ررو المقررا و تالتنظرري  ا
هررذ الررذي يقرردي التغييررراا ارري  كذياحرر و ومررا ييرري  التررذاتن ارريو هررذا المكذيرراا  ررو ياميررة ت رريو 

 الارا  توماواا العمل  و يامية أخرى.
تكعررد الهيكررل التنظيمرري أمررد العذا ررل العا ررة ارري حقدحررد  اوررة يتررا  أت ا ررل المؤسسرراا 

يررررررةو امررررررو خسلرررررر  حتقررررررد  السرررررررل اا التعليميررررررة ارررررري حقييرررررر  أهرررررردااها ت نهررررررا المؤسسررررررة التعليم
تاالختصاصااو تالمسئذلياا تالتبعيااو ت ستذى الذلراال توساراا العمرل التنظيميرةو لرذا ار ن 
أي اصرررذا ايررر  ورررالنيا اررري الذلررراال أت حرررداخل االختصاصررراا تحكرررراا الي ررر ةو أت  رررعل 

يير  أهردااها  مرا االحصا  أت ومذ  الهيكل تالة  رتيت و حترح  ولير  الرة ااوليرة المداسرة اري حق
 .(1)حت ل  إوا ه حنظيم  تح ذكرا

تكختلررل الهيكررل التنظيمرري  ررو  ؤسسررة حعليميررة لخرررىو تمتررا المؤسسررة الذامررده حتغيررر 
لرتاها  و تار  خخررو تهكرذا ارد حتعريو إي رات أت إلغرات تمرداا حنظيميرة أت حغييرر اري خ رذ  

تتررر  يقرررذ حكااؤهررراو تحغييرررر اررري االحصرررا  أت اللترررانو أت اررري هيكرررل السرررل ة تالمسرررئذلية بقيررر  ي
اختصاصرررراا الذمررررداا التنظيميررررةو أت ارررري المسررررمياا الذلي يررررة أت ب اارررراا الذصررررلو أت ارررري 
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 عدالا ال ات ت و ث  الميررااا الذلي يرة أي ورد  المرذل يو بكرل اسر  أت إ ااه  اخرل المؤسسرة 
تحقدحرررد احتاهررراا  التعليميررةو تكت لررر  ال ررر  ااسرررة وااررة المتغيرررراا المقررد ه للهيكرررل التنظيمرريو

 .(2)سلذوها القالية تالمرحيبة متا حت  حصمي  الهيكل التنظيمي المناس 
ت مرا اللرف اير  أير  ال اااررده  رو تورذ  اليرذى الب رركة العا لررة المؤهلرة تالمدا رة اري لررل 
هيكل حنظيمي غير سلي و أت يظ   علذ اا اديمةو تأيضًا ال اااده  و حذاار هيكل حنظيمي سلي  

 .(3)لذ اا ويده  ع توذ  اذى وا لة غير  ؤهلة أت غير  دا ةتيظ   ع
لذلف حقتاج المؤسسة التعليمية إلا هيا،رل  ريرة حردو  ومليرة الرتعل و مير  حذورد ااحبرا  
وكسررري اررريو اليررردااا التعليميرررة  رررو وايررر  تالتسلسرررل الهر ررري للتنظررري   رررو وايررر   خررررو تحررررحب  

ايو اإل اااا تالمناص  الذلي يةو ت و  لبكة الوما  اليدااا التعليمية إيتاايًا اتيليل القذاوز 
 .(4)غير الرسميةو تحذاير القذاا البنات ايو وماواا العمل

 :غة   كلة البق  ولا النقذ التالييمكو صيا
 ما دور الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية في تحقيق جودتها؟

 :لتاليةع ون  التساؤالا ال روية اتكت ر 
 اذا يعني بالهيكل التنظيمي؟  

 ا أهرر  النظركاا العلمية التي حتعل  بالهيكل التنظيمي؟  

 ا أهررر  يمراذج الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية؟  

 ا أه   رامل انرات الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية؟  

 يمية؟ ا أه  المبا ئ الست ة للهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة التعل 

 يل يمكو ح رذكر الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليميرررة؟، 

 ا خصااا الهيكل التنظيمي المسا  لتذ ه المؤسسة التعليمية؟  

اسررررتهدف البقرررر  القررررالي التعرررررف ولررررا طبيعررررة الهيكررررل التنظيمرررري للمؤسسررررة التعليميررررة 
 :ة التي حخده وذ حها تذلف  و خس ت قد اح  العلمي

 .التعرف ولا  اهية الهيكل التنظيمي 

 .الك ل وو أهرر  النظركاا العلمية التي حتعل  بالهيكل التنظيمي 
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 .الذاذف ولا أهررر  يمراذج الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية 

 .حقدحد أه   رامل انرات الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليميرة 

 نظيمي الخاص بالمؤسسة التعليمية.التعرف ولا أه  المبا ئ الست ة للهيكل الت 

 .الك ل وو وي ية ح رذكر الهيكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية 

 .الذاذف ولا أه  خصااا الهيكل التنظيمي المسا  لتذ ه المؤسسة التعليمية 

  حتروررز السرربات الترري حررداع المؤسسرراا التعليميررة إلررا إمررداي ح ررذكر تحغييررر ارري سياسررة
عملو تاإلوراتااو تالهيا،ل التنظيميرةو إلرا تورذ  حغيرراا ت  را،ل  قي رة اهرا  اخليرًا ال

تخااويررًاو اررالتغيراا الداخليررة هرري حغيررراا مررا ه حذاوههررا المؤسسررة التعليميررة  ررو الررداخل 
تحررؤثر ولررا أ ااهرراو  ثررل حغيررراا ارري الوهررزه تاخالا تالخررد اا تغيرهررا  ررو السررالي  

سررالي  تاإلوررراتاا ت عرراحير العمررلو تحغيررراا ارري هيا،ررل العمالررة ال نيررةو تحغيررراا ارري ال
تالذلرراال توسارراا العمررلو تحغيررراا ارري أسررالي  التخ رري  تالتنظرري  تالتذويرر  تالراابررةو 

 تحغيراا اي وسااا السل ة تالمسئذلية تالمروز تالن ذذ.
 ا تكرا ه مرده حقدي التغيراا الخااوية اي البيئة الخااوية المقي ة بالمؤسسةو ت و أهمه

المنااسة تلتذت المنااسيو إلا طرق تتساال حهد   كاية المؤسسة اي المتتمع  ثل وثره 
اإلابررررا  ولررررا  ؤسسرررراا الي رررراع الخرررراصو تالتغيررررر السررررركع ارررري  سررررتذكاا التكنذلذويررررا 
المقي ةو تالتغيراا السياسية تاالاتصا ية تاليايذيية اري المتتمرعو تالتغيرراا اري هيا،رل 

اوية  ثل اي  الثيااة تالتعلي و تأي  ال يمكو مل هذا الم ا،ل أت التذا،   ع اليي  االوتم
التغيرررراا المقي رررة  رررا لررر  حقررردي بعرررء التغيرررراا اررري أورررزات المؤسسرررة التعليميرررة تاررري 

 .(5)السلذت الذي ح كر ب  اي  ذاوهة   ا،لها
 يررة ت نهررا تكعتبررر الهيكررل التنظيمرري  ررو أ،ثررر النررذامي أهميررة تميذكررة للمؤسسرراا التعليم

 ؤسسررراا اكررررا  الط ررررا و ميرررر  حررررؤثر ولرررا ودحررررد  ررررو اليررررراااا اإل ااكررررة تالعمليرررراا 
اليذ يررةو االهيكررل التنظيمرري ي ررمل تمررداا إ ااكررة حتقمررل وررل  نهررا  سررئذلية أ ات ي ررا  
 عيو أت ود   و الي  ةو تكقد  الهيكل التنظيمي أيضًا وسارة هرذا الذمرداا بعضرها 

 .(6)ابعء
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 يمررري تسررريلة المؤسسرررة لتقييررر  أهررردااها اررر ن اخرررتسف أهرررداف المنظمرررة يعرررد الهيكرررل التنظ
 .(7)يستذو  حرحب  ااحباطًا تثييًا بالهداف التنظيمية تكتغير اتغيرها

  حت  حقيي  الهداف التنظيمية  و خس   تمذوة اليذاود تاليذاييو تاإلوراتاا التنظيمية
غالبرًا  را يعبرر ورو العساراا تذلف اي إطاا حنظيمري  قرد  يعررف بالهيكرل التنظيمريو ت 

الذلي ية ايو الذمداا التنظيمية اي لكل خرك ة حنظيميةو تحت اتا  اوة حعيد تح ابف 
 حلف الهيا،ل التنظيمية مس  مت  المؤسسة تطبيعة ي اطها.

