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 المبحث الثاني : تصنيف المنظمات وتحدياتها الرئيسة    

تعد قضية تصنيف المنظمات من حيث تحديد شكلها أو نوعها أمر ليس 

 بالسهل ، فقد جرت    

العادة أن  يجتهد الباحثون في ذلك ، بحكم  تطور علم المنظمة ، ويمثل 

 الغوص في حيثياتها مسألة    

ز نال اهتمام المنظرين والمفكرين  لحقل علمي متمي واعتبارفيها نظر 

 بشكل  كثير ومميز.   

     أوال: معايير تصنيف المنظمات

تصنيف المنظمات على وفق مجموعة من المعايير الجوهرية السائدة ،  

 وكما يلي :   

   

 وتقسم الى منظمات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وعمالقة.    :  Size) الحجم ١

 : وتجزأ الى منظمات حكومية وخاصة ومختلطة.   Ownership) الملكية ۲

: وتصنف الى منظمات محلية Expansion) األنتشار أو التوسع ۳

 وعالمية ، فأذا كان تأسيسها    

وأنتشرت فروعها في دول    امتدتداخل حدود البلد فتكون محلية، وإذا ما  

 أخرى فأصبحت عالمية   

ومنها شركات  متعدية الجنسية، وكذلك المنظمات الدولية مثل اليونسف،  

 اليونسكو، اليونيدو، اليو   

 أن دي بي.  

: وتتوزع بين منظمات هادفة للربحية ، ويطلق عليها   Goal) الهدف ٤

 يانا بمنظمات ادارة   أح

األعمال، ومنظمات غير هادفة للربحية، ويطلق عليها أحيانا بمنظمات  

 اإلدارة العامة أو    

 والمنظمات الحكومية.   



 :   كما توزع المنظمات على أساس الهدف الى نوعين ، هما

   

: وهي تلك  Profit organizations ) المنظمات الهادفة للربح1

 يسعى المدراء  المنظمات التي 

بتوجيه جهودهم وأنشطتهم نحو کسب األموال وجذبها لها  ، ومثلها 

 الشركات الصناعية والتجارية   

والزراعية والخدمية والمقاوالتية المنتشرة في العالم ، ومن هذه المنظمات  

 ، ما يكون محلية يعمل    

داخل البلد ، ومنها الكثير ما يعمل بشكل عالمي، بحيث تنتشر فروعها في 

جزء من العالم أو كله . وعندما تكون األهداف تتعلق بالربحية ، فإن العمل  

 االداري للمنظمة ، يرتبط بمجال أو قطاع   

ادارة األعمال أو  في بعض األحيان ، قد يشمل األمر بعض  منظمات  

 تي تمول    االدارة العامة ال

نفسها ذاتية ، دون االعتماد على تخصيصات  تقدم لها من الدولة أو أي 

 جهة تمويل أخرى .    

و هي   Non : profit organizations) المنظمات غير الهادفة للربح۲

 تلك المنظمات  التي يقوم   

المدراء فيها بتوجيه جهودهم نحو تحقيق نوع من التأثير المجتمعي أو  

 الجتماعية   الربحية ا

انطالقا من المسؤولية العامة أتجاه مواطني المجتمع . فعندما تكون 

 األهداف تتعلق بالسياسة العامة   

   

   

للدولة وتنفيذها ، فإن العمل  اإلداري للمنظمة يرتبط بمجال أو قطاع 

 اإلدارة العامة ، أو  أحيان  



الخيرية والتطوعية   يطلق عليه االدارة الحكومية، ومثلها  أيضا المنظمات

 ومؤسسات المجتمع    

 المدني  

العموم تختلف المنظمة العامة عن منظمة األعمال في جوانب عدة ،  وعلى 

 ☺والتي من  بينها ما يأتي 

: ينصب غر ض المنظمة العامة في المقام األول   Purpose) الغر ض 1

 إلى تقدي م خدما ت عال   

للمواطنين، بغ ض النظر عن المردود المالي المترت ب عليه ا . وأما 

منظمة األعمال ، فهي تد ن في المقام األول إلى تحقيق مردودات مالية 

 للمالكين والمساهمين في رأس المال المستثمر.   

