
 املدير الفعال
 مركز وأصبح جمتمع تنظيمات كبرية أصبح أن اجملتمع احلديث  Peter Druker دركررتبييؤكد 

 :النقل يف كل تنظيم هو املعرفة ولقد كانت املشكلة منذ سنوات عديدة هي 

  بالشكل الصحيح باألشياء أي القدرة على القيام :الكفاءة

  بالشكل الصحيحة على القيام باألشياء الصحيحة أي القدربالفعاليةومل يكن هناك اهتمام 
 

 كبرية من املديرين ، مبعىن أهنم مشرفون على آخرين إال أن األغلبية منهم ليسوا مديرين                أعدادهناك  
فعالني ، أي يؤثرون على قدرة التنظيم على األداء وعلى حتقيق النتائج ، وبالنسبة ملديري الغد فإن                 

الفعالية ، أي القدرة على اختاذ القرارات املتصلة بالقيام باألشياء          باملطلـوب مـنهم أن  يتصـفوا         
 إىل الصحيحة بالشكل الصحيح ، للوصول باملشروع        باألشياءالصـحيحة والتأثري يف األداء للقيام       

 .أعلى درجة من اإلنتاجية 

 
 ونتسأل هل ميكن تعلم الفعالية ؟

د من املديرين يف كثري من املشروعات وصل        يذكـر دركر إنه من خالل اتصاالته الواسعة مع العدي         
 أن الفعالية هي عادة ، أي       إىل نتـيجة وهي أنه ليس هناك شخصية فعالة ، وهلذا فإنه قد توصل               إىل

 وطاملا أهنا أساليب فإنه ميكن دائما تعلمها ، ويتعلم املرء األساليب            األساليبجمموعـة معقـدة من      
 .بالتدريب وباملمارسة 
 : األساليب اخلمسة اليت يراها دركر ضرورية لكي يكون املدير فعاالً نستعرض فيما يلي

يعـرف املرير الفعال وقته  ، اجلزء الضائع منه ، وكيف يتصرف يف حدود اجلزء                : أوال  
 العنصر املقيد ، ومهما     ألنهفإذا كان للمدير أن ينجز فإنه جيب أن يبدأ بعنصر الوقت ،             :  املـتاح 

 ادخاره  نوال ميك تفعا فإن العرض منه لن يزداد بل الوقت قابل للهالك           كان الطلب على الوقت مر    
 .، فوقت األمس قد وىل إىل األبد 

 حنل النحاس حمل    أن فيمكن على سبيل املثال      الوقت، إحالل شيء حمل     نفال ميك  أخرى،مـن ناحية    
 .الوقتوميكن أن حنل رأس املال حمل العمل اإلنساين وكل شيء يتطلب  .األملنيوم



أن املدير الفعال يتميز عن اآلخرين يف حرصه ورعايته للوقت وحمافظته على هذا العنصر الغري قابل                
  . . يذهب الوقتأين وجيب عليه أن يعرف أوال .لإلحالل

 وأول خطوة حنو فعالية مناولة الوقت هي تسجيل استخدامات الوقت الفعلي
 ل على اإلفادة منه بأحسن شكل ممكن فيعمله،وعلى املدير الفعال أن يعرف الوقت املتاح 

  ماذا ميكنين املسامهة به ؟:نفسه يسأل املدير الفعال :ثانيا
إنـه يركـز اهـتمامه على ما يستطيع أن يقدمه من مسامهة يف نطاق عمله ويف نطاق عالقاته مع                    

يق اآلخـرين مـن رؤساء وزمالء ومساعدين ، وهو ما جيعل املدير الفعال يعمل ال يف النطاق الض                 
 على مستوى األداء الكلي للمشروع ،إن املدير الفعال الذي يركز           وإمنالتخصصـه أو إدارته فقط      

على مسامهته وعلى أن تكون عالقاته مع اآلخرين منتجه سيقيم بذلك األساس الصحيح للعالقات              
وعمل اإلنسـانية ، إذ سـيوفر املتطلبات األساسية للعالقات اإلنسانية الفعالة وهي االتصاالت ،               

الفـريق والتنمـية الذاتية وتنمية األخريني ، كما أن املدير الفعال الذي يركز على املسامهة وعلى                 
 .النتائج حيفز اآلخرين أيضا على تنمية أنفسهم ويساعد بقدر ما يستطيع يف تنمية اآلخرين 

