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ضوءىلعوتعملاملجتهدين،واملوظفينالخبراءأفضلمنجملةاملنظماتبعضتضم
مكانياتبإأخرىعملفرقاملقابل،يف.ضئيلةتبقىالتنافسيةقدرتهالكنمتميزة،استراتيجيات

رالس.املحددالوقتيفمشاريعهاوتسلمالسنوية،أهدافهاتحقيقإلىالوصولتستطيعأقل،
Larryحسب BossidyلـالتنفيذياملديرAlliedSignal،الكثيرتناولوالتياملشاريع،إنجازمهارةهو

The:كتابهيفجوانبهامن Discipline of Getting Things Doneمنواحدااليومإلىُيعتبرالذي
:إلىتتعرفالنشرةهذهخاللمن.املشاريعإدارةمجاليفاملراجعأفضل

تنفيذ املشاريع

الحاجة المتالك آليات التنفيذ

مسؤولية املدير التنفيذي

للمدراء األكثر نجاحا7العادات الـ 

التغيير نحو ثقافة االلتزام واإلنجاز

الرجل املناسب يف املكان املناسب

العملياتربط االستراتيجية مع 

خطوة أخرى إلى األمام–نجاح تنفيذ املشروع 

مقدمة
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اعدادمنالنشرة
ESفريق CONSULTING

ES-Consultingتقديميفمتخّصصةالرياض،مدينةمقّرهام2010عامتأسستسعوديةشركة
املحلّييناالستشارّيينمنالخبراتمتنّوعفريقخاللمناإلدارية،االستشاراتمجاليفالحلول

.والعاملّيين
مثبتةومنهجياتمبتكرةحلولخاللمنأدائها،وتحسيناملنّظماتتطويرحولعملنايتمحور

إدارةالعمل،ورشتيسيرالعمل،إجراءاتإدارة:هيالحقول،منعدديفخدماتنانقّدم.الفعالية
االستراتيجّياتبناءالخدمات،وتصميماالبتكاراألداء،

@ES_Consutling_

www.linkedin.com/company/es-consulting_

www.esconsulting.com.sa
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تنفيذ املشاريع

وتحويلالقراراتتفعيلىلعالتنفيذي،املديريسهر
:عبرحقيقيةمشاريعإلىالخطط

.العمليفاالنضباطفرض▪
.موظفأومشرفكلحالةوتقييماألداءمتابعة▪
.العملإجراءاتتطبيقيفالجديةمنالتأكد▪

ماهي آليات تنفيذ املشاريع؟

عبررتمكلهالكنهاعهدته،تحتالتياملهامأواملشاريعلتنفيذالخاصةآلياتهشخصكليملك
:املراحلنفس

التخطيط

ماملتابعة والتحكالتنفيذ

بداية املشروع

تسليم املشروع

.األرضىلعحقائقإلىواألفكاراملخططاتفيهاتتحولالتياملرحلةهواملشروعتنفيذ
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الحاجة المتالك آليات التنفيذ
.فيذيالتنللرئيسمباشرةاالتهامأصابعتتجهاستراتيجياتها،تنفيذيفالشركةتفشلعندما

يفاطؤوالتباالستراتيجية،تنفيذسوء.الفشلسببتكونالاألحيانأغلبيففاالستراتيجية
إلىيذيالتنفاملديريحتاجلذلك.املشاريعمنالكثيرانهياروراءالحقيقيالسببهياملهامتنفيذ

.اإلنتاجوخطوطالعملفرقكلىلعوتفعيلهااملشاريع،تنفيذوأدواتآلياتامتالك

COMPAQتجربة شركة

صناعةإلىتهدفمتميزة،استراتيجيةيمتلكCOMPAQلشركةالتنفيذيالرئيسفايفرإيكهاردكان
يهدفكانWINTELمشروع.الحواسيبصناعةعرشىلعالتربعلشركتهيضمناحتكاريمنتج

تنافسيةحواسيبىلعللحصولMICROSOFTبرامجمعالدقيقةINTELتقنياتدمجإلىببساطة
.العالميفالحواسيبسوقىلعCOMPAQهيمنةتضمنوقوية
DECوشركةللحواسيب،املصنعةTandemشركةىلعبالهيمنةفايفرقامالرؤية،هذهلتنفيذ

يفتنجحلملكنهاIBMلـحقيقيامنافسا1998عامCOMPACأصبحتوبهذا.الرقميةللمعدات
تنفيذطعيستلمفايفر،مهاماستلمالذيالتنفيذيالرئيسكابيالسمايكلحتى.املشروعتطبيق

.العالميفالحواسيبمصنعيأهممنواحدةالشركةمنستجعلكانتالتياالستراتيجية
شروعمفشليفالرئيسيالسببكانالتنفيذآلياتوضعفاالستراتيجية،تنفيذيفالتلكؤ

