
 لما أنت عاطل عن العمل؟

 وظيفة أو عمل لديك ليس لماذا

 

    سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

"لماذا الصحف مليئة بالوظائف الشاغرة من جميع األنواع ، وما زالت الشركات 

 توظف الناس ، ما عداك"

 RM"مستقبالً ، إذا تكن شخًصا ال يمكن االستغناء عنه ، ربما سيتم استبدالك بمعاِلج 

1000". 

، ووفقًا لتقرير نائب وزير  9002أغسطس  41استنادًا إلى صحيفة "النجم" ، الجمعة 

، فقد يرتفع معدل  Datuk Mukhriz Tun) (Mahathirالتجارة والصناعة الدولية

في العام الماضي . يبلغ عدد  ٪7.3بحلول نهاية العام مقارنة بـ  ٪1.4البطالة إلى 

يون نسمة. هذا يعني أن هناك أكثر من نصف مل 44سكان ماليزيا العاملين حوالي 

 مليون شخص عاطل عن العمل.

( خريج ماليزي مسجلين في  92،390و وفقا لموقع وزارة الموارد البشرية ، هناك ) 

الوظائف العامة الماليزية هذا العام ، وهذا الرقم ال يعطي الرقم الدقيق للخريجين 



ر أو أقل ، اإلنترنت مليء بالمقاالت العاطلين عن العمل ، بل يمكن أن يكون أكث

 واألفكار المتعلقة بهذه القضية.

هناك قلة من الناس الذين يلومون االقتصاد ، لكني ال أوافقهم على ذلك. لقد أثرت 

األزمة االقتصادية على معدل التوظيف ، ولكن هذا ال عالقة له بتوظيفك ، الصحف 

وما زالت الشركات توظف الناس ، ما  مليئة بالوظائف الشاغرة من جميع األنواع ،

 عداك.

هذا المقال لن اؤكد على بعض العوامل المساهمة في هذه القضية ، والتي ناقشها 

كثيرون ، االقتصاد ونظام التعليم والجودة والعولمة . سأترك ذلك للخبراء في هذه 

خالل  المجاالت وللحكومة ، الذين يعملون ويقدمون مساهمتهم لحل هذه القضية من

 تقديم األفكار وبرامج التدريب وفرص العمل للعاطلين بشكل عام.

سأركز على العوامل التي يمكنك تغييرها وتقديم مساهمتك لحل هذه المشكلة 

وللحصول على الوظيفة التي تريدها . أنا ال ألومك وحدك ،  فلقد ساهمت العديد من 

منذ والدتك و حتى  العوامل في تشكيل شخصيتك ومعرفتك ومهاراتك وموقفك

وصولك لهذه المرحلة ، ومع ذلك يمكنك تغيير هذه السمات ، دعونا نناقش العوامل 

 التي يمكنك تغييرها.

 )تحقق من مهاراتك(

أوالً ، إذا كنت تعتقد أنه بسبب تخرجك من كلية أو جامعة سيكون لديك عمل ، فأغلب 

ب مع الواقع . لقد تغير العالم الظن أنه مخطأ ، هذا النوع من التفكير لم يعد يتناس

 وتغيره السريع المستمر الذي ال يمكن التنبؤ به هو الواقع ، وهي حالة دائمة.

الواقع هو أن الحصول على وظيفة اليوم يتطلب أكثر من المؤهالت األكاديمية 

والسيرة الذاتية الجيدة ،هذه المؤهالت ، والسيرة الذاتية الجيدة ، وحتى سنوات الخبرة 

تحصل بها على المقابلة ، لكنها لن تضمن لك الحصول على الوظيفة والحفاظ س

 عليها.

اليوم ، يتطلب الحصول على وظيفة والحفاظ عليها نوًعا مختلفًا من المهارات. 

وتشمل هذه المهارات مهارات التعامل مع اآلخرين ، والعادات الشخصية ، 

يلي ، والدبلوماسية ، والمرونة ، والتواصل الفعال ، واإلبداع ، والتفكير التحل

والتعامل مع التغيرات ، وحل المشكالت ، والقيادة ، والمشاركة في العمل الجماعي ، 

 والقدرة على بناء عالقة مع شخصيات مختلفة.



الذين يتمتعون بهذه الصفات هم الذين تبحث عنهم أي مؤسسة ، ويوظفونهم ، 

رعاية متميزين ، ويمنحهم رواتباً ال يمكن ويحافظون عليها ، ويقدمون لهم عالًجا و

 مقاومتها.

وفيما يتعلق بهذه المسألة ، أثبت معهد ستانفورد لألبحاث ، وجامعة هارفارد ، 

من  ٪54ومؤسسة كارنيجي ، بعد إنفاق مليون دوالر وخمس سنوات في البحث ، أن 

ه ، له السبب في حصول الشخص على وظيفة ، و المحافظة عليها وتقدمه في عمل

 عالقة بمهارات الفرد الشخصية ، ومهارات الناس ومعرفة الناس.

مهارة أخرى مطلوبة تحت نفس النقطة و هي إجادة اللغة اإلنجليزية ، تصبح اللغة 

اإلنجليزية أكثر أهمية في سوق اليوم ، تتطلب العديد من مؤسساتنا المحلية اجادتها  

ام ، نظًرا ألنها اللغة المستخدمة عالميًا كشرط أساسيًا للحصول على وظيفة هذه االي

 في التواصل البيني والوثائق والنثر.

