
 

 
 

اُت الَعْقِل   )9َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

  (Occupational) وا�ِ�ــْرِفــيُّ  (Professional) اِملــْ�ِنــيُّ 
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

اِملْ�َنــِة  ب�ن  َفرٌق  َة  ِفي  ،   (Occupation)وا�ِ�ْرَفــِة  (Profession) َثمَّ ُمَوظَّ من  عل��ما؛  القاِئم�ن  و�التا�� 
وِق العاملّي  مات ا��تلفة واملتنوعة، �� السُّ  .َطواِقِم املَُنظَّ

الَلِة واملَْع�� اإلداِرّيِ   ، إ�� َجْوَ�ِر الّدِ َغِوّيِ ْفِظ واملَْب�� اللُّ  .االختصا���ّ َفرٌق َيَتجاَوُز َنْفُع الِعلِم ِبِھ َمظَ�َر اللَّ

ا عاَ�ش َد أَثٍر!)  َفِممَّ ناُه �� واِقِع َعَمِلنا االسِ�شارّيِ اإلدارّيِ أنَّ ِغياَب �ذا التفر�ق �ان َسَ�ًبا (ول�س ُمَجرَّ
ْ��يُم  التَّ اُه  ُمؤدَّ ؛  ُسلو�ّيٍ ِرّيٍ  َتَصوُّ ْ�و�ل…   (Inflation)ِ�َ�لٍط  ث�يطُ   أو  وال�َّ  (Demoralization)   التَّ

ْ�و�ن… اتَوَمسؤولِ    (Roles)أدوارِ  ��  وال�َّ َسلًبا  (Responsibilities) يَّ ينعكس  بما  �ن،  املَعِنّيِ املوظف�ن 
ِ�ِ�م  .ع�� إنتاِجيَّ

 :أما ُخالَصُة الَفرِق بي��ما ف��

الَعَمِل    ما: (Professional) اِملْ��ّ  َنٍة أو نا��ٍ� ع��ا. و�و ما اصُطِ�� إطالُقُھ ع��  ُمَعيَّ ِبِمْ�َنٍة  لھ َعالقٌة 
ِب ل�ِ�ْ�َ�ِة العميَقِة املُسَتوِعَبة اِظَمِة ِلُسلوِك  )ا����ة = العلم + الَتْجِرَ�ة (املَُتَطّلِ ، واملبادِئ والَقواِعِد النَّ
فاِت املُماِرس�ن لھ. ِمْثُل َعَمِل:    .إ��  …ا��ام�ن، واألطباء، وامل�ندس�ن، وُمديري املشروعاتوَتَصرُّ

ال��َجَمَة   أنَّ  ِمْن  لھ؛  َھ  َ�بُّ التَّ واملَدّرِ��ن  املسَ�شار�ن  ِمَن  ِمْ�َنِ�نا  زمالَء  َدوًما  بھ  أوَص�نا/ُنو���  ما  و�ذا 
  (Project Management Professional - PMP) ال��يَحَة لش�اَدِة ِعلِم وم�نِة وَفّنِ إدارِة املشروعات

د “ُمحَ�ِ�ف…” �ُّ إداَرِة َمشروعات” ول�ست مجرَّ  !ِحْرِ�ّ�…” إ��“  أو  الدولية �� “ِمْ�ِ

َنٍة أو نا��ٌ� ع��ا. و�و ما اصُطِ�� إطالُقُھ ع��    فما: (Occupational) أما ا�ِ�ْرِ��ّ  لھ َعالَقٌة ِبِحرَفٍة ُمَعيَّ
  العمل غ�� املتطلب ل����ة أو التدر�ب العميق املستوِعب؛ و�نما �و وسيلُة َكْسٍب وَمع�َشٍة وحْسب.

يَلة، والَكَتَبة، والباِ�ع�ن… إ�� ّغِ
 .ِمْثُل َعَمِل: السائق�ن، والشَّ

ال باختصار؛  بي��ما.�ذا  اإلدارّي  االختصا��ّ�  وَ�َ�باَدالن  فرق  َيَتواَضعان  ال�ِلَمَتْ�ن  فإنَّ   و�ال 
(Interchangeable)   االستخدام أحياًنا من ِقَبِل غالبية الناس؛ و�� مختلِف الب�ئات والثقافات. 

، وَتقاضيِھ أجَر   ّ�ِ ممارَسَة َدوِر ا�ِ�ْرِ�ّ�ِ ذلك؟ ا��واب؛ �عم. ألنَّ  والسؤاُل القائُم �و؛ �ل يمكن للِمْ�ِ
 .ُ�لَّ ِم�� ِحر��، والعكس غ�� ��يح
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ر�َن ملا ُخِلْقنا لھ…    و�ناًء عليھ؛ نا ُمَ�سَّ و�موِجِب حقائق النقل ال��يح والعقل الصر�ح، ال�� َفحوا�ا أنَّ
َو��ُ  الَو�ِ�  َدَرجاِت  أع��  وأنَّ  ُزور…  َثْوَ�ي  َكالِ�ِس  ُ�عَط  َلم  ِبما  َع  املَُ�َشّبِ ات   وأنَّ  �ا،   …الذَّ ُ�ّلِ ِبموِجِ��ا 

 .مفتوٍح إدار�ٍة اختصاصية-وَغ�ِ��ا، �ان َبياُننا أعاله؛ �عمليِة عقٍل 

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