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تبني التقارير ان ال�سعادة والنجاح هما من اهم االهداف التي
ن�سعى من اجلها يف هذه احلياة ،لكن ماذا لو كان علينا االختيار ما
بني ال�سعادة والنجاح؟ �سنختار ال�سعادة حتم ًا ،فما فائدة النجاح
ان مل يحقق لنا ال�سعادة؟

ميكن ان تلخ�ص االجابة يف كلمة واحدة وهي النا�س .عندما تفكر
يف االمر ملي ًا ف�سنجد ان النا�س يلعبون دور ًا ا�سا�سي ًا يف ال�سعادة
التي نعي�شها .واذا فكرنا يف ذلك اكرث فاننا �سندرك ان م�ستوى
ال�سعادة التي نعي�ش هو انعكا�س لنجاحنا يف عالقتنا مع الآخرين
وعالقتنا اجليدة يف العمل .اذن كيف ننجح مع النا�س؟ قال احد
احلكماء ان جناح الزواج ال يعتمد فقط على االرتباط بال�شخ�ص
املنا�سب وامنا يعتمد على كونك انت اي�ضا ال�شخ�ص املنا�سب.
وهذا ينطبق على كل العالقات ال�شخ�صية ،و�أحد مفاتيح ال�سعادة
هو ان نعرف كيفية التعامل والعمل مع الآخرين.

التعاون

موقع الكتروني:
بريد الكتروني:

من المحرر

اذا اردنا ان نكون �سعداء علينا ان جنعل الآخرين �سعداء ،واذا كنا
نريد ا�صدقاء علينا ان نكون ا�صدقاء .وان اردنا النجاح احلقيقي
واالجناز يف احلياة علينا ان ن�ساعد الآخرين يف التقدم والنجاح.
ويف �سعينا وراء كل ما هو ايجابي ،وراء النجاح واحلياة املثرية،
علينا ان ال نغفل عن الدعاء هلل عز وجل وان نطلب م�ساعدته
وتوكل عليه يف توجيه عالقتنا مع الآخرين.
وبالتايل �ستتخطى النتائج كل النجاحات املادية التي قد نحلم بها،
وميكننا ان نبد�أ منذ اليوم.

�سعاد �أبو حليم
خ�صي�صاً لـ "امل�ش ِّوقة"
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كرة قدم

لِطوني

من "القلب يف العمل" بت�صرف بقلم :ريك فيليب�س

لقد أظهرت االهتمام
التالي ،ا�ستدعتها باتري�سيا – مديرة المتجر –
وطلبت منها الح�ضور الى غرفة خلفية ت�ستخدم
كمكتب .انده�شت �سينثيا واعتقدت انها ارتكبت
خط�أ ما او انها لم تنجز عملها ب�شكل كامل في اليوم
ال�سابق .لقد كانت مرتبكة ومهتمة جد ًا.

