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تـنظيم الـكتاب 
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٢- الرؤية الشخصية 
يبدأ الكتاب بتعلم أهمية الرؤية وكيف تكتب رؤيتك الشخصية

٤- استكشف نفسك 
تعرف على شخصيتك وتبين ما هي نقاط القوة والضعف لديك وكيف 

يمكنك السيطرة عليهم

٥- اختيار المهنة المناسبة لك 
اختر المهنة المناسبة بناءG على رؤيتك وقيمك الشخصية وما تعرفت 

عليه من نقاط قوة وضعف  

٦- حدد األهداف 
ضع أهداف ذكية لتطوير نفسك وأكتسب مهارات وكفاءات جديدة للمهنة 

التي اخترتها

٧- وضع خطة 
كتابة خطة كاملة لتحقيق األهداف الذكية والنجاح في المهنة المختارة

٣- القيم الشخصية 
استكشف قيمك الشخصية ونظمهما حسب األولوية والتأثير لمساعدتك في 

اختيار المهنة المناسبة

١- الغاية المهنية 
التعرف على االهتمامات الشخصية والمهارات الحالية الستغاللها في 

الفرص الموجودة اآلن او القادمة في المستقبل القريب



الـمقدمـة 
تخيل أنك تجري مقابلة في نهاية حياتك المهنية. تخيل انك جالس في مقعد مريح وقد 

بدت عليك مراحل تقدم العمر ويجلس بمقابلك مراسل الحد القنوات االخبارية المحلية. 
إنهم يريدون مشاركة قصتك مع الجمهور ألنك قمت بإنجازات مذهلة وأصبحت فردGا 

رائعGا. أثناء تسجيل المقابلة ، يطرح المراسل األسئلة التالية: 

ما هو الشيء الوحيد الذي لم تعتقد أنك ستفعله ، ولكنك فعلت ذلك؟ ١.

كيف كنت تتصور نفسك في المستقبل عندما كنت في مرحلة الشباب؟ ٢.

متى قمت بالعمل الشاق لجعل هذه اإلنجازات ممكنة؟ ٣.

لماذا عملت بجد لتكون ما أنت عليه؟ ٤.

كيف أنجزت هذه األشياء الرائعة؟ ٥.

قد تكون هذه األسئلة صعبة ولكن من المهم اإلجابة عليها اآلن في الجدول السابق. 
هذه األسئلة لمساعدتك على فهم المكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل. تحقيق 

رؤيتك الشخصية في المستقبل هي نقطة الوصول لرحلة إنجازات تود االنغماس فيها. 

االجابة على األسئلة 
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حدد أولوياتك 

ما هي األمور األكثر أهمية بالنسبة لك؟ هذه المور تتغير وتختلف أهميتها بمرور 
الوقت. هذه حقيقة يصعب على بعض الناس فهمها. ومع ذلك ، فإن أولوياتنا في 

العشرينيات من العمر تختلف عن أولوياتنا في الخمسينيات والستينيات. عندما كنت 
في سنوات شبابي كانت على قمة أولوياتي المال واألصدقاء واستغالل الوقت للتمتع 

في الملهيات مثل قيادة السيارة قرب شاطئ البحر واالستمتاع بمشاهدة مسلسالت 
االثارة والحرة علي التلفاز والسفر متى ما استطعت. أما اآلن وأنا أقترب من 

الستينيات من العمر فإن على قمة أولويات هم أفراد عائلتي وصحتي.  

بدون أولويات واضحة ، من الصعب إدارة 
وقتك وإحراز تقدم في أهدافك. قد ترهق نفسك 
بمحاولة تحمل الكثير من المسؤوليات. الحقيقة 

هي أن قدرتنا على المضي قدمGا وتحقيق أهدافنا 
تعتمد غالبGا على ما نقرر تحديده حسب 

األولوية. بمجرد توضيح أولوياتك ، ستتمكن من 
اتخاذ قرارات أفضل وأسرع في الحياة. 

أولوياتنا هي مجاالت حياتنا ذات المغزى 
والمهمة بالنسبة لنا. عادة ما تكون أنشطة أو 

ممارسات أو عالقات نريد أن نضع جهدGا 
ووقتًا حقيقيين فيها. تساعدك األولويات على اختيار ما تحتاج إلى التركيز عليه أوالً 

بدالً من الشعور بأن كل شيء مهم. 

الفرق بين األولويات واألهداف هو أن األهداف هي الصورة األكبر ، والمعالم 
الملموسة التي تحاول تحقيقها مثل توفير مبلغ معين لشراء السيارة أو بيت العمر. 

األولويات هي األشياء التي تحتاج إلى اإلجابة بنعم أو ال من أجل الوصول إلى هذا 
الهدف. 
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"يقضي معظمنا 
وقتًا طويالً جدًا 

في ما هو عاجل 
وليس وقتًا كافيًا 
على ما هو مهم" 
- ستيفن ر% كوفي



تساعدك األولويات على وضع الحدود وااللتزام بها بالنسبة لوقتك واحتياجاتك 
والتزاماتك اليومية. على سبيل المثال ، من أجل توفير المبلغ المذكور ، يجب أن 

تكون أولوياتك هي االبتعاد عن التبذير وشراء الكماليات. ستحتاج إلى قول ال ألي 
شيء ال يشكل أهمية في قائمة احتياجتك الحقيقة. 

األولويات الشخصية قد تكون العائلة أو الزوج أو األطفال أو األصدقاء أو حتى أشياء 
مثل أموالك أو حياتك المهنية. ربما تحتوي قائمة اولولياتك على إيمانك أو تعليمك أو 
صحتك الشخصية. معظم الناس لديهم سبع إلى عشر أولويات في الحياة في أي وقت. 

عند تحديد األولويات، يجب اختيار الهدف الذي سيكون له أكبر األثر في حيات 
الشخص وليس كم من الوقت سيستغرق لتحقيقه. إن جزءا كبيرا من صياغة األهداف 
ليست مجرد بتحديد ما تريد تحقيقه ولكن أيضا ما يجب على الشخص التخلي عنه من 

أجل تحقيق الهدف. معظم الناس ليسوا على استعداد التخاذ القرار المهم للتخلي عن 
أشياء مهمة في حياتهم لتحقيق أهدافهم. 
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قائمة االولويات اليومية 

نظم حياتك ومكان عملك 
خطط واستثمر في مستقبلك 

تتبع مؤشرات األداء الهامة 
الصالة والتأمل لتقليل الضوضاء والفوضى 
تحرك نحو أهدافك الشخصية والمهنية كل يوم%



أولوياتي الشخصية
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غـايـتي فـي مـهنتي 
قبل الدخول في متاهات الجدل وسوء الفهم فإن الغاية األسمى لكل شخص هي عبادة 

اهللا عز وجل. ما سوف أتحدث عنه هنا هو إيجاد الغاية المهنية فقط. لذ وجب التنويه. 

لتعيش حياة أكثر وعيًا يجب أن تتعرف على غايتك في مهنتك. عندما ال يكون لديك 
غاية واضحة فإنك تنشغل بمهام كثيرة كل يوم. وتأخذك هذه المهام إلى المسار الخطأ 

ألن أهدافك قد ال تكون لها عالقة بغايتك. فتعمل على إنجاز أهداف كثيرة خالل 
السنوات العشر أو العشرين القادمة لتدرك في األخير أن هذا ليس ما تريده. كما قال 

ستيفن كوفي ”إذا كان السلم ال يتكئ على الجدار الصحيح ، فإن كل خطوة نتخذها 
توصلنا إلى المكان الخطأ بشكل أسرع“. أما اذا كنت تعرف غايتك بوضوح فأنك 
تضع أهداف واضحة ضمن خطة مفصلة تحتوي مهام واضحة التي سوف تحقق 

رؤيتك المستقبلية.  

الـمهارات 

المهارات هي الخبرة أو الموهبة الالزمة للقيام بعمل 
أو مهمة. تتيح لك مهارات العمل القيام بعمل معين 
وتساعدك المهارات الحياتية خالل المهام اليومية. 
هناك العديد من المهارات المختلفة التي يمكن أن 

تساعدك على النجاح في جميع جوانب حياتك سواء 
كانت في المدرسة أو العمل أو حتى الرياضة. 

المهارات هي ما يجعلك واثقًا ومستقلًا في الحياة وهي ضرورية للنجاح. قد يتطلب 
األمر تصميمGا وممارسة ، ولكن يمكن تعلم أو تحسين أي مهارة تقريبGا. دون 

المهارات المتعلقة بالعمل مثل الكتابة والبحث والعمل باألرقام أو تحديد االتجاهات 
الجديدة. ثم خذ بعض الوقت إلضافة بعض المهارات غير الواضحة لديك ، مثل تلك 

التي تنطوي على التواصل أو التعاون. 
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املهارات

الخبرة أو الموهبة الالزمة 
للقيام بعمل أو مهمة



بعض الصفات شخصية تعتبر مهارات 
ومجاالت قوة يمكنك نقلها من بيئة إلى أخرى 
مثل المنزل أو المدرسة أو العمل أو التطوع. 

يمكن استخدامها في العديد من البيئات 
المختلفة ، عبر المهن ، بغض النظر عن نوع 

العمل. ربما تكون قد اكتسبت مهارات قابلة 
للتحويل مثل العمل التطوعي أو خدمة المجتمع 

أو القيادة أو العمل في الفرق أو مهارات 
التواصل الفعال. 

مهنية /حياتيةالمهارات الشخصية
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"المعلمون 
يفتحون األبواب ، 

لكن يجب أن تدخل 
بنفسك.“ 

- مثل صيني



الـفرص 

الفرصة هي ظرف مالئم أو مفيد أو مجموعة من الظروف ولكن هذا تعريف عام 
ويمكن أن يعني أشياء مختلفة ألناس مختلفين. ما قد يكون فرصة وظيفية لشخص ما 

قد يxنظر إليه على أنه انتكاسة مهنية لشخص آخر. 

الحياة مليئة بالفرص ولكن القليل منا قادر بالفعل 
على االستفادة من الفرص التي تلقيها الحياة امامه. 

معظم الناس لألسف غير مهيئين للفرص ألنهم 
ببساطة ال يمتلكون المعرفة والمهارات والدعم 

واألدوات ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة من 
الفرص. ونتيجة لذلك ، يتم اتخاذ قرارات متسرعة 

ومهملة تحول الفرص إلى مشاكل ال يمكن التغلب عليها. 

الفرص الحقيقية تأتي من خالل قناة واحدة ، وتلك القناة دائمGا ما تشمل األشخاص. 
نعم ، الناس هم العامل الرئيسي الوحيد الذي يمكن أن يساعد في توجيه الفرص 

باتجاهك. غالبGا ما يقال ”إن األمر ليس بما تعرف ، بل من تعرفه“. مع وضع ذلك 
في االعتبار ، من المهم قضاء الوقت بانتظام في التواصل مع األشخاص الذين يمكنهم 

مساعدتك على المضي قدمGا وتحقيق أهدافك. 

