
  Marshall Goldsmith:بقلم 

 ھل تحب المكان الذي تعمل به؟

Do You Love Where You Work? 

 

ھناك الكثير من ا�شخاص الموھوبين الذين يعملون في مؤسسات � من مؤسسة �خرى �حظت أن  نتقاليخ��
صب اا�شخاص في نفس المنيبقى قد موظفين، عاليلل وضعف تحولھي والنتيجة ،تناسبھم أو أنھا لم تعد تناسبھم

جاد عمل يمكن أن يغادروا عملھم لمحاولة إيأو ،غير متحمسين متفاعلينسعداء، غيريعملون،غير  مابشغف  بدون
 .شركة أفضلأفضل في آخر بمنصب 

من  التأكديجب،تفكر بالحصول على عمل أو قبول ترقية ماعند،ھذه الجولة غير السعيدة لتوفير عناءھناك طريقة 
أن تت�ءم ثقافة المؤسسة معك  أيضايجب بل  ،حتياجات المؤسسةإتتوافق مع  اليست وحدھ أن مھاراتك وقدراتك

ثقافة المؤسسة ككل وثقافة الفريق الذي ستصبح : عتباراXيجب أخذھما بعين ھناك شيئين حيث أن ،بشكل جيد
  .عضواً فيه

  :ح ضحية للصراع الثقافيأن تصب الخطر منقتراحات لتقليل بعض اXوفيما يلي 

عمليات صنع مبادئه في العملومكان خاصة سان لنفسه قدر اXننه من الضروري فھم اXإ :اعرف نفسك .1
نھا.غير ذات الصلةالثقافات المختلفة ذات الصلة أو  مناحيأنه من المفيد التعرف على  كما.القرار  دوِّ

 . المتاحة و التي يمكن أخذھا بعين اXعتبارأنك تجمع المعلومات حول الفرص لو  وعد إليھا كما

  

ھل يعاملھا الناس على أنھا ثقافة مرنة، أي أنھا : )الذي بحوزتك(ثقافة عملك الحالي استفسر عن  .2
واضحة سھلة الفھم إن صح فسھا بنفسھا من ناحية أين و مع من سوف تعمل، أي أنھا ن و تشرح توضح
 .التعبير

 

، السابقينالموظفين  :م&حظتك لثقافة المؤسسة أو لفھم ثقافة المؤسسةللتأكد من استخدم ع&قاتك  .3
،وكذلك يمكنك أخذ الموافقة للتحدث مع عدد لقاء الضوء على الواقع إستشاريين يمكنھم ن، اXالمزودي

ن في ا�سئلة التي تمعّ .العمل في ، وربما رئيس رئيسكاXط�ع على التقارير، كالمحتملينقليل من أقران
 .الثقافة التنظيمية بنيةتفاق معتستشعرحجم اXل" سير ا�مور ھنا يهحول كيف"طرحھا تود 

كاف مع ثقافات  نسجام على نحوتفشل في ا� ومع ذلكجدا لك  مناسبايبدو وجديد  وضعتكون في  ، عندماتذكر
من  أھمية كثرا� ءالشيإن .سيزيد من فرصة عدم محبتك للمكان الذي تعمل بهفإن ھذا  ،الشركة التي تواجھھا

من الصعب سيصبح و –حساسية م�ءمتك للعمل ، كلما زادت أھمية وما شأنك في مؤسسة ارتفعكلما أنه ذلك، 
Xمرحلة المتقدمةالھذه ي فنسحاب  عليك ا .  
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