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مصئونیت
خانواده

قلب هر آنچه که ما انجام میدهیم.
آنرا با شما انجام میدهیم و به بهترین
شکل انجام میدهیم.
هر یکی نخ های اصلی هستند ،همگی اهمیت یکسان دارند،
باهم محکم بافته شده اند ،در بافت و شخصیت موسسه ما و
هر کسی که از ما نمایندگی میکند نهادینه شده اند.
ما زیرکی را نسبت به کمال ترجیح میدهیم و میدانیم که هیچ
پیشرفتی بدون تغییر حاصل نمی شود.
ما سریع و تیز هوش هستیم و با آموخته ها خود را عیار
می سازیم ،ما در حال تکامل سازمان خود هستیم تا آینده را
رهبری کنیم.
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خانواده

مصئونیت

مراقب همکاران تان باشید.

مراقبت دوستان خویش و خود تان باشید.

یکدیگر را ببخشید و از هم حمایت کنید ،همیشه مهربان باشید .در روابط
تان شجاع و حساس باشید .در مواقع تضاد ،تلیفون را
بردارید یا به صورت حضوری از هم دیدن نموده و مسئله را حل کنید.
دلسوز باشید و به اعضای تیم که درگیر یا قهر معلوم می شوند شخص ا ً
رسیدگی کنید.
تقدیر ها را با افتخار در جمع انجام دهید ،و فیدبک های مهم را در حد
امکان به صورت خصوصی ارایه کنید.
همیشه نسبت به یکدیگر وفادار باشید ،و همزمان با وفادار بودن هیچگاهی
با مصئونیت یا سازمان مدارا نکنید.
با دیگ ران همان رفتاری را داشته باشید که توقع دارید با شما داشته باشند.
همیشه محترمانه برخورد داشته باشید و
تفاوت های دیگ ران را بپذیرید.

این یک د رایت است ،از همه مهمتر.
م راقب دوستان خویش و خود تان باشید.
نه تنها مسئول مصئونیت خود ،بلکه از آنها نی باشید .اینگونه
شما میتوانید عشق تان را در عمل پیاده کنید.
ب رای سالمت آنها و خودتان برنامه ریزی کنید.

صرفه جویی

توانمند سازی

به روش های فکر کنید که بتوانیم کار
ها را بهتر ،سریعتر ،ارزان تر و مصون
تر انجام دهیم.

ما عمل میکنیم و تیم خود را تشویق میکنیم.

روش هایی را ب رای انجام بهتر ،سریعتر ،مصئونتر ،و
همیشه ارزانتر کار ها دریابید .اگر شما
واقع ا ً کوشش کنید ،شما روش هایی را ب رای ذخیره کردن پول،
صرفه جویی در زمان ،کاهش تقسیم اوقات ها
و اف زایش ارزش خواهید یافت .همیشه قبل از جلسات
آمادگی بگیرید تا بتواند آنها را به گونه ای موثر
و در کمترین زمان ممکن انجام دهید .در وقت تان صرفه
جویی کنید – این با ارزش ترین منبع در زندگی شما است.

به نزد رهبر تان ب رای مشاوره بروید نه اجازه .یک رهبر به خوبی تیمی است
که در اطرفش جمع کرده است ،و اینجاست که توانمند سازی خود به خود می
آید.
یک رهبر نباید خود را یک تصمیم گیر بپندارد ،بلکه اساس ا ً باید به عنوان
یک مشاور ب رای تیم کام الً توانمند خود عمل نماید .رهب ران باید اهداف چالش
بر انگیز را به صورت واضح تشریح نمایند ،بعدا ً تیم خود را تشویق نموده و
توانمند سازند تا به این اهداف دست یابند.
هنگامیکه شما با در نظر داشت ارزش های ما عمل میکنید ،شما توانمندی
عالی ب رای عمل و خطر کردن دارید.
خالق باشید ،مهم نیست چه وظیفه ای دارید .از شریک ساختن نظریات
تان با دیگ ران نه راسید .همیشه به دنبال نظریات بوده و انتقاد پذیر باشید و
هیچگاهی ناکام نخواهید شد .یک خطر مشخص را با داشتن پالن  Bبپذیرید،
و شما همیشه در شغل تان پیشرفت خواهید کرد.

صداقت

اهداف چالش بر انگیز

آنچه را که میگویید ،انجام دهید.

ما به اهداف چالش بر انگیز فکر میکنیم.

تمامی ارزش ها حیاتی هستند و باید از صمیم قلب پذیرفته
شوند – مانند میز غذای نیست که شما از میان آن انتخاب
کنید.
وقتی میبینید دیگ ران از ارزش های ما منحرف شده اند،
همت صحبت کردن را داشته باشید .رو راست باشید ،همیشه
– آنچه در دل تان است بگویید ،آنچه را میگویید باید از دل
تان باشد.
همیشه وقت ما زمانی با صداقت عمل مکنیم ،ما همیشه
ارزش های مان را به نمایش میگذاریم .اصل مست راح را
در زندگی بخاطر داشته باشید – همیشه پاکتر از آنکه می
یابید رها کنید ،بهترین کسی باشید که میتوانید باشید.

