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العدد ١٣٦ سبتمبر 16٢٠١٩

< لقد كنا جميعا نقوم بأشياء 
حياتنا  بداية  في  مشابهة 
هو  بما  نقوم  ال  ألننا  العملية، 
مطلوب لتعليم الطالب وحديثي 
في  التصرف  كيفية  التخرج 

أماكن العمل التي يلتحقون بها.
أخرى  أشياء  مهم 

ِّ
نعل فنحن 

مثل كيفية كتابة ورقة بحثية، أو 
ال  لكن  مخبرية،  تجربة  إجراء 

اآلليات  من  الكثير  لدينا  يوجد 
املهارات  لتعليمهم  الواضحة 
في  النجاح  في  تساعدهم  التي 

السنوات األولى من العمل.
في  الشباب  بإلقاء  ونكتفي 

ونتوقع  العملية  الحياة  أتون 
األمر  مع  يتعاملوا  أن  منهم 
بالطبع  يؤدي  ما  وهو  بأنفسهم، 
من  الكثير  ارتكابهم  إلى 
ممارسة  أثناء  املهنية  األخطاء 
هذه  بعض  وتكون  العمل، 
األخطاء محرجة للغاية بالنسبة 

لهم.
لقد سمعنا جميعًا عن الصور 
املبتدئني  للموظفني  النمطية 
أن  ينبغي  أنه  يعتقدون  الذين 
أن  أو  يحصلوا على مكتب واسع 
خاص،  مساعد  لديهم  يكون 
هذه  فإن  تجربتي  من  لكن 
وتحمل  صحيحة  غير  األفكار 

قدرا كبيرا من املبالغات.
لكن ربما يكون الشيء األكثر 
موظفني  وجود  هو  شيوعا 
أنهم  بعد  يستوعبوا  لم  شباب 
بحاجة  وليسوا  اآلن  بالغون 

لتناول  للذهاب  االستئذان  إلى 
االجتماع  ملغادرة  أو  الغداء 
للذهاب إلى املرحاض، أو الذين 
مناداة  من  بالحرج  يشعرون 
سنا  منهم  األكبر  زمالئهم 
ألقاب  بأسمائهم املجردة بدون 
األسئلة  طرح  يخشون  الذين  أو 
يفترضون  الناس  أن  معتقدين 

فيهم معرفة اإلجابات سلفا.
وجود  عدم  يعني  ال  هذا  لكن 
موظفني جدد ال يدركون طبيعة 
في  يتصرفون  وكيف  دورهم 

مكان العمل.
رسالة  تلقيت  عامني  وقبل 
يقول  متدرب  من  إلكترونية 
املتدربني  من  آخر  وعدد  إنه 
عريضة  كتابتهم  بعد  ُطردوا 
احتجاج يطالبون فيها شركتهم 
بالتساهل في شروط الزي الذي 

يرتديه املوظفون.

كيف نساعد الخريجني الجدد على النجاح فى أماكن العمل؟

على الخربجني الجدد معرفة السلوكيات والقواعد املتبعة فى مكان العمل

إذا كنت ممن قضوا وقتا كبيرا في العمل مع خريجني جدد أنهوا 
للتو دراستهم الجامعية ولم يحصلوا بعد على خبرة عملية كافية، 
فإنك على األرجح رأيت بعض السلوكيات الغريبة وغير املألوفة في 

مكان العمل.
فيمكنك أن ترى، على سبيل املثال، خريجا جديدا يأتي إلى العمل 
أن  يدرك  ال  جديدا  عامال  أو  ليلي،  لناٍد  الذهاب  يناسب  زيا  مرتديًا 
املدير التنفيذي في شركة كبرى ال يريد أن يعرف رأيه في خطة 
تستقبل  جديدة  خريجة  أو  الجديدة،  التجارية  للعالمة  الشركة 
دون  الصوت  مكبر  تشغيل  وضع  في  وهاتفها  الهاتفية  مكاملاتها  كل 

مالحظة أن زمالءها في العمل يرمقونها بنظرات غاضبة.

