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كلمة هذا العدد هي مشاركة خمتارة لزميل من موظفي اجملموعة  .قرأ القصة فأعجبه
ماحتمله من معاين وحكمة حتث على حتسني العالقات بني االخوة والزمالء يف مجيع

الظروف االجتماعية  .وأحب أن يشارك هبا يف اجمللة لتعم فائدهتا على اجلميع .

متنوا اخلري لغريكم جتدوه ...
قاﻡ مدﺭﺏ في ﺇحدﻯ ﺍلدﻭﺭﺍﺕ ﺍلتدﺭيبية بتوﺯيع بالوﻧاﺕ على كل متدﺭﺏ.
ﺛم ﻃلب ﺍلمدﺭﺏ ﻧفﺦ ﺍلبالوﻧاﺕ ﻭ ﺭبﻄﻬا ..
فقام كل ﺷﺨﺺ بنفﺦ ﻭﺭبﻂ ﺍلبالوﻧة يف رجله.جمع ﺍلمدﺭﺏ ﺍلجميع في ﺳاحة
مﺳتديرﺓ ﻭمﺤدﻭﺩﺓ

أخوكم .حامد جازع

ﻭقاﻝ :لدﻱ مجموعة من ﺍلجوﺍئز ﻭ ﺳأبدﺃ من ﺍآلﻥ بﺤساﺏ ﺩقيقة ﻭﺍحدﺓ فقﻂ
ﻭبعد ﺩقيقة ﺳيأخذ كل ﺷﺨﺺ ما ﺯﺍﻝ مﺤتفظا ببالوﻧته جائزﺓ !!..

بدﺃ ﺍلوقﺖ  ،ﻭهجم ﺍلجميع على بعﻀﻬم البعﺾ كل منﻬم يريد ﺗفجير بالوﻧة
اآلخر حتى اﻧتﻬى ﺍلوقﺖ.
فقﻂ ﺷﺨﺺ ﻭﺍحد ما ﺯﺍﻝ مﺤتفﻆا ببالوﻧته..
ﻭقﻒ ﺍلمدﺭﺏ بينﻬم مستغربا ﻭقاﻝ :لم ﺃﻃلب من ﺃحد ﺗفجير بالوﻧة ﺍآلخر
ﻭلو ﺃﻥ كل ﺷﺨﺺ ﻭقﻒ بدﻭﻥ اختاذ قرﺍﺭ ﺳلبي ﺿد ﺍآلخر لناﻝ ﺍلجميع
الجوﺍئز!..
ﻭلكن ﺍلتفكير ﺍلسلبي يﻄغى على ﺍلجميع ،كل منا يفكر بالنجاﺡ على حساﺏ

اآلخرين  .مع أن مساحة ﺍلنجاﺡ ﺗكفي اجلميع وﺗعسﻬم  ..لكن لﻸﺳﻒ ﺍلبعﺾ
يتجه ﻧﺤو ﺗدمير اآلخر ﻭهدمه لكي يﺤقﻖ النجاح  ،وهذه لﻸﺳﻒ حقيقة ُمرة

وموجودة في حياﺗنا ﺍلوﺍقعية .

عربة  :كلما أحسنﺖ ﻧيتك ،أحسن هللا حالك!
و كلما متنيﺖ اخلري لغريك أاتك اخلري من حيث ال حتتسب!
وعندما ﻧعيش لنسعد اآلخرين يرزقنا هللا آبخرين ليسعدوان ..فاحبثوا عن العﻄاء ال
األخذ  ،فكلما أعﻄيتم كلما أخذمت دون أن ﺗﻄلبوا
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املصانع واالدارات
مصنع الغربية :اضافة خط انتاج جديد
قامت ادارة مصنع الشركة الغربية احلديثة للتغليف إبضافة خط انتاج جديد للطباعة الفاخرة أبربعة ألوان .
ويتميز اخلط اجلديد ابلقدرة الفائقة والدقة املتناهية يف االنتاج والطباعة على أعلى طراز وأبحدث الوسائل
املستخدمة يف جمال الطباعة .
وجاء قرار اضافة خط االنتاج اجلديد مواكباً لنتائج دراسات السوق اليت قامت هبا ادارة املصنع من أجل
الوقوف على رغبات العمالء وحتقيقاً حلاجاهتم .

