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 اٌغشاء  ذح اٌمجظَعش

 
 غرية الزمالء يف العمل

 ٌطُفخ اٌىٕذسٌ. د
 ِذَشح اٌشوض اإللٍٍُّ ٌٍطفىٌخ واألِىِخ

 
  الزمالء يف العمل إجيببٍت ومىت حكىن سلبٍت؟ مىت حكىن غرية .1

ثذاَخ أود أْ أشىش عشَذح اٌمجظ ؾًٍ اخزُبس٘ب ِىػىؼ اٌغريح ؾٕذ ادلىغفني واٌزضِءء ألْ  
رى٘ٓ أزبط ادلإعغبد وهتذد دتبعىهب اٌزٌ ٘ى اٌغريح ادلشػُخ راد آصبس خطريح اٌؿًٍ إٌبجتخ ِٓ 

اٌزشوُزض  ٔغفً ؾزٓ  لذ خ وادلىاسد ادلبدَخ وَوحنٓ غبٌجب ِب ٔزؾذس ؾٓ اٌٍىائؼ اإلداس. أعبط لىهتب
فاين أؾزمزذ  وذلزا . اٌزؿبوْ ثني ادلىغفنيو ً رؿضَض األواطشِزبٔخ اٌؿءلبد االعزّبؾُخ وعجؾًٍ 

ِىػىؼ اٌغريح ؾٕذ ادلىغفني واٌمُبدَني يف ِإعغزبرٕب ِزٓ اٌمؼزبَب اذلبِزخ     ْ اخزُبس أعبصِخ 
، وحنزع الربكةت  ،إن الغرية السلبٍت متزق وحذة الصف .يف ِغريح ِإعغبرٕب وٍهب واحلغبعخ

رزغٗ اإلداسح احلذَضخ حنى رشعُخ ِهبساد . وحنخج البغضبء والشحنبء بني الزمالء وحشخج اجلهىد
وال شه أْ اٌجُئخ اٌغٍُّخ رمٍض ٔرياْ اٌغزريح   واٌفشَك اٌىاؽذ يف ادلإعغخ اٌىاؽذح زؿبوْسوػ اٌ

  .واٌزءؽُ ممب َىعٗ اٌؿًّ حنى ادلضَذ ِٓ االجنبص اٌغٍجُخ ثني اٌؿبٍِني يف اٌمطبؼ
ِٓ اٌغشائض اإلٔغبُٔخ اٌشاعخخ يف ٔفظ اإلٔغبْ رػهزش   -ثفزؼ اٌغني وأطٍهب األٔفخ - َغَُْشحاٌ

يف األعشح وأِبوٓ اٌؿًّ ثً ؽىت يف اٌغبؽبد اٌشَبػُخ واٌفُٕخ وغري٘زب و٘ززا    ألعجبة ؾذَذح
 اٌغزريح ادلزِىِزخ   وئرا رفبلّزذ ... َٕغؾت ؾًٍ وً ٔشبؽ فُٗ اؽزىبن ثني شخظني فأوضش 

ِٓ رغري اٌمٍت وُ٘غبْ اٌغؼت ثغزجت   واٌغريح ِشزمخ. َظؿت ؾءعٗ خطرياأطجؾذ ِشػب 
وشاُ٘خ ِشبسوخ رذي اٌغريح ؾًٍ يف اٌؿّىَ وني أو أوضش ثني شخظ ادلشبسوخ فُّب ثٗ االخزظبص

 . طغريا وبْ أَ وجريا اٌغري، يف ؽكٍّ ِٓ احلمىق
ٔغبْ ِطجىؼ ؾًٍ اٌغريح اٌطجُؿُخ وٌىٓ اإلٔغبْ اٌغىٌ لبدس ؾًٍ رمٍُض ؽذح اٌغزريح  واإل

