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السلوك اإليجابي  ..الحل األمثل المطلوب في بيئة العمل
املصدر :شيترا ريدي  Chitra Reddyبتصرف :محرر النشرة
نحــن يف مجموعــة أوريجــن
وضمــن التزامنــا الكبيــر باملســؤولية
اإلجتماعيــة ،فقــد قــررت اإلدارة
التركيــز علــى أهــم املواضيــع شــيوع ًا
بــن األفــراد واملؤسســات أال وهــو
فــراغ الســلوك اخلاطــئ وكيفيــة
تصحيحــه .
ابتــداء ًا مــن هــذا العــدد ســنخصص
مســاحات داخــل النشــرة ُتركــز علــى
هــذا املوضــوع الهــام ونبــدأ بالســلوك
املهنــي ومــن ثــم ســنتطرق إلــى
تصحيــح الكثيــر مــن الســلوكيات
اخلاطئــة يف املجتمــع.
يف كل بيئــة عمــل جتــد أنــواع مختلفــة
مــن املوظفــن بســلوكيات مختلفــة
ـيوعا
ً
أيضــا .وأكثــر هــذه الســلوكيات شـ ً
هــي اإليجابيــة ،الدبلوماســية أو
العقليــة الســلبية .أول ســلوكني
(اإليجابيــة و /أو الدبلوماســية)
ال يؤثــران ســلب ًا علــى بيئــة العمــل،
بينمــا ُيشــكل (الفكــر الســلبي) عائقً ــا
للتعامــل مــع املوظفــن الســلبيني ،ملــا
يســببونه مــن اضطــراب لبيئــة العمــل
وتلــوث أخالقياتهــا.
مــن الصعــب جــد ًا حتديــد املوظفــن
ذوي الســلوكيات الســلبية يف مــكان
فهــم كالقنابــل املوقوتــة
العمــلُ ،
يصعــب مالحظتهــا حتــى تنفجــر.
ولذلــك مــن املهــم جــد ًا معرفــة
املوظفــن ذوي املواقــف أو الســلوكيات
الســلبية واحلــد مــن تأثيرهــم علــى
األداء الوظيفــي لتجنــب وقــوع أي
ردود فعــل ســلبية يف بيئــة العمــل.
ومــن هــذا املنطلــق ،وبعــد مالحظــة
عــدد مــن املواقــف الســلبية يف مــكان
العمــل .خ ُلصنــا ببعــض الصفــات
الســلبية واملشــاكل الســلوكية األكثــر
شــيوع ًا يف مــكان العمــل ،وهــي
كالتا لــي:

 .1املبالغــة يف ردة الفعــل
عنــد حــدوث خطــأ مــن ِقبــل
أحــد زمــاء العمــل:

مــن أكثــر املواقــف الســلبية شــيوع ًا عــن زمــاء العمــل أو نشــر
يف مــكان العمــل هــي املبالغــة يف ردة ا لشــا ئعا ت :

هنــاك بعــض املوظفــن ذوي
الســلوك الســلبي الــذي يقومــون
بنشــر الشــائعات أو التعليقــات علــى
حيــاة زمالئهــم الشــخصية يف مــكان
العمــل .هــذا الســلوك قــد يدمــر
الشــخص املقصــود متام ـ ًا ،إضافــة
إلــى أنــه ســيك ّون صــورة ســلبية عنــه
بــن املوظفــن .نشــر الشــائعات هــي
واحــدة مــن أكثــر أنــواع الســلوكيات
شــيوع ًا التــي تؤثــر ســل ًبا وبشــكل
كبيرعلــى بيئــة ومــكان العمــل.

الفعــل اجتــاه أخطــاء الزمــاء ،هنــاك
عــدد قليــل مــن النــاس ذوي الســلوك
الســلبي الذيــن يحاولــون تدمير مهن
اآلخريــن مــن خــال تســليط الضــوء
علــى أخطائهــم .مــن الطبيعــي جــد ًا
أن يرتكــب املوظــف اخلطــأ يف عملــه،
أيضــا جعــل املوظــف
ومــن الضــروري ً
يدرك خطأ ومســاعدته على تخطيه
وعــدم حدوثــه مــرة أخــرى .ولكــن
نشــر تفاصيــل هــذا اخلطــأ بشــكل
ســلبي يف جميــع أنحــاء املكتــب قــد
يــؤدي إلــى شــعور املوظــف باإلحبــاط
وبالتالــي يؤثــر ســل ًبا علــى إنتاجيتــه .3 .اغتيــاب اإلدارة أو زمــاء
العمــل:
 .2التحــدث بشــكل ســيء التحــدث عــن اآلخريــن بالســوء يف

غيابهــم (الغيبــة) مــن التصرفــات
الســلبية التــي يجــب جتنبهــا،
خصوصــا عندمــا يطــال هــذا
ً
الســلوك التحــدث عــن قــرارات اإلدارة
أو التعليــق علــى أداء أو طريقــة
تفكيــر الزمــاء.

 .4الهيمنــة علــى الفريــق أو
عــدم التماشــى مــع آراء كبــار
املســؤولني:

عــدم التوافــق مــع زمــاء العمــل
خصوصــا املتميزيــن منهــم مــن
ً
أيضــا يف بيئــة
الســلوكيات الســلبية ً
العمل ،فعلى سبيل املثال من يحمل
هــذا الســلوك مــن املوظفــن تــراه إمــا
يفــرض رأيــه ليهمــن علــى باقــي
أعضــاء الفريــق أو يعــارض جميــع
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آرائهــم واألمــر ســيان مــع أعضــاء مســتمر كل يــوم مــن قبــل زمالئــك جتعلــه يتخــذ قــرار أخــذ فتــرة راحــة مقبولــة يف جميــع األوقــات:

دائمــا مايعاكــس
اإلدارة فتجــده
ً
توجهــات وقــرارات املســؤولني.

 .5عــدم تقبــل النقــد مــن
اآلخريــن:

ـادا
كل موظــف البــد وأن يتلقــى انتقـ ً
مــن زمالئــه أو مســؤوليه وقــد يكــون
هــذا النقــد جيـ ًـدا أو غيــر جيــد ،علــى
املوظــف أن يكــون ذو صــدر رحــب
لتقبــل جميــع االنتقــادات ومــن
حقــه أن يعــارض هــذا النقــد ،ولكــن
محاربــة هــذا النقــد بنزعــة انتقاميــة
أو هجوميــة ُيعــد ســلوكً ا ســيئًا.

 .6عــدم تقديــر جهــود
ا آل خر يــن :

عندمــا يبــذل املوظــف جهـ ًـدا يف
إجنــاز مشــروع أو حتقيــق هــدف أو
مهمــة موكلــة إليــه البــد وأن يتلقــى
الثنــاء واإلطــراء علــى هــذا اإلجنــاز،
هنــا يبــرز املوظفــون الســلبيون الذيــن
اليقــدرون زمالئهــم الكادحــون،
بــل بـ ً
ـدل مــن إطرائهــم يقومــون
بالتحدث ســل ًبا عنهم .هذا الســلوك
الســلبي مــن أســوأ التصرفــات يف بيئــة
انطباعــا ســيئًا
العمــل ،فهــو يعطــي
ً
عــن املوظــف.

