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متهيد

مهما اختلفت وتنوعت املنظمات فان هدفها واحد و هو حتقيق أهدافهـا املسـطرة و اليت
أنشأت من أجلها  ،فعلى مستوى إدارة املوارد البشرية تقوم هذه األخرية يف البداية بتخطيط
القوى العاملة و اليت يتم من خالهلا الوصف الكامل و اجليد لكل الوظائف املراد شغلها و
حتديد مواصفات من يشغلها  ،و مبجرد االنتهاء من هده العملية تبدأ اخلطوة التالية و هي
البحث عن أنسب األشخاص هلده الوظائف و حماولة جدب و استقطاب أكفئهم للعمل
ابملنظمة  .وترغيبهم للبقاء هبا إذ يتطلب منها دراسة دقيقة للمصادر اليت ميكن احلصول منها
على هده األيدي العاملة بغية التقليل من مساوئها  ،و ختفيض تكاليف اللجوء إليها و
حتقيق أكرب املزااي منها و لتسليط الضوء على سياسة االستقطاب قمنا بتقسيم هذا الفصل
إىل مبحثني :
املبحث األول :يتناول عموميات حول االستقطاب

املبحث الثاين :يتناول مصادر و أساليب عملية االستقطاب
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املبحث األول :عموميات حول االستقطاب
بعد أن تقوم املنظمة بتحديد دقيق ألنواع الوظائف املطلوبة  ،و عدد العاملني بكل منها
 ،و مواصفات شاغليها  .يبقى هلا سوى أن تستقطب أنسب األفراد لشغل هذه الوظائف و
الذي يقتضي من املنظمة توفري أكرب وعاء من األفراد املؤهلني  ،و حتديد خمتلف املصادر و
الكيفية اليت يتم هبا استقطاب هؤالء األفراد ومن هم املسؤولني أو اجلهات املعنية بعملية
االستقطاب  .و سنتناول خالل هذا املبحث ثالث مطالب يتضمن األول مفهوم
االستقطاب و الثاين القائم بعملية االستقطاب  ،و الثالث خطوات عملية االستقطاب .

املطلب األول  :مفهوم االستقطاب

ميكن إعطاء بعض التعاريف لعملية االستقطاب و هي كما يلي :

التعريف األول:

يتضمن االستقطاب البحث عن األفراد املؤهلني و جذهبم لشغل الوظائف الشاغرة. 1
فاالستقطاب البد أن يهتم بعملية البحث عن و جدب املرشحني األكفاء و املؤهلني فقط
للوظيفة  ،و يصعب حتقيق النجاح يف االستقطاب إذا كانت الوظائف املراد شغلها تتميز
ابلغموض يف توصيفها و تعريفها  .فالبد أن تعرف و توصف من حيث متطلباهتا بطريقة
دقيقة لزايدة فعالية االستقطاب .
التعريف الثاين:

يشري لفظ االستقطاب إىل تلك املراحل  ،أو العمليات املختلفة للبحث عن املرتشحني
املالئمني ملأل الوظائف الشاغرة ابملنظمة. 2
و قبل القيام هبده الوظيفة ينبغي التأكد من ضرورة احلاجة إىل شغل الوظيفة  .و من
مراجعة خطة القوى العاملة ابملنظمة  ،و من وجود حتليل  ،و تصنيف للوظائف يوضح
البياانت اليت جيب توافرها يف شاغل الوظيفة .

التعريف الثالث :
 1د .راوية دمحم حسن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 103
 2د.أحمد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 141
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االستقطاب مبعىن العملية اليت ميكن هبا جدب طاليب العمل لتقدم للمنظمة كشغل
الوظائف الشاغرة  ،1و قد يتم دلك عن طريق اإلعالن املوسع كمدخل لتعريف الباحثني عن
العمل بوجود فرص ابملنظمة  ،و بذلك يكون أمام اإلدارة جمال أوسع النتقاء أفضل العناصر
املتقدمة .
و بناءا على التعريفات السابقة ميكن اخلروج بتعريف شامل لعملية االستقطاب .
االستقطاب هو تلك العملية اليت تتضمن جمموعة من النشاطات و اإلجراءات  ،و اليت هتتم
بتوفري وعاء من األفراد املؤهلني أبكرب كفاءة و مهارة مناسبة لشغل الوظائف الشاغرة يف
املنظمة .
املطلب الثاين  :القائم بعملية االستقطاب

