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ال ميكن أن تتحقق جودة يف منظمة : والطرح اجلديد يف اجلودة   يكرث احلديث عن اجلودة الشخصية وأثرها يف تطوير العمل وحتسني األداء واإلنتاجية

ي الكرمي بدون أن يمتثل أفرادها سلوكيات اجلودة ومما يؤسف هل أن اللياقات واآلداب والسلوك املرغوب حتققه اآلداب اإلسالمية اليت وردت يف اآل

اعات أحصاهبا بمتثل سلوكيات اجلودة والالزتام والسنن النبوية عىل صاحهبا أفضل الصلوات والتسلمي ، إن تسويق وإقناع الناس ابجلودة ينطلق من قن

 .هبا وأخالقيات وذوقيات التعامل الرايق املهبر للمحيطني 

جيب أن تراعى أبسط وأقل الاعتبارات يف ذكل وتكون قاعدة لياقات حمك اختبار وحفص لك من يدلف إىل بوابة اجلودة كعضو فريق أن خيضع 

كن بعد ذكل أن ككون مقنعني للناس أثرث يف ترس ي  وتنظ ر اجلودة وال يقا  لونان  اجلودة جيدة لظررت الختبارات يف مثل هذه اللياقات حىت مي

 .عىل فالن أو فالنة 

 : [1]ومهناالاس تجابة لدلعوات وحضور املناس بات ( إتيكي  )هذه املرة أرغب يف تناو  عدد من النقاط اخلاصة بلياقات 

يف حا     ومن املس تحسن أن ترّد عىل ادلعوة فور ورودها إليك،. جيب أن ترّد عىل ادلعوة فوراً، وال ترتك أمر حضورك للمصادفات      ·

ملتوقع تلكفة معينة فعدم اعتذارك يلكف املضيف عدم متكنك من احلضور اعتذر عن احلضور ألن بعض املناس بات حيسب عىل العدد ا

 تاكليف إضافية

 !أو عىل األقل تعطي لصاحب ادلعوة قراءة أولية للحضور املتوقع رمبا جتعهل يؤجل املناس بة يف حا  اعتذار األثرثية ؟    

 .لو نان  املناس بة تكرميية أن تكون أحرضت شيئا مما يناسب  وتأثد  جيب أن تصل إىل ماكن ادلعوة يف الوق  احملدد       ·

 .تأثد من هندامك وأانقتك الاكمةل       ·

 .ال حترض معك خشصاً مل تمت دعوته، فرذا يمّن عن قةل لياقة      ·

 احبث عن املضيف لتحيته وشكره عىل ادلعوة       ·

 .أظرر امحلاس املناسب طوا  احلفةل ال تس تغرق وق  املناس بة يف املاكملات الراتفية والنظر يف هجاز اجلوا         ·

ال تقبل عىل الطعام بهنم سواء يف الوجبة الرئيسة .ابذ  نفسك تطوعا لو نان  هناك حاجة للمساعدة يف الاس تقبا  أو التقدمي ولو جمامةل       ·

 .بقطعة واحدة ما أمكن ، وال تطلب من املضيف تكرار ملء فنجان القروة أو الشاي أو يف التقدميات واثتف 

 ال تبالغ يف إظرار املرح وجّرب أن تتخلص من جخكل      ·

عبداملنعم احلسنياألستاذ   

 مرشف اجلودة بإدارة اجلودة الشامةل يف تعلمي األحساء

 

https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8n2gisdce2s4p#_ftn1
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 تواصل مع مجيع احلارضين      ·

 كن مرحاً وال تسمح للمزاج الس ئي بأن يس يطر عليك أو ظرور عالمات اإلعياء واإلهجاد عليك      ·

  تواصل بشلك إجيايب مع احلضور وال ختلق أي مشالكت مع أحد      ·

 تواضع واحرتم امجليع وقدرمه وال تتقا  أحد وال تقص مواقف حمرجة ألحد ما أو تث ر يشء من الناكت عىل أحد      ·

  يف حا  اس تفزازك من أي أحد حاو  أن تتجنب التصعيد معه وانسحب بذناء      ·

 . جتنب سلوكيات اهلمس واإلشارات والضحاكت اليت رمبا تث ر اآلخرين      ·

 كن مس متعاً جيداً وال تتحدث ثث راً         ·

 .جتنب إصدار أي تعليق سليب عن طعام املضيف أو املاكن أو أحد الضيوف، فرذا يعّد من قةل اللياقة        ·

 .األطفا  أو الرواايت، وثذكل األخبار، ولكن برشط أال تفتح مواضيع مث رة للجد السفر أو : اجعل حديثك يف حماور مشرتثة مثل        ·

 .جتنّب احلديث عن إصاابت جسدية أو أمراض أو حوادث أو رسد كاكت بذيئة       ·

بعد ميض نصف الوق  ويف حا  مل يمّت ذكر انرصف . يف حا  نان  ادلعوة تنّص عىل وق  اكهتاء احلفةل، فالزتم بذكل من دون تأخ ر       ·

 التقرييب

اتصل ابملضيف يف اليوم التايل، لشكره عىل ادلعوة، ولتؤثد هل اس متتاعك ابملناس بة أو عىل األقل رساةل هاتفية ، ويف حا  نان  ادلعوة        ·

 .رمسية، يس تحسن أن ترسل رساةل شكر مكتوبة

  

 

  

  

 


