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  CASE STUDY 11                                                                      11حالة دراسية 

 مشكلة نوف

 -م، وبعد أشهر من خترجها أعلن بنك البالد 2018من قسم إدارة األعمال عام « الشمري نوف»خترجت اآلنسة 

لشــغل وظائف مراجعة وخدمة موقعه يف االنرتنت  عن حاجته ألربعة مؤهالت من خالل -القســم النســائي 

العمالء. ومبجــرد أن قــرأت نــوف هذا اإلعــالن تقدمت بأوراقها لــإلدارة يف املنطقة، وبعد أســبوع تلقت مكاملة 

طلوبة هاتفيــة تبشــرها بقبوهلــا للعمل يف البنك، واملطلوب منها ســرعة مراجعة اإلدارة الســتيفاء األوراق امل

  وباقي إجراءات الكشف املعتادة.

ســتالمها العمل قامت املديرة بالفرع اوخالل أســبوعني مت قبول اآلنســة نوف للعمل بقســم املراجعة، ويف أول أيام 

صطحبتها لتعريفها بباقي زميالتها من املوظفات سواء األخريات احلديثات استقباهلا يف مكتبها ثم االنسائي ب

مثلها أو العامالت بالبنك من قبل. ورغم ما قد عانته من رهبة مع بداية عملها إال أنها ســرعان ما  التعيني

هتمام وصحبة جيدة من رفيقات قســم املراجعة مما شــجعها على أن اتالشــت هذه الرهبة حلســن ما وجدته من 

تبلي بالء حســنًا شــهد له اجلميع منذ الشهر األول 

 الوظيفة.من تعيينها ب

وعلــى ضــوء هــذه الكفاءة فقد وجدت املديرة أنه من 

الصواب نقل نوف من قســم املراجعة إىل قســم خدمة 

العمالء لتنشيطه وخاصة أنه لقد لوحظ أن هناك 

ركودًا يف األداء لدى إحدى موظفاته وهي تلك اليت 

مقرونًا مضمونه بوجــوب تلقي  2ل نوف لشــباك رقم . وبالفعــل تــم إصــدار قرار بنق2تعمل يف شباك اخلدمة رقم 

ســتيفاء بيانــات كل عميلة من خالل توجيــه افرتة تدريب أواًل قبل تولــي العمــل فيــه حيــث يتطلب نظــام العمل 

وبة من األســئلة وخاصــة الوافدات الالتــي يرغنب يف إجراء حتويالت مصرفية إلــى بالدهن الختالف وصع ددع

 اللغة اليت يتحدثن بها.

وبعــد أســبوعني قامــت نوف مبمارســة العمــل وحدها، ولكنها كانت بينها وبني نفســها فــي حالة غري جيدة متاثل 

الذي تديره اآلنســة نوف  2حالتها وهي يف قسم املراجعة. وقــد لوحــظ أن طابــور العميــالت على الشــباك رقــم 

عن قصد. وقد أثر  3أو  1وتتحول العميالت الدائمات الرتدد على البنك منه إىل الشباكني رقمي أخــذ يتقلص 

 ذلك على نفسية نوف حتى أنها أخذت تتغيب وختتلق األعذار أمام املديرة عن ختلفها الدائم.

هلا بالتثبيت يف وظيفتها،  ســتدعت املديرة نوف يف مكتبها موجهة إليها إنذارًا بعدم الســماحاوأمــام هــذا املوقف 

تســبق التعيني، ومن ثم فعليها املســارعة إىل  شــهور( اليت 6)األوىل خاصة وأنها الزالت يف الفرتة التمهيدية 

عتبارات العدل أو احتســني تعاملها مع عميالت البنك، ورغم هذه القســوة اليت قد أبدتها املديرة لنوف إال أن 
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ملديرة القيام بالتقصي عن نوف من زميالتها عن األســباب التقديرية لتقاعســها عن أداء اإلنصاف قد أفضت من ا

مهام عملها اجلديد مبســتوى الكفاءة الذي ســبق وأحرزته يف قسم املراجعة. وبالفعــل أبلغتهــا إحــدى املوظفــات 

جناز املعاملة مع العميلة بســبب تعمد اليت جتلــس قريبًا من مقعد نوف إنها قــد الحظت أن نوف تطيل وقت إ

ستياء العميالت وبالتالي عزوفهن عن العودة إليها مرة اتكرار أســئلتها بصوت عال أكثر من مرة مما قد يســبب 

 ثانية للتعامل معها.

 وارها وفتحــت احلســتدعت نوف ثانية إلــى مكتباوبعــد أن حتققــت املديــرة فعــالً من تلــك امللحوظة بشــكل فعلي، 

معهــا يف هذا الشــأن بأســلوب لبــق، فأفادتها نوف أن الســبب احلقيقي فــي تكرارها لألســئلة علــى مســمع العميلــة 

أكثــر من مــرة يرجع لعيــب خلقي يف درجة الســمع لديهــا وباألحرى لتواجــد احلائــل الزجاجــي الــذي يفصلها 

املعاملة بشكل دقيق قبل إدخاهلا  تطلبهاســتيفاء البيانات اليت اغراض احلرص الشــديد منها على عنها، وأيضاً أل

 للحاسب.

 

 دراستكعتبارك مدير املستقبل برجاء اإلجابة على األسئلة التالية حلل هذه املشكلة يف ضوء اوب

 

 ؟«الشخص املناسب يف املكان املناسب وضع»رأيك يف املبدأ اإلداري الذي يوصي بوجوب  : ما1س

 نوف؟ استغنت عن خدمات: هل ترى أن املديرة صائبة يف قرارها لو 2س

 ما احلل املناسب الذي جيب أن تتخذه املديرة حلل مشكلة نوف؟ :3س

 


