


يتلخص مفهوم "بناء العالقات" في لقاء ا�شخاص والتحدث 
معهم لجمع المعلومات المتعلقة بالمجال المهني. وهو ما 

يعني ببساطة: الحديث مع شخص ما عن مهنته.

بناء العالقات هو عنصر مهم في تطوير 
حياتك المهنية، ويجب أن يكون جزًءا ال يتجزأ 

من رحلتك المهنية. بادر إلى إنشاء شبكة 
من العالقات للتعرف على مجاالت العمل، 

واكتساب نظرة معمقة عن المؤسسات 
وفرص العمل المتاحة فيها، وأيض� للبحث 

عن الخبرات التطوعية، والعثور على مرشد، 
وإتاحة الفرصة ¤صحاب العمل للتعرف عليك 

بشكل أفضل.

ماذا يعني بناء العالقات؟

ما هو الهدف من بناء العالقات؟

• اكتساب نظرة معمقة حول تخصص ما، أو مؤسسة أو مهنة معينة.

• التعرف على فرص العمل المتاحة.

• البحث عن الفرص لالنخراط في المؤسسة، مثل العمل التطوعي.

• إتاحة الفرصة �صحاب العمل للتعرف عليك.

• البحث عن مرشد.
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بناء العالقات

مع من يمكنني بناء العالقات؟ 
يمكنك التواصل وبناء العالقات مع أي 

شخص في أي مكان، بما في ذلك: 

• الجمعيات المهنية. 
• المجموعات والنوادي الطالبية.
• المؤتمرات والفعاليات المهنية.

• ا©نترنت، من خالل "لينكد إن" على سبيل المثال.
• ا�صدقاء والعائلة والجيران.

• زمالء الدراسة/ الخريجين.
• ا�شخاص الذين تقابلهم بالصدفة في 

المقهى أو المركز التجاري أو في أي مكان!  



بناء العالقات

كيف يمكنني بناء العالقات بشكل فعال؟

كن واضًحا بشأن هدفك من التحدث مع ذلك 
الشخص. حدد دافعك الشخصي، سواء كان ذلك 
للحصول على معلومات أو لمعرفة كيف يمكنك 

االنضمام إلى مكان عمله. تجنب السؤال المباشر عما 
إذا كانت هناك أي وظائف شاغرة، �ن ذلك سيوجهك 

ببساطة إلى صفحات التوظيف ا©لكترونية. 
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ابدأ باكًرا. يستغرق بناء عالقة هادفة وقًتا، 
ولذلك عليك البدء مبكًرا في استثمار الوقت 

والطاقة لتكوين شبكة عالقات فعالة.

ركز على نهجك. ال يتمثل الهدف في تقديم 
نفسك للجميع في فعالية محددة. ولكن بدًال من 

ذلك، ركز جهودك على تنمية عالقات ذات مغزى 
وفائدة متبادلة مع ا�فراد المستهدفين. 

ابحث مبكًرا. عليك جمع المعلومات الالزمة 
للتعرف على المؤسسات ومجاالت العمل 

وا�شخاص الذين تتحدث معهم حتى تتمكن من 
طرح أسئلة مفيدة وذات صلة.

استخدم المواقع ا¬لكترونية، مثل لينكد إن، 
للتواصل مع محترفين في المجال الذي تريده. 

قم بتضمين مالحظة موجزة توضح الغرض من 
رغبتك في االتصال. تابع الجهات التي تهمك 

وتفاعل معها حول منشوراتها.

تأكد من أن العالقة تعود بالنفع على 
الطرفين. تذكر أن بناء العالقات هو مسار ذو 

اتجاهين، ومن المهم التفكير في كيفية 
دعم شبكة عالقاتك أيًضا.



بناء العالقات

حّضر خطابك التعريفي الشخصي لتقديم نفسك 8
عند البدء بمحادثة لبناء العالقات. الخطاب 

التعريفي يجب أن يكون قصيًرا بحيث ال تتخطى 
مدته 30 ثانية، تتطرق فيه إلى خبراتك المهنية 

والمهارات التي تتمتع بها. من النقاط ا�ساسية 
التي يجب أن يتضمنها الخطاب التعريفي:  

• اسمك ووظيفتك الحالية أو مجال دراستك.

• خبرتك السابقة ذات الصلة.

• المهارات الشخصية ونقاط القوة التي تتمتع بها.

• الغرض من التواصل (اكتساب المعرفة، البحث عن خبرة، إلخ).

إجراء مقابالت استطالعية. المقابالت 7
ا©ستطالعية هي محادثات غير رسمية مع 

مهنيين لجمع معلومات حول مجال العمل أو 
المنظمة أو المنصب. ما عليك سوى سؤال 

الشخص الذي يهمك أمره إذا كان لديه 30 دقيقة 
متاحة ©جراء محادثة سريعة. تتضمن نماذج 

ا�سئلة التي يمكنك طرحها ما يلي:

• ما هي سمات اليوم المعتاد في جهة عملك؟

• ما الذي تستمتع به في وظيفك؟

• ما هي التحديات التي تواجهك في مجال عملك أو المؤسسة التي تعمل بها؟

• ما هو التوجيه الذي تقدمه لشخص يتطلع إلى دخول المجال نفسه؟




