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ثبعث على 

 االثزىبر 

أفضل هحفس 

لمهر 

 الزحذٌبد

ٌسبعذ على 

اوزشبف 

الفرص 

ورسخٍرهب 

 ثفعبلٍخ

ٌضوي 

لإلًسبى 

 رلٍه 

ٌضوي 

للوجزوع 

رمذهه 

 وِرفعزه



وَ حاه إىل حاه جدٖد أفضن مت 

 ٍٖٔطبل عمٜ الفسد ٔفسٖل العىن ٔاملؤضطٛ ٔاجملتىع« لمٕصٕه إلْٗ



حنٕ حتكٗل األِداف   التحدٖات ٔالتكدًتعصش قدزاتٍا يف وكأوٛ 

 ..  العصً ٔاإلصساز ٔتدعي زٔح 







إعادٚ تصىٗي / التدزٖب / العكاب / الجٕاب / التٕعٗٛ/ التٕجْٗ )

 ( ..إخل... التحفٗص / الٍعي 

 



إعادٚ تصىٗي / التدزٖب / العكاب / الجٕاب / التٕعٗٛ/ التٕجْٗ )

 ( ..إخل... التحفٗص / الٍعي 

 

 أجن وَ لٗطت ٖعين وا ِٕٔ

 ٔلكَ التػٗري

 (–)...فكط



بالتػٗري ٔتسحب بْ ٔمتّد لْ تطتبػس 

 ..حدٔثْ ٔتتٕقعْ ٔتطاعد عمٜ 



بالتػٗري ٔتسحب بْ ٔمتّد لْ تطتبػس 

 ..حدٔثْ ٔتتٕقعْ ٔتطاعد عمٜ 

 (حتكٗل الٍحاح بأقن التكالٗف –إجناش أضسع )



Inspection 
Scrap 
Warranties 
Rework 
Sorting 
Reprocess 
 
Set ups 
Scheduling conflicts 
Time value of money 
Unpredictable P&L 
Returns and allowances 
Morale loss 
Customer loyalty 
Expediting 
Higher risk 
Buffer inventory 
Administration costs 
Lost of sales 
Customer scorecard impact 
 
Costs of poor quality 
Internal  failure and external failure costs 
The obvious and visible costs are a small portion of 
the overall  
The bottom of the iceberg represents the majority of 
the cost of poor quality and are not as easily 
identified and quantified. 

 هخبطر أعلى

 ًزبئج الوزعبهلٍي

 إدارٌخرىبلٍف 

 إعبدح هعبلجخ 
 إعبدح صٍبغخ

 فمذاى الروح الوعٌىٌخ 

 رضبرة ثبإلجراءاد

 اخزالفبد

 هذر للىلذ

•

%

•

%

فهذه اإلخفاقات التي 

تنشأ عن الطاقة 

السلبية تكبد الهيئة 

تكاليف غير مباشرة 

سواء كانت خسائر 
 مادية أو معنوية



 هخبطر أعلى

 ًزبئج الوزعبهلٍي

 إدارٌخرىبلٍف 

 إعبدح هعبلجخ 
 إعبدح صٍبغخ

 فمذاى الروح الوعٌىٌخ 

 رضبرة ثبإلجراءاد

 اخزالفبد

 هذر للىلذ

ادتصٞ الطفم٘ ميجن  

اإلخفاقات اليت تٍػأ عَ 

ٔالتكالٗف الطاقٛ الطمبٗٛ 

وباغسٚ ضٕاٞ كاٌت الػري 

وعٍٕٖٛخطاٟس وادٖٛ أٔ 



13 
 ِن ميكٍٍا أُ ٌسٝ األغٗاٞ يف العالً؟





 األوساضوَ بعض  %75ِ٘ ضبب الطمبٗٛ الطاقٛ 

 ضغظ الذم السىري

 أهراض الملت 

 نقص المناعة 

 األوعٍخ الذهىٌخ أهراض 

 األرق

 العذائٍخ

 االقتناع بالجريمة وتبريرها

 اضطراة الٌىم 

 ( األرق والٌىم ثشىل هزمطع)

