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 سوريا –الحبشيلى العربية لينا إه تترجمقامت ب

عة أو من معهد سوف يجدون العديد من الناس يعتقدون أنهم إذا تخرجوا من الجام

وظائف برواتب جيدة تنتظرهم . على أي حال عندما يواجهون الواقع , سيكتشفون أن 

يوما بعد يوم وهم الزالوا عاطلين عن العمل. سيكتشفون أنهم على هذا  األيام ستمر

 الحال لسنة او سنتين ,و بعضهم لثالث سنوات.

قاشها من قبل العديد من , والتي تم نيوجد العديد من العوامل المساهمة لهذه الحالة 

الجودة و العولمة .  على أي حال , مثل النظام االقتصادي , النظام التعليمي ,الجهات 

بغض النظر عن أي عامل يؤثر عليك, إذا كنت واحد من هؤالء الناس والذين 

يؤمنون أن فقط شهادتك ستمنحك عمل , تبقيك في عملك , وتجعلك تترقى في عملك 

 فأنت على األرجح مخطئ . 

في التغير السريع هذا النوع من األفكار ال يناسب الواقع ؛ العالم تغير وهو مستمر 

   دائمة.الغير متوقع , وهذه حالة 



ام ,سوق الوظائف تنافسي للغاية, صعب لدرجة غير طبيعية, لذلك أصحاب هذه األي

العمل أصبحوا حذرين في توظيف األشخاص المتهورين . هم مهتمين فقط في إيجاد 

,وكفاءتها ,  نمو المنظمة لزيادة بحماس  يعملون الذيناألشخاص القابلين للتكيف و

 .وإنتاجيتها

كاديمية و األ الكفاءاتفي الواقع الحصول على عمل هذه األيام يتطلب أكثر من 

و حتى سنوات الخبرة ستؤهلك ,دة يوالسيرة الج,جيدة. هذه الكفاءات الذاتية السيرة ال

 فقط للمقابلة, لكنها لن تضمن لك الحصول على الوظيفة و المحافظة عليها. 

هذه األيام, الحصول و المحافظة على وظيفة يتطلب امتالك أنواع مختلفة من 

المهارات , والتي ندعوها "مهارات العمل" . هذه المهارات تضمن مهارات التعامل 

تواصل فعال, اإلبداع, أفكار تحليلية, حسن تدبير, مع األشخاص, عادات شخصية, 

ادة, يشارك في فريق العمل, والقدرة مرونة, مواجهة التغيرات, حل المشكالت, القي

. األشخاص الذين يمتلكون هذه الصفات هم على إنشاء عالقات مع شخصيات مختلفة

الذين ستبحث عنهم أي منظمة لتوظفهم, تحتفظ بهم, تقدم لهم معاملة و رعاية 

 استثنائية, وتعطيهم راتب مغري. 

عة هارفارد ، ومؤسسة معهد أبحاث ستانفورد ، جامفيما يتعلق بهذا الموضوع, 

من أسباب  %58جي , بعدما أنفقت مليون دوالر و بعد خمس سنوات أثبتت أن كارن

 الصفاتيتعلق ب حصول الشخص على عمل, االحتفاظ به, الترقي في هذا العمل

 .الشخصية، ومهارات األشخاص ومعرفة الناس

, ويريدون  إذا كنت واحدمن هؤالء األشخاص الذين الزالوا عاطلين عن  العمل

الموجودة في هذه السلسلة من  جيد, األفكار , الطرق, والخبرات الحصول على عمل

فيها , ألنه ال يوجد  ما من أجلك فقط إذا كنت طبقت المقاالت ستساعدك. سيعملون

 .فكرة ستعمل من أجلك إال إذا طبقتها

، خطوات ، بافتراض أنك قد اخترت مسارك المهني بالفعل ، فهناك طرق ، مقاربات 

وعملية يجب عليك اتباعها والتدرب عليها من أجل إيجاد حلمك أو عملك المؤقت. 

تبدأ هذه الخطوات بمعرفتك لنفسك )اختبار تحليل الذات( ، ومعرفة سوق العمل ، 

ومعرفة المنظمة التي تريد العمل بها )جمع المعلومات( ، وإعداد سيرتك الذاتية ، 

 واالستعداد للمقابلة.

ذه الخطوات وكيفية تطبيقها بشكل صحيح ، سيتم مناقشتها بالتفصيل في كل ه

 المقاالت القادمة.
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