خط انتاج آخر ملصنع الغربية
يعمل مصنع الشركة الغربية احلديثة للتغليف
حالياً على املراحل األخرية إلستقبال وتركيب
أكرب خط انتاج أمريكي لصناعة األكياس
الورقية ذات القواعد واليت تستخدم يف املطاعم
العاملية .
ومن املتوقع أن حيقق خط االنتاج هذا قفزة
تنافسية كبرية للمصنع يف سوق املنتجات
الورقية .

إدارة اجلودة الشاملة
جتديداً وأتكيداً إللتزام االدارة العليا مبعايري اجلودة يف
اجملموعة  ،قام مدير عام اجملموعة – املهندس هديل
أمحد – ابالجتماع بفريق التدقيق الداخلي للجودة.
وشجعهم خالل اللقاء ببذل املزيد من اجلهود يف
أعمال التدقيق  .كما قام املدير العام ابلرتحيب
ابألعضاء اجلدد الذين أنضموا للعمل مع فريق اجلودة
خالل العام 2014م.
ويف هناية اللقاء مت توزيع شهادات الشكر والتقدير
لألعضاء الذين تواجدوا مع الفريق خالل العام
املاضي مع أخذ بعض الصور التذكارية .

إدارة السالمة املهنية
ىف إحدى خطواهتا على طريق التطوير والتحسني
املستمر تبنت إدارة اجملموعة تزويد إدارة السالمة
ابألفراد املؤهلني ملتابعة اجراءات السالمة يف مجيع
املواقع  ،حيث مت تدريب جمموعة من رجال األمن
للقيام مبهمة املتابعة والفحص جلميع معدات
السالمة  .ومنذ البداية محلت إدارة السالمة على
عاتقها محاية األفراد واملمتلكات فزودت املصانع
مبعدات احلماية من احلريق وأنظمة اإلنذار  ،وزودت
العاملني أبدوات احلماية الشخصية الالزمة حلمايتهم
من خماطر العمل  ،وتعاقدت مع شركة من أكرب
شركات صيانة معدات احلريق وأكثرهم خربة ،
وقامت حبمالت التوعية املتواترة عن طريق الدورات
التثقيفية واستخدام الالفتات التحذيرية والتعليمية
من أجل رفع وعي اجلميع أبمهية السالمة املهنية .
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املصانع واالدارات العامة
مدير جديد ملصنع األاثث املعدين واخلشيب
قامت االدارة العليا للمجموعة إبستقطاب وتعيني األستاذ /
مظهر الدين صالح الدين إلستالم زمام األمور يف إدارة
مصنع األاثث املعدين واخلشيب  .وتعترب هذه خطوة اسرتاتيجية
لرفع الكفاءة االدارية للمصنع  ،حيث أن األستاذ  /مظهر

مدير مبيعات اجملموعة
إنضم املهندس  /حممود عبيدات لفريق العمل ابالدارة العامة
ابلمجموعة كمدير ملبيعات اجملموعة  .ويعترب انضمام املهندس /
حممود مكسب كبري للمجموعة ملا يتمتع به من خربات كبرية

الدين ميلك خربة كبرية يف اجملال اإلداري وخصوصاً يف جمال

يف جمال املبيعات وادارة األعمال .

إدارة العنصر البشري .

املهندس  /حممود يعد من الكفاءات املؤهلة علمياً وعملياً

نتمىن لألستاذ  /مظهر الدين كل التوفيق والنجاح يف إدارة

والقادرة على محل لواء املبيعات مما سيحقق إبذن هللا النتازج

املصنع وحتقيق األهداف املناطة به .

املرادة واملرجوة .
مع متنياتنا للمهندس  /حممود ابلنجاح وسرعة التقدم واالزدهار.

