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..مبادرات إدارة إجراءات العمل
كيف تنجح؟ كيف تستمر؟

حوار اشتمل ىلع مشاركات مجموعة من خبراء إدارة إجراءات العمل لإلجابة عن السؤال

حوارات خبراء اإلجراءات
2النشرة 

22-06-2020



©
 
E

S
 
C

O
N

S
U

L
T

I
N

G

كيف تنجح؟ كيف تستمر؟.. مبادرات إدارة إجراءات العمل
ES Consultingشركة 

..مبادرات إدارة إجراءات العمل
كيف تنجح؟ كيف تستمر؟

بغرضأسستالتياالجتماعيالتواصلمجموعاتإحدىيف
ىلعاملعتمدةاإلدارةموضوعحولواملعرفةالخبراتتبادل

ركةلشالتنفيذياملدير)الفريحعبدالرحمن.أطرحاإلجراءات،
ES Consulting)التاليالسؤال:

ما هي العوامل التي تسااعد يف ججااح مباادرات إدارة 
إجااراءات العماال واسااتمرارية ت؟بيسوااايف  سااواء يف 

.الجوات الحكومية أو الخاصة
بعبارة أخرى، ما هي العوامل التاي تسااعد يف تغييار 
جظرة املنظمات ملباادرات إجاراءات العمال ىلع أجواا 

: مثاال)لوااا تاااريا جوايااة one-off))مبااادرات ويتيااة 
وليست جوًجا مستمًرايف( مشروع ت؟وير أو توثيق
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.بعد السؤال، شارك أعضاء املجموعة بسرد عدد من املداخالت واإلجابات الغنية باملعلومات
:ايتبسنا لكم من هذه املداخالت ما يلي

العتيبيموزه
ESيفواستشاريمدير Consulting

:هنالك عدة محاور لإلجابة ىلع هذا السؤال
:دور قيادات املنظمة: األول

ملسااعدة لفرق العمل املختلفة سيمنحوم الثسة لتبادل الدروس املستفادة وطلا  ا" جفسيًا"خلق بيئة آمنه 
ذي عند حدوث خ؟أ أو مواجوة مشكلة، وهذا تلسائيًا سيعزز من تبني مفووم التحسين والت؟وير املستمر، والا

.جعتبره أساس إدارة اإلجراءات بنجاح
ة ىلع عند ججاح السيادة يف دمج األمن النفسي ضمن ثسافة املنظمة فوم يؤسسون ال شعوريًا لثسافاة يائما
راءات أم السياس املستمر، والتحسين املستمر وتبادل املعلومات املستمر، سواًء كان عندجا مشروع تحسين إجا

.ال، فنحن جفوم تمامًا أن رعاية اإلجراءات هي مومتنا األولى لتحسيق أهدافنا االستراتيجية

:دور إدارة اإلجراءات: الثاني
كيف ينظر منسوبي إدارة اإلجراءات لعملوم يخلق فاارق كبيار ل؟ريساة تواصالوم ماة بسياة اإلداراتم هال هام 

يف"علة جحر"حراس أم مستشارين، أم 
وبناًء ىلع الدور الذي يلعبه هؤالء سيرون ردة فعل إمام تجنا  وحاذر، أو تعااون ومباادرة، أو دعاوات يف  وار 

"!الله يسلعوم"الغي  إن 
☺أكتفي بوذا السدر وإال سينتوي بي األمر خارج املجموعة 
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إبراهيم الحفظي
امللكية الفكرية–مدير إدارة التميز املؤسسي 

:رسائل سريعة متفرقة
.أشرك السيادات يف العمل ىلع اإلجراء. ١
.أشرك السيادات يف حل إشكاليات اإلجراء. ٢
.سولف مة السيادات سوالف مفتوحة عن اإلجراءات. ٣
ن بعا  األحياا)تبني بذلك التزاماا ااتياا . اجعل السيادات يتكلمون عن اإلجراءات يف املحافل واالجتماعات. ٤

.تجاهوا( يف الالوعي
.ال ترض بالتزامات مؤيتة مكثفة ملشارية اإلجراءات. ٥
ثام اجعال إدارة اإلجاراءات .. اسة ألن يكون املشروع الوحيد املتعلق باإلجراءات هو مشاروع تأسايإ إدارتواا. ٦

.تعمل كل شيء آخر متعلق بوا بشكل خدمي ضمن جمواجوا التشغيلي
ابدأ عمل إدارة اإلجراءات مساودا بالغاياة املوماة باأن تكاون أعلا  أعماال اإلجاراءات ضامن أعماال اإلدارات . ٧

.جميعوا يف املنظمة
مشريف ماو في الخاا األماامي /وإاا فعلت مديري.. إاا است؟عت كس  السيادات يف صفك، اجحلت عسدة. ٨

