
مقدمة بحث عن المقابلة الشخصیة جاھز للطباعة
مع التطور التقني والتكنولوجي، أصبحت كثیر من الشركات تعتمد على نظام المراسالت

الختبار كفاءة المرشح ومالئمتھ في الوظیفة المطروحة، إال أن ذلك ال یعني المصداقیة
التامة بین المرشح ورب العمل حیث من الممكن أن یعتمد المرشح على شخص أخر في

ھذه المھمة وبذلك ینال مسمى وظیفي لیس من حقھ، فظھرت المقابلة الشخصیة كحل
مناسب لذلك

بحث عن المقابلة الشخصیة جاھز للطباعة
تعد المقابلة الشخصیة واحدة أكثر الطرق في عصریة في القبول والتوظیف في مختلف

المجاالت والمؤسسات تختفي فیھا كافة الحواجز بین المرشح للوظیفة ورب العمل، یستطیع
من خاللھا التعرف بصورة مبسطة عن كامل الصفات الشخصیة والنفسیة والمھنیة للمرشح

تعریف المقابلة الشخصیة
یقصد بالمقابلة الشخصیة بأنھا نقاش یدور بین الشخص المتقدم للوظیفة ورب العمل، أو
الشخص الذي یمثلھ في ھذا األمر، ویھدف ھذا النقاش إلى تقیم الشخص المتقدم للوظیفة

والتعرف على سلوكھ، وطریقة تصرفھ في بعض المواقف، وأخذ نظرة عامة عنھ، إضافة
إلى معلوماتھ الذاتیة، والمقابلة الشخصیة من الضرورات األساسیة الحصول على المنصب

الوظیفي، وتستند على أسس قویة من البحث عن وظائف، وكتابة السیرة الذاتیة، وتحدید
األھداف والمھارات.

الھدف من المقابلة الشخصیة
فیما یلي نستعرض أبرز أھداف المقابلة الشخصیة، وي:

التعرف على المرشح للوظیفة والتأكد من المعلومات المدرجة في الملف الشخصي●
الخاص بھ بإجراء بعض االختبارات.

معرفة جوانب شخصیة ووظیفیة عن المتقدم للوظیفة لتحقیق بعض األھداف.●
تحدید المھارات التي یجیدھا الموظف المحتمل، لإلستفادة منھا بصورة مناسبة.●
تعریف المتقدم للوظیفة بكل المعلومات التي تتعلق بھذه الوظیفة، والقواعد األساسیة●

في مجال العمل.
اكتساب الطرفین لخبرات جدیدة بعد اإلنتھاء من المقابلة.●
توصیل المرشح لوصف دقیق لمھاراتھ وخبراتھ، مما یساعد على تحسینھا●

وتطویرھا.
أنواع المقابالت الشخصیة

تختلف المقابالت الشخصیة وفقا لمتطلبات الوظیفة، والمعلومات المتوفرة، وفیما یلي نذكر
أھم أنواع المقابالت الشخصیة:



تساعد المقابلة الھاتفیة في تكوین المعرفة المبدئیة عن المتقدمالمقابلة الھاتفیة:●
للوظیفة، ومدى توافق خبراتھ مع الوظیفة المتقدم لھا، كما تفید في حصر أعداد

المتقدمین.
یطلبھا المحاور تكون ھذهوفقا للمعلومات التيالمقابلة المباشرة وجھا لوجھ:●

المقابلة منظمة أم غیر منظمة، كما ترتكز على ثالثة أسالیب وھي: النھج السلوكي،
النھج الظرفي، و أسس الكفاءة، وتستند إلى خبراتھ السابقة، وتحدد سلوكھ المستقبلي

وفقا لسلوكھ وأدائھ في الماضي.
مجموعة من المتقدمین معاوتنقسم إلى نوعین، وھما: مقابلةالمقابلة الجماعیة:●

وفیھ یجتمع عدد من المتقدمین لعدد من الوظائف الشاغرة في آن واحد، مقابلة فرق
عمل كاملة وھي أكثر المقابالت شیوعا.

التحضیر للمقابلة الشخصیة
ویعد التحضیر للمقابلة الشخصیة من األمور الواجب التنبھ لھا قبل التوجھ ألجراء المقابلة،

وفیما یلي نستعرض بعض النصائح في مسألة التحضیر المسبق للمقابلة، وھي كاآلتي:
تحضیرات ما قبل المسابقة

ویكون من حالل البحث عن الشركة وجمع المعلومات عنھا، و معرفة ما  إذا كانت المقابلة
اختبارا أو للتعریف بنفسھ، ومن القائم علیھا مدیر الشركة أم موظف مكلف بذلك، إضافة
إلى جمع معلومات للمقابلة كالشھادة التي یحملھا المتقدم والسیرة الذاتیة، وأوراق ثبوتیة.

