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 المقدمة
 

ولكنها ) إدارة المشاريع(وخصوًصا في توجد مجموعة من المصطلحات اإلدارية الدارجة في االستخدام 
بسبب أن المراجع الغربية ليست متفقة في تعريفات هذه المصطلحات،  ؛ وذلكليست واضحة الحدود

ترجمات مختلفة للمراجع المختلفة. ومن المناسب هنا وضع هذه المصطلحات في وجود وكذلك بسبب 
هو الشرح مع التنبيه أن الشرح التالي والتعريفات التالية ليس  ،كراسة واحدة وشرح معناها ضمن الممكن

  التعريفات الوحيدة.ي الوحيد وليست ه
  

في شرح المصطلحات نستخدمها بعض المصطلحات الواضحة، وقد وضعناها كي هنا وتوجد 
الحد األدنى الُممكن من التفصيالت. ومن أراد ضمن األخرى. وقد شرحنا الكثير من المصطلحات 

  الرجوع إليها. هيمكنالتي نترنت مراجع في اإلالكثير من الاالستزادة فإن هناك 
  

تعمقنا أكثر في موضوع الحوكمة والشفافية. وفي الحقيقة فإن ترتيب المصطلحات جاء لخدمة ولقد 
  هذين الموضوعين (الشفافية والحوكمة). 

 
 
  

  عمر محمد
  2017 -فبراير 
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  تنبيه يتعلق بالمصطلحات اإلنجليزية
  

  كما هي (أي بالرسم األجنبي لها). اإلنجليزيةالمصطلحات في هذا الكتاب الكثير من سنستخدم 
  

  ولكن انظر إلى الفقرة التالية:
  

 Code of) هي القواعد العامة المتعلقة بسلوكيات الموظفين وتصرفاتهم  (Policiesوالسياسات (
Conduct, Rules, Guidelines, etc..(  

 
اإلنجليزية في سطر وال يكفيها ذلك السطر فإن بعض  ةعندما نضع الُجملالمشكلة التالية:  عندها توجد

نتقل إلى السطر التالي، وربما ُيصبح ترتيب الكلمات ُمربًكا وغير مفهوم، كما هو ظاهر في تالكلمات 
  .السابقة الفقرة

  
ا بها كما إننا ساإلنجليزية إذا لم يكفها السطر ف ةولمنع االلتباس فإن الجمل نخصص لها سطًرا خاصًّ

  :فقرة التاليةالفي 
  

  ) هي القواعد العامة المتعلقة بسلوكيات الموظفين وتصرفاتهمPoliciesوالسياسات (
)Code of Conduct, Rules, Guidelines, etc..(  
  

ولهذا فإننا  مات عربية ال تصل إلى آخر السطر.وهي وجود سطور بكل :مشكلة أخرىهنا ولكن توجد 
  بالطريقة التالية:سننبه إلى ذلك 

  
  --) هي القواعد العامة المتعلقة بسلوكيات الموظفين وتصرفاتهم Policiesوالسياسات (

)Code of Conduct, Rules, Guidelines, etc..(  
  

  اإلنجليزية فيه بشكل كامل. ة) يدل أننا انتقلنا إلى السطر التالي لنضع الجمل--وهذا الترقيم (
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اآلن .... استخدام المصطلحات األجنبية ليس قدًحا أو تنقيًصا في اللغة العربية، وٕانما اللغات عموًما 
 تتمدد؛ حيث تظهر أشياء ووقائع جديدة، ونحتاج إلى خلق األسماء لها. 

  
  وخلق األسماء في جميع اللغات يتم بأحد األساليب التالية:

 مية الواقع الجديد. وهنا يصبح لهذا االسم معنى اختيار اسم موجود في اللغة واستخدامه لتس
معناها و ومعنى واستخدام اصطالحي. فمثًال الصالة ومعناها اللغوي هو الدعاء،  ،لغوي

االصطالحي هو العبادة. والهاتف له معنى لغوي، وله كذلك استخدام اصطالحي كترجمة لـ 
Telephone.  

 عددة له: خلق اسم جديد لم يكن من قبل. وهناك أساليب مت 
o  لواقع الجديد، ونختار بعض األجزاء، ونخلق منها ل الوصف (التعريف)نقوم بتجزئة

 .Transfer Resistorتم خلقها من كلمتي:   Transistorاالسم. فمثًال: 
o  لواقع الجديد لخلق اسم له. فالبسملة هي نحت للجملة: بسم اهللا لوصف النقوم بنحت

لمجموعة من أربعة أشخاص وهم: عبد اهللا بن  الرحمن الرحيم. والعبادلة هي نحت
 عمر وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن الزبير.

o  لواقع الجديد، الوصف لنقوم بجمع بعض الحروف (وعموًما تكون الحروف األولى) من
بيْمبوك) هي جمع للحروف األولى من  (وُتقرأ PMBokونخلق منها االسم. فمثًال 

Project Management Book َرملون" هو اسم يجمع أحرف اإلدغام . وكلمة "ي
 في تالوة القرآن الكريم.

  ًا لموسيقية اللغة، وهذا اسمه نقوم بتبني االسم األجنبي للواقع الجديد مع تعديله كي يصبح موافق
س، َبنَّى) وأصله هو أركليفي اللغة العربية "التعريب". فهرقل هو االسم الُمَعرَّب (الُمتَ 

هو االسم  Admiralوالقسطنطينية هي االسم الُمَعرَّب وأصلها كوستانتينوبل. وكذلك فإن 
 المتبنى في اللغة اإلنجليزية وأصله أمير الماء. 

  نأخذ االسم األجنبي دون تغيير وٕانما نرسمه (نكتبه) بحروف اللغة. مثال ذلك: تلفون وتلفزيون
 وموبايل.

  سمه األصلي (أي باألحرف األجنبية).نأخذ االسم األجنبي كامًال وبر 
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وفي هذا الكتاب فإننا سنأخذ الخيار األخير وذلك ألن المصطلحات األجنبية (في الوقت الحاضر) هي 
ترجمتها هي:  Configuration Management Systemالمصطلحات المألوفة للعين، فمثًال: 

  ألوصاف غير مألوفة للعين، وقد ُتسبب االرتباك.أنظمة إدارة التهيئة، أو أنظمة إدارة التوليفات. وهذه ا
  

وربما َنِصُف المصطلح السابق كما يلي: كونفيجيوريشن مانيجمنت سيستم، أو أنظمة إدارة 
  الكونفيجيوريشن. وهذه األوصاف كذلك غير مألوفة للعين، وقد ُتسبب االرتباك.

  
فضل استخدام المصطلحات األجنبية في النصوص العربية لمنع االرتباك. وهناك ولهذا السبب فإننا نُ 

نستطيع أن َنِصَف الرسم المعماري و  ،قد تم ترجمتها بـ "خطة" Planأمثلة تساند ما سبق: فكلمة 
)Shop Drawing أنه (Architectural Planال نستطيع أن نصف هذا الرسم أنه "خطة  نا، ولكن

ليست موجودة في كلمة "خطة"، وعندها فإننا ُنفضل (لمنع  Planمعمارية". أي أنه يوجد معاٍن في 
  بدًال من "خطة". Planاالرتباك) أن نستخدم كلمة 

  
عال والمصادر ..... األحرف في هذا الكتاب ستكون باللغة العربية، واألفعال وأسماء األف ولكن انتبه هنا

الربط والمجاز والتشبيه ستكون باللغة العربية. وٕانما سنقوم ، وواألحوال والظروف ستكون باللغة العربية
بوصف بعض المصطلحات اإلدارية الجديدة بأصلها ورسمها األجنبي كإشارة (اسم) لهذه المصطلحات 

  ولذلك لمنع االرتباك.
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  دارجةمصطلحات 
  
1- Guide:  

 وأساليب عامةومفاھيم وأدوات  ابـ "دليل اإلرشادات". وھذا الدليل يتضمن أفكارً ترجمتھا يمكن و
  ). Methodologiesومجموعة من المنھجيات ( )Frameworks( اوأطرً 

  
يسمح بوضع قاعدة لغوية تقوم بتوحيد أسماء المصطلحات، وبالتالي تُسھل عمليات ودليل اإلرشادات 

  ) بين المحترفين. Communicationالتواصل (
  

  ).Business Manualsوكذلك فإن دليل اإلرشادات يمكن استخدامه لخلق أدلة العمل (
  

2- Frameworks:  

الـسقالة برفع  ونقوماآلن ... عندما نبني بناية فإننا نبدأ بوضع سور (حاجز) حول منطقة البناء، 
)Scaffolding في كي يكون الرسم  اد مربعً دِّ حَ فربما نُ ) حول البناء نفسه. وكذلك عندما نرسم رسمة

  أو ربما نعتبر أن حدود الصفحة هي حدود الرسم. ،داخله
  

تحديد في  عامة ُتساعد اوطرقً  اقدم أفكارً يُ ؛ فاإلطار Framework)اإلطار (هو تشبيه لمعنى وما سبق 
  ساعد في تنفيذ هذا العمل. تُ خطوات عامة تضع و  ،منطقة العمل

  ر المستخدمة في إدارة المشاريع:طوكأمثلة على األُ 
 Project Management Life Cycle: Initiation, Planning, Executing, 

Monitoring & Control, and Closing. 
 Project Life Cycle. Eg: Design, Prototype, Build, Testing.  

 
3- Guidelines:  

) السابق Frameworks(اُألطر"خطوط عريضة"، وتحمل نفس معنى  وترجمتھا (غير الحرفية):

  شرحھا.
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4- Methodologies:  

( في ا . والمنهجية تكون أقل توسعً )منهجيات (جمع منهجية، وهي تختلف عن كلمة منهجوترجمتها: 
  خطوات العمل.في منه  لكنها تكون أكثر تفصيًال و من دليل اإلرشادات، المفاهيم واألساليب واألدوات) 

  
باستخدام دليل اإلرشادات، ولكن ) Business Manual(اآلن .... نستطيع أن نخلق دليل العمل 

لدينا دليل اإلرشادات ومنهجية العمل فإن خلق دليل العمل  اا. ولكن إذا كان متوفرً هدً هذا يتطلب جُ 
  يكون في غاية السهولة.

