
 

 
 

اُت الَعْقِل   )3َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

ْور   واملَرَحَلة... عملية عقل مفتوح  املغايرة ب�ن الطَّ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

اسَ���� ا�ِتمامي خالل أك�� من َعْقٍد من الزمن ظا�رٌة اجتماعيٌة إدار�ٌة؛ َفْحوا�ا َخَلٌل واِ�ٌ� عند  

فر�ِق الِعْلِ�ّ� واملُغاَيَرةِ   ”Contrast“ كث�ٍ� من إداِرّ��نا الِكرام �� مسَتَوَ�ي اإلداَرِة الُوْسطى والُعْليا، �� التَّ

ْور  ة ب�ن “الطَّ ورات   - Stage”. املَرَحَلة “و   - Phase” الَعَمِليَّ و�ذا ا�َ�َلُل األصو��ُّ اسَ�باَن وَظَ�َر خالل الدَّ

ِة  كتيِكيَّ والتَّ ِة  اإلس��اتيِجيَّ القرارات  من  كث�ً�ا  أنَّ  الَحْظنا  حيث  اإلدار�ة؛  واملُقاَبالت  واالسِ�شارات 

ت �س�ِب �ذا ا
َ
َعة َ�َشأ  .�َ�َللا��اِطئِة �� ب�ئات العمل ا��تِلَفة واملتَنّوِ

ْوَر واملَرَحَلَة ش�ًئا واحًدا! أو باعتبارِ�ما  ِر أنَّ الطَّ  و�� املقابل، ما ِزْلنا َ�سمُع وَنرى من ُي�اِبُر �� َفْ�ِم وَتَصوُّ
بقاعَدةِ  َيلوُذ  َمن  �ؤالء  من  َنِجُد  و�التا��  واحد!  ملعً��  ْ�ن  َلْفِظيَّ ُمَ��اِدَفْ�ن  د  ��  : “ُمجرَّ َة  ُمشاحَّ ال 

! أو َقْوِل: “َخطأ َمْش�ور، خ�ٌ� من َ��يٍح َمْ��ور”… إ�� من الِعبارات ال�اِشَفة عن حاَلِة  االْصِطالح”
ْسطيح! “نقيِض الت�س�ِ�!” الواِقع�ن �� َشَرِك�ا  .ال�َّ

ِعلِم إداَرِة   ًصا ��  ُمَتَخّصِ ومن َموِق�� االجتما�ّ� باعتباري باِحًثا 
ة”   أرى أنَّ    Social Sciencesاملَشروعات أَحِد “الُعلوِم االجِتماِعيَّ

إ��   الرُّجوَع  �سَتد��  والَعم�ّ�ِ  الَقو�ّ�ِ  لوِك  السُّ  �� ا�َ�َلل  �ذا 
ِبَدورِ  والذي  الَفْ�م،  ع��  املَْبِ�ّ�  ِر  َصوُّ املعلوَمِة  التَّ ع��  ُيب��  ِه 

ليَمِة ِفْطرًة.   ر�َحِة َعْقًال، أو السَّ ِة: الثاِبَتِة َشْرًعا، أِو الصَّ ا�َ�قيِقيَّ
) َمْفتوٍح”  َعْقٍل  َة  “َعَمِليَّ ا��اُل  اقَت���   Open-Mindوعليھ؛ 

Surgery  ( 

 

الَبْي��ُّ   �َسْلُسُل�ا  األطواُر 
أما   ،  Dependentاعِتماِديٌّ 

الَبْي��ُّ  املراِحل   ف�سلسل�ا 
   Independent استقال��ّ 

األساِس   َصّبِ  َطْوُر  فمثًال؛ 
 .ُمعَتِمٌد ع�� َطْوِر َحْفِرهِ 

واِب   لوك، من خالِل ت��يِح ا��لل ع�� أساٍس من الصَّ ر ا��اِكم ع�� السُّ َصوُّ ل�ذا الَف�م، ومن ثم التَّ
ِس ع�� ما �و حقٌّ من َقوِل ا��اِلِق عز وجل: “ ْطَواًراوَ املؤسَّ

َ
 .14ُنوح:”  َقْد َخَلَقُكْم أ

اختصاًرا؛ إنَّ َمداَر وناِظَم كالِمنا �� الَفْقرات الثالث أعاله �و ال�لمات املَ�َسْلِسَلة اآلتية: املعلوماُت،  
ال�ندَس  غي�ِ� و�عاَدِة  التَّ  �� َقوًال وَعَمًال. والعكُس ��يح؛  ُ�ْسَلُك؛  ثّم  ُر، ومن  ُتَتَصوَّ ثّم  ِة  ُتفَ�ُم، ومن 

 والَتغي��.
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ِة اآلتية:  َة باملعلوماِت ا�َ�قيِقيَّ  دعونا �عِقد املغاَيَرَة الِعلِميَّ

ًال  اعِتماِديٌّ   :أوَّ الَبْي��ُّ  �َسْلُسُل�ا  استقال�ّ�  Dependentاألطواُر  الَبْي��ُّ  ف�سلسل�ا  املراِحل  أما   ،
Independent    �� فمثًال؛ َطْوُر َصّبِ األساِس ُمعَتِمٌد ع�� َطْوِر َحْفِرِه… أما مرحلُة بناء �لية ال�ندسة

