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ال يجوز ن�صخ �أو طبع �أو ن�صر �أو �إعادة ��صتخد�م هذ� �مل�صنف �أو جزء منه 

يف �أعمال �لتاأليف و�لرتجمة و�الإعالم و�ملوؤمتر�ت و�لتدريب �الإد�ري 

و�لن�صر �الإلكرتوين �إال بالرجوع �إلى �صاحب حقوق �لطبعة �لعربية: 

�صركة �صعاع - �لقاهرة، و�حل�صول على �إذن خطي بذلك.

جميع حقوق �لرتجمة و�لطبع و�لن�صر و�لتوزيع و�ال�صتخد�م حمفوظة 

لل�صركة �لعربية لالإعالم �لعلمي »�صعاع«.
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�ملحـتـــويـــــــات

- ما الحل في رغبة المدير في إنجاز العمل في أسرع وقت وأفضل جودة؟ 
- ما الفرق بين اللوجستيات واالستراتيجيات والفرق بينهما وبين المصطلحات التي 

من الممكن التوافق بينها أو بين كل منها وبين اآلخر؟
- هل لديكم خدمة صياغة مؤشرات األداء..؟ 

- كيف أتعامل مع الموظف المتمرد؟ 
- أين نجد أدلة عن سياسات وأدلة إجراءات الشركات؟ 

ومساعدة  األيتام  ثة  وإغا المدني  جتمع  الم لمنظمات  االسراتيجي  التخطيط   -
الالجئين في أوقات الطوارئ 

- الفرق المتقاطعة 
- ما أهم المراجع في علم اإلدارة؟ 

- الهياكل التنظيمية وكيفية إعدادها 
- الترهل التنظيمي والفرق بينه وبين التضخم الوظيفي 

- هل ستة سيجما تعني التغيير الجذرى مثل الهندرة؟ 
- الموظف المتمرد والتعامل معه 

- هل تتوافر في المرشح الرئاسي المشير السيسي صفات القائد إذا ما تم تطبيق 
قواعد القيادة عليه؟ 

- مقاومة التغيير 
- خطوت تحويل شركة من االشتراكية-مركزية إلى الرأسمالية 
- ما الخطوات األولى التي أقوم بها عند استالم إدارة مؤسسة؟ 

- الهياكل التنظيمية وكيف أعد هيكاًل عرضًيا يلغي المسميات الوظيفية؟ 
- هل أصلح رئيًسا لوزراء مصر أم ال؟ 

- ما المقصود بـ”مفهوم التأقلم”، وما التأقلم اإليجابي؟ 
- ما حوكمة المعلومات؟ 

- ماذا تعني إدارة المشتريات؟ وما أهدافها؟ وكيفية العمل عليها؟ 
- ما عناصر اإلدارة الناجحة وسبل تطويرها؟ 

- كيف أنجح في الحكومة وما الكتب التي تنصحونني بها؟ 
- كيف تعمل شبكات الفرق؟ 

- الفرق بين الخطة واالستراتيجية وأنواع الخطط 
- وظيفة مدير الشؤون اإلدارية - وكيف أعيد تنظيم الشركة؟ 

- هل هناك أنواع للخطط التنفيذية، وما الفرق بينها؟ 
- الرجاء توضيح التبعية للمديرين المعينين في الهيكل التنظيمي 

- كيف أضع لوائح وأنظمة للمؤسسة؟ 
- الذكاء االستراتيجي.. ما هو؟ 

- كيف أعيد تنظيم عملي؟ 

5

7

9

10

12

14

16

19

22

24

26

28

30

32

34

35

38

40

42

44

46

48

50

52

55

57

59

61

64

66

68

This copy is licensed to:  Abdalrazaq1433@gmail.com  Edara.com User:  325434 and is not to be shared.  Any illegal
sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual property rights.  Without further notice we will prosecute to
                                                                    the fullest extent allowed by law.



- كيف أضع خطة عمل؟ 
- الفرق بين المهام والمسؤوليات الوظيفية 

- ما الفرق بين الرؤية والرسالة 
- كيف يمكننا تحفيز موظفي القطاع العام؟ 

- ما الفرق بين اإلجراءات واآلليات 
- ما الفرق بين مجتمع المعرفة وإدارة المعرفة؟ 

- التعاون اإلداري.. كيف يتحقق في المؤسسات العربية؟ 
- ما أسس تصميم الهياكل التنظيمية في المنظمات العصرية؟ 

- النقاط الرئيسية إلعداد خطة العمل 
- كيف يمكن أن أكون قائًدا مؤثًرا. ؟ 

- انتقال إدارة شركة طيران 
- بناء المؤسسات أو البناء المؤسسي وما يقابله باللغة اإلنجليزية 

- ما أسس بناء الهيكل التنظيمي للمنظمة؟ 
- تغير الهيكل التنظيمي على فترات قصيرة متقاربة 

- التحول إلى المؤسسية 
- كيفية اتخاذ القرارات الحاسمة؟ 

- طريقة التحفيز 
- كيف أدير من هم أكبر مني سًنا؟ 

- إدارة الجودة الشاملة 
- ُمقدم على تحدٍّ كبير فماذا أقرأ من خالصات، وكيف أضع خطة تطوير لشركتنا؟ 

- أبحث عن بحوث وكتب تخص اإلدراة 
- كيفية التعامل مع الموظفين 

- كيفية التعامل مع الموظف الحكومي من حيث اإلشراف وتقييم األداء 
- التعامل مع الموظف البطيء 

- طريقة التعامل مع الموظفين 
- كيف تتعامل مع موظف سيئ األخالق  

- التعامل مع مجلس إدارة شركتي 
- المشروعات ومرحلة الشيخوخة 
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استشارات القيادة و اإلدارة

5 سلسلة حوار بين المدير والخبير

�إتقان  �أ�صرع وقت و�أف�صل جودة، ورغبة �ملوظف يف  ما �حلل يف رغبة �ملدير يف �إجناز �لعمل يف 

�لعمل ولو على ح�صاب �لوقت، وكيف ي�صل �لطرفان �إلى نقطة م�صرتكة؟ 

�الإجابة: عميلنا �لعزيز �أ�صامة، �ملحرتم 

حتية و�صالًما لك وبعد.. 

فاأول ما يتبادر �إلى �لذهن فور قر�ءة �صوؤ�لك �ال�صت�صاري هو خال�صة كتاب »مهام بال �أخطاء: 

��صتخد�م �أ�صاليب �لطيارين لتحلق عالًيا وتك�صب معارك �الأعمال«. وبعد ذلك نتذكر خال�صات 

)كايزن( و�الإد�رة من موقع �الأحد�ث، ثم نتذكر �صتة �صيجما ودورها يف تقليل �لفاقد وزيادة 

�لعائد حتى ن�صل �إلى نقطة تعظيم �لعائد. 

تكلفة  باأقل  فيها عمالءنا  ننتج ونخدم  �لتي  �ملثالية  �لنقطة  �إلى  �لو�صول  �لعائد هو  تعظيم 

ممكنة وباأعلى جودة ممكنة. ولذلك فاإنه ال ميكن �الأخذ بر�أي �ملدير وال بر�أي �ملوظف وال بر�أي 

خرب�ء وم�صت�صاري �الإد�رة. من يحدد ويحكم ويدير �أية موؤ�ص�صة هو �لعميل. 

�لطائرة  فلنتذكر  �أخطاء«  بال  »مهام  طيار�ن  كتبه  �لذي  �جلودة  كتاب  تذكرنا  �أننا  ومبا 

�ملاليزية �لتي �ختفت يف �ملحيط �أو من �لعامل، و�لطائرة �ملاليزية �الأخرى �لتي �صقطت ب�صبب 

د �أو �صل�صلة من �الأخطاء �للوج�صتية و�ل�صيا�صية و�الإن�صانية، ونحاول �أن نتخيل  خطاأ ب�صري متعمَّ

ر�أي �لعميل فيها. �لعمالء هم �لركاب �لذين ذهبو� �صحايا ب�صبب �ل�صرعة و�خت�صار �لطريق �أو 

عدم �ملر�جعة �أو �أخطاء يف �ل�صيانة �أو، �لخ، فالعمالء �لقادرون على تقييم �أد�ء �صركات �لطري�ن 

ما الحل يف رغبة املدير يف 
إنجاز العمل يف أسرع وقت 

وأفضل جودة؟
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سلسلة حوار بين المدير والخبير6

استشارات القيادة و اإلدارة

و�ملالحة ومنظمات �لطري�ن �ملدين ومنظمات حقوق �الإن�صان ذهبو� �صحايا لرت�كم �الأخطاء. 

فمن منظور �لعميل فاإن �لقر�ر هو: »�أعطني جودة باأقل تكلفة يف �لوقت �ملنا�صب، و�إال �صاأذهب 

�إلى �ملناف�صني«. ومن هنا وجدت نظم �جلودة و�ملقارنة �ملرجعية وقو�نني باريتو )قانون �أو مبد�أ 

20/80( �لذي ين�س - مثاًل - على �أنه ميكن زيادة �لعائد بن�صبة %80 �أو زيادة �ل�صرعة بنف�س 

�لن�صبة بالتخل�س من %20 من �الأخطاء �أو حت�صني %20 فقط يف �لعمليات �أو �خلطو�ت. 

�الأد�ء«  تقييم  يف  �ل�صبعة  »�الأخطاء  بعنو�ن  ر�ئع  مقال  �الإد�ري  �ملختار  من   64 �لعدد  يف 

�أن  ورغم  �صيجما،   6 حول  مقال  �لعدد  نف�س  من  �لعا�صرة  �ل�صفحة  وعلى  و9(،   8 )�ل�صفحات 

�ملقالني مكتوبان من قبل خرب�ء خمتلفني فاإن �أحدهما يكمل �الآخر، و�ل�صبب �أن كاًل منهما يوؤدي 

�إلى �الآخر. 

كلمة  �أو  نقطة  �إلى  �ملوظف  مع  �ملدير  ي�صل  و�أن  ر�أيهم،  و�صماع  �ملوظفني  �ملهم طبًعا متكني  من 

�صو�ء و�تفاق على �صرعة وترية �الأد�ء وجودته، ولكن �حلكم �الأول و�الأخري هو �لعميل �لذي 

�صيتلقى �خلدمة �أو ي�صتخدم �ملنتج. 

و�هلل �أعلم.. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u مهام بال �أخطاء. 

u �لعميل يدير �ل�صركة. 

u �الإد�رة فائقة �ل�صرعة. 

u �الإد�رة من موقع �الأحد�ث. 

u طريقة �صتة �صيجما.

u �صيجما �لب�صر. 

u قاعدة 20/80. 

u �لنظرية �لر�بعة.
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استشارات القيادة و اإلدارة

7 سلسلة حوار بين المدير والخبير

نتنا  كل عام و�أنتم بخري. ت�صوقنا �إلى حو�ر�تكم �لر�ئعة و�ملفيدة، و�أوؤكد لكم �أن خال�صتكم مكَّ

من تطوير �لنف�س �لب�صرية وتطوير جمال �الأعمال �خلا�س بنا وتطوير �أ�صياء كثرية �كت�صفناها، 

و�صوف نكت�صف �لكثري منها. �ل�صوؤ�ل: ما �لفرق بني �للوج�صتيات و�ال�صرت�تيجيات و�لفرق بينهما 

وبني �مل�صطلحات �لتي من �ملمكن �لتو�فق بينها �أو بني كل منها وبني �الآخر؟ 

�الإجابة: �الأخ حممود، �ملحرتم

�ل�صالم عليكم وكل عام و�أنتم بخري.

يكون  �أن  �الأف�صل  من  ولذ�  و�للوج�صتيات،  �ال�صرت�تيجيات  بني  مبا�صرة  عالقة  هناك  لي�صت 

�الإد�رة  فاإن  وباخت�صار  كبري.  الأنه  �لفرق  عن  ولي�س   - قليل  وهو  بينهما،  �لت�صابه  عن  �ل�صوؤ�ل 

لتو�صح  مثاًل  و�حلروب  �جليو�س  ولناأخذ  �ال�صرت�تيجية.  �خلطط  تخدم  �أن  ميكن  �للوج�صتية 

�لفكرة:

�ال�صرت�تيجية هي و�صع وت�صكيل وتطبيق �الأهد�ف �لكربى �لتي يريد �أي جي�س حتقيقها يف 

�أية معركة مثاًل، فهي حتدد �الجتاه �لعام للجي�س )�ملنظمة( �أو �ل�صركة �أو حتى دولة باأكملها. 

فهي ت�صعى �إلى ك�صب �حلرب مثاًل دون �لتفكري بالتفا�صيل �لتي ترتك لو��صعي �خلطط �لتكتيكية 

و�لتنفيذية. 

توؤمن  �لتي  �لتوريد  �صل�صلة  من  جزء  هي  �للوج�صتيات  فاإن  �ملعركة  يف  �جلي�س  �إلى  بالن�صبة 

ما الفرق بني اللوجستيات 
واالسرتاتيجيات والفرق بينهما وبني 
املصطلحات التي من املمكن التوافق 
بينها أو بني كل منها وبني اآلخر؟ 
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سلسلة حوار بين المدير والخبير8

استشارات القيادة و اإلدارة

�الأفر�د و�لعتاد و�ملاء و�لغذ�ء و�لدو�ء و�لك�صاء، �لخ.. فوظيفتها تاأمني و�صول �أي �صيء من مكان 

من  منتج  تو�صيل  �لبيزن�س هي عملية  ��صتخد�مه. يف  مكان  �إلى  �صناعته  �أو  �أو تدريبه  �إنتاجه 

مكان �إنتاجه �أو �صنعه �إلى مكان �صر�ئه و��صتخد�مه، وهكذ�. 

يف حالة غزة مثاًل: 

حاربت  لو  حتى  �إ�صر�ئيل..  لهزمية  �لكربى  وخططها  �أفكارها  هي  حما�س  ��صرت�تيجية 

وم�صادر  و�ت�صال..  مو��صالت  وطرق  ومعابر  منافذ  وجود  من  بد  ال  ذلك،  حتقق  مبفردها لكي 

حيث  �إلى  تو�صيله  �للوج�صتية  �الإد�رة  تتولى  ما..  مكان  يف  ولبا�س  ونا�س  و�أفر�د  وعتاد  متويل 

يحتاجه مقاتلو حما�س يف �ملعركة.. 

نرجو �أن يكون �ملثال و��صًحا.. 

كل �صنة و�أنت طيب.. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching
بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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استشارات القيادة و اإلدارة

9 سلسلة حوار بين المدير والخبير

وما  و�ملوؤ�صر، وما �لدليل �لذي يقابله؟  للمدر�صة  �الأد�ء  موؤ�صر�ت  �صياغة  خدمة  لديكم  هل 

�أف�صل �آلية للتوثيق، وما �ل�صعر لثمانية �أهد�ف، مثاًل: كيف �أوثق �الآتي؟ )مل يتم ح�صر �ل�صركاء 

وال توجد منهجية( �صاملة، و��صحة �ملعامل، منتظمة �لتطبيق، تتم مر�جعتها، وحت�صينها )تبني 

�لقيمة �مل�صافة من �ل�صر�كات و�آلية تطويرها.. 10 ال يوجد دليل على �تباع منهجية( �صاملة، و��صحة 

�ملعامل، منتظمة �لتطبيق، تتم مر�جعتها، وحت�صينها )للتعامل مع �ملقرتحات و�ملالحظات �ملقدمة(. 

�الإجابة: �الأخ �الأ�صتاذ بدر، �ملحرتم 

�ل�صالم عليكم. وكل عام و�أنتم بخري 

لي�س لدينا مثل هذه �خلدمة، ولكن ميكنك ��صتنباطها وتقنينها بعد ��صتخر�جها من )مكتبة 

�لرتبويني و�ملعلمني( �لتالية:

http://edara. com/Khulasat/Default. aspx?ProductTypeID=6%3C

نتمنى لك �لتوفيق عرب �ال�صرت�ك وقر�ءة خال�صات كتب �لرتبية و�لتعليم �إن �صاء �هلل. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com

هل لديكم خدمة صياغة 
مؤشرات األداء.. 
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كيف �أتعامل مع موظف متمرد علًما �أنه: رف�س �أد�ء �أعمال معينة ب�صكل �صريح ومعلن - يرف�س 

�لعمل  �لعمل بف�صله من  لو�ئح ونظم  �لعام - ت�صمح  �لقطاع  موؤ�ص�صتنا يف   - ح�صور �الجتماعات 

�إطار زمني حمدد، ومل  �أعمال معينة �صمن  - ُو�صع له و�صف وظيفي و��صح ومت تكليفه باإجناز 

ي�صتجب. مع �ل�صكر م�صبًقا. 

�الإجابة: �لعميل �لكرمي/ كرمي �ملحرتم 

تون�س  

�ل�صالم عليكم ورم�صان مبارك.. 

324(.. ولكن  2014 )�ال�صت�صارة رقم  19 �أبريل  لقد �صبق لنا �الإجابة عن �صوؤ�ل م�صابه يف 

ذ�ك �ل�صوؤ�ل مل يكن يف مثل و�صوح �صوؤ�لكم هذ�. ون�صيحتنا هي:

مبا �أن �ملوظف رف�س تنفيذ �لتعليمات، و�اللتز�م باحل�صور و�الن�صر�ف، وح�صور �الجتماعات، 

فمن �لو��صح �أنه ال يريد �لعمل، �أو ال يحب وال ي�صتطيع تنفيذ �ملهمات �ملوكلة �إليه، �أو ال يحب 

�لوظيفة ذ�تها، �أو ال يحب مكان �لعمل، �أو �أنه عنيد وغري متقبل لروؤ�صائه ولزمالئه. ورمبا �أنه 

ي�صتند �إلى )و��صطة( �أو دعم من �صخ�صية �إد�رية عليا د�خل �جلهة �حلكومية. وعليه، ومبا �أن 

�أن يتم وفق �الإجر�ء�ت  �أمر مقبول، و�الأف�صل  �لعمل ت�صمح بف�صله من عمله، فاإن ف�صله  لو�ئح 

�لنظامية �ملعمول بها د�خل �ملوؤ�ص�صة وبهدوء، ودون ت�صرع �أو �صر�ع �أو تهديد �أو وعيد. 

وكما �أجبنا من قبل، فاإن كنت �أنت �مل�صوؤول �ملبا�صر عنه، فعليك مبا يلي:

يكون  �أن  على  �إليه،  متو�لية  �إنذ�ر�ت  وتوجيه  خطًيا،  �لرف�س  وحاالت  خمالفاته  توثيق    -

هناك فا�صل زمني ال يقل عن �صهر بني �الإنذ�ر و�الآخر. 

كيف أتعامل 
مع املوظف املتمرد؟
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�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية و�ل�صوؤون �لقانونية و�صوؤون  -  مناق�صة �حلالة مع رئي�صك �الأعلى ومع 

)ولي�س  م�صكالته  من  و�لتخل�س  معه  للتعامل  عليها  متفق  خطة  وو�صع  )�ملوظفني(،  �لعاملني 

بال�صرورة منه(. 

-  عقد جل�صة خا�صة مع �ملوظف ومو�جهته بكل هدوء ب�صلوكه �لوظيفي، و�إعطاوؤه عدًد� من 

بها،  �صغوًفا  نف�صه  له ويجد  �أخرى حمفزة  مهمات  �أد�ء  �أو  �أخرى  �إلى وظيفة  لالنتقال  �لبد�ئل 

و�لطلب منه �لتوقيع على حم�صر �التفاق. فاإن رف�س، تتم كتابة مذكرة بذلك توجه �إلى �الإد�رة 

�لقانونية ول�صوؤون �لعاملني. 

-  بذل جهد خمل�س و�أمني للبحث له عن وظيفة �أخرى يف نف�س �ملوؤ�ص�صة �أو �جلهة، ليعمل حتت 

�إد�رة مدير �آخر للتاأكد من �أن �لت�صخي�س مو�صوعي ولي�س �نطباعًيا �أو �صخ�صًيا. 

وخرج  ��صتجابته،  بعدم  �لتحقيق  جهة  �أو  �للجنة  و�أقرت  وعناده،  مترده  على  ��صتمر  �إذ�    -

�حلكم عن د�ئرة �النطباع �ل�صخ�صي، وتاأكدت �أن زمالءك وروؤ�صاءك ي�صاطرونك ذ�ت �لر�أي؛ يف 

هذه �حلالة ميكن ف�صله من �لعمل، بل يجب ف�صله من �لعمل بعد �نق�صاء مدة �آخر �إنذ�ر. 

ف�صل �ملوظف من وظيفته لي�س نهاية �ملطاف، ولي�س جرمية، لي�س قر�ًر� ي�صتوجب �العتذ�ر، 

�إيجابيات كثرية. يف كثري من �الأحيان يكون  �إلى م�صتوى �لو�جب، الأن له  �أحياًنا يرتقي  بل هو 

هذ� �لقر�ر �صائًبا ومفيًد� للطرفني: �ملوظف و�ملوؤ�ص�صة، حيث يجد �ملوظف بد�ئل �أف�صل مل�صتقبله 

�ملهني، وجتد �ملوؤ�ص�صة بدياًل منتًجا ي�صاهم يف رفع م�صتوى �أد�ئها. 

يف �لعددين �ملرفقني من خال�صات وعالقات �صتجد �أفكاًر� مفيدة يف هذ� �ملو�صوع. 

نتمنى لكم وملوؤ�ص�صتكم ولبلدكم كل �خلري و�لنماء. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �لتعامل مع �لنا�س �صعبي �ملر��س. 

u نباح ي�صبه �ل�صمت. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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ا �للو�ئح  نرجو من �صيادتكم �لرد على �أ�صئلتي حول �صيا�صات �ل�صركات، وفل�صفة �ل�صركات، و�أي�صً

لل�صركات؛ هل هناك كتب خم�ص�صة لهذه �ملو�صوعات بالتحديد؟ ولكم جزيل �ل�صكر.. 

�الإجابة: �لعميل �لكرمي/ حممد 

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد:

هناك �أدلة �إجر�ء�ت و�إر�صاد�ت عمل ولو�ئح تنظيمية كثرية لل�صركات. �مل�صكلة يف مثل هذ� 

�لنوع من �لكتب و�مل�صادر �أنها تختلف من دولة �إلى �أخرى، كما �أن مو�صوعاتها متعددة، فكل �إد�رة 

وكل ن�صاط وكل ق�صم، ميكن �أن يكون له دليل �إجر�ء�ته. كما �أنها كثرًي� ما تتفاوت من �صركة �إلى 

�أخرى، ال �صيما يف �ملوؤ�ص�صات �لكبرية. فكل موؤ�ص�صة حتاول تطوير �أدلتها لكي تتو�ءم مع �صيا�صات 

ا د�ئمة �لتغيري.  �لعمل فيها، ويف �لدولة �لتي تنتمي �إليها، وهذه �أي�صً

على �صبيل �ملثال: هذ� �لر�بط يعر�س لك دلياًل حلوكمة �ملوؤ�ص�صات، وهو دليل �أمريكي م�صهور، 

�لب�صرية  للمو�رد  �أدلة  مثله  و�صتجد  كربى،  موؤ�ص�صة  �أي  �أن�صطة  من  و�حًد�  جانًبا  يتناول  لكنه 

و�الإد�رة �ملالية و�مل�صرتيات، وهكذ�:

Corporate Governance: Principles, Policies and Practices [Paperback]

Bob Tricker (Author) 

http://www. amazon. com/Corporate-Governance-Principles-Policies-Prac-

tices/dp/0199607966/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1404055072&s-

r=1-1&keywords=corporate+policy

أين نجد أدلة 
عن سياسات وأدلة 
إجراءات الشركات؟
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�أما يف �لعامل �لعربي فاإن �أ�صهر �الأدلة هو ما �أ�صدرته موؤ�ص�صة نا�صر غطا�س، وقد تنوعت �أدلتها 

وغطت معظم �ملو�صوعات. �إال �أنها رمبا باتت قدمية �الآن، حيث �إننا مل نتابعها منذ عدة �صنو�ت. 

وميكنك �لرجوع �إليها عرب موقعهم على �الإنرتنت يف �لر�بط �لتايل:

http://www.alidara.com/View/Products

موقعكم  �أو  موقعنا  ومو�كبة  وتطور�ت  حتديثات  مثل  يف  �لكثري  يوجد  ال  رمبا  عام،  وب�صكل 

�لعامل  �إلى  �لعاملي  �الإد�ري  �لفكر  نقل  يف  يتاأخر  وال  يتو�نى  وال  ينفك  ال  �لذي   -Edara.com

�لعربي �أواًل باأول، وب�صكل منتظم ويتم حتديثه على �لدو�م. 

ناأمل �أن تكون �إجابتنا كافية وو�فية. ونتمنى لكم �لتوفيق. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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جماله.  يف  �لر�ئد  )�إد�رة.كوم(  م�صروع  على  للعاملني  و�صاكر  ومقدر  ممنت  �أنا  عليكم  �ل�صالم 

�صورية  �أيتام  مل�صروعات  �ال�صرت�تيجي  �لتخطيط  يف  �قروؤها  مبادة  عليَّ  ت�صريو�  �أن  ميكن  هل 

ح�صرت معكم دورة يف �لتخطيط �ال�صرت�تيجي يف جدة لكن ما زلت �أبحث يف مو�صوع �لتخطيط 

�ال�صرت�تيجي يف م�صروعات رعاية �الأطفال و�أيتام �صورية، فاأنا �أعمل يف منظمات جمتمع مدين 

ينق�صها �لتخطيط �ال�صرت�تيجي، وعذرهم �أننا يف حالة طو�رئ و�إنعا�س م�صتعجلة و�صكًر� لكم. 

�الإجابة: �الأخ �أحمد �ملحرتم

�ل�صعودية 

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد:

من  �لكثري  وبعد  هذ�  �ل�صعب.  �ملو�صوع  هذ�  يف  �مل�صورة  تقدمي  يف  �لتاأخر  عن  نعتذر  فبد�ية 

�لتفكري، و�لبحث يف موقعنا تبني �أن كلمة ��صرت�تيجية وتخطيط وردت مئات �ملر�ت، مما �صهل 

علينا يف �لنهاية �نتقاء �ملو�د �ملنا�صبة. 

ملوؤ�ص�صات  �الجتماعي  و�لدور  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  على  �لرتكيز  �لفا�صل  �أخانا  عليكم  ن�صري 

�الأعمال و�خلدمات �حلكومية ومنظمات �ملجتمع �ملدين، ال �صيما دور �صبكات �لتو��صل �الجتماعي 

يف ت�صريع عمليات �الإغاثة وتقدمي يد �مل�صاعدة يف حاالت �لطو�رئ �لعاجلة ويف �إد�رة �الأزمات 

�الجتماعية و�الإن�صانية. 

التخطيط االسرتاتيجي 
ملنظمات املجتمع املدني وإغاثة 
األيتام ومساعدة الالجئني يف 

أوقات الطوارئ
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�ملتغري�ت  ت�صارع  ظل  يف  يرت�جع  بد�أ  قد  �ال�صرت�تيجي  �لتخطيط  دور  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

نكتب  وكيف  للقيادة،  وول�س  جاك  مثل:  �لتنفيذ  خال�صات  ا  �أي�صً �إليكم  نر�صل  ولذ�  �لعاملية، 

�خلطة �لتنفيذية، و�لتخطيط �لتنفيذي، و�لتخطيط �لت�صغيلي وثقافة �لتنفيذ. هذ� ف�صاًل عن 

)نظرية  قوتها  حماور  على  �ملوؤ�ص�صات  تركيز  من  جتدونه  وما  �لتقليدي  �ال�صرت�تيجي  �لتفكري 

“ما  جاري هامل( وفكر بورتر يف �لتخطيط �ال�صرت�تيجي و�مليزة �لتناف�صية �لذي جتدونه يف 

�ال�صرت�تيجية؟”؛ وقد مت �إدر�ج كل ذلك فيما يلي:

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u ما �ال�صرت�تيجية؟ 

u �لربنامج �لعملي لكتابة �خلطة �ال�صرت�تيجية. 

u �خلر�ئط �ال�صرت�تيجية.

u ��صرت�تيجية �ل�صوق �الأزرق. 

u �ملوؤ�ص�صة �الأخالقية. 

u خطة �ل�صاعة �لو�حدة ال�صرت�تيجية منو ر�ئدة. 

u فن ��صتثمار �لقيم. 

u �لعالقات �لعامة و��صرت�تيجيات �إد�رة �الأزمات  يف دنيا �ملعلومات. 

u و�صفات “جاك ول�س” �الأربع للقيادة. 

u ثقافة �لتنفيذ.

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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ما  ني�صان من �خل�صارة(  �صركة  �إنقاذ  كارلو�س غ�صن يف  ��صتخدمها  )�لتي  �ملتقاطعة  �لفرق  ما 

�لفائدة من �لفرق �ملتقاطعة يف �لعمل؟ وكيف ميكن تطبيقها؟ متى يتم ��صتخد�م هذه �لفكرة �أو 

�لعملية؟ 

�الإجابة: �الأخ �صالح، �ملحرتم 

�ل�صعودية  

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. وبعد:

عندما �نتقل كارلو�س غ�صن من �صركة رينو يف فرن�صا لقيادة �صركة ني�صان يف �ليابان، ��صطر 

19 ع�صًو� يغطون  �إذ �أح�صر فريًقا متنوًعا معه من فرن�صا �صم  �إلى تكوين فرق عمل متقاطعة، 

عون مع فرق عمل يابانية مطعمة بعدد  جميع �لوظائف �الإد�رية. عمل هوؤالء �ملديرون �ملتنوِّ

قليل من �خلرب�ء �الأملان و�الأمريكان يف ظروف عمل �صعبة ويف بيئة قائمة على تنوع �لثقافات 

وتعدد �للغات. وب�صبب �حلما�صة �لتي متتعو� بها يف �لبد�ية، جنحت �لتجربة، ثم بد�أت م�صكالت 

�لتنوع �لثقايف و�ختالف �ل�صلوكيات و�لعقليات تظهر بالتدريج، حتى مت تقلي�س عدد �ملديرين 

غري �ليابانيني الحًقا، و�نهمك كارلو�س غ�صن بعد �لنجاحات �الأولى يف حل �لكثري من �ل�صر�عات 

�لنا�صبة د�خل تلك �لفرق. 