: تستفيد من خدمات المنظمة العامة شريحة  Interest  حة) المصل۲

 وف ي   كبيرة من المواطنين  ، 

قطا ع األعمال عادة ما تكون الشريحة  ، هم أصحاب مصالح كثيرين  

منهم الزبائن ، الموردين  ، الممولين  ، المالكين  ، جماعة الضغ ط  

 وأجهزة الرقاب ة والحكومة .    

في الدول التي تنهج النظام المغلق تعد الوظيفة  : Contract) العقد ۳

 العامة دائمة للعاملين فيها مثال   

، اذ حتى في حالة الغاء المنظمة أو الوظيفة ، فإنهم يبقون في الخدمة 

 ويتقاضون رواتبهم . وفي  

حين يختلف الوضع في منظمات االعمال ،  إذ أن العاملين  يكون عملهم 

 ذو طابع تعاقد ي  

تمد استمرارهم وبقائهم في المنظمة بحسب الحاجة إليهم والظروف التي  يع

 تواجهها ،  فضال عن ما   

 يقدمونه من جهد للحصول  على األجور.    

: تلعب العوامل السياسية واالجتماعية والقانونية   Decision) القرار ٤

 دورا حيويا في اتخاذ القرا ر  



بمصلحة الدولة األساسية ، وليس داخل المنظمة العامة، والذي يرتبط 

 األفراد. وبينما في منظمة  

األعمال ، فأن  أتخاذ القرار يتعلق بالمعيار االقتصادي والعقالني الى حد  

 كبير.   

المنظمات العامة مسؤولة أمام جهات  متعددة ،   :  Liabilityه ) المسؤولية 

 فهي مسؤولة أمام   

السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية  البرلمان والمجتمع والمواطنين ، و

 والمالية وهيئات النزاهة ولجان مكافحة الفساد.  

 وأما منظمات  األعمال ، فأن مسؤوليتها تكون أمام مجلس إدارة المنظمة   

فقط ، وأحيانا أمام الحكومة ، اذا ما  أخلت  بشروط تأسيسها وتنفيذ  

 رسالتها في المجتمع .   

   

   

   

   

المنظمات من قبل رواد الفكر التنظيمي في ستينات القرن الماضي على   لقد 

 أساس   

 :    مدى اسهامها في المجتمع إلى  ما يأتي

 Productive Organizat) منظمات أنتاجية ١

 

Ions     وهي المنظمات  التي تنتج سلعة أو خدمات : 

يجري استهالكها مباشرة  من قبل المجتمع ، وتتمثل  بمنظمات األعمال 

 وبعض منظمات القطاع   

 العام أو الحكومي التي تمول نفسها ذاتية.   



: وهي المنظمات   Political organizations) منظمات سياسية ۲

 الموجهة نحو تحقيق أهدا ف  

كما تعمل على توليد  سياسية لضمان تحقيق المجتمع ألهدافه األساسية،

 وتوزيع القوة ضمن  

المجتمع الواحد ، ومثله البرلمان ،  مجلس  القضاء األعلى  ، مجلس 

 الرئاسة مجلس الوزراء   

 وكذلك الحركات واألحزاب  السياسية الموجودة داخل البلد الواحد    

: وهي المنظمات  Integrative organizations) منظمات تكاملية ۳

 التي تعالج النزاعات ضمن    

المجتمع، وتوجه دوافع المواطنين نحو تحقيق التوقعات التي أنشأت من  

 أجلها ، فضال  عن الضمان    

والتوكيد بأن أجزاء المجتمع المختلفة تعمل بشكل  مشترك ، ومثلها ما 

 يحدث على مستوى    

ة واألمنية وحقوق اإلنسان  المؤسسات القضائية واإلعالمية والتخطيطي

 ومفوضيات االنتخابات    

 والنزاهة وحل نزاعات الملكية في العراق مثال.   

: وهي المنظمات   Perpetuation organizations) منظمات إدامة 4

 التي تهدف إلى ضمان  

المجتمع بأنماطه السائدة من خلق األنشطة التعليمية والثقافية   استمرارية

 والتربوية والمحافظ ة   

على البيئة ، والتي تتمثل بوزارات ومؤسسات ( البيئة ، التربية ، التعليم 

 العالي العلوم والتكنولوجيا    

العمل والشؤون االجتماعية، إلى جانب  منظمات المجتمع المدني المختلفة  

 عمل في مجال    التي ت

 هذه األنشطة والفعاليات االنسانية واالجتماعية المختلفة.  