قنوات التواصل الرقمية
منذ بداية العام 4102م  ،وضعت االدارة نصب أعينها هدف تفعيل القنوات الرقمية اخلاصة ابجملموعة،
وذلك عن طريق زايدة وترية التواصل من خالل صفحة اجملموعة ابلفيسبوك واليوتيوب وتويرت .
ولضمان حتقيق هذا اهلدف على أكمل وجه ؛ فقد مت وضعه من ضمن األهداف الرمسية إلدارة تقنية
املعلومات واليت تقوم ابإلشراف على األنشطة واملشاركات املختلفة اليت يتم عرضها يف مجيع القنوات الرقمية .

يوم السالمة
يف إطار برامج التوعية والتثقيف ملوظفي اجملموعة وعماهلا أقامت اجملموعة ممثلة يف ادارة السالمة احتفاالً
يف مبىن سكن العاملني وأطلقت عليه " يوم السالمة "  .اهلدف األساسي من اقامة هذا اليوم هو توعية
وتوجيه املوظفني والعمال من أجل احلفاظ على سالمتهم وتاليف احلوادث املفاجئة يف أماكن العمل .
ختلل اليوم الرتفيه ي عرض العديد من الفيديوهات التوعوية مع تقدمي وجبات خفيفة  ،ومت بنهاية اليوم
السحب وتوزيع بض اجلواز البسيطة على احلضور .
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ﻣﻘـــﺎﻝ
قانون املزرعة ...
تعرض الكاتب العاملي "ستيفن كويف" لقانون املزرعة يف كتابه عن إدارة الوقت "األشياء األوىل أولا"
( ، )First Things Firstوذكر أن هذا القانون يعترب من مبادئ الطبيعة  .وفكرته ترتكز على
أساسني مهمني  :األول أن مراكمة العمل أسلوب ل يعمل يف النظام الطبيعي  ،والثاين أن الناان
حيصد دوم ا ما يزرعه  .ولتوضيح القانون ؛ ختيل أن املزارع أمهل أعمال الزراعة يف فصل الربيع  ،ومل
يكرتث هبا خالل فصل الصيف  ،مث قام ببذل كل اجلهود املمكنة يف اخلريف ابتداءا من حرث األرض
 ،مث نثر البذور  ،مث تفرغ ألعمال الري والرعاية  .فهل تعتقد أبنه سيحصل على حمصولا ديد ا خالل
الفرتة املتبقية من العام ؟ وعلى اجلانب اآلخر إذا قام املزارع أبداء مجيع األعمال الالزمة يف أوقاهتا
الصحيحة أمالا يف أن حيصل على حمصول وفري من األرز بنهاية موسم احلصاد ؛ ولكنه بدلا من أن ينثر
بذور األرز يف مرحلة البذر قام بنثر بذور القمح  .فهل تعتقد أبنه سيحصد األرز بنهاية العام ؟ من
ذلك يتبني لنا دوهر القانون أبن النجاح وحتقيق األهداف يكون إبجناز األعمال الصحيحة ابلرتتيب
املناسب يف األوقا الصحيحة .
لكننا جند يف بعض األحيان أن قانون املزرعة ميكن اجاوز واخالفته وحتقيق النجاح رمم ا عن ذلك !!
هذا مانقوم به عادةا عند أتديل أعمالنا ومراكمتها حلني قرب موعد تاليمها  ،مث يف حلظة نعلن حالة
الطوارئ ونبذل قصارى دهدان إلجناح األمر وبعدها نشعر تومها أبننا منجزين واندحني يف أعمالنا .
مثال على ذلك  :مافعله مؤلف الكتاب مثل العديد منا يف أايم الدراسة مبراكمة الدروس واإلمهال يف
املذاكرة طوال الفصل الداراسي  ،مث منضي كامل الليلة اليت تابق المتحان حماولني حشو عقولنا
مبعلوما كان يلزمها فصالا كامالا إلستيعاهبا  ،ومع ذلك كنا حنقق النجاح  .ولكننا نكون خاران الغاية
األهم من التعلم وهي احلصول على القدرا املعرفية ذا اجلودة العالية ابإلضافة إىل فقدان العديد
من املهارا الشخصية اليت كانت ستصقل كفاءتنا بشكل أفضل  ،واليت كان من املفرتض اكتااهبا
خالل عملية التعلم .
مجيعنا يعتقد أبن هذ مهارة منا وقدرة ل ميلكها العديد من الناس  .ولكن يف حقيقة األمر أن التحايل
على قوانني الطبيعة يكون مدمرا على املدى الطويل  ،وأن الشعور الذي يعطينا إاي هذا التحايل ماهو
إل شعور حلظي اخدر نكون معه مدمنني حلال الطوارئ اليت حناول دوما افتعاهلا جلعل حياتنا ذا
قيمة .
فلكي نتمتع حبياة عملية وشخصية ذا دودة عالية ننعم فيها ابلاعادة وراحة البال بشكل دائم ،
وحنقق هبا النجاحا املتواصلة جيب علينا تصحيح أساليبنا يف اجناز مايتخللها من أعمال وإلتزاما ؛
وذلك مبعرفة أولوايتنا وترتيبها ابلشكل الصحيح والدتهاد يف اجنازها يف أوقاهتا املناسبة  ،وترك عادة
التأديل واملراكمه اليت قد تؤدي يف آخر املطاف إىل اهناكنا وتدمريان .

