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سياق كتاب مليونري الذي علمت به من ، وكينث بالنشرد وسبنسر جونسون: للكاتبني كتاب مدير الدقيقة الواحدةمرحبا بكم يف ملخص 
الكتاب نشر ألول مرة يف يناير هذا رغم أن  .يساعده على النجاحالذي سعمل البسبب حاجة أي مليونري إلدارة فريق الدقيقة الواحدة، 

  .حىت اآلن  لكنه بقي حمل اهتمام الكثريين1983
  

اليت ، ومن أوائل الكتب رب واألفكار اليت اتبعت فكرة رواية القصة مع التركيز على العكتب السهلةالالكتاب من أوائل   هذاه، كانزمنيف 
يلفت الكتاب . نتاجيتك وإنتاجية من تديرهمستساعدك على زيادة إثالثة أسرار صورة  يفأيت يإجياز الكتاب  .روجت ملبدأ الدقيقة الواحدة

كل يوم عمل للقيام مبهام مدير يف أي شركة ومنشأة، ولذا جيب اقتطاع وقت قصري يف صادر املأهم ن من يديروم هم ىل أنظر املدراء إ
  ، لكن من هو مدير الدقيقة الواحدة؟الدقيقة الواحدة

  
  : لألسرار الثالثة التاليةهجناحسر يعود  قائد وقور حيترمه من هم حتته، وهو دير الدقيقة الواحدة م
  

  أهدف الدقيقة الواحدة: السر األول
  الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم يعطون نتائج أفضل

واالتفاق عليها، مث كتابتها بشكل قها، فريقه، ملناقشة األهداف املطلوب حتقيأعضاء  مع – بشكل دوري -جيب على املدير أن جيتمع 
دقيقة ال تسمية .حتقق هذه األهداف املتفق عليهاآلخر للتأكد من ذه األهداف من وقت للكل، مع مراجعة هبشدة وواضح  وقصري بسيط

كل عضو يف الفريق، دف لتأكيد مسؤولية وسريعة، ومتكررة ، بل أن تكون دورية  ثانية60 على  ال تعين قصر هذه االجتماعاتواحدةال
  .، وأنه يعمل فعالً لتنفيذ املطلوب منهوالتأكد من أن كل عضو قد فهم حدود مسؤولياته

  
ارين، حيث طلبا من املدراء كتابة توصيف ألهداف من يديرون، وطلبوا من املدارين أجرى الكاتبان العديد من الدراسات على املدراء واملد

   !ادرا ما تشات كفيت األهدافكتابة األهداف املطلوبة منهم، ون
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  مديح الدقيقة الواحدة : السر الثاين
  واضبطهم وهم يقومون بأداء شيء على وجهه الصحيحساعد الناس ليبذلوا أقصى إمكانيام، 

كل هذا املديح وراء  سببالأن ختربه ثانيا على الفور، ويف التو و أن متدحه وتشجعه  أوالًعندما ترى أحدهم جييد يف أداء أي شيء، فعليك
السعادة انتظر عليهم قليالً ليشعروا ب. ، وكيف أن أداؤه العايل هذا سيساعد الشركة على التقدم والتطور وحتقيق األرباح والنجاحوالرضا

   .ك بيدصافحهم يف طريقك بعدما تبسبب هذا املديح، مث امضِ
  

دوء معناه أن  بشكل جيد، كان الرد عندما ال يصيح املدير فيهم غاضباً، فاهلعند سؤال املدارين عن كيفية معرفتهم أم يؤدون وظائفهم
   .كل شيء على ما يرام، وهذا غري صحيح

  
  تأنيب الدقيقة الواحدة : السر الثالث

  أن تكون أميناً مع من تعمل معهم يتطلب منك توجيههم لألخطاء اليت وقعوا فيها
، جيب أن يتم ومثل السر الثاين. م أخطئوا يف جمال ما، فإنك ستوجههم على الفور هلذا اخلطأ ستتفق أنت ومن تدير أنك ما أن تراهبداية

التأنيب هذا . ن أي تأخري، والثانية توضيح سبب اللوم بشكل واضح بطريقة زائدةو ودحدوث اخلطأاألوىل عند : على خطوتنياللوم 
  . يساوي يف قوته مديح الدقيقة الواحدة

  
التأنيب . وعلى تأدية املهمة املطلوبة منه على شكلها الصحيح خطأه، سيساعد املخطئ على فهم سبب وطبيعةالطريقة تنفيذ اللوم ذه 

جيب عليك أيضا التعبري عن .  بطبيعته ال أمل يف إصالحهجيب أن ينحصر على اخلطأ الذي حدث، وال يتطرق لكون املخطئ كسوالً
  .مع بعض االلتزام تفاديه هذا اخلطأ كان ميكنف أن شعورك الداخلي إزاء وقوع هذا اخلطأ، وكي

  
وكيف ،  فيهر دور هذا املخطئ يف الفريق، وتوضح له أمهيتهقدتأنك وتذكر كيف بعد هذا التأنيب، ستنتقل ملرحلة تأكيد الثقة يف النفس، 

