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مقدمة
لممت د ممد ةدارو المهممة مهمميرو اميلبممة ميلر مممة لامممدبر مم ال يمممي ةا م م ممدم الم بفممة مم ةا م
الم دم الشخصي هي ددذار ذلك االجدميع الطمبي مالممي الذي شيراة فبه مارة در مر ةلم ميةدك
اثبرا مهي د د مامي لم مرهي هد دمهفة ةن الحراة دميمي  ،همي ددمذار ابمش دشم ر ممطما حرامة المهمة
ةرهممي
مالطمميبرو د ممبر ةا م الممممر م ممد هممطهممي ةام مرع المممطن ةيبممدا م ممد فدممرو بممي طمباممة
الاح ية الدي ب بر المهة فبهي مطببي لاغيبة
هي ددذار ااميدك الدي دقملهي ةردمي دقممت م ممي شمببي دحممه مدهممات مم دشميهد شمبي ممد مي ةرمك دقممي
المهة بجري مم لقد رهري المهة
من الغرب حقي من بش ر الم ع مأن المهة بمر م مرةة مبشم ر المم ع ا خمر فمي رفمس الممهمش من
المهة بمر ممطا فاي مري بمر مهذت الخمراة الشخصبة الدي دمدما مرهي د طي فارو خيصة ةن الشم مر
ميلمهة مالدفيةي م ه
مالحقبقممة هممي من اكدراك الممذادي لامهممة هممم مفدمميع اكدارو الف يلممة لامهممة اررممي جمب ممي ال رد مميم فممي
يةية ال مي الف ابة في بمت ال مي الماحد
مبأدي المهة ةا همة ةريصر ممؤشراة الدقبمبت  ،حبمن رمرمط الرجميع مم الفشمي فمي دحقبم ااهمداش
ميلمد الزمري المحدد لذلك  ،مالقدرو ةا االردقيي في مهمة اخر في الد ا ي الزمرمي المحمدد لهمي
طمقي لاخطة
محد الحداثة مالدقدت في دفابرري مدريملري لألممر دداخص في االجيمة ةن ؤاي هيت همم همي ر مب
الحيضر مت ميزلري ر ب الميضي ؟
مالمدبر مم المشرش مم ال يمامن بدصيرةمن مع المهة  ،فاي ممرهت بحميمي من بقممد ا خمربن مبمدحات
فبهت  ،مبفمز المهة ةردمي ردرك مرف ري مدمن  ،ةردميط ميلزمن محرادمه حملرمي  ،مال دهمدت مميلر ر ةلم
ال يةية مم اابيت مم ال رماة  ،مبرهزت ةردمي ر دطبع من ر دثمرت مرحراه لصيلحري
مهذت المذارو محيملة م بطة ملارهي جميدو لم ميةددك فمي ةةميدو الدفابمر فمي ادجيهيدمك م ماماك رحمم
المهة رحيمي من خالله دقدبت مدف بر ال مامي ال باامجبة ماكداربة في الد يمي مع المهة
مب يهت هذت المذارو في د دبي مم دطمبر ادجيهمية الاثبمربن دجميت المهمة ممصمفة خيصمة مملبمك المذبن
دجيهاما ةرصر المهة في مدابهت
ةرري رهمدش من ر ميةدك فمي المدحات فمي مهدمك  ،مفمي ةدراك ابفبمة ممزق الطيهمية مالقمدراة الشخصمبة
مج اهي خيمية لمريء حبيدك ممهردك مصمرو مرضبة
ممهت مي ب يةدري من دخرق مه من هذت المذارو هم ةهريةك مأرمك فمي حيجمة ةلم ةةميدو ر ردمك لادفيةمي
مع المهة  ،ف رمدمي داممن همذت المدابمة فمرحن ةام ثقمة مرمك ممش دقمر ممن ةاد مي مهميراة در مبت
مةدارو مهدك مدحقب مامر هدر من ااهداش الدي خطط لهي م بة لدحقبقهي
ةن هممذت المممذارو بممر الدقابممدي فممي درمميمي الممضمممع بماممن من بامممن م مميةدا لااثبممربن فممي د ممدبي مم
دطمبر ادجيهيدهت رحم المهة  ،مفي رفس المهة ب يةدهت ةا ةدقين م ع الدصمرفية الدمي دزبمد ممن
ة دثميرهت لمهدهت
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 1المهة مال امك اكر يري

ممال

ةالهة اكر ين ميلمهة

ثيربي

المهة ممشااة اكدارو

ثيلثي

اا مي المبببة مالدر بمبة لمشااة المهة

رام ي

م يهر مشااة المهة

خيم ي

الصراع مبن المهة ماالر ين
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 1.1ةالهة اكر ين ميلمهة
المهة ماثر المفيهبت صالمة  ،مفي رفس الحبن هم ماثرهي مرمرة  ،ةرري ر ب

في مجدمع ماحمد

 ،مي مفي حجرو ماحدو  ،ماي مري ب دخدت ةميراة دخداش ةن ا خر ةردمي رحدد ةالهدري ميلمهة
المهة بجري  ،المهة بمشمي ممطما  ،المهمة بطبمر ةقمير ال ميةة ال ددحمرك  ،البممت ال بربمد من بممر
مهاذا
المهة المديع لم ع الريس هم رف ه المديع لآلخمربن  ،فاارمي ر مدخدت دقممبت ماحمد بحمدد البممت ممأرمع
مةشربن يةة ماال ممع م م ة مبيت مالشهر مثالثبن بممي مال رة مإثر ةشر شهر
مهبيس المهة الالزت لألةميي الدي رقمت مهي هد بامن ةمال هال لألةمميي الدمي بمامن ةحصميء رديبجهمي
ةددبي مر مبي لامهة  ،مبص
ماالر ين ب ب

هبيس ااةميي الدي د دمد ةا الدفابر

في دريهع شدبد ةرد ا مدخدامه لامهمة فمي الحبميو ال مابمة  ،فبشم ر مرمه بمامك المهمة

ةردمي ال بامن مميمه مةميي اثبرو مطام ارجيزهمي  ،مبشم ر مرمه ال بمامك المهمة مم بمدحات فبمه ةرمدمي
داثر المهيت مااةميي المطاممة مره
مال الهة مبن االر ين مالمهة هي ةالهة باامجبة د دمد ةا ةمامي ذادبمة ددمميبن ممن شمخص خمر
من حبن اكدراك ماال دجيمة  ،ممن الص

من دصي ةل م يس ماحد لفهت ما دخدات المهة

محدد اكر ين ةالهده ممقبيس المهة م همر القمر مم طامع الشمس مم مما ت قمط اامطمير  ،مامي
المجدم ية د دخدت الدقمبت الذي ال بقي ةدد يةية البممت الماحمد فبمه ةمن  24ميةة  ،ممزةمة ةام
مرشطة ممهيت مخدافمة مرهمي ميةية لارممت م ميةية لا مدبقي  ،ملامن هرميك ةخدالفمي ممبن المجدم مية
ماافراد في ابفبة هضيء مم ا دثمير يةية اال دبقي
مبدطا م ارجمميز ااةممميي مهدممي ممجهمممدا مجير م اكةممداد ال امممي مالمهرممي الممذي ب طممي الفرصممة لافممرد
لاردمميق ميلشمماي ال ممابت  ،مةممن طرب م الد اممبت مالدممدرب بماممن ةةممداد الفممرد ذهربممي ممهربممي  ،محد م
المجهمممد بماممن الممدحات فبممه مممن خممالي الرةيبممة الصممحبة مالرف ممبة ملاممن در ممبت المهممة فممي ضمممء
ال رمش المحبطة ماكمايرية المدمفرو ال بدحق ةال ةن طرب اكر ين رف ه
مدمق مشمااة المهمة دابممي مردمطمة ممجممد اكر مين  ،حبمن بخدامش مفهممهمي طمقمي كخمدالش المدمافع
ماالحدبيطممية مطمب ممة المهمميت مااةممميي المطاممممة مدممؤثر الثقيفممية مال مميداة مالدقيلبممد مبضممي مصمممرو
مميشرو م بر مميشرو ةا دحدبد شاي ال الهة مبن اكر ين مالمهة
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 1.2المهة ممشااة اكدارو
ال مي اكداري رشيط بهدش ةل ال ي ةل دحقب ااهداش في ضمء اكمايرية مال رمش المديحة
مدحقب ااهداش مردمط مجدمي زمري مخطة محددو ممهة مالرجيع مم حد اكمداع في دحقب
الرديبج ال بمان اكةدراش مه مدقدبرت ةال ةذا اين في حدمد المهة مم الزمن المطام فيلاثبر من
اامطيي الربيضببن بحققمن اارهيت القبي بة خيرق مهة الم يمقية الدملبة فال ب درش ميرجيزادهت
مرديبجهت
مال مي اكداري بدطا جهدا مدفابرا ذهربي في مراحاه اارم ة  ،مهي الدخطبط  ،مالدر بت  ،مالدمجبه
 ،مالرهيمة ممصفة خيصة اامي اردقي المدبر المشرش مم المدبر ةل مرص مةا  ،حبن بدراز دمرت
ةا ادخيذ هراراة في ضمء مبيرية مم اممية مديحة ب هي الحصمي ةا م ضهي مم جزء مرهي ملان
ةابه من ب

من بفيضي مبن الحامي مالقراراة في المهة المحدد

مدرشأ مشااة المهة لد المدبربن في الم دمبية اكداربة المخدافة  ،ارهت بماجهمن يلمي مشااة
ةرجيز ااةميي مم المهيت المطاممة مرهت في المهة المديع لهت
مبد يمي المدبر مالمشرش مالمهردس مالفري مع ةيمي المهة ماثر من ال مامي ااخر المؤثرو في
ةمابة اكرديق ممي فبهي الجير الفري مهريك صراع دابت مبن المشيراة الدر بمبة مالفربة في ااةميي
 ،مال ر دطبع دجيهي الخمرو الفربة  ،مرراز جهمدري في محيملة ال بطرو ةا المشيراة الدر بمبة
ميةدميرهي شببي مدمبزا ةن اك هيت الفري لادرفبذببن مم ال يمابن مب ري ذلك من المدبربن بد يمامن
مطربقدبن هيمدبن

-1ادخيذ القرار المري

في المهة المري

القرار هم القا الريمع لا مابة اكداربة  ،مدمهبة ادخيذ القرار من مهت ال مامي الم يهمة في
دةت ةمابة ادخيذ القرار مالحصمي ةا الرديبج الم دهدفة
مال بمان االةدميد ةا محدم القرار فقط مدجيهي المهة مم الزمن الالزت مالمري م كدخميذ مصمدمر
القرار
مةا

مبي المثيي همد بربمد الدرفبمذبمن درا مة ةحمد مشماالة االردميق ةام رحمم مم مع لبصماما ةلم

الحي اامثي من مجهة ر رهت الدرفبذبة مالفربة  ،مب دقدمن من الدأخبر في ادخيذ القرار همد باممن ماثمر
داافة من مي زبيدو في ال يبد المدرد ةا القرار الريدج ةن الدمهبي مالدرا ة المم ة
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مفي رفس المهة هد بربد مدبرما الدخطمبط مم الدر مبت من بشمج ما درا مة مطممي لقضمبة ممي باممن لهمي
مهمبة ددجيمز مجيي الرؤبة الخيصة ممدبري الدرفبذ

-2م يلجة المشياي مالممضمةية المطرمحة ةابهت ميلد ا ي ال ابت مفي المهة ال ابت
يلمممي مممي بهممدت المممدبرمن الدرفبممذبمن مجير م الدرفبممذ  ،مبطاممممن مهدممي مطمممي  ،مال بقممدرمن مممد
الضرر الذي بمان من باح ميلمؤ

ة مم المر مة ةرد الدمأخبر فمي جمدمي الدرفبمذ م اكردهميء ممن

ااةميي في المماةبد المطاممة مم الم رمضة
مفمي محبيرممي اثبمرو ال بمافم الدرفبمذببن ةرممد ا دشميردهت ةام همممي م ممع ااةمميي م ممم ضممب
الفدممرو الزمربممة المطاممممة لادرفبممذ

ملاممن فممي الجيرم ا خممر بضممغط مممدبر الدخطممبط مم الد مممب

ةابهت لادجيم م ه في الممافقة ةا الدرفبذ في المهة المطام مم الم ممع مه مبقمدممن لهمت
فممي مممبي ذلممك الد ممهبالة الالزمممة لم مميةددهت فممي الدرفبممذ  ،مدجمميمزبن فممي ذلممك م ممع اا مميلب
الدر بمبمممة مم م ممميلب الدقبمممبت اكداري الم مممممي مهمممي مب همممر ممممد دمممأثبر ةمابمممة المهمممة ةاممم
الممضمممةية المطرمحممة ةا م ةدارو المرشممأو مم المشممرمع  ،مةا م مممد هممممي الدرفبممذببن لهممذت
الممضمةية فإدارو المرشأو دقمت مدمر ماضح لادحات في المهة من خالي
 دم بع حدمد ال مي مم دضببقه اك راع مم اكمطيء ميل مي الدرابز ةا م ع اارشطة مدخصبصهي ةا الم ع ا خرمال د دطبع ةدارو المشرم ع فمي م ام ااحمماي االرفمراد ميدخميذ الاثبمر ممن القمراراة م مم المهمة مم
ل جزهي ةن دقدبر المهة الالزت كردميطه مم ع الجمار الفربمة  ،حبمن بصم

ةابهمي من دد مرش ةمن

المشااة رفس القدر الذي ب رفه شخص مهر لم دم ال مي
مةدارو مبة مرشأو دربد من ددأاد من من القرار بدخذ في المهة المري م مفمي اكطمير ال مابت لام رفمة ،
ماالهدممميت مما ممطة ااشممخيص المري مممبن فممإدارو المشممرمةية مالمرشمممة بشمممهمن فممي ةماهممت همميدو
الفرهة المم بقبة الذبن بمجدمن مبن ال يزفبن  ،محبمن من امي ةضمم فمي الفرهمة المم مبقبة مخصميببي
فربي في آلة م برة  ،مله ابقيع داخاي محمدد مبدجميم الجمبمع ممع ممي بربمدت القيبمد  ،حدم ملمم امين ال
بؤبد ااداء مهذت الصمرو

 1.3اا مي المبببة مالدر بمبة لمشااة المهة
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دد ي ت مشااة المهة في المجدم ية ااهي رمما" من المجدم ية المدقدمة  ،مدطفمم ةام
المشاالة ةردمي د
مبممرجح ال دبممد مممن المؤ

مطح

اكدارو ةل الدطمر مالدحدبن لامر مية مالهببية المخدافة
ممية فممي دطمممبر الممر ت ما الة مالم ممداة الم ممدخدمة فممي اكردمميق ادجيهممية

ال يمابن رحم المهة دمق المشااة اااثر د قبدا"
مددمثي مهت اا مي المبببة مالدر بمبة لمشااة المهة في

 -الر يت االجدميةي ال يبد ممثرت ةا

امك ال يمابن

حبن بخداش امك اافراد دجميت المهمة

طمقممي لامجدم ممية القمميدمبن مرهممي  ،فيلقمميدمبن مممن المجدم ممية الزراةبممة مم الربفبممة بممؤثر فممبهت
خصيبص هذت المجدم ية مثي االدايلبة مةدت الدخطبط  ،ماكردميط ميل يداة مالدقيلبد م يلمي ممي
بامن االهدميت ميلمهة ض بفي
 رمع ال الهية اا مربة ماالجدميةبمة  ،مالمذي بدحمدد طمقمي لمه اكطمير الخميص ميلد يممي داخابمي ،ممصممفة خيصممة داممك ال الهممية الدممي ال بمثممي ةرصممر المهممة مبممة مهمبممة فبهممي  ،حبممن من االلدممزات
مياداء مال امك المحدد مم المر م بصمح هم الشيء اااثر مهمبة
 ال مممبة مالم د ةن الدخصص مشغي م ع الم يبش مأشخيص ال ددمافر فبهت مدطامية شغاهيمب دقد امير ال يمابن دابممي مرهمت ب مدطب من من بشميراما مميلرمي مالمريهشمية محامت ممماه هت
القبيدبممة دمن الر ممر ل ممدت دخصصممهت فممي مجمميي المريهشممة مم ض م ش خمممرادهت فبهممي مالمممدبر
الرميجح همم المذي ب مدطبع من بحمدد الم مدم الحقبقمي لخمرادمه مم يرفمه  ،مباامهمي ممن خممالي
م دشيربه مم يمربه
 ةممدت اكلممميت مم الم رفممة لمصممش الم بفممة  ،مميلدمميلي ص م ممة دحدبممد الم ممبملبية مالحقممم ،مخطمممط االدصمميي مال مماطة فممي الهباممي الدر بمممي فممي المرشممأو  ،مجير م ةممدت اكلممميت ممميلامابح
مالقممماربن الم ممممي مهممي مبممؤدي اممي ذلممك ةل م اثممرو الجممدي مالمريهشممية مالهممرم مممن دحمممي
الم بملبة ممحيملة دحمباهي لاغبر
 ةدت االهدميت مدمجبه مةرشيد مددرب ال يمابن في مدابة حبيدهت الم بفبمة ةام مهميراة در مبتمةدارو المهة – مبج اهمت ذلمك ب دممدمن ةام رقمي خممرادهت ال ميمقة فمي المجدم مية القميدممن
مرهي ةرد دحدبد ةالهدهت ميلد يمي مع المهة في ال مي