ً اٌزغبفز ا رؿبًِ ِؿهب حبزس وؽىّخ وئٔظبف ممزب َزطٍزت   ئرلبدس يف اٌؿّىَ ؾًٍ اٌزؾىُ هبب 
رىضش فُهب ادلخبطّخ و فبدلىغف اٌزٌ َشي ِإعغزٗ َمً فُهب االٔؼجبؽ وإٌػبَ واٌزؿبوْ واٌزغبفش

مث ال َىزشس فهزا دًٌُ ػؿف اٌغريح ولٍخ اال٘زّبَ وٍ٘ مسبد ٌٍّىغف األٔبين اٌزٌ وادلشبعشح 
ؿين ؽبعزخ ئىل  ئْ اإلٔزّبء ئىل رلّىؾخ ِٓ إٌبط َ. فمذ اٌذافؿُخ واحلىافض اٌزارُخ ٌءسرمبء ثبٌؿًّ

و٘زا َٕذسط حتذ ثبة اشجبؼ احلبعبد إٌفغزُخ ؾزٓ   ؾً ِؿهُ برمذَشُ٘ واٌزفاحلظىي ؾًٍ 
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. ورؼُؽ ادلظبحل ادلشزشوخ  لذ رٕشأ اٌغريح ثني األفشاد ورزجؿضش اجلهىدرٌه وئرا مل حيظً اإلٔغبْ 
وادلىغفزخ   .رمبْغفني رؿُٕٗ ؾًٍ أداء ؾٍّٗ ثبئْ اٌغريح اإلجيبثُخ ئرا دثذ يف لٍت ِىغف ِٓ ادلى

أْ َغزغً اٌغُىسح يف ؾٍّهب اٌظبدلخ يف ِشبؾش٘ب ال رشػً ثبٌىغً واٌزهشة ِٓ اٌؿًّ وال رمجً 
ممب  وحتت أْ جتذ ِإعغزهب ػّٓ ادلإعغبد ادلشِىلخ ْ وبْ ِغزؾمبأؽذ ِىاسد ِإعغزهب ئال ئ

 .َذفؿهب حنى اٌزؿبًِ ِؽ صُِءهتب وغغ اٌطشف ؾٓ اذلفىاد 
راد أؿىبعبد اجيبثُخ أو عٍجُخ حبغت أعجبهبب وآصبس٘ب فارا وبٔذ اٌغريح  رىىْ اٌغريح ئجيبثُخ

فهززا   وبٔذ اٌغريح زلّىدح فّضء ئرا مسؽ أؽذُ٘ أْ صٍُِٗ مت جتشحيٗ فُذافؽ ؾٕٗ وَشهذ ثبحلك ٌٗ
وٕ٘ب أود اٌزٕجُٗ ؾًٍ  .ووزٌه اٌزٌ َذافؽ ثبحلك ؾٓ مسؿخ ادلإعغخ اٌيت َٕزٍّ ئٌُهب أِش ِشغىة

احلمخ ٍ٘ اٌيت رىعٗ طبؽجهب ؾًٍ رغُري األِىس وئطءؽهب داخً ئطبس اٌؿًّ ادلإعغزٍ  أْ اٌغريح 
 .ودوْ رشهري وجتشَؼ

ظزش  زٕوزأْ ٔ  فزىىْ غريح عٍجُخوفشؽ احملجخ اٌجغؼبء واٌىُذ واحلغذ  أٔزغذ اٌغريحأِب ئرا  
مزخ  وِٓ ِػب٘ش اٌغريح اٌزٍفع ثأٌفبظ عٍجُخ وأوطبف غزري ٌج . ٌُظ ٌٍّجذأوأو ٌٍٕفظ ٌٍشخض 

ال  –مسُٕخ  –لظريح )فءٔخ اٌطشف اِخش ِٓ ِضً رمًٍ ِٓ شأْ ٌغخ اعزؿءء وجتشَؼ اعزخذاَ و
 ...(.  –جتُذ اٌؿًّ 