   يقررد  الهيكررل التنظيمرري لرركل اإلطرراا العرراه لسحصرراالا  اخررل المؤسسررةو ت ررذلف حرررز ا
 .(8) ياع الذا  ، اته العمل تكيلل امتما 

   تكقيرررررر  التنسرررررري  ارررررريو  ختلررررررل التهررررررذ  ال ر يررررررة تالتماويررررررةو ت ررررررذلف ييررررررل التعرررررراا
 تاالت تاوية.

 .ما يقي  االستخداه ال ثل لل اااا الب ركة تاإل كاياا الما ية، 

  يساود الهيكرل التنظيمري المؤسسرة اري التعيريو تحقدحرد االمتياوراا  رو المعلمريو تحن يرذ
 الخ   انتا .

  الهيكرررل التنظيمررري إ ااه المؤسسرررة ولرررا حبنررري أسرررالي  إ ااكرررة مدحثرررة ااامرررة ولرررا يسررراود
 الديميراطية تالقذااو حت   تطبيعة الظرتف الداخلية للمؤسسة التعليمية.

  وعل  ؤسسة اكا  الط ا  وهاتًا  نتتًا  ت ذاًا  تقرورًا ذا السر ة إ ااكرة ياوقرةو حيرذه
 تحعاتيه  اي احخاذ اليراااا.ولا ح اول أارا ا تالتزا ه  بالمسئذلية 

  حررذاير  نررات   تررذ  لقررل الم رركسا الترري حذاورر  وميررع الذمررداا اإل ااكررة ارري المؤسسررةو
 سذات ايو التماوة الذامده أت ايو التماواا ت عضها.

   حغييررر الت كيررر غيررر الصررقي الررذي اررد حذوررد ونررد الارررا  إلررا احتاهرراا إيتاايررة حتعلهرر
ن إلرا ملرذ  ودحرده لهراو تحغييرر التياليرد اليديمرة التري حتعراذن ولا الم كسا تكتذصرلذ 

 حقد  و الت كير المتتد  إلا أيما  ودحده تاي   بتكره حنمي اإلاداع.

  حنمية ات  التماوة  و خرس  تكرا ه  اورة اإلمسراف ات اورل ت حنا يكيرة التماورة  اخرل
 المؤسسة.

 متا يقي  أهدااها تكتي  وو حساؤالح . استخده البق  القالي المنهج الذص ي
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 أواًل : ماهية اهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية ونظرياته :
  حررررى الررربعء أن الهيكرررل التنظيمررري وبرررااه ورررو اسررر  حذ ررريقي حذ ررر  أاسررراه المن رررر ه

تتمرررداحها التنظيميرررةو تخ رررذ  السرررل ة التن يذيرررة تالذلي يرررةو تانرررذاا االحصرررا  الرسرررمية 
 .(9)البياياا تالمعلذ اا اي صذاها المختل ة تالتي حقد  حدا 

  تكرراا  خرررتن ولررا أيرر  اإلطرراا الرذي حذ رر  التيسرريماا أت الذمررداا أت الاسرراه اإل ااكررة
التي حتكذن  نها المنظمة  رحبة ولرا لركل  سرتذكاا ارذق بعضرها الربعءو ح خرذ لركل 

ذويهرراا  ررو هررره حر  هررا خرر  سررل ة اسررمية حنسررات  ررو خسلرر  التا ررر تالتعليمرراا تالت
المسررتذى الولررا إلررا ال يرراو ت ررو خسلرر  حتضرر  ييررا  احخرراذ اليررراااا ت را،ررز السررل ة 

 .(10)تالمسئذلية

  مررا يرعرررف الهيكررل التنظيمرري ولررا أيرر  ةاسرر  أت خرك ررة حنظيميررة للذلرراال المتذاعررة أت،
سري المذوذ ه اعًس اي المن  هو  ذ قًا ايها المناصر  اإل ااكرة المختل رة تالتسلسرل الراا

تاإل اايو تالعساة تاالاحبا  ايو  ختلرل الذمرداا تالسرل اا التن يذيرة تاالست رااكةو أي 
أيرررر  يصررررل خ ررررذ  ايسرررريات السررررل ة تالمسررررئذلية تلرررررت  المراابررررة لغرررررا  السرررري ره 

 .(11)تالتنسي و تهذ حصذا أي  ة المؤسسة تايًا لهدااهاة

ل ااو حذ رر  ايرر  حسلسرررل تولررا هررذا ارر ن الهيكرررل التنظيمرري هررذ هيكررل للعساررراا تالسرر
الذلاال تالوما و وذلف هذ هيكل لذلاال الم رتعو اهرذ يضر   تمذورة الذلراال التري حهرت  
اهررا تكقيرر   ررو خسلهررا أهرردااهاو تأخيرررًا هررذ هيكررل للعمليرراا اإل ااكررةو ميرر  يضرر   تمذوررة  ررو 

 ررري  تحنظررري  السياسررراا تاإلورررراتاا تاليذاورررد التررري حقرررد  وي يرررة أ ات العمليررراا اإل ااكرررة  رررو حخ
 تحذوي  تااابة تاحخاذ اراااا.

 :(12)ومن أهم النظريات التي ساهمت في بناء الهياكل التنظيمية ما يلي
 : Classical Theoryالنظرية الكالسيكية  -1

لهرا اي اليررن الع رركو تسرمي  بالكسسريكية لرنم  الت كيرر الرذي اا ر  ولرا أساسر و 
باا أن ال ر   لة تليس  و المتغيراا التي لها أثرها مي  اوزا اي  تملها ولا العمل ولا اوت

 .(13)اي السلذك التنظيميو تاداح  ولا التكيل تالت ال   ع العمل الذي حزاتل 
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تكتضمو هذا المدخل إلا  تمذوة المبرا ئ اري حصرمي  الهيكرل  ثرل التخصرا تحيسري  
ةو تحكررررااؤ السررررل ة العمررررلو تحكررررذكو اإل ااااو تي رررراق اإللرررررافو تتمررررده ال رررررو تحررررداج السررررل 

 تالمسئذليةو تتمده التذوي و أت المروزكة.
 : The Human Behavior Theoryنظرية العالقة اإلنسانية  -2

حعتبر اداية الت ذا يقذ الدااسة التا ه للسرلذك التنظيمري اري المؤسسراا التعليميرةو  رو 
  تح ثيرهرا ولرا المؤسسرة خس  إ ااك أهمية تأيمرا  العساراا تالت راوسا التري حقردي اريو الاررا

ت و ث  ولا يتااج ال اتو تهنراك  تمذورة  رو النترااج المهمرة بخصرذص التاير  اإليسرايي اري 
 :(14)العمل حتمثل ايما حلي

 .لرتف العمل الما ية ليس  هي المقد  الرايس لك اته العمل ت ستذى اإليتاوية 

  اولرررررة  عهررررر   رررررو خرررررس           أيمرررررا  الييرررررا ه اإليتاايرررررة المت همرررررة لظررررررتف العرررررا ليوو تالمت
االحصررررا  اهرررر  ت  ررررااوته  ارررري العمليررررة اإل ااكررررةو حزكررررد  ررررو  عنذكرررراحه  ت التررررالي تكررررا ه 

 إيتاويته .

 .المكااآا تالقذااز غير الما ية حض لع ادتا هاه اي م ز العا ليو تلعذاه  بالر ا 
لترري حن رر  ارريو توليرر  ارر ن يظركررة العسارراا اإليسررايية اوررزا ولررا العسارراا تالت رراوسا ا

الارررا  ارري العمررلو تاوتبرحهررا المررؤثره ارري ااررع اإليتاويررةو تلكنهررا أهملرر  وذايرر  أخرررى لهررا حرر ثير 
 ولا العمل والبيئة المقي ة بالمؤسسةو ت تا التداك  تالخبراا اي أ ات العمل.

ت رررع ذلرررف يمكرررو االسرررت ا ه  رررو يظركرررة العساررراا اإليسرررايية اررري انرررات الهيا،رررل التنظيميرررة 
سررة التعليميررةو ميرر  أن االهتمرراه بالعنصررر الب ررري ارري المؤسسررة تهرر  العررا ليوو ييلررل  ررو للمؤس

الم ا،ل اإل ااكة المرحب ة اه   ثل  عل الر ا الرذلي يو تغيرات االلترزاه التنظيمريو تالصرراع 
  اخل العمل.