2

يف املنظمات الكبرية و متوسطة احلجم تعد إدارة املوارد البشرية هي املسؤولة عن
االستقطاب  .و عادة ما يوجد مكتب للتوظيف يف هده اإلدارة يكون مسؤوال عن
االستقطاب و املقابالت  ،و األعمال اإلدارية الالزمة للقيام أبنشطة االستقطاب  ،و يرجع
السبب يف دلك إىل أن العاملني هبدا املكتب هم الدين يتصلون بطريقة مباشرة مع املتقدمني
لشغل الوظائف سواء من داخل املنظمة أو من خارجها .
أما يف املنظمات الصغرية احلجم  ،فان وظيفة االستقطاب يقوم هبا فرد واحد عادة  ،يكون
مدير مكتب التوظيف  ،أيضا ميكن أن يقوم املديرين التنفدين يف املنظمات الصغرية احلجم
ابستقطاب األفراد و إجراء املقابالت معهم .

 1د .عبد الغفار رضني  ،د .حسين القزازي  ،السلوك التنظيمي و إدارة األفراد اإلسكندرية  ،الدار الجامعية ،
 ، 1996ص 487
 2د .راوية دمحم حسن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 119
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الشكل رقم ) ( 1-IIدور إدارة املوارد البشرية و املديرين التنفيذيني يف االستقطاب
إدارة املوارد البشرية
 التخطيط النشطة االستقطاب و
البحث عن املصادر و استخدام
أساليب االستقطاب و املقابلة
املبدئية للمرشحني اجلدد .
 متابعة تنفيذ أنشطة االستقطاب
و تقييمها .

املديرين التنفيدين
 مساعدة إدارة املوارد البشرية يف
التخطيط ألنشطة االستقطاب .
 العمل كأخصائيني لالستقطاب و
املقابلة املبدئية للمرشحني اجلدد .

املصدر :أمحد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص
يبني الشكل رقم )  (1-IIعملية التعاون املشرتك بني مدير املوارد البشرية  ،و املديرين
التنفيذيني يف عملية االستقطاب  ،و قد يقع العبء األكرب على مدير املوارد البشرية  ،أما
املديرين التنفيذيني فتربز أمهية دورهم يف مرحلة االختيار النهائي .
142

املطلب الثالث :خطوات عملية االستقطاب

متر عملية استقطاب املوارد البشرية بعدة خطوات وهي كما يلي :1

 - 1ختطيط القوى العاملة :

حيث يتم حتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية طبقا خلطط اإلنتاج و العمل يف
الفرتة القادمة .
 - 2طلبات املديرين من العمالة :

 1د .أحمد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 140
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و تتضمن هذه اخلطوات حتديد أعداد و نوعيات العمالة املطلوبة من حيث املتطلبات
اجلسمانية و الذهنية  ،و القدرات و املهارات .
 - 3حتديد الوظائف الشاغرة :
بناءا على اخلطوتني السابقتني يكون لدى إدارة املوارد البشرية تصور كامل عن إعداد
الوظائف الشاغرة املطلوب شغلها  ،و يف أي اإلدارات و األقسام و أيضا يف املستوايت
الوظيفية تقع تلك الوظائف .
- 4النظر يف حتليل الوظائف و مراجعة مواصفات شاغلي الوظيفة :

بعد حتديد عدد الوظائف الشاغرة يكون من الضروري مراجعة حتليل الوظائف ملعرفة
متطلبات الوظيفة من واجبات و مسؤوليات  ،و أيضا مراجعة املواصفات اليت ينبغي توفرها
يف شاغل الوظيفة من حيث املؤهل  ،و عدد سنوات اخلربة و نوعها
 - 5االستقطاب:

و هو بداية العملية جلدب العمالة  ،و تتضمن هذه اخلطوة عددا من األنشطة .

املبحث الثاين  :مصادر و أساليب عملية االستقطاب
بعد انتهاء املنظمة من حتديد احتياجاهتا من املوارد البشرية  ،و دلك يف شكل خطة
للقوى العاملة تتضمن أعداد ووظائف  ،و مواصفات لشغل تلك الوظائف فينبغي التفكري
يف املصادر اليت يتسم احلصول منها على احتياجاهتا  ،و تنقسم مصادر االستقطاب إىل
مصادر داخلية و أخرى خارجية  ،و الشك أن مجيع املصادر ال يفيد ملعظم املنظمات
استخدامها كما أن أمهية املصدر ختتلف من وقت ألخـر نتيجة لتأثري ظـروف العـرض و
الطلب يف سوق العمل  ،كما ينبغي للمنظمة أن حتدد خمتلف األســاليب و الطرق للحصول
على القوى العاملة من خالل هذه املصادر .
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املطلب األول  :مصادر االستقطاب
تنقسم مصادر االستقطاب إىل مصادر داخلية و أخرى خارجية و سنتناول :