�إد�ر�ت  �إلى  ينتمون  �أع�صاء  من  تتكون  عندما  كربى  جناحات  حتقق  �ملتقاطعة  �لعمل  فرق 

ووظائف خمتلفة، يف د�خل �ل�صركة �لو�حدة، ويف بيئة عمل وثقافة م�صتقرة ومتجان�صة. مثل 

الفرق املتقاطعة
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ن فريًقا ي�صم �أع�صاء من: �الإد�رة �ملالية و�لت�صويق و�ملو�رد �لب�صرية و�لبحث و�لتطوير  �أن نـُكوِّ

و�الإد�رة �لهند�صية مثاًل، و�أحياًنا من م�صت�صارين خارجيني، ورمبا موردين �أو حتى عمالء. فكما 

هو و��صح فاإن فرق �لعمل �ملتقاطعة تكون لتحقيق �الأهد�ف �لتالية:

خمتلفة  تفكري  مد�ر�س  �إلى  ينتمون  �لفريق  �أع�صاء  الأن  و�البتكار  �الإبد�ع  جرعات  زيادة   .1

وتخ�ص�صات خمتلفة، وميتلكون خرب�ت متنوعة ومتباينة. وكثرًي� ما تكون �ملهمة �لتي يكلفون 

ا قبل ت�صكل ذلك �لفريق.  بها جديدة على معظمهم، كما �أن كثريين منهم ال يعرفون بع�صهم بع�صً

2. حل م�صكالت م�صتع�صية مل ت�صتِطع كل �إد�رة �أو فرع �أو ق�صم حلها على �نفر�د. 

3. �تخاذ قر�ر�ت يتحمل م�صوؤوليتها فريق جديد ال يخ�صع لتبعات قر�ر�ت �صابقة وال ل�صغوط 

يعاين منها �ملديرون �الأفر�د، وال حلاالت ف�صل معروفة قد تثري �خلوف بني �أفر�د �لفريق. 

و�إد�رية  فنية  وخلفيات  وتخ�ص�صات  خرب�ت  حتتاج  ومركـَّبة  معقدة  م�صروعات  تنفيذ   .4

متنوعة وذكاء�ت متعددة. 

5. �لع�صف �لذهني و�صبط �جلودة و�لتفكري خارج �ل�صندوق بحرية مطلقة. 

باهظة  خارجية  ��صت�صارية  ب�صركات  �ال�صتعانة  من  بداًل  د�خلية  حلول  �إلى  �للجوء   .6

�لتكاليف. 

7. �لعمل باأريحية وبروح دميوقر�طية تخلو من �لتحيز�ت و�الأحكام �مل�صبقة. 

كان “بيرت در�كر” �أول خبري �إد�رة عاملي يتكلم عن فرق �لعمل �ملتقاطعة ودورها يف بناء �لثقة 

يف  وجنح  كثرية،  �صركات  طبقتها  وقد  �ملا�صي.  �لقرن  �صبعينيات  يف  ذلك  وكان  �ملنظمات،  د�خل 

من  عقد  بحو�يل  غ�صن”  “كارلو�س  قبل  �إلكرتيك”  “جرن�ل  �صركة  يف  ول�س”  “جاك  تطبيقها 

�لزمن. ولكن برع يف هذ� �لنوع من �لفرق �ليابانيون �أكرث من غريهم، وقد طبقها �لكوريون �أكرث 

من �ليابانيني يف جماالت �لبحث �لعلمي و�البتكار و�لتطوير، مقارنة بتطبيقات �الأمريكان لها يف 

حل �مل�صكالت و�إد�رة �مل�صروعات وحت�صني �جلودة. 
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لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �لدليل �الإر�صادي لبناء فرق �لعمل. 

u �ملجموعات �ل�صاخنة. 

u خم�صة �أمناط من �خللل تهدد فرق �لعمل. 

u �أ�صر�ب �لنمل و�أ�صر�ر �لتعاون. 

u �لنقلة.

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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�صوؤ�يل هو: ما �أهم �ملر�جع يف علم �الإد�رة باللغة �لعربية �أو �ملرتجمة، ملن يريد �لتخ�ص�س يف 

علم �الإد�رة؟ �أمتنى منكم �لرد. 

�الإجابة: �ل�صادة حلويات �ملحرتمون 

تركيا 

حتية طيبة. وبعد:

هناك نوعان من �لكتب و�ملر�جع �ملتخ�ص�صة يف �الإد�رة. هناك كتب ومر�جع �أكادميية، وكتب 

�إن هناك  �أن تدر�س يف �جلامعات حيث  يف�صل  �الأكادميية  �لكتب  �لعامة.  �إلى  ومر�جع موجهة 

�أ�صاليب منهجية ومدر�صني ل�صرحها وتقدميها مب�صطة للد�ر�صني. وهناك كتب عامة موجهة �إلى 

�لعامة يف كل مناحي �الإد�رة مثل:

-  �لقيادة وت�صمل �لروؤية و�إد�رة �الأزمات وحل �مل�صكالت و�تخاذ �لقر�ر�ت و�لقيم و�أخالقيات �لعمل؛ 

-  �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتدريب؛ 

-  �لت�صويق و�ملبيعات و�لعالقات �لعامة و�لعناية بالعمالء؛ 

-  �جلودة و�الإنتاج و�لتوزيع؛ 

-  �لتخطيط و�إد�رة �لتغيري و�لتطوير؛

-  �القت�صاد و�الإد�رة �ملالية و�ال�صتثمار؛ 

- مهار�ت �لنجاة يف �حلياة و�لنجاح و�لتفوق �أو ي�صمى )تنمية وتطوير �لذ�ت(.

ما أهم املراجع 
يف علم اإلدارة؟ 
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�إن  �أما  متخ�ص�س.  مبعهد  تلتحق  باأن  فنن�صح  و�الأكادميية  �لعلمية  �لدر��صة  تريد  كنت  فاإن 

كنت تريد �لثقافة �لعامة و�لتعلم �لذ�تي وفهم كل �صيء ومتابعة كل جديد، فاإننا نن�صحك �أواًل 

عرب  وذلك  �إد�رة.كوم..  موقعنا:  على  �ملديرين  وحقائب  �ملتخ�ص�صة  باملجموعات  باال�صرت�ك 

�لر�بط �لتايل:

http://www.edara.com/Libraries/

كما ميكنك �صر�ء �ملجموعة �لكاملة لالإد�رة يف �ل�صيارة - �أو �صل�صلة �لكتب �الإد�رية �مل�صموعة 

عرب �لر�بط �لتايل:

http://www.edara.com/EdaraInCar/

وتتميز �ملجموعة �الأخرية باأنك ت�صتطيع مو��صلة �ال�صتماع �إليها يف �أثناء �لقيادة و�لرتحال 

ويف �الإجاز�ت، وحتى يف �أثناء �لعمل، �إن كنت توؤدي عماًل يدوًيا ال فكرًيا وال ذهنًيا، وهي ت�صم 

100 حلقة ت�صمل كل مو�صوعات �الإد�رة تقريًبا. 

هذ� وقد ر�صحنا لك �لكتب �لتالية الأنها تغطي عدة مو�صوعات متكاملة وذ�ت �أهمية للمدير، 

وميكن �صر�وؤها بعر�س خا�س. ويف حالة رغبتك يف تعميم �لتعلم �الإد�ري على كل �ملوؤ�ص�صة نقرتح 

عليكم �ال�صرت�ك �ل�صامل للموؤ�ص�صة ككل، لتتوفر لكم جمموعة ر�ئعة تفيد كل �لعاملني معكم. 

مع متنياتنا لكم بالنجاح و�لتفوق،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �ل�صبب قبل �لذهب. 

u �الإد�رة بالفطرة للمدير ورجال �الأعمال. 

u �لدليل �لعلمي لتدريب �ملديرين. 

u �إعادة هند�صة نظم �لعمل يف �ملنظمات - �لهندرة.

u هندرة �ملو�رد �لب�صرية. 

u �لطريق �إلى مكة: حدد وجهتك وحقق هدفك. 
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u �أخالق �لعمل. 

u فر�صان �الإد�رة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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للموؤ�ص�صات  �لتنظيمية  �لهياكل  �إعد�د  كيفية  عن  �أ�صاأل  ر�فد،  �مل�صرتك  �أنا  عليكم.  �ل�صالم 

و�ملنظمات و�ل�صركات مع فروعها �مل�صرتكة باأماكن خمتلفة، مع �لتقدير. 

�الإجابة:

عميلنا �لكرمي/ ر�فد �ملحرتم 

�لعر�ق 

�ل�صالم عليكم:

�ال�صت�صارة.  هذه  حمتوى  ن�صر  �إعادة  وي�صرنا  هذ�،  �صوؤ�لكم  عن  �أجبنا  �أن  لنا  �صبق  لقد 

ن�صميها  �ملديرين كما  �أو مكتبات  �ملتخ�ص�صة على موقعنا  �ملكتبات  �إلى  �لرجوع  وكبد�ية ميكنك 

و�الهتمام �أكرث مبجموعتي: �ملو�رد �لب�صرية و�لتخطيط و�لتطوير على �لر�بط �لتايل:

http://www.edara.com/MyAccount/Answer. aspx?QuestionID=2604

بالن�صبة �إلى �لهيكل �لتنظيمي و�أ�ص�صه فاإن حجمه وت�صميمه يعتمد على حجم �ملنظمة وعدد 

�إليها. وب�صكل عام هناك  �لتي تنتمي  �أن�صطتها و�ل�صناعة  �إد�ر�تها وفروعها و�أق�صامها وطبيعة 

عدة �أ�صكال للهياكل �لتنظيمية هي:

1. �لت�صميم �لب�صيط �أو �ل�صهل وهو �لذي ياأخذ �ل�صكل �لهرمي بد�ية من رئي�س جمل�س �الإد�رة 

ثم �ملدير �لعام و/ �أو نائبه، ثم بقية �الإد�ر�ت.. وهكذ�. 

�لهيكل  �إد�رة وكل ق�صم �صندوقه يف  �لت�صميم ح�صب �الأق�صام و�الإد�رة بحيث ي�صبح لكل   .2

الهياكل التنظيمية 
وكيفية إعدادها
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�لتنظيمي. 

3. �لت�صميم ح�صب �لوظائف و�الأن�صطة �لتي متار�صها �ملنظمة مثل: بحث وتطوير - �إنتاج - 

خمازن و�صال�صل توريد - ت�صويق - خدمة عمالء.. وهكذ�. 

4. �لت�صميم ح�صب فرق �لعمل و/ �أو ح�صب �مل�صروعات �لقائمة. 

�أما �صمات �لت�صميم �لتنظيمي �أو �لبناء �ملوؤ�ص�صي �لفعال، فيمكن ح�صرها باخت�صار فيما يلي:

- مرن وي�صاعد على حتقيق �ال�صرت�تيجية؛ 

- ي�صغط وي�صبط �لتكاليف؛ 

- يثمر وميكن �ملوظفني من �الإبد�ع ويطلق طاقتهم؛

- يعمل يف كل �لظروف ورغم كل �ملعوقات؛

- يحمي وميكن �الإخ�صائيني و�ملبدعني و�ملوظفني �لفنيني �البتكاريني؛

- يو�صح ت�صل�صل �تخاذ �لقر�ر يف �ملنظمة؛

- يو�صح م�صتويات �ل�صالحيات؛

- يع�صد حتمل �مل�صوؤوليات على جميع �مل�صتويات؛

- ي�صاعد وي�صهل عمليات �البتكار و�لتطوير؛

 - يعك�س تدفق وفاعلية �الأد�ء بداًل من �الأالعيب �ل�صيا�صية و�الأهمية �ل�صخ�صية للموظفني؛ 

�أي ي�صع �ل�صخ�س �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب طبًقا ملنهجية �لتمتني. 

هذ� مع خال�س حتياتنا وجل تقديرنا لكم،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u فن �الأد�ء. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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ما �لفرق بني �لت�صخم �لوظيفي و�لرتهل �لتنظيمي؟ �أريد معرفة م�صطلح �لرتهل �لتنظيمي 

باللغة �الإجنليزية. �صكًر�. 

�الإجابة:

�الأخ/ حممود �ملحرتم

م�صر 

بعد �لتحية و�ل�صالم:

بحثنا عن كلمة )�لرتهل( على موقعنا فلم تظهر �لكلمة �إال ثالث مر�ت على مدى 22 عاًما. 

وكان ذلك يف �أعو�م 1995 و1997 و2006. نرفق لك �الأعد�د �لثالثة حيث ظهر ذلك �ملفهوم 

وعالج  مو�جهة  و�إجر�ء�ت  �آليات  يتناوالن  و�لثالث  �لثاين  �لعددين  �أن  �إلى  م�صريين  بالتتابع، 

�لرتهل �الإد�ري. 

هناك مقولة معروفة يف �لتنظيم �الإد�ري، وهي �أن )�حلجم يهزم نف�صه(، وهذ� ينطبق على 

�صركة جرن�ل موتورز مثاًل، فهي تعجز عن �الإ�صالح ب�صبب �صخامتها �لتي تفقدها �ملرونة و�لقدرة 

على �حلركة. ولنف�س �ل�صبب قام )جاك ول�س( عندما تولى قيادة جرن�ل موتورز ببيع ما قيمته 

�ل�صركة وترهلها وجتعلها  �إلى تورم  توؤدي  �أنها  ر�أى  �لتي  �ل�صركة  �أن�صطة  مليار�ت دوالر من   10

بطيئة �حلركة وغري قادرة على �ملناف�صة. 

ومن هذ� �ملنظور ن�صتطيع �أن نتلم�س �لعالقة بني �لت�صخم �لوظيفي و�لرتهل �لتنظيمي. فكل 

الرتهل التنظيمي والفرق 

بينه وبني التضخم الوظيفي
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منهما يوؤدي �إلى �الآخر، رغم وجود فرق بينهما. �لت�صخم �لوظيفي ي�صري �إلى �لبطالة �ملقنعة، �أما 

�لرتهل �الإد�ري فيعني باخت�صار �أن �أن�صطة �ل�صركة و�أق�صامها وفروعها غري متما�صكة، بل تعاين 

ا. وكحل لهذه �ملع�صلة لدينا عدد جديد من خال�صات  من �رتخاء وتفكك وال ي�صاند بع�صها بع�صً

�صدر هذ� �ل�صهر بعنو�ن:

للموؤ�ص�صات �الإيجابية”،  �ل�صرية  �لتنظيمية و�خللطة  �ل�صحة  �لتناف�صية �حلقيقية:  “�مليزة 

وهو �لعدد رقم 531 ل�صهر مايو/ �أيار 2014. 

http://www.edara.com/Khulasat/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%

A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9

_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9. aspx

بالن�صبة �إلى �مل�صطلح �الإجنليزي �ملعرب عن مفهوم )�لرتهل �الإد�ري(.. �حلقيقة �أننا ال نعرف 

و/   Organizational Chaos: م�صطلحي  �قرت�ح  ميكننا  لكن  بدقة،  �ملفهوم  عن  يعرب  م�صطلًحا 

بديل،  �أو  معلوم  مفهوم  لديك  كان  فاإن  جماًز�.  �ملفهوم  عن  للتعبري   Organizational Obesity �أو 

فلتو�فنا به جز�ك �هلل خرًي�. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �حلياة لعبة عالقات. 

u �الإد�رة بدون �إد�رة. 

u �إن مل حترك �الأمو�ج.. �صوف تغرق. 

u �مليزة �لتناف�صية �حلقيقية. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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استشارات القيادة و اإلدارة

هل �صتة �صيجما تعني �لتغيري �جلذري مثل �لهندرة؟ 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم

�جذرًيا  تختلف ً فهي  ولذ�  و�مل�صتمر،  �لتدريجي  للتغيري  طريقة  �أو  �أد�ة  �صيجما   6 �صتة  ال.. 

عن �لهندرة! فهي طريقة للربط بني �ملخرجات و�الأد�ء. مت تطويرها يف �صركة “موتوروال” يف 

ثمانينيات �لقرن �ملا�صي، بعد �أن �أو�صكت �ل�صركة على �النهيار، فوجدت فيها طوق �لنجاة. ثم 

تبنتها �صركة جرن�ل �إليكرتيك. وهي يف جوهرها مقيا�س �إح�صائي لدقة �الأد�ء دون �أخطاء. 

فاإذ� �عتدت تناول طعام �صاخن يف �أحد مطاعم �لوجبات �ل�صريعة، وذ�ت يوم وجدت �لوجبة 

باردة، فيمكنك �أن تعترب ذلك خطاأ. فاخلطاأ هو �نحر�ف عن �ملطلوب، �أي �نحر�ف عن �الأهد�ف. 

و�إذ� كنت ت�صل كل يوم ب�صيارتك �إلى عملك يف 15 دقيقة، و��صتغرقت يف �أحد �الأيام 30 دقيقة 

فهذ� �نحر�ف عن �ملعتاد، وال بد �أن يكون له �صبب. 

تغري �صتة �صيجما هذه �لثقافة �ل�صلبية، وتوفر مقايي�س وو�صائل الإد�رة �الأخطاء وت�صحيحها. 

فاملعنى �لفني ل�صتة �صيجما هو م�صتوى �لت�صغيل �لذي ال تزيد فيه �الأخطاء عن 3 و4 فر�س يف 

كل مليون عملية. و�الأخطاء بالن�صبة �إلى �صتة �صيجما هي �أي �نحر�ف عن متطلبات �لعميل. كما 

�أن �صتة �صيجما ميكن �أن تتناول �إجر�ًء و�حًد� وعملية �صغرية، بينما تركز �لهندرة على �إد�ر�ت 

هل ستة سيجما تعني 
التغيري الجذري 

مثل الهندرة؟
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�أو �أق�صام �أو خطوط �إنتاج �أو حتى �ملوؤ�ص�صة باأكملها. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u طريقة �صتة �صيجما. 

u تطوير �لتدريب وقيا�صه بطريقة 6 �صيجما. 

u تطبيقات �صتة �صيجما يف �إد�رة �ملبيعات. 

u �صيجما �لب�صر. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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املوظف املتمرد 
والتعامل معه 

كيف تتعامل مع �ملوظف �ملتمرد �أو �لذي ال يريد �أن يعمل؟ 

�الإجابة: �لعميل �لكرمي �الأ�صتاذ/ غامن �ملحرتم

�لكويت 

حتية طيبة. وبعد:

ا للحالة، وكنا نتمنى لو جاء  �إجابة هذ� �ل�صوؤ�ل �أمر يف غاية �ل�صعوبة، الأنها تتطلب ت�صخي�صً

�صوؤ�لك مف�صاًل وو��صًفا لطبيعة �لتمرد، ولي�س فقط �أنه ال يريد �أن يعمل. وهناك �أ�صئلة كثرية 

يجب طرحها هنا:

- هل جاء هذ� �لتمرد على �صكل غياب م�صتمر؟

- هل رف�س �ملوظف �أد�ء �أعمال معينة ب�صكل �صريح ومعلن �أم ب�صكل �صمني و�صلبي؟

- هل يرف�س ح�صور �الجتماعات؟

ا �أم قطاًعا عاًما؟ - هل �أنتم قطاًعا خا�صً

- هل ت�صمح لو�ئح ونظم �لعمل بف�صله من �لعمل �أو نقله �إلى وظيفة �أخرى؟

ع له و�صف وظيفي و��صح ومت تكليفه باإجناز �أعمال معينة �صمن �إطار زمني حمدد،  - هل ُو�صِ

ومل ي�صتجب؟

�إلى بيئة  �إبد�ء ر�أي قاطع. ��صتناًد�  �أ�صئلة كثرية ال بد من �الإجابة عنها قبل تقدمي  هناك 

�لعمل و�للو�ئح �ملنظمة له ومل�صتويات �لقر�ر، ومدى م�صوؤوليتك �ملبا�صرة عن ذلك، ميكن �لقيام 

مبا يلي:

This copy is licensed to:  Abdalrazaq1433@gmail.com  Edara.com User:  325434 and is not to be shared.  Any illegal
sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual property rights.  Without further notice we will prosecute to
                                                                    the fullest extent allowed by law.



استشارات القيادة و اإلدارة

29 سلسلة حوار بين المدير والخبير

و�ل�صوؤون  �لب�صرية  �ملو�رد  �إد�رة  مع  �أو  �ل�صابق  مديره  مع  ومناق�صتها  �حلالة  تاريخ  در��صة   -

�لقانونية. 

- عقد جل�صة خا�صة مع �ملوظف ومو�جهته بكل هدوء ب�صلوكه �لوظيفي، و�إعطاوؤه عدًد� من 

�لبد�ئل لالنتقال �إلى وظيفة �أخرى �أو �أد�ء مهمات �أخرى حمفزة له ويجد نف�صه �صغوًفا بها. 

- ميكن كخطوة ثالثة ت�صكيل جلنة ملقابلته ومو�جهته ودر��صة حالته و�إعطائه بد�ئل �أخرى. 

- يف�صل بذل جهد خمل�س و�أمني للبحث له عن وظيفة �أخرى يف نف�س �ملوؤ�ص�صة �أو �جلهة، ليعمل 

حتت �إد�رة مدير �آخر للتاأكد من �أن �لت�صخي�س مو�صوعي ولي�س �نطباعًيا �أو �صخ�صًيا. 

- �إذ� ��صتمر على مترده وعناده، و�أقرت �للجنة �أو جهة �لتحقيق بعدم ��صتجابته، وخرج �حلكم 

عن د�ئرة �النطباع �ل�صخ�صي من جانبك، وتاأكدت �أن زمالءك وروؤ�صاءك ي�صاركونك �لر�أي؛ يف 

هذه �حلالة ميكن ف�صله من �لعمل، �أو �لتو�صية بف�صله. 

ف�صل �ملوظف من وظيفته لي�س نهاية �ملطاف ولي�س �أمًر� �صلبًيا د�ئًما. يف كثري من �الأحيان يكون 

هذ� �لقر�ر �صائًبا ومفيًد� للطرفني: �ملوظف و�ملوؤ�ص�صة، حيث يجد �ملوظف بد�ئل �أف�صل مل�صتقبله 

�ملهني، وجتد �ملوؤ�ص�صة بدياًل منتًجا ي�صاهم يف رفع م�صتوى �أد�ئها. 

يف �لعددين �ملرفقني من خال�صات وعالقات �صتجد �أفكاًر� مفيدة يف هذ� �ملو�صوع. 

نتمنى لكم وملوؤ�ص�صتكم ولبلدكم كل �خلري و�لنماء. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية :

u �لتعامل مع �لنا�س �صعبي �ملر��س.

u نباح ي�صبه �ل�صمت. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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هل تتوافر  يف املرشح 
الرئاسي املشري السيسي 

صفات القائد إذا ما تم 
تطبيق قواعد القيادة عليه؟ 

�ل�صالم عليكم ورحمه �هلل وبركاته. �أواًل �أود �أن �أ�صكر ح�صر�تكم على هذه �خلدمة �لفريدة من 

�إد�رة.كوم. �صوؤ�يل كان بخ�صو�س مدى تو�فر مو��صفات �لقائد كما حددتها نظريات �لقيادة  يف 

�مل�صري عبد �لفتاح �ل�صي�صي الأنه �ملر�صح �الأقوى للفوز برئا�صة �جلمهورية.  يف يوم 13/05/2012 

ميكنه  �صاماًل  قائًد�  تفرز  لن  �مل�صرية  �لرئا�صة  �نتخابات  �أن  �لو��صح  “من  بعنو�ن  مقااًل  كتبتم 

فكما  �لقادمة.  �الأربع  �ل�صنو�ت  عرب  �ملناف�صة  حتى  �أو  �ملتقدمة  �لدول  م�صاف  �إلى  “م�صر”  نقل 

و�قع  فمن  للقيادة.  �ملطلوبة  �لقوة  ومو�طن  و�لكاريزما  �لروؤية  يفتقدون  �ملر�صحني  فاإن  يبدو 

مهار�ت  على  �لتدريب  �إلى  بحاجة  �ملر�صحني  �أن  �ت�صح  �لفتوح”،  و“�أبو  مو�صى”  “عمرو  مناظرة 

قر�ر�ت  �تخاذ  ونظم  و�لتوقع،  للتخطيط  �صيناريوهات  ي�صعون،  خرب�ء  �أيدي  على  �الت�صال، 

�صيكون  �لقدر�ت، وال يتمتع بخيال جامح،  �لذي ال ميلك هذه  “و�لرئي�س  ا  �أي�صً فعالة. وذكرمت 

عمره �لرئا�صي ق�صرًي�، وتاأثريه حمدوًد� و�صغرًي�. ومع هذ�، فاإنه ميكن الأي رئي�س �أن )ينجح( �إذ� 

ما و�صع �ل�صخ�س �ملنا�صب ومار�س “�لتمتني” يف �لتفاو�س و�لتفوي�س، وح�صل لنف�صه وفريقه على 

�لتدريب �لكايف”، وبالفعل هذ� ما حدث وكتبتم مقااًل بعنو�ن �الأ�صباب �الإد�رية لف�صل �لرئي�س 

مر�صي وطبقتم عليه نظريات �لقيادة ومنها نظرية �لتمتني، �إلى �أي مدى تنطبق هذه �لنظريات 

ا �إلى تدريب على �لقيادة على يد روؤ�صاء وخرب�ء؟؟ و�صكًر�  على �مل�صري؟ وهل يحتاج �أي�صً

�الإجابة: �الأخ �لكرمي/ حممود �ملحرتم 

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. وبعد:

لت به من �قتبا�صات ورد يف مقاالت ولي�س يف  فن�صكرك على ��صت�صارتك ون�صري �إلى �أن ما تف�صَّ
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��صت�صار�ت، و�ملقال يعرب عن وجهة نظر �لكاتب، بينما �ال�صت�صار�ت تعرب عن وجهة نظر �ملوقع 

فقط. ومن نتائج ما حدث �صابًقا وحتى �الآن، فاإن توقعاتنا تبدو حتى �الآن قريبة من �لدقة، من 

حيث قيا�س �ل�صخ�صيات �لقيادية للمر�صحني �ل�صابقني. فقد �أعاد �صباحي تر�صيح نف�صه، لكنه 

وهذ�  �أخرى.  �صخ�صية  �أو  �آخر  حزب  من  وكاأنه  خمتلفة،  بلغة  ويتحدث  خمتلفة  بر�مج  يطرح 

يدل �أنه لي�س قائًد� فعااًل ي�صدر من منظور و��صح وروؤية م�صتقبلية جلية. كما وجدنا �أبو �لفتوح 

ين�صحب وعمرو مو�صى يوؤيد �ملر�صح �ملرجح )�ل�صي�صي(، وهكذ�. حتى حممد ح�صنني هيكل كمفكر 

له تاريخ وجدناه يغري مو�قفه بكل �صهولة، مع �أنه مل يرت�صح. �لقائد يتم�صك مبو�قفه ويو��صل 

و�نطالق  �حتد�م  بعد  كتابها  نظر  وجهة  عن  تعرب  مقاالت  نن�صر  ول�صوف  روؤيته.  نحو  رحلته 

�حلمالت �النتخابية �إن حدثت، ولن نرتدد يف تقييم �ملر�صحني جميًعا ومقارنة بع�صهم ببع�س، 

ومن وجهة نظر �إد�رية بحتة. 

من ناحية �أخرى، ف�صو�ء كان �لفائز �ل�صي�صي �أو حتى �أوباما �أو بوتني �أو �أردوغان، �أو كائًنا من 

كان، فكل �لقادة بحاجة �إلى تدريب وكوت�صنج )توجيه تدريبي( مبا�صر يبلور وعيهم بذو�تهم. 

�أن كل فريق رئا�صة جديد يتم تدريبه من جديد. ويا ليت ح�صني  فمن تقاليد �لبيت �الأبي�س 

مبارك وحممد مر�صي وعديل من�صور وفرقهم، تلقو� مثل هذ� �لتدريب على مهار�ت �لقيادة. فلو 

قارنت بني �أد�ء )حملب( و)�لببالوي(.. �صتجد فرًقا �صا�صًعا يف �الت�صال و�لتوجيه و�لقيادة من 

موقع �الأحد�ث، بحيث ميكننا �لقول باأن حملب ميلك �صمات قيادية �أكرث فاعلية من �لببالوي، 

رغم �أن �الأول مهند�س و�لثاين دكتور يف �القت�صاد. هذ� هو حتليلنا خلطاب �لرجلني �لذي رمبا 

�أثناء قيادته  �ملهند�س حملب تدرب فعاًل - يف  �أن  �أو تختلفون. كما نرجح  ب�صاأنه  تتفقون معنا 

و�أ�صاليب  و�الت�صاالت  و�لعالقات  �لذ�ت  �إد�رة  على   - �لعرب”  “�ملقاولون  يف  قطاع  من  الأكرث 

�لتفاعل و�لتعامل مع �ملعلومات وكل �ملعطيات. 

نكرر �صكرنا على متابعتكم، ونتمنى لكم وللجميع �أن نقود حياة ثرية و�صعيدة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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مقاومة التغيري 

�أعمل يف مكان ناجح و�صل �إلى �لنجاح بالتدريج عرب �صنو�ت طو�ل وجهد وعرق، �أ�صلوب �الإد�رة 

قدمي �ملكان �الآن يعتمد على ر�صيده �ل�صابق وال جتديد، �أحاول �إقناع �الإد�رة �لعليا بالتغيري ولكن 

�أجد مقاومة �صديدة. �ل�صبب �الأول يف هذ� هو ما دمنا ناجحني مل نغري؟ حاولت زرع �الإح�صا�س 

باملخاطر وزيادة �لتناف�س لكن �الأو�صاع �مل�صتقرة للمكان تذهب بكالمي �صدى، فهل �أنا �ملخطئ؟ 

�الإجابة: �الأ�صتاذ/ �صامي �ملحرتم 

�ل�صعودية  

�ل�صالم عليكم.. وبعد:

هناك مقولة م�صهورة تتعلق بقيادة �لتغيري يف �ملنظمات، وهي �أن �لقائد �لناجح يختلق �الأزمات 

ويرمي بني �لفرتة و�الأخرى حجًر� يف بركة �أي موؤ�ص�صة ر�كدة، لكي يحركها ومي�صح �لغبار عنها، 

ويزيل �ل�صد�أ من عليها. 

ومن �ملالئم يف هذ� �ل�صياق قر�ءة خال�صة �الإد�رة �ملتحررة لتوم بيرتز، و�لتي تلخ�س كتابه 

�ملن�صور بنف�س �لعنو�ن عام 1992. منر �الآن يف عامل �صريع �لتغري، وننتقل من مرحلة �إلى �أخرى 

ب�صرعة فائقة، و�ملنظمات �لبطيئة يف �ال�صتجابة للتغيري تعتمد على ركود وبطء �لتحرك يف 

�لبيئة �ملحيطة بها، لكنها قد ال ت�صتطيع �ل�صمود يف �لبيئة �صريعة �الإيقاع. فعلى �صبيل �ملثال:

و�صنكتفي  �لورقي،  �صكلها  يف  خال�صات  دوريتنا  �إ�صد�ر  عن  �صنتوقف   2014 عام  نهاية  مع   -

بال�صكل �الإلكرتوين لال�صتجابة ل�صرعة �إيقاع �لع�صر، ولت�صجيع �لعمالء على ��صتخد�م حمرك 

للتغيري  ��صتجابة  �لبيئة ك�صركة خ�صر�ء.. وهذه  �لبحث، وتو�فًقا مع متطلبات �ملحافظة على 

تو�كب ما يحدث يف �لعامل، وت�صتجيب له. 
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- �صنزيد حلقات �الإد�رة يف �ل�صيارة مل�صاعدة عمالئنا على �ال�صتماع و�لتعلم يف �أثناء �لقيادة، 

ويف �أوقات �النتظار. 

