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  سوريا –الحبشيلى العربية لينا إه تترجمقامت ب

 من. األولى الوظيفة على للعثور يكافحون زالوا ما أو وظائفهم فقدوا أشخاص هناك

 ال الشركات و ، األنواع جميع من الشاغرة بالوظائف مليئة الصحف ، أخرى ناحية

 المنظمات أن يعني ال هذا ، ذلك ومع ، هذا. أنت ليس ولكن ، الناس توظف زالت

 به تقوم كيف تعرف ال أنك أو به القيام فاتك شيء إنه. شخصي أمر ليس انه. ضدك

   .وظيفة على الحصول من منعك امم

 خط على األولى وظيفتك على للحصول بالترتيب اتباعها عليك يجب خطوات هناك

 سوق ومعرفة ،( النفسي الفحص) لنفسك بمعرفتك الخطوات هذه تبدأ. المهنية سيرتك

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

 .للمقابلة واالستعداد ، الذاتية

 كانوا ما وليس ، الصدفة لخطة وفقا   حياتهم يعيشون أنهم يجدون الناس من العديد

 و مهن إيجاد على يركزون ال فهم. عمل عن الباحثين من العديد ، وبالمثل ، يعتزمون

 بهم األمر ينتهي ، األحيان معظم وفي ، وظائف إيجاد على بل ، لحياتهم مجرى

 .يكرهونها حتى أو ، يريدونها ال بوظائف



 قوته أوال   يعرف أن الوظيفة عن الباحث على يجب ، الموقف هذا مثل لتجنب

 ؛ الجديد موظفهم في العمل أرباب معظم عنه يبحث بما يتعلق فيما خاصة ، وضعفه

 ".الشخصية مهاراته"

 ، واثقين ، ملتزمين ، مخلصين أشخاص عن العمل أرباب يبحث ، عام وبشكل

 ويحلون ، الناس مع التواصل جيد ، شجاع ، متسامح ، جيد عمل فريق ، مبدعين

 في كبيرة صعوبات سيواجهون المهارات لهذه يفتقرون الذين أولئك. المشاكل

  .تركهم وسيتم عمل فرص على الحصول

 النفس علم في المتخصص قال,  الشخصية المهارات ألهمية وصفا و لهذا دعما

 قدرة في تساهم التي الكفاءات من مزيج هي الشخصية المهارات: " كولمان دانيال

 نسبة أهمية - بضعف هي و اآلخرين أمور مع والتواصل نفسه إدارة على الشخص

 ". الوظيفي النجاح في التقنية المهارات أو الذكاء

 تفاعلنا كيفية على تؤثر التي المهارات إلى يشير مصطلح هو" الناس مهارات"

: المهارات هذه وتشمل. والحاالت ، الظروفمع و البعض بعضنا مع وتعاملنا

 التفكير ، اإلبداع ، الفعال التواصل ، الشخصية العادات ، الشخصيةالمهارات 

 ، القيادة ، المشكالت حل ، التغيير مع التعامل ، المرونة ، الدبلوماسية ، التحليلي

  .مختلفة شخصيات مع عالقة بناء على والقدرة ، الجماعي العمل في المشاركة

 ، العمالء على تعتمد التي واألسواق ، المتقدمة والتكنولوجيا ، المعلومات عصر 

ا يختلفان والعولمة ، المعرفة على القائم التنافسي واالقتصاد  في. الماضي عن تمام 

 معرفتنا أو الفنية مهاراتنا تحددها ورتبنا لدينا العمل فرص كانت ، الماضي

 يزال وال - العمل وأصحاب المدراء ركز الماضي في .خبرتنا وسنوات بالمنتجات

 في اإلنتاجية لزيادة الضرورية الفنية المهارات على - المنظمات بعض في اآلن حتى

   .بفعالية المؤسسة

 فرص إليجاد مهمة( الناس مهارات أسميها أن أفضل) الشخصية مهاراتنا ، اآلن

 مقدار بنفس فإنها الشخصي تطورنا صعيد على وحتى وظائفنا على والحفاظ العمل،

  .أكثر ربما أو الفنية المهارات أهمية

 انفجار وهو ، والعشرين الحادي القرن بدايات في نعيش أننا ، أوال   ، إلى ذلك ويرجع

 والحواسيب اآلالت قرن إنه. التكنولوجية واالختراعات لإلنجازات سريع و مستمر

 صناعة توجد وال ، البشرية الوظائف من العديد تالشت حيث واإللكترونيات

 قد. التقنية المهارات منه ستتعلم الذي بالتدريب المنظمات تزودك قد ، ثانيا  . استثنائية

ا تزودك  خاللها من يمكنك والتي ، الشخصية المهارات على التدريب ببعض أيض 

  .الشخصية المهارات أساسيات تعلم

" الشخصية المهارات" تدريب فإن ، العمل أرباب معظم نظر وجهة من ، ذلك ومع

 توظيف لماذا ، لذلك. االبتسام كيفية وليس ، اإليجابي الموقف أهمية الشخص سيعلم

 األول؟  المقام في الشخصية المهارات إلى يفتقر الذي الشخص



 على والتعرف نفسك تطوير في االستثمار هي أهمية األكثر الخطوة فإن ، وبالتالي

 إن. المجتمع مع التواصل في مهاراتك وخاصة األخرى تلو واحدة المهارات هذه

. العمل سوق في كبيرة قيمة له ، بفعالية التواصل على القدرة لديه الذي الشخص

 االحترام وتطوير ، العالقات وبناء ، التفاهم في مفتاح أهم هو الفعال التواصل

 مكان في أو اجتماعيا   يوم كل معهم نتعامل و نتفاعل الذين ، الناس بين المتبادل

  .العمل

 فعالة تواصل مهارات يتطلب مجال في عمل على للحصول تتقدم أو تعمل كنت إذا

 يعتمد المهني ومستواك وترقيتك وظيفتك على الحفاظ فإن ، اليدوي العمل من بدال  

 .لديك التواصل مهارات جودة مدى على كبير حد إلى

 ، واشنطن جامعة من بيك إي تشارلز والبروفيسور ميرفي. أ هيرتا للبروفيسور وفقا

 أدرجته الذي الوظيفي الوصف في موجودان الفعال التواصل مهارات تفضيل فإن

 .الجامعات خريجي توظيف في ترغب التي الشركات من العديد

 

www.aliqassem.com 

www.draliqassem.com 

www.aliqasseminternational.com 
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