 1.4م يهر مشااة المهة
8

درشأ مشااة المهة لد المدبربن في الم دمبية اكداربة المخدافة حبن دماجههت يلمي مشمااة
ةرجيز ااةميي المطاممة مرهت في المهة المحمدد مم المدميع ممميمهت مالمالحم من هرميك ةزدبميدا دابممي
مم دمرا في مهيمهت م ماجميدهت  ،ممصفة خيصة ةرد الص مد ةا

ات الدرهي لامريص ااةا

ممممن الطمب ممي مال ب ممدطبع المممدبر زبمميدو ةممدد مميةية البمممت لامممدبر حدمم بماجممه مدطامممية المهمميت
مالماجممية الجدبمدو الدممي دضميش ةلبمه  ،ملارممه ب مدطبع ةةمميدو دقبمبت همذت المهمميت مالمرطاممية  ،مبقمممت
مأداء مي بدطامه ممه ه الجدبد دمن اكصرار ةا االحدفي ميلقدبت
مبفدقد الاثبر من رجيي اكدارو هذت القدرو ممي بؤدي ةل دداخي ااةميي مدراامهي مد طي الاثبمر مرهمي
 ،ممي بر اس مثرت ةا ال مي مال يمابن  ،مميلديلي الريدج الرهيبي لامر مة
مب ممد بن م ممع المممدبربن ميلم دشمميربن مم الخمممراء المدخصصممبن لم مميةددهت فممي الدرا ممة مامممداء
الرمي مالمشمرو الدي د يةدهت ةا ادخيذ القرار ال ابت  ،محبن بدمفر لدبهت المهة المري

لدرا مة

ماصدار القراراة المطاممة
ةال مرهت ب جزمن فمي اثبمر ممن ااحبمين ممن مضمع ا مام رميجح ك مدثمير خممراة مدمجبهمية همؤالء
الم دشيربن
مبدضح امي م من المهة بمثي ميلف ي مشااة  ،ممهت م يهرهي
 الحقيب م المردفخممة ممميامرا مالم ممدرداة مالدقمميربر مالممضمممةية الدممي دحدمميق ةلمم المحممنمالدرا ة مادخيذ القرار  ،مالدي يلممي ممي بحمامرهمي م همت ةلم ماميدمهت ممرميزلهت فمي الصمميع
مالم يء
 اردفيع هرت المافية ماامرا ةا المايد  ،مالدي يلمي مي ددحرك ممطء شدبدا  ،مدمثي دابمميضغطي ةصمبي مرف بي امبرا ةابهت

 -ا ممدخدات د مبممراة همميت – ةيجممي – ةيجممي جممدا

مهاممذا  ،مهممذا ب رممي االةدممراش مممأن هرمميك

مةميال مهت من ااخمر  ،دمن المضمع فمي االةدممير د ا مي همذت ااةمميي مدردبمهمي مممي بمؤثر
ةا افيءو ال مي اكداري
 دقمميمت الاثبممر مممن الممضمممةية مالممذي بممؤدي فممي م ممع ااحبممين ةل م خ مميبر مميشممرو مم بممرمميشممرو  ،ر ممرا ل ممدت محثهممي مم درا ممدهي فممي المب مميد المحممدد لهممي مالحيجممة ةل م جهممد ةضمميفي
لم يلجة ااضرار الريشبة ةن هذا الدأخبر
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ملان ميذا ب ري ةدت مماجهة المدبر لمشااة المهة ؟
ممميذا بف ممي المممدبرمن لحممي مشممااة المهممة ؟

ماكجيمممة ةممن هممذا ال ممؤاي بدطام االةدممراش ممال مممأن

المهة بمثي مشااة  ،فهريك من بدجيهمي ذلمك مميلدميلي ال بممذي مي جهمد فمي همذا الطربم  ،مهرميك ممن
بدرك المشااة مب درش مهي  ،ملاره ال ب رش الابفبة الدي بماره مهي الد يمي مع المهة مشاي صحبح
مفممي اممي ااحممماي فممإن ةممدت دخطممبط ةمابممة الد يمممي مممع المهممة بممؤدي ةل م مجمممد رمممع مممن االضممرا
مالدمدر مصمرو م دمرو في امك رجيي اكدارو  ،مبر اس ذلك ةا ارخفيع ارديجبدهت ردبجة لدراات
ااةميي مداد هي الم دمر مالدمدر الذي بصب رجيي اكدارو في الم دمبية الم بفبة ال ابمي همد بمؤدي
لم ع اامراع الرف بة الدي ب يةد ةابهي الخاي الحيدن في شخصبة المدبر رف ه
مدؤاد م مع اامحمين فمي همذا المجميي  %60ممن المهمة الضميبع فمي المجميي اكداري مممه ااممراع
اكداربة لامدبربن مالدي بامن ال م فبهي اكضطرامية الرف بة لهت  ،مالضغمط الدي ب يرمن مرهمي ،
ل دت افيبة المهة المخصص كرجيز ااةميي المطاممة مرهت
مب دقد الم ع من دخفبع ةدد يةية ال مي لامدبر مم المشرش ب ري ةةطيءت فدرو مطمي من الراحمة
حد م بممدخاص مممن القا م ماالضممرامية الدممي ب مميري مرهممي  ،دمن من بامممن هرمميك دحدبممد دهب م لامهممة
المري

الذي بحديق ةلبه المدبر حد ب بد در بت مدخطبط مهده مصمرو ةمابة

مدؤامد م ممع الدرا ممية فممي المجدم ممية الريمبممة م هرمميك دفيمدممي امبممرا فممي ةممدد مميةية ال مممي ميلر مممة
لامدبربن  ،حبن من م ضهت ب مي  24يةة في اك ممع  ،في حبن من هريك من ب مامن مي بقر من
 100يةة ا ممةبي  ،مادضح مبضي من ال رمش المبببة اثبرا مي دقش مير ي مميت الاثبربن مرهت المذبن
بر ممن في دمفبر المهة لصيلح ال مي
مفي المجدم ية اااثر دقدمي رجح المدبرمن في الدحات في ممهيدهت حبن اةدمدما ةا در مبت مةمميلهت
مطربقة دمفر لهت المهة لادفابر مالمحن مالدرا ة في المشياي اال درادبجبة مالهيمة  ،الدي بامن لهي
دأثبر ااامر ةا دحقب ااهداش المطاممة
مهذا ال ب ري ا دغرا المدبربن في الدفابر مال مي طمي المهة  ،ملارمه ب رمي دممفبر المهمة المري م
لمزاملممة همممابدهت الشخصممبة خمميرق رطممي ةماهممت مبممأدي ذلممك ردبجممة هممدردهت ةام دمزبممع ال مميةية
المديحة لهت مبن الدفابر مااداء مالراحة مشاي بحق مهداش ال ممي مفمي رفمس المهمة ب ميةدهت ةام
دحقب ر ميدهت الشخصبة
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مبحديق ذلك ةل من بقمت المدبر مإةيدو در بت ال الهة مبن ممهية الراحة البممبمة الدمي ددخامي ال ممي مم
الدي دأدي في رهيبة اال ممع مم الشهر مم ال رة مع ممهية ال مي ممي ب مي ةا دح مبن مدابمه الفامري
مالمدري

مبقمي مدبر ريجح
ةن م رجيحه بدراز في مره بدجر الدفيصبي مبدراهي لام مبملبن فمي الم مدمبية ااهمي  ،مال
بادس اامرا ةا مادمه  ،ملاره بج اهي د بر م رةة الربح مال بحمي حقبمة مردفخة ةل مرزله

 1 .الصراع مبن المهة ماالر ين
ابش بدبر االر مين صمراةه ممع المهمة ل مهمي ب مدطبع االردصمير ةابمه ؟ مهمي بمامن لامهمة من بهمزت
االر ين ؟
ةرهي م باة دمدم امي مهاة بر هيمة  ،لان ةردمي رحيمي المحمن ةمن ةجيممة لهمي ف ممش رمدرك مهمبمة
دحدبد هذت ال الهة
مهريك ة صمر شيب ة ةن ةالهة االر ين ميلمهة

المهة هم ال بد
ةرك ددخا ةن م بملبدك دجيت رف ك لقممو خيرجبمة مخمر  ،ةرمك دج مي ممن المهمة مبد ةابمك
بدحات فبك " ةرري رطبع ممامر المهة " ةميرو ررددهي اثبرا  ،ممدلملهي امبر  ،فهي د ري هبمرة المهمة
ةابهي حبن دامن له ال اطية الايفبمة لدحدبمد مميذا رف مي ممي مابمش رف مي ؟ ةن المهمة بمميرس مبيدده
ةابك  ،ممرة دقمي ةن المهة ال برد ر محد  ،دضع رف ك في ايمبرة ال يب مدج اك من رف مك رااممي
في بيرده ماء ارة را مي مم مضطرا
ةرك اثبر مي ددخا ةن مداء م ع ااةميي الدي در مهي م م من المهة هد فية مم مره مي زاي ممارا ،
فإرك هد ددريزي ةن المشيراة في مري مة دهمك  ،حبن مرهي دد يرع مع مب يد رممك هرا مم م ميء ،
ةرك ددم ك م يداة شخصبة مردمطة م يمي المهة مصمرو صيرمة ةرك د ممدة من د مدبق ممامرا حدم
مةن اين ج مك بحديق ةل الراحمة  ،ةرمك ددرميمي ط ميت الغمداء فمي ال ميةة الثيربمة حدم لمم ارمة بمر
جيبع

مهاذا

ةرك دردمط مر يت ثيمة في المهة  ،حبن دردقي ممن مامين خمر مددمرك اجدمميع هميت  ،ان المهمة المذي
حدددمه لامشميراة فمي االجدمميع ح م المررميمج الزمرمي هممد اردهم حدم ملمم امين همذا االجدمميع بمثممي
مهمبة امبرو ميلر مة لك
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ةرك درمط مةميلك دابممي ميل ميةة الدمي دحماهمي فدحمدد المقميمالة ممهمة م مبن مالحمدبن مثرميء االجدمميع
ممهة محمدد  ،محدم المايلممية الدابفمربمة دحمددهي ممهمة م مبن حدم لمم ايرمة زبميدو المهمة فمي همذت
ااحماي مش دمفر لك مهدي مم جهدا ةضيفبي مش دمذله م دقال
ةرك ةردمي دج ي ةرصر المهة هم ال بد  ،فإرك دخدير الطربم اا مهي  ،حبمن ةرمك دحمدد اخدبيرادمك ،

م يلمي مي دامن هاباة  ،مد دمد دابمي ةا مقملة " ةن الم ألة

م ألة مهة "

ملان ةابك من ددذار مره مدخابك ةن م بملبدك في اخدبير القرار الصحبح ارمه بد ميرع ممع المهمة ،
فإرك دمري حيجزا بحمبك ممن المخميطر مالمجهممي ماالردمميك  ،ملارمه بمثمي حميجزا مبضمي ممميت الفمرص
مبضي مميت ال رصر الداقيببة الشخصبة مالرمم ماالرجيزاة المدطمرو
ةرك ةردمي د دات ل بيدو المهة ةابك فإرمك درضم ممأن داممن هبممك ااخمر ممهمدافك مطممحيدمك فمي
المردمة الثيربة

المهة ةدم لك
مي هذا الش مر الذي ب بطر ةابك ةرد ةرجيز ال مي ممارا ؟
مرممه ش م مر االردصممير  ،مت ش م مر الهزبمممة فهممم ةذا لممت بممدت ةرجمميز ال مممي فممي المهممة المحممدد مالفممرع
مالحزن في هذت الحيلة بامرين مردمطبن مم ألة المهة مهذا االردميط بج امك دابممي فمي حيلمة صمراع
مع المهة  ،ارك دخيش من هزبمة المهة لك
ةرك د مد ة من دذه ةل مماةبدك ممارا مداممن فمي ارد مير ا خمربن مهممي ايرمة رمفمك  ،مب مبطر
ةابك الحزن ةردمي دصي مدأخرا ةن المب يد  ،لبس م م ضمب ا خمربن  ،ممي ارمك دشم ر ميلخ ميرو
في م ردادك مع المهة
مرك ال درديع املبك الذبن بد يمامن مع المهة مطربقة مخدافة ةرمك  ،مرهمت بد ميمامن ممع المهمة مغبمر
ر يت  ،مدمرفع اال مدميع لا مميراة الدمي برددمهمي مثمي " ال مجمه لا مد جيي "  " ،مرمه ممي زاي لمدبري
مد ع من المهة "
ةرك دحات ةا ا خربن ميردميط مدابهت م يمي المهة  ،ملبس مفيةابدهت  ،فأرمة م جم ميلمذبن بحققممن
رديبج رب ة ماثر من الذبن بدهقمن مب مامن مدأن لضمين جمدو الريدج
ةرك دفضي ااةضيء الذبن بما ممن ةا حضمر االجدميةمية مرمذ ممدابدهي حدم رهيبدهمي مال بشميرامن
مفيةابممة  ،ةممن مملبممك الممذبن بد مميمامن ممرمرممة مممع هممذت االجدميةممية مغممع الر ممر ةممن فمميةابدهت فممي
المريهشة مادخيذ القراراة
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ةرك د دقد من الحبيو هي ممي مميراثمن  ،فممن بمامن رقطمة الرهيبمة هممي مقبمة المد ميمقبن ممش باممن
الفيبز اامي  ،مد دقد مرك مذلك دمن رمع المريف ة بامن مبن من ب مامن م ك
ةرك دمحن دابمي ةن هزبمة القم الخيرجبة الدي ال ددحات فبهي  ،مدضع المهة في مقدممة همذت القمم
ةن مامممر ةمميب بقممش مميمرممي فممي صممراةري مممع المهممة هممم الفشممي فممي الرهيبممة  ،م همممر م ممع الردمميبج
الفمربممة ال ممامبة  ،ف رممدمي بامممن الف ممي فممي ةمابممة حممر دابمممة  ،فممإن ا ممدب يمه لاخمممراة مال الهممية
ماالرجميزاة ماافممراع بامممن ضم بفي  ،مممن الصم ممة من د ممب

فممي الحيضمر مبرمممي ذهرممك مشممغمي فممي

ا ممدرادبجبة الحممر القيدمممة مهرممي بص ممح الش م مر ميلرضممي ش م مر زابممي بمضممي م ممرةة  ،مش م مر
خبش بف د الحبيو

هي المهة لغز ميلر مة لك ؟
ةذا اممين المهممة شممببي يمضممي مم ص م

اكدراك  ،فإرممه بصمممح خمميرق مممد المممةي مةابممك من

دخشي مماجهده مب دمد ةا م ع الدصمرفية الدمي دحمبمك ممن المماجمه الصمربحة م مه  ،مثمي دامبمر
حجت ةرجيزادك مالدشابك في هدراة ا خربن الذبن بد يمامن مع المهة مطربقة مخدافة ةرك
ةرمك دراممز ةام ةماممك داخمي الم مممي مم المرشمة مم المادم فقمط  ،مدهمممي مقبمة االةدممميراة ااخممر ،
فأرة ها ةا الرديبج الم مدقمابة  ،ف رمدمي باممن المهمة لغمزا ف ممش بصم

ةابمك الدرممؤ مممي بخمبمه

المهة ميلر مة لك
مةردمي د مح لامهة من بمر ةابك مدمن من دف ر رديبجه ف مش دفقمد القمدرو ةام دقمدبر االحدبيجمية
مالمماد محد ردمد مف يي ا خربن في الم دقمي مالقدرو ةا الد يمي مع هذت ال رمش
ةرك درفع االلدزامية المهدبة الثيمده  ،ةذا طا مرك ةمي شيء لت دقت مه من همي  ،فإن المهة بصممح
فجأو لغز لك  ،فأرة ال د رش مي هم المهة المطام لاي مرحاة حد بدت ةرجيزهي
مالشيء الذي بجذمري رحم االدجيت الخيص ميلر ر ةل المهة ةا مره لغز بامن في االةدقيد مأن الجهي
مقبمممة المهممة ال بج اممه مشممااة  ،مميلدمميلي ب مممح لار ممين من براممز ةام المهمميت مالمشمماالة المديحممة
مميمه
مةدت القا م م المهة بج اك دمدم ماأرك ال د رش مي الذي بج ةابك ةماه  ،فيلفرد الذي ال بدرك
ضب المهة بقضي ممهيده في مرشطة ممهيت مد ددو دمن من بدري
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ذلك مع مملمبيده المطاقة