یک ارزش از همه مهمتر .هیچگاهی با سطح چالش تان راضی نشوید.
در انتهای عمق حوض باشید ،غواصی بیاموزید ،به هر اندازه که میتوانید.
اگر هدف اولیه تان
دست یافتنی است ،هدف جدید تعیین کنید که ب رایتان دست نیافتنی باشد و
ب رای دستیافتن به آن از ارزش های ما پیروی کنید.
پالن  Bزرهی شما از ما محافظت خواهد کرد.
هیچگاهی هنگام درخواست کمک تردید نداشته باشید ،و هنگام بروز
آشفتگی یا چالش های تفوق نا پذیر با ما شریک سازید.
شما تنها زمانی ناکام می شوید که به تنهایی عمل کنید و به خانواده تان
فرصت ندهید تا با شما کمک کنند.
اگر شما در پالن  Aتان موفق شده اید
یا ناکامی آن را با پالن  Bتان تالفی کرده اید ،شما نهایت ا ً موفق شده اید – شما
یاد گرفتید و نهایت ا ً در شغل تان پیشرفت نموده اید.
بخاطر بسپارید ،با اینکه این سفر شخصی شما است ،ما همه ب رای کمک
حاضر هستیم .به عنوان یک تیم .به عنوان یک خانواده.

همت و اراده

اشتیاق

ما هیچگاهی تسلیم نه می شویم.

ما مثبت نگر و پر انرژی هستیم.

در زمان مشکالت ،و اکث را ً هنگام انتخاب کردن اهداف چالش بر
انگیز مشکالت پدیدار می شوند ،تسلیم نشوید یا اهداف تان را
پایین نکنید ،بجای آن کمک بخواهید.
چالش تان را خودتان انتخاب کنید ،اما ب رای حل مشکالت به
رهبر تان بپیوندید – با باال شریک سازید نه پایین.
تیم تان به شما اعتماد و باور دارند که آنچه را که دیگ ران حتی
نمیدانند ،شما میتوانید به آن دست یابید.

در هر گروه که می پیوندید ،مثبت نگر ترین و پر انرژی ترین
فرد باشید .دیگ ران را تشویق کنید ،به ویژه در زمان ناکامی .این را
بدانید که در عقب هر شکست بذری به سوی یک فرصت مساوی
یا بزرگتر است ،شما فقط باید آن را دریابید .غریزه طبیعی شما
باید همیشه مهربان و مشوق باشد.

فروتنی

خلق ایده ها

ما در رهبری خود حساس هستیم.

همیشه به دنبال راه های بهتر باشید.

این ارزش در تمامی سایر ارزش های ما به صورت ذاتی نهفته بوده و باید
در تمامی اعمال ما منعکس گردند.
بدانید که در آخر ،مهم نیست که شما در چه موقفی ق رار دارید ،در چشمان
خداوند شما نه از کسی ارزش کمتر دارید نه بیشتر.
حساس باشید ،خطر را قبول نموده و باالی دیگ ران کام الً اعتماد نمایید.
هر زمان که ممکن باشد از آنها تقدیر کنید.
همیشه در حد امکان دیگ ران را مقدم بشمارید .اگر شما یک رهبر هستید و
نشان میدهید که شما تیز هوش ترین فرد در اتاق هستید ،شما به عنوان یک
رهبر ناکام هستید ،چون این کار باعث تشویق دیگ ران نه می شود.
به کسانی که در اط راف شما هستند پیشنهاد همکاری کنید ،حتی کوچکترین
اشاره میتواند روز یک شخص دیگر را کام الً دگرگون کند.

ایده های که احمقانه به نظر می رسند میتوانند زندگی تان ،دنیای
شما و دنیا را تغییر دهد.
به ایده های شجاعانه و احمقانه – با پالن  Aتان – ضربه بزنید،
اما همیشه با پالن زرهی  Bتان از ما محافظت کنید.
پالن های  Aاکث را ً ناکام می شود ،و این مشکلی ندارد ،اما نه در
صورتیکه شما یک پالن  Bقابل اطمینان از قبل نداشته باشید.
از حرف زدن نه ه راسید ،اما اگر شما کسی هستید که به ایده ها
گوش میکنید و یک داستان نبرد کهن دارید که ممکن ایده را بکشد،
خاموش بمانید و بخاطر بیاورید – اگر یک ایده در اول احمقانه به
نظر نرسید ،به احتمال زیاد یک ایده چندان عالی نیست.

هرگز به این شک نکنید که
یک گروه کوچک از شهروندان
اندیشمند و متعهد میتوانند دنیا را
تغییر دهند؛ در حقیقت ،این تنها
قدرتیست که این توانایی را دارد.
– مارگاریت مید

نهایت اً ،بخاطر داشته باشید...

