
 

 
 

اُت الَعْقِل   )6َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 ّ�  ت�اُمُل الـ "َكْيف" اإلداِرّي َمع الـ "ماذا" الَفّ�ِ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

ُل الإنَّ اإلدارَة و�س��اتيِجّياَ��ا، وِعْلُم وِمْ�َنُة إدارِة املشروعات ا�َ�وَ�ُر   ُة ل�ا، ُتَمّثِ  (How) ـ “َكْيَف ـــواملَِطيَّ
ال” ُل  ُتمّثِ بدوِر�ا  وال��  َعة؛  واملَتَنّوِ ا��َتِلَفِة  األشياِء  إدارِة  “ماذاـــ��  ال” (What)… ـ  َدت  َ�َعدَّ ـ  ـــوعليھ؛ 

 )! واِحُد.How(  والـ “َكْيُف” ” (Whats)! “ماذات

ّ�؛ بِ  (1): مثال رِب الّرِ�ا��ِ �و واِحٌد… أما األشياء املضروَ�ة (أمثلة: عدُد    ـ “كيف”،ـــاعتبارِه الَجدَوُل الضَّ
ة، وَمقاديُر ا��اصيل واِئيَّ الدَّ ناُت  الَعّيِ َعة؛    …الس�ان، مساحاُت األرا���،  ُمختِلَفٌة وُمَتَنّوِ إ��) ف�� 

 ”.“ماذا  ـــ ِباعتبار�ا الـ

؛   (2): مثال اإلسالمّيِ الِفْقِھ  الأصوُل  ُظروُفُھ،  ـــِباعتبارِه  فُمخَتِلَفٌة  الِفْقُھ  أما  واِحٌد…  �و  “كيف”،  ـ 
َ�ٌة َفتاواُه؛ ِباعتبارِه ال َعٌة أح�اُمُھ، وُمَتَغّ�ِ  ”.ـ “ماذاـــ وُمَتَنّوِ

ا�ُ�َ��اء  (3):  مثال ال” (Expert Judgement)“اجِ��اُد  أساليب  من  أسلوٍب  ِباعتبارِه  �و “ـ  ـــ؛  كيف”، 
ٌد وُمَتَنّوٌِع؛ ِباعتبارِه الـواِحٌد… أما    ”.“ماذا  ـــما ُيرَجُع فيھ الج��اِد ا�ُ�َ��اء ف�و ُمخَتِلٌف وُمَتَعّدِ

  �� إس��اتي�ّ�ٍ  مشروٍع  أيَّ  أنَّ  إدارّ��ن،  ر�ن  وُمَنّظِ َكُخَ��اء  بَدوِرنا  ُر،  ُنَقّرِ األصو�ّ�ِ  املف�وم  �ذا  بموِجِب 
ّ�ِ ملواصفات املُنَتج أو ا�ِ�دَمة  عا (Facets) الُوجوِد لھ َمْظ�ران وَوْج�ان ّمان؛ َمظَ�ٌر ُ�ع�� با��اِنِب الَفّ�ِ

الـ   أي  للمشروع؛  ال��ائية  �يَجة  النَّ واإلجراءات  “أو  للعمليات  اإلدارّيِ  با��اِنِب  ُ�ع��  وَمظَ�ٌر  ماذا”، 
 ”.واملمارسات والوسائل واألساليب… إ�� للمشروع؛ أي الـ “كيف

ا…   (Vision) َوْجَ�ْ�ن أَ�مُّ �� تحقيق رؤ�ةأما أيُّ املْظَ�َرْ�ن وال َمة؛ فإنَّ ِمّما ال َشكَّ فيھ إس��اتيِجي� املَُنظَّ
وأجَدُر بالّرِعاَيِة من الـ “ماذا”؛ و�� ُ�ّلٍ َخْ��. وَسَ�ُب َيقيِ�نا الَقْطِ�ّ�ِ �ذا أنَّ الـ “كيف”   أ�مُّ ” أنَّ الـ “كيف

؛ وِمن َبد�َ�ِة القوِل أنَّ إعطاَءَك   (Dependent)ماذا” َفُ�َو عاَلٌة وتاِ�ٌع “أما الـ   (Independent) ُمسَتِقلٌّ 
ْيَد (أي: الـ “كيف”) َكَفْيَتُھ الُعُمَر ُ�َلھُ   ا��ا�َع َسَمَكًة (أي: الـ “ماذا”) َكَفْيَتھُ   .َيْوَمُھ، و�عليَمَك إياُه الصَّ