 .7ترقــب املديــح مــن الزمــاء
أو املســؤولني علــى الــدوام:

يف بيئــة العمــل ُيعــد توقــع التقديــر
املســتمر والثنــاء علــى األداء مــن
املواقــف الســلبية األكثــر تكــراراً.
ال تتوقــع أن يتــم مدحــك بشــكل

أو مســؤوليك حتــى ولــو كان أدائــك
جيـ ًـدا .لــن تتمكــن اإلدارة العليــا أو
كبــار املوظفــن مــن تشــجييع ومــدح
املوظفــن كل يــوم ،مــن الطبيعــي
جــد ًا إغفــال مــدح بعــض املوظفــن
يف بعــض األوقــات علــى الرغــم مــن
أدائهــم اجل ّيــد.

 .8التعبيــر عــن الــرأي
فظــة:
بطريقــة

مــن العمــل ،ويف مثــل هــذه احلــاالت
جتــد بعــض املوظفــن ال يقــدرون
مثــل هــذه املواقــف بــل وينتقدونهــا
بشــكل ســلبي ويقللــون مــن احتــرام
مشــاعر زمالئهــم بطريقــة قاســية.

 .10افشــاء أســرار زمــاء
ا لعمــل :

يف كل مؤسســة توجــد معلومــات
وتفاصيــل ســرية وخاصــة بالشــركة
أو موظفيهــا .وأحيا ًنــا يكــون مــن
الضــروري تقاســم املســألة الســرية
بــن الفريــق ولكــن ليــس خارجــه.
يف مثــل هــذه احلــاالت ،قــد جتــد
بعــض املوظفــن الذيــن اليحترمــون
ويفشــون أســرار
هــذه اخلصوصيــة ُ
زمالئهــم .هــذا النــوع مــن الســلوك
قــد يضــر الفريــق وكذلــك يخلــق
صــورة ســيئة للشــخص بــن زمالئــه
يف العمــل.

كموظــف – باختــاف مســماك
الوظيفــي – عندمــا تطــرح رأ ًيــا مــا
علــى زمالئــك أو أعضــاء األدارة قــد
يتــم األخــذ بهــذا الــرأي وقــد يحــدث
عكــس ذلــك عندمــا يكــون رأيــك غيــر
مباشــر يف عمليــة تطويــر الشــركة.
هنــاك بعــض املوظفــن الذيــن قــد
يعبــرون عــن اســتيائهم يف حــال
عــدم األخــذ برأيهــم بطريقــة وقحــة،
كضــرب الطاولــة أو الصــراخ للتعبيــر
عــن ذلــك .هــذا الســلوك مزعــج جـ ًـدا
حتمــل املســؤولية
يف مــكان العمــل ألنــه اليتماشــى مــع  .11عــدم
ّ
األخــاق املهنيــة ويعكــر صفــو العمل .عنــد ارتــكاب أي خطــأ:
مــن الشــائع جــد ًا وقــوع األخطــاء يف
 .9التقليــل مــن احتــرام كل بيئــة عمــل .هنــاك عــدد قليــل مــن
عواطــف اآلخريــن:
حتمــل
النــاس الذيــن يتخوفــون مــن ّ
كل موظــف يف بيئــة العمــل قــد مســؤولية ارتــكاب اخلطــأ أو يتهربــون
يكــون لــه منــط حيــاة مختلــف وآراء مــن االعتــراف بــه .هــذا النــوع مــن
شــخصية مختلفــة يف العديــد مــن املواقــف يؤثــر ســل ًبا علــى الفريــق
القضايــا .أحــد أكثــر الســلوك ّيات بأكملــه .حتمــل مســؤولية اخلطــأ
ـواءا كانــت نتائجــه
الســلبية يف العمــل هــو إظهــار عــدم أمــر ال بــد منــه سـ ً
االحتــرام آلراء اآلخريــن .علــى ســلبية أو إيجابيــة.
ســبيل املثــال ،قــد يكــون لــدى بعــض
املوظفــن حــاالت شــخصية طارئــة  .12الطبيعــة املنطويــة غيــر

الطبيعــة املنطويــة ال ميكــن اعتبارهــا
كســلوك ســلبي ،ولكــن هنــاك
احتمــاالت أن يســاء فهمهــا مــن قبــل
الفريــق ألن صاحــب هــذا الســلوك
ال يتشــارك أي شــيء مــع زمالئــه
أو أنــه مييــل إلــى البقــاء بعيـ ًـدا عــن
الفريــق بشــكل متك ـ ّرر .هــذا الطابــع
االنطوائــي جــد ًا قــد يصبــح مشــكلة
عندمــا يبقــى املوظــف بعيــد ًا عــن
وخصوصــا يف أوقــات هامــة أو
الفريــق
ً
حرجــة يف الشــركة.
بيئــة العمــل مجتمــع مصغــر يتكــون
مــن شــخصيات مختلفــة مــن النــاس.
وال مفــر أنــه عندمــا يكــون للموظــف
ـلبيا فإنــه يؤثــر ســل ًبا علــى
موقفً ــا سـ ً
بيئــة العمــل بأكملهــا .واألهــم مــن
ذلــك أن الطاقــة الســلبية قــد تؤثــر
علــى إنتاجيــة املوظفــن.

إدارة الشــركة ليســت املســؤول األول
فعمــا
عــن جعــل بيئــة العمــل مكا ًنــا ُم ً
باألفــكار والســلوكيات اإليجابيــة ،بــل
هــو واجــب كل موظــف مــن خــال
ضبــط ســلوكياته يف مــكان العمــل.
مــن املهــم جــد ًا أن نتذكــر أن أي
نــوع مــن اخلالفــات أو املشــاكل يف
العمــل بــن أعضــاء الفريــق ال ميكــن
معاجلتهــا ّإل بالتفكيــر اإليجابــي
اجتــاه كل شــيء .بهــذه العقل ّيــة ميكــن
لــكل موظــف أن ينمــو شــخصيا ،و
ُتصبــح بيئــة العمــل مكان ـ ًا صحي ـ ًّا
أفضــل لإلجنــاز.
"السلوك أهم بكثير من املظهر،
الهبة ،وحتى املهارة املوروثة أو
ِ
عمر أو
املكتسبة .السلوك قد ُي ّ
يدمر مجتمع ،شركة ،مسجد،
كنيسة أو حتى منزل .لدينا
اخليار التخاذ السلوك األفضل
لكننا النستطييع تغيير
متاما بأن
احلتميات .أنا مقتنع ً
احلياة ُتشكل  ٪١٠مما يحدث لنا
و  ٪٩٠من ردة فعلنا جتاه هذه
يكمن السلوك".
املواقف ،وهنا ُ

– تشارلز سواندال –
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ُ
جهات مانحة دولية تضاف لقائمة شركاء
التدريب لمركز أوريجين
يتعــاون مركــز أوريجــن للتدريــب مــع
جهــات مانحــة دوليــة جديــدة لتوفيــر
برامــج تدريبيــة مختلفــة تلبــي
احتياجــات ســوق العمــل ،والتــي يتــم
حتديدهــا بعــد عــدة دراســات حتليلــة
يقــوم بهــا فريــق مختــص لتحديــد
احتياجــات ســوق العمــل التدريبيــة
وباخلصــوص دائــرة البحــوث
والدرا ســات.
وقــد مت التعــاون مؤخـ ًـرا مــع عــدة
جهــات دوليــة مانحــة ،مــن بينهــا
جمعيــة إدارة املــوارد البشــرية
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة
 SHRMوالتــي ســيتم االســتفادة
مــن برامجهــا االحترافيــة التــي
تخــدم احتياجــات املهنيــن والعاملــن
يف مجــال املــوارد البشــرية كشــهادة