 ثانيا: أهداف المنظمات وأهمية دراستها    



تمتلك المنظمات  بمجموعها وبأنواعها  تأثير كبيرة في حياة األفراد  

 والجماعات بجوانبها    

ة المختلفة، فضال عن كونها حقة علمية كبيرة ومغريا يدعو للدراس

 والتمحيص والتحليل    

فالمدارس والكليات وهيئات الضرائب والتشييد والنقل واالتصاالت 

 والمسارح والجوامع والكنائس   

كلها منظمات ، فهي الوحدات األولية في مجاالت صناعة واتخاذ   
 القرارات وتوزيع الموار د   

وتطوير األختراعات في المجتمعات المعاصرة  . فال  يمكن تصور  

 المجتمعات المتقدمة ، بدون هذه    

حديثا، وأخذت تنتشر بشكل  انتشرتالشبكة الواسعة من المنظمات ، التي 

 متسارع لتقديم الخدمات  

الزبائن والعاملين فيها ، فضال عن كونها أصبحت اليوم مقياسا لثراء الدول   

 وتقدم الحضارات  

ركات سامسونك و أبل   وتطور التكنولوجيا، بحكم كون موازناتها ( مثل  ش

   وقو فورد) صارت تف

 موازنات دول في أفريقيا وآسيا والعالم العربي.   

ال يمكن أن تعمل المنظمات وتتقدم وتتطور ، بدون وجود فهم واستيعاب 

 العمل التنظيم  

الذي ينهض بها. وعالوة  على ذلك  ، فال تتبع المنظمات الحاجات 

 المتعددة والرغبات المتنوعة  

لألفراد والجماعات فقط ، بل وتؤثر بشكل حيوي في سلوكيات العاملين 

 والزبائن معا. وتشير  

األحصاءات  بأن ما يقارب ثلثي سكان العالم تقريبا يعمل في المنظمات ،  

 وبواقع ثمان ساعات    

 يوميا في األقل ،   



 وعادة ما يترتب على المنظمات تحقيق  أربعة أهداف أساسية مرغوبة ، 

 وعلى نطاق واسع و هي:   

   

أ) الكفاءة في مجاالت تحقيق أغراض البيئة الخارجية بمختلف   •

 طلباتها واحتياجاتها وتحدياتها.    

ب) تحقيق سعادة وهناءة عاليتين للعاملين فيها والعمالء المتعاملين  •

 معها.    

والعناية بالمجتمع ومواطنيه أنطالقا من مسؤوليتها  االهتمامج)  •

 االجتماعية.   

واالبتكار في تقديم الخدمة الزبائن   اإلنتاجد) األبداع في  •

 والمجتمعات ككل.    

   

   

   

   

أهمية دراسة المنظمات من قبل المهتمين  وتأسيسا على ذلك  ، فأن

 تتبع من خالل اآلتي:     والمختصين ،

   

) طبيعة التغيرات البيئية والتطورات التكنولوجية ، والتي من بينها  ١ •

 العولمة وثورة الصناعة   

واألتصاالت والتكنولوجيا والمعلوماتية ، وحيث أصبحت المنظمات تمثل 

 الشكل الشائع في   

المجتمعات المعاصرة، وتالزم اإلنسان في منامه ومكانه وحياته ككل ، 

 وتؤثر في جوانب الحياة   

 األقتصادية واالجتماعية والثقافية.    



انية في  ) كون المنظمات وسيلة رئيسة إلشباع الحاجات اإلنس۲ •

 المجتمع، فال يمكن للمرء تصور   

الحالة التي كانت ستؤول إليها البشرية، لو لم توجد كل  تلك المنظمات  

 التي تولت عمليات  اإلنتاج   

، وغيرها من الوظائف   االجتماعيوالتوزيع والبناء المجتمعي والضبط 

 الكثيرة المهمة والحيوية  

 أو النامية.    ألي مجتمع من  المجتمعات  المتقدمة

) أضحت المنظمات ، وما زالت هي واحدة من  أهم أسباب  3 •

 تطور األفراد والجماعات والمجتمعات    

والدول، فقد قدمت المنافع والخدمات واألبتكارات واألبداعات التي صارت  

 جزء من متعة حياة   

 الرفاهية لألنسانية جمعاء.  