تساهم  النظركاا القدحثة اي انات الهيا،ل التنظيميرة تحتمثرل أهر  هرذا المسراهماا  رو 
   النظركاا التالية :خس

 : System Theoryنظرية النظم  -3

حعتمررد هررذا النظركررة ولررا أن التنظرري  يظرراه  تكا ررل حت اوررل  ررع لرررتف البيئررة الخااويررة 
تالداخليرررة ولرررا مرررد سرررذاتو ت الترررالي اررر ن اإل ااه المداسرررية تايرررًا لهرررذا النظركرررة لررربكة  رررو الرررنظ  

ة ولا  سرتذى المداسرة ت كذيراا العمليرة التعليميرة ت را ال روية المتراب ةو حمثلها اإل اااا ال روي
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حنتج ونهرا  رو وساراا اوتماويرة تإيسرايية ايمرا ايرنه و تورل  رو هرذا اإل اااا تالمكذيراا حعمرل 
 .(15)لتقذكل المدخسا إلا  خرواا  ستهداة  و العملية التعليمية

د و راته المؤسسراا تكمكو االست ا ه  و يظركة النظ  اي المؤسسة التعليميةو مي  حعتمر
ولا اداحها ولا التقك  بالمكذياا الساسية الداخلية للعملية التعليميةو تولرا اليرداه ولرا إاا رة 
العسااا الناوقة  ع  ؤثراا البيئة الخااويةو تولا اليداه ولا التعلي   و التغذيرة العكسرية  رو 

ة تالمترررر ثركو اهررررا خررررس   ررررا حرررر  اصرررردا  ررررو  علذ رررراا  ررررو المسررررت يدحوو ت ررررو خررررد اا المؤسسرررر
 تاالست ا ه  نها اي حعدحل المدخسا أت وملياا الت غيل.

 : Contingency Theoryالنظرية الموقفية -4

حروررز هررذا النظركررة ولررا االاحبررا  اليررذي تالعساررة الذثييررة ارريو التصرررااا اإل ااكررة ت رريو 
ليرررة أن المررردحر خصرررااا المذارررل التررري حرررت  ايهرررا هرررذا التصرررراااو تهرررذا يعنررري  رررو الناميرررة العم

 .(16)ال عا  هذ الذي ي كل أومال  تحصرااح  لتتسته تحتمالا  ع المذال المعيو بكا ل 
تتايرًا لهرذا النظركرة ار ن المؤسسرة التعليميررة ال ح بر  طركيرة تامرده اري إ ااحهراو ت التررالي 

حرذاار  و المتذاع أن ح خذ حصرميمًا  ختل رًا حتناسر   رع الظررتف تالمذارل التدحردو تهرذا حت لر  
اليرردااا تالمهرراااا تالخبررراا الست ررة للعررا ليوو متررا يمكررنه  التعا ررل  ررع المذااررل الترري حذاوههررا 

 المؤسسةو تاختياا السلذت المسا  للتعا ل  ع هذا المذاال.

 ثانيًا: أبعاد اهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية ومناذجه :
 :(17)حتمثل هذا البعا  ايما حلي

 : Formalizationالرسمية  -1
ي ررير   هررذه الرسررمية إلررا اوتمررا  المؤسسررة التعليميررةو ولررا اليررذاييو تاليظمررة تاليذاوررد 
تالتعليمرراا تاليررراااا تاإلوررراتااو تاالحصرراالا المدتيررةو ارري حذويرر  ت ررب  سررلذك ال ررر  تأاعالرر  

هراو ااح راع تحصرااح  أثنات أ ات ومل و مي  يياال ات يا  اليذاود المنظمة للعمل ت اوة التمسف ا
اي  ستذى الرسمية  اخل العملو االيذاود ال حضع مدت ًا ولا  را ييرذه بر  ال رر  اير و ارل أيضرًا 

 .(18)ولا احتاهاا ح كير ال ر و لتصب  هي النم  السلذوي السااد  اخل العمل
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 : Centralizationالمركزية  -2
أت الس روزكرةو تيعنري   و العذا ل المؤثره اي حصمي  الهيا،رل التنظيميرة  اورة المروزكرة

بالمروزكة حرويز السل ة اي إ ااه المؤسسةو تالروذع إلا اإل ااه اي احخاذ وااة اليرراااا المنظمرة 
للعمررلو أ ررا الس روزكررة اتعنرري حذتكررع السررل اا ولررا  ختلررل المسررئذليو وررو العمليررة التعليميررة و 

 .(19)ت نقه  مركة احخاذ اليراااا تحصركف ال ذا المتعلية بالعمل
تحعتمرررد المروزكرررة تالس روزكرررة ولرررا  اورررة ح رررذكء السرررل ة  رررو أولرررا إلرررا أسررر ل  اخرررل 
المؤسسررةو اكلمررا تاا الت ررذكء تا ا الس روزكررة تالعكررس صررقي و تولمررا حعيرردا أومررا  التنظرري  
تتا ا خبراا تحخصصاا العا ليوو وان  رو الصرع  إحبراع السرلذت المرورزي اري اإل ااهو أ را 

ي  صغيرًا تكعتمد ولا خبرراا تحخصصراا بسري ةو ا ير   رو الممكرو اللترذت إذا وان مت  التنظ
 إلا الس روزكة.

 : Specializationالتخصص  -3
ي ررير إلررا وررد  التخصصرراا المهنيررة تاتررره التررداك  الم لذ ررة لكررل حخصرراو أت  اوررة 
ة حقدحرررد المت لبررراا ال نيرررة تالتخصصرررية طبيرررًا للتذصررريل الرررذلي ي لمتمذورررة الي ررر ة بالمؤسسررر

التعليميررةو تح ررير التخصصررية إلررا حتميررع يررذوي لمتمذوررة الي رر ة الذلي يررة  اخررل المؤسسررةو 
و تكرنت  ونهرا  بردأ حيسري  Functional Specializationتهذ  ا يعررف بالتخصرا الرذلي ي 

 .(20)العملو تحقدحد  لية التنسي  ايو  ختلل الي  ة
 : Stand Ordinationالتقنين والقياس  -4

نيو حعركرررف تحقدحرررد اليذاورررد تاإلورررراتاا التررري حقرررد  السرررلذك الرررذلي ي اررري ييصرررد برررالتي
 ختلرل المذاارل  اخررل المؤسسرةو  مررا يضر ي وليهررا ال رروية التنظيميررة تالييراف ييصررد بر  يترراج 

ارريو السررل ة الت ررركعية تالتن يذيررة يقررد  ال ات الررذلي ي تايررا لمتمذوررة  ررو  لتهررد حينينرري   ررترك
 .(21)المعاحير

 :Configurationأو أسلوب الترتيب الشكلية  -5
تكيصرد اهررا طبيعررة ال تاا الذلي يررة توي يررة حذتكعهررا ولرري  ختلررل المسررتذكاا التنظيميررة 

 اخرررل المؤسسرررةو تك رررير  يثررراق التنظررري  إلررري  Organizational Chartطبيررا لميثررراق التنظررري 
التررري يعررريو ولررري  ال لسررر ة التررري حقرررد  سرررلذك التماورررةو تالتذوهرررااو تالهرررداف تاليررري  التنظيميرررة
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التماوة التمسف اها. ومرا حتضرمو هرذا البعرد ي راق السرل ة المسرؤتلية تاحتاهراا حذتكعهرا  اخرل 
 .(22)الهره التنظيميو تي اق الراابة ولا المستذى التنظيمي

 : Traditionalismالتقليدية  -6
يررر  حرررؤ ي ييصرررد اهرررا اإلورررراتاا البيرتاراطيرررة االلترررزاه بررراليذاييو تالتعليمررراا المدتيرررةو م

ح اول الارا   اخرل المؤسسرة إلرا ي رذت وساراا حتعردى ي راق التذصريل الرسرمي لر  تااو  مرا 
حنت  ونها  تمذوة  و الممااسااو تالتياليدو تالعا اا حعكس السرلذك ال علري ل اررا  ال السرلذك 

 .(23)الرسمي المقد   و ابل التنظي 
للمؤسسررة التعليميررةو ااحررب  وررل  نهررا تحذوررد ثسثررة أيررذاع حمثررل يمرراذج الهيكررل التنظيمرري 

باحتاا حنظيري مد ا اير  أبعرا  الهيكرلو تحذوهاحر و ت كايرة العنصرر الب رريو تايمرا حلري ورر  
 :(24)لهذا النماذج

 : The Bureaucratic Structureالهيكل البيروقراطي -1

كيررة ح رير البيرتاراطيرة إلرا أيهرا ةهيكرل حنظيمري حتصرل اذورذ  هيكرل ي رغل  الاررا  ب ر 
التعيرريوو يسررتند ولررا اليررذاييو المعرتاررة اهرردف حقدحررد خ ررذ  السررل ة تالمسررئذليةو تالررذي حت لرر  
ايرر  ومليررة حبركررر اليررراا تالروررذع إلررا السياسرراا المعرتاررة  اخررل المؤسسررة تالترري حقررد  لرررويتها 
هرا سل اا خااج الهيكل التنظيميو لذا ا ن البيرتاراطية حعد يظراه  قرد   رو الي ر ة حرت  حنظيم

تحنسييها ب كل  اي  اهدف حقيي  أغرا   عينةو ت و ث  حذود  تمذوة  و الخصااا حتميز 
 :(25)اها الهيكل البيرتاراطيو  نها

 .حيسي  العمل استنا ًا إلا  بدأ التخصا الذلي ي 

 .حذتكع الي  ة ولا الارا  ب كل ثاا  ت قد  وذاوباا تلي ية 

  حقدحرررد ي ررراق السرررل ة تالمسرررئذلية طبيرررًا  حذتكرررع السرررل ة ب ررركل اسرررمي تثااررر و ومرررا حرررت
 للمستذكاا التنظيمية.

