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 مقدمة
بزخم كبير في شتى  ريستمّ طرد الذي شهدناه في القرن الماضي و المضوالنمّ  ،طور المتسارعالتّ  ال شك أنّ 
من  في قطاع األعمال بدءا   ا  كبير  ا  تطور  ذلك قد رافقغير مسبوقة. و  ة  تكنولوجي بطفرة  مدعوما   ،المجاالت
الحكومية القطاعات الحكومية وشبه بمرورا   ،عالمية النشاطالالمنظمات  إلى ،متناهية الصغرالالمشاريع 
 والخاصة.

 
ات العمل المؤسسي، وذلك لتلبية متطلبات ظم اإلدارة ومنهجيإلى تطوير ن   ة  ملحّ  لقد أوجد هذا التطور حاجة  

الختالف حاجات  برزتهذه الحاجة  بعد يوم. كذلك فإنّ  ا  اد تشعبا  وتعقيدا  يومدقطاع األعمال التي تز 
نها من المستخدمين، فتعدد المناصب اإلدارية وفصل اختصاصاتها حّتم تطويع المنهجيات اإلدارية لتمكّ 

أو  ،أو المشرفين ،أو المدراء ،نيممارسة دورها بشكل مناسب، سواء على مستوى الرؤساء التنفيذي
 االستشاريين. 

 
ا  واضحا  ما بين المعرفة في اكتساب المعرفة، وهنا نضع حدّ يا  كبيرا  يواجه العاملون في حقل اإلدارة تحدّ 

ر بانفجار والمعلومة، فالمعلومات متوفرة إلى حد التخمة، وهذا ما حذا بالبعض إلى وصف هذا التوفّ 
المعلومات، فاألبحاث والكتب والدراسات والتقارير في متناول الجميع، ولكن استخالص المناسب وفقط 

في التطوير والتحسين هو أمر ليس باليسير، فال الوقت  اتسخيره له إلى معرفة يتمّ المناسب منها وتحوي
هذا ناهيك عن الفرق الواضح ما بين  م من خالل التجربة والخطأ متوفر.المطلوب لذلك متاح، وال التعلّ 

التطبيق وفي جلب النظرية إلى الممارسة األكاديمية والخبرة العملية، فال يخفى على أحد أننا مقّصرون في 
 ارب العملية وتثبيتها نظريا  كمرجع ومصدر. رة الخبرات والتجّ بلو 
 

منهجيات اإلدارة وأساليب تطوير  باقة واسعة من تقديم من خالل  ،متواضعة محاولة  لقد جاء هذا الكتاب 
ا بالتركيز والتزمنع قدر اإلمكان، يات المذكورة أعاله، فابتعدنا عن التوسّ األعمال، واضعين نصب أعيننا التحدّ 

ما يطلبونه  ، وهذا ما رأيناه مناسبا  لإلداريين والمهتمين باإلدارة بشكل عام، فجل  واالختصار غير المخلّ 
رشادات وأن يكون مدّعما  بنصائح ،قابل للتطبيق بسرعة ويسر مرجعا  قريبا  يمكّنهم من الوصول إلى حلّ   وا 

  منها.  ؤواهم أبوابا  ليدخلوا ما شافي الحد األدنى يفتح ل وأ، من واقع العمل
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