
   Settlement.Org صفحة 1 من 3    ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

ما هي املعلومات الخاصة بسوق العمل؟ هل أحتاج 
إليها؟ 

تساعد املعلومات الخاصة بسوق العمل عىل تحديد أماكن الوظائف وأي املهن لها أفضل مستقبل. كام أنها 
تساعد األفراد عىل تحديد أكرث مصادر التدريب والتعليم مالءمة بالنسبة لهم. 

تخربك املعلومات الخاصة بسوق العمل عام ييل: 

الوظائف والرواتب 	 

قطاعات املهن 	 

املدن واملجتمعات املحلية 	 

االتجاهات والظروف املستقبلية 	 

اإلحصائيات	 

وسوف تؤثر هذه املعلومات عىل بحثك عن وظيفة. 

ميكن أن تكون املعلومات الخاصة بسوق العمل كثرية جداً ومحرية. تعلم ماهية هذه املعلومات وكيفية استعاملها ميكن أن يساعدك يف 

العثور عىل وظيفة. 

تخربك املعلومات الخاصة بسوق العمل مبا ييل: 

ما هي الوظائف واملهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل 	 

أي صناعات تقوم بالتوظيف 	 

أين تجد أصحاب العمل الذين يقومون بالتوظيف 	 

ما هي ظروف العمل بالنسبة لصناعات معينة 	 

ما هو التعليم والتدريب الالزمني لوظائف معينة 	 

ما هي العوامل التي قد تحول بينك وبني العثور عىل وظيفة 	 

ما هي املجاالت الوظيفية التي ستنمو يف املستقبل	 



ما هي املعلومات الخاصة بسوق العمل؟ هل أحتاج إليها؟  صفحة 2 من 3  

ملاذاأحتاج لهذه املعلومات؟

ميكن للمعلومات الخاصة بسوق العمل أن تساعدك يف اتخاذ قرار جيد عندما ترغب يف تغيري وظيفتك أو االنتقال إىل مكان جديد. وميكنها 

مساعدتك يف معرفة ظروف سوق العمل بالنسبة لوظيفة أو مدينة معينة. عىل سبيل املثال، لو كنت عامل ماكينة وانتقلت إىل بلدة ال توجد 

بها مصانع، فإنك ستواجه وقتاً صعباً يف الحصول عىل وظيفة. إن النظر يف املعلومات الخاصة بسوق العمل قبل االنتقال ميكن أن يساعدك 

عىل اتخاذ قرار عن دراية.

تعريفات سوق العمل

تغطي املعلومات الخاصة بسوق العمل العنارص الرئيسية لسوق العمل وعملياته. العنارص الرئيسية هي الطلب عىل العاملة والعرض من 

العاملة. يعني الطلب عدد الوظائف املتاحة، أما العرض يخربك بعدد األشخاص القادرين عىل العمل. يتم تنظيم هذه املعلومات حسب: 

الفرتات الزمنية 	 

القطاع 	 

املهن 	 

املناطق الجغرافية 	 

قوة العمل هي عدد األفراد املتوفرين للعمل. يتم تقسيم هذه األعدادحسب: 

السن 	 

الجنس 	 

الخلفية اإلثنية 	 

مستوى التعليم واملهارات 	 

تحدث البطالة عندما يكون عدد األفراد )الراغبني يف العمل( أكرث من الوظائف. 

تتضمن عمليات سوق العمل: 

تبادل العامل -البحث عن عامل، عرض وظائف عىل األفراد، أنشطة التوظيف، واالنفصال )الترسيح، الطرد، االستقالة( 	 

سياسات وأنشطة الحكومة-تم وضعها للمساعدة يف تقليل عدد األشخاص العاطلني عن العمل. 	 



  ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة Settlement.Org    صفحة 3 من 3  

Statistics Canada وEmployment and Social Development Canada )ESDC( هي املصادر الرئيسية ملعلومات سوق العمل 

Statistics Canada الحكومية حيث متلك كال الهيئتني معلومات عن العاملة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية. وتراقب

أعدادالبطالة عرب:

املنطقة 	 

السن 	 

الجنس 	 

مستوى التعليم 	 

معدالت البطالة حسب نوع الوظيفة 	 

.Canada تقوم بإدارة خدمة معلومات سوق العمل ومتلك معلومات عن أسواق العمل املحلية يف شتى أنحاء ESDC

--- --- ---
مرجع

Labour market

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/labourmarket/ojf/ 

