
كیف تتقلد منصب اداري رفیع

المدرس
اسماعیل عزیز اسد



* التفاجئ رئیسك أو تتجاھلھ أبدا :
سواء كنت مقتنعا برئیسك أم ال فلیس من باب األدب أو اللباقة 

أن تفاجئھ أو تخفي عنھ بعض المعلومات أو تتجاوز 
صالحیاتھ یجب أن ینحصر دورك دائما في مساندة رئیسك 
ودعمھ و اكتساب ثقتھ والعمل الجاد على نجاحھ فسواء كان 
المدیر فعاال أم ضعیفا فھو الذي یتحكم في مستقبلك الوظیفي 



ال تفقد أعصابك أبدا :•
     إذا أتیحت لك عشر ثوان التخاذ قرار ففكر  في تسع ثوان 
منھا واتخذ قرارك في الثانیة األخیرة ال یحب الناس العمل 

مع المدیرین الذین یتمیزون بالعنف أو الصوت العالي 
المدیرون الواثقون ال یخرجون عن شعورھم ال یصرخون و 
ال تستفزھم األخطاء الصغیرة واألمور التافھة المدیر الناجح 
یبقى منسجما مع نفسھ ومركزا على أھدافھ في كل الظروف 



أعط كل ذي حق حقھ : 
 عندما تفي الناس حقوقھم فان اآلخرین سیعملون معك باجتھاد 
وامانھ فإذا سلبت اآلخرین حقوقھم فانھم بالتأكید سیسلبونك 

حقك ألنك لن تستطیع مراقبة كل الناس فاألفضل أن تجعلھم 
یراقبون أنفسھم ولیس ھناك رقیب عظیم أو أمین اقرب إلى 

اإلنسان من ضمیره فإذا ما راقبت ضمیرك فان ضمائر 
اآلخرین ستراقبھم أیضا أعط كل إنسان %100 مما یستحقھ 

لیعطیك 100% مما تطلبھ لكن كثیرا من المدیرین ال 
یدركون ھذه المعادلة إال بعد أن یفقدوا زمام إالدارة 



احذر الخداع و أالعیب: 
 یظن بعض المدیرین أن الطریق إلى القمة یمر فوق أجساد 

زمالئھم .المدیر المنافق المتزلف یعرفھ الجمیع وھو ال یملك 
أیة فرصة للنجاح إال في المنظمات الفاشلة.والنجاح المؤقت 

في المؤسسات الفاشلة ینتھي إلى الفشل في نھایة المطاف.



تحالف مع المنافسین :

 زمالء الیوم ھم منافسو المستقبل فتحالف معھم وتعاون مع 
مرءوسیك .تحالف وتعاون مع مساعدي زمالئك یرفع من 
شعبیتك ویزید فرصك في التقدم .فإذا امتدحك زمیلك فان 

مساعدیھ سیؤیدونھ وإذا ما حاول الحط من قدرك فانھم 
سیعارضونھ ألنھم یدركون مصداقیتك ویثقون بك .



استشر في البدایة لتنفرد بالنھایة :

  إذا كنت جدیدا في بیئة عملك فعلیك أن تكون كالكتاب المفتوح 
.ھذا یعني أن تقدم تقریرا وافیا عن كل خطوه تخطوھا .حاول 

دائما إال تنفرد باتخاذ قرارات حاسمة بمعزل عن رؤسائك 
وزمالئك .فكلما تعلق األمر باتخاذ مثل ھذه القرارات استشر 

كل من تتوسم فیھم رجاحة الرأي 



احتفظ بملفات أشخاص ومعارف : 

  كون قاعدة بیانات شاملة تضم أسماء وعناوین وأرقام كل من 
عرفتھم ومن الزلت تعرفھم دون مالحظات عن الشخص 

ومتى عرفتھ وأین وكیف كان لقاؤكما وال تنس التعلیق على 
شخصیتھ وقدراتھ وكیف یمكنك االستعانة بھ .