  ح ير هر يرة الهيكرل ت سرتذكاا حرداج السرل ة إلرا تورذ  يظراه صرااه  رو العساراا اريو
 الرايس تالمرؤتف.

  الرسررمية تح ررير إلرررا االوتمررا  ولررا اليرررذاييو تاليذاوررد تاإلوررراتااو اهررردف الت ،يررد ولرررا
 تمده العمل.
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 :Contingency Structureالهيكل الموقفي  -2

 Internalتكؤورررد ولررررا اختيرررراا وناصررررر الهيكرررل بغررررر  حقييرررر  االحسرررراق الررررداخلي 

Consistency  بما حت    ع االحساق الساسي لمذال التنظي   و مت و تومرو تيذويرة البيئرة
ج الترري يعمررل ايهرراو تكسررتند ارري اناارر  ولررا السررس تالمبررا ئ البيرتاراطيررة ارري انررات التنظرري  تحنرردا 

 :(26)حلف النماذج  مو
 :The Simple Structureالهيكل البسيط أ( 

هذ الهيكل الذي يكذن ود  الذمرداا التنظيميرة اير  )الاسراه تاإل ااااة(  قردت ه بسرب  
الرررة ورررد  العرررا ليوو تكتميرررز هرررذا الهيكرررل ابسررراطة الهرررره اإل اايو تايخ رررا   سرررتذى االخرررتسف 

لتهررات ال نرري المتمثلررة ارري الراابررة اإل ااكررة تالتكنذلذويرراو تالتعيررد ارريو الذمرردااو تايخ ررا  يسرربة ا
تايخ ا  يسبة التهات المعاتن المتمثل اي العسااا العا ةو تالمتلس الت ركعيو تتمداا  و  
اليرااو تالبقذي تالاليلو وما حتميز بايخ ا   ستذى القاوة إلا التداك و تكتصل بمروزكرة 

 .(27)احخاذ اليرااو تت ع اإلستراحيتية
 : The Machine Bureaucracyبيروقراطية اآللة ( ب

حذود هذا الهيكل اي ايئة حتصل بالثباا تالبساطةو تكتميز التنظي  تاياً لهذا       النم  اذوذ  
 اوررة واليررة  ررو التخصررا تالرسررمية تحيسرري  العمررلو ومررا حتميررز اتقدحررد  ايرر  للمسررئذليةو ت اوررة واليررة 

 ا سلبياح  ايؤ ي التخصا تحيسي  العمل إلا التماحز التنظيميو  ما حترح  يسبياً  و  روزكة السل ةو أ
وليرر  لهررذا صررراع تاي صررا  ارريو الذمررداا التنظيميررةو وررذلف الملررل تالررة اإلاررداع لرردى العررا ليو بسررب  

 .(28)المغااله اي استخداه النظ  تاللذاا  تالت د  اي ح بييها
 : The Professional Bureaucracyالبيروقراطية المهنية ( جـ

لهررر هررذا الررنم   ررو التنظرري   ررع لهررذا  نظمرراا وبيررره القترر  تذاا حخصررا وررا و 
ت الترررالي حت لررر   تخصصررريو ولرررا  اورررة واليرررة  رررو الترررداك  تالت هيرررلو تكتصرررل هرررذا الرررنم  
بات تاوية الهره ا مدهما  هني تاخخر إ اايو تكتميرز الت  بالديميراطيرة اري مريو حتميرز الثرايي 

طيررةو ومررا حتصررل هررذا الررنم  بالس روزكررة ارري العمررل ميرر  أو رر   اورراا واليررة  ررو بالبيرتارا
القركة تالسل ة ل ارا  ل ات أوماله  تكتمتع الهيكل المهني باالستيسليةو تالراابة التماوية ولا 

 .(29)اليراا اإل ااي 
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 :  Divisionalized formالنمط المنقسم ( د
 رو الذمرداا اإل ااكرة المسرتيلة  رمو التنظري  الذامردو حتصل هذا النم  التنظيمي اذوذ  ود  

اكل تمده  و الذمداا اي لل الهيكل المنيس   سئذلة وو  تمذوة الي  ة الخاصة اها حق  إلراف 
اارريس الذمرردهو تأيضررًا لكررل تمررده اسررالتها ت ذاا هررا الماليررة تالب ررركة تومليتهررا المسررتيلةو  ررع توررذ  هيئررة 

حترذلا الراابرة ولرا هرذا الذمردااو ت رو المسمرا أن هرذا الرنم  التنظيمري  ستيلة ولا  ستذى المداسة 
 .(30)حتي  القركة للذمداا اي حسيير أومالها تلكو حق  إلراف  روزي 

 :هـ( الهيـكل المؤقت
حتكذن الهيكل المؤا   و ارك  ومل تكت  اختياا أوضاا   و اإل اااا الذلي ية الياامة 

ا حت  إيتات العمل حروع هؤالت الوضات إلا سراا  وملهر و اي المؤسسة ب كل  ؤا و أي وند 
تكمتات هذا النم   و التنظي  بعرده تورذ  حرداج هر ري تلريس اير  أاسراه ثااترةو تال اذاورد اسرميةو 
تكتميرررز أيضرررًا بالمرتيرررة تالس روزكرررةو تكتميرررز أوضررراا  بمهررراااا تخبرررراا واليرررة حسررراوده  ولرررا 

 .(31)حقيي  أهداف المؤسسة
 : Mechanistic Structureالميكانيكي الهيكل ( و

حؤوررد ييترررت الهيكرررل الميكرراييكي ولررا حيسررري  العمررلو تهررره السرررل ةو تانررذاا االحصرررا و 
 :(32)تالتخصا الذلي يو ت و خصااا هذا الهيكل اي

 . هره  قد   و السل ةو تالراابة تانذاا االحصا 

 .استئثاا اإل ااه العليا بعملية احخاذ اليراا 

  ااه العليا بالمعلذ اا تالبياياا.استئثاا اإل 

  التخصصرررية تاالخرررتسف اررريو الي ررر ة الذلي يرررة ت رررا حتتبعهرررا  رررو حمررراحز تحنرررذع ال تاا
 الذلي ية.

 . حتقك  اراااا تحعليماا اإل ااه العليا اي حقدحد احتاهاا السلذك الذلي ي ل ارا 

   بكل  ذاع تلي ي.حرومة القيذقو تالمسئذليااو تأسالي  ال ات إلا  سئذلياا حنا 

 . الذالت تطاوة الرؤسات أه   قد اا بيات تاستمراا ال ر  اي التنظي 

 .التقدحد الداي  للذاوبااو تالمسئذلياا تأسالي  ال ات 
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 : Organic Structureالهيكل العضوي ( ز
 :(33)حتصل هذا الهيكل بالخصااا التالية

  حررررت   ررررو خررررس  ومليررررة الت اوررررل التقدحررررد الررررداا  ل ي رررر ة الترررري ييررررذه اهررررا ال ررررر  تالترررري
 ايو العا ليو.

  إسررررررهاه طبيعررررررة التخصررررررا تيذويررررررة الخبررررررره لرررررردى ال ررررررر  ارررررري إثرررررررات الذلي ررررررة العا ررررررة
  اخل المؤسسة.

 . توذ  هيكل  و السل ةو تالراابةو تاالحصا 

 .حروع اختسف المكاية إلا وا ل الاد ية 

 .ايت اا  بدأ االلتزاه ايو العا ليو اي المؤسسة 

 . حعتبر المسئذلية وزت  قدت   و ميذق تالتزا اا ال ر 

  االحصاالا وايبية أ،ثر  نها أاييةو تكتضرمو  قترذى االحصرا  إالرا اا تيصراا  أ،ثرر
  نها أتا ر.

