
   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1145 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 "مهام المدير اإلداري "
 إعداد الباحث: 

 عدنان احمد سعد مقابله 

 المدير االداري ومساعد المدير التنفيذي للشؤون االدارية والمناطق

 بلدية جرش الكبرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1146 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : الملخص

المتعلقة   األمور  جميع  في  االدارية  الشؤون  ادارة  مهام  فرع  مهام  والرحالت تتلخص  والتقدم  والترتيبات  االمتيازات  مثل  باألشخاص، 
واالنضباط وما إلى ذلك. جميع األمور المتعلقة باألشخاص، كما تمت اإلشارة إليه مؤخًرا، ....... يهدف البحث الحالي إلى بيان أهمية 

األعمال السابقة لذات العنوان بإستخدام المنهج وظائف المدير اإلداري في الشؤون اإلدارية في البلديات وتم االستشهاد في الدراسات و 
 اإلستقرائي من أجل تعزيز هذا البحث بصورة مباشرة. 

  :المقدمة

 دور المدير اإلداري 

هو الشخص المسؤول عن إدارة البلدية او المؤسسة، حيث انه الشخص المسؤول بشكل مباشر عن اإلدارة والعمليات اإلدارية والموظفين  
والعاملين في البلدية او المؤسسة. وتتمثل وظيفة المدير اإلداري في التحكم في العمل اإلداري داخل البلدية، فهو صانع القرار والحكم 

جميع أقسام البلدية. وهي وظيفة تمثل نقطة االتصال بين جميع الموظفين واإلدارات العليا وهو المسؤول عن تقديم كل الدعم    المحايد بين
 الموظفين حول مختلف القضايا االدارية  اإلداري المطلوب ومعالجة جميع االستفسارات واألسئلة واجابة 

ولية عن المتابعة عالية الجودة إلجراءات العمل واستمرار أنشطة البلدية، وتحديد كما أن وظيفة المدير االداري يترتب عليه عبء المسؤ 
األهداف الرئيسية المطلوب تنفيذها وتحقيق األهداف المرجوة و نقل صورة إيجابية عن البلدية للمجتمع المحلي التوضيح حول اهم القضايا 

 تي تقدمها.التي تعاني منها البلدية والدور الكبير ونوعية الخدمات ال

 المدير اإلداري  

ُينظر إلى منصب المدير اإلداري على أنه أحد الوظائف المتعبة التي تتطلب القدرة على ضبط النفس والهدوء والدهاء، في حين ُينظر 
ي تتعلق بشؤون  إلى المشرف على ملفات الموظفين على أنه المسؤول األول والمباشرة فيما يتعلق باإلشراف والعودة إلى جميع األمور الت

الموظفين وتنظيم وحفظ الملفات وارشفتها والمشاركة الفعالة وابداء رايه في القضايا اإلدارية في البلدية، لذلك فهو مسؤول تماًما عن  
رية التزام. جميع العاملين داخل البلدية وعلى اتصال مباشر وطويل األمد معهم، كما أنه يساعد في وضع الخطط السنوية للموارد البش 

 واعداد موازنة البلدية ويشرف اشراف مباشر على اعداد وتصميم الهيكل التنظيمي للبلدية. 

 الشروط الواجب توافرها في المدير اإلداري او مدير شؤون الموّظفين: 

لّشروط والمواصفات مدير شؤون الموظفين مسؤواًل ناجحًا في البلدية ال بّد من ُمراعاة توافر ا المدير اإلداري او  حرصًا على أن يكون  
 اآلتية في شخصّيته: 

 أن ُيكّون عالقات عمل إيجابّية مع جميع كادر العمل والموّظفين والمواطنين خارج البلدية.  •
 أن يمتلك مهارات الّتنسيق والّتنظيم والّتخطيط، وُيتقن فّن الّتعامل مع اآلخرين.  •
 ة بالبلدية مع االلتزام بها.أن يكون على اّطالع ومعرفة بجميع القوانين واألنظمة الخاّص  •
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 .أن يكون قادرًا على الّتحليل والّتفكير، وفهم المشكالت وإيجاد الحلول الّسريعة والعملّية لها •
 أن ُيتقن مهارات الحاسوب والّلغة اإلنجليزّية بطالقة.  •
 ى الُمتابعة الّدائمة لها.أن يكون قادرًا على إعداد الّتقارير الشهرّية والسنوّية الخاّصة بالعاملين، وقادرًا عل •
 أن يجتهد في تطوير نفسه ورفع كفاءته العملّية من خالل الّدورات والورش التي يشارك بها، ورغبته في الّتطوير الُمستمّر لقدراته. •
عملّية سابقة في المجال  أن يكون حاصاًل على شهادة جامعّية كحدّ  أدنى في مجال اإلدارة العاّمة أو إدارة األعمال، مع وجود خبرة  •

 .لمّدة ال تقّل عن سّت سنوات تقريباً 

 َمهام المدير اإلداري او مدير شؤون الموّظفين الرئيسّية

 يجب االخذ بعين االعتبار بطاقة الوصف الوظيفي واألنظمة والتعليمات الصادرة في شرح مهام المدير اإلداري . 

