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حافز لتنشيط املوظفني الكسالى


قي (سو�يا)Dل
                                       -عد
>: خالد 


ملدير(	 ) ،èباإلحبا ªملقّصر يّتهم مدير
يوجد � كل شركة موظفو	 مهملو	 -+ جانب �Ýسا� مزعجني. فاملوّظف 
يشتكو	 من 
ملوّظفني على �سا� ��م ال يؤّ>(	 مهاّمهم على �حسن (جه (يضّيعو	 �(قا2 
لعمل. (ال ¥فى على 
�حد �	 بعض 
ملوظفني �تاجو	 -+ 
لّتحفيز 
ملستمر لكي يؤ>(
 مهامهم على �حسن (جه. فلنقر� 
لقّصة 
لتالية لعلنا 


لكث& من 
ملوظفني:  Õ
جند فيها بلسًما جلر

ألمر  منها،  عدٍ> كاٍ�  على   yطئهم ال حتتو
من شو 
لقريبة   ªمليا
 (لكن  
لّطا�جة حبا 7ا   dأل®ا
 
ليابانّيو	  �ّب 
 ªهذ 	صنع سفٍن كب&ٍ� لُتبحر -+ مناطق بعيد� (تصطا> كميًة كب&�. -ال �ّ +- dأل®ا

ضطر شركا2 صيد  cلذ


لّسوR (هي غ& طا�جة (بالتا� فال  +- dأل®ا
 Fصو) +- y<� لّسفن حتتا× -+ عد� �يا@ كي تعو> للشاطئ مما


ملشكلة �ّ(>2 شركا2 
لّصيد 
ليابانية سفنها مبجّمد
2 للحفاí على  ªليابا³. (للتغلب على هذ
تر(R للمستهلك 

أل®اd (صا� 
لّصّيا>(	 ¾ّمد(	 
أل®اd -+ حني عو>ִדم مما مكنهم من 
لذها� -+ مناطق �بعد. (لكن aلك ¿ 
 yلّشركا2 مّرً� �خر
يعجب 
ملستهلك 
ليابا³ 
لذc يستطيع متييز طعم 
لّسمك 
لطا�× من 
لّسمك 
ملجمد!. فّكر2 

ل§ يتم  dأل®ا

ملستهلك (
بتكر2 طريقًة جديد� حيث �ّ(>2 سفنها Ñّز
نا2 مياªٍ إلبقا�  R)a لٍّ سريٍع إل�ضا�Ð


صطيا>ها حيًة ح¶ 
لعو>� (بالتا� بيعها (هي طا�جة..
يبد( للوهلة 
أل(+ ��ا فكر� �
ئعة.. (لكن 
أل®اd بعد فترٍ� قص&� من 
حلركة � خز
نا2 
ملا� تبد� بالّتوقف عن 

لفكر� فإ	  

لبحر (لكنها تبقى على قيد 
حليا�. (لدهشة مبتكرc هذ ªلطبيعية مليا

حلركة بسبب عد@ توفر 
لظر(� 

ملستهلك 
ليابا³ ”
لّصعب“ 
ستطا� متييز طعم 
لّسمكة 
ل§ تتوقف عن 
حلركة حيث ¿ ¾د فيها طعم 
لّسمك 
لّطا�× 

 .!ªيريد cلذ


حلية ”®كة قرÁ“ صغ&� تقو@  dأل®ا
فّكر 
ليابانيو	 (توصلو
 -+ حل مبتكٍر (فعاF فقد (ضعو
 � كل خّز
ٍ	 حلفظ 

ل§ تظّل  dأل®ا

ملوجو>� فيه (لكنها تبعث 
حليوية � بقية  dأل®ا

لّتغّذc على بعض ) 	

خلّز � 	

لد(�) dُّبالّتحر

تتحّرd -+ �	 تعو> 
لّسفينة -+ 
لّشاطئ فيظّل مذ
قها طا�ج¡ (كأّنه مت 
صطيا>ها للتو!.
� عاملنا َشَبٌه كبٌ& بعاَلم 
أل®اd، فامللل (
لفتو� 
لذc يصيب 
لبعض مّنا � عمله (¾علنا َنِصف 
لعديد من 
ملوّظفني 
يا2 تناسبه تكو	 >
فع¡ له  
لّد
فع (
حلافز للعمل. فكل مّنا Ðاجة -+ حتدِّ باملتقاعسني (
لكسا+ سببه ��م يفتقد(	 
 R2 تفو

ل§ �تاجها بعض 
ملوّظفني ليحّققو
 -جنا� Áلقر
 dلّتحّديا2 هي �®ا
 ªهذ) .�
على 
حلركة (
لّتفك& (
إلبد


لعمل من َهمٍّ ((
جب -+ متعٍة (مهّمٍة شّيقة. Fلّرضا (�ّو
قد�
ִדم 
ملعتا>� مما يشعرهم باإلثا�� (


