
الدرس الخامس

جراء مقابلة  ما هي أفضل طريقة لالستعداد لإ
وتقديم عرض؟

ي مقابلــة يقــوم فيهــا الطالــب بــدور كلٍّ 
الهــدف الرئيــس مــن هــذا الــدرس هــو أن يشــارك الطــالب �ف

مــن المحــاور وذلــك الشــخص الــذي تجــرى معــه المقابلــة وســيتطرق الــدرس أيًضــا إىل الأغــراض 
ي تشــمل جوانــب مختلفــة، مثــل لغــة الجســد وتشــكيل الأســئلة وترتيبهــا 

المختلفــة للمقابــالت والــىت
ي المســتقبل.

ي زيــادة الوعــي بحقــوق الفــرد كموظــف وكــربِّ عمــل �ف
ويتمثــل الهــدف الأســاسي �ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف كتابي أو شفهي لثالثة أنواع على الأقل من المقابالت الشخصية.  
المشاركة في مقابلة شخصية سواء أَُكْنَت من يجري المقابلة مع شخص ما أم الشخص   

الذي تجرى معه المقابلة.
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  .1

قم بوضع بيانات حول »هدف مقابلة ما« )انظر الملحق 1( على السبورة أو أي جهاز عرض آخر.  ·

اطلب من الطالب )في مجموعات ثنائية( العثور على شخص غريب.  ·

اطلب من كل مجموعة ثنائية أن تقدم ملحوظات عن أجوبتها للصف.  ·

الأجوبة:  

تهتم الشركات بما إذا كان الموظف سيتوافق معها، وليس بالضرورة العكس.  

إن تلقي راتباً أكثر من الآخرين في الوظيفة نفسها يعد تمييًزا ، ويُثير مخاوف أخالقية.  

الأنواع المختلفة من المقابالت الشخصية )10 دقائق(  .2

ي الأنــواع 
ة �ف ي الجامعــة أو العمــل، ســيكون عليهــم اكتســاب خــرب

ح للطــالب أنــه مــن الآن و�ف ا�ش
المختلفة من المقابالت، لذا، فمن الأفضل لهم أن يكونوا عىل دراية بمختلف الأنماط والمناهج 
مــا  الأبحــاث، كمحــاور.  ولتقديــم  إجــراء  ي حالــة 

مقابلتــه، و�ف تجــري  منهــم كشــخص  المتوقعــة 
ح المنــح الدراســية والمقابــالت  تشــتمل عليــه المقابــالت المختلفــة، قــم بإحالــة الطــالب إىل �ش
ي الصفحــة )151( بعــد ذلــك، اطلــب منهــم القيــام بنشــاط المطابقــة 

ي كتــاب الطالــب �ف
البحثيــة، �ف

أدنــاه:

قــم بعــرض المذكــرة رقــم 7 »الأنــواع المختلفــة مــن المقابــالت« علــى الســبورة أو أي جهــاز عــرض   ·
آخــر، أو توزيعهــا كمســتند مطبــوع.

اطلب إلى الطالب )في مجموعات ثنائية( أن يطابقوا نوع المقابلة مع تعريفها.  ·

اطلب إلى كل مجموعة ثنائية أن تقدم ملحوظات عن أجوبتها لطالب الصف.  ·

الإجابات: أ4-، د3-، ج2-، ب1-.

ي 
ي كتــاب الطالــب �ف

ي مهمــة العمــل الموجــودة �ف
وهنــاك خيــار آخــر لتثبيــت هــذا النشــاط، وذلــك �ف

الصفحــة )150(، والــذي يقــوم فيــه الطالــب بمطابقــة نــوع المقابلــة مــع الفئــة المهنيــة الخاصــة بــه، 
فيــه. ســواء أكانــت تعليميــة أم نشــاط أعمــال أم للرت
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مقابلتان شخصيتان: -1 ما ل يجب القيام به- مقابلة سيئة -2 مقابلة   .3
أك�ث فعالية )20 دقيقة(

ي القســم المعنــون بـــ »مقابلــة شــخصية بغــرض 
ي كتــاب الطالــب �ف

أخــرب الطــالب كمــا هــو موضــح �ف
ي بعــض الأحيــان إجــراء مقابــالت شــخصية 

الحصــول عــىل منحــة دراســية«، أنــه يجــب عــىل الطــالب �ف
للحصــول عــىل المنــح الدراســية، لــذا، فمــن المهــم أن تقــدم نفســك بنجــاح لإجــراء مقابلــة جيــدة.
اعــرض للطــالب هــذه المقابلــة الشــخصية لصاحــب الّســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم –

حفظــه هللا – باعتبارهــا مقابلــة ناجحــة. 