وا وإاا بنيت املعرفة والسدرة يف إدارة اإلجراءات ومكنت.. ليكوجوا مالك أو سفراء إجراءات إيجابيين، اجحلت عسدة
☺فتصبح املنظمة جشي؟ة طيبة النفإ .. لدى الفئتين، اجحلت العسد كلوا

البد أن يظور إججاز كل فترة لتبسى يف اهان املنظماة... ينبغي أال تختفي إدارة اإلجراءات من جو املنظمة. ٩
.كما تبسى يف جوها

! عاية الغايات يف إدارة اإلجراءات وإليوا منتوى اآلمال أن يكون تحسين اإلجراءات هو أكثار اإلجاراءات كفااءة.١٠
.لتكن أولويتك االستراتيجية



كيف تنجح؟ كيف تستمر؟.. مبادرات إدارة إجراءات العمل
©ES Consultingشركة 

 
E

S
 
C

O
N

S
U

L
T

I
N

G

التركيأحمد.د
سعودامللكبجامعةواملعلوماتالحاس علومكليةيفالتدريإهيئةعضو

:إبراهيم الحفظي. أردا ىلع مداخلة 
! يرابة ست جساط متعلسة بمراعاة السيادات
عير من؟سي يضية ويت وجواد يف أجاى أعيار يناعاتاه واعلماه .. أحياجا البد يكون الحل تغيير بع  السيادات

.. وأفومه ألجه سيأتي ىلع حساب جود وجفسيات فريق عمل اإلجراءات

املخاليفعمران
ESيفالعملإجراءاتإدارةيفأولاستشاري Consulting

من خالل االطالع ىلع مداخالت األستااة باألىلع، باعتسادي أن الجمية اتفق ىلع ضارورة خلاق الحاجاة إلاى 
اإلدارة املستمرة لإلجراءات وعرسوا يف عسول السيادات من خالل جشر املكاسا  الناتجاة عان العملياة، وهاذا 

سويق يسودجا إلى جمواج جون كوتر إلدارة التغيير والذي يعتبر من أهم عناصره خلق شعور بالضرورة امللحة والت
.للمكاس 

باعتسادي أن السالح األجدر يف هذه اللحظة هي عرس الضرورة والحاجة إلى مرايبة وت؟وير اإلجراءات املستمر 
يف جفوس مالك اإلجراءات وتعزيزها من خالل التحسين املساتمر إلجاراءاتوم ومان ثام جشار يصاه ججااحوم 

؟بيق بألسنتوم ىلع مستوى املنظمة، وهذا يد يخلق صدى لدى السيادات العليا باملنفعة التي طرأت بعد ت
مفووم إدارة اإلجراءات املستمر وأيضا خلق روح الغيارة الشاريفة باين ماالك اإلجاراءات اآلخارين مماا يجعلوام 

.يبادرون بت؟بيق اإلدارة املستمرة لإلجراءات وكس  املنفعة ىلع عرار السابسين
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مالك عرقسوسي
ES Consultingاستشاري أول يف التيسير واإلجراءات يف 

مقدمة
(.إلى أين جريد أن جصليف)علينا أن جتفق ىلع الوجوة ( كيف جصليف)يبل أن ججي  عن سؤال اآلليات 

ما بعبارة أخرى، حين جسول إن إدارة إجراءات العمل صارت ُصل  العملية اإلدارية وصارت جزًءا من العمل اليومي، ف
واة الذي جعنيه بالضبايف إاا لم جتفق ىلع وصف واضح للمسصود، فإّن كال فكارة م؟روحاة ساتأخذجا إلاى وج

.مختلفة

الوجهة
:أ ّن أجنا جعني

، وهاو (اءأفّضال تساميته يايام اإلجار)له مالك إجاراء ( من املستوى الثاجي عادًة)أّن كل إجراء كبير : اإلسناد•
من الك، أجه لن يدخل يف تفاصيل كل إجراء فرعي، وإجما سيراي  اإلجاراء الكبيار مان . يعرف موامه جيًدا

.الخارج
تاه، أّن كل يّيم إجراء ملّم تماًما باإلجراء الكبير الذي هو مساؤول عناه، وجمياة اإلجاراءات التاي تح:اإلملام•

.ويعرف جمية املعنيين به، وهم يعرفون أّجوم معنّيون بوذا اإلجراء
.أن كل يّيم إجراء لديه تحليل واٍف إلجرائه الكبير، ولديه مؤشرات لسياس أدائه:التحليل•
. أن كل يّيم إجراء يسوم دورًيا بجمة بياجات اإلجراء الكبير، ويسيإ أداءه دورًيا:القياس•
هاذه الخ؟اة ياد تحتاوي . أن كل يّيم إجراء لديه خ؟ة دورية يضعوا بعد أن يرى جتائج إجرائه:التخطيط•

