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 ءجزء العمليات وجز -أن معظم المؤسسات عادة ما تنقسم إلى قسمين على ا ما يتم الحديث غالب  

 يديرون الشركة أو  مساعدة أولئك الذين  والموظفين هب الجزء الخاص  الموظفين ، ووظيفة

 يوجه . وبالتالي على االستشاري أن ا عي أداء مهامهم بشكل أعضلعما  أو المنظمة ععلياأل

رئيسي المباشر بما يريد معرعته أو بطريقة حل المشكلة وأن يقوم الرئيس بتعليم الرئيس األعلى ال

 األو .  ن أهم المشكالت التي تواجه االستشارات هى الوصو  إلى المسؤووهذه نقطة مهمة أل

ألو  عي المؤسسة، ععليك البحث عن مع رئيس ال يسمح لك بالوصو  إلى الرجل ا تعمل  إذا كنت

ألن  تغيير الموضوع. األعضل عي هذه الحالة   أن يفعله؟ تريد ، لجعله يفعل ما  آخر طريق 

ا تطلب منه القيام به ، عانتقل إلى شيء شيئ إذا كان ال يريد أن يفعل . حاعلة حاعلته وهو سائقهاال

االستمرار عي  األعضل مساعدته على القيام باألشياء التي يريد القيام بها بدالً من من .آخر سيفعله

دة العرض عليه مرة أخرى اوعليك اع . االصرار على شيء هو غير مهتم به وال يريد القيام به

   عي توقيت آخر. 

ع علسفة تشج هي و) البرجماتية تعني العمل ،  هي أحد تخصصات المستشار البراغماتيةتعتبر  

 عضلاهداعهم بشكل أ األشياء التي تحقق واألساليب لتنفيذ  أن يبحثوا عن الطرق  الناس على 



يعتبر من العمليات الصعبة  ا عام 14تغيير أي شخص بعد سن   عملية  . (إلى غايتهموالوصو  

إن لم تكن مستحيلة  وتزاد الصعوبة كلما تقدم االنسان عي السن  . وهنا تواجه المستشار المشكلة 

قناعهم. وا همليه أن يغير تفكيرعي أنه يتعامل مع أشخاص كبار عي السن من أجيا  مختلفة  وع

 د وهنا يمكن أن يجعي مكانهم والنظر إلى العالم من منظورهم ،  هوضع نفس الي يجب عليه وبالت

   ه عي أداء عمله. أشياء يمكن أن تساعد

وينصح بضرورة  دراسة القيادة وعليك دراسة القادة.  إذا كنت تريد تقديم المشورة للقادة ، ععليك 

 فكر هؤالء الناس ، وكيف يتخذونهناك دروس رائعة حو  كيف ي  العسكريين.  القادةالقراءة عن 

ادة لتكون يا عي القيجب أن تصبح طالب "، وكيف ينجحون. القرارات ، وما يزعجهم ، وأين يفشلون

عي ما يجب ععله بعد ذلك ألن ن يعلى المستشار مساعدة المديروبالتالي   ."للقياد  الا ععامدرب

  .يخبرهم إلى أين يذهبونوجد أحد ال يللقيادة هو أنه  التحدي األكبر

وقت عملون عي الين يوبالتالي أكبر مشكلة تواجه المستشارين هى نقص المعرعة ، عالمدير  

اع وعيه ا  لو هناك اجتمثومه عي لحظة معينة على سبيبل الموبالتالي هم يحتاجون المعلالحقيقي 

 لويجب أن تكون حاضرة لدى المستشار، ألنه  المسؤو ، هنا  يحتاجهامة معينةحاجة إلى معلو

ن إ ، أو تفقد أهميتها. ة ربما تكون هذه المعلومة قديمةوعاد بالمعلومة بعد عتر االجتماع  غادر هذا

األو  هو  ،لديه ثالثة أهداف أساسية كقائد القائد  القيام باألشياء عي الوقت الفعلي أمر مهم حقًا ألن

  لثاني او  ، وتحديد المهمة المطلوبة  تحديد المجاالت الجديدة التي يريد أن يذهب إليها ويعمل بها

المهمة ، إلى أين بوتذكيرهم تعليمهم وتدريبهم هو الثالث ، و حث األشخاص على إنجاز المهمةه

 يجب تحفيزها وتنشيطها إلنجاز هذه األشياء. نتجه ، ولماذا نذهب إلى هناك ، ولماذا الناس 

يل األشياء ، وتحديد أين يتعين عليهم تغيير واألدوار المتبقية لهؤالء القادة هي المراقبة ، وتعد

االستراتيجي هو امتالك مهارات ار وهذا يتطلب من المستش  . االتجاه لتعديل ما توصلوا إليه

 .مشورة عي الوقت الفعلي على الفورتقديم الل لفظية ممتازة

 

  


