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 ػٍٝ األح١بْ ِٓ وث١ش فٟ ٌٛالؼٕب اٌزشجّخ ٟ٘ ٘زٖ. . اٌؼ١ًّ رٙز٠ت ٔؼُ

. . اٌؼ١ًّ إسػبء ٘ٛ اإلٔج١ٍضٞ ٌٍّظطٍح اٌحم١م١خ اٌزشجّخ أْ ِٓ اٌشغُ

 ٌىٓٚ ، ػ١ٍُٙ اٌّحبفظخٚ اٌؼّالء ثئسػبء ثبٌغب   ٘زّبِب  إ أجٕج١خ دٚي فٟ سأ٠ذ

)ٚخبطخ اٌحى١ِٛخ ، أٚ حزٝ اٌخبطخ راد  ِؤعغبرٕب ِٓ وث١ش فٟ أجذ

 . . اٌجبٔت ٘زا فٟ شذ٠ذا   إّ٘بل   اٌج١شٚلشاؽ١خ( ،

 ِؼٗ رزؼبًِ اٌزٞ اٌّٛظف ِٓ رأخز٘ب اٌزٟ اٌخذِخ رىْٛ األغٍت فٟٚ

. . اٌزؼبًِ ٌحظخ فٟ اٌّضاج١خ ٚحبٌزٗ اٌّٛظف ٘زا أخالل١بد ػٍٝ ِؼزّذح

 ؟األعجبة ٟ٘ ِب رشٜ

 

 

 

 اٌؼّالء ِغ اٌّزؼب١ٍِٓ رحف١ض ػٍٝ اٌّؤعغخ لذسح ػذَ ٘ٛ األعجبة ٘زٖ أحذ

 ػٍٝ اٌمذسح اإلداسح ٌذٜ وبْ فٍٛ. . اٌؼّالء ٚإسػبء ِؼ١ٓ أعٍٛة اعزخذاَ ػٍٝ

 رحظً أٔه ٌٛجذد ، ٚدخٍٗ اٌّٛظف أداء ث١ٓ ٚاٌشثؾ ، اٌخذِخ ِغزٜٛ ل١بط

 ِؼ١ٓ ٔظبَ ٚػغ ػٍٝ اٌمذسح اإلداسح ٌذٜ ٠ىْٛ ل ٚأح١بٔب  . . ػظ١ّخ خذِخ ػٍٝ

 سغجخ ػٍٝ ِزٛلف األِش األح١بْ ِٓ وث١ش فٟ روشد فىّب. . اٌؼّالء ِغ ٌٍزؼبًِ

 أخشٜ دٚي فٟ ، رٌه ِٓ اٌؼىظ ػٍٝ. . ؽ١ت ثشىً ِؼبٍِزه فٟ اٌّٛظف

 ِغ أٚ ، اٌّثبٌٟ اٌّٛظف ِغ رؼبٍِذ عٛاء ِشػ١خ خذِخ ػٍٝ رحظً أه رجذ

 ...  ٌذ٠ُٙ ِٛظف أعٛأ

 

 ثأ١ّ٘خ اإلداسح لزٕبعإ ػذَ، أح١بٔب  ٠ىْٛ  ٚ٘ٛ..  خطٛسح أشذ عجت ٕ٘بن

 ٠ىْٛ أل ٠ٕجغٟ ِٓ ٚجٙخ ٔظشُ٘ ، فبٌؼ١ًّ .. ج١ذ ثشىً اٌؼ١ًّ ِؼبٍِخ

 اٌشعبٌخ ٌٗ ٔٛطً أْ ٠ٕٚجغٟ،  ٌذ٠ٗ ٔؼًّ ل ٚٔحٓ..  ٚلزٕب غ٠ؼ١ّ  ٚأل،  ِضػجب  

 ِظ١جخ ٘زٖ. . ٔفغٗ اٌّؤعغخ ِبٌه ِٓ ِغزفضح ِؼبٍِخ ػٍِٛذ سثّب أٔه ٘ٛ،  رٌه ػٍٝ اٌذ١ًٌٚ. !! .ٕب٠٠شزش ٌُ ثأٔٗ

 ثبٌشىً رط٠ٛشّ٘ب ػذَ ٚثبٌزبٌٟ..  ِٕزجبرٕب أٚ خذِزٕب فٟ اٌؼّالء سأٞ أخز ػذَ إٌٝ ٠ؤدٞ ثبٌؼ١ًّ ٘زّبَإلا ػذَ ألْ ،