   

ل تعمل المنظمات فيأو ايجاد خلق  والسؤال الذي  يطرح نفسه ، هو " ه

 القيمة للمجتمع؟  

وإذا كان األمر كذلك ، فكيف يكون ؟ والجواب أن خلق القيمة يأخذ ثالث  

 مراحل ، هي :    

 والمخرجات،  Transformation( التحويل) ، Input( المدخالت

)Output    وأن كل ، ( 

 وكما ياتي; مرحلة تتأثر في البيئة التي تعمل فيها المنظمة ، 

 

تضمن المدخالت تلك الموارد البشرية والمعلومات والمعرفة   •

 والمواد األولية واألموال، وأن    

الطريقة التي تختار بها المنظمة ، وتحصل على المدخالت  من بيئتها،  
 والتي تحتاجها إلنتاج   



السلع والخدمات تحدد كم  القيمة التي تولدها المنظمة في مرحلة المدخالت  

 . والطريقة الذي تستخدم  

بها المنظمة تلك الموارد البشرية والتقنية التحويل المدخالت إلى مخرجات  

 كيف أن القيمة    ، تحدد

الكبيرة تخلق في مرحلة التحويل، وأن كمية القيمة التي تخلقها المنظمة ،  

 هي عمل من طبيعة  

  ةواالستجابونوعية مهاراتها ومواردها وقدراتها، والتي تتناول قابلية التعلم 
 ة الى البيئة .   

) تتمثل نتيجة عملية التحويل بمخرجات من السلع التامة الصنع  2( •

 لخدمات التي تصدرها المنظمة   وا

إلى بيئتها، وتشترى وتستخدم من قبل الزبائن إلشباع حاجاتهم. وتستعمل 

المنظمة األموال التي تحصل  عليها من بيع مخرجاتها للحصول على  

 التجهيزات الجديدة من المدخالت. والدورة تبدأ  

قادرة في ثانية، فالمنظمة التي تواصل إشباع حاجات الزبائن ستكون 

 الحصول علی کميات    

متزايدة من الموارد بمرور الوقت ، وستكون متمكنة من خلق قيمة أكثر  

 فأكثر كأضافة إلى  

   

   

أسهمها من المهارات  والقابليات والقدرات . فالمرضى مثال الذين يذهبون 

 إلى الطبيب للعالج   

تخلق  المستشفىيكونوا كلهم مدخالت . " ، وفي مرحلة التحويل ،  فان 

 قيمة بتطبيق مهاراتها   

 اإلنتاج مخرجات تشبع حاجاتهم بمعالجة المرض وأشفائهم.   

    ثالثا: التحديات البيئية المؤثرة في أعمال المنظمات



تتميز المنظمات المعاصرة  بالنمو المستمر في حجم النشاط االقتصادي ، 

 ورأس المال    

المستثمر، وتنوع المنتجات والخدمات  المقدمة ، وتطور النوعية والتقنيات  

 المستخدمة لتحقيق  

أفضل قدر من األشباع للزبائن . ولقد تعمق توجه تلك المنظمات نحو  

  المزيد من النمو واالتساع 

والتنوع في اإلنتاج لمواجهة المنافسة الشديدة في بيئة األعمال المتغيرة 
 والمتقلبة. ولقد أزدادت  

أهمية المنظمات وحجمها، وبالتالي أزداد تأثيرها األقتصادي والتكنولوجي 

 االعتبار  ربنظعند األخذ 

األعمال والقوة  االقتصادية. ويزداد في بيئة األعمال المعقدة أتجاه  

 المنظمات القوية   

او شراء منظمات أخري، وذلك ألعتبارات أقتصادية    امتالكعلى 

     اندماجبالدرجة األولى ، أو 

منظمات ناجحة في ميدانها االقتصادي، وتكوين  منظمة أعمال جديدة أكثر  

،  وأكبر قدرة على المنافسة والهيمنة في عالم    قوة وتأثير في البيئة

 األعمال   حجم   

 Business Environmentوعلى أية حال ، تتمثل بيئة  األعمال 

 بمجموعها كل القوى   

والعوامل المحيطة المؤثرة في حياة المنظمات وتطورها ، والتي  تتضمن  

     ما يأتي:

   

المنافسين وأنواعهم   : وتعكس  أعداد  Competition) المنافسة ١

 ومواقعهم ونشاطاتهم ، فضال عن   

 المهارات الموجودة  وضغوط العمل في مواجهتها.   