"مهنــي محتــرف يف املــوارد البشــرية مــن الباحثــن عــن عمــل باخلصــوص
 "SHRM-CPوشــهادة "كبيــر لإلملــام بهــذه األساســيات.
املهنيــن احملتــرف يف املــوارد البشــرية
اجلديــر بالذكــر أن مركــز أوريجــن
. "S H R M - S C P
للتدريــب وباخلصــوص دائرة البحوث
كذلــك مت التعــاون مــع معهــد والدراســات فيــه ،تقــوم باختيــار
الرقمــي
التســويق
ـاءا علــى
بآيرلنــدا اجلهــات املانحــة الدوليــة بنـ ً
 DMIوالــذي ســيطرح برامــج يف قــرارات مدروســة تؤثــر عليهــا بشــكل
مجــال التســويق الرقمــي وقنــوات مباشــر احصــاءات ومقارنــات بــن كل
التواصــل االجتماعيــة جلميــع جهــة مانحــة للبرامــج التــي يطمــح
ممارســي ومحتــريف العالــم الرقمــي مركــز أوريجــن لطرحهــا يف ســوق
كبرنامــج "مســوق رقمــي معتمــد العمــل ،كمــا ُتعــد ُســمعة هــذه اجلهــة
أيضــا مــن أهم
 Certified Digital Marketingواالعتــراف الدولــي بهــا ً
."P r o f e s s i o n a l
النقــاط التــي تؤخــذ بعــن االعتبــار.
وقــد طــرح مركــز أوريجــن للتدريــب
باإلضافــة إلــى برنامــج تقنيــة مؤخــر ًا مســح ًا شــام ًال يهــدف للتعرف
املعلومــات الــذي توفــره الكليــة أكثــر علــى متطلبــات الشــركات
التطبيقيــة بشــمال آيرلنــدا  OCNواملؤسســات يف ســوق العمــل املتنامــي.
والــذي سيســتفيد منــه عــدد كبيــر

ً
ً
ُ
مركز أوريجين للتدريب يطلق مسحا شامال حول إمكانية طرح
مؤهل تدريبي وطني يخدم احتياجات القطاع الخاص
أعلــن مركــز أوريجــن للتدريــب
بالتنســيق مع دائرة البحوث والدراســات
يف املجموعــة عــن إطــاق مســح شــامل
يــدرس املتطلبــات واالحتياجــات
التدريبيــة للقطــاع اخلــاص لتحديــد
إمكانيــة طــرح مؤهــل تدريبــي وطنــي
يخــدم مؤسســات القطــاع.
ويشــمل هــذا املســح الــذي ُيطــرح خــال
شــهر فبرايــر  4أقســام ،معلومــات
دميوغرافيــة ،أســئلة حــول احتياجــات
ســوق العمــل للقطــاع اخلــاص ،أســئلة
حــول املؤهــل التدريبــي الوطنــي،
باإلضافــة إلــى أســئلة عامــة حــول هــذه
الدراســة .ويســتهدف املســح ُصنــاع
القــرار يف مؤسســات القطــاع اخلــاص
من رؤســاء تنفيذيني ومســؤولني ومدراء
املــوارد البشــرية والتدريــب.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن دائــرة البحــوث
والدراســات يف مجموعــة أوريجــن
تهــدف إلعــداد دراســات هامــة وشــاملة
مــن فتــرة ألخــرى تُغطــي كافــة جوانــب
واحتياجــات مجــال التدريــب والتنميــة
البشــرية يف البحريــن واملنطقــة.

واجلديــر بالذكــر أن مركــز أوريجــن
للتدريــب قــد اســتحدث هــذه الدائــرة
بهــدف تكثيــف دراســات الســوق بصــورة
مســتمرة وعمليــة وحتويــل هــذه
الدراســات إلــى نتائــج ودورات تدريبيــة
تلبــي احتياجــات ســوق العمــل البحرينــي
و ا خلليجــي .
وتشــير الدراســات العامليــة بــأن
احتياجــات ســوق العمــل يف أي بلــد كان
يجــب أن تُبنــى علــى دراســات وبحــوث
معمقــة .
وتتنــوع شــركات البحــوث والدراســات
حــول العالــم ،ومــن أهــم هــذه الشــركات
هــي شــركة غالــوب  ،Gallupشــركة
إبســوس للدراســات والبحــوث ،Ipsos
مؤسســة إيكــوس وشــركاه للبحــوث
 ،EKOSشــركة ماكنــزي االستشــارية
 ،McKinseyشــركة ديلويــت
 ،Deloitteباإلضافــة ألقســام
البحــوث والدراســات يف جامعــات عامليــة
مرموقــة تصــدر مجــات حتــوي دراســات
وبحــوث متنوعــة كمجلــة Business
.Harvard Review

يف دراســة نشــرتها ديلويــت
بعنــوان (املــورد البشــري هــو مــن
يفــرض قوانــن العالــم الرقميــة)،
يوضــح املخطــط أعــاه الفجــوات
والثغــرات بــن املنحنيــات األربعــة،
وهــي التكنولوجيــا ،األفــراد،
األعمــال التجاريــة ،السياســة
العامــة ،وأهميــة كل منحنــى يف
توجيــه عالــم املــوارد البشــرية

بفاعليــة نحــو مســتقبل جديــد.
دور الــكادر البشــري هــام جـ ًـدا
يف مســاعدة القــادة واملنظمــات
للتكيــف مــع التكنولوجيــا،
مســاعدة النــاس علــى التكيــف مــع
منــاذج جديــدة مــن العمــل واملهــن
املســتقبلية ،مســاعدة الشــركة
للتكيــف مــع التغيــرات يف املجتمــع
وغير هــا.

أضواء

ً
تكريما إلنجازات المرأة..
أوريجين تحتفل بيوم المرأة
العالمي
تزامن ـ ًا مــع االحتفــاالت بيــوم املــرأة
العاملــي ويــوم املــرأة البحرينيــة،
نظمــت دائــرة اإلعــام والعالقــات
العامــة للمجموعــة بالتنســيق مــع
دائــرة املــوارد البشــرية حف ـ ًا دعــت
فيــه جميــع موظفــات أوريجــن؛
تكرميــا جلهودهــن يف العمــل وجميــع
ً
اإلجنــازات التــي حققنهــا علــى
الصعيــد الشــخصي واالجتماعــي

وعلــى صعيــد العمــل.
وقــد أشــاد الرئيــس التنفيــذي
للمجموعــة  -أحمــد البنــاء بــدور
املــرأة يف املجتمــع وتوجــه باخلصوص
لتهنئــة جميــع موظفــات أوريجــن
بهــذه املناســبة وحثهــم علــى ضــرورة
االســتمرار يف طلــب العلــم واملعرفــة
للتطــور علــى الصعيــد الشــخصي
والوظيفــي.
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اختتام أول دفعة لبرنامج
الدبلوما األساسية في
السفر والسياحة من
بعــد مضــي أشــهر مــن اجلهــد
املتواصــل والتدريــب املكثــف اختُ تمــت
أول دفعــات برنامــج الدبلومــا
األساســية يف الســفر والســياحة
املعتمــدة مــن قبــل احتــاد النقــل
اجلــوي الدولــي  IATAيف احتفاليــة
بســيطة حضرهــا مــدرب البرنامــج
اخلبيــر الدولــي بيتــر هوبــر ومتدربــو
البرنا مــج.
وقــد لقــي البرنامــج إقبــا ًال كبيـ ًـرا
مــن ِقبــل املوظفــن يف هــذا املجــال،
حيــث بــدأ املركــز يف تدريــب الدفعــة
حاليــا مــن هــذا البرنامــج
الثالثــة
ً

والزال الطلــب عليــه يف تزايــد؛
نظـ ًـرا لالهتمــام الــذي يلقــاه قطــاع
الســفر والســياحة يف اآلونة األخيرة.
ويتنــاول البرنامــج مواضيــع عــدة،
أهمهــا قطــاع الســياحة والســفر
وخبــراء الســفر ،أثــر العوامــل
اجلغرافيــة يف التخطيــط للســفر،
إجــراءات الســفر ،أساســيات النقــل
اجلــوي ،النقــل البــري :مقدمــة
يف خدمــات الســكك احلديديــة،
الســيارات واملقطــورات ،منتجــات
وخدمــات الفنــادق ،النقــل البحــري
وغيرهــا مــن املواضيــع املتعلقــة.

