
 

 
 

اُت الَعْقِل   )2َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

الم  ّمِ ُموسـى َعَلْ�ِ�ما السَّ
ُ
يــِة أ

َّ
 إسْ��اِتيِجـ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

الَعْقَدْين   خالل  أعماِلِ�م،  ب�ئاِت   �� ف�ن  املوظَّ من  كث�ٍ�  ُمعا�َشِ�نا  ظا�َرٌة، خالل  اع�َ�َضْ�نا  املاِضَيْ�ن، 
واسِ�ْشراُء   ة…  اإلنتاِجيَّ َم�ُسوِب  ُة  ِقلَّ املشَ�َ�ك:  قاِسُم�ا  مختلفة،  وأش�اٍل  دٍة،  ُمتعّدِ حاالت   �� لت  تمثَّ

مثيِل ال ا�َ�ْصر ة؛ ع�� س�يِل التَّ ة… عند قطاٍع ُمعَتَ�ٍ� م��م. من أمثل��ا ا�َ�يَّ لِبيَّ وِح السَّ  :الرُّ

  �ِأَحِد ��  قوُل  �سب��ا  أرغب  ال  صعبة،  بظروٍف  ُمرُّ 
َ
أ اجتما�ّ�: “عندما  َتواُصٍل  وسيَلِة  ع��  م 

ِحبُّ َجعَل  
ُ
ا �عض�ا عاجل، وال أ امل��ء إ�� العمل، وع�� الرغم من ذلك أذ�ب؛ ألنَّ �ناك َم�ام�

ا  %) مم100مديري أو فر�قي يتحمل�ا. ولك�� أعلُم أنَّ حضوري ال �عطي �سبة املائة باملائة (
ُلزوِمي   األفضل  أم  للعمل؟  امل��ء  َعَ��َّ  ي�ب��  كذلك،  وا��ال  �ل،  َطَر��…  من  عملھ  ي�ب�� 
عم��   �َ�وَدة  وفر�قي،  مديري  نظرة  مستوى  ع��  وأحافظ   ،�� َنفِسيَّ ن  تتَحسَّ ح��  الب�ت؟ 

 ”.املعتاَدة

 ك�� شعوٌر سل��ٌّ �� ب�ئة عم�� َفحوا“ :وقوُل آَخٍر شاِكًيا ي وِج�اِز حاسو�ي ��  دائًما ما َيَتَملَّ ِ�ّ
َ
ُه؛ أ

ــان ِة والِقيَمِة ِسيَّ  ”!األ�ميَّ

  َخَذ اإلحباُط واليأُس بأحِدِ�م َمأَخًذا �عيًدا! واِصًفا حاَلُھ بالَقوِل
َ
عندما أذ�ُب إ�� عم�� ��  “  :وأ

 ”!!الصباح الباِكر َتِجُد�ي َكَمن يذ�ُب إ�� الَقْ��

ا�ا جميًعا إ�داٌر للَمواِرِد  �ذه األمثلة وغ���ا الكث��،   َتَتَمظَ�ر ِبِصَيٍغ مختلفٍة، وأش�اٍل ُمتنّوِعة، ُمؤدَّ
ِة  واملَعَنِو�َّ ِة  للِ�مَّ وَضرٌب  ــن،  الت�اُمل)  (Morale) َبّيِ (ِضّد  التآُ�ِل  حاَلِة  وُحصوُل  بل  ال  َمْقَتــل،   ��

للِقَيـم املزَدَوِج  الّسِ    (Values)واالنحداِر  الِقيِ��ّ ِبَمدُلوَلْ��ا:  َواملَْبَدِ�ّي  اِملْقداِرّي!  ّيٍ  ! ْعِرّي  َتباُدلـِ و�ش�ٍل 
َشدُّ َقتاَمةً 

َ
َفــِة. وا��اَلُة األخ��ة؛ �� األ ــِف و�يَ�ُتُھ املَُوّظِ   ُمَ�سارِع، فيما ب�ن َطرَ�ِ� املعاَدَلة؛ ��ُص املَُوظَّ

ِة املستوى الَفر  ِمـّيِ، إ�� املستوى ا��َتَمِ�ّ� الشع�ّ�…  وَضَرًرا، حيُث َتَتجاَوُز �� آثاِر�ا السلِبيَّ ِدّيِ واملَُنظَّ
سو�ِق، حقيقٌة َفْحوا�ا أنَّ  ُرورِة من َفّنِ ال�َّ ا �و معلوٌم، بالضَّ !  : فِممَّ ل�ّ�ِ ُسرَعَة اسِ�ْشراِء أَثِر ا�َ�َ�ِ� السَّ