     اكتب رسائل أو أرسل بطاقات تھاني لكل من ال تراه 



تمیز في تمییز الناس : 

تعامل مع جمیع الناس على حد سواء .•
2-اطلب منھم وال تآمرھم .•
3-اشكرھم وال تؤنبھم .•
4-زد أجرھم وال تقلل من قدرھم .•
5-بالغ في حبك لھم قبل أن تتوقع حبھم .•
6-قلل توقعاتك منھم و بالغ في عطائك لھم .•
7-اعتبرھم مؤدین ال أدوات .•
8-واعتبرھم بشرا ال مجرد أرقام و أفراد .•



یضعك الناس حیث تضع نفسك : 

بغض النظر عن الصناعة أو المؤسسة التي تعمل بھا اطلب 
دائما الوظیفة األعلى آجرا .فكلما زاد أجرك كلما زادت 

األعباء الملقاة على عاتقك و التوقعات المرتقبة منك و كلما 
زادت مسئولیاتك زادت فرصك. كما أن راتبك العالي یوحي 

للمسئولین بقدراتك 



وطد عالقاتك مع العمالء:

 إذا كنت تعمل في شركة خاصة فان عالقاتك المتمیزة مع 
العمالء تعتبر میزة ال تضاھى .فعندما تضمن العمالء فانك 

تضمن زیادة مبیعات و أرباح الشركة و في العمل الحكومي 
تزید خدماتك و عالقاتك الممتازة بالجمھور من شعبیتك .

والن الجمھور والعمالء ھم الذین یصنعون المؤسسات التي 
وجدت لخدمتھم فانھم أیضا یقررون من یكون و من ال یكون 

رئیسا لتلك الشركة . 



احضر مبكرا وغادر متأخرا :

 حاول دائما أن ال تسبق اآلخرین في المغادرة .فالذین یتأخرون 
في الحضور ال یحبون عملھم .فالناس الیتاخرون عن 

الحفالت و المناسبات ألنھم یحبونھا.وللحضور المبكر أبعاد 
نفسیة فعندما تسبق اآلخرین ستحس انك في الطلیعة وانك 

اكثر نشاطا فتقبل على عملك بنفس تواقة لإلنجاز و االمتیاز



ابتعد عن المكتب یوما في الشھر :

 خصص یوما واحدا في الشھر للعمل بعیدا عن المكتب .اذھب 
إلى المكتبة أو إلى فندق ھادئ بعیدا عن ضغوط العمل 

والمقاطعات المكتبیة المستمرة .في ھذا الیوم تخلص من 
التفاصیل خطط لمستقبلك و مستقبل إدارتك قسم مشروعاتك 
الكبیرة إلى مشروعات اصغر و ضع جدوال زمنیا لالنتھاء 

منھا 



اكتب للناس بخط یدك : 

 في عالمنا المعقد و المتقدم تقنیا و علمیا یتراسل جمیع الناس •
من خالل البرید و الفاكس و البرید اإللكتروني و الرسائل 

الصوتیة .حاول أن تتجاوز المألوف و تكتب للناس بخط یدك 
بحیث تترك بصمتك السحریة في قلوب اآلخرین.فاجئ الناس 

بمناسبة أو بدون مناسبة .
   اكتب للناس مھنئا و معزیا, أرسل بطاقات الشكر و المدح •

و االعتذار و المواساة .. أرسل بطاقة واحدة بخط الید على 
األقل كل أسبوع 



اعتن بمظھرك : 

 ال تبالغ في التأنق و التبذیر على مالحقة احدث صیحات 
الموضة .راقب ما یرتدیھ الناجحون و قلدھم بنسبة 50% و 

تمیز عنھم بنسبة 50% أیضا .ارتد الزي المناسب للعمل 
فكما أن لكل حادث حدیث و لكل مقام مقال فلكل زمان و 

مكان ملبسھ و مظھره .في المكاتب و المناسبات .



