
 

 

 والتفاعل معها يؤدي اىل تقدم املؤسسة وجناهحاالادارة وجود 

ليس غريب يف الوقت احلارض اىل الاهامتم ابالدارة عىل مجيع اجملاالت اخملتلفة اكفة ،       

نتاجية او اخلدمية او العسكرية ، لكون  سواء أ اكنت مؤسسات رايضية او تعلميية تربوية او أ 

جناح وتقدم املؤسسة من جناح الادارة عن طريق توافر مجموعة من املتطلبات الرضورية اليت 

من الاساس تواجدها ، ويه الاداري القادر عىل تيسري شؤون املؤسسة بشلك قامئ عىل 

 التخطيط وادلراسة الشامةل ل وضاع اخملتلفة وتنظمي الواجباات والاعا حب ثيامت ياف تنفيا 

الالزتمات الامه من املهمة مهنا بطريقة ال تؤدي اىل عدم تنفي ها ولكن القيام هباا فاب بعاد 

بشلك يسعى فيه اىل تسلسل الاع حب والواجبات وه ا جيعل من الاداري ) اخملطط( انحج 

يف معهل ، ل ن لك معل خيطط هل يكون نتيجته أ حراز التقدم والنجاح وابلتايل يؤدي ذكل 

اهداف املؤسسة عن طريق الاس تخدام الامثل ملوارد الطبيعية فضال عن املوارد اىل حتقيق 

البرشية ، ويف الهناية البد من وجود رقابة واعية وسلمية وقادرة عىل التوجيه والترصف يف 

 الظروف الاعتيادية والطارئة بشلك يؤدي اىل اختاذ القرارات الصائبة يف الوقت املناسب .

عامل واسع ومركز همم جملاالت احلياة اكفة اذا اس تطاع الاداري أ متالك فن ذلا الادارة       

من فنون الادارة بطريقة مدروسة وعلمية قامئة اىل الاس تخدام الامثل لعنارص الادارة با ) 

التخطيط / التنظمي / الرقابة والتوجيه / وأ اخاذ القرار ( ادى ذكل اىل ادارة واعية حتقاق 

قدم املؤسسة بني املؤسسات الاخرى وتسعى اىل مواكباة التطاورات الاهداف وابلتايل تت

الرسيعة والتكنولوجيا من اجل التعارف اىل لك مااهو جدياد يعمال عاىل النجااح والتقادم 

 وحتقيق الاهداف املرسومة .

ولكن ما نالحظه اليوم يف مؤسستنا غياب ه ه اخلطوات والاجراءات السلمية اليت        

ع حب والوجبات بشلك متتابع ويسعى اىل حتقيق الاهداف والالزتمات تعمل عىل اجناز الا

اخملتلفة اخلاصة ابملؤسسة ، ذلكل مانشاهده اليوم من قةل الاهامتم بنتظام الاع حب والواجبات 

يف مؤسستنا عىل خمتلف جماالهتا، فضال عن عدم الاهامتم بفان الادارة ، والاداري اذلي 

احب املاكن اذلي هو فيه وابلتايل يؤدي ذكل اىل عدم ترتيب يشغل املنصب غري مؤهل ل شغ

يف جدوةل الاع حب والواجبات حسب الامهية ، واذلي سببه اليوجد احرتام للوقت واستامثره 

 بشلك خيدم حتقيق اهداف الادارة يف الاس مترار والنجاح وحتقيق اذلات .  

نظرايته وكيفية تطبيقها با املهنج العلمي ، ذلا الادارة عمل وفن ، عمل هل قوانينه وقواعده و       

وفن يقصد به ابملعرفة والسلوك اذلي يعمتاد عاىل الشاخف نفساه  مياع خواصاه وصافاته 

النفس ية والشخصية يف الترصف الصحيح يف الاموار اخلاصة والعامة التابعة ملؤسسة الايت 

 يعمل هبا .

الترصاف لتضامني العامل والفان ل دارة مىت ما امتكل الاداري اخلاةة والقادرة يف كيفياة     

النوايح الفنية والادارية داخل املؤسسة بشلك يسعى اىل حتقيق الاهداف واستامثره للوقت 

 بلك تفاصليه وابلتايل يؤدي ذكل اىل تقدم املؤسسة وجناهحا .      
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