اجتياز متدربي برنامج "اللغة
االنجليزية لألعمال" بنسبة
نجاح بلغت 100%
بنســبة جنــاح بلغــت  ،100%اجتــاز
متدربــو برنامــج "اللغــة االجنليزيــة
لألعمــال " املنهــج بنجــاح وتفــوق
بعــد أن أمتــوا الســاعات املفروضــة
للبرنامــج وقدمــوا االمتحــان النهائي
بــكل ســهولة .وقــد أشــادت ادارة املعهــد
باملتدربــن وجهودهــم التــي بذلوهــا
خــال فتــرة تدريبهــم ،كمــا هنــأت
اإلدارة مدربــة البرنامــج الســيدة
ديزيــري بريغــوال التــي ُيعــزى لهــا
هــذا النجــاح؛ وذلــك لتميزهــا يف
تنفيــذ البرنامــج بــكل حرفية وشــغف،
باإلضافــة لتخصيصهــا ســاعات

إضافيــة للتركيــز علــى تقويــة مكامــن
الضعــف لــدى كل متــدرب .وقــد
احتفــل فريــق العمــل بهــذا االجنــاز
دعــوا لــه جميــع موظفــي أوريجــن.
ويعــد برنامــج "اللغــة االجنليزيــة
ُ
لألعمــال" املعتمــد مــن غرفــة جتــارة
وصناعــة لنــدن  LCCIبالتعــاون
مــع  Pearsonواحـ ًـدا مــن بــن
مجموعــة برامــج متنوعــة ُيقدمهــا
املركــز وهــو يســتهدف الباحثــن
عــن عمــل كمايســتهدف املوظفــن
مبختلــف مســتوياتهم .وأن البرنامــج
مدعــوم مــن قبــل وزارة العمــل
وصنــدوق العمــل "متكــن".

 6مركز أوريجين للتدريب

معارضنا يف 2018
Bahrain
Creative 2018
EXPO

مهرجان البحرين الرياضي

اقتبـــــــاس
سلوكك مثل بطاقة األسعار،
يدل على قيمتك أنت
– غير معروف –

Your attitude is like a price
tag, it shows how valuable
you are
- Anonymous quote -

تنميـ ـ ـ ـ ــة الرياضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مسؤولي ـ ـ ـ ـ ـ ــة مجتمعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ورشة «مركزية العميل»لموظفي هيئة تنظيم سوق العمل
الفتــرة مــن  25أكتوبــر  2017إلــى
 16نوفمبــر  2017م بواقــع يومــن
مــن كل أســبوع لــكل مجموعــة.
وقــد ُنفــذت هــذه الورشــة يف مركــز
أوريجــن للتدريــب والتــي قدمهــا
املــدرب واخلبيــر يف خدمــة العمــاء
الســيد ســول بوناكلــي ،حيــث تناولــت
هــذه الورشــة عــدة مفاهيــم يف مجــال
مركزيــة العميــل مــن بينهــا« ،نظــام
مركزيــة العميــل ،أفضــل املمارســات
يف مركزيــة العميــل ،تطبيــق
اســتراتيجية  80/20العميــل -
نفــذ مركــز أوريجــن للتدريــب موظفــي هيئــة تنظيــم ســوق العمــل املركزيــة ،خصائــص املركزيــة ،أهميــة
ورشــة عمــل تدريبيــة ملجموعــة مــن بعنــوان «مركزيــة العميــل» خــال العميــل املركــزي ،باإلضافــة نتائــج

تبنــي منهجيــة مركزيــة العميــل.
وضمــن توصيــات الورشــة اخلتاميــة
مت التنســيق بــن إدارة خدمــات
العمــاء وإدارة املــوارد البشــرية
والشــؤون اإلداريــة يف هيئــة تنظيــم
ســوق العمــل علــى اختيــار قــادة
ـاءا علــى
للمجموعــات األربعــة بنـ ً
مواصفــات ومعاييــر معينــة .وتنــدرج
حتــت مســؤوليات هــؤالء القــادة
احلــرص علــى تطبيــق مــامت التــدرب
عليــه خــال الورشــة يف العمــل
والتواصــل املســتمر مــع أعضــاء
الفريــق حــول ماميكــن تطويــره يف
مجــال خدمــة العمــاء.

أوريجين للتدريب يدشن موقعه اإللكتروني الجديد
www.otcbahrain.com

ضمــن إطــار التــزام مجموعــة
أوريجــن مبواكبــة أحــدث املمارســات
يف مجــال األمتتــة والرقمنــة وتقنيــة
املعلومــات التــي تنتهجهــا للتواصــل
مع جميع عمالئها ،مت تدشــن املوقع
اإللكترونــي اجلديــد ملركــز أوريجــن
ويعــد
للتدريــب مطلــع العــام  2018مُ .
هذا املوقع نتاج جهود مضنية كرسها
طاقــم عمــل قســم اإلعــام والعالقــات
العامــة وقســم تقنيــة املعلومــات يف
املجموعــة مت مــن خاللهــا تصميــم
املوقــع يف إطــار معاصــر يتماشــى مــع
ثقافــة أوريجــن الرائــدة والتــي ترتكــز
علــى مفهــوم الســعي نحــو التميــز،

ومــع املتطلبــات واملعطيــات املعاصــرة
يف املنطقــة التــي تعكــس املنظــور
احلديــث الصديــق للبيئــة والقائــم
علــى العنصــر البشــري يف تعزيــز
الهويــة املميــزة ملجموعــة أوريجــن.
ويزخــر املوقــع اجلديــد بالعديــد مــن
البرامــج التدريبيــة التــي يوفرهــا
مركــز أوريجــن للتدريــب للباحثــن
عــن عمــل ،املوظفــن ،واملؤسســات
باإلضافــة إلــى أحــدث التطــورات
واملســتجدات يف مجــال التدريــب
وتنميــة الكــوادر البشــرية وغيرهــا
مــن املعلومــات والبيانــات التــي يتــم
اتاحتهــا للقــارئ بشــكل عــام.

