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 تطرح ثمارها  التىاإلدارة النافعة وعمل النافع ٌعد بمثابة الشجرة الطٌبة

المهنة التً  اووخٌراتها لصاحبها ولجمٌع الناس، وهو عبارة عن الخدمة 

اإلنسان ٌنفع  بهتلبً احتٌاجات الناس ومتطلباتهم، فالعمل النافع الذي ٌقوم 

كتابه الكرٌم،  فى بهانفسه وغٌره، هو عبادة من عبادات هللا أوصانا  به

 كما حثنا علٌها النبً وصلى هللا علٌه وسلم وال بٌتهم األطهار

 ٌكون متقنا ومنظما حتى ٌحقق هدفه وٌنال نجاحه  انوالعمل النافع ٌجب

المطلوب، حٌث انه ٌرفع من المستوى االجتماعً واالقتصادي للفرد 
 ولغٌره





 

 

 

. مفهوم اإلدارة الناجحة للجانب اإلداري؟ 

 اإلدارة الناجحة هً القٌام بكل ما ٌلزم لتحقٌق غاٌات الموسسات الحكومٌة

والقطاع الخاص وأهدافها، بالتزامن مع تحقٌق احتٌاجات الموظفٌن من الشركة، 

سواء على الصعٌد المهنً أو المالً أو غٌرها؛ وذلك بإتباع منهجٌة تم إعدادها 

سلًفا للخطوات واإلجراءات الموضوعة من قِبل الشركة، إضافًة إلى ترسٌخ 

 .قواعد اإلدارة الناجحة للوصول إلى هذه الغاٌات

 تعددت اآلراء فً اإلدارة، هل هً فن أم علم، حٌث تم تفسٌر اإلدارة من قِبل

بعض اآلراء على أنها فن ٌجمع مهارات وخبرات اكتسبها األفراد فً القٌادة من 

واقع ممارساتهم الٌومٌة للعمل اإلداري والخبرات السابقة فً التارٌخ الوظٌفً 

 .للمدٌر

 



 ًخصائص اإلدارة الناجحة فً العمل االٌجابً المهن: 

 

 عن العمل  المسؤولبالعدٌد من السمات التً تمٌزها وتضعها بالمركز األول )تتمٌز اإلدارة المهنٌة

والعملٌة المهنٌة وعن المؤسسة المهنٌة كاملة، وتتمثل خصائص اإلدارة الناجحة فً العمل المهنً من 

 :خالل ما ٌلً

 

 1  اإلصرار على تحقٌق األهداف المهنٌة الخاصة بالمؤسسة المهنٌة والتً ترفع من سمعتها بٌن العمالء

الناجحة تظهر من )المختلفٌن والمؤسسات المهنٌة المنافسة لها، بحٌث ٌمكننا القول أن اإلدارة المهنٌة 

 .خالل قدرتها على تحقٌق األهداف المهنٌة الموضوعة

 

 2  المواصلة واالستمرار بتحقٌق أفضل اإلنجازات التً تحسن من اإلنتاجٌة المهنٌة وتظِهر مستوى

 .ودرجة األداء المهنً للموظفٌن

 

 3 التنوع واالنتشار، بحٌث ال تقتصر اإلدارة المهنٌة على 

 

 4  الشمولٌة فً االهتمام بجمٌع من ٌقوم بالعملٌة المهنٌة، مثل المسئولٌن والموظفٌن والمعّدات واآلالت

 .الخاصة بالعملٌة المهنٌة



ًاإلدارة الفاشلة فً العمل الوظٌف 
الىكل كبٌرة وصغٌرة، وال تنظر  فىتعتمد على مراقبة الموظفٌن  التى هى 

 الذىٌكون لدٌه والء للكٌان  انالنتائج، وتهدم مبدأ الثقة فكٌف تطلب من موظف 
 .تراقبه فً أدق التفاصٌل  وانتٌعمل 

غٌر مكانها  فىتعتمد على مبدأ الثقة ولٌس الكفاءة فتجد موظفٌن  التى هى
فٌهم وهم غٌر مؤهلٌن ال مهنٌا وال علمٌا لهذا  االدارةالصحٌح استنادا على ثقة 