WINTEL.باكاردهيوليتشركةقامت،2002عامHPىلعباالستحواذCOMPACتخططكانتالتي
.دوالرمليار25بقيمةالحواسيبصناعةسوقىلعلالستحواذ

سوء التنفيذ

فشل املشروعضياع الفرصإهدار املوارد

DELLتجربة شركة

إلىتهدفاستراتيجيةيملكDELLلشركةالتنفيذياملديرديلمايكلكانفايفر،عكسىلع
:خاللمنالواقعأرضىلعبتنفيذهايقومكيفعرفلكنهالسوق،من%40ىلعالسيطرة

.ومثمرةقويةتسويقيةخططتطبيق-
.التنافسيةلضماناألسعاريفالتحكم-
.عاليةفعاليةوذاتسريعةإنتاجخطوطبناء-
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مسؤولية املدير التنفيذي
التيالعملوفرقداخلها،يعملالتياملنظمةحسبوتختلفعمل،خطةتنفيذيمديرلكل

ةمنوطاملشاريعتنفيذعمليةتبقىواضحة،منهجيةغيابظليفلكن.إشرافهتحتتنضوي
قدذينالوالعمال،التنفيذييناملوظفينبيدثمأولى،مرحلةيف،التنفيذياملديروخبرةباجتهاد

.املطلوبالوقتيفأووجهأحسنىلعبمهامهميقومونال

من هو املدير التنفيذي؟
وآلية،املشاريعتنفيذطرقاختالفبسببآلخر،مكانمنالتنفيذياملديرمفهومتعريفيختلف

ياتالوالمنكليفاعتمادهمايتمالتنفيذياملديرلوصفعاماننظامانهناكلكن.عليهااإلشراف
:املتحدةواململكةاملتحدة

املدير التنفيذي

اململكة املتحدةالواليات املتحدة

لكيفمضطلعايبقىأنهإالالتنفيذياملديروصالحياتمسؤوليةحولاملفاهيماختالفرغم
:غرارىلعاملشاريعبتنفيذاملتعلقةباملهاماألحوال

.الربحيةاملنظماتتنفيذيرئيس-
.الربحيةغيراملنظماتيفرئيس-
املهاموإدارةالعملياتىلعمشرف-

نويكواألقساملكلشاملةبطريقة
.املنظمةمفاصللكلاملسير

.اإلدارةمجلسعضو-
.كبيرموظف-
دنجقدلهذاتنفيذي،مديرقسملكل-

املدراءعديداملنظماتيف
.التنفيذيين

العملفرقتكوين•
العملالستمراريةالضامنةالتوجيهاتإعطاء•
القراراتتنفيذىلعاملباشراإلشراف•

الخططووضعالصالحياتتوزيع•
الدوريةاالجتماعاتعقد•
التنفيذيةوالخططالبرامجمتابعة•

. ريكالتنفيذي لشركة جنرال الكتالرئيس *جاك ويلش

: جاك ويلش
يحدد القادة الجيدون الرؤية، ويوضحونها ويمتلكونها  "

".بال هوادة حتى النهايةبشغف، ثم يقودونها 
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للمدراء األكثر نجاحا7العادات الـ 
Larryيرى BossidyكتابهيفThe Discipline of Getting Things Doneأوالتنفيذياملديرأن

تجنبهأنشأنهامنعادات7اتباعإلىيحتاجله،املوكلةالروتينيةباملهامالتزامهورغمالقائد،
ضأرىلعحقيقيةنتائجلتحقيقالصغيرةالنجاحاتسرابومالحقةاليوميةاملهاميفاالنغماس

.امليدان

التفاصيل العادة

بفرقاملتعلقةالتفاصيلمعرفةإلىاملديريحتاج
بهايقومونالتياملهاموطبيعةإدارته،تحتالعمل

.التنفيذيفالالزمةالنجاعةلضمانجزئيبشكلولو
معرفة الفريق وطبيعة العمل 1.

التحقيق،ممكنةأهدافايضعالذيهوالناجحاملدير
وضرورةاملهامبتركيباملتعلقةالتعقيداتويعرف

.والتحسينللمراجعةهامشأوللخطأمجالترك
اإلصرار ىلع الواقعية 2.

وطخطأولوياتتغييرصالحيةالتنفيذياملديريمتلك
التياألهدافتحقيقبهدفاملهام،ومساراتاإلنتاج

.البدايةمنذوضعها
تحديد األهداف واألولويات 3.

تعنيالمناسبةعملفرقواختيارواقعية،أهدافوضع
لسيرالدائمةواملراقبةاملتابعةمهامعنالتخلي
.العمل

املتابعة 4.