 : مراحل بناء اهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية ومبادئه :ثالثًا
 :(34)تتمثل هذه المراحل في

 : Unfreezingاإلذابة ( أ
ذا المرملة ةاإلذابةة  قاتلة إثااه ذهو العا ليو بالمؤسسة التعليميةو لضرتاه القاوة إلا حمثل ه

التغييرو اهي  قاتلة لتذت ايتباهه  إلا حلف الم ا،ل التي حعذق الهيكل التنظيمي بالمؤسسةو تهي إثااه 
ية أن حقي  ذلف  ا ل  لدااعيته  للبق  وو ملذ  ذحية تإاداوية لقل   ا،له و تال يمكو للمؤسسة التعليم

 حي  اتهيئة العا ليوو ت ذلف حت  حقركر المذال  و أي حغيراا.
 : Changeالتغيير  ب(

الررذي ييرذه برر  اليراامذن ولررا ح رذكر الهيكررل  Interventionأ را التغييرر ايعنرري التردخل 
سسرة التنظيمي تأسرالي  العمرل تاإلورراتاا التنظيميرةو تولرا السرلذك ال رر ي تالتمراوي اري المؤ 

التعليميررةو أي أيهررا  تمذوررة  ررو التغيررراا المخ  ررة الترري حسررتخده ارري الت ررذكرو بمعنررا التذورر  
يقذ  ستذى ودحردو تإ خرا  اررا ج أت ح بييراا أت  مااسراا أت  هراااا أت هري وميعرًاو ارل إيهرا 
 رملرة حعلر  أي يكتسرر  ايهرا العرا ليوو أيماطررًا ودحرده  رو التصرررف تالسرلذك ال رر ي تالتمرراويو 

 لتي حساوده  اي  ذاوهة   ا،له  تاي التغيير إلا المسو.تا
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 : Refreezingالتجميد  (جـ
تحهت  هذا المرملة بقماية تصياية التغيير الذي ح  التذصل إلي و مي  إن هرذا المرملرة 
حهررت  بقمايررة تصررياية التغييررر الررذي حرر  التذصررل إليرر و ت قاتلررة التثبيرر  تالق ررا  ولررا المكاسرر  

حرر  حقيييهررا  ررو الت ررذكرو بمعنررا أن حسررعا يقررذ إيتررا  حررذاتن ودحرردو متررا ال حعررذ   تالمزايررا الترري
 المؤسسة إلا الممااساا اليديمة.

تحتعررد   بررا ئ الهيكررل التنظيمرري للمؤسسررة التعليميررةو اتعررد  وناصررر العمليررة التعليميررةو 
ثيرر  بتميررع تذلررف باوتبرراا أن الهيكررل التنظيمرري  ررو أهرر  تلرراال العمليررة اإل ااكررة تلرر  ااحبررا  ت 

الذلراال اإل ااكررة الخررىو تلررذلف ونرد ت ررع الهيكرل التنظيمرري للمؤسسرة التعليميررة يتر   راورراه 
 :(35)المبا ئ التالية

 وضوح الهيكل التنظيمي : -1

يمثرل الهيكررل التنظيمري للمؤسسررة التعليميرة الصررذاه أت ال ركل الرسررمي لتنظري  المؤسسررةو 
السرل ة التعليميرة برااترا  هرذا ال ركل الرسرمي بمسرتذكاح  تكيذه اإل ااكذن تالييا اا المسئذلة ورو 

المختل ررةو تهررذ ارري أبسرر  صررذاه ي خررذ لرركًس هر يررًا يمثررل امترر   رردحر المؤسسررة التعليميررةو تكمثررل 
 .(36)وسم  تااودح  العا لذن بالمؤسسة اي وميع  ستذكاحه 

ذمرداا التنظيميرة تكعد الهيكل التنظيمي بمثابرة اإلطراا الرذي يقرد  الاسراه تاإل اااا تال
 اخررل المؤسسررة التعليميررةو اييررذه اتيسرري  الومررا  تالي رر ة تحذتكعهررا ولررا العررا ليو وررل مسرر  
اختصاص  لتقيي  أهداف المؤسسةو ومرا يقرد  العساراا الذلي يرة تخ رذ  السرل ة تالمسرئذليةو 

ييرة  رع الذلراال ت ذااع احخراذ تحن يرذ اليرراااا اإل ااكرةو تكررحب  هرذا الترحير  الهر ري بعساراا أا
الترري ارري ي ررس المسررتذىو توسارراا اأسررية  ررع المسررتذى الولررا ارري اإللرررافو تكسرراود ت ررذ  
الهيكل التنظيمي اي حيركر الوما  الم لذت أ ااها تالتعرف ولا ييا  اليذه تييا  الضعل اي 

 .(37)التنظي و ت ااسة ييا  الضعل تااترا  التعديسا المناسبة لها
 :ــدافوضـــوح الهــ -2

يترر  أن يكررذن لكررل هيكررل التنظيمرري هرردف يسررعا إلررا حقيييرر و تالتنظرري  اإل ااي السررلي  
هذ الذي يكذن الهدف اي   قد ًا تتا قًا لتميرع العرا ليوو ت الترالي يمكرو النظرر إلرا المؤسسرة 
التعليميررة ولررا أيهررا  ؤسسررة ها اررةو تكترر  ولررا اليررااميو وليهررا  ررو ت ررع أهرردااها ارري  يد ررة 
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لكي ية انات هيكل حنظيمي ويدو  ع التعرف ولا المذاا  تاإل كاياا المتامة التي حساود ح كيره  
 .(38)ولا حقيي  الهداف

 تفويض السلطة : -3

ييصد ات ذكء السل ة ييل م  التصرف تاحخاذ اليراااا إلا العا ليوو بمعنا أن يعهرد 
اه إلرا أمرد العرا ليو ليبالررها المدحر المختصة بتزت  و سل اح  المخذلة لها أصًس بمذو  النظ

حق  إلراا و تح ذكء السل ة ال يعنا ايتيا  المسرئذلية إلرا ال رر  الرذي اذ ر  المردحر اري ورزت 
 ررو سررل اح و االمسررئذلية ال ح ررذ  تكبيررا المرردحر  سررئذ  أ رراه التهررات اإل ااي الولرراو تكعتبررر 

سق الارررا  ارري أومرراله  ح ررذكء السررل ة تسرريلة أساسررية لقيرراه المؤسسررةو ميرر  يسرراود ولررا اي رر
تالتصرف السركع لمياالة   ا،ل العملو  رع إحامرة ال رصرة للمردحر ليت ررم ل ومرا  الرايسرة التري 

 .(39)حتناس   ع خبرح 
 تقسيم وتحليل العمل :-4

اللف إن العمل اي المؤسسة التعليمية ال حت  ولا  ستذى ول ار  ولرا مردهو تإيمرا حرت  
 رو العرا ليوو  مرا حرؤ ي إلرا التناسر  تالتكا رل اري الومرا و  وو طرك  حكاحل وهرذ   تمذورة

ت و الذا   أن ال ر  وند ا حروز وهذ ا اي  تا  ومل  قد  يست يع أن حنمي ادااح  تخبراح  
اري هرذا المتررا  تكصرل إلرا  سررتذى أولرا  رو الك رراته اري ال اتو تحيسري  العمررل يعنري االوتمررا  

تخصرا طبيرًا ليدااحر و بقير  يعهرد لكرل  ترا  ولا التخصرا مير  ييرذه ورل لرخا بعمرل  
أاضل العا ليو ولا اليياه ب و خاصة تأن  تتمع اليذه يقتره التخصا تحيسي  العملو تكيصد 

 .(40)اتقليل العمل حقدحد أي  ة المؤسسة تحقليلها إلا وناصرها ال روية
كااو تحبرردأ  همررة حيسررري  العمررل المداسرري اتقدحرررد أهررداف المداسررة ولرررا  ختلررل المسرررتذ 

اداية  و  ستذى اإل ااه المداسرية تمترا  سرتذى إ ااه ال صرل المداسري )مترره الدااسرة(و ت ردحر 
المداسة الناو  هذ الذي يقرص ولا وملية حيسي  العمرل اري  رذت اردااا تإ كاييراا العرا ليو 
  ع و تذلف اتقدحد الي  ة المداسية الضرتاكة للتس يذ تحيسيمها ولا  ردى ت نري ي رغل العراه

 .(41)الدااسي ث  حذتكع هذا الي  ة ولا اليااميو بالعملية التر ذكة تاي  يد تها المعلميو
 رونة التنظيم :ــــم -5

المرتية هي اليداه ولا أ ات المهاه الذلي ية بيدا وبير  و القركة  اخل إطراا اليظمرة 
اررري ال رررذاو تاللترررذت تالمسررئذلياا تالذاوبررراا الذلي يرررة ارري المؤسسرررة التعليميرررةو تذلرررف بالتذسرر  
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للقرررل اليسرررر  تن حتررراتتاا أت إهمرررا  اذاوبررراا الذلي رررةو أت إمرررداي أي اذ رررا  اخرررل اإل ااه 
 .(42)حنعكس سلبًا ولا أ ات المؤسسة ب كل وا ل