  
 Project Timeالـ في  Planningيحتوي على مجموعة من المنهجيات مثل الـ (مثًال)  PMPوالـ 

Management.  
  

فاإلطار  :بين األطر والمنهجيات وأدلة العمل، والفرق بينهم هو في حجم التفاصيل اآلن ... هناك تشابهٌ 
والتنبيه.  توضع على سبيل التذكيرو ، في تنفيذ العمل هو عبارة عن خطوات ُمجملة (مختزلة ومختصرة)

والمنهجية هي خطوات عامة تصلح لعموم المؤسسات. ودليل العمل يتضمن خطوات تفصيلية خاصة 
  بالمؤسسة.

  
)، وهناك من يستخدم مصطلح Systemآلن ... هناك من يستخدم مصطلح "منهجية" لوصف النظام (ا

في هذا ليس و )، وهذا بسبب اختالف المراجع في الترجمة. Process"منهجية" لوصف العملية (
المقصود  فإن "منهجية إدارة المعرفة"  :فمثًال  السياق،من المقصود معنى الحيث ُيمكننا تحديد  ؛مشكلة
"منهجيات التدريس" و هنا هو عملية،المقصود و "منهجية صناعة الطاولة" و العمل، هو نظامهنا 

  . Methodologiesهو الـ هنا المقصود و 
  
5- Manual  Business:  

هذا الدليل كيفية ل تضعه المؤسسات لموظفيها، ويتضمن صَّ فَ "دليل العمل"، وهو دليل مُ  :تهاترجمو 
 وأنظمة العمل. )Policiesالسياسات ( :. وينقسم دليل العمل إلى قسمينتنفيذ األعمال
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6-Policies :  

  -- المتعلقة بسلوكيات الموظفين وتصرفاتهم) هي القواعد Policiesوالسياسات (
 )(Code of Conduct, Rules, Guidelines, etc. .) وهناك فرق بين سياساتPolicies وبين (

  :)Organizational Politics ة (وهي أفضل ترجمة لكلمةيَّ لِ ِشلَ 
  

) Influence Pocketsالتحالفات والتقاطعات والتصارعات بين جيوب التأثير ( :هي Politicsوالـ 
ا ) مديره ليس كفؤً Departmentقد تكون إيجابية، مثل وجود قسم ( Politicsداخل المؤسسة. والـ 

ولكن إدارة القسم في غاية الكفاءة بسبب قيام مجموعة داخل القسم بالتشارك إلنجاح العمل. وكذلك 
ل وهي جمع ِشلَّة) بـاستغالل المؤسسة لقد تكون سلبية مثل قيام جيوب التأثير (الشِّ  Politicsفإن الـ 

طر الرسمية، وكذلك قيام جيوب التأثير بتقوية تأثيرها وسلطتها على الخاصة خارج األُ  المصالحه
  بطريقة ربما تكون غير مقبولة أو غير أخالقية.و حساب اآلخرين 

  
7- Systems: 
وهذه هي أنظمة العمل ويمكن تسميتها بـ "نظام المؤسسة". ونظام المؤسسة يتكون من أنظمة مختلفة  

  إدارة الموارد البشرية وٕادارة التميز إلخ.  :فنقول ميتها بـ جهاز كذا، أو إدارة كذا،يتم تس
  

يدير  ، وٕانما يمكن لقسم أن)Department(ُمستقل نظام قسم للكل وليس من الضروري أن يكون 
للنظام أن من الممكن إنه وكذلك  إدارة الجودة قد تكون تابعة لقسم إدارة التميز. أكثر من نظام، فمثًال 

  ). Subsystemsيحتوي على عدة أنظمة داخلية (
  

ثل وحدة متكاملة داخل النظام العام؛ فإدارة الجودة هي وحدة تنظيمية متكاملة داخل إدارة مَ والنظام يُ 
  التميز هي وحدة تنظيمية متكاملة داخل نظام المؤسسة. التميز، وٕادارة

  
اإلنسان كنظام عام يحتوي على مجموعة كبيرة من : فمثًال  وما سبق ينطبق على جميع األنظمة.

الجهاز العضلي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي إلخ. وكل من األنظمة  :نقولو  ،األنظمة المتكاملة
  لية. السابقة يتكون من عدة أنظمة داخ
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 هي أنظمة عمل. PMP) في الـ Knowledge Areasوللمقارنة فإن التخصصات (
  
ات هذه العمليو ). Processesيتكون من مجموعة مترابطة من العمليات ((في آخر مستوى له) النظام و 

قد تكون مشروطة (أي يتم تنفيذها بحدوث شرط)، وقد يتم حثها بمؤثر قد تكون متتالية أو متوازية، أو 
)Trigger.داخلي أو خارجي (  
  

أو " إدارة الموارد البشرية"وضمن وجهة نظر المؤلف فإن كلمة "منهج" هي كلمة مرادفة لـ "نظام" فنقول 
  ."منهج إدارة الموارد البشرية"أو " نظام إدارة الموارد البشرية"
  

  :Systemلـ  ISOومن المفيد هنا وضع تعريف الـ 
  

System: “set of interrelated or interacting elements” (Ref: ISO). 
  
8- Processes:  

خرجات. وهذا أمر دخالت إلى مُ متكاملة تقوم بتحويل المُ  وهذه هي العمليات. والعملية تتضمن أعماًال 
فهي عملية تحويل.  Processا الـ أمَّ نشاط). وٕانما هو عمل ( Processفعملية التغيير ليست  :مهم

  ).Process( تحويلدون تمييز فإننا نقصد عملية وٕاذا ذكرنا "عملية" 
  

خرجات فالتحويل هو تغييرات متتالية ومختلفة بحيث ُتصبح المُ  :وهناك فرق بين التغيير والتحويل
  دخالت. ) عن المُ Concept -ا (من حيث المفهوم ختلفة تمامً مُ 
  

سنحضر األخشاب المطلوبة، فإننا وعندها  عملية تحويل الخشب إلى طاولة،وم بقأننا نَ لنفترض  :فمثًال 
ثبت بشكل ُمَعيَّن، ونلصق بعضه ونُ  لخشب ونجمعها صُّ قُ والمواد الالزمة، واألدوات الالزمة، ثم نَ 

  البعض األخر بالمسامير، إلخ.
  

. والطاولة من حيث "طاولة"والمسامير والطالء إلى منتج وهو نقوم بتحويل هذه األخشاب ننا وهنا فإ
  ا عن الخشب والمسامير والطالء.المفهوم مختلفة تمامً 
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عملية تغيير، وكذلك األعمال األخرى هي الخشب  صُّ قَ فَ  الخشب ليست عملية تحويل؛ صُّ ... قَ اآلن 

 أي  ،تحويلالالمختلفة إنما قامت بعمليات تغيير. ولكن الناتج العام من هذه التغييرات أدت إلى عملية 
  خرجات (طاولة).دخالت (الخشب والمسامير والطالء) إلى مُ المُ تحويل 

  
دخالت، والتأكد عمال يتم من خاللها استالم المُ فهناك أ :والعملية تتطلب أن تكون األعمال فيها متكاملة

تحويل، ثم التأكد من صالحية المخرجات، ثم تسليم المخرجات إلى الجهة ذات بالمنها، ثم القيام 
  م وربما عملية أخرى تالية). دِ خْ تَ سْ عالقة (ربما المُ ال
  

  خرجات.دخالت إلى مُ تقوم بتحويل المُ  متكاملة وهذا ما قصدناه أن العملية تتضمن أعماًال 
  

). وهذه األعمال قد تكون Activities, Workوالعملية تتكون من مجموعة من األعمال (أنشطة، 
  إذا تحقق وجود شرط). دٍ دَّ حَ مُ  مشروطة (أي يتم تنفيذ عملٍ متتالية، أو متوازية، وقد تكون 

  
  ).Activitiesوعمليات التغيير التي ذكرناها في أول الباب هي (ضمن الوصف اإلداري) أعمال (

 
)، بمعنى أنه ربما Activities) واألعمال (Processesاآلن ... قد تتقاطع الحدود بين العمليات (

سبب مشكلة؛ فالخالف هنا وهذا ال يُ  ،عمل مأمامهم هو عملية أ) Work(غل كان الشُّ  إنيختلف اثنان 
ؤثر في تنفيذ لن يُ  غل أمامنا هو عملية أو عمًال ، بمعنى أن االختالف إن كان الشُّ الغوي وليس واقعيًّ 

  غل. الشُّ 
  

  )؟Activityعمل ( و) أم هProcessهل هي عملية ( PMPفي الـ  Define Scopeعملية  :فمثًال 
  

، ففي  Scope Managementوضمن وجهة نظر المؤلف فإنها عملية، ولكن هذا لن يؤثر على الـ 
  من أجل إدارة المشروع. Define Scopeبحاجة لتنفيذ مرحلة الـ فإننا  النهاية
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سبب التقاطع بين العمليات واألعمال هي تشابه األسماء المستخدمة لوصف والنقطة الثانية والتي تُ 
، "تصميم البناء" :األعمال؛ فالوصف المستخدم للعمليات واألعمال هو مصدر الفعل، فنقولالعمليات و 

، إلخ. وما سبق هو "توصيل المستلزمات"،  "استالم المواد"، "صناعة الطاولة"، "وضع الجدول الزمني"
  أسماء لعمليات وأعمال.

  
 قة رمادية بين العمليات واألعمال،توجد منط اوٕانَّموٕانه لمن السهل التفريق بين األنظمة والعمليات، 

  ؤثر في التنفيذ.هذا ال يُ و 
  

(عملية)،  Process، وهذا المصطلح مرادف لـ Operationاآلن ... هناك مصطلح مستخدم وهو 
 ).Management Product في إدارة اإلنتاج ( )اعمومً (ستخدم يُ  Operationلكن مصطلح 

 
  :للعمليات ISOومن المفيد هنا وضع تعريف الـ 

  
Process: “set of interrelated or interacting activities which transforms inputs 
into outputs” (Ref: ISO) 

  
9- Activities:  

وهذه هي األعمال (األنشطة). وضمن وجهة نظر المؤلف فإن المصطلحات التالية هي مرادفة لمصطلح 
  ).Work Instructions) وتعليمات عمل (Task( مهمة )Procedure( إجراء :عمل

 
   -- اآلن ... العمل قد يحتوي عدة أعمال داخلية، لكن في النهاية فإن العمل

)Activity, Procedure, Task, Work Instructions ( يتكون من مجموعة متتالية من األفعال
)Actionsافعل كذا، وٕاذا حدث كذا فافعل كذا. :شكل ). ويتم صياغة هذه األفعال على  
  

  :Procedureلـ  ISOعريف الـ اآلن ... الوصف السابق يختلف عن ت
  

Procedure: “specified way to carry out an activity or a process” (Ref: ISO). 
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الخطوات التفصيلية] هو الطريقة الخاصة [ Procedureفإن الـ  ISOوبالتالي فإنه ضمن وجهة نظر الـ 

  التي يتم فيها تنفيذ العمل أو العملية. 
  

