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رحلة البحث عن وظيفة

املقدمة
�إن من �أهم �أدوار دائرة املوارد الب�شرية توعية اخلريجني من الباحثني عن وظائف وتثقيفهم مببادئ
و�أ�سا�سيات كتابة ال�سرية الذاتية ومتكينهم من االعتماد على �أنف�سهم يف الكتابة بدال من اللجوء �إىل مكاتب
الطباعة ،وار�شادهم بكيفية كتابة ال�سرية الذاتية بطريقة احرتافية لتقدميها بال�شكل الالئق �إىل اجلهات
الباحثة عن توظيف موظفني جدد.
أ�صبحت له متطلباته و�شروطه واحتياجاته  ،فعدد الوظائف املتاحة قليلة باملقارنة �إىل كم
�إن �سوق العمل �
ْ
الأفواج املتزايدة �سنويا من اخلريجني والباحثني املتناف�سني على الوظائف ال�شاغرة  ،و�أ�صبح من يفوز
بالوظيفة هو من يعرف كيف يقدم نف�سه جيدا ويظهر امكانياته ومهاراته وقدراته ب�شكل ذكي وجذاب دون
زيادة ومبالغة وهذا يف حد ذاته يعترب فن ًا وموهبة حيث ي�ستطيع �أن يك�سب اطمئنان وثقة من يقر�أ ال�سرية
الذاتية اخلا�صة به �أو من يجري معه املقابلة ال�شخ�صية .
الإختيار املثايل لتوظيف الأ�شخا�ص لي�س بالأمر ال�سهل  ،بل يجب معرفة ماهو الإختيار ؟ فيت�صور الكثري من
طالبي الوظائف �أن الإختيار للعمل يتم فقط على �أ�سا�س التخ�ص�ص الدرا�سي و �سجل الدرجات يف اجلامعة
�أو الثانوية العامة �إال �أن الت�صور بعيد عن احلقيقة و الواقع ال نريد �أن نقول �أن التخ�ص�ص العلمي و امل�ؤهل
التعليمي ال �أهمية له  ،فمثال ال ميكن �أن نت�صور توظيف خريج علم نف�س يف وظيفة مربمج حا�سب .
التخ�ص�ص مطلوب للوظائف الفنية �أو التقنية و الهند�سة وما �إىل ذلك  ،اما بالن�سبة للوظائف الأخرى التي
ميكن �أن نطلق عليها الوظائف غري الفنية �أو املكتبية مثل خدمة العمالء والإدارة و الوظائف الكتابية وغريها
ف�إن جمال التخ�ص�ص لي�س هو الفي�صل �أو املعيار الأ�سا�سي ولكن املعيار بالدرجة الأوىل �شخ�صية الفرد و
مهارات الإت�صال لديه وقدرته على التعامل مع الآخرين ف�أف�ضل االختيار �سيكون على �أ�سا�س قدرة ال�شخ�ص
على اقناع امل�ؤ�س�سة من خالل جلنة الإختيار و املقابالت .
هذا الإقناع يتم من خالل قدرة الفرد على التعبري عن نف�سه و ال�سمات ال�شخ�صية التي �سي�شعرها �أع�ضاء
اللجنة ومدى منا�سبتها للعمل يف تلك امل�ؤ�س�سة .
كل من يبحث عن وظيفة �أو يحاول دخول �سوق العمل البد ان يعد �سريته الذاتية لأنها تعترب بوابة العبور �إىل
الوظيفة التي تتمناها والتي تعك�س قدرتك على تقدمي نف�سك  ،من خالل كتابة �سريتك الذاتية ب�شكل مالئم
فال�سرية مهما كانت جودتها لن حت�صل لك على وظيفة مبفردها .
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تعترب ال�سرية الذاتية الإحرتافية الورقة الت�سويقية الأوىل مل�ؤهالتك وخرباتك وقدراتك املختلفة وما �سوف
ت�ضيفه للم�ؤ�س�سة التي تتقدم لها و الغر�ض الرئي�سي هو حماولة احل�صول على فر�صة عمل جيدة فكلما �أجدت
كتابة �سريتك الذاتية كلما كان ح�صولك على فر�صة عمل �أ�سرع من غريك .
البحث عن وظيفة عبارة عن رحلة متر عرب عددة حمطات متوا�صلة البد من اجتياز املحطة الأوىل للو�صول
�إىل الثانية وهكذا ميكن ر�صد هذه املحطات على النحو التايل:
املرحلة الأوىل  :اعداد ال�سرية الذاتية
املرحلة الثانية  :كيف تتهي�أ للمقابلة
املرحلة الثالثة  :التكيف يف بيئة العمل
املرحلة الربعة  :التمكني الوظيفي
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كيف تعد السرية الذاتية:
تذكر بع�ض االر�شادات املهمة قبل البدء يف كتابة ال�سرية الذاتية :
• ابد�أ بتحديد واختيار ال�شكل العام الذي تف�ضله لل�سرية الذاتية .
• تذكر �أن ال�سرية الذاتية ملخ�ص عنك  ،ف�أجعلها خمت�صرة .
• ال�سرية الذاتية مكتوبة ف�أجعلها �سهلة القراءة والفهم .
• بني اهتمامك اجتاه جهة العمل .
• ا�ستخدم ورقا من نوع منا�سب ،وابتعد عن الزخرفة وال�صور املبالغ فيها
• ا�ستخدم طابعة احلا�سب الآيل بدال من الكتابة بخط اليد  ،واحذر الت�صحيح
با�ستخدام الكتابة بخط اليد عند حتديث البيانات.
• كن مقنعا وذلك بتقدمي الأدلة .
• اعرف متطلبات العمل وما يوافق مهاراتك منها .
• كن وا�ضحا وحمددا وقدم �أدلة على ما تقول .
�أخطاء �شائعة عند �إعداد ال�سرية الذاتية:
• عدم �إر�سال م�ستندات وم�ؤيدات ومالحق ال�سرية الذاتية ك�صور ال�شهادات مثال .
• الإطالة يف �سرد البيانات
• وجود الأخطاء النحوية واالمالئية
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مواصفات السرية الذاتية
 .1يجب ان يكون ل�سريتك الذاتية ت�أثري قوي وايجابي
 .2تنظيم وترتيب الأفكار
 .3ا�ستخدام العناوين
 .4التن�سيق الزمني لل�سرية الذاتية
 .5جتنب الأخطاء الإمالئية والقواعدية ،الن مقدار �إتقانك للغة يعك�س مدى ثقافتك
� .6سجل عنوانك يف الربيد الإلكرتوين (الإمييل) فبع�ض �أرباب العمل يف�ضلون االت�صال بك عن طريق
االمييل .فاذا كنت ال متلك عنوانا ،فان ح�صولك على عنوان بريد �إلكرتوين ال يكلف �شيئا
 .7ا�ستخدام �أ�سلوب النقاط  :لأنه ي�سهل عملية القراءة
 .8قدم املخت�صر املفيد :فالعديد من �أ�صحاب العمل لن ينظروا بعني الإعتبار لأي
�سرية تزيد �صفحاتها على �صفحة واحدة وتذكر �أن مدراء التوظيف ي�ستلمون املئات بل الآالف من الطلبات
 .9دقق يف معلومات كيفية االت�صال بك افح�ص وراجع معلومات االت�صال بك،
و�أ�ضف رقم هاتفك املحمول �إن وجد
 .10ال ت�ضع �صورتك ال�شخ�صية على ال�سرية الذاتية.
 .11حاول �أن جتعل من الكلمة املكتوبة و�سيلة فعالة لتحقيق ما ت�صبو �إليه.
 .12ال ت�ستخدم �صيغة املبني للمجهول عند احلديث عن �إجنازاتك كان تقول :عهد
�إيل بتنفيذ م�شروع �أو �أ�سند �إيل عمل .
 .13عند احلديث عن �إجنازاتك ا�ستخدم �أفعال مثل قمت � ،أدرت ،طورت �....إلخ
.14ابد�أ بكتابة خرباتك ال�سابقة من الأحدث �إىل الأقدم ،حيث تذكر العمل الذي
التحقت به والفرتة التي ق�ضيتها فيه خا�صة �إذا كانت الوظيفة الأخرية لها عالقة بالوظيفة التي تتقدم
للح�صول عليها
 .15جتنب حتديد املرتب املطلوب يف ال�سرية الذاتية ،لأنه قد يكون يف غري �صاحلك
�إذا ما بالغت يف طلب املرتب ،وكذلك �إذا طلبت مرتب ًا قلي ًال فقد حترم نف�سك من فر�صة �أن تعطيك ال�شركة
مربت ًا �أعلى مما طلبت .
 .16التبالغ يف خرباتك �أو ت�ضخمها �أو تزيفها  ،النه غالبا ما ي�سهل اكت�شافها حتى بعد ح�صولك على العمل .
.17احتفظ بالورقة التي بها ال�سرية الذاتية نظيفة  ،و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة ن�سخها
احر�ص على �أن تكون الن�سخة وا�ضحة
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كتابة السرية الذاتية