 اضطراثبد فً الجهبز الهضوً 

 صعىثخ فً الجلع 

 آالم فً الصذر 

 اررفبع ضغظ الذم 

 الزعت







اَخرٌي رجٌت | الشعىر ثبلىحذح | العول السٍئخ عاللبد | العسلخ •

 !فً إدارح الىلذالفشل |   ورجٌت اَخرٌي له ألًه غرٌت األطىار 

 |  للك دائن | هىالف سلجٍخ |  اررجبن  •

 الٌسٍبى | الزفىٍر والزروٍس فً صعىثخ 
 

 

 ثبلعجس الشعىر | الالهجبالح | إلحجبط ا•



 مواقف احلياة أصعب مما تظنون؟: قد يتساءل البعض



وٕاقف ٔأحداث اذتٗاٚ ال 

 :متجن هلي أكجس وَ



وَ  % 90أوا الـ 

فتعتىد .. حٗاتٍا 

عمٜ ضمٕكٍا اجتآ  

املٕاقف ٔاألحداث  

 (ٔزدٔد أفعالٍا )





 ..الطسٖل لك ٖض٘ٞ الرٙ الكّسباٟ٘ التٗاز وجن اإلجياب٘ التفكري

  جدٖدٚ بٍاٞٚ أفكاز قرتاحال ٖٔطمل

.. 



ٔالبٍاٞ لمتعأُ وع الصوالٞ ٖدفعك •

 ..عمٜ أفكازِي 

ٖتٗح لك فسصٛ قٗىٛ لمتطٕٖس ادتاد •

 ..ٔاملدزٔع 

 .. ٖكمن وَ خماطس التػٗري •

باب االضتىاع لصٕت املٕظف ٖفتح •

 ..ٔالصوٗن ٔالسٟٗظ ٔاملسؤٔع 

األفكاز ٔتكٗٗىّا بطسٖكٛ  تكبن •

 ..ٔعمىٗٛ إجيابٗٛ 

 التفكري اإلجياب٘ 



فمٍؤوَ أٌْ حتٜ 

األفكاز غري املىكٍٛ 

هلا جٕاٌب « حالٗا»

إجيابٗٛ ٔقد تكُٕ 

 «  باملطتكبن»ممكٍٛ 



لمٍتاٟخ يف ٌّاٖٛ  (التٕقع األوجن)تطٕز الطاقٛ اإلجيابٗٛ 

املطاف، مبعٍٜ آخس؛ تٕفس زؤٖٛ بعٗدٚ املدٝ ِٔ٘ إحدٝ 

 .أِي أزكاُ الركاٞ الفطسٙ



ذٔٔ السؤٖٛ الضٗكٛ ال ٖطتفٗدُٔ وَ ٌعىٛ العكن بػكن جٗد، ٔال 

 .ٖتىتعُٕ بالجكٛ الكاومٛ بالٍفظ ٔالػري



صاحب الطاقٛ اإلجيابٗٛ ٖسٝ 

أوس طبٗعٗا العكبات ٔالصعٕبات 

ِٕٔ ال .. ٍٖبػ٘ عدً االضتطالً هلا

ٖكبن الفػن ألٌْ لٗظ يف قاوٕع 

تفكريٓ، بن ٖسٝ التحدٙ فسصٛ 

لمتعمي ٔجتسبٛ جناح جدٖدٚ ٔوصدز 

 ..  ملعسفٛ مل تكَ وتٕفسٚ وَ قبن







ٖتٕجب عمٍٗا تكدٖي الكدٔٚ يف 

 الطاقٛ اإلجيابٗٛ

ٔاإلثبات اذتاضي   

أٖضا أُ الطمٕك الطميب املٕلد 

لمطاقٛ الطمبٗٛ غري وفٗد 

ٔوطبب لمضسز لٍا كأفساد  

 .ٔوؤضطات



املطاِىٛ يف بٍاٞ 

الداخم٘ الكايف لتعصٖص  

ٔاليت بتٕفسِا ٍٖتف٘  ..

