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القيادة

المهارات الشخصية، مثل التواصل والعمل الجماعي، هي 
سمات فردية ترتبط بطريقتك في التعامل مع مجالك 

المهني وأسلوبك في التفاعل مع ا�خرين. وعند تعزيزها، 
تضمن لك هذه المهارات العديد من المزايا، منها تحقيق 

الفعالية الفردية، والتمايز في مسيرة البحث عن عمل، كما 
تزيد من إمكانية حصولك على ترقيات. ولذلك ينظر أصحاب 
العمل لهذه المهارات بعين االهتمام في مختلف المجاالت.

إذا، كيف تطور مهاراتك الشخصية؟ تكمن ا�جابة في "التعلم 
التجريبي" أو التعلم بالممارسة"، مترافًقا مع التفكير في العمل أو 

النشاط بحد ذاته. قد يشمل التعلم التجريبي مجموعة متنوعة من 
ا�نشطة، مثل التدريب الداخلي، أو الدراسة في الخارج، أو العمل 

الميداني، أو المشاريع، أو حتى ا�نشطة التطوعية، وغير ذلك. لذا، 
يجب أن تأخذ في عين االعتبار مجموعة المهارات الشخصية التي 

تعتبر مهمة للمجال الذي تود العمل فيه، ومن ثم التفكير في 
الخبرات التي يمكنك اكتسابها لتعزيز القدرات المتوقعة، والمطلوبة 

منك، في هذا المجال المهني بعينه.

أن تكون قائًدا جيًدا يعني أكثر من مجرد أن تكون "مسؤوًال". فالمهارات ا�ساسية 
المطلوبة للقادة تشمل القدرة على التنظيم، والتواصل، والثقة، وحل المشكالت، 

وإظهار التعاطف، والتحفيز، وغيرها.

الخروج من "منطقة الراحة" الخاصة بك، والقيام بالمزيد من المشاريع، سواء على 
المستوى المهني أو ضمن مدرستك أو منظمة غير ربحية محلية. يمكنك المبادرة 

للتسجيل لتكون معلًما، أو قائًدا للطالب، أو التطوع لتنظيم فعاليات وأنشطة 
لمجموعات أو جمعيات محلية، أو أن تشغل منصًبا قيادًيا في مدرستك أو ضمن 

مجتمعك. كما يمكنك أيًضا أن تدير مشروًعا جديًدا.

طريقة االكتساب:

التعريف:



حل 
المشكالت

التواصل العمل 
الجماعي

التعريف: التعريف:

طريقة االكتساب: طريقة االكتساب:

أن تكون عنصًرا فاعًال في الفريق يعني أكثر من مجرد االنضمام إلى مجموعة. 
فهو ينطوي على بناء الثقة، والعدل، وخلق بيئة متكاملة، وتحفيز اºخرين، 

والتعاون، والقدرة على التفاوض، وجمع المعلومات وتوليفها، والمساهمة في 
التوصل إلى نتيجة مثمرة.

هو من أبرز المهارات التي يطلبها أصحاب العمل. فعلى الرغم من ا�همية الكبيرة 
للتواصل اللفظي، إال أن مهارات التواصل الجيد تركز أيًضا على مهارات االستماع، 

والتواصل المكتوب الفّعال، وكذلك التواصل غير اللفظي مثل لغة الجسد.

يمكن تطوير هذه المهارة من خالل االنخراط في مجموعة معينة، مثل ناٍد، أو 
منظمة طالبية، أو فريق رياضي، أو جمعية مهنية. كما يمكن اكتساب خبرة 

العمل في فريق من خالل التطوع أو إجراء تدريب داخلي أو العمل في مشروع 
جماعي.

طريقة اكتسابه: عزز مهاراتك في التواصل من خالل االلتحاق بمجموعات مثل 
"Toast Masters"، أو تقديم عروض توضيحية، أو تقديم االجتماعات، أو تسجيل 

محاضر االجتماعات، أو التطوع في ا�نشطة أو ضمن مدرستك. ال تنس أن تطلب 
التقييم من اºخرين، بما يساعدك في التحسين المستمر.



حل 
المشكالت

القدرة 
على 

التكيف

التعريف: التعريف:

طريقة االكتساب: طريقة االكتساب:

ال يقتصر التحدي المهني فقط على التباين في وجهات النظر، أو حتى االختالف، 
ولكن يمكن أن يشمل العديد من المواقف، بما في ذلك التغييرات التكنولوجية 

والتشغيلية. وما يتوقعه أصحاب العمل منك هو القدرة على حل المشكالت 
بسرعة وفعالية. لذلك، أظهر قدرتك في التغلب على التحديات بشكل مبدع، من 

خالل تنفيذ حلول مبتكرة.

القدرة على التكيف تعني السالسة في تقبل التغيير، وهو أمر مهم للغاية في 
أماكن العمل التي تتطور بشكل سريع هذه ا�يام. وهي تعني أيًضا القدرة على 

االستمرار حتى عندما ال تسير ا�مور وفق المخطط، مع الحفاظ على نفس 
المستوى من الحماس. ولتكون قادًرا على التكيف، يجب أن تتحلى بالتفتح 

والمرونة وا�يجابية.

حّسن مهاراتك في حل المشكالت من خالل االنخراط في تجارب مثل المشاريع 
المدرسية، أو العمل الجماعي، أو التدريب الداخلي، أو حتى السفر. فكر في أية 
تحديات سبق أن واجهتها، وكيف تغلبت عليها. يمكنك حتى اتباع نهج ريادي 

والخروج بحلول مبتكرة �ية تحديات قائمة في مجتمعك.

عزز قدرتك على التكيف من خالل دفع نفسك للمغامرة في مشروعات جديدة، 
أو ذات طابع مختلف. كما يمكنك تطوير معرفتك حول التقنيات الجديدة التي 
يشهدها مجالك، وتشجيع الفضول ا�يجابي، وغيرها من المزايا التي يمكن أن 

تفيدك عندما تواجه تغييًرا مفاجًئا. 