المهة خيدمي" لك
ةردمي د دقد من المهة ب مي لخدمدك  ،ف مش د مي ةا من ددحات مد بطر ةابه ةرمك دحميمي
من دحممدد امبممة المهممة الدممي بمارممك ا ممدخدامهي كخدبيرادممك مدردب م مملمبيدممك  ،ملاممن ان المهممة همممو
محبرو فإن هذا االدجيت بدطا مجممةة من القماةد مالم يببر  ،مهذا االدجيت دحددت ال امابية الديلبمة
*الدخطبط الم م لامهة مال ب

في الم دقمي  ،ةابك من د دخدت مدمادك في درمبع المهمة  ،مهمذا

ب ري مرك في المهة الحيلي درقمذ ممي دمت الدخطمبط لمه م ممقي" فأرمة دقممد المهمة فمي طربم همد ر ممده
م مقي"  ،مد رش ةل مبن مرة ذاه  ،مةذا لمت دامن همد خططمة لمهدمك فمإن الطربم

ممش بمدحات فمي

ادجيت برك  ،م مش د دمد ةا الصدفة مم اخدبير اا هي هد ال دصي لاهدش
ةرك د ب

الحيضر لدرفبذ مي خططة م ممقي لمه  ،مدرامز طيهيدمك الحقبقبمة ةام دطممبر الخطمة افضمي

مد ميلر مة لاغد مم الم مدقمي  ،مةام
الخمع في الحمار مالجدي مالرقي

ممبي المثميي ةرمدمي دشميرك ا خمربن فمي اجدمميع  ،فممدال ممن

مصمرو اابة  ،بج من بامن هرميك حبمز لادفابمر فبممي مدف امره

م د اردهيء االجدميع  ،ممي هي الخطط الدي دمضع لدرفبذهي ثت مريهشدهي
ال د ات رف ك لامهة مدضع لرف ك حدمدا" من الدمهبدية ةذا خرجمة ةرهمي حدم ةذا امين هرميك حيجمة
لذلك فإرك دش ر مخرمجك ةن الخطة الممضمةة مةرك لت د دطع من دحق مهدافك حد ملم امين ذلمك
بمثي ضرمرو ميلر مة لك
*من ةالهدممك مممع المهممة لب ممة ثيمدممه  ،فاامممي دغبممرة اارشممطة دغبممرة الردمميبج مميلدمميلي ددغبممر ال الهممة
ميلمهة  ،مال دج ي ممازبن مم يببر ةمي م بن مقبي ي املبك في ةمي آخر
 لبس مطاممي مرك ةا الدمات من د دغي مم د مدثمر امي دهبقمة د بشمهي لاحصممي ةام مفضمي الردميبجميلم يببر الميدبة ارك د ب

ممرة دحيمي دابمي د مبع مي د دقد مره فيدك

ةرك حمددة الردميبج الدمي دحم من دصمي ةلبهمي فمي زممن م مبن مداهمن ممن مجمي دحقبم ذلمك مةرمدمي ال
بافبك المهة دأخذ ال مي م ك مثريء االجيزو  ،مالردبجة الطمب بة هي الش مر ميلد
-ةرممك د ممب

ماالرهي

فممي مجدمممع مدحمميمي دطمب م م مميببر مجدم ممية مخممر ةا م دصممرفيدك مةالهيدممك ممصممفة

خيصمة م مميببر المجدم مية اااثممر دقمدمي ممممن اافضممي لمك من د ممرش ابمش د ممدغي المهمة مافمميءو ممممن
اا مم من دضبع المهة مصمرو بر مردجة
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-ةرك ال د دطبع من درب

برك لدحقب م ع االرجيزاة فأرة دخيش من دفقد بطردك ةا ااممر مال

د دطبع من دفرع بيددك ةا المهة ارك دابمي دش ر مأره هم المدحات في حبيدك
ال ماب الدي ممميت االةدقميد مأرمه ممن الممامن المدحات فمي المهمة مال مبطرو ةابمه ممدمة دردشمر مطمرمخدافة في جمبع مرجيء المجدمع ممهمهي داك اارشطة الدي ددحمي ةل هبمد همد رشمداي مرهمي م مد ذلمك
ارهي دؤثر ةا ارجيزادري

المهة هم المحامة
ةرك مذر دابمي مميت المهة  ،لت بردزع محمد همذا االةدمراش مرمك ملارمك مضم ة رف مافي هفمص
االدهيت مج اة المهة هم القيضي الذي بحيامك ةا جرابت لت دردامهي
ةرك دهمي مشيةرك مك مدحيصمرهي مد مجرهي ممبن ةقرممي ال ميةة مامين بجم ةابمك من د مدجب لهمي
مصمرو صحبحة مدحررهي من هبمدهي ف قير ال يةة دشمبر ةلم ممهمية ال م يدو مالامممة ماالرطمال
مالبأس فال دضع رف ك مبن حراة ةقير ال يةة مد د ات لهي ملان ةابمك من ددحمرك م همي دجميت ممي
دربد
الدهة المدريهبة في الد يمي مع المهة في ااشبيء الضرمربة مالهيمة مم بمر الضمرمربة مرمة دحميميمن دامن لمدبك ميةة ذاة دهمة مدريهبمة دضم هي فمي بمدك مةام مادممك مفمي مرزلمك محدم فمي حجمرو
رممممك ممصمممحة دهممية ال مميةة هممي الرغمممة المم ممبقبة الدممي فرضممدهي ةا م رف ممك دابمممي  ،ةن الممم ع
بحمي محطية الرادبم محثي ةن دهية ال يةة لبد رش ةا المهمة مميلر ت ممن ال ميةية ااخمر الدمي
حمله ماي ذلك بف ر مي بفرضه ةابك المهة من محايت ممدبة ةابك درفبذهي طماي حبيدك
ةرك مصمحة مخدا مي ممحدميال ممميت حامت المهمة ف رمدمي د طمي المهمة امي همذت ال ماطية ةابمك فهمذا ال
ب ري مرك مش دخضع له م مش دجد رق مك د مدخدت م مع الد مبمراة مثمي " ممش مخمداس م مع
المهة لاراحة " مم " مش مخطش دهيب م دمدو م بدا ةن ماين ال مي "
ةرك مصممحة ال دحم ممي دف امه ملامن ال د مدطبع الهمرم مرمه ةال ةمن طربم االخمدالس مالدحيبمي ممع
المهة مدش ر ميلذر دابمي ارك هير من بطرو المهة ةابك
محد هؤالء الريس الذبن درمطهت مأةميلهت ةالهة باامجبة ميلمهة فهت ال بر رمن في ال يةة مثريء
ال مممي مفممرع محيبممد ملاممرهت لب رفممما المهممة ثممت بمد ممممن مم بغضممممن طمقممي لاد ابمممية الدممي در مماهي
ال يةة ةلبهت
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مالذي ب م ذلك االدجيت همم من االر مين آلمة م قمدو جمدا لدرجمة مرمك ال د مدطبع من دحامهمي مم دمدحات
فبهي مدهة مخيصة ج ي اماهت بدماف مع ةقير ال يةة بجدمن مرف هت في الرهيبة لمت بصماما ةلم
طيهيدهت الايمرة مدقي افيءدهت

ةالهة محيبدو مع المهة
الثماري مالدهيب مال يةية ماابيت ماا يمبع مااشهر مال رمن د ري المهة ميلر مة لري مهمي
الممممرد الممذي مر ممت ن مممحيره مد مميل ةابرممي مممه مرممذ مالددرممي مالممذي ب طممي لرممي م ممس مدف م ةابهممي
لامشيراة ملفهت مي بحدن لامهة ملدردب مي بأمي من بحدن
ةابك دابمي من دامن ادجيهيدك مصمرو ابجيمبة مفي رفس المهة محيبمدو رحمم المهمة  ،ةابمك من دمدرك
مهدك امحدو مدايمامة مةردبمذ د مدطبع من دضمطاع ميلم مبملبة الايمامة دجميت مهدمك مدف مي ممي دربمد من
دف اه مهذا المهة
مالمهة امي ذارري هم من الر ت الدي من ن مهمي ةابرمي ملارمه مثمي مقبمة المر ت ااخمر بمامن من ب ميء
ا دخدامه مم الد يمي م ه ممي بدحمي ةل مصدر لاشقيء مالد ي ة
ةن دهية ال ميةة حملمك ال دمثمي مبمة هبممة ةر ميربة مفبمدو مةذا امين همذا ادجيهمك الحقبقمي فيرمك ممش
د دطبع من ددغا ةا مشبيء صغبرو مم ديفهة بمان من دشغي ميلك لفدرو مطمي من ال يةية
ةرك د دمع ةل دهية ال يةة مدفار في مماةبدك مممهيدمك مددمذار مشمبيء امين بجم من دف اهمي ملارمك
د دطبع مبضي من ددرك ذلك في ضمء المحمدو المدايمامة لاممضممع ماردمميط همذا الممضممع مأملمبيدمك
في الحبيو مال مي مفي هذت الحيلة مش د دطبع من دف ي اافضي مال ددجمد
ةابممك من دج ممي المهممة ماابممة شخصممبة لممك مد ممدخدمه مصمممرو محيبممدو حدم د ممدطبع من دحممدد ابفبممة
اال دفيدو مره

06

 2ةدارو المهة

ممال"

ةدارو المهة مالذاة

ثيربي"

مضب ية المهة

ثيلثي"

ابش ددحات في ااشبيء الدي د دهاك مهدك ؟

رام ي"

مقدرحية كدارو المهة
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 2.1ةدارو المهة مالذاة
بخداش مفهمت ةدارو المهة المهة لد اافراد ميخدالش دماف همت ماحدبيجميهت مطمب مة م ميبفهت
مبخداش مبضي من ثقيفة ةل مخر م امك االر ين دجيت المهة مامك ماد م ممن المببمة االجدميةبمة
ممن القبت الدي دامرة لدبه دجيت الد يمي مع المهة
مدامبن هبت االر ين دجيت المهة ةمابة م قدو مهي من ماثر الصفية دأثرا مميل رمش المحبطمة مددمأثر
هذت القبت مدغبر هذت ال رمش م همر دمافع جدبدو
ممصفة ةيمة ر دطبع القمي من المر مية ةمميرو ةمن ر مت لاجهمد االر ميري المطامم مالمر م زمربمي
في ضمء حيجية ممهداش هذت المر مية ماالدارو در مر ةلم االرجميز ةام مرمه ممردمط مدمجبمه م مبن
رحم المهة المخطط مم الم دهدش
مةالهة ااداء ميلمهة هي ال م في همر مةراع ال رةة
الدمدر – الحدو – القا – الضب
-ميذا د ري ةدارو الذاة مالمهة ؟

ةلخ
دمجبه القدراة الشخصبة لألفراد مةةميدو صمبي دهي كرجميز ال ممي

المطام في ضمء القماةد مالر ت الم ممي مهي مهذا ب رمي دمجبمه ةدارو الفمرد الداخابمة دجميت ااداء
المطام مفقي لازمن مالمهة المحدد
ممميذا ب رممي درشممبد ال ممامك مالمهممة ؟ ةرممه ب رممي ا ممدخدات اا مميلب ماالمايرممية المديحممة لدحقبمالهدش المطام ةرجيزت في المهة المخصص لذلك مبدطا د دبي م ع ال مامابية الالزممة لدحقبم
الهدش محبن بامن ا دهالاهي لامهة ماثر دري مي مم الدخامي ةمن م مع ال مامابية رهيببمي حبمن داممن
مضب ة مم م دهااة لاثبر من المهة دمن حيجة ةلبهي

ابش بقضي المدبر مهده ؟
مجربة ال دبد من اامحين مالدرا ية لاجيمة ةن هذا ال ؤاي مةن طرب دحابي مرشطة ال ممي
البممبة ما دخدات ا ام المالح ة المقررة ل دد من رؤ يء م ع المرشممة ادضمح من مرشمطة الممدبر
يلمي مي درحصر في اارشطة الديلبة
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مهي الفدرو الزمربة الدي بقمت فبهي المدبر مرفردا مدرا ة اامرا مالم درداة

-ال مي المادمي

مالدفابر مادخيذ القراراة مالدمهبع ةا الم درداة
-المقيمالة الشخصبة

مهي الفدراة الزمربة الدي بقضبهي الرببس مع ال يمابن في المرشأو
لادرا ة مالمحن مالمريهشة مم مع مفراد خيرجبن من مرشمة مهببية مخر

-ا دخدات الدابفمن

مهي المايلمية الصيدرو مالماردو من خيرق مم داخي المرشأو خالي فدرو
ال مي الر مبة

-ةدارو ال مي البممي

مهي الفدراة القصبرو جدا الدي دمثي مقيط ية دابمة من ااجهزو الفربة
ماالداربممة الم مميةدو لامممدبر مثممي ال ممارديربة مم م ممع الم مميةدبن مغممرع
الحصمي ةا الدمجبه مم اال دشيرو مم الدمهبع ةا م مع الم مدرداة مبمامن
من بدت ذلك مدداخال مع اارشطة الثالثة ال يمقة ااخر

مةدت دخطبط المهمة اداء اارشمطة ال ميمقة ب رمي من دمدحات همذت اارشمطة فمي مهمة الممدبر مدطغبمين
ةحداهي ةا الميهي مهد ددداخي مدمزدحت فمي ممهمية م برمة مباممن جهمد الممدبر فمي همذت الحيلمة مرامزا
ةا الد يمي مع المشاالة الريدجة ةن هذا الدداخي ةن طرب الدأجبي مم الهرم مم اكحيلة لآلخمربن
دمن دمفر الفرصة لادرا ة مادخيذ القرار ال ابت
مدر اس آثير ذلك ةا شخصبة المدبر رف ه مةالهده ممرؤم به ماذلك ال مالء مجير مثر ذلمك ةام
جمممدو االردمميق مااداء مدممدهمر ةرديجبدممه ملممم لمممح من دمزبممع المهممة بخداممش ةل م حممد مممي م ميخدالش
م دم الممهع القبيدي حبن دقي حربة ا دخدات المهة اامي ادجهري رحم االدارو ال ابمي مال امس ةرمدمي
ردجه ةل االدارو االشرافبة حبن دامن هريك مرمرة مامر في ضمط المماةبد مالمهة

مثر ةدت دخطبط المهة
خضمع المدبر ل رمش مةدارو ا خربنةةطيء الفرصة ل بطرو الرفمذ مالمح ممبة ةا مةميي المدبراال دميع ةل مجهية ر ر من ب دطبع المصمي ةلبه مةهميي مجهية الر ر ااخرمحن ااممر مالقضيبي الدي ال بمان دأجباهي مثي المشياي االداربة مم الدر بمبة مم خيصمة الدمي دد امميالدارو ال ابي مةهميي مممر المرؤم بن مالدي يلمي مي دد ا ميالرديق
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مذي جهد ةضيفي لم يلجة ااخطيء الريدجة ةن الدأخبر في محن مم درا ة م ع الممضممةية الهيممةةدت ا دثمير طيهية مامايرية المرؤم بن ل دت مجمد المهة الايفي لاد يمي مع المدبر مشماي ابجميميالدمدر ماالجهيد الذي بصب المدبر ممثرت ةا ةالهده ميلمرؤم بن مصغير ال مالءال جاة في محن ااممر ال طحبة في ادخيذ القراردراات اامرا مالم درداة مالقضيبي ممثرت ةا ار بي ال مي-دصربش المدبر ضمن الافيءاة الض بفة

 2.2مضب ية المهة
هرمميك م مميهر ةدبممدو م ممامابية مخدافممة د ممم ةضمميةة المهممة ملاممن هرمميك مبضممي اا مممي الحقبقبممة
كضيةة المهة

-1م يهر ةضيةة المهة
ةممن طربم المالح ممة ماجممراء م ممع الدرا ممية حمممي م مميهر ةضمميةة المهممة مثرمميء مداء ال مممي
ادضح مهت هذت الم يهر في ا دي
االجدميةمية الاثبمرو مثمي الاجمين مالاقميءاة الدمربمة ممع المرؤم مبن مم ممع القبميداة ااخمر مةمدتدحدبد جدمي مةميي لهي مالدطر لمحن ااممر بر الهيمة محبيري
اثرو ةدد الزمار مبن خيرق المرشأو مم داخاهي مالخاط مبن ال الهية الشخصبة مةالهية ال ميطر اديمة الخطيمية مالرد ةا المرا الة مم المذاراة الماردو ماالطيلة دمن الحيجة لذلكصم ممة الحصمممي ةا م الم اممممية الضممرمربة اداء ال مممي مالحيجممة ةل م مممذي م ممع الجهممد لاحصمممي
ةابهي
 مء الدر بت الداخاي ميلمشأو مدداخي مدضمير االخدصيصمية مممي برشمأ ةرهمي ممن صمراةية دحدميقةل م ع الجهد مالمهة لدجيمزهي بي دمصبش م يبش لا يمابن مم ةدت ااخذ مهي في حيلمة مجممدت
-مرازبة ال اطة مادخيذ القرار مالحيجة دابمي لاجمء ةل الم دم ااةا مةدت دفمبع ال اطية