الموّظفين مجموعة من الَمهام بحسب حجم البلدية، وعدد الُموّظفين الموجودين فيها، وبشكل عام ،  ُيناط بالمدير اإلداري او مدير شؤون  
 تتلّخص َمهام المدير اإلداري او مدير شؤون الُموّظفين بما يأتي: 

 الَمهام الخاّصة بالخطط 

 سب لتنفيذ المهام المناطة بهم.تخطيط وتنظيم مراحل العمل في البلدية وشرحها للموظفين وتقديم االرشاد والتوجيه المنا •
 يطور نظام متكامل بجميع اإلجراءات التنفيذية الخاصة بجوانب العمل  •
يدقق جميع اإلجراءات المتخذة من قبل الموظفين في المستويات اإلدارية األخرى فيما يختص بإنجاز المعامالت الرسمية ويتأكد  •

 نها. من سالمة اإلجراءات ويقترح التوصيات المناسبة بشأ
 يطور وسائل حفظ المعامالت والوثائق والمراجع الخاصة بعمل الوحدة والملفات والسجالت الخاصة بها ويتابعها باستمرار. •
يتابع التعديالت والتطورات التي تطرأ على القوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لطبيعة النشاط الوظيفي ويتأكد من تعميمها على   •

 العاملين في الوحدات اإلدارية وتطبيقها وتوثيقها.المرؤوسين والموظفين 
 يدرس المعامالت والقضايا المحولة من الرئيس المباشر ويتخذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.  •
 يرد على الكتب والمعامالت الواردة ويتابع اإلجراءات الخاصة باستكمال التوقيع عليها. •
 يستقبل المراجعين واالجابة على استفساراتهم. •
 حفظ النسخ من الكتب والقرارات التي تصدر عن الوحدة في الملفات الخاصة. ي •
 ينظم قاعدة معلوماتية واحصائية لتسهيل انجاز االعمال ويوفر القاعدة المعلوماتية إلعداد الدراسات التحليلية الالزمة وتنظيم الوثائق  •

 والملفات ويتابع تحديثها دوريا. 
 مباشر في مجال العمل. ينفذ ما يكلف به من قبل رئيسه ال •

 من أهّم الَمهام الخاّصة بالوظائف والُموّظفين ما يأتي:

 الُمساهمة في حصر وتحديد احتياجات البلدية أو الُمؤّسسة من الُموظفين والعاملين بناًء على الهيكل التنظيمّي للبلدية أو الُمؤّسسة، •
 مواصفات المطلوبة لكّل شاغر. وُمتابعة طلبات الّتوظيف الواردة للبلدية، وُمقارنتها بال

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1148 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

مة للبلدية، وإجراء الُمقابالت مع الُمتقّدمين داخل البلدية وخارجها إن لزم األمر •  .ترتيب طلبات الّتوظيف الُمقدَّ
عّمال  تنظيم عقود العمل وتجديد بطاقات العّمال، إضافًة إلى إتمام جميع اإلجراءات الُمتعّلقة بالخروج والعودة للعّمال، واإلقامة لل •

 .األجانب
 ترتيب وجدولة نظام اإلجازات الخاّص بكّل ُموّظف في البلدية بشكل ُمنتظم بما يتوافق مع نصوص القوانين والتعليمات. •
تجهيز وطباعة الخطابات الخاّصة بأعمال شؤون الُموّظفين واعتمادها من الُمدير التنفيذي، وإرسالها إلى الجهات الَمعنّية؛ سواء  •

 .داخل البلدية أو خارجها، وحفظ نسخ منها في الَملّفات الخاّصة بهاكانت 
 اعداد الهيكل التنظيمي للبلدية وتعريف الموظفين بطبيعة خطوط االتصال بين اإلدارات وخطوط السلطة.  •
 تبسيط إجراءات العمل.  •
 فين بطرقة ميسرة.شرح الوصف الوظيفي لمختلف الوحدات اإلدارية والمسميات الوظيفية لمختلف فئات الموظ •
ّية  تنظيم وُمتابعة كّل اإلجراءات الُمتعّلقة بالُموّظفين، مثل اإلعارات، واستحقاقات الّنقل من فرع آلخر، واالنتداب، والّزيادات السنو  •

 وعلى جهاز الحاسوب.  على الّرواتب، والعالوات المالّية، والّترفيعات داخل البلدية، واإلقاالت، والحوافز، مع توثيقها بدّقة في الملّفات  
 ُمتابعة وتنظيم الُمعامالت في الملّفات لجميع الكوادر الوظيفية البلدية.  •
 .التوّجه إلى الّدوائر الحكومّية والوزارات وديوان الخدمة المدنية إلنجاز كّل ما َيتعّلق بمصلحة العمل والموّظفين لديه •