) Activityأنه عمل تنفيذي ( )Procedureاإلجراء ( ولكن ضمن وجهة نظر المؤلف فإن الدارج لمفهوم
  .تله تفصيال

 
10- Actions: 

، والميكانيكية وهذه هي األفعال. وتجد هذه األفعال بشكل واضح في دليل التشغيل لألجهزة الكهربائية
  ، اضغط المفتاح ب، إلخ.، انتظر خمسة ثوانٍ أاضغط المفتاح  :وتكون على شكل

  
  :االتجاهات في كتابة أدلة العمل -11

  :هناك اتجاهان يجب عمل التوازن بينهما عند كتابة أدلة العمل
هذا ، و بشكل كبير فصًال مُ ث يكون يالدليل بح كتابةأي . كتابة الدليلهو التفصيل في و االتجاه األول 

ا وبحاجة للدراسة والحفظ عقدً . لكن في المقابل فإن هذا الدليل سيكون مُ اجدًّ  دقيقمعناه أن الدليل 
المتكرر من الموظفين. وهذا كله سيؤدي إلى االرتباك، وقد يؤدي إلى ظهور البيروقراطية السلبية  

  داخل المؤسسة. 
  

. ولكن في ا وسهًال . وهذا يجعل الدليل بسيطً كتابة الدليلي هو اإلجمال (االختصار) فو الثاني  واالتجاه
ا لعمل االنسجام داخل المؤسسة، وهذا سيؤدي في النهاية إلى الدليل قد ال يكون كافيً هذا المقابل فإن 

  االختالفات والصراعات داخل المؤسسة، وهذا كله سيؤثر في فعالية وكفاءة المؤسسة.
  

أن دليل العمل هو وسيلة وليس غاية. والهدف من دليل العمل هو  كراآلن ... من الضروري أن َنَتذ
وضمان أن الموظفين يعلمون  ،) بنفس الجودةConsistencyضمان انسجام األعمال، واستمراريتها (

ل الذي يحكم بين الموظفين (بعضهم مع بعض) صَ يْ دليل العمل هو الفَ يكون حقوقهم وواجباتهم، وأن 
  والمؤسسة.أو بين الموظفين 
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وبالتالي فإن الهدف من دليل العمل هو تحقيق الحد الكافي مما سبق. وأي تفاصيل في دليل العمل ال 
  ا على ما سبق فهي (ضمن وجهة نظر المؤلف) تفاصيل ال داعي لها.سلبً  "عدم وجودها"ؤثر يُ 
  

مؤسسة والدارج في السوق. وٕاذا نظرنا إلى المؤسسة فإن العمل فيها يتم بناء على دليل العمل وأعراف ال
 هاوهناك الكثير من األعمال في المؤسسة وال يوجد لها تفاصيل كاملة في دليل العمل، وٕانما يتم تنفيذ

  رف من الموظفين السابقين. رف الدارج. ويقوم الموظفون الجدد بتعلم هذا العُ على العُ  بناءً 
  

بد من كتابة دليل لتغييرها، وأما إذا كانت هذه اآلن ... إذا كانت هذه األعراف غير مناسبة فعندها ال 
األعراف مناسبة ومفيدة، فإن ذكرها في دليل العمل بتفصيالتها الكاملة ال يرفع من جودة العمل، وٕانما 

  .ربما يكفي فقط ذكر هذه األعراف إجماًال 
  

من االرتباك  وهذا قد يؤدي إلى( تفصيل كامل :النقطة هنا أن هناك اتجاهين في كتابة دليل العمل
. واألفضل )وهذا قد يؤدي إلى تضارب األعمال(أو اختصار كبير حجم المعلومات الالزم هضمها)،

  .منه وال أقل حقق الحد الكافي من الهدف المطلوب ال أكثرهو عمل التوازن بين االتجاهين بحيث نُ 
  

12- Standards:  

نتجات صفات المُ ومتعلقة كذلك ب ،تنفيذ األعمالبمتعلقة (ُمتطلبات) هي مواصفات مطلوبة و 
)Specifications َكالمؤسسة نفسها (وذلك بوضع دليل  :فرضها جهة ذات عالقة). وهذه المواصفات ت

  أو جهة استشارية، أو جهة حكومية.  الزبائن،العمل)، أو 
  

  .Standardsهي جزء من الـ  Specificationsأي أن الـ 

  
13- Specifications: 

ا) بصفات (شكل وأطوال ومميزات إلخ) الُمنتجات مطلوبة متعلقة (خصوصً هي مواصفات 
)Products and Services َكالمؤسسة نفسها (وذلك  :فرضها جهة ذات عالقة). وهذه المواصفات ت

  ، أو جهة استشارية، أو جهة حكومية.  الزبائننتجاتها)، أو بوضع مواصفات مُ 
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14- Regulations: 
  فرضها جهة حكومية.تَ  Standardsهي 

  
15- Validation and Verification:  

  نتج قد تحققت. هو التحقق من إشباع الحاجة. بمعنى أننا نتحقق أن حاجتنا من المُ  Validationالـ 
فهو التحقق من إشباع المواصفات. بمعنى أننا نتحقق أن المنتج يتفق مع  Verificationا الـ وأمَّ 

  المواصفات المعتمدة.
  

المشاريع، ولم يتم  أحد) في Balconesفقد تم اعتماد أبواب األلمونيوم للشرفات ( :وكمثال على ذلك
االنتباه أن هذه األبواب إذا ُأْغِلقت فال يمكن فتحها إال من داخل الغرفة (أي أن من يخرج إلى الشرفة 
ويغلق الباب فإنه لن يستطيع الدخول إلى الغرفة إال بفتح الباب من داخل الغرفة). وتم تركيب هذه 

  األبواب.
  

، أي أن هذه األبواب متفقة مع Verificationحلة الـ اآلن ... هذه األبواب قد تجاوزت بنجاح مر 
، حيث إنه ال يمكن تسليم المشروع Validationالمواصفات التي تم اعتمادها. ولكنها توقفت أمام الـ 

  بوجود هذه األبواب ألنها َتِخل بمبادئ األمان والسالمة.
 

16- Effectiveness and Efficiency: 
   )Efficiency(والكفاءة  )Effectiveness(وترجمتها الفعالية 

  
فذ هذه األعمال. وعليه نستطيع نَ هدف، ونحدد األعمال الالزمة لتحقيق هذا الهدف، ونُ الاآلن ... نختار 

  :وضع التعاريف التالية
  

 عن طريق الفعالية هذه ونتحقق من قدرة العمل على تحقيق األهداف المطلوبة.  :فعالية العمل
قد حقق الهدف المطلوب). وكذلك نقارن فعالية  العمل تأكد أنن(أي أننا  Validation الـ

% من الهدف في 95حقق أ يُ  إذا كان العمل فمثًال األعمال بمدى قدرتها على تحقيق الهدف، 
 .ن "العمل أ أكثر فعالية من العمل ب"% من الهدف فننا نقول إ90حقق العمل ب حين يُ 
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 تنفيذ العمل بأقل كلفة ممكنة دون التأثير في الفعالية. بمعنى أنه إذا كان العمل  :كفاءة العمل
مال أقل،  أو ولكن العمل أ يأخذ موارد أقل (جهد أقل،  ،حققان الهدف المطلوبأ والعمل ب يُ 

  ."العمل أ أكثر كفاءة من العمل ب"وقت أقل، إلخ) فإننا نقول إن أو 
 تيار األهداف المناسبة لمستوى المؤسسة وقدراتها.القدرة على اخ :فعالية المؤسسة  
 فعالية األعمال وكفاءتها، وهو االستخدام األمثل للموارد المتوفرة لتحقيق األهداف  :فعالية اإلدارة

  المطلوبة.
  

17-Quality :  

البضائع والخدمات)، وجودة نتجات تتضمن والمُ نتجات (جودة المُ  :وترجمتها الجودة. وتتعلق بأمرين
  العمليات.

  
) المعتمدة. بمعنى آخر فإننا Specificationsوجودة المنتجات تتحدد بموافقة المنتجات للمواصفات (

  نه ذو جودة إذا كانت صفاته متوافقة مع المواصفات المطلوبة.إنقول عن المنتج 
  

ائن، أن تتفق صفات الخدمة مع توقعات الزب واآلن ... أحد المواصفات المطلوبة في الخدمات ه
ا في كيفية إمَّ  :وبالتالي إذا كانت صفات الخدمة ال تتفق مع هذه التوقعات فإن هناك مشكلة في الجودة

ا)، أو في كيفية تسويق الخدمة (أي أن الطريقة التي تنفيذ الخدمة (أي أن تنفيذ الخدمة لم يكن صحيحً 
  ).للزبائن أعطت توقعات غير صحيحةقد تم فيها تسويق الخدمة 

  
) المعتمدة. وهذا معناه Standardsوأمَّا جودة العمليات فهي تتعلق بتوافق العمليات مع المواصفات (

المعتمدة)،  Standards(أي أن األعمال ملتزمة بـالـ أن جودة العملية تعتمد على جودة األعمال نفسها 
 Specifications خرجات (أي أن مخرجات العملية متوافقة مع الـوتعتمد كذلك على جودة المُ 

  . )المعتمدة
  

18- Continuous Improvement:  

العمليات التطوير (التحسين) المستمر. والتطوير يتعلق بالكيفية التي نرفع فيها فعالية وكفاءة : وترجمتها
  المنتجات. و 
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أن  نتاج دونكيفية تخفيض كلفة اإلفي المتعلقة  لألفكاروأهم اتجاه في التطوير المستمر هو االنتباه 
نتجات (وضع مواصفات أعلى وأكثر جاذبية للزبائن) دون نتجات، وكيفية رفع قيمة المُ تأثر جودة المُ تَ 

  تأثر كلفة اإلنتاج.أن تَ 
  

  إدارة التميز). :وهذه هي اإلضافة التي قدمتها اليابان إلى عالم الجودة (راجع كتاب
  

19-Quality Policy:  

من اإلدارة العليا  "وثيقة ِالتزام" :وبتصرف) ISOوهي (ضمن تعريف الـ  .سياسة الجودة: وترجمتها
ا يؤكدون فيها ِالتزامهم بمبادئ الجودة والتطوير المستمر. ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة إطارً 

)Framework ( ُمراجعة الـ حدد كيفية يQuality Objectives.  
  

