
مبادئ اإلدارة

-:المعاصرهاالدارهالتحديات لتي تواجهها 

ناصرلؤي.م



التحديات التي تواجهها اإلدارة المعاصرة

بشكل متزايداالدارهتعقيد -ا

االونهفي االدارهتواجه والتهديداتالتيلقد تنامت وتعقدت الفرص 

:بسبب اعيد من العوامل التي من اهمهاوذلك,االخيره

وتوعتالمنظمهكلما تنامى حجم /وسعة نشاطها جغرافياالمنظمهحجم -1

ن انه ماذ,ادارتهاكلما ازدادت صعوبة ,القط ودوليا داخل,جغرافياانشطتها 

هذه ءباداقياسا,معينهاالسهل قيادة وتنسيق جهود مئات االفراد في منطقه 

محليا,جغرافيامتعددهالمهمات تجاه االالف من االفراد المنتشرين في مناطق 

..ودوليا



2_ ص الحاجه لتخصتتزايد:العملوصعوبة البشريهتخصص الموارد

ضرورةو,وترابطها.االنتاجيهبتعقيد العمليات (االفراد)البشريهالموارد 

كما ان. من الغير( المصنعهالمواد واالجزاء نصف )شراء المستلزمات 

صصين ادارة االفراد المتنوعين من مهندسين ومحاسبين وتسويقيين ومتخ

تفرض على..وعمال ماهرين وغير ماهرين والماليه,والخزنفي الشراء 

تنسيق جهودهم وتكاملها بما يؤدي الى تحقيق االهداف ذرورةاالداره

.وتكييفبكفاءه



3_اال الخرب تتبدل المنشئات بشكل متواصل من سب: تغيير مكانة االفراد

ى اي الذي يمتلكها والذي يديرها معا ال( المدير-المالك)وهو تغيير نمط 

ات التي تعمل فيها اداره مهنيه اجيره تحصل على المكافئالمنظمهنمط 

م حسب انتماءاته,اخذت  مجموعات من االفراد كما,المالكينمن المتنوعه

عى الى وتس( ,,,الجمعيه,النقابه)ترتبط بمنضمات خارجيه عديده ,المهنيه

تمتع والاالجتماعيهالمكانهوتحقيق ,درجه اكبر من االستقالل الشخصي 

.المجمتمعفي بلقوه



4_ وائر لتدخل العديد من دالمنظمهتخضع:المنظمهفي شؤون الدولهتدخل

فرادبالوعلى عالقاتها ,فهناك رقابه على منتوجاتها ,في شؤونها الدوله

ئهالبيوعلى اثار عملياتها على ,الماليهوعلى شؤونها ,العاملين فيها 

.هالنافذوتمارس هذه الدوائر تدخلها بموجب التشريعات والتعليمات 



5_ ان ف,الى جانب التغييرات المشار اليها اعاله :التغيير المتسارع

التضخم:منهاتتوجه نحو مشكالت عديده المعاصرهااالدارهاهتمامات 

وضغوط وطلبات,االجتماعيهوالتغييرات,السريعالنقدي 

منظمهالفي مختل انشطة المتزايدهواالبتكارات واالبداعات,المستهلكين

تطورات على المدير ان يواكب اليترتب,المتسارعوفي اطار هذا التغيير .

.ويتكيف معها,ويسايرها ويحيط بمستجداتها 



واالنتاجيهاالداره_ب

ومسؤولياتها تجاه المجتمعاالدارهسلطات_ج.



(مهمات المدير)المبحث الثاني

 والمهارات,االداريالسلوك انماط:اهمهايمكن دراسة من وجوه عديده

المدير وادوار,االداريفي العمل والتفاوت,ومصادرهااالداريه

.التنظيميهالمدراء حسب مستوياتهم وانواع,ووظائفه,



/السلوك االداريانماط:اوال

 مل الى لمشاهدة سلوك المدراء اثناء العالمكرسهالميدانيهتشير الدراسات

في (60)قد تصل الىالتي,المتنوعهمشغولون في اداء المهمات غالبيتمان 

هم المدير جزء مويخصص,الدراساتاالسبوع كما يتضح ذلك في احدى 

عملباجازاتويتمتع المدراء ,التي يعمل فيها المنظمهمن وقته الى 

و االمتجددهعملهم يمتاز بالتنوع والمهمات وان,متكررهقصيره وغير 

صاالت  في شبكات االتواالنغماس,الشفويهواالتصاالت (الروتينيهغير )