اخدم رئیسك و رئیس رئیسك :

 لكي تحوز الترقیة البد أن تجد مكانا شاغرا في مستوى إداري 
أعلى في منظمتك و قد یكون شاغل الدرجة االداریة التي 
ستحصل علیھا ھو رئیسك المباشر .ھذا یعني أن ترقیتك 
مرھونة بترقیة رئیسك .و لن یحصل رئیسك على الترقیة 

بالطبع إال بعد موافقة رؤسائھ .فماذا یعني ھذا ؟



مارس السھل الممتنع :

واظب على أداء عمل سھل واستمر في ادائة لسنوات طویلة •
ال یتذكر الریاضیون  أھمیة الساعة اإلضافیة التي قضوھا في 
التدریب كل یوم إال عندما تبدأ المنافسات .ھناك أعمال كثیرة 

یحجم كثیرون عن أدائھا: 
السھل الممتنع أن تعمل و الناس نیام و أن تبذل جھدا قلیال و •

لكن لمدة طویلة حتى یتحول إلى عادة من عادات التمیز و 
التفرد. 



قدم أوراق اعتمادك :

 قد تستطیع أحیانا الوصول إلى قمة الھرم لكن لن تستطیع •
المكوث على القمة ما لم تخترق الحواجز الداخلیة .فعندما 
تبلغ القمة دون دعم داخلي سیقصیك عنھا احدھم.فإذا ما 

استحال علیك اختراق الدوائر الداخلیة فمن األفضل أن ترحل 
باحثا عن القمة في مؤسسة أخرى .



تجنب السفر مع الكبار : 

 یفضل أن تسافر وحدك إال إذا اضطررت للسفر مع الكبار.•
یعتقد معظم الناس أن السفر مع الكبار یمثل فرصة ذھبیة 
لتسلق المناصب اإلداریة لكن ھذا لیس صحیحا دائما .إذا 

كنت تعمل في بیئة عمل فعالة فان القرارات لن تتخذ استنادا 
إلى عالقات شخصیة أو صداقات فالقرارات في المنظمات 

الناجحة تقوم على النتائج ال على الكالم المعسول و صداقات 
السفر.



ال تجلس في الصفوف الخلفیة :

 ال تقبل العمل في الوظائف االستشاریة و تشبث في الوظائف •
التنفیذیة حیث تتخذ القرارات الحاسمة.الوظائف التنفیذیة 

تكون على اتصال بالعمالء و مواجھة المشكالت وتتواجد في 
الصف األمامي حیث تلتقي مصالح المؤسسة مع سیاسات 

الحكومة . 



خاطب الناس بأسمائھم : 

عندما تستقبل أحد الزائرین اصحبھ في جولة في المكتب و •
قدمھ لزمالئك و قدم زمالءك لھ معرفا بھم و احدا واحدا 
مستخدما االسم األول لكل منھم. ستحتاج لذاكرة قویة و 

تدریب متواصل على التذكر لتحفظ األسماء األولى لكل من 
حولك لكن ھذه المھارة تستحق الجھد المبذول ألنھا ستجعلك 

النجم الشعبي و اإلنسان الذي یكترث بمشاعر اآلخرین و 
یتعامل معھم كأخ و صدیق .



قف..انظر..استمع: 

 الرؤساء یتأملون و ال یثرثرون. لكي تصبح رئیسا یجب أن •
تتقن فن اإلنصات قبل فن الحدیث. إذن: توقف انظر إلى كل 

الجھات ..واستمع إلى كل األطراف: العمالء والرؤساء و 
المرءوسین الموردین المنافسین. روض نفسك على االستماع 

بال كلل أو ملل لتسمع ما یقال و ما ال یقال. لتسمع ما تقولھ 
األلسن األعین و األیدي و تعبیرات الوجوه .



استثمر في الناس: 

وظف الناس لثالث: لنزاھتھم أوال ولقدراتھم ثانیا ولذكائھم •
ثالثا. فال توظف الضعفاء الذین تستطیع دفع رواتبھم بل 

وظف األقویاء الذین یدفعون راتبك ورواتب اآلخرین. وأنت 
تعرف طبعا أن اعظم قائد في التاریخ ال یستطیع االنتصار 

في الحرب بدون جنود أوفیاء ومساعدین أقویاء.



