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تحقيـق النتائـج

*

إن تحقيق النتائج أو إنجاز األعمال أو تنفيذىا ىو كل ما تعنى بو اإلدارة .وفي ىذا اإلطار يمكن أن يقال أن

ىناك ثبلثة أنواع من المديرين :المديرون الذين ينفذون األعمال ،والمديرون الذين يراقبون تنفيذ األعمال،

والمديرون الذين ال يعرفون ما يتم تن فيذه من أعمال ،ومن المفيد قبل أن نتطرق في حديثنا عن النوع األول أن
نجيب عن األسئمة الثبلثة اآلتية:

ىل إنجاز األعمال ىو مجرد مسألة تخص الشخصية – كصفات الدفع والحسم والقيادة والطموح التي

تتوفر لبعض الناس وال تتوفر لآلخرين؟

واذا لم تتوفر لك قوة الدفع والحسم وغيرىا فماذا يمكنك عممو في حالة عدم توافرىا؟

إلى أي حد يمكن اعتبار القدرة عمى تنفيذ األعمال تتعمق باستخدام األساليب التي يمكن تعمميا

وتطويرىا؟
اعمم أن الشخصية شيء ميم ،فإذا لم تتوفر لك قوة اإلرادة والحسم فمن يتم إنجاز أي عمل ،واعمم أن

الشخصية ىي توظ يف لمطبيعة والنشأة .فأنت تولد وتولد معك صفات معينة .وليس ىناك شك في أن التنشئة
والتعميم والتدريب باإلضافة لمخبرة صفات ىامة تقوم بتطويرك لمشخصية التي تكون أنت عمييا.

قد ال نستطيع تغيير شخصيتنا والتي تبنى – كما يرى فرويد – في السنوات األولى من حياتنا ولكننا نستطيع
تطويرىا وتكييفيا من تعممنا الواعي من خبراتنا الخاصة وعن طريق مبلحظة وتحميل تصرف اآلخرين.
إن األساليب المتبعة في تحقيق النتائج مثل التخطيط والتنظيم والتفويض واالتصال وتحفيز األفراد والرقابة
يمكن تعمميا .وتتسم ىذه األساليب بالفاعمية التي يتسم بيا الشخص الذي يطبقيا مع مراعاة أنو يجب تطبيقيا
بالطريقة الصحيحة وفي الظروف المناسبة .لذا فإنو يتحتم عميك أن تستخدم خبرتك الختيار األسموب المناسب

الذي يتمشى مع شخصيتك استغبلالً صحيحاً.
ولكي تصبح شخصاً مؤىبلً لتنفيذ األعمال يجب عميك تنمية مياراتك وقدراتك عن طريق عمميات التفيم

والمبلحظة والتحميل والتعميم وذلك بمراعاة اآلتي:
*

إذا كنت مدي اًر ناجحاً كيف تكون أكثر نجاحاً ،ميشيل آرمسترونج ،مكتبة جرير لمترجمة والنشر والتوزيع ،ص  ،31-31الطبعة

األولى .1003
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 .3تفيم ما يدفع المديرين لئلنجاز – الشخصية والصفات التي يظيرونيا في تنفيذ األعمال.

 .1الحظ ما يؤديو المديرون من أعمال – كيف يؤدونيا وما ىي األساليب التي يستخدمونيا.

 .1حمل تصرفك الشخصي ( سموكك وليست شخصيتك) وقارنو بتصرف المديرين ذوي اإلنجازات الكبيرة
وفكر كيف تزيد بيا فاعميتك.

 .4تعمم كمما أمكنك ما يفيدك من أساليب اإلدارة المتاحة لك.
ما يدفع المديرين لإلنجاز
قام " ديفيد ماكميبلند " األستاذ بجامعة ىارفارد ببحث شامل حول ىذا الموضوع .فأجرى عدة مقاببلت مع

ودون مبلحظاتو وتحميبلتو وسجل نتائجو قبل الخروج بنظريتو .وقبل أن
عدد من المديرين في مواقع عمميم ّ
تصرف النظر عن أي شيء يندرج تحت ىذه النظرية تذكر ما قالو " دوجبلس ماكجر يجور " األستاذ بمعيد

التكنولوجيات بجامعة " ماساشوستس " "ليس ىناك شيئاً عممياً كالنظرية الواقعية " ىذا ،وقد حدد " ماكميبلند "
ثبلثة احتياجات يعتقد أنيا العوامل الرئيسية في دفع المديرين لئلنجاز وىي:
الحاجة لئلنجاز.

الحاجة لمسمطة (توفر السيطرة والتأثير عمى الناس).

الحاجة لمتبعية ( أن تكون مقبوالً من اآلخرين).
واحتياج المديرين الفاعميين ليذه العوامل يكون بدرجة معينة ولكن أىميا ىي الحاجة لئلنجاز .فاإلنجاز ىو

الميم وباإلضافة إلى ذلك يرى " ماكميبلند " ضرورة أن تتوفر الصفات اآلتية لممديرين المتحمسين لئلنجاز:
يحددون ألنفسيم أىدافاً واقعية ليا امتداد ذاتي ويريدون تحقيقيا.

يفضمون المواقف التي يستطيعون التأثير فييا عن المواقف التي تعتمد عمى الصدف.

ييتمون كثي اًر بمعرفة ما قاموا بإنجازه عن االىتمام بالمكافآت التي يجمبيا ليم نجاحيم في العمل.

يحصمون عمى مكافآتيم بإنجازاتيم وليس بالمال أو المدح .وىذا ليس معناه أن المديرين ذوي اإلنجازات

الكبيرة يرفضون المال الذي يحفزىم لمعمل طالما أنو يعتبرونو مقياساً واقعياً لؤلداء.