اخلطوة الأوىل

املعلومات ال�شخ�صية
• التذكر �شيئا عن انتماءاتك ال�سيا�سية.
• التذكر �شيئا عن �ش�ؤونك العائلية.

10
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اذكر:
اال�سم الكامل
مكان وتاريخ امليالد
رقم الهوية الوطنية وامل�صدر والتاريخ
احلالة االجتماعية (متزوج –�أعزب )
العنوان احلايل والدائم
�أرقام الهواتف
الربيد االلكرتوين

املعلومات ال�شخ�صية:
اال�س ــم:
مكان وتاريخ امليالد :
رقم الهوية الوطنية والتاريخ :
احلالة االجتماعية:
العنوان احلايل والدائم:
�أرقام الهواتف :

نورة �صابر حممد ح�سن احلمادي
الفجرية 4/8/1991م
3 /1/ 2009 ، 145267112

عزباء
�ص.ب  880032الفجرية
منزل2225664-09 :

متحرك1234567-050 :

الربيد االلكرتوين:

noora.928@hotmail.com
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اخلطوة الثانية:
امل�ؤهالت العلمية:
• اذكر املدار�س واجلامعات التي انت�سبت �إليها .
• اذكر اجلوائز العلمية التي ح�صلت عليها (�إن وجدت)
• اذكر الدورات التدريبية التي �شاركت بها .
• اذكر الأن�شطة التي �شاركت بها مت�ضمنة اال�سم واملكان والفرتة التي اقيم فيها
الن�شاط .

امل�ؤهالت العلمية:
• بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال -كليات التقنية العليــا -الفجرية،
• �شهادة الثانوية العامة ( الق�سم العلمي ) – مدر�سة الإتقان للتعليم الأ�سا�سي
والثانوي -الفجرية 2009 -
• جائزة �أف�ضل بحث علمي على م�ستوى الدولة -م�سابقة الرحالت
املدر�سية -دبي2008 ،
• جائزة �أف�ضل ت�صميم موقع الكرتوين على م�ستوى منطقة الفجرية -الفجرية2008 ،
• جائزة �أف�ضل ت�صميم للنفايات االلكرتونية -الفجرية2009 ،
• دورة برامج احلا�سوب للت�صميم -كلية الفجرية2005 -
• �شهادة رخ�صة قيادة احلا�سوب الآيل(  –ICDLكلية الفجرية)2004 -
• �شهادة ( - )IELTSكليات التقنية العليا -الفجرية -مايو 2011
• امل�شاركة يف معر�ض كليات التقنية العليا  -دي�سمرب 2012
• امل�شاركة يف م�ؤمتر ريادة الأعمال -كليات التقنية العليا -الفجرية -نوفمرب 2012
2012
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اخلطوة الثالثة:
اخلربات العملية ال�سابقة:
• التذكر م�س�ؤولياتك فقط بل اجنازاتك وماحققته جلهة عملك
• التذكر �أ�سباب تركك للعمل .
• اذكر الوظائف التي عملت بها حديثا
• اذكر الأعمال التطوعية التي قمت بها
• اذكر كيف طورت مهاراتك خالل عملك ال�سابق
• ال تقلل من �أهمية خرباتك فهي �سبب تطوير مهاراتك