 - 1املصادر الداخلية :

يعترب العاملون ابملنظمة يف الوقت احلاضر من أهم املصادر اليت يعتمد عليها يف شغل
الوظائف الشاغرة  ،و هذا يعين أنه إذا خلت وظيفة معينة يف املنظمة فانه جيب اإلعالن
عنها داخل املنظمة حىت ميكن ملن تتوافر فيه شروط شغلها من العاملني هبا أن يتقدم لـها و
من أهم هده املصادر .
1.1الرتقية:

1

تقوم بعض املنظمات إبعداد خطة متكاملة لرتقية و تكون واضحة و معلنة لكافة
العاملني  ،و قد تصمم هذه اخلطط على شكل خرائط ترقية  ،توضح فيها العالقة بني كل
وظيفة  ،و الوظائف األخرى  ،و الطرق و اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها للرتقية و التقدم من
الوظيفة الدنيا إىل الوظيفة األعلى .
و لكي حتقق برامج الرتقية األهداف املوجودة منها البد من عملية االختيار أن ترتكز على
أسس موضوعية  ،و عادلة يسهل على مجيع العاملني تفهمها و التعرف عليها .

 - 2.1النقل و التحويل :2

قد يتم تطبيق سياسة التوظيف داخل املنظمة عن طريق النقل الداخلي للموظف من
وظيفة إىل وظيفة أخرى  ،أو من فرع إىل فرع أخر و اهلدف من دلك قد يكون خللق توازن
يف عدد العاملني ابإلدارات املختلفة  .فقد تكون هناك أقسام أو إدارات مزدمحة ابلعاملني يف
حني يوجد نقص يف بعض اإلدارات األخرى  ،و ختتلف هده الطريقة عن سابقتها يف أهنا
ليس من الضروري أن تتضمن عملية النقل زايدة يف األجر أو املسؤولية أو السلطة .
- 3.1املوظفون السابقون :

 2 1د .صالح الدين عبد الباقي  ،د .عبد الغفار حنفي  ،إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية اإلسكندرية المكتب
العربي الحديث  ، 1988 ،ص 119
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قد تلجأ بعض املنظمات إىل اتباع سياسة توظيف املوظفني السابقني على أساس أهنم
موظفون من الداخل  ،و خاصة الراغبني منهم العودة إىل العمل  ،و هناك سياسة قريبة الشبه
من هذ ه السياسة و هي سياسة توظيف أبناء العاملني ابملنظمة  ،و اتباعها يكون أكثر
وضوحا يف املنظمات الصغرية و حتقق مزااي عدة للمنظمة منها زايدة الشعور ابلوالء و
االنتماء للمنظمة من قبل العاملني هبا  ،و أيضا زايدة الشعور ابلرضا بينهم و من عيوهبا احلد
من قدرة اإلدارة على اختيار عناصر بشرية ذات كفاءة عالية من خارج املنظمة  ،أو قد
تكون تنظيمات املنظمة غري رمسية تقوم على أساس القرابة و العالقة الشخصية
- 4.1خمزون املهارات :

1

يستخدم هذا األسلوب عندما يكـون لدى املنظمة تصـور كـامل عن القـدرات و املهارات
املتوافرة لدى العاملني هبا  .حيث يتم حتديد احتياجات كل وظيفة من اخلربات و القدرات و
املهارات و الرجوع إىل خمزون املهارات للبحث عمن تتوافر فيهم تلك املهارات و القدرات ،
و يتم تشغيل الوظيفة بعد ذلك إما بنقل أو الرتقية .

- 5.1اإلعالن الداخلي: 2

عندما ترغب املنظمة يف شغل بعض الوظائف يف املستوايت التنظيمية الدنيا فانه يكون
من املفيد نشر حاجاهتا بلوحات اإلعالانت ابملنظمة و هذه اإلعالانت يقرأها العاملون
ابملنظمة و ينشرون تلك األخبار خارج املنظمة يف حميط األصدقاء و األسرة حيث يتقدم
للوظيفة بعد ذلك من جيد يف نفسه مواصفات شغلها .

