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أمثلة على القيم المهنيةما هي القيم المهنية؟

ا�نجاز: إكمال العمل وتحقيق النتائج.

االعتماد على النفس: اتخاذ القرارات دون مساعدة.

التقدير: الحصول على التقدير ل�نجازات التي حققتها.

العالقات: العمل مع ا�خرين.

الدعم: وجود نظام دعم في العمل.

ظروف العمل: وجود بيئة عمل مناسبة لك.

االستقاللية: اتخاذ القرارات بدون تحكم ا�خرين.

مساعدة ا�خرين: القدرة على مساعدة ا�خرين.

المكانة االجتماعية: أن يكون للوظيفة مكانة مرموقة.

ا�مان الوظيفي: القدرة على الحفاظ على الوظيفة.

التعاون: التشارك مع ا�خرين في العمل.

مساعدة المجتمع: المساهمة في تحسين المجتمع.

المقابل المادي: تلقي أجر كاٍف.

القيادة: ا�شراف والتأثير على ا�خرين.

ا�بداع: القدرة على خلق ا�فكار وا�شياء.

التنوع: القيام بأنشطة مختلفة.

التحدي: تولي مهام صعبة أو جديدة. 

الراحة: قضاء وقت كاٍف بعيًدا عن العمل.

التعبير الفني: التعبير عن موهبتك الفنية.

التأثير: القدرة على التأثير في أفكار ا�خرين وعملهم.

االستفادة من مهاراتك وخبراتك: استخدام التعليم والخبرة 
العملية في المجال المهني.

ابحث عن شركة 
توافق قيمك

كيف تحدد قيمك 
المهنية؟

ضع قائمة بخمس قيم مهنية مهمة بالنسبة 
لك (اقرأ أمثلة للقيم المهنية أدناه).

قم بتقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة 
"القيم ا�ساسية" ومجموعة "القيم الثانوية".

اقرأ مجموعة "القيم ا�ساسية" واشرح ما 
تعنيه لك.

تأكد من أن الوظيفة المتقدم إليها 
تتوافق مع قيمك المهنية.

هي مجموعة المعتقدات وا
فكار المتعلقة بمهنتك أو وظيفتك. 
هذه المبادئ ا
ساسية هي جزء مهم من هويتك. مثًلا، بعض 

ا
شخاص يمنحون ا
ولوية لتحقيق ا�نجازات، بينما يعطي البعض 
ا�خر ا
ولوية لتحقيق توازن صحي ما بين العمل والحياة الشخصية.

لذلك، من المهم تحديد القيم المهنية التي تتبناها وتمنحها 
ا
ولوية قبل اتخاذك أي قرار بشأن مسارك المهني أو قبول عرض 

عمل معين. كما أن تبني قيمك الخاصة في بداية التخطيط لمسارك 
المهني سيضمن لك تحقيق الرضى الوظيفي في المستقبل.

عادة ما يتبنى الموظفون مجموعة من القيم المهنية الخاصة بهم، 
وكذلك تفعل المؤسسات والمنظمات. على سبيل المثال، تركز بعض 
الشركات بشكل أكبر على مقدار الشفافية، بينما تمنح شركات أخرى 

المزيد من ا
همية لجوانب مثل التواصل والعمل الجماعي.
في الواقع، ال تعتد جميع الشركات بنفس القيم، كما ال تتفق على 

التعريف نفسه. على سبيل المثال، يمكن أن يتغير تعريف العمل 
الهادف بحسب كل شركة. لذلك، ستساعدك معرفتك لقيمك 

المهنية الخاصة في العثور على الشركات التي تشاركك نفس القيم 
المهنية التي تؤمن بها. يمكن أن يساعدك ذلك أيًضا في التقدم 

للحصول على فرص عمل مناسبة لك، وتجنب تلك التي تتعارض مع 
قيمك. فعندما تجد وظيفة داخل شركة تقّدر قيمك المهنية، 

سيكون لديك احتمال أكبر للنجاح في هذه الوظيفة وارتقاء السلم 
الوظيفي.
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