زمنية (كل ستة أشهر، كل سنة، إلخ) التي سيتم فيها مراجعة الفترة الإلطار أن يتم تحديد هذا اويكفي ل
  لزم األمر). ذاوتحديثها (إ Quality Objectivesالـ 
  

) والتي ترغب Quality Goalsومن المتوقع أن تتضمن سياسة الجودة مجموعة من األهداف (
  .  تحقيقهافي المؤسسة 

  
20- Quality Goals:  

إذا أردنا الترجمة الحرفية لهذا المصطلح فهي أهداف جودة، وهو اسم غريب على األذن، وٕانما نستطيع 
   :هي وصف عام لما نريد الوصول إليه، مثل Quality Goalترجمتها بـ أهداف عامة. والـ 

   
 رفع مستوى رضا الزبائن. 
  .رفع مستوى المبيعات 
  ُعادة (خفض نسبة األعمال المRework.( 
 .إلخ 
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21- Quality Objectives:  

 ؛”SMART“لوصول إليه، وينطبق عليه وصف اهو هدف ُمَفصَّل نسعى  Quality Objectiveوالـ 
 -- :أن الهدفوهي كلمة مختصرة تدل 

Specific, Measurable, Appropriate, Realistic, and Time Bounded . وباختصار فإن
لوصول إليه، والوقت الزمني احدد الوضع الحالي، والوضع الذي نسعى يجب أن يُ  Objectiveالـ 

% خالل 10ا) إلى % (حاليًّ 15) من Reworkض نسبة إعادة األعمال (فنريد أن تنخ :لذلك. مثال
 ا من اآلن.شهرً  12
 

هي مواصفات  Standards، والفرق بينهما أن الـ Objectivesوالـ  Standardsوهناك تشابه بين الـ 
  لة نسعى لتحقيقها.صَّ فَ هي مواصفات مُ  Objectivesلة يجب أن نلتزم بها، في حين أن الـ صَّ فَ مُ 
  

22- Targets:  

لوصول إليه. وفي المثال السابق االذي نسعى  Objectiveهو القيمة العددية المتعلقة بالـ  Targetالـ 
  . %10لوصول إليه هو االذي نسعى  Targetفإن الـ 

  
23- Quality Metrics:  

معناهما واحد، وهو قياس األداء  Performance Metricsوالـ  Quality Metricsالـ 
)Performance ولذلك لمقارنته مع الـ (Standards  المعتمدة والـObjectives  التي نسعى

  لتحقيقها.
  

  هي "قياسات األداء". Quality Metrics والترجمة غير المباشرة لـ 
 

% فهذا 14) وتبين أنه في هذا الشهر كان Reworkأداء المؤسسة في إعادة األعمال ( إذا قسنا فمثًال 
  ). 21(كما في المثال المذكور في   Objectiveيدل أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق الـ 

  
  .Objectiveالـ  لذلكالشهر في هذا  )Quality Metrics(% هي مستوى األداء 14اآلن ... القيمة 
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24-  Performance Indicators:  

  
  وترجمتها هي "مؤشرات األداء". 

  
ات في يَّ ئِ زْ ... ال يتم قياس مستويات األداء بشكل مستمر، وٕانما تتم بشكل دوري. ولكن هناك جُ  اآلن

  حرص اإلدارة على قياسها بشكل مستمر ألنها مؤشر على مستوى األداء العام.األداء تَ 
  

أشهر، ويتم فحص السيارة كل حوالي سنة.  3الصيانة للسيارة كل حوالي وللتشبيه فإننا نقوم بأعمال 
ل) إال بشكل دوري. ولكن صَّ فَ أداء السيارة ال يتم فحصه (بشكل مُ  ولهذا السبب نستطيع أن نقول إنَّ 

ات في األداء، وهذه الجزئيات نراقبها عن طريق مؤشرات يَّ ئِ زْ بحاجة لمراقبة جُ  فإننافي قيادتنا اليومية 
  مؤشر السرعة ومؤشر الوقود ومؤشر الحرارة. :تقع أمامنا، مثل

  
فهي جزئيات في األداء يتم قياسها بشكل مستمر. وأما باقي  :وكذلك الحال بالنسبة لمؤشرات األداء

) Monitor and Controlمستويات األداء فيتم قياسها بشكل دوري عن طريق عمليات الضبط (
 اإلدارية المختلفة.

 
25-Key Performance Indicators (KPI)  : 

 
وهي عدد قليل من مؤشرات األداء تتابعها اإلدارة العليا. وبالنسبة  ،مؤشرات األداء الرئيسية :وترجمتها

جاه الهدف تِّ با تتحركلإلدارة العليا فإن هذه المؤشرات هي األساسية للتأكد إن كانت المؤسسة 
  اإلستراتيجي المعتمد.

  
  :سبقوكمثال على ما 

  
كانت خطوط الطيران البريطانية (بي.إيه) ضمن منافسة عالمية عالية وكان َيظهر  1980في عام 

) من شركة استشارات تحديد اإلجراءات الرئيسية التي John Kingأنها َتخسر. وطلب مديرها العام (
  ستعادة زمام المنافسة.اليجب التركيز عليها كي ينجح 



22 
 

  
 --(بعد البحث) إجراًء واحًدا فقط ُيمثل "عامل النجاح الحرج"  تشاراتواقترحت شركة االس

)Critical Success Factorانضباط الشركة في مواعيد اإلقالع والهبوط"، ووضعوا له  :) وهو"
  "عدد الطائرات المتأخرة". :فقط للمتابعة وهو مؤشَر أداٍء واحدٍ 

  
تركيزه األساسي على الطائرات المتأخرة، وكانت فقد كان المؤشر هو الذي ركز عليه المدير العام؛ وهذا 

هناك تعليمات واضحة أن أي طائرة تتأخر عن حد معين (ساعتين) فيجب إبالغه فوًرا أينما كان. 
  وكان المدير العام عندما يأتيه الخبر يتصل فوًرا ودون إبطاء باإلدارة المعنية لالستعالم عن السبب.

  
والمتابعة المستمرة، اندفعت اإلدارات المختلفة لحل المشكالت المتعلقة ومع االتصال المباشر والمساءلة 

بأسباب التأخير وذلك كي يمنعوا أي تبرير أو لوم يقدمه البعض ضد اآلخر، مما أدى في وقت قصير 
 ).Parmenter :زمام المنافسة (المرجعإلى رفع انضباط خطوط الطيران واستعادتها 

 
26- Factors  Critical Success:  

ؤثر بشكل كبير على نجاح أو زئيات من أداء الشركة والتي تُ عوامل النجاح الحرجة، وهو جُ  :وترجمتها
  . KPIفشل المؤسسة. وهذه العوامل هي التي يجب أن يوضع لها الـ 

  
"انضباط الشركة في مواعيد اإلقالع وفي مثال شركة الطيران السابق، فإن عامل النجاح الحرج كان "

". أي أن نجاح هذا العامل سيؤدي إلى نجاح المؤسسة ككل، وفشل هذا العامل سيؤدي إلى بوطواله
  فشل المؤسسة ككل.

  
27- Criteria:  

ة بقيمة)، ونستخدمها دَ دَّ حَ المعايير، وهي مواصفات (أو أهداف) عامة (أي دون أن تكون مُ  :وترجمتها
  التقييم.ات في عملي
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رفع مستوى "الهدف هو  نَّ إ) لنقل (مثًال  :هي مقياس المواصفات واألهداف وٕاذا أردنا الدقة فإن المعايير
، وبالتالي يجب علينا  قياس مستوى رضا الزبائن في المؤسسة. فيكون المعيار هنا هو "رضا الزبائن

  "مستوى رضا الزبائن".
  :أمثلة للمعايير

 .مستوى األعمال القيادية 
 ) مستوى انخفاض إعادة األعمالRework.( 
 .مستوى مشاركة الموظفين في فعاليات المؤسسة 
 .إلخ 

  
المعتمدة، أو يتم  Standardsويتم قياس مستوى أداء المؤسسة في المعايير السابقة ومقارنتها بالـ 

أعلى من ب في المعيار األول)، أو  مستوى المؤسسة أ  مقارنتها بشركات أخرى شبيهة (فنقول إنَّ 
مستوى المؤسسة اآلن ارتفع عن مستواها  في السنوات السابقة (فنقول إنَّ مقارنتها بمستوى أداء المؤسسة 

  .)%5السنة الماضية بـ 
  

28- Inspection:  

  -- نتجاتا) متعلقا بالمُ الفحص. وهو أحد أنواع التقييم، ويكون (عمومً  :وترجمتها
 )Products and Servicesوهدف الفحص هو تقييم المنتجات بناء على المواصفات .( 
)Specifications.المعتمدة (  
  
  ). Rejection) أو الرفض (Approvalتكون نتيجة الفحص إما الموافقة (و 

)، Re-Work, Modify, Adjust( إعادة العمل :نوعينإلى ينقسم مكن أن ) يُ Rejectionوالرفض (
  ).Scrap, Trashأو اإلتالف (

  
29- Auditing:  

ا بتنفيذ األعمال. وهدف التدقيق هو ا متعلقً التدقيق. وهو أحد أنواع التقييم، ويكون عمومً  :وترجمتها
  ) المعتمدة. Standardsتقييم األعمال التي تم (أو يتم) تنفيذها بناء على المواصفات (
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  --  )، أو المخاَلَفة (عدم مطابقة،Complianceوتكون نتيجة التقييم إما المواَفَقة (المطابقة، 
 Non-Compliance .(  
  

  --، وفي حالة المخالفة فإن التدقيق سيدفع إلى معالجة هذا األمر (إجراء تصحيحي
Corrective Action) والبحث في أسباب المخالفة ،(Cause Analysis والبحث في العمل الالزم ،(

  ).Preventive Actionللتأكد أن هذا األمر (المخالفة) لن يتكرر (إجراء احترازي، 
  

لنفترض أن دليل العمل في المؤسسة يفرض الخطوات التالية في استالم المواد  :كمثال على ما سبق
أ، ب، ج، د، ه. ولنفترض أنه بسبب ضيق الوقت أو التسرع فقد ثبت للمدقق أن  :من الموردين

مخالفة (عدم أ، ب، د، ه. وعندها يوجد  :أكثر من مرة بالخطوات التاليةفي الموظفين قد قاموا 
  مطابقة)؛ وهو أن أعمال الموظفين في هذه الجزئية من العمل ال تتوافق (ال تتطابق) مع دليل العمل.

