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العمل _إجراءات_إدارة#متخصص يف 
A_AlForaih@عبدالرحمن الفريح

:ليستالعمل_اجراءات_ادارة#أننتفقخلوناالبدايةيف
مؤقتمشروع

عابرةملشكلةحل
خارجيةلشركةإسنادهايمكنمهام

بشكلتطبقهأناملنظمةىلعيجبإداريأسلوبهي
توقفوبدونمستمّر

العمل وملاذا _اجراءات_ادارة#سلسلة تغريدات مبسطة تشرح ماهي 
أصبحت املنظمات تتسابق نحو تطبيقها كأسلوب إداري؟
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اتاملنظممنكثيرنجدواإلداريهاألسلوبانتشرليشطيب
وغيرحكومية)خدماتهاتقديميفواملتميزةالناجحة
نجاوبعشان؟العمل_اجراءات_ادارة#يطبقون(حكومية
املنظماتإلدارةالتقليدياألسلوبنعرفأولالزم،هالسؤال
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باإلدارةيسمىماأواملنظماتإلدارةالتقليدياألسلوب
يفالتنظيميالهيكلىلعأساسيبشكليعتمدالعمودية،

إدارتهعنمسؤولمديركلباختصاريعني.املنظمةإدارة
ىلعاملوضوعةاملستهدفاتتحقيقعنمسؤولفقط،
طيب!فقطإدارتهنطاقيفتصيرمشكلةأيحلوعناإلدارة،

!املشكلة؟وين
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يتمالواملنتجاتالخدماتتقديمإناملشكلة
تعاونخاللمنوإنمافقط،واحدةإدارةبواسطة

يفمعينةمهمةتنفذإدارةكل.اإلداراتمنعدد
تقديمإلىتهدفاملهاممنمتتابعةسلسلة
لةالسلسهذه.املطلوببالشكلاملنتجأوالخدمة

تسمىأحيانًاأوعمل_إجراء#تسمىاملتتابعة
عملية#
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خدمات)طلباستقبال:قيادةرخصةإصدارإجراء:مثال
القيادةاختبار(الطبيةالخدمات)طبيفحص(العمالء

كمامهامهانفذتمااإلداراتمنوحدةلو...(القيادةمدرسة)
طلوباملبالشكلللمستفيدالخدمةتقديميتمفلنينبغي،

دميقبمنيهتمالالخدمة،ىلعبالحصوليهتماملستفيد
.الخدمةهذه
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هذهإدارةىلعوتركيزهااهتمامهاأنمؤخرًاأدركتاملنظمات
لبشكومتابعتها(اإلجراءات)املهاممناملتتابعةالسالسل

الخدماتأفضلتقديممنسيمكنهاوتحسينهايومّي
واألهماألسمىالهدفهووهذا،ملستفيديهاواملنتجات

!املنظماتلكلالوجودوسبب
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بأنالتفكيريفاملنظماتبدأتآخر،بمعنى
الذياألمثلاإلدارياألسلوبهيالعمل_اجراءات_ادارة#

العملتنفيذكيفيةإدارةىلعالتركيزىلعيساعدها
يقوممنإدارةىلعالتركيزمنأكثر(األفقيةاإلدارة)

(العموديةاإلدارة)العملبتنفيذ
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بواسطةاإلدارة)العموديةاإلدارةأنيعنيهذاهل
قطعًامفيدة؟وغيرمهمةغير(التنظيميالهيكل
تنظيميفمهمةالعموديةاإلدارةال:اإلجابة

نيمكالفوائدولهااملواردوتوزيعاإلداريالتسلسل
مابينتدمجأناملنظماتىلعيجبولكنحصرها،

األفقيةواإلدارةالعموديةاإلدارة
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قيةاألفاإلدارةلتطبيقاملنظماتتحتاجماذا:السؤال
املنظماتتحتاج:الجواب؟العمل_اجراءات_ادارة#أو

املدروسالتحوليفتساعدهاممكناتعدةلوجود
بشكلتطبيقهوضماناإلدارياألسلوبهذانحو

املمكناتهذهأشهرمنومستدام،صحيح
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:عملإجراءاتهيكل-1
فإنتنظيمي،هيكلوجودتتطلبالعموديةاإلدارةأنكما

وتعتبرعملإجراءاتهيكلوجودتتطلباألفقيةاإلدارة
ةالفعالاإلدارةنحواألولىاالنطالقةنقطةاإلجراءاتهيكلية

العملإلجراءات
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:العملإجراءاتأداءقياسمؤشرات-2
إدارتهايمكنناحتىالعملإلجراءاتأداءمؤشراتوضعيجب
(إدارتهيمكنالقياسهيمكنالما)صحيحبشكل
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:العملإجراءاتمّلاك-3
عنها،مسؤولإدارةمديرهناكأنكما

العملإلجراءمالكلدينايكونأنيجب
.عنهمسؤول
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:العملإجراءاتإدارةعنمسؤولةإداريةوحدة-4
أنشطةأنلضمانإداريةوحدةببناءاملنظمةتقومأنيجب

هذهىلعيطلق.صحيحبشكلتتمالعمل_اجراءات_ادارة#
التميزإدارةالعمل،إجراءاتإدارةمكتب:أحيانااإلداريةالوحدات

املؤسسيالتميزإدارةالتشغيلي،
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