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 لسز ماذكس في املباشسة الثاهيت ملأهم 

 الجىدةادازة 

 د. جهاد عفاهت

 باععاء بعض الىصائذ :املداضسة املباشسة كام الدكخىز بداًت 

 امللسز وعدم جأجيل املراكسة ألسبىع الاخخبازاث.دزاست  -

 لم ًخغير ابدا عن السابم.املدخىي  -

 ت ولى بدسف واخد.الاخخباز لن جخسج عن ماجم شسخه في املداضساث املسجلاسئلت  -

 الاعىام السابلت مفيدة ملعسفت اسلىب دكخىز امللسز.اسئلت  -

 سهلت وفي مخىاول الجميع وال ًىجد جكساز.الاسئلت  -

 عن ظسيم الاًميل واملداضساث املباشسة وهاجف املكخب .الخىاصل  -

 بكل املسائل واللىاهين املىجىدة باملدخىي..معالبين  -

 بالسد على بعض الاسئلت املعسوخت من العالباث ..كام 

 عن همىذج كاهى.. سؤال 

 

 السسمه غير معالبين فيها ولكن مهم فهمها..هره 

 ..خسفيتشبه هرا الىمىذج الهه جسجم جسجمت  هميز مضمىن ان 
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 بين املخعلباث الثالثت:هميز 

 الاساسيت املخعلباث  .1

 الاداءمخعلباث  .2

ان وجدث جؤدي الى زضا العميل <<<الجاذبت ) هي غير مخىكعه والًخم الخعبير عنها( املخعلباث  .3

 وان لم جىجد الحشكل خالت من عدم السضا النها غير مخىكعت..

 الجابت على الاسئلت املعسوخت على هره الجصئيت ..فهم املخعلباث لىخمكن من ًجب 

 لىظسيت الشبكت الادازيت..جعسق 

 

  الاهخمام بالعمل وعلى دزجت من الاهخمام اعلى دزجت من  <<<<< (9.9)الليادي املثالي الىمغ

 بالعاملين 

 اول زكم ًمثل اللساءة جكىن من اليمين لليساز : دة ءة الازكام اللي جمثل كل كيامعسفت كسا مهم ,

 املدىز الافلي والسكم الثاوي ًمثل املدىز العمىدي

 (1.1 )ضعيفت 

 (1.9)  مدسلعت 

 (5.5)  معخدلت 

 (9.1)  اجخماعيت 

 (9.9) الىمغ الليادي املثالي 

الخاجت لحفظه واهما هفهم الفكسة خلف هرا في املداضسة السابعت عن جلييم املىزدًن الجدول 

 :الجدول 
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وفىق  %85 على جلييم من ًدصل من املىزدًن ..  %85شسح مبسغ مثال لى كان خد اللبىل شسخه 

 سيكىن هى الافضل ..

 لن ًخعامل معه مسخلبال ظاملا جىفس البدًل عىه. %85ًدصل على جلييم اكل من ومن 

 عن اهىاع الخكاليف باملداضسة الثامىت:ح شس 

 الفشل الداخليتجكاليف  .1

 يتالفشل الخازججكاليف  .2

 الخلىيمجكاليف  .3

 الىكاًت جكاليف  .4

املىضىع مهم <<<<اهىاع وهلاط مكىهت له , ًجب الخمييز بينهم هىع من اهىاع الخكاليف ًىدزج جدخه وكل 

 جدا..

عم  أيوحعىد الى عدم كفاءة الاهظمت ) هلعت الخكاليف املسخترة وكال عنها : هي جكاليف مخفيت شسح 

 الاسخغالل الامثل للمىازد( ..

جلعع جداول الاهخاج , جخصين مىاد شائدة عن الحاجت , ظاكت الاالث على الخكاليف املسخترة: مثال 

 الصائدة..

 بمعنى ثلل اكبر من جكاليف الجىدة الظاهسة هفسها..ًكىن لها وشن  كدالخكاليف ) املسخترة( هره 

 :بشسح فلسة دالت خسازة الجىدة كام 

عن الجىدة اهدسافاث  أيالحصاهت ضد بشكل جيد ًكسبها وجصميم العملياث الجيد للمىخج الخصميم 

 للمىخج.املعلىبت 
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 :ادازة الجىدة الشاملت مسخىياث جبني العاشسة داضسة املفي شسح 

 غير امللتزمىن مسخىي  -1

 املترددون مسخىي  -2

 مسخخدمىا الاالثمسخىي  -3

 مىفرو الخدسيىاثمسخىي  -4

 الجىائص زابدى مسخىي  -5

 العاملياملسخىي  -6

 : الاهخاجيتعن مؤشساث جكلم 

 :الاهخاجيت  -1

 

 الكفاءة -2

 

 الفعاليت: -3
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وكل هلعت مهمت املسائل  11املىجىدة في أهميت الىسائل الخلليدًت الخمس على أهميت وهبه 

 الخعبيليت املدزجت جدتها..

 ♥ــىآجكم معلبيدعـ