اقوم بعمل دورات تدريبية ادارية ل�سل�سلة متاجر قريبة،
وبع�ض الموا�ضيع التي نتطرق اليها في محا�ضرتنا
هو كيفية الحفاظ على الموظفين الجيدين – وانه
لتحدي حقيقي الذي يواجه المدراء عندما ن�أخذ
بعين االعتبار مقيا�س الدفع في �صناعة الخدمات.
وخالل هذه النقا�شات ا�س�أل الم�شاركين" :ما الذي
جعلك ت�ستغرق وقت ًا كافي ًا حتى ت�صبح مدير ًا؟" منذ قدمت لها باتري�سيا �صندوق ًا وقالت " :لقد �سمعتك
فترة ،اخذت �سيدة مديرة جديدة هذا ال�س�ؤال واجابت تتحدثين الى ولدك البارحة ،واعرف انه من ال�صعب
تو�ضيح االمور للأطفال .هذه كرة ِلطوني النه يحتاج
ب�صوت مرتع�ش ببطء" :لقد كانت كرة!"
الن يفهم كم هو مهم بالن�سبة لك بالرغم من اهمية
اخبرت �سينثيا المجموعة انها عملت بائعة في متجر دفع الفواتير .انت تعلمين اننا ال ن�ستطيع ان دفع
كعمل م�ؤقت حتى تجد عم ًال اف�ضل .وفي اليوم الثاني اجر ًا منا�سبا للنا�س الطيبين امثالك لكننا نمنحهم
او الثالث لها في العمل تلقت مكالمة هاتفية من االهتمام وانا اريد ان تعرفي كم انت مهمة بالن�سبة
ولدها طوني الذي يبلغ التا�سعة من العمر ،اخبرها لنا".
انه يريد ان يبتاع كرة .ف�أو�ضحت له امه ان النقود لم
تكن كافية وان راتبها �سيخ�ص�ص لدفع الفواتير ،ربما ان االهتمام والعطف والحب الذي اظهرته مديرة
المتجر برهن ب�شدة على ان النا�س يتذكرون مدى
�ستبتاع له واحدة من الراتب الثاني او الثالث.
اهتمام رب العمل بهم اكثر مما يدفعه من اجور .ان
وعندما و�صلت �سينثيا الى مكان عملها في ال�صباح هذا در�س هام جد ًا بالمقارنة مع �سعر كرة.
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القائد الحكيم
واآلخر غير الحكيم
بقلم ديفيد فونتني

المدير التنفيذي الجيد ال يكون رئي�س ًا بقدر ما يكون
خادم ًا! انه ال يتعجرف وي�ستمع للموظفين.
عندما ينقطع التوا�صل ما بين النا�س المتوا�ضعين
ومن هم اكبر قدر ًا ف�إنه من ال�صعب على ه�ؤالء
ادراك الم�شاكل التي يمكن ان تحدث في الطبقة
المتوا�ضعة وعندما يحدث ذلك حتم ًا �سيجدون
انف�سهم في م�أزق!
يجب على المدير التنفيذي ان ي�ستمع لمن يعملون
لديه ،فهو م�س�ؤول عن �صنع القرار النهائي ،وكونه
مدير ًا تنفيذي ًا ال يعني ان لديه كل االفكار وطرق
التفكير الناجعة وبالتالي ال يت�شاور اال مع نف�سه
فالمدير الناجح ي�ستمع دائم ًا للآخرين.
الم�ساعد الجيد يعلم عادة عن عمل رئي�سه اكثر من
الرئي�س نف�سه ،وهذا ما يجب ان يكون! ال يتوجب عليه
التدخل في كل �صغيرة لكن يجب على احد فعل ذلك.
والرئي�س الجيد يتفهم انّ م�ساعده اكثر اطالع ًا على
العمل وحاجاته الملحة وبالتالي �سيحترم ذلك وي�أخذ
باقتراحات م�ساعده.
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العمل مع ًا هو الطريق إلى النجاح

وعندما يتعلق الأمر بالخطط والأهداف والت�شويق
وكل مظاهر العمل الأخرى يفتر�ض في المدير
التنفيذي ان يكون جيد الم�ستوى واال فال يجدر به ان
يكون م�س�ؤوال .لكن عندما يتعلق الأمر بالأمور العملية
فعلى المدير التنفيذي ان ي�ستمع لم�ساعديه النهم
اكثر �إلماما بها منه .ي�ستمع المدير الجيد القتراحات
العاملين لديه ونقا�شهم ثم يتفق معهم على طريقة
العمل ثم يغادر تارك ًا لهم التنفيذ ويراقب من بعيد
انتاجهم دون ارتكاب اخطاء فادحة .هذه هي فع ًال
وظيفة المدير التنفيذي وذلك حتى يحافظ على
�سير العمل ،عليه ان يعتمد على العاملين لديه بتزكية
العمل والمبادرة به ومن ثم تنفيذه ب�شتى الو�سائل.
المدير المبتدئ وغير النا�ضج فقط هو من يحاول
ت�سيير االمور بنف�سه ويخبر كل من حوله ما يتوجب
عليهم فعله .فلم يب�سق له ان تولى هذا المن�صب من
قبل وال يعلم كيفية القيام بعمله لكنه يدعي ذلك وهو
يجل�س على الكر�سي ي�صدر االوامر .ياله من مدير
غبي من يعمل بتلك الطريقة! المدير الحكيم هو
من يريد انجاز االعمال على �أتم وجه ،يت�شاور مع
امل�شوقة املجلد  1الإ�صدار 12