21

 ممبطرو الممرمدبن ةا م اكجممراءاة مخطممماة ال مممي مةممدت محيملممة دغببممر مم دطمممبر الممر ت ماافممرادالم ممة لذلك
الد مد ةا ةدت رةة المة في ااممر ماالةدقيد مأن دأجباهي ب طمي دابممي الفرصمة لادرا مة مادخميذالقراراة المري مة
الد مد ةا اديمة الدقيربر الدقابدبة مالرمدبربة الدي ال د طي رديبج مم مؤشمراة مال ب دممد ةابهمي فميدحدبد االحدبيجية مم دقببت الرديبج مم ااداء
ةةطيء المايلممية الدابفمربمة الدرجمة ال ابمي فمي دردبم مملمبمية ال ممي مالحمدبن ممثميي ذلمك الممدبرالذي بقطع حدبثه مع زابربه الذبن م دحدبد مب يد الاقيء مهت لادحدن في الدابفمن مم هطع المريهشة
مثريء االجدميع
اكصرار ةا القبيت ممهيت الم بفة ال يمقة لادرهبة مالدي ال ددف مع مهيت الم بفة الجدبدوالد يمي مع الاد مالمافية مالم مدرداة ماادماة مطربقمة بمر مر ممة حبمن دمضمع م مد ا مدخدامهيفي بر ممض هي
ص ممة المصمي ةلم مامين ال ممي م مم ازدحميت الطمر مم صم ممة الحرامة داخمي المرشمأو مم مامينال مي
ارخفيع الم دم اكداري مالفري اداء ال يمابن ل دت دمصبفهت مم دمفبر الفرص الددربمبة المري مةالدرابممز ةا م ال الهممية الخيصممة مدامممبن المجممةممية الصممغبرو ماردشممير الحممدبن فممي الممضمممةيةالخيصة
ض ش مهيراة االدصيي مالحدبن مع الزمالء مال ممالء ممصمفة خيصمة مهميراة ةرهميء الحمدبن ممدمنةبذاء مشيةر ا خربن
 ممء حيلممة م مميبي االدصمميي الداخابمة مالخيرجبممة مم ةممدت دطمرهممي مممي بدري م مممع حيجممة ممدطاممميةال مي
ةدت االهدميت مخدمية اكدارو الضرمربة المري مة لا يمابن مصم ممة الحصممي ةابهمي ممصمفة خيصمةمي بد ا مماين ال مي مم دأمبن م دقمي ال يمابن

-2اا مي الحقبقبة كضيةة المهة
20

دمثي ال ريصر ال يمقة مةراضي ماثر مرهي م ميمي ملذلك بحمدد المم ع اا ممي الحقبقبمة لضمبيع
المهة في ا دي
ماجمية ال مي مامر من طيهة المدبربدحمي م ع المدبربن الاثبر من ااةميء الزابدو ةن طيهدهت الحقبقبة مذلك ردبجة ل دت هدردهت
ةا االةدراش مذلك مم ر مدهت من بامرما ممجمدبن في اي هرار مب مي المدبر في هذت الحيلمة ةام
مماجهة ضغمط المهة من خالي الشام الم دمرو من ضغمط ال مي مبمرر ذلك م مدت دممفر الافميءاة
حملممه مبصممدر ممامممرت دابمممي فممي ةصمممبة ممممي بج ممي مرؤم ممبه دابمممي مممردمابن ممصممفة خيصممة ةرممدمي
بددخي في دفيصبي مةميلهت مبرفع دفمبع ال اطة لاغبر
م يلمي مي بدم ك م ع المدبربن ممم ع المهميت الدمي دمدخي ضممن رطمي م بفمدهت ةممي لاحصممي ةام
مايفمة ميدبة مم م رمبة مرهي مم خمفي من ةدت مداء ا خربن لهي ميلجمدو المطاممة

مهة الفراغ الامبرمال ممم فممي ذلممك يلمممي هممم المطيلممة المقر ممة المردشممرو مممبن ال مميمابن مم ل ممدت افيبممة المهمميت
الم بفبة ممجمد فيبع امبر من المهة مباجأ المدبربن في هذت الحيلة ةل
*خا المشاالة الدابمة ما دهالك مهة امبر في حاهي
*االهدميت الزابد ميلشاابية مالم هربية
*المطيلمة دابمي مإةيدو الدر بت دمن ضرمرو لذلك
*الدطمبي في ةةطيء الدمجبهية مشرحهي
*اكطيلة في الحدبن ةن الذاة
*اثرو الجدي مالمشيحرية مالصراةية

ةضفيء ال ربة ةا ااممر دمن م حقبقيمب ممم ذلممك ةممدت الشم مر ممميامن مبضممبع الاثبممر مممن المهممة م ممم احداممير الم اممممية مةممدت
دمفرهي ميلقدر الذي بحديق ةلبه ا خرمن لاي بؤدما مةميلهت
مهد بمدفع ذلمك م مع ال ميمابن ةلم محيملمة االطمالع ةام المافمية ال مربة مالمح ممر دمداملهي لمجمرد
دب بر مداء ال مي مم ةثيرو الر مة الم دمرو لم رفة اا رار لمديم ة مي بدمر حمله
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م يلمممي مممي د ممدخدت ال ممربة لدمربممر م ممع القممراراة بممر المرطقبممة ممصممفة خيصممة ااممممر المد اقممة
مرماحي الصرش مالشبمن الميلبة مالمردمية مالمايفمة ممن الطمب ي من بضمبع الاثبمر ممن المهمة فمي
محيملة ح ر ددامي الم اممية
مبج من د مي المر مية ةا اديحة مامر هدر من الم امممية لا ميمابن فبهمي ك مدثمير المهمة مطربقمة
مري مة مد دخدت درجية ال ربة في ااممر الدي د ددةي ذلك

المحن ةن مايرة مةامهم من اامراع المردشرو في اثبر من المر مية حبن من م ع المدبربن بمذلمن الاثبر ممن
الجهد من مجي الحفي ةا مماه هت الحيلبة مم المحن ةن ممهع هبيدي مةا

مبامن ذلك ةن طربم

الدقابي من هدر ا خربن ممهيجمة مرقد ااةمميي الريجحمة مم الفيشماة مدامبمر ااخطميء مالحمدبن المدابت
ةرهي
مبش ر ال يمامن في هذا المريخ مرهت ال برجزمن شببي" ميلر ت من هضيبهت مهدي امبمرا لدحربمك اامممر
مثي االجدميةية المد ددو مدمن رديبج مال مي ةا خا م يبش جدبدو دمن من دامن هريك حيجة ةلبهي
ممجرد فدح الطرب لادرهبة لدرجية مةا
مبحيمي الممدبربن الجمدد ال هممر مم همر ااهمبمة ميفد ميي المماهمش مااةمميي مالمحمن المدابت ةمن ممن
بدحمامن مخطيبهت مضبيع المهة في محي مدهت ةن مخطيء لت برداممهي

 2.3ابش ددحات في ااشبيء الدي د دهاك المهة
بمثممي ال رصممر المشممري مهممت ةريصممر االردمميق مالجمممدو ملاممن دمق م هضممبة الرجمميع فممي ا ممدثمير
طيهية االر ين هي المفديع الحقبقي لدحقب ااهداش المطاممة
مدر بت ةالهة اافراد ميلمهة دأدي فمي مقدممة مهميت اكدارو الماةبمة مالميحثمة ةمن دمبمز مداء ال ميمابن
فبهي مبحديق ذلك ةل مضمع ر مت شميماة دمضمح المهميت مالم ميبش ماالدصميالة محبمن بمامن الدغام
ةا الفيهد من المهة الريدج من المقيط ية الشخصبة ماالجدميةية ما دخدات الدابفمرية مال م ي ممن
مجي الحصمي ةا الم اممية الالزمة لألداء مدمن م يريو مم ةقمية
م مش رحيمي في هذا الجزء مريهشة الدفيصبي مال مامي الدي بمامن من د ميةدري فمي دقابمي الفيهمد ممن
المهة مم ا دثميرت ميلدرجة المري مة طمقي ل رمش المببة المحبطة
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-1الدحات في المقيط ية الشخصبة
هي بمان لامدبر مم المشرش من بدجيهي المفيجمة حمله ؟
مابش بمان من بمرع ال يمابن م ه من مقيط ده مصمرو م دمرو دمر ه من اال دمرار ماال در يي في
مداء ةماه؟
هرمميك مرممماع مخدافممة المقيط ممية الدممي دحممدن مرهممي الهمميت ممرهممي بممر الهمميت  ،ممقبمميس ااهمبممة هممذا
م دخدت مدرجة ر مبة حبن مرمه يلم ااممر ب دقمد امي فمرد من ممي بربمد من بدحمدن فبمه ممع الممدبر مم
المشرش مم المرؤمس هم اااثر مهمبمة مباممن المقبميس الم دممد لدبمه همم مقبي مه الشخصمي لقبميس
مهمبة الممضمةية الدي بفضي مريهشدهي مبحديق ذلك ةل ضممط م ميبرو ال ميمابن م مه ةام مقبي مه
الم دخدت محبن بدراما دردب درجية ااهمبة لدبه في دريمي الممضمةية
مبمارك آداء ذلك من خالي ةجيميدك مم ةرف يالدك المصطر ة ةرمد ةمرع الممضممةية ةابمك  ،مبمارمك
فممي هممذا االدجمميت ا ممدخدات د مبممراة المجممه ماالرف مميالة  ،ماممذلك رمممراة الصمممة مممن حبممن شممددهي
ما دخدات االفي المري مة في الدجيم مع مي ب رع ةابك
مبمثي االدصيي المصري مهم مرماع الدغذبة ال ا بة  FEED BACKلاد مبر ةن رمبك فبمي ب رع
ةابك
مب دقد المم ع من ا مدخدات المرد المميشمر مثمي دمجبمه مم دأربم ال ميمابن ةام مقميط دهت ممش بمأدي
مردميبج مميشمرو ملارمه ممش بمؤدي ةلم د قبمد فمي ال الهمية مممي برمدج ةرمه دالشمي ةمابمة المقيط مية
رهيببي حد لم ايرة هريك مممر د دح ذلك
م مش رحيمي من ر يةدك في دقدبت م ع المقدرحية لابفبة الدقابي ممن ةمابمة مقيط دمك مثرميء مدابمك
ل ماك مةن ايرة ممش بغام ةابهمي صمفة ال مممبمة ةال مرمك د مدطبع من د بمد صمبي دهي مدردبمهمي فمي
ضمء رمش ةماك مطمب ة ال يمابن م ك

-2ابش ال دؤثر المقيط ية الشخصبة ةا آرابك ؟
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م-ال زلة
ال بمجد مدبر مم شخص م بن بح ال زلة مم الم د ةن ا خربن ملامن م مع الرميس بحدميجمن
ةل ال زلة مال ربة كرجيز مةميلهت ملذلك ةابهت ادميع ا دي
*خصص جزءا" من مهدك لاهدمء
ممفضي اامهية هي الدي دصي فبهي ممارا في ةماك مدطام ممن م ميةدبك مم ال ماردبرو ةمدت
مقيط دك في هذت الفدرو م ممش د ميةدك ةزلدمك همذت ةام ارجميز ال دبمد ممن ااةمميي الدمي دمأدي فمي
مقدمة الممضمةية الدي دف دهي المقيط ية
*اج ي مهدك مخصصي لا يمابن م ك
رمش مطمب ة ةماك لمقيماة ال يمابن م ك ممن اافضي من باممن همذا المهمة ممامرا
ةخدر مهدي ح
مبضي مع مدابة دخمي ال ميمابن لماميدمهت مم ممميان ةماهمت حبمن مرهمت ممع ممرمر المهمة دمزداد صم ممة
اردزاةهت من مةميلهت ماذلك حد د طبهت الفرصة كدراق ردميبج الاقميء مم االجدمميع فمي خطمة ةماهمت
البممبة مال دطي في االجدميةية الدمربة مم المداررو مي اج مي لهمي همدفي محمددا م مهال مال دمدرق فمي
مريهشدهي الممضمةية الم قدو مالص مة مالدي دحديق ةل مهة طمبي لامريهشة
*اخدر الماين الهيدئ ةردمي دحديق لادفابر
هد د دطبع ال اردبرو من دقمت مدمر الحيرس ملارك همد دحم من دهمر ةلم مامين آخمر خميص
مثي حجرو االجدميةية مم هيةة الددرب

بر الم دخدمة لا مي فبهي محبن بمامن ا مددةيؤك مرهمي فمي

الحيالة الحرجة
*اج ي مماةبدك محددو المدابة مالرهيبة
ال دهممدت مدحدبممد مب مميد المدابممة فقممط ملاممن اهممدت مبضممي ممميمالغ زابربممك ممممدو الاقمميء مةرممدمي ال
بدذارمن المب يد اج ي اردبردك مم محد م يمربك بذارمرك مأن الزابر الديلي هد حين ممةدت
ا دثمير المهةبي ممة المممي المفدمممع ش م ير برف ممه الاثبممر مممن المممدبربن مبمثممي اثبممر مممن مصممحي الزبمميراة
ال يرضة مهمبة لا مي  ،مهذت ال بي ة داق القممي من الم ع فيلدماجد مع الريس ب يةد المدبر ةام
مديم ة مي بحدن ميلمرشأو
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ملان هريك خطرا ةا دردب مملمبية المدبر ةرمد دطمبم همذت ال بي مة ردبجمة د مر اثبمر ممن دهدمه
بممبي مةذا مراد المدبر من بقبت دمازري مبن حمه لاقيء ممع ا خمربن مممع ا مدثمير مهدمه فبجم ةابمه من
بقمت مي دي
*فمع م يةدبك
اج ي م يةدبك مم المذبن ب ماممن م مك ب رفممن حمدمد م مبملبيدهت مماجمميدهت م ماطيدهت مممي
بمارهت من بصاما ةلبه فمي ادخميذ القمرار مةذا لمت دف مي ذلمك ف مدجدهت دابممي مجممارك مم دجمد مصممادهت
دشغي دابفمرك حبن برج من ةلبك في اي صغبرو مامبرو ةابك من ددخاص من هذا القام المذي ب مهمك
ةممن مدابممك الف مميي مةطهممت مامممر هممدر مممن الم ممبملبة مال مماطة مميلدمميلي ممبقمممن ميلمهمميت فممي حممدمد
اطيدهت مدال من الرجمع ةلبك
*مقيماة الريس في مميان ةماهت
مممن اافضممي لممك اممي دممدحات فممي مهدممك من دقمممت مرممة مزبمميرو م ممع ااشممخيص ةرممدمي دشم ر من
الممضممع مخدصممر مال بحدمميق ةلم دةمممدهت لزبيردممك مصمفة خيصممة ةرممدمي بامرممن مممن اافممراد الممذبن
ب دهاامن الاثبر من المهة ةرد زبيردك ةرك في مادممك مقبمد مميلاثبر ممن اامممر الدمي دج مي همدردك
ةا ةرهيء االجدميع مم الاقيء ةمابة بر م بطة ممصفة خيصة ةذا اين محمدثك ح ي مي لهمذت ال مابمة
ملارك ةردمي دامن مرة في مادمه ف مش د دطبع من درهع مدغيدر الماين ةردمي دربد
*دجمي ما دمع ةلبهت
بربممد ال مميمامن من بريهشمممن مم ب دف ممرما مرممك مبدم مممن فممي ذلممك هماةممد المرمدمامممي الالزمممة
حد بمارهت المصمي ةلبك مةرع اامر ممريهشده م مك  ،ملارمك ةذا هممة مميلدجمي مبمرهت فمي فدمراة
مدميةدو ممرد مة ف مش بمارك اال دميع ةلبهت ممريهشدهت فمي زممن دحمددت مرمة مدقامي حيجميدهت ةلم
مقيط دك الدابمة في مادمك مثريء مدابك ل ماك
*الزابرمن المزةجمن مالمدخصصمن في ةضيةة المهة
ةرممك دحدمميق ةل م "فادممر" لدرقبممة زابربممك مممن مملبممك ااشممخيص المممزةجبن مالمدخصصممبن فممي
ةضيةة مهدك مال يمامن في مادمك بمارهت القبيت مذلك مال دخمش ممن من دشم ر همؤالء ااشمخيص مأرمك
درفع مقيمادهت مم مرك دد مد دجيهاهت ان هذا هم المطام من بدرامت حد بدبحما الفرصة لآلخمربن
ك دثمير مهدهت م ك في رديبج مفبدو ممثمرو
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*اين ماضحي مرذ المدابة
ال دج ي مدحدثك بحميمرك مبحميمي من بحصمي مرمك ةام مشمبيء ال در مهمي  ،مخممرت من همذا الممضممع
لبس من اخدصيصك مم حيمي ةرهيء المريهشة  ،د ات ابش داد