عبدهللا ابحشوان

رسالة عابرة  :إىل نفاي وإىل كل من هتاون واتبع سياسة التأديل يف املاابقة على اخلريا يف هذا
الشهر الكرمي ؛ فقد ذهب منه أكثر ؛ فلنشمر سواعدان وحناول امتنام ما تبقى منه .
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أخبار متفرقة
العنصر النسائي الصناعي

تشكل الصناعة رافداً اقتصادايً أساسياً يف ميزانيات دول العامل املختلفة ،كما
يشكل عمل املرأة يف كثري من مصانع العامل وصناعاته إضافات جديدة
لإلقتصاد  .ويف اململكة نالحظ مؤخراً أن الكثري من املصانع يف شىت
اجملاالت بدأت تتجه حنو هذا املنحى وتعمد إىل توفري الفرص الوظيفية
املناسبة للمرأة .
وقد يتساءل العديد عن مدى قدرة واستعداد املرأة السعودية للعمل يف اجملال
الصناعي ؟ ولكن من خالل التجارب الواقعية فقد اثبتت املرأة السعودية
قدرهتا يف كل امليادين  ،ولكن يشكل امليدان الصناعي أي إستثناء  .ففي
السنوات القليلة املاضية استطاعت املرأة السعودية أن تضع لنفسها مكاانً يف
املدينة الصناعية  ،وبدأت كربى املصانع يف استقطاب الكثري من النساء بعد
ادراك حقيقة التزامهن ابلعمل وحبثهن عن االستقرار الوظيفي  ،مع ارتفاع
قدرهتن االنتاجية بشكل كبري جداً  .وهذا ماحدى مبجموعة السريع لإلستثمار الصناعي احملدودة إىل خوض هذه التجربة إبدخال أول عنصر نسائي لصالة االنتاج مبصنع الستائر
التابع للمجموعة  .كان ذلك يف يوم األحد املوافق 5102/2/52م  ،ومنذ ذلك اليوم والنساء عازمون على اثبات أهنن قادرات مبشيئة هللا على حتمل املسؤولية وزايدة اإلنتاجية
ومنافسة الرجل .
ويسعدان أن ننتهز هذه الفرصة لنتوجه ابلشكر اجلزيل ملدير عام اجملموعة املهندس  /هديل أمحد الذي وضع ثقته ودعمه ومجيع إمكاانته يف سبيل اجناح هذه التجربة ؛ فله منا
جزيل الشكر والتقدير .