أضواء
كلمــة احملــــرر

فعالياتنا القادمة

صفاء عبدالغني





مديـ ـ ــر أول إعالم وعالقـ ـ ــات عام ـ ـ ــة



  

EXPERT & KEYNOTE SPEAKER
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Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online

الســودوك ـ ــو لعبــة يابانيــة ســهلة ،مــن دون عملـ ــيات حسـابيـ ــة .تتألــف
شبكت ـ ــها مـ ــن  81خانــة صغيــرة ،أو مـ ـ ــن  9م ــربعات كــبي ــرة يحـ ــتوي كل
من ـ ــها عـ ــلى  9خانــات صغيــرة.
طريقــة اللعــب هــي إكمــال الشبك ـ ــة بواســطة أرق ـ ــام مــن  1إلــى ، 9ش ــرط
اســتعمال كـ ـ ــل رق ـ ــم مــرة واح ــدة فقـ ــط ،يف ك ــل خــط أفقــي ويف ك ـ ــل خــط
عمــودي ويف كل مربــع مــن املربعــات التســعة.
Easy Puzzle 1,957,544,977
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FEB GRAND MILLENNIUM
2018 Muscat, Oman

D OCCUPATION
AN
AL
NG

المؤتمــــر والمعــــرض الخـليـجي السابــــــــع

للصحـــة المثــــالية والمهـــنية

من أجل أداء متميز ومستدام في العمل والحياة

07th-08th MAY 2018
| GR A N D M IL L EN NI UM
MUSCAT - SULTANATE OF OMAN

26

he
GC
C

سودوكو

Sudoku

THE GLOBAL LEADER OF THE FUTURE
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يف ُكل ع ـ ٍـام نب ـ ُـرز لك ــم بحل ــة جدي ــدة
تُترج ــم أهدافن ــا ورس ــالتنا العميق ــة
والت ــي تس ــتهدف مجتمعن ــا ب ــكل مــن خــال حملتنــا التســويقية لهــذا
مكوناتــه والثــروة البشــرية علــى وجــه الع ــام ،س ــنبذُ ل قص ــارى جهدن ــا أن
نك ــون عام ـ ًـا مؤث ـ ًـرا يف س ــلوكيات
اخلص ــوص.
وخصوص ــا
الكثي ــر م ــن الن ــاس
ً
يف ه ــذا الع ــام حملن ــا عل ــى عاتقن ــا املوظف ــن منه ــم؛ مل ــا ل ــه م ــن أث ـ ٍـر
غ ــرس رس ــالة هام ــة ج ـ ًـدا تس ــترعي جســيم علــى أداء املوظفــن واملؤسســة
اهتم ــام ُ
ـرد من ــا ،أال وه ــي وبالتال ــي تط ــور اقتص ــاد اململك ــة،
كل ف ـ ٍ
"الس ــلوكيات اإليجابي ــة" وأهميته ــا ونح ــن عل ــى يق ــن بتظاف ــر جمي ــع
يف احليــاة العامــة وبيئــة العمــل .وال اجله ــود لتحقي ــق ه ــذه املهم ــة.

THE 6TH ANNUAL LEADERSHIP CONFERENCE
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ُقرائن ــا ومتابعين ــا األع ــزاءُ ،أهنئك ــم
بحل ــول الس ــنة امليالدي ــة اجلدي ــدة
وأمتن ــى أن يك ــون ه ــذا الع ــام ملي ًئ ــا
بالنج ــاح واإليجابي ــة يف ظ ــل
التحدي ــات االقتصادي ــة الراهن ــة.

ُيع ــد ه ــذا املوض ــوع أم ـ ًـرا جدي ـ ًـدا أو
جميع ــا ،ب ــل ه ــي ذات
بهم ــا علين ــا
ً
ُم ً
األخ ــاق والس ــلوكيات الت ــي ورثناه ــا
ع ــن خي ــر البري ــة ،نبين ــا الك ــرمي
حم ــد) علي ــه أفض ــل الص ــاة
ُ
(م ّ
والس ــام وه ــي ذاته ــا الت ــي ُذك ــرت يف
جمي ــع الكت ــب الس ــماوية.

DR. MARSHALL
GOLDSMITH

THINK GLOBAL ... AND ACT LOCAL

ee
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هاتف 17 552 878 :فاكس17 552 890 :
البريد اإللكترونيsafa@origin.com.bh :
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املؤمتر اخلليجي الثامن لتطويــر إنتاجيــة الكوادر البشرية
PRODUCTIVITY CONFERENCE

Productivity

 GCC8th

 ٨ - ٧أغسطـــس ٢٠١٨
صاللة  -سلطنة عمان

أوريجيـــن تـــــك

Origin Tech

تطبيقات هامة لكل رائد عمل

تطبيق  | Bufferفيسبوك ،تويتر ،بينتيريست ،جوجل بلص ،ولنكيد
ان ،يتطلــب لتجعــل نفســك نشــطا يف كل هــذه الشــبكات االجتماعيــة
جهــدا ووقتــا كبيريــن وهــذا بالنســبة للبعــض يكــون مبثابــة املشــكلة او
التســبب بامللــل بعــد محاولــة النشــر يف كل شــبكة منهمــا علــى حــدة
الكثــر مــن مــرة وعلــى نفــس الروتــن ،حلــل هــذه املشــكلة يوجــد تطبيــق
 ، Bufferفكــرة هــذا التطبيــق ان تقــوم بربــط كافــة حســاباتك فيــه ،ثــم
القيــام بكتابــة مــا تريــد يف مــكان واحــد داخــل التطبيــق وعنــد الضغــط
علــى نشــر ســيتم نشــر نفــس املوضــوع علــى كافــة الشــبكات االجتماعيــة
املربوطــة يف وقــت واحــد ،او جدولتهــا ليتــم نشــرها يف اوقــات مختلفــة.

 8قصص نجاح
بنسبة نجاح بلغت 100%

مركز أوريجين للتدريب يحقق نتائج مميزة ويسعد بتوظيف
غالبية خريجي برنامج إدارة المشتريات
مت تخريــج دفعــة أخــرى مــن برنامــج وسلســلة التوريــد ،إدارة املشــتريات
إدارة املشــتريات وسلســلة اإلمــداد وسلســلة التوريــد ،وغيرهــا.
والشــئون اللوجســتية  ،CIPSوهــو
برنامــج متخصــص يف مهــارات ويف هــذا الســياق ،أجــرت دائــرة
وأســس سلســلة التوريــد واملبيعــات االعــام والعالقــات العامــة يف
ـاءا مــع عــدد
وتطبيقاتهــا ،حيــث كان خريجــو مجموعــة أوريجــن لقـ ً
هــذه الدفعــة هــم مــن اخلريجــن مــن خريجــي هــذا البرنامــج ومتنــت
اجلامعيــن يف هــذا التخصــص جلميــع خريجيــه مزيـ ًـدا مــن النجــاح
بهــدف إدخالهــم يف ســوق العمــل والتوفيــق.
برواتــب ووظائــف مغريــة ومتميــزة.
املشــتريات
إدارة
برنامــج
واللوجســتيات كغيــره مــن البرامــج
األخــرى الهامــة التــي يطرحهــا مركــز
أوريجــن للتدريــب ،فهــو ممنــوح
مــن ِقبــل املعهــد القانونــي إلدارة
املشــتريات يف بريطانيــا ُ
وتــرى
طالل املرباطي | شركة APM Terminal
امتحاناتــه النهائيــة يف املركــز
الثقــايف البريطانــي British Council
ومــن يحصــل علــى هــذا املؤهــل طــال متخــرج بدرجــة البكالوريــوس
يعتبــر متخصــص معتمــد يف إدارة تخصص إدارة اللوجستيات الدولية،
املشــتريات واللوجســتيات ،وعــاد ًة مــا انضــم لبرنامــج إدارة املشــتريات يف
يكــون ســوق العمــل متلهفً ــا لهــؤالء مركــز أوريجــن وذلــك الهتمامــه
بــكل مايتعلــق باللوجســتيات وإدارة
ا خلر يجــن .
املشــتريات والتوريــد ،وبعــد تخرجــه
وقــد مت توظيــف جميــع مــن تخــرج تقــدم للوظيفــة يف شــركات مختلفــة
ومتــت مقابلتــه مــن ِقبــل شــركة APM
مــن هــذه الدفعــة يف وظائــف مناســبة
يف ســوق العمل ويف مجال املشــتريات  ،Terminalحيــث اجتــاز املقابلــة
بنجــاح نظـ ًـرا لكــم املعرفــة الــذي
والتوريــد واللوجســتيات.
حصــده خــال انضمامــه للبرنامــج
ـاءا علــى أدائــه املتميز
ويشــمل هــذا البرنامــج التدريبــي ،ومت توظيفــه بنـ ً
الــذي عــادة مــا يســتمر ملــدة  10خــال املقابلــة وإملامــه بالكثيــر مــن
أســابيع علــى مواضيــع مختلفــة ،املعل،مــات يف هــذا املجــال.
منهــا :مبــادئ املشــتريات وسلســلة
التوريــد ،عمليــات ومهــام املشــتريات