ف و15  ي أو لدقيقتــ�ي
ي تمــت مناقشــتها �ف

اطلــب مــن الطــالب وضــع عالمــة )√( عــىل الموضوعــات الــىت
ثانيــة مــن المقابلــة.

. ي العائلة: الطهي: القيادة: تاريخ د�ب

https://www.youtube.com/watch?v=MeDb2nU9jKU

ف و15ثانية(  )شاهد لدقيقت�ي

ي الــذي يتضمــن مقابلــة غــري ناجحــة، حيــث هنــا كالعديــد 
ثــم اعــرض للطــالب هــذا )الفيديــو( الثــا�ف

مــن المشــكالت مــن لحظــة اســتيقاظ الشــخص اطلــب إىل الطــالب تحديــد ثــالث مشــكالت عــىل 
الأقــل، واجعــل كل واحــد منهــم يقــارن إجابتــه بإجابــة طالــب آخــر.

 .1

 .2

 .3

https://www.youtube.com/watch?v=1GTGFwe0kCk

اكتــب الســؤالين أدنــاه علــى الســبورة، ثــم اطلب إلى الطالب مناقشــتهما فــي مجموعات مكونة من   ·
ثالثــة أو أربعــة طــالب.

ثبــات أنــك الشــخص المناســب لتلــك المنحــة  مــا النقــاط التــي ستناقشــها فــي مقابلــة شــخصية لإ  .1
الدراســية؟

لماذا تعتقد أن هذه النقاط مهمة؟  .2

راقب الطالب، وساعد من هم أقل قدرة على المساهمة في المناقشة الجماعية من خالل اقتراح   ·
موضوعات تهّم المحاور، ثم اطلب إليهم التفكير في تفضيالتهم وإنجازاتهم وأنشــطتهم خارج 
المنهج. على سبيل المثال، يمكنك أن تسألهم سؤاًل أو اثنين من الأسئلة التالية على أساس واحد 

لواحــد من مجموعتين:

ما الموضوعات التي تحب القيام بها؟  ·

ما المواد الدراسية التي تقوم بها بالشكل المثل في المدرسة؟  ·

فكر في وقت ساعدت فيه شخًصا ما، وكيف أثرت تلك المساعدة على حياته.  ·

كم لغة تتحدث بها؟  ·

مــاذا عــن الدراســات فــي تكنولوجيــا المعلومــات، هــل حصلــت علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة   ·
ــا المعلومــات؟ ــل فــي مجــال تكنولوجي ــار مماث ــر )ICDL( أو اختب الكمبيوت

هل تعتقد أن ما ذكرته من إنجازات يهم الُمحاور؟  ·

قم بإعادة تجميع الطالب في مجموعات مرة أخرى، واطلب إليهم تقديم ملحوظاتهم بشكل   ·
فردي ثم عرضها على الأقران.
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جابات المحتملة: الإ

ي ستناقشها…؟
ما النقاط الىت

ي العمــل التطوعــي والأنشــطة الخارجــة عــن 
ي المدرســة أو الكليــة، أم �ف

- أهــي إنجازاتــك الخاصــة �ف
ي مثــل الرخصــة 

يــة أو لغــة أجنبيــة، أو تطويــر مهــىف ف نجلري ي اللغــة الإ
، أم الكفــاءة �ف المنهــج الــدراسي

الدوليــة لقيــادة الكمبيوتــر )ICDL(؟

ف  لمــاذا تعتقــد أن هــذه الأشــياء مهمــة؟ إنهــا تعــزز مهاراتــك وســماتك الخاصــة أمــام المحــاور لتبــ�ي
لــه أنــك الأجــدر بالحصــول عــىل تلــك المنحــة الدراســية.