  
ؤدي إلى االنتباه أن دليل العمل نفسه غير منطقي، وبالتالي يأتي ربما يُ  التدقيق في العملاآلن .... 

   اإلجراء لتطوير دليل العمل.
  

الجزئية لم يكونوا مدركين للخطوات في دليل العمل، فيكون اإلجراء أو ربما أن الموظفين في هذه 
هو تدريب الموظفين على فاإلجراء االحترازي وأمَّا  .التصحيحي هو فرض هذه الخطوات في العمل

  دليل العمل.في  الخطوات
  

جراء أو ربما يكون الموظفين بسبب ضيق الوقت قد قرروا أن الخطوة ج ليست مهمة، وعندها يكون اإل
فربما يكون اإلجراء االحترازي . وأما العملالتصحيحي هو فرض هذه الخطوات في هذه الجزئية من 

  أشهر). 3 مراقبة هذه الجزئية من األعمال بشكل أعمق ومتتالي لمدة كافية من الزمن (ربما مثًال 
  

يجب االنتباه  ؤدي اإلجراء االحترازي إلى إضافة خطوات أخرى جديدة في دليل العمل. ولكنوقد يُ 
فالتفصيل الذي ال  :(التفصيل واإلجمال) 11لالتجاهين الذين ذكرناهما في كتابة أدلة العمل في نقطة 

داعي له في دليل العمل سيسبب االرتباك. ولهذا السبب فمن الضروي قبل وضع الخطوات الجديدة 
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ا، وأثر "عدم المطابقة" بقة" الحقً حدد احتمالية حدوث "عدم المطافي دليل العمل (كإجراء احترازي) أن نُ 
  على المؤسسة. 

  
وٕاذا كانت االحتمالية قليلة واألثر قليل فربما يكون األفضل عدم إضافة أي خطوات أخرى في دليل 

  ) لتلك الجزئية في العمل.  Monitoringالعمل، وأن يكون اإلجراء االحترازي هو مراجعة مؤقتة (
  

)، والتدقيق المالي Inventory Auditتدقيق المخزون ( :أهمهاوهناك أنواع مختلفة من التدقيق 
)Financial Audit) وتدقيق الجودة ،(Quality Audit) والتدقيق الداخلي ،(Internal Audit.(  
  

وكل ما سبق له حدود واضحة باستثناء التدقيق األخير (التدقيق الداخلي)، فهذا التدقيق تقوم به جهة 
اإلدارة العليا (أي أن تقارير التدقيق الداخلي تذهب مباشرة إلى اإلدارة العليا)، مرتبطة بشكل مباشر مع 

 ،ا على شفافية تقارير اإلداراتركزً مُ (عموًما) يكون عملها و  ملها باالتفاق مع اإلدارة العليا.ويتحدد ع
  وشفافية تقارير التقييمات، والتحقق من فعالية وكفاءة أنظمة العمل المستخدمة، إلخ.

  
30- Assessment:  

التقدير (من َقدََّر الشيء)، والترجمة الدارجة هي التقييم. وهدف الـ  :والترجمة الحرفية لها هي
Assessment هو تقييم المهارات والسلوكيات داخل المؤسسة بناء على المعايير )Criteria (

  المعتمدة. 
  

الفة، وٕانما تبحث أن األخيرة ال تبحث عن المطابقة أو المخ Assessmentوالفرق بين الـتدقيق والـ 
على تطوير عوامل القوة (وموظفيها) وذلك عن طريق تشجيع المؤسسة  عن فرص التطوير؛

)Strengths) فيها، وتشجيع المؤسسة على معالجة عوامل الضعف (Weaknesses.عندها (  
  

  ة والضعف (بناء على المعايير المعتمدة).  هو قائمة بعوامل القو  Assessmentالـ وتكون نتيجة 
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31- Appraisals:  

، ويتم استخدامه مع Assessmentللـ  ةمكافئ Appraisalوترجمتها الدارجة هي التقييم. والـ 
ففي كل فترة زمنية (إما ستة أشهر أو سنة) تقوم اإلدارة باالجتماع مع الموظفين (كل  :الموظفين

ناقش معه نقاط القوة ونقاط الضعف معه السلوكيات واإلداء واإلنجازات، وتُ  راجعوتُ  ،موظف على حدة)
حديات)، ويضعان معا (اإلدارة والموظف) خطة للتطوير. ويتم كذلك وضع خطة ى هنا بالتَّ مَّ سَ (والتي تُ 

  أخرى للعمل المتوقع من الموظف في الفترة التالية.
  

32- Reviews:  

   -- وهي أحد أنواع التقييم الخاص بمتابعة العملوترجمتها الحرفية هي المراجعة. 
Progress Reviews, Status Work, etc.).(  

  
  ؟(والتقييم والفحص والتدقيق) وهنا سؤال... ما الفائدة الحقيقية من المراجعة

  
  :نستطيع تقديم القائمة التالية

 ) تذكير سايكولوجيPsychology المراجعة. وهذا ) غير مباشر أن األعمال ستكون تحت
التذكير سيخفف (لمعظم الناس) من أثر وسوسة الشيطان على الضعف اإلنساني 
(كاإلهمال، والتكسب غير المشروع، إلخ)، وسيرفع من القدرة على معالجة الخطأ اإلنساني 

 (كالنسيان).
  ًا).تثبيت معدل طاقة العمل في المشروع (وهذا سنفصله الحق 
 ) عمل شبكة أمانSafety Net بالنسبة لسوء الفهم. بمعنى أنه إذا كان أحد األطراف (

في المشروع عنده فهم خاطئ ألحد المواصفات فإن هذا األمر سيتوضح خالل جلسات 
 المراجعة.

  التأكد أن العمل كله يتم تنفيذه ضمن المواصفات المطلوبة من حيث الـScope  والـوقت
 والكلفة والجودة.

  
) Reviewsل فلنفترض وجود مشروع يحتاج إلى سنتين وأن المراجعة (وبالنسبة لتثبيت طاقة العم

  ن في السنة).يستكون كل ستة أشهر.  (أي أن المراجعة ستكون مرت
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ا) اآلن ... الذي سيحدث أن طاقة فريق العمل ستكون عالية في أول المشروع، ثم ستنخفض (عمومً 

وقت المراجعة، وعندها سترتفع طاقة  إلى مستويات أقل من المستوى المطلوب إلى وقت قريب من
وقت المراجعة. وتستمر الطاقة عالية لفترة قريبة بعد وقت المراجعة، ثم تبدأ االنخفاض  حتىا الفريق عاليً 

إلى درجات ربما تكون أقل من المستوى المطلوب حتى وقت قريب من وقت المراجعة الثانية، وعندها 
  ة. وهكذا.وقت المراجع حتىا ترتفع الطاقة عاليً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقلبات األيام، وتقلبات  :ونزول مستويات الطاقة هو أمر طبيعي في الطبيعة البشرية، وأسبابه متعددة
المزاج، واالختالفات في األولويات، وخيبات األمل لبعض أعضاء الفريق، والتوتر بسبب المشاكل في 

  العمل أو المشاكل الشخصية، إلخ.
  
الفكرة من جلسات المراجعة أنه كلما زادت جلسات مراجعة المشروع كلما ارتفع معدل الطاقة العام في و 

  ذا هو المقصود بـ تثبيت معدل الطاقة العام. تنفيذ المشروع. وه
  

ولكن انتبه .... زيادة عدد جلسات المراجعة سيرفع من قوة ضبط إدارة المشروع على فريق العمل، 
وسيرفع من قوة ضبط اإلدارة العليا على إدارة المشروع. ولكن في الوقت نفسه فإن زيادة عدد جلسات 

رسم توضيحي لمستوى الطاقة بعد بداية المشروع وقبل وقت المراجعة. .1شكل   

 بداية المشروع وقت المراجعة

 مستوى الطاقة في العمل 

 معدل الطاقة المطلوب
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المراجعة سيؤدي إلى استنفاذ وقت كبير من قبل فريق العمل للتحضير لجلسات المراجعة، وهذا الوقت 
سيؤثر على وقت التنفيذ. كما أن زيادة عدد جلسات المراجعة سيرفع من مستوى التوتر عند فريق 

  .  المشروعالعمل، وهذا األمر ليس صحيًّا (على المدى الطويل) ال لفريق العمل وال لنجاح 
  

ولهذا السبب ال بد من عمل توازن في عدد جلسات المراجعة بحيث تكون المراجعة كافية لتحقيق الفائدة 
  منها ولكن دون أن ُتؤدي هذه الجلسات إلى التوتر العام أو التأخير (الخارج عن الضروري) في التنفيذ. 

  
ييمات. والتقييمات التي ذكرناها كانت والفوائد التي ذكرناها للمراجعة تنطبق كذلك على باقي أنواع التق

وهي . Inspections, Auditing, Assessments, Appraisals, Reviews:خمسة وهي
 .)Monitor and Controlالتقييمات الرئيسية في عمليات الضبط (

 
عمليات ضبط إدارية وعمليات ضبط تنفيذية. وعمليات  :اآلن ... يوجد نوعان من عمليات الضبط

إدارة الجودة، إدارة التدقيق الداخلي، شركة استشارية، إلخ) تجاه  :الضبط اإلدارية تقوم بها جهة (مثًال 
  جهة أخرى. 