رؤية مركز
أوريجيــن
للتدريـب
2020

إدارة اللوجســتيات الدوليــة .اســتطاع
عبدالكــرمي احلصــول علــى وظيفــة
مناســبة يف أحــد شــركات الســياحة
والســفر مــن خــال القيمــة التــي
أضافتهــا لــه شــهادة برنامــج إدارة
املشــتريات.
حنان العمري | شركة Infonas

حنــان خريجــة بدرجــة البكالوريــوس
يف احملاســبة وتعمــل كموظفــة يف
قســم احملاســبة واملشــتريات يف شــركة
 .Infonasبعــد انضمامهــا لبرنامــج
إدارة املشــتريات طبقــت حنــان الكثيــر
ممــا تعلمتــه يف البرنامــج وهــذا
ماالحظتــه إدارتهــا يف العمــل كمــا
انهــا اســتطاعت تصحيــح معلومــات
كثيــرة حــول مبــادئ إدارة املشــتريات
ومهــارات التفــاوض مــع املورديــن.
وتنصــح حنــان بشــدة االنضمــام لهــذا
البرنامــج املتميــز.

عبدالكرمي املخلوق | شركة سفريات

بكالوريــوس
خريجــة
بيــان
إدارة اللوجســتيات الدوليــة مــن
بوليتيكنيــك البحريــن وتعمــل يف
مركــز أوريجــن للتدريــب كمطــورة
لألعمــال ،قــررت بيــان االنضمــام
للبرنامــج لتطويــر مهاراتهــا يف
مجــال املشــتريات والتوريــد وبعــد
تخرجهــا مــن البرنامــج طــورت
نظــام إدارة املشــتريات وسلســلة
التوريــد للمركــز مــن خــال مقارنــة
التســعيرات والتفــاوض مــع املورديــن
ممــا وفــر الكثيــر مــن التكاليــف علــى
املر كــز.
مــع متنياتنــا جلميــع اخلريجــن
بحيــاة عمليــة موفقــة.

انضــم املتــدرب عبدالكــرمي املخلــوق
لبرنامــج إدارة املشــتريات يف 2017
بعــد تخرجــه بشــهادة بكالوريــوس

الرؤيــــــة

أن نكون اخليار األمثل واألكثر مصداقية بني مراكز
التدريب يف دول مجلس التعاون اخلليجي من
خالل تقدمي برامج تدريبية متنوعة ومعتمدة دولياً
تنسجم مع احتياجات سوق العمل اخلليجي.

الرسالــة

بيان خالد | مركز أوريجني للتدريب

إبراز فوائد التعلم والتدريب للمؤسسات والكوادر
البشرية وإثراء التدريب املستدام.

القيـــــم

·
·
·
·
·

النزاهة.
املصداقية.
االبداع واالبتكار
الشفافية
الثقة
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ألبوم الصور

Health & Safety induction class for (English for Business) trainees

Advanced Leadership & Management Program

"Basics of Health & Safety" for group of GARMCO's employees

"How to Sell Yourself" workshop for job seekers

The Leadership in Building Customer Service Cultures course

Group discussion during AAT class

During the "leadership in building customer service Cultures" group exercises

The class of the "Certificate in Sales and Marketing Management" (ISM)

VISION:

To be the first training centre
of choice in the GCC through
providing variety of valued
and accredited training
programmes.

Origin Training
Centre vision

2020

MISSION:

Bring the benefits for learning
to many organizations and
individuals in the form of
sustainable post training
impact.

VALUES:
·
·
·
·
·

Integrity
Credibility
Innovation
Transparency
Trust

EDITOR'S PICK
negative attitude people also
speaks ill about an employee who
outperforms in the workplace.
7. Too much expectations on
their presence in the team: In
an office environment, not that
every single day the higher officials
might encourage or compliment
their team members. It is very
natural to forget or miss out
few employees even when they
show a better performance in the
team. One of the most common
negative attitude is expecting too
much in appreciation or always
expecting to be in the limelight
in their own organization. This is

a very suffocating attitude as it
might disturb the whole team as
every one might become very
conscious about each other.
8. Expressing the views in a
very rude manner: Not all times
it is necessary for a team to accept
every single employee’s opinion.
Few employee’s viewpoint or
opinion might be rejected when
it comes to making a progressive
decision for the team. One
of the worst way of showing
negative attitude is expressing
the displeasure in a very rude
manner.
Sometimes,
few
negative attitude employee might
show worst workplace behavioral
attitude like tapping the table, or
shouting in a higher tone in the
team to show their displeasure.
This is a very disturbing attitude
as it might disturb the work ethics

as well ruin the entire atmosphere
in the workplace.
9. Showing disrespect to
others emotions: Every single
employee in an organization
might have a different lifestyle
or various personal opinion on
many issues. One of the most
disturbing negative attitude is
to show disrespect to others
opinion. For example, in an office
where thousands of people work
together, few employees might
feel like taking a break from work
or might have some personal
emergencies, in such cases there
are few senior employees who

do not respect or appreciate
their team member’s decision.
They either try to neglect or
make fun of their team member’s
emotions in a very harsh way.
This kind of negative attitude is
very commonly found among the
employers.
10. A very non-confidential
attitude towards the team
issues: Every
organization might have very
confidential
matters
which
cannot be discussed outside
the team. And it is a necessity
to share the confidential matter
among the team but not outside
the team. In such cases, there
are few employees who always
spreads very confidential matters
outside the team or they do not
maintain any kind of secrets
within themselves. This kind of

negative attitude might harm the
team as well create a bad image
to the person.
11. No ownership, when
committed a mistake: It is very
common to commit a mistake
in a team. There are few people
who either gets scared to take
the ownership of committing
a mistake or in a wanted way
escapes from accepting the
committed mistake. This type
of attitude is not healthy and it
causes a negative vibe in the
whole team. Taking ownership
is a must either in a positive
circumstances
or
negative
circumstances. And it is a very

negative attitude to avoid taking
ownership in a workplace.
12. Introverted nature is not
acceptable at all times: It is not
necessary that every employee
has to socialize with all the
members of the team and be a
very go to person. But is essential
to not be a very moody person
or like have a very introverted
nature. This cannot be called as
a negative attitude, but there are
chances of being misunderstood
by the team as they do not share
anything or they tend to stay
away from the team most of the
times. That too introverted nature
becomes a problem when the
employee stays away from being
in a team while making important
decision making scenarios.
An office environment will have
all types of people. And it is to be
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understood that even when one
employee has a negative attitude
it affects the whole environment.
And most importantly all the
negative vibes might disturb the
productivity of the organization.
A team lead or a manager is
not alone solely responsible to
make the environment positive.
It is the duty of every single
employee to take care controlling
their attitude when it comes
to work. It is very important to
remember, any kind of issues
or problem among the team or
work related can be addressed
only when being positive towards
everything. Like a virus detecting
software for a computer, every
individual employee should work
helping each other to not show
negative attitude to each other.
This not only helps the workplace
become better, but also it helps
every individual employee to
grow personally. Hope this post
helps to know more about what
is a negative attitude and the
different negative attitudes of the
workplace.