تالمرتيرة   لر   هر  أيهررا حسراه  اري اليرداه ولررا اارع  سرتذى ال اتو تحقيير  الذاوبرراا 
ارر و  ررع إ كاييررة التغييررر ل مسررو تالاضررلو ومررا أن الذلي يررةو تحيليررل المتهررذ و تاختصرراا الذ 

المرتية حيلل  و الن ياا تااح اع التكل ة الت رغيلية للمؤسسرةو تحسراه  اري إ،سرات المذلرل الثيرة 
بررالن سو تحنميررة تح ررذكر اليرردااا اإل ااكررة تالن سررية لديرر و تحسرراه  ارري إ،سررات اإل ااه تالمؤسسررة 

 .(43)لةاليداه ولا الت ذكر تاإليتاوية ال عا

 :ــــــقالتنسي-6

التنسي  هرذ أ اه حنظيميرة حهردف لرر   تحذاار  العرا ليوو تالذمرداا التنظيميرةو  رو مير  
التهرررررذ و تالسرررررالي و تالتذايررررر و بمرررررا يعرررررزت ااوليرررررة ال ات التمررررراوي لبلرررررذم هررررردف   رررررترك أت 

 .(44)أ،ثر
لتنظي  يستهدف تاليداه ولا التنسي   و أارت  با ئ التنظي  اإل ااي الناو و مي  إن ا

حنسي  وهذ  العا ليو التي حت لل  نها المؤسسة التعليميرة لتقيير  الهرداف المن رذ هو لرذا حنظرر 
إلا  بدأ التنسي  ولا أي  ونصر أساسي لتكا ل العمل تالبعد وو التنااء تاالت تاج تحضاات 

عرريو وليرر  حقدحررد ال اتو الررذي حررؤ ي إلررا ا ررل المؤسسررة ارري حقييرر  أهرردااهاو تاليااررد اإل ااي حت
ارا ج العمل تحذ يقهاو تحقدحد االختصاصاا تالذاوباا تالمسرئذلياا التري حذورل إلرا تمرداا 

 .(45)المؤسسة تخ ذ  االحصا  اها
 رابعًا: خصائص اهليكل التنظيمي املناسب لتحقيق املؤسسة التعليمية جلودتها :
ميررررة مترررا حقيرررر  هنررراك  تمذوررررة خصرررااا للهيكررررل التنظيمررري المسارررر  المؤسسرررة التعلي

 :(46)التذ ه المن ذ ه ت و هذا الخصااا  ا حلي
 التنظي  العضذيو  و خس  ارق ومل  تعد ه الذلاال. (أ 

 التمكيو. (ت 

 انذاا احصا    تذمة أاييًا تاأسيًا. (ج 

 لبكة أوما  غير اسمية. (  
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 وسوف نوجزها على النحو التالي :
 : Organism Organizationالتنظيم العضوي ( أ

لعضررذي هرذ التنظري  المسارر  للظررتف البيئيرة المتغيرررهو تككرذن هرذا التنظرري  يعرد التنظري  ا
 رغذ ررررًا ونررررد ا حن رررر   ت لبرررراا  سررررتمره ال يمكررررو حيسرررريمها إلررررا أوررررزاتو االذلرررراال ارررري التنظرررري  
العضررذي ح يررد وثيررر  ررو حقدحرردها الرسررميو تونررد ح بيرر  هررذا التنظرري  ولررا المؤسسررة التعليميررةو 

اا تطرررق العمررل تالسررل اا غيررر  مكنررة التقدحرردو ميرر  حتسلررا حكررذن االختصاصرراا تالمسررئذلي
 القدت  الذلي ية.

 : Empowermentالتمكين ( ب
ييصد ب  إحامة ال رصة الكااية للعا ليو لممااسة السي ره العا لرة ولرا أومراله و تاحخراذ 

 تن اليررراااا المناسرربةو تاوتبررااه   سررئذليو وررو النتررااجو  تن االوتمررا  ولررا لررخا أولرراو أت 
الروررذع للرؤسرراتو تكت لرر  ح بيرر  هررذا الم هررذه ولررا المؤسسررة التعليميررةو حعرردحل هيكررل المؤسسررة 
بمررا يخ ررل  ررو مررده ايرتاراطيررة اللررذاا  تاإلوررراتااو ومررا ييتضرري أيضررًا إوررا ه هيكلررة المؤسسررةو 

 :(47)تهذا يعني  ا حلي
 .التخلا  و الوما  التي ال حضيل ايمة 

  ابعضها.إ  اج الومررا  المرحب ررة 

 .حيليل أوبات المناص  اإل ااكة تاإللرااية 

 : Open Communication Channelsقنوات االتصال المفتوحة ( جـ
اللرررف إن االحصرررا  الم ترررذ   رررع ورررل المسرررتذكاا اإل ااكرررة تالعرررا ليوو  رررو الخصرررااا 

ااوة الرايسة التري حتصرل اهرا الهيكلرة المسامرة للمؤسسرة التعليميرةو مير  إير   رو الضررتاي   ر
وميرع العررا ليو بالمؤسسررة اري حبررا   المعلذ رراا تويررد القرذاااا  ررع اإل ااه تاإل اااا العليرراو ومررا 
أن الهيكلررة العضررذكة تالمريررة حت لرر  اإلاررس   ررو االحصرراالا المكتذ ررة إلررا أاررل مررد  مكرروو تأن 

رايس االحصررا  ارريو الارررا  لتقدحررد أ تاا وررل  ررنه  يكررذن  ررو خررس  االحصررا  بررالز ست تلرريس الرر
تأولرا  Bottom – Upاي و أت يمكو أن يعتمد االحصا  ولا حكا ل  ردخليو أسر ل إلرا أولرا 

و مي  يسم  المدخل الت  للعا ليو بااللتراك اي وملية صنع اليرراا Top  Downإلا أس ل 
، سرراف لعمليررة الررتعل و ارري مرريو حترري  المرردخل الثررايي للمرردحركو احخرراذ اليررراا ارري الظرررتف الترري 

 ل ر ايها ا  اعل سركع.حنبغي ا
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 : Information Networkingشبكات األعمال غير الرسمية ( د
حعتمررررد لرررربكاا الومررررا  غيررررر الرسررررمية ولررررا التعرررراتن تالقررررذاا الايرررري ارررريو العررررا ليو 
تالتماواا  اخل المؤسسةو وما حستند إلا الت اول اينه  باوتبااه  خا عيو لعملية التعل و تإن 

كررررررة ارررررري حقييرررررر  هررررررذا الت اوررررررل ارررررريو العررررررا ليو هررررررذ التسرررررراؤ  التنظيمرررررري أمررررررد الم رررررراهي  التذهر 
Organizational Inquiry  و أي ايررراه أوضرررات المؤسسرررة ب ركيرررة ار يرررة أت وماويرررة ب رررر

السررئلة تالاكرراا مررذ  العمليرراا الذلي يررة الترري يمااسررذيهاو ت ررو ثرر  حتقيرر  الررتعل  ونررد ا يقرردي 
 حذاايًا ايو النذايا تالذااع.

ن الررتعل  ال حتقيرر  ايرر   ررو خررس  الررنظ  الرسررمية للمؤسسررةو  ررو سياسرراا ت ررو هنررا ارر 
تخ   تإوراتاا تاذاودو تلكو  رو خرس  القرذاااا تالتسراؤالا اريو أوضرات المؤسسرة ت عضره  
الرربعء ارري لرركل غيررر اسررميو تكتقيرر  أثنررات حبررا   أطررراف القرردح  ايررنه و تارري اتررره الرامررةو 

 اليذ ية. تأميايًا  و  مااسته  لي  ة القياه
يعد التنظي  اإل ااي اي المداسة الثايذكةو وملية حنسي  للتهذ  الب ركة متا حتمكو  رو 
حقيي  أهدااها ب ال حكاليل ت تهرذ  تتار  ت  اصرا و راته تااوليرة  مكنرةو أي أير  حهرت  اتذتكرع 
و الذاوباا أت الذلاال اي وسااا  قد ه ت  ركيرة  نسرية اريو الذمرداا التري حضرمها المؤسسرة

ت ررو ثرر  يعتبررر التنظرري  هررذ اإلطرراا المتسررع الررذي حررت  ايرر  العمليررة اإل ااكررة تهررذ ارري الذارر  ي سرر  
يرراحج وررو العمليررة اإل ااكررة ذاحهرراو تكعررد التنظرري  اإل ااي أمررد أهرر  تلرراال اإل ااه الترري حعتبررر  ررو 

