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تختلف أدوار املديرين بحس����ب نوع الشركة والقطاع الذي يعملون فيه، ولكن 
القاسم املشترك هو القدرة على توجيه وقيادة مجموعة موظفني للقيام مبهام مختلفة، 

فكيف يستطيع املدير احلصول على أفضل النتائج من خالل أداء موظفيه؟
من وجهة نظرنا نستطيع أن جنزم بأن احلل هو إيجاد حافز للموظفني وجعلهم 
جزءا ال يتجزأ من الشركة وإبراز أهميتهم كرافد رئيسي للنجاح. فاحلافز ال يقتصر 
على امل����ادة فقط وإمنا يتعدى ذلك بكثير، فمن الس����هل التحدث عن احلافز كفكرة 
قيد التطبيق و لكن تصاحب تطبيق الفكرة معوقات وحتديات من شأنها تصعيب 

املهمة. 
الطبيعة البش����رية قد تكون س����هلة ومعقدة في آن واحد، فمعرفة طريقة تفكير 
اإلنسان وما يحفزه للقيام بالعمل على أكمل وجه يتطلب جهدا وفيرا ودراسة مطولة 
للوصول الى نتائج إيجابية، وهنالك خطوات لتسهيل عملية احلافز اإلداري، ومن 

هذه اخلطوات:
� احلرص على تأهيل وتدريب املوظفني بالش����كل املناس����ب ألداء املهام »فهم ما 

نولدوا بالشركة«.
� تسهيل وتبس����يط املهام الوظيفية وحتديد مؤشرات األداء الرئيسية التي يتم 
تقييم أداء املوظف بناء عليها، و بذلك نقصد شرح وتقسيم املهام وتذليل الصعاب 
واملشاركة في  األداء إلجناز املهام بسرعة كبيرة بحيث يشعر املوظف بأنه جزء من 

عمل الشركة وليس »صفر على الشمال«.
� احلرص على بعث جو ملؤه التفاؤل واألمان لكي يش����عر املوظف بأنه جزء من 
خطط الش����ركة املس����تقبلية، وأن أهميته تقارن بأهمية مالك الشركة. فاإلحساس 
باألمان يس����اعد املوظف على التركيز في أداء مهامه دون االلتفات إلى أمور ثانوية 

من شأنها تشويش الفكر والتركيز.
� تطبي����ق مب����دأ الثواب والعقاب، ذلك يس����هل معرفة املوظف����ني »للي لهم وإلي 
عليهم«. فاملكافأة في حال قيام املوظفني بعمل اس����تثنائي تش����جع املوظف للقيام 
بأدوار إضافية للحصول على مكافآت من ش����أنها أن ترفع أداء الش����ركة بشكل عام 

وحتسن النتائج.
من شأن هذه اخلطوات أن تساعد في تطبيق عملية حتفيز املوظفني للقيام مبهامهم 
اليومية من دون أي ملل والتطلع للمشاركة في تقدم الشركة ليكونوا جزءا مهما من 
جناحه����ا. فقد توصل علم اإلدارة احلديث الى معادلة علمية يقاس بها األداء املهني 
وأهم أطراف هذه املعادلة هو القدرة على القيام باملهام واحلافز. فالقدرة على القيام 
بامله����ام تعتمد على حتصيل املوظف العلمي وس����نوات خبرته وتدريبه في القيام 
مبهامه حيث يعتبر ه����ذا الطريق طويال وبطيئا. في املقابل، احلافز اإلداري طريق 

سريع يسهل الوصول لنتائج إيجابية ومؤثرة.
مت حتديد إستراتيجيات مختلفة لتطبيق احلافز اإلداري، ومنها:

� مبدأ الثواب والعقاب.
� املعاملة العادلة للموظفني وعدم التفرقة.

- تلبية احتياجات املوظفني.
� حتديد أهداف العمل.

� إعادة هيكلة الوظائف واملهام بحيث تستند إلى مؤشرات األداء الرئيسية. 
� املكافأة املرتبطة باألداء.

تعتبر هذه اإلستراتيجيات خارطة الطريق نحو حتسني أداء املوظفني بالشركة 
وتفعي����ل احلافز اإلداري. ندعو اهلل التوفيق ف����ي تطبيق هذه األداة الفاعلة ليعود 

النفع على كل أعضاء املؤسسة.
وفي النهاية...

