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 خمسة مستويات لتحديد المواهب
 إذا أردت اكتساب ميزة تنافسية، فاستخدم هذه األساليب لتقوية مهارات البحث لديك.

 البحث الموجه 
أو  دليليةقم بإجراء البحث باستخدام المسمى الوظيفي أو كلمة 

. عندما تقوم بإدخال اسم المرشح أو 

المسمى  مصطلحات البحث الخاصة بك، يقترح 

 الوظيفي ومطابقات األشخاص.

 البحث التصوري   
ومسميات  دليليةفي عمليات البحث التصورية يتم إدراج كلمات 

وظيفية بديلة في عبارة البحث. تم تصميم هذا األسلوب للبحث 

حتى تضمن طرح شبكة واسعة تلتقط بها جميع المرشحين 

المحتملين وذلك بإدراج المصطلحات التي ربما ال يتضمنها 

 الوصف الوظيفي، ولكنها شائعة في الحقل أو المجال المهني.

مراجعة  أفضل الممارسات هيتكون عند إنشاء بحث تصوري،  

الوصف الوظيفي لتحديد كل مجموعة من المهارات المطلوبة. 

ابدأ بتحديد جميع األشكال التي يمكن وصف الوظيفة بها، بما 

في ذلك الكلمات الرئيسية التي ال توجد بالضرورة في الوصف 

 الوظيفي. يجب أن تضع بعض األسئلة في اعتبارك:

مسميات وظيفية بديلة شائعة االستخدام في المجال  هل هناك   •
 المهني؟

 ما هي المهارات المطلوبة؟   •

ما هي التقنيات المستخدمة وكيف يتم تحديد هذه التقنيات    •
 غالًبا؟ 

عن طريق تحليل الوصف الوظيفي، يمكنك تحديد تعبيرات 

 دليليةأخرى تصوغ بها المسمى الوظيفي وما هي الكلمات ال

 تستطيع إضافتها إلى عبارة عملية البحث التي تقوم بها.التي 

 البحث الضمني 
البحث الضمني هو طريقة لتحديد المرشحين بناًء على ما لم  

في الملفات الشخصية، ولكن ما انطوت عليه ضمنًيا    مباشرة ُيذكر  
بعض االفتراضات.  وضع  باألحرى. يتطلب هذا النوع من البحث  

على سبيل المثال، قد ال يكون لدى العضو تفاصيل أو كلمات  
في ملفه الشخصي عن خبرته، ولكن عضوياته في    دليلية

 في الواقع.   المجموعات تشير إلى أنه يتمتع بمهارة معينة 

 البحث باللغة الطبيعية 
تعتبر عملية البحث باللغة الطبيعية وسيلة للبحث عن 

 دليليةالمسؤوليات والقدرات، وليس فقط عن الكلمات ال
والمسميات الوظيفية. تستخدم عمليات البحث باللغة الطبيعية 

كلمات تعبر عن إجراءات يقوم بها األشخاص في وظائفهم، 
 مثل "البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم واإلغالق".

 البحث غير المباشر 
يعني البحث غير المباشر إجراء عمليات بحث عن األشخاص 

ص المناسبين وذلك غير المناسبين للعثور على األشخا
باستهداف األشخاص الذين يرجح معرفتهم أو عملهم مع 

األشخاص الذين تسعى للعثور عليهم. على سبيل المثال، قد 
يستهدف البحث المهنيين الذين لديهم مؤهالت تزيد عن 

المطلوب أو الذين لديهم مؤهالت أقل من المطلوب، والذين 
من الخبرة أو إجراء  قد يعرفون آخرين لديهم المستوى المرجو

عمليات بحث في الملفات الشخصية ألفضل المواهب غير 
المتوفرة للتوظيف أو ألعضاء فريقك، بغرض العثور على 

 مرشحين لديهم مهارات وخبرات مماثلة.

إلجراء عمليات  استخدم الميزات التالية في حساب  

 بحث غير مباشرة:

•  

•  

•  