هررذ اإلطرراا المكذيرراا الساسررية للعمليررة اإل ااكررة بمختلررل أبعا هررا ت سررتذكاحهاو اررالتنظي  اإل ااي 
الررذي حررت  بمذوبرر  حرحيرر  وهررذ  وماوررة  ررو الارررا  تحنسررييها ارري سرربيل حقييرر  أهررداف  قررد هو 
تكت لرر  هررذا حقدحررد الن رراطاا الم لذ ررةو تحقدحررد الارررا  المسررئذليو وررو الييرراه اهررذا الن رراطااو 

ايرنه   ررو تحقدحرد اإل كايراا تالمرذاا  التري يسرتخد ها هرؤالت الاررا و تحذ ري  العساراا اإل ااكرة 
ميرررر  السررررل ة تالمسررررئذلية ت ررررذلف لتقييرررر  أهررررداف المؤسسررررة التر ذكررررةو تكعتبررررر التنظرررري  اإل ااي 
الذسيلة العملية لتن يذ السياسة التر ذكة لتلف المؤسسااو تكتض  هذا التنظي  اي حقدحد الهرداف 

روة تالمهاه تالومرا  ثر  حذتكعهرا ولرا العرا ليو اري المؤسسرة ورل مسر  حخصصر  تخبرحر و تسر
أ ات العا ليو لذاوباحه  ت سئذلياحه  ادارة تإحيران تاري  نرات  رو العساراا اإليسرايية تاالوتماويرة 

 :(48)ايو أوضات المؤسسة ولهان تلكي يقي  التنظي  اإل ااي للمداسة الثايذكة أهداا  الاد  و
 .حقدحرد أهررداف المداسة الثايذكررة 
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 .حقدحد المهاه تالوما  الذاو  اليياه اها 

 .مصر اليذى الب ركة انذويتها تحخصصاحهاو  و أول حذتكع الوما  تالذاوباا اينها 

  ااسررة اإل كايرراا الما يررة  ررو ميرر   باييهررا ت راايهررا تأثاثهررا تحتهيزاحهررا لسسررت ا ه  نهررا 
 أاصا است ا ه  مكنة.

 .عراة اليذاييو تاللذاا  التي حنظ  العمل  اخل المؤسسة  

 ة المتامة لتلف المؤسساا سذات المصرتااا الرسمية أت  يزايية  عراة اإل كايياا الما ي
المؤسسرررررررة التررررررري حقرررررررد ها تتااه التر يرررررررةو أت  يزاييرررررررة  ترررررررالس اخبررررررراتو أت أي حبروررررررراا 

 ت ساوداا حيده  و هيئاا  ختل ة لخد ررة حلف المؤسسرة.

 .حذتكع الط ا  ولا غراة الن ا  بما حت    ع السس التر ذكة السليمة 

 لسرررل اا تإو رررات مركرررة احخررراذ اليرررراااا للعرررا ليو بمرررا ال حتعررراا   رررع السياسرررة حذتكرررع ا
 العا ة لتلف المؤسسة.

 .حنظي  البريا ج اليذ ي لتلف المؤسسة 

 .ت ع اليذاود التي حك ل مسو استخداه المرااية تال تاا تالثاي تالتتهرريزاا 

  تاإللراف وليها.حقدحد الي  ة  اخل المؤسسة تت ع اليذاود الخاصة بممااستها 

 .ت ع أسس التنسي  ايو البرا ج تالي  ة المختل ة لزكا ه اعاليتهررا 

 .العمل ولا حذاير المنات التر ذي المسا  لتقيي  الهداف المروررذه 

 .حقدحد  ذاويد اوتماواا المتالس المختل ة  ثل  تلس اخبات تغيرهرا 

 ليظمة المذ ذوة.ت ع السس المناسبة لمقاسبة الميصركو اي إحباع ا 
تكعتبرررر الهيكرررل التنظيمررري ورررزت  رررو التنظررري  اإل ااي للمداسرررةو االهيكرررل التنظيمررري هرررذ 
المقذا المقرك للعملية اإل ااكةو مير  إير  ال يمكرو أن حرت  حن يرذ الومرا  بعرد التخ ري  لهرا إال 
 اذوررذ  ااوررده للتنظرري و ميرر  يعمررل ولررا حذتكررع الومررا  ولررا العررا ليو وررل مسرر  اختصاصرر 
تخبراحرر و تحذ رري   هرراه وررل وا ررلو ثرر   ورر  ذلررف العمررل بالتذويرر  المسررتمر تالمتابعررةو ت ررو ثرر  
التيرررذك  ورررو طركررر  الت رررخيا تالعرررسج لتساررري ييرررا  الضرررعل تإصرررسمهاو تحعزكرررز ييرررا  اليرررذه 
تاالستمراا ايها ت ومهاو تاي الهيكل التنظيمي حت  حيسي  العمل إلا تمداا إ ااكرةو يكرذن البردت 

و امة الهره مي  اإل ااه العليا المتمثلة بالسل ة الكا لةو تككذن حسلسل المرا،ز الذلي ية وا ه  
 .(49)حناتليًا  و اله  االمه  متا ااوده الهره
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تال حتذال الهيكل التنظيمي اإل ااي للمداسة الثايذكة ولا حيسري  الومرا  تحذتكعهرا ورل 
لي رررمل وميرررع اإل كاييررراا الما يرررة  اليرررذى الب رررركة ورررل مسررر  اختصاصررر  تمسررر و تلكرررو يمترررد

المتامررة  ررو أوهررزه ت عررداا ت ررذا  تأ ررذا و تحذتكعهررا ولررا الذمررداا التنظيميررة الترري حكررذن وررا ه 
تمررداا حنظيميررة وبرررى حضرر  تمررداا ارويررة أصررغرو ت ررو خررس  الهيكررل التنظيمرري ارر ن اإل ااه 

اليدااا الب ركة المتامة  حسعا إلا حقيي  الهداف المرسذ ة ب ال التكاليل ت  اصا ال ذااد  و
 ررررع  سمظررررة التنسرررري  ارررريو الذلرررراالو تحقدحررررد المهرررراه تحذ رررري  الهررررداف الم لررررذت حقيييهرررراو 

 تاستمراا التذوي  تالمتابعةو تت ذ  خ ذ  االحصا و تالمذاتية ايو السل ة تالمسئذلية.
يو ت رررو ثرررر  ارررر ن الهيكررررل التنظيمرررري للمداسررررة الثايذكرررة ييررررذه ولررررا العسارررراا المتبا لررررة ارررر

العا ليو ت يو التنظي   و أول حقيي  الهداف المن ذ هو تكتضمو هرذا التاير  وناصرر اايسرة 
ارررري  يررررد تها : الم رررراهي  المتعليررررة بالهيكررررل التنظيمرررري الرسررررمي تهررررذ يرررراحج وررررو هيكررررل التنظرررري   
تالسررل اا اإل ااكررة طبيررًا ل هررداف المذ ررذوةو تالهيكررل التنظيمرري غيررر الرسررمي تهررذ يرراحج وررو 

عسارراا ال خصررية ارريو الارررا و تالسررل اا تالمسررئذلية تالراابررةو تانررذاا االحصررا و ت ررو لرربكة ال
 ظاهر الضعل اي الهيكرل التنظيمري إي راق وهرد تتار  وبيرركو  رو واير  اإل ااه المداسرية اري 
المساال ال اااة تال ذا الرتحينيرةو تحضراات اليررااااو تحرداخل االختصاصرااو ت رعل اعاليرة 

و تهذ  ا حت ل   و إ ااه المداسة  راوعرة انااهرا التنظيمريو تإورا ه النظرر اير  وملياا االحصا 
 ارت  وا هو إذا وان وليها أن حتد  ي اطها.

