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    سوريا –الحبشيلى العربية لينا إه تترجمقامت ب

 كان إذا ،سيسألك عليك األسئلة طرح من المقابلة بإجراء القائم ينتهي أن بعد ، عادة

 العمل مقابلة في طرحها يمكنك التي المناسبة األسئلة بعض هناك.  تساؤالت أي لديك

  .اإلطالق على طرحها عليك ينبغي ال التي األسئلة وبعض

 إذا ، أحدهم سمعت مرة كم. الراتب هي الناس معظم يسألها التي األولى المسألة

 من العديد شخصيا واجهت لقد" الراتب؟ هو كم: "سألك ، عمل فرصة عن أخبرته

 . الحاالت هذه

 ، ذلك ومع. وظيفة على العثور في مساعدتهم بإمكاني كان إذا الناس من العديد سألني

 نفس هو األول السؤال كان ،األشخاص هؤالء أحد مع المكالمة أجريت عندما

  "الراتب؟ هو كم. "السؤال

 أن يجب هذا لكن ، العمل تقبل أن قبل الشيكات مبلغ معرفة حقك من ، عام بشكل

 ، ذلك على عالوة. خاطئ سؤال هذا ؛ األول ليس األقل على أو األخير السؤال يكون

  .العمل سوق في تستحقه ما على ، ما بطريقة ، ستحصل ، شك أدنى بدون



 ، المطلوبة األخرى ومهاراتك ومعرفتك مهاراتك بها تثبت ، شركة أي تقوم لن

 . تستحقه مما بكثير أقل لك والدفع بتوظيفك

 لك يقدم فلن ، الشهر في ماليزي رينغيت 0333 ، المثال سبيل على ، تستحق كان إذا

 في الخاصة قيمتك على كله األمر ويعتمد. ماليزي رينغيت 0333 عمل صاحب أي

  .ارفض أو اقبل ؛ االختيار في الحق لديك ، ثم ومن ، العمل سوق

 ، المرضية ،اإلجازة السنوية اإلجازة,  اإلجازة عن نسأل أن هو آخر سخيف سؤال

 مثل في السؤال هذا مثل طرح ولكن ، طبيعي أمر السؤال هذا في التفكير. شابه وما

 مناسب غير فأنت ، وبالتالي.  متفاني غير شخص أنك إلى يشير المبكرة المرحلة هذه

 .العمل لهذا

 أي على الحصول بعد لك يحق وال المنظمة موظفي أحد لست أنت ، المرحلة هذه في

 هذه بكل كاملة دراية على تكون أن المفترض من ، ذلك على عالوة. مزاياها من

 ال سؤال هذا. المؤسسة خلفية عن ودرست واجبك أنجزت قد كنت إذا ، األمور

  .عمل مقابلة في يطرح

 له وتظهر المقابلة يجري الذي الشخص تبهر بأسلوب مصممة تكون أن يجب أسئلتك

 التعلم في والرغبة والوالء االلتزام أي ؛ للمنظمة بالنسبة المهمة الشخصية صفاتك

  .الجماعي والعمل والنزاهة

 سأكون وأين هنا أتعلمه سوف الذي ما ، هو طرحه عليك يجب الذي األول السؤال

 في جاد أنك على مؤشرا للمقابلة السؤال هذا يعطي سنوات؟ خمس غضون في

 الحصول يتم وظيفة أي مجرد ليست الوظيفة هذه وأن" العمل هذا" على الحصول

 ملتزم وأنك ، أهدافك أحد هو الوظيفة لهذه اختيارك أن يؤمنوا أن يجب عليها

  .للمنظمة ومخلص

 تجاه والتزامك والئك إلى يشير ،" سنوات خمس غضون في سأكون أين" ، السؤال

 أو الشخصي التطوير أو التقني التدريب على األموال المؤسسات تنفق لن. المنظمة

 السؤال هذا يشير. ووالئه الموظف التزام من يقين على تكن لم ما أخرى تدريبات أي

  .لذلك ومستعد للتعلم تسعى بالفعل و التطوير عن تبحث أنك إلى أيًضا

 مني تريده الذي وما مسؤوليتي هي ما هو طرحه عليك يجب الذي الثاني السؤال

 ما ، اليقين وجه على ، تعرف أن يجب أنك هو السؤال هذا سبب.  أحققه أن المنظمة

  .تحديدًا التوظيف مدير عنه يبحث الذي

 كان إذا. لهم بالنسبة شيء أهم هو ما حول قيمة فكرة يعطيك سوف السؤال هذا

مخطط لمعرفة  فلديك ، المقابلة من جدًا مبكر وقت في السؤال هذا طرح بإمكانك

  .المهم بالنسبة لهم 



 من تزيد أن يمكن والتي ، لدي التي المهارة هي ما: "هو تطرحه قد آخر سؤال

 هي ما ، ؟ قسمك أهمية زادت فيها برعت إذا التي المهارة هي ما قسمك؟ إنتاجية

  " والقسم؟ الشركة تواجهها التي والفرص التحديات

 يرغب كشخص تتميز سوف. األفضل لتكون مدفوع أنك يظهر ، أعاله األسئلة طرح

 .للمنظمة قيما رصيدا وتصبح بجد والعمل ، إضافي جهد بذل في
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