الحقيقة هي ان الفرص ال تأتي مغلفة في سلة هدايا ولكن تمر مرتدية ثيابGا قذرة. 
بعبارة أخرى ، غالبGا ما يتم إخفاء فرص الحياة 
في شكل مشاكل تتطلب عمالً شاقًا وانزعاجGا 
عاطفيGا كبيرGا. ولهذا السبب يفشل معظم الناس 

في التعرف على الفرص. إنهم يفشلون في 
إدراك الفرصة ألنهم يتوقعون أن تُمنح لهم 

الفرص على طبق من ذهب. 

حدد مجاالت النمو االقتصادي أو الفرص التي 
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الفرص

ظرف مالئم أو مفيد أو 
مجموعة من الظروف

"في منتصف 
الصعوبة تكمن 

الفرص."  

- البرت اينشتاين



تهمك. تحقق من البيانات حول أكثر الصناعات الواعدة للوظائف والتي تتميز باألجر 
العالي والنمو. إذا كنت مهتما بوظيفة معينة ، فابحث عن المهارات التي تتطلبها وما 
إذا كان هناك عدد كبير من قوائم الوظائف لهذا النوع من الوظائف. بهذه الطريقة ، 
ستتمكن من مطابقة مهاراتك مع الصناعات التي تبحث عن موظفين ليسدوا الشواغر 

المختلفة لديهم. 

وفي كثير من األحيان تتطلب الفرص درجة معينة من المخاطر. وازن بين مزايا 
وعيوب المشاكل التي تواجهك ، ثم اختر إما التصرف بسرعة لتحقيق أقصى استفادة 

من هذه الفرصة أو المضي قدمGا بدون االستفادة من المشاكل التي تمر بها. األمر 
متروك لك لتقرير ما إذا كانت الفرصة تستحق بالفعل أم ال. قد ال تكون مخاطرك 
مجزية في النهاية ، ولكن تذكر أنه في بعض األحيان تكمن القيمة الحقيقية للفرصة 

في الخيارات التي تُترك دون اتخاذها. 

الـتقاء الـمهارات بـالـفرص 

قال أبراهام لنكولن ذات مرة: سأستعد وستأتي فرصتي 
يومGا ما. وراء كل نجاح ساعات وأيام وشهور 

وسنوات من التحضير وليس كما يبدو لآلخرين أنه 
نجاح بين عشية وضحاها. في الواقع ، وفقًا لمالكولم 

جالدويل ، يستغرق األمر 10000 ساعة من الممارسة 
والتمرين لكي تصبح خبيرGا في أي تخصص. 

أسوأ سيناريو محتمل في حياة أي شخص هو إتاحة الفرصة 
المناسبة لتقديم نفسه عندما ال يكون مستعدGا بشكل كاف|. لقد فقد الكثير من الناس 

فرص مهم للنجاح  ألنهم لم يكونوا مستعدين عندما جاءت هذه الفرصة. 

اهتمامي بالتكنولوجيا ساعدني كثير في سنوات عملي. من المهارات التي اكتسبتها 
وحرصت على تطويرها هي استعمال برامج الكمبيوتر وبرامج مايكروسوفت. في 

كثير من األحيان كنت أحتاج حساب ميزانيات ومبالغ مالية ضخمة تصل إلى ماليين 
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املهارات

الفرص

النجاح



الدوالرات على جهاز الكمبيوتر مع الحفاظ على 
سرية األرقام. فكنت أقوم بعمل مصفوفات 

األرقام والمعادالت الرياضية للحساب بنفسي 
بدون طلب المساعدة من المساعدين في المكتب 

أو من الزمالء.  

وكذلك كنت أقدم الكثير من العروض الضوئية 
(بريزنتيشن) وبعضها كان يجب تحضيره في 

وقت قصير جدا فكنت أجلس في المكتب 
وأحضر العرض بنفسي على جهاز الكمبيوتر المحمول ثم اتجه إلى مرقع التقديم 
وأحدث العرض أو أعدل عليه بنفسي بدون الحاجة لمساعدة أحد. سرعة إعداد 

العروض وسرية إعداد الميزانيات كانت من الكفاءات التي تميزت بها وكانت من 
األسباب الرئيسية لترقياتي ومكافآتي القيمة خالل سنوات العمل. 

االهـتمامـات 

االهتمامات هي األشياء التي تحب القيام بها وتجعلك 
سعيدGا وتمنحك أكبر قدر من المتعة. على سبيل 
المثال ، إذا كنت تحب السفر أو القراءة أو لعب 

كرة القدم ، فاكتبها. يمكن أن تساعدك هذه الهوايات 
في اكتشاف التجارب التي تستمتع بها ح�ق�ا ، مثل 

التواجد في بيئة سريعة الخطى ، أو العمل مع 
اآلخرين أو القدرة على مقابلة أشخاص مختلفين بانتظام.   

هذه بعض األسئلة التي ستساعدك في التعرف على اهتمامتك حاول اإلجابة عليه 
لتتعرف على اهتمامتك الشخصية: 
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االهتمامات
األشياء التي تحب القيام بها 
وتجعلك سعيًدا وتمنحك أكبر 

قدر من المتعة

"أشعر أن الحظ 
هو اجتماع  
التحضير مع 

الفرصة.”  
- أوبرا وينفري 



تعرف علي اهتماماتك

ماذا تفعل في وقت فراغك؟1

ما هي األنشطة التي شاركت فيها مؤخرا (أكاديمية ، ثقافية ، اجتماعية ، خدمية)؟2

ما هي الدورات المفضلة لديك من السنوات القليلة الماضية؟3

ما هو الشيء الذي حققته وكان األكثر إرضاءG لك؟4

ما هي قضايا العالم التي تهمك؟5

تخيل أنك خبير أو استشاري في مجال عملك. ماذا سيكون؟6

عن ماذا سوف تكتب إذا تم منحك الوقت والموارد لكتابة رواية.؟7

إذا كان بإمكانك تبادل الوظائف مع أي ثالث أشخاص ، فمن سيكونون ولماذا؟8

ماذا ستحاول عمله إذا علمت أنك لن تفشل؟9
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 الـتقاء االهـتمامـات بـالـفرص 

الحرفة هي التقاء االهتمامات بالفرص التي 
تقدمها الحياة لك. والحرفة هي مهنة تأسست 
على تدريب تعليمي متخصص ، والغرض 

منها هو تقديم مشورة موضوعية وخدمة 
لآلخرين ، مقابل تعويض مباشر ومؤكد ، 

بصرف النظر تمامGا عن توقع مكاسب 
تجارية أخرى. 

تعكس االهتمامات المهنية كيف يفضل الشخص ألنشطة عمل معينة وبيئات العمل. 
وفقًا لنظرية RIASEC ، التي وضعها عالم النفس األمريكي جون آل هوالند في 

السبعينيات ، يمكن تنظيم االهتمامات في العمل في ستة مجاالت: الواقعية ، 
واالستقصائية ، والفنية ، واالجتماعية ، والمغامرة ، والتقليدية. يمكن تحديد اهتمامات 

الشخص من خالل هذه األنواع الستة وتصنيف بيئات العمل المناسبة له. مواءمة 
بيئات العمل مع اهتماماته تؤدي إلى زيادة الرضا في العمل وتعزز أيضGا إمكانية 

تحقيق النجاح الوظيفي. 

أظهرت األبحاث أن التطابق بين االهتمامات وبيئات العمل يؤثر إيجابيا على األداء. 
يكون هناك حافز قوي لدى الشخص لتكريس الجهود لتطويرية والمعرفة والمهارات 
ذات الصلة عندما تتماشى المهنة مع اهتماماته. تطابق االهتمامات مع بيئات العمل 

يعزز من وضع أهداف عليا واتخاذ اإلجراءات 
األزمة لتحقيق تلك األهداف.  

الـتقاء االهـتمامـات بـالـمهارات 

إنجاز الكثير من المهام يتم عندما تلتقي المهارات 
الشخصية مع االهتمامات. وكما ذكرنا سابقا فإن 

االهتمامات هي األشياء التي تحب القيام بها 
وتجعلك سعيدGا، وعندما تمتلك المهارة األزمة 
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سوف تنجز بقدر عالي جدا. إذا كانت اهتماماتك الطبخ والتمتع بألذ الوجبات ولديك 
مهارة الطبخ فإن إنجازاتك في المطبخ سوف تتفوق على الكثير من حولك وسوف 

تكون السبب الرئيسي لزيادة وزنهم أيضا! أما إذا كانت من اهتماماتك الرياضة 
والصحة البدنية ولديك مهارة في إحدى الرياضات فإن إنجازك في هذه الرياضة 

سيتحدث عنه الجماهير المحلية والعالمية. 

الـتقاء االهـتمامـات بـالـمهارات 
والـفرص 

وضح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي 
لفيسبوك،  في خطاب التخرج لعام 2017 

في جامعة هارفارد ، ”ان الغاية هي الشعور 
بأننا جزء من شيء أكبر من أنفسنا و 

نحتاجه في حياتنا، وأن الغاية هي العلم بإن 
لدينا شيء أفضل أمامنا لنعمل من أجله. 

الغاية هو ما يخلق السعادة الحقيقية ... لكن 
ال يكفي أن يكون لديك غاية لنفسك. عليك أن 

تخلق إحساسGا بوجود غاية لآلخرين“.  

الغاية هي سبب عمل الشيء أو سبب إنشاءه 
أو تواجد شيء من أجله. الغاية ستحدد ما 

سوف تركز جهدك ووقتك لتحقيقه في مهنتك. 
والغاية كما وضحنا في األقسام السابقة من هذا 

الكتاب هي التقاء المهارات واالهتمامات 
والفرص أو بمعنى آخر هي الحرفة التي تمكن 

الشخص من إنجاز المهمة الرئيسية بنجاح. 
لكتابة الغاية المهنية يمكن االستعانة بالنموذج 

التالي: 

www.Malallah.consulting 16 تحديث 2.0 - ٤ سبتمبر ٢٠٢٠

"الفرق بين 
األشخاص الناجحين 

واألشخاص 
الناجحين حقًا هو أن 
األشخاص الناجحين 
حقًا يقولون ال لكل 

شيء تقريبًا.“ 
- المليادير وارن بافيت



غايتي هي [إشباع اهتماماتي] باستخدام [المهارات 
الحالية أو التي سأكتسبها بالمستقبل] لتحقيق 

[الفرص المستقبلية أو األهداف]. على سبيل المثال: 
غايتي هي تقديم خبرتي الشخصية لمن يحتاجها 
بواسطة الدورات التدريبية التي أعدها وأقدمها 

وجها لوجه او عبر اإلنترنت وذلك لتطوير المجتمع 
المحلي والعالمي. 