م�ست�شاريه وي�ستمع اليهم ومن ثم يقرر االف�ضل .لكن لمن يولى
المدير م�س�ؤولية تنفيذ العمل؟ هل يعطيها ل�شخ�ص ي�ؤمن بخطة
مختلفة! حتم ًا ال ،انه �سيعطيها ل�صاحب فكرة التنفيذ.
يحاول المدير الذكي �ضخ الطاقات الب�شرية ،انه ال يحاول ان
يكون الم�ضخة او مقب�ض الم�ضخة او حتى الماء او الدلو وانما
يريد ان يكون اليد التي ت�ضبط الم�ضخة والمقب�ض ،كل ما عليه
فعله هو ابقاء الم�ضخة تعمل.
المدير التنفيذي الجيد يحاول ا�سعاد من حوله ،الن لكل فرد
الحق في ان يكون �سعيد ًا وان يعمل بالطريقة التي يحب ويريد
ان كان م�ؤه ًال لذلك.
وان اردنا ان نكون فريق ًا فاع ًال ،على كل ع�ضو ان يعمل مع
االع�ضاء الآخرين لي�س كفرد او كقلة او حتى اغلبية وانما الجميع!
علينا ان نتعلم العمل مع ًا ،وان ن�ستمع لبع�ضنا ونت�شاور مع بع�ضنا
ونتفق ونقرر ومن ثم ننفذ مع ًا.
وكما هو الحال في ج�سم االن�سان فانك ال ت�ستطيع القول ان ال
اهمية الي ع�ضو مهما كان �صغيرا ،فانك تحتاج لكل ظفر ،لكل
خلية ولكل ع�ضو وطرف.
وهكذا الحال في الفريق فنحن نحتاج لكل ع�ضو مهما �صغر �ش�أنه
او كبر ومهما كان دوره �ضئيال او مهم ًا .فلكل وظيفته ودوره وعلى
الجميع ان يعملوا في وحدة وتناغم وم�شاركة.
علينا ان نتكلم مع ًا وان نتناق�ش ونت�شاور ونتفق ونقرر ،نهتم
ببع�ضنا ونتقدم مع ًا ون�ستمتع بالنتائج التي ح�صلنا عليها مع ًا.
ومن ثم وبهذه الطريقة �ستكون قائد ًا حكيم ًا ومدير ًا تنفيذي ًا
ناجح ًا.
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وان اردنا ان
نكون فريق ًا

فاع ً
ال ،على
كل ع�ضو
ان يعمل مع
االع�ضاء
الآخرين.
و�أكبركم
يكون خادما
لكم
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فن الثناء

