المحاضرة السادسة

مﻬارات اﻹدارة

مﻬارات اﻹدارة والمستو ات اﻹدار ة

 -1القدرة على صنع ق اررات فعالة.

 -2صنع أناس ناجحين وق اررات ناجحة )التوظيف(
 -3التواصل ضمن وخارج المنظمة.

 -4استخدام وظ فة الرقا ة والق اس )التقي م( ش ل جيد.

ٕواعداد الميزان ة.
 -5توافر مهارات في التخط
 -6توافر مهارات في استخدام اﻷدوات والمفاه م الحديثة لتكنولوج ا المعلومات.
مستو ات اﻹدارة:

اﻹدارة العل ا:
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 -1تحدد أهداف المنظمة.

 -2تقوم بإعداد خط وس اسات استراتيج ة.

 -3تصدر التعل مات التي تخص الميزان ة والجداول الزمن ة واﻹجراءات الواجب ات اعها.
 -4تعين أفراد اﻹدارة الوسطى.

َ -5تنس النشاطات بين اﻷقسام.
 -6تحاف على العﻼقات العامة.
اﻹدارة الوسطى:

 -1تراقب وتوجه نشاطات ل قسم من اﻷقسام وذلك غ ة تحقي أهداف المنظمة.
 -2تختار طاقم العمل.

 -3تتواصل مع اﻹدارة العل ا والدن ا)الم اشرة(
اﻹدارة الدن ا:

 -1تخط وتنظم نشاطات الوحدات والفرق والمجموعات.

 -2تضمن توافر بيئة عمل جيدة وتعمل على تزو د المنظمة الموارد الﻼزمة.
 -3تراقب وتشرف على طاقم العمل الذ تديره.

 -4تحل المشاكل أو تقوم بإ صال المش لة إلى اﻹدارات اﻷعلى.
المدراء

من هم المدراء؟ تعار ف.

)المدير هو أ شخص ستخدم المهارات اﻹدارة أو حمل لقب مدير المنظمة(.

المدير هو الشخص المسؤول عن تخط

الضرورة.

وتوج ه مجموعة اﻷفراد ومراق ة عملهم وتصح ح مساره عند
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المﻬارات اﻹدار ة ش ل أكثر تفص ﻼ :وذلك وفقا لمستو ات اﻹدارة.
اﻹدارة العل ا:

 -1تتطلب معرفة واسعة مهام ومهارات اﻹدارة.

 -2يجب أن تتوافر لد المدراء معرفة العوامل الخارج ة اﻷسواق مثﻼ.
 -3تكون ق ارراتهم عادة ق اررات طو لة اﻷمد.

 -4قومون صنع الق اررات اعتماداً على عمل ات تحليله وتوجيه ة وسلو ة أو تفاعل ة  ,تعتمد على مفاه م محددة.
 -5إنها اﻹدارة المسؤولة عن تحديد اﻷهداف.

 -6من واجب هذه اﻹدارة رسم خطة والتأكد ف ما إذا انت تلك الخطة ستكون فعالة في المستقبل.
 -7تمتاز هذه اﻹدارة أنها إدارة تنفيذ ة.
اﻹدارة الوسطى:

 -1يجب أن ون لد المدراء في هذا المستو من اﻹدارة معرفة وفهم ب عض المهام اﻹدارة.
 -2وهم مسؤولون عن تنفيذ الق اررات التي تصدرها اﻹدارة العل ا.
اﻹدارة الدن ا:

 -1مهمة هذه اﻹدارة مراق ة ما إذا ان الموظفون قومون بتنفيذ الخطة والق اررات المقترحة من قبل اﻹدارتين
السا قتين.

 -2وق اررات المدراء تكون قصيرة اﻷمد.
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اﻷدوار المختلفة للمدير

اﻷدوار العشرة ﻷ مدير

اﻷدوار المختلفة للمدراء :اﻷدوار العشر للمدراء.

 -1الرأس :وذلك شمل التزامات المدير القانون ة والتحفيزة واﻻجتماع ة ف ما يخص المراسم الخاصة المناس ات,
عني ذلك أن المدير ُعتبر الرأس الرمز للمنظمة.
 -2القائد :الواج ات هي اﻷساس الذ تقوم عليها العﻼقة بين المدير وتا ع ه ،لذا تشمل مهامه مراق ة تطورهم

وترقيتهم والق ام بتشج عهم على أداء عمل أفضل ٕوانجاز العمل فعال ة أكبر.
 -3مدير العﻼقات)حلقة الوصل( :وتصف هذه المهمة التزامات المدير ف ما يتعل التواصل والمعلومات ،إذ ين غي
على المدير إنشاء ش ة لت ادل المعلومات وذلك لبناء قاعدة من المعرفة.

 -4الرقيب :تتضمن مهامه مراق ة سير العمل داخل المنظمة ومراق ة نجاح اﻷقسام ومشاكلها ذلك واﻻستفادة من
الفرص المتاحة .و ن غي على المدير تخزن وحف

الدور.

افة المعلومات التي حصل عل ه عن طر هذا أداء هذا

 -5الناشر :يرسل المعلومات إلى أعضاء المنظمة و وضح اﻵراء الحق قة الخارج ة والق م ة ﻷفراد المنظمة والعاملين
فيها .وهذا يتطلب مهارات اخت ار وانتقاء.

 -6المتحدث :يتكلم اسم المنظمة أو القسم الذ
المنظمة.

يرأسه و قوم بإعﻼم أصحاب العمل عن سير العمل داخل

 -7المقاول )الم ادر المنظم ورب العمل( :و دفع هذا الدور المدراء إلى إيجاد مشارع أفضل ،والعمل على اخت ار
ومراق ة وتحفيز فرق العمل أثناء عمل ة التطو ر.
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 -8معالج اﻻضط ار ات :وهو دورعام ،أ أن المدير مسؤول عن اﻹشراف على المنظمة حين ما تتعرض ﻻضطراب
غير متوقع وتتطلب التهدئة والدعم.

 -9موزع الموارد :إنه مسؤول عن تحديد ومراق ة الموارد ال شرة والماد ة والمال ة.

 -10المفاوض :وهذا الدور جزء أساسي في عض اﻷدوار المذ ورة سا قا :المتحدث والمسؤول الصور )ال رأس(
ومحدد الموارد.

إضافات مدرس المقرر
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