يمكن كتابة الغاية المهنية بطريقة أخرى وهي باستخدام نقاط التقاء عناصر نموذج 
الغاية. يمكن كتابة الغاية المهنية كالتالي: 

مهمتي هي [تنمية وتطوير مهاراتي] للوصول إلى [المسمى الوظيفي أو المركز] 
واقتناص [الفرص المتاحة]  لتحقيق [الغاية]. أو 

بالتحديد يمكن كتابة الغاية كما بالمثال التالي: 

مهمتي هي الحصول على بكلويوس هندسة 
الكمبيوتر والعمل كمهندس في مشاريع جديدة في 
برمجة المواقع االكترونية ثم توفير ثروة صغيرة 
من هذه المشاريع إلطالق مشروعي الخاص في 

الذكاء االصطناعي لتحقيق االستقالل المالي 
وحرية العمل كمبادر بعد نجاح المشروع. لكتابة هذا الكتاب كان بيان الغاية لدي هو: 

مهمتي البحث واالستنتاج من جميع مصادر البحث المتاحة لتقديم نفسي ككاتب 
محترف للجمهور وتقديم كتاب مختصر عن اختيار المهنة المناسبة للقراء لالرتقاء 

بالوعي المهني للمجتمع والتميز في المهنة المناسب لكل فرد. 
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رؤيـتي 
عندما بدأت العمل في شبابي، في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كنت في أسفل 

الهرم الوظيفي في دائرة العمليات وأتذكر عندما كنا خارجين من العمل في أحد أيام 
الصيف الحاره توقفت إحدى سيارات النقل (بيك أب) المارة لتوصيلنا إلى بوابة 

الخروج بسبب بعد المسافة وحرارة الجو. ركب زمالئي بجانب السائق وجلست أنا 
بالخلف وكان الطريق غير مريح قليال ولكن كنت أفكر أنه ليس هذا هو العمل الذي 
أريد أن اعمله لبقية حياتي ألني كنت أعتقد بان لدي إمكانيات وطموح أكبر وأفضل 

من العمل في وظيفة روتينية. علما بأنه في ذلك الوقت كان مرتبي أعلى من زمالئي 
كلهم وكنت سبب لغيرة بعضهم. قررت أن 

اختار مهنتي المستقبلية التي تستحق أن اجتهد 
من أجلها ووقع اختياري على أن يكون المسمى 

الوظيفي لي في المستقبل هو مدير العمليات 
لنفس المصفاة التي أعمل بها. ثم أخذت أفكر 
ماذا يجب على أن اعمل حتى أصل إلى هذه 
الوظيفة وهي تعتبر قمة الهرم في الدائرة.  

بسبب قلة خبرتي وبساطة تفكيري في ذلك العمر ضننت أن العمل الجاد لساعات 
طويلة سوف يوصلني في يوما ما إلى كرسي مدير العمليات. واستمريت في هذا 

التفكير حتى في يوم من األيام رأيت أحد الشباب الكويتيين يوقف سيارته الفارهة التي 
وفرتها له الشركة ويدخل موقع العمل. سألت أحد زمالء العمل القدامى كيف استطاع 

هذا الشاب الكويتي الوصول إلى هذا المنصب الذي كان ال يصل له إال األجانب 
والقليل من الكويتيين. فأجابني بكل بساطة ”أنه مهندس… ومتخرج من أحد الجامعات 

األمريكية“. فعرفت وقتها أن الطريق السريع للوصول إلى المراكز العليا يمر من 
خالل العلم والتعلم. وانشغلت بالتفكير بعدها لعدة أيام وأنا أتصور نفسي في منصب 

مدير العمليات وما هي التغييرات التي سوف أحرص على تنفيذها حين أصل إلى ذلك 
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"القادة مقيدون 
برؤيتهم وليس 

بقدراتهم." 
- روي تي بينيت



المنصب. هذا التصور والخيال كان رؤيتي الشخصية لما أود أن أحقق في المستقبل 
القريب. 

مـا هـي الـرؤيـة 

الرؤية تعتبر بيانا بسيطا يوضح إلى أين يريد 
الشخص أو القائد الوصول إليه وما يريد أن 
يصبح عليه المجتمع الذي يتعايش معه في 

المستقبل. والرؤية هي القدرة على إغالق عينيك 
وتخيل مستقبل لم يكن موجودGا بعد. إنها القدرة 

على رؤية ما وراء الفوضى التي قد تكون 
أمامك، والتخلص منها وتنظيفها ورؤية مستقبل 
غير موجود بعد ولكن تأمل أن يكون أفضل مما 

هو عليه اآلن. 

األهداف هي الخبرات واإلنجازات الفردية التي 
تسعى لتحقيقها والرؤية هي الصورة األكبر التي 

تحتوي هذه األهداف. رؤيتك تحدد من تريد أن تكون ، وما الذي تريد أن تشتهر به ، 
ومجموعة الخبرات واإلنجازات التي تهدف إليها. رؤيتك تساعدك في تحديد األهداف 

من خالل إعطائك إطار عمل لتقييم تلك األهداف. 

بـيان الـرؤيـة الـشخصية 

يجب أن يكون لديك رؤية لنفسك. يجب أن يكون لديك رؤية لعائلتك أو أي شخص 
آخر تهتم ألمره. إذا كنت تعمل في شركة فيجب أن يكون لديك رؤية للمكان الذي 

ستصل إليه في المستقبل. تخيل موقع عملك المستقبلي والمسمى الوظيفي الذي تطمح 
للوصول إليه. تخيل المرتب الذي سوف تحصل عليه وما يمكنك تحقيقه بهذا المرتب. 

ال ينبغي أن تقتصر رؤيتك على الترقيات والمسميات الوظيفية فقط، بل يفضل أن 
تشمل كيف سوف تؤثر في العالم من حولك أو على االقل المجتمع المحلي ، وما تريد 

تغييره ، وما تريده أنت، وما تريد معرفته. 
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”اكتشف 
ما تحب القيام به 

بشكل أفضل ، 
واطلب من 

شخص ما أن 
يدفع لك مقابل 

القيام به.“ 
-كاثرين وايتهورن



الشغف وااللتزام مطلوبين لتشكيل وتطبيق الرؤية الشخصية التي تتطلب بعض التغيير 
والخروج من منطقة الراحة التي يتمتع بها الشخص حاليا. قد يكون التغيير غير 
مرغوب ولكنه و أحد سمات الحياة السعيدة. قد يكون الشخص ملتزمGا وشغوفًا 

باألشياء التي يؤمن بها ويهتم بها، ولكن يجب تحقيق التوازن بين الشغف  إلنجاز  
الرؤية وبين المرونة لتغييرها وتطويرها بعد النظر إلى المعلومات الجديدة والخبرات 

الجديدة والمعرفة الجديدة التي تواكب متغيرات الحياة. فيجب أن يكون الشخص 
متحمسGا بدون عاطفة تربطه برؤية محددة كانت جميلة في حقبة زمنية ماضية.  

بيان الرؤية الشخصية يعتبر نظام توجيه (GPS) شخصي لك وهو بمثابة المرجع 
لجميع القرارات التي تتخذها في الحياة. يمنحك بيان الرؤية الشخصية خارطة لشق 
الطريق في عالم يوفر خيارات غير محدودة لشغل واستهالك وقتك في ما ينفع وما 

الينفع. فبيانات الرؤية الشخصية تعتبر استراتيجية للحصول على النتائج التي تريدها 
في الحياة و خريطة توضح لك كيفية الوصول إلى قمة أحالمك ودليلك للقبول 

والرفض في بحر من الخيارات الغير منتهية. 
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مما تتكون الرؤية



لكتابة رؤيتك الشخصية اتبع الخطوات البسيطة هذه: 

حدد نقاط قوتك والتي تعتبر من المهارات المطلوبة في مجتمعك أو منظمتك ١.

فكر في قيمك الشخصية التي ٢.
تحدد تصرفاتك وقرارات. 

قم بتقييم كيف يمكن لمهاراتك أن تحل ٣.
مشاكل العالم من حولك أو 

على األقل المجتمع الذي تعيش فيه. 

حدد المهنة والوظيفة التي تود الوصول لها ٤.

تفكر في النقاط السابقة ثم اكتب بيان رؤيتك الشخصية الذي يتكون تقريبا ٥.
من ٣٠-٤٠ كلمة. 

فيما يلي بعض األمثلة على بيانات الرؤية الشخصية. تذكر أن بيانك يهدف إلى 
التعبير عن هويتك كفرد وما هو هدفك المهني. استخدم هذه األمثلة كمصدر إلهام. 

”هدفي المهني هو أن أصبح طبيبة تعمل في مستشفى كبير. لطالما أردت •
مساعدة الناس على عيش حياة صحية.“ 
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لكتابة رؤيتك الشخصية 

اسأل نفسك:  

ما هي األنشطة التي 

تجعلك تفقد شعورك 

بالوقت؟

فوائد بيان الرؤية الشخصية 

يشجعك على التفكير العميق بأمور حياتك% 

يساعدك على فحص أعمق أفكارك ومشاعرك% 
يوضح ما   المهم بالنسبة لك% 

يعزز الشعور بقيمك الشخصية% 
يمّكنك من إحراز تقدم ملحوظ في األهداف الطويلة المدى%



”أريد العمل مع الشباب في المجتمع كإخصائي •
اجتماعي. لقد ألهمتني موهبتي كشخص ودود 

والتزامي القوي بالعدالة لمساعدة اآلخرين 
األقل حظًا.“ 

”هدفي الوظيفي هو أن أصبح الرئيس •
التنفيذي لشركة تكنولوجيا. إنني مدفوع بقدرة 

التكنولوجيا على التأثير على االتصاالت العالمية 
وتركيزي الشخصي لتقديم الحلول لألشخاص األقل حظا في الحصول على 

التكنولوجيا.“ 

من امثلة بيانات الرؤية للمنظمات المشهورة: 

بيان رؤية مايكروسوفت عند التأسيس: ”كمبيوتر •
على كل مكتب وفي كل منزل“ 

رؤية مايكروسوفت الجديدة: ”مساعدة •
األشخاص والشركات في جميع أنحاء 
العالم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة“. 

فيسبوك ”تواصل مع األصدقاء والعالم من •
حولك على فيسبوك“.  

رؤية جمعية حقوق اإلنسان هي بكل بساطة ”المساواة للجميع“  •

اما رؤية جمعية الزهايمر فهي ”عالم خال من مرض الزهايمر“. •
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لكتابة رؤيتك الشخصية 

اسأل نفسك:  

ما الذي يجعلك تشعر 

بالرضا عن نفسك؟

لكتابة رؤيتك الشخصية 

اسأل نفسك:  

بأي مجال يطلب الناس 

منك المساعدة فيه؟



الـتعرف عـلى الـقيم الـشخصية 
بعد التعرف على رؤيتك المستقبلية وكتابتها بوضوح يجب التعرف على قيمك 

الشخصية وكيف يمكن أن تؤثر هذه القيم على اختيار مهنتك. السؤال األول الذي 
يجب سؤاله هنا هو: ما هي قيمك الرئيسية؟ هل هي االستقرار المالي أم مساعدة 

اآلخرين أم االستقالل من القيود الحالية أو المستقبلية. ما هي المهارات الشخصية التي 
تمتلكها؟ هل مهاراتك الشخصية تشمل إدارة الوقت أو التواصل أو الثقة الشخصية أو 
حل المشكالت. ما هي المهارات الفنية التي تمتلكها؟ هل أنت ماهر في تحليل البيانات 

أو التخطيط االستراتيجي أو البحث في المصادر 
الموثوقة أو تستطيع التحدث بلغات أخرى. ما هي 
قدراتك الطبيعية؟ هل تحب الكتابة أو تحب القيادة 

والمواجهة أو تستطيع بيع المنتجات والخدمات بدون 
أن تتردد. هل من قدراتك الطبيعية إدارة المشاريع 

والتواصل والتخطيط. بماذا تهتم؟ هل تهتم 
بالتكنولوجيا أو الكتابة أو الطب أو التصميم. 