ا��ذ ا��لُّ  �و  فما  كذلك؛  وا��اُل  اإليجا�ّي!  ا���ِ�  أثِر  اس�شراِء  سرعَة  الظا�رة  َتفوُق  ل�ذه  رّي! 
 بھ؟ وما �� ضماَنُة استداَمِتِھ؟

ُ
 السلبية؟ وِمن أين ُيبَدأ
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ِر،   َصوُّ والتَّ بالَف�ِم  �و  السلبية  الظا�رة  ل�ذه  ا��ذريَّ  ا��لَّ  إنَّ 
ْطبيِق، لـما أسَميُتُھ �� بح�� اإلس��اتي�ّ� “اإلراَدُة روُح اإلداَرة” (أرا)   فالتَّ

ّمِ  
ُ
أ يــِة 

َّ
(بـ”إسْ��اِتيِجـ الم”  السَّ َعَلْ�ِ�ما   Moses Mother’sُموسـى 

Strategy  ة وُموِح��ـا �� َت�ِي�ِن    -عّز وجل-). قال ُم�ِشـُئ �ذه اإلس��اتيجيَّ
) َمعاِمل�ا  و�التا�� Milestonesأ�ّمِ  الم،  السَّ َعَل�ِ�ما  مو���  ّمِ 

ُ
أل  (

“ �ن:  ِ
َ

اقْ للعامل ِن 
َ
أ ُيوَ�ٰ�.  َما  َك  ّمِ

ُ
أ ِإَ�ٰ�  ْوَحْيَنا 

َ
أ اُبوِت  ِإْذ  التَّ  ��ِ ِذِفيِھ 

ُھۚ   لَّ َوَعُدوٌّ   � ِ�ّ َعُدوٌّ  ُخْذُه 
ْ
َيأ اِحِل  ِبالسَّ اْلَيمُّ  َفْلُيْلِقِھ  اْلَيّمِ   ��ِ َفاْقِذِفيِھ 

ْخُتَك  
ُ
أ  � َتْم��ِ ِإْذ  َعْيِ��.  َعَ�ٰ�  َوِلُتْصَنَع   � ِ�ّ ّمِ ًة  َمَحبَّ َعَلْيَك  ْلَقْيُت 

َ
َوأ

ُكْم َعَ�ٰ� َمن   ُدلُّ
َ
َك َ�ْي َتَقرَّ َعْيُ�َ�ا َفَتُقوُل َ�ْل أ ّمِ

ُ
َيْكُفُلُھ َفَرَجْعَناَك ِإَ�ٰ� أ

 . 40- 38” طھ:َوَال َتْحَزَن...

 

ِة   اإلس��اِتيِجيَّ صاِحَب 
ُر   وُ�َطّوِ  � ُيَنِ�ّ الناِ�َ�ِة 
َتھ (َرِضيَعــُھ) ��   إس��اتيجيَّ
خالل�ا! ومن  عملھ!   ب�ئة 
و�� الوقت ذاتھ يأُخُذ األْجَر  

ُم املنَتَج أو  ع�� ذلك!   وُ�َقّدِ
الن�يجة   أو  ا��دمة 
بإنتاجية و�تقاٍن  املتوّقعة 

 عاِلَيْ�ن

ِرنا �� كالم اللطيف ا��ب�� �ذا ِرنا لَدالَلِتِھ اإلدار�ة اإلس��اتيجية (وغ�ِ��ا الكث��؛   …ِبَتَفكُّ وِ�َف�ِمنا وَتَصوُّ
ا�� حقيقة  ندرك  واس�يعاَبُھ!)  جميًعا  إحصاَءُه   �� ندَّ ال  ا  ِبَبلَوَرةِ ممَّ ل  واملتمّثِ بھ،  والَبدَء  َوَوْضِع    ّل، 

املُسَتداَمة ِة  الَفرِديَّ ِة  اإلس��اتيجيَّ والعطاء   (Sustainable) ال��ص  االستمرار�ة  حيث  لنفسھ، 
ر ُمجَتِمِع�ن. �عم ةً ! والتطوُّ ُر بإ�شاِء املوظَّف النا�� إس��اتيجيًة ذاِتيَّ ،  إنَّ جوَ�َر ا��ّلِ وِقواَمُھ ُيَتَصوَّ

� مع َرضيِع�ا  ّم ُمو��َ
ُ
د ُحْلِمِھ)، و��ذه الَبلَوَرِة والَوضِع ي�ون َمَثُلُھ َكَمَثِل أ ُتقاُد برؤ�ِتِھ �و (ول�س مجرَّ

ْجَر ع��  
َ
ــف)، و�� نفس الوقت أخَذت األ تُھ �� َقصِر ِفْرَعون (املَُوّظِ مو��� عل��ما السالم؛ أرَضَعتُھ، وَر�َّ