ويمثل أعداد  وأنواع الوكاالت أو المكاتب   : Distribution) التوزيع ۲

 أو الفروع أو الشركات    

 المحلية والدولية المتوافرة لتوزيع السلع والخدمات   

: وتتناول المتغيرات ( Economic factors) العوامل  األقتصادية ۳

 الكلفة والمصاريف واألرباح  )   

 التي قد تؤثر في قدرة المنظمة على أداء األعمال .   

وهي خصائص وتوزيع  : Social variables) المتغيرات األجتماعية ٤

 لسكان على  المناطق   ا

 والمحافظات واألقاليم والدول .    

: وترتكز على معدالت الفائدة   Financial status) الوضع المالي ه

 ونسب التضخم والضرائب  

 وأسعار صرف العملة الصعبة، مثل الدوالر واليورو والين.    

: وهي المناخ والمعادن  Physical variables) المتغيرات المادية ٦

 والموارد الطبيعية ومد ی  

 توافرها وندرتها ، مثل النفط والكبريت والماء والفوسفات   

   

: وتتضمن عوامل المناخ   Political aspects) الجوانب السياسية ٧

 السياسي للبلد ، ونوع الحكم   

أن كان ديموقراطي أم دكتاتوري ، فضال عن  الوضع األمني له ، ومدى  

 هاب    وجود الفساد واإلر

 فيه.   

وهي المواقف والمعتقدات   : Cultural situation) الحالة الثقافية ٨

 واآلراء والقيم السائدة لدى   

 رجال األعمال  المحليين والعالميين    



وتتوضح باألنواع   :Legal manifestations) المظاهر القانونية 9

 المتعددة من التشريعات    

والضوابط والقوانين المحلية واألجنبية التي تعمل في ظلها المنظمات كافة 

 أن كانت عامة أم  

 حكومية أم أعمال أم مجتمع مدني. 

 Technological issues and) القضايا التكنولوجية والمعرفة ۰١

knowledge  وهي : 

ر في المهارات التقنية والمعرفية والمعدات والوسائل والتقنيات التي تؤث

 كيفية تحويل الموارد  

 المتاحة الى منتجات  وخدمات مفيدة .   

   

تأسيسا على ما سبق ذكره ، تواجه المنظمات بشكل عام تحديات كثيرة في  

     االقتصادبيئة 

 )  ٤☺العالمي المتغيرة والمتقلبة، ومن  بينها ما  يأتي

،  تعقيده: أصبحت  بيئة المنظمة أكثر  Globalization العولمة) ١ •

 واشمل  تنافسية مما في السابق  

  وانفتاحقبل ثالثين عاما في ظل تجاوز حدود الزمن والبيئة والجغرافية ، 

 العالم أجمع بسبب    

 والشبكي.  واإللكترونيالتطور المعرفي 

 

: يواجه   Social Responsibility المسؤولية االجتماعية) ۲ •

    ضغوطهي المنظمات المدراء ف

وتحديات كبيرة في السيطرة واالشراف على أعمالهم والعاملين فيها، بحكم 

 ر    رالمعاييمراعاة تطبيق 

 األخالقية والمجتمعية والمهنية عند تقديم السلعة أو الخدمة الزبائن.   



: تعد االستجابة    Speed of response ) سرعة االستجابة۳ •

 ة   ةرورضالسريعة في خدمة البيئة 

ملحة استنادا إلى التغيرات االجتماعية واالقتصادية واألزمات التنظيمية ،  

 أو التحوالت في توقعات    

وأذواق الزبائن ، فضال عن التغيرات الدولية والتقدم التكنولوجي، وهذا ما   

 يشكل في الوقت    

 المعلومات والمعرفة ، وليس اآلالت والمعدات.     القتصادالحاضر األساس 

: بفضل النظام الرقمي  Digital System ) نظام العمل الرقمي٤ •

 تحددت أو تبذت الوسائط  

االعتماد على الوسطاء والعمالء  في الكثير من  والتدخالت ، وأنعدم 

 الحاالت ، ومما يحتم ذلك أن   

يكون للمدراء نظاما عمل شبكي متطور وحقيقي ، وباستخدام تسهيالت 

 األنترنيت والشبكات   

 الحاسوبية المتطورة وأجهزة الهاتف المحمول المتقدمة.  