  
 كل شهر)، أو ضبط نهاية (أي بعد نهاية ا (مثًال ا دوريًّ قد تكون ضبطً وهذه العمليات في الضبط 

ا (أي بعد حدوث أمر طارئ يجعل عملية ا طارئً نتج)، أو ضبطً و بعد نهاية تكوين المُ المرحلة، أ
ا دون موعد سابق). وهذا النوع األخير من ا (أي ضبطً فاجئً ا مُ المراجعة والتحليل ضرورية)، أو ضبطً 

سبب (على المدى الطويل) الضبط يجب تنفيذه مع كثير من التخطيط والسلوك المناسب ألنه قد يُ 
  .المشروعا ال لفريق العمل وال لنجاح أمر ليس صحيًّ  وهوالتوتر واالرتباك لفريق العمل، 

  
ا أو تدقيق نهاية ا) تدقيقا دوريًّ ) يكون (عمومً Quality Auditوكمثال على ما سبق فإن تدقيق الجودة (

  ا.ا مفاجئً يكون تدقيقً قد ) Internal Auditا. في حين أن التدقيق الداخلي (ا طارئً أو تدقيقً 
  

وأما عمليات الضبط التنفيذية فهي عمليات تقوم بها الجهة نفسها على أعمالها وأعمال موظفيها، 
  خرجات.جودة المُ على  العمل مشرفي تدقيق :مثًال  .وتكون عمليات المتابعة والتدقيق (الضبط) مستمرة
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مكننا أن نقوم يُ كذلك لجلسات المراجعة والتقييمات األخرى. و اآلن ... يمكننا أن نضع العدد الكافي 
، فريق العمل)الرُّجوع ل(أي أننا نقوم بتقييم أداء العمل بشكل غير مباشر ودون  بتقييمات غير مباشرة

  ، إلخ.هوالخارجة منإلى المشروع ) الواردة Documentsوذلك عن طريق تحليل الوثائق (
  

 إذا جاءت فمثًال  ،ا من اإلدارة العلياا كافيً يم غير المباشر يتطلب انضباطً ولكن انتبه هنا .... التقي
لإلدارة العليا (أثناء التقييم غير المباشر) بعض االستفسارات عن المشروع، فإنه من األولى لإلدارة 

ر إذا كانت هذه االستفسارات ضرورية (وبالتالي يتم السؤال عنها في التو واللحظة) أو رِّ قَ العليا أن تُ 
  ليست شديدة الضرورة (وبالتالي يتم السؤال عنها في جلسات المراجعة الدورية). 

  
وانتبه هنا أننا نتحدث عن عمليات التقييم (الضبط) اإلدارية، وال نتحدث عن عمليات الضبط التنفيذية؛ 

االستفسارات في عمليات الضبط التنفيذية يجب أن تتم في التو واللحظة. وقيام مدير شركة إذ إن 
ا من عمليات واالستفسار عن أسباب تأخر الرحلة كان جزءً  KPIعة الـ ب) بمتا25الطيران (في النقطة 

  الضبط التنفيذية.
  

33- Governance:  

 )في المفهوم اإلداري(والترجمة الدارجة لها هي الحوكمة، وال بأس في ذلك، ولكن يجب االنتباه للفرق 
  :Governingو  Rulingبين 

  
م، ولكن في المفهوم اإلداري كُ انتبه أن ِكال المصطلحين لهما ترجمة واحدة في اللغة العربية وهي الحُ و 

هو إدارة الدولة (أو المؤسسة). ولهذا السبب  Governingم الدولة، في حين أن كْ هو حُ  Rulingفإن 
  . "جهاز اإلدارة"والتي تعني  Administrationسمى أحيانا بالـ تُ  Governmentفإن الـ 

  
العامة" أو "اإلشراف العام" اإلدارة " :معناها هو Governanceولهذا السبب فإن المؤلف يرى أن الـ 

 Governanceرتباك فإن المؤلف يفضل هنا اإلبقاء على مصطلح  ولمنع اال أو "المتابعة العامة" 
   من استخدام الترجمة.بدًال 
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على الخطة اإلستراتيجية المعتمدة، وكيفية  تتعلق بكيفية وضع األولويات بناءً  Governanceوالـ 
تحديد المشاريع المناسبة للخطة اإلستراتيجية المعتمدة، وكيفية توزيع الموارد (األموال، واألجهزة، 

  والعمالة، إلخ) بين المشاريع المختلفة، وكيفية متابعة المشاريع المختلفة. 
 

مشكالت الطارئة في المشروع والتي تكون هو حل ال Governanceوكذلك فإن أحد أهم أعمال الـ  
(اإلدارة العليا) هي الَحَكم في  Governanceفوق صالحيات إدارة المشروع، وأن تكون إدارة الـ 

  ا في األمور التي ليست واضحة في أدلة العمل. مواضيع الخالف بين األقسام المختلفة وخصوصً 
  

 متتابعةرة اإلستراتيجية أنها تتكون من ثالث مراحل تم وصف اإلدافقد وفي كتاب سابق (إدارة التميز) 
 Governanceالتحليل اإلستراتيجي، واتخاذ القرار اإلستراتيجي، واإلشراف اإلستراتيجي. والـ  :وهي

  مهام "اإلشراف اإلستراتيجي".هي جزء من 
  

مكن يُ من قصة أي إدارة) والتي هي قريبة (اآلن .... ضمن ما يفهمه المؤلف فإن قصة أي مشروع 
  :سردها كالتالي

  
 زبون (يتفق الـCustomer(  ون يمكن أن يكوالمنتج نتج. مُ تقديم تنفيذ و مع الشركة على

 إلخ. اأو تطويرً أو خدمة  اماديًّ  شيًئا
 تفاق على الـ منتج يتطلب االاالتفاق على الـScope  الذي ُيحدد هذا الـمنتج، ويتضمن

) الذي ستستغرقه الشركة في تنفيذ وتسليم Timeوالوقت ( .المواصفات المتعلقة بهذا الـمنتج
 ) الذي سيقدمه الـزبون للشركة.Priceوالسعر ( .هذا الـمنتج

  َّفعلى  :ا بالنسبة للشركة فإن منظورها يكون أعمقما سبق كان من منظور الـزبون. أم
المتفق عليه، والمواصفات المتفق عليها، وضمن   Scopeتنفيذ المشروع ضمن الـ الشركة

 ) التي حسبتها الشركة. Cost) المتفق عليه، وضمن الكلفة (Timeالوقت (
  وبالتالي فعندما تقوم الشركة بتنفيذ العمل فإنها تنظر وبشكل مستمر نحو المثلث المشهور

 .لمشروعالتالي، والذي هو المستوى األول في ا
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 ولتنفيذ المثلث السابق فنحن بحاجة إلى عمليات إنتاج --   
)Product Oriented Processes وهي العمليات التي ستقوم بتحويل المواد الخام ،(

ثلون خط مَ الذين يُ نتج المطلوب. وهذه العمليات يقوم بها التقنيون والمهندسون، وهم إلى المُ 
. وهذا Project Delivering Teamالتماس في المشروع، ونستطيع تسميتهم هنا بالـ 

 هو المستوى الثاني في المشروع.
 
 
 
 
 
 
 
 

  ولكي يستطيع الـProject Delivering Team  أن ينفذ المطلوب فهو بحاجة لمواد خام
. ولهذا فإن (إدارة جودة، إدارة مشتريات، إدارة موارد بشرية، إلخ) وآالت وأموال وٕادارة

، والذي  Project Management Processesالمستوى الثالث في المشروع هو الـ 
 .Project Management Teamهو من مسؤولية الـ 

  
 

Cost 

 المنتج

 2شكل 

C 

 المنتج

Product-Oriented Processes 

Project Delivering Team 

  3شكل 
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  -- PMPالمذكورة في الـ هي  Project Management Processesوالـ 
 )Project Management Professional(  5عملية موزعة في جدول بين  47أنها 

  --عمليات  اتمجموع
,)Initiation, Planning, Executing, Monitoring & Control, and Closing (

  -- تخصصات 10وبين 
(Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human resources, Risk, 
Procurement, Stakeholders). -- 

  .PMPوهذا الجدول هو النموذج األساسي في الـ 
  

  باختيار المشاريع، وتوزيع الموارد لها، متابعتها اإلدارة العلياوالطريقة التي تقوم بها، 
التالي شكل الكما في  ،Governanceعمليات الـ عن طريق  يمن اتجاهها هوالتحقق 

    .)مثل المستوى الرابع في المشروعوالذي يُ (
  
  
  
  
  
  
  
  

C 

 

Product-Oriented Processes 

Project Delivering Team 

Project Management Processes 

Project Management Team 

  4شكل 
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هي تقييم الشفافية، بل إن الدارج في تعريف الحوكمة  Governanceوأحد أهم أدوات التقييم في الـ 
)Governance أنها نظام تحقيق الشفافية. ولكن ضمن النظرة األكاديمية فإن نظام تحقيق الشفافية (

  .Governanceهو جزء من أنظمة وعمليات الـ 
  

34- Transparency:  

  بتقديم المعلومات بشكل صادق ودقيق.الشفافية، وهي تتعلق بقيام الجهات اإلدارية وترجمتها: 
  

 -- العالقة بين فريق المشروع ومدير المشروع هي عالقة بين مجموعة وواحد...  اآلن
)Many to One المشروع ومستوى األداء فيه من  مسار)، أي أن مدير المشروع يستطيع أن يعرف

  أكثر من طرف في المشروع.
  

 --ولكن العالقة بين اإلدارة العليا 
(Sponsor, Sponsor Organization, Project Board, Governing Body, Steering 
Committee, etc.) -- 

Sponsor Organization 
(Project Board) 

C 

 

Product-Oriented Processes 

Project Delivering Team 

Project Management Processes 

Project Management Team 

 Governance Processes  5شكل 
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). أي أن معرفة اإلدارة العليا لمسار One to Oneوبين مدير المشروع هي عالقة بين واحد وواحد (
  لمشروع تتم (بشكل رئيسي) عن طريق مدير المشروع.ا
  

ن مدير المشروع، وبسبب الخطأ اإلنساني (كالنسيان) أو الضعف اإلنساني وهنا تأتي المشكلة ... وهو أ
  قدم معلومات مبالغ فيها أو غير دقيقة عن المشروع.(كاإلهمال) ربما يُ 

  
وٕاذا كان هناك عدة مشاريع تتابعها اإلدارة العليا فربما سيكون من الصعب عليها االنتباه لعدم الدقة 

  في تقارير أحد المشاريع.
  

