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 سن فیلیپه را به صدا درآورد  پروژهکریسمس درهای 

  گزارشی از شور و شوق در کارگاه سن فیلیپه به بهانه پاسداشت یک رسم ونزوئالیی

 های ونزوئال آبادی، نماینده توسعه انسانی پایدار در پروژه علی حکم
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ز کردند، پس از های ونزوئال آغا دفاتر و پروژههایی خود را در  الیتدار فع، کمیته های توسعه انسانی پای 2012نوامبر ابتدای 

های  فعالیت تفریح و سفر ،سازی، ورزشفرهنگ و هنر، توانمند های کارگروه ماهه ریزی ساالنه و سه نامهبرتعیین بودجه، 

ا ر در پروژه سن فیلیپه فرهنگ و هنرهای پیشنهادشده توسط کارگروه  ادامه گزارش یکی از برنامهدر  خود را آغاز کردند.

   خوانیم. می

و نصب آگهی یک ساده  پیشنهادهمه چیز از یک 

 "زند در می کریسمس": شروع شد مسابقه

کارگروه فرهنگ و هنر توسعه انسانی پایدار پروژه "

سن فیلیپه شما را به شرکت در این مسابقه دعوت 

 "کند. می

به  نو میالدی سالغاز آها قبل از  مدتها  ونزوئالیی

آمیزی  روند، رنگ اشکال مختلفی به پیشواز آن می

ها،  کردن حیاط و ورودی نمای منزل، چراغانی

یکی از همکاران - لیسبت روهاسو ...، به نظر  ی منزلها در ورودی سازی ماکت

محدودیت  دلیل به امااوست  دومیخانهمحل کار هر کسی  -ما در واحد اداری

 های اتاق کار ورودیتزیین  بهها  ، ونزوئالییسازمانمحیط کار و فضا و مقتضیات 

هر واحد اداری  ورودیِواقع  در. ندکن بسنده میآمدگویی به سال نو  به منزله خوش

فیلیپه، ضمن ابراز   لو، مدیر پروژه سن مهندس حسنماند.  نامه آن می مانند معرفی

گوید: هرچند در ابتدا پذیرش انجام این  خرسندی از برگزاری این جشنواره می

نمود و حتی پس از موافقت با انجام  طرح برای مدیران ما کمی دور از ذهن می

پس از مدتی با ، تیم مدیریتبینی خاصی در مورد میزان استقبال و عواقب احتمالی این طرح نداشتیم ولی  آن پیش

از  کریسمسی ایجاد شده بود برای ساخت زیباترین درِ سالمرقابتِکه بین واحدها و همکاران در  شوروشوقی ی مشاهده

 زده شد.  راضی و شگفت تصمیم خود بسیار

یکی از نکات قابل توجه این طرح استقبال جدی همکاران ایرانی در واحدهای اداری و اجرایی از این مسابقه بود، همکاران 

گذراندند  واحد خود می ورودیِساخت  وپردازی، طراحی، تدارک  ریزی، ایده به برنامهرا  خود یغیرکار اوقاتساعات زیادی از 

یکی  پائوال آفونسوخانم به نظر اند.  را برای بازدید از فرآیند کار دعوت و از وی نظرخواهی کردهلو  حسنو بارها مهندس 

، بین ایشان تغییر کند ارتباطز آن همکاران و مهمتر ا فضاوروحیهدیگر از همکاران ما در واحد اداری این برنامه باعث شد 
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بود که بین همکاران ایجاد شد. پائوال که خود یک مهاجر  ایاتحادوهمدلیبرنده،  تعیین مهمتر از نتیجه مسابقه و البته

کوچکی به ذوق آمده و خوشحالی  ی ها را که با هر بهانه فرد ونزوئالیی به اروپایی به ونزوئال است این ویژگی منحصر

ای برای ظهور  ها به دنبال بهانه تک ونزوئالیی در وجود تک ایشادینهفتهانگار  داند، کنند قابل تحسین و یادگیری می می

بایکدیگرگردد. همینطور  می که با یکدیگر دارند از نظر او  اختالفاتیحتی با وجود  کارهایگروهیدر انجام اتحادآنها

 بسیار ستودنی است.