دعوة من آيديليتي لواقع بنتائج خيالية.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

الحافز اإلداري... واقع أم خيال
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»الشايع والصقر« تعلن الفائزين
في السحب الثاني لمهرجان زيوت موبيل 1

الكويتية  الش���ركة  أقام���ت 
الس���يارات )الشايع  الستيراد 
الوكيل احلصري   � والصق���ر( 
لزيوت موبي���ل 1 في الكويت � 
السحب الثاني ملهرجان موبيل 
1 وذلك في الثاني من س���بتمبر 
اجلاري في املعرض الرئيس���ي 
الش���ويخ  لزي���وت موبيل في 
شارع كندادراي وذلك بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز أشكناني وفوميو تون 
املدير العام للش���ركة الكويتية 
الس���يارات )الشايع  الستيراد 
والصقر( ومدير قطاع الزيوت 
في الشركة صادق علي ومساعد 
التسويق ومنسق العالقات العامة 

أحمد فاروق.
هذا وكان هناك عميالن من 
عمالء زيوت موبيل1 على موعد 
مع احلظ الس���عيد وهما: سالم 
الفيل���كاوي كوب���ون رقم 514 
وعبدالعزيز علي محمود علي 

كوبون رقم 1307.
ورب���ح كل منه���ا رحلة إلى 
أبوظبي شاملة السفر واإلقامة 
وذلك حلضور مسابقة »أبوظبي 
انش���طة  ب���ري« ضمن  جراند 

1 هو منتج متعدد املزايا جلميع 
السيارات، فهو  أنواع محركات 
يع���زز االقتصاد في اس���تهالك 
الوق���ود ويس���اعد على حماية 
احمل���رك وإطالة عم���ره وكذلك 
يساعد على حتمل جميع درجات 
احلرارة وأيضا نظافة احملرك مما 
يساعد على احلد من انبعاثات 
احملرك مبا له من تأثير إيجابي 

على البيئة احمليطة.
جدير بالذكر أن زيوت موبيل 
1 تنص���ح باس���تخدامها كبرى 
العالم  السيارات حول  شركات 
مثل أس���تون مارتن، جاكوار، 
الندروڤر، مرسيدس بنز، بيجو، 
أوبل، بورش���يه، فورد، ڤولڤو، 
فولكس واجن. جتدر اإلش���ارة 
إلى أن جمي���ع منتجات زيوت 
موبيل متاحة في معارض الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات في 
شارع كندادراي وشارع الزينة 
وكذلك في األحمدي، وأيضا لدى 
أكثر م���ن 100 موزع معتمد وال 
ننسى تواجدها في مراكز اخلدمة 
املوجودة ف���ي 32 محطة وقود 
اولى منتشرة في جميع أنحاء 

الكويت.

عددها 32 محطة س���يحصلون 
على كوب���ون يؤهلهم لدخول 
السحب للربح برحلة حلضور 
انش���طة الفورميال 1 في أملانيا 

وأبوظبي.
العام للشركة  املدير  وأشار 
الكويتية الس���تيراد السيارات 
فوميو توني الى أن زيت موبيل 

في االطار ذاته، أوضح صادق 
علي أن جميع عم���الء موبيل1 
الذين سيقومون بتبديل زيوت 
محركاتهم خالل فترة املهرجان 
س���واء داخ���ل فروع الش���ركة 
الكويتية الستيراد السيارات أو 
في أي مراكز خدمة املوجودة في 
جميع محطات وقود أولى والبالغ 

الفترة  1 وذلك خالل  الفورميال 
من 12 إلى 14 نوفمبر2010، وتتقدم 
أس���رة الش���ركة بأرق التهاني 
للفائزين بتلك الرحلة الرائعة.

جدي���ر بالذك���ر أن مهرجان 
موبيل 1 الترويجي قد أطلق في 
ال� 20 من أبريل حتى ال� 20 من 

أغسطس 2010.