أداءزيادةيفوتفانيهاالعملفرقاجتهادلضمان
مكافأةىلعالتنفيذياملديريسهراملنظمة،

.املمكنةالطرقبمختلفاملجتهدين
مكافأة املجتهدين 5.

العاملةالفرقعملتطويرىلعوالقائداملديريسهر
التدريبيةالدوراتخاللمناإلنتاجخطوطكليف

.فيهملالستثمارواملختصينالخبراءواستقدام
تطوير الفرق 6.

ويروتطالشخصيأدائهبتطويرالتنفيذياملديريهتم
كلقبلبنفسهمعرفتهخاللمنباملنظمةوعيه
.مناسبةبطريقةنقطةكلتحسينثمشيء

معرفة النفس 7.
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التغيير نحو ثقافة االلتزام واإلنجاز
حتاجيمناسب،وقتيفاملشاريعوتحقيقاملردوديةزيادةيفاملسؤولأوالتنفيذياملديرلينجح

خاصة،مقوماتعدةيتطلبالجذريالتغييروهذا.السريعواإلنجازباملواعيدااللتزامثقافةتبنيإلى
امويف.والتنفيذاإلدارةمستوياتىلعوتحدياتاألداءيفضعفمنتشكوااملنظمةكانتإذا

:اإلنجازعقليةلزراعةبهاالبدءالتنفيذيللمديريمكنالتيالتفاصيلأهميلي

التخلص من التصورات الخاطئة
ىلعتؤثرأنشأنهامنالتيالصحيحة،غير"القوانين"والتصوراتمنالعديدىلعالسوقيحتوي

:أهمهاالجديدة،املشاريعىلعانفتاحهامقدارىلعوحتىالتنافسيةوقدرتهااملنظماتأداء

الحقيقة األسطورة

.مجالمنأكثرىلعاالنفتاحيمكن .يجب أن نركز يف اختصاص واحد فقط

.طريقةمنبأكثرالسوقنموتجاوزيمكننا .ال يمكننا النمو بنسق أسرع من السوق

.األرباحيفزيادةالكبيرةالعوائدتعنيال .األرباح تتبع العوائد

.ضروريأمروالقادةاملدراءىلعاملواردتوزيع .يملك كل قائد حق التصرف يف كل املوارد

.التعاونفرصيفتحاملجالنفسيفالعمل .العاملون يف نفس املجال هم منافسون

.األفضلتحديدىلعقادرونالعمالء .نعرف أكثر من عمالئنا

.  مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات*هنري فورد

:  هنري فورد
ة  الفشل هو ببساطة فرصة للبداية من جديد، لكن بطريق"

".أكثر ذكاء

اسب،املنالوقتيفاملهامتنفيذتدعممناسبةتصوراتوضعإلىنحتاجاإلنجاز،ثقافةلتحقيق
ىاملستوىلعاملنظمةففشل.حقيقيةمنفعةتقدمالجانبيةمهاميفالوقتإهدارتجنبمع

.ومناسبةجديدةعملثقافةلوضعحاجتهايعنيالتنفيذي
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الرجل املناسب يف املكان املناسب
عليهكنلإشرافه،تحتيعملونالذينللمسؤوليناملهاممنالعديدتفويضالتنفيذيللمديريمكن

الهوفخاصة،بصورةاإلنتاجخطوطيفيعملونالذيناملوظفيناختيارمهمةتفويضعناالمتناع
عنناهيكفيها،اإلضافةتقديميستطيعونالخططيفعاليةكفاءاتيجدأنبالتأكيديريد

.أصالبهاالقيامإمكانية

ملاذا ال نجد الرجل املناسب يف املكان املناسب؟
يفاملناسبالرجلوضعىلعقادرغيرالتنفيذياملديرتجعلالتياألسبابمنمجموعةتوجد

.بعدمايفاملشاريعتنفيذيفاملديرونجاعةاملنظمةأداءتعرقلوكلهااملناسب،املكان

. يةضباط يف البحرية األمريك*وودي ويليامز

:  وودي ويليامز
بون  ينسوال بأنفسهم، العمل يقومون بكل القادة الجيدون ال "

".كل الفضل ألنفسهم

دةعيجمعتنفيذيمديرإلىتحتاجاملهام،لتنفيذبالنسبةوخاصةاملطلوبالنجاحلتحقيق
:وأساسيةمهمةصفات