مهيرو ةرهيء الحدبن مم دربمد دغببمرت

دمن من دؤذي مشيةرهت ما دخدت الاامية المري مة

-3ابش ددبر االجدميةية
ةرهممي مشممااة ال دبممد مممن القبمميداة االداربممة مالدممي د ممم ال دبممد مممن المشمماالة لهممت فممي حبمميدهت
الم بفبة  ،ف ردمي داممن لمدبهت القمدرو ةام ةدارو االجدميةمية مرجميع فمإن همذت القمدرو دجام مفاميرا"
ةمداةبممة مخالهممة مدحممي المشمماالة مدقممدت فممرص االدصمميي الف مميي اممذلك دج ممي مممن بشمميرك فبهممي بش م ر
ميكرجمميز مالرضممي مةرممدمي دامممن هممدردهت ةا م ةدارو االجدميةممية ض م بفة دامممن االجدميةممية فيشمماة
مد م الد

ماكحميط مالرقد الالذع كهدار المهة دمن الحصمي ةا رديبج مري مة

مالقيبمة الديلبة د يةدك ةا دقدبر المهة الالزت هضيبه في االجدميع
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اا باة
هي مرة را في حضمر هذا االجدميع ؟
هي ب يةدك ةا دحقب مهدافك ؟
هي بمان لشخص آخر من بحي محاك في االجدميع ؟
هي دش ر من المشيرابن في االجدميع ب يهممن في دحقب الهدش ؟
ةذا اين الحجت اامثي لامشيرابن في مي اجدميع من  7-5فهي اجدميةك مري
هي هريك شخص بمثي مهمبة لاجدميع ملت بدع ةلبه ؟
هي هدش االجدميع محدد ممضمع ؟
هي هريك ممضمةية هيمة بر مدرجة في المريهشة ؟
هي هريك م باة مفضي من االجدميع لح ت هذت ااممر؟
هي د رش ميذا دربد ميلضمط من هذا االجدميع ؟
ميذا مش دف ي مهذا المهة ةذا لت دذه لاجدميع ؟

؟

مد دطبع من دادشش م هملة مد الرجيع مم الفشي في ةداردك لاجدمميع ةرمدمي بقدمر االجدمميع ممن
رهيبده مم ةرد االردهيء مرمه  ،ةرمك فمي حيجمة ةلم من دراجمع رف مك هممي مي اجدمميع حدم دحمدد مهمبمة
مدصمممرك لابفبممة ةداردممك لممه  ،مدحممدد الممضمممةية المطاممم مريهشممدهي مددمهممع المشمماالة مال قمممية
مدضممع الدصمممراة الالزمممة لدجيمزهممي  ،مبممأدي دقممدبر المهممة الممالزت كدارو االجدممميع مالمصمممي ةل م
الرديبج المطام في مقدمة ااةميي المطام مرك ةرجيزهي
ماالجيمممة ةممن هممذت اا ممباة دمثممي خطمطممي" ةرشمميدبة ةربضممة دقممرر مممن خاللهممي ابفبممة الد يمممي مممع مي
اجدميع مالمهة المري

له
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-4الدابفمن ( م الفياس )
ب دخدت الدابفمن في االدصميالة الداخابمة مالخيرجبمة لد مهبي مداء ال ممي ملامن ممء ا مدخدات
الدابفمن بج اه مممددا لامهمة  ،ةرمك دحدميق ةلم ااد مي مهميراة الدخيطم ماال مدخدات لادابفممن حدم
ددجر مي ب دهااه من مهدك
مرة الذي دقمت ميالدصيالة ممرة مبضي الذي دماف ةا هممي المايلمة مم االةدذار ةرهي
ا دخدت الدابفمن مدال من ال فر مم االردقيي لم يفية م بدو ةذا اين ذلك مماري"ا دخدت الدابفمن لاحصمي ةا المبيرية مالم اممية في مهة ربعمر ي الم اممية مم المبيرية الدي دربد رشرهي ةن طرب الدابفمن لآلخربنرد اجدميةيدك ملقيءادك ةن طرب الدابفمن مم اطا الد دبي مم الدأجبي ةن طربقهمر ي الدقيربر مم المذاراة مم ا دقماهي ةن طرب الفياسةردمي دامن م بدا ةمن مادممك ف ممش ب ميةدك الدابفممن ةام من داممن ةام م رفمة مممي بمدمر مثرميءبيمك
الدابفمن مداو ك دمرار ال الهية المدبة مدقمبدهيالدابفمن م باة لصريةة القراراة الم بطة مع ااخربن همي الاجمء ةل المقيماة مم االجدميعال د دخدت الدابفمن في الدفيمع مع طرش آخر لدج اه بغبر من رمبه مم ممهفمه  ،فيالدصميي المصمريماثر مهمبة
في هذت المماهش
ال د دخدت الدابفمن مدال من الخطيمية الر مبة مالدي بدرد ةابهي ةدفيهية ميلبة مم ر مبة هيمةال د دخدت الدابفمن في الر يبي بر ال يجاة-5مر ممة الم اممية
ةرك في حيجة ةل الم اممية فهي م يس اكدارو الريجحمة  ،مهرميك مشماالة ةدبمدو فمي طربم
الحصمي ةابهي مهريك طر ةدبدو د يةدك ةا دامبن شماة م اممية بمارك ا دخدامهي ةردمي دربمد
مد مح لا يمابن م ك مبضي ميال دفيدو مهي

اةرش ابش ب مي م يةدك مال يمامن م كةردمي د رش ابش ب مامن ف مش ب يةدك ذلك ةا م رفمة ابفبمة مممميان حفم المافمية ماامرا ،
مابفبة دامبد المبيرية ةا الاممبمدر م د ةرضهي ةابك
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ةرممك فممي حيجممة لامبيرممية مم ضممهي بممر ممجمممد ممممي ةابممك ةال من درد ممر مم ددصممرش مرف ممك مم دمجممه
ا خربن لطربقة حصملهت ةا الم اممية الدي دربدهي

اج ي ال يمامن م ك ةا ةات ممي دف يفا مدبهت مممي ب ممدطب ما من بمممدمك مممه مممن م اممممية دمن من دطا م مممرهت ذلممك  ،م مممش دممزداد ممرةة
دجيممهت مع مي دربد  ،مي م مش برمهمرك ةل م ع ااشبيء الدي د يةدك في ااداء

د ات ابش د دخدت الاممبمدرال د دمد ةا من هريك من بقمت مهذا ال مي لك  ،ةرهمي ممهمية ةصمبمة ةرمدمي دقمش ةميجزا ةمن الد يممي
مع هذا الجهيز الذي بحمي اي م رارك ان محد م يمربك دأخر مم لت بحضر

د رش ةا المصيدر بر الر مبة لام اممية من ال يمابنهريك م ع ااشمخيص المذبن بشماامن مراامز م امممية مم هميدو بمر ر ممبة م مم طمب مة ةماهمت مم
مرهت محي ثقة من ا خربن مةابك من دقدر مرهت مطربقة بر مميشرو

 2.4مقدرحية م ي بة كدارو المهة
بمان ا دخدات ةحد طربقدبن
-1دجزبة المهة ةل
مهة بمان ضمطه مهم المهة الذي بدحات فبه المدبرمهة ال بمان ضمطه ( هم مهة اال دجيمة لألحدان مطامية ا خربن )مالمدبر الف يي هم الذي بحيمي زبيدو ر مة المهة الخيضع لاضممط حبمن من المهمة المذي بمامن
ضمطه بقمدر محممالي  %75ةرمد م مع المميحثبن مبمامن دحقبم ذلمك مطمر مرهمي الدم مبط فممثال" همد
بخصص مهة محدد اي بمت خيص م مي م بن مثي االطالع ةا المايدمية  ،داقي المايلممية ماالجيممة
الفمربة ةن المرا الة ماذلك مهة لمديم ة مةميي ا خربن مفدرو م برة لازبيراة مهاذا
-2الدرابز
مب ري الد ربش مالدحدبمد الماضمح لا ممي ممن حبمن مهدافمه ما مدرادبجبة  ،محبمن بمامن دحدبمد
رمع الم اممية المطاممة مالضرمربة مدردب ااملمبية
ممن اافضي الدرابز ةام ةممي ماحمد فمي المهمة الماحمد ممدال ممن الدشمدة فمي ممممر اثبمرو فمي رفمس
المهة مب د ين في دحدبد ااملمبية مثالن خطماة
دردب مرمد الممضمع ( ممارا – مدأخرا )29

اال د جيي ( ةيجي – آجي )مد ة هيت الممضمع في دحقب مهداش المر مةممصفة ةيمة بج الر ر ةل المهة ةا مره ا دثمير حبمن بجم دحقبم مفضمي الردميبج الممارمة ةام
الم دم الشخصي مةا م دم دحقب مهداش ال مي

دأثبر ال مي الفردي مال مي الجميةي ةا المهة
بدفم ال مي الجميةي ةا ال مي الفردي من حبن الدمصي ةل الحامي الصحبحة  ،ممن حبمن
هاة ةدد ااخطيء ملاره بامن ممطأ مبؤثر اال د جيي دأثبرا ببي ةا هراراة اافراد مالجميةية
-3الدفمبع
مبقصد مممدم دفمبع ال اطة ةمابة رقي لا اطة من فرد مم جميةة م برمة ةلم فمرد مم جميةمة
مخممر لممير ممة ال مممي مادخمميذ القممراراة الالزمممة لمامممغ ااهممداش المحممددو  ،امممي مرممه ب رممي فممي رفممس
المهة مداء جزء من ةمي المدبر مما طة م يةدبه ملان هذا ال بج من بفهت مره من ةمابمة دفممبع
ال اطة دؤدي ةل دفممبع الم مبملبة  ،مميلدميلي بدخام الممدبر ةرهمي ممجمرد دفمبضمه لا ماطة ممي ةن
ةمابة الدفمبع ال دؤدي ةل ةلغيء الم بملبة مب ي المدبر همم الم مبمي الرهميبي ةمن مداء مرؤم مبه
مرديبج ةمي محدده امي من المرؤم بن م بملمن ةن رديبج ااةميي الماافبن مهي مميت ربب هت
د امما ابش ددملمن ةمابة الدفمبع مصمرو مفضي فاي يةة مخصصة لادفابمر دممفر ثمالن مم مرممعيةية من ال مي الف اي
ممصحي ال مي الذبن دمهفما ةن الدفابر ل دت م رفدهت ابش بفمضمن ا خربن ب ببمن دقمدبر اامممر
مبخطبمن ةردمي ب دقدمن من مدميةهت بر جدبربن مدحمي الم بملبية  ،فيلدميم من همد بدمرممن مماهمش
مخدافة دجيت الدفمبع






االرد ير حد بدت داابفهت م مي م بن
اال دف ير ةمي بج ةابهت القبيت مه
اهدراع مي بج القبيت مه مالدرفبذ م د الممافقة
القبيت ممي برات مدبرهت مري مي مةطالةه مميشرو ةابه
الدصرش مةحيطة المدبر ةامي مصمرو دمربة ممي بقمممن مه

مالمماهش الثالثة ااخبرو د يةد ةا الدحات في المهة مصمرو مفضي  ،مالاثبر من المدبربن بخبمممن
آميي دميم بهت حبمن ب مدمرهت دابممي مممرحهت م مع الم مبملبية ملامرهت بدري ممن همذت المةممد مهمؤالء
القيدو اثبرا مي بحمامن مةمارهت م ع الم مبملبية مال بقممممن مإةطميبهت الدمجبهمية الالزممة لابفبمة
القبمميت مهممي مم ممير ممة الرهيمممة المهيببممة ةاممبهت  ،ثممت بالح مممن من الردمميبج المحققممة ال ددري مم مممع
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دمه يدهت مبمؤدي ذلمك ةلم فقمدان الثقمة فمبهت مفمي ةمايربمة دحماهمت لام مبملبية مب ممد الدميم من ممرو
مخر في ارد ير داابفية مدبرهت اي ب ماما

ممن مجي من بدجر المدبرمن مشاالة الدفمبع ف ابهت من بدفقما مع مةمارهت ةا
 -1ااهداش الهيمة المطام دحقبقهي
 -2الزمن الالزت لذلك
 -3الدمجبهية ماالرشيداة الالزمة لاجمار المخدافة ةرد الدرفبذ
 -4ابفبة المديم ة مالدقببت الم دمر مالم يببر الم دخدمة
 -5المشاالة مالرديبج ال رضبة المدمه ة

مال دأخذما ةا ةيدقات مشاالة ا خربن
بقمي المثي اامرباي ( ةري محمي فردا ةا ماديفي ) مهم بشمه المثي ال رمي القيبمي ةن همري
برمء ميلمشمياي  ،ةرمدمي بمذه محمد الم ميةدبن لبقممي لممدبرت ةن لدبمه مشمااة فبجم ةام الممدبر من
بحذر مره حبن مره بربد الدخاص مرهمي ةرمدمي داممن ةجيممة الممدبر مةطرمي م مع المهمة امي مفامر فمي
هذت المشااة فهذا ب ري مره رقي المشااة ةل ادش المدبر
مةا م المممدبر مال بادفممي ميكحجمميت ةممن مخممذ القممراراة ال ممرب ة مممي ةابممه مال بدحمممي م ممبملبة ةدخمميذ
القممراراة مممدال مممن بممرت محدم ال بممؤدي ذلممك ةلم ةرشممغيي المممدبر ممشممياي ا خممربن مةهميلممه مشمميااه
مجير مره مش بفقد صفيء الذهن المذي بدمبح لمه القبميت م مامه مشماي مابت ااممر المذي مبدف ه ةلم
ةرداي مخطيء دؤثر في افيءده
لذلك ةا المدبر من بج ي ا خربن بفهممن مره دحة دصرفهت ممن مجمي ةةطميبهت الرصمح ملمبس اخمذ
م بملبيدهت الدي بحمامرهي

لميذا ال دقمت ميلدفمبع ؟
هريك اةدقيد خيطا لد الاثبر من المدبربن من الدفمبع بض ش اطة مرفمذ الرببس مالماهع
من هممذا االةدقمميد لممبس صممحبحي حبممن من ذلممك ب دمممد ةام همممو الشخصممبة ما ممدخدات اك ممام االداري
الصحبح مبمان داخبص مهت اا مي في
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*الخمش من الرجيع الماضح لامرؤم بن ةرد دفمههت مدرجة دفم المدبر المذي هميت مميلدفمبع محدم
ال بافة ر ر االدارو ال ابي لغبرت مرممي بحدن الاثبر من المشاالة ر مرا لدفمم الشمخص المذي فممع
في ةدارو م ع ااممر ملان بج مال بر

المدبر من دفمم مي مم مش فمي ةداردمه ممش بر م فمي

الرهيبة ةلبه شخصبي ةذا ا دطيع من بش ر ا خربن مذلك
*ح ال اطة مال ي ةلبهي لد م مع الممدبربن بج امه ضمد الدفممبع مهمد باممن مم ذلمك الم يرميو
الدي الهيهي حد مصي ةل ممهع القبيدو  ،مم من الاثبر من المدبربن بد يمامن ممفهمت الرببس ملبس
القيبد
*اهدرمميع الممرببس مي ممام م ممبن لا مممي ااد مممه رؤ مميؤت ال مميمقمن مةرممدمي بامممن فممي ممضممع مد مميم
بدردد في دفمبع ا خربن خمفي من ادميع م يلب جدبدو دريهع مفايرت مم يلبمه الدي ادم هي طمبال
مةردمي بفار هذا الرببس في الدفمبع فإره ب مي ةا اخدبير المقرمبن مرمه مالمذبن بثم فمبهت م يلممي
مممي بدجر م مملبممك الممذبن بدمبممزمن ميلقممدرو ةا م اكمداممير ماكمممداع فممي مداء مةممميلهت حد م ملممم ايرممة
افيءدهت مردف ة
*هد دد يرع المصاحة الشخصبة لامدبر مم المفمع مع ةمابة الدفمبع رف هي حبن بخشم من بفقمد
القممدرو ةام مزاملممة م ممع ااةممميي مم الدممي ايرممة ممجهممة لخدمممة مصمميلحه الذادبممة مغممع الر ممر ةممن
المصاحة ال يمة
ممصممفة ةيمممة لممم اممين المممرؤمس ال ب ممدطبع دحمممي م ممبملبة م برممة بفمممع مهممي فممإن ذلممك برجممع ةلم
ربب ه الذي بح من ب مي ةا ح ن اخدبيرت مةمدادت ميلخمراة مالم اممية الضرمربة

 3اال دخدات اامثي لامهة
ممال"

دحمي الم بملبة محدد اخدبيرادك

ثيربي"

رد مملمبيدك ممضمع
32

ثيلثي"

راز ةا مهدافك

رام ي"

اةمي طمقي" لمي دماك من طيهية ف ابة

خيم ي"
يد ي"
يم ي"

صي ج مر الثقة مع ا خربن
هي د دطبع من دقمي ال ؟
مهدك ماك لك

ثيمري"