الكثير منا ال يعرف قيمه الشخصية بالتحديد أوال يفهم ما هو األكثر أهمية بالنسبة له. 
ولكن يركز على ما يقدره المجتمع والثقافة العامة ووسائل اإلعالم. اليك هذا التحدي 

البسيط، هل تستطيع كتابة أهم خمس قيم لديك؟ ربما تستطيع ذلك ولكن بدون المرور 
بعملية اكتشاف الذات يصعب على الكثير منا تحديد قيمهم 

الشخصية األساسية. لمساعدتك في الكشف عن قيمك 
الشخصية األساسية اتبع هذه الخطوات البسيطة: 

تذكر تجاربك في الحياة التي تركت أثر في ١.
نفسك. تذكر ماذا كان يحدث لك؟ وماذا جرى 
بالضبط وما هي القيمة الشخصية التي استندت 

عليها في ذلك الوقت. 
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أنا لست 
نتاج ظروفي. أنا 

نتاج قراراتي. 
- ستيفن كوفي

لمعرفة قيمك الشخصية 

اسأل نفسك:  

ما هي المبادئ التي 

تؤمن بها بشدة؟



ما هي القيم الملغاة أو التي تحاول تناسيها. تذكر الوقت الذي شعرت فيه ٢.
بالغضب أو اإلحباط أو االنزعاج. ماذا حدث وما هي القيمة الشخصية التي كنت 

تحاول قمعها؟ 

ما هي قواعد السلوك الشخصية التي تحافظ عليها دائما؟ في قاعدة هرم مازلو ٣.
تقع االحتياجات األساسية لحياة اإلنسان مثل التنفس 

والشراب والطعام. وفي قاعدة سلوكك 
الشخصية هناك أشياء إضافية تود تملكها 
لتشعر باالكتفاء. من األشياء المهمة أيضا 

عند بعض الناس التعبير اإلبداعي عن 
الذات واالهتمام في مستوى القوى الصحية 

والحيوية. والشعور باإلثارة والمغامرة والعلم 
والتعلم. 

القائمة المبدئية للقيم الشخصية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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لمعرفة قيمك الشخصية 

اسأل نفسك:  

ما الذي يجعلك تشعر 

بالرضا عن نفسك؟



بعد المرور في الخطوات الثالثة السابقة تجد ٤.
نفسك قد أعددت قائمة بالقيم قد تزيد عن ٢٠ 
أو ٣٠ قيمة شخصية. هذا العدد كثير، ولذلك 

يفضل جمع القيم المتشابه مع بعض. على 
سبيل المثال نجد القيم مثل المساءلة 

والمسؤولية وإدارة الوقت مرتبطة ببعضها 
البعض. وكذلك قيم مثل التعلم والنمو والتنمية مرتبطة 

ببعضها البعض. 

سلط الضوء على الموضوع المركزي لكل مجموعة من المجموعات التي ٥.
أعددتها في الخطوة السابقة. إذا كانت لديك مجموعة من القيم التي تتضمن 
الصدق والشفافية والنزاهة والصراحة والصدق. فربما كلمة النزاهة تمثل 

المجموعة بكاملها. 

انتقي أهم القيم األساسية الشخصية لك حسب األهمية التي تراها شخصيا. وتأكد ٦.
بأن القيم الشخصية وأهميتها يختلفان من شخص إلى آخر. فعليك انتقاء وترتيب 

القيم األساسية كما تراه أنت وليس حسب ما يمليه عليك مجتمعك أو وسائل 
التواصل االجتماعي أو القنوات اإلعالمية. 

يأتي دور اإلبداع بمنح قيمك الشخصية سياقًا أكثر ثراءG. إبرز القيم في عبارات ٧.
أو جمل ال تنسى وتساعد على توضيح المعنى الكامن وراء كل قيمة وتمنحك 

الفرصة لجعل القيمة عاطفية أكثر. 

استخدم كلمات ومفردات ملهمة. إن أدمغتنا •
سريعة في حذف أو تجاهل كل ما هو 

عادي وشائع. 

أبحث عن الكلمات التي تثير ردود فعل •
عاطفية. 
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مهما كان 
ما تقرر القيام به ، 

تأكد من أنه 
يسعدك. 

- باولو كويلو

لمعرفة قيمك الشخصية 

اسأل نفسك:  

إذا كان عليك تعليم شيء 

ما ، فماذا ستدرس؟



اجعل بيانات القيمة غنية وذات مغزى لك حتى تلهمك لدعمها. •

بعد االنتهاء من قائمة القيم األساسية ابتعد عنها وراجعها في اليوم التالي بعد ليلة ٨.
نوم هانئة. راجع قائمتك وتبين شعورك نحو كل قيمة، هل تشعر أن هذه القيمة 
المختارة تتفق مع شخصيتك؟ تأكد من أي قيمة ال تتسق مع هويتك أو كما لو 

كانت تنتمي إلى شخص آخر مؤثر في المجتمع. وفي األخير تحقق من ترتيب 
أولوياتك حسب األهمية. 

قائمة القيم الشخصية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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عـالقـة الـقيم الـشخصية بـالـمهنة الـمحفزة 

من المحفزات الوظيفية الرئيسية هي توافق قيم الموظف الشخصية مع قيم المنظمة 
التي يعمل بها.  

إذا كانت قيمتك الشخصية الرئيسية هي:  

القوة في السلطة والهيبة فإن العمل كمحامي أو عضو في إحدى مجموعات •
الضغط السياسية أو السلك العسكري تعتبر من الوظائف المحفزة لك. 

أما إذا كانت قيمك الشخصية هي التحكم مثل اإلدارة والضبط واتخاذ •
القرار فإن عملك كمحاسب أو مراقب الحركة الجوية تناسبك أكثر باإلضافة إلى 

العمل كمهندس مدني أو مدير عمليات. 

إذا كانت الثروة والسلطة والممتلكات من قيمك فإن أفضل وظيفة لك قد تكون •
العمل كمصرفي أو مطور عقاري أو مدير مبيعات أو طبيب أسنان. 

االبتكار واإلبداع فإن أفضل وظيفة لك قد تكون مطور برامج كمبيوتر أو مدرس 
ابتدائي أو مصمم أزياء أو صحفي. 

المغامرة والتحدي واكتساب الخبرات الجديدة •
قيم شخصية جيدة فإذا كانت لديك هذه القيم 

فإن أفضل مهنة لك قد تكون طيار هليكوبتر 
أو ضابط بالجيش أو تاجر تجزئة. 

أما إذا كانت قيمك الشخصية هي األعمال •
الخيرية والعدالة واألخالق فإن من أفضل 

المهن لك هي منضم أعمال خيرية أو مدير 
سكن أوموظف هجرة أو إخصائي اجتماعي. 

www.Malallah.consulting 27 تحديث 2.0 - ٤ سبتمبر ٢٠٢٠

ابدأ بعمل ما هو 
ضروري ، ثم ما 

هو ممكن ، 
وفجأة ستقوم 

بعمل المستحيل. 
- فرانسيس األسيزي



قـيم نـفسك 
قبل أن تتمكن من اختيار المهنة المناسبة ، يجب أن تتعرف على قيمك واهتماماتك 

ومهاراتك وقدراتك وتوافقها مع نوع شخصيتك. قد تعرف ما هي هواياتك ولكن قد ال 
تستطيع الشرح بسهولة ما هي القيم المتعلقة بالعمل المهم بالنسبة لك. على الرغم من 

أنك قد تعرف بعض األشياء التي تجيدها ، فقد ال 
يكون لديك قائمة كاملة بجميع قدراتك. حتى إذا كان 
بإمكانك تقديم ملخص لكل سمة من سماتك ، فهناك 

فرصة جيدة بأنك ال تعرف كيفية استخدام هذه 
المعلومات لمساعدتك في العثور على وظيفة مناسبة.  

بعض المهن قد تكون مناسبة لك أكثر من مهن 
أخرى حتى لو كانت مرغوبة أو تبدو جميل ومربحة 
أو مريحة. استخدم أدوات التقييم الذاتي واالختبارات 

المهنية لجمع معلومات حول قيمك واهتماماتك 
ومهاراتك وقدراتك. بعض اختبارات التقييم 

المشهورة هي مايلز بريجيز وديسك ومسطرة الحياة. 

لكي ينجح تقييمك الذاتي يجب أن تأخذ في االعتبار 
القيم والمصالح المتعلقة بالعمل ، ونوع شخصيتك 

وما تملك من قدرات وكفاءات. كل هذه الخصائص 
تشكل من أنت ، لذا فإن تجاهل أي منها سوف 

يوصلك لنتيجة غير مرغوبة أو غير فعالة. 

الـقيم الـمتعلقة بـالـعمل 

كما ذكرنا سابقا في التعرف على القيم الشخصية فإن قيمك هي األفكار والمعتقدات 
التي تهمك. يمكن أن تشمل القيم المتعلقة بالعمل االستقاللية والهيبة واألمن والعالقات 

الشخصية ومساعدة اآلخرين وجدول العمل المرن والعمل في الهواء الطلق ووقت 
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 خــــرافــــة
 

عليك أن تعمل $ هذا 
اجملال لتتعرف على 

مهنة 
في حين أنه من الصحيح أنه ال 

يمكنك معرفة كل ما يجب 
معرفته عن مجال وظيفي 

حتى تشغل منصبا فيه لتتمكن 
من معرفة ما يكفي التخاذ قرار 
بشأن ما إذا كان الدور مناسبا 

لك% هناك العديد من الطرق 
للتعرف على الوظيفة ، بما في 

ذلك قراءة المراجعات من 
موظفي الشركة الحاليين 

والسابقين ، وقراءة المقاالت 
والبحث في الموارد المنشورة%



الفراغ والراتب المرتفع نسبيا. إذا أخذت هذه األشياء في االعتبار عند اختيار مهنة ، 
فلديك فرصة أفضل لتحقيق الرضا الوظيفي. 

االهـتمامـات 

ما يعجبك وما تكرهه في األنشطة المختلفة يشكل اهتماماتك. اكتشف علماء النفس منذ 
سنوات عديدة أن األشخاص الذين يتشاركون في نفس االهتمامات ينخرطون بنفس 

نوع العمل. بناءG على هذه النظرية ، طور قائمة لجرد االهتمامات الشخصية األقوى 
لديك. 

الـموهـبة والـكفاءة 

الموهبة الطبيعية للفرد أو قدرته على اكتساب 
مهارات تشمل الرياضيات ، والعلوم ، والفنون 

المرئية ، والموسيقى ، والتواصل الشفهي أو 
الكتابي. باإلضافة للقراءة واستيعاب الكم الهائل 

من المعلومات والمنطق والبراعة اليدوية 
والميكانيكا. قد يكون لدى الشخص كفاءات متعددة 
ولكن من المهم الوضع في االعتبارك أن امتالك 

الكفاءة لشيء ما ، ال يعني بالضرورة محبة القيام 
بها. قد يستمتع الشخص باستخدام مهارته وكفاءته 
في مجال معين ولكن ليس بالضرورة أن تصبح 

هذه المهارة مهنة مناسبة له. 

