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 -1مفهوم التوظيم
التنظين Organization

التنظين Organizing

انتجمع أو مجمىعت انىظائف انتً يعمم
بها مجمىعت من األفراد نتحقيق هدف أو
أهداف معينت من خالل إطار تعاونً
مشترك هى منظمت أو تنظيم بصيغت االسم
عمهيت ترتيب األعمال وإسنادها إنً أفراد
انتجمع بما يؤدي إنً تحقيق أهدافها بكفاءة
وفعانيت فيعبر عنها معنً انمصطهح فً
صيغت انفعم تنظيم

 -2تػريف التوظيم
 التوظيم هو احد غواصر الػملية اإلدارية الذى تمارس من خالله
اإلدارة كما اهه الػمود الفكرى للػملية اإلدارية
 توحيد الجهود الجماغية بما يوصل إلى تحكيق الهدف غن طريق ،
توزيع الػمل  ،تحديد الػاللات  ،تحديد السلطات والمسؤوليات .

 -3مبادئ التوظيم
ا  -التدرج اإلدارى
 تبعا للتدرج اإلدارى يصبح لكل فرد فى التنظيم سلطاته  ،ويقوم
هذا النظام على مبدأ توزيع السلطة على المستويات المختلفة
للهرم اإلدارى متوخيا توزيعها على مستويات اإلدارة من أسفل
إلى أعلى حتى تتركز فى النهاية فى قمة الهرم اإلدارى حيث
تتجمع السلطة النهائية على رأس القمة ونتيجة لذلك يتعرف كل
فرد فى التنظيم على ماله وما عليه وتتضح الرؤيا

 -3مبادئ التوظيم
ب  -وحدة الكيادة
 ويعنى هذا المبدأ أال يتلقى الفرد التعليمات من أكثر من مصدر ،
بمعنى أن المدرب يتلقى تعليماته من مشرف الفريق الذى يتلقى
بدوره تعليماته من مدير النشاط الرياضى الذى يقوم بدوره بتلقى
تعليماته من مدير عام النادى فإن توحيد مصدر التعليمات يساعد
على عدم وجود تناقض ويعمل على حسن سير العمل فى
المنشأة الرياضية ألن االزدواج فى القيادة يؤدى إلى التشتت
وعدم وضوح الرؤيا وهذا بالتالى يعوق إنجاز األعمال

 -3مبادئ التوظيم
ج  -تحديد المسئوليات بوضوح
 المسئوليات أو االختصاصات هى مجموعة من األنشطة والواجبات
التى يلتزم شاغل الوظيفة بأدائها ويتحمل تبعية ما يترتب على هذا
األداء من سلوك وظيفى وتصرفات وما يجب عليه أن يتخذه من
قرارات لتحقيق أهداف الوظيفة
 يتطلب تحديد المسئوليات كتابة التعليمات والتوجيهات واألوامر بطريقة
مبسطة وواضحة ال غموض فيها بهدف تجنب الفوضى عند بحث
المسئولية

 -3مبادئ التوظيم

المسئولية :اإللتزام بأداء
عمل ما وفقا لقواعد معينة

السلطة  :الحق المخول التخاذ
القرارات التى تحكم اآلخرين

د  -توازن السلطة والمسئولية

 المسئولية عن عمل معين يلزم أن تقابلها السلطة الكافية إلنجاز
هذا العمل فال مسئولية بدون سلطة ومن هنا فإن تفويض
االختصاص يجب أن يقترن بتفويض السلطة المناسبة لممارسة
ما فوض له  .والمدير المسئول عن برنامج معين يجب أن تكون
لديه جميع السلطات الكافية لممارسة مهمته  .وهو ما يسمى
بتوازن السلطة والمسئولية

 -3مبادئ التوظيم
هـ  -تحديد هطاق اإلشراف
 يوجد فى كل مركز إدارى عدد معين من األفراد الذين يمكن لإلدارى
اإلشراف عليهم وإدارتهم بفاعلية ويختلف هذا العدد من حالة ألخرى
وفق بعض العوامل ومنها-:
 طبيعة وحجم العمل . قدرة وخبرة المشرف ودرجته العلمية ونوع عالقته بالمرؤوسين الوقت المحدد لإلشراف . -رغبة الرئيس فى تفويض السلطة

 -3مبادئ التوظيم
و  -بواء الهيكل التوظيمى
 هو البناء أو اإلطار الذى يحدد اإلدارات أو األجزاء الداخلية فيها
ويبين التقسيمات التنظيمية والوحدات التى تقوم باألعمال
واألنشطة التى يتطلبها تحقيق أهداف المنشأة كما يحدد خطوط
السلطة والمسئولية و موقع تنفيذ اتخاذ القرارات .