Negative attitude
employees are very
difficult to handle
as they cause a
disturbance to the
environment and also
pollute the workplace
ethics. or negative
mind set. The very
first two mind set.
We cannot change
our past. We can
not change the
fact that people act
in a certain way.
We can not change
the inevitable. The
only thing we can
do is play on the
one string we have,
and that is our
attitude.
_ Charles R. Swindoll
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Types of Negative Attitudes in
the Workplace
Source: Chitra Reddy

Every workplace environment has different types of employees with different kinds of attitudes. The most common different types of
attitudes are being positive, very diplomatic or negative mind set. The very first two mind set will not disturb the environment mostly.
But negative attitude employees are very difficult to handle as they cause a disturbance to the environment and also pollute the
workplace ethics. One most important thing to be noticed is, it is very tough to pick or identify the negative attitude people in the
workplace as they are like a grenade. It would be found only when it explodes. Hence, it is very important to identify these negative
attitude people and stop making them affect the job performances or not create any negative vibes among the work environment.
Read this post to know more about the different types of negative attitudes in the workplace.

Here are the few most common
negative traits found in the
workplace or different types of
attitude problem in the workplace.
1. Exaggerating coworkers
mistakes in the team: One
of the most common negative
attitude found in the workplace
is exaggerating others mistakes
which is not a very decent
attitude. It is very natural for an
employee to commit mistake in
their work. There are few negative
attitude people who tries to ruin
others career by highlighting their
mistakes committed by them.
Yes, it is very essential to make
them understand their mistake
and help them recover from it.
But not spreading it throughout
the office, as it will eventually pull
them down and feel bad about it.
2. Speak ill about others
employees or spread rumors:
There are times where few
employees miss out in their
personal or professional life. And
it might also reach the workplace
by many loopholes. In those
cases, there are few negative
attitude employees who spread
the rumors or comment on others
personal life in the workplace.
This will totally ruin the affected
person as well as it will create
a negative image on them.
Spreading rumors is one of the
most common type of negative
attitude which has a lot of impact
on the workplace.
3. Back biting about the
managers or co-workers: It
is a very bad manner to speak
about a person when they are not

cannot be accepted. One of the
most common negative attitude is
to oppose or fight back when they
do not receive good criticisms.
Showing attitude or retaliating on
negative comments is not a good
way to show opposition.

present in the place.
This does not mean
you should never
speak about anyone
in the workplace,
but it is very negative
to speak ill about
others or comment
about
others
when they are not
present in the place.
Especially, commenting upon the
manager’s opinion or speaking
about others way of thinking is a
very negative attitude in the work
environment.

team or never go in sync with the
team’s opinion. It is good to have
an individuality in a team but do
not create a havoc or always try to
oppose the higher official’s verdict
on any issues in the workplace.

4. Dominate the team or do
not be in line with the higher
officials: Being not in line with the
motive of the organization is also
one negative attitude exhibited
by the employees. For example,
there are few employees who
always tries to dominate the

5. Never accepting the
criticisms: Every employee may
receive both kind of criticisms
from their colleagues or higher
officials. It is very natural to feel
bad when receiving negative
comments. But this does not
mean, no negative feedback

الشهادة االحترافية يف التسويق الرقمي
Certified Digital Marketing
Professional

It can provide you with an introduction to key digital
marketing specialisms, from mobile marketing and
social media marketing to Email marketing, PPC
marketing and SEO.

Sign up today

6. Do not compliment the
good work of other, rather
try to pull them down by
speaking negative: There are
times where co-workers might
perform their best or have a good
set back of their project. At that
times, there are few employees
who do not appreciate others
good work or never compliment
any other employees in the
office. This is one of the worst
negative attitude which ruins an
individual’s character completely
as appreciating or encouraging
co-workers is very important in
the workplace. Worst case is
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Gulf Aluminum Rolling Mill
Company (GARMCO)
Bahrain-based Gulf Aluminum
Rolling Mill (GARMCO) is the
first and one of the largest
downstream aluminum facilities in
the Middle East for rolling, cutting
and fabricating aluminum. With
an annual production capacity
of 165,000 tones, GARMCO
specializes in producing highquality flat rolled aluminum
products in various sizes and
alloys, including sheets and coils.
These products are exported to
key markets around the world –
stretching from Australia to the
USA – to over 2,000 customers
in more than 45 countries.

has helped in training several
of
GARMCO’s
employees
with
different
aspects
to
maintain a sustainable human
resources development. OTC
recently trained a group of
GARMCO employees in “Basic
Occupational Health & Safety”
which is an essential topic for
their employees to be trained in,
providing a basic understanding
of the Occupational Health and
Safety acts.

In addition to “Aspire” project,
the human capital development
initiative between Origin and
GARMCO to provide new
employment opportunities for
Bahrainis, Origin Training Center

EFS Facilities Services
EFS Facilities Services is a regional
leader in delivering integrated
facilities management services
across the Middle East, North
Africa, South Asia and Turkey.
EFS has been accredited for
over 17 years in providing quality
services to some of the biggest
regional names including leading
multinationals in the region.
From the beginning EFS has
set new benchmarks in facilities
management through quality
service delivery and innovation.
The sustained track record of
over 97% client retention and
their accolades for high customer
satisfaction have been the
cornerstone of EFS’ legacy.

Middle East, North Africa, South
Asia and Turkey. The global
footprint is the demonstration of
the ability to service their clients
across the region with a single
interface, unified approach and
standards.
Origin Training Centre was
approached by EFS to train
nomourus of their employees in
the following programs:
* Team Building Skills
* Leadership in Building Customer
Service Cultures
* LCCI - Certificate in Customer
Service - Level 2
*
Customer
Relationship
Management

EFS global footprint spans over
22 key countries across the

Origin Celebrates Bahrain Sports Day
On the occasion of the 2nd
Bahrain Sports Day, Origin
Group celebrated the day at its
headquarter in Seef Area.
Led by HR and PR & Media
departments, Origin offered a
healthy snack to all employees
emphasizing on the importance
of being healthy by balancing
between having healthy food
and increase physical activities
to prevent any medical problems.
Bahrain Sports Day was firstly
conducted on February ,13

2017, upon the mandate by His
Royal Highness Prince Khalifa
bin Salman Al Khalifa, the Prime
Minister, as a national event
organized every year and involves
all segments of the Bahrain
society. This event has brought
all the attention of the Bahrain
Olympic Committee, which seeks
to activate the Olympic noble
principles to promote public
health among the communities
by having a sport day open to
all sectors of the country in an

initiative to motivate people to
work out and instill the culture of

sports as a healthy lifestyle.
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Bahrain Duty Free

Bahrain
Duty
Free
was
established in 1991, located at
Bahrain International Airport.
Bahrain Duty Free operates
several duty free outlets within
Bahrain International airport, a
departures and arrivals shop, and
a landside outlet called A to Z
located in the arrivals hall. Bahrain
Duty Free also operates Khalifa
Bin Salman Port Shop.
Bahrain Duty Free is a public
quoted company and is managed
by Aer Rianta International Middle
East whose parent company. The
company›s administrative offices
are in Muharraq and the total
number of staff employed is over
450. Annual Turnover is in excess
of 80 million US Dollars.