نـوع الـشخصية 

يتكون نوع شخصيتك من سماتك االجتماعية ، والدوافع التحفيزية ، واالحتياجات ، 
والمواقف التي تتخذها خالل االختيارات والمواقف الصعبة. بعض اختبارات التقييم 

المشهورة هي مايلز بريجيز وديسك ومسطرة الحياة. يمكن أن تساعدك هذه 
االختبارات على معرفة شخصيتك واختيار مهنة معينة أكثر مالءمة لك ، وكذلك أي 

من بيئات العمل مناسبة لك من غيرها. 
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إذا عُرض عليك 
مقعد على 

مركبة فضائية  ال 
تسأل عن أي 

مقعد مخصص 
لك! فقط اصعد 

المركبة. 
- شيريل ساندبرج



نـقاط الـقوة والـضعف 

كل واحد منا لديه بعض نقاط القوة وبعض نقاط 
الضعف. الهدف هو معرفة ما تجيده حقًا. هل 

أنت جيد في سرد القصص؟ هل تجد ارشاد 
اآلخرين وتوجيههم شيء سهل؟ هل تحب تعليم 

الطالب؟ يجب أن يكون هناك شيء تشعر 
بشغف تجاهه وتجيد فعله. أنت بحاجة إلى 

معرفة ما هي تلك المهارات وما هي نقاط القوة 
 SWOT “التي لديك. سيساعد تحليل ”سوات

الشخصي كل من يقوم به ليصبح أفضل نسخه 
من نفسه. إلجراء التحليل ، اسأل نفسك أسئلة 
حول كل مجال من المجاالت األربعة التي يتم 

فحصها. الصدق أمر بالغ األهمية للتحليل لتحقيق 
نتائج حقيقة. حاول أن ترى نفسك من وجهة 

نظر زميل أو متفرج اثناء القيام بالتحليل وانتقد 
نفسك بموضوعية. 

من المهم أيضGا تخيل اإلمكانيات التي من 
الممكن أن تحققها. ال تقصر نفسك على نقاط 

القوة التي تظهرها ح�الِي�ا في وظيفتك 
ولكن أنشأ قائمة بكل نقاط قوتك ، حتى تلك التي 
كانت مهملة لفترة من الوقت. واهتم بشكل خاص 
باألشياء التي لديك والتي ال يفعلها زمالءك. فكر 

بما يجعلك مختلف وفريد ومميز. 
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 خــــرافــــة
 
يجب أن حتدد مسارك 

املهني بالكامل 

في حين أن الكثير من الناس 
يعطون اهتماما عالي لمعرفة ما 

يريدون القيام به بالضبط من وجهة 
نظر مهنية ، ولكن يمكنك معرفة كل 

ذلك أثناء مرورك بالخبرات المختلفة 
وتجرية األشياء الجديدة% رائد 

األعمال والمتحدث التحفيزي غاري 
فاينيرتشوك كثيًرا ما يشجع جمهوره 

الطموح على االستفادة من 
شبابهم وتجرية دورات مختلفة وحتى 

المحاولة والفشل في ما يودون 
تجريته% يمكن أن تكون تجرية التعلم 

أثناء تأسيسك مشروع تجاري ال 
تقدر بثمن% في الوقت الحاضر ، يغير 
الناس وظائفهم عدة مرات على 

مدار حياتهم ويكتسبون مختلف 
الخبرات والمهارت من كل وظيفة%



يحتاج تحليل سوات تخصيص وقت للتفكير فيه بعمق ثم إعادة النظر فيه في اليوم 
الثاني. يفضل عدم التفكر في كل شيء في جلسة واحدة الن قد تكون هناك عدة افكار 

أخرى تدور في عقلك خالل هذا اليوم وهذه األمور قد تكون أكثر األفكار صلة لهذا 
التحليل. من الطبيعي العودة إلى هذا التحليل عدة مرات على مدار أسبوع أو أسبوعين 

للحصول على أفضل اإلجابات. 

ابدأ بتحديد نقاط قوتك وهي السمات أو المهارات التي تميزك عن اآلخرين. اسأل 
نفسك هذه األسئلة: 

ما الذي تجيد عمله بشكل طبيعي؟ -

ما هي المهارات التي عملت على تطويرها في السنوات الماضية؟ -

ما هي مواهبك الفطرية؟ -

الخطوة التالية هي اكتشاف وتدوين نقاط الضعف 
أو المجاالت التي تحتاج إلى التطور فيها. هذه 
بعض األسئلة التي يجب وضعها في االعتبار: 

ما هي عاداتك وصفاتك السلبية في العمل؟ -

هل يحتاج أي جزء من تعليمك أو تدريبك -
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ال يهم كم 
تسير ببطء ما 

دمت ال تتوقف 
- كونفوشيوس

تعتبر مراجعات الزمالء أكثر ترجيًحا في بعض الشركات%و تستثمر بعض الشركات 
بشكل كبير في ما يقوله الموظفون األقران حول أداء زمالئهم في العمل% في 

قوقل ، على سبيل المثال ، يفيد العديد من الموظفين أنك لن تحصل على 

ترقية على أساس توصية مديرك  إال إذا كان العديد من زمالئك يؤمنون 
بقدراتك في نفس الوقت%



إلى تطوير؟ 

ما الذي يراه اآلخرون على أنه نقاط ضعف -
فيك؟ 

الخطوة التالية هي معرفة الفرص التي توفرها لك 
العوامل الخارجية ويمكنك االستفادة منها. هذه 

بعض األسئلة لطرحها على نفسك: 

ما هي حالة االقتصاد العالمي والمحلي؟ -

هل مجالك المهني ينمو ويزدهر؟ -

هل هناك تقنية جديدة في مجال عملك يمكنك -
تعلمها؟ 

أخيرGا ، انظر إلى أي تهديدات قد تؤثر على 
حياتك المهنية. يشمل هذا الجزء العوامل الخارجية 
التي قد تضر بفرصك في تحقيق أهدافك المهنية أو 

الشخصية. ضع في اعتبارك هذه األسئلة: 

هل صناعتك تتقلص أو تغير اتجاهها؟ -

هل هناك منافسة قوية على أنواع الوظائف -
التي تناسبك بشكل أفضل؟ 

ما هو أكبر خطر خارجي على أهدافك؟ -

يمكنك تقييم نتائج تحليل سوات باستخدام طريقتين شائعتين. األول هو المطابقة بين 
فئتين لتحديد مسار العمل. على سبيل المثال ، مطابقة نقاط القوة بالفرص تبين أين 

يجب أن تكون أكثر نشاطا وما هي اإلجراءات التي يجب أن تتخذها. من ناحية 
أخرى ، فإن مطابقة نقاط الضعف بالتهديدات يكشف المجاالت التي يجب أن تعمل 
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 خــــرافــــة
 

كل شيء على اإلنترنت 
اآلن ، مبا $ ذلك جميع 

الوظائف 
على الرغم من أنه من 

الضروري أن يكون لديك 
وجود قوي على اإلنترنت ، إال 

أنه ال يجب أن يقصر بحثك  عن 
المهنة المناسبة على المجال 

الرقمي% ال يزال هناك بعض 
أصحاب العمل الذين ال 

ينشرون شواغرهم عبر اإلنترنت 
ويجدون موظفين من خالل 
توصيات شفهية من اآلخرين% 

باإلضافة إلى كونك ذا تفكير 
رقمي ال يضر أيضا التواصل مع 

األصدقاء المتنفذين في المهنة 
المرغوية%



عليها أو المواقف التي يجب تجنبها ، مما يتيح لك معرفة المكان الذي يجب أن تكون 
فيه د�فَاع�ي�ا أكثر في وضعك الحالي.  

يكون تحليل سوات الشخصي أكثر قوة إذا اعتمدت على آراء األشخاص اآلخرين 
خصوصا الخبراء أو المرشدين أو الموجهين. إذا كنت ، على سبيل المثال ، جزءGا 

من مجموعة تعليمية في العمل ، أو في الكلية أو الجامعة ، فيمكنكم متابعة تحليل 
السوآت لبعضكما البعض. يمكنك جمع األدلة من زمالئك لدعم التحليل مع التشديد 

على الصدق والصراحة واالبتعاد عن المجاملة.  اما إذا كنت تقوم بهذا التحليل بنفسك 
، فقد ترغب في سؤال األصدقاء والزمالء عن آرائهم حول نقاط القوة والضعف لديك 

، أو اطلب منهم التعليق على مسودة التحليل األولى واقتراح اإلضافات التي يرونها 
ولم تكتشفها بنفسك. 
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يجب تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في سياق المنافسين% إذا 

كانت المؤسسة قوية في صفة معينة ولكن المنافسين أقوى ، فهذا ضعف نسبي% 
ويالمثل ، يمكن أن يصبح الضعف قوة نسبية إذا كان المنافسون أضعف% يمكن 

تقييم الفرص والتهديدات بنفس الطريقة% لذلك نحن بحاةج إلى تحديد نقاط 

القوة النسبية والضعف النسبي والفرص النسبية والتهديدات النسبية%

تشير مجموعة من الدراسات إلى أنك عندما تقدم نفسك لآلخرين ، سوف تميل إلى 
تضمين أي خاصية إيجابية لنفسك يمكنك التفكير فيها% بداًل من ذلك ، تذكر أن 

الناس يشكلون انطباعا عاما عنك% نتيجة لذلك ، فهم ال يجمعون معا جميع أعمال 
الخير التي تفعلها% بداًل من ذلك ، فهم يقيمون متوسط نقاط قوتك% لذا ، عند تقديم 

نفسك لهم ركز  على أفضل ما لديك لتقدمه% 
د% آرت ماركمان ، هو عالم معرفي في جامعة تكساس



اطـلب الـتقييم مـن اآلخـريـن 

إن طلب التقييم من اآلخرين ال يقل أهمية عن تقيمك لآلخرين، وربما يكون أكثر 
صعوبة.  عندما تطلب رأي اآلخرين، تتغلب على غرورك وتفهم أن التقييم يساعدك 

على التطور وتحقيق األهداف الشخصية والمهنية. تذكر بأن تطلب التقييم من 
األشخاص ذوي الصلة بمهنتك الحالية أو التي تطمح لها وتأكد بأنهم مؤهلين لتقييم 

عملك والتوصية بالتحسينات البناءة. 

التركيز على العناصر ذات الصلة بالتقييم تصبح أكثر صعوبة عندما تطلب التقييم من 
اآلخرين. كن محددGا وواضحا في ما تطلبه في التقييم الن هذا الوضوح ال يقدر بثمن 

في نجاح التقييم الصحيح. إذا لم تقم بتحديد األجزاء التي ترغب في التقييم فيها ، 
فأنت تسمح للمقيمين بإرباكك بمعلومات قد يعتقدون أنها ذات صلة بالتقييم. نظم 
أفكارك قبل أن تطلب منهم إبداء الرأي واتبع نظام أو قالب للتقييم لتحقيق أقصى 

استفادة من مالحظاتهم.

