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የተግባራዊ መማር ጉዳየ ጥናቶች 
 
ጉዳየ ጥናት 1፡- ላርስ  

ላርስ በAንድ ትልቅ ኮርፖሬሽን ውስጥ በመገጣጠሚያ - መስመር ሠራተኛነት ተቀጥሮ 
ይሠራል፡፡ ሴሬብራል ፓልሲ የያለበት ሲሆን Aንዳንድ ጊዜ ንግግሩ ዝግ ያለ Eና ምጥ የበዛበት 
ነው ፡፡ ከበላይ ኃላፊው ጋር ልዩ የሆነ የሥራ ግንኙነት ስላለው በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ 
ይነጋገራሉ፡፡ ላርስ በመገጣጠሚያ- መስመሩ ላይ ከሚሠሩ ሌሎች ሠራተኞች ጋርም Aዘውትሮ 
በመነጋገር ይጠመዳል፡- በቅርቡ ከበስተኋላው የሚሠሩ ሁለት ሽማግሌዎች ደጋግመው በAነጋገሩ 
ሲያሾፉበትና ከሚናገራቸው ቃላት በመውሰድ ልክ Eርሱን Aስመስለው ለመናገር ሲሞክሩ 
Aስተውሏል - በሁለት Aጋጣሚዎችም ይህንን ድርጊታቸውን በሚመለከት ሊያነጋግራቸው 
የሞከረ ቢሆንም የEርሱን Aነጋገር Aስመስለው በመናገር Eያሳቁበት ትተውት ሄደዋል፡፡ በቅርቡ 
Eንዳስተዋለው ደግሞ ሌሎቹም ከEርሱ ጋር መነጋገር Aቁመዋል፡፡ 
 
ጉዳየ ጥናት 2 - ካሚላ 
ካሜላ ለኩባኒያዋ ሁለት Aዳዲስ የሥራ መደቦችን ማስታወቂያ የማውጣት ኀላፊት Aለባት፡፡ 
የምትሠራው የሰው ሀብት Aስተዳደር ውስጥ ነው፡፡ Aንደኛው ሥራ ለዳታ Aከናዋኝ ነው፣ ለዚህ 
ሥራ ከዚህ በፊት ወጥቶ የነበረውን ማስታወቂያ ደግማ ሠራችው፡፡ ሌላው ሥራ ለፊት በር 
የጥበቃ ሠራተኛ የሥራ መደብ ነው፡፡ ሥራው የሚጠይቀው ለ8 ሰዓታት በትራፊክ ቤት ውስጥ 
ተቀምጦ ሰዎች ሲመጡ የመግቢያ ፈቃዳቸውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ የሥራውን 
ዋና ዋና ኃላፊነቶች ከዘረዘረች በኋላ፣ ሥራው ከግለሰቡ መኪና የማሽከርከር ችሎታን ሳይሆን  
ስድስተኛ ደረጃ የማንበብ ችሎታ ብቻ የሚጠይቅ ቢሆንም፣ ግለሰቡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ዲፕሎማና ለዘመኑ የታደሰ የመንጃ ፈቃድ ሊኖረው Eንደሚገባ Aሰፈረች፡፡  
 
ጉዳየ ጥናት 3፡ ዤኔቪየቭ 

ዤኔቪየቭ በሀለመ ኮርፖሬሽን ለAሥር ዓመት በተመሳሳይ የኃላፊነት ደረጃ ላይ ሠርታለች፡፡ 
በሥራ ባልደረቦችዋ የተወደደች ስትሆን ከፍተኛ ውጤታማነትና ምርታማነት ያስመዘገበች ነች፡፡ 
ዤኔቪየቭ ጽኑ የጀርባ ችግር Aለባት፡፡  ካሏት የሙያ ችሎታዎችዋ Aንጻር በሚገባ 
ለምትመጥነው Aንድ የሥራ መደብ የEድገት ማስታወቂያ መውጣቱን በመገንዘብዋ ለሥራ 
መደቡ ለማመለከት መፈለጓን ለመግለጽ ከቅርብ Aለቃዋ ዘንድ ትቀርባለች፡፡ የቅርብ Aለቃዋ 
ሳቀና ለሥራ መደቡ የሚመጥን ብርታት የሌላት በመሆኑና የ24/7 ተረኛ መሆንን ስለሚጠይቅ  
Aካል ጉዳተኞች ሊያመለክቱ Aይገባም Aላት፡፡ 
 
ጉዳየ ጥናት 4 - ቶማ 

ቶማ በAንድ የተዘጋጀ ምግብ (ፋስት ፉድ) ተቅዋም ውስጥ የAንድ ጥበቃ ሠተራኛ ረዳት ሆኖ 
የሚሠራ የAEምሮ Eድገት መዘግየት ያለበት ሰው ነው፡፡ ቶማ Aንድ የሥራ Aሠልጣኝ ያለው 
ሲሆን በየዓመቱ ደግሞ በልዩ Oሎምፒክ ይሳተፋል፡፡ ለልዩ Oሎምፒክ ገቢ ለማሰባሰብ Eርሱ 
ራሱ ሊሳተፍበት ላሰበው «ረዥም የEግር ጉዞ Eናድርግ» ለሚል Aንድ የስፖንሰሮች ማፈላለጊያ 
ዝግጅት ቶማ የቅርብ Aለቃውን Aስፈቅዶ ፖስተር ይለጥፋል፡፡ ከሥራ ባለደረቦቹ Aንዱ፡- «Eውን 
ሊያደርጉት ለማይችሉት ነገር ጥቂት ዝግምተኞችን ማንም ስፖንሰር ማድረግ Aይፈልግም» ብሎ 
ፖስተሩን ቀዶ ጣለው፡፡ ከዚያ ከኋላው ለነበሩት ጓደኞቹ ይህንኑ ለቶማ ንገሩት Aላቸው፡፡      
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