المهة الحقبقي هم الحيضر

دي ي

المصيبي ال شر في الد يمي مع المهة
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 3.1دحمي الم بملبة محدد اخدبيرادك
ةرممك دحمممي مشمميةرك الخيصممة دجمميت ال دبممد مممن ااممممر الدممي ددمبممز مهممي ةممن ا خممربن م ضممهي
مشيةر طبمة مد يةدك ةا دفجبر طممحيدك مفهت امابيدك الدي دمدم مدريهضة في م ع ااحبين
مالممم ع ا خممر مممن هممذت المشمميةر بدممرك لممك االممت مثممي داممك المشمميةر الدممي داشممش لممك ةممن الفممرص
الضيب ة مم اامهية الدي مرة ةابك دمن من دحق فبهي ةرجيز ارة ددمريت
مدحدبدك لابفبة هضيء مهدك ب هي مميمك الطرب لمضع خطة ا دخدامك لامهة مطربقة ف يلة
 د دطبع من دحدد ميلدبك ممي برقصك
 د دطبع من دحدد مي دربد ممي ال دربد
مطيلمي ةرفة ميذا دربد د دطبع من دمحن ةن المهيراة الدي د يةدك ةا دحقب ذلك
مدملبممك م ممبملبة مهدممك ب رممي من دصممرع القممراراة الداةبممة لمممي دقمممت مممه ممن بامممن م ممدم ةمميي مممن
الرضي ةن الرديبج الدي دحصي ةابهي ماء ايرة طبمة مم ببة ماي د دطبع من دمدحات فمي ذادمك ممن
مجي دحقب ذلك ةلبك م ع الدمميربن الذادبمة الدمي بمارمك دمدرب رف مك ةام ف اهمي محبمن ددحممي ةلم
جزء من امابيدك في ااداء
ا دخدت في حدبثك دابمي صبغة الممري لام امت ملبس الممري لامجهمي ف ردمي ددحدن ةن شمببي ف ادمههي ( لقد ف اة هذا الشا ) مال دقي ( حدن هذا الشا )
ال درمميمر فممي الحممدبن مال داممن ةممدماربي فيمممدم حممدبثك دابمممي ماامممة ( مربممد اممذا ) مممدال مممن القمممي ( مالد دقدمن مره من اافضي ةمي اذا ) مال دمدم مد اطي اأن دقمي بجم ةامبات  ،فامبس امي ممي دطاممه
بدماف مم ب مر ةن ر ممة ال ميمابن م مك مال ممي بفمرع اقيبمد م مع المدطاممية الدمي دمامك م مبملبة
ةخدبير طربقة دحقبقهي
ةذا ايرة هذت م بملبيدك فمن اافضي من دامن صربحي مال دخيش من رفع ا خربن

اامي ا دط ة من د مر ةمي دربدت مأميرة ازدادة فرصدك في الحصمي ةابه في مهي مهة
ممان
ال دممرفع م ممع ال مماطية بممر الر مممبة الدممي داد مممهي مممن خممالي شخصممبدك مةالهيدممك مممي خربنما دخدامهي لصيلح دحقب مي دربد طيلمي مرهي مقمملة من ا خربن
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ةردمي دفشي في محيملة فإن الحقبقة مرك فشاة في مهمة ماحدو ملبس في امي شما فمال دضمخت حجمتفشماك ممي ال د مممح لمه من بممر اس ةام مقبممة مرشمطدك مال اممس صمحبح فممال دج مي الغممرمر بقدامك ارممك
ضخمة رجيحيدك ان ذلك بقرمك من حيفة الفشي في الد يمي في مهدك فبمي م د

 3.2حدد مملمبيدك ممضمع
-ةذا مردة من ددحات في مهدك مدقمدت في االدجيت الذي دربدت فابس مميمك طرب

بر من دقمت

مدصربش مي دربد طمقي لدرجة مهمبدهي ميلر مة لك مم ا القيدو مالمدبربن بقمممن مهذا ملان لفدراة
هصبرو ملبس لفدراة طمباة
ااملمبية الماضحة مالم بطة الدي ددخي ضمن هدرادك هي مفديع مم ضرمة المدابة  ،ملاي دمدم ةابك
مي دي
*ال دقرر شببي ماحدا مدف اه ارك لن د دطبع دحدبد هبمة هذا الشا دمن مقيررده ر مبي مياشبيء
ااخر  ،فياشبيء الدي هد براهي ا خرمن ةدبمة القبمة هد دمثي شببي من ااهمبة ميلر مة لك
مال اس صحبح مهذا الدفضبي ال شك مره مردمط ميلمهة

المهة مثي مي شا حملك له هبمة مبدطا ةدارو ماةبة مرك ةذا مردة من دحصي ةا مهص فيبدو مره
الح الدريهع مبن المهة المخصص لك في المهة الحيضر ممي دحيمي من دقمت مه مشاي مثيلي  ،ةرمهالصراع مبن المديع مميمك من مهدك ممي دحديق ةلبه لدحقبم ااداء المثميلي ملمن د مدطبع من دحمي همذا
الدرمميهع م ممرةة م ممهملة ملاممن ةابممك من دخدممير الطممر الدممي بمارهممي من دحق م لممك ذلممك مال دخدممير
طربقمة ماحمدو حدم داممن مميممك الفرصمة مم ممع لامفضماة مبرهمي مةخدبمير ممي مر م الطمر ك ممدخدات
المهة مدش ر مره بمثي هبمة ميلر مة لك
مهذا االخدبير بدطا مرك من دمدم ميالجيمة ةمن ال مؤاي مميذا مربمد ؟ مدامرر همذا ال مؤاي ةام رف مك
ةدو مراة بممبي مال دمدد طيهيدك في االردقيي من طربقة اخر ملان ةردمي دقطع شمطي دجميت دحقبم
مي دربد فهذا بمثي ةرجيزا ال بمان الرجمع ةره ةال ميلدفابر مرو مخر في داافة المدبي من المهة
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 3.3راز ةا مهدافك
ضع مهمدافك مميممك مضمع الخطمط المري ممة مالف يلمة مالدمي دماغمك همذت ااهمداش ال دممن حبيدمك
مصمرو دج ي مي دقمت مه ةمبي ثقبي ةابك بدمر الغمرع اا ي مي ممن الطربم المذي ةخدردمه مهمي همي
م ع م يبي الدخطبط الف يي لادرابز ةا دحقب الهدش
اج ي جدمي الدرفبذ مرري مقدر م قمي  ،ةرمك د مدطبع من دحمدد م مع اامهمية مدهمة ان همذت اارشمطةدد ا ميالدصيي مي خربن مالد يمي م هت فدمهع م ع الدغببر مال دج اه ب م المشاالة
دقمي حقبقة من م ع اارشطة من الضرمري من بامن دمهبدهي محددا لامن حميمي من دج مي مقبمة مهدمك
حرا مقدر االماين ملبس م ر ذلك مره مهة مفقمد مم ضيبع ملاي دامن لدبك الحربة في دحدبد مفضمي
ا دخدات ما دثمير له
ضع ااشبيء الدي دحديجهي من ا خربن في ممي درجية ات ااملمبية ممصمفة خيصمة ةرمدمي ددطاممرشطدك م اممية من ا خربن بد بن ةابك من دحصي ةابهي همي من دمدم في ةماك
ممان الم بملبن الم اممية الدي ددطامهي احدبيجيدك مدهة ةن المبيرية الدي د رش مرك مدحديجهي ممدم
دحديجهي ممهذا ال دماجه مي ممهش حرق م م رقص ةرصر م ي ي ك داميي المهيت المرمطة مك
احدف دابمي مياشبيء الدي دحديجهي محبن د دطبع من دجدهي م هملة ملبس م ر ذلك من بامن هريكر يت صيرت مدهب لألشبيء حملك ملان المقصمد ميلر يت هم م رفدك مأمميان ااشمبيء فمي مميارهمي م مد
ا دخدامهي مجهد هابي
ارمط دابمي مبن اارشطة مم الم يبي مااهداش ا أي رف ك ممرة دردقي من رشيط خر ممي همم الهمدشاا ي ي الذي برقاك ةلبه اي رشيط مم بمر ك من المصمي ةلبه ؟ فمأي رشميط دقممت ممه ةداردمك ملمه ممن
ااهمبة في حبيدك بج من دخدمه مقبة ااهداش المرحابة ااخر فقد دامن القراءو ممد ة مع الادمي
الممجمد مبن بدبك ملان ددذار مب يد المميراو الدي در
درجة ااهمبة فإرك مش ددصرش مريء ةا ذلك
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في مشيهددهي في الدابفزبمن ف ابك من ددرك

 3.4ةةمي طمقي لمي دماك من طيهية ف ابة
هريك ةالهة همبة ممثبقة مبن مي دماك من طيهية مر مدك في ا دثمير مهدك مصممرو مري ممة ،
فيلطيهة الدي دمااهي مدربة مم ةيطفبمة مم ةقابمة همي المميدو الخميت الدمي دقممت ةابهمي حبيدمك مهمي الدمي
دحدد الطربقة اااثر فيةابة ك دغالي مهدك
هريك الاثبر من الريس الذبن بماامن هدرا مامر من الطيهة مال بحديجمن ةال ةل ه مط هابمي ممن الراحمة
مب دطب من ال مي لفدرو مطمي من ا خمربن ملامن القابمي ممن الرميس ممن ب مرش ابمش بمارمه ا مدخدات
الطيهة المديحة لدبه لدحقب مفضي الرديبج

مرقدت لك في ال طمر الديلبة م ع االرشيداة الدي بمارهي من د يةدك ةا ا دثمير طيهيدك مأفضي
صمرو ممارة
الصحة المدربة هي رم ميلك اا ي ي لدملبد الطيهة فال دفرط فبهمي فأرمة دحدميق ةلم الغمذاء المري مم مميةية رمممت ايفبممة ممهممة امميش لادممدرب ةا م ال مممي مصمممرو مرد مممة مجير م الم ممد ةممن الدممدخبن
مااشبيء ااخر الضيرو ميلصحة
-ميذا دح ؟ ممميذا دش ر ؟ ةرهي م باة بص

االجيمة ةابهي ممصفة خيصمة ةذا طام المم ع مرمك من

دضع خطة مم جدمال ممي بد ا ميلجمار المبملمجبة في صحدك مج مك ممحيملة الدحات فبهي
ةرك في الماهع ال دحديق ةل مي ر ميت مم مجهمزو خيصمة لدد مرش ةام مشميةرك ملامن ةابمك من داممن
م د دا لاد يمي مع حيلة ةقاك م ج مك ممي بصي ةلبك من ممامر من ال قي لدحربك مطراش الج ت
ةرك د رش رف ك جبدا من خالي مي دمر ممه ممن خممراة ممماهمش مد مدطبع من دالحم رف مك مدراهمهمي
جبدا حد دصي ةل مفضي الدمهبدية المري مة لطمب ة اارشطة مااف يي الدي دقمت مهي
هريك مشبيء ددطا مرك الدفابر مالدرابز مي ماالمداير محبيري مدش ر مقدرو مفضي مع مدابة البمت ممارا
لاقبيت مذلك فبامن هذا هم الدمهبة المري
هممد دش م ر ميلقممدرو ةا م االمداممير ماالمممداع فممي الم مميء م ممد ةردهمميء جمبممع ااةممميي البممبممة مم ممد رمممت
ا خربن فبامن من المفبد لك من د هر هابال" مدمدم بممك ميارشطة المدربة الدي دحديق ةل المشمي مم
المرمر مم الرهيمة ةا ا خربن
ةرك دردا خطأ امبرا ةردمي دقمت مأرشطة المقيمالة ماالجدميةية مالمفيمضية في ممهمية باممن فبهمي
م دالة طيهدك ال يطفبة مالمجداربمة مرخفضمي ملمذلك داممن الردميبج بمر مرضمبة  ،امحمن ةمن ميةية
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القمة في مشيةرك ال يطفبة مالمجداربة مدمميدي فبهمي ال الهمية ممع ا خمربن مام مد همذت ال ميةية ةمن
المامثية الدي بمان من دؤثر فبهي
ةردمي دش ر من هريك ممهيدي ال دربد الدحدن فبهي مع ا خربن ال ددجيهاهي ملامن احمرص ةام من دقممت
في هذت اامهية مأرشطة مخر دم دك ةن الدمدر مالقا الذي ب ممه لك الد يمي مع ا خمربن  ،ملمبس
م ر من دقمت مأبة مرشطة ال دهالك المهة ملان ةابك من دقمت ميارشمطة الدمي داممن مدمافقمة ممع ممي
دش ر مه مدحديق ةلبه في رف ك من المهة ب ري مرك دقممت مإةميدو دردبم مملمبمية مرشمطدك فمي ضممء
مشيةرك المبملمجبة
دخداش مدطامية اارشطة الدي دقمت مهي من حبن الطيهة مالجهد مةابك من دفار في هذت المدطاممية ،حيمي دابمي من دامن مميمك ةجيمة ةن هذا الد يؤي هي بدري

همذا الرشميط مممي ب مدهااه ممن طيهمة

مرك مع رديبجه ؟
ملارك ال د مدطبع من دأخمذ االجيممة ةمن همذا ال مؤاي امفدميع ارشمطدك مةةميدو دردبمهمي مهمم ممي همم
المطام مرك ؟
هرميك مةمميي رمدبربمة ةابمك القبميت مهمي دمربممي مثمي ةجمراء م مع االدصميالة الدقابدبمة مم الدمهبمع ةام
م ع اامرا مالم درداة المداررو مهامذا

ةرهمي مرشمطة ال ددطام مرمك مم جهمد م مبط مم مع

الصمر ملان هريك مهيمي مخر ددطا مرك م ع القمدراة االمدايربمة مالماامية االمداةبمة مثمي درا مة
المقدرحية المد اقة ميلدطمبر مم الدحدبن مم االرشيء مم حي م ع المشاالة الزمربة
هرمميك مةممميي مخممر ددطام ميلدرجممة ااملم الجهمممد المدربممة مثممي حضمممر اجدممميع امبمر مم مري مممة مم
حفي مزدحت مهريك مرشطة ددطا الدرابز فقط مثي هراءو اارهيت ماالحصيببية مال مابية الح يمبة

اامي ةرفة هدر الطيهة المطاممة مرك كرجيز مهيمك ا دط ة من دج ي هذت المهيت ددري
المديع مميمك

مع المهة

حيف ةا ال يداة الدي ايرة د هي لك الد يمي مع المهة مةيشة م ك هذت ال يداة فدرو طمبامة ممنالزمن م يةددك ةا دحقب الرجيع  ،لقد د مدة في ةماك من بجدممع ال ميمامن م مك فمي البممت اامي
من اي شهر  ،مد مدة ةا من دقمت ممارا ممن رمممك مدقممت ممم ع اارشمطة المدديلبمة مشماي داقميبي
حد دصي ةل ةماك مهاذا ميلر مة لم ع المايلمية الدابفمربمة
المهة في الدفابر لدحدبد ميذا دف ي ؟

38

مامين همذا بممفر ةابمك الاثبمر ممن

فيل يداة دقدت لك خدمية مفبرو طيلمي ايرة دحق الرديبج الدي دربدهي
مبمر الزمن حملك مددغبر هدرادك مطيهيدمك ممي ممشميةرك مال مرمش المحبطمة ممك  ،ممميلدغببر دصممح
ةيدادك القدبمة بر صيلحة لا دمرار ملارهي مي زالة ددحات فبك مدال من م يةددهي مخدمدهي لك
لقد د مدة من دقرم الجرابد ممرة في طربقك ةلم ةمامك فمي محمد فمرمع الشمراة الدمي د ممي مهمي مامين
بم د اثبرا ةن مرزلك  ،ملان ةرد رقامك ةلم المقمر الربب مي مجممار مرزلمك ال ددميع ةلبمك همذت الفرصمة
مةابك من دغبر من هذت ال يدو في الد يممي ممع الجرابمد مثمي همراءو ال رميمبن الربب مبة مممي بهممك ممن
مخمير في ضمء المهة المديع لك مدمق الدفيصبي ةرد ةمددك في الم يء

ال يداة مشبيء دقمت مهي داقيببي مةابك من دغبر الدفابر فبهي في اي مرحامة فمي حبيدمك ةذا مردة د مدفبد
من مهدك مدج ي مجهمد ادك ذاة هبمة محبن ال دج ي مي جزء من حبيدك مدمن فيبدو مددراه ب دمر

 3.5الثقة في ا خربن هي اا يس
ةر مك ال د مممي ممفممردك مال د ممدطبع من دحقمم مهيمممك دمن ال مممي مممع ا خممربن