 الَمهام اإلشرافّية 

 اإلشرافية ما يأتي:من أهّم الَمهام 

 ُمتابعة الّتقارير السنوّية التي ُترَفع إليه من رؤساء األقسام، واّتخاذ كاّفة الّتدابير واإلجراءات الاّلزمة بناًء عليها.  •
، وإعطاء استالم كشوفات الّرواتب، وُمتابعة ساعات العمل اإلضافّي لكّل عامل  في البلدية لتحديد وتسليم الّرواتب الّشهرّية للموّظفين •

 كّل ذي حقّ  حّقه. 
ُمتابعة مشاكل العاملين كاملًة والّسعي لحّلها ونبذ الخالف، وتقديم تقرير كامل الى الرئيس والمدير التنفيذي بالتظلمات الواقعة في   •

 البلدية. 
الخروج عنها وتجاوزها بأي طريقة • البلدية، وعدم  الَمعمول بها في  البنود والّتعليمات  المرونة في   االلتزام بكاّفة  كانت مع مراعاة 

 الجوانب التي ال تؤثر على سير العمل.
 القيام بأّية َمهام  أو أعمال ُأخرى تُناط به من ِقَبل المدير التنفيذي أو الرئيس فيما يخص العمل الرسمي. •

 المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية 

ّية في البلدية أو الُمؤّسسات الّصغيرة والتي ال تحتاج لتوظيف شخصين في  ُيمكن أن يقوم المدير اإلداري بأعمال مدير الموارد البشر 
دير الّشؤون  هذين الُمسمََّيين الَوظيفيَّين، يتواصل المدير اإلداري عادًة بشكل ُمباشر في البلدية أو الُمؤّسسة مع ُمدير الموارد البشرّية، ومُ 

ل بشكل دائم مع الّتأمين الصحّي، والّضمان االجتماعّي، وأّية جهة ُأخرى تتعّلق بحقوق المالّية، والموظفين. أّما الجهات الخارجّية فيتواص 
 الُموّظفين مثل الوزارة وديوان الخدمة المدنية. 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1149 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 صفات المدير اإلداري 

كبير  وقدرًة  عاليًا  ذهنّيًا  مجهودًا  وتحتاج  الكثير،  الّضغوط  من  فيها  اإلداري  المدير  وظيفة  أن  إلى  اإلشارة  وحّل  يجدر  الّتركيز  على  ًة 
ة العاّمة الُمشكالت التي ُتواجه الُموّظفين واإلدارة. وعادًة ما يكون المدير اإلداري من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال أو اإلدار 

 .الُموّظفينأو ما ُيشابهها من تخّصصات كحدّ  أدنى، ولديه من الخبرة ثالث إلى سّت سنوات في األعمال اإلدارّية وشؤون 

قسم الشؤون االدارية يحوي على العديد من الوظائف االدارية البحتة واحيانا الفنية في  بعض البلديات )ولكن حسب خبرتي من المفترض 
دارة ان يكون للشؤون اإلدارية دائرة مستقلة  بذاتها او على االقل يديرها مدير متخصص ويشرف على األقسام اإلدارية  ونظرا لما لهذه اإل

من اهمية ولما ينضوي تحتها من مهام جسام( حيث تعتبر اإلدارة مساندة إلدارات البلدية المختلفة وخاصة اذا كان للبلدية  فروع كثيرة  
موظف او ان البلدية  لها مكاتب خارج المركز  اضافة لذلك فان االدارة تحوي ضمن عمله العديد من    200وموظفين يفوق عددهم عن  

 الممكن ان نوجز الدارج منها: الوحدات من  

 : وهي المسؤولة عن حفظ السجالت واالرشفة وحفظ البيانات الورقية واحيانا االلكترونية.وحدة االرشيف •
: بما تحويه هذه الوحدة من عطاءات وعروض واشخاص مختصين بعمليات الشراء والتجهيز والبحث عن عروض  وحدة المشتريات •

 واسعار ومصادر. 
 : للبلدية التي تحوي على مباني ومرافق انشائية تحتاج الى صيانة هندسية او مراقبة هندسية دائمة. الهندسيةالوحدة  •
 : للبلدية الكبرى والتي تحتاج الى فنيين وتقنين لصاينة معداتها واجهزتها ضمن مقرها الرئيسي او فروعها. الوحدة الفنية •
 توسطة ولالجهزة الكهربائية واليات النقل والتأسيسات الرئيسية للبلدية ومناطقها.: لالاليات والمعدات الثقيلة والموحدة الصيانة •
: وتشمل التصوير والطباعة والترجمة ومراجعة اعالنات البلدية لغويات قبل ارسالها الى الناشر او قسم التسويق الخدمات المكتبية •

 ي واجهزة التصوير والتصوير الضوئي.والقرطاسية وتوزيعها وتجهيز المكاتب بالحواسيب الشخصية والكراس
: وتشمل اصدار براءة الذمة ووصوالت استالم القرطاسية واالجهزة المكتبية واي امور اخرى تصدر او  خدمات التسليم والتجهيز •

 تسلم من قبل االدارة للموظفين.
ائع او للموظفين ويتم مراقبة وادارة هذا  ) قسم الحركة ( : بعض البلديات  لها سواقين وسيارات نقل اما للبض  السياقة والتوصيل •

 العمل من قبل القسم اإلداري . 
: بعض البلديات  توكل مهمة متابعة التأمينات الصحية وتسجيل الموظفين لدى دائرة التامين الصحي والضمان او مكاتب التأمينات •

 العمل بالتعاون مع القسم اإلداري وقسم شؤون الموظفين.

