
 

 

 

 المقابلة الشخصيةفي  تتابع األسئلةو فن  والنافذةإستخدامات كأس الورق 

الممكنة  ستخداماتاإلعن ن سؤالها في المقابلة الشخصية ع إستيائها أحد األخوات نشرت

كنوع من  التدريبية الدورات، رغم أن هذا  يعتبر تمرين مقبول في للكوب المصنوع من الورق

 . اإلبداعي التفكيرأنواع 

ثناء دراستي اللغة اإلنجليزية أ محاضرة في أول وقف قديم ليبم وهذا الموقف قد ذكرني 

كيف أمضيت وقت ألستوعب و النافذةأمريكا حينما طلبت المعلمة كتابة صفحتين عن في 

 .لكتابةعلى الي  مساعدتهابعد تدخل المعلمة و النافذة المساحة الممكنة للكتابة عن 

 

 

غب في في  الُمقابلة الشخصية حوار من بين طرف يريد أن يعرض ما يعرف و طرف آخر ير

 .يعرفأن  معرفة ماذا ُيريد

في معرفة السمات الشخصية األساسية   الشخصية للُمقابلالصعوبة في الُمقابلة  وتكمن

 .ة في األسئلة المفتوحة و الفرضيةخاص ،ثناء الُمقابلةأ استدراكهاو محاولة 

 

 القدرة على إتخاذ  القرار  و إستحضار الخيارات الممكنة. 

 اإلدراك 

 العمل بروح الفريق 

 اإلنصات 

 الخ...... 

 ؟و حديث التخرجالخبرة الذي تقادم مؤهله العلمي هو الُمناسب لصاحب  وما -

 و هي تقوم على إستنباط  سؤال يجري المقابلة نفن تتابع األسئلة أحد المهارات لم -

 :من جواب المرشح على سبيل المثال

 

 

 عالقاتك مع زمالء العمل في بيئة عمل جديدة ؟كيف تبنى  •

 هل كان لك مبادرات لتبسيط إجراءات العمل ؟  •

  :بعد  هذه  المقدمة 

 

 

 

 على سبيل المثال

 

 السؤال األولي ) المبادرة  و التفكير و األدراك و التخطيط( 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لماذا اتخذت هذا األسلوب لبناء عالقاتك مع  زمالئك ؟ •

 ؟ لتبسيط إجراءات العمل قدمت هذه المبادرةألماذا    •

 

 

 ؟ ن تأمل أن تحقق من هذه  الطريقة أماذا  •

 كانت النتائج ؟ماذا  •

مستوياتها  و وواضحة ةمحدد عوامل استخالصالمقابلة من غير القدرة على  انتهاءإن 

والسؤال في جهات عمل  االختباراتمع الوسائل األخرى مثل ، بين المرشحين للمفاضلة

 .االختياريضعف كفاءة سابقه 

عن هوياتك ال تستغرب هذا السؤال ،  فالهواية الفردية  تعطى دالالت غير  تم سؤالكفإذا 

 .ائجفيها تحدي مع النفس أو اآلخرين وبنتالهواية الجماعية و هواية بدون نتائج غير التي 

 

 

 هذا ما أحببت أن أطرحه  في  هذا  اللقاء 

 تحياتي،،،

 المستشار عبد الرحمن بن عبد العزيز النشمي

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثانوي  ) يبدأ  ب لماذا  بناء  على جواب السؤال األول  (

  (جواب  الثاني ( )تحقيق النتائجالسؤال الثالث ) يبدأ بماذا بناء على ال

 