ا  - �صنبد�أ باإ�صد�ر خال�صات ملونة.. ورمبا عالقات �أي�صً

وملنع  للمنتجات  و�لتطوير  �لتغيري  من  نوع  هو   2011 عام  �لرتبية  خال�صات  �إ�صد�ر  كان   -

�ملناف�صني. 

و�لنقود  �الإلكرتونية  و�حلكومة  �الإلكرتونية  �الإد�رة  �إلى  �صنتحول  قليلة  �أعو�م  غ�صون  ويف 

�الإلكرتونية، وال �أحد يعرف كيف �صيكون �صكل �مل�صتقبل �إال ملن �صيو�كبونه. 

نتفق معك باأن �لتغيري �صروري يف كل موؤ�ص�صة معا�صرة، ونقرتح عر�س �خلال�صات �ملرفقة، �أو 

ا، ال  بع�صها على قيادة موؤ�ص�صتكم كتحفيز قوي للتغيري و�لتطوير ومو�كبة �مل�صتقبل، و�صنعه �أي�صً

�صيما خال�صة )�لنقلة( وكيفية �إنقاذ كارلو�س غ�صن ل�صركة )ني�صان( من �الإفال�س. 

و�هلل �ملوفق،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية :

u �الإد�رة �ملتحررة.

u �صوق �ل�صمك. 

u جوهر �لتغيري. 

u �لنقلة.

u كيف تبني ج�صًر� و�أنت تعربه؟

u حتديات �الإد�رة يف �لقرن �حلادي و�لع�صرين.

u عندما يذوب �جلليد. 

u روؤية �مل�صتقبل. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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خطوت تحويل شركة 
من االشرتاكية-مركزية 

إىل الرأسمالية

ما خطوت حتويل �صركة ر�ئدة وناجحة وم�صيطرة من �ال�صرت�كية-مركزية �إلى �لر�أ�صمالية، 
�لتغيري �صوف توفر �لكثري من �لوقت  باأن �لرغبة  يف  �أم �الإبقاء علًما  �لتغيري  وهل من �الأف�صل 

و�جلهد و�إهد�ر �ملال لهذه �ل�صركة، و�صكًر�. 

�الإجابة: �الأ�صتاذ/ حممود �ملحرتم
�ل�صــالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد:

�أ�صئلتك د�ئًما فل�صفية و�صعبة �أ�صتاذ حممود. هل تق�صد حتويلها من قطاع عام )��صرت�كية( 
�إلى قطاع خا�س )ر�أ�صمايل(؟ هل هي �صركة حكومية مثاًل؟ من �ملوؤكد �أن �لتغيري مهم وهو �صنة 
�حلياة، حيث يقال باأن �لتغيري هو �لثابت �لوحيد �لذي ال يتغري، الأنه م�صتمر ود�ئم. ولكن تغيري 
�لتنظيمية  �ملوؤ�ص�صة  ثقافة  الأن  �صهاًل،  �أمًر�  لي�س  كربى  �صركة  �إد�رة  ثقافة  �أو  منط  �أو  �أ�صلوب 
عندما ترت�صخ، ي�صبح تغيريها �صعًبا. لتغيري �إد�رة �صركة جذرًيا.. يف�صل تغيري قياد�تها. ولهذ� 
�ل�صبب حتديًد� يف�صل تغيري �لروؤ�صاء و�لوزر�ء و�ملديرين و�ملوظفني على �لدو�م، من �أجل �صخ دم 

جديد يف �ملوؤ�ص�صة. 
�صوق  خال�صات:  وعن  كوتر،  جون  �لدكتور  خال�صات  عن  �بحث  �لتغيري  �إد�رة  حول  للقر�ءة 
�ل�صبب  “كتاب  ك جبني، وهيال هوب وعندما يذوب �جلليد. وكلها موجودة يف  �ل�صمك ومن حرَّ

قبل �لذهب” كما نظن، با�صتثناء �خلال�صة �الأخرية. 
لك خال�س حتياتنا،،،،،

مع حتيات
�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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ما الخطوات األوىل التي 
أقوم بها عند استالم 

إدارة مؤسسة؟

�أنا على و�صك ��صتالم �إد�رة موؤ�ص�صة خالل �أيام، و�أود �ال�صتف�صار عن �أهم �خلطو�ت �الأولى �لتي 

�أقوم بها عند ��صتالم �لعمل. لديَّ جتربة جيدة يف �الإد�رة لكن هذ� �لتكليف هو �الأول من نوعه 

. باملنا�صبة �ملوؤ�ص�صة تعمل يف �الإنتاج �الإعالمي وت�صكو من �صوء �إد�رة وعدم تو�فق  بالن�صبة �إيلَّ

فريق �لعمل، وروؤيتها �أن تكون ر�ئدة يف �صناعة �ل�صورة �لفل�صطينية. 

�الإجابة:

�الأخ عمر �ملحرتم 

�ل�صعودية - فل�صطني

�الإد�رة  وول�س  بقر�ءة خال�صتي جاك  تبد�أ  �أن  ونقرتح  �لهام و�حليوي،  �صوؤ�لك  ن�صكرك على 

�ل�صريحة، و�لفوز. مدرجة �أدناه. 

�صتكن مهمتك �صعبة بال �صك، مثل مهمة �أي مدير يف �لعامل، فمنذ �ليوم �الأول من توليك مهمة 

�الإد�رة الأول مرة �صتالحظ تطور�ت مده�صة متر بك. لذ� عليك �أن تدرك بع�س �حلقائق، ومنها:

بهذ�  منك  �أحق  �أنهم  يعتقدون  فبع�صهم  بقدومك.  �صعد�ء  �صيكونون  �جلميع  �أن  تعتقد  ال   -

�ملن�صب. 

�إلى  مرورهم  جو�ز  �صيعتربونك  الأنهم  حولك  بااللتفاف  )نعم(  فريق  �لفور  على  �صيبد�أ   -

�أطماعهم �ل�صخ�صية. وقد ال تكون جميع مر�ميهم �صيئة، ولكنهم ال ميثلون �ملوؤ�ص�صة فقط، فهم 

ا ميثلون �أنف�صهم.  �أي�صً
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على  للتعرف  �إليك  �الأ�صئلة  بتوجيه  مبكر  �ختبار  يف  مروؤو�صيك  من  �آخر  فريق  �صي�صعك   -

�صخ�صيتك. 

- �أغلبية �ملوظفني �صيطبقون مبد�أ: )�نتظر لرَت( وهو ما تتمناه، فهم لن يوؤيدوك �أو يعار�صوك 

قبل �أن يرو� ت�صرفاتك و�أ�صلوبك يف �الإد�رة. 

- �صيتم تقييمك مبقارنتك ب�صلفك يف �الإد�رة. فاإن كان �أد�وؤه �صعيًفا ف�صيبدو �أد�وؤك �أف�صل، و�إن 

كان �صلفك على درجة عالية من �لكفاءة ف�صيكون �حلكم عليك قا�صًيا. ويف كلتا �حلالتني �صيكون 

�أمامك عمل كبري لتوؤديه. 

تكن  مل  ما  �لعمل  طرق  يف  �صريع  تغيري  �إحد�ث  تتجنب  �أن  هو  تتخذه  �أن  يجب  قر�ر  �أول   -

قد جئت مزوًد� بتعليمات معينة من �الإد�رة �لعليا للتغيري. كن �صبوًر� وال تتعجل، فقد تو�جه 

تغيري�تك مقاومة �لكثريين. 

- بع�س �ملديرين �جلدد يلتم�صون �مل�صورة من روؤ�صائهم فقط ال من مروؤو�صيهم. ��صت�صر �لطرفني، 

لكن �أد�ءك يف �لنهاية هو حم�صلة �أد�ء موظفيك. 

- �إذ� �أردت �أن تكون قدوة ملروؤو�صيك، فابد�أ عملك د�ئًما يف �ملو�عيد �أو قبل كل �ملوظفني. 

- �عقد جل�صات حو�ر مع مروؤو�صيك. وال تفعل ذلك يف �الأ�صبوع �الأول، لتعطيهم فر�صة للتعرف 

عليك. ميكن �أن تعقد �جلل�صات يف مكتبك بهدف تنمية طرق �ت�صال بينك وبينهم. 

- تو��صل و�هتم بكل ما يقولون، وحاول �لتعرف على ميولهم وطموحاتهم، و�جعل بينك وبينهم 

عالقاتك  �أهمية  درجة  بنف�س  لي�صت  �لفنية  مهارتك  �أن  ب�صرعة  و�صتكت�صف  �الألفة.  من  نوًعا 

�الإن�صانية. 

كل  يف  ومنطقًيا  وعاداًل  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  حا�صًما  كن  بالدور�ن،  �لعمل  دورة  تبد�أ  عندما 

لك  منطقية  توقعات  ع  و�صَ بها،  �لوفاء  ت�صتطيع  ال  وعوًد�  تقطع  ال  �ملوؤ�ص�صي.  �الأد�ء  جو�نب 

ا. ركز  وللموؤ�ص�صة ولكل �إد�رة وق�صم وفريق وموظف، وال تقبل �أن يحنث �الآخرون بوعودهم �أي�صً

على �إر�صاء كل ذوي �مل�صالح، وبخا�صة موظفيك ثم مديريك ثم عمالئك ثم �ملجتمع ككل. ولكن 

�أهم من كل ما �صبق هو �أن تو��صل �لتعلم، �صو�ء من خالل �لتدريب �أو �ملطالعة �أو �ملقارنة باأد�ء 

�ملوؤ�ص�صات �ملناف�صة، ودر��صة �حتياجات �لعمالء، و�حلو�ر مع �لزمالء.. �لخ.. �لخ.. 
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لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u مدير الأول مرة. 

u جاك ويل�س و�الإد�رة �ل�صريحة. 

u �لفوز. 

u �ملدير �جلديد.

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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الهياكل التنظيمية وكيف 
أعد هيكاًل عرضيًا يلغي 

املسميات الوظيفية؟

م�صت�صاري �لعزيز.. �صوؤ�يل: �أنا ب�صدد عمل هيكلة ملوؤ�ص�صة متو�صطة �حلجم، وفكرتي هي �أنني 

ر�أ�صًيا يعتمد على �ل�صالحيات و�مل�صوؤوليات ويلغي  �أعمل هيكاًل تنظيمًيا عر�صًيا ولي�س  �أن  �أريد 

�لتنظيمية؟  �لهياكل  يف  �حلديثة  �لنظر  وجهات  وما  وكيف؟  ذلك  فعل  ميكنني  هل  �مل�صميات، 

و�صكًر� مقدًما. 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم 

�أو �ملنب�صطة، وهي �لتي تخلو من �مل�صتويات  ا �ملنظمة �ل�صبكية  �أي�صً �ملنظمة �لعر�صية ت�صمى 

�مل�صتويات  من  و�خلالية  �حللقية  �أو  �لد�ئرية  �ملنظمة  هذه  مثل  بناء  ميكن  �ملتعددة.  �الإد�رية 

�أولها وهدفها �لرتكيز على �لعميل  �أن يكون  �الإد�رية و�لطبقات �ملنتفخة الأ�صباب كثرية، يجب 

�أواًل وقبل كل �صيء. 

تنجح �ملنظمات ذ�ت �لبناء �ملنب�صط وغري �لهرمي يف �ملوؤ�ص�صات �ملعرفية حيث ت�صهل عمليات 

�ملنظمة  ر�صالة  تو�صيل  ميكن  وحيث  متقاربة،  و�لفنية  �الإد�رية  �مل�صتويات  وتكون  �الت�صال، 

حتتاج  وال  �ملعلومات،  تدفق  ي�صهل  و�مل�صطحة  �ل�صبكية  �ملنظمات  يف  �أفر�دها.  لكل  ب�صهولة 

�ملك�صوف  �ملوؤ�ص�صة باالنفتاح و�الإد�رة على  �أن تتمتع  �لتن�صيق و�الجتماعات، ب�صرط  �لكثري من 

و�ل�صفافية �لكاملة. 

لتنفيذ ذلك �تبع �خلطو�ت �لتالية:
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�أواًل: حدد �لهدف من �لتنظيم �الأفقي.. و�أخرب �جلميع �أن كل موظف �صيكون م�صوؤواًل ومالًكا 

للعمليات و�الأعمال �لتي يتوالها، و�صيكون مكانه �أ�صبه ما يكون بحلقة يف �صل�صلة. 

هات و�النتفاخات و�لعمالة �لز�ئدة و�الأعمال غري �ملنطقية و�لتي ال  ثانًيا: تخل�س من �لت�صوُّ

ت�صب يف م�صلحة �لعميل �أواًل و�ملوؤ�ص�صة ثانًيا. 

نهم بو�صع كل منهم يف مكانه �ملنا�صب.  ن �ملوظفني كاًل يف مكانه ومتِّ ثالًثا: مكِّ

بكل  �خلا�صة  �ملنطقة  �أو  �مل�صاحة  يف  �لعمليات  تدفق  و�ر�صمو�  كفريق  �لعمل  �بدوؤو�  ر�بًعا: 

�لذهني،  و�لع�صف  و�ملناق�صة  و�حلو�ر  للتعلم  ق�صرية  �أ�صبوعية  باجتماعات  و�كتفو�  موظف، 

بحيث يعطى كل فرد فر�صة ليخرب �الآخرين مبا يعمله )طبيعة �لعمل( وكل م�صتجد�ته. 

هذ� �لنوع من �لتنظيم ي�صتحق �لتجربة و�ملغامرة الأن نتائجه عند جناحه ترتكز يف �رتفاع 

م�صتوى ر�صا �لعمالء، و�صرعة �الأد�ء وتخفي�س �لتكاليف و�النفتاح على �لتغيري، وزيادة �لقدرة 

�لتناف�صية للموؤ�ص�صة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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هل أصلح رئيسًا 
لوزراء مصر أم ال؟ 

�إذ� كنت �أريد �أن �أكون رئي�س وزر�ء م�صر يف �مل�صتقبل، فما �لدر��صات �ال�صرت�تيجية �لتي من 

�لنظامني  من  و�أي  �لر�أ�صمالية؟  �أم  �ال�صرت�كية  تطبيق  يف  �أ�صتمر  وهل  بها؟  �أت�صلح  �أن  �لو�جب 

�أجنح مل�صر يف �ملرحلة �لقادمة؟ وما �لتجربة �لناجحة لهذه �لدول �لتي من �ملمكن تطبيقها يف 

�أهم  �أم تركيا؟ وما  �آ�صيا  �أم �ل�صني ودول �صرق  �أم �صنغافورة  �أم �لرب�زيل  م�صر: جتربة ماليزيا 

�مل�صكالت �لتي �أعطيها �أولوياتي؟ فم�صر ال يوجد بها �إال �مل�صكالت، فهناك م�صكالت �قت�صادية – 

�صيا�صية – طبية – ��صتثمارية - فاإذ� �قرتحت �أن �أولويات رئي�س وزر�ء م�صر �لقادم �لناجح تكون 

مثلث �حلياة )�ملياه �مللوثة – �الأكل �مللوث – �لهو�ء �مللوث( ال بد من منع هذ� �لتلوث �لذى يكلف 

�لدولة نزيًفا هائاًل من �الأمو�ل �مل�صروفة على �لعالج وغياب �لكو�در ب�صبب �الأمر��س و�لوفيات. 

�أولويتي  �مل�صت�صفيات. هذه  ملًقى به يف  ولي�س جياًل  �لعطاء  �صيولد جياًل قادًر� على  �لوفر  هذ� 

رقم و�حد، فما تقييمك �ل�صخ�صي: هل �أ�صلح رئي�س وزر�ء �أم �أن �صيادتكم �صتحكم عليَّ بالف�صل 

�لذريع؟ وفى �لنهاية �أطلب من �صيادتكم توجيهي �إلى �جلهة �ل�صليمة لكي �أح�صل على دبلومة يف 

�القت�صاد �الإ�صالمي و�لعاملي. و�آ�صف على �الإطالة، و�صكًر� ل�صعة �ل�صدر. 

�الإجابة:

�ل�صالم عليكم يا �أخانا �ملتابع و�لر�ئع م. حممود

ون�صكرك على هذه �الأ�صئلة �ل�صعبة، ومعظمها �أ�صئلة �صيا�صية وفل�صفية، ولي�صت �أ�صئلة �إد�رية 

يف �صميم تخ�ص�صنا. 
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ولكن �صنجيب عن �صوؤ�لك �لطريف من و�قع متابعتنا ملجريات �الأحد�ث يف م�صر، ونقول:

4 روؤ�صاء وزر�ء هم �أكفاأ منك  3 من �آخر  - نعم، نظنك ت�صلح رئي�ًصا لوزر�ء م�صر، وال نرى �أن 

و�أجدر بهذه �لوظيفة. 

وتنفيذية  �إد�رية  مهمات  هي  م�صر  يف  �لوزر�ء  رئي�س  مهمات  �أن  �الآن  حتى  �لعرف  جرى   -

ما  معظم  فاإن  ثم  ومن  �صيا�صية،  �أو  ��صرت�تيجية  مهمات  ولي�صت  �الأولى،  بالدرجة  و�قت�صادية 

ذكرته يدخل يف �صميم �أعمالك كرئي�س وزر�ء. 

ا �أن رئي�س �لوزر�ء �حلايل، �أو �الأخري مبعنى �أدق )حملب( الأنه ميكن �أن ُيغري غًد�،  - نرى �أي�صً

لكي  و�صاأنه  ترك  �إن  جناًحا  �صيحقق  �أنه  موؤ�صر�ت  وهناك  �لدقيقة،  �لتفا�صيل  بهذه  يهتم  بد�أ 

يعمل، و�إن منح فر�صة كاملة ووقًتا كافًيا. 

من  فكر  يف  تغيري  دون  تنجح  لن  فاإنك  قديًر�،  وتنفيذًيا  وتكتيكًيا  ��صرت�تيجًيا  كنت  مهما   -

حولك �أواًل، �لوزر�ء ونو�بهم، وروؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات �لكربى، و�الإعالم. �أنت بحاجة �إلى حرية �إعالم 

له  �أريد  وزر�ء  رئي�س  الأي  �صرورية  و�صالحيات  تنفيذية  و�صلطة  فعلية،  و�صفافية  حقيقية، 

�لنجاح. �أنت تريد �لنجاح قطًعا، ولكن رمبا ال ير�د لك ذلك. ف�صوف نقر�أ يف �الأخبار غًد� - مثاًل 

- عن م�صكلة �أمنية يف مكان ما يف م�صر، �أو على حدودها، و�أنت تريد تغيري وزير �لد�خلية مثاًل؛ 

فهل ت�صتطيع؟ �إن ��صتطعت، فتف�صل وتقلد من�صب رئي�س �لوزر�ء �الآن، و�إن مل ت�صتطع، فاالأف�صل 

لك �أن تقدم ��صتقالتك فوًر�، وتكتفي بهذ� �لقدر من �صخرية “با�صم يو�صف” منك ومن وز�رتك! 

ما ر�أيك؟

نتمنى لك �لنجاح و�لتقدم.. د�ئًما. 

مع حتيات
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ما املقصود بـ”مفهوم 
التأقلم” وما التأقلم 

اإليجابي؟ 

مرحًبا.. ��صمي حممد، عنو�ن �صوؤ�يل هو: مفهوم �لتاأقلم كيف نبني عالقة ناجحة مع �لغري 

)�لتاأقلم �الإيجابي، �لتاأقلم �ل�صلبي(؟ 

�الإجابة:

�الأ�صتاذ و�لعميل �لكرمي/ حممد �ملحرتم 

�صوريا.. 

بعد �لتحية و�ل�صالم:

تعترب �لقدرة على �لتاأقلم ميزة تناف�صية، ولذلك يقال باأن من يفوز يف �صبق �حلياة لي�س هو 

�الأقوى و�إمنا هو �الأقدر على �لتاأقلم و�لتكيف مع �ملتغري�ت. لقد بنيت �ال�صرت�تيجيات �لتقليدية 

على ت�صور خاطئ باأن �لعامل بيئة م�صتقرة، مما يدفع �ل�صركات و�الأفر�د �إلى �لبحث عن ميزة 

�ل�صيا�صة  �أن  �إال  حمددين.  وحلفاء  عمالء  و��صتقطاب  �ل�صوقية  ح�صتها  زيادة  عرب  تناف�صية 

و�لعوملة و�لتكنولوجيا تخلخل �لبيئة �لتي نعي�س فيها، مما يجعل �مليزة �لتناف�صية تنبع من �أربع 

�إمكانات تعزز فكرة �لتاأقلم و�لتكيف مع �ملتغري�ت، وهي:

خال�صة  �إلى  �نتبه  �لتاأقلم.  من  نتمكن  لكي  �لتغيري  موؤ�صر�ت  وقر�ءة  �لتنبوؤ  على  �لقدرة   -  1

)�نتباه( �ملرفقة، و�لتي تتناول دور �لتنبوؤ يف �إد�رة �الأزمات. 

2 - �لقدرة على �إد�رة منظومة عمل مت�صابكة، وهذ� يتطلب من �حلكومات و�ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د 

حتديد  يف  �لفي�صل  هما  و�حلجم  �خلربة  كانت  فلو  �حلالية.  �لو�قع  حدود  من  �أبعد  �لتفكري 

�لنجاح، لظلت “نوكيا” حتى يومنا هذ� مرتبعة على عر�س �صوق �لهو�تف �لذكية بف�صل خربتها 
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�لطويلة يف هذ� �ملجال، وملا تفاقمت �الأزمة �ل�صورية �إلى هذ� �حلد، وملا تناطح �لغرب مع رو�صيا 

حول �لقرم يف �أوكر�نيا. لقد ف�صلت نوكيا بعدما هوجمت من ِقبل �صركة “�أبل”، وتاأزمت �الأمور يف 

�لقرم الأن رو�صيا منحتها حلليفتها �ل�صابقة �أوكر�نيا. 

وم�صتمر  وموؤقت  حملي  �لتاأقلم  الأن  ب�صفافية  للعمل  و�ل�صجاعة  �لتحفيز  على  �لقدرة   -  3

�ملعرفة  �قت�صادية ت�صجع على تدفق  و�صيا�صات  �صيا�صية  بيئات  �إلى  فهو يحتاج  ولذ�  بطبيعته، 

وتبادل �ملعلومات و�لتنوع و�ال�صتقاللية وخو�س �ملخاطر وتبني �صيا�صات مرنة وقبول �الآخر. 

4 - �لبيئة �لالمركزية و�الن�صيابية �لتي تقفز على �لهرمية و�جلمود. وهذ� يحتاج باالإ�صافة 

و�لتفكري  و�لتو��صل،  �الأمور،  تقدير  ح�صن  منها:  كثرية  �صلوكيات  و�النفتاح  �ل�صفافية  �إلى 

�الإيجابي، و�لف�صول، و�البتكار، و�ل�صجاعة، و�ل�صغف، و�ل�صدق، و�الإيثار. 

فنحن عندما نعمل ونعي�س يف بيئات ومناطق متقلبة وغري م�صتقرة فاإننا �صنحتاج بال�صرورة 

�إلى ��صرت�تيجيات ديناميكية لكي نبقي روؤو�صنا فوق �ملاء ونحمي �أنف�صنا من �لغرق �أو �النقر��س 

مثل �لدينا�صور�ت �لتي مل تتكيف فانقر�صت وبقيت �ل�صر��صري. 

�أما �لتكيف �ل�صلبي و�لركون ل�صكون �ملوت �ملريح بالتدريج و�لنوم يف ع�صل دون �أمل، وعدم �ملبادرة، 

فهو تكيف �صلبي ينتج عن �الإذعان لالأمر �لو�قع، وهو لي�س تكيًفا يف �حلقيقة، و�إمنا هو بيات يف 

غرفة �الإنعا�س و��صت�صالم لل�صغوط، ويعد نوًعا من �النتحار �لناجت عن �لعجز وعدم �النفجار. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u دليل �ملدير �إلى �لعاملية. 

u لالعقالنية وجوه �أخرى. 

u �عرف عقول تالميذك. 

u �نتباه.

مع حتيات
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ما حوكمة املعلومات؟ 

ماذ� نعني بحوكمة �ملعلومات؟ 

�الإجابة:

�ل�صادة/ ناتكو �لقاب�صة 

�ليمن 

�ل�صالم عليكم 

يف �لعدد 144 من �ملختار �الإد�ري �ل�صادر ل�صهر دي�صمرب 2013 �ملا�صي جتدون مقااًل مطواًل يحتل 

�صفحة ون�صًفا من �لعدد بعنو�ن: “حوكمة تكنولوجيا �ملعلومات تقتل �الإبد�ع.” وهذ� �لتحذير 

ينطوي على �صيء من �ل�صحة قطًعا. فحوكمة �ملعلومات تختلف عن نظم �إد�رة �الأر�صيف و�مللفات 

و�لتطبيقات  و�لعمليات  و�الإجر�ء�ت  بال�صيا�صات  تتعلق  الأنها  للمعلومات،  �لتقليدية  و�الإد�رة 

�لتي تتخذها �ملنظمات على م�صتوى �ملوؤ�ص�صة لل�صيطرة على ن�صاط �إد�رة �ملعلومات، و�لتي ت�صمل 

تفا�صيل كثرية منها، على �صبيل �ملثال، ال �حل�صر:

-  �صيا�صات تبادل �الإمييالت )�لربيد �الإلكرتوين(.. 

-  �خل�صو�صية يف بيئة �لعمل. 

-  من له حق �لدخول و�لو�صول.. �إلى ماذ�؟ 

-  �مل�صوؤولية �لقانونية جتاه �الأخطاء وعدم �اللتز�م.

-  �الإجر�ء�ت �ملتبعة من �أجل تاأمني قو�عد �لبيانات و�ل�صريفر�ت و�ملو�قع.

-  �آد�ب �ل�صلوك �لعام يف �لتعاطي و�لتفاعل مع �ملو�قع �ملرتبطة باملوؤ�ص�صة. 
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�مل�صكلة �ملطروحة يف حوكمة �ملعلومات هي �أنها حتد من �الإبد�ع و�لتفاعل وتثري �خلوف بداًل 

من �ملبادرة و�البتكار و�ل�صرعة يف �أد�ء منظومة �ملعلومات وفق معايري �جلودة �لعاملية. وتزد�د 

حوكمة  من  جتعل  و�لتي  و�ملفتوحة  �ل�صخمة  �ملعلومات  قو�عد  �نت�صار  مع  عمًقا  �مل�صكلة  هذه 

�ملعلومات �صًر� ال بد منه. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u مو�جهة �لقياد�ت �ال�صتبد�دية بال�صر�حة و�ل�صفافية. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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ماذا تعني إدارة 
املشرتيات؟ وما أهدافها؟ 

وكيفية العمل عليها؟ 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم 

�إد�رة �مل�صرتيات هي جزء من علوم �الإنتاج و�للوج�صتيات و�صال�صل �الإمد�د و�لتوريد. وهي علم 

تاأمني �الحتياجات و�لتزود بها باأقل �صعر ممكن، ويف �لوقت �ملنا�صب الحتياجنا �إليها، مع �صمان 

وطلب  و�ملناف�صات  �ملناق�صات  منها  كثرية،  و�صائل  عرب  �ل�صر�ء  عمليات  يف  و�لنز�هة  �ل�صفافية 

�لعرو�س و�ل�صر�ء عرب قنو�ت ر�صمية، ومن قبل جلان يعتد بنز�هتها. 

و�جلودة  �الإنتاج  بعلوم  مرتبطة  وهي  �ملبيعات،  الإد�رة  �ملبا�صر  �ملقابل  هي  �مل�صرتيات  �إد�رة 

ا عالقة بالتفاو�س، ولذ�  و�الإح�صاء وبحوث �لعمليات و�ملحا�صبة و�الإمد�د و�لتموين، ولها �أي�صً

فاإن كثريين ممن يتقلدون من�صب مدير �مل�صرتيات يدر�صون �لتفاو�س، و�أ�صاليب تقييم �لعرو�س 

�ملقدمة وت�صكيل جلان �لبت. 

�لهدف �الأول و�الأهم الإد�رة �مل�صرتيات هو م�صاعدة �ملنظمات على �إد�رة �صوؤونها �ملالية بفاعلية، 

مما  مت�صاوية،  ا  فر�صً �لتوريد  على  �لقادرة  �الأطر�ف  كل  منح  عرب  �ل�صوق  يف  �لعد�لة  وحتقيق 

يوؤدي �إلى �ملناف�صة يف �لعرو�س و�لتهافت يف �لبيع من قبل �مل�صوقني و�ل�صركات �ملتناف�صة. وعلى 

�مل�صتوى �لدويل تتم �صفقات �ل�صر�ء بعد مفاو�صات طويلة لتحقيق �أف�صل �ل�صروط لكل طرف، 

ا حتقيق �لعد�لة بني �ملوردين.  ومن �أهد�فها �أي�صً
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لكم عدد من  �مل�صرتيات. مرفق  �إد�رة  هذ� باخت�صار ما ميكن قوله على عجل حول فن وعلم 

 116 خال�صات عن �صال�صل �لتوريد وخماطرها، وعدد �آخر مقالة يف �ل�صفحة )10( من �لعدد 

من �ملختار �الإد�ري. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �أخطر نقاط �لف�صل. 

u باالإغريقي “فاكي الكي”. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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ما عناصر 
اإلدارة الناجحة 

وسبل تطويرها؟ 

ما عنا�صر تطوير �الإد�رة؟ �أو مبعنى �آخر: عندما �أريد تطوير �إد�رة �لتعليم مثاًل فما �لعنا�صر 

�لتي نركز عليها يف �لتطوير؟ 

�الإجابة: �الأ�صتاذ/ �أمني �ملحرتم 

م�صر 

بعد �لتحية و�لتقدير:

و�لتنظيم  �لتخطيط  وهي:  عني،  تخطئها  وال  �أربعة  �ملعروفة  �الإد�رية  �لعملية  عنا�صر 

و�لتنفيذ، ثم �ملتابعة. ومن �أف�صل �لكتب �لتي قر�أتها يف حياتي كتاب “�الإد�رة بطريقة 4 + 2”. 