اخلربات العملية ال�سابقة
الأعمال التطوعية

امل�شاركة يف ت�صميم �شعار م�سابقة « �آفاق التميز « – 2007

امل�شاركة يف ت�صميم جم�سمات  +برو�شورات "�أ�سبوع املرور " 2008 -
التدريب امليداين
دائرة املوارد الب�شرية  -حكومة الفجرية

2013
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اخلطوة الرابعة:
املهارات:

• اللغة  :حدد م�ستوى املحادثة والكتابة على �سبيل املثال  :ممتاز  ،جيد
• مهارات احلا�سوب :الربامج التي تتقنها .
• مهارات الطباعة  :حدد ال�سرعة والدقة
 اذكر ان كان لديك رخ�صة قيادة -اذكر �أية مهارات متعلقة بالعمل قد تثري اعجابهم

املهارات
			
اللغة العربية:

ممتاز

			
اللغة الإجنليزية:

جيد جد َا

مهارات احلا�سوب
				
الوورد

الإك�سل

				
البوربوينت

الفوتو�شوب

مهارات الطباعة:
طباعة �سريعة يف كال اللغتني العربية و الإجنليزية
مهارات �أخرى:
 مهارات االت�صال والتوا�صل وتكوين العالقات . -التكيف والعمل اجلماعي �ضمن فريق عمل واحد
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اخلطوة اخلام�سة:

• الهوايات واالهتمامات ال�شخ�صية
الهوايات واالهتمامات ال�شخ�صية
• ت�صميم مواقع �إلكرتونية  ،و�شعارات وجم�سمات للم�سابقات والفعاليات.
• الت�صوير الفوتوغرايف
• الر�سم

اخلطوة ال�ساد�سة:

مراجع التعريف ل�صاحب ال�سرية الذاتية:
اذكر �أ�سماء وعنوانني و�أرقام هواتف الأ�شخا�ص الذين طلبت منهم �أن يكونوا مراجع التعريف بك ،
مثال  :مديرك ال�سابق  ،رئي�سك املبا�شر� ،أ�ساتذتك

مراجع التعريف :
 مدير دائرة املوارد الب�شرية -حكومة الفجرية� -سعادة  /حممد خليفة الزيودي09-2244144

 رئي�س ق�سم التدريب و التطوير -حكومة الفجرية -ال�سيدة /هدى الكعبي،Huda_23@hotmail.com 0501234567

 ال�سيد حممد باياب  -كليات التقنية العليا -الفجريةm_bayab@hotmail.com 0501234567

املرفقات:

• �صورة امل�ؤهل العلمي .
• �صورة من االثباتات ( بطاقة الهوية  ،اجلن�سية  ،اجلواز � ،صور �شخ�صية )
• �صور �شهادات التدريب
• �صور �شهادات اخلربة
• �صور ل�شهادات يرى �أنها هامة وتفيد يف تقييمه

15

رحلة البحث عن وظيفة

16

رحلة البحث عن وظيفة

كيف تتهيأ
للمقابلة

الباب الثاين
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الوظيفة الأن�سب لك

Better position for you

كيف تتهيأ للمقابلة
يف البداية �أقدً م لك التهاين �إن كنت قد و�صلت �إىل هذه املرحلة يف عملية التوظيف �أي �أنه مت حتديد موعد
لك للمقابلة ال�شخ�صية فهذا يعني �أنك قد قطعت ن�صف الطريق تقريبا ولكن �أمامك اخلطوة التالية والتي
هي الأ�صعب على الإطالق .
�سنتحدث عن املقابلة ال�شخ�صية و�أهدافها و�أهميتها وكيفية التعامل معها ولكن يف البداية البد من الإ�شارة
�إىل �إن هناك عدة
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أنواع من املقابالت الشخصية:
 .1املقابلة العامة �أو الإفتتاحية
تلج�أ بع�ض امل�ؤ�س�سات �إىل مقابلة جميع اال�شخا�ص الذين يتقدمون بطلبات وظائف وذلك بهدف
الفرز الأويل للطلبات وهذه املقابالت عادة ما تكون ق�صرية ال تتعدي خم�س دقائق يتم من
خاللها التعرف على املتقدم وا�ستالم �أوراقه .

 .2املقابلة الفنية �أو الإختبارية
�أي �أنها عبارة عن �إختبار وهي يف العادة تكون مع املخت�صني يف الإدارة �أو الق�سم
املعني .
مثال ( �إذا كنت خريج حما�سبة فقد يتم حتديد مقابلة لك مع رئي�س ق�سم
املحا�سبة او كنت خريج نظم معلومات مثال فقد تطلب ملقابلة بع�ض املخت�صني يف
ق�سم ادارة احلا�سب الآيل .

 .3مقابلة التعيني و الإختبار (املقابلة ال�شخ�صية)
هذه هي املقابلة الأكرث �صعوبة والتي �سنتحدث عنها بالتف�صيل.
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أهداف املقابلة الشخصية
 .1ملاذا تقوم امل�ؤ�س�سات و ال�شركات ب�إجراء املقابالت للمتقدمني؟
ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة من خالل املقابلة حتديد ثالثة عنا�صر ا�سا�سية
�أوال  :الت�أكد من املعلومات و البيانات املكتوبة التي قدمتها من خالل املقابلة.
ثاني ًا :جمع مزيد من املعلومات عنك �إذ �أنه وبغ�ض النظر عن مدى التف�صيل املكتوب يف ال�سرية الذاتية فهناك
بال �شك معلومات �أخرى مل تكتب ولذلك فمن خالل املقابلة ميكن التعرف عليها .
ثالث ًا :التعرف على �شخ�صيتك وردود �أفعالك �أو ب�شكل عام تقييمك.