مسؤولة القسم النسائي
أ .ايمسني اخلراري

االدارة ابألهداف

أتكيداً على عزم االدارة العليا ابجملموعة إلتباع اسرتاتيجية االدارة ابألهداف ،
وأتكيداً على أمهية هذه االسرتاتيجية ملا سيعود ابلفائدة الكبرية على اجملموعة
يف مجيع اجملاالت ؛ فقد مت يف يوم الثالاثء املوافق 5102/10/10م عمل
حفل مصغر لتوقيع قوائم أهداف العام 5102م واخلاصة ابالدارات العامة
ابجملموعة  .وقد حضر احلفل مدير عام اجملموعة ومجيع مداراء االدارات العامة.
وقد أكد اجلميع على التزامهم ابألهداف املناطة إبداراهتم  ،وأهنم سيبذلون قصارى
جهدهم لتحقيقها .

انتخاابت الغرفة التجارية
فاز األستاذ  /عبدالعزيز انصر السريع – رئيس جملس ادارة اجملموعة – بواحد من
الصنّاع يف جملس الغرفة التجارية مبدينة جدة  ،حيث
املقاعد الست املخصصة لفئة ُ

حقق  222صواتً من امجايل األصوات اليت شاركت يف االنتخاب .

وهبذا تتقدم جمموعة السريع لالستثمار الصناعي بكافة منسوبيها صأصد ابقات
التهاين لألستاذ  /عبدالعزيز على هذا النجاح  ،مع متنياتنا له ابملزيد من الرايدة
والتقدم .
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معارض ومؤمترات

شاركت جمموعة السريع لإلستثمار الصناعي احملدودة يف معرض ملتقى اململكتني الذي انعقد يف الدار البيضاء – اململكة املغربية و ،كان ذلك يف الفرتة من
4604/66/6-4م  .وكان اهلدف من اقامة معرض ملتقى اململكتني تذليل العقبات امام املصدرين واملستثمرين من اململكة العربية السعودية و اململكة املغربية
و تطوير سبل التعاون االقتصادي بني اململكتني  .أييت ذلك لكون اململكة املغربية كإحدى بواابت احلركة االقتصادية للصادرات يف منطقة مشال افريقيا .
و جرى خالل حفل االفتتاح تكرمي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية بدرع تذكاري من مدير عام
اجملموعة املهندس  /هديل أمحد على جهوده املبذولة يف تنمية الصادرات السعودية واليت سامهت يف إجناح امللتقى.

معرض ملصنع البوليمرز
شاركت شركة مصنع املستلزمات احلديثة للنسيج احملدودة - JIFTEX
يف معرض الشرق األوسط للدهاانت وهو املعرض الوحيد املتخصص
للطالء والدهاانت يف منطقة الشرق األوسط ملواد اخلام واملوردين واملصنعني
ملواد الطالء وصناعة الدهاانت  ،والذي عقد يف مركز ديب الدويل
للمؤمترات واملعارض ) (DICEC.من  04-06مارس  . 4604هذا
و قد مثل الشركة يف املعرض كل من السادة حممد يوسف – مدير املصنع

مؤمتر دهاانت اجلزيرة التدرييب
شارك فريق مدراء مبيعات شركة مصنع املستلزمات احلديثة للنسيج
احملدودة ( )JIFTEXيف مؤمتر دهاانت اجلزيرة التدرييب بعنوان اختبار
خصائص الدهاانت  .وكان ذلك ملدة  4أايم خالل الفرتة 60-60
أبريل  4604م بفندق رمادا  .وكان الغرض من املشاركة يف هذا املؤمتر
التدرييب هو زايدة املعرفة لدى مسؤويل مبيعات اجملموعة ابخلصائص
املطلوبة للمواد املستخدمة يف صناعة الدهاانت .

– املهندس أمين كراج مدير التصدير يف اجملموعة ومدراء مبيعات املصنع.
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أنشطة متفرقة
دورة تدريبية للسالمة للقسم النسائي

يف ظل سعي اجملموعة لرفع كفاءة املوظفني وتوعيتهم أقامت اجملموعة دورة تدريبية
لعامالت اإلنتاج يف مصنعي الستائر واألاثت عن السالمة يف العمل .وأقيم التدريب
يف مبقر القسم النسائي مبصنع األاثث حتت إشراف األستاذ  /حممود الديب (مدير
ادارة السالمة) واالستاذة /ايمسني اخلراري (مسؤولة القسم النسائي ابجملموعة) .
وكان اهلدف من التدريب زايدة وعي العامالت ابجملموعة يف تتبع اجراءات السالمة
مبواقع العمل  .ابإلضافة اىل نشر ثقافة السالمة والصحة املهنية بينهم وتوعية
العامالت أبن السالمة تعد من أهم عوامل جناح اجملموعة وتطويرها.
أ .ايمسني اخلراري
دورة أسرار القوة املهنية