   

  

:  supporting diversity of HR ) دعم تنوع الموارد البشرية5 •

 يجب أن يدار العاملون  في  

منظمة األعمال المحلية والعالمية ، ومن جميع الجنسيات واألعراق  

 والمذاهب ، وهكذا الحال    

بالنسبة للنساء ، ولجميع الفئات العمرية الكبيرة والشابة ، وبشكل عادل 

 للدستور    استناداومنصف 

 في كل بلد ،  ووفقا للمعايير الدولية.     وقوانين الخدمة والعمل

   

 



ٌم العالً والبحث العلمً    وزارة التعل

  

                               كلٌة الكوت الجامعة    

                             لسم ادارة االعمال      

 المرحلة الثانٌة                                     

                                 

                                المادة / نظرٌة المنظمة
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 المبحث االول                                  

                          

                                        :مفهوم المنظمة وخصائصها وعناصرها  

الٌمكن الي مجتمع ان ٌواكب التطور باالعتماد على لدرات شخصٌة لفرد ما 

   او جماعة معٌنة او على بطوالت احادٌة لالعب اولمبً معٌن او فرٌك كرة

  ر التنوع وحجم التباٌن فً االحتٌاجات االنسانٌةسلة ما وذالن الن ممدا 

لالفراد والجماعات والمجتمعات ٌعد كبٌرا للغاٌة وال ٌتحمك اال من خالل 

وجود المنظمات التً تصٌغ المفاهٌم وتتخذ المرارات وترسم االستراتٌجٌات 

والعالمٌة غٌر المحدودة .وتمدم السلع والخدمات وفما لمتطلبات البٌئة المحلٌة   

                                      :اوال: معنى المنظمة وخصائصها الممٌزة 

تعرف المنظمة بانها وحدة اجتماعٌة هادفة ذات تكوٌن انسانً منظم ومنسك 

بارادة ووعً ٌتفاعل فٌها االفراد والجماعات ضمن حدود معٌنة نسبٌا من 

ٌطة بها والمنظمة ان اجل تحمٌك اهداف مشتركة تخدم البٌئة الخارجٌة المح

كانت عامة ام اعمال هادفة للربحٌة ام غٌر هادفة للربحٌة مصنع ام مستشفى 

مدرسة حكومٌة ام كلٌة اهلٌة جامع ام كنٌسة فهً تعد بمثابة كٌان اجتماعً 

ممٌز ٌتم تصمٌمه بصٌغة نظام مفتوح ذو انشطة متناسمة ومنتظمة بشكل 

لبٌئة الخارجٌة ان كانت محلٌة ام دلٌك ومرتب ٌرتبط ارتباطا وثٌما مع ا

عالمٌة وهذه المنظمة او تلن تتأسس من العاملٌن وعاللاتهم مع بعضهم 

الموارد المتاحة لتحمٌك الهدف المنشود فً البعض وتموم االدارة فٌها بتنظٌم 

ظل بٌئة عارمة شدٌدة التنافسٌة ولمد جرت محاوالت عدٌدة لتحدٌد معنى 

نها تتباٌن فٌما بٌنها تباٌنا ٌرتكز الى بعض مدارس المنظمة او مفهومها االا

                                -الفكر االداري والتنظٌمً المختلفة وكما ٌأتً:



 ٌنشأ  عرفت بانها التكوٌن او البناء الهٌكلً الذي -المدرسة الكالسٌكٌة :  (2

بااالساس من تحدٌد العمل وتجمٌعه وتمسٌمه وتحدٌد الصالحٌات والمسؤلٌات 

                         بٌن االجزاء المكونة لها .وانشاء وتاسٌس العاللات 

وصفت المنظمة بانها مجموعة من االفراد   - المدرسة االنسانٌة : (0

والجماعات ٌنسمون اعمالهم من اجل تحمٌك هدف او اهداف مشتركة تناط بهم 

رسمٌا وٌشترن التنظٌم غٌر الرسمً والعاللات االنسانٌة واالجتماعٌة فً 

                                                                        انجازها.