ٌة عن بناء �لية الِطّب ف��ا.  مشروِع إ�شاِء جاِمَعٍة ما فُمسَتِقلَّ

”  Designيم “ما، أما املراحل فال. فمثًال؛ َطوُر تصم Lifecycle: األطواُر تْ�َت�� َدوًما إ�� دوَرِة حياٍة ثانًيا
“ الَبْلَوَرة “Metroقطاٍر ك�ر�ا�ّي  ِبَطوِر  املُبَتِدَئِة  إ�� دورة حياِتِھ  ي�ت��   ”Conception  بَطوِر ” واملُنَ�ِ�َيِة 

 ”، أما مرحَلُة بناِئِھ �� مدينة ما فل�ست ضمن دورة ا��ياة. Retirementاإلخراِج من ا��دمة “

”  Abortive Effortsَ�َسْلُسِل األطواِر ُيَؤّدي َدوًما إ�� ج�وٍد َج�يَضٍة “” ��  Termination: اإل��اُء “ثالًثا
”، أما ج�وُد وت�اليُف اإل��اِء �� املراحل فال ت�اُد ُتذَكر. فمثًال؛ إ��اُء Sunk Costsوَت�اليَف َمعدوَمٍة “

“ تطبيقّيٍ  برنامٍج  بالSoftware Applicationمشروِع  تحليِلِھ  َطوِر  ِ��اَيِة   �� ضرورة سيجعل ج�وَدُه ” 
ِعِھ “ عو�ض، أما ج�وُد وت�اليُف إ��اء َمراِحِل َتَوسُّ ” أو  Expansionوت�اليَفُھ غ�� قابلٍة لالسِ��داِد والتَّ

 ” فال ت�اُد ُتذَكر.Upgradeَترِقَيِتِھ “

ُن األطوار.  را�ًعا ناٌت للَمراِحل، أما املَراِحل فَتَتَضمَّ : األطواُر ُم�ّوِ
َطْورَ  (فمثًال؛  وَتحليِل�ا  ة  در�ِ�يَّ التَّ االحِتياجات  َتقييم  ) TNAا 

ضمَن مشروٍع تأ�ي�ّ�ٍ �� منّظمٍة ما ُ�َعّدان م�ّونات ملرحلٍة من  
 مراحِل تأ�يِل موّظف��ا؛ والعكس غ�� ��يح. 

حاَجُتنا إ�� األطواِر تكوُن عاَدًة �� 
نَيِوّي التفصي�ّ�، أما  املستوى الدُّ

إ��   �� حاَجُتنا  فتكوُن  املراحِل 
� اإلجما��ّ   .املستوى الُكّ�ِ

نَيِوّي التفصي�ّ�، أما حاَجُتنا إ�� املراحِل فت�وُن : خامًسا حاَجُتنا إ�� األطواِر ت�وُن عاَدًة �� املستوى الدُّ

� اإلجما�ّ�. فمثًال؛ أطواُر بناِء ُبرِج اتصاالٍت ُمنَفرٍد ُ�َعدُّ ُمستًوى َتفصي ا �� دورِة حياِة �� املستوى الُكّ�ِ لي�

ة. وأما كيف   ًة إجماِليَّ يَّ مشروعھ، أما مراحُل بناِء مجاميَع م��ا بحَسب املناطِق أو املُدن فُتَعدُّ مراحَل ُ�ّلِ

ة  ”Couple“ وَنْقِرُن  ”Compare“ ُنقاِرُن  ر أنَّ َثمَّ َصوُّ ِة الِعْلم والَفْ�م والتَّ بي��ما ف�ذا َمر�وٌن ابتداًء بأولو�َّ

وُمعاَ�َ�ِة    فرًقا رف،  الظَّ ُمواَجَ�ِة   �� توظيِفِھ  ِحْكَمِة  ُثمَّ  ومن  واملَرَحَلة،  ْوِر  الطَّ ب�ن  َصر�ًحا  َ��يًحا 

 . ”أْرِسْل َحِكيًما وال ُتوِصِھ “:  َ�عقيداِتِھ… فكما قيل
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الُ�ْلَفةُ  َمِتُكم  ُمَنظَّ وَ�مُّ  ا�ِتماُم  �ان  إن  املَقال؛   �ُ�ِ َيتَّ املقام   ”Cost“ باملثاِل  باُع  ��  اّتِ �ان  األّول، 

َة   طور “إس��اتيِجيَّ ُف�ا وَخْوُف�ا ا��اَزَفةُ  Phasing” التَّ الناِشَئة عن   ”Risk“ �و األجدى… أما إن �ان َتَخوُّ

َمْرُحل ِب ا��اِمح فإنَّ اتباَع إس��اتيجية “التَّ  .و�كذا  �و األجدى… Staging” ا���وِل الغاِمض والتقلُّ
 

�� الّناِفَعةا�ُ�الَصُة   َمرُحل”  “التَّ أو  طور”  “التَّ ِة  باِع إس��اتيِجيَّ باّتِ األِعّزاء،  أ��ا  أنَّ قراَرُكم اإلدارّي،  ؛ 

ماِتُكم ُ�َعدُّ قراًرا خاِفًضا! راِفًعا  ”إدارة َدوراِت حياِة مشروعات وُمْنَتجات “وكذلك َخَدمات وَنتاِئج  !ُمَنظَّ

ْخِذ معا
َ
 .�َ�ِتنا أعاله �� ا�ُ�سبان عند ُصنِع القرار… أو اتخاذهو�ناًء عليھ؛ ال ُبدَّ ِمن أ

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *
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