يف إطار دعم جمموعة السريع لإلستثمار الصناعي ملوظفيها والعمل على رفع
كفائتهم املهنية قامت االدارة إبرسال عشرة موظفني من خمتلف االدارات
العامة حلضور الدورة التدريبية " أسرار القوة املهنية " مع احملاضر و اخلبري

إفطار مجاعي
أقامت االدارة العامة جملموعة السريع
لالستثمار الصناعي افطاراً مجاعياً
ملوظفي االدارات العامة يف املبىن اخلاص

والكاتب يف التنمية البشرية واملهنية الدكتور " رشاد فقيها "  .وأقيمت الدورة

هبا يف يوم اخلميس املوافق

ملدة يومني يف الفرتة  0202/20/20-20م بواقع  02ساعات تدريبية .

 1622/60/21م .
وقد اتسم اجلو العام خالل االفطار
ابحملبة واملودة بني املوظفني  ،حتقيقاً
للهدف األساسي من وراء اقامة مثل
هذه املناسبات االجتماعية للموظفني .
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حتصلت ادارة شركة مصنع املستلزمات احلديثة للنسيج
احملدودة ( )JIFTEXعلى موافقة اهليئة األمريكية
مكائن جديدة ملصنع الستائر

مت اضافة عدد  00مكينة ( )Needle Loom Machinesيف
مصنع الشركة السعودية ملستلزمات الستائر الراقية هبدف رفع الطاقة
االنتاجية تلبي ًة لالرتفاع يف حجم الطلب املتزايد يف السوق .
وكانت الزايدة يف عدد املكائن مستمرة وبشكل متتابع خالل النصف األول
من العام  0202م .

 Green Sealإلعتبار منتجات املصنع متوافقة مع
الضوابط واملقاييس العاملية اليت هتدف جلعل صناعة املواد
الكيميائية اليت تدخل يف صناعة الدهاانت أكثر سالمة
وال تؤثر يف البيئة بشكل سليب .
ومن املتوقع االنتهاء من اجراءات احلصول على شهاة اهليئة
للمقاييس البيئية خالل ماتبقى من العام  1622م.
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مشاركات املوظفني
فاصلة بني احلياة واملوت

قدم أحد احملكوم عليهم ابإلعدام التماسا إىل رئيس الدولة طالبا الرأفة به وختفيف احلكم عليه  .وكتب
رئيس الدولة قراره وأرسله إىل الطابعة هبذه الصورة (( براءة  ،مستحيل تنفيذ احلُكم )) فكتب املوظف

اخلطاب ولكنه أخطأ يف وضع الفاصلة وكتبها هبذه الصورة (( براءة مستحيل  ،تنفيذ احلكم )) وقرأ اجلالد

الورقة ففهم أن الرباءة مستحيلة  .وهكذا أُعدم الرجل الربئ بسبب فاصلة ُوضعت يف غري مكاهنا .
مشاركة أ .علي العييدي

كيف تنجز أكثر يف وقت أقل
• قيم املهمة الىت تتهرب منها  .ما الذى مينعك للبدء هبا؟ غالبا ما تبدو املهمة شاقة  .طريقة التغلب على
مشاركة أ .مجال محوده

ذلك هو أن تقسمها إىل مهام صغرية  .قسم املهمة الكبرية إىل مهام اثنوية تنجز أسرع وأسهل .
قسمها وستصبح أقل صعوبة  .انظر إليها كسلسلة من املهام الصغرية  ،مث أجنزمها واحدة تلو األخرى.