�صعوبة التجربة وكيفية التعامل معها
�صعوبة خو�ض جتربة املقابلة ال�شخ�صية تكمن يف ال�ضغط النف�سي الذي مير به الفرد والذي يفوق بكثري ال�ضغط
النف�سي امل�صاحب المتحانات الثانوية العامة ومهما كان عمر الفرد وخربته ال�سابقة ف�إن مقابلة التوظيف
والتعيني لها رهبتها و�أثرها النف�سي .

لننتقل الآن �إىل كيفية التعامل مع املقابلة ال�شخ�صية وبع�ض
املالحظات والإعتبارات التي يجب مراعاتها قبل و �أثناء املقابلة.
.1

ابد�أ بجمع املعلومات عن امل�ؤ�س�سة التي �ستلتحق بها فهذا يعطيك قدرا �أكرب من الثقة
بنف�سك وانطباعا جيدا عنك لدى �صاحب العمل وعن قدراتك وا�ستعداداتك للعمل لدى امل�ؤ�س�سة.

 .2احر�ص على ترك انطباع جيد لدى �صاحب العمل فالإنطباع الأول غالبا ما يدوم.
 .3جتنب حركات اجل�سم ال�سلبية كهز ال�ساقني �أو ثني الذراعني وو�ضعها مت�شابكني .
 .4حاول �أن ت�ؤكد �أنك حري�ص على العمل يف هذا املجال والتعاون مع امل�ؤ�س�سة .
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 .5اغلق جهاز الهاتف املتحرك
قبل �أن تدخل للمقابلة ت�أكد �أن جهاز هاتفك املتحرك مغلق �أو يف و�ضع �صامت ولكن دون ا�صدار �أية �أ�صوات
�أو هزات وذلك لكي ال ي�شغلك ،كما �أن رنني جر�س الهاتف ميكن �أن ي�سبب لك حالة ارباك.
 .6احل�ضور يف املوعد املحدد
احل�ضور يف املوعد املحدد للمقابلة من �أكرث الأمور �أهمية لنجاحك يف املقابلة فامل�ؤ�س�سات قد حتكم على
ال�شخ�ص الذي يح�ضر مت�أخرا عن موعد املقابلة على �أنه غري راغب يف الوظيفة وغري جاد وبالتايل فال
حاجة ملقابلته على الإطالق ولذلك فان احل�ضور يف املوعد �أمر �أ�سا�سي وهام  .احر�ص على �أن حت�ضر ملكان
املقابلة قبل املوعد بع�شر دقائق على الأقل وحذار من املبالغة واحل�ضور قبل املوعد ب�ساعتني قد يعطي
ذلك انطباعا �سلبيا ب�أنك بحاجة ما�سة للوظيفة �أو (ما�شايف خري) .قد يكون من املفيد �أن تقوم بزيارة
مكان املقابلة قبل املوعد بيوم وذلك لتفادي مفاج�آت الطريق وزحمة املرور .ويعطيك �أي�ض ًا فكرة عن املكان
ويبعث عندك الإطمئنان وراحة النف�س.
 .7اجل�س فقط عندما يطلب منك
ً
عندما تدخل قاعة املقابلة �أو املكتب  ،عليك ب�أن تلقي التحية على احل�ضور �سواء كان �شخ�صا واحدا او �أكرث
ولتكن التحية �إما باللغة العربية �أو الإجنليزية ح�سب احل�ضور ولكن ال جتل�س حتى يطلب منك ذلك وليكن
جلو�سك يف الكر�سي الذي يتم حتديده لك �أو ي�شار �إليك باجللو�س فيه.
 .8حافظ على طريقة جلو�سك
 احر�ص بقدر الإمكان على عدم احلركة امل�ستمرة يف املقعد . عندما جتل�س لتكن جل�ستك م�ستقيمة �أو معتدلة. عند جلو�سك يف الكر�سي ال ت�ضع رجال على رجل خا�صة يف البداية ولكن ميكن تغيريالو�ضع بعد بدء املقابلة لي�أتي التغيري ب�شكل تلقائي و�سل�س.
 .9ال تبد�أ احلديث يف املقابلة �إال بعد �أن ي�ؤذن لك .
 .10لتكن �أوراقك مرتبة
عندما تذهب للمقابلة ال تن�س �أن ت�أخذ معك ن�سخة من ال�سرية الذاتية والأوراق الثبوتية و�صور ًا من
ال�شهادات وغريها النه قد يطلب منك ن�سخة ويف�ضل �أن ت�أخذ الأوراق معك يف ملف.
� .11أجب بنف�س لغة ال�س�ؤال
�إذا وجهت لك �أ�سئلة باللغة الإجنليزية و�أنت تعرف الإجابة فعليك ان جتيب باللغة الإجنليزية وكذلك الأمر
بالن�سبة لأية لغة �أخرى وتذكر �أن ال�سبب وراء ذلك قيا�س مدى قدرتك على التعامل بتلك اللغة .
(مــثال) يف �إحدى املقابالت �س�ألنا املتقدمة باللغة الإجنليزية عن عمرها ف�أجابت باللغة العربية ثم
�س�ألناها �أربع �أ�سئلة اخرى باللغة الإجنليزية ف�أجابتنا باللغة العربية وكانت خريجة جامعية يف تخ�ص�ص
نظم املعلومات فما كان من �أحد �أع�ضاء اللجنة �إال �أن �س�ألها عن م�ستوى اللغة الإجنليزية فكان ردها
(م�ستواي يف الإجنليزي ممتاز وايد اوكي) وعندما �س�ألها عن �سبب عدم الرد على الأ�سئلة باللغة
الإجنليزية قالت( :ما دريت انتو تبوين اتكلم بالإنكليزي)
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 12لتكن اجابتك مبا�شرة وبالتف�صيل املنا�سب
تفادي الإجابات املبتورة وعليك الإجابة على الأ�سئلة �إجابات كاملة وتف�صيلية وب�شكل مبا�شر وال تخرج
عن املو�ضوع.
 .13تكلم بو�ضوح وب�شكل �إيجابي
حالة الإرتباك التي ميكن �أن ت�شعر بها وال�ضغط النف�سي قد ي�ؤديان �إىل �إرتباك يف ال�صوت ولذلك
احر�ص �أن تتحدث بو�ضوح وب�صوت م�سموع وتخرج احلروف من خمارجها وتفادي الهمهمات والإجابات
املبتورة �أو ( كلمات متقاطعة ) لتكن نربات �صوتك ايجابية ووا�ضحة ت�شري �إىل ثقة ورغبة يف العمل .
 .14كن منتبها ومن�صتاً جيداً
 ان�صت برتكيز وانتبه لكل ما يدور حولك . فكر قبل �أن تتكلم . .15حافظ على خط الإت�صال عرب العني
املق�صود هنا ان تنظر �إىل ال�شخ�ص او الأ�شخا�ص ب�شكل مبا�شر واحلفاظ على خط الإت�صال عرب العني
متفاديا النظر �إىل ال�سقف �أو الأر�ض لأن هذه م�ؤ�شرات على عدم الثقة �أو انك تخفي �شيئ ًا.