تحليل سوآت

نقاط الضعفنقاط القوة

التهديداتالفرص
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سيعتمد تقييمك بال شك على نوع العمل الذي تنجزه والنتيجة المرجوة من األهداف 
التى تعمل عليها ودورك فيها والعديد من العوامل األخرى. ضع في اعتبارك األسئلة 

التالية كدليل عام أثناء إعداد استراتيجية التقييم: 

كيف أؤدي عملي؟ -

ما الذي أفعله جيدGا وما هي مجاالت التحسين؟ -

ما هو تأثيري على اآلخرين؟ -

كيف يتوافق موقفي مع ثقافة الفريق أو المنظمة؟ -

جميع مكونات التقييم مرتبطة ببعضها البعض. ويعتبر تقييمك غير مكتمل إذا 
تم أداءه بشكل غير كامل أو منفصل. قم بتعديل األسئلة وركز دائمGا على 
الهدف االسمي وهو الحصول على تقييم صادق من األشخاص المعنيين. 
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ظهرت المراجعات والتقيمات الموجهة باالهداف في الستينيات من القرن الماضي % 
أصبح االعتقاد بضرورة تقييم الموظفين بناًء على قدرتهم على الوصول إلى 

"األهداف المحددة مسبقا". هذه الفكرة ، المسماة "اإلدارة حسب الهدف"، 

تتطلب من الموظفون ومديروهم إن  يجلسون ويضعون األهداف معا في بداية 
العام ، ثم يتم تقييم الموظف في نهاية العام بناًء على ما إذا كان قد حقق األهداف ام ال%



االخـتيار الـمبدئـي لـلمهنة 
لقد وضعت رؤيتك الشخصية وتعرفت على عالقة 
القيم بالمهنة المحفزة لك وقمت ايضا بتقييم نفسك 

وفتعرفت علي اهتماماتك ومواهبك ونقاط القوة 
والضعف لديك.  

من األفضل اآلن أن تأخذ وقتًا في التأمل الذاتي 
والتفكر قبل اتخاذ أي قرار مهم مثل اختيار المهنة 

المناسبة لك أو اتخاذ قرارات تؤثر على مهنتك 
الحالية. فكر في نوع بيئة العمل التي تريد أن تكون 

فيها ، ونوع العمل الذي تستمتع به ، ومن تريد 
العمل معه ، وما هي الحدود التي تود تجاوزها. 

أثناء قيامك بالتأمل ، قد ترغب في تدوين مالحظاتك 
حتى تتمكن من الرجوع إليها الحقا أثناء تقييمك 

للوظائف المقترحة. 

حدد ما هو المطلوب في مهنتك. من المهم أن 
تعرف ما تحتاجه من الوظيفة في وقت مبكر. على 

سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى الحصول على 
راتب ثابت ، فقد ترغب في تجنب العمل المستقل. 
بمجرد تحديد األشياء الضرورية ، يمكنك استخدام 
مرحلة البحث لتحديد الوظائف التي قد ال تناسبك. 
لتحديد ماذا تريد أن يتوفر في مهنتك مثل الراتب 

العالي أو السفر لبلدان مختلفة أو المزايا الوظيفية.  

هل تحتاج لكسب راتب كافي لعيش حياة كريمة أو 
تحتاج إلى راتب تستطيع التوفير منه لالستثمار في 
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الراتب املرغوب يجب 
ان يحدد مساري 

املهني 

على الرغم من أهمية راتب 
الوظيفة ، إال أنه ليس الشيء 

الرئيسي الذي يجب عليك 
مراعاته عند اختيار المسار 

الوظيفي% إذا كان العمل في 
منصب مبتدئ يساعدك في 

الوصول إلى المهنة الذي تريد 
أن تصل اليها ، فقد تستفيد 

من الحصول على أجر أساسي 
والعمل في طريقك للصعود 

السلم المهني% ريما يمكنك 
الحصول على منصب آخر 

داخل الشركة أو االستفادة من 
الخبرة العملية التي اكتسبتها 

لالنتقال إلى منصب جديد في 
شركة مختلفة% بدأ الكثير من 

األشخاص الناجحين حياتهم 
المهنية بمناصب مبتدئة واستغلوا 

تجريتهم في شيء أكثر أهمية 
الحقا%



مشاريعك الشخصية. هل تحتاج إلى مزايا مضمنة في وظيفتك مثل تغطية الرعاية 
الصحية أو قدر معين من اإلجازات التي تستطيع االستمتاع بها في أوقات محددة. هل 
تحب السفر؟ هل تود الحصول على مهنة تتطلب السفر إلى بالد مختلفة أو فقط السفر 
في حدود بلدك. ماذا يعني لك موقع عملك؟ هل تحب العمل بالقرب من سكنك الخاص 

أو تحب العمل بالقرب من بلدتك التي نشأت بها أم بالقرب من والديك. هل تحب 
المرونة بالعمل مثل ساعات عمل متغيرة حسب حاجة العمل أو العمل من المنزل إذا 
لم يتطلب العمل حضورك شخصية لمكان العمل. هل هناك مهام معينة تحتاج أو ال 
ترغب في القيام بها مثل التحدث في المؤتمرات أو تدريب الفنيين أو العمل في بيئة 

خطرة نسبيا. 

كون قائمة بالمهن التي تود استكشافها. من المحتمل أن يكون لديك قوائم متعددة 
بالمهن أمامك في هذه المرحلة. ربما أعددت قائمة بواسطة كل أداة من أدوات التقييم 

الذاتي التي استخدمتها. ننصحك بدمج القوائم في قائمة رئيسية واحدة. ابحث أوالً عن 
الوظائف التي تظهر في قوائم متعددة وانقلها إلى قائمة جديدة. أطلق عليها اسم مهن 
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تتكون 80٪ من ثقافة المنظمة من أساليب القيادة المطبقة بها% الثقافة الجيدة والقيادة أمران مهمان للغاية ، 

ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهما يقدمان إرشادات حول كيفية يتصرف األشخاص 
بطريقة متسقة وإيجابية ومنتجة ، خاصة عندما ال يوجد أحد يراقب تصرفات 

الموظفين% نحن نفعل هذا مع أطفالنا طوال الوقت% يعودون إلى المنزل 
من المدرسة وهم جائعون لتناول وجبة خفيفة ، ويركضون إلى المطبخ 

ويغزون الخزانة% هل يختارون شريط الجرانوال أو لوح الشوكالتة؟ من الناحية 
المثالية ، نود أن يختارون الشيء الذي نفضله نحن كوالة أمور% في العمل ، هذا 

النظام مشابه لما يحدث في المنزل%



لالستكشاف“ ألن أكثر من تقييم ذاتي بين أنها 
مناسبة لك استنادGا إلى العديد من صفاتك 
الشخصية ، لذا فهي تستحق االستكشاف. 

بعد ذلك ، ابحث عن أي وظائف في القوائم تروق 
لك. قد تكون وظائف تعرفها قليالً وتريد 

استكشاف المزيد عنها. قم أيضGا بتضمين المهن 
التي ال تعرف الكثير عنها فقد تتعلم شيئًا غير 

متوقع عن هذه المهن. أبدأ باستكشاف المهن 
المسجلة في قائمتك. في هذه المرحلة ، ستشعر بسعادة غامرة ألنك تمكنت من تضييق 

قائمتك إلى عشرة خيارات فقط تقريبا. اآلن يمكنك الحصول على بعض المعلومات 
األساسية حول كل وظيفة في قائمتك. ابحث عن األوصاف الوظيفية والمتطلبات 

التعليمية والتدريبية والترخيصية في المصادر المنشورة. تعرف على فرص التقدم في 
كل مهنة تستكشفها. استخدم معلومات سوق العمل التي تنشرها الحكومة للحصول 

على بيانات حول األرباح والتوقعات الوظيفية. 

مهن لالستكشاف

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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"جازف بشيء ما 
أو اجلس إلى األبد 

مع أحالمك."  
- هيرب بروكس



إنشأ "قائمة مختصرة“ بما لديك من معلومات 
جديدة ، ابدأ في تضييق نطاق قائمتك بشكل أكبر. 
بناءG على ما تعلمته من بحثك حتى اآلن ، ابدأ في 
التخلص من الوظائف التي ال ترغب في مواصلة 
العمل بها. يجب أن ينتهي بك األمر مع وظيفتين 

إلى خمس وظائف في "القائمة المختصرة“. 

أزل كل مهنة تحتوي اعمال أو مهارات ال تروق 
لك. تخلص من الوظائف ذات التوقعات الوظيفية 
الضعيفة أو المستقبل الغير ناجح. تخلص من أي 

مهنة إذا كنت غير قادر أو ال ترغب في تلبية المتطلبات التعليمية لها أو إذا كنت 
تفتقر إلى بعض المهارات الالزمة للنجاح فيها. 

عندما يكون لديك عدد قليل من المهن المتبقية في القائمة ، ابدأ في إجراء المزيد من 
البحث المتعمق وذلك بترتيب مقابلة مع أشخاص يعملون في المهن التي تهتم بها. 
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"الكمال ال 
يمكن بلوغه ، 

ولكن إذا سعينا 
إلى الكمال 

يمكننا أن نحقق 
التميز."  

- فينس لومباردي 

حقائق حول البحث عن وظيفة 

يبحث 41٪  من الباحثين عن عمل عن وظائف أثناء وجودهم في السرير ، 
و30٪  أثناء العمل ، و18٪  في دورة المياه% 

وفقا الستطالع حديث ، أفاد مديرو التوظيف أن الجودة األقل قيمة في 
المرشح لديهم هي الذكاء ، واألهم هي االعتمادية% 

يتم تجاهل76٪ من السير الذاتية الحتوائها  عنوان بريد إلكتروني غير احترافي% 

متوسط طول المقابلة؟ أريعون دقيقة% متوسط الوقت الذي يستغرقه مدير التوظيف لمعرفة ما إذا 
كان سيوظف هذا المرشح؟ تسعون ثانية%



يمكنهم تقديم معلومات مباشرة عن الوظائف التي ترغب بأستكشافها. قم بالتواصل مع 
معارفك او من تتابع على شبكات التواصل االجتماعي للعثور على أشخاص يعملون 

في هذه المهن إلجراء مقابالت استعالمية عن وظائفهم. 

بعد إكمال بحثك المتعمق ، يجب أن تكون قادرGا على تحديد المهنة المناسبة لك. 
حاول أال تشعر باإلحباط الشديد إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار في هذه المرحلة. قد ال 

يكون لديك معلومات كافية حتى اآلن. استمر في إجراء المزيد من األبحاث حتى 
تتمكن من اختيار أفضل مهنة لك بشكل مريح. 
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قـرر اي مـهنة تـناسـب طـموحـك 
هل تركز على الترويج أثناء عملك أم تفضل الوقاية والمحافظة على ما لديك أو ما 

حققت من إنجازات؟ الشعور بالتحفيز هو جانب أساسي من جوانب الرضا الوظيفي. 
لكن أسباب التحفيز تختلف بشكل كبير من شخص آلخر. بشكل عام ، هناك نوعان 
من الحوافز الرئيسية وهما التركيز على الترويج والتركيز على الوقاية. المحترفون 

الذين يركزون على الترويج هم مبدعون ورجال أعمال كالسيكيون. يعمل هؤالء 
المبدعون بسرعة ، ويغتنموا الفرص الجديدة ويفكرون بشكل تحليلي مجرد. الجانب 
السلبي لشخصيتهم هو أنهم مندفعين ومتفائلين بشكل مفرط ومن المرجح أن يرتكبوا 

أخطاء أكبر. المحترفون الذين يركزون على الوقاية هم عكس ذلك تمامGا ، ويركزون 
على الحفاظ على الوضع الراهن وحماية كل ما عملوا عليه. يفضل هؤالء المحترفون 

التخطيط والوثوقية والشمولية والتفكير التحليلي.  