 ٚرظجح،  ثؼّالئٙب رٙزُ ششوبد فٟ إٌّزجخ ِث١الرٙب ِٓ جٛدح ألً ِٕزجبرٕب رىْٛ اْ رٌه ػٓ ٠ٕزج. . ٠شػ١ٗ اٌزٞ

 ... ثٍذٔب فٟ رغزثّش ػب١ٌّخ ششوبد رمذِٙب اٌزٟ رٍه ِٓ أعٛأ خذِبرٕب

 

 

 ثأْ .. اٌىث١ش٠ٓ اٌجؼغ ٚل ألٛي ٌذٜ لٕبػخ ٕ٘بن أْ ٠جذٚٚ

أٚ لً رم١ًٍ ِٓ اٌشأْ أْ  شخظ١خ إ٘بٔخ ، اٌؼّالء خذِخ

 أ٠ظبي ٠حبٚي رجذٖ لذ ٌٚزا أظٙش ٌٗ إٟٔٔ فٟ خذِزٗ ،

 ٠حزشِٗ أْ ػ١ٍٗ اٌؼ١ًّ ٚأْ،  عٛاء ثأّٔٙب ، ٌٍؼ١ًّ اٌشعبٌخ

 !!حزشاِٗإ ػٍٝ فغ١ُشغّٗ ٚإلّ .. 

 

 اٌّٛظف ٘زا دخً ػؼف ٚ٘ٛ..  آخش عجت ٕ٘بن ٠ىْٛ لذٚ

 ٌٙب ٠ؼًّ اٌزٟ ثبٌّؤعغخ ٚل ثؼٍّٗ ٠ٙزُ ل ٠جؼٍٗ ثشىً

 دخً أْ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ ِزذٟٔ ٌذ٠ٕب خذِزٙب ِغزٜٛ ٠ىْٛ ، اٌؼب١ٌّخ اٌّؤعغبد ثؼغ أْ ، اٌؼج١ت اٌشٟء ..

 ٌىٍّز١ٓ ٚرؼٍّٗ ، األجٕج١خ اٌششوخ إٌٝ ثبٔزّبئٗ أٔٗ اٌّٛظف ٠شؼش ، اٌّؤعغبد ٘زٖ فٟ أح١بٔب  . . جذا   ج١ذ اٌّٛظف

 ...  ِؼُٙ ٠زحذس أٗ رٛاػؼب   ٠ٚىف١ٗ،  اٌؼّالء ِٓ فؼًأ فئٔٗ،  أجٕج١خ ٌغخ ِٓ

 

 ... من مجتمعنا الداخلي واقعية أمثلة

 

 ِٛظف ً٘ ٚلحع..  ج١ذح خذِخ رمذ٠ُ ِىبْ ٠ؼزجش اٌزٞ، ( اٌزجبسٞ اٌغٛق) ِبسوذ اٌغٛثش إٌٝ ر٘تإ :1 مثال

 األَػُ األغٍت فٟ..  ص٠بسره أعؼذرٕب ِثً شٟء أٞ ٌه لبي أٚ ؟ ..ص٠بسره ٔٙب٠خ فٟ شىشا   ٌه لبي ً٘ ..؟ ح١َّبن اٌحغبثبد

 ...  ػفٛا  : ٌه ١مٛيٌ ه، لذ ل ٠غّؼ شىشا  : أٔذ لٍذ ٚإْ أطال  .. إ١ٌه ٠ٕظش ٌُٚ ثً رٌه ، ٠حذس ٌُ ،



 فٟ أٔٗ لحع. . اٌّج١ؼبد أٚ اٌؼّالء خذِخ فٟ ٠ؼًّ أٚ ِب ٌششوخ عزمجبيإلا فٟ،  ِب ِٛظف ِغ زحذسلذ ر :2 مثال

 رغزخذَ اٌزٟ اٌىٍّبد ٠غزخذَ ٚل،  خبص ٘زّبَإ ٠ؼط١ه فال..  اٌطفٌٛخ ِٕز طذ٠مٗ ٠ؼبًِ وّب ٠ؼبٍِه،  األح١بْ أغٍت

 ...  حزشاَإلا إلثذاء .. اٌغشثبء ِغ

 

 – ِب شخض ِغ ٚرحذس،  ثبٌجٕه فبرظً..  ا١ٌ٢خ إٌمذ طشف ِبو١ٕبد ِٓ ٔمٛد عحت ٠غزطغ ٌُ،  ٌٟ طذ٠ك :3 مثال

 اٌّٛظف ػ١ٍٗ فشد..  اٌجٕه رٌه ِغ اٌزؼبًِ ٠ُٛلف عٛف أٔٗ فأثٍغٗ ، حبي إٌٝ ِؼٗ ٠ظً ٌُٚ - اٌؼّالء خذِخ ِٓ وبْ سثّب