� .16أجب على الأ�سئلة بالثقة
احدى الأخوات عند �س�ؤالها عن تاريخ ميالدها قالت «( �أظن كذا ) ويف اجابتها عن معدلها الرتاكمي
عند التخرج قالت ( �أظن  2ون�ص ) ت�صوروا خريجة ال تعرف معدلها الرتاكمي �أو لي�ست مت�أكدة من
تاريخ ميالدها.
الرتدد �أو عدم الثقة يف الإجابة يوحي بعدم امل�صداقية �أو قد يعطي انطباعا بعدم الإكرتاث.
 .17ال ت�ستخدم الألفاظ العامية كثرياً
 .1ال �أق�صد هنا �أن تتحدث العربية الف�صحى ولكن ابتعد عن املفردات العامية �أو املفردات
العامية القدمية واحر�ص على ا�ستخدام مفردات معروفة ووا�ضحة لكي تعرب عن الرثوة اللغوية لديك
وكذلك الأمر بالن�سبة للغة الإجنليزية مبتعدا عن ا�ستخدام مفردات مثل ( )cool, big time, hi
 .18ح�سن املظهر والهندام
املظهر اخلارجي عن�صران �أ�سا�سيان النهما يعطيان م�ؤ�شرات على �شخ�صية الفرد من حيث النظافة
والإهتمام والرتتيب والتنا�سق .
النظافة مهمة جدا وعليك احلر�ص على اال�ستحمام يف ال�صباح قبل الذهاب للمقابلة الن هذا يعطيك
�شعورا بالثقة بالنف�س والتفا�ؤل.
بالن�سبة للمالب�س �أحر�ص على ان تكون مالب�سك نظيفة ومنا�سبة بدون مبالغة مبتعدا عن الألوان الفاقعة
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�أو املثرية للإنتباه .
� .19إذا قمت بلب�س املالب�س اخلليجية ف�أحر�ص على �أن تلب�س الغرتة و العقال .
 .20عدم املبالغة يف التزين
 .21ال حت�ضر معك مرافقاً
من اكرث الأخطاء �شيوعا و �أكربها فداحة �أن يذهب املتقدم ومعه مرافق ( �أحد �أفراد الأ�سرة او
الأ�صدقاء ) الن هذا دليل على الإتكالية وعدم ثقة الفرد بنف�سه كما �أنه يعطي انطباعا �سلبيا للغاية لدى
امل�ؤ�س�سة وقد ي�ضع الفرد يف مواقف حمرجة الحق ًا.
 .22تفادي الغ�ضب و الإنفعال
هذه نقطة يف غاية الأهمية والكثري من املتقدمني وخا�صة من اخلريجني اجلدد يقعون يف هذا الفخ �إذ قد
يحاول ال�شخ�ص الذي يقوم باملقابلة �إ�ستفزازك رمبا ب�أ�سئلة �أنت تعتربها بديهية او �سخيفة او ال عالقة
لها مبو�ضوع املقابلة �أو رمبا بحركات �أو مواقف قد تبدو لك غريبة وتثري �أع�صابك  .عليك �أن تتمالك
�أع�صابك دائما وال تغ�ضب او تنفعل مهما كانت الأ�سئلة �أو املواقف و تذكر �أنه يحاول معرفة قدرتك على
التحمل .
 .23تفادي الغرور والتزم التوا�ضع
التعبري عن الثقة بالنف�س �أمر ايجابي ولكن حذار من الغرور والثقة �أكرث من الالزم .
الغرور ومديح الذات يولدان لدى الآخرين �شعورا ا�ستفزازيا بينما التوا�ضع �أمر مطلوب ولكن �شرط �أن ال
يكون مبالغا فيه .
 .24ال حتاول التما�س الأعذار لنف�سك
قد توجه �إليك بع�ض الأ�سئلة ال�صعبة �أو املحرجة  ،ال حتاول �أن ت�ضع اللوم على الآخرين ملتم�سا العذر
لنف�سك الن هذا يعني انك تتن�صل من امل�س�ؤولية وهذا �أمر �سلبي قد يحت�سب �ضدك يف املقابلة.
 .25ال حتاول انتقاد الآخرين يف امل�ؤ�س�سة
 .26ال تتحدث عن املرتب
ال تتحدث عن مو�ضوع الراتب �أو الإمتيازات املالية �أثناء املقابلة خا�صة �إذا كنت تبد�أ حياتك
العملية و الأمر يختلف بالن�سبة لأولئك من �أ�صحاب اخلربات والذين �سبق �أن عملوا ل�ســنوات يف
م�ؤ�س ــ�سات �أخ ــرى .
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التكيف يف بيئة العمل
يعرف التكيف ب�أنه عملية نف�سية ديناميكية م�ستمرة ي�ستطيع الفرد من خاللها �أن يتخذ �أ�ساليب �أكرث مالئمة
ملعاجلة املواقف املختلفة  .وهذه العملية تتطلب مرونة وحكمة يف نف�س الوقت حتى ي�ستطيع املوظف ك�سر
احلاجز النف�سي الذي يحول بينه وبني معاجلة املواقف ال�صعبة التي تواجهه خالل ممار�سة مهامه الوظيفية
بفاعلية .
ففي املجال الإداري ف�إن عملية التكيف مع ظروف البيئة التنظيمية مطلوبة من املوظف � ْإذ يجب �أن يتكيف بني
مطالب املنظمة واملر�ؤو�سني ,كما يجب عليه �أن يتكيف مع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات املنظمه .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك فروقا فردية بني املوظفني يف م�س�ألة التكيف ,فبع�ضهم ي�ستطيع �أن يك ّيف مع
املواقف ب�سهولة ,بينما البع�ض الآخر يجد �صعوبة يف التكيف مما ي�سبب له �ضغوط ًا م�ستمرة ينتج عنها
عمليات نف�سية و�سلوكية خمتلفة كالقلق والإكتئاب والإ�ستقالة والإن�سحاب  ..لذا ف�إن على املوظف تدريب نف�سه
على التكيف مع املواقف امل�ستجدة  ,والتعامل معها بالعقل ولي�س بالعاطفة  ,و�أن اليكون �أ�سريا للعادة  ,بل يجب
�أن يكون مرن ًا  ,و�أن ينمي يف ذاته �أن التغيري يف بيئة العمل �أمر حتمي .
ومن �أهم الأ�شياء التي يجب �أن ينظر �إليها املوظف يف عملية التكيف �أن يوازن بني الإيجابيات وال�سلبيات عند
اتخاذه قرارا له عالقة بهذه امل�س�ألة ومن امل�ؤمل حقا �أن جتد بع�ض الأفراد ال ي�ستطيعون �أن يتكيفوا يف بداية
الأمر لأ�سباب نف�سية حتى ميروا بتجارب م�ؤملة قد يكونون يف غنى عنها.