تكتكررذن الهيكررل التنظيمرري للمداسررة  ررو هيئترريو إمررداهما هيئررة انيررة تالخرررى هيئررة غيررر 
تاالوتماويرة تال بيبرة أ را  انيةو تحتكذن الهيئة ال نية  و المدحر تالمعلميو تالخصااياا الن سرية
 الهيئة غير ال نية اتتكذن  و البستايي تالقااف توا سا النظااة.
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و الرداا التا عيرة للن ررو اإلسركنداكةو السلذك التنظيمي ) دخل انرات المهراااا(: أممد  اهر (1)

 .436و ص2003
 .55و ص2006و أ برلو لل باوةو الياهرهو العدالة التنظيمية: وا    قمد تاحد (2)
سئذليو اي الي اع القكذ ي يقرذ إ كاييرة ح بير  إ ااه احتاهاا الم: صاار  قمد إسماويل (3)

المتلة العلمية لكلية التتااه ارع وا عة التهر التذ ه ال ا لة ومدخل للت ذكر التنظيميو 
 .375و ص1999و العد  السا ف و رو الياهرهو حذييذ للبناا

 ااسرررة : تعل ةأثرررر الهيكلرررة التنظيميرررة ولرررا التقرررذ  إلرررا  نظمررراا الررر:  قمرررذ   قمرررد السررريد (4)
 تلررة ح بيييررة ولررا  ست رر ياا وا عررة ورريو لررمسةو المتلررة العلميررة لساتصررا  تالتتررااهو 

 .77و ص2005و العد  الثاييو ولية التتااهو وا عة ويو لمسو ا ع سنذكة
الثياارررة التنظيميرررة تايعكاسررراحها ولرررا حقييررر  اعاليرررة الخ رررة : طرررااق أارررذ الع رررا وبرررد اليرررا ا (5)

و وليرة اسرالة  اوسرتير غيرر  ن رذاهة للتعلي  ابرل الترا عي اري  صررو اإلستراحيتية اليذ ي
 .83-82و ص ص2010التر يةو وا عة انهاو 

و 2000و  اا الكتررات التررا عيو اإل ررااااو إ ااه اكررا  الط ررا : هنررد  اوررد  قمررد الخثيلررة (6)
 .81ص

 .65-63المروع الساا و ص ص (7)
 .45و ص2002و الداا التا عيةو اإلسكنداكةو  با ئ اإل ااه:  قمد اركد الصقو ت خرتن  (8)
 .47-46المروع الساا و ص ص (9)

 .34و ص1996و  اا تهران للن رو ومانو اإل ااه أصذ  ت  اهي : ومر تص ي وييلي (10)
(و إيتليرررزي  – عتررر   صررر لقاا الصرررناوة تالومرررا  )ور ررري : مسررريو وبرررد ب الذطبررران (11)

 .228و ص2001 كتبة العبيكانو الركا و 
 .46-42و ص ص روع ساا : ارج  قمد سليمان (12)
و وررال  الكترر و اليرراهرهو 2و  إ ااه المؤسسرراا التر ذكررة: مررااا ارررجو  قمررد صرربري مررااا (13)

 .132-131و ص ص2012
 .77و 76المروع الساا و ص ص (14)
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رهو و وال  الكت و اليراهتلاال اإل ااه المداسية بالمرملة الثايذكة العا ة:  قمد سيد  قمد (15)
 .88و ص2008

 .89و ص2008و  اا الياتتايو ومانو يظركاا ت  اهي : اإل ااه القدحثة: ب ير العسق (16)
ةأثررررر العذا ررررل اإل ااكررررة :  قمررررد اوررررا وبررررد الرررررمي  صررررس و ويررررد وبرررراف  قمررررذ  الراايعررررة (17)

تالتنظيميررررة تاالوتماويررررة ولررررا اعاليررررة إ ااه الذارررر  ت رررردى  سرررراهمتها ارررري تكررررا ه إيتاويررررة 
و العرد  المتلرة العلميرة لساتصرا  تالتترااه ااسرة حقليليرةةو : اا اري ا راع الومرا المؤسسر

 .102104و ص ص2009الت و ولية التتااهو وا عة ويو لمسو الياهرهو 
و 2010و  اا القا ررردو ومرررانو 2و   نظرررذا ولررري: إ ااه المنظمررراا: مسررريو  قمرررد مررررك  (18)

 .97ص
(و اررري التعلررري  العررراه )أسسررر و  تاالحررر و اعالياحررر التنظررري  اإل ااي : اتقررري  اتكرررة و ررريبة (19)

 .63و ص2009ال،ا يمية القدحثة للكتات التا عيو الياهرهو 
و 2010و  اا تااررررررلو ومررررررانو 4و  يظركررررررة المنظمررررررة تالتنظرررررري :  قمررررررد ااسرررررر  اليركررررررذحي (20)

 .152ص
و و المكتررررر  الترررررا عي القررررردح و اإلسررررركنداكةاإل ااه المعاصرررررره: أممرررررد وبرررررد السرررررسه سرررررلي  (21)

 .154و ص2010
 .154المروع الساا و ص (22)
و  كتبرررة الذارررات حبسررري  اإلورررراتاا تويليرررة حرررداير المنظمررراا: أيرررذا وبرررد القميرررد السرررياف (23)

 .47و ص2010اليايذييةو اإلسكنداكةو 
و  اا الذارررات لررردييا ال باورررة السرررلذك التنظيمررري اررري اإل ااه التر ذكرررة:  قمرررد مسرررو اسرررمي (24)

 .115-108و ص ص2004تالن رو اإلسكنداكةو 
 .109المروع الساا و ص (25)
 .162و  روع ساا و صيظركة المنظمة تالتنظي :  قمد ااس  الييرتحي (26)
و الداا التا عيةو اإلسكنداكةو حصمي  المنظماا  دخل اي التقليل التنظيمي: أممد  اهر (27)

 .109و 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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 .114 و ص روع سااحصمي  المنظماا  دخل اي التقليل التنظيميو : أممد  اهر (29)
 .332و ص2002و  اا التا عة التدحدهو اإلسكنداكةو العملية اإل ااكة: ولا ال رااتي  (30)
 .330المروع ساا و ص (31)
 اا  إ ااه أي رررر ة االاتكرررراا تالتغييررررر ) ليررررل ايتيررررا ي للمنظمرررراا(و:  قمررررذ  مسررررو مسررررني (32)

 .205-203و ص ص2004المركخ للن رو الركا و 
 .206المروع الساا و ص (33)
الهندسررررة : االحتاهررراا المعاصرررره اررري الت رررذكر التنظيمررري بالمررردااف: أممرررد إارررراهي  أممرررد (34)

 .50-46و ص ص روع ساا إ ااه التذ ه ال ا لةو  –اإل ااه بالهداف  –ااكة اإل 
يظركررراا  –السرررلذك التنظيمررري : ثااررر  وبرررد الررررممو إ اكرررسو ومرررا  الررردحو  قمرررد المرسررري (35)

و 2001و الرداا التا عيرةو اإلسركنداكةو تيماذج تح بي  وملي إل ااه السلذك اري المنظمرة
 .78ص

و احتاهراا ودحرده اري اإل ااه المداسرية:    وبرد العظري  مسريووما   قمد أاذ الذااو سرس (36)
 .28-27و ص ص2000 اا المعراة التا عيةو اإلسكنداكةو 

 .32المروع الساا و ص (37)
و الرداا التا عيرةو اإلسركنداكةو إ ااه الثيااة التنظيميرة تالتغييرر: وما  الدحو  قمد المرسي (38)

 .44و 43و ص ص2006
و 2005إ ااه السرررررلذك التنظيمررررريو  اا ال كرررررر العر ررررريو اليررررراهرهو  :أممرررررد سررررريد  صررررر  ا (39)

 .483-481ص
و  اا ال كرررر العر ررريو اليررراهرهو اإل ااه التعليميرررة تاإل ااه المداسرررية: أممرررد إسرررماويل متررري (40)

 .233-232و ص ص1998
الثيااررة التنظيميررة تايعكاسرراحها ولررا حقييرر  اعاليررة الخ ررة : طررااق أاررذ الع ررا وبررد اليررا ا (41)
و وليرة اسرالة  اوسرتير غيرر  ن رذاهإلستراحيتية اليذ ية للتعلي  ابرل الترا عي اري  صررو ا

 .83-82و ص ص2010التر يةو وا عة انهاو 
السررلذك التنظيمرري   ااسررة السررلذك اإليسررايي ال ررر ي تالتمرراوي ارري :  قمررد ااسرر  اليركررذحي (42)

 .345و ص2000و و  اا ال رتق للن ر تالتذتكعو ومانو الا نالمنظماا المختل ة
 .345المروع الساا و ص (43)
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و  اا التا عرة التدحردهو اإلسركنداكةو السلذك اإليسايي اري المنظمراا:  قمد سعيد سل ان (44)
 .53و ص2002

يظركررراا  –السرررلذك التنظيمررري : ثااررر  وبرررد الررررممو إ اكرررسو ومرررا  الررردحو  قمرررد المرسررري (45)
و 2001داا التا عيرةو اإلسركنداكةو و الرتيماذج تح بي  وملي إل ااه السلذك اري المنظمرة

 .78ص
 .80-78و ص روع ساا :  قمذ   قمد السيد (46)
 .67-66و ص ص روع ساا : أ ا  السيد خلل (47)
 .94و ص روع ساا : اااده القركري  (48)
ةحذتكع المسئذلية تالسل اا اي التعلي  العاهةو  تلة البق  اي التر ية : وما  السيد ح امة (49)

و وليرة التر يرةو وا عرة المنيراو 3و العرد  19و المتلرد تلرة  تاكرة ا رع سرنذكة تول  الرن سو 
 .114و ص2006حناحر 