 . ابق طبيعتكبعد هذا التأنيب، جيب أن تقف عند هذا احلد وتعود لس. أن طريقة أداؤه تؤثر على اجلميع
  

  عمل هدف الدقيقة الواحدةي اآللية اليت
وقت عملهم حىت ينطلقوا /يف دراسة لتحليل كيفية قضاء املوظفني غري املنتجني لوقتهم، وجد أن هؤالء غري املنتجني ما أن ينتهي دوامهم

هؤالء غري متفهمني لطبيعة الدور املطلوب منهم، وحباجة ماسة للتشجيع . ملمارسة هوايام وطرقهم املفضلة لقضاء الوقت حبيوية ونشاط
ال يوجد إنسان فاشل، بل إنسان غري محفز وغري مدرك لطبيعة الدور املطلوب منه . ، واألخذ بأيديهم لفهم الطريق الصحيحوالتحفيز

  .تنفيذه
  

. يف األغلب، تنفق غالبية الشركات معظم نفقاا على رواتب العاملني ا، بينما التدريب وتطوير املهارات يأيت يف ذيل قائمة هذه التكاليف
 فكيف - وإن صح هذا–يتركون العمل لديهم، لكن قد أصحاب األعمال أن تدريب املوظفني سيجعلهم أفضل ومن مث عض بيرى 

 ليس احلل هو بقاء احلال على ما هو عليه، فهذا املوظف قد –؟ بالتأكيد وحيافظون عليهماملهارات والكفاءات العالية ذوي  هؤالء سيوظف
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 ا عن نفسه . اية األمر لشركة توفر بيئة عمل أفضلحيضر تدريبات مسائية ويرحل يفتثبت الدراسات أن التدريب جيعل املوظف راضي
  .ومن مث ترتفع إنتاجيته، هذا الرضا جيب استثماره يف حتديد اهلدف املطلوب حتقيقه، وتوجيهه عرب املديح والتأنيب

  
  

  .ال جتعل هذا القناع خيدعك -بعضهم خلف قناع الفشل يتخفى وقد كل شخص تراه هو رابح حمتمل، 
  

  ا تشجيع الدقيقة الواحدةعمل ي اآللية اليت
هل رأيت كيف متأل السعادة قلب األبوين حني خيطو طفلهما أوىل خطواته؟ هل الحظت كم التشجيع اللذان يفرطان يف تقدميه لطفلهما؟ 

الكلمة مرات ومرات حىت يتقنوا هلم  الكالم، إنك تعيد تعليم األطفال طريقةمثال آخر خذ ؟ ل الحظت تأثري هذا التشجيع الغامروه
ختيل لو اتبعنا هذا األمر .  لكي يشجعوهم وميدحوهمموظفيهم ا يؤديهيت البية املدراء ينتظرون اكتمال املهمةأن غالجتد  رغم ذلك،. نطقها

   ماذا ستكون النتائج؟ –الطفل الصغري هذا مع 
  

، ما جيعل املديحهذا والرضا النفسي الناتج من الصحيحة  خيلق عالقة ذهنية بني طريقة األداء -يديف وقت األداء اجل-املديح والتشجيع 
  .املوظف يبحث بشكل تلقائي عن املديح، على أن املديح هو نصف الطريق

  
  تأنيب الدقيقة الواحدةا عمل ي اآللية اليت

يكون .  ما وقع منه وبني كون هذا الفعل غري صحيح أو غري مطلوبتالزم التأنيب مع حلظة وقوع اخلطأ يساعد الفرد على الربط بني
الدخول يف جدل جتعله يعزف عن ساعد املخطئ على تقبل التأنيب وت وال يتعلق بأمهية الفرد يف الفريق، وبذلك على الفعلقاصرا التأنيب 

  . ملطلوب فال يضيع وقت املديربيزنطي ال طائل منه، وبذلك لن يكرر هذا اخلطأ ويؤدي املطلوب منه على الوجه ا
  

يصل املوظف اجلديد إىل العمل، فتقوم بتعريفه على الزمالء، مث تتركه، وما أن يقوم ببعض اخلطوات حىت تصرعه بسبب خطأ وقع فيه، فما 
ع نفسك بتوهم يكون من هذا الغر إال أن ينـزوي يف اخللف ويتوقف عن احلركة، فأنت تترصده لتفرغ مشاكلك النفسية فيه، وال ختد

  . أنك تصنع منه موظفًا ناجحا، بل تصنع منه شخصا سلبيا غري مبدع
  

وجيب أن يكون التأنيب على شيء بناء على جتارب على أرض الواقع، لكي يكون التأنيب ذا فائدة ملموسة، جيب أن يسبقه التشجيع، 
  . لشاهدته بنفسك وفهمته على وجهه الصحيح، وليس بناء على القيل والقا
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  : اقتطع دقيقة يف اليوم لكي
  تراجع أهدافك -1
 تقيم أدائك -2

 تقرر هل يتساوى أدائك مع أهدافك -3

  
  : شعار مدير الدقيقة الواحدة

  .أفضل دقيقة أقضيها هي تلك اليت استثمرها يف الناس
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