�أهم الن�صائح لتعزيز انتاجيتك يف مكان العمل؟
� .1ضع جدوال للمهام على مكتبك (�أو احلا�سوب املحمول اخلا�ص بك).
�إن هذا اجلدول مبثابة �سجل م�ؤرخ لكل مهامك احلالية والقادمة (و�سوف ي�ساعدك على تق�سيمها تدريجيا
�إىل مهام �أ�صغر مع مواعيد نهائية واقعية) اطلع على اجلدول اخلا�ص بك يف كل �صباح وحدد مكان ًا وزمان ًا
فارغني بامكانك ادخال �أي جديد على جدولك� .إدر�س �إمكانية �إحالة بع�ض املهام الوظيفية �إىل زمالئك
ممن تر�أ�سهم� ،إن الإنتاجية يف العمل هو التخطيط ال�صحيح.
َّ
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مثال،
يحكى ان حطابا كان يجتهد يف قطع �شجرة يف الغابة ولكن ف�أ�سه مل يكن حادا �إذ �أنه مل ي�شحذه من قبل مر
عليه �شخ�ص ما فر�آه على تلك احلالة  ،وقال له  :ملاذا ال ت�شحذ ف�أ�سك ؟ قال احلطاب وهو منهمك يف عمله
� :أال ترى �أنني م�شغول يف عملي ؟!
من يقول ب�أنه م�شغول وال وقت لديه لتنظيم وقته فهذا �ش�أنه ك�ش�أن احلطاب يف الق�صة  .ان �شحذ الف�أ�س
�سي�ساعده على قطع ال�شجرة ب�سرعة و�سي�ساعده �أي�ضا على بذل جمهود اقل يف قطع ال�شجرة وكذلك �سيتيح
له اغتنام فر�ص مل تكن تخطر على باله لأنه م�شغول بعمله.
هذه معادلة ب�سيطة � ،إنَّ علينا �أن جنهز الأر�ض قبل زراعتها وجنهز �أدواتنا قبل ال�شروع يف عمل ما وكذلك
الوقت علينا �أن نخطط لكيفية ق�ضائه يف �ساعات اليوم .
 .2حافظ على قناة توا�صل وا�ضحة و�شفافة مع مدرانك ومن تر�أ�سهم وزمالنك.
انه لأمر �أ�سا�سي ان تعي ان التوا�صل هي قناة ذات طرفني .اذا �أردت �أن يتم اال�ستماع اليك فعليك ان
ت�سمع  .اذا �أردت ان يتقرب منك النا�س ,اعمل على ان تتقرب منهم  .اذا اردت احل�صول على امل�ساعدة
 ,قم مب�ساعدة الآخرين وت�أكد دائما من ا�ستخدامك لغة وا�ضحة وموجزة داعما �أقوالك  /اقرتاحاتك /
طلباتك بوقائع .
 .3اعتد على الت�صنيف ح�سب الأولوية.
لطاملا �سمعنا عن الأ�شخا�ص الذين بامكانهم تويل مهام متعددة ولكن من غري ال�ضروري ان تكون مثل
ه�ؤالء الأ�شخا�ص لتكون منتجا .فالرتكيز على مهمة واحدة قد يكون �أكرث فعالية وانتاجية مما تظن .حدد
�أولوياتك واعمل جمددا على و�ضع �أهداف يومية �صغرية قابلة للتحقيق على جدول �أعمالك التي بامكانك
تنفيذها الواحدة تلو الأخرى .
 .4ابتعد عن اللهو على االنرتنت.
على الرغم من اعتقاد املدير ان �إلت�صاق املوظف بجهاز احلا�سب اخلا�ص به قد ي�شري �إىل اجلدية و
التفاين يف العمل من قبل هذا املوظف � .إال �أن هذا التفاين قد يكون تفانيا يف ت�صفح الإنرتنيت ولي�س من
�أجل العمل .
 .5تذكر �أن �إنتاجية العمل مت�صلة مبا�شرة ودائما بانتاجيتك اخلا�صة..
احتفظ بخطتك اليومية �أو دفرت مالحظاتك بالقرب منك دائما �سجل كل �أفكارك ومالحظاتك و�أية
معلومات �أخرى تطر�أ على ذهنك يف �أي وقت وغالب ًا ما يحدث ذلك يف �أوقات ان�شغالك ب�أعمال �أخرى .
� .6إبدع �أفكاراً منتجة
�إذا توفر لديك وقت ا�ضايف اعمل فيه على اخلطوة الأكرث �أهمية  .لأنها هي التي تعطيك القيمة الأعلى �أو
املردود الأكرب ا�س�أل نف�سك با�ستمرار ما هو الإ�ستثمار الأمثل للوقت وعندها قم ب�أكرث الأعمال انتاجية .
على ال�شخ�ص الذي يريد ان يقود االورك�سرتا �أن يعطي النا�س ظهره (ماك�س لوكادو)
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الــتـــمـــــكــــــني