 ينطلق الدير الفعال من نقطة القوة وجيعل منها قوى منتجة : ثالثا 
 من كل القوى املتاحة ، قوى مجيع األفراد من          واإلفادة نتائج فانه جيب استخدام      إىلفلكـي نصـل     

رؤساء ومساعدين وزمالء وميكن القول بأن الغرض من التنظيم هو استخدام جوانب القوة يف كل               
شـخص كقالب بناء من أجل األداء املشترك ، واملدير التنفيذي هو الذي ميأل املراكز باألفراد على                 

ميكنهم القيام به ويبحث يف كل فرد عن جوانب القوة لكي يضعها يف العمل ، وليس هناك  أساس ما
 لكي تكون األمريكيةوصـف أفضل للفعالية اإلدارية من الكلمات اليت أختارها أبو صناعة الصلب   

 :على قربه 
ا كان هو نفسه "  "هنا يرقد رجل عرف كيف جيعل مساعديه أفضل   مم

 فعال أن يشغل مراكز التنظيم من أجل القوة ؟فيكيف ميكن للمدير ال
  مستحيلة وفوق طاقة العناصر البشرية العاديةاألعمالجيب أوالً أال تكون  -
 كما جيب أن يكون العمل كبريا حبيث ينطوي على حتد الفرد القائم به -
 جيب أن يكون احلكم على األفراد على أساس ماميكنهم من القيام به ، على أساس األداء -
 )ذا كان األداء ضعيفا فيجب استبعاد الفرد من املركز الذي حيتله فإ(
 أيضااملدير الفعال اليبين على جوانب القوة يف مساعديه فقط وامنا يف رئيسه  -



 :إذا  كان هناك سر للفعالية فهو التركيز :رابعا 
 . املهمة أوال ، ويقوم بشيء واحد يف املرة الواحدة باألشياءيقوم املدير الفعال 

 وهناك من الفرص أكثر مما      لتنفيذها، مما يكون من الوقت      أكثرإن هناك دائما من املهام املنتجة للغد        
 هلذا جيب اختاذ قرار يتعلق بأي املهام تكون له األولوية وأيها  إليهم، إلسنادها قادرون أفرادهـناك  

 .أمهيةيكون أقل 
 مسح للضغوط   فإذالتنفيذي ، أم الضغوط ؟      املدير ا : والسؤال احلقيقي هو من الذي سيتخذ القرار        

 .بان تتخذ القرار فإنه من احملتمل أن يضحي باملهام اليت كان جيب أن تأيت يف املقدمة 
  النظر يف األولويات واملؤجالت وتعديلها على ضوء الواقعإعادةكما جيب دائما 

 على الوقت واألحداث ،     هتقراراوعلى ذلك فإن التركيز ، أي الشجاعة أن يفرض املدير التنفيذي            
 هو أمله الوحيد يف أن يصبح سيد الوقت واألحداث بدال من أن يصبح العوبه هلما

 يتخذ املدير الفعال قرارات فعالة: خامسا 
اليتخذ املدير الفعال الكثري من القرارات ، ولكنه يركز على القرارات اهلامة ، والقرار تقدير وهو                

عظم الكتب إنه بالنسبة الختاذ القرارات جيب البدء بإجياد احلقائق ،           اختـيار بـني بدائل ، وتقول م       
 املدير التنفيذي الذي يتخذ قرارات فعاله يعرف أن املرء اليبدأ باحلقائق ، وإمنا يبدأ باآلراء

إن املدير الفعال يعرف أن األفراد اليبدأون بالبحث عن احلقائق ، وإمنا يبدأون برأي ، وليس هناك                 
ذلـك ، األفراد يبدأون برأي ، واذا طلبنا منهم أن يبدأوا بالبحث عن احلقائق فإهنم                غـبار عـلى     

 سيحثون عن احلقائق اليت تتفق مع النتيجة اليت وصلوا إليها فعال: سيفعلون مثل مايفعل أي شخص 
ولذلك فإن الطريق الوحيدة الصحيحة واليت متكنا من اختبار رأي ما ضد الواقع هو االعتراف بأن                

 .آلراء تأيت أوال هذا هو السبيل الذي جيب أن يكون ، ولذلك فإن املدير الفعال يشجع اآلراء ا
 

 