دارية مسؤول عن كل ماسبق ذكره ويقوم بتوزيع المهام على موظفيه والتاكد من ان كل الوظائف المذكورة اعاله قد  مدير ادارة الشؤون اال
تم اتمامها بشكل صحيح وكامل على جميع المكاتب مع اتمام جميع الوظائف المرفقة من شراء وتوصيل وصيانة ويختلف دور ادارة 

 خر وماتم سرده اعاله يعتبر الحالة المثالية ضمن هيكل تنظيمي مثالي. شؤون الموظفين من بلدية ألخرى ومن نشاط أل
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 مهام ادارة الشؤون االدارية 

 وضع وصيانة و تعديل االجراءات الداخلية والسياسات المتبعة داخل المنظمة

 اصالحفاظ على العالقات المهنية بين الموظفين انفسهم والموظفين واالدارة بشكل عام واداراتهم بشكل خ

 تقديم الخدمات االدارية كافة من تصوير واستنساخ وارشفة نقل وتوصيل صيانة وصيانة دورية 

التجهيز الداخلي من ضمن واجبات الشؤون االدارية ويشمل ذلك تجهيز القرطاسية واالجهزة االلكترونية الخاصة بالعمل مثل الحواسيب  
نة وورق الطبع اضافة لتجهيز المرافق الخاصة بالبلدية بالمستلزمات المساعدة  واجهزة التصوير واجهزة المسح الضوئي والطابعات الملو 

 من خالل مسؤول خدمات الضيافة والنظافة والصيانة  

يعمل قسم الشؤون االدارية بشكل مقرب جدا من قسم الموارد البشرية والتوظيف أكثر من قربه من باقي االقسام او تدمجهما بقسم واحد  
ؤون االدارية بتولي امور المقابالت وحفظ ملفات الموظفين العاملين وحفظ اوامر التعيين واالستقالة وكتب الشكر حيث يقوم قسم الش

 واالنذارات لتقوم ادارة الموارد البشرية باالستقطاب وجذب الخبرات والمهارات ووضع خطط التعيين والتخطيط الحتياجات االقسام والدوائر
 من الكوادر البشرية  

الشؤون االدارية جانب مالي تعمل ضمنه ولكن اليعارض ادارة الموارد المالية او المحاسبة، وذلك الن من ضمن عمل القسم   الدارة
موضوع السؤال هو المشتريات والصيانة لذلك فهي تكون مسؤولة عن ميزانية مصغرة لهذا االمور يتم دمجها مع الميزاينة العامة للشركة 

 تحت بند النفقات العامة 

 شؤون الموظفين

 ُتعنى إدارة شؤون الموظفين أو ما تسمى بإدارة الموارد البشرية بجميع الموظفين في البلدية، وُيطلق وصف الموارد البشرية على األفراد 
وتعّرف العاملين في هذه البلدية، ويستخدم مصطلح إدارة الموارد البشرية لشؤون الموظفين المعاصر لوصف تنمية الموظفين في المنظمة،  

خص إدارة شؤون الموظفين بأنها الجهة واإلدارة التي ُتعنى بتوظيف الموظفين وتنمية مهاراتهم ومتابعتهم وتطبيق القوانين الحكومية فيما ي
المتعلقة بالموظفين وتوجيههم وتدريبهم وإدارة األفراد والمواهب، وتشرف إ بالنشاطات  ُيعنى  البلدية الذي  القسم في  أنها  دارة ذلك، كما 

الموارد البشرية على األمور المتعلقة برأس المال البشري للمنظمة، التي تتضمن مسؤولية كشوفات الرواتب والمكافآت والتوظيف ومتابعة 
 ه. فيقوانين الدولة المتعلقة بالموظفين، كما تهتم بزيادة فاعلية المنظمة وتطوير وإدارة برامجها، وتنمية وإدارة العالقة بين المدير وموظ

 دور شؤون الموظفين

 فيما يأتي بعض من المجاالت الرئيسية التي ُتعنى بها إدارة شؤون الموظفين: 

 توظيف الموظفين الجدد، وتجديد التوظيف للموظفين الحاليين  •
 تقديم المكافآت والتعويضات للموظفين. •
 اعداد كشوفات العمل اإلضافي والمكافئات والتعويضات للموظفين.  •
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 توفير التدريب والتعليم للموظفين.  •
 االعتناء بعالقات الموظفين وعملهم. •
 .المساهمة في تطوير وتصميم برامج لزيادة فاعلية الموظفين داخل القسم •