�لفكرة هنا هي �أن هناك �أربعة عنا�صر ال بد من تو�فرها، وهي:

-  �ال�صرت�تيجية = )تخطيط(.

-  تنظيم حمكم = ونتحدث �الآن عن تنظيم �أفقي، ولي�س هيكل �إد�رة تقليدًيا.

-  تنفيذ حمكم و�صارم بجودة عالية. 

-  ثقافة �إيجابية وحتفيزية ذ�ت بعد �أخالقي جتعل �ملتابعة �أي�صر و�أقل تكلفة. 

�لعنا�صر �ل�صابقة هذه ال بد من توفرها كاملة، وغياب �أي عن�صر فيها يوؤدي �إلى �نهيار �ملنظمة 

بكاملها. 

ولكن هناك �أربعة عنا�صر �أخرى مكملة، ال بد من توفر �ثنني منها �الأقل. مبعنى �أن ترت�صخ 

لدينا �الأربعة �الأ�صا�صية، ون�صيف �إليها �ثنني من �لعنا�صر �الأربعة �لتالية:
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-  �إد�رة �ملو�هب لو�صع �ل�صخ�س �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب؛ 

-  �لقيادة �لفعالة؛ 

-  �لعقود و�ل�صفقات و�مل�صروعات �مل�صتمرة؛ 

-  �البتكار �مل�صتمر. 

مبا �أنك �صاألت عن �لتعليم فاإن للقيم دوًر� جوهرًيا هنا، فقد �قرتحنا عليك �الطالع على كتاب: 

ا كتاب “�لعنا�صر �الثنا ع�صر لالإد�رة �لعظيمة”، ف�صاًل  “ت�صنيع �الأخالق” �جلديد، و�أ�صفنا �أي�صً

عن كتاب )4 �أ�صا�صية + 2 مكملة(، �أو �الإد�رة بطريقة 4 + 2. 

ومن �ملهم �الإ�صارة يف �خلتام باأنه لي�س هناك منوذج مثايل ومتكامل لالإد�رة، و�أن �الإد�رة علم 

�إن�صاين حافل باالجتهاد، لكن �خلربة �ملرت�كمة ميكن �أن تعلمنا �لكثري. 

مع خال�س متنياتنا لكم بالتوفيق،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �الإد�رة بطريقة 4+2. 

     12 عنا�صر �الإد�رة �لعظيمة. 

u ت�صنيع �الأخالق. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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كيف أنجح يف الحكومة 
حيث أدرس ماجستري 

إدارة عامة، وما الكتب التي 
تنصحونني بها؟ 

�أواًل �صكًر� جزياًل على هذ� �الإبد�ع فاأنا من �ملتابعني لهذ �ملوقع، فانا �أدر�س �إد�رة عامة ماج�صتري 

جامعة �خلرطوم و�أ�صغل وظيفة حكومية ما ن�صائحكم يل حتى �أرتقي �أكرث يف جمال �الإد�رة، وما 

�لكتب و�لدور�ت �لتي تن�صحونني بها؟ وبارك �هلل يف جهودكم و�إلى مزيد من �لتقدم. 

�الإجابة: �الأ�صتاذة لبنى، �ملحرتمة

�ل�صود�ن 

�ل�صالم عليكم:

�لعامة حيث بد�أت �حلكومات تنحو باجتاه م�صابه  �الإد�رة  هناك تطور�ت متو�ترة يف علوم 

�صيا�صية  �إد�رة  �إلى  �حلكومية  �الإد�رة  يف  �لنجاح  يحتاج  وقيادته.  �إد�رته  يف  �خلا�س  للقطاع 

ودبلوما�صية ومهار�ت �ت�صال عالية، حتى �أن “جيم كولنز” �صاحب نظرية “من جيد �إلى ر�ئع” 

وموؤلف كتاب: “من جيد �إلى ر�ئع يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�ملنظمات غري �لربحية” يرى �أن جناح 

�ملدير حني ينتقل من �لقطاع �لعام �إلى �خلا�س، �أ�صهل بكثري من جناح �ملدير حني يحدث �لعك�س. 

و�لتمكني  �لتمتني  عن  �ل�صود�نية  �لوز�ر�ت  �إحدى  يف  حما�صرة  �أعو�م  ثالثة  قبل  قدمت 

و�لقيادة، وكان مما طرحته حماولة تنبيه �لقياد�ت �إلى �أهمية �لتنفيذ و�حل�صم و�ل�صرعة يف 

�الأد�ء، وركزت على خطورة �لتاأخري و�الإبطاء و�لتاأجيل، الأن حما�صرتنا تاأخرت 75 دقيقة عن 

موعدها الأ�صباب غري مربرة. ولذ� نن�صحك - بناء على طلبك - بااللتز�م باملو�عيد، وحماولة 

خلق ثقافة �اللتز�م من حولك، و�ل�صرعة يف �الأد�ء و�حل�صم يف �لقر�ر، و�الإ�صر�ر على �الإجناز، 
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مهما كانت �لظروف و�الأمور �صعبة ومعاك�صة. هذه ن�صيحة ذهبية ت�صلح لكل زمان ومكان، ولكنها 

تكت�صب �أهمية خا�صة يف �ل�صود�ن. 

�أقدم لك جملة من �لكتب �حلديثة و�لر�ئعة يف جمال �الإد�رة �حلكومية و�لعامة، وعلى ر�أ�صها 

كتاب �لدكتور جيم كولنز �لتايل:

http://www.edara.com/Khulasat/Good_to_Great_and_the_Social_Sectors. aspx

�ملعرفة  و�إد�رة  �لرقمية  و�الإد�رة  �الإلكرتونية  باحلكومة  �أكرث  �هتمي  در��صاتك،  جمال  ويف 

و��صرت�تيجيات و�صع �ملعلومات و�ملعرفة و�الت�صاالت �لرقمية يف خدمة �الإن�صان و�لقطاع �لعام. 

مع متنياتنا لك بالنجاح،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �إعادة �خرت�ع �حلكومة. 

u �حلكومة �الإلكرتونية. 

u �لت�صعون يوًما �الأولى يف �حلكومة. 

u ت�صويق �لقطاع �لعام. 

u �حلكومة �لرقمية. 

u من جيد �إلى ر�ئع. 

u فن �ال�صرت�تيجية �حلكومية. 

u حكوبيديا. 

u �حلكومة �ملفتوحة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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كيف تعمل 
شبكات الفرق؟  

�صبكات �لفرق: �خرت�ق �حلو�  29 )مار�س(  �آذ�ر   1994 �لفرق  ب�صبكات  �خلا�س  �ملقال  قر�أت 

�أريد  �إطالًقا  �ملقال  �أفهم  مل  ب�صر�حة  ولكن   ،495 �أعمالك  نطاق  جز �لد�خلية و�خلارجية يف 

تب�صيط �ملعنى لو �صمحتم، و�صكًر� جزياًل لكم على �الهتمام و�لتقدير. 

�الإجابة:

 �الأخ حممد �ملحرتم

م�صر 

�إجناز  يتم  كيف   .Wikipedia “ويكيبيديا”  م�صروع  يف  فكر  �لفرق”  “�صبكات  فكرة  لتب�صيط 

�مل�صروع �الآن؟ فرق عمل متكاملة ومت�صابكة من كل دول �لعامل تعمل مًعا من بيوتها لتكون �صبكة 

معقدة الإنتاج م�صروع عمالق! �ألي�س كذلك؟

ن�صرت خال�صة كتاب “�صبكات �لفرق” عام 1993 يف بد�ية ظهور �الإنرتنت وثورة �الت�صاالت. 

�لتي  و�ل�صركات  �ملتعددة  �الإد�رية  �مل�صتويات  ذ�ت  �لهرمية  �ملوؤ�ص�صات  �أن  هي  بب�صاطة  و�لفكرة 

تعمل وحدها ال ت�صتطيع �لبقاء و�لتميز. معظم �ل�صركات �ليوم تنتج �أجز�ء منتجاتها �ل�صناعية 

يف �ل�صني، وهي فقط ت�صبط �جلودة وجتمعها وتبيعها حاملة عالماتها �لتجارية. فكل م�صروع 

ناجت عن  لغة، وهذ�  �أكرث من  �أكرث من دولة، وتتحدث  �إنتاجه فرق عمل متعددة يف  تعمل على 

�لتو��صل �ل�صريع و�لعوملة و�العتماد �ملتبادلة و�صرعة �الأد�ء، وحماولة �صر�ء كل ميزة تناف�صية 

الأية �صركة الخت�صار �لوقت، ولزيادة �البتكار و�الإبد�ع. 
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“�أعطني ر�فعة ومكاًنا �أقف عليه و�أنا �أحرك �لب�صيطة.” يعني �أننا عندما  يقول �أر�صميد�س: 

�أماكن كثرية ونعمل بروح �لتعاون وباجتاه و�حد ون�صرب �صربة و�حدة، �صيمكننا  نقف مًعا يف 

حتريك �لعامل، مرتكزين على قوة متعاونة ومتاآزرة ومتفاعلة. 

طريقة  حت�صني  طريق  عن  مًعا؛  �لعمل  على  �لنا�س  قدرة  من  �لفرق  �صبكة  “ر�فعة”  �صتزيد 

بالتنظيم  �خلا�صة  �لتقليدية  �لو�صفات  ع�صر  �نتهاء  مع  �حلديثة،  �الأفقية  �ملنظمات  ت�صغيل 

�لهرمي �ملتدرج. وبتوفري �أدو�ت جديدة الإد�رة �لتغيري. 

و�أ�صرع مما نعهد، كما تتميز مبرونتها  �أذكى  �لعمل بطريقة  �إلى  �لفرق �حلاجة  تلبي �صبكات 

منظمات  �إلى  �حلاجة  تعترب  �إذ  تناف�صية،  تنظيمية  ميزة  و�كت�صاب  �مل�صكالت،  حل  يف  �لفائقة 

عابرة للحدود متو�ئمة مع �لتو�صع يف �الإمكانات �لتقنية �حلديثة. ت�صتطيع �صركة عاملية مثاًل 

فريق  �لوقت:  نف�س  يف  قار�ت   3 يف  جديد  جهاز  لت�صميم  و�حد  م�صروع  على  فرق   3 ت�صغل  �أن 

 - مثاًل   - فنلند�  �أو  �أملانيا  يف  لفريق  ي�صلمه  ينتهي  وعندما  �صاعات؛   8 �صنغافورة  يف  �لعمل  يبد�أ 

لـ8 �صاعات �أخرى، و�الأخري ير�صله �إلى كاليفورنيا ليتواله فريق �آخر 8 �صاعات �أخرى. �لفكرة 

ومتعاونة  مرت�بطة  فرق  �صبكات  هي  متاًما.  �ملفهوم  تقرب  �ملنظور  هذ�  من  وقر�ءتها  و��صحة 

ومتد�خلة ومتفاعلة ومتكاملة وعابرة للحدود تعمل لينقل كل فريق �إبد�عاته و�بتكار�ته �إلى 

�لفريق �الآخر. 

�أمثلة:

- �صركة �آي بي �إم و�صركة لونوفو )�أمريكية - �صينية(.

 - )�أمريكية  )لوميا(  �ملوبايل  وتطبيقات  جهاز  الإنتاج  مًعا  ونوكيا  ميكرو�صوفت  �صركة   -

فنلندية(.

- �صركة رينو - وني�صان )فرن�صية - يابانية - بر�زيلية( الأن كارلو�س غ�صن مدير �ل�صركة هو 

بر�زيلي من �أ�صل لبناين ود�ر�س يف فرن�صا ويحمل �جلن�صية �لفرن�صية ويعمل يف �ليابان وفرن�صا 

و�أمريكا يف نف�س �لوقت!

ميكنك قر�ءة �خلال�صات �ملرفقة ملزيد من �لتو�صيح. 

ولك كل �لتقدير،،،،،
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لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �لدليل �الإر�صادي لبناء فرق �لعمل.

u �لتويل و�لتخلي. 

u �لثقـــة. 

u �ملجموعات �ل�صاخنة. 

u �أ�صر�ب �لنمل و�أ�صر�ر �لتعاون. 

u تغري و�ختلف. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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الفرق بني الخطة 
واالسرتاتيجية وأنواع 

الخطط  

�أ�صكركم على �الإجابة �ملفيدة عن �صوؤ�يل �ل�صابق. و�أود ��صتكمال ذلك ب�صوؤ�ل من �صقني: �ل�صق 

  Action plan Executive plan Work plan Business plan :الأول: ما �لفرق بني �خلطط �لتالية�

تكون  �أن  �ل�صرورة  من  وهل  بناوؤها،  ميكن  وكيف  �الأهد�ف،  بهيكلية  �ملق�صود  ما  �لثاين:  �ل�صق 

�الأهد�ف Smart يف جميع م�صتوياتها؟ حتياتي لكم. 

�الإجابة: �الأخ �أمين، �ملحرتم 

�أن تكون ممن يتقنون �للغة �الإجنليزية متاًما لتقر�أ هذه �ملقالة �ملن�صورة يف عدد هذ�  �أمتنى 

�ل�صهر من جملة هارفارد بيزن�س ريفيو - بعنو�ن: “�لكذبة �لكبرية للخطة �ال�صرت�تيجية

 The Big Lie Of Strategic Planning.. 

http://hbr. org/2014/01/the-big-lie-of-strategic-planning

ونظريات  �لتنفيذ  وتقنيات  �خلطط  �أنو�ع  بني  �لتجريدية  بالفروقات  متاًما  ماأخوًذ�  �أر�ك 

�ال�صرت�تيجية. مرة �صاألني �أحدهم وكان م�صًر� �أن يعرف �أيهما تاأتي �أواًل: �لروؤية �أم �لر�صالة؟ 

و�إن  حتى  �إحد�هما  وجود  �الأقل  على  �أو  وجودهما  هو  �ملهم  �أن  على  منه  �أكرث  �إ�صر�ري  وكان 

�ختلطتا مًعا. 

ا لي�س مهًما �لفرق بني �أنو�ع �خلطط، �ملهم هو وجودها ثم تنفيذها، لكن �الأهم هو �أن تبقى  �أي�صً

�خلطط ب�صيطة، ومرنة، وقابلة للتغيري و�لتطوير �مل�صتمرين، لكن �الأهم من �ملهم د�ئًما هو �أن 

تركز: �ال�صرت�تيجية و�خلطط �لهيكلية و�خلطة �لتنفيذية على )�لعميل( �صو�ء كان د�خلًيا 
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ن�صميه  �لزبون كما  �أو  �لعميل  �ملهم هو  �لعميل )�ملو�طن(.  �إن�صانًيا، يعني  �أو  �أو خارجًيا، جتارًيا 

�أحياًنا يف بالدنا. 

�أهيب بك قر�ءة �خلال�صات �لتالية و�ملقارنة بني من يريد و�صع خطة يف 24 �صاعة، وبني من 

ينعي �لتخطط �ال�صرت�تيجي متاًما )�صعود و�صقوط(، و�أخرًي� بني من يركز على ثقافة �لتنفيذ. 

كما ال تن�َس قر�ءة تعليقات �لقر�ء �لعميقني و�ملحرتفني على مقالة هارفارد لقيا�س مدى تباين 

وجهات نظرهم، وردود �أفعالهم. 

من  ي�صتفيدو�  باأن  وزمالءك  �أ�صدقاءك  تبلغ  �أن  ونرجوك  وعمقك،  �هتمامك  على  ن�صكرك 

�ملوقع يف �لتعامل مع �لو�قع. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �صعود و�صقوط �لتخطيط �ال�صرت�تيجي. 

u �لت�صويق يف زمن �لفو�صى. 

u ثقافة �لتنفيذ. 

u خطة �ل�صاعة �لو�حدة ال�صرت�تيجية منو ر�ئدة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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وظيفة مدير الشؤون 
اإلدارية - وكيف أعيد 

تنظيم الشركة؟  

وظيفة  يف  قبويل  مت  لقد  �لعزيز:  خبرينا  �لر�ئع.  �ملوقع  هذ�  �إلى  باالن�صمام  �صعيد  مرحًبا. 

مدير �إد�ري، و�صوف �أبد�أ �لدو�م خالل يومني. لقد �صرح يل �ملدير �لتنفيذي �الأعمال �لتي �أ�صرف 

عليها، وهي كالتايل: �ملو�رد �لب�صرية، �ملحا�صبة، �ملخازن، �مل�صرتيات. وذكر �أنه مت �ال�صتغناء عن 

�صهور  �صتة  لها  �ل�صركة  خمتلطة.  فو�صى  ع�صو�ئية  �الإد�ر�ت  �الإد�رة.  يف  لف�صله  �ل�صابق  �ملدير 

�أرجو �مل�صاعدة يف كيفية �إد�رتها باحرت�فية، وما �أول قر�ر �أتخذه لت�صحيح �لو�صع �ملزري؟ �أنا 

حمتاج جًد� �مل�صاعدة. 

�الإجابة: �الأخ فهد، �ملحرتم. 

�ل�صعودية 

�ملهمات �لتي ذكرتها لي�صت هي ما يقوم به �ملدير �الإد�ري �أو مدير �ل�صوؤون �الإد�رية يف �لعادة. 

ملدير  وظيفة  منها  كل  تعترب  و�مل�صرتيات،  و�ملخازن  )�ملالية(  و�ملحا�صبة  �لب�صرية  �ملو�رد  �إد�رة 

الأن  طبًعا  بامل�صرتيات  �ملخازن  وظيفة  دمج  ميكن  �ملتو�صطة  �ل�صركات  يف  بذ�ته.  وقائم  م�صتقل 

�لعمليات فيهما متد�خلة ومتكاملة. 

�ملدير  نائب  �أو  �لعام  �ملدير  نائب  وظيفة  حتت  عادة  تندرج  عمل  مهمات  من  ذكرته  ما  كل 

�لتنفيذي. ولكن �إذ� كانت �ل�صركة �صغرية فيمكن �أد�ء كل ذلك بوظيفة و�حدة، ب�صرط �أن تتمتع 

بخربة �إد�رية طويلة، وتكون قد تقلَّبت ومار�صت على �الأقل �ثنتني من هذه �لوظائف �صابًقا. 

يف  �لفو�صى  طال�صم  تفك  وكيف  تفعل،  ماذ�  حول  ذهبية  ن�صيحة  لك  نقدم  �أن  �ل�صعب  من 
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�ل�صركة. ولذ� نن�صحك مبا يلي:

�لتي ذكرت، و�تفق  �الأربعة  �لقطاعات  �أواًل: �بحث عن مديرين ذوي خربة يف كل قطاع من 

معه �أن يلعب معك دور �ملوجه �أو �ملر�صد )كوت�س Coach(.. لتكت�صب خرب�ت متنوعة فيها كلها 

يف زمن ق�صري. 

ثانًيا: �تفق مع �ملدير �لتنفيذي حول كل ما هو مطلوب منك ومتى! ثم ركز على �ملطلوب فقط، 

وال ت�صتت نف�صك يف �لتدخل فيما ال يعنيك يف هذه �ملرحلة. 

ثالًثا: من خالل ما ذكرت، فلم يبق يف �ل�صركة ن�صاط مل يدخل حتت �إ�صر�فك �صوى قطاعي 

ا حتديد �الأهد�ف  �أي�صً �الإنتاج و�لت�صويق )�ملبيعات( فقط، فاطلب من مديري هذين �لقطاعني 

�ملطلوبة منك و�إطارها �لزمني لت�صاعدهم وت�صاندهم يف �أد�ء مهماتهم. 

ر�بًعا: �قر�أ يف �لقيادة و�الإ�صر�ف و�لتخطيط ومهار�ت �الت�صال ما ��صتطعت يف هذه �ملرحلة، 

وحاول تاأجيل �أية قر�ر�ت هامة وحا�صمة موؤقًتا.. ولكن لي�س كثرًي�. ميكنك �لتاأجيل يف تغيري �أي 

�صيا�صة �أو �تخاذ �أي قر�ر ما بني �صهر و40 يوًما، وبعد 6 �أ�صابيع ال بد �أن تبد�أ نتائجك بالظهور 

ا( بهذ� �ل�صاأن.  للعيان )�صع �ملدير يف �ل�صورة �أي�صً

مرحلة  تبد�أ  وعندما  �لبد�ية.  يف  جتيب  مما  �أكرث  و��صاأل  تتكلم،  مما  �أكرث  ��صمع  خام�ًصا: 

�لتنفيذ، �تخذ قر�ر�تك بح�صم وثقة وال تهب، فما �صيحدث.. �صوف يحدث على �أية حال. 

ختاًما، نتمنى لك �لنجاح و�لتوفيق.. ونتعاطف معك، حيث نرى �أن مهمتك لي�صت �صهلة، ولكن 

ال م�صتحيل يف عامل �الإد�رة، حيث ميكن لقر�ر�ت ب�صيطة �أن حتدث فرًقا كبرًي�. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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هل هناك أنواع 
للخطط التنفيذية، 
وما الفرق بينها؟  

�الإجابة: �الأخ �أمين، �ملحرتم 

فل�صطني  

ال نعرف �أنو�ع �خلطط �لتنفيذية وال ن�صتطيع تخيل �أكرث من نوع ملا ي�صمى �لتخطيط �لت�صغيلي. 

�لعمليات  يف  بع�س  عن  بع�صهما  متاًما  منف�صلتان  عمليتان  و�لتنفيذ  �لتخطيط  �أن  و�حلقيقة 

�الإد�رية. وهناك من يرى �أن �لتخطيط �ال�صرت�تيجي ي�صمل مرحلتني: �لتفكري �ال�صرت�تيجي 

و�لتنفيذ �ال�صرت�تيجي، مع �أن �لتنفيذ يكون د�ئًما مرحلة الحقة للتخطيط. 

فيتم  الأولوياته،  وفًقا  م�صروع  �أي  �إد�رة  �إلى  د�ئًما  �لتنفيذ  خطط  �أو  �لت�صغيل  خطط  تهدف 

جدولة �الأعمال وفًقا الأهميتها، وو�صع خطو�ت حمددة بحيث نتاأكد د�ئًما من �أن �خلطوة �لتي 

بعدها..  ما  ت�صبق  و�أن  قبلها  ما  تلحق  �أن  د�ئًما  يجب  م�صبًقا  معد  زمني  جدول  �إطار  يف  ننفذها 

هي  كربى،  �قت�صادية  �أو  موؤ�ص�صية  �أو  �صخ�صية  كانت  �صو�ء  و�لتنفيذ  �لت�صغيل  فخطط  وهكذ�؛ 

بر�مج جمدولة باالأولويات، 

�أما �خلطو�ت �لتقليدية �ملتفق عليها، �أو عنا�صر �أولويات تنفيذ �أي خطة الأي م�صروع فهي:

-  �ختيار وتعيني �ملوظفني �ملنا�صبني الإجناز �مل�صروع؛ 

-  تعريف �أع�صاء �لفريق بع�صهم ببع�س وتقدميهم الإد�رة �مل�صروع؛ 

-  ت�صليم كل ع�صو من �لفريق �ملهام �ملوكلة �إليه و�صرحها وتو�صيحها له؛ 
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-  حتديد �الآليات و�لطرق �لتي �صينجز فيها �لفريق مهماته �الأ�صا�صية؛ 

-  و�صع نظام للمتابعة وتقييم �الأد�ء و�لتقارير �ملطلوبة ومو�عيدها؛ 

-  �إطالق �مل�صروع و�إ�صهاره و�إبالغ �ملعنيني بتفا�صيله ومو�عيده؛ 

-  و�صع خطط بديلة يف حالة تعطل �لتنفيذ �أو �نحر�فه عن م�صاره �لزمني �أو عدم حتقيق 

�جلودة �ملطلوبة بالتكاليف �ملو�صوعة؛ 

-  �إنهاء �مل�صروع وت�صليمه و�إعد�د تقارير باالأخطاء و�البتكار�ت �لتي ر�فقته. 

هذه فكرة مب�صطة جًد� للخطط �لتنفيذية، وهي قابلة للتطبيق على �مل�صروعات �الإنتاجية 

و�خلدمية على حد �صو�ء. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u ثقافة �لتنفيذ. 

u من جيد �إلى ر�ئع. 

u خطة �ل�صاعة �لو�حدة ال�صرت�تيجية منو ر�ئدة. 
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الرجاء توضيح التبعية 
للمديرين املعينني يف 

الهيكل التنظيمي 

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. قد مت تق�صيم �لهيكل �لتنظيمي �إلى قطاع جتاري وقطاع 

مدير  يوظف  �ملايل  و�لقطاع   - �لتنفيذي  �لرئي�س  مبا�صرة  تتبع  جميعها  مايل  وقطاع  �صناعي 

تبعية  تكون  كيف  هو  فال�صوؤ�ل  �لتجاري،  �لقطاع  يف  ومثله  �ل�صناعي،  للقطاع  ا  خا�صً ح�صابات 

مديري �حل�صابات يف �لقطاعني؟ وعندما ن�صدر قر�ًر� بتعيني مدير �حل�صابات للقطاع �لتجاري �أو 

�ل�صناعي فكيف يكون �لقر�ر بحيث يو�صح فيه �لتبعية �الإد�رية �أو �لفنية؟ 

�الإجابة: �الأ�صتاذ يا�صر، �ملحرتم 

�ل�صعودية 

�ل�صالم عليكم 

ي�صرفنا �الإجابة عن �صوؤ�لك �ملهم هذ�، و�لذي �صبق لنا �الإجابة عن �صوؤ�لني �آخرين م�صابهني 

له. وميكنك �لو�صول �إلى �إجابتنا �ل�صابقة على هذ� �لر�بط: 

http://www.edara.com/MyAccount/Answer. aspx?QuestionID=2604

بالن�صبة �إلى �لهيكل �لتنظيمي و�أ�ص�صه فاإن ت�صميمه يعتمد �أ�صا�ًصا على حجم �ملنظمة وعدد 

�إليها. وب�صكل عام هناك  �لتي تنتمي  �أن�صطتها و�ل�صناعة  �إد�ر�تها وفروعها و�أق�صامها وطبيعة 

عدة �أ�صكال للهياكل �لتنظيمية هي:

1. �لت�صميم �لب�صيط �أو �ل�صهل، وهو �لذي ياأخذ �ل�صكل �لهرمي بد�ية من رئي�س جمل�س �الإد�رة، 

ثم �ملدير �لعام و/ �أو نائبه، ثم بقية �الإد�ر�ت.. وهكذ�. 
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�لهيكل  �إد�رة وكل ق�صم �صندوقه يف  �لت�صميم ح�صب �الأق�صام و�الإد�رة بحيث ي�صبح لكل   .2

�لتنظيمي. 

3. �لت�صميم ح�صب �لوظائف و�الأن�صطة �لتي متار�صها �ملنظمة مثل: بحث وتطوير - �إنتاج - 

خمازن و�صال�صل توريد - ت�صويق - خدمة عمالء.. وهكذ�..)نف�س �لفقرة يف �س 23( 

4. �لت�صميم ح�صب فرق �لعمل و/ �أو ح�صب �مل�صروعات �لقائمة. 

�أما �صمات �لت�صميم �لتنظيمي �أو �لبناء �ملوؤ�ص�صي �لفعال، فيمكن ح�صرها باخت�صار فيما يلي:

- مرن وي�صاعد على حتقيق �ال�صرت�تيجية؛ 

- ي�صغط وي�صبط �لتكاليف؛ 

- يثمر وميكن �ملوظفني من �الإبد�ع ويطلق طاقتهم؛

- يعمل يف كل �لظروف ورغم كل �ملعوقات؛

- يحمي وميكن �الإخ�صائيني و�ملبدعني و�ملوظفني �لفنيني �البتكاريني؛

- يو�صح ت�صل�صل �تخاذ �لقر�ر يف �ملنظمة؛

- يو�صح م�صتويات �ل�صالحيات؛

- يع�صد حتمل �مل�صوؤوليات على جميع �مل�صتويات؛

- ي�صاعد وي�صهل عمليات �البتكار و�لتطوير؛

- يعك�س تدفق وفاعلية �الأد�ء بداًل من �الأالعيب �ل�صيا�صية و�الأهمية �ل�صخ�صية للموظفني؛ 

�أي ي�صع �ل�صخ�س �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب طبًقا ملنهجية �لتمتني. 

بالن�صبة �إلى حالتكم �خلا�صة، فاإن �الإد�رة �ملالية �إد�رة خدمية. ومبا �أنها ف�صلت عن �لقطاعني 

�لتجاري و�ل�صناعي، و�أ�صبحت م�صتقلة عن بقية �الإد�ر�ت وتتبع مبا�صرة �لرئي�س �لتنفيذي، فاإن 

�لعالقة �لتنظيمية �صتكون كما يلي:

 Financial Controller أواًل: ير�أ�س �الإد�رة �ملالية مدير عام للمالية �أو ما ي�صمى �ملر�قب �ملايل�

ويكون م�صتقاًل عن مديري �الإد�رتني �الأخريني. 

ومدققون  ماليون  حمللون  ا  �أي�صً ويتبعه  �لتنفيذي  �لرئي�س  يتبع  �ملالية  عام  مدير  ثانًيا: 

وحما�صبون و�صكرتاريا. 
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�إد�رًيا ومالًيا. وكذلك  �لتجاري ويتبعه  للقطاع  �ملالية هذ� مدير ح�صابات  ثالًثا: يعني مدير 

يعني مدير ح�صابات �آخر للقطاع �ل�صناعي. 

ر�بًعا: �ملدير �ملايل �لعام هذ� يعني كل من يتبعه يف �إد�رته وي�صاأل عن �أد�ئه. فهو م�صتقل متاًما 

و�لرئي�س  �الإد�رة  جمل�س  قبل  من  �إال  م�صاءلته  تتم  وال  �لتجاري،  و�ملدير  �ل�صناعي  �ملدير  عن 

�لتنفيذي بناء على �أد�ئه وعلى مر�جعات وتدقيقات �إد�رة �صركة �لتدقيق و�ملر�جعة �خلارجية 

�لتي تعينها �ل�صركة. 

�لقطاعني،  ملديري  ولي�س  �مل�صتقل  �ملايل  للمدير  تابعني  �حل�صابات  مدير�  يكون  �أن  �ملفيد  من 

حيث �صتتمتع �الإد�رة �ملالية با�صتقاللية، ولكن يجب �أن يكون �ملدير �ملايل قيادًيا ومرًنا ومتفهًما 

و�صريًعا و�إيجابًيا ومبادًر� ليدير عالقته بفاعلية مع رئي�صه )�لتنفيذي( ومع مديري �لقطاعني 

�الآخرين. كما �أن على �لرئي�س �لتنفيذي توطيد روح �لفريق بني �الإد�ر�ت �لثالث و�إال �صتتفاقم 

�مل�صكالت. 