ىلع الدخول يف توثيق بع  اإلجراءات الفرعية، ويد تحتاوي ىلع بعا  مشاارية التحساين لإلجاراءات 
.الفرعية، جظًرا ألن الحاجة ايتضت الك

ا يساتجد أن كل يّيم إجراء يتابة تنفيذ الخ؟ة التي وضعوا، ويحدثوا دورًيا بنااًء ىلع ما: متابعة التنفيذ•
.معه من بياجات السياس

...يتبع
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:ويتابع مالك مشاركته فيقول

جرى أعاله أن يّيم اإلجراء يعمل ىلع جحو يومي أو أسبوعي يف إدارة اإلجراءات، وبعبارة أخرى، فإن يّيم اإلجاراء 
.صار يدير أعماله من خالل اإلجراءات

،«ابان ياّيم الجوزياة»كلمة موجودة يف تراثنا، وتعني السائم ىلع الشيء، وأشور مثال ىلع استخدام هاذه الكلماة هاو « يّيم»كلمة : إضاءة
.فإّن أباه كان يّيًما ىلع مدرسة الجوزية يف دمشق، أي يائًما ىلع شؤوجوا

اآلليات
.بعد هذا التفصيل يف صياعة الوجوة، يمكن لنا أن جصل إليوا ب؟رق مختلفة

:لكّنني أريد أن أشير إلى مسألتين
التدرج-1

إجراءات، وجدعم السّيمين، وجحصاد ( 5)إلى ( 3)جضة . حبةالتدرج هو كلمة السر، وأكل العن  حبة 
.النجاح، وجحتفل به، ثم جنتسل إلى مجموعة أخرى، وهكذا

أمااا أن جسلاا  املؤسسااة رأًسااا ىلع عساا  بااين عشااية وضااحاها، فوااذا ال يفيااد إال يف تكااوين 
.العداوات

(win-win)تعزيز شعور النجاح املتبادل-2

حين يشعر يّيُم اإلجراء أن ججاح هذه العملياة ججااحل لاه، وحاين جساّوق لواا ىلع هاذا األسااس، 
.فسيسعى يدر املست؟اع إلججاحوا، ومسؤوليتنا أن جدعمه وجعينه وجمّكنه حتى ينجح

ماااا »إاا شعر السّيم أن هذه مجرد واجبات جديدة ملسااة ىلع عاتساه، فسايتبادر لذهناه ساؤال 
ومن هنا يبدأ مسلسل املساوماة، الاذي ،(?What's in it for me)أو « سأجني من وراء هذا الجوديف

.جعرف جميًعا مااا يحصل يف حلسته األخيرة
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املحيميدسليمان
MODPREXلشركةالعاماملدير

ة باعتسادي أهم عنصر يحسق ججاح واستمرارية دور وفعالية مشارية إجراءات العمل هو الحرص ىلع جشر الثساف
.داخل املنظمة من خالل عدة وسائل وإدارات مختلفة

.رجشر ثسافة اإلجراءات يساعد كثيرا يف استمرارية األعمال وإيجاد فرص التحسين والت؟وير بشكل مستم

الغامديعبدالله
االجتماعيةالتنميةبنكيفالجودةإدارةمدير

شااكل من األمور التي تساعد ىلع إيناع اإلدارة العليا بضرورة ت؟بيق برجامج تبسيا اإلجراءات، هي توضايح امل
رش باإلضافة إلاى عساد و. التي تتعرض لوا املنّظمة مثل التأخير يف إججاز املوام واألخ؟اء يف تنفيذ املوام

.مة مسؤولي اإلدارات لتوضيح أهمية تحسين اإلجراءات
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الدهشيوسف
النسلوزارةيفاملؤسسيالتميزإدارةمدير

:لو حاولنا ججي  عن السؤال من الزاوية األخرى وسألنا
:مبادرات إجراءات العمل واستمرارية ت؟بيسوايف فاإلجابةفشلما هي العوامل التي تساهم يف 

.التشبث بتنفيذ املشروع بال؟ريسة املثالية من املرة األولى•
.استعجال  وور جتائج ومكاس  تفعيل اإلجراءات•
.تأسيإ وحدة اإلجراءات للعمل بأسلوب ال مركزي•
.عدم االستثمار يف بناء السدرات لإلجراءات يف املنظمة•
.التحفظ يف االحتفاء بالنجاحات البسي؟ة•
. إبعاد صناع السرار عن املشاركة يف باكورة مشارية تحسين اإلجراءات خشية عدم جضوجوا•
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عبدالله العجاجي
مدير إدارة الجودة واألداء يف شركة تحكم

".ةاحتياج املنظم"و" جضج املنظمة"من خبرتي البسي؟ة أرى أن يتم النظر لالستفسار امل؟روح من جاحية 