فهي عمليات ضبط تتأكد من شفافية المعلومات ودقة التقارير التي  ؛وهنا جاءت عمليات تقييم الشفافية
 تُقدمها أقسام العمل المختلفة. 

  
  كيف نضمن شفافية المشروع؟

  :هناك عدة طرق
يون، وهم مجموعة تعمل في المشروع تحت إدارة مدير المشروع، ولكنها وضع واستخدام العُ  .1

 :عدة مشاكلقدم تقاريرها (بشكل علني أو سري) لإلدارة العليا. وهذا األسلوب له تُ 
  

ن هو صورة جزئية عن المشروع، وبالتالي إذا لم يكن عند اإلدارة العليا يْ ما يقدمه العَ  :أوًال 
الجزئية والصورة العامة فإن تدخلهم في المشروع  ةالمهارة الالزمة للتفريق بين الصور 

  (بسبب تقارير العيون) سيكون له أثر ُمثبط لمسار تنفيذ المشروع.
  

ن أو غير معروفين) تابعين لإلدارة ي(معروف ايونً أن يعرف فريق المشروع أن هناك عُ  :اثانيً 
هذا إلى توترات وحزازيات ا على انسجام فريق المشروع، وقد يؤدي العليا، سيقوم بالتأثير سلبً 

  نجاح فريق العمل وال لنجاح المشروع نفسه. لليست صحية ال
  

والنظرة األخالقية  مصداقية اإلدارة العليا علىيون في فريق المشروع قد ُتؤثر خلق عُ  :اثالثً 
 عالقة بأمن المجتمع.أي نتحدث عن مشاريع مدنية وليس لها هنا ، مع التنبيه أننا ِتجاهها
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، وهو أقرب Prince2وضعته الـ مصطلح وهو  Project Assurance الـ منصبضع و  .2

 -- وفي نفس الوقت يقوم الـ .ستند إليه مدير المشروع للنصيحةستشاري يَ الِ 
Project Assurance    ٍبتقديم رأي ثان )Second Opinion.وبالتالي فإن ) لإلدارة العليا 

ال يعمل تحت إدارة مدير المشروع (وبالتالي خرجنا من وصف  Project Assurance الـ
 استشاري"، مما يسمح له بإعطاء اإلدارة العليا رأيً ان)، ولكنه ُيشرف على المشروع بشكل "يْ العَ 
 لإلنجازات في المشروع. ًياثان

 
سلطة معنوية  Project Assuranceولكن هذه الطريقة لها مشاكلها، فهي تضع لـلـ 

)Influence Power) أعلى بكثير من سلطته الرسمية (Authority ُسبب )، وهذا األمر قد ي
  .Project Assuranceا بين مدير المشروع و الـ التوتر داخل المشروع، وخصوصً 

  
ثم  ،؛ فإذا الحظت البائع المحترف فإنه َيُعدُّ األموال مرة Double Checkاستخدام طريقة الـ  .3

قبل أن يعطيك إياها يقوم ِبَعدِّها مرة أخرى. وٕاذا الحظت مضيفي الطيران وقت اإلقالع والهبوط 
فإنهم في إجراءات السالمة يقومون بما يلزم، ثم يقوم كل واحد منهم بالتحقق من عمل زميله 

)Double Checkبل إن نظام المحاسبة المعتمد هو نظام الـ .( -- 
Double Entry Bookkeeping) حيث يتم تسجيل أي تعامل ،Transaction مرتين في (

شخصين مختلفين كأمين المخزن وأمين الصندوق)، وهذا كله  لِ بَ سجلين مختلفين (وربما من قِ 
ساعد على اإلحاطة بالخطأ اإلنساني (كالنسيان) أو الضعف اإلنساني (كالتكسب غير يُ 

 المشروع).
  

 تدقيق الجودة فمثًال  :في المشروع Double Checkوهناك أكثر من طريقة الستخدام الـ 
)Quality Audit) يمكن أن يتم عن طريق إدارة الجودة (Quality Department في (

المشروع. أو ربما يتم عمل التدقيق من ِقَبل إدارة المؤسسة، أي عن طريق جهة خارجية عن 
دقيق الجودة من ِقَبل فريق المشروع،  إدارة المشروع ولكن تحت إشراف إدارة الجودة. أو ربما يتم ت

ثم تقوم إدارة الجودة (بين الفينة واألخرى) بمراجعة تقارير التدقيق للتحقق من شفافيتها ودقتها. 
  إلخ. 
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مباشر لإلدارة العليا، وظيفتها بشكل ومن الممكن خلق إدارة التدقيق الداخلي، وهي إدارة تابعة  .4

فية التقارير المقدمة، والتحقق من فعالية وكفاءة األنظمة ا) التحقق من شفا(كما ذكرنا سابقً 
 المستخدمة في المؤسسة.  

  
كلما ازدادت سلطتها الرسمية ا جهات التقييم) (وخصوصً يجب التنبيه أن الجهات اإلدارية لكن و 
)Authority) وسلطتها المعنوية (Influenceالة في الرقابةعَّ نظمة فَ ) كلما احتاجت هذه الجهات أل 

  :)Organizational check and balance( الذاتية
  

العمل،  :)من األدنى إلى األعلى(وأن مستويات اإلدارة في تدقيقه هي التالي  النفترض أن هناك مشروعً 
  تدقيق الجودة، إدارة المشروع، إدارة الجودة، إدارة التدقيق الداخلي.

  
طريق تدقيق الجودة وٕادارة المشروع وٕادارة الجودة ا عن اآلن .... العمل يتم تدقيقه (مراجعته) عمليًّ 

وٕادارة التدقيق الداخلي. وبالطبع فإن تدقيق الجودة هو أشمل تدقيق موجود في العمل، ولكن إدارة 
) لضمان شفافية Safety Netشبكة أمان احتياطية (مون دِّ قَ يُ  وٕادارة الجودة والتدقيق الداخلي المشروع

  .ؤال وكفعَّ العمل وضمان أن العمل يتم بشكل فَ التقارير المقدمة عن 
  

  يتم مراجعته عن طريق إدارة المشروع وٕادارة الجودة والتدقيق الداخلي.فوأما تدقيق الجودة 
  تها عن طريق إدارة الجودة والتدقيق الداخلي.عتم مراجفيوأما إدارة المشروع 
  الداخلي.يتم مراجعتها عن طريق التدقيق فوأما إدارة الجودة 

  والتدقيق الداخلي في قمة الهرم وال يراجعه أحد.
  

كلما انتقلنا إلى مستويات أعلى في اإلدارة كلما نقصت شبكات األمان فيما يتعلق  :النقطةهي وهذه 
  ذاتية.الرقابة اللتطبيق أنظمة الحاجة بالشفافية. وهنا 

  
لمدقق الجودة (المستوى الثاني في المثال اآلن ... من أجل االقتصاد في الموارد فإنه من الممكن 

عطيه سلطة رسمية يُ  اتابع. وهذدقق وهو الخصم وهو الحكم وهو المُ السابق) أن يكون هو المُ 
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)Authority (ومعنوية )Influence(  كان تدقيق الجودة يتم  إذامشكلة سبب هذا ال يُ عالية. ولكن
. ولهذا السبب فإن هذه الجهة األعلى يجب أن تنظر بجدية ؤال وكفعَّ متابعته من جهة أعلى وبشكل فَ 

  .متابعتهاأن تكون عادلة وحازمة في ، و تدقيق الجودة عنإلى الشكاوي الواردة 
  
عدد شبكات األمان المتعلقة بضمان  لَّ ا فإنه كلما ارتفعنا في مستويات اإلدارة كلما قَ كما ذكرنا سابقً و 

الة في الرقابة الذاتية. وأحد األساليب المستخدمة في عَّ يق أنظمة فَ الشفافية، وعندها نكون بحاجة لتطب
وهي توزيع الصالحيات في الجهة  :)Separation of power( الرقابة هي توزيع الصالحياتهذه 

 في على اآلخر داخل الجهة نفسها. فمثًال  ااإلدارية العليا بحيث يكون كل طرف في هذه الجهة رقيبً 
تابع، ولم يكن هناك مشكلة في ذلك لوجود جهات الخصم والحكم والمُ يكون تدقيق الجودة فإن المدقق 

 :توزيع الصالحياتمن األفضل فربما يكون ، ولكن في المستويات األعلى في التدقيق تتابعهعليا 
  تابع. آخر يكون المُ و دقق والخصم، وطرف آخر يكون الحكم، المُ فطرف يكون 

  
 وجود توقيعين األساليب األخرى في الرقابة الذاتية هي المشاركة المتساوية في اتخاذ القرار. فمثًال وأحد 

. أساسيين على الشيكات أو الوثائق يتطلب قيام طرفين بمراجعة الوثيقة والتأكد منها والتوقيع عليها
   هذه الوثيقة. عنيتحمل كالهما (وبالتساوي) المسؤوليات المترتبة وبالتالي 

  
 -- اآلن ... أنظمة الضبط اإلدارية

(Inspections, Auditing, Assessments, Appraisals, Reviews)  هي أهم األنظمة داخل
ولكن وجهة نظر المؤلف  ،المؤسسة. وقد يظن البعض أن أنظمة اإلدارة اإلستراتيجية هي أهم األنظمة

إلى فإذا نظرنا  ):أنظمة الضبط دَ عْ بَ ( في األهميةفي المستوى الثاني ربما تكون اإلدارة اإلستراتيجية  أن
ت أنظمة الضبط لإذا تعطه ال يوجد كائن حي بال أنظمة ضبط، ويفنى الكائن الحي الكائنات الحية فإن

ألنظمة الجزء المماثل دماغ (وهو  لهاال يوجد موجودة و هناك كائنات حية كثيرة فإن  في المقابلو . فيه
  اإلدارة اإلستراتيجية).