Origin Training Centre has
conducted a five (5) day training
course to a group of Bahrain Duty
Free employees which is designed
to focus on the understanding and
practice of key Management and
Leadership foundations, such
as Personal Mastery, People
and Team Management, Critical
Problem Solving and Analysis,
Performance and Influencing
behaviors, attitudes and skillset,
Lateral Thinking and Influencing
Skills and Individual Actionable
Initiatives Planning and Schedule

OTC Adopts "Sabre" to Train in Travel & Tourism
Origin Training Centre signed an
agreement with Sabre company
to implement the software as a
learning tool for the Foundation
Diploma in Travel and Tourism
training program.
The integrated solutions of Sabre
software brings efficiency, cost
savings and answers to the
complexities of operating an
airline, hotel and travel agency

from creating flight plans to
managing revenue for airlines and
hotels to identifying specific travel
shopping options amongst billions
of pieces of data in seconds,
Sabre dives into the operations of
customers to bring them industryleading solutions.

Al Salam Gas
AL-SALAM Gas is one of the
largest air conditioning and
electronics dealer in Bahrain.
In addition, AL-SALAM Gas
is a specialized company in
maintenance and repair of air
conditioners, dryers and washing
machines through a workshop

backed by an experienced staff
who can service all items of
various brands.
During its 37 years of market
presence,
AL-SALAM
Gas
has built a large customer
base
(100,000
customers),
mainly consisting of individual
and
corporate

customers, as a result of
its competitive prices, and
differentiated extended services
such as fast delivery, telephone
orders, bank facility payment,
payment-on-delivery,
and
sustainable customer support.

Competitive advantages:

• Supplying more than 50,000 air
conditioning units (window and
split unit)
•
Order-to-Delivery time of
average of 24 hours.
•
Best-price-guarantee
ensuring customers get best
tagged price for any product
in the market.
•
Sole agent of
KASTRON
in
the
Kingdom of Bahrain.
Origin Group has been
approached by AL Salam to
review two ERP modules namely,
Human Resources and Finance/

Accounting. Origin Consulting
reviewed these modules and
offered comments to complete
and/or improve the processes in
the said modules. Topics included
in them were Performance
Management,
Employee
Assessments, Training Needs
Analysis and Job Descriptions.
In addition to the above topics,
a comprehensive marketing
strategy was one of the project’s
components which is working
on enhancing the marketing
methodology of Al Salam Gas
gradually that already started
with branding the vehicles of
the company in addition to the
Publications and the website.

UPDATES 3

Origin Annual Staff Meeting 2018
The employees of the Origin
Group have met together with
the management and the
Board of Directors on Saturday,
30th December 2017 for the
annual meeting which is an
event organized by the Group
annually to discuss the overall
performance of the employees
and the company.
The employees were divided

into groups, where each group
discussed a specific department
or activity.
A SWOT Analysis was carried
out by each group for the chosen
department followed by setting
strategic goals to be achieved in
2018 based on the results of the
analysis and converting them to
smart objectives.

OTC Unveils its Newly
Designed Website

Origin Training Centre unveiled
its new website in 2018, which
comes in line with Origin’s main
commitment that is focusing on
implementing digitization and
latest information technology
through its core process; in order
to pursue communication with all
customers.

The new website has been
designed to provide the ultimate
user-friendly experience with
improved
navigation
and
functionality throughout, allowing
all beneficiaries to access detailed
information about the offered
training programs for job seekers,
employees
and
employers

OTC Acknowledges 100%
Pass Rate of the Trainees
of LCCI – English for
Business Course
Origin
Training
Centre
acknowledges the 100% pass
rate of the trainees of LCCI –
Certificate in English for Business
Level 1, wherein all trainees
proudly passed with distinction
and merit grade.
The management of the centre
celebrated this achievement
with the team and the trainer of
the course, Ms. Desiree Brigola,
who owns the credit to this
achievement for her dedication
and passion and for going extra
miles in her teaching by giving
additional hours after the class for
those who need more intervention

and reinforcement to ensure their
success.
Origin Training Centre offers
English for Business Preliminary
Level, Levels 1,2 and 3 which are
certified by London Chamber of
Commerce and Industry (LCCI) in
collaboration with Pearson.
The program targets job seekers
and employees who want to
improve their skills in English and
have a full knowledge of the most
important English vocabularies
and terminologies mostly used
in business communications and
work environment.

in addition to photo albums,
press releases and videos and
electronic library with the option
to share information across all
major social networking channels
and it’s compatible with today's
browsers and mobile devices.

Scan QR Code to visit OTC Website
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"Leadership in Building
Customer Service Culture"
Many senior leaders assume
that
service
performance
improvement only requires a
frontline training initiative - this
is a fundamental mistake. A
strong and successful service
culture demands the power of all
members who are fully engaged
to share the vision, and aligned
with each other to remove
roadblocks, reward success, and
role-model excellent behavior.
In collaboration with UP! Your
Service - which is formed by the
International Customer Service
Expert (Ron Kaufman) - Origin
Training Centre hosted Mr. Jeff
Eilertsen - Vice President, Client
Success in UP! Your Service.
The goal of this workshop is
to work closely with leadership

teams to dramatically improve
customer service performance
and build a strong service culture
as a sustainable advantage. This
workshop details best practices
from winning organizations in
many industries around the world.
The workshop included:
• Overview of the Service
Principles in Achieving
Superior Service™
• Introduction to the 12
Building Blocks of Service
Culture.
• Self-assessment on The
Seven Rules of Service
Leadership.
A group of participants attended
this course, such as Apparel
Group, Skills BH, BFC and others.

"Employee of the Month"
Recognition
Origin Training Centre , Bahrain’s
pioneer in training and human
capital development, held its
monthly breakfast to award
the Employee of the Month
for the month of January at its
headquarters in Seef area.
Employee
Recognition
Programme that rewards all
OTC employees comes in line
with the centre philosophy
that a motivated and engaged
workforce translates into a

superior banking experience for
its customers. Awards are given
to employees for their notable
achievements subject to the
approval of top management
every month.
Chairman of OTC Mr. Ahmed Al
Banna handed over the Award
to Mr. Abdulla Isa - Business
Development Executive
and
thanked him for his tremendous
efforts.

Implementing a Customer
Relationship Management System
in Origin Group
We operate within a global
economy that communicates in
countless ways. Our competitors
are everywhere and the barriers of
market entry are low, increasing
competitive intensity.
Commoditization is happening
with breathtaking speed. Happy

customers tell the world and so
do the unhappy ones.
Origin Group has upgraded its
Customer Relations Management
System to track and analyze all
of the interactions we have with
our customers and prospects.

The implemented CRM System
is an integrated and friendly use
one, where all employees can act
and interact with it, add or delete
programs, communicate with
colleagues, trainers and trainees,
follow up with clients, form an
integrated and smart database,

create, execute, and track
highly effective multi-channel
campaigns, 360 degree view of
all customer interactions across
the entire organization and much
more.
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