التواصل بين العاملين وأصحاب األعمال

الحصول على الوظيفة التي تريدها  -شبكات التواصل
Landing the Job You Want – Networking

هل تعلم أن ...
 ...هناك عدد محدود فقط من الوظائف يتم اإلعالن عنها في الصحف المحلية ،وأن
نسبة صغيرة فقط من الناس تحصل على وظائف عن طريق الرد على هذه
اإلعالنات؟
 ...معظم الناس الذين يبحثون عن عمل يستجيبون لهذه الوظائف الشاغرة المعلن
عنها  -منافسة كبيرة على عدد محدود من الوظائف؟
 ...حوالي  60بالمئة من الباحثين عن عمل يجدون وظيفة جديدة بمساعدة
األصدقاء ،أو أفراد العائلة ،أو المعارف؟
شبكات التواصل .تعتبر واحدة من أكثر الطرق فاعلية للحصول على وظيفة  -كما
تظهر ذلك اإلحصاءات المذكورة أعاله .ولكن ،ماذا يترتب على هذه الطريقة في
البحث عن عمل؟ وكيف يمكنك استخدامها للعثور على وظيفتك القادمة؟
هذه هي بعض األسئلة التي يجب عليك اإلجابة عليها وأنت تسير في طريق إعادة
التوظيف .من فهم تعريفها إلى تمييز دورها في بحثك عن عمل ،صحيفة المعلومات
هذه سوف تزودك بنصائح لجعل شبكات التواصل جزء أساسي في خطة مسارك
المهني.

تكوين مجموعة من أطراف االتصال

تأسيس شبكة التواصل الخاصة بك
إن خلق شبكة تواصل من أطراف االتصال يعد أمرا ً هاما ً لنجاح خطة مسارك المهني.
إذن ،من أين تبدأ؟ أبدأ عن طريق تطوير شبكة تواصلك الحالية  -األشخاص الذين تعرفهم
بالفعل  -وأتصل ببعض منهم .أضف أية أشخاص يقترحونهم عليك وأنت تواصل رحلتك،
وكذلك بعض األشخاص المذكورين أدناه:
 الزمالء المهنيين
 زمالء الدراسة ،أعضاء الجمعيات /النوادي النسائية
 أصحاب األعمال السابقين
 زمالء العمل السابقين
 األقارب والجيران
 األطباء ،أطباء األسنان
 رجال الدين
 أعضاء هيئة التدريس
 االشخاص المحليين الذين يمارسون األعمال الذين ويتعاملون مع المستهلكين
يوميا ً (مثالً ،وكالء شركات التأمين ،مصففي الشعر،
الصيادلة ،موظفي المصارف ،مدراء المتاجر)

هذا هو التعريف األساسي لشبكات التواصل .ولكن ما هي أطراف االتصال؟
أطراف االتصال هي في العموم عبارة عن أناس يمكنهم إرشادك إلى وظائف .ربما
أنك تعرف عدد كبير من الناس الذين يمكنهم رصد فرصة عمل محتملة لك .ربما
تكون لديهم أفكار عن أنواع مختلفة من الوظائف والمجاالت التي يمكنك الدخول
فيها ،أو ،ربما يكونون قادرين على إحالتك إلى معارف لديهم معلومات أكثر عن
وظائف محتملة أخرى.

أجعلها نقطة البدء لالستمرار في إضافة المزيد إلى شبكة التواصل الخاصة بك ،بما في
ذلك المزيد والمزيد من األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في بحثك عن وظيفة جيدة.
تذكر البقاء على اتصال بأطراف االتصال هؤالء لكي تعلمهم بمدى تقدمك .باإلضافة
إلى االشخاص المذكورين ،من الموارد األخرى التي ثبتت فاعليتها ما يلي:

طرف االتصال الجيد هو أي شخص يكون بإمكانه:

 الدليل التجاري ()yellow pages

 عرض وظيفة عليك

 الوكاالت الحكومية

 إخطارك بوظيفة شاغرة

 المعارض والمؤتمرات التجارية

 إحالتك إلى شخص ما يمكنه الترتيب لمقابلة شخصية
 قراءة سيرتك الذاتية

 جماعات المتطوعين

 إمدادك باسم شخص ما يمكنه القيام
بكل ما ذكر أعاله

www.mass.gov/eolwd

 مجري المقابلة الشخصية في الشركة
التي رفضت توظيفك

 التقويمات التجارية



دليل الخريجين الخاص بك
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 النادي الصحي
 الدوريات المهنية

تحقيق االلتزام

 الغرف التجارية

إن شبكة التواصل الخاصة بك مهمة في بحثك عن وظيفة .فكلما زاد عدد
األشخاص الذين يعرفون أنك تبحث عن وظيفة ،كلما عدت إلى العمل بشكل
أسرع .لذلك ،يجب عليك زيادة فرصة توظيفك! قُم بالتعرف على أطراف
اتصال جديدة في طريقك ،وأحصل على المعلومات اإلرشادية الخاصة
بالوظائف غير المعلنة .دوريات ( )DCSللبحث عن وظائف وغيرها من
المطبوعات متاحة هنا في هذا المركز الشامل للتوظيف .إضافة إلى ذلك ،هناك
مجموعة متنوعة من ورش العمل المتوفرة ،والتي تزودك بالمزيد من النصائح
حول شبكات التواصل.

 النوادي والمنظمات المدنية ،مثل نوادي الروتاري ،ونوادي الليونز
 مراكز التوظيف بمنطقة الجوار
 الصحف المحلية
 لوحات اإلعالنات بالكليات ومكاتب اإللحاق
إن بناء شبكة التواصل يحتاج إلى جهود أصلية ومبتكرة .ال تحكم مسبقا ً على أي
مصدر بشبكة التعارف  -فطرف االتصال هذا قد يزودك بإحالة أو بمعلومة
إرشادية قد تقودك إلى وظيفتك القادمة .ضع بعين االعتبار جميع نوعيات
األشخاص الذين تتواصل معهم ،ليس فقط أولئك الذين يعملون في نفس مهنتك أو
الذين تعرفهم جيداً .فاألشخاص الذين قابلتهم لفترة وجيزة قد يكونوا راغبين في
إعطائك معلومات مهمة .لذلك ،في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى الطبيب،
خطط لموعد غداء مع زميل دراسة سابق ،أو قم بزيارة البنك ،أحضر معك بضعة
نسخ من سيرتك الذاتية ،وأضف بعض أطراف االتصال إلى شبكة التواصل
الخاصة بك!
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