بانها نظام كلً مفتوح ٌتكون من وحدات  صورت المنظمة ( مدرسة النظم :3

       او منظومات فرعٌة ممصودة ذات عاللات اعتمادٌة متبادلة مع البٌئة.

تعد المنظمة كٌان اجتماعً والتصادي واخاللً منظم ( المدرسة الحدٌثة: 4

ومتناسك له اهداف واغراض تبرر وجوده فً البٌئة ولد ٌكون هذا الكٌان 

ا اجتماعٌا ٌصب فً خدمة ابناءالمجتمع داحل هادف للربحٌة وٌبغً مردود

                                   البلد الواحد وخارجه ولد ٌمتد للعالم اجمع .

ٌؤكد المختصون والمهتمون فً الفكر التنظٌمً بان المنظمة تتمٌز بخصائص 

                                                           عدٌدة ومن بٌنها ماٌاتً :

جتماعً من افراد وجماعات ٌتفاعلون وٌتعاونون مع تتكون بوصفها كٌان ا(2

                                       بعضهم البعض سعٌا لتحمٌك هدف مشترن.

   لتحمٌك  )البشرٌة والمادٌة والمالٌة والمعلوماتٌة(  تربط بٌن الموارد (0

  االهداف المنشودة لها بموجب لانون تاسٌسها وبٌان رسالتها فً المجتمع .

(، او تمدم خدمة )معرفة علمٌة ، تنتج سلعة )تلفزٌون ،عصائر ،خبز...الخ( 3

تنافسٌة لتحمٌك مردود سبة ، وجبة طعام ( بشكل كفء ، وباسعار تصلٌح حا

                                                               مالً او اجتماعً .



واالكتشافات العلمٌة ،وتعٌد تصمٌم هٌكلها التنظٌمً تحدث االبتكارات ( 4

                                         كلما استجد ظرفا جدٌدا فً البٌئة .

  واالنترنٌت وانظمة المعلومات الحدٌثة   تستعمل تكنولوجٌا التصنٌع  (5

 الغراض تحمٌك االهداف التً تخدم الزبائن وتحمك رضاهم وتضمن والئهم .

وتتكٌف مع العوامل  بها المحٌطة   الخارجٌة المتغٌرة  تتأثر بالبٌئة  (6

واالجتماعٌة والثمافٌة المؤثرة فٌها وتتاللم مع كل االلتصادٌة والسٌاسٌة 

                                                  التحدٌات الناجمة عنها .

                                                  

                        :راسة المنظمة وعناصرها االساسٌة ثانٌا : مداخل د

ومداخل بطرائك   درس الباحثون المهتمون فً الفكر التنظٌمً لضٌة المنظمة

بوصفها  لها   العناصر المكونة ذهب لتوضٌح   كال منهم متنوعة  محتلفة و

بوصفها كٌان مادي واجتماعً هادف نحو تحمٌك رسالتها فً المجتمع المحلً 

                                                                           . والعالمً

ولمد حدد الباحثون والمهتمون فً الفكر االداري والتنظٌمً خمس مداخل  

                               كما سترد تفاصٌلها :اساسٌة لدراسة المنظمة 

تعد المنظمة وحدة انتاج  -وحدة تحوٌل المدخالت الى مخرجات مفٌدة :(2

، ، طالةٌة، موارد بشر،االالتدخالت )مواد اولٌة ،معداتتموم بتحوٌل الم

، معلومات( التً تحصل علٌها من البٌئة وتحولها الى مخرجات  رأس مال

)سلع وحدمات( تلبً االحتٌاجات االنسانٌة والرغبة البشرٌة وتفً بالتولعات 

                                                              المرغوبة للزبائن .

ٌتم تمسٌم او توزٌع المٌمة  -وحدة توزٌع العوائد واالتفاق على االستهالن : (0

المستفٌدة منها فً اطار تصمٌم نظام المضافة فً المنظمة بٌن جمٌع الجهات 



تنظٌمً للنفمات ٌعتمد على االستهالن لتوفٌر المواد الالزمة لعملٌة االنتاج 

                                                             )السلع والخدمات( .

