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 ن
 
ن %  69هفػت زػِعة المعِوة الؾٍّدِة ا

 
من مٍٍفُ العوائػ الصنٍمّة مجؾّبٍن فُ ِملٌم ، وا

ن %  54
 
خواء العوام الػؿمُ لكواء ممالس قظمّة ، وا

 
ِظػزٍن لبو هٌاِة %  60موٌم ِظػزٍن ا

.العوام 

ُهفػ مٍلwww.valuebasedmanagement.net  بػِو
 
رباع  2004فُ ا

 
ن خالخة ا

 
م ، ا

طاللّات 
 
رباع الموَمات لّؽ لعٌِا بػهامذ ا

 
طاللّات الّمو ، وخالخة ا

 
الموَمات ال ثظمك مٍٍفًا ال

طاللّات 
 
.، وال ثظعم المٍٍفّن فُ ثّلّم اال
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 ن  2002هفػت قػهة هالود بٍ ِام
 
طغون مّعات من جبّة ثجبُ الفػهة %  45م ، ا

 
من المٍٍفّن ِا

ن 
 
لالم والن جب مٌّم ، وا

 
غػاهٌم الفظمّة%  65هاال

 
لُ ال

آ
 .من المٍٍفّن ِؾجظعمٍن الصاؿب اال
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 ه دػ من
 
زػثي مرمٍِة روبػت ًاف اهجػهاقٍّهال المصعودة ، ِلَ ا

 
مٍٍف ،  1400ففُ اؿجبّان ا

زاب 
 
صّن للٍٍائ ف %  58ا ه دػ لفجان ثّربٌم فُ المػقَّ

 
ن االؿجكامة والوؼاًة ًما ا

 
 .موٌم با

 ، ُداء الّمو ، شّح إن الّمو ًٍ وزٍد المٍاين الّاباه
 
وِفجٌػ الّاباهٍّن برعِجٌم الغاثّة فُ ا

ي (  YORUKI) وًٍ ما ِّػف بال  
 
ة الغاثّة للبصح ِن الغات من طالل الّمو : ا .الوِؼ

 وشاولت الصنٍمة الّاباهّة ثظفّن ؿاِات الّمو % (  !  2) هؾبة الغّاب ِن الّمو فُ الّابان

ن المٍٍفّن ِػِعون بكاء ؿاِات الّمو يٍِلة ! فففلت 
 
.ال
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 مرمٍِة من المّجكعات والكّم والمبادىء الجَ ثصنم ؿلٍك الفػد فَ اثظاذ الكػارات والجمّّؼ بّن ًَ

وؿَء ، شالل وشػام
 
 ، زّع ا

 
 ما ًٍ لٍاب وما ًٍطًا
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 لعلاء والمعرؿة والموَمة
 
ؿػة واال

 
الكّم والمبادىء والمّجكعات الجَ ثفنو لعى الفػد من طالل اال

 (الجكالّع والّػف والعِن)واإلِالم الّام ، والدكافة الّامة وموٌا 
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النغب والجعلّؽ 

 الجؼوِػ 

المصؾٍبّة والػقٍة 

ِعم االثكان 

المّلٍمات المغلٍية للػؤؿاء والمػؤؿّن 

داء
 
 االًمال وااله جفاء بالصع االدهَ من اال

ؿػار الّمو للغّػ
 
 إففاء ا

الّمّان وِعم الًاِة 

إهاِة وؿػلة الٍلت 

غػاض قظمّة
 
زٌؼة الّمو ومّعاثي ال

 
 اؿجظعام ا

اؿجظعام الفلًة لممالس قظمّة 

 (الػؤؿاء)الظٍف من الػلابة الظارزّة 

و الفنػة
 
 االدِاء بملنّة المّلٍمة ا

 الغاِة ثبػر الٍؿّلة 
 
 إِجماد مبعا

ًعاف الموَمة
 
ًعاف الفظمّة ِلَ ا

 
 يغّان اال

ؿػِة هجائذ الجكّّم 
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المؾئٍلّة 

الّعل واالهماف 

ماهة
 
 اال

الّمو ه فػِق واشع 

الًاِة 

ِعم الظػوج ِن هػامة الٍٍّفة وقػفٌا 

ِعم زمُ الٍٍّفة مُ وٍّفة لعى الموافؾّن 

 الصفاظ ِلَ  البّئة 

إشجػام شكٍق الملنّة الفنػِة 

 غّػ ما ثؾمس بي اللٍائس. ِعم الصمٍل ِلَ ًعاِا من الّمالء 

الصفاظ ِلَ ؿػِة المّلٍمات 
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مامم فػلة واشعة إلشعاث إهًباع زّع
 
 ا
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 خاهّة الواس ثصنم ِلَ 30طالل: 

المؾجٍى االلجمادي 

ُالمؾجٍى الجّلّم 

ُِالٍهُ االزجما 

 مؾجٍى الجًٍر 

مؾجٍى الوراح 

 دلائق الواس ِصنمٍن ِلَ 4طالل: 

الرعارة بالدكة

الجّايف

االؿجكامة

الغهاء

الكعرة

ثٍاهُ

لعالة

 الدكة

ول ِعوم
 
 االهًباع اال
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 ثصعِع الرمٌٍر 

ثصعِع ثٍلّاثٌم 

ًعاف
 
 وهُ ا

 الملبؽ، والجمػف ، واالثمال بًػِكة ثّنؽ ثٍلّات الرمٌٍر 
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مٌَػ 

لٍان ، هٍِّة المالبؽ ، الوَافة
 
 اال

الؾلٍك 

داب والنّاؿة والجمٍرات الغًوّة
آ
 اال

االثماالت 

اللفَُ وغّػ اللفَُ و من جٍب 
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 لافس بػفق: الممافصة 

 إِػف من ِكعم لمن: 

هبػ
 
لغػلال

 
 اال

الؼمّو للّمّو 

و بلغة من المفػدات الظالة بم
 
 ال ثجصعث باللغة الّامّة ا

 ًالجؼم بالٍلت ، هوموَم دائما، هن ِلَ اؿجّعاد دائما 
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ال ثكعم هفؾم باللكب الظاص بالمٌوة 

ال ثفغو ِعك الّموَ بفَء 

شعاث الرارِة
 
 هن ِلَ ايالع ِلَ اال

الصفاظ ِلَ اثمال الّّن 
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 دائما اؿجظعم اؿم ِمّلم ممصٍبا باللكب.