 أهداف إدارة شؤون الموظفين

 تهدف إدارة شؤون الموظفين في البلدية إلى أموٍر عدة، ومنها ما يأتي: 

: ُتعنى إدارة شؤون الموظفين باإلشراف على األعمال واألنشطة اليومية للموظفين، وتتعامل مع ينالحد من المخاوف الحالية للموظف
 المخاوف الموجودة عند الموظفين، والمتعلقة بالرواتب، أو المكافآت، أو التدريب، أو االستثمار، أو التقاعد، كما تختص في حل الخالفات

 .رتهمالقائمة بين الموظفين أو بين الموظفين وإدا

: تساهم إدارة شؤون الموظفين في رفع الروح المعنوية لدى الموظفين، من خالل حّثهم على بذل كامل جهودهم لتحقيق نجاح التشجيع
 البلدية، كما تساعد الموارد البشرية على المحافظة على األداء الجيد للموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية لهم.

 ريةكيفية تطوير إدارة الشؤون اإلدا

: هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى، ويأخذ هذا التخطيط في االعتبار جميع المتغّيرات الخارجّية والداخلّية، ويقوم التخطيط اإلستراتيجي
بتحديد جميع الشرائح والقطاعات المستهدفة، إضافة لطرق المنافسة، ويجيب على سؤال إلى أين نحن ماضون، آخذًا في االعتبار الرؤية 

 بلّية للبلدية وعالقات التكامل واالرتباط بين جميع جوانبها، إضافة إلى األنشطة المختلفة التي تقوم بها. المستق

 : يجب على المدير الناجح أن يتمتع بمجموعة من المهارات اإلدارية، ومنها ما يلي:إتقان المهارات اإلدارية

 االستماع جيد.  •
 نشر اإليجابية.   •
 عزيزها لديهم.االعتراف بقدرات اآلخرين وت •
 احترام الفريق وعدم تجاهله او تجاهل أفكاره •

 بناء الفريق اإلداري 

 يمكن بناء فريق العمل اإلداري ناجح من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

 تحديد الهدف الذي يسعى الفريق لتحقيقه. •
 تقييم أداء الفريق مقارنة باألهداف المطلوب تحققها.  •
 يتبعها فريق العمل. مناقشة القواعد والمبادئ التي •
 تقييم كمية التطور التي حققها الفريق، وتحديد األسباب التي تعيق من تطوره في المستقبل. •
 توزيع المهام والواجبات على كل أفراد الفريق، وتعريف كل فرد بالدور الذي يجب عليه القيام به.  •
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 تكوين الخطط الالزمة لقيام الفريق بتنفيذ المهام. •
 الفريق على تنفيذ الخطط وتحقيقها. تقييم قدرة  •
تسهيل إمكانية الحصول على التغذية الراجعة الالزمة، سواء من الموظفين، أو اإلدارة، أو أي طرف آخر. حث الفريق على القيام   •

 .باألنشطة المختلفة خارج نطاق العمل بشكل تشاركي

 توطيد العالقات بين الزمالء

  العالقات ضمن فريق واحد من خالل عدة أمور، منها:يمكن للقائد توطيد 

 توزيع المهام بين أعضاء الفريق بشكل  عادل.   •
 احترام أفراد الفريق بعضهم البعض. •
 تناسب طريقة قيادة الفريق مع األهداف المطلوب تحقيقها.  •
 حل جميع المشكالت التي تواجه الفريق بطريقة عادلة ومرضية.  •
 .ء الفريق بشكل مستمر من خالل قيامهم بانجاز المهام معاتطوير العالقة بين أعضا •

 التطوير اإلداري 

يتضمن مصطلح "التطوير اإلداري" مفاهيم عديدة وهي )اإلدارة، والقيادة، وخبراء تطوير الموارد البشرية(، ومن التعريفات التي أعطيت  
لقياديين والُمدراء في أي مؤسسة مبنية على فهم وإدراك الفرص الُمتاحة،  له ما نّص على أّن عملية التطوير اإلداري والقيادي بمثابة تعليم ا

 وفي جانب آخر ُأضيفت لهذا التعريف فكرة تحسين القدرة اإلدارية العامة للبلدية باستخدام تقنيات إدارة الجودة الشاملة. 