»نيسان« تعزز تواجدها في عالم السباق
تعرض شركة نيسان الشرق األوسط 

مجموعة اكسسوارات نيسمو املعتمدة 
لسيارة نيسان 370Z اجلديدة خالل 
معرض باربيكان تيربو 2010 في 

املرافق التابعة لشركة أبوظبي 
الوطني���ة للمعارض في 

الفترة من 7-9 أكتوبر.
 واملعروف ان سيارة 
الرياضية ال   )Z( نيسان
حتتاج الكثير من الشرح 
فس���يارة  واملقدم���ات، 
الكوبيه الرياضية »الرمز« 

لها مكانتها املميزة في عالم 
األداء الرياضي إضافة إلى 

شكلها الرائع وقيمتها املثلى، 
ما يصنع لها موقعا خاصا منذ أن أبدعت 

نيسان سيارة )Z( األصيلة للمرة األولى عام 
.1970

وبات اسم نيسان )Z( مرادفا لعالم اكسسوارات 
الس���يارات الرياضية حول العالم بفضل توافر قطع 

اكسسوارات ما بعد التسويق بسهولة وظهرت السيارة بشكل مكثف في عدد من األلعاب 
االلكترونية لقيادة السيارات وعبر العديد من املنصات االلكترونية الشعبية.

وتأسست نيسان موتورس���بورتس انترناشونال )نيسمو( عام 1984 وهي قسم 
السباقات اململوك كليا للشركة ويختص بتصميم وتطوير سيارات السباقات والراليات 

في نيسان للدخول في سلسلة السباقات احمللية والعاملية حول العالم.
وتعتبر نيس���مو العالمة التجارية املتخصصة في األداء الرياضي املتقدم لشركة 
نيس���ان والشهيرة على املس���توى العاملي في توفير اكسس���وارات وقطع وسيارات 
األداء االستثنائي للعمالء من خالل منتجات مستمدة من تقنيات متقدمة وخبرات مت 
 )370Z( تطويرها عبر فعاليات رياضة السيارات. وتتوافر اكسسوارات نيسمو لعمالء

وبضمان نيسان املعتاد.
وميكن جتهيز نيسان )370Z( بتشكيلة قطع نيسمو التي مت تطويرها بكل عناية 
لضمان نفس املتانة واجلودة وتناس���ب التركيب واللمسات النهائية حسب معايير 

اجلودة في نيسان. وميكن طلب االكسسوارات وتركيبها على يد مهنيني أكفاء 
لدى موزعي نيسان.  وال تساهم اكسسوارات نيسمو في جعل هيكل نيسان 
)370Z( كوبيه أكثر جرأة فحسب، بل مت جتربة تلك االكسسوارات 
فيما يس���مى »النفق الهوائي« لتحسني التدفق االيروديناميكي 
على هيكل السيارة ورفع مستوى ثبات املركبة لتعزيز 

السيطرة عند السرعات العالية.
وتشمل حزمة »ايرو كيت« الكاملة من 
نيسمو لسيارة نيسان )370Z( اجلناح 
األمامي واكسس���وارات حماية العتبة 
اجلانبية وغطاء اجلزء اخللفي واملصد 
اخللفي املتموضع حتت اكسس���وار 
احلماية. وميكن حتقيق التحكم ذي 
املزايا الرياضية املتقدمة من خالل طلب 
نظام التعليق الرياضي )S-tune( من 
نيسمو الذي يشمل حزمة النابض 
واملخمد ومت تطويرها خصوصا 
وقضبان مثبتة جديدة في األمام 
واخللف. وعند تركيبها، تقلل حزمة 
)S-tune( االرتفاع الكلي لس���يارة نيسان 
)370Z( ب� 10 ملم مع حتس���ينات ديناميكية مما يعني حتقيق حتكم أكثر 
حيادية وتوازنا. وكلمس���ة رياضية للعادم، ولتعزيز القوة القصوى وجمال املركبة، 
يأتي نظام العادم الرياضي من نيسمو بأنابيب العادم ذات القطر العريض ما يسمح 

بتدفق أعلى مع احملافظة على املعايير العاملية فيما يتعلق مبستوى الضجيج.
وأخيرا، يتحقق الشكل النهائي الكسسوارات نيسمو بالعجالت خماسية األضالع 
من األملنيوم، قياس 19 بوصة من عالمة )Rays( وهي أقل وزنا من العجالت القياسية 

وتوفر استجابة محسنة لعملية الكبح بفضل كتلتها املنخفضة.
وقال يوتا يامازاكي، املدير في قس���م التسويق في شركة نيسان الشرق األوسط: 
»إننا في غاية السعادة بشراكتنا مع حدث باربيكان تيربو هذا العام، ونعتقد أن هذا 
 )370Z( املعرض هو املنصة املثالية لعرض قطع واكسسوارات نيسمو لسيارة نيسان
اجلديدة التي متثل رمزا لالبداع. ونأمل أن نتحدث مع عشاق نيسان )Z( خالل املعرض 
للحصول على رأيهم وأفكارهم بخصوص التشكيلة األولية من اكسسوارات نيسمو 

التي نقدمها للمرة األولى في املنطقة«.