من القبمميدو

الريجحة هي الدي د دطبع من دهبا الطر المري مة لاد يمي مع ا خربن
ماثبر من مةميلك بامن فبه اةدميدك ةا دحربك مدمجبه ا خربن ماثر من اةدمميدك ةام رف مك فمي
دحقبم الردمميبج الدممي دربممدهي مد ممدطبع من دزبممد مممن هممدرادك مطيهيدممك ةذا رجحممة فممي دامممبن ةالهممية
مردجممة مممع ا خممربن ممصممفة خيصممة مممن ب مامممن م ممك محملممك ملممبس م رمم ذلممك من ددخامم ةممن
م بملبيدك مم الدزامك دجيت ال مي ملان ب رمي االر مجيت ممع ا خمربن ما مدثمير طيهميدهت مشماي بحقم
مفضي الرديبج

مةلبك م ع الدمجبهية الدي بمان من د يةدك في مريء ممد ج مر الثقة مع ا خربن
دذار دابمي من الذبن ب مامن م ك مشر مبحديجمن مرك من ددفهت مشيةرهت ماهدميمهت ماامي ايرماب مامن مع م ع في دايمي ايرة ةالهيدهت ماثر فيةابة ماامي ايرة طمب ة ال مي الم رمد ةلبهت م قدو
دحدت ةابك م رفة خمرادهت مااهداش الشخصبة مالحيلة المزاجبة مالقدراة مالمهيراة الفربدو
لهؤالء الذبن د رد ةلبهت هذت المهمة مي من المهت مبضي من دد رش ةا رقيط ض فهت
بحديق الذبن ب مامن م ك من ب رفما الاثبر ةرك فال دان يمضي ميلر مة لهت فهذا ب يةدهت ةافهت مي دربدت ملميذا ممشاي محدد مماضح حد بشيرامك في مهدافك مم راضك
ماامي اين اا يس الذي بقمت ةابهت فهمهت ل ماهت مد يمرهت م ك همبي زادة دماف هت لألداء المدمبز
ماامي ش رما محربدهت في ااداء ممرهت لب ما دحة ر يت رهيمي صيرت زادة الثقة مبرك ممبرهت
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ثقدك في ا خربن لب ة ش يراة ملارهي د ري من د دمد ةابهت مدفمضهت في مداء م ع مةميلك
مهذت همي الطربقمة المحبمدو لدممرهن ةام ثقدمك فمبهت  ،مةرمدمي دفمضمهت ال دفمضمهت فمي المهميت فقمط
ملان حماهت الم بملبية مبضي من مجي دحقب ااهداش
ةرمك دقام ةرمد دفمبضمك لآلخمربن ةذا بفدقمدمن الم امممية مم ممن الصم

حصمملهت ةابهمي مةابمك من

دضع ر يمي هال لددامي الم اممية مع من دفمضهت مشراهت في مةميلمك مادةهمت لمم ع االجدميةمية
مم الاقيءاة مع ال مالء مم ااشخيص الذبن دد يممي م همت اةمرع ةامبهت م مع اامرا لام رفمة مم
المديم ة ةن الممضمةية الدي لت بشيراما في درا دهي
اج ي ر يت مديم ة من دفمبضهت ف يال محبن ال ددراهت برداممن ااخطيء مب دمرمن فبهي
ةرهت برداممن ااخطيء فدضب مرة مذلك مدمجه ةلبهت الرقد مي مدثمر ةامبهت فمي م مع ااحبمين حدمدش رهت ميلخطأ

ملان هذا لبس ايفبي ف ابك من دشرع م يهر م م الخطأ  ،دذار مرهت ال بردامممن

ااخطيء دابمي مي بصبممن في محبين اثبرو ملاي دامن ةيدال ةابك من دقدت لهت ااممية الثرميء مالشمار
مال دج ي محايمك ةمممبة فهريك رقيط د دح الرقد مهريك رقيط مخر د دح المدع

 3.6هي د دطبع من دقمي ال ؟
د امت ابمش دقممي " ال " ةرمدمي دشم ر ةرمك فممي حيجمة ةلبهمي مرهمت بجمرمرمك ةام مداء مشممبيء ال
دحمهي مال در مهي مدحديق ممن مجمي ذلمك من داممن ماضمحي ممع رف مك ممحمددا املمبيدمك مدهمة  ،هرميك
مشبيء دقماهي ةا الفمر مي مدمحن ةرهي حبن مرهي درشط ةماك مدهبما لمك ال مرمش لا مبر همدمي رحمم
الهدش  ،مممافقدك الفمربة ةا طامية ااخربن مرضي مهريةة دج اهت بشم رمن مأرمك صميد مبثقممن
في مةمدك
ةردمي ب رع ةابك المم ع ال هممر فمي محمد الممرامج الدابفزبمربمة مم اكدالء مأحيدبمن صمحبحة حممي
المرشمأو الدممي د ممي فبهممي ال دمرفع دحممة دةميمي الحصمممي ةام الدصممربح مم الممافقمة  ،ملاممن مافم
حبن من احدميي ةدت الممافقة ةا طامك من رؤ يبك بايد بامن م دممي
ةابك من دقيمت داك الاح ية الدمي دشم ر فبهمي مرمه لمبس مميممك ممدبي بمر الممافقمة م مم اكحمراق مم
الد رع مم الدخاص من الممهمش مم ةمد اال مدميع الجبمد لاحمدبن  ،ارمك ممش دادشمش مرمك خصصمة
مهدي طمبال لممضمةية مي اين بج ةابك االهدميت مهي مم امين ممن اافضمي من دفممع محمد ممدال مرمك
ادابهي مهدردك ةا همي بمان من ددرمع ح

طمب ة الممهش مدمدم من الرفع المميشر مالقم ةلم

االةدذار الرهب
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ةرممدمي دحممدد لرف ممك مدهممة مدم دقمممي " ال " ممد م دقمممي " ر ممت " مممش دجممد من هرمميك م مميحةمبرهمي مهي الدي لت دحدد فبهي االجيمية القيط ة  ،ا مح لرف ك ممهة ماثر لصرع القرار  ،مبمارمك من
د ان مرك دحديق لمهة لادفابر مادخيذ القرار مال د دقمد من ذلمك ب رمي من د رهمي ال ممي مم ةرمه بقامي ممن
هدرك شربطة مال بامن هذا م ام دابمي  ،مةردمي دامن مضغمطي فمي ال ممي اطام الدأجبمي مم ف محة
من المهة  ،مةردمي درفرد مرف ك حيمي من دصي ةل ةجيممية مرب ة لاممضممةية المؤجامة ماا مباة
الديلبة ةردمي د ألهي لرف ك مش د يةدك اثبرا في المصمي ةل القرار المري

مميلرفع مم القمممي

 هي مش دش ر ميك دمديع لم همة مهذا ال مي ؟
 مي مد مهمبة ال مي لاطرش ا خر ؟
 ميهي الفمابد المهربة ماالداربة الدي بمان من د مد ةابك ؟
 هي ب م هذا ال مي مداء مةميي مخر هيمة ؟
 هي هريك رديبج دهدد مهدافك ةذا لت دقت مهذا ال مي ؟
 ابش بمارك من دقمي ال مم دقمي ر ت ؟
ةرك د دطبع من خالي اا مباة اكرشميدبة ال ميمقة من دمبمز ممبن الممضممةية الدمي دقماهمي مم درفضمهي
ماي دحق مفضي الرديبج دجيت المهة في حبيدك  ،اج ي ةجيمدك ةن اا باة ال يمقة مهرارادك الرهيببة
دابمي دغطي ة ممع ةا ااهي
ةج ي ال الهة مبرك ممبن المهة فم مشيةر الخجي ماكحراق  ،حبن من المهة هم مثمن مي دمامك فميالحبيو مال دج ي محد بجمرك ةا ف ي ميال دربد
ةابك من دامن جيهزا مم د دا لادفيع ةن مهدك من دحرق الطرش ا خر مم د م لمه اكحمراق ماج مي
اةدذارك مقممال ممرطقبي مدذار مرك ةردمي دفمع شمخص آخمر لبحمي محامك فممن الممامن من ب ميةدك
في دجيمز الاثبر من المماهش الص مة ملم من ذلك لبس هيةدو
-هريك فر مبن االةدذار مالرفع ،فيالةدذار ب ري مرك در

مم دمد من دقمي ر ت ملامن هرميك رمفمي

مؤهده مم حيلبة دمر ك من ذلك مبدبح ذلك الفرصة مميت الطرش ا خمر كةميدو المحيملمة مم الدفميمع
م ك لدأجبي المب يد ل رمش دري مك  ،ملان الرفع ب ري مرك بر مقدرع مم بمر هميدر مم ةرمك دمرفع
الممدم ملذلك بج من بامن رفضك ممررا اامي ممان ذلك مثي هملك آ ش ل دت ا مدطيةدي حضممر همذا
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االجدميع رهيببمي ا ممي شخصمبة مم هيرمربمة مم دد ام مر ميت ال ممي

مهامذا مةرمدمي بحميمي الطمرش

ا خر ممير ة م ع الضغمط ةابك اج ي رفضك هيط مي ممهمذمي مهيدبمي  ،ماج مي همدفك همم ال مبطرو
ةا مهدك ملبس ةزةيق الطرش ا خر

 3 .مهدك ماك لك
الد يمي المميشر مع الريس ب دهاك الر مة ااامر من المهة مالريس حملك ال يمابن مم مصمدهيء
مم ااهممير مم م ممردك هممؤالء ال د ممدطبع من ددجيهاهممي ملارممك د ممدطبع من در مهممي مدمزةهممي مصمممرو
مري مة
مالد يمي مع ا خربن بحديق مرمك ةلم الطيهمة المحرامة لمك مالشما المحبمد المذي بمامن من بممدك مهمذت
الطيهة هم المهة الذي دجاس فبه ممفردك لددرس مد دمة المطام مرك مدفهت هذا الددف ال مربع
مالمدالح م لام اممممية مااحممدان حملممك مدحملهممي ةل م ا ممدجيمية مصممي ة فممي هممراراة مم ممامممر مم
دمجبهية
ةن الم ع ب دقد مصمرو خيطبة من الحصمي ةا الطيهة الالزمة لاد يمي مع ا خربن هم الهرم من
ال مي لقضيء مهة مطمي في الرمت مم الم د ةن ماين ال مي مهذا محدت ال بافي ةذا لت درفرد مرف ك
لددرس مدفار مدقرر

ملان ابش بمارك القبيت مذلك ؟
 اج ممي مميةية اال ممدرخيء ماالرفممراد مرف ممك جممزء ربب ممي فممي جممدمي المهممة البممممي  ،ماخدممر
ال يةية الدي دراهي مري مة ممي في مدابة البمت مم في رهيبده مفبهي دم د رف ك ةن امي مصميدر
اكزةيق
 ال دهمممي مميةية الراحممة الطمب بممة فممي ال مممي ما ممدخدامهي اأمهممية لاراحممة مال د ممط الفرصممة
لآلخربن مأن بج امك دف ي بر ذلك
 بمارممك من د ممدغي مهممة ال ممفر مم الممذهي لا مممي صممميحي لا ممدرخيء ح م طمب ممة هممذا المهممة
مهدردك ةا ا دخدامه
 دممذار من ال مميةية المماممرو دابمممي فممي الصممميع ةذا ارممة د ممدبق مماممرا مري مممة لا ممدرخيءمالدفابممر ماممذلك همممي الممذهي لارمممت م مميء مم مثرمميء هبيمممك مممم ع ااةممميي الدممي دحمهممي مثممي
42

اال دميع لامم بق مم الزهممر مم الجاممس فمي الحدبقمة مم مثرميء ممير مة الدمميربن الربيضمبة
ال دثقممي رف ممك مأهممداش صمم مة م قممدو فممي مهممة اكرفممراد مرف ممك مم اال ممدرخيء  ،ان ذلممك ال
ب يةدك ةا اال درخيء ما د يدو الرشيط المذي ممن شمأره من بج امك ماثمر فيةابمة  ،مدمذار من
مهة اال درخيء ةرمي مهدش ةل الدمرمبح ةمن رف مك ما مد يدو رشميطك مدملبمد مفامير جدبمدو مم
حي المشاالة

يةة ماحدو حيفاة ميالرجيز د يمي ةصرا ةيطال ةن االرجيز
دذار دابمي من هدردك ةا من دشم ر مرمك مرمة الميلمك لامهمة همم المهممد مالطيهمة الدمي دمارمك ممندحربممك ااممممر دجمميت دحقب م مهممدافك مطممحيدممك مةذا فشمماة فممي ذلممك ف مممش دفدقممد ةل م الطيهممة
المحراة لك مدف بي مي بمابه ةابك المهة مممي دفرضمه ةابمك اامممر مدد ممد ةام ةمدابك مضمبقك
لامهة اره المدحات فبمك  ،ةابمك من دضممن من زمميت المهمة ممبن بمدبك  ،مةن لمت د مدطع ف ابمك من
دحيمي مراة مدديلبة حد دخض ه لك
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 3.8المهة الحقبقي هم الحيضر
الميضي مخزن ال قي المشري مال ر دطبع م ن رغبر مي فبه م مش بدقيدت مممرمر الزممين ماممي
بقمي المثي اكرجابزي
" " THE LONGEST DAY HAS AN END

اي شا له رهيبة
مهمي ا ن مهدبمي ااهي ةميراة ماك الديربخ ملب مة ماامي لمك فمال دج اهمي همدفك ممن حبمن الرمدت مم
الخجممي الم ممدمر فإرممك لممن د ممدطبع من دغبممر فبهممي شممببي  ،ملارممك د ممدطبع من درطام مرهممي لاحيضممر
مد دطبع مرة محدك من دج ي الميضي حيجزا مةيبقي مميت الحيضر مم دج اه همو داف ة لك
ممي الم دقمي فهمم ممن صمرع ةقامك فم مد ا ن مم مدا مم م مدقمال ااهمي ملفمي ال ر مدطبع من رمدحات
فبهي مم رضمن رديبجهي مشاي جيد ملان ر دطبع من ر مي من مجاهي حدم رضممن احدمميالة الرجميع
ماثر من احدميالة الفشي

فابس الخمش مم القا الدابت مالم دمر في الحيضر هم الذي بضمبع الم مدقمي الجبمد مم المضمممن
ملان ال مي الجيد هم شهيدو الضمين لك
ةابك من دارس امي دهبقمة ممن مهدمك ممن مجمي دحقبم ممي دربمد مممن مجمي دحقبم ذلمك ةلبمك م مع
االرشيداة
 مرة الم بمي اامي ةن اخدبيرادمك فمال ددمردد فمي دغببرهمي مم دممدباهي ةرمدمي دشم ر من ذلمك فمي
صيلحك مال د د ات ل جاة الميضي مدراهي في الحيضمر مددمرك رف مك مقبمد مهمي ةلم الم مدقمي
ارك دحات ةا رف ك ميلد ي ه
 ةردمي دقرر هضيء مهة في مداء شا مي ةابك مال دممدد طيهيدمك فمي الدفابمر مم االرشمغيي مأشمبيء
مخر ال دقمت مهي م دقمال مم مشمبيء فشماة فبهمي ميمقي ملامن اج مي درابمزك ةام ممي دقممت ممه
ا ن فهذا هم االرجيز
 ال دج ي ااشبيء بر الهيمة في حبيدك المقاقة د مب

م مك فمي حبيدمك مدفابمرك  ،ةرهمي ال دمثمي

لك مهمبة ملارهي دراامة مد درزش جمزءا ممن طيهيدمك المخصصمة لاحيضمر مالمهميت ااخمر ،
د يمممي م هممي ماهضممي ةابهممي مال ددراهممي ددممراات مم درمممم مم ددشمميمك مممع مشممياي مخممر

مةام

مبي المثيي هريك م ع الماجمية ال يبابة مالمرزلبة مم المايلمية الدابفمربة مم ار يي خطيمية
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مم درفبممذ مةمممد ةابممك مم اصممالع م ممع ااةطمميي مم الدأاممد مممن ممالمة ةرمدممك مم دقممدبت م ممع
اامرا الر مبة لجهية م برة

ةلخ

ممفضممي مممي د ممدطبع ةماممه هممم من دح ممت هممذت المشمماالة مم ةام ااهممي دحممدد ممهفممي ماضممحي مرهممي
مدأخذ اجراءاة م برة دجيههي حد ددفرغ لاممضمةية الهيمة
 مهدمك الحيضممر بحدميق دابمممي ةلم مراج ممة مدقبممبت مةرمدمي دادشممش لمدبك فمميبع ةمن المهممة فممال
ددردد فمي ا مدثميرت دجميت دحقبم مهمدافك مةرمدمي دشم ر مرمك فمي حيجمة ةلم مهمة ةضميفي مةمد
الدردب مرو مخر