قــم بإحالــة الطــالب إلــى الجــدول أدنــاه، والــذي يمكنــك عرضــه علــى الســبورة أو أي جهــاز عــرض   ·
آخر. أخبــر الطــالب برســم الجــدول أدنــاه فــي دفاترهــم، ثــم اطلــب إليهــم أن ينظروا إلــى اثنتين 
مــن المقابــالت الشــخصية بغــرض الحصــول على المنح الدراســية )المتدربيــن( وأن يحددوا الفروق 

. بينهما

المقابلة الشخصية 2 المقابلة الشخصية 1

المقابلــة  يُجــري  الــذي  الشــخص  يرتــدي   ·
العمــل تناســب  أنيقــة  مالبــس  الشــخصية 

 ·

 ·

الشــخص الــذي تجــري معــه المقابلــة يشــتت   ·
ــة. ــى الطاول ــه عل ــر بقلم ــتمع بالنق ــاه المس انتب

 ·

 ·

المقابلة الشخصية 1 ما ل يجب القيام به- مقابلة سيئة

https://www.youtube.com/watch?v=YRbtXb9fWmI )شاهد حىت الدقيقة 2.54(

 

المقابلة الشخصية 2 مقابلة أك�ث فعالية

https://www.youtube.com/watch?v=sDxmMkgPmaQ )شاهد حىت الدقيقة 5.30(

قــم بتوزيــع المذكــرة رقــم 8 عــىل الطــالب، واطلــب إليهــم مقارنــة إجاباتهــم بمــا ورد فيهــا مــن 
إجابــات.

المحاكاة ومقابالت العمل الشخصية )5 دقائق(  .4

يتنــاول القســم التــاىلي الفكــرة القائلــة بــأن محــاكاة وضعيــة وســلوكات المحــاور يمكــن أن تحســن 
التفاعــل وظهــور الشــخص الــذي تجــري مقابلتــه بشــكل منفتــح وصــادق اطلــب مــن الطــالب أوًل 
كتــاب  مــن   )155( الصفحــة  ي 

�ف الشــخصية  العمــل  ومقابــالت  بالمحــاكاة  المتعلقــة  الفقــرة  قــراءة 
الوقــت  يتجــاوز  أل  يجــب  ة  مبــا�ش تليهــا  ي 

الــىت العمــل  مهمــة  إىل  بإحالتهــم  قــم  ثــم  الطالــب، 
دقائــق. خمــس  المهمــة  لهــذه  المخصــص 
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التدرب عىل مقابلة شخصية )20 دقيقة(  .5

اعرض إعالن الوظيفة التالي على السبورة أو أي جهاز عرض آخر:  ·

ف ليكونــوا جــزًءا مــن العالــم المثــري لصناعــة  نحــن نبحــث عــن خريجــي مــدارس ثانويــة متحمســ�ي
تكنولوجيــا المعلومات.

يجــب أن يتمتــع مقــدم الطلــب بالمهــارات التاليــة: القــدرة عــىل التواصــل، والعمــل بشــكل 
ــا بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات، وأن  ي فريــق، وحســن المظهــر، وأن يكــون مهتمًّ

مســتقل أو �ف
ي الخــاص بنــا.

نامــج التطويــر المهــىف فم برب يلــرت

ورية. المؤهالت المدرسية رصف

أخبــر الطــالب أنهــم ســيقومون بــدور المحــاور، وكذلــك الشــخص الــذي تُجــرى معــه المقابلــة   ·
الشــخصية.

قسم الطالب إلى مجموعات ثنائية، وأعِط المذكرة )9–أ( للطالب الذي سيقوم بدور المحاور،   ·
والمذكرة )9–ب( للطالب الذي سيقوم بدور الشخص الذي تجرى معه المقابلة.

أخبــر الطــالب أنــه ينبغــي عليهــم مطالعــة مذكرتهــم لمــدة دقيقتيــن للتحضيــر لدورهــم في تلك   ·
المقابلــة.

اطلب إليهم بعد ذلك القيام بدورهم في المقابلة على أل تتعدى تلك المرحلة خمس دقائق.  ·

بعــد النتهــاء مــن المقابلــة، اعكــس الأدوار وكذلــك المذكــرات ثــم اطلب منهم إجــراء المقابلة مرة   ·
أخــرى.  يجــب أن يقــل وقــت هــذه المرحلــة عن 5 دقائق بما أن الطالب صاروا مهيئين بالفعل بعد 

لعب الــدور الأول.

بعــد أن يمــارس الطــالب كال الدوريــن، اختــر إحــدى المجموعــات لإجــراء المقابلــة الشــخصية   ·
ــف. ــالب الص ــام ط أم

اطلب إلى باقي زمالئهم في الصف تقييم محتوى المقابلتين وكذلك لغة الجسد.  ·

67 الوحدة 2