ا على ما �إذ�  �لبديل �الآخر هو �أن تكون هناك �إد�رة مالية م�صتقلة لكل قطاع، وهذ� يعتمد �أي�صً

كان مديرو �لقطاعات �صركاء يف �ل�صركة �أم جمرد موظفني معينني. �إذ� كانو� مديرين معينني فاإن 

�لتنظيم �حلايل هو �الأف�صل. 

ختاًما.. نتمنى لكم �لتوفيق.. 
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كيف أضع لوائح 
وأنظمة للمؤسسة؟

ال  �أنني  و�ل�صبب  يل،  �لتابعة  �ملقاوالت  ملوؤ�ص�صة  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �الأنظمة  يف  م�صكلة  عندي 

�أ�صتطيع كتابة �الأنظمة بنف�صي، وطريقة �صري �لعمل ب�صكل و��صح. �أريد �صيًئا يفيدين. 

�الإجابة: �الأخ �لكرمي/ با�صم عي�صى

�ل�صعودية

�أنظمتها  وبنود  و�صيا�صاتها  �إجر�ء�تها  دليل  بكتابة  �صركة  تقوم  �أن  �صهاًل  وال  ماألوًفا  لي�س 

وتعليماتها دفعة و�حدة، ومن قبل �صخ�س و�حد. ما يحدث هو �أن تكلف كل �إد�رة �أو كل ق�صم 

ومدير م�صروع بتوثيق �الإجر�ء�ت وخطو�ت �لعمل و�صيا�صاته من و�قع �ملمار�صة، ثم تقوم جلنة 

�أو �الإد�رة مبر�جعتها وتوثيقها وتعديلها، مع �مليل لتب�صيطها لزيادة �صرعة وكفاءة �الأد�ء. 

هذ� ما يحدث يف �لغالب، ولكن نظًر� �إلى �أهمية �لبحث عن �أف�صل �ملمار�صات فاإنه ميكن �لبحث 

عن ��صت�صاري و�إخ�صائي جودة متميز يف و�صع �ل�صيا�صات وتقنني تدفق �خلطو�ت و�الإجر�ء�ت 

ما  ومع  �ملمار�صات  باأف�صل  مقارنته وم�صاهاته  مع  �لقائم وتوثيقه ثم تطويره،  �لو�صع  بدر��صة 

يحدث يف منظمات �أو �صركات �أو م�صروعات م�صابهة. 

�إحاطة  �صعوبة  �إلى  نظًر�  عملي،  غري  يف  �أمر  هو  �لكتابة،  لكيفية  و�صفة  �أو  تعليمات  �إعطاء 

�لعقل �لب�صري بكل �الحتماالت، ف�صاًل عن �أن �أدلة �إجر�ء�ت �لعمل حتتاج �إلى خيال وتخطيط، 

وهي تختلف عن �ملهار�ت �لتنفيذية و�لبيعية وعن مهار�ت �لقيادة و�لتعامل مع �الآخرين. نقرتح 

وميكنكم  وميكنه  ومهند�صيكم.  فريقكم  مع  بالتفاعل  �مل�صروع  ينجز  بخبري  �ال�صتعانة  عليكم 
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�ال�صتعانة باالأدلة �لتالية من موقع �أمازون، و�لتي تتناول �ملو�صوع من زو�يا خمتلفة، ولكنها لن 

تقدم حاًل متكاماًل. وهكذ� يبقى �الأف�صل هو نقل نظام مماثل �إلى حد ما من �صركة متميزة يف 

جمالها، ثم تعديله وتكييفه مبا يتنا�صب ومدخالت �لعمل لديكم، و�ملخرجات �ملطلوبة وحجم 

�مل�صروعات �لقائمة. 

How to write standard operating procedures and work Instructions. 
http://www. amazon. com/write-standard-operating-procedures-Instructions/
dp/1452828202/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1384918841&sr=1-1&key-
words=write+procedure+manual
 
How to Write Policies, Procedures & Task Outlines
http://www. amazon. com/Write-Policies-Procedures-Task-Outlines/
dp/0965058506/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1384918981&sr=1-2&key-
words=write+procedure+manual
 
Writing Effective Policies and Procedures: A Step-By-Step Resource for Clear Commu-
nication
http://www. amazon. com/Writing-Effective-Policies-Procedures-Step-/
dp/081447960X/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1384918981&sr=1-3&key-
words=write+procedure+manual
 
Establishing a System of Policies and Procedures
http://www. amazon. com/Establishing-System-Policies-Procedures-Stephen/
dp/1929065000/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1384918981&sr=1-5&key-
words=write+procedure+manual
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الذكاء االسرتاتيجي..  
ما هو؟

ما �لذكاء �ال�صرت�تيجي وما �أهميته و�أبعاده وما مفاهيم �لباحثني �حلديثة عنه؟ 

�الإجابة: بكل �صر�حة يا �صيد ر�ئد، �إنني قر�أت عن �لذكاء �ال�صرت�تيجي كثرًي�، وكان �ملفهوم 

ا. كما قر�أت عن �لنو�يا  د�ئًما ياأتي يف �صياقات متنوعة، و�أحياًنا متعار�صة، ولذلك يف ذهني غام�صً

�مل�صتقبل  و�صناعة  �ال�صرت�تيجي  �لتفكري  ا  و�أي�صً �ال�صرت�تيجية،  �ملقا�صد  �أو  �ال�صرت�تيجية 

و�لتناف�س على �لفر�س. 

�لقائد،  �أو  للفرد  �ال�صرت�تيجي  �لذكاء  فهناك  ا.  �أي�صً خمتلفني  �صياقني  يف  �ملفهوم  ورد  وقد 

ا. �الأول يتعلق باالإبد�ع �لطبيعي و�لفطري،  و�لذكاء �ال�صرت�تيجي �ملوؤ�ص�صي، وهما خمتلفان �أي�صً

قو�عد  خالل  من  م�صنوًعا  يكون  وقد  �لقائد،  وذكاء  وروؤية  �إلهام  عن  ينتج  �أن  ميكن  و�لثاين 

�لبيانات ونظم �تخاذ �لقر�ر�ت �ملعقدة و�ملركبة و�لتي حتلل �ملعطيات و�ملدخالت وتعطي متخذ 

�لقر�ر موؤ�صر�ت وخمرجات. 

على  �لقدرة  هي:  قدر�ت  �أو  عنا�صر  خم�صة  من  يت�صكل  �ال�صرت�تيجي  �لذكاء  يرى  من  هناك 

على  و�لقدرة  وعملًيا،  ذهنًيا  وت�صكيله  �مل�صتقبل  روؤية  على  و�لقدرة  و�ملتغري�ت،  �لو�قع  قر�ءة 

بناء  على  و�لقدرة  �الأن�صار،  وك�صب  �لتحفيز  على  و�لقدرة  �ملنظم،  و�لتطبيقي  �لعملي  �لتفكري 

�لنابهون عرب  �لقادة  بها  �صمات متتع  �ملدى. وهذه  �مل�صرتكة بعيدة  �مل�صالح  �أجل  �لتحالفات من 

�لتاريخ. 

ومن �جلانب �لنف�صي و�لت�صريحي وتطبيقاته يف �الإبد�ع و�البتكار هنا من يق�صمه �إلى �أربعة 

�أنو�ع هي: �لقيادي و�لتخطيطي و�لتخيلي �أو �لت�صوري، و�أخرًي� �لذكاء �ملهني �أو �الحرت�يف، على 
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�عتبار �أن كل مهنة تتطلب ذكاًء خمتلًفا عن �ملهن �الأخرى.. 

نقرتح عليك �إن كنت مهتًما باالأمر �أكادميًيا قر�ءة كتاب:

 Strategic Intelligence for the 21st Century: 

The Mosaic Method, by Alfred Rolington. 

وميكنك �لو�صول �إليها يف �أمازون على هذ� �لر�بط:

http://www. amazon. co. uk/Strategic-Intelligence-21st-Century-Mosaic/

dp/0199654328/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1383656592&sr=1-1&key-

words=strategic+intelligence

�لتغيري  وقيادة  و�الإبد�ع  �ال�صرت�تيجية  يف  كاملة  مكتبة  �إد�رة.كوم  موقعنا  على  لدينا  كما 

ميكنك �لو�صول �إليها ها هنا:

http://www.edara.com/Products/Search. aspx?Subject=108&l=library

كلية  يف  جاردنر  هو�رد  فها  �صنَّ �لتي  )�لثمانية(  �ملتعددة  �لذكاء�ت  �إلى  بالرجوع  نو�صي  كما 

�لرتبية بجامعة هارفارد. 
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كيف أعيد تنظيم عملي 
بداًل من التعامل مع األزمات 

الدائمة وحاالت إطفاء الحرائق 
التي ال تتوقف؟

�أ�صغل من�صًبا �إد�رًيا كبرًي�، وكل مرة �أحاول �لتنظيم الإجناز ما �أريد. ينتهي �ليوم دون �أي �إجناز 

. فماذ� �أفعل باهلل عليك؟  من كرثة �مل�صكالت، مما يوؤثر �صلًبا عليَّ

�الإجابة: �ل�صالم عليكم �أخي حممد 

من  هم  �الآخرون  كان  �إن  �الآخرون؟  �أم  �أنت،  �صببها  �مل�صكالت  هذه  هل  �صوؤ�لك:  من  يت�صح  مل 

بون بها؛ هل هم تابعون لك؟ وهل متلك �أنت �صلطة �لتغيري يف �ملوؤ�ص�صة؟ يت�صبَّ

�أقرتح عليك بد�ية �أن تقر�أ خال�صة �لعاد�ت �ل�صبع لـ”�صتيفن كويف”:

http://www.edara.com/Khulasat/The_Seven_Habits_Of_Highly_Effective_People. aspx

و�الأهم منها هي خال�صة “�الأولويات �أولى”، وهي تتحدث يف �صلب م�صكلتك متاًما:

http://www.edara.com/Khulasat/First_Things_First. aspx

ا الإد�رة �لتغيري هناك خال�صة “�صوق �ل�صمك”، وهي ت�صرح كيف ميكن �أن يتم �لتغيري: �أي�صً

http://www.edara.com/Khulasat/Fish. aspx

�صاء  �إن  �لتغيري  يحدث  ول�صوف  كاماًل،  �لذهب”  قبل  “�ل�صبب  كتاب  تقر�أ  باأن  ا  �أي�صً و�أو�صي 

�هلل. فاإن مل يحدث فاأنت بحاجة �إلى تدريب �صخ�صي مبا�صر ووجًها لوجه، وهو ي�صتحق �لعناء 
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�أثناء مر�قبة �ملدرب Coach لك  �أن يتم جزء منه عندك يف بيئة �لعمل ويف  و�ال�صتثمار. على 

خالل �لتعامل مع �مل�صكالت �ليومية، و�لتي تعني �أنكم تديرون بطريقة �إطفاء �حلر�ئق، وهذ� 

خطاأ وخطر ومكلف جًد�، وتغيريه ال يحتاج �أكرث من تغيري ثالثة �أو �أربعة �صلوكات. 

نتمنى لك �لتوفيق،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �ل�صبب قبل �لذهب. 

u �الإد�رة بالفطرة للمدير ورجال �الأعمال. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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كيف أضع خطة عمل؟

هذه  على  لكم  و�صكًر�  �خلري،  كل  لكم  �أرجو  ما.  مل�صروع  عمل  خطة  �أ�صع  كيف  �أعرف  �أن  �أريد 

�خلدمة. 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم. 

لقد �صبق �أن �أجبنا عن هذ� �ل�صوؤ�ل يف �صهر متوز/ يوليو �ملا�صي، وميكنك �لرجوع �إلى �خلال�صات 

�لتي �قرتحناها للعميل �لذي طرح نف�س �ل�صوؤ�ل. وكانت �إجابتنا كما يلي:

الإن�صاء  عمل  خطة  تختلف  حيث  وتطبيقاتها،  �إليها  �حلاجة  ح�صب  �لعمل  خطط  تتفاوت 

م�صروع جديد، عن خطة الإنقاذ �أو تطوير م�صروع قائم، عن خطة ثالثة لدمج م�صروعني بع�صهما 

ببع�س. وب�صكل عام فاإن �خلطة ميكن �أن تت�صمن �لعنا�صر و�لنقاط و�ملكونات �لتالية:

�أواًل: ملخ�س موجز للخطة يف�صل �أال يزيد عن �صفحة و�حدة، ويت�صمن هدف �خلطة و�صبب 

و�صعها ومن و�صعها وملن �صتقدم؛ 

ثانًيا: �أهد�ف �ل�صركة �أو �مل�صروع وما تريد حتقيقه؛ 

ثالًثا: كتابة ر�صالة �ل�صركة وروؤيتها وتاريخها و�ملر�حل �لتي مرت بها �إن كانت �صركة قائمة؛ 

ر�بًعا: و�صف منتجات �ل�صركة �أو �خلدمات �لتي �صيقدمها �مل�صروع؛ 

خام�ًصا: حتديد �جلمهور �أو �لعمالء و�ل�صوق �مل�صتهدف، مع و�صف دقيق للمناف�صني �ملوجودين 

و�ملتوقعني؛ 
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مع  �ملوؤ�ص�صة،  جناح  يف  �البتكار  ودور  و�لتوزيع  و�لبيع  �لت�صويق  ��صرت�تيجيات  و�صف  �صاد�ًصا: 

تو�صيح للميزة �لتناف�صية �لتي �صتجعل �مل�صروع يناف�س وينجح؛ 

�صابًعا: حتديد �لتمويل �ملطلوب و�لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة وهو�م�س �لربح �مل�صتهدفة. 

ثامًنا: حتديد �ملو�رد �لب�صرية �ملطلوبة و�أدو�رها �لفنية و�الإد�رية )فرق �لعمل(؛

تا�صًعا: و�صع خطة بدء �لت�صغيل بدقة مع حتديد �لتو�ريخ و�لكميات، �لخ؛

عا�صًر�: توقع بع�س �مل�صكالت و�لعقبات و�الأزمات وو�صع خطة طو�رئ لتجاوزها عند �للزوم. 

�إلى حتقيقها.  كل خطة ناجحة تبد�أ بالهدف �لذي ينبثق عن ر�صالة ن�صعر بها وروؤية ن�صعى 

ومن �ملعروف �أن �أي هدف يجب �أن يكون و��صًحا وحمدًد� وقاباًل للقيا�س وقاباًل للتحقيق ومرتبًطا 

بالر�صالة، وله وقت زمني حمدد وموؤطر لتحقيقه. 

كاملة  جمموعة  كوم  �إد�رة.  موقع  على  لدينا  حيث  �أدناه،  �ملرفقة  �خلال�صات  بقر�ءة  نن�صح 

موجهة �إلى مدير �لتخطيط و�لتطوير. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �بد�أ من �لنهاية. 

u خطة �ل�صاعة �لو�حدة ال�صرت�تيجية منو ر�ئدة. 

u �صركة �حليو�نات �ملتحدة. 

u �لربنامج �لعملي لكتابة �خلطة �ال�صرت�تيجية. 

u خطة ت�صويق �ليوم �لو�حد. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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الفرق بني 
املهام واملسؤوليات 

الوظيفية 

�ملهام  وهناك  �مل�صوؤوليات،  هناك  �لوظيفي  �لو�صف  يف  وبركاته.  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�صالم 

�لوظيفية. �صوؤ�يل هو: ما �لفرق بني �ملهام و�مل�صوؤوليات �لوظيفية، وهل هناك تعريف علمي لكل 

منهما؟ �صكًر�. 

�الإجابة: �الأخ �لعزيز/ �صالح - �ل�صعودية

�ل�صالم عليكم:

�لتفريق بني �ملهام و�مل�صوؤوليات يف �لو�صف �لوظيفي �صهل. بحثت يف خانة �لعنو�ن مبوقعنا عن 

كلمة )�ملهام( فوجدت 11 مقالة وخال�صة:

http://www.edara.com/Products/Search. aspx?Title=المهام&FromRecord=1&ToRe-

cord=20&

عن  بحثت  وعندما  وخال�صة.  مقالة  بني  ما  مو�د   7 فوجدت  )�ملهمات(  كلمة  عن  وبحثت 

)م�صوؤولية( وجدت 30 مادة:

http://www.edara.com/Products/Search. aspx?Title=مسؤولية&FromRecord=1&ToRe-

cord=20&

ونعود �إلى �لتفريق بينهما:

Re- كلمة فتقابلها  �مل�صوؤولية  �أما   - Tasks كلمة �الإجنليزية  باللغة  تقابلها  �ملهمات  �أو   �ملهام 

.sponsibility
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فالفرق و��صح جًد�. �ملهام هي �الأعمال �لروتينية �ليومية �لتي يقوم بها موظف �أو مدير عرب 

موظفني   10 عن  م�صوؤول  فاأنت  بال�صالحيات،  فتتعلق  �مل�صوؤولية  �أما  معينة.  وخطو�ت  �إجر�ء�ت 

مثاًل، وعن حتقيق نتائج حمددة ومو�صحة، ولك �حلق مبمار�صة �صالحياتك الأنك م�صوؤول ومفو�س 

الأد�ئها، وباإمكانك �أن توقع على �صرف مبلغ حمدد، �إلى �آخر ذلك من �لتز�مات �إد�رية وقانونية 

و�أخالقية. �أما �ملهمات فهي روتينية ومتكررة، وتتغري من وظيفة �إلى �أخرى. �مل�صوؤوليات تتغري ما 

بني م�صتوى وظيفي و�آخر. وهكذ�.. 

فرنجو �أن يكون �لفرق و��صًحا.. 

ولكم مني حتية.. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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ما الفرق بني الرؤية 
والرسالة؟

هل هناك ثمة خالف علمي على �لتحديد �لدقيق لكل من �لروؤية و�لر�صالة؟ الأنني �أرى خلًطا 

بني كثري من �ملدربني يف هذ�. و�صكًر�. 

�الإجابة: �الأ�صتاذ حممد، �ملحرتم

�ل�صعودية

تاأتي  و�أيهما  و�لدجاجة(  )�لبي�صة  مع�صلة  عن  كثرًي�  تختلف  ال  و�لر�صالة  �لروؤية  مع�صلة 

�أواًل. �أنت مثاًل يف طرحك لل�صوؤ�ل و�صعت “�لروؤية” قبل “�لر�صالة”! ملاذ�؟ الأن �لروؤية فعاًل ت�صبق 

�لر�صالة!

�حلقيقة �أن �لفرق بينهما و��صح. فالروؤية يجب د�ئًما �أن ت�صبق �لر�صالة عند كتابة �خلطة 

�ال�صرت�تيجية �أو �لت�صويقية، �أو �أية �أدبيات �إد�رية �أخرى. 

�لروؤية: مثالية وخيالية وفل�صفية، وهي تتعلق مبن نريد �أن نكون. 

�لر�صالة: و�قعية وتنفيذية وتقع مبا�صرة يف �صلب �خلطة �ال�صرت�تيجية، وتتعلق مبا علينا 

�أن نفعله وننجزه ونوؤديه لنحقق �أهد�فنا �لتي �صتجعلنا )من نريد �أن نكون(. 

فالروؤية حلم، و�لر�صالة و�قع. و�لروؤية ذهنية وفكرية، و�لر�صالة عملية وتطبيقية. فاهلل 

�صبحانه وتعالى �أر�صل ر�صاًل و�أنبياء ومب�صرين و�قعيني ومنجزين وفعالني وتنفيذيني، ومل ير�صل 

ا حاملني و�أفالطونيني لهد�ية �لب�صرية و�إمتام مكارم �الأخالق وتغيري �لعامل �إلى �الأف�صل.  �أ�صخا�صً

فوجدت  �ملفتوح،  �لن�س  يف  �حلر  �لبحث  ويف  �لعنو�ن،  يف  �صو�ء  �إد�رة.كوم  موقعنا  يف  بحثت 
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و�لروؤية  وتطبيقية،  تنفيذية  �لر�صالة  الأن  طبيعي،  وهذ�  �لروؤية.  من  �أكرث  تتكرر  �لر�صالة 

خيالية. �لروؤية تتعلق بـ”ملاذ�” و�لر�صالة تتعلق بـ”كيف وماذ�؟” ولكن ما ال يعرفه كثريون �أن كاًل 

ا من حتديد و�صياغة �لقيم، وال بد من  من �لروؤية و�لر�صالة وحدهما جمرد بد�ية. ال بد �أي�صً

و�صع ��صرت�تيجية، ت�صع �الأطر �لثالثة: �لروؤية و�لر�صالة و�لقيم مو�صع �لتنفيذ. تنبع �أهمية 

�لقيم من حقيقة �أن �ملنظمات و�الأفر�د �لذين يحاولون حتقيق �أهد�فهم عرب ر�صاالتهم، ليعي�صو� 

روؤيتهم دون �إطار �أخالقي وقيمي حمدد، ينحرفون مب�صارهم عن ر�صالتهم، وي�صلون �لطريق �إلى 

حتقيق ذو�تهم، �أي )روؤيتهم(. ويف هذ� قلت:

“�أهم قيمة يف �حلياة هي �أن يتمتع �الإن�صان بوعي �أخالقي ر��صخ.” فالوعي هو �لروؤية، و�الأخالق 

هي �أعلى قيم �لب�صرية، و�لر�صوخ يحمي �لر�صالة ويحول بينها وبني �النحر�ف عن خط �جتاه 

�لبو�صلة. 

وختاًما.. و�هلل يا �أخ حممد ال يهم �أيهما ياأتي �أواًل: �لروؤية �أم �لر�صالة! �ملهم حًقا هو �أن نعني 

ما نقول وما نكتب عندما ن�صوغهما. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه
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كيف يمكننا تحفيز 
موظفي القطاع العام 

الذين يصعب تحفيزهم؟

�لعام  �لقطاع  موظفي  لتحفيز  طريقة  عن  �أ�صتف�صر  �أن  و�أود  �مل�صتمر،  لدعمكم  �صكًر� 

�لورقي،  �لقدمي  �لنظام  �إننا نطبق نظاًما جديًد� يعتمد على �حلا�صب بداًل من  �حلكومي، حيث 

ل و�لتطبيق، فهل توجد ��صرت�تيجية معينة للتحفيز  ونو�جه �صعوبة من بع�س �ملوظفني يف �لتقبُّ

وتبني �لنظام من قبلهم لتحقيق �لفائدة �ملرجوة؟ �صكًر� لكم. 

�الإجابة: �الأخ عالم - �ل�صعودية 

حتية طيبة وبعد:

على كل من يهتم بالفرق بني �لقيادة و�لتحفيز يف �لقطاع �لعام ويف �لقطاع �خلا�س، عليه �أن 

يقر�أ خال�صة كتاب: من جيد �إلى ر�ئع يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�ملنظمات غري �لربحية: �لر�بط 

�لتايل:

 http://www.edara.com/Khulasat/Good_to_Great_and_the_Social_Sectors.aspx

�إد�رة �لقطاع  �أ�صعب بكثري من  �لعام  �إد�رة �لقطاع  �أن  �حلقيقة �لتي يغفل عنها �لكثريون هي 

��صطد�م  �ل�صفافية و�حلرية دون  �لقر�ر يف جو من  �تخاذ  �ملدير حق  �لتي ميلك فيها  �خلا�س، 

ب�صيا�صات وقو�نني ونظم بريوقر�طية وروتني حكومي جامد. 

بعد  �الإد�ري  �لفكر  تطور  من  مالحظتها  ميكننا  كثرية  تطور�ت  هناك  �ل�صعوبة  هذه  ورغم 

مرحلة �إعادة �خرت�ع �حلكومة وتطبيقاتها:

http://www.edara.com/Khulasat/The_Reinventions_Field_book. aspx
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على  �الإد�رة  متار�س  �لتي  �ل�صفافية  حكومة  �أو  �ملفتوحة  �حلكومة  مرحلة  دخولنا  وكذلك 

�ملك�صوف:

http://www.edara.com/Khulasat/The_Reinventions_Field_book. aspx

 

�لتعامل  ت�صتطيع  ذكية،  قيادة  �إلى  يحتاج  �حلكومي  �لقطاع  موظفي  حتفيز  فاإن  وباخت�صار 

مبرونة مع �صيا�صات �لعمل �ملفرو�صة من �حلكومة، و�اللتفاف حول ممار�صات �الختيار و�لتعيني 

�لع�صو�ئية، �أو �ملتحيزة، و�لتي تخ�صع للو��صطة يف جممل �الأحو�ل. و�صرنفق لكم بع�س �خلال�صات 

�لتي ميكن �لرجوع �إليها، وهذه بع�س �الأفكار �لتحفيزية �ملبا�صرة للموظفني �لعامني:

لكي  �القرت�حات،  وتقدمي  �ملبادر�ت  وطرح  �لعمل  فرق  تكوين  يف  �إ�صر�كهم  يجب  �أواًل:   -

يتحملو� م�صوؤولية ما يقدمونه ويقرتحونه، وي�صاركو� يف تنفيذه؛ 

- ثانًيا: يجب منحهم هام�ًصا من �حلرية يف و�صع و�صفهم �لوظيفي وما يحبذون �أد�ءه �أكرث من 

غريه )متتني( ثم تدريبهم ومنحهم �لثقة ليوؤدو� دون رقابة ل�صيقة )متكني(؛ 

- ثالًثا: عند �لتفكري بتدريبهم، ال بد من �ال�صتثمار فيهم بجدية، بعيًد� عن �لتدريب �ل�صياحي، 

لتحقيق  �حلقيقية  �حتياجاتهم  �إلى  ��صتناًد�  �لتدريب  خطط  بناء  يتم  بل  �لوهمي،  و�لتدريب 

عائد حقيقي على �لتدريب. معظم �لتدريب �ل�صلوكي و�الإد�ري �لذي يتم �الآن يف �حلكومة يذهب 

�إلى �ملريدين و�أ�صدقاء مديري �لتدريب، وعلى �أ�ص�س �صخ�صية وغري علمية، وي�صوبها �لكثري من 

مظاهر �لف�صاد، �إال من رحم ربك!

- ر�بًعا: ممار�صة �صيا�صة �لباب �ملفتوح معهم، وتوزيع مكاتبهم بالنظام �ملفتوح، وتكوين فرق 

عمل متنوعة وذ�ت خرب�ت متفاوتة ومتكاملة؛ 

- خام�ًصا: �لدمج بني م�صارهم �لوظيفي وما يريدون عمله، وبني �ملهمات و�الأعمال �لتي تتم 

و�قع  وبني  و�الإن�صانية،  �لفردية  �حتياجاتهم  بني  �لتوفيق  يتم  بحيث  �لو�قع،  يف  ممار�صتها 

و�حتياجات �ملوؤ�ص�صة؛ 

- �صاد�ًصا: �ملو�زنة ما بني �لرقابة �ملبا�صرة و�لل�صيقة، و�لرقابة �لالحقة، بحيث يدركون �أنهم 

حتت �الأنظار ن�صف �لوقت، و�أنهم �أحر�ر يف �لعمل و�الإبد�ع و�لعمل با�صتقاللية يف ن�صف �لوقت 

�الآخر؛ 
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ويخرج  �مل�صكالت،  يثري  موظف  �أي  و��صتبعاد  ف�صل  يجب  فاإنه  ذلك،  �صعوبة  رغم  �صابًعا:   -

%80 من موظفي �الإد�رة  على ثقافة �ملوؤ�ص�صة، ويرف�س �لتعاون مع زمالئه. عندما يتم حتفيز 

حقيقية.  مع�صلة  يعود  ال  منهم   20% ��صتبد�ل  �أو  ��صتبعاد  فاإن  �إيجابية،  بطريقة  �حلكومية 

ويتم هذ� عادة بو�صع كل موظف حكومي �أد�وؤه �أقل من �ملتو�صط، حتت �إد�رة مدير يتقن خرب�ته 

وي�صتطيع �أن يحل مكانه موؤقًتا، �أو تدريب من �صيحل مكانه. فحتى يف �الإد�رة �حلكومية ال بد 

من �صيا�صة �جلزرة و�لع�صا. فاإن كانت هذه �ل�صيا�صة تطبق يف �لقطاع �خلا�س بن�صبة %70 للجزر 

و%30 للع�صي، فاإنها ميكن �أن تطبق بن�صبة %90 للجزر و%10 فقط للع�صي يف �حلكومة. 

نرجو �أن يكون يف هذ� ما يفيد.. 

جز�كم �هلل خرًي�.. ونرحب باأية ��صت�صار�ت �أخرى!

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �إعادة �خرت�ع �حلكومة. 

u �لت�صعون يوًما �الأولى يف �حلكومة. 

u فن �ال�صرت�تيجية �حلكومية. 

u �حلكومة �ملفتوحة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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ما الفرق 
بني اإلجراءات واآلليات

بعد �ل�صالم و�لتحية. �أرجو �أن �أعرف �لفرق بني �الإجر�ء�ت و�الآليات؟ وتف�صلو� بقبول فائق 

�الحرت�م و�لتقدير. 

�الإجابة:

و�هلل يا نور هذ� �صوؤ�ل جد غريب. وال �أظن �أن �الإجابة عليه �صتفيد كثرًي�. هذه �مل�صطلحات 

عائمة ومطاطة وت�صتخدم يف �صياقات خمتلفة. 

وتفر�س  تقرر  و�لتي  و�ملتبعة،  �ملعتمدة  �لنظامية  �لعمل  خطو�ت  هي  �الإجر�ء�ت  �أن  �أظن 

�لروتني �الإد�ري و�لقانوين و�ملايل �لذي ال بد من �تباعه. 

�أما �الآليات فهي تعبري �أكرث مطاطية و�ت�صاًعا، وي�صمل �لطرق و�لو�صائل و�الأدو�ت و�ل�صيا�صات، 

ا �الإجر�ء�ت.  وميكن �أن ي�صمل �أي�صً

proce-  هذ� ما ميكننا قوله، وميكن �لبحث يف ويكيبيديا عن هذين �ملفهومني. يتم �لبحث عن

.Mechanismو dures

�نظر �ملقال يف عدد “�صري وعاجل” �لتايل:

http://www.edara.com/Siri/Overcoming_Speaking_Anxiety_in_Meetings_Presentations. 

aspx

�إجر�ء�ت يف موقعنا حو�يل  �إجر�ء�ت ميكن �تباعها؟” وقد وردت كلمة  “كيف تكتب  بعنو�ن 

130 مرة. 
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�أما كلمة �آليات فقد وردت �أكرث من 80 مرة. �نظر مثاًل كيف يتم تناول �الآليات �حلديثة عن 

)�صيجما �لب�صر(:

http://www.edara.com/Khulasat/Human_Sigma. aspx

نرجو �أن تكون �الإجابات مفيدة.. حيث �تبعنا فيها �إجر�ء�ت و��صتخدمنا �آليات مب�صطة.. 