ال ثرّو الّمالء بوجَػون يٍِال 

و من طارج الموَمة
 
شع من المعِػِن ا

 
 لف ِوعما ِعطو ا
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إشجفٌ دائما بمرمٍِة من البًالات 

يلب من الفظك بًالجي لبو ثكعِم بًالجم
 
 ا

لعمم بًالة بًػِكة واهصة 

طػ
آ
 طغ ولت للوَػ فَ ثفالّو بًالة النػف اال

و ثكلبٌا
 
 ال ثًٍي البًالة ا

إطجػ من ثًٌّّم بًالجم 
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خالخة مػاشو مٌمة 

االفججاشّة 

الوكاش 

اإلهٌاء 
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فػاد
 
 اال

ُمراملة ، الًكؽ ، والغغاء ، الصعث الصال 

المرمٍِة 

ٍُّع مفجػك بّن الرم  مٍه

"هّف هّػف بّووا البّن؟"

 ”ؿؤال ِام؟”

 ثّارف ِادي: 

ثّلّكات ِامة 

”هّف هان شالم طالل الّام الماهَ؟" 
20



موة
آ
 المٍهٍِات اال

، الػِاهة ، والن جب ، والؾفػ الؾّوما ، والمؾػح ، والفن 

ؿئلة
 
 اال

 ًل ، واؿجمُ ، هن مٌجما
 
 إؿا
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 ه دػ ن  دلائق 10ال ثؾجغػق ا 

 طػ
آ
 :طغ الظى اال

ه دػ من ذلم طغ من ولجم ا 
آ
ن ا رِع ا   الا 

طػ
آ
 اها ذاًب لمنان ا

شع البع لإلزجماع بي ِت ا   را 

هم اؿجمجّت بالصعِح إلّي  ابلغي ا 

 هالـ مػاشو ثالّة: 

ها ذاًب للغغاء  ا 

طػ
آ
 اها ذاًب إلَ قظك ا
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ٍع زعِع  .ه جابة ثصّة للبػِع اإللن جػوهُ هو مٍه

مصاولة ه جابة البػِع اإللن جػوهُ بًٍل الفاقة 

المجابّة من طالل الٌاثف

طًاء الوصٍِة
 
 الجصكق من وزٍد ِالمات الجػلّم والٌراء ، واال

إؿجظعام الظًٍط الجَ لٌا يابُ الػؿمّة 

ال ثؾجظعم ممًلصات فوّة مجظممة مُ غّػ المجظممّن 
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ال ثن جب ِوعما ثنٍن غاهبا.

ٍح ٍع بٍه ه ججب ِوٍان المٍه
 
 ا

ٍع  ِوع إِادة البػِع لم بجغّّػ ِوٍان المٍه

 ٍع للرمُّ بوفؽ المّغة  إطجػ المّغة المواؿبة لنو قظك. ال ثػد المٍه
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الػد بّن الػهة الداهّة والدالدة 

 و لؾم)الػد ِلَ الٌاثف ، مُ ذهػ االؿم وقػهة  (ا 

هت ثجصعث  إبجؾم وا 

ثصعث بفنو واهس 

 ذهػ الؾبب من المصادخة  إذا هوت المجمو ا 

 ًلو رزاًء وقنػا 

ذن المرمٍِة إذا إهًػرت للكّام بمصادخة
 
 إؿجا

قنػى ِلَ االهجَار ن ثوّي فَ شالة اهجَار وِوعما ثٍّد ا  طػ ا 
آ
ذن الًػف اال

 
 إؿجا

هع من وزٍد مؾجلم للمصادخة فَ شالة ثصٍِو المنالمة
 
 ثا
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شافٌ ِلَ الٌعوء فَ من جبم 

اشجفٌ بالمن جب مػثب ومَّف 

ال ثجًفو ِلَ زمالئم 

طػِن وال ثصػك قّائ من مناهي
آ
 ال ثّبح فَ مناثب اال

ورالم ِلَ من جب غّػك
 
 ال ثوُ ا

ال ثؾجظعم المًّػات بن دػة 

إِى هو فػد هفؽ درزة االشجػام 

َال ثًَّ لوفؾم لعرًا هبّػا مٌما هان وهّم الٍٍّف 
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ثصعِع ثارِض وولت االزجماع لبو ٍِمّن ِلَ االلو 

 زوعة االزجماع الجفمّلّة بالمٍهٍِات الجَ ِجوالفٌا فَ االزجماع وإرؿالٌا لرمُّ المعٍِِّن فبو ثصوّػ ا 

 المٍِع بٍلت هاف

ودائما الجكٍِم ودفجػ وللم 

 ًإشجفٌ بٍرلة وللما 

خواء االزجماع  ال ثًػح مفاهلم الفظمّة ا 

ثروب الوكاقات الراهبّة 

 زعهعة
 
 رهؼ ِلَ اال

 لصاب الؾلًة  (مناهٌم فَ مومف مائعة االزجماِات)إهجَػ شجَ ِرلؽ ا 
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