 !ادتّن



  املعسفٛ ٔالطاقٛ الطمبٗٛ ٌكٗضاُ

 ..  ٔبالعكظال جيتىعاُ 

 ٔالطاقٛ الطمبٗٛ ادتّن 

 .وتالشواُغكٗكاُ 

 









 





ِٔ٘ وَ  وعسفٛ ٔضاٟن 

، ِٔ٘ تضىَ (كن إٌطاُ أعمي براتْ)ارتاصٛ  عمٜ اعتباز أُ  

ٔوٍّا   اإلٌطاٌ٘

 .المطاُ ٔادتٕازح األخسٝ بػكن إجياب٘



 ىلإ ، مثاز أحد ِٕ

 .ارتربٚ أصحاب وَ املطتٍبطٛ أٔ املكتٕبٛ ضٕاٞ وكاوٍّا وَ املعسفٛ طمب جاٌب





 ..ِ٘ مبجابٛ الٕقٕد الرٙ ٖػعن الطاقٛ  اإلجيابٗٛ بداخمٍا



 موظف من الهوية يظهر احترامه لمتعامل

فرلك ٖػعسِي باحرتاوك   ابتطي 

 .ٔحبك هلي، يف حني تٍعكظ االبتطاوٛ عمٗك بتفاعن ٔجداٌ٘ جيعمك أكجس إجيابٗٛ



 بالتأكٗد داٟىًا

 

دزاضات العمىاٞ ٔجدت أُ الػكس ٖؤثس عمٜ الدواغ 

 ٔالعكن الباطَ ٔاذتالٛ الٍفطٗٛ ٔالعاطفٗٛ ٔالصحٗٛ



تركس أُ 

  

فاجعن  .. ٔتكطبك األجس وَ اهلل تعاىل

 .ذلك ضببا قٕٖا لطعادتك ٔزضاك



 اعسف أُ

 لألواً 

الطاقة  وتعطي نفسك مساحة من

  والسالم الداخلي األيجابية



  بن أعرتف بّا ٔأصمحّا..  ٔال ختاف وٍّا 



الػدص٘ ٔالعمى٘ ٔالعىم٘ ٔازضي  

، طسٖكًا وعكٕاًل وٍطكٗاً  حتكٗكّا

ٔاعمي أٌْ 

 ٔتٍاه ضعادتك



..  اإلبداع يخرج من رحم القهر 

والظروف الصعبة هي من خلقت 

 العظماء

 من يطارد عصفورين يفقدهما جميعا  

وّىا كاُ التكدً الرٙ حتككْ، 

ضتحد دٔوا أٌاع ٖصسُٔ عمٜ أُ 

أٔ . وا حتأه حتكٗكْ ِٕ املطتحٗن

ضٗؤكدُٔ عمٜ ضدافٛ حمىك  

ٔفكستك، ألُ ال أحد ّٖتي مبا تسٖد  

حني تكابن وجن ِؤالٞ . حتكٗكْ

.  الٍاع، ال تطتددً املٍطل وعّي

عٕضا عَ ذلك، اٌظ أٌّي 

وٕجٕدَٖ، فّؤالٞ ّٖدزُٔ ٔقتك ٔ  

 طاقتك

"   إبتسامتك"  إستخدم

لتغّير الحياة و التدع 

 إبتسامتكالحياة تَغير 

 األخالقي هدفا  استراتيجيا   اإللتزاماجعل 

ال تكف أواً كمىٛ  

!وطتحٗن



وّىا كاُ التكدً الرٙ 

حتككْ، ضتحد أٌاضا 

ٖصسُٔ عمٜ أُ وا 

حتأه حتكٗكْ ِٕ 

، ٔضٗؤكدُٔ (املطتحٗن)

عمٜ ضدافٛ حمىك 

ٔفكستك، ألُ ال أحد 

!ّٖتي مبا تسٖد حتكٗكْ



هؤالء ال يعلنون بأن املستحيالت 

 ..  هي من خلقت العظناء 









 



 





  
 This was a man who failed in 

business at the age of 21; was 
defeated in a legislative race at age 
22; failed again in business at age 
24; overcame the death of his 
sweetheart at age 26, had a nervous 
breakdown at age 27; lost a 
congressional race at age 34; lost a 
senatorial race at age 45; failed in 
an effort to become vice-president 
at age 47; lost a senatorial race at 
age 49; and was elected president of 

the unites states at age 52. 
 























 نسآن ضعيف إيوجد  آل

 !!  يف هذا العامل

 إنسآنيوجد ولكن 

يف نفسى   جيول

 ..ةالقوطن امو



 



 بفسٖل كسٚ قدً



مجٗع ارتطٕط وَ اذتساضٛ إىل الدفاع إىل خط تتكاون  ال بد أُ 

 .. ..ٔاهلحًٕالٕضط 











أُ ٖٕفككي ٖٔطعدكي .. أدعٕ اهلل الكدٖس

 ..ٔطٍٍارتدوٛ ٖٕٔفكٍا  مجٗعًا .. 