�صالم

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �حلكومة �الإلكرتونية. 

u �صيجما �لب�صر. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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ما الفرق بني مجتمع 
املعرفة وإدارة املعرفة؟

�أحتاج �أن �أعرف �لفرق بني �إد�رة �ملعرفة وجمتمع �ملعرفة، باالإ�صافة �إلى ربط �ل�صابق مبهار�ت 

�لقرن 21. 

�الإجابة:

�ل�صالم عليكم

�لتح�صر  م�صادر  من  م�صدر  �أنها  على  �الإن�صانية  و�ملعارف  �ملعلومات  �إلى  ينظر  �ملعرفة  جمتمع 

�لتعلم  يف  متكافئة  ا  فر�صً ويتيح  و�صفاف  منفتح  �ملجتمع  فهذ�  و�الإنتاجية.  �الإن�صاين  و�لتفاعل 

و�ملعرفة لكل �أفر�ده. هنا �ملجتمع ال يكتفي بتوفري �ملعلومات �خلام و�الأرقام و�الإح�صاء�ت فقط، 

بل يحللها ويحولها �إلى بيانات ذ�ت دالالت و�إيجابيات. حتى �إن �ليون�صكو تعترب توفر �ملعرفة 

للجميع �صمة من �صمات �لتقدم وقيمة ح�صارية للمجتمع ت�صاعده على �لتنمية �مل�صتد�مة. 

�ملجتمع  ومنظمات  �حلكومية  و�الإد�ر�ت  و�ل�صركات  باملنظمات  تتعلق  فهي  �ملعرفة  �إد�رة  �أما 

�ملدين كل منظمة على حدة، ولي�س �ملجتمع ككل. فهي عمليات وتطبيقات وممار�صات تهدف �إلى 

��صتثمار �خلرب�ت و�ملعارف لدى �ملو�رد �لب�صرية �لعاملة يف �ملوؤ�ص�صة، �أو توفري �ملعلومات حلظًيا، 

�إلى  ثم  عمل،  خطط  �إلى  �ملوؤ�ص�صية  �ال�صرت�تيجيات  لتحويل  �لقر�ر  ملتخذ  �إليها  �حلاجة  وحني 

نتائج. 

ومن �لطبيعي و�حلال هكذ�، �أن ي�صتفيد �ملجتمع ككل من ممار�صات منظماته �لتي �إن جنحت يف 

�إد�رة معارفها، �صتحول جمتمعها ككل �إلى جمتمع معريف قادر على �ملناف�صة �إقليمًيا وعاملًيا. 
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لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u حلقة �ملعرفة. 

u ر�أ�س �ملال �لفكري. 

u ثقافة �ل�صركات يف ع�صر �الإنرتنت. 

u خم�س خطو�ت لت�صبح خبرًي�. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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التعاون اإلداري.. 
كيف يتحقق يف 

املؤسسات العربية؟

كيفيه حل م�صكلة عدم تعاون �الإد�ر�ت بع�صها مع بع�س يف تبادل �ملعلومات وتعمد �إخفائها �أو 

نقلها كاملة، و�إلقاء �للوم �لد�ئم على �الإد�ر�ت �الأخرى، وفى �الآخر عدم �لو�صول �إلى حل �إال بعد 

تدخل من �الإد�رة �لعليا وت�صعيد �مل�صكلة؟ 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم �صيد عادل

�لثقافة  �لقيادة، ومن ثم غياب  موؤ�صر ودليل على غياب  �لتي تف�صلت وطرحتها هي  �مل�صكلة 

�لتنظيمية و�لروؤية �ملوؤ�ص�صية �لتي حتفز روح �لفريق وحتدو �جلميع �إلى �لتعاون. بد�ية هناك 

مقال يف �لعدد 77 من عالقات بعنو�ن: روح �لفريق حتفز �لتعاون و�اللتز�م جتده عرب �لر�بط 

�لتايل:

aspx! ليس_كل_ما_هو_”برج”_ذهًبا /http://www.edara.com/Elakat

وجتد �صمن �صل�صلة �الإد�رة يف �ل�صيارة حلقة بعنو�ن: �أ�صر�ب �لنمل و�أ�صر�ر �لتعاون - تنمية 

ا عرب هذ� �لر�بط: �لذكاء �جلماعي يف �لعمل، وجتدها �أي�صً

http://www.edara.com/EdaraInCar/Teaching_an_Anthill_to_Fetch_

EdaraInCar. aspx

نحن �لعرب عموًما تنق�صنا روح �لتعاون، ونعاين من فقر �صديد يف ر�أ�س �ملال �الجتماعي، وهو 

�لقدرة على �لعمل يف جماعات بروح �إيجابية تنحي �لفردية جانًبا قدر �الإمكان. 

ال بد من قر�ءة كتاب �أو خال�صة “�لعاد�ت �ل�صبع” مع �لرتكيز على �لعاد�ت �لر�بعة و�خلام�صة 
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و�ل�صاد�صة.. و�صتجدها مرفقة �صمن هذه �الإجابة. 

ويف كل �الأحو�ل فاإن بيئة �لعمل �لتي ت�صري �إليها حتتاج �إلى تغيري جذري على م�صتوى �لقيادة 

وعلى م�صتوى �الإد�رة �لو�صطى. �لتغيري على م�صتوى �لقيادة يوؤدي تلقائًيا �إلى تغيري يف �لثقافة 

�ملوؤ�ص�صية، و�لتغيري يف �الإد�رة �لو�صطى �صيلغي من قامو�س موؤ�ص�صتكم عبار�ت من قبيل: )هكذ� 

تعودنا �أن نوؤدي �لعمل(، و)هكذ� نريد �أن نعمل(. 

وختاًما ال جند �أف�صل من �أن نو�صيكم بقر�ءة �خلال�صة رقم 408، و�لتي تطرح ع�صر�ت �لقو�عد 

�لعملية و�الإيجابية يف بناء فرق �لعمل مرتفقة �الإنتاجية:

http://www.edara.com/Khulasat/42_Rules_for_Creating_WE. aspx

�ل�صخ�صي  و�لتدريب  �لعمل  جل�صات  بع�س  وتنفيذ  �ال�صت�صاري  للتدخل  ��صتعد�دنا  نبدي  كما 

 .Coachingو�حد/ لو�حد من خالل عملية �لـ

وفقكم �هلل.. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �لعاد�ت �ل�صبع الأكرث �لنا�س �إنتاجية. 

u قو�عد لبناء �لفريق �لفعال. 

u �لبديل �لثالث. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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ما أسس تصميم الهياكل 
التنظيمية يف املنظمات 

العصرية؟

�آخر:  �أي هيكل تنظيمي؟ مبعنى  نبد�أ من خالله يف ت�صميم  �لذي  �ملنطلق  ما  �ل�صالم عليكم. 

�أو  �أول(  نائب مدير، م�صرف  �أن يكون عندي ثالثة م�صتويات )مدير عام،  �أنه يجب  �أحد  كيف 

�أكرث؟ �صكًر� لكم. 

�الإجابة: مرحًبا �أخ منذر.

ي�صرفنا �الإجابة عن �صوؤ�لك �ملهم هذ�، و�لذي يبدو يف ظاهره �صهاًل، ولكن ميكن �أن يقال فيه 

�لكثري. 

ن�صميها  كما  �ملديرين  مكتبات  �أو  �ملتخ�ص�صة على موقعنا  �ملكتبات  �إلى  �لرجوع  بد�ية ميكنك 

و�الهتمام �أكرث مبجموعتي: �ملو�رد �لب�صرية و�لتخطيط و�لتطوير على �لر�بط �لتايل:

http://www.edara.com/MyAccount/Answer. aspx?QuestionID=2604

بالن�صبة �إلى �لهيكل �لتنظيمي و�أ�ص�صه فاإن حجمه وت�صميمه يعتمد �أ�صا�ًصا على حجم �ملنظمة 

�إليها. وب�صكل عام  �لتي تنتمي  �أن�صطتها و�ل�صناعة  و�أق�صامها وطبيعة  �إد�ر�تها وفروعها  وعدد 

هناك عدة �أ�صكال للهياكل �لتنظيمية هي:

1. �لت�صميم �لب�صيط �أو �ل�صهل وهو �لذي ياأخذ �ل�صكل �لهرمي بد�ية من رئي�س جمل�س �الإد�رة، 

ثم �ملدير �لعام و/ �أو نائبه، ثم بقية �الإد�ر�ت.. وهكذ�. 

�لهيكل  �إد�رة وكل ق�صم �صندوقه يف  �لت�صميم ح�صب �الأق�صام و�الإد�رة بحيث ي�صبح لكل   .2

�لتنظيمي. 
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3. �لت�صميم ح�صب �لوظائف و�الأن�صطة �لتي متار�صها �ملنظمة مثل: بحث وتطوير - �إنتاج - 

خمازن و�صال�صل توريد - ت�صويق - خدمة عمالء.. وهكذ�.. 

4. �لت�صميم ح�صب فرق �لعمل و/ �أو ح�صب �مل�صروعات �لقائمة. 

�أما �صمات �لت�صميم �لتنظيمي �أو �لبناء �ملوؤ�ص�صي �لفعال، فيمكن ح�صرها باخت�صار فيما يلي:

- مرن وي�صاعد على حتقيق �ال�صرت�تيجية؛ 

- ي�صغط وي�صبط �لتكاليف؛ 

- يثمر وميكن �ملوظفني من �الإبد�ع ويطلق طاقتهم؛

- يعمل يف كل �لظروف ورغم كل �ملعوقات؛

- يحمي وميكن �الإخ�صائيني و�ملبدعني و�ملوظفني �لفنيني �البتكاريني؛

- يو�صح ت�صل�صل �تخاذ �لقر�ر يف �ملنظمة؛

- يو�صح م�صتويات �ل�صالحيات؛

- يع�صد حتمل �مل�صوؤوليات على جميع �مل�صتويات؛

- ي�صاعد و�صهل عمليات �البتكار و�لتطوير؛

- يعك�س تدفق وفاعلية �الأد�ء بداًل من �الأالعيب �ل�صيا�صية و�الأهمية �ل�صخ�صية للموظفني؛ 

�أي ي�صع �ل�صخ�س �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب طبًقا ملنهجية �لتمتني. 

ختاًما.. 

�صتجد لدينا حمتًوى ثرًيا يف كل مو�صوعات �الإد�رة و�إجابة لكل �صوؤ�ل �إن �صاء �هلل. 

نتمنى لك �لتوفيق،
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النقاط الرئيسية إلعداد 
خطة العمل

�ل�صالم عليكم. ما �لنقاط �لرئي�صية الإعد�د خطة �لعمل مع �لتقدير فهد؟ 

�الإجابة:

�ملقننية  �لعمل  خطة  �أما خطو�ت  لطلبك.  و�ال�صتجابة  خدمتك  وت�صرنا  فهد،  �أخ  مرحًبا 

و�لتقليدية فهي:

الإن�صاء  �لعمل  خطة  تختلف  حيث  وتطبيقاتها،  �إليها  �حلاجة  ح�صب  �لعمل  خطط  تتفاوت 

م�صروع جديد، عن خطة الإنقاذ �أو تطوير م�صروع قائم، عن خطة ثالثة لدمج م�صروعني بع�صهما 

ببع�س. وب�صكل عام فاإن �خلطة ميكن �أن تت�صمن �لعنا�صر و�لنقاط و�ملكونات �لتالية:

�أواًل: ملخ�س موجز للخطة يف�صل �أال يزيد عن �صفحة و�حدة، ويت�صمن هدف �خلطة و�صبب 

و�صعها ومن و�صعها وملن �صتقدم؛ 

ثانًيا: �أهد�ف �ل�صركة �أو �مل�صروع وما تريد حتقيقه؛ 

ثالًثا: كتابة ر�صالة �ل�صركة وروؤيتها وتاريخها و�ملر�حل �لتي مرت بها �إن كانت �صركة قائمة؛ 

ر�بًعا: و�صف منتجات �ل�صركة �أو �خلدمات �لتي �صيقدمها �مل�صروع؛ 

خام�ًصا: حتديد �جلمهور �أو �لعمالء و�ل�صوق �مل�صتهدف، مع و�صف دقيق للمناف�صني �ملوجودين 

و�ملتوقعني؛ 

مع  �ملوؤ�ص�صة،  جناح  يف  �البتكار  ودور  و�لتوزيع  و�لبيع  �لت�صويق  ��صرت�تيجيات  و�صف  �صاد�ًصا: 

تو�صيح للميزة �لتناف�صية �لتي �صتجعل �مل�صروع يناف�س وينجح؛ 
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�صابًعا: حتديد �لتمويل �ملطلوب و�لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة وهو�م�س �لربح �مل�صتهدفة؛ 

ثامًنا: حتديد �ملو�رد �لب�صرية �ملطلوبة و�أدو�رها �لفنية و�الإد�رية )فرق �لعمل(؛

تا�صًعا: و�صع خطة بدء �لت�صغيل بدقة مع حتديد �لتو�ريخ و�لكميات... �لخ؛

عا�صًر�: توقع بع�س �مل�صكالت و�لعقبات و�الأزمات وو�صع خطة طو�رئ لتجاوزها عند �للزوم. 

�إلى حتقيقها.  كل خطة ناجحة تبد�أ بالهدف �لذي ينبثق عن ر�صالة ن�صعر بها وروؤية ن�صعى 

ومن �ملعروف �أن �أي هدف يجب �أن يكون و��صًحا وحمدًد� وقاباًل للقيا�س وقاباًل للتحقيق ومرتبًطا 

بالر�صالة، وله وقت زمني حمدد وموؤطر لتحقيقه. 

كاملة  جمموعة  �إد�رة.كوم  موقع  على  لدينا  حيث  �أدناه،  �ملرفقة  �خلال�صات  بقر�ءة  نن�صح 

موجهة �إلى مدير �لتخطيط و�لتطوير. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u خطة ت�صويق �ليوم �لو�حد. 

u �لربنامج �لعملي لكتابة �خلطة �ال�صرت�تيجية. 

u كيف تقيل �صركتك من عرثتها؟ 

u �صركة �حليو�نات �ملتحدة. 

u فن �لبدء. 

u خطة �ل�صاعة �لو�حدة ال�صرت�تيجية منو ر�ئدة. 
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كيف يمكن 
أن أكون قائدًا مؤثرًا؟ 

�الإجابة:

�ل�صالم عليكم

26 خال�صة تت�صمن  لدينا  عندما بحثنا يف حمرك بحث موقعنا عن كلمة )�لتاأثري( - ظهر 

عناوينها هذه �لكلمة. وعندما بحثنا عن نف�س �لكلمة يف �لن�س، وجدنا 162 مادة ما بني مقالة 

وخال�صة. وعندما بحثنا عن كلمة قائد وقيادة وجدنا مو�د ال تعد وال حت�صى. 

�لعمل  وطبيعة  �لعمر  ورمبا  �لقيادة،  ونوع  �ملجال  تخ�صي�س  ويحتاج  عام،  �ملطروح  �صوؤ�لكم 

�حلايل و�لهدف من �ل�صوؤ�ل. ويكفي �أن تقر�أ خال�صة: �أ�صر�ر �الإقناع و�لتاأثري: كيف حت�صل على 

مو�فقة �الآخرين ب�صرعة

http://www.edara.com/Khulasat/The_Science_of_Influence. aspx

�الت�صال ودورها يف  مهار�ت  و��صع ويحتاج �صفحات مطولة حتى يغطي  �ملو�صوع  �أن  كم  لرتى 

�لتاأثري. نقرتح عليك �صر�ء جمموعة �أو مكتبة �لقائد و�ملدير من على �إد�رة.كوم �أو قر�ءة جل 

�أعد�دها �إن كنت متلكها. 

وباخت�صار، يقول هرني فورد: “ال حتتاج �إلى من�صب مرموق لتكون موؤثًر�”. �لقيادة �جلديدة 

يعني ال  �أنت.  و�أن تكون  �لنا�س، وم�صد�قية،  �ملبادئ، وحب  تتطلب تو��صًعا وحياة قائمة على 

تقلد وال تناف�س �الآخرين، وال ترف�صهم، وال ت�صدهم، بل �أحبهم و�أحب نف�صك. 

ا �أن حتاول  نرفق لك قب�صة من �خلال�صات �لد�صمة يف هذ� �ملقال. وال نن�صى �أن نقرتح عليك �أي�صً

تطبيق �لتمتني يف �أعمالك وحياتك. 
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لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �إد�رة �النطباعات. 

u كيف تبني ج�صًر� و�أنت تعربه. 

u غري نظرتك �إلى نف�صك. 

u �أ�صر�ر �الإقناع و�لتاأثري. 

u غريِّ نف�صك لتغري �لعامل. 

u هالة �لقائد. 
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انتقال 
إدارة شركة طريان 

�إلى  مدينة  من  طري�ن  �صركة  �إد�رة  جمل�س  نقل  ميكن  كيف  �لتحية.  بعد  �مل�صت�صار/  �ل�صيد 

وت�صليم  �الأع�صاء  جتديد  حيث  من  ناجحة  �ل�صركة  هذه  جلعل  �لكفيلة  �لطرق  وما  �أخرى؟ 

و��صتالم وتوزيع �ملهام؟ و�صكًر� 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم 

�إد�رة �ل�صركة بالطائرة )هذ� على  �أع�صاء جمل�س  ما دمتم �صركة طري�ن، فمن �لبديهي نقل 

�صبيل �لدعابة فقط(. نرفق لكم حلقة كاملة من �الإد�رة يف �ل�صيارة عن دور جمال�س �الإد�رة. 

http://edara.com/EdaraInCar/Corporate_Boards_that_Create_Value_EdaraInCar.aspx

ا:  وخال�صة لنف�س �لكتاب �أي�صً

http://edara. com/Khulasat/Corporate_Boards_that_Create_Value. aspx

يف �لعدد 29 من �ملختار �الإد�ري - عام 2004 )مرفق( جتدون مقااًل عن �لعالقة بني جمل�س 

�الإد�رة و�ملدير �لتنفيذي. ويف �لعدد 71 لعام 2007 )مرفق( مقال بعنو�ن: “حني يتحول جمل�س 

�الإد�رة �إلى منتجع”:

http://edara. com/Mukhtar/Top_10_Leadership_Tips. aspx

عند �ختيار �أع�صاء جمل�س �الإد�رة ال بد من �لرتكيز على ذوي �خلربة يف �ملجال، و��صتقد�م ذوي 

ا من خارج �لدولة. ويف�صل �ملزج بني �ل�صباب و�ل�صيوخ، و�لرجال  �خلربة من خارج �ل�صركة، و�أي�صً

و�لن�صاء، و�لقادمني من �لقطاع �خلا�س و�لقطاع �لعام، وبني �لفنيني و�الإد�ريني و�ال�صرت�تيجيني 
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وهكذ�. يجب �أن يت�صف �جلميع ب�صمات قيادية وم�صد�قية عالية، لكن �الأهم هو تنوع �خلرب�ت، 

�ل�صالح  �أجل  من  و�مل�صاركة  للم�صاعدة  م�صتعدون  ونحن  �ملجل�س.  رئي�س  وخربة  وقوة  وكاريزما 

�لعام، وبنو�يا ��صرت�تيجية �إيجابية �إن �صاء �هلل. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �إعادة �خرت�ع دور جمال�س �الإد�رة. 

u �ل�صبب قبل �لذهب. 

u تفوي�س �آخر موديل. 

مع حتيات
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بناء املؤسسات أو البناء 
املؤسسي وما يقابله 
باللغة اإلنجليزية  

حتية طيبة، وبعد، م�صكورين على هذ� �جلهد، �صوؤ�يل حول )بناء �ملوؤ�ص�صات(، وما ميكن �أن يقابله 
 Capacity building، مثل  �الإجنليزية  باللغة  �مل�صميات  من  عديد  يوجد  حيث  �الإجنليزية،  �للغة  يف 
organization development، و�ل�صوؤ�ل هو: ما �أف�صل ��صم من حيث �ملفهوم و�ملعنى مع خال�س �صكري؟ 

�الإجابة:
�ل�صوؤ�ل غري و��صح متاًما.. و�ملفاهيم متقاربة، وهذ� ما نر�ه:

Organizational Development يعني �لتطوير �لتنظيمي - وهو م�صطلح يتعلق باالإد�رة عموًما، 

وبال�صلوك �لتنظيمي يف �ملوؤ�ص�صات على وجه �خل�صو�س. 
وهذ�  �لوظيفية،  �جلد�ر�ت  بناء  �أو  �لكفاء�ت  �أو  �لقدر�ت  تطوير  تعني   Capacity Building

�ملفهوم يدخل يف نطاق �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتعلم �مل�صتمر و�لتدريب و�ختيار �أف�صل �لكفاء�ت 
و�ملناف�صة على �ملو�هب. 

�أما بناء �ملوؤ�ص�صات كما جاء يف �صياغتك �لعربية، فرمبا يق�صد به �إن�صاء �ملوؤ�ص�صات وتطويرها 
�أي:Founding  �أو Establishing �أو Institution Building وهذه ميكن �أن تكون مفاهيم جتارية �أو 

�إد�رية �أو �قت�صادية وتنموية. 

ميكنك �لبحث عن هذه �ملفاهيم كلها على موقعنا، و�صتجد �لكثري �إن �صاء �هلل. 
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ما أسس بناء الهيكل 
التنظيمي للمنظمة؟ 

�رتباط  معنى  ما  �لهرم؟  لر�أ�س  مبا�صرة  تتبع  �أن  يجب  وحد�ت  �أق�صام/  �إد�ر�ت/  هناك  هل   

�إد�ر�ت/ �أق�صام/ وحد�ت بر�أ�س �لهرم )يف �لهيكل( بو��صطة خط متقطع ------- ولي�س خًطا 

عادًيا_____؟ هل هناك كتب تن�صحون بقر�ءتها يف هذ� �ملجال مع جزيل �ل�صكر. 

�الإجابة:

�لهيكل �لتنظيمي نظام موؤلف من �صبكات �ملهام �أو �لوظائف تقوم بتنظيم �لعالقات و�الت�صاالت 

�لتنظيمي �جليد عن�صرين هامني  �لهيكل  مًعا. يت�صمن  �أعمال �الأفر�د و�ملجموعات  �لتي تربط 

يكونان م�صدر قوة للموؤ�ص�صة، وهما: تق�صيم �لعمل ح�صب �الخت�صا�س، و�لتن�صيق من �أجل �إجناز 

�لتنظيمي  �لهيكل  يتم تعديل  ما  وكثرًي�  �أف�صل،  ب�صكل  �ملنظمة  �أهد�ف  لتحقيق  بفاعلية  �ملهام 

ليتالءم مع �ملتغري�ت، و�إدخال �جلديد ليتالءم مع �ملتغري�ت و�ملتطلبات �حلديثة. 

ويف هذ� �ل�صياق ال بد من معرفة �لعو�مل �لتي يجب �أن تتوفر يف هياكل �ملوؤ�ص�صات، ومنها:

 حجمها �إن كان �صغرًي� �أو كبرًي�، مدة حياتها، موقعها، حيث �إن �لعمل يتاأثر �إذ� كان هناك مركز 

فيها،  �لتخ�ص�س  بدرجة  ا  �أي�صً �لتنظيمي  �لهيكل  ويتاأثر  م�صاندة،  �أخرى  و�آليات  فروع  �أو  و�حد 

فكلما كانت درجة �لتخ�ص�س �ملطلوبة يف �لعمل حمدودة كان �لهيكل �لتنظيمي ب�صيًطا. 

�مل�صوؤوليات  ليحدد  موظف  لكل  وظيفي  وو�صف  للعمل  تق�صيم  �ملنظمة  يف  يكون  �أن  يجب  كما 
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ومهمات �الإد�ر�ت و�ل�صلطة فيها، وكيفية �صريها �لتي تو�صع يف خريطة تنظيمية، ويف �لتنظيم 

�الإد�ري عن�صر هام �صروري لتنفيذ �لعمل ومتابعة ودقة �لقيام به، وهو وجود �أجهزة حما�صبية، 

باالإ�صافة �إلى �الهتمام باملو�رد �لب�صرية وتدريبها. 

ُيبنى هيكل �لتنظيم �الإد�ري على �الأ�ص�س و�ملبادئ �لعلمية �لتالية:

بني  �ل�صالحيات  ت�صارب  لتفادي  مروؤو�س  لكل  و�حد  رئي�س  وجود  �لهرمي: �أي  • �لت�صل�صل 
�ملوظفني و�الأق�صام. 

�إحدى  تتطلب  فقد  ي�صغلها.  �لذي  و�ل�صخ�س  �لوظيفة  بني  �لف�صل  يتم  �ملرونة: حيث    •
ا للعمل وقًتا كاماًل.  �لوظائف �أكرث من �صخ�س �أو ال ت�صتدعي وظيفة �صخ�صً

•  �لتخ�ص�س: بالف�صل بني وظائف �لن�صاطات �ملختلفة ليقوم كل �صخ�س باأعمال متكاملة. 
•  تفوي�س �ل�صلطة: بتفوي�س �لرئي�س بع�س �صلطاته ملرووؤ�صيه حتى يجعل وقته �أكرث �إنتاجية 

بالتخل�س من �الأعمال �لروتينية. 

•  وقد يظهر خمطط �لتنظيم �الإد�ري �مل�صتويات �الإد�رية �لتالية:
o  د�ئرة وير�أ�صها مدير؛
o  ق�صم وير�أ�صه رئي�س؛

o  �صعبة وير�أ�صها م�صوؤول.
هناك �إد�ر�ت كثرية ميكن �أن تتبع �لرئي�س مبا�صرة، منها مثاًل �إد�رة مكتبة، و�لعالقات �لعامة 

و�الإعالم، و�أية �أق�صام ذ�ت ��صتقاللية يرى جمل�س �الإد�رة �إحلاقها باالإد�رة �لعليا مبا�صرة نظًر� 

�إلى و�صعها �ملوؤقت �أو �ال�صتثنائي �أو �أهميتها. 

مدير  بني  ما  ت�صل  فهي  فعاًل.  هام  معنى  فلها  �لتنظيمية  �لهياكل  يف  �ملتقطعة  �خلطوط  �أما 

مبيعات  ملدير  ميكن  فمثاًل  وحده.  يتبعونه  ال  �أو  مبا�صر،  ب�صكل  لي�س  ولكن  يتبعونه  وموظفني 

ا مدير �لفرع يف �لدولة �أو �ملدينة  �إقليمي �أن يتبع مدير عام �ملبيعات يف �ملركز �لرئي�س ويتبع �أي�صً

ا على �صلة متقطعة  �لتي يعمل فيها. وميكن مل�صاعد �ملدير �لعام مثاًل �أن يتبعه مبا�صرة، لكنه �أي�صً

مع جمل�س �الإد�رة يف �أثناء �جتماعات �ملجل�س، وهكذ�.
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من �أ�صهر �لكتب يف �ملجال كتاب ريت�صارد بريتون �لتايل:

Organizational Design: A Step-by-Step Approach by Richard M. Burton

وكتاب جريجوري كي�صلر �لتايل:

Leading Organization Design: How to Make Organization Design Decisions to Drive the 

Results You Want
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تغري الهيكل التنظيمي 
على فرتات قصرية 

متقاربة  

�ل�صهور  تتعدى  ال  جًد�  ق�صرية  فرت�ت  خالل  �لتنظيمي  �لهيكل  بتغيري  �ملديرين  بع�س  يقوم 

�الإد�رة،  م�صمى  بتغيري  يقومون  �أحياًنا  فهم  �لهيكل؟  هذ�  تغري  مدى  فما  �الأ�صابيع،  و�أحياًنا 

�لب�صرية  �ملو�رد  �إد�رة  وهل  �لهيكل.  من  �الإد�رة  يحذفون  �أخرى  و�أحياًنا  �الإد�رة،  دمج  و�أحياًنا 

تكون  �أم  و�ال�صرت�تيجيات  �لعمليات  تطوير  �إد�رة  ت�صمى  الإد�رة  تابعة  تكون  �ال�صرت�تيجية 

تابعة للمدير �لعام؟ 

�الإجابة:

�صنني.  ب�صع  كل  حتى  وال  �أ�صهر،  ب�صعة  كل  ال  كثرًي�،  يتغري  ال  منظمة  الأي  �لتنظيمي  �لهيكل 

�أحياًنا ت�صطرنا �لظروف �إلى �إعادة �لتنظيم ب�صرعة ب�صبب �صرعة �ملتغري�ت �لعاملية من حولنا، 

�أكرث مما تقع على  �أن هذه �ملتغري�ت تبقى د�خل �الإد�ر�ت و�الأق�صام، وتقع على �الأ�صخا�س  �إال 

�ملوؤ�ص�صة ككل. 

معروفة.  وغري  ماألوفة  غري  �إد�رية  ممار�صة  �أعلى  �إد�رة  حتت  �لب�صرية  �ملو�رد  �إد�رة  و�صع 

ي �الأ�صباب. رمبا جاء �لقر�ر  قبل �حلكم على حكمة �لقر�ر ومدى �صو�به من خطئه، يجب حترِّ

�أو  �صخ�صية،  الأ�صباب  �أو  د�خلي،  �صر�ع  ب�صبب  �لعليا  �الإد�رة  ترتئيها  والأ�صباب  �صيا�صي  كتوجه 

ذ.  خللق وظيفة �صكلية ملوظف كبري �أو �صخ�س متنفِّ

غري  ظاهرة  موؤ�ص�صة  �أي  يف  �الإد�رية  و�مل�صتويات  �لطبقات  عدد  �رتفاع  يعترب  عامة  ب�صفة 

�صرعتها  لزيادة  �لر�أ�صي  �لتنظيم  وتلغي  �الأفقي  �لتنظيم  �إلى  متيل  �ليوم  �ملنظمات  �صحية. 
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ولتقرتب �أكرث من �ل�صوق و�لو�قع. �أما �إعادة �لهيكلة وتغيري �مل�صتويات و�مل�صميات فيخلق حالة 

قلق د�خل �أي موؤ�ص�صة، الأن �لتغيري وحتى �لتطوير �لتنظيمي يو�جه د�ئًما حاالت من �لرف�س 

و�ملقاومة �لتي حتتاج �إلى ذكاء يف تخطيطها وتنفيذها. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �إد�رة �جلودة �ل�صاملة. 

u دليل �ملدير �إلى �لعاملية. 

u حتويـل �ملنظمـة. 

u حلول نظيفة لتخفي�س تكاليف �لوظيفة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com

This copy is licensed to:  Abdalrazaq1433@gmail.com  Edara.com User:  325434 and is not to be shared.  Any illegal
sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual property rights.  Without further notice we will prosecute to
                                                                    the fullest extent allowed by law.

http://www.edara.com/Khulasat/Implementing_Total_Quality_Management.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/Implementing_Total_Quality_Management.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/A_Managers_Guide_to_Globalization.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/Transforming_the_Organization.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/The_Headcount_Solution.aspx


استشارات القيادة و اإلدارة

99 سلسلة حوار بين المدير والخبير

التحول إىل املؤسسية  

بد�ية ن�صكركم على �خلدمة �ملميزة. نود �أن ن�صاألكم كيف نبني �إد�ر�ت يف �ل�صركة دون تعطيل 

�صري �لعمل وحركة �ملوردين وكيفية �لرتتيب بني �الإد�رة �ملالية و�إد�رة �مل�صرتيات. 