 !ــف) من فرعون ِإرضاِعِھ (ِباعتبار�ا املَُوظَّ 

بإيجاد  وَ�عِقيداِ��ا؛  ا��ياة  معادالت  أ�َ�َزْتُھ  ملن  َفَرِسھ،  وَمرِ�ُط  ا��ذرّيِ  ا��ّلِ  جوَ�ُر  �و  �ذا 
ُف   املوظَّ ُير�ُد  ما  ب�ن  فيما  املَْنَفَعة،  و�التا��  عز�ز،  والتَّ الّرِعاَيِة  ُة  تباُدِليَّ ِقواُم�ا  ٍة  ذاتيَّ ٍة  إس��اتيجيَّ

م ُيراُد  وما  �!لنفسھ…  َلّ�ِ التَّ (ول�س  وِفيق  التَّ أراد  ملن  ال��يح  ا��واب  �و  �ذا  ماِدي!  نھ…  ��    والتَّ
نفسھ…  �� �و  و�م�اناِتِھ  ُفَرِصِھ  ب�ن  فيما  لِفيق!)  املَْ�َ�أ    التَّ �و  �ذا  فيھ…  و�م�اناِ�ِ�م  اآلَخر�ن  وُفَرِص 

ا! ��  ملن َوَ�َن �� َعز�َمِتِھ، َوَش�ا ُخذالَن    - �عد هللا عز وجل-واملَْن��   واُفـُق �سِ�ي� ُمِحيِطِھ… ح�� لو �ان التَّ
ُق   َلة سَ�َتَحقَّ فة، فإنَّ امل�اِسَب املَُتَحصَّ َمِتِھ املوّظِ َ�� املوظَّف وُمنظَّ ِة الّتوِفيـِق ب�ن إس��اِتيِجيَّ بإذن -عمليَّ

 .بمقدار �ذه ال�سبة  -هللا

� وُ�َطوِّ  ِة الناِ�َ�ِة ُيَنِ�ّ َتھ (َرِضيَعــُھ) �� ب�ئة عملھ! ومن خالل�ا! و��  إنَّ صاِحَب اإلس��اِتيِجيَّ ُر إس��اتيجيَّ
و�تقاٍن  بإنتاجية  املتوّقعة  الن�يجة  أو  ا��دمة  أو  املنَتَج  ُم  وُ�َقّدِ ذلك!  ع��  األْجَر  يأُخُذ  ذاتھ  الوقت 
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ُ� عنھ �� اإلدارة ا��ديثة بـ”الَكْسِب املُشَ�َ�ك مع مالحظِة  ” (Win-Win Situation). عاِلَيْ�ن… و�ذا ما ُ�َع�َّ
ا �و املوظَّف النا�� صاحب اإلس��اتيجية؛ حيث يكِسب  :أنَّ ال�اِسَب األعَظم �س�ي�

ًال  ــة: أوَّ اِملْلِكيَّ “ِحــّسِ  و�ناَء  الداِفع،  و�يجاَد  ا��اِفز،  وال��   (Sense of Ownership)  ”َخْلَق  واإلرادة؛ 
ل ُروَح اإلدارة  …ِبَدْوِر�ا ُتَمّثِ

(و�و  : ثانًيا واإلتقان  العمل…  لصاحب  بالنصيحة  وأرَدَف�ا  ة،  يَّ الّنِ أخَلص  إن  ة  اإلل�يَّ واملَثو�َة  األجَر 
ُم من منتج أو خدمة أو ن�يجة  .الش�ل األر�� واألنقى ل�َ�وَدة) فيما ُينِجُز من عمل، وُ�َقّدِ

اِتَب امل�ا��، للعمل واإلنجاز: ثالًثا  …األجَر الوا��، والرَّ

 … املُتَعِة �� أدائِھ العمل، و�حساَس الَبْ�َ�ِة �� إنجاِزهُشعوَر : را�ًعا

 .َمن ُيِضيُف امل�اَنَة، وُ�ْضِفي الِقيَمَة، ع�� َموِقِعِھ الَوِظيِفّيِ؛ َوال َيْ�َتِظرُ�ما ِمْنھ  م��ةَ : خامًسا

اِ�ّي،  : سادًسا الذَّ قراِرِه   �� ة  ا�ُ�ّرِ�َّ ـــِف  املوظَّ امِتالِك  إ��  ِبَدوِرِ�ما  َيُؤوالِن  َذْيِن  اللَّ َر،  َطوُّ والتَّ ْطِو�َر  التَّ
قر�واالس ة �� التَّ  .رِ تقالِليَّ

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

+966 508 849 302+962 796 228 839azam@zaqzouq.comzaqzouq.com