الوظيفي للمقابلة

الباب الثالث
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التمكني الوظيفي
()Empowerment

نود هنا �أن نتكلم عن التمكني الوظيفي �أو العملي ،لقد ورد ذكر التمكني يف القر�آن الكرمي يف ( )18مو�ضعا
تقريبا ففي قوله تعاىل ( وعد اهلل الذين �آمنوا منكم وعملوا ال�صاحلات لي�ستخلفنهم يف الأر�ض كما ا�ستخلف
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم) �سورة النور �آية (.)55
واال�شارة هنا �إىل التمكني اجلماعي فقد وردت الآيه الكرمية على �سبيل اجلمع بني امل�ؤمنني الذين مت
متكينهم .والتمكني يعني الت�أييد من املوىل عز وجل �إىل امل�ؤمنني .والآية الكرمية (وكذلك مكنا ليو�سف يف
الأر�ض) �سورة يو�سف الآية (.)56
فقد وردت الآية الكرمية يف التمكني على �أ�سا�س الفرد �أو التخ�صي�ص .فمن املمكن �أن يكون التمكني عاما
و�شامال ومن املمكن �أن يكون خم�ص�ص ًا �سواء لفئ ٍة �أو لفردٍ واحد �أو لوظيفة �أو لعمل.
وقد وردت تعاريف كثرية للتمكني الوظيفي ،وحيث �أن املوارد الب�شرية �أو ر�أ�س املال الب�شري هو الأ�سا�س يف
جناح �أية جهة �أو م�ؤ�س�سة مما يجعله يهتم اهتماما كبريا باملهارات الب�شرية ويقوم بتطويرها ودعمها ومتكينها
يف عملها  ،و�إذا ما نظرنا �إىل ا�سرتاتيجية التمكني �أو متكني املوظف من �أداء عمله كي ي�ستطيع تقدمي �أف�ضل
�أداء عملي له فعلينا �أن نطرح له بع�ض العوامل يف التمكني مثل :
امل�سار املعلوماتي للجهة.
على اجلهة �أن توفر للموظف املعلومات اخلا�صة بالوظيفة التي ي�شغلها وي�ستطيع من خاللها اتخاذ القرارات
ال�سليمة وال�صحيحة لأن تلك القنوات من و�سائل االت�صال جتعل املوظف �أمام م�س�ؤولية �أكرب ي�ستطيع �أن
يرتقي بعمله �إىل الأف�ضل.
احلرية واال�ستقاللية.
فاجلهة تعطي املوظف حرية امل�ساهمة وو�ضع الإ�سرتاتيجية التي حتقق الأهداف ،لأن املوظف ميتلك حرية
ت�صحيح الأخطاء دون الرجوع �إىل املوظف الأعلى �أو امل�س�ؤول وميتلك الإ�ستقاللية يف �صنع القرار واتخاذه دون
الإنتظار �إىل املوافقة من املوظف الأعلى.
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امتالك الأدلة املعرفية.
لكي يكون املوظف قادرا على حل امل�شكالت التي تواجهه البد �أن تكون له املقدرة على حماورة الآخرين وال
ي�ستطيع ذلك �إال �إذا كانت لديه الدالئل والإي�ضاحات وهنا يك�سب هذه الدالئل من جتارب الآخرين ال�سابقة
يف العمل.

كيف يتم متكني املوظفني يف اجلهة

مبا �أن التمكني يربط بني الأعمال واجلهة واملوظف ف�أنه يلزم لذلك عدة عوامل:

مالئمة الوظيفة للموظف:
يجب �أن تكون الوظيفة مالئمة �أو حتى قريبة من املخرج العلمي الذي يحمله املوظف وي�ستطيع �أن ينجز عمله
بدقة ومعرفة
نتائج العمل �أو الوظيفة:
�إن النتائج الإيجابية من للعمل هي دليل حقيقي على حت�سن الأداء عندما تكون النتائج �إيجابية هنا يعني �أن
الأداء الوظيفي يتجه للطريق ال�صحيح.
تعدد طرق الأداء:
�إن �أداء املوظف مربوط بالطرق املختلفة التي يقدمها ويتخذها املوظف يف ت�سهيل �أدائ ِه الوظيفي .
بيئة التعلم الوظيفي:
يجب �أن تكون البيئة يف الوظيفة مالئمة للتعلم حتى ي�ستطيع املوظف �أن ينجز عمله وي�ؤديه مبعرفة.

