
  

 مقدمة بحث عن مهارات البحث عن وظيفة 

مل على تَطوير شخصيّة اإلنسان وَمهاراته،  إّن الوظيفة تُعتبر من أهّم األولويات التي تقوم الحياة عليها بشكل رئيسي وفعّال، حيُث تُعتبَر َركيَزة من ركائِز الَحياة التي تع

ن االقتصادية، وتعل على وإضافة التكامل على الحياة، كما أننها تحتاج إلى  باإلضافة إلى أنّها تحدّد َمصدَر دخلَه المادّي، كما أّن الوظيفة هي التي تساهم في نهضة اإلنسا

وظيفة، ثّم بيان كيفية البحث عن  مجموعة من المهارات إلمكانية البحث عن الوظيفة المالئمة لكل فرد، ومن أهمية هذا الحديث سيتم إدراج كافة المهارات الالزمة للبحث عن

 .الوظيفة بأفضل الطرق

 هارات البحث عن وظيفة بحث عن م

ارك مع فئات المجتمع، أّما بِما يخصُّ َمهارات البَحث تُعتبَر الَوظيفَة بأنّها واِحدَة من أهّم األُمور في حياة اإلنَسان، فهي توفر له حياة أفضل، كما تُحفز اإلنسان على التعاون والتش

افة األشخاص الباحثين عن وظيفة ما، حيث تُسهم هذِه الَمهارات في الُحصول على معرفة الجيدّة بمهارات االتصال، عن الوِظيفَة فهي من أهّمِ المهارات التي يتّطلب امتالُكها ك

أو لتطوير   ء كان لزيادة الدخل المادي،وإمكانيّة ُمواجهة كافة المواقف أثناء التقديم للعمل، ولذلك ينبغي تواجد هذه المهارات باختالف الهدف المراد تحقيقه من الوظيفة سوا

 .قدرات وإمكانيات الفرد

 تعريف الوظيفة 

ت والمعارف المهمة، حيث تُعتبر  تُعرف الوظيفة بأنّها تُمثّل مجموعة من األنشطة التي تحتاج إلى جهد بدني أو عقلي للوصول إلى هدف ما، كما ترتبط بمجموعة من المهارا

وسيلة الستغالل قدرات الفرد ومهاراته، كما يعدّ اختيار المهنة المناسبة أمًرا ليس يسيًرا، تبعًا التفاقها مع ما يملكه  الوظيفة بأنها تعبر عن دور الشخص في بناء المجتمع، فهي 

مهًما جدًا في تحديد مل المناسب دوًرا الفرد من خبرات ومهارات، حيث ينبغي اختيار العمل الذي يراه الفرد مناسبًا لطموحاته وأفكاره ومجاالته العلمية، حيث يلعب اختيار الع

 .مستوى اإلنجازات لدى الفرد

 مهارات البحث عن الوظيفة 

جيدة، حيث تتطلب أن يكرس المرء تُعتبَر مهارات البَحث عن وظيفة بأنّها مجموعة من المهارات التي يتوجب على الفرد امتالكها للعثور على وظيفة مناسبة وذات امتيازات 

ها  م بالبحث عن وظيفة تنبثق من العمل الذي يستمتع به، والبيئة الثقافية التي تناسب أسلوب عمله بشكل أفضل، وهي من الصعوبات التي يواجهوقتًا وطاقة كافيين، فالفرد يقو

 :الطلبة الخريجون للحصول على وظيفة مالئمة لقدراتهم وإمكانياتهم ومؤهالتهم، لذا سيتم بيان أهم هذه المهارات وهي كاآلتي



 المرونة 

ت إلنجاز المهمات الخاصة بها،  تمثل بإظهار الفرد بأنّه على استعداد لتعديل جدوله الزمني أو توقعاته وفقًا لمتطلبات الوظيفة، فقد يتطلب منه تقديم بعض من التنازالقهي ت

التحديات إيجابية أو التحديات السلبية، حيث يكون التعامل مع   باإلضافة إلي إن األشخاص الذين لديهم مرونة في العمل تتوفر لديهم قدرة في مواجهة التحديات، سواء كانت هذه

 .التحديات من خالل حلها أو التكيف معها

 مهارات االتصال 

ابلة، فهو يعتبر  اب العمل أثناء المقحيث تعدّ من أهم المهارات، حيث يتم من خاللها تفسير ما يُطلب من الفرد بنجاح، مما تعطي فرصة للنجاح وأخذ العمل عند التواصل مع أرب

 .التفاوضمهًما للغاية، باإلضافة إلى يعزز إمكانية التواصل الفعال مع اآلخرين، حيث تتضمن مهارات االتصال كل من الكتابة والتحدث واالستماع و