أليسون جرين

 صحفية
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في  تحدثوا  أنهم  ويبدو 
شروط  عن  مرات  عدة  السابق 
باملالبس  يتعلق  فيما  الشركة 
وقيل  املوظفون  يرتديها  التي 
لن  الشركة  سياسة  إن  لهم 
وقت  أهدروا  ثم  ومن  تتغير، 
إلثارة  عريضة  كتابة  في  العمل 

املوضوع مرة أخرى.
املتدربون  هؤالء  شعر  وقد 
بالصدمة عندما قررت الشركة 
املوعد  قبل  تدريبهم  إنهاء 
مناقشتهم  من  بدال  املحدد، 
في  ارتداؤه  عليهم  يتعنّي  فيما 

العمل.
لكن في أغلب الحاالت يكون 
بأس  ال  الجدد  الخريجني  أداء 
به، ويكونون بكل بساطة بحاجة 
السلوكيات  لهم  يوضح  ملن 
مكان  في  املتبعة  والقواعد 

العمل.
ومن الغريب حقا أننا ال نفعل 
فلماذا  منظمة!  بطريقة  ذلك 
تعليم  في  أفضل  بعمل  نقوم  ال 
وحديثي  الجامعات  طالب 
التصرف  كيفية  التخرج 

والتعامل في الحياة العملية؟
ال  الجامعة،  مستوى  وعلى 
شك أن جزءا من هذا التقصير 
يعملون  األساتذة  أن  إلى  يعود 
وليس  األكاديمي  املجال  في 
يملكون  وال  العملي  املجال  في 
العملية  الخبرات  من  الكثير 
في الوظائف التقليدية املكتبية. 
أرباب  يبذل  ال  ملاذا  لكن 
توظف  التي  والشركات  العمل 
أكبر  جهدا  الخريجني  هؤالء 

الجدد  الخريجني  ملساعدة 
مع  التعامل  كيفية  فهم  على 

الحياة العملية؟
الشركات  هذه  كانت  وإذا 
تعطي املوظفني تعليمات تتعلق 
الحضور  سياسة  مثل  بأشياء 
مملة  بتفاصيل  واالنصراف 
ال  فلماذا  األحيان،  بعض  في 
أيضا  الشركات  هذه  تتعامل 
التي  األخرى  األشياء  مع 
هؤالء  كان  إذا  ما  ستحدد 
سينجحون  الجدد  املوظفون 

أم سيفشلون في العمل؟
العمل  أرباب  على  ويتعني 
للخريجني  تدريب  توفير 
العمل  كيفية  على  الجدد 
املوظفني  ألن  الشركة،  داخل 
يقول  من  إلى  بحاجة  الجدد 
لهم ما الذي يتوقع منهم أثناء 
االجتماعات، وما الذي يمكن 
أن يتوقعه املوظف الجديد من 
املساهمات  هي  وما  مديره، 
أن  في  الشركة  ترغب  التي 
يقدمها املوظف الجديد، وما 
هي املعايير التي يتم االعتماد 
الشركة  تقرر  لكي  عليها 
املطالب  بعض  كانت  إذا  ما 
والدراسة  التصعيد  تستحق 
التي  الطريقة  هي  وما  ال،  أم 
تساعد على تحسني التواصل 
في  الزمالء  بني  والتعامل 

مكان العمل.
هذا  كل  سيكون  وبالتأكيد 
في مصلحة املوظفني وأرباب 

العمل في نهاية املطاف.

مركز التدريب 
وتنمية املهارات

1 - مدرسة اإلدمان

2 - األخصائى النفسى األكلينيكى

3 - فن التعامل مع األطفال

4 - فن التعامل مع املراهقني

5 - فن العالقات الزوجية الناجحة

6 - السمنة والعالج النفسى

7 - كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

8 - كيف تقلع عن التدخني

9 - أخصائى علم النفس العصبى

د. هبة أبو العزائم
01113377766

للحجز واالستعالم:    01111660232

دورات تدريبية
د. جمال ماضى أبو العزائم

بمستشفى