مقطفات من "اظهار ما هو اف�ضل يف النا�س".
بقلم� :آالن لوي ،ماكجيني�س

هناك طرق �صحيحة واخرى خاطئة الظهار التقدير والدعم لل�سلوك االيجابي.
نتناول هنا بع�ض االقتراحات لت�شجيع العاملين لدينا.
 -1توزيع التقدير ب�شكل عام
ال يمكن ان يكون الثناء الفردي ف ّعال كالثناء العام .لن ان�سى
ظهر يوم االثنين عندما كنت في ال�سنة الثانية في المدر�سة
العليا ،كنت اعلم انني لعبت اف�ضل من اي وقت م�ضى في
المباريات المنعقدة ايام الجمعة ،وعندما اجتمعنا للتدرب
كنت ات�ساءل ان كان المدرب قد الحظ الت�سديدات الجيدة
التي قمت بها .لم يكن قد الحظ فقط! بد�أ باخبار الفريق،
لم يكن مديح ًا براق ًا النني لم اكن العب ًا مت�ألق ًا ،ولكن ال
زلت اتذكر بعد خم�سة وثالثين عام ًا الفخر العميق عندما
بد�أ بتوبيخ بقية اع�ضاء الفريق لأدائهم ال�سيء قائال " :الآن
ماكجيني�س ق�صة اخرى ،انه لي�س فقط االكثر تن�سيق ًا لكنه
االكثر فاعلية واالكثر عمق ًا في التفكير في مباراة الجمعة".
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انني ا�ستح�ضر تلك الكلمات حرفي ًا النني كنت بحاجة
ما�سة الن اكون مقبو ًال في تلك الجماعة وعندما وجه لي
المدرب الثناء امام الفريق �شعرت اخير ًا بانني �شخ�ص ما
في عيونهم" .ثناء الآباء على الغداء يمكن ان يكون ذو اثر
اكبر من الثناء الفردي وبذلك نمنح الطفل �شعور ًا جيد ًا
امام الآخرين .وكذلك الحال في اجتماعتنا مع الموظفين،
علينا ان ن�ستغل تلك الفر�ص الظهار �شكرنا .جميعنا ندعي
التعار�ض ونعار�ض تفاخرنا ب�أنف�سنا لكنني لم اعرف احد ًا ال
يحب ان يفخر النا�س به .ان من اجمل متع الحياة هي ان تكون
موجود ًا عندما يمدحك رئي�سك في العمل على الهاتف اثناء
محادثته �شخ�ص ًا ما او عندما تكون في حفلة وت�صف زواجتك
الطريقة الذكية التي حللتما بها م�شكلة مع اطفالكما البارحة.
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 -2اجعل كل نجاح �سبباً لالحتفال.
انّ زوجتي خبيرة �إطراء ،وعندما يحدث اي �شيء غير عادي
تجعله �شيئ ًا كبير ًا .ترحب بي عند الباب وتعانقني وقد
�أرى الدموع في عينيها احيان ًا ،ثم تقف بجانبي وتعبر عن
�سعادتها ،ثم تعد لنا غدا ًء خا�ص ًا .ان اف�ضل العائالت عادة
يحتفلون بانجازات بع�ضهم البع�ض .قد تكون حياة من هم
حولنا حزينة ون�ستطيع ان نجعلها اكثر �سرور ًا بزيادة انتاجهم
عندما ننتهز كل فر�صة لالحتفال.

ِّ -3
وظف بع�ض البوادر لتعطي وزناً للمديح
من اف�ضل اال�ستثمارات التي يقوم بها رئي�س العمال هي �شراء
الهدايا لفريق العمل .وعندما ي�صبح تقديم الهدايا عادة
ت�صحب العطلة ال�سنوية مثال ،ف�إن ذلك لن يكون ب�أهمية
عندما يتم االنهاء من م�شروع وتدعى المجموعة كلها لتناول
الغداء وت�سلمهم �شهادات تقديرية او لوحات تذكارية تم
عملها بال�سر يزينون بها جدران مكاتبهم.
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 -4ع ِّبر عن ثنائك بنماذج مكتوبة.

هناك دائم ًا قوة �سحرية في المالحظة خا�صة المكتوبة منها.
عندما نعني الكثير ل�شخ�ص ما وناخذ وقتنا في تقديم ر�سالة
اطراء له فان ذلك االيماء له عوائد قيمة .وقد ن�ستطيع
لدي �صديق ي�سافر
م�ضاعفة االيماء بالكتابة ل�شخ�ص �آخرَّ .
كثير ًا وعندما يقدم احد موظفي خطوط الطيران �صنيع ًا له
ال ي�شكره فقط وجه ًا لوجه وانما ي�س�أل عن ا�سم الم�شرف
الم�س�ؤول عن ذلك الموظف ،وعندما يعود الى بيته ير�سل اليه
مالحظة مكتوبة .ومن الوا�ضح لذلك قيمة اكبر من التعبير
عن �شكرنا للموظف.