 مهارات الحاسوب 

ستخدامه، ومن أهم مهارات الحاسوب التي يحتاجها الفرد الكمبيوتر القدرة  تُعتبَر أغلب المهن في الوقت الحالي تحتاج إلى استخدام الحاسوب، ولذلك ينبغي على الفرد معرفة ا 

 .والتي تتضمن معالج النصوص، وجداول البيانات، باإلضافة إلى معرفة كيفية التواصل عبر البريد اإللكتروني Microsoft Office على استخدام برامج

 مهارات العمل الجماعي

وسيلة  مهارات العَمل الجماعّي هو أمًرا ال بد منه عند التقدم لعمل معين، حيث تُعتبر من المهارات الّضروريّة عند البَحث عن وظيفة ما، فهو يُعتبر العديد من أصحاب العمل بأنّ 

لوظيفي، وتشمل كل من إلنجاز األعمال بأسرع ما يمكن وتوفير الوقت والجهد، فقد تتطلب بعض األعمال العمل ضمن فريق في بعض األحيان بغض النظر عن المسمى ا

 .التعاون والصدق والتواصل والمسؤولية

 ما العالقة بين االمانه والنجاح في العمل : شاهد أيًضا

 ات التنظيميةالمهار

د وكيفية إدارته الوقت، وقدرته على  تعدّ المهارات التنظيمية بأنها واحدة من المهارات األساسية عند البحث عن وظيفة، حيث إنّها ضرورية بشكل كبير فهي توضح إنتاجية الفر

 المهارات التنظيمية تشمل التخطيط، والتفكير النقدي، واالهتمام بالتفاصيل، وإدارة  تحقيق الهدف، باإلضافة إلى القدرة على التعدد في المهام إلتمام سير العمل بنجاح، كما أنّ 

 .الصراع

 بحث عن العمل ضمن فريق مع المراجع: شاهد أيًضا
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 عن وظيفة  البحث كيفية

  يم أو البحث عن وظيفة باالستعداد الجيّد لزيادة فرص الحصول على المهنة المرغوية، حيث يبدأ الفرد في تنمية كافة المهارات والكفاءاتيتطلب من كل فرد مقبل على التقد

 :الخاصة بها لتجاوز المعايير التي يضعها أصحاب العمل، ومن أهم الطرق والنصائح للبحث عن وظيفة ما يلي

تجهيز السيرة الذاتية وإرسالها إلى الشركات التي تتوفر فيها فرص عمل، ولزياده فرص الحصول على الوظيفة ينبغي تحديث  وهي تتمثل ب :تجهيز السيرة الذاتية •

 .السيرة الذاتية بشكل دوري وإضافة كافة الدورات والمهارات والخبرات لها

يمكن من خاللها الحصول على الوظيفة، وذلك من خالل إخبار األصدقاء   إّن العالقات الشخصية تُعتبر من أفضل الطرق التي :االستفادة من العالقات الشخصية  •

 .لي الموارد البشريةوؤوأفراد العائلة وزمالء المدرسة إذا كان لديهم أي معلومات عن وظائف متاحة، فهي تساهم في إجراء مقابلة عمل مباشرةً وتخطي مس

مختصة ومن أهمها موقع لينكد ان، حيث إّن تجهيز ملف تعريف قوي يُعتبر عالمةً يمكنها لفت نظر  وهي تتمثل بإنشاء ملف تعريفي على مواقع  :التسويق للذات •

 .مسؤولي قسم التوظيف أو الموارد البشرية

حة الوظائف  إما بلو  وهو يكون من خالل البحث عن وظائف تناسب الفرد من خالل شبكة اإلنترنت، حيث تتم من خالله االستعانة :البحث عن عمل عبر اإلنترنت •

التقدم للوظيفة فيها الخاصة بالجامعة، أو من خالل مواقع البحث التي تعلن عن آالف الوظائف يوميًا، أو زيارة موقع الويب الخاص بالشركة التي يرغب الفرد ب

 .وإرسال طلب توظيف

 جاهز للطباعة   pdfبحث عن وظائف المستقبل: شاهد أيًضا

 خاتمة بحث عن مهارات البحث عن وظيفة 

أنه أحد المواضيع المهمة التي لها عالقة في عثور الفرد على وظيفة وتطوير الدخل، وتحسين اقتصاد المجتمع من خالل زيادة يُعتبر بحث عن حول مهارات البحث عن وظيفة ب

نسان االقتصادية، كما ي يساعد في نهضة اإلاأليدي العاملة، فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من الحديث حول مفهوم الوظيفة، حيث تعد من أهم األمور في حياة اإلنسان، فهو الذ

ية الحديث في هذا الموضوع فقد انتقلنا  أنه أحد أسرار األمل الذي يدفع اإلنسان للنهوض في كّل يوم لتحقيق ما يُريد، باإلضافة إلى بيان أهم مهارات البحث عن وظيفة، ومن أهم

 .في فقرات البحث حول كيفية البحث عن وظيفة
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