ر الُمدير   َتَطوُّ

 خالل اتباع الخطوات اآلتية:  يمكن ألي مدير مؤسسة أن يصبح أفضل ويطور من أدائه اإلداري من

: ففي بعض األحيان ينجز األشخاص بإنجاز االشياء الموكلة إليهم تفاديًا للنتائج المترتبة على عدم إنجازها، وهذا الحال  الحافزية للعمل
تساب السمعة موجود في إطار العمل والوظيفة حيث يقوم الموظف بالمهام بشكل أفضل ُبغية الحصول على دعم مادي إضافي أو الك

 .الطيبة، لكن بعض الموظفين يقومون بعكس ذلك بسبب كسلهم ورغبتهم في الحصول على األجر بشكل يسير وسهل

: ال تكفي الحافزية للنجاح في العمل دون عمل أفراد فريق العمل بروح واحدة لتحقيق األهداف  انتقاء أعضاء فريق العمل وتأسيسهم جيدا  
 .مقدور إنجاز األهداف بشكل فردي فلن تكون هناك حاجة لوجود مدير ينظمهمالُمخطط لها، فلو كان بال

: بعد أن يؤسس المدير فريق العمل الخاص به يتعين عليه تحفيزهم لبذل أقصى مجهوداتهم لتحقيق هدف واضح  االتصاف بالقيادية
 ومرسوم واالنخراط بينهم لتحقيق ذلك

التواصل بين المديإتقان فن التواصل المهارات اإلدارية التي يجب إتقانها والتي يتم تطويرها من خالل  : يعتبر  ر وموظفيه من أبرز 
 الممارسة، ألن ذلك من شأنه أن يمّكنهم من فهم ما يريده وما يطمح إليه من إنجاز 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1153 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

جيد للبلدية،  : يكون بشكل مباشر أو غير مباشر فإن المأمول من أي مدير هو تحصيل الريع المالي الالحرص على الجانب المالي
 بكلمة وأخرى أن تكون الواردات أكبر من المصروفات لتحقيق ذلك الربح او الخدمة المثلى. 

 .: يجب على كل مدير أن يتصف باإلخالص والصدق مع أعضاء فريق العمل والعمالء والرؤساءتطبيق معايير األخالق اإلدارية

 المهارات اإلدارية 

 دارية التي يتعين توافرها عند كل مدير متميز: فيما يلي قائمة بأبرز المهارات اإل

التحلي بالمهارات الفكرية التي تعين على تقييم المشاكل وإيجاد الحلول، باإلضافة الستغالل ما يتوفر من معلومات التخاذ القرارت  •
 الصائبة بعد تحليل المشاكل ومعرفة أسبابها.

 سياسات البلدية مع إعداد جيد للخطط االستراتيجية وتنفيذها باقتدار. اكتساب مهارة بناء االستراتيجيات وتنمية  •
 إجادة استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة ووسائل االتصال.  •
 المهارة في اختيار مساعدي المدير مع تشكيل ِفَرق عمل متجانسة تنفذ المهام المطلوبة منها.  •
 وظفين بفاعلية.امتالك القدرة على التعامل مع الموظفين وغير الم •

 اإلدارات التي تقع تحت مسئولية المدير اإلداري والشؤون اإلدارية: 

 الوحدات واألقسام الخاضعة إلدارتها: 

  الشئون اإلدارية .1
  الموارد البشرية .2
 االتصاالت اإلدارية .3
 المشتريات  .4
 الضيافة  .5
 النقل .6
 االستقبال وخدمة الجمهور .7
 إدارة المبنى .8
 الصيانة  .9

 المستودع  .10
 األمن .11
 ن  الديوا  .12

وهي عبارة عن إدارة تنظيمية تأسيسية خدمية تطويرية ذات مضمون أمني حقوقي إعالمي توعوي يتمحور دورها في تذليل الصعاب 
للموظف وتوطين الشعور باألمان الوظيفي مع قيود إدارية بحته تساهم في تطوير األداء وتنظيم المعطيات وتسخير المتطلبات وتأمين 
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لمنافسة واغلب تلك المواضيع والمعطيات ال بد أن يتم توفيرها بتسخير األمور التي تساهم في تفعيلها وهو ان يتم الذات وتنشيط الوالء وا
 .توفير طاقات وطاقم إداري يباشر كل تلك المهام المذكورة أعاله على نمط إداري متطور

 عة التنفيذ للخطط حسب اللوائح المنظمة واإلجراءات المعتمدة دور الشؤون اإلدارية هو تحديد األهداف التنظيمية، والتخطيط والتنظيم ومتاب

 المهام و المسؤوليات:

 .المشاركة في وضع األهداف الرئيسية للبلدية والمشاركة في صياغتها •
 .إعداد الخطط الفرعية والبرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون اإلدارية بما يحقق األهداف الرئيسية للبلدية •
 .االجتماعات التي ُيدعى إليها وإبداء الرأي في النتائج والقراراتالمشاركة في  •
 .أرشفة وإصدار كافة القرارات الصادرة عن اإلدارة العليا واعتمادها •
 .اإلشراف على وضع نظام خاص بتصنيف وترقيم كافة السجالت والمستندات والوثائق الرسمية •
 .إلدارية بعد اعتمادهامسؤول عن إعالن / إعالم جميع العاملين بالقرارات ا •
رئاسة و إدارة االجتماعات الدورية الخاصة بمديرية الشؤون اإلدارية والمساعدة في إصدار القرارات المناسبة بناًء على الحقائق   •