أثناء المسابقة
من المفضل أن یتوجھ المتقدم للوظیفة إلى مكان المسابقة في الوقت المحدد أو قبل بعشر
دقائق، وذلك ألن الدقائق األولى تعطي انطباعا عاما عنھ، وتتضمن المقابلة أسئلة حول

اھتماماتھ، مما یمكنھ في إظھار مھاراتھ في التواصل مع اآلخرین.
بعد المسابقة

من المستحسن على المتقدم للوظیفة بعد اإلنتھاء من المقابلة بفترة قصیرة إرسال برید شكر
للشركة، فضال عن ترك معلومات التواصل معھ في حال تم قبولھ، وإعالم الشركة عن

نقاط ضعفھ وبأسلوب مھذب لتحسینھا وتالفیھا في المستقبل القریب.
أھمیة المقابلة الشخصیة للمؤسسات

تعد المقابلة الشخصیة من األمور المھمة في التوظیف في الشركات، و تظھر أھمیة المقابلة
الشخصیة في العدید من األمور نذكر منھا:

عن الموظف من خالل: ویساعد ذلك في معرفة الكثیرالتواصل الفعلي مع المرشح●
حركات وإیماءات الجسد.

كافیة عن المتقدم،ال تكفي اإلجابات عن األسئلة معلوماتاالنضباط والسلوك:●
واألفضل معرفة االنضباط والسلوك و یتم التوصل لذلك بالتواصل الفعلي مع

المتقدم.



ویقصد بذلك مھارات المتقدم في تحلیل ومعرفةمعرفة المھارات التحلیلیة للمرشح:●
الغایة من األسئلة وكیفیة اإلجابة علیھا.

مالئما للمؤسسة والوظیفةالبد أن یكون المتقدم للمقابلة مظھرهمالئمة المظھر:●
المرشح لھا، لما لذلك من أھمیة في تحقیق الغایة من الوظیفة.

أھم األسئلة التي تطرح في المقابلة الشخصیة وأجوبتھا.
فیما یلي نورد أھم األسئلة التي تطرح في معظم المقابالت مع أجوبتھا، ومنھا:

المتقدم لھا؟تحدث عن نفسك، وما ھي مؤھالتك العلمیة للوظیفةالسؤال:●
المعلومات الذاتیة إلجابة على ھذا السؤال یجب على المتقدم سردالجواب: ل ○

والمؤھالت العلمیة مع الحرص على عدم تكرار المعلومات المذكورة في
ملف السیرة الذاتیة.

ما ھو سبب رغبتك في الحصول على ھذه الوظیفة؟السؤال:●
العلمیة التيیتم اإلجابة على ھذا السؤال من خالل ذكر المؤھالتالجواب:○

تمكن المرشح من النجاح في الوظیفة المتقدم إلیھا، والتحدث عن نجاحھ في
.وظائف مماثلة، بطریقة تدفع اللجنة لقبولھ مبدئیا

كیف تتعامل مع ظروف العمل، وتنظم ذاتك؟السؤال:●
في العملیذكر المرشح ھنا أن ضغوط العمل ھي أمر روتینيالجواب:○

ولیس طارئا، ویتحدث عن الضغوط التي تعرض لھا في عملھ السابق وكیف
تعامل معھا، وھذا بحد ذاتھ تنظیم للذات.

على منحك ھذه: ما ھو السبب الذي یجعل من لجنة التحكیم الموافقةالسؤال●
الوظیفة؟

ومدى إمكانیاتھ في: یجب على المرشح إظھار كفاءتھ لھذه الوظیفة،الجواب○
تطویرھا، والتعامل مع أعبائھا وضغوطاتھا.

: ما سبب تركك لعملك السابق؟السؤال●
عن عمل جدید،: یكون الجواب دقیقا أنھ ترك العمل لغریزة البحثالجواب○

وعدم ذكر المدیر بصفات سیئة وأنھ السبب في ترك العمل.
خاتمة بحث عن المقابلة الشخصیة جاھز للطباعة

وبھذا القدر من المعلومات سوف ننھي ھذا البحث الذي تحدثنا في سطوره عن كل ما
یخص المقابلِة الشخصیِة، حیث تحقق المقابلة الشخصیة نظریة الشخص المناسب في

المكان المناسب، وذلك العتمادھا على اإلحتكاك المباشر بالمرشح، مما یساعد رب العمل
أو المكلف بالمقابلة باتخاذ قرار صحیح في منح أو رفض توظیف المرشح.