- 6.1عن طريق الزمالء و املعارف و األصدقاء:

عندما تكون لدى املنظمة الرغبة يف شغل إحدى الوظائف ذات التخصصات النادرة
فقد يتطلب من العاملني هبا يف نفس املهنة أو الوظيفة االتصال أبصدقائهم الدين تتوافر فيهم
شروط شغل تلك الوظيفة أو املهنة أو إغرائهم لاللتحاق ابملنظمة .
- 2املصادر اخلارجية :

 1د .أحمد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 145
 2.1 2د .أحمد ماهر  ،المرجع السابق  ،ص 145
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قد يكون من الضروري للمنظمة أن تلجأ إىل أحد املصادر اخلارجية للحصول على األيدي
العاملة املطلوبة  ،فمهما كان لدى املنظمة من اكتفاء ذايت لشغل الوظائف اخلالية هبا من
أفراد يعملون هبا  ،فالبد هلا من االلتجاء إىل املصادر اخلارجية للحصول على بعض العاملني
دوي الكفاءات اخلاصة و أهم هده املصادر ما يلي

 - 1.2مكاتب العمل احلكومية: 1هده املكاتب تشرف عليها وزارة العمل و هي تنتشر يف
خمتلف املناطق اجلغرافية و تقوم هده املكاتب عادة حبصر طاليب الوظائف من الدين يرتددون
عليها  ،كما أهنا تتصل ابملنظمات ملعرفة مدى حاجاهتا من العمالة  ،مبعىن خخر تقوم هده
املكاتب بدور الوسيط بني طاليب العمل و املنظمة الباحثة عن طاليب العمل  ،فهي املكان
الذي يلتقي فيه العرض و الطلب على العمل و من الطبيعي أن يتوقع تسجيل األشخاص
دوي الكفاءات العالية و النادرة يف هده املكاتب .
- 2.2مكاتب التوظيف اخلاصة  2:ظهرت هده املكاتب يف كثري من الدول  ،و غالبا ما

يعتمد عليها للحصول على العمالة غري املهارة  ،و يف الدول املتقدمة تقوم مكاتب التوظيف
اخلاصة بدور كبري يف توفري وقت الدارة األفراد إذا أدت واجبها بشكل جيد .
و هناك شكوى مستمرة من أن معظم هده املكاتب ترسل األشخاص الغري مناسبني دون
تصفية أو تفرقة بني األشخاص دوي الكفاءة العالية و املتخصصة  ،وعادة ما تدفع رسوم
معينة هلده املكاتب قد يتحملها صاحب العمل أو طالب العمل .

- 3.2التقدم املباشر للمنظمة : 3تستطيع املنظمة أن حتصل على مواردها البشرية  ،من
خالل األفراد الدين يتقدمون هلا مباشرة أو عن طريق الربيد بغرض طلب وظائف  ،حيث
تقوم املنظمة ابالحتفاظ بطلبات التقدم اليت ميألها األفراد و اليت تتضمن بياانت كاملة عنهم
 ،و عن مستوى تعليمهم و خرباهتم السابقة  ،و قدراهتم  ،و مهاراهتم مث تقوم إدارة املوارد
البشرية بتصنيف هده الطلبات طبقا للتخصصات الوظيفية  ،على أن تقوم ابالتصال
أبصحاهبا عند احلاجة إليهم  ،حيث جتري عليهم االختبارات الالزمة لالختيار .

 1د.صالح الدين عبد الباقي  ،د .عبد الغفار حنفي  ،مرجع سابق  ،ص 121
 2د .صالح الدي عبد الباقي  ،د .عبد الغفار حنفي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 121
 3د .أحمد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 146
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و قد تقوم وكاالت التوظيف أيضا هبده املهمة حيث يكون لديها عدد كبري من البياانت عن
طاليب التوظيف  ،و يتم الرجوع إىل تلك البياانت عند طلب أي منظمة لتخصصات معينة
.