  الواردة
 تنفيذ خطط الجودة المعتمدة الخاصة بالشؤون اإلدارية  •
 بالتنسيق مع باقي اإلداراتالمشاركة في صياغة وإعداد إجراءات الشؤون اإلدارية  •
مراجعة وتدقيق اإلجراءات والنماذج والسجالت والتعليمات الخاصة بنظام الجودة عن الشؤون اإلدارية قبل اعتمادها من المدير   •

 التنفيذي. 
 دراسة الشكاوى التي ترد بشأن البلدية وذلك باالشتراك مع كافة اإلدارات واألقسام المعنية باألمر  •
 جميع التعليمات اإلدارية هي المتبعة بالفعل و توقيع الجزاءات على المخالفين التحقق من أن  •
 تطبيق سياسات وإجراءات العالقات العامة التي تعزز سمعة الشركة في الداخل والخارج  •
 الرقابة على استعمال وصيانة األجهزة ووسائل النقل واالتصال والخدمات اإلدارية األخرى  •
 حملة صيانة السيارات و التعامل مع جهات المرور وكل ما يتبع لهذا األمر مسؤول مسؤولية كاملة عن   •
 مسؤول مسؤولية كاملة عن تجهيز وتأهيل مباني الخدمات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وعالجية للحفاظ على هذه المباني •
ق في إصدار التعليمات و القرارات التي تمكنه مسؤول مسؤولية كاملة عن األمن والحفاظ على محتويات الشركة من السرقة وله الح •

 .من ذلك
 تدريب األفراد العاملين بالشؤون اإلدارية على أعمالهم و نقل خبرته إليهم  •
رفع التقارير األسبوعية و النصف شهرية والشهرية والنصف سنوية والسنوية لإلدارة العليا ومناقشة هذه التقارير في اجتماعات  •

 .الدورية للمدراء
 .تحقق من أن جميع التعليمات اإلدارية هي المتبعة بالفعل و توقيع الجزاءات على المخالفينال •
 .مسؤول عن توزيع وتجهيز أماكن عمل الموظفين الجدد بالتعاون مع باقي اإلدارات •
 .اإلشراف على تأمين احتياجات أماكن العمل باألدوات المكتبية الالزمة •
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 .راعة والنظافة وتوجيه األوامر بهذا الخصوص اإلشراف على كل ما يخص أعمال الز  •
 متابعة تأمين وسائل نقل لكافة الموظفين في البلدية إلنجاز االعمال خالل ساعات الدوام الرسمي وبعد ساعات العمل الرسمي.  •
 .متابعة تأمين وسائل نقل لكافة المهمات لجميع اإلدارات أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي •
الموظفين والتأكد من استكمالهم للملفات الخاصة بالموظفين وتسجيلهم بمكتب العمل والتأمين الصحي والضمان    متابعة عمل شؤون  •

 .االجتماعي

ة تسعى المنظمات بشتى أنواعها )حكومية، ربحية، غير ربحية( إلى التطوير المستمر للكيفية التي يتم فيها تنفيذ العمل، وذلك لرفع الكفاء
فضل الخدمات. لكن عملية التطوير المستمر هذه يجب أن تؤسس وفق نظام إداري متقن ومحوكم حتى ال تكون المنظمة والفعالية وتقديم أ

 حقل تجارب ألفكار قد  تستنزف الموارد المالية والبشرية دون أن تعطي النتائج المرجوة. ويعتبر بناء الضوابط واإلجراءات من المكّونات 
 .قن ومحوكم لضمان استمرارية التطوير داخل البلديةاألساسية لبناء نظام إداري مت

 الفرق بين الضوابط واإلجراءات 

الضوابط واإلجراءات عنصر أساسي في كل منظمة أو إدارة، مكتوبة كانت أو متفًقا عليها. لكن األصل في التعامل بين فرق العمل،  
لتجنب سوء الفهم وضياع موارد البلديات من وقت وجهد أو حتى مواد  يعتمد على توثيق الضوابط واإلجراءات بطريقة واضحة ودقيقة  

 أولية. وكلما توسعت خدمات البلدية احتاجت إلى تحرير دقيق لضوابطها وإجراءاتها حتى ال تتوقف وتستمر في تقديم الخدمات.

