
 مفاهيم 

 مقدمة: 

 التنظيم هو العمود الفقري ألي نشاط إنساين دائم ومستمر. -

 اهتم اإلنسان مبمارسة التنظيم لتحقيق احتياجاته املختلفة .  -

 عرب العصور طور اإلنسان أشكال خمتلفة من التنظيم.  -

 حاول االنسان فهم التنظيم ودراسته. -

 أول اهتمام بدراسة التنظيم بشكل علمي كان مع هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. -
 مفهوم التنظيم:  -1

األمور يف صورة منطقية معقولة لغة - تنظيما أي وضع  ينظم  نظم  التنظيم من فعل  العربية  اللغة  : يف 
 organisationمنظمة ترمجة للمصطلح الفرنسي واالجنليزي  تنظيم او و ختدم اهلدف املنشود املسطر

 organizationو      

 اصطالحا: -

اي البحث ، والفروع العلمية املهتمة ابلتنظيم وخلفيات انتيجة اختالف زو   ات ريفهناك عدة تع
 الباحثني واملفكرين: 

 هيكل يبني املهام والسلطات " وارين بلنكت ورميوند اتنر:" عملية دمج املوارد البشرية واملادية من خالل -

توزيع :"يعرفهمرميان    جوستعريف  - طريق  عليها عن  املتفق  األهداف  بعض  اجل حتقيق  من  املستخدمني  ترتيب 
  الوظائف واملسؤوليات"

منسق بوعي، له حدود واضحة املعامل  كيان إجتماعي:" روبنز  يعرف  التتنظيم بقوله هو  -ب-تعريف ستيفن-
 ،ويعمل على أساس دائم،لتحقيق هدف معني أو جمموعة أهداف" . 

 يعين منحها كل ما هو انفع لتشغيلها)او تسيريها(من مواد وأدوات و ر  :"   التنظيم يف رأيههنري فايول  تعريف  -
 ؤس اموال و موظفني" 

 مفهوم النظرية:  -2

 ام: هناك عدة تعريفات للنظرية بشكل ع
هي جمموعة مرتابطة من املفاهيم والتعريفات والقضااي اليت تكون رؤية للظواهر عن طريق حتديدها  -

 للعالقات بني املتغريات هبدف تفسري الظواهر والتنبؤ هبا. 

 النظرية هي اقرار بوجود عالقة بني متغريات حمققة امربيقيا .  -



هي جمموعة من املفاهيم واملصطلحات واالفرتاضات اليت تبحث يف التفسري والتنبؤ والتحكم    النظرية -
 يف املتغريات املختلفة بقصد فهم الظواهر اليت هي حمل البحث. 

 مفهوم نظرية التنظيم:  -3

اي البحث ، والفروع العلمية املهتمة ابلتنظيم وخلفيات الباحثني اهناك عدة تعاريف نتيجة اختالف زو 
 املفكرين:و 

 فرانس وساورد يعرفاهنا على اهنا جمال :" املعرفة  حول السلوك التنظيمي وبنية التنظيم"  -

 بوغ يعرفها أبهنا:" دراسة بنية وسري واداء التنظيمات وسلوك اجلماعات واألفراد داخلها"  -

لظاهرة التنظيمية  حممد رفيق يعرفها أبهنا:" جمموعة املفاهيم واملباديء واملمارسات اليت تعين بتفسري ا -
 أببعادها املختلفة من اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وهيكلية وتقنية " 

مجال الدين العويسات:" النظرايت االدارية تقوم على افرتاض عالقة بني منط السلوك والكفاية   -
واجب اتباعه  االنتاجية ، فالنظرايت االدارية ابفرتاضاهتا حول االنسان وسلوكه حتدد منط التعامل ال

 مع هذا االنسان لزايدة االنتاج وحتسني اداء املنظمات". 
 

 أمهية نظرية التنظيم:  -4

 مهية كبرية ، فهي:أتكتسي نظرايت التنظيم  
 تساعد يف فهم التنظيمات.  -

 تساعد املدراء يف التسيري االحسن ملنظماهتم  -

 تساعد يف فهم العمال وكيفية التعامل معهم. -

 للسلوك التنظيمي. ة  تساعد يف حتدد اهم املتغريات احملدد   -

 النظرايت يف ظهور النظرايت اجلديدة من خالل اختبار السابقة. تساعد   -

 : تصنيفات نظرايت التنظيم -5

 هناك عدة تصنيفات ختتلف ابختالف الفروع العلمية وخلفيات الباحثني وزواي دراستهم للتنظيم.
 

 