گوید و از  که بین همکاران تجربه شد سخن می دیالحظاتشیزدانپرست مسئول برگزاری این برنامه از  محبوبه خانم

بینی نبود، از مشارکت واحدهای اجرایی و کارگاهی که از مرکز اداری  ابتدا اصال قابل پیش که در مسابقهشدن این  جدی

یادماندنی در  به طرهتجربهوخاهمکاران در خلق یک اثر و مهمتر از آن یک  ی بودند، از فعالیت تا دیروقت همه  دور پروژه به

های کاری خود و از البالی هر  ها یک ویژگی جالب دیگر هم دارند، در کنار تمام مشغله . ونزوئالیی،کیسونخودخانهدوم

هی جهیچ وآنها اغلب کنند،  را برای خود فراهم می لذتوشادیو بساط تشمردهدمراغنیمفرصتی که به دست بیاورند 

های همکاران را نمایان  این فعالیت مهیج توانست وجوه دیگری از شخصیت و توانایی کنند. غالب نمی یرزندگی را بر دیگاز 

خالقیت،کند. فرصتی برای پرورش  پیدا می بروزکمتر فرصت  ساعات کاری سازد، روی دیگری که در روزمرگی ذوق،

  همکاران. همفکریوهمدلی

 :فیلیپه فضای شور وشوق بوجود آمده در کارگاه سن و "زند مسابقه کریسمس در می"نگاهی دیگر به 

توان در فضای  اند شاید این سوال گوشه ذهنشان فعال شده باشد که چگونه می کسانی که کتاب ماهی را خوانده

فیلیپه  خواهد بود اگر بگویم پس از ورود به سایت پروژه سننهای ایرانی چنین شور و شوقی را بوجود آورد؟ اغراق  سازمان

پذیری ایجاد این فضا است، سرزندگی و نشاط همکاران در راهروها، اشتیاق آنها  اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد امکان

ور شدن  طبعانه ایشان برای جلب نظر هیات داوری، همه حکایت از شعله شوخ روایت ورودی واحد خود، تالش برای معرفی و

توجهی به سرعت به دام فضاهای بدلی و  روابطی که در صورت کم شت.داهای رابطه  کورسوی امیدی در تاریکنای چراغ

 شوند. ناسالم دچار می

های مدیریت و رهبری خود فضایی صمیمانه و توام با شوق و  توانند با کمی نگاه متفاوت به سبک مدیران کیسون می

مندی از مزایای اتمام بموقع، باکیفیت و  ر ضمن بهرهها ایجاد کنند تا در فرآیند و انتهای کا اشتیاق را برای پیشبرد امور پروژه

ما چنان محیط "شانی در جایی گفته بود ای پروژه حال و خاطراتی خوش را هم با خود به ارمغان ببریم،  مجتبی ک کم هزینه

ن، از ایم که انگار، سخن لطیف گفتن، از دل گفت صنعت و امور سازمانی و مقوله مدیریت را جدی، خشن و خشک گرفته

و در بحث مدیریت نباید از )پروژه( عشق گفتن، فقط کار شاعران شوریده و پریشان و نویسندگان رمانتیک است و در صنعت 
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بین کار و دل رابطه تنگاتنگی وجود در حالی که  "وری شود! آن سخنی به میان آورد، مبادا که لطافت باعث کاهش بهره

خواد  سوزونه، دلش نمی ره، دل نمی خورد: دست و دلش به کار نمی کامال به چشم میای که در فرهنگ ما نیز  به گونه دارد

  .دل است تونه بکنه، کار کارِ کار کنه، اگر دلش بخواد همه کاری می

 

 رزیابی مسابقه:ا

وزارت مسکن،  شهردار، نماینده ی نمایندهپروژه قرار بر این شد که به اتفاق محترم مدیریت  نظرموعد ارزیابی فرارسید. طبق 

 : بودندبه این شرح  ی ارزیابیزیابی کنیم: معیارهارکای کارگری درهای کریسمس را اینماینده کارفرما و رئیس سند

 نتایج ارزیابی مسابقه:

 به ترتیب اول تا سوم شدند: کننده،  گروه )واحد( شرکت 11از بین های زیر  طبق جدول امتیاز دهی هیات داوری، گروه

 5میانگینامتیازاز نامواحد

PDVSA  4.65  کارفرما 

 4.55 مالی

 4.45 هماهنگی / روابط عمومی
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 فیلیپه شده مسابقه کریسمس در میزند در روزنامه محلی سن درجبر خ
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 زند: گزارش تصویری جشنواره کریسمس در می

 

 

ها  پرداخت. داستان ای از هر واحد به روایت داستان ورودی واحد خود می ها، داستانی داشت و نماینده هر کدام از ورودی

 بسیار جالب و خالق بودند. 
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 ها این که رسد می نظر به. ام ندیده جدی طلوع یک. ام ندیده جدی ی پرنده یک. ام ندیده جدی درخت یک تابحال"

 "شو یکی هستی جهان با و بخند پس. هستند خندیدن درحال خودشان روش به هرکدام

 2012دسامبر  20 -پایان

 هیات ارزیابی آثار

 در مراسم تولد ماهانه جوایز برندگاناهدای 

 