تعد المظمة تنظٌم متفاعل هرمً  -افراد متفاعلون لتحمٌك هدف مشترن :(3

ن لالفراد تناط بهم مهمات وواجبات وتلمى على عاتمهم مسؤلٌات ٌتمتعو

باستمالل ذاتً فً اتخاذ المرار وذالن من اجل تحمٌك اهداف معٌنة ووفما 

لتطبٌك لواعد معٌنة وفرض مبادئ واغراض محددة وتحدٌد منظومة المٌم 

وفرض نظام لانونً جزائً ٌخضع له جمٌع االفراد بمختلف فئاتهم )مدراء 

                                                                   ومرؤوسٌن (.

ظمة كٌان اجتماعً ثمافً تعد المن -:ثمافً  –التصادي  –كٌان اجتماعً ( 4

مؤثر فً المجتمع ٌسهم بشكل كبٌر فً تطوٌر النشاط االلتصادي وذالن من 

خالل تكوٌن مناصب وظٌفٌة وتأهٌل االفراد وانتاج السلع والخدمات وتحمٌك 

ربحٌة مناسبة وتوفٌر موارد الصحاب المصالح كافة فضال عن االسهام فً 

                     وٌر التصاد المجتمع واحداث التمدم التمنً للمجتمعات .تط

تعد المنظمة بمثابة نظام مفتوح  -نظام اداري مفتوح ومتفائل مع البٌئة : (5

على البٌئة معها من خالل تكوٌن عاللات تبادلٌة ذات منفعة وفائدة بغرض 

ٌرة تحمٌك مجموعة من االهداف المخطط لها وعادة ما تتكون المنظمة الكب

، نظام  نظام العملٌات   منها التً  و  معٌن من االنظمة الفرعٌة  من عدد

، نظام التطوٌر ، نظام اتخاذ المرارات ،  المعلومات ، نظام االتصاالت 

                                                      والنظام الفنً او التمنً .

ٌبدو مما سبك بأن المنظمة هٌكل مرتب ومنسك لنظام انسانً واجتماعً 

وتحمٌك اهداف محددة من ات معٌنة والتصادي ٌشكلها االفراد الشباع حاج

خالل ممارسة انشطة واعٌة ومنسمة . وتستند فكرة تأسٌس المنظمة على 

لاعدتٌن اساسٌتٌن هما اشباع الحاجات االنسانٌة وتلبٌة الرغبات االجتماعٌة 

وصوال لتحمٌك المصالح واالنتاج المستمر والمتطور من خالل االستخدام 

ارد بشرٌة ، رأس مال ، العمل ، االرض ( االفضل لعناصر االنتاج ) مو



  عناصر ٌنبغً توافرها واعتبارها حمائك اساسٌة ملموسة لبناء كٌان وثمة

                                          المنظمة المادي واالجتماعً وهً :

وجود مجموعة من االفراد ٌطلك علٌهم اصطالحا بالمورد البشري . (2  

            ٌمها .وجود اهداف لٌمة وواضحة ومحددة ٌتم السعً لتحم (0

ٌرتب  االنظمة   فً  الجماعات و  االفراد  وجود تنظٌم رسمً بٌن( 3

مكتوبة   اجراءات عمل العمل على وفك تعلٌمات ولواعد واسالٌب و 

                                  تحدد مهماتهم وواجباتهم ومسؤلٌاتهم .

الجماعات الصغٌرة والكبٌرة فً  رسمٌة داخل  وجود عاللات غٌر ( 4

فً   كانت سلبٌة ام اٌجابٌة المنظمة تنشأ من التفاعل بٌن افراها مهما

                                                                   تأثٌرها .

 متغٌراتها و بكل عناصرها   الخارجٌة  مع البٌئة  المنظمة  تفاعل(  5

) التصادٌة ، سٌاسٌة ، اجتماعٌة ، ثمافٌة ، تربوٌة ، تكنلوجٌة ،   

اخاللٌة ( دون استثناء مع االخذ باالعتبار منح البٌئة للمخرجات واخذ 

من التغذٌة العكسٌة الغراض التعلم المدخالت منها فضال عن االستفادة 

        واٌضا من الدروس والعبر بعد ان ٌتم االختبار والمٌاس والتمٌٌم .

 