التحديات التي تواجه املوظف

القدرات والكفاءات:
�إن قدرة وكفاءة املوظف يف عمله ت�سهل له الو�صول �إىل ما يريد� ،إنْ كانت له الكفاءة العالية واملقدرة على
فر�ض �شخ�صيته املبنية على املعرفة ولي�س على الع�ضالت والقوة.
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التوا�صل الفاعل مع امل�س�ؤولني:
�إن فتح قنوات �إت�صال فعالة وناجحة ي�ؤدي �إىل �سرعة التعلم وقوة الت�أقلم ت�سهل من التحديات التي تواجه
املوظفني.
جتميع املعلومات املخت�صة باجلهة:
لكي ي�سهل على املوظف اجلديد �أو املبتدئ الت�أقلم ،عليه �أن يقوم بجمع معلومات تخ�ص اجلهة من جميع
املوظفني ال�سابقني واملعلومات الإيجابية فقط.
تطوير �أ�سئلة املخت�صني:
على املوظفني اجلدد �أن يقوموا بطرح �أ�سئلة تزيد من تطوير اجلهة و ال يلج�أوا �إىل الأ�سئلة التقليدية
الروتينية.
احل�صول على املعلومات وربطها بالفوائد:
عندما يح�صل املوظفون اجلدد على املعلومات التي متكنهم من التفوق ،عليهم �أن يقوموا بربطها بالفوائد
التي ت�ساعد على حت�سن عمل اجلهة .

فوائد التمكني

التمكني الوظيفي له فوائد عديدة:
ً
�إن التوجيهات ال�سامية لقيادتنا الر�شيدة دائما تركز على عملية التمييز وخ�صو�صا الوظيفي �إميانا منها
بالدور الرئي�سي الذي يتمتع به املوظف العام �إذا ما �أعطي ال�صالحية يف �أداء عمله ،مما يزيد من عطائه
للعمل:
ارتفاع الإنتاجية :
�إذا �أح�س املوظف بالإهتمام من القياده الوظيفية و�أعطى �صالحيات يف عمله ف�إن �إنتاجه يف العمل �سيزيد
من الإنتاج العام.

30

رحلة البحث عن وظيفة

حت�سن اجلوده الإنتاجية :
جودة العمل تنمو دائما بنمو ال�صالحيات.
املكانة املتميزة:
�سريتقي املوظف مبكانته القيادية الوظيفية.
ايجاد التناف�س بني املوظفني:
التناف�س ال ي�أتي بالعمل الروتيني ولكن بال�صالحيات والثقة.
التعاون وحل امل�شكالت:
متكني املوظف يف عمله يعطيه القدرة على حل كل امل�شكالت.
االبتكار والتطوير والإبداع كلها عوامل ال تتحقق �إال �إذا ح�صل املوظف على احلرية يف عمله.
انخفا�ض ن�سبة الغياب:
الغياب والت�أخري واال�ستئذان� :إذا �أح�س املوظف مبكانته الوظيفية تتكون لدية جاذبية للعمل.
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معوقات التمكني

هناك العديد من العوائق التي تقف �ضد التمكني ويرجع ذلك �إىل:
القيادة التقليدية:
عندما تكون القيادة تقليدية ال ميكن �أن تطرح فكرة التمكني ،فيكون العمل مبني ًا على خربات تراكمية غري
قابلة للتجديد.
الت�شدد يف ال�سلطة املركزية:
مركزية ال�سلطة يعني الإنفراد بالقرار وعدم �إعطاء �أية �صالحيات.
التخوف من فقد الوظيفة:
يلج�أ بع�ض املخت�صني يف �أي عمل �أو وظيفة �إىل عدم متكني املوظفني الأدنى �أو الأقل من�صب ًا يف عملهم
وذلك خوفا من فقدان ال�سلطة �أو الوظيفة.
عدم الرغبة يف التغيري:
كثري من امل�س�ؤولني ال يرغبون يف التغيري وبذلك يح ّد من عملية متكني املوظف من �أداء عمله.
اخلوف من حتمل امل�س�ؤولية:
هناك عدد كبري من قادة الوظائف يتخوفون من حتمل امل�س�ؤولية وما �ست�ؤول �إليه من فروقات يف امل�ستقبل
ح�سب نظرتهم.
الروتني ال�صارم يف الإجراءات:
الروتني هو تقييد حرية املوظف لي�س بالعمل وامنا حتى ت�صل احلركات العملية والنظرة بني مقدم العمل
والعميل.
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ال�سرية يف العمل:
يعتقد بع�ض امل�س�ؤولني �أن ال�سرية يف العمل ت�صل بالعمل �إىل الأف�ضل .ولكن احلقيقة �أن ال�سرية يف الأعمال
واالحتفاظ بها �إىل �شخ�ص معني جتعله ي�سري يف منطقة مظلمة.
انعدام التحفيز:
هو عدم اعطاء �أي حتفيز للموظف �سواء كان ماديا �أو معنويا �أو حتى وظيفيا.
�ضعف التدريب والتطوير:
التدريب هو ال�سبيل اال�سا�سي للإرتقاء باملوظف والتمييز يف االداء الوظيفي .لأنه دائما يغني الفكر بكل ما
هو جديد.
عدم الثقة:
الثقة هي االلتزام باملعايري والقواعد والقيم والثقافة الوظيفية وتر�سيخ �أ�س�س املمار�سات ي�أتي من خالل
توعية املوظفني و توجيههم نحو اخالقيات العمل وانعدام ذلك يعني انعدام الثقة يف املوظف.
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