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 إدارية من كتاب "حياة في اإلدارة" فائد 100

 القصيبي رحمه هللا د. غازي

 

 م.سامي بن محمد المسيطير

 من منصب كل في اإلدارة في المؤلف طريقة ومفيد وممتع شيق بأسلوب الكتاب يحكي

 ويستخلص واجهته، التي والعقبات والطرائف المواقف بعض ويحكي توالها، التي المناصب

أيا كان عمره الوظيفي، سواء كان  الموظف تفيد التي المهمة اإلدارية التوجيهات بعض منها

 . في العمل الحكومي أو الخاص

 التعامالت في كثيرة أمورا منه تعلمتو بأسلوبه، وأنست الكتاب، بقراءةكثيرا  استمتعت  

 .استفدت منها في مجال عملي  معه، ثرية جديدة حياة فعشت وطرقها، اإلدارية

 . هنا استخلصتها ثم الكتاب، صفحات على أكتبها كنت وقاعدة فائدة( 100 ) منه انتقيت وقد

رف يسير في بعضها ال يغير مع تص ؛األصل الكتاب في صفحاتها برقم لكم أنثرها أنا وها

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشرالمعتمدة هي طبعة طبعة المعنى، وال

 يقول رحمه هللا :
السلطة بال حزم تؤدي إلى تسيَب خطر، والحزم بال رحمة يؤدي إلى طغيان أخطر .  -1

 12ص

 19صتنام اإلدارة مع المدير الكسول، وتستيقظ مع المدير الحي .  -2

 22األنظمة المعقدة هي المسئولة عن كثير من الفساد اإلداري . ص -3

إن اكتشاف المرء مجاله الحقيقي الذي تؤهله مواهبه الحقيقة لدخوله يوفر عليه الكثير  -4

 25من خيبة األمل فيما بعد . ص

 25سر النجاح : أن تعرف مواطن ضعفك بقدر ما تعرف مواطن قوتك . ص -5

 28أفضل النتائج . ص إن حسن النوايا ال يضمن -6

 29القوة هي : محاولة إخضاع اآلخرين لسلطة المرء . ص -7

 إنك ال تستطيع أن تخضع اآلخرين لسلطتك إال عن طريق ثالث دوافع :  -8

 الرغبة في الثواب . -

 الخوف من العقاب . -

  29الحب واالحترام . ص -

 29ص.  خوفا يطيعك ومن حبا يطيعك بين شاسع فرق هناك -9

 29الكبير الذي تعلمته يتعلق بترتيب األولويات . صالدرس اإلداري  -10



عليك أن تبدأ بتحفيز اآلخرين عن طريق الحب واالحترام وسوف تجد كل رغباتك  -11

 29قد تحققت . ص

القائد اإلداري يخطئ خطئا فادحا عندما يستخدم أسلوبا عنيفا في سبيل الوصول إلى  -12

 29أهدافه إذا كان بوسعه استخدام ورقة الرقة . ص

ال يستحق أن يكون  -حين ال يكون هناك بديل–لقائد الذي يجبن عن استخدام الشدة ا -13

 29في موضع القيادة . ص

 34الذين ال يعملون يؤذي نفوسهم أن يعمل الناس . ص -14

الفرق بين العرب والصهاينة أن العرب يتصرفون بطريقة فردية عفوية وهم  -15

 35. ص يتصرفون بطريقة جماعية منظمة

من االنضباط هو الوصول للمكاتب في بداية الدوام والبقاء حتى نهايته الحد األدنى  -16

 41. ص

وصول الرئيس في الموعد المحدد يضمن وصول باقي الموظفين في هذا الموعد،  -17

 41وبقاؤه إلى نهاية الوقت المحدد كفيل ببقاء الجميع . ص

 41. صإن الذين ال يستطيعون التقيد بالمواعيد ال يستطيعون تنظيم حياتهم  -18

من أسفله، والذين يبدأون من أعلى  هم الذين بدأوا لوصوالالذين يعرفون فرحة  -19

 42السلم لن يكون أمامهم إال النزول . ص

 48على القائد أن ال يتخذ أي قرار إال إذا اكتملت أمامه المعلومات . ص -20

على المرء أن يوطن نفسه على التعامل مع جسام األمور وتوافهها على حد سواء .  -21
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ال يوجد منصب مهما ارتفع شأنه ومقام صاحبه يخلو من مشاغل روتينية ال تنتهي  -22

 51. ص

 55إن الرغبة في إتقان العمل ال تعني الرغبة في التفوق على اآلخرين . ص -23
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أصدقاؤك يستطيعون التعايش مع فشلك، ما ال يستطيعون التعايش معه هو نجاحك  -26

 70. ص

 72األصدقاء الحقيقيون ال يجيئون مع المنصب وال يذهبون بذهابه . ص -27
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 77ص

 84وسوف يذهلك ما تراه من منجزاتهم . ص ؛افتح المجال أمام اآلخرين -30

 84إن القرار كثيرا ما يكون من صنع الموظف الصغير الذي أعده . ص  -31



إذا تناقضت متطلبات الشعبية مع متطلبات الواجب فيجب أن تكون األولوية  -32

 92للواجب . ص
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 97ص
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 رار الصحيح .وهي معرفة الق: صفة عقلية  -

 وهي اتخاذ القرار الصحيح .: صفة نفسية خالصة  -

 128وهي تنفيذ القرار الصحيح . ص: مزيج من الصفة العقلية والصفة النفسية  -

 129معرفة القرار الصحيح ال يعني القدرة على اتخاذه . ص -49
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إذا كنت ال تريد أن تسمع سوى "نعم، نعم، نعم" فمن األسهل أن تشتري لك جهاز  -65

ك أن تتذرع بصبر ال بالفعل مشاركة الرجال بعقولها فعلي تسجيل، أما إذا كنت تريد

 149حدود له . ص
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