:وعلى النحو االتي



بل,الوقتال ينغمس المدراء في مهمه واحده لمعظم ( : veariety)التنوع_ا

او وهم يمرون من مشكله,اثناء عملهم اليومي المتنوعهيعالجون المشكالت 

ب بسب, مهمه الى اخرى باستمرار مكرسين جزء محدودا او ضيقا لكل منها

وقت الكثير من االمور المطلوب انجازها بفهناك,باستمرارتعددها ونشوئها 

.باستمرارالقرارتاتخاوعليهم,بسرعهيجعلهم يعالجونها مما,قصير



يستجيب (:ative,non-routine) النشيط او غير الرتيبالفعل_ب

يبحثون دائما عن ولكنهم,والمحددهالملحهالمدراء اوال للمشكالت 

قيهاالسبفي عملهم كما انهم يتهمون ويضعون الروتينيهغير,المكونات

لك تدور ما زالت ت,التي يستشفونها من االجتماعات الرسميهللمعلومات غير 

.ضيوهم يتطلعون الى المستقبل اكثر من دراستهم للما, حول امور معاصره



الشفويهاالتصاالت_ج (oral communication :) وجد من

رسون ويك,الشفويهان المدراء يفضلون االتصاالت الميدانيهالدراسات 

ات شكل االجتماعتاخذوبخاصه تلك التي ,جزءا مهما من اليوم للعمل لها 

لمدير والتي تؤلف حوالي ثلثي مجموع اتصاالت االهاتفيهواالتصاالت 

.وهي تتخلل العمل االداري اليومي,



في شبكات االتصال االنغماس_د(communication 

networks :) يعد المدير مركز لسلسه من شبكات االتصال مع

عدد من وقديصل. المنظمهخارج واالشخاص,والمرؤوسينالرؤوساء

ات من فئات وشرائح وتخصص. يتصل بهم الى خمسين فردا في اليوم

ستلم وفي هذا الخصوص يسلم المدير وي. في المجتمعمتفاوتهومصالح 

.المعلومات منهم ويستفيد منها في اداء مهماته



MANAGERIAL) االداريهالمهارات _ ثانيا SKILLS:)

الفنيهالمهارات_ا(technical skills.)

االنسانيهاو مهارات العالقات التفاعليهالمهارات_ب (inter 

personal skills.)

االدراكيهالمهارات _ ج (conceptual skills.)

التشخيصيهالمهارات_د(diagnostic skills.)

التحليليهالمهارات_ه (analyatic skills.)



:االداريهالمهارات مصادر_ثالثا

التعليم_ا(education ):  لم يكن المدير في الماضي وفي غالبية

او حاصال على االدارهالحاالت متخرجا من كليه او معهد متخصص في 

ولو محدودة فيها غير ان التوجه المعاصر في كل دول العالم دراسه

د على ومنها العراق يتمثل في االقبال الشديد والمتزايوالناميهالمتقدمه

لف االداري وفي مختبلتعليمالمتخصصهالمختلفهالجامعات والمعاهد 

قبل اشغالاالدارهالمراحل وصار الحصول على شهاده متخصصه في 

الجامعيهدهالشهاوظيفة المدير سمة العصر ويقبل الكثر من الحاصلين على 

.دراستهم العلياالكمالاالوليه



العلميهالتجربه_ ب (experience :) االدارهتتطلب ,الى جانب التعليم

ت ممارسة عمليه او واقعيه كأي مهنه اذ ان التعايش الميداني مع المشكال

والضغوط والتحديات تخلق الفرص امام المتنوعهومواجهة المواقف 

احة ولهذا فان االتجاه المعاصر هو اتالخبرهالمدير للتعلم منها ولتراكم 

اقب بشكل مستمر ومتعالمنظمهمجاالت التدريب العلمي امام المدراء في 

ويشترك في لتدريب متخصصون جامعين وخبراء من داخل وخارج 

ض زيادة وتبلورت اساليب عديده ومتنوعه للتدريب لغرالمعنيهالمنظمات 

ؤوليات فاعليته وكفاءته في رفع مستوى المدراء وتمكينهم من تحمل المس

.المستقبليه



التفاوت في العمل االداري وامكانات نقل المهارات: رابعا

:االداريه

على الرغم من وجود عوامل مشتركه في: في العمل االداريالتفاوت_ا

ان هناك كذلك تفاوت في العمال االداري حتى ولو كاناالداريهالمهمات 

لى ان هنالك بنفس المستوى في الهيكل التنظيمي وتشير بعض الدراسات ا

/ثالثة محاور للتفاوت في العمل االداري هي 

1- ها في وهي متطلبات البد للمدير من التحلي ب-:السلوكيهالمتطلبات

تهمتفاووهي الخارجيهتعامله مع الرؤساء والمرؤوسين واالنداد والجهات 



2- على وتتضمن المحددات-:على سلوك المديرالخارجيهالداخليهالقيود

.وتعاقديه وغيرها تكنلوجيه,بشري,ماليهعمل المدير ومنها قيود 

3- امام المدير عندما المتاحهوهي مجموعة البدائل -:المتاحهالخيارات

ختيار بما في ذلك مدى حريته في االالخرينبلمدراءيمارس مهماته قياسا 

الحياته من صلالخرينالجوانب التي يؤكد عليها في حله وما يختار تخويله 

.االهميهما يستطيع اهماله على انه قليل 



االداريهنقل المهمات امكانات_ب (transferability of 

managerial skills :) من االداريهليس من السهل نقل المهارات

منظمه الى اخرى  ولو ان هناك امثله وتجارب تشير الى امكانية نقلها

هالمتراكمفالمهارات هذه تنمو وتتطور في منظمة ما بسبب الخبرات 

د محدود والفعاليات وهناك عداالنشطهواالتصاالت والتعمق في تفاصيل 

ندما تحقيق النجاح عاستطاعومن المدراء في المستويات العليا الذين 

(منظمات ) التي اكتسبوا  بها المهارات الى منظمه المنظمهتحولوا من 

ين اخرى وتتوافر امثله اوسع على امكانات نقل هذه المهارات في االدارت

.قياسا بالعلياوالمباشرهالوسطى 
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The end 