 .المكان 

حق حقه وكأنها هً أساس النجاح  ذىال تعترف بالجمٌل وال تعطى كل  التى هى
 .دون النظر للموظفٌن 

معنوٌا وال تدرس احتٌاجات  اوال تقوم بتحفٌز الموظفٌن سواء مادٌا  التى هى
 الموظفٌن لٌرتقوا بأعمالهم



ًالمعاٌٌر  لتعزٌز اإلدارة الناجحة ماه 

ومن أهم أسس فن اإلدارة الناجحة: 

 1  ،نمط المدٌر ٌختلف أسلوب اإلدارة من شخص آلخر من حٌث المهارات

 . ...وعدد الموظفٌن ضمن نطاق إدارته فً القسم إضافة إلى آلٌات تنفٌذ العمل

 2  الدراٌة الكافٌة بمجاالت اإلدارة... 

 3  الحفاظ على الموظفٌن المتمٌزٌن وتعزٌز انتمائهم للشركة... 

 4  إدارة الوقت... 

 5 الثقة المتبادلة 



 ًتعتمد على استقطاب المدراء من خارج الكٌان الوظٌفً  ولٌس  التىوه

 .لدٌها نظام واضح لسلم الترقٌات الوظٌفٌة 

مهمة حتى لو كانت  اىتؤمن بأن أي موظف ٌمكن أن تسند له  التى هى

 .ال تتناسب مع إمكانٌاته وقدراته وذلك لتقلٌل وتوفٌر النفقات 

الصالحٌات وفى القرارات ولٌس  فىتعتمد على مبدأ المركزٌة  التى هى

ٌتعطل سٌر العمل  انواضح الكل ٌسٌر علٌه فمن الممكن  سٌستملدٌها 
 .لحٌن تعمٌد شخص  اولحٌن توقٌع شخص 



 

 

 ٌعد الفشل اإلداري ممارسة إدارٌة خاطئة تقع من بعض المدٌرٌن داخل

منظماتهم أو حتى خارجها ، تتباٌن أسبابه باختالف أنماط المدٌرٌن 

تلك الممارسات اإلدارٌة الفاشلة ٌكون . والظروف البٌئٌة المحٌطة بهم

ضحٌتها فً الغالب مصلحة العمل والمرؤوسون على حد سواء ، فالمدٌر 

الفاشل قد ٌسبب فشله اإلداري خسارة كبٌرة للمنشأة التً ٌدٌرها وربما 

فالفشل اإلداري هو السبب . ٌخسر أتباعه إن لم ٌحسن التعامل معهم

فً حربه التً خاضها حٌث حرك جٌوشه ( هتـلر)المباشر فً خسارة 

خارج أراضٌها ولم ٌثق فً أحد ، فكان ٌشرف بنفسه على إدارة المعارك 
 .  نظراً للمركزٌة اإلدارٌة التً كان ٌتبعها



 تعانً أغلب بٌئات العمل لدٌنا من مشاكل تجعل من الوظٌفة عبئا كبٌرا، فٌعظم

الموظفون العطل واإلجازات والبعض ال ٌدخر وقتا للحصول علٌها بشتى 

لآلن ال ٌوجد لدٌنا الشغف نحو العمل أو الوظٌفة، ال ٌوجد دافع حر . الطرق

لٌكون العمل أولوٌة ورغبة تمتزج باإلخالص القلبً نحو أداء الوظٌفة بكل حب 

 .ودون حوافز مادٌة وترقٌات

 

 ًنتساءل كثٌرا ربما حٌن نقرأ خبرا عن بٌئة العمل فً الٌابان أو فً أمرٌكا أو ف

سنغافورا أو كورٌا، البعض هناك حٌاتهم مرهونة بالعمل، فهم ٌعٌشون حتى 

ٌعملوا، هؤالء ال ٌهمهم المردود المادي بقدر ما تؤثر علٌهم التنافسٌة اإلٌجابٌة 

كٌف ٌعٌشون بهذا المزاج . فً تحقٌق النجاح كنوع من اإلخالص فً أداء العمل

 الذي ال ٌخلد للراحة أبدا؟ كٌف ٌرهنون كل حٌاتهم بالعمل وٌنسون أنفسهم