ممزب  َجزؿذ ؾٓ اٌربا٘ني ادلىػىؾُخ  اٌؿمً ِٓ اٌزفىري ادلٕطمٍ وجتؿٍٗ اٌغريح اٌغٍجُخ حتغتئْ 
ِبد اإلفشاؽ يف اٌغزريح افشزبء   وِٓ ؾء. خثاٌزربَشاد اٌزارُخ وادلشبؾش ادلززثز ً اٌؿمً َمجًؿجي

وطغُبْ ٌغخ ادلزمبؾغني  ،وؾذَ اٌزؿبوْ ثني ادلىغفني ،واٌزمًٍُ ِٓ شأْ األؾّبي ادلجذؾخ ،األعشاس
وِٓ ِػزب٘ش   ...(.ال َغزطُؽ  –ال َؿشف  –فءْ فبشً  –ال ميىٓ أداء ٘زا اٌؿًّ )ِٓ ِضً 

  .ثني مجىؼ إٌبط األؽمبداٌمطُؿخ اٌيت رىسس اٌؼؿف وعىء اٌفهُ وأَؼب  اٌغريح اٌغٍجُخ
فشاؽ يف اٌزؾزذس ؾزٓ اٌزٕفظ    يف ِذػ أداء ِىغف ِؿني أو اإل وِٓ أعجبة اٌغريح اٌغٍى

 .وفؼبئٍهب ِؽ جتبً٘ ٌجزي اِخشَٓ
اٌغُىس َزؾغظ األخجبس وَٕظذ ئىل إٌُّّخ اإلٔغبْ وِٓ خءي جتشثيت يف احلُبح وعذد أْ 

 ،رزٍّظ اٌؿضشاد رغبس ِٓ صٍُِزهب غريح شذَذح اٌيت ظغٍ ئٌُهب أميب ئطغبء فشؽب وطشثب، فبدلىغفخوَ
اٌغريح ثزني فئزخ ِزٓ    ٔبس ورشزؿً  .، ورزٕبصؾهب اٌػٕىْ، ورشطذ اٌغٍجُبدورجؾش ؾٓ اٌضالد

اٌزبيل يف اٌؿذَذ ِزٓ   اٌغإايرمبسَش اٌىفبءح اٌغٕىَخ ولذ َزىشس  ادلىغفني وادلىغفبد ؾٕذ وزبثخ
ودلبرا مل أؽظً ؾًٍ دسعخ ِشرفؿزخ  ... مل فءْ ؽظً ؾًٍ رمذَش اِزُبص يف رمشَشٖ : ادلإعغبد

 ؟أٔب ألذَ دسعخ ِٕٗ... أ٘ى أفؼً ِين ...ِضٍٗ
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الخعبمل مع املرضى ببلغرية املرضٍت، ومب قذ ٌنخج عنه مه إسبءة وحشىٌه السمعت  كٍف ٌخم .2
 ؟(املسخهذف) اهلذف للشخص

ورٌه حبغت اؽزُبط وً ؽبٌخ  غب٘شح اٌغريح اعزخذاِهب يف ؾءط ٕ٘بن مجٍخ ِٓ اخلطىاد اٌيت ميىٓ
 :وِٓ رٌه ِب ٍٍَ
 اٌشخض اٌغُىساجلُّؽ ال عُّب اذلبدف ِؽ  فزؼ ثبة احلىاس. 
  ثني ادلىغفني يف اٌؿًّواٌظذق واؽزشاَ ادلشبؾش اؽُبء ؾٕبطش اٌضمخ. 
  ب ِؿُٕب وٌىزٓ  فأؽُبٔب لذ ٕٔزمذ عٍىو (اٌفبؾً)وادلإدٌ ( اٌفؿً)اٌزفشَك ثني األداء

جيت أْ ال جنشػ اٌفشد رارٗ فىشاُ٘خ اٌغريح ادلزِىِخ ال رؿين اٌزطبوي ؾًٍ اٌشزخض  
 . اٌغُىس