ال تكسر الحواجز: 

 أنت ورؤساؤك زمالء ولستم أصدقاء. فھناك خط فاصل •
وحاجز قائم یفصل بینك وبینھم. ال تتجاوز الخط وال تقفز 

على الحاجز. حاول إقامة توازن بین العالقة الشخصیة 
والعالقة الرسمیة. یحاول بعض الضعفاء تعویض قدراتھم 

االداریة بعالقاتھم االجتماعیة. یستخدم معظم ھؤالء في معظم 
األحوال مزیجا من النفاق االجتماعي وتقدیم التنازالت. 



فكر لمدة ساعة كل یوم: 

استثمر ساعة واحدة كل یوم في التخطیط والتفكیر والتحلیل. •
راجع أھدافك وادرس خیاراتك وحلل مشكالتك. درب نفسك 

على الصراحة والمواجھة. جھز قاعدة بیاناتك اإللكترونیة 
ومخزونك الذھني الشخصي لكل المواقف وكن مستعدا للتقدم 
ومواجھة المشكالت الصعبة عندما یتردد أو یتراجع اآلخرون 

.



ال تكن إمبراطورا : 

 یعتقد كثیرا من المدیرین خطأ أنھ كلما زادت میزانیاتھم •
وزاد عدد التابعین لھم كلما كانوا أقرب إلى قیادة المنظمة. 

حقیقة األمر أن المنظمات ال ترید إال الرؤساء الذین یحققون 
أفضل النتائج بأقل اإلمكانات. فال تحاول بناء إمبراطوریة 

مترامیة األطراف في إدارتك. 



ال تستھن بخصومك: 

 یمكنك اعتبار الزمالء منافسین أو أعداء ویمكنك النظر إلى •
اللجان على أنھا فرق أو تنظیمات بیروقراطیة تحد من 

سلطاتك.وبغض النظر عن نظرتك لآلخرین من رؤساء أو 
مرءوسین .

 ال ینبغي أن یخدعك مظھر اآلخرین وال یجب أن تتباھى •
بقوتك. تعامل مع الجمیع من منطلق الحق والعدل والمساواة 

والتعاون ومصلحة منظمتك. 



ال تخبئ الفیل: 

المشكالت الكبیرة ال تطفو على السطح فإذا خبأتھا زادت •
تبعاتھا. عندما تخطئ أو تعلم بوجود مشكلة اخبر رؤساءك و 
زمالءك بھا فورا. فكلما طال ترددك وانتظارك كلما ازدادت 

المشكلة حدة وصرت أضعف في مواجھتھا. 



ال تنقل مكتبك إلى منزلك: 

ینبغي أن تفرق بین ساعات العمل وساعات الراحة. إصرارك 
على اصطحاب أعمالك إلى المنزل یعني:

انك ال تدیر وقتك بكفاءة .•
ال تھتم بأسرتك .•
تھدر أوقاتا ثمینة كان ینبغي إنجاز أعمالك خاللھا .•



احفظ قلمك كما تحفظ لسانك: 

مھما كانت األسباب و الظروف و الدوافع ال تكتب أبدا مذكرة •
شكوى بحق زمیل أو رئیس أو مرءوس. ال تكتب كالما 

الذعا وال تسخر من أحد أو تحط من قدره. والمفروض إال 
تكتب شیئا البتة وأنت في حالة غضب أو إحباط. 



كن متفائال: 

 تستطیع أن تتقلد ارفع المناصب وأعالھا في شركتك أو في •
أي شركة أخرى إذا تفاءلت بقدرتك على تحقیق النجاح. 

فالتفاؤل موقف إیجابي یدفعك إلى األمام ویبعد عنك ھواجس 
الفشل السلبیة التي تفت في عضدك.



  شكراً لحضوركم 