ثانيا ، عليك أن تفهم أن الوظائف البشرية تتقلص بسرعة فنحن نعيش في القرن 

الحادي والعشرين ، هذا القرن هو انفجار سريع مستمر الختراعات وتطبيقات 

اليوم مختلفة جدا عن تلك التي كانت  تكنولوجية التي تجعل التحديات التي نواجهها

من قبل ، إنه قرن اآلالت والحواسيب واإللكترونيات حيث تالشت العديد من 

 الوظائف البشرية ، وال يوجد اي صناعة مستثناة.

وعلى سبيل المثال برامج الكمبيوتر يمكن أن تؤدي مهمة عشرة محاسبين في وقت 

يام بالعديد من عمليات فرز األصوات ، أقصر ، و يمكن ألجهزة الصراف اآللي الق

وتقوم أجهزة الرد اآللي بإزالة مشغلي الهاتف ، وبعبارة أخرى في المستقبل القريب 

 .RM 1000، إذ لم تكن شخًصا ال يمكن االستغناء عنه ، فقد يتم استبدالك بمعاِلج 

 )ال تكن صعبًا جدًا ورائقًا(

.( ، أنه Samudra Bermata Biru Sdn.Bhdأخبرني صديق لي ، وهو مالك )

لمدة ثالثة أسابيع قد أعلن في الصحف المحلية التي تبحث عن مصمم جرافيك ولم 

 رينغيت ماليزي. 4400يظهر أحد ، وأضاف أن راتب هذه الوظيفة يصل إلى 

اآلن ، العديد من مصممي الغرافيك وخريجي تكنولوجيا المعلومات يئنون ويشتكون 

عمل ، أتساءل لماذا لم يظهر هؤالء الناس ، ألم يروا عن كونهم عاطلين عن ال

اإلعالن في الصحيفة؟ أنت عاطل عن العمل ويفترض بك أن تبحث و التنقيب عن 

 وظيفة ، التي هي وظيفتك الرئيسية!



( ، بعيدة Likas( وأنت تعيش في)  Donggongonهل ألن مكان العمل في) 

ر"؟ أعتقد أن معظمنا يريد هذا اللقب ، جدا؟!، هل ألن الوظيفة ال تحمل لقب "المدي

 ومع ذلك فهي ليست مسألة رغبة ، بل مسألة استحقاق.

" Nasi Kosongهل ألن الراتب ال يصل إلى ما تتوقعه؟ ، أال تظن أن تناول "

 )اكلة ماليزية شعبية ( أفضل من الجوع؟.

إعطائك المال إلى متى تريد أن تظل تطلب من والديك إعادة تحميل هاتفك الجوال أو 

من أجل قضاء وقتك مع أصدقائك ، إلى متى تريد أن يكون والديك ، اللذين قاما 

 بواجبهما تجاهك ، مسؤوالًن عنك و يستمرون بدعمك ؟

لما ال تقبل بوظيفة مرتبطة بمؤهالتك واهتماماتك وتبدأ العمل حتى لو كان الراتب 

ذا أفضل من االعتماد على منخفض من أجل التعلم واكتساب الخبرة؟ ال تظن أن ه

 والديك؟.

يجب عليك ان تبدأ في احداث تقدم في التغيير والمساهمة في حل مشكلتك، ويجب 

 Billعليك البدء بالفعل. أود إنهاء هذه المقالة من خالل المشاركة معكم نصيحة) 

Gate.) 

 اعتد على ذلك! –الحياة ليست عادلة -4"

، يتوقع العالم منك إنجاز شيء ما قبل أن تشعر  العالم لن يهتم باحترامك لذاتك -9"

 بالرضا عن نفسك.

دوالر سنويا من خالل المدرسة الثانوية. لن تكون نائبًا  90،000أنت لن تجني  -7"

 للرئيس مع هاتف بالسيارة حتى تحصل على كليهما.

 إذا كنت تعتقد أن معلمك صعب ، انتظر حتى تحصل على مدير. -1"

ليس ضد كرامتك ، كان ألجدادك كلمة مختلفة عن تقليب البرجر  تقليب البرجر -4"

 لقد أطلقوا عليها فرصة.

 إذا أخطأت فهذا ليس خطأ والديك ، لذلك ال تئن على أخطائك ، وتعلم منها. -9"

قبل والدتك ، لم يكن والديك مملين كما هما اآلن ، لقد اصبحوا هكذا  من دفع  -3"

االستماع إليك تتحدث عن كيف تظن نفسك رائعا . فواتيرك ، وتنظيف مالبسك ، و

لذا قبل أن تنقذ الغابة المطيرة من الطفيليات الخاصة بجيل الوالدين ، حاول ازالة 

 القمل من الخزانة في غرفتك الخاصة.



قد تكون مدرستك بعيدا عن الرابحين والخاسرين ، لكن الحياة ليست كذلك ، في   -5"

اء الدرجات الفاشلة وسيعطونك المزيد من الوقت بعض المدارس ، قاموا بإلغ

 للحصول على اإلجابة الصحيحة ، هذا ال يشبه الحياة الحقيقية باي شكل من االشكال.

الحياة ليست مقسمة إلى فصول دراسية، ولن تحصل على عطلة فصل الصيف،  -2"

 وعدد قليل جدا من أصحاب العمل يهتمون بمساعدتك على البحث عن نفسك افعل

 ذلك في وقتك الخاص.

التلفزيون ليس هو الحياة الحقيقية ، بل في الواقع ، يتعين على الناس مغادرة  -40"

 المقهى والذهاب إلى الوظائف ".
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www.draliqassem.com 

www.aliqasseminternational.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aliqassem.com/
http://www.aliqassem.com/
http://www.draliqassem.com/
http://www.draliqassem.com/
http://www.aliqasseminternational.com/
http://www.aliqasseminternational.com/