 مفهوم الضوابط المنظمة للعمل

لذلك يتم تسميتها في بعض األحيان “سياسة” البلدية. وحسب نصوص القوانين   الضوابط تمثل المبادئ الكبرى والمفاهيم الشاملة للبلدية،
 واألنظمة 

 تستهدف الضوابط في األساس:

 فلسفة األعمال  .1
 القدرة التنافسية .2
 ضغوط العمل .3
 القوانين والتنظيمات اإلدارية .4

 قيمة االلتزام اإلداري 

المختصون إلى معرفة نسبة االلتزام بتطبيقها، حتى تمكن مراجعتها، وقياس قبل وضع أي مجموعة من الضوابط أو اإلجراءات، يحتاج  
أدائها. لذلك يعتبر المستشارون المتخصصون أن االلتزام اإلداري هو مفتاح نجاح كل عملية تطوير. ومن هذا المنطلق كان من الضروري  

 يتبنون فكرة التحسين. أن يتم تحديد أسباب االلتزام، والمحفزات التي تجعل الموظفين والمديرين
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 تحفيز فرق العمل 

حتى تنجح الضوابط واإلجراءات في الوصول إلى أهدافها، يحتاج المستشارون إلى تطبيق عدة خطوات تمكنهم من تحفيز فرق العمل،  
 :محاور أساسية 4وجعلها أكثر قدرة على االلتزام باألنظمة والقوانين هذه الخطوات تجتمع في 

 .لى قبول التغييرتشجيع المديرين ع .1
 .تحفيز الموظفين، وشكرهم على أدائهم .2
 .التخفيف من خوف الموظفين وقلقهم )توفير بيئة عمل امنه( .3
 التذكير الدائم بخطط التطوير .4

 فوائد الضوابط واإلجراءات 

خرى، من أهم هذه تحرير الضوابط واإلجراءات المناسبة يمّكن من توفير باقة من الخصائص التي ال يمكن تعويضها بأي طريقة أ
 الخصائص: 

 .فهم الموظفين لحدود مهماتهم، دون المرور عبر مرحلة التجربة والخطأ .1
 .معرفة الموظفين بمسؤوليات كل فرد مما يساعد في توفير الوقت والجهد والموارد .2
 .شعور الموظفين بقيمتهم من خالل وضوح مهماتهم وتقنينها بدقة .3
 .للتعامل مع المهمات اليومية والحاالت االستثنائيةتوفير أرضية قانونية صلبة   .4
 .تمّكن الموظفين من تحسين طرق إنجاز المهمات لكسب الوقت، وتخفيف الجهد .5
 .تمكين المديرين من معرفة وتقييم أداء كل فرد من أفراد الفريق .6
 .شعور الموظفين باألمان الوظيفي، ومعرفتهم بما لهم وما عليهم .7
 .ووتيرته بطريقة احترافية لضمان ديمومتهضبط إيقاع العمل  .8

 الخاتمة

تغطي فكرة المدير عناوين مختلفة نتعقبها في جميع الجمعيات. إنهم يعملون في مناصب مختلفة وبألقاب عديدة: مشرف أول ، رئيس 
ع األشخاص اآلخرين مشروع ، رئيس مكتب، رئيس المؤسسة، رئيس قسم، رئيس وحدة وغيرها. يعمل هؤالء المشرفون بشكل مباشر م 

ذوي الصلة ويقدمون المساعدة والدعم لهؤالء المرؤوسين في قدراتهم المختلفة. الرؤساء هم أفراد يعملون في جمعيات من مختلف األنواع 
زء ويقدمون المساعدة والمساعدة للمرؤوسين لتحقيق الهدف النهائي لنتائج العرض التقديمي األكثر مثالية من خالل حضورهم في الج 

العلوي من وحدة هرمية تجعلهم مسؤولين عن تجمع األشخاص وعملهم ، من أجل مثال أولئك المسؤولين عن مجموعة العمل وتنفيذ 
 الخطط التي تحث على تحقيق أهداف المؤسسة أو المنظمة.
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مدونة موضوع، متوفرة على الرابط اإللكتروني التالي:  (، ما هي مهام مدير شؤون الموظفين، مقالة منشورة على  ٢٠١٧إيناس ملكاوي، )
https://mawdoo3.com :صباحًا.  ١٢:٠٥، الساعة: ٢٠٢٢-١١- ٠٨، تمت الزيارة بتاريخ 

( الصمادي،  التالي:  ٢٠٢٢لينا  اإللكتروني  الرابط  عبر  عربي،  إي  مدونة  على  منشورة  مقالة  اإلداري،  المدير  مهام  هي  ما   ،)
https://e3arabi.com :مساءًا.  ٠٦:١٦، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-٠٦، تمت الزيارة بتاريخ 

)إ غنيمات،  التالي٢٠٢١سالم  اإللكتروني  الرابط  عبر  متوفرة  موضوع،  مدونة  على  منشورة  مقالة  اإلداري،  التطوير   ،): 
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Abstract: 

The tasks of the Department of Administrative Affairs Tasks Branch are summed up in all matters relating to persons, such 

as privileges, arrangements, advancement, trips, discipline, etc. All matters relating to persons, as has been recently pointed 

out, and the subsequent area is known as the Department of Administrative Undertakings and concerned with issues of central 

command, takeover of departments, aid, clean-up work, and trusted devices. The current research aims to show the 

importance of the functions of the administrative director in administrative affairs in institutions, and previous studies and 

works for the same title were cited using the inductive method in order to directly enhance this research. 
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