 -3مبادئ التوظيم
و  -بواء الهيكل التوظيمى

 - Iالخريطة التنظيمية

 أى تصوووووووووير أو رسووووووووم الهيكوووووووول التنظيمووووووووى فووووووووى شووووووووكل
خريطووة  Organizational Chartوخوورائط التنظوويم هووذة قوود
تتخذ الشكل الهرمى والذى يبدأ من قمة الهرم بالرئيس ثوم يتودرج
إلوووى الوظوووائف فوووى المسوووتويات األدنوووى  ،كموووا قووود تتخوووذ الشوووكل
الدائرى والتى يطلق عليها الخرائط المستديرة والتوى يتضوح فيهوا
التدرج الوظيفى من الرئيس من الداخل إلى الخارج.

أشكال الخرائط التنظيمية

أشكال الخرائط التنظيمية

أشكال الخرائط التنظيمية

 -3مبادئ التوظيم
و  -بواء الهيكل التوظيمى

 – IIدليل التنظيم

 يعتبر المكمل للخريطة التنظيمية وهوو عبوارة عون كتيوب يتضومن
اسم المنظمة  ،عنوانهوا  ،األهوداف التوى أنشوئت مون أجلهوا والتوى
تسووعى إلووى تحقيقهووا  ،مووع موووجز للسياسووات واإلجووراءات التووى
تسووتخدمها  ،كمووا يتضوومن الوودليل التنظيمووى الخريطووة بتقسوويماتها
الرئيسوووووية والفرعيوووووة  ،وشووووورحا لمهوووووام اإلدارات ومسوووووئولياتها
وسووولطاتها  ،وأسوووماء رؤسوووائها  ،ويشووومل الووودليل أيضوووا شووورحا
موجزا عن النشاط العام للمنظمة

أشكال الدليل التنظيمى

 -4اهواع التوظيم
ا  -التوظيم الرسمى
 ينشأ فى حالة اتفاق شخصين أو أكثر على التعاون نحو تحقيق
هدف مشترك من خالل ممارسة أو تنفيذ عدد من األنشطة فى
كيان رسمى مشروع ومعلن فى ضوء الخطط والسياسات
واإلجراءات واألدوار وغيرها من الوظائف اإلدارية األخرى .

 -4اهواع التوظيم
ب  -التوظيم غير الرسمى
 يتحدد هذا النوع من التنظيم فى ضوء اعتبارات شخصية خاصة
باألفراد وهى غير محددة بضوابط رسمية  ،إنما تحددها طبيعة
التعايش المجتمعى والعادات والتقاليد الموروثة واحتياجات
األفراد العاملين فى المنظمة

 -5اهمية التوظيم
• التنظيم يقسم العمل بين جميع العاملين
• يحديد االختصاصات والمسئوليات .
• يحدد الوظائف التنظيمية لكل المستويات اإلدارية ويساعد على نقل
القرارات إلى أجزاء المنظمة سواء من أعلى إلى أسفل أو من
أسفل إلى أعلى أو على المستوى األفقى .
• التنظيم يحدد أسلوبا نمطيا فى العمل  ،ويرجع ذلك إلى اإلجراءات
المنظمة المفصلة والقواعد المحددة التى تحكم سير العمل
• تجميع الجهود فى تناسق تام نحو الهدف .
• االستخدام األمثل للطاقات البشرية

 -6اغراض التوظيم غير الجيد
• انخفاض الحالة المعنوية ألفراد التنظيم
• تفشي ظاهرة الالمباالة والسلبية .

• التضارب في القرارات  ،والتأخر في اتخاذ القرارات .

• الزيادة الهائلة في األعمال المكتبية
• المركزية الزائدة عن الحد .
• ضعف االستخدام األمثل للطاقات البشرية
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