  
فمن الممكن أن تبدأ المؤسسة بالخطة الخاطئة، وبأنظمة إستراتيجية غير  :وكذلك في المؤسسات

ا إذا كانت أنظمة الضبط مكن االنتباه إليه وتعديله إذا كانت أنظمة الضبط فاعلة. أمَّ وهذا يُ  .مناسبة
ا جدًّ إنه من الصعب ) فأو لضعف في االنضباط نظمة غير مناسبةألا لعوامل ثقافية أو غير فاعلة (إمَّ 
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ستثنائية داخل المؤسسة اأو لمهارات  ،إال بمساندة ظروف خارجية(على المؤسسة أن تستمر في وجودها 
  .)أنظمة الضبطفي فشل قادرة على تغطية ال

  
متوافقة مع أخالقيات أن سلوكياتها ولكي تكون أنظمة الضبط فاعلة فيجب عليها أن تكون مناسبة (أي 

)، ومنضبطة (أي أنها اثانيً   ثم الحلالمحيطة)، وعادلة (أي أنها تبحث عن الحقيقة أوًال العمل والثقافة 
ملتزمة بقواعد وأدلة العمل دون التأثر بتقلبات المزاج)، وحازمة (أي أنها تقوم بتطبيق قواعد العمل 

  عنت أو استخفاف).دون تَ  ،السليممنطقه ضمن  ،وأدلته
  

عدالة  بالانضباط وحزم، وال انضباط  بالفال عدالة  :خوة توأمإلحزم هم أن العدالة واالنضباط واوانتبه 
  عدالة وانضباط. بالوحزم، وال حزم 

  
عطل فيها أنظمة الضبط اإلدارية (وذلك بسبب الخلل في العدالة واالنضباط والحزم) تفي اللحظة التي تَ و 

ة السلبية يَّ لِ لَ ، وانتشار الشِّ رانتشار المزاجية في صناعة القرا :نافإنه تظهر في المؤسسة ظاهرت
)Destructive Politics.داخل ثنايا المؤسسة (  
  

  :)6ومن المناسب هنا النظر في موضوع الشللية السلبية (راجع النقطة 
  

) في المناصب Authoritiesتحديد السلطات ( و) هStructuringة المؤسسة (لَ كَ يْ أحد مهام هَ 
) أعلى Influence Powerلصاحب المنصب سلطة معنوية (الموجودة. ولكن هناك ظروف يكون 

) وذلك بسببب مهارات متميزة  أو شهادات أو خبرات إلخ. وهذا Authorityبكثير من سلطته الرسمية (
ليس فيه مشكلة ألن حدود هذه السلطة واضحة للمؤسسة، بل إن المؤسسة (وبشكل واعي أو غريزي) 

  مصلحتها.ربما تستثمر هذه السلطة المعنوية ل
  

السلطة من ) غير واضحة وأعلى بكثير Influenceسلطة معنوية (هناك كون تالمشكلة تحدث عندما 
 داخل المؤسسة. أنظمة الضبط اإلداريةالفعالية في ندما تتعطل . وهذا يحدث عللمنصب الرسمية

وتبدأ هذه الشللية بالتكسب غير المشروع من المؤسسة، وتبدأ  .وعندها فإن الشللية السلبية تبدأ بالظهور
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. وكل ذلك يتم بشكل خفي األكبر السلطة والتأثيرالحياز على الصراعات بين الشلل من أجل كذلك 
  وغير واضح أمام العموم.

  
  لمؤسسة.اأنظمة الضبط اإلدارية هي أهم األنظمة داخل وهنا يجب التذكير مرة أخرى أن 

  
نقصان في الوفي أي نظام ديناميكي فإن  .على أنظمة ديناميكية ونالحياة والكون يعتمد اآلن ...

أشد من يكون زيادة. وفي كثير من األحيان فإن ضرر الزيادة وكذلك الالنظام يؤدي إلى الضرر، 
  ضرر النقصان.

  
نقصان. فأنظمة ا من الوكذلك أنظمة الضبط فهي أنظمة ديناميكية، والزيادة فيها قد تكون أشد ضررً 

قيمة  ضيفتُ )، فهذه األنظمة ال Non-value adding processesالضبط هي أنظمة استهالكية (
د واحتياط. وفي اللحظة التي يزداد حجم هذه األنظمة عن المستوى وٕانما هي أنظمة َتَأكُّ  ،لمنتجاتل

 االنتشار داخلفي وتبدأ البيروقراطية السلبية  ،ا لموارد المؤسسةصبح استنزافً الطبيعي الصحي فإنها تُ 
  . ثنايا المؤسسة

  
كيفية خلق أنظمة الضبط في هو في هذا الفن  األساسيةوالنقطة  .وهنا الفن في صناعة أدلة العمل

وهذا يحتاج إلى المعرفة والتحليل،  اإلدارية ضمن المستوى الطبيعي الصحي دون زيادة أو نقصان.
  نتائج التجارب والخطأ (عندنا وعند اآلخرين).له ويحتاج إلى االنتبا

  
  :نقطة أخيرة في هذا الباب

  
والعدالة تقتضي البحث عن الحقيقة  ،ذكرنا أن أحد متطلبات الفعالية في أنظمة الضبط هي العدالة

  بغض النظر عن الظروف المحيطة. 
  

اآلن ... تقارير الضبط يتم تقديمها لإلدارة العليا، واإلدارة العليا عندما تتخذ القرار فإنها تنظر إلى 
إلى ربما تضطر اإلدارة حازمة، و وربما تكون قرارات اإلدارة الحقيقة وتنظر إلى الظروف المحيطة. 

  التحمل أو التنازل أو التأجيل، وهذا بسبب الظروف المحيطة. 
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جهات الضبط ات مَّ هِ فمُ  :اإلداريةات تختلف باختالف الجهات مَّ هِ لسابقة جاءت للتذكير أن المُ والفقرة ا

أي أن هدف أجهزة الضبط هو البحث  العليا ومخرجاتها.اإلدارة  مهماتا عن خرجاتها تختلف تمامً ومُ 
  تنفيذها.عليا هو اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة هدف اإلدارة الأن عن الحقيقة، في حين 

  
ومع ما سبق إال أن اإلدارة العليا ال يحق لها أن تتخذ القرارات بناء على مزاجية أو خوف أو طمع، 

عتمدة. ولهذا السبب فإن الكيفية هذه القرارات بناء على "قواعد اتخاذ القرار" المُ يجب أن ُتصنع ٕانما و 
  فسها) قابلة للخضوع للتدقيق.القرارات ن تالتي اتخذت فيها اإلدارة العليا القرارات (وليس

  
35- Leadership and Management: 

  ).Management) واإلدارة (Leadershipوترجمتها القيادة (
  

) يتناسب Influence) والمعنوية (Authorityكل شخص يمتلك حجًما من السلطة الرسمية (اآلن ...  
القدرة المعتبرة (قانونيًّا واجتماعيًّا) لألمر مع منصبه في المؤسسة وموقعه في المجتمع. والسلطة هي 

  .والنهي
 

أعمال إدارية وأعمال قيادية، وتختلف نسبة األعمال اإلدارية  :وتتم ممارسة السلطة بنوعين من األعمال
فمعظم األعمال  :عن األعمال القيادية باختالف الشخصية والمنصب والمهارات والموقع االجتماعي

في اإلدارات التقنية هي أعمال إدارية، في حين أن معظم األعمال في اإلدارات اإلستراتيجية واالستشارية 
  هي أعمال قيادية.

 
 ُبعد النظرو  التكريمو  المتابعة غير المباشرةو  التفويضو  التشجيعو  لتوجيها األعمال القيادية تتعلق بـ فمثًال 

  التركيز على المستقبل، إلخ.و  االهتمام بالصورة الكليةو  فية لألمورالهتمام بالنظرة الفلساو 
  

تحديد و  التقييمو  المتابعةو  بةالمحاسو  األمر والنهيو  التنظيمو  عمال اإلدارية فتتعلق بـ الترتيبوأما األ
االهتمام و  االهتمام بالتنفيذو  االهتمام بالجزئياتو  التخطيطو  تحديد األعمالو  توزيع المهماتو  الصالحيات

  إدارة التميز). :بالماضي والحاضر، إلخ (راجع كتاب
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  :المنطق السليم واالنضباط العالي -35

) وأحدها Project management lawsهناك مجموعة من األقوال المشهورة في إدارة المشاريع (
  إدارة المشروع هي عبارة عن منطق سليم وانضباط عالي. :)Michael O’Brochtaهو لـ أوبروشتا (

  
O’Brochta’s Law: Project management is about applying common sense with 
uncommon discipline (Ref: Kinser, 2010). 
 

  وهذا الوصف في غاية الدقة، وهو ال يتعلق فقط بإدارة المشاريع وٕانما يتعلق بأي مجال إدارة.
 
لمنطق السليم ُيمكن الحصول عليه بسهولة؛ إذ ُيمكن تعلمه (بتعلم مهارات إدارة المشاريع)، وُيمكن وا

استئجاره (عن طريق توظيف إدارات ماهرة في إدارة المشاريع)، ويمكن شراؤه (عن طريق شراء أنظمة 
    متكاملة في إدارة المشاريع).

  
تنميتها ، وٕانما هو تربية يتم ليس سهًال والحصول عليه وٕانما المشكلة هي في االنضباط العالي، 

  المحافظة عليها.و 
  

ستثناءاتها) دون مة العمل المعتمدة (بعمومياتها واالثبات على أنظ :وتعريف المؤلف لالنضباط هو
  التأثر بتقلبات األيام وتقلبات المزاج.

  
دارة، ولكن اإلدارات المختلفة كانت اإلوهنا النقطة ... إذا كانت المؤسسة تملك أدلة عمل محترفة في 

) في تسجيل المعلومات أو تدقيق األعمال (إما بسبب ضغط العمل، أو بسبب تقلبات تتأخر (مثًال 
دارة؛ وذلك بسبب ضعف هذه اإلا في  أبدً المزاج، إلخ) فإن نظام العمل في المؤسسة ليس فعاًال 

  االنضباط عند هذه المؤسسة.
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