 -5اجعل لثنائك بع�ض الخ�صو�صية

هناك بع�ض المالحظات الغام�ضة مثل اخبار النا�س انهم
يقومون بعمل جيد والتي ال تترك اثر ًا وا�ضح ًا كالثناء
المف�صل .فمث ًال ان تقول " :احببت الطريقة التي لونت بها
ال�شجرة في لوحتك" اف�ضل بكثير من ان تقول " :هذه لوحة
جميلة" .ان ذلك يعني االهتمام والتمحي�ص واكثر من ذلك
اننا ن�شجع خ�صو�صية ال�سلوك.
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مع الفريق
يكون العمل أفضل

التعاون

مقتطفات ،بت�صرف بقلم ريك وارن

قال احدهم :يمكنك تهجئة النجاح بعمل الفريق ،وعندما ي�شعر قائد الإوز بالتعب يعود الى احد الجانبين
ويتولى �آخر القيادة.
فالم�شاركة هي المفتاح الرئي�سي للتنظيم الجيد.
لقد قرات حديث ًا ان الإوز يمكن ان يطير م�سافات اطول من المفيد الت�شارك في القيادة والتداول في المهمات
عندما يكون في ت�شكيل معين ،وقد تكون راغب ًا في معرفة ال�صعبة.
ال�سبب في ذلك .لقد وجد العلماء ان كل طائر يرفرف
بجناحيه ب�سبب ارتفاع الطائر الذي يتبعه مبا�شرة ،وي�أتي �صياح الإوز من الخلف لي�شجع مقدمة ال�سرب على
ويطيران ال�سرب على �شكل حرف  Vيزيد م�ستوى طيران المحافظة على �سرعتهم.
الإوز بن�سبة  %71على االقل عن معدل الطيران في حال
كلمات الدعم والت�شجيع تحث من ي�سيرون امامنا
طيران كل طائر بمفرده.
وعلينا ان ن�ساعدهم في المحافظة على �سرعة تقدمهم
والنا�س الذين هم جزء من فريق ويت�شاركون اتجاها رغم ال�ضغوطات اليومية واالجهاد .من المهم ان يكون
موحدا ي�صلون ب�شكل ا�سرع وا�سهل النهم يم�ضون �صياحنا م�شجع ًا واال فانه �سيكون �صياح ًا فح�سب.
معتمدين على ثقتهم ببع�ضهم البع�ض وي�ساعد الواحد
واخير ًا عندما ت�شعر �إوزة بالمر�ض او تجرح بطلق
منهم الآخر طوال الطريق.
ناري وت�سقط ،تتبعها اوزتان خارج الت�شكيل لت�ساعدها
وعندما تتراجع �إوزة عن ال�سرب ،ت�شعر بعائق ومقاومة وتحميها .وتمكثان معها حتى ت�صبح قادرة على
تمنعانها من الذهاب بعيد ًا وترجع ب�سرعة الى ال�سرب الطيران او تموت ومن ثم تنطلقان مع ت�شكيل �آخر ليتبعا
لت�ستفيد من قوته .اذا كان لدينا اح�سا�س الإوز ،ف�سنبقى مجموعتهما.
دائم ًا في ت�شكيل ونت�شارك المعلومات مع من ي�سلكون
نف�س الطريق.
8
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عندما يتراجع احدنا فللآخرين الخيار في الوقوف فرقاقات الثلج تبدو �ضعيفة جد ًا لكن ان اجتمعت مع ًا
الى جانبه وقت الم�شكلة ،واذا كان لدينا اح�سا�س الإوز فيمكن ان تعيق حركة الموا�صالت.
�سنقف الى جانب بع�ضنا البع�ض عندما ت�ضطرب االمور،
و�سنبقى مع من يتقدمون مجموعتنا للو�صول الى هدفنا .علينا ان نفهم الر�سالة ون�ساعد بع�ضنا! لنعمل كفريق!
في المرة القادمة عندما ترى �سرب ًا من الإوز تذكر فهناك قوة هائة في التعاون.
المكاف�أة ،التحدي واالمتياز الذي تتمتع به عندما تكون
ع�ضو ًا م�ساهما في فريق.
عندما ن�شارك الآخرين وعندما يكون هناك عمل
جماعي� ،ستلم�س تقدم ًا عظيم ًا.
فالم�شاركة اف�ضل محفز من المناف�سة وهي تدوم النك
ت�شعر بانك مع الآخرين في فريق ناجح.
التنظيمات الجيدة توفر مناخ ًا داعم ًا للثقة والعمل
الجماعي.
يعتبر الثلج برهان ًا جمي ًال على ما ي�ستطيع اهلل عز وجل
ان يفعله بمجموعة رقاقات،
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أفكـــار إداريـــة

