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 كيف جتري مكاملة هاتفية ملناصرة نفسك 

 

 الفوائد:  

 التفاعل يحدث �� حينھ وع�� األرجح سيؤدي إ�� استجابة أسرع لك.  أنحدوث باملناصرة الذاتية هاتفيا �ع�ي   •

 

 اإلجراءات:

 تأكد إذا أمكن من حصولك ع�� اسم وتفاصيل االتصال ال�حيحة لل�خص الذي تحتاج إ�� التحدث معھ؛   •

متواجًدا   اتخذ ال��تيبات الالزمة إذا أمكنك ذلك �حدوث امل�املة الهاتفية �� يوم ووقت محددين للتأكد من أن ال�خص الذي تر�د التحدث معھ سي�ون  •

 عند اتصالك بھ؛ 

 إجراء خطة امل�املة الهاتفية ألهم األمور ال�ي عليك مناقش��ا وحّضر املالحظات إلرشادك خالل محادثتك؛خطط قبل  •

 أثناء امل�املة الهاتفية:  •

   اإلشارة  ابدأ بالتعر�ف عن نفسك وشرح سبب م�املتك،  وتحدث حي��ا عن األمر الذي لم �س�� حسب ما تر�د وكيفية تأث�� ذلك عليك. يمكنك أيضا

 حي��ا إ�� أي أدلة أو توثيق لديك يو�ح ادعاءاتك وأن تذكر إذا سبق لك وحاولت حل املش�لة؛

   قم �عدها بمناقشة أرائك حول ا�حلول ا�حتملة لألمر أو طرق تحس�ن الوضع. وسيؤدي ذلك ع�� األرجح إ�� تبادل ا�حديث عما يمكن تحقيقھ

 ت�ون حازًما �� هذا ا�جزء من ا�حادثة وأن ت�ون وا�ًحا �شأن احتياجاتك؛   ل�حصول ع�� أي نتائج محتملة. من املهم أن

 لك  �عدما يتم الوصول إ�� اتفاق �شأن ا�حل ا�حتمل، من املهم أن يت�ح لك من املسؤول عن متا�عة أي إجراءات ستتخذ وم�ى سيتم اتخاذها، فذ

 توقعات وا�حة لديك إذا لم يتم إجراء ما قمتم بمناقشتھ؛ يضمن لك املساءلة و�منحك القدرة ع�� متا�عة األمر من منطلق 

   .فمن ا�حتمل أن �ستمر تفاعلكما أثناء حل املوقف وتصبح  أشكر املتحدث ع�� وقتھ �� ��اية امل�املة الهاتفية، ح�ى لو يكن حديثكما سهال أو مر�ًحا

 آلخر�ن املعني�ن باألمر. هذه العملية أسهل إذا حافظتما ع�� االح��ام اإليجا�ي تجاه األ�خاص ا

 

 أمور عليك تذكرها: 

ل أن تتذكر  من السهل أن تتغلب عليك مشاعر الغضب أو اإلحباط أثناء امل�املات الهاتفية وخاصة عندما يدور ا�حديث حول أمر ��مك كث�ً�ا،  ولكن حاو  •

سوف تؤثر عليھ �ش�ل سل�ي،  وأن حفاظك ع�� اح��امك لھ خالل  أن ال�خص ع�� الطرف اآلخر من امل�املة إ�سان مثلك وأن م�املة هاتفية غ�� لطيفة 

 امل�املة س��دئھ و�جعلھ يركز أك�� ع�� مساعدتك بفعالية. 

مسبقا   قد يتطلب االتصال بال�خص ال�حيح �� �عض األحيان التح�� بالكث�� من الص��، وقد يتضمن خطوات مثل التنقل ب�ن قوائم امل�املات امل�جلة •

 إن األمر يتطلب ص�ً�ا؛    خاص ال �ستطيعون مساعدتك قبل أن تصل �� ��اية األمر إ�� املنطقة املطلو�ة.والتحدث إ�� أ�

بينكما    ملا يقولھ الطرف اآلخر ح�ى ت�ون مستعًدا لتبادل حديث مفيد، وال تتوقع منھ أن يوافق بمجرد أن تقول ما لديك. فمن ا�حتمل أن التفاعل  أنصت •

 
ً
 ا تتعاونا فيھ واالنخراط مًعا �� حل املشكالت إ�� أن تتوصال إ�� حل مناسب قابل للتحقيق؛ سيتطلب تفك�ً�ا مش���

 كن حازًما �� مخاطبتك وتذكر أن الغرض من وجودك هناك هو الدفاع عن نفسك؛ •

 راجع مالحظاتك �عد االن��اء من امل�املة �ي تتأكد من أنك دونت �ل األمور املهمة.   •
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