عالمات عدم التنظيم والرتتيب يف العمل
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إذا الحظت أوراقا على مكتبك ال تعرف مىت وضعت  ،فأنت تعاين..
إذا كنت تردد ( :لقد كانت الورقة هنا ..أين ذهبت؟!) فأنت تعاين..
إذا كنت حتتفظ دائما أبوراق دون أن تستعملها ،فأنت تعاين..
إذا كنت تذهب إىل االجتماعات دون ترتيب َجيِّد لغياب بعض املعلومات
عنك  ،فأنت تعاين..
إذا كنت تعترب نفسك ُمنَظَّما وتقضي يف اليوم  02دقيقة  ،لرتتيب أوراقك
فأنت تعاين..
إذا كنت حتفظ بعض األوراق يف غري ملفاهتا  ،فأنت تعاين..
إذا كانت سلة املهمالت عندك خترج بال ورق كل يوم  ،فأنت تعاين..
إذا كنت ال تستطيع العثور على أي ورقة خالل دقيقة واحدة  ،فأنت تعاين..
إذا كنت تتلقى مكاتبات تقول لك( :ما زلنا يف انتظار َرِّدك) فأنت تعاين..

• حول وقتك ألفعال منتجة  .حدد الوقت الذى تكون فيه أكثر إنتاجية  ،استجمع كل قوتك  ،مث قم
ابلعمل  .استخدم األوقات األقل ىف معدالت اإلنتاج للرد على املكاملات اهلاتفية أو إرسال
الفاكسات أو لالجتماعات وإدارة املناقشات .ال ميكن ألحد أن حيافظ على معدل إنتاج مرتفع
طوال اليوم  .يكمن السر ىف التعرف على أكثر أوقاتك نشاطا  .وتقوم فيها مبا هو أكثر أمهية من
متطلبات العمل .
مشاركة خمتارة من كتاب "كيف تنجز أكثر يف وقت أقل" للكاتب /روبرت بودش
نصائح ادارية
• ازالة الروتني اليومي للعامل واضافة جو من املرح واستبدال األماكن من حني آلخر .
• أعطي العامل فرصة اختيار الطريقة اليت يودي هبا عمله .
• شجع حتمل املسؤولية وفرص القيادة .
• شجع التفاعل بدل التنافس بني العمال وتكوين فريق عمل بينهم .

اكتشاف املواهب

• ميكنك االستفادة من أخطاء العمال لتعليمهم وجتنب النقد القاسي .

تعد املواهب الفردية يف املؤسسات  -وخاصة الكبرية منها  -يف معظم األحيان غري موظفة ابلكامل  .بل

• طور األهداف والتحدايت لكل عامل وموظف .
• قدم الكثري من التشجيع ودع للعامل فرصة ابلشعور بذلك .

تكون غري مستغلة متاما وأن جند طرقا ميكن من خالهلا لألفراد املوهوبني املسامهة بشكل أكرب يف تطوير

• نظم اعطاء املعلومات حسب أحقيتها وأمهيتها .

وغري ملحوظة أيضا  .وعلينا البحث عن اإلرشادات اليت تنم عن قدرات غري مستغلة ابلكامل أو قد
مؤسساهتم  .ومن العالمات اليت جيدر مالحظتها أن األفراد الذين يعملون يف أنشطة غري مرتبطة ابلعمل
مثل :إدارة األنشطة االجتماعية أو األندية أو حىت إدارة احدى املناسبات يعتربون مصادر للمواهب غري
املستغلة  .وال يؤدي اكتشاف مثل هذه املواهب إىل تطوير املستقبل امله ي للفرد فحسب  ،بل يؤدي
أيضا إىل تقوية قدرة املؤسسة على النجاح.

مشاركة أ .مجيل سيف

إدارة األفراد ,دورلنغ كندرسلي ,مكتبة لبنان انشرون ,الطبعة األوىل .1002

• نقل االخبار اجليدة للعمال واعالمهم مبكانتهم بني شركات اجملموعة .
• اقرتب أكثر من موظفك وشاركه لو مرة ابلشهر خلمس دقائق يف عمله وأهتم
بصحته  ،وال تقاطعه إذا حاول اشراكك يف حياته الشخصية
مشاركة أ .ابراهيم فرج
•
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