�الإجابة: �صكًر� على �صوؤ�لك �لذي يبدو يف ظاهره �صعًبا، ولكن �إجابته يف غاية �ل�صهولة. 

�أعد�د  من  خال�صات   6 لك  �خرتت  فقد  تالحظ  وكما  �الإد�رة.  بديهيات  هو  حتتاجونه  ما 

)�لهندرة(  �لعمليات  هند�صة  �إعادة  فقط  حتتاجون  �أنتم  الإ�صد�ر�تنا.  �الأولى  �لثالث  �ل�صنو�ت 

ور�صم خارطة تدفق للعمليات، وهذه كلها من �أ�صا�صيات �إد�رة �جلودة �ل�صاملة. 

ولتعميق �الإجابة �أرجو �أن تقر�أ خال�صة �الإد�رة على �ملك�صوف، وهي من �أروع ما كتب يف �لعامل 

عن �آليات �لتن�صيق بني �الأق�صام و�الإد�ر�ت �ملختلفة. ورغم �أن هذه �ملمار�صة قدمية وتعود �إلى 

�أنقذ  الأنه  كلنتون  بل  للرئي�س  م�صت�صاًر�  �صار  �صتاك(  )جاك  مبتكرها  فاإن  �لت�صعينيات،  �أو�خر 

�صركته من �الإفال�س ب�صبب ب�صاطة فكرته وجودة تطبيقها. 

حتديد  منه  وتطلبون  �خلربة  متو�صط  جودة  مهند�س  �إح�صار  ميكنكم  �حلل،  تعذر  حالة  يف 

�لعمليات وخر�ئط تدفقها، و�مل�صوؤول عن كل عملية. و�إذ� ما فكرمت يف تدريب �لفريق فاإن دورة 

)متتني فرق �لعمل( �صت�صاعدكم على تكليف كل موظف بالعمليات و�خلطو�ت و�ملهمات �ملنا�صبة 
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له، بناء على نقاط قوته و�صغفه وموؤهالته، ولي�س �لعك�س: )�أي لي�س بناء على �الأمر �لو�قع 

و�ل�صهاد�ت و�لتخ�ص�س فقط(. 

هذ� مع خال�س حتياتنا.
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كيفية اتخاذ القرارات 
الحاسمة؟  

كيفية �تخاذ �لقر�ر �حلا�صم يف �الأمور �لتي يتخللها �صيء من �لعاطفة جتاه �الآخرين 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم 
ال يوجد �إن�صان يف �لعامل ال يتاأثر بالعو�طف. كل �صانعي ومتخذي �لقر�ر�ت ينفعلون ويتاأثرون 
مبو�قف �الآخرين ويتاأثرون عاطفًيا بقر�ر�تهم لكنهم يتخذونها على �أية حال. كان جاك ول�س 
وحا�صًما  �لقر�ر  �تخاذ  يف  �صريًعا  كان  حيث  �لتاريخ،  عرفه  مدير  �أق�صى  �لعامل،  يف  مدير  �أ�صهر 

ا. �قر�أ خال�صة كتابه �لتالية: �أي�صً
http://www.edara.com/Khulasat/JACK. aspx

ولكنه وبعد �ل�صعود ب�صركة جرن�ل �إلكرتيك لت�صبح �الأولى يف �لعامل و�الأكرث ربحية، �أ�صبح 
�صريًعا  كان  �ل�صعبة  �لظروف  يف  �جلميع.  مع  ومتفاعاًل  وعاطفًيا  و�إن�صانًيا  وكي�ًصا  هادًئا  �إن�صاًنا 
وحا�صًما. ويف فرت�ت �الزدهار، �صار �إن�صاًنا خمتلًفا، فكان �أول من طبق �لقيادة �ملوقفية يف �لعامل 

وبهذه �لقوة و�ل�صر�حة و�ل�صر�مة. 
تاأجيل �لقر�ر�ت ال يحل �مل�صكالت. و�لقر�ر�ت �ل�صعيفة توؤدي �إلى �لقيادة �لرثة ثم �حلياة 
�لرثة. كل �لنا�س يرتددون ويخافون بدرجات متفاوتة، لكن �ل�صجعان يقدمون ويغامرون رغم 
خوفهم. تقدم و�تخذ قر�ر�تك بح�صم و�صرعة وتخل�س من كل ما يزعجك. �لهدف من �تخاذ 

قر�ر�تنا هو حل م�صكالتنا، ولن ت�صتطيع �أن تر�صي كل �لنا�س يف كل �لوقت على �أية حال. 
ختاًما.. 

.Just Do It

ثم طمئنا و�أخربنا بالنتائج. �صتكون �صعيًد� �أكرث ومرتاًحا �أكرث. نحن و�ثقون. 
جتد �أعاله 4 خال�صات مالئمة مرفقة. 

ودمت عمياًل كرمًيا وو�ثًقا بنا ومنا. 
Edara.com  فريق
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طريقة التحفيز  

هل  عن:  ��صتف�صاري  خري،  بكل  �أوقاتكم  �هلل  �أ�صعد  وبركاته.  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�صالم 

يكون هناك وقت بني  �أن  �الأف�صل  �أن  �أم  للموظفني،  �مل�صتمر  �لتحفيز  �ال�صتمر�ر يف  �ملنا�صب  من 

�لتحفيز و�لتحفيز �الآخر، و��صتف�صاري �الآخر قريب من هذ�: هل من �ملنا�صب �لتطوير �مل�صتمر 

�ملوظفون.. ودمتم  و�أخرى، حتى ال يكمل  �لتطوير بني فرتة  �أن يكون  �الأف�صل  �أن  �أم  للمنظمة 

بخري وعافية. 

�الإجابة: �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.. 

“�ك�صر  كتاب  خال�صة  تقر�أ  �أن  �أرجو  وبد�ية  �لر�ئع.  �صوؤ�لك  على  �لعزيز  عميلنا  ن�صكرك 

�إد�رة  عن  ا  و�أي�صً �لتحفيز،  �صوؤ�ل  عن  يجيب  فهو   ،1999 لعام   167 �لعدد  �ل�صائدة”،  �لقو�عد 

�لتغيري و�لتطوير. وميكنك �لو�صول �إليه من هنا:

http://www.edara.com/Khulasat/First_Break_All_the_Rules. aspx

كما �أن لدينا مكتبة كاملة يف �البتكار و�لتطوير و�لتغيري ت�صم �أكرث من 60 خال�صة. وهي:

http://www.edara.com/Products/Search. aspx?Subject=108&l=library

ولنِجب عن �صوؤ�ليك:

-  ال حتفز �جلميع من حيث �ملبد�أ. �لتحفيز على فرت�ت �أف�صل، و�ملتابعة و�ملحا�صبة وحتميل 

�مل�صوؤولية للجميع هي �أ�صاًل حافز للمنتجني ور�دع لغري �ملبالني. �لتحفيز �لد�ئم يتحول �إلى عادة 

ويفقد قيمته. �لتحفيز �ملطلوب يف فرت�ت �لهبوط و�لركود ومع ظهور م�صكالت. و�حلزم مطلوب 

ا، و�ملدير �لفعال هو من يقدم %50 يف كل منهما.  �أي�صً
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ا م�صكلة. يجب �أن يكون للتطوير �صبب،  -  �لتغيري �مل�صتمر ومتابعة �ملو�صات �الإد�رية هو �أي�صً

ونو��صل �لتغيري حتى ن�صل �إلى �ملعادلة �لناجعة مبا يتالءم مع ثقافة �ملوؤ�ص�صة. 

نقرتح عليك �أن تقر�أ يف �ملجالني. وال تن�َس خال�صة �لتحفيز �خلارق:

http://www.edara.com/Khulasat/Super_Motivation. aspx

فهي و�إن كانت قدمية، �إال �أنها مفيدة. 

ا.  و�إذ نظنك م�صرتًكا، فاإنه ميكنك �لبحث عما تريد بالكلمات �ملفتاحية �أي�صً

مع حتيات

�إد�رة. كوم
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كيف أدير من هم 
أكرب مني سنًا؟

مت تعييني كمدير على �إد�رة كاملة وبع�س �لزمالء يف هذه �الإد�رة �أكرب �صًنا مني و�أجد بع�س 

�حلرج يف �لتعامل معهم! فما �أن�صب �لو�صائل �لتي ت�صتخدم يف مثل هذه �حلاالت؟

�الإجابة: �الأخ حممد 

م�صر

لكي تقود فريًقا �أكرب منك �صًنا، كن كرمًيا يف �حرت�مك وتقديرك ووقتك و��صتماعك و�إ�صغائك، 

وال تكن كرمًيا يف ترددك وجمامالتك وتنازالتك. 

والإجابة �صوؤ�لك نقول لك:

�صركته وهو  �أ�ص�س  “بل جيت�س”  منا.  �أكرب  و�إد�رة من هم  و�لقيادة  �لعمر  �أبًد� بني  ال عالقة 

هي  نعرفها  كلنا  عامة  م�صاهمة  �صركة  �الآن  زوكربرج”  “مارك  ويقود  و�لع�صرين،  �حلادية  يف 

“في�صبوك” وقيمتها �أكرث من 100 مليار دوالر، وكل موظفيها تقريًبا �أكرب منه �صًنا، فهو ما ز�ل يف 

�لتا�صعة و�لع�صرين، وبع�س موظفيه �أكرب من و�لده عمًر�. كما �أ�صبح �لرئي�س �الأمريكي “�أوباما” 

رئي�ًصا وهو يف �ل�صاد�صة و�الأربعني، وكان “بل كلنتون” عندما �صار رئي�ًصا يف نف�س �لعمر �أو �أقل. 

بينما نائب �لرئي�س �الأمريكي �حلايل “جو بايدن” يكرب رئي�صه بو�حد وع�صرين عاًما، فقد ولد 

يف عام 1942 و�لرئي�س يف عام 1961. 

و�الآن..

ومعارفك  �لتقنية  جد�رتك  ب�صبب  �صًنا  منك  �أكرب  هم  من  على  مديًر�  قد عينت  كنت  فاإذ�   -

�لفنية، فاإن ذلك �صريفع من �صاأنك بني �أقر�نك كثرًي�!
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- و�إذ� مت تعيينك الأنك جتيد �لتعامل مع �الآخرين ومتلك قدر�ت خا�صة يف �الإقناع و�ال�صتماع، 

فلن يوؤثر كرب �أعمار معاونيك �إطالًقا، بل على �لعك�س، ميكنك، بل ومن و�جبك �أن تطلب منهم 

�لن�صح و�مل�صورة. 

- و�إذ� كان حما�صك هو �صبب تعيينك، فاإن �صغفك بعملك وطموحك وطاقتك �صت�صع وي�صت�صعرها 

كل من حولك، و�صينتقل �حلما�س �إلى �ملوظفني. 

- �أما �إذ� كنت قد عينت بالو��صطة وعن غري جد�رة، فاإن كل و�صفات وكتب �الإد�رة يف �لعامل لن 

تنفعك. فاالأف�صل لك �أن تعتذر، و�أن متار�س عماًل وتوؤدي مهمات حتبها وحتقق لك �ل�صعادة من 

خالل �لتو�فق �لوظيفي. 

ويف كل �الأحو�ل، نن�صحك بتطبيق ن�صيحة ذهبية جاءت يف مقدمة كتاب “�الإد�رة بالفطرة” 

باأن ال تاأتي �إلى �لعمل وكاأنك عنرتة بن �صد�د وتقول: �الآن �أنا �ملدير، وقد جد �جلد، ومن �الآن 

ف�صاعًد� �صيتغري كل �صيء. من �ملوؤكد �أن هناك �أ�صياء �صتتغري، ولكن بعد �أن ت�صمع من موظفيك 

وتدرك متاًما ملاذ� كانو� وما ز�لو� يوؤدون ويعملون بهذه �لطريقة. 

يف �ل�صهر �الأول من عملك، ��صمع �أكرث مما تتكلم. ��صمع %90 وحتدث %10 فقط. وليكن جل 

حديثك �أ�صئلة ال �أو�مر وال �قرت�حات وال فل�صفة وال تظاهًر� باملعرفة وال طروحات. ويف �ل�صهر 

ن�صبة �ال�صتماع  �أكرث مما تتكلم وتاأمر وتنهي؛ ولتكن  و��صمع  و��صاأل  �لتعلم  ا، و��صل  �أي�صً �لثاين 

%70 و�لكالم 30%. 

ويف �ل�صهر �لثالث حاول �أن ت�صمع %60 وتتحدث %40، وليكن هذ� هو �أ�صلوبك ومنطك �لقيادي 

بابه  ويبقي  و�الأ�صياء،  �الأرقام  من  �أكرث  باملوظفني  يهتم  و�ملوؤثر  و�لو�ثق  �لفعال  �لقائد  د�ئًما. 

مفتوًحا على �لدو�م؛ وكثرًي� ما يخرج من مكتبه ويتجول بني موظفيه. يعقد �جتماعات متو�صطة 

�لعدد، وق�صرية �ملدد. و�أهم �صمة يف �لقائد �لناجح و�ملدير �لفالح هي �أن يكون و��صًحا ومبا�صًر�؛ 

يعطي تعليمات و��صحة، ويطلب طلبات حمددة، وتكون كل توقعاته من موظفيه معلنة وو��صحة. 

فهو ال يكون �صلًبا وجامًد� فيك�صر، وال ليًنا �أو طرًيا فيع�صر. يعامل كل موظفيه - دون ��صتثناء 

ولي�س  معهم  ويغادر  موظفيه  قبل  فيح�صر  وقته  وينظم  روؤيته،  ويو�صح  مبادًر�  يكون  بعدل.   -

بعدهم. يعدل فيما بينهم كما يعدل بينه وبينهم، ويحاول �أن يفهمهم قبل �أن يفهموه، وي�صمعهم 

قبل �أن ي�صمعوه، وي�صرب بنف�صه مثاًل �إيجابًيا بالقدوة �حل�صنة، فيخدمهم مثلما يخدموه. 
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�أمام  د�ئًما  نف�صه  �صيجد  فاإنه  و�لنمو،  �لتطور  يروم  �إلى دوره كمعلم ومدير طموح  وبالن�صبة 

خيارين:

�إما �أنه يعرف �أكرث من موظفيه، وهنا يقع عليه و�جب تدريبهم وتعليمهم كل ما يعرف. 

ولقاء�ت  �لق�صرية  �الجتماعات  �إلى  يلجاأ  �أن  عليه  وهنا  منه،  �أكرث  يعرفون  بع�صهم  �أن  و�إما 

�لع�صف �لذهني و�الأ�صئلة �لذكية �لتي �صتمكنه - يف ب�صعة �أ�صابيع - من �أن يكت�صف من بني �أفر�د 

لتغيري  و�لتخطيط  �مل�صوؤوليات  وحتميل  �ل�صالحيات  تفوي�س  يف  فيبد�أ  ماذ�،  يعرف  من  فريقه 

�ملو�قع �إذ� ما تطلَّب �الأمر ذلك. 

�أن يتعلم بفن. فكن فناًنا  �لفنان ي�صتطيع  �أن فنها يفوق علمها، و�ملدير  �إال  �الإد�رة فن وعلم، 

ح�صا�ًصا، ثم قائًد� �صجاًعا ثم مديًر� تنفيذًيا؛ عملًيا ومتابًعا وم�صوؤواًل. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u مدير الأول مرة. 

u �لت�صعون يوًما �الأولى. 

u �ملدير �جلديد. 

u �الإد�رة بالفطرة للمدير ورجال �الأعمال. 

u �لدليل �لعلمي لتدريب �ملديرين. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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إدارة 
الجودة الشاملة

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. �أ�صكركم �أواًل على جهودكم �جلبارة يف هذ� �ملوقع �ملبارك 

حالًيا  �أعمل  �صوؤ�يل:  وغريها..  و�لعالقاتية  �الإد�رية  �خلال�صات  من  كثرًي�  ��صتفدت  وحقيقة 

مدير �إد�رة �جلودة و�لتطوير، ومهامي �لرئي�صية بناء نظام �جلودة �ل�صاملة يف �ملوؤ�ص�صة وتطوير 

�لقادة و�ملوظفني ح�صب حاجة �لعمل و�لتقييم و�لتح�صني �مل�صتمر، و�أرغب من �صعادتكم تو�صيح 

�لطريق �ملوؤدي �إلى �لتميز و�الإتقان ح�صب �ملهام �ملذكورة.. ما �لكتب �لتي تن�صحون بها مثاًل؟؟ 

و�لتطوير؟؟  �جلودة  جمال  يف  بعد  عن  تعليم  دور�ت  �أو  بعد  عن  تعليم  در��صات  لديها  جامعات 

ن�صائح، توجيهات؟؟ �أخوكم عامر. 

�الإجابة: �صالم �هلل عليكم.

11 خال�صة ر�ئعة لتكوين  �حلقيقة �أن �الإجابة تعتمد على حجم �ل�صركة، ولكن �أرفقت لكم 

�لتح�صينية  �لعمليات  على  ولي�س  �لتميز،  على  يركز  جودة  نظام  البتد�ع و�بتكار  �صامل  دليل 

�جلامدة للجودة. هناك تطور�ت عميقة يف نظم �جلودة و�لتميز، �أهمها منهجية �لتمتني �لهادفة 

�إلى و�صع �ملوظف �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب!

ا منهجية ��صتك�صاف �لتميز، ولو توجه �لتح�صني على ما �أنتم متميزون فيه، ومن ثم  هناك �أي�صً

بناء �ال�صرت�تيجية على ما عمودي �لفر�س ونقاط �لقوة، بداًل من ت�صتيت �ملو�رد لعالج نقاط 

�ل�صعف. 
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�إذ� كانت لديكم ميز�نية تكفي، نن�صح باال�صتعانة ب�صركة ��صت�صارية �صريعة �حلركة وذكية 

الإعادة هيكلة �ملو�رد �لب�صرية �أواًل، قبل �لنظر �إلى �لعمليات و�الإنتاج وقنو�ت �لتوزيع، فاالإن�صان 

�صروري  وهذ�  بالتدريب،  حقيقي  �هتمام  ولديكم  تكفي،  ال  �مليز�نية  كانت  �إن  �الأ�صا�س.  هو 

وحيوي، ميكننا تطوير نظام لقيا�س �الحتياجات بناء على 4 حماور ت�صمل:

-  �لكفاء�ت و�جلد�ر�ت �ملتاحة؛ 

-  نقاط �لتميز �حلالية؛ 

-  �خلطة �ال�صرت�تيجية و�لت�صغيلية؛

�أم  ��صت�صارًيا  خارجًيا/  �أم  د�خلًيا  �لتدريب  تف�صلون  هل  للتطوير:  ومدخلكم  ميز�نيتكم    -

جاهًز�؟

�الإد�رة  جمل�س  ��صتعد�د  ومدى  وتفهم  �لب�صرية،  �ملو�رد  و�إد�رة  �إد�رتك  بني  �لتعاون  ختاًما.. 

لال�صتماع هما نقطة �لبد�ية. 

موؤ�ص�صًيا  ��صرت�ًكا  عليكم  نعر�س  جتعلنا  بنا  �لوثيقة  معرفتكم  �أن  �إلى  �أنوه  �أن  �أن�صى  وال  هذ� 

لكل �لعاملني يف �ل�صركة، وباللغتني، ف�صاًل عن )�الإد�رة يف �ل�صيارة( وكل مطبوعاتنا، لتوظيف 

لغة م�صرتكة يف  لفئات وظيفية حمددة، وخللق  معينة  ولتوجيه قر�ء�ت  �أواًل،  �لبحث  حمرك 

بيئة عملكم �لطموحة. 

ومع متنياتنا بالتوفيق، لكم حتياتنا،،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �لدليل �لعملي للهندرة. 

u �الإد�رة من موقع �الأحد�ث. 

u من جيد �إلى ر�ئع. 

u طريقة �صتة �صيجما. 

u خر�فة �المتياز. 
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      12 عنا�صر �الإد�رة �لعظيمة. 

u �ل�صركة �خلارقة. 

u كيف تنتقل �ملوؤ�ص�صات من �خللل �إلى �لتو�زن؟ 

u �كت�صاف بوؤرة �لتميز. 

u ��صتك�صاف �لتميز. 

u �لعظمة �ختيار. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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مقدم على تحدٍّ كبري فماذا أقرأ 
من خالصات أو دورات وكيف 
أضع خطة تطوير لشركتنا؟

�أعمل يف �صركة توريد�ت خدمات برتولية منذ ما يقارب �لعامني، يف بد�ية �لتحاقي بال�صركة 

ودر��صتها  مناق�صات  على  للح�صول  �لت�صويق  بني  يجمع  عماًل   - �لعمليات  لق�صم  كمن�صق  عملت 

�لعمليات  مدير  نائب  �إلى  ترقيتي  متت  ثم   - �إد�ري  عمل  منه  وجزء  توكيالت،  على  و�حل�صول 

يف  كثرية  خرب�ت  �كت�صبت  �ل�صركة  يف  وجودي  فرتة  خالل  من  �أ�صهر   6 حو�يل  منذ  بال�صركة 

جماالت متنوعة لتنوع �أن�صطة �ل�صركة �لتي �أعمل بها، وقد حزت بف�صل �هلل على ثقة روؤ�صائي 

يف �لعمل خالل �لفرتة �لتي ق�صيتها يف �ل�صركة. �أردت �أن �أ�صرد هذه �ملقدمة عن و�صعي بال�صركة 

مدير  �ل�صيد  �أن  فيه  م�صورتكم  �أريد  وما  �الأخرية،  �لفرتة  يف  �لعمل  على  طر�أ  ما  بعدها  الأطرح 

�لعمليات بال�صركة �صي�صافر �إلى خارج �لبالد يف مهمة تاأ�صي�س فرع جديد ل�صركتنا باإحدى �لدول 

�إد�رة �ل�صركة يعر�س عليَّ من�صب مدير �لعمليات  �لعربية، وقد فوجئت بال�صيد رئي�س جمل�س 

�أنني �الأقدر يف هذه �ملرحلة، وال �أخفي عليكم �لظروف �لتي متر بها  خلًفا ملديري الأنهم يرون 

ن�صب متدنية جًد�، وذلك نتيجة  �إلى  ن�صبة �الأرباح  �صركتنا يف �الآونة �الأخرية حيث �نخف�صت 

لعدة عو�مل نعلمها جيًد�، وقادرون باإذن �هلل على جتاوزها. �مل�صكلة �لتي تعرت�صني هي �صعوري 

ا تفاوؤل �الإد�رة بوجودي وثقتهم يف �لتي �أخ�صى  باأين غري موؤهل علمًيا ملثل هذ� �ملن�صب، و�أي�صً

�أن تكون يف غري حملها، لذلك �أريد ن�صيحتكم يل فيما �أ�صتعني به من: كتب �أو خال�صات �أو دور�ت 

ت�صاعدين على و�صع خطة تطوير ل�صركتنا لفرتة ال تقل عن ثالثة �أ�صهر الأعر�صها على �الإد�رة 

�لعليا. �أعتذر عن �الإطالة وجز�كم �هلل خرًي�. 
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�الإجابة: �الأخ �أحمد، �ملحرتم. 

م�صر 

حتية طيبة، وبعد:

�أدرجنا لك فيما يلي باقة من �أف�صل �خلال�صات �لتي تعر�س كتًبا الأ�صهر �ملديرين �لتنفيذيني يف 

�لعامل. من ناحية ثانية، عليك �أن تبد�أ بكتاب �الإد�رة بالفطرة نظًر� �إلى ب�صاطته، والأنه يقدم 

خارطة طريق و��صحة �ملعامل من �لبد�ية ويحول بينك وبني �رتكاب بع�س �الأخطاء �لتقليدية 

�لتي يرتكبها �ملديرون �جلدد. 

لي�س �أمامك يا �أ�صتاذ �أحمد �صوى �أن تقبل �ملهمة �ملوكلة �إليك، الأن رف�صها هو �عرت�ف �صريح 

بالف�صل، ولن يكون �أمامك بعد �لرف�س من ممر �أو م�صار وظيفي �آخر. 

�إليك قب�صة من  �أن يوجه  ��صاأله  �صتحل مكانه.  و�لذي  ن�صيحة مديرك �حلايل،  �أواًل: �طلب 

�لن�صائح، و�أن ي�صجل معك ولك قائمة باالأخطاء �لتي �رتكبها ويتمنى عليك �أن تتجنبها. 

ثانًيا: �طلب توجيًها و��صًحا ومكتوًبا من رئي�س جمل�س �الإد�رة يحدد فيه متاًما ما هو مطلوب 

منك �أول 3 �أ�صهر، ثم �صنة، ثم عامني على �أق�صى تقدير. 

�ملقبلة،  �ملرحلة  يف  �إد�رتكم  ومن  منك  توقعاتهم  لك  يو�صحو�  �أن  موظفيك  من  �طلب  ثالًثا: 

ا، ثم �أن ي�صجل كل  مع ت�صجيل �لقر�ر�ت �حلا�صمة و�ملوفقة �لتي �رتكبها �صلفك، و�الأخطاء �أي�صً

منهم �قرت�حاته للتطوير و�لتغيري، مع ��صرت�طات ومتطلبات بناء روح �لفريق وتقليل م�صتويات 

�ل�صر�ع يف بيئة �لعمل يف �ملرحلة �لقادمة. 

ر�بًعا: �إن ��صتطعت ��صت�صارة مدير مديرك.. �أو �ملدير �لذي �صبقه يف �ملن�صب، فاإن هذ� �صيكمل 

لك معظم جو�نب �ل�صورة. 

من ناحيتك �أنت.. ال �صك يف �أن مديرك قد ر�صحك، و�أن رئي�س جمل�س �الإد�رة ر�أى فيك �ل�صخ�س 

�ملنا�صب، وما عليك �صوى �لتوكل على �هلل و�جللو�س على كر�صي �الإد�رة، وهذه �أمنية ال تتحقق 

لكثريين. �صوؤ�لك و�هتمامك بالتعلم يعرب عن طموحك وقدر�تك، وعن معرفتك باأنك ت�صتطيع 
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�أن تعرف، وعليك �أن تعرف وتتعلم وتتطور وت�صاهم، ف�صاًل عن �لتفاوؤل �لذي �أوحت به ر�صالتك 

وثقتك باأنكم �صوف جتتازون �ملرحلة بنجاح. 

وعوًد� على بدء:

ركز على �لتنفيذ - �أكرث من �لتخطيط؛ 

�صع �ملوظف �ملنا�صب يف �ملكان �ملنا�صب مهما كانت �لظروف؛ 

�لتزم �لعد�لة يف �لتعامل مع �جلميع على حد �صو�ء؛

�صع �أهد�ًفا معقولة.. و�الإ�صر�ر على حتقيقها؛

ال تعِط �ملوظفني �ملتهاونني وغري �ملتعاونني وغري �الإيجابيني فر�صة طويلة.. فمن ال ينجز يف 

3 �أ�صهر، لن ينجز بعدها. 

تو��صل مع �لعمالء و�ملوردين وخذ باقرت�حاتهم.. 

كن و��صًحا وحمدًد� وال ترتدد.. وال تهتز مهما تعقدت �الأمور، وتكالبت �مل�صكالت. 

�أن تنعك�س على ثقة روؤ�صائك وزمالئك وعمالئك ومروؤو�صيك ومورديك  ثقتك بنف�صك يجب 

بك. 

نتمنى لك �لتوفيق، وو�ثقون من جناحك. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u مدير الأول مرة. 

u ثقافة �لتنفيذ. 

u �لت�صعون يوًما �الأولى. 

u �ملدير �جلديد. 

u و�صفات “جاك ول�س” �الأربع للقيادة. 

u خطة �ل�صاعة �لو�حدة ال�صرت�تيجية منو ر�ئدة. 

u �ملبادئ �الثنا ع�صر �حل�صرية للقيادة �لع�صرية. 
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u �ل�صبب قبل �لذهب. 

u �الإد�رة بالفطرة للمدير ورجال �الأعمال.

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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أبحث عن 
بحوث وكتب تخص اإلدارة

 �أمتنى منكم �أن تزودوين ببحوث �أو كتب �إلكرتونية عن �لثقافة �لتنظيمية و�اللتز�م �لتنظيمي 

الأين بحاجة �إليها، فعندي �صديق يكتب �الآن �أطروحة �لدكتور�ه يف هذ� �ملو�صوع، وكذلك �أمتنى 

�أن تزودوين باأحدث كتب �الإد�رة الأن لديَّ �صهادة ماج�صتري يف كلية �لرتبية �لريا�صية تخ�ص�س 

�الإد�رة و�لتنظيم، و�أريد �أن �أ�صتفيد من خربتكم يف هذ� �ملجال. مع �ل�صكر و�لتقدير لكم. 

�الإجابة: �الأ�صتاذ ح�صام، �ملحرتم 

�لعر�ق 

حتية لك من �إد�رة.كوم - دبي وبعد،

عندما تبحث عن ثقافة �ملنظمة �أو �لثقافة �لتنظيمية عن روح �اللتز�م يف �ملنظمات �لع�صرية، 

فل�صوف جتد �أكرث من 20 خال�صة على �أقل تقدير. من بني تلك �خلال�صات، على �صبيل �ملثال:

-  لتطابق �أقو�لك.. �أفعالك.

-  �صخ�صية �ملنظمة: �لثقافة �لتنظيمية كيف ن�صخ�صها وكيف نغريها؟

-  حتويل �ملنظمة.

-  �لتناف�س على �مل�صتقبل.

�أما خال�صات �اللتز�م فنذكر منها:

-  مو�جهات حا�صمة.

-  �خللل �لذي يهدد فرق �لعمل.

-  خال�صة هيال هوب. 
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-  تاأمالت يف �الإد�رة. 

- �الإن�صان �أواًل.