 ذ ؾٕذِب َزؿشع ئىل صِءئٗ ثبٌزَ فاْ ٔمذ اٌمزشَٓ  ال ٔأخز ؽذَش اٌغُىس زلًّ اجل
 .غري ِىصوِْإلذ ال َؿزذ ثٗ وال وصْ ٌٗ ئْ وبْ ٔبثؿب ِٓ أفؿبي  (اٌظبؽت)

 فبٌظفؼ اجلًُّ واٌؿفى ؾٕذ ادلمذسح ِٓ فؼبئً األؾّبي ؾٓ اٌضالد اٌزغبفش واٌؿفى. 
 ِؿبٍِخ ادلىغفني ثبٌؿذي وادلغبواح. 
 ادلىغفني ٌزغٕت عىء اٌفهُ ادلجهّخ يف أداء ثُبْ أعجبة ادلىالف. 
 َٓثُبْ أْ ٔبس اٌغريح رأوً طبؽجهب لجً أْ رظً ئىل اِخش. 

  اٌفىص فئخ ِزٓ  اٌىً فارا ؽبٌف رشعُخ فىشح حتمُك اٌفىص ٌٍغُّؽ وأْ األِش َغؽ
 .ادلىغفني فهى فىص ٌٍغُّؽ فبٌىً يف عفُٕخ واؽذح

    اإلميبْ اٌىبًِ ثأْ اٌزشثُخ لبدسح ؾًٍ هتزَت اٌغٍىن فّٓ َٕشذ اخلري َٕبٌزٗ و٘ززا
 .جيؿً ادلشء دائُ اٌزفىري يف رظفُخ إٌفظ ، وِشاعؿزهب 

دلزىزشس  مبمزؼُبد  أداء األِبٔبد واٌٍىَ ااٌغريح ادلزِىِخ لذ حتًّ طبؽجهب ئىل اٌىزة واإلخءي  ئْ
ممب َغزىعت احلزس واٌزؿبِزً  أو اٌزمبؾظ ؾٓ أداء اٌؿًّ  اخلفٍ واجلٌٍٍألشخبص ورإدٌ ئىل اٌىُذ 

 .حبىّخ ِؽ اٌشخض اٌغُىس وؾذَ اعزفضاصٖ أو رلبسارٗ فبٌؿٕبد ال َضّش ئال ادلضَذ ِٓ اٌغريح واجلفبء

  ؟ومب أسببة رلك ضٍتأي الفئبث اليت ٌكثر فٍهب الغرية املر .3

 :ٌزبٌُخادلزِىِخ يف ؾذح أؽىاي ِٕهب احلبالد ااٌغريح رىضش 
 أو اٌذسعخ اٌؿٍُّخ اٌؿّشاٌىغُفخ واٌزمبسة يف  ٌزشبثٗٔػشا ثني األلشاْ  رىضش. 
 دوْ وعٗ ؽك رفؼًُ اٌشئُظ أؽذ ادلىغفني ؾًٍ اِخش. 
 ثني ادلىغفنيواخلبطخ  غُبة األ٘ذاف اٌؿبِخ. 

  ٍِ( ...رظزىَش   ٌخ آ)خ ِىغفني يف اعزخذاَ عهبص ِؿني ثني رلّىؾاالؽزىبن اٌُى
 .واؽزىبس أؽذُ٘ يف اعزخذاَ ٘زا اجلهبص
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 اٌزغبسة اٌغٍجُخ. 

 ًّػغىطبد اٌؿ. 

  عهخ أخشيثني اٌشؤعبء وادلشؤعني ِٓ عهخ واٌشؤعبء واٌشؤعبء ِٓ. 

 ثني ادلىغف اجلذَذ وادلىغف اٌمذمي. 