أسباب سوء االختيار

الراحة النفسيةقلة الشجاعةقلة املعرفة
آليات االختيار-
املوظفتقييم-
األداءتقييم-

املواجهة بالحقائق-
توجيه االنتقاد-
طرد املتخاذلين-

العالقة الودية-
االنطباع الخاطئ-
يالخارجاملظهر-

ماهي صفات املدير التنفيذي الناجح؟

.العملفرقتحفيزىلعقادرنشط•
.بنجاحاملهامتفويضىلعقادر•

.املفصليةالقضايايفحاسم•
.والخططاملهاملتفاصيلمتابع•
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ربط االستراتيجية مع العمليات
التيةالروتينيالعملياتخاللمناالستراتيجياتبتحقيقالتنفيذياملديريقومأنالضروريمن

يرغاملنظمةوتوجهاتالعريضةالخطوطتكوناألحيانمنالكثيريفلكن.اإلنتاجخطوطتنفذها
داخلوتاملهامتشعببسببالتنفيذياملستوىىلعوالعمالاملوظفونبهيقوممامعمتوافقة

.املسؤوليات

رسم مالمح االستراتيجية. 1
املثالغرارىلعمداهاحسبمستويات3ىلعاملنظمةتتبناهاالتياالستراتيجيةمالمحرسميتم

:التالي

ىلع املدى الطويل
(أعوام فأكثر5)

ىلع املدى املتوسط
(أعوام5من عامين إلى )

ىلع املدى القصير
(إلى عامين0من )

ريادة مجاالت جديدة االنفتاح ىلع عمالء جدد جزيادة وتحسين خطوط اإلنتا

ةبناء تحالفات ذات قيمة عالي يقتطوير استراتيجيات التسو إطالق مبادرات جديدة

يلةتطوير مشاريع بتكلفة قل االنفتاح ىلع شركاء جدد تأمين خبرات تقنية جديدة

تطوير خطة القيادة. 2
إشرافه،تحتيعملونالذينللموظفينخططايضعكمالنفسهخطةالتنفيذياملديرأوالقائديضع

:خاللمنهذاويكونالنتائجأفضلتقديمبهدف

املستمرالتحسينمنهجيةتبني•
العمقمنالنجاحبناء•

املخاطرتقليل•
العملإجراءاتوتطويراألداءمتابعة•

التعامل مع األقل فعالية. 3
نطباعاالبسببأوالتقييمسوءبسبباملناسبغيرالشخصيختارونقدكفاءة،القادةأكثرحتى

وظفاملمعالتعامللكن.بواجباتهالقياميفيفشلعندماعليهاإلبقاءيعنيالهذالكن.الخاطئ
.هأدائلتحسينتطويرهإمكانيةومدىتغييرهوتكلفةبقائهتكلفةمعرفةيعنيفعاليةاألقل

ربط املوارد البشرية بنتائج األعمال. 4
كلأداءتفاصيلومشاركتهمالعملياتبنتائجالبشريةاملواردىلعاملشرفينربطالضروريمن

يتعطقدأخرىبعواملالتأثرودونموضوعيةبطريقةاإلنتاجخطوطتقييممنللتمكنموظف
.ملردوديتهدقيقغيرتقييماأوخاطئاانطباعا
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خطوةسوىوليستمقوماتعدةتحتاجالجديدةاملشاريعتنفيذأوالروتينيةاملهامتحقيق
خطواتتحتاجخطوةاملشاريعإطالقيكونلهذا.املنظمةنجاحإلىللوصولأخرىخطواتتحتاج
.نموهاودعماستدامتهاىلعللمحافظةأخرى

تحقيق أهداف املنظمة
يجياتاالستراتعمقبينالثالثيةالعالقةدعمإلىنحتاجواستراتيجياتها،املنظمةأهدافلتحقيق

تلفمخبينالجهودمنالكثيرتتطلبالثالثيةالعالقةهذه.العملياتوإدارةالبشريةاملواردوإدارة
ضوءىلعتنفيذهاوطرقاملستقبليةاملشاريعمالمحلرسمأهميةاألكثرواملوظفيناملدراء
.واستراتيجياتهااملنظمةقدرات

خطوة أخرى إلى األمام–نجاح تنفيذ املشروع 

إدارة األفراد إدارة 
االستراتيجيات

إدارة 
العمليات

النجاح

.  دةرئيس وزراء اململكة املتح*ونستون تشرشل

: ونستون تشرشل
يجب أن تنظر من حين آلخررائعة، مهما كانت اإلستراتيجية "

".إلى النتائج
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1. The Discipline of Getting Things Done; Larry Bossidy & Ram Sharan

2. Job Involvement and Organizational Commitment of Employees of Prehospital 

Emergency Medical System; Rahati Alireza; 2015

3. Engineering documentation control / configuration management standards 

manual; FRANK B, Watts,

املصادر

8514-13521الرياض 
اململكة العربية السعودية

info@esconsulting.com.sa

www.esconsulting.com.sa

@ES_Consutling_

+966-11-465-4484:  هاتف

+966-11-4658200:  فاكس