يكون المديرون ذوي اإلنجازات الكبيرة أكثر فاعمية في المواقف التي يسمح ليم بالتسابق إلييا باعتمادىم

عمى جيودىم الذاتية.
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بماذا يفعل أصحاب اإلنجازات الكبيرة؟
اإلجابة الشافية عمى التساؤل السابق تكمن في القيام ببعض األسس التالية إن لم يكن كميا:
يحددون ألنفسيم ما يريدون فعمو تحديداً دقيقاً.

يحددون برامجاً زمنية ممحة يمكن من خبلليا تحقيق إنجازاتيم.
يحددون بوضوح ما يريدون إنجازه وموعد إنجازه.

يكونون عمى استعداد لمناقشة كيفية إنجاز األعمال وعمى استعداد لبلستماع وأخذ النصائح ولكنيم

بمجرد االتفاق عمى برنامج العمل يتمسكون بو إال إذا اقتضت الظروف تغييره.

يعقدون العزم عمى ما يريدون الوصول إليو بإظيار المثابرة والتصميم في أوقات الشدة والمحن.

يطمبون من أنفسيم أداء عالي المستوى ويكونون شديدي الصرامة في توقعيم لؤلداء العالي من أي فرد
آخر.

يعممون باجتياد وبأداء متميز في ظل الضغوط التي تفرز – في الحقيقة – أفضل ما عندىم.

يميمون لعدم الرضى بالوضع الراىن.

ال يرضون تماماً بأدائيم الخاص ودائماً يسائمون أنفسيم.

يركبون المخاطر المحسوبة.

يغيرون مواقفيم من اليزائم والنكسات دون أن ييتزوا إذ سرعان ما يستجمعون قواىم وأفكارىم.

يكونون متحمسين لميمتيم مع نقل حماسيم لآلخرين.

يكونون حاسمين بمعنى أن تتوفر ليم القدرة عمى سرعة تمخيص المواقف وتحديد برامج األعمال البديمة

واختيار أفضل البرامج واخطار مرؤوسييم بما ىو مطموب إنجازه.

يراقبون أداءىم وأداء مرؤوسييم بصفة مستمرة حتى يمكن تصحيح أي انحراف في الوقت المناسب.

كيف تحمل تصرف الشخصي
من غير المجدي أن تحاول تحميل تصرفك الشخصي إذا لم تتوفر لديك المعايير التي يمكنك عن طريقيا
قياس مستوى أدائك .وحتى يمكنك تحقيق ذلك ينبغي عميك أن تضع معايير لقياس مستوى أدائك واذا لم تتحقق

ىذه المستويات عميك أن تسأل نفسك لماذا لم تحققيا .وال شك أن اإلجابة عمى ىذا السؤال سوف تعينك كثي اًر

في تحديد ما تفعمو في المرة القادمة.
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وتمشياً مع ذلك فإن األسئمة الرئيسية التي يجب أن تسأليا لنفسك ىي:
ما الذي نويت فعمو؟

ىل قمت بعممو فعبلً أو بإنجازه؟

إذا قمت بإنجازه فمماذا وكيف نجحت في القيام بو؟

إذا لم أنجح في إنجازه فمماذا لم أنجح؟

واليدف األسمى من ذلك ىو أن تستفيد من خبرتك استفادة فعالة .واستخدم قائمة بما يفعمو أصحاب

اإلن جازات الكبيرة لمراجعة تصرفاتك الشخصية وأفعالك .أما إذا لم يرق أداؤك ليندرج تحت أي بند من بنود ىذه

القائمة اسأل نفسك ما ىو الخطأ تحديداً وكيف يمكنك التغمب عمى ىذه العقبة في المرة القادمة .إن مثل ذلك

ليس بالعمل السيل دائماً فمن العسير أن تعترف لنفسك – مثبلً – أنك لم تكن متحمساً بدرجة كافية وقد يكون
من األصعب أن تحدد كيف ستتصرف حيال ىذا الموقف ألنك ال تريد أن تتحمس في جميع االتجاىات دون

تمييز .وحتى تبدو الصورة أكثر وضوحاً يمكنك أن تفكر عما إذا كانت ىناك طرقاً أفضل يمكنك استخداميا

إلظيار حماسك ونقل ىذا الحماس لآلخرين.

ىناك عدد من الميارات واألساليب اإلدارية التي ال بد لك من تعمميا وعمى سبيل اإلجمال فإن األساليب التي
يجب أن تعنى بيا بصفة خاصة ىي:
االتصال.

الرقابة.

التنسيق.

صنع القرار.

التفويض.
القيادة.

التحفيز.
األىداف المراد تحقيقيا.

التخطيط واألولويات.
إدارة المشروع.
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الخالصة
إن عممية المبلحظة والتحميل والتعمم سوف تساعدك في أن تصبح مدي اًر صاحب إنجازات كبيرة .فتذكر دائماً

أن تحقيق النتائج ىي – أساساً – أن تعطي وعوداً لآلخرين ولنفسك وأن تحفظ ىذه الوعود .وقد أعطى لنا "
روبرت تاونسيند " نصيحة رائعة في كتابو " نحو التنظيم " قائبلً " :احفظ وعودك .إذا ما سئمت متى تستطيع أن
تسمم شيئاً اطمب وقتاً لمتفكير وابنى حداً لؤلمان بأن تحدد موعداً لمتسميم ثم سمم ىذا الشيء قبل الموعد الذي

حددتو".
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