ن فالجوات عند التأسيإ تبحث يف العاادة عان بداياة لتنفياذ العمال، وأن تكاو، "نضج املنظمة"من جاحية 
.أعل  املبادرات تص  يف تفعيل جواج  التنفيذ املناط بالجوة وفسا لألهداف املوضوعة يريبة املدى

يف هذه املرحلة يختلف عن جوات أخرى تسبسوا يف عملية التأسيإ، وأعتساد أن" احتياج املنظمة"لذلك 
إدارة إجراءات العمل يف هذه املرحلة تركاز ىلع بنااء اإلدارة وتشاكيل فرياق العمال ماة دعام أعماال الجواة 

ذلك وتزداد مة جضج املنظماة وكا( يد يكون التوثيق والنمذجة وكذلك األتمتة يف مستويات أولية)الجوهرية 
.احتياجوا، ويكون بالتوازي لوا مدى التسدم بمستوى النجاحات واألثر الذي تم إحداثه يف إدارة إجراءات العمل

"بايتناص"بشكل مستمر، أرى من يعمل ىلع ييادة إدارة إجراءات العمل وحتى يكون هناك دعم من القيادة 
الفرص لوضة مبادرات تصا  يف احتيااج املنظماة ليكاون أثرهاا مواكا  لالحتيااج ويف جفاإ الويات يضاة 

.املت؟لبات املناسبة لتكون ضمنية يف املبادرة

صاا إاا عملية التنسيق والتجاجإ مة مسؤولي تسنية املعلومات ومكتا  البنياة املؤسساية خصواألمر اآلخر، 
كاجت مخرجات املسؤولين عن مكت  إدارة إجراءات العمل تحتاج أن تص  يف عملية األتمتاة ساواء كااجوا يف

.ي؟اعات منفصلة عن بع  أو يريبة/ إدارات 

لي من ، وجود فعاليات وتواصل مستمر مواك  لعملية التغيير يف ثسافة إجراءات العمل وتكون بشكل عمأيضا
.خالل بناء يدرات املو فين يف مختلف اإلدارات والتي ستكون داعمة بال شك

...يتبع
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:ويتابع عبدالله مشاركته فيقول

ة ، املنظمات املتسدماة يف النضاج الباد أن تكاون عملياة الت؟اوير املساتمر موجاودة يف االساتراتيجيأخيرا
سة ومبادرات إدارة إجراءات العمل تمثل جزء من املمكنات الرئيسية، ويد تكون أكثر عمسًا وأثرًا مان مراحال سااب

. فمة وجود استخدام للتسنيات املتسدمة لتحسين تجربة املستفيد وتسويل األعمال وتسليل التكالي
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بدر الحمود
مدير ت؟وير األعمال يف وزارة الداخلية

:أضفت بع  النساط والتي تشمل التالي
التخطيط-١

أن يتم وضة خ؟ة واضحة املعالم تتضامن مراحال لتحسياق األهاداف يريباة وبعيادة املادى، وتشامل 
.تحليل الوضة الحالي بكامل تفاصيله

(التسويق)الدعاية والتوعية -٢
.محاولة السيام بنشر النجاحات املتويعة من خالل مخاطبة مو في الجوة بلغة سولة يمكن فوموا

إشراك أصحاب القرار-٣
أهم جس؟ة هي العمل مة أصحاب السرار وإشراكوم يف خ؟اة التنفياذ حتاى يشاعروا باأجوم مان ممان 
ساهموا بتحسيق النتائج املرجوة واألهداف حس  الخ؟ة، وأيضا محاولة كسا  وخلاق عالياات جاجحاة 
معوم مما يساعد ىلع تسويل بع  االجراءات والسرارات الداخلية سواء كاجت إدارية أو مالية أو بشرية 

.أو عيرها
التفريق بين العالقات الشخصية والعملية وعدم الخلط بينهم ومحاولة التوازن بينهم-٤
(خبير)اختيار فريق عمل -٥

تشكيل فريق عمل يساعد ىلع ججاح مشارية إدارة إجراءات العمل ويفضل أن يحتوي ىلع مختصاين أو
.خبراء موتمين بإجراءات العمل وان يتم توزية املوام بشكل واضح فيما بينوم

إدارة التغيير-٦
ون وضة خ؟ة مصغرة إلدارة التغيير، بحيث تشمل ىلع جمواج كوتر والذي يتضمن الثمان خ؟اوات وتكا

.الخ؟ة مرجة حس  املتغيرات يف الجوة
إدارة املخاطر-٧

ل كما هو معلوم أن أي مشروع البد من أن يتضمن خ؟ة إلدارة األزمات واملخاطر والتحديات التي ت؟رأ يب
.وأثناء وبعد تنفيذ املشروع سواء كاجت مالية أو كوادر بشرية أو عير الك
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