النجاح مع الناس
جل�ست مع �سيدة جذابة على طاولة الغداء لديها �ستة اوالد الفريق االف�ضل ي�شعر دائم ًا بم�س�ؤولية
يدر�سون في مدار�س عليا وجامعات ،جميعهم متفوقون دون تجاه مبادئه ،والقائد ال�ضعيف يرتكب خط�أ
م�شاكل ،ف�س�ألتها " :كيف باهلل عليك �ألهمتهم؟"
�ضحكت ال�سيدة وقالت " :كل �شخ�ص يوجه لي هذا ال�س�ؤال

المحافظة على ال�سيطرة على النوعية بينما ي�شجع المدير
الناجح النا�س على تحمل الم�س�ؤوليةمع ًا في التفوق.

والعجيب في االمر انني ال اعتقد انني فعلت ال�شيء الكثير ،هذا مثال من ميدان ال�صناعة ،فقد ا�شترى احد اال�صدقاء
ً
ً
فلم اجبرهم يوما على اداء واجباتهم ولم اوبخهم يوما على م�صنع ًا منذ ب�ضعة �سنوات� ،سمعته يقول " :من �ضمن العمال
درجاتهم المتدنية .كان كل واحد منهم يحث الآخر .انني وجدت مجموعة تعمل في الم�صنع منذ زمن طويل وعادة
اتذكر على �سبيل المثال اليوم الذي اح�ضرت فيه احدى يجل�سون مع بع�ضهم البع�ض لكنهم ينتجون اف�ضل عمل في
ً
بناتي ك�شف عالماتها وكان اقل مما ينبغي .لم اقل لها �شيئا الور�شة .وفي جل�ساتهم تلك ،عندما يذهبون مع ًا لتناول
وانما تركت التقرير على طاولة المطبخ ،وعندما جاء اخوها القهوة ،يناق�شون اعمالهم وي�سخرون من العمل الردئ
االكبر نظر في التقرير وع ّبر عن غ�ضبه ثم ذهب الى غرفتها ويبدون اعجابهم بالعمل الجيد.
ودخل معها في محادثة طويلة محفزة .لم اعرف ما قاله لها

بال�ضبط لكنني ا�ستنتجت انه اقنعها ان هناك مبادئ في "لم اكن اريد ان اغير تلك الع�صبة او احدث تغييرات
ا�سرتنا وعليها ان تحافظ عليها ،وان لم تقم بذلك فان ذلك بين الرجال ،النهم لم يكونوا فقط فخورين بعملهم وانما
ً
�سينعك�س على بقية العائلة .ال بد ان يكون الكالم مهما ،كانت ا�ضافة الى لذلك لم ي�سمحوا لأحد منهم ان يف�شل .ونتيجة
درجاتها مرتفعة في التقرير التالي ب�شكل ملحوظ .كانت تقدر لذلك كان ادا�ؤهم لعملهم اف�ضل ب�سبب الوالء والتناف�س الذي
ً
اخيها واحبته كثيرا وكانت تحاول ان تبقى عند ح�سن ظنه .في داخلهم" .تع ّلم مالك الم�صنع در�س ًا مهم ًا ان علينا ان
نراعي معنويات الفريق وبذلك يقدمون عم ًال اف�ضل.
ت�صرفت هذه االم بحكمة كما المدير التنفيذي الناجح ،فقد
�شجعت المجموعة على تقدير التفوق ،ثم تركت المجموعة
تحافظ عليه.
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ال يمكن فعله ...
هل تؤمن ان هناك أشياء ال يمكن
فعلها ام ترى ان كل األشياء ممكنة