بينما نحتاج جميعGا إلى القليل من التفكير الموجه نحو الترويج والوقاية ، من المهم 
تحديد الطريقة التي تميل بها قبل الغوص في المسار الوظيفي الذي ستختاره. الشخص 

الذي يركز على الوقاية ، على سبيل المثال ، سيكون أفضل بكثير لو عمل كمطور 
في شركة كبرى من أن يطلق مشروعه الخاص. من المرجح أن يشعر الشخص 
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يتراوح حجم الفريق المثالي بين4 و 9 أعضاء% يمكن لفريق بهذا الحجم التحرك بسرعة واتخاذ القرارات 
بسرعة وإنجاز المهام بإنتاجية ملحوظة% تعاني الفرق األكبر الكثير من عقبات 

االتصال% تتمتع الفرق األصغر بمزيد من التواصل السسل والعفوي% 
يطقل ترابط الفريق األوكسيتوسين: األوكسيتوسين هو مادة كيميائية في 

الدماغ يتم إطالقها أثناء النشوة الجنسية% بشكل عام ، يميل األشخاص إلى العمل 
أكثر ، وأن يكونوا أكثر سعادة ، وما إلى ذلك عندما يكونون في فريق يحبونه% بناء 

الفريق فكرة رائعة لتوثيق العالقات بين الناس%



الموجه نحو الترويج باالختناق في رتابة العمل التقليدية ، ويزدهر بدالً من ذلك في 
بيئة أكثر إبداعGا مع مخاطر أكبر ومكافآت أكبر. 

ما نوع نمط الحياة الذي تريده االن وفي المستقبل؟ ألن معظم الوظائف تبدأ بسنوات 
قليلة من العمل الشاق بأجر أقل مما تطمح له. واألهم من ذلك هو النظر إلى المسار 
الوظيفي الذي تحتوية المهنة المرغوبة لتحديد ما إذا كان أسلوب الحياة الذي يودي 

اليه هذا المسار مرغوبGا بالنسبة لك. ابحث عن مدى السيطرة التي تريدها على 
ساعات العمل وهل تريد جدول عمل مرن. 

ما الراتب المقبول بالنسبة لك في مهنتك 
المستقبلية. إذا كان رد الجميل للمجتمع أو الدولة 
يمنحك رضا وظيفي أكثر فربما العمل في وظيفة 
اجتماعية بأجر منخفض نسبيGا يلبي احتياجاتك. 

ولكن إذا كنت تفضل إيقاف العمل في نهاية اليوم 
واالستمتاع بحياتك "الحقيقية" ، بما في ذلك تناول 

الطعام بالخارج والسفر واللعب ، فربما يكون 
الراتب األعلى هو األنسب لك. 

أخيرGا ، بعد إجراء جميع أبحاثك ، ربما تكون مستعدGا التخاذ القرار. اختر المهنة 
التي تعتقد أنها ستجلب لك أكبر قدر من الرضا بناءG على جميع المعلومات التي 

جمعتها. اعلم أنه يxسمح لك تغيير مهنتك إذا غيرت رأيك بشأن اختيارك في أي وقت 
في حياتك. كثير من الناس يغيرون حياتهم المهنية عدة مرات على األقل. 
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"المستقبل 
يعتمد على ما 
تفعله اليوم."  
- مهاتما غاندي



حـدد االهـداف  
اختيار المهنة المناسبة يتضمن تعلم مهارات 

وكفاءات جديدة مطلوبة للحصول على هذه المهنة 
في البداية ثم التميز واإلبداع فيها خالل السنوات 
التالية من العمل. ضع أهداف ذكية الكتساب هذه 

المهارات والحصول على الكفاءات األزمة من خالل 
خطة متكاملة ومحددة بزمن ويفضل وضع خارطة 
طريق تبين وتفصل مراحل إنجاز كل هدف طويل 
المدى أو قصير المدى. تستغرق األهداف طويلة 

المدى عادةً من ثالث إلى خمس سنوات للوصول 
إليها ، بينما يمكنك عادةً تحقيق هدف قصير المدى 

في غضون ستة أشهر إلى ثالث سنوات.  

دع البحث الذي أجريته حول التعليم والتدريب المطلوبين يكون دليلك. إذا لم يكن لديك 
كل التفاصيل ، فقم بإجراء المزيد من البحث. بمجرد حصولك على جميع المعلومات 
التي تحتاجها ، حدد أهدافك. مثال على هدف طويل المدى هو إكمال تعليمك وتدريبك 

اما األهداف القصيرة المدى فتشمل التقديم إلى الكلية والتدريب المهني والتدريب 
الداخلي وبرامج التدريب األخرى. 
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"ليس 
المقصود دائمًا 

الوصول إلى 
الهدف ، فهو 
غالبًا ما يكون 
مجرد شيء 

يتم استهدافه". 
- بروس لي

نحب المرونة في حياتنا ، لكن بعض األيحاث الحديثة من علم نفس المستهلك تشير 

إلى أن كونك أكثر تحديدا وأقل مرونة قد يكون أكثر فاعلية في تحقيق 
الهدف% الفرضية بسيطة ولكن ليس من السهل قبولها: خطوات محددة ، 

يتم إنجازها بترتيب صارم ، تبدو أصعب في البداية ، ولكنها تؤدي في النهاية 

إلى تحقيق هدف أكبر من العمل في خطة غامضة% تكمن المشكلة في أن الخطط 
األكثر غموضا  ومرونة تبدو أكثر جاذيية%



الهـدف الـذكـي 

الهدف الذكي يجب أن يكون ذو صلة بأهدافك الشخصية التي تتمني تحقيقها وهذا 
الهدف يكون محدد بوقت لبداية العمل به ووقت إلنجازه بالكامل حتى ال يصبح وقت 

تحقيق الهدف مطاط أكثر من الالزم. الحكمة السائدة تقول: ما يمكن قياسه، يمكن 
تحقيقه. لذلك يجب أن يضع الشخص مقياس لمعرفة مقدار التطور في إنجاز الهدف 
وهل تم إنجازه بالكامل. ال يمكن إصابة هدف إذا لم يكن هذا الهدف واضح ومحدد 
مهما كان الرامي دقيق وماهر في إصابة األهداف. قال القدماء إن أردت أن تطاع 

فاطلب المستطاع ال يمكن اختيار هدف ال يستطيع الشخص تحقيقه حتى لو انشغل به 
طول الوقت. إذا الهدف الذكي يجب أن يتميز بالنقاط التالية: 

ذو صلة باألهداف الشخصية•

هذه الخطوة من كتابة الهدف تضمن اهمية الهدف للشخص المنفذ وأن الهدف 
ينسجم أيضا مع األهداف األخرى 

المشابة له. يحتاج الجميع إلى الدعم 
والمساعدة في تحقيق أهدافهم، ولكن من 
المهم السيطرة علي تنفيذ االهداف. لذلك 

يجب التأكد من أن االهداف وخطط 
تنفيذها تحفز االخرين للعمل في نفس 
االتجاه بينما يكون صاحب الهدف هو 

المسؤول والمسيطر علي تحقيق الهدف. 
للتأكد بان الهدف ذو صلة للشخص 

يجب االجابة بنعم علي االسئلة التالية: 

هل هذا الهدف يبدو مجديا؟ -

هل هذا هو الوقت المناسب لهذا الهدف؟ -
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عناصر الهدف الذكي



هل يجاري او يتوافق هذا الهدف مع باقي الجهود واالحتياجات؟ -

هل أنا الشخص المناسب لتحقيق هذا الهدف؟ -

هل يتماشي مع البيئة االجتماعية واالقتصادية الحالية؟ -

محدد بوقت لبداية العمل به ووقت إنجازه بالكامل:•

المواعيد النهائية ليس من األشياء المحببة ولكنها شيء يحتاجه معظمنا. خاصة 
إذا كنت شخصGا يميل إلى المماطلة والتسويف. على سبيل المثال ، إذا كنت 

جالسGا على مكتبك وأنت تعلم أن لديك عملًا يجب عليك القيام به ، فمن السهل 
أن تضيع في عالم اإلنترنت وأنت تنظر إلى صور حيوانات لطيفة أو مقاطع 
فيديو مضحكة ، ولكن ماذا لو قلت ”لحظة… يجب على إنجاز هذا العمل قبل 

الساعة الواحدة ظهرا“. بهذا القول حفزت نفسك إلكمال العمل في الوقت المحدد 
بدون إضاعة المزيد من الوقت. 

يمكن قياس تدرجك باإلنجاز فيه:•

على سبيل المثال ، إذا كان هدفك زيادة المبيعات يمكنك قياس هدفك من خالل 
كمية الوحدات المباعة. يتيح الهدف القابل للقياس تحديد أين أنت من إنجاز 

الهدف ومتى تم إنجازه بالضبط. 
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تشير األيحاث من علم األعصاب إلى أن أدمغتنا تستخدم الناقل العصبي 
الدويامين كنظام توجيه داخلي للوصول إلى األهداف% أظهرت دراسة 

أجريت على الحيوانات أن إشارة الدويامين في الدماغ تزداد قوة كلما 
اقترب الهدف% إنه شعور االستكشاف الذي يؤثر على الخيارات التي يتم 

اتخاذها لتوجيهنا نحو الهدف ، وهذا الشعور يضبط التوقعات حول مدى قرب أو 
بعد الهدف %



محدد بوصف واضح يميزه:•

كن دقيقا! ال فائدة من تحديد هدف عام ألنه لن 
يناسبك شَخْص�ي�ا ، ولكن إذا قمت بتحديد 

الهدف لتطبيق ما تحتاج إليه ، فسيكون ذلك أكثر 
قيمة بالنسبة لك. بالطبع تريد أن تزدهر في 
مهنك الحالية أو المستقبلية ولكن تذكر بأن 

زمالئك يأملون بالحصول على نفس االهداف. 
لذلك اكتب أهدافك بما يتناسب مع طموحاتك 

وأهدافك المهنية والشخصية. 

ممكن إنجازه:•

هدف كبير مثل ” سأمتلك مؤسسة بماليين 
الدنانير بحلول نهاية الشهر“ قد يكون طموحا 

بعض الشيء والتفاؤل مطلوب عند كتابة 
األهداف الشخصية ولكن يجب أن تبدأ بشيء 

أكثر واقعية. تذكر كل رجال األعمال الناجحين 
ال ينجحون بين عشية وضحاها. 

كثير من الناس يقضون حياتهم باالنجراف من مهمة 
إلى أخرى، أو التسرع في القيام بالمزيد من العمل 

في عدة مهام وفي الواقع ال ينجزون إال القليل بسبب 
قلة التركيز. تحديد األهداف الذكية تعني أنه يمكن 

توضيح أفكارك، وتركيز جهودك باستخدام مثمر ومثالي لوقتك لزيادة فرصة تحقيق 
ما تريد تحقيقه في الحياة. 