 بني اهلٍئبث واملؤسسبث؟ هل هنبك غرية .4

ولذ َٕزظ ؾٓ ٘ززا  حتذس اٌغريح ثني ادلإعغبد واذلُئبد ولذ رىىْ عٍجُخ أو ئجيبثُخ لذ ُ ٔؿ
ادلزطشفخ عشلخ أؾّبي وأفىبس  إٌمذ اجلبسػ ورمًٍُ شأْ اعهبِبد اٌطشف اِخش ولذ رغجت اٌغريح

 .اِخشَٓ وبْ ميىٓ اٌزؿبوْ واٌزٕغُك يف رطىَش٘ب ثني ادلإعغبد ادلزٕبفغخ
 ؟مه وحً احلذٌث عه الغرية جتربتسرد قصت أو هل ميكه  .5

وٕزذ أعززخذَ   ئٔزين  ِٓ ادلىالف اٌيت ِشسد هبب ؾٕذِب وٕذ ِؿٍّخ يف ادلشؽٍخ االثزذائُزخ   
ومل َىٓ ٘زا األِش شزبئؿب يف رٌزه    احلبعىة يف حتؼري اٌذسوط اٌُىُِخ وئؾذاد أوساق اٌؿًّ

ِبصٌذ فخىسح ثٗ ؾٍّزٗ وٌ اٌز دفزش اٌزؾؼريوضريح اٌضٕبء ؾًٍ ئداسح ادلذسعخ  ولذ وبٔذ. اٌىلذ
ويف أؽذ األَبَ أؾذد ِؿٍّخ ِٓ ادلؿٍّبد ثؿغ أوساق اٌؿّزً ثطشَمزخ   . وأؽزفع مبؿػُ أوسالٗ

رزؾذس ؾٓ ئؾغزبة ادلزذَشح   ؿٍّخ دلاؾٍّهب اؾغبة ِذَشح ادلذسعخ فأخزد  ِجذؾخ ؤبيَذوَخ 
دوْ اعززخذاَ  واالثذاؼ ٌُظ احلبعىة وً شٍء وئٕٔب لبدسوْ ؾًٍ اٌزُّض  ؿٍّهب وفغأح لبٌذث

احلبعىة يف ادلىػىؼ ثطشَمخ ؾبطفُزخ غزري   أِش لؾّذ فبعزغشثذ ِٓ صٍُِيت اٌيت أ. احلبعىة
ُذاْ وميىٓ أْ ٕٔػش ئٌُهزب  أؾّبي رضشٌ ادل يف هنبَخ ادلطبف فهزا ؾًّ ورٌه ؾًّ ووٍهب ِىصؤخ
لذ حيذس  ِضً ٘زٖ ادلىالف رزوشين ثبٌزٕبفظ اٌؿبطفٍ اٌطبغٍ اٌزٌ .اٌزىبًِ ال اٌزفبػً مبٕػبس

 .ولذ رىىْ غريح طجُؿُخ ئرا مل رظً ؽذا ِٓ اٌشؾٕبءداخً األعشح اٌىاؽذح ثني األثٕبء واٌجٕبد 
 كلمت أخرية .6

حنٓ حببعخ ئىل ِزىغفني ِزٓ روٌ   ال َغٍُ ِٓ ؾىالت اٌغريح اٌغٍجُخ ئال اٌمًٍُ ِٓ إٌبط و
وَشؽجزىْ يف   هُ ؾًٍ أوًّ وعٗاٌغريح اٌىطُٕخ اٌزَٓ ال َشؿشوْ ثبٌشاؽخ ئال ثأداء ادلهبَ ادلطٍىثخ ِٕ

اٌؿًّ ادلشزشن ادلجين ؾًٍ أعبط اٌشثؼ ِٓ ٔظُت اجلُّؽ ووً يف ختظظٗ ِزُّض وأْ إٌغبػ َغزؽ  
ِإعغزٗ وال حيشن عزبوٕب   أْ َشي ٘جىؽ أداءَمجً ال َزؿبوْ ِؽ صِءئٗ وئْ ادلىغف اٌزٌ . اجلُّؽ

 َهفى ئىل اٌؿطبء واٌجٕبء -ثفطشرٗ  -ُؽ اٌشف ئْ احلظ اإلٔغبين. خغش٘بفمذ اٌغريح اٌىطُٕخ وَىىْ لذ 
 .وادلشبسوخ اٌفبؾٍخ

 

 

 

 

 