بقلم زيج زيجلز

اكثر االع�ضاء الموثوق بهم وكان اه ًال للثقة .ق�ضينا اوقات ًا
تلقيت هذه الق�صة من �صديق واعطاني االذن لن�شرها:
كنت مدير م�صنع ذو خبرة في �شركة جديدة ،كان مدير ممتعة مع ًا وكان دائم ًا على را�س المتطوعين الي عمل .كان
المختبر �سيء ال�سمعة من فئة "ال يمكن فعل ذلك" .وفي كل يحتاج تحدي ًا وكان التغير ملوحظ ًا لدرجة انه ترك اثر ًا في
مرة كان يتم فيه تقديم م�شروع او اقتراح كان دائم ًا يقول :بقية العاملين في ال�شركة.
"ال ،ال يمكن فعل ذلك ".لكنني في االخير �سئمت من ذلك.
وفي احد االجتماعات التي كان النزاع فيها محتدما ،قررت وقد اثبت البحث ان  %17من النا�س الذين هم على جداول
ان ا�ضع حد ًا لذلك" :انتظر لحظة "راج" ،ما هي درجتك الرواتب في ال�شركات ال يرتبطون بما يفعلونه في وظائفهم،
العلمية؟" فبد�أ "راج " بالحديث بفخر عن ح�صوله على وهذا يعني انهم وهم يعملون ،تكون عقولهم في مكان �آخر.
درجة البكالوري�س والماج�ستير في الكيمياء .ثم �سالته" :كم وانني ات�ساءل كم ه�ؤالء مثل " راج " الذي يمكن تحفيزهم
م�ضى على عملك هنا؟" فاخبرني انه ق�ضى هنا �أحد ع�شر عن طريق التحدي.
عام ًا .ثم قلت" :لديك دماغ ،خبرة ،وامكانيات قيادية"
وبينما كان يبت�سم "راج" بابتهاج تابعت قائ ًال" :لكن هل تعلم كان "راج" �سلبي ًا جدا في العمل .كنت اتخيله دائم ًا يقول " :ال
"راج "؟ انني �ساخرج الى الر�صيف واح�ضر �شخ�ص ًا غريب ًا يبدو اننا قادرين على فعل اال�شياء ".وعندما يكون الموظف
تمام ًا واطلب منه بان يقوم بما طلبته منك و�سيقول " :ال على هذا النحو ،فانه ال يعتبر غير منتج فح�سب وانما يعرقل
ا�ستطيع فعل ذلك ،فلم ال ا�ست�أجر احد ًا من ال�شارع ليقوم �سير االنتاج .ولو كنت رجل رهان ،فانني اراهن ان التغيير
الذي ح�صل لـ "راج " لم ي�ؤثر عليه في ال�شركة فقط وانما
بوظيفتك؟"
بعيدا عنها اي�ضا.
ومنذ ذلك الوقت ،ا�صبح "راج " يبحث عن الحلول بد ًال من
العقبات .كان "راج " را�ض عن نف�سه ،الن ال احد كان يحثه
انه در�س جيد لنا جميعاً ،الي�س كذلك؟
لفترة وكان �سعيد ًا لعدم تحريك االمور .ولكنه ا�صبح الآن من
www.motivatedmagazine.com
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مفاتيح

�أقوال
م�أثورة

العمل
الجماعي

ان مل تعتقد ان امل�شاركة �ضرورية ،راقب ما يحدث
لعربة ان �سقطت احدى عجالتها.
عندما ال يكون هناك �شورى يخ�سر النا�س دائماً لكن
يف ح�شد امل�ست�شارين جتد الآمان.
عندما يكون لديك فريق ناجح وم�ؤلف من كادر
جيد ،يعرفون متاماً كيف يعملون معاً ويتعاملون
معاً متجاوزين خالفاتهم ال�شخ�صية قدر االمكان،
حاول ان تبقيهم دائماً جمتمعني ،فال �شيء يتفوق
على النجاح.
ما ميكن ان يفعله رجالن هو ثالثة ا�ضعاف ما يفعله
رجل واحد.
ال تلغي التوا�صل ،فال ي�ستطيع احد التحرك دون
تن�سيق.
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