 3.9المصيبي ال شر في الد يمي مع المهة
-1احدف مدفدر دخطبط مماةبد م ك دابمي
اج ي دحرايدك مهي فهي لب ة لددمبن مماةبدك فقمط ملارهمي مبضمي لدمدمبن مالح يدمك ممهمدافك
ممبضي مفايرك ال شماببة مدصممرك اداء ماجميدمك الم مدقمابة مامذلك م مع المحميذبر الدمي دراهمي فمي
مهة الدرفبذ
اج ي ا دخدات هذا الدفدر هال من حبن ةدخيي الم اممية مم الحصمي ةابهي ممن الممان من د دخدت
محد ااجهزو االلادرمربة الحدبثة الصغبرو الحجمت الدمي بمارهمي من دممفر ةابمك الاثبمر ةذا امين ذلمك فمي
ا دطيةدك
هريك فمي مدابمة امي دفميدر جميهزو لادقممبت دممزع ةابمك اهمدابي ( مجرمداة ) بمارمك ا مدخدامهي  ،مخمر
بمان الدحات في ر يمهي مفي اي ااحمماي ةابمك من دحمدد ر يممي بدري م ممع رمفمك مطمب مة ةمامك ،
ملاممن دممذار من المماةبممد محممدهي ال د مميةدك ةا م ادخمميذ هممرار ملاممن حمميمي دابمممي من د ممجي ااهممداش
ماالجراءاة ماافاير ماج ي الجزء الخيص ميلدماربخ مجرد مرجع فقط
خصص فبهي جزء لاحقيب ماارهيت الدي دحديق ةلبهي مي دمرار ممهت مرهميت الدابفممن ممرهميت ح ميميدك
في المرمك مجماز فرك مهمبدك الشخصبة فااهي مبيرية بمان من دحديق ةلبهي في مي مهة

-2اج ي مهدافك دابمي شهربة
دخطبط مهدافك ةا فدراة هصبرو بج اهي دابمي بر ماه بة ممدضيرمة مدج اك دابمي فمي دممدر
ر را لمحيمالدك م ط مهداش الميضي ميلحيضر ملمبس م رم ذلمك من دضمع ااهمداش لممدد طمبامة جمدا
فقد مثمدة الدجرمة من مي مدو مامر من شهر ماحد دج ي ااهداش يمضة مبصم
م هي
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ةدرااهمي مم الد يممي

ةن مهدافك الشهربة بمان صبي دهي مدردبمهي مالرمط مبرهي في مرهة ماحدو د طبك صمرو شيماة

-3اصرع ااهداش طمقي لر ميدك
ةرممدمي دضممع مهممدافي ال دحمهممي مم ال در م فبهممي فإرممك دصممرع الفشممي مةرممدمي دفشممي فممي دحقب م
مهممدافك ف مممش بمدااممك الش م مر ميلممذر مم الفشممي م ممم ةممدت االادممميي م ممب مهك ذلممك ةممن دحقب م
ااهداش الدي در

فبهي

ةابك من دحدد مدهمة ااهمداش الدمي در م فمي دحقبقهمي مال دخجمي ممن المماجهمة الصمربحة ممع رف مك
حمي ةدت هدردك ةا دحقب م ع ااهداش الدي صر دهي فدحقب ااهداش الص مة بمدم من االةدمراش
ممن ةمدت القممدرو ةام دحقبقهمي مالمحممن ةمن الطربم ةلبهممي  ،ةذا ارمة دشمك فممي همدرادك ةام مماجهممة
م ع ااهداش مايرمة لمدبك ر ممة صميدهة فمي شما ممي فمإن ة همير همذت الر ممة ممش ب ميةدك ةام
ابجيد الم يبي الدي داشش لك االدجيهية الدي لت دان دراهي من همي
مةردمي دقمت مدخطمبط مهمدافك شمهربي فمإن همذا ب رمي من الثغمراة الدمي صميدفدك فمي ةمامك فمي الشمهر
الميضي مش د يةدك ةا دخطبط مهدافك في الشهر الحيلي

مهاذا

-4اج ي دقببمك لارديبج شهربي
ةابك من دحدد من خالي مديم دمك كرجيزادمك همي اهدرممة ممن المصممي اهمدافك مت ال ؟ مدمذار
دابمي مرك ل ة فمي ممي دمغمي المصممي فبمه هممي ا خمربن ممن حاممك ةام رف مك ال بقميس مدقببممك
لحجممت الردمميبج الدممي دحققهممي فممي زمممن هصممبر فمميلدغببر فممي م ممير الحبمميو بحدمميق ةل م المهممة المري م
لاحدمن
ال درمهر ممي حققده من رجيع في محد الشهمر مال دج ي الفشي مالدفيهية الدمي حمدثة ةمن طربقمك فمي
الشهمر ااخر دثمط من ةزبمدك
الح مره مع رهيبة امي شمهر داممن مدابمة الشمهر الجدبمد مةابمك من دردقمي ةلم الشمهر الجدبمد مال دمم
م ممبر الشممهر الميضممي مرجيحيدممه مم فشمماه ةذا ارممة دشممك فبمممي حققممة مممن ااهممداش راجممع صممحدهي فممي
خطدك الدي ر مدهي مةابك ةةيدو ددرب رف مك لدج مي م مراع مهمدافك بمر مخبممة ميلمك مم ميبرو
لامهة المحدد لهي

-5خطط لألرشطة المردمطة مميشرو مياهداش بممبي
ال دج ممي مةميلممك البممبممة ماببممة ميلمدطامممية الرمدبربممة المداممررو اةمممي ةا م ذلممك الجهممد ل مممي
مشبيء ال دقمت مهي ا ن ةذا همة مأي دغببر ميلر مة ل مابة ا دخدات مهدك
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اةقد ال زت ةا من دامن مدابة بممك ميارشطة ذاة االردميط المميشر مياهداش مهد بامن ذلك محيدثمة
دابفمربة مم اديمة خطي مم زبيرو مم دةمو محد ااشخيص لزبيردك
امدم

مهاذا

بك ميالرشطة الدي دمس ااهمداش اااثمر طممحمي ماج اهمي فمي مقدممة مملمبيدمك بممبمي مةذا امين

لدبك طممع مةصمرار ةام دحقبقهمي فإرمك ممش دمر المهميت ااخمر بمدت ةرجيزهمي فمي مهمة مهمي ممن
المحدد لهي

-6دقببت المهة جزء من مرشطدك
ااد

م ع ال يداة الجدبمدو د ممد من درجمع ةلم الممراء دهبقمة ماحمدو هممي من دممدم مي مهممة

جدبدو مم الدخمي في رشيط جدبد ما أي رف ك اا باة الديلبة
 هي مرة في حيجة حقبقبة لاقبيت مهذا الرشيط ؟ هي من الضرمري من دقمت مه مرف ك ؟ مي هم ال يبد من ا دثميرك لامهة المطام ؟ةرك دابمي دؤدي اارشطة الدي دش ر مرك في حيجة ةلبهي مم مي بطامه مرك ا خرمن اي بمت ملامن ابمش
دامن اخدبيرادك الصحبحة ميلر مة ال دخدات مهدك ؟
ةردمي د مي ةا مراج ة مي دقمت مه من مرشطة مصممرو دابممة مم مدمرو ف ممش دجمد م مع ااشمبيء
الدي لبس لهي ةالهة ممي دربد من دحققه من خالي المهة المديع لدبك مةردمي ددرك ذلك ةابمك من دفامر
في القبيت مشا آخر بامن ماثر فيبدو مم مرف ة لك
ةن الدفابر مقدمي في ابفبة ا دهالك المهة همي من دقمت مأي رشيط ب طبمك الفرصمة كادشميش اارشمطة
الدي دأخذ امبية من المهة ال ددري

مع مهمبدهي

ممراج دك لمهدك ممرشطدك بفرع ةابك دابمي من دمدار الم ميبي الجدبمدو لادطممبر م ممش دجمد مبضمي
ةن م ع اارشطة دحديق ةلم امبمة ممن المهمة ماثمر مممي همم مخصمص لهمي مةمن طربم اةميدو در مبت
المهة المخصص لهذا الرشيط بمارك من دجد المهة االضيفي الذي دحديجه

-7اج ي ا دخدامك لا يةة مقدصدا
هي ددرك يةة البد الدي في م صمك مم الدمي م اقمة ةام الحميبط مميممك د مبطر ةام مفاميرك
مامدايرادممك مدحممددهي مدحراهممي امممي دشمميء ؟ هممي دحممرر مممن ممبطرو هممذت ا الة الدممي دمصممرك مدرمهممك
ممرمر المهة ؟
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ةن الفيةابة ماالمداير في ال مي ممممر الحبيو ال يمة دحديق ةل الحربة في الفامر مااداء ف رمدمي باممن
هريك حبن مع محد ال يمابن مم ال مالء مدش ر مأهمبده ملارك ال د رش ات ممن المهمة ممش ب مدغرهه
هذا الحمدبن لامصممي ةلم رهيبدمه الدمي دمثمي لمك مهمبمة امبمرو فمميذا دف مي ؟ همي دجمدد المهمة مطربقمة
صريةبة مدجمر رف ك مرة ممحدثك ةا االردهيء من دزامق مدميدي لألفاير مطربقة مردجة ممثمرو ؟
حدم ال ددضممير ااهممماي حمممي ةالهدرممي ميلمهممة ممش رممذارك دابمممي الهممدش مممن درا ممدك لامهممة هممم
المصمي ةل اال دثمير اامثي لامهة
ممممن حقمممك فمممي م مممع ااحبمممين من دخممميلش الجمممدمي الدمممي مضممم ده لرف مممك مالمممذي بحمامممك الاثبمممر ممممن
الم بملبية مالماجممية محميمي من دقامي ممن المهمة الثيممة فمي دخطمبط مماةبمدك فمي امي بممت اج مي
المهة المرن مم المدحرك ذا الرصب ااامر مال دج ي مماةبمدك م ا ماة ممدديلبمة ملمبس مبرهمي م مع
المهة ايحدبيطي لاطمارئ ب يةدك ةا المرمرة فمي الد يممي ممع المماهمش ماال مدجيمة لمقدضمبية مم
ضممرمربية الممضمممع خصممص الممم الامميفي لاممي ممضمممع مخصممص مبضممي ممهيدممي احدبيطبممة بماممن
اضيفدهي لم ع الممضمةية ةذا ايرة هريك حيجة لذلك
ةذا ارة هد حددة في جدملك اجدميع لمدو يةة ماحدو مهد ا داماة المهمة في  40دهبقة بج من
درهي هذا االجدميع ةرد هذا الحد مال داةي لادطمبي مةذا هررة من ددحدن مع محد الزمالء ميخدصير
ةن ممضمع م بط مدطر مامي الحدبن مشاي داقيبي لممضمع آخر حبمي مهيت فال دد جي ةرهيء
الحدبن طيلمي مره مردج ممثمر مةذا ارة دقمت مم ع ااةميي المد اقة ميارهيت مالح يمية ممجدة من
ذهرك مد

م بر هيدر ةا اك دمرار مدرك ال مي في الحيي ما دثمر هذا المهة في ةمي مفبد مال

دفرع ةا رف ك الدرابز لا دمرار في ال مي ارك مش دخ ر اثبرا من المهة ماذلك اثبرا من
الجمدو في ااداء
ةن ةقير ال يةة ددحرك لد طبك المبيرية مالم اممية مال دج اهي دحراك م هي ال دج اهي مصدر ذةر
مخمش دابمي فهي لب ة اذلك ملان مرة الذي دصرع مرهي ذلك

-8امدم من ا ن في ادراك هبمة اي دهبقة دمر ةابك
اج ي ح يميدك لامهة الذي بمر ةابك ممربي ةا الدهيب ملبس ال يةية مم اابيت ان ح ميمية
اابيت مم الشهمر د ري ةهدار الاثبر من المهة ما دثمير المهة مقبمة مهي من هبمده الحقبقبة
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اةمي ةا من در ر ةل اي دهبقة دمر ةابك مم مجممةمة المدهيب الدمي ا مدهاادهي فمي ممضممع م مبن
مةذا اممين الممضمممع بأخممذ مرممك مميةية فممأر ر ةلم الممدهيب الدممي مممرة ممرممة مممي زلممة فممي الدمهبممد مم
الدقدبت لاممضمع مهي هذا بافي مت امين اثبمرا ميلر ممة لامهمة الاامي المخصمص لمه مالممردمط مأهمبمة
الممضمع ميلر مة لك ؟
اامي ا دط ة من دد رش ةا طمب ة مهدك الحيلي ا دط ة من د دغي ةمايربيده مددجر ال قطية
مةابك من ددرك مي دحس مه من الريحبة الج ميربة مالف ابة مال يطفبة ممن الريحبة المبببة من حملك
المدمثاة في المببة مالماين مالريس المحبطبن مك مااشبيء الح بة

-9امدم في ا دغالي المهة اقبمة
ةردمي د دطبع دحدبد مي دربد مدرجح في ذلك مددرك حجت المديع من المماد الخيت في المهة الحيلي فال بمق
مميمك ةال المحن ةن الطر مالم يبي المري مة لارمط مبن مي دماك من خيمية مطيهية مالمهة المديع مميممك مقمدرا
ميلدهيب

-10مرة ال دماك من المهة ةال الحيضر
دذار دابمي من المهة الميضي هد ذه ممصمح خيرق دابرو ممالاك ارك ال د دطبع من دف ي فبه
شممببي مممن حبممن الد ممدبي مم االلغمميء مدممذار مبضممي من الممذار هممي الشمما المحبممد الممذي بدراممه الميضممي
لحيضرك
ال الهة مبن المهة الحيلي مالمهة الميضي هي المدرمس الم مدفيدو ماالرجميزاة الدمي دحققمة مالردميبج
الدي دمصاة ةلبهي مالماي

مالخ يبر

ماي ذلك بمثي لك المبيرية مالم اممية الدي ال د مدطبع من

د دلهي في الميضي ملارك د دطبع من د مي ةا دحقب محالت الم دقمي مدحقب مي دح من دامن فبه
مهذا محدت ب د داف ي همبي ان بامن المهة الحيضر ا دثميرا لدحقب م دقمي ماثر رجيحي
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 4الرميذق مالدميربن
مدطمبقية ةا ةدارو المهة
ممال"

درا ة لدقببت الد يمي مع المهة ذادبي"

ثيربي"

رممذق م ممةي لمبين ابفبة ددمبن المهة

ثيلثي"

رممذق بممي لمبين ابفبة ددمبن المهة

رام ي"

رممذق دحابي لألرشطة الدي دمير هي خالي
بمت ال مي طمقي" ل يةية ال مي الر مبة

خيم ي"

مهماي ةن المهة
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 4 1رممذق م ممةي لددمبن ابفبة ا دخدات المهة
ااةميي المطام مداؤهي
ال مة

ااحد

ةدد ال يةية
اارم يء
الثالثيء
اكثربن

الخمبس

الجم ة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
اجميلي ةدد ال يةية

 4 2رممذق بممي لددمبن ابفبة ا دخدات المهة
الرشيط ال يةة
داخي الماد
مايلمية دابفمربة
اجدميةية مجدملة
مقيط ية
هراءو ماديمة
ةمالء
دخطبط م دفابر
مخر
خيرق الماد
مؤدمراة
اجدميةية داء
في المرزي
مخر
اجميلي

9-8

10-9

11-10

12-11
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1-12

-1

3-2

4-3

اجميلي

 4 3رممذق دحابي اارشطة الدي بمير هي خالي بمت ال مي طمقي ل دد يةية
ال مي الر مبة
الرشيط

الزمن يةة

الم دغر ر مة
المهة

مدم ط ةدد المراة
في البمت

ال مي المادمي
المايلمية الدابفمربة
الداخابة
الخيرجبة
ةجميلي
المقيمالة اشخصبة
مع مطراش داخابة
مع مطراش خيرجبة
ةجميلي
المقيط ية مثريء الدمات
ال ارديربة
مطراش مخر
ةجميلي
االجدميةية
مجدملة
بر مجدملة
اجميلي
فدراة الراحة
اجميلي

 4 4مهماي ةن المهة
* المهة ميي

( المهة من ذه )

* ةذا ربة همي الفطمر

مابة همي ال شيء

* ةةدمر ااحدان الميضبة احداثي ميضبة ( الاي فية مية )
 ا د جي ممطء ( في الدأري ال المة مفي ال جاة الردامة )
 ب دزت المرء ممرا" مبقدر ن ممرا" ( هدر ن ممي شيء ف ي )
 اثرو اابدي دخفش من ة ء ال مي ( بد ن مع الجميةة )
52

مدم ط زمن المرو
الماحدو ميلدهبقة

 ةجاة ماثر رةة مهي ( في الدأري ال المة )
 الضرمرو ال هيرمن لهي ( الضرمراة دمبح المح مراة )
 الدؤجي ةمي البمت لاغد
 لبس لاد ات ن بقش ةردهي ( اطامما ال ات من المهد ةل الاحد )


يةة ماحدو حيفاة ميالرجيز د يمي ةصرا" ةيطال " ةن االرجيز

 الديجبي لص الزمين
 رممي لت بدت مريؤهي في بمت ماحد ( خا ن ال يلت في دة مبيت )
 محاك ال يةية الدي د م الفجر ( اامي ا دحامة حاقيدهي فرجة )
 الطيبر الممار بفمز ميلدمدو
 اطمي اابيت رهيبة ( اي شا له رهيبة )
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