 ...  اٌجٕه فٟ ٠ؤثشا ٌٓ،  ثٕبْإ أٚ ػ١ًّ ثأْ

 

 اٌّٛظف١ٓ ٌذٜ ٌغ١بسرُٙ ثبٌذػب٠خ رمُ ٌُٚ ، ِب ششوخ ٌّٛظف١ٓ ع١بساد رج١غ ششوخ ػٓ أخجشٟٔ..  ٌٟ طذ٠ك :4 مثال

ػ١بع  دْٚ، ِٓ خالي ِٛافمخ اإلداسح اٌؼ١ٍب ..  ألً ػذد ث١غ ٠فؼً أٔٗ ، اٌششوخ ِغئٛي ٚلبي،  اٌشخظ١خ ثبٌّمبثالد

 ...  اٌغ١بسح ثّضا٠ب اٌّٛظف١ٓ إلٕبع ِحبٌٚخٚ اٌٛلذ

 

 حتزم العميل ... ، عندما ت مثلة من الخارجأ

 

ٚإرا ٚطً اٌشٟء اٌّشعً ثؼذ اٌثب١ٔخ ػششح َ ظٙشاَ ، رمَٛ ثزٛط١ً اٌجش٠ذ فٟ ألً ِٓ ٠َٛ  .. ششوخ ثش٠ذ خبطخ  :1 مثال

 ...  ثئػبدح ثّٓ اإلسعبي ٌٍّشعًاإلداسح رمَٛ  .. ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ، 

 

أٔٗ إرا ٌُ ٠َجَزِغُ ٌه اٌّٛظف ، ٚٚجذ ٌٛحخ ثجٛاس اٌجبئغ ِىزٛة ػ١ٍٙب .. ك ٌٟ وبْ ٠شزشٞ ٚججخ عش٠ؼخ طذ٠ :2 مثال

 ...  فّٓ حمه اٌحظٛي ػٍٝ اٌٛججخ ِجبٔب  .. أثٕبء رٍمٟ ؽٍجه  ، ِشح ٚاحذح ػٍٝ األلً

 

. . ا٠خ ٚإٌٙب٠خرجذ أْ اٌّٛظف دائّب  ٠ىشس ػجبساد ِؼ١ٕخ فٟ اٌجذ، رظبي رٍف١ٔٛب  ثخذِخ اٌؼّالء ٌششوخ ِب إلػٕذ ا  :3 مثال

ثُ ٠غأٌه ػٓ ِب ٠غزط١غ أْ ٠خذِه ثٗ ، عّٗ إ٠ٚؼط١ه ، أٔٗ فٟ خذِزه ا١ٌَٛ  :٠ٚمٛي ٌه، ٠شحت ثه  ، ففٟ اٌجذا٠خ

. أح١بٔب  ٠زُ إخجبسن . ٠ٚزّٕٝ أْ رىْٛ ساع ػٓ اٌخذِخ ؟ ..٠زأوذ أٔٗ ١ٌظ ٌذ٠ه أٞ ؽٍت آخش ،. ٚفٟ إٌٙب٠خ . ا١ٌَٛ

 ...  ِغزٜٛ اٌخذِخ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ، ِغجمب أْ اٌّىبٌّخ لذ رىْٛ ِغجٍخ 

 

عزالِٗ ِٓ اٌّخضْ اٌّٛجٛد ئرمَٛ ث، . ػٕذ ششائه ٌجٙبص ِب . رمَٛ ثج١غ ِالثظ ٚأجٙضح ٚخالفٗ، ششوخ ِب   :4 مثال

فئْ اٌّٛظف ٠ؼط١ه ٚطً ثزخف١غ ٠غبٚٞ  ، ٔزظشد أوثش ِٓ خّظ دلبئك حزٝ رغزٍُ جٙبصنإ. إرا . فٟ ٔفظ اٌّىبْ

 ...  ػٕذ ششائه اٌّشح اٌمبدِخ، ج١ٕٙب  ِظش٠بَ  52حٛاٌٟ 

 

أِش أعبعٟ ٌزط٠ٛش  ، ٘زّبِٕب ثبٌؼّالءإإْ . . ٚ٘زا أِش ج١ذ، رحبٚي رحغ١ٓ خذِبرٙب  ، فمذ سأ٠ذ لٍخ ِٓ ششوبد .. ا  أخ١ش

 ...  ٚإِىبْ إٌّبفغخ ػب١ٌّب  ، أٔفغٕب 

 

 

 

 

 

 