يجب أن يكون لديك أهداف قصيرة المدى يمكنك الوصول إليها في غضون عام أو 
أقل. وأهداف طويلة المدى يمكنك الوصول إليها في غضون خمس سنوات أو أقل. 
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 خــــرافــــة
 

يجب عليك تلبية 
جميع متطلبات املهنة 

قبل التقدمي 
على الرغم من أن مهاراتك 

األساسية يجب أن تتناسب 
مع الوصف الوظيفي 

األساسي ، إال أنه ليس 
بالضرورة أن تكون مناسبة 
تماما لك لكي يتم النظر في 

الوظيفة% في بعض األحيان ، 
يمكن تعزيز الخلفية والخبرة 

التي تجلبها من خالل منظور 
فريد أو مهارات هامشية قد 

تمتلكها والتي يمكن أن 
تجعلك متميًزا عن المرشحين 

اآلخرين% تم تعيين الكثير 
من األشخاص على أساس 
محتمل على الرغم من عدم 

تلبية كل المتطلبات الوظيفية%



يمكنك أيضGا إضافة من سنة إلى سنتين في هذه الخطة الخمسية. إذا كان هدفك 
المهني طويل المدى هو أن تصبح مهندس ، فإليك ما قد تبدو عليه خططك قصيرة 

وطويلة األجل:  

السنة األولى: البحث عن أفضل الجامعات وحيث التعليم والتكلفة النقدية. تقدم إلى -
كلية الهندسة وأحصل علي القبول.  

السنة الثانية حتى السنة الرابعة: التحق بكلية الهندسة ، وأدرس بجد وأحصل على -
درجات جيدة ،ثم تخرج من الكلية. تقدم للعمل في العديد من الشركات والمؤسسات 

الحكومية.  

السنة الخامسة: بدء العمل في إحدى الشركات المرموقة كمهندس مبتدأ. -

اما اذا كان هدفك المهني هو ترقيتك إلى "قائد فريق" خالل السنتين أو الثالث سنوات 
القادمة فاكتب هدفك الذكي بهذه الطريقة: 

”مقابلة مديري المباشر بتاريخ ١٥ يناير لمناقشة خطة تطويري المهنية وبرامج 
التدريب المطلوبة للحصول على موافقتة والبدأ بالخطة من تاريخ ١ فبراير القادم.  

www.Malallah.consulting 47 تحديث 2.0 - ٤ سبتمبر ٢٠٢٠

صوتك الداخلي هو أداة قوية لتحقيق الهدف% يمكن أن يؤدي رد الفعل 

االندفاعي إلى إحباط تحقيق الهدف ، وتظهر األيحاث أن صوتك الداخلي 
هو وسيلة فعالة للتحكم في الدوافع التي توصلك للهدف% تشير إحدى 

الدراسات إلى أن األشياء البسيطة مثل إخبار نفسك "استمر ، يمكنك 

فعل ذلك" أثناء ممارسة الرياضة تساعد حقا في الحفاظ على حركتك ، وتجنب دافع 

االستسالم ألن التمرين يزداد صعوية%



عـمل الخـطة الـمهنية 
بمجرد تحديد األهداف المهنية ، ابدأ في تطوير خطة عمل مهنية تتكون من أهداف 

وخطوات محددة للوصول إليها. تحتوي خطط العمل الوظيفي على عقبات محتملة ، 
وخطوات لمعالجتها ، وموارد يمكن استخدامها عند الحاجة إلى المساعدة. ستحدد هذه 
الخطة بوضوح كيف ستتلقى التدريب أو التعليم المطلوب ، والحصول على الوظيفة ، 

والتطوير المهني بمجرد أن تبدأ حياتك المهنية. 

ضع خطة عمل مهنية مكتوبة تحدد جميع الخطوات التي عليك اتخاذها للوصول إلى 
أهدافك. فكر في األمر كخريطة طريق ستأخذك من النقطة أ إلى ب ، ثم إلى ج ود. 

اكتب كل أهدافك القصيرة والطويلة المدى والخطوات التي عليك اتخاذها للوصول 
إلى كل منها. قم بتضمين أي عوائق متوقعة يمكن أن تعترض طريق تحقيق أهدافك 
والطرق التي يمكنك التغلب عليها. عمل الخريطة المهنية قد يتطلب الكثير من الجهد 

ولكن من األسهل بكثير صياغة مسارك الوظيفي عندما تعرف ما تريد تحقيقه. سيوفر 
لك اتخاذ هذه الخطوات مبكرGا الكثير من المعاناة وعدم اليقين على المدى الطويل. 

تجـزيء الخـطة إلـي مـهام 

جزء خطة العمل إلى أهداف ذكية كما فعلت من قبل ثم جزء الهدف إلى مهام صغيرة 
يمكن إنجازها خالل أسبوع أو أسبوعين. عملية تقسيم هدفك الرئيسي إلى أهداف 

أصغرتمكنك من جعل الهدف النهائي يبدو أقل إرباكًا واالقتراب منه بخطوات 
صغيرة وسهلة التطبيق. تأكد من أن اإلجراءات قابلة للتحقيق وذات صلة بهدفك. إذا 
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يريد كل شخص ومنظمة أن يكونوا ناجحين% ومع ذلك ، يمكن تعريف "النجاح" 
بعدة طرق مختلفة ، لذلك من الضروري أن يحدد الشخص بوضوح النجاح 

بمصطلحاته الخاصة%



لم تكن واثقًا من قدرتك على إكمال مهمة معينة ، فيمكنك تقسيمها إلى مهمتين أو 
ثالث مهام أصغر. 

وضـع جـدول زمـني 

المطلوب أيضGا تحديد إطار زمني إلكمال كل مهمة في العملية. من الضروري إنشاء 
جدول زمني يمكنك اتباعه بشكل معقول حتى تحافظ على ثبات تقدمك نحو الهدف. 

قيم متطلبات كل مهمة وفكر في مقدار الوقت الذي تحتاجه إلكمالها. 

على سبيل المثال ، تريد زيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب بنسبة ٪100 
في غضون عام واحد من خالل وسائل التواصل االجتماعي وتحسين محركات 

البحث. حدد إطارGا زمنيGا لتحقيق النتائج المرجوة لكل مهمة من المهام ، مثل زيادة 
متابعة الوسائط االجتماعية بنسبة 30٪ في أربعة أشهر وإنشاء الصفحة األولى لنتائج 

بحث الويب لكلمات رئيسية معينة في ستة أشهر. 

تـوفـير الـموارد الـمطلوبـة 

كل هدف ومهمة بحاجة إلي موارد خاصة لها، واقل هذه الموار الوقت والجهد منك 
مباشرة أو مساعدة المقربين منك. ومن أصعب الموارد قد تكون المبالغ المالية 

والرسوم والمعدات الخاصة ألنجاز المهمة. ولكن هذه الموارد يجب أن تتوفر حتي 
يتم اجاز المهم علي اكمل وجه وبالوقت المحدد. معرفة وتعيين الموارد أثناء كتابة 

الخطة تحدد الصعوبات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ وتسهل العمل في الخطة بسبب 
معرفتك المسبقة وتجهيزك لكل مهمة. 
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يعد االستخدام والتخطيط الشيء االهم الذي يجب مراعاته إذا كنت تدير 
مواردك% من المهم بشكل خاص إذا كانت مواردك تتضمن مهام متزامنة 

أو إذا كان استخدام  هذه الموارد في مشاريع متعددة في وقت 
واحد%التخطيط والمراقبة المنتظمة توفر لك نظرة ثاقبة حول توفر الموارد وتسمح 

لك بالعثور على أفضل تطابق بين المهام والموارد%



على سبيل المثال ، إذا كنت تطمح للحصول على شهادة البكالوريوس من إحدى 
الجامعات القريبة منك يتوجب عليك توفير المبالغ المطلوبة لدفع الرسوم الربع سنوية 

للجامعة وتوفير المال لشراء الكتب ومستلزمات الدراسة. 

راقـب تـقدم إنـجاز الخـطة 

أخيرGا ، صف كيف ستضمن إكمال كل مهمة في خطة العمل الخاصة بك في الوقت 
المحدد ، مثل استخدام مؤشر األداء الرئيسي. من خالل هذه المؤشرات سيكون لديك 

فكرة أوضح عن التقدم الذي تحرزه نحو هدفك. حدد التدابير التي ستستخدمها لمراقبة 
تقدم الخطة ، والتي يمكن أن تكون معالم مثل عدد المهام المكتملة، أو المقاييس الكمية 
مثل المبيعات أو الحصة السوقية أو عدد المواد التعليمية التي تم اجتيازها في برنامج 

البكالوريوس. 

مؤشر األداء الرئيسي هو قيمة قابلة للقياس توضح مدى فعالية الشخص أو المنظمة 
في تحقيق أهداف العمل الرئيسية. تستخدم المنظمات مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم 
نجاحها في الوصول إلى األهداف. يعتمد اختيار النوع المناسب من المؤشرات على 

األهداف التي تعمل عليها وأي جزء من العمل 
الذي تتطلع إلى تتبعه. آستخدم مؤشر مختلف 

لقياس النجاح بناءG على األهداف والغايات 
المطلوبة في الخطة المهنية. 

مؤشر األداء الرئيسي ال يقل أهمية عن اإلجراء 
الذي يقيسه. في كثير من األحيان ، تتبنى 

المؤسسات بشكل أعمى مؤشرات األداء الرئيسية 
المعترف بها في الصناعة ، ثم تتساءل لماذا ال 

تعكس مؤشرات األداء الرئيسية أعمالها الخاصة 
وتفشل في التأثير على أي تغيير إيجابي. 
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"اختيار المقياس 
الصحيح وقياس 

األشياء بشكل 
صحيح هما فن 

وعلم" 
- بيرل تشو 



لتطوير مؤشرات أداء رئيسية فعالة ابدأ باألساسيات  مثلفهم األهدافك وكيف تخطط 
لتحقيقها ، ومن سوف يتصرف بناءG على هذه المعلومات. عندما تتكشف مهمة تقصي 

الحقائق هذه ، ستكتسب فهمGا أفضل لعمليات تنفيذ المهام التي يجب قياسها باستخدام 
مؤشرات األداء الرئيسية ومع من يجب مشاركة هذه المعلومات. 

المواردالمهمة
وقت 

اإلنجاز
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الـكاتـب
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 https://www.instagram.com/samimalallah/                    أنستغرام

 www.Malallah.Consulting املوقع اإللكتروني

عمل أكثر من ٣٤ عام في القطاع النفطي 
بالكويت وتقلد عدة ناصب منها مدير عمليات 

املصفاة و مدير التدريب والتطوير. منظم و 
دقيق في انجاز اعماله ويتواصل بلغة تعبيرية 
لبناء عالقات فورية ومؤثرة مع اآلخرين. يلهم 
املهنيني ورجال األعمال الغتنام الفرص من 
أجل التغيير واالستكشاف. سريع في دمج 

خبرة الواسعة في التصنيع مع معلوماته 
املنتقاة من درجة الهندسة الكيميائية 

واملهارات القيادية واإلدارية للماجستير في 
إدارة األعمال. يمارس اللغة العربية 

واالنجليزية بطالقة.

 sami@smalallah.com البريد اإللكتروني

٩٦٥٩٠٩٥٧٥٤٥+الواتساب 

العنوان: الدور األول، برج سي ستار، شارع بورسعيد، بنيد القار، 53021 الكويت
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