د َ�عليِمنا أو َتدر�ِ�نا) ُمديَر املشروعات، �و �� َجوَ�ِرِه تأ�يٌل لل��ص  وعليھ؛ فإنَّ تأ�يَلنا (ول�س ُمجرَّ
العِتبار أن الـ “ماذا” �� املشروع �و  الذي سُيع�� بمظ�ر الـ “كيف” للمشروع؛ ول�س الـ “ماذا” منھ.  

) ّي�ن”  “الَفّنِ َعَمِل  ّي�ن  )، Techniciansجوَ�ُر  الَفّنِ ن” ” (Techies)و”ا�ُ�َ��اء  قاِنِيّ�ِ و”الّتِ  ،
)Technologists  ٍة وَتداُخٍل َعَم�ّ�ٍ… فيما ب�ن ُحدوِد )، من الناس. وأيُّ َغَ�ٍش وَ�َ�ٍت ِعل�ّ�ٍ… أو ضباِبيَّ
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ِة (�َذْين املَظ�رَ  �شيد  ْ�ن والَوجَ�ْ�ن ُمَؤّداُه إصابُة اإلنتاِجيَّ ة وال�َّ ة �ساوي الَكفاَءة والَفّعاِليَّ اإلنتاِجيَّ
 …!) �� َمْقَتلمجتمع�ن

ف�ن؛ ألنَّ َمْبَلَغ�ُ  ن من املوظَّ قاِنِيّ�ِ �ن والّتِ �ٌّ َفْ�ُمُھ ع�� ا�ُ�َ��اِء الَفِنّيِ م  �ذا املف�وُم اإلداريُّ األصو��ُّ َع��ِ
قيق؛ وُ�م �� �ذا َمعذورون؛ حيث من   ِر ُمْسَتْحِوٌذ وغاِلٌب عليھ اخِتصاُصُ�م الدَّ َصوُّ الِعْلِم والَفْ�ِم والتَّ

ٌر ملا ُخِلَق لھ… ومن ناحيٍة أخرى؛ أنَّ ا��اِلَق َعزَّ َوَجل َرَفَع َ�ْعَضنا َفْوَق َ�ْعٍض َدَرَجاٍت  ؛ أنَّ ُكال� ِمّنا ُمَ�سَّ
ِخَذ َ�ْعُضنا   َيتَّ اّلِ ا (ول�س ِ�ْ�ِر��  )!.َ�ْعًضا ُ�ْ�ِر��

  �� ًرا  ُمَؤخَّ وأَشْعنا�ا  ْسنا�ا  أسَّ ال��  َمقوَلُتنا  �انت  املنَطَلِق  �ذا  ومن 
ِتِھ �ُعذِر الَوْقِت فاْعَلم  َر اإلداريُّ عن إْتماِم ُمِ�مَّ : “إْن َ�َعذَّ حّقِ اإلدارّيِ

أم�ٍن  غ�ُ�  أنھ:  ُم  (Dishonest) إما  غ�ُ�  أو  ا…  ٍل أخالِقي�  ؤ�َّ
(Incompetent)    إدارُة : ِة اإلدارّيِ ا… أو ِ�َلْ�ِ�ما مًعا؛ فَجوَ�ُر ُمِ�مَّ ِمْ�ِني�

 وتدب�ُ� اإلنجاز، ول�س اإلنجاز ذاُتھ”.  

َر اإلداريُّ عن إْتماِم   إْن َ�َعذَّ
ِتِھ �ُعذِر الَوْقِت فاْعَلم   ُمِ�مَّ
ا…   إما أنھ: غ�ُ� َنز�ٍھ أخالِقي�

ٍل ِمْ�نِ  ا أو �ل��ما أو غ�ُ� ُمؤ�َّ ي�
 مًعا 

اإلس��اتيجية،     (Goals) ، ومن َثمَّ الغايات  (Objectives)إدارُة وتدب�ُ� اإلنجاز �ِ�َ�ِة تحقيِق األ�داَف 
جاِه ُرؤَ�ٍة واِ�َ�ة  .القائدة باّتِ

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