نيسان نيسمو

جانب من السحب

جاكوار
تعرض سيارة »XJ75 بالتينيوم كونسيبت«

في إطار احتفاالت شركة جاكوار بالذكرى اخلامسة 
والسبعني لتأسيسها، قام فريق تصميم جاكوار بتصميم 
سيارة »XJ75 بالتينيوم كونسيبت«، التي تعد مشروعا 
تصميميا رائ���دا وفريدا من نوع���ه، وقد مت عرضها 
مؤخرا في معرض »كونورز ديليغانس« للسيارات 
 XJ75« مبدينة بيبل بيتش األميركية.  وتعتبر سيارة
بالتينيوم كونسيبت« أول تصميم تطلقه شركة جاكوار 
لعرض القدرات الهائلة التي س���تتمتع بها سيارات 
الصالون الفاخرة اجلديدة من طراز XJ، حيث جتسد 
هذه السيارة األمناط الرائعة التي تتبعها »جاكوار« 
في التصميمني الداخلي واخلارجي لس���ياراتها، ومن 
املتوقع أن يتم طرح هذا اإلصدار اخلاص من سيارات 
جاكوار في منطقة الش���رق األوسط وشمال أفريقيا 

في عام 2011.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام س���يارات جاكوار، 
مايك أودريسكول: »يأتي إطالق سيارة XJ بالتينيوم 
كونسيبت اجلديدة في إطار احتفاالت جاكوار بالذكرى 
السنوية اخلامسة والسبعني لتأسيسها، حيث يسهم 

 ،XJ هذا التصميم في إبراز الطابع الفريد لس���يارات
مسلطا الضوء بشكل أوسع على الطبيعة الشخصية 
املتنامية للسيارات الفخمة املتواجدة حاليا في األسواق. 
وتتميز س���يارات XJ بطابعها املعاص���ر كليا، حيث 
جتسد الطابع اخلالق واجلريء الذي حرص مؤسس 
شركتنا، السير ويليام ليونز، على تواجده في جميع 
سيارات جاكوار، وكان من الواضح أن فريق التصميم 
قد استمتع بالعمل على تصميم سيارة XJ األولى من 

نوعها بتلك الروح«.
وتتميز سيارة »XJ75 بالتينيوم كونسيبت« بنمطها 
اللوني املتباين بني اللونني األبيض واألسود، املستوحى 
من معدن البالتني الثمني. وتعتبر هذه السيارة كسيارة 
جاك���وار »XJL 2011« ذات أداء متميز مبحركها فائق 
 XJ75« الش���حن بقوة 470 حصانا، كما تتميز سيارة
بالتينيوم كونس���يبت« بعتباتها األمامية واخللفية 
واجلانبية اجلديدة والقريبة من األرض، أما بالنسبة 
للتصاميم اخلارجية املصنوعة من مادة الكروم، فقد 
مت حتويل لونها من اللون األبيض املعدني الالمع إلى 

لوني الكروم الداكن واألسود الالمع، ومت أيضا تصميم 
عج���الت خالئطية مبقاس 22 بوصة لهذه الس���يارة 
خصيصا، مت طالؤها باللون األس���ود مع تشطيبات 
متباينة. ويواصل النمط املتباين تألقه في السيارة 
اجلديدة، حيث مت االعتماد على اللون األبيض الالمع في 
طالء فتحات التهوية والقشور اخلشبية والتطريزات 
املاسية في القماش الفاخر على املقاعد والسقف، ويزداد 
رونق الس���يارة تألقا بالتصميم الداخلي للمقصورة 
اخللفية والذي مت تطعيمه باجللد األملس األسود، وقد 
مت االعتم���اد على طبقات متعددة من اجللد والقماش 
الفاخر في التصميم الداخلي للسيارة، وهو ما يشكل 
حتسنا متميزا من حيث املواد املستخدمة في تصميم 

املقصورة.
 XJ75« ويحتوي الكونس���ول املركزي في سيارة
بالتينيوم كونسيبت« على ساعة فريدة مت تصميمها 
وتطويرها خصيصا لها بالتعاون مع شركة »برميونت 
واتش« البريطانية املستقلة التي تقوم بتصميم وتصنيع 

الساعات التقنية اجلميلة يدويا في سويسرا.