هذ� ونظًر� �إلى �أن هذه �خلال�صات تتناول كل مو�صوع من ز�وية خمتلفة، فاإنها ميكن �أن ت�صكل 

هيكاًل مو�صًعا لبحث علمي �صامل. فنجد مثاًل �أن خال�صة “مو�جهة حا�صمة” تناق�س �اللتز�م من 

مدخل �الت�صال �الإن�صاين و�صرور�ت �ملو�جهة و�ل�صفافية و�لقيادة �حلا�صمة، وهكذ�. 

نقرتح عليكم ��صتخد�م حمرك �لبحث، و�لبحث يف خانة �لعنو�ن على موقعنا، ويف �لبحث �حلر، 

ول�صوف جتدون ثروة معرفية كبرية. كما ميكنكم ��صتعر��س �لتعريب �ل�صريع يف كل �صفحة من 

�صفحات �ملوقع �لتي �صتو�صلك �إليها تر�صيحاتنا �لتالية؛ مع �أمنياتنا لكم بالتوفيق و�لنجاح.

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �الإد�رة �ملتحررة. 

u حتويـل �ملنظمـة. 

u �الإن�صان �أواًل.

u تاأمالت يف �الإد�رة.

u �لعاد�ت �ل�صبع الأكرث �لنا�س �إنتاجية. 

u �ملروؤو�س �ل�صجاع. 

u هيال هوب. 

u لتطابق �أفعالك �أقو�لك. 

u ثقافة �ملوؤ�ص�صات. 

u خم�صة �أمناط من �خللل تهدد فرق �لعمل. 

u مو�جهات حا�صمة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي
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كيفية 
التعامل مع املوظفني

�أتعامل بطريقة �إن�صانية مع �ملوظفني و�أحرتم رغباتهم وهمومهم و�أتعامل معهم بكل �حرت�م، 

�ملوظفني  �أن  �أ�صعر  �أين  �مل�صكلة  لكن  عندي،  �ملوظفني  جانب  من  �لدور  هذ�  وميتدح  يقدر  �لكل 

ي�صعون د�ئًما ال�صتغالل تعاملي لال�صرتخاء. �مل�صكلة �أين �أ�صت�صعب �لتعامل �لقا�صي مع �ملوظفني، 

ويف نف�س �لوقت �أريد �صبط �لدو�م و�لو�جبات، فهل من طريقة ميكنني �لتغلب من خاللها على 

هذه �مل�صكلة علًما �أن عدد �ملوظفني عندي 16 موظًفا ذكوًر� و�إناًثا. 

�الإجابة: �الأخ �لعزيز/ عبد �ملنعم، �ملحرتم 

فل�صطني 

�ل�صالم عليكم. 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  لت�صهيل  طرق  �صبع  �ل�صارمة:  “�الإد�رة  كتاب  خال�صة  تقر�أ  �أن  �أرجو  بد�ية 

وحتقيق �الإجناز�ت” - وبعدها مبا�صرة نقرتح عليك قر�ءة خال�صات:

-  �إبعاد �صبح �خلوف عن بيئة �لعمل. 

-  من جيد �إلى ر�ئع.

�خلال�صة �الأولى تو�صي باحل�صم و�حلزم و�ل�صر�مة. و�خلال�صتان �الأخريان تتخذ�ن منهًجا 

�ملوظفني  مع  �لتعامل  طرق  تتناول  مقاالت  �ملرفقة  �الإد�ري  �ملختار  ويف �أعد�د  متاًما.  مغايًر� 

�ل�صلبيني و�صعبي �ملر��س. 
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من جتربتي �ل�صخ�صية ومن نتائج �أعمال �ل�صركات �لعاملية �لكربى فاإن �ملدير �ل�صارم يحقق 

نتائج �أف�صل بكثري من �ملدير �للني �أو �لطيب، ولكن يبقى هناك فرق كبري بني �لطيبة و�ل�صعف، 

وبني ح�صن �ملعاملة وعدم حتمل �مل�صوؤولية �الإد�رية باتخاذ قر�ر�ت حا�صمة و�صعبة عند �للزوم. 

�ملدير �لناجح هو من:

-  يحبه موظفوه نعم، ولكنهم يهابونه ويخافونه �أكرث. 

-  يقول %50 ال و%50 نعم. 

-  ي�صع �أهد�ًفا وحتديات �صعبة �أمام �ملوظفني وي�صر على حتقيقها. 

-  يت�صامح مرة ومرتني، ثم ي�صرب بيد من حديد يف �لثالثة. 

-  يدير ويحكم بعدل، ولكن بح�صم وحزم. 

-  يكون م�صتعًد� على �لدو�م لف�صل �أهم و�أكرب موظف يف �ل�صركة �إذ� تطلب �الأمر. 

�صري وكتابات ونتائج �أجنح رجال �الأعمال �لتي ت�صمل “جاك ول�س” و”�صتيف جوبز” و”كارلو�س 

غ�صن” �لذي غري ثقافة �صركة ني�صان و�أنقذها من �الإفال�س )�نظر خال�صة– “�لنقلة”( يف �ملوقع، 

هوؤالء جنحو� ب�صبب حزمهم وقوة �صكيمتهم. 

�لو�صط، و�أنك  �لع�صا من  �أن مت�صك  �أنه ما ز�ل �صعًبا عليك  �إن كنت ترى  هذ� وبعد كل هذ�.. 

و�صعت موؤ�صر�ت �أد�ء ونظام تقييم �أد�ء، ومع ذلك مل يتح�صن �الأد�ء، ميكنك �لبحث عن مدير 

لكي  و�البتكار..  �لتطوير  مهمات  تتولى  �أو  لل�صركة  مالًكا  �أنت  وتبقى  �الأمور،  زمام  يتولى  �صلب 

تنمو �أعمالك كما ميكن لها �أن تكون. 

هذ� مع متنياتنا �لطيبة لك بالنجاح �لد�ئم. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �الإد�رة �ل�صارمة. 

u من جيد �إلى ر�ئع. 

u �إبعاد �صبح �خلوف عن بيئة �لعمل. 
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u �خلروج من �ل�صرنقة. �لنجاح �ل�صهل ال يح�صب لك.. بل عليك. 

u ملاذ� نتعلم؟ كيف نقر�أ؟ ماذ� نغري؟ �أين نتدرب؟ 

u هبوط �ختياري. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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كيفية التعامل مع املوظف 
الحكومي يف الفروع من حيث 

اإلشراف وتقييم األداء

�ل�صالم عليكم �أ�صتاذي �لكرمي. �أعمل يف قطاع حكومي، ولقد عينا موظفني جدًد� يف �إد�ر�تنا يف 

�لفروع ملتابعة عمل برنامج معني و�صيكونون تابعني لالإد�رة �لعامة مبا�صرة بحيث نتو��صل معهم 

ا موظفون تابعون  �أي�صً �إد�ر�ت �لفروع  لالطمئنان على �صري عمل هذ� �لربنامج، ونحن لدينا من 

�ملوظفني  باأد�ء  تتعلق  تقييم  طريقة  �أردنا  �إذ�  و�ل�صوؤ�ل:  �لربنامج.  يدعمون  هناك  لالإد�ر�ت 

�جلدد �لتابعني لالإد�رة �لعامة وح�صورهم هل يوجد ملف يت�صمن �لنقاط �لتي يجب متابعتها؟ 

ا هل نطلب من موظفي �الإد�ر�ت �الأ�صا�صيني متابعة عمل �ملوظفني �جلدد باأ�صلوب ما؟ �صكًر�  و�أي�صً

لكم. 

�الإجابة:

�ل�صالم عليكم 

مل تكن �الإجابة عن �صوؤ�لك باالأمر �ل�صهل يا �أ�صتاذ عالم. لقد تطلَّب �الأمر �لعودة �إلى خال�صة 

“�لدليل �لعملي الإعادة �خرت�ع �حلكومة”، ومر�جعة ما كتبه “جيم كولينز” حول تطبيقات “من 

جيد �إلى ر�ئع” يف �الإد�رة �حلكومية و�ملنظمات غري �لربحية. كما وجدنا مقااًل يف �لعدد 55 من 

�ملختار �الإد�ري بعنو�ن “م�صكالت تعيني �ملوظفني يف �الإد�رة �حلكومية”، ولكن وجدنا فكرة �حلل 

�حلقيقي يف خال�صة كتاب “جنم �لبحر و�لعنكبوت” �لتي تناولت �ملركزية و�لالمركزية بطريقة 

ذكية. 
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ا �لعودة �إلى ما كتبناه عن �الإد�رة �حلكومية وكيفية توظيفها لالإنرتنت. مو�صوع  ميكنكم �أي�صً

و�لتنظيم  �الإ�صر�فية  باالإد�رة  �لفروع يحتاج معرفة  �أد�ء موظفي �حلكومة يف  تعيني ومتابعة 

�الإد�ري يف �لقطاع �لعام، و�ملركزية، و�الإد�رة �لفعالة للمو�رد �لب�صرية يف �لقطاع �لعام.. �إلخ، 

ولكن حل هذه �ملع�صلة لي�س �صعًبا. فنظًر� �إلى �إمياننا بال�صفافية و�لتنظيم �ملفتوح و�لالمركزية، 

ومنًعا للت�صارب بني �الإد�رة �لعامة يف �ملركز، وبني �إد�ر�ت �لفروع �لقائمة و�ملرتبطة بامل�صروع، 

�لفروع  موظفي  �أد�ء  وتقييم  و�الإ�صر�ف،  �ملتابعة  يف  �لفروع  تلك  مديري  ومتكني  تفوي�س  فاإن 

�جلدد و�لقد�مى )كلمة ناق�صة(من قبل مديري تلك �لفروع و�لقائمني عليها �أ�صاًل. 

�حل�صور  على  �أبًد�  تركز  ال  باالأد�ء،  �صاملة  تقارير  �إعد�د  �لفروع  تلك  مديري  من  يطلب 

و�الن�صر�ف، بقدر ما تركز على �جلودة و�الإنتاجية و�اللتز�م و�الإجناز طبًقا للخطة �ملو�صوعة 

�أهاًل لتحمل  �ملطلوب ولي�صو�  �مل�صتوى  �لفروع على  فاإن مل يكن مديرو تلك  �ملعتمدة.  و�مليز�نية 

�مل�صوؤولية  يتولون  �أكفاء  وم�صرفني  قياديني  مديرين  وتعيني  تغيريهم،  فيجب  �مل�صوؤولية، 

كاملة، على �أن تتابع �إجناز�ت �لفروع من خالل �لتقارير، و�الإجناز �حلقيقي على �أر�س �لو�قع، 

و�الجتماعات �لدورية بني مديري �لفروع. 

�أن يكون هناك مدير م�صروع مركزي م�صوؤول، يتابع �لفروع، ويعر�س �لنتائج �ملتحققة  يجب 

ومدربون  وموؤهلون  حمفزون  �ملعينني  هوؤالء  كل  �أن  قطًعا  يفرت�س  وهذ�  �لعامة.  �الإد�رة  على 

ويتمتعون ب�صمات قيادية وقدر�ت ونقاط قوة متتينية جتعل كاًل منهم هو �ل�صخ�س �ملنا�صب. 

�الأجل  طويلة  ا  فر�صً �لفروع  مديرو  وال  �جلدد،  �ملعينون  ُيعطى  �أن  يجب  ال  عامة،  وكقاعدة 

لالإجناز. يتم تقييم �أد�ئهم و�إجناز�تهم �صهرًيا، ثم ف�صلًيا، وتتم مقارنة �أد�ء كل �لفروع بالفروع 

موظفيها،  لي�س  وتغيري  فوًر�،  حما�صبتها  تتم  �الإجناز  يف  �ملق�صرة  �لفروع  �أ�صهر.   6 بعد  �الأخرى 

بل مديريها وقياد�تها. يجب حتميل �مل�صوؤولية وتوفري �ل�صالحيات و�لتمكني و�لتمتني ملديري 

�لفروع وحما�صبتهم. 

مع متنياتنا ملوؤ�ص�صتكم �حلكومية بال�صفافية و�لفاعلية.. و�لتميز يف �الأد�ء �حلكومي. 

This copy is licensed to:  Abdalrazaq1433@gmail.com  Edara.com User:  325434 and is not to be shared.  Any illegal
sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual property rights.  Without further notice we will prosecute to
                                                                    the fullest extent allowed by law.



استشارات القيادة و اإلدارة

121 سلسلة حوار بين المدير والخبير

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �لدليل �لعملي الإعادة �خرت�ع �حلكومة. 

u من جيد �إلى ر�ئع.

u ماذ� نتعلم من و�رين بافيت؟ 

u جنم �لبحر و�لعنكبوت. 

u فن �ال�صرت�تيجية �حلكومية. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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التعامل 
مع املوظف البطيء

�ل�صالم عليكم.. ما �لطريقة �ل�صحيحة للتعامل مع �ملوظف �لبطيء �الإجناز، على �لرغم من �أن 

ما ينجزه يعترب على م�صتوى جيد من �الإتقان. 

�الإجابة: عميلنا �لعزيز/

�ل�صالم عليكم 

نرفق لكم جمموعة من �خلال�صات فائقة �الأهمية وفائقة �ل�صرعة. وتت�صح من �أهميتها �أهمية 

�ل�صرعة يف �لعمل و�حلياة. 

�الإد�رة فائقة �ل�صرعة: كيف حتقق ق�صب �ل�صبق؟

http://edara. com/Khulasat/High_Speed_Management. aspx

�ل�صريع ياأكل �لبطيء: �إعادة تعريف �ل�صرعة

http://edara. com/Khulasat/It_is_not_the_Big_that_Eat_the_Small. aspx

�لذيل �لطويل: �ل�صرعة تغلب �ل�صهرة

http://edara. com/Khulasat/The_Long_Tail. aspx

�ملختار �الإد�ري - مقوالت �ل�صرعة - �صفحة رقم: 3

http://edara. com/Products/DisplayProduct. aspx?ID=46:;
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ولكن )�لتمتني( و�حلقيقة �لعلمية كلها توؤكد �أنه ي�صعب تغيري �صلوك �ملوظف �لبطيء وحتويله 

�إلى موظف فائق �ل�صرعة. �حلل هو و�صع ذلك �ملوظف يف وظيفة مالئمة له، وتكليفه مبهمات 

تتطلب دقة وجودة، �أكرث مما تتطلب �صرعة. ولذ� نحيلكم مرة �أخرى �إلى خال�صات �لتمتني ودور 

�ملخ يف �الأد�ء و�لعالقات بني �خلاليا �لدماغية �لع�صبية ومهار�ت �لتنفيذ. �صاعد ذلك �ملوظف 

على �كت�صاف نقاط قوته �حلقيقية، ومن ثم �لعمل يف وظيفة تتطلب تفكرًي� و�إبد�ًعا و�بتكاًر�، 

ال �صرعة وجر�أة وخماطرة. ما د�م �ملوظف جيًد�، فل�صوف يرتقي �إلى م�صتوى �لتميز فوًر� لو و�صع 

يف �لوظيفة �ملنا�صبة ملخه وقدر�ته �لتنفيذية. 

نتمنى لكم وله �لتوفيق،،،،

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �الإد�رة فائقة �ل�صرعة. 

u �ل�صريع ياأكل �لبطيء. 

u �خلاليا �لع�صبية �لدماغية و�أدو�رها �لقيادية - متتني. 

u �صع نقاط قوتك مو�صع �لتنفيذ - متتني. 

u مهار�ت �لتنفيذ - متتني. 

u �الآن، �كت�صف مو�طن قوتك - متتني. 

u مفاتيح �ل�صخ�صية.

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com
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طريقة 
التعامل مع املوظفني

�الأ�صتاذ �لكرمي/ ما �أف�صل طريقة للتعامل مع �ملوظفني �لتابعني لك: هل هي �ل�صر�خ و�ل�صدة، 

�أم �لتعامل �للني، وذلك يف �لقطاع �حلكومي خا�صة؟ 

�الإجابة: عزيزي �لعميل/

 

يعد �ملرح، �أكرث �الأمور جدية!

�ملرح و�ل�صحك وروح �لدعابة �صلوكيات وت�صرفات ت�صاوي يف قوتها �للو�ئح �الإد�رية و�لقو�نني 

�إذ ي�صهم �رتفاع �لروح  �لتي ت�صتهدف يف جمملها حث �ملوظفني على �لعمل و�الإجناز؛  �ملوؤ�ص�صية 

�ملعنوية يف دفع عجلة �الإنتاجية و�لربحية قدًما، باالإ�صافة �إلى دوره �لفعال يف حت�صني �حلالة 

�لبدنية و�ملز�جية للموظفني و�ملديرين و�إطالة �أعمارهم �لزمنية و�ملهنية على حد �صو�ء!

�أنهم  �أو ��صتبد�د، ف�صاًل عن  ي�صجع �لقادة �ملرحون موظفيهم على �لعمل باجتهاد دون �صغط 

يلعبون دوًر� مهًما يف ��صتبقاء والء �لعمالء. من ناحية �أخرى، يعد �ملوظف �ملرح من �أهم �الأ�صول 

�ملعنوية للموؤ�ص�صة، الأنه يبلي بالًء ح�صًنا يف عمله، فيزيد ربحيتها، مما يوؤهله للمكافاآت و�لعالو�ت 

و�لرتقيات. 

يعترب كثري من قادة �ملوؤ�ص�صات �ملوظف �ملرح �إن�صاًنا �صخيًفا �أو تافًها! بيد �أنه قد ثبت �أن ال غنى 
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عن �ملرح يف رفع م�صتوى �الأد�ء وتطوير بيئة �لعمل، وجعلها �أكرث قابلية للنمو و�الزدهار. 

وقد �أفادت �أبحاث كثرية �أن �لقادة �ملرحني يرفعون �لروح �ملعنوية ملوظفيهم �لذين يزد�دون 

– بدورهم - ثقة يف �أنف�صهم، ووالًء للموؤ�ص�صة، و�إبد�ًعا، وتو��صاًل بع�صهم مع بع�س، ومع �لعمالء. 

فالقائد �حلكيم هو من يعترب �ملرح من �أ�صول موؤ�ص�صته، وي�صعه يف حافظة �أور�قها �ملالية، ويح�صن 

��صتثماره ليزيدها رخاًء وربحية! فال د�عي �أبًد� لل�صر�خ، ولكن ميكنك �أن تكون �صارًما يف �لتعامل 

يف بع�س �الأمور �لتي حتتاج ذلك. 

 

ميكنك �ال�صتفادة من خال�صات مكتبة �ملو�رد �لب�صرية و�لتدريب على �لر�بط �لتايل:

http://www.edara.com/Products/Search. aspx?Subject=101&l=library

وباالأخ�س خال�صة:

�ملرح يف بيئة �لعمل يرفع �الإنتاجية ويزيد �لربحية. 

�لعدد: 383 - من �صنة 2008 كانون �الأول )دي�صمرب(

http://www.edara.com/Khulasat/The_Levity_Effect. aspx
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كيف تتعامل مع موظف 
سيئ األخالق ويسيء إىل 

زمالئه؟

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل �أرجو منكم ن�صيحتي وتوجيهي. �أنا مدير مايل ولديَّ �أمني �صندوق 

�أن يعمل بالطريقة  د�ئًما يرفع �صوته على زمالئه وحتى على م�صوؤوله �ملبا�صر، ويحاول د�ئًما 

�ألزمه مديره �ملبا�صر بعمل معني. �أرجو منكم  �لتي ير�ها هو، ود�ئًما ما يفتعل �مل�صاكل يف حال 

توجيهي مع �لعلم �أين �الآن �أدر�س قر�ر �ال�صتغناء عنه، ولكم جزيل �ل�صكر. 

�الإجابة: طبًقا لنظريتي �الإد�رية )�لتمتني( فاإن تغيري �صلوك �ملوظفني لي�س �صعًبا فقط، بل 

يكاد يكون م�صتحياًل. و�حلكمة �لعملية تق�صي باأن نتخذ �لقر�ر �ل�صحيح د�ئًما بغ�س �لنظر عن 

�لعو�قب. وكما ترى من عناوين �خلال�صات �ملرفقة فاإن ما يف�صل بني �ملدير �لقوي و�ل�صعيف ال 

يزيد عن �صعرة. وخال�صة مو�جهات حا�صمة ت�صاعدك على �تخاذ �لقر�ر بقوة وح�صم وبطريقة 

عملية مريحة. 

ال تهدر وقتك يف در��صة �ملو�صوع. �إذ� كنت قد وجهت �إلى هذ� �ملوظف �إنذ�ر�ت �صفهية وخطية 

�صابقة، فانتهز �أول فر�صة يرفع فيها �صوته ويتطاول على زمالئه، و�صو�ء كان حمًقا �أم متجنًيا، 

�ف�صله فوًر� ودون �إبطاء. كثرًي� ما نقول باأن م�صلحة �لعمل �أواًل، ونتاأخر يف �صنع و�تخاذ وتنفيذ 

معجز�ت  يحتاج  و�الت�صايل  �لعملي  �صلوكه  ليغري  �الإن�صان  مخ  تغيري  لكن  �حلا�صمة،  �لقر�ر�ت 

وتدخالت جر�حية �أحياًنا. 
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مررت بتجربة مماثلة قبل �صهرين، و�أجلت �تخاذ قر�ر حا�صم ودفعت �لثمن. كل بيئة عمل 

�صاحلة للنمو و�لتفاعل و�لتطور وموؤهلة للمناف�صة و�ل�صمود يف �أ�صو�ق �ليوم، يجب �أن تكون ذ�ت 

ثقافة �إيجابية ومنتجة. كما �أن رفع �ل�صوت موؤ�صر على �صعف �ل�صخ�صية وعدم �لثقة بالنف�س. 

�أن يعرف �جلميع �صبب  �ف�صل ذ�ك �ملوظف دون تردد، وحتمل م�صوؤولياتك كاملة. ومن �ملهم 

�لف�صل، و�أن كل من ياأتي نف�س �لفعل، �صيو�جه بنف�س �لف�صل. 

وختاًما.. ن�صيد ب�صربك �جلميل، مع �أن لل�صرب حدوًد� يا �صديقي. 
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التعامل مع 
مجلس إدارة شركتي

�أن جمل�س �الإد�رة �خلا�س  �لعمل، وهي  �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. لديَّ م�صكلة يف 

باملوؤ�ص�صة �لتي �أعمل بها ال يحب �ل�صر�حة و�لو�صوح يف �لعمل وال يقوم بت�صجيع �ملوظفني على 

�أد�ء �لعمل و�الرتقاء به، بل يبحث فقط عن �لتكلفة و�لعادة.. ما �الأ�صلوب �الأف�صل يف �لتعامل 

مع هذه �مل�صكلة؟ 

�الإجابة:

عميلنا �لعزيز

�ملو�صوع يتعلق بدور  �ل�صوؤ�ل الأنك مل حتدد م�صتو�ك �لوظيفي، فهذ�  �إجابة هذ�  �ل�صعب  من 

زو�ياه  من  �ملو�صوع  هذ�  تتناول  خال�صة   50 من  �أكرث  ولدينا  �ملوؤ�ص�صة،  وثقافة  �الإد�رة  جمل�س 

�ملختلفة. 

�إذ� كنت ع�صًو� يف جمل�س �الإد�رة �أو �صريًكا يف �ملوؤ�ص�صة �أو مديًر� معيًنا من قبل �ملجل�س، فعليك 

حتمل م�صوؤولياتك، ومو�جهة �ملجل�س مبا ترى، و�أن تقود برناجًما للتغيري �الإيجابي مهما كانت 

�لنتائج، حتى لو �أدى �الأمر �إلى ��صتقالتك. 

و�لقيم  �لعليا  �ملبادئ  وفق  و�إد�رته  قطاعك  على  �لرتكيز  فعليك  قطاع،  مدير  كنت  �إذ�  �أما 

�الأخالقية لتحقق �أف�صل نتائج، ومن ثم تو�صع د�ئرة نفوذ قطاعك ونفوذك، فتتمكن من قيادة 

عملية �لتغيري �الإيجابي. 
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�أنك  �إذن  �لو��صح  فمن  �ملجل�س،  قر�ر�ت  على  لوظيفتك  تاأثري  وال  عادًيا  موظًفا  كنت  �إذ�  �أما 

تتحلى بوعي �إد�ري ون�صج �صلوكي وحكمة. وهنا ميكنك �إما �ال�صتقالة و�لبحث عن عمل يف بيئة 

منتجة و�صاحلة متكنك من �الإبد�ع، �أو �ملو�جهة بالتحالف مع �أي فريق �أو جمموعة لديهم نف�س 

�لروؤية و�لتوجه �الإيجابي للتغيري من �لد�خل. 

�أنك ذو �صالحيات و�طالع على ما يجري عن كثب، و�أن بني يديك بيانات وحيثيات ال  �أرجح 

تقبل �ل�صك. ومن ثم قدرتك على �لتاأثري و�لتغيري و�ردة، وميكنك ت�صغيلها و�ملو�جهة لالإ�صالح، 

وهذ� مبد�أ عظيم يف �حلياة �ل�صخ�صية و�لثقافة �ملوؤ�ص�صية. 

ونظًر� �إلى �أهمية هذ� �ملو�صوع، فقد كتبنا مقااًل عن �صركة )�إنرون( �لتي �أفل�صت ون�صرناه يف 

�لعدد �الأول من �ملختار �الإد�ري عام 2002 وميكنك مر�جعته. و�أدعوك لقر�ءة خال�صة: “كان 

يا ما كان يف عامل �الأعمال: �لوقائع �ملاأ�صاوية للتالعب”:

http://edara. com/Khulasat/Business_Fairy_Tales. aspx 

توؤجر عليها.  ول�صوف  - �صرورية  وروؤيتك  �صكوكك  من  تتاأكد  بعدما   - �ملو�جهة  �أن  يعني  مما 

�أ�صعف  وهذ�  بقلبك،  �أو  بل�صانك  �أو  بيدك  تغري  �أن  وعليك  �أخر�س،  �صيطان  �حلق  عن  فال�صاكت 

�الإميان. 

وفقك �هلل،
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املشروعات 
ومرحلة الشيخوخة

تدخل بع�س �مل�صروعات مرحلة �ل�صيخوخة و�لرت�جع، ويدخل معها �أ�صحابها يف حرية ل�صعوبة 

باأي  �لبيع  �لنمو و�لتح�صني/ �النتظار/  �ملنا�صب )�صخ �ملزيد من �الأمو�ل ملحاولة  �لقر�ر  �تخاذ 

�صعر/ �الإغالق و�العرت�ف باخل�صارة(، فما �خليار �ل�صائب، وما �لتوجهات �الإد�رية �لناجحة يف 

مثل هذه �حلاالت؟ 

�الإجابة:

 �الأ�صتاذ/ هيثم، �ملحرتم. 

�ل�صالم عليكم.. وبعد: 

�لبيئة  �أن يعتمد على در��صة  �ل�صائب يجب  باأن �الختيار  �لهام  �صوؤ�لكم  �أن جنيب عن  ي�صرنا 

�لد�خلية و�خلارجية للم�صروع وحتديد م�صفوفة SWOT من �أجل حتديد نقاط �لقوة وحتليلها 

و�لرتكيز عليها. و�لتعرف على دورة حياة �ملنتج �أو �مل�صروع ككل، حيث تنق�صم دورة حياة �ملنتج 

�إلى عدة مر�حل؛ وكل مرحلة تت�صم مبجموعة خ�صائ�س متيزها عن غريها من �ملر�حل، ومعرفة 

�أثر هذه �ملر�حل على �ل�صيا�صات �ال�صرت�تيجية و�لتكتيكية، ومن ثم �أهمية ت�صميم ��صرت�تيجية 

وبالتايل  �لقوة،  نقاط  وبناء على حتليل  �ملنتج يف دورة حياته،  بها  �لتي مير  �ملرحلة  يف �صوء 

�إمكانية �إدخال �لتغري�ت �لالزمة على �ال�صرت�تيجية �ملتبعة. 

وبناء على هذه �لدر��صة يتم در��صة �أكرث من بديل من �لبد�ئل �لتالية:
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- ��صرت�تيجية �لرتكيز على �ملنتج. 

- ��صرت�تيجية �لرتكيز على �ل�صوق. 

- ��صرت�تيجية �لتجديد يف �ملنتجات.

- ��صرت�تيجية �لتو�صع يف �ل�صوق.

- ��صرت�تيجية �لتنويع �ملرتبط.

- ��صرت�تيجية �لتنويع غري �ملرتبط. 

- ��صرت�تيجية �لتو�صع �الأفقي. 

- ��صرت�تيجية �لتو�صع �لر�أ�صي.

- ��صرت�تيجية �الندماج �أو �مل�صاركة. 

- تخفي�س �لنفقات و�لتكاليف. 

- بيع جزء من �لن�صاط. 

- �لت�صفية. 

لالطالع على مزيد من �الإجابات �لتف�صيلية ل�صوؤ�لك ميكنك �لدخول على �الأعد�د �لتالية: 

u �صاعف �أرباحك يف 6 �أ�صهر. 

u رباعية �لتدفقات �لنقدية. 

u حلول نظيفة لتخفي�س تكاليف �لوظيفة. 

u �لدليل �لعلمي للنجاح �ملايل. 

u �إد�رة �لتكاليف �لذكية لتخفي�س �لنفقات.

u �قتنا�س �الأ�صو�ق �جلديدة. 

مع حتيات

�إد�رة �ال�صت�صار�ت و�لتوجيه

Coaching

بقيادة: ن�صيم �ل�صمادي

www.edara.com

This copy is licensed to:  Abdalrazaq1433@gmail.com  Edara.com User:  325434 and is not to be shared.  Any illegal
sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual property rights.  Without further notice we will prosecute to
                                                                    the fullest extent allowed by law.

http://www.edara.com/Khulasat/Double_Your_Profits_in_6_Months_or_Less.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/Double_Your_Profits_in_6_Months_or_Less.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/The_Cash_Flow_Quadrant.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/The_Cash_Flow_Quadrant.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/The_Headcount_Solution.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/The_Finish_Rich_Workbook.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.edara.com/Khulasat/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx


IôgÉ≤dG ,öüf áæjóe ,ÊÉÑ≤dG π«YÉª°SEG ¢T 1
öüe 11727 ,IôgÉ≤dG - öüf áæjóe 4002 :Ü.¢U

+2 (02) 24043624 - 24043604 - 24036657 :∞JÉg
+2 (02) 22612521 :¢ùcÉa

This copy is licensed to:  Abdalrazaq1433@gmail.com  Edara.com User:  325434 and is not to be shared.  Any illegal
sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual property rights.  Without further notice we will prosecute to
                                                                    the fullest extent allowed by law.