- 4.2اإلعالن اخلارجي 1:تقوم املنظمة ابإلعالن عن حاجاهتا من املوارد البشرية يف
الصحف اليومية  ،و اجملاالت و الدورايت املتخصصة  ،و يف هده احلالة ينبغي على املنظمة
أن ختتار وسيلة اإلعالن اليت تناسب الوظيفة املطلوب شغلها فمثال يف حالة الوظائف اليت ال
حتتاج إىل ختصصات اندرة ميكن اإلعالن يف الصحف اليومية األكثر انتشارا و اليت تصل
إىل أكرب عدد من األفراد  ،أما يف حالة الوظائف التخصصية النادرة فقد تلجأ املنظمة إىل
اإلعالن يف الدورايت املتخصصة و هي اجملالت الدورية أو النشارات اليت تصدر عن احتاد
معني ألصحاب املهنة حبيث تضمن املنظمة وصول تلك اإلعالانت إىل املتهمني ابألمر
أما يف حالة الوظائف ال حتتاج اخلربات و اليت تتوىل املنظمة تدريب املتقدمني على العمل
مثل الشركات العاملة يف جمال الغزل و النسيج  ،فقد تلجأ هده املنظمات إىل اإلعالن يف
األجهزة اإلعالم األخرى كالراديو  ،و التلفزيون  ....و يف مجيع احلاالت فان تلك املنظمات
تقوم غالبا بتلقي الطلبات مباشرة أو من خالل الربيد و تقوم ابالختيار من خالل إدارة
املوارد البشرية هبا  ،أو قد تكلف أحد املكاتب اخلاصة مبهـمة اإلعــالن و اختيار العمالة .
 - 5.2املدارس و اجلامعات 2:تعترب املدارس و املعاهد الفنية املتخصصة و كذلك
اجلامعات من املصادر اهلامة يف احلصول على املوارد البشرية فقد تلجأ بعض املنظمات إىل
إقامة عالقات مع هده املصادر بغرض جدب خرجييها للعمل هبا  .ومن األساليب اليت
تتبعها بعض املنظمات الصناعية يف ذلك هي تدريب تلك العمالة الفنية مــن املدارس و
املعاهد هبا خالل العطل الصيفية  ،أو حىت العام الدراسي  ،كما يتوفر للمنظمة اليت تتبع
هذا األسلوب فرصة تقييم األفراد من خالل مالحظة سلوكهم و رغبتهم يف ال ــتعلم و دافعيتهم
على أن ختتار منهم من ترغب تعيينه و هدا األسلوب يوفر هلا عمالة مدربة على أساليب و
تكنولوجيا العمل هبا .

 1د .أحمد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 146
 2المرجع السابق  ،ص 146
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- 6.2املنظمات املهنية  1:تقوم بعض املنظمات بتأهيل أعضائها للعمل يف جماالت معينة
و بغرض هدا التأه ــيل تقوم بتدريبــهم  ،و اختيارهم  ،و منحـتهم شـهادات و إجــازات و
تراخيص للعمل يف جمال حمدد و من أمثلتها مجـعيات احملاس ــبني و املراجعني و مجعيات
األطباء يف ختصصات معينة و حىت مديرو املوارد البشرية أصبح هلم مجعيات يف الوالايت
املتحدة األمريكية و أورواب و هي تعين بتخرجيهم و منحهم إجازات ملمارسة املهنة فعلى سبيل
املثال تقوم اجلمعية األمريكية الدارة املوارد البشرية American Society For
 Human Resources managementبوضع مناهج و اختيارات للمديرين
الدين يودون احلصول على شهادة جتيز هلم العمل يف جمال األفراد و املوارد البشرية .

 7.2اخلدمة العسكرية : 2تلجأ بعض املنظــمات إىل تعيني اجملندين ابخلدمة العسكرية و
دلك بعد تسرحيهم من اخلدمة  ،مثل شركات النقل اليت قد تستعني ابلقوات املسلحة عندما
تكون يف حاجة السائقني  ،و بعض التخصصات األخرى اليت توجد ابلقوات املسلحة و قد
ال يتوافر هلا مصدر خخر يف سوق العمل .

 8.2األخذ آبراء اخلرباء و أساتذة اجلامعة  :مييل بعض أصحاب األعمال إىل تعيني
األفراد الدين يوصى هبم أفراد و أصحاب أعمال خخرون يعملون لديهم أو كانوا يعملون
لديهم  ،كما مييل البعض إىل األخذ آبراء أساتذة اجلامعات ابعتبارهم أشخاصا موثوقا هبم و
إذا أصدرت منهم توصية اجتاه شخص معني فالبد و أن تكون يف حملها .

 9.2النقاابت العمالية ميكن للمنظمات ذات العالقة الوثيقة ابلنقــاابت الــفرعية  ،و
الرئيسية احلصول على بياانت عن األفراد الباحثني عن العمل و تتوافر فيهم اخلـصائص و
السمات املطلوبة لشغل الوظائف لالتصال هبم حملاولة حفزهم للتقدم بطلبات للمنظمة أو
اإلعالن هبده النقاابت للباحثني عن العمل من أعضاء النقاابت للتعريف بفرص العـمل و
املزااي و الوظيفة و غريها من البياانت اليت هتم الفرد .3

 1المرجع السابق  ،ص 146
 3. 2المرجع السابق  ،ص 147
 3د .عبد الغفار رضافي  ،د حسين القزاز  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 491
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املطلب الثاين  :مزااي و مساوئ مصادر االستقطاب تتميز مصادر االستقطاب الداخلية
و اخلارجية بعدة مزااي و مساوئ و ميكن أن نذكر منها ما يلي :

- 1مزااي مصادر االستقطاب الداخلي  :تتصف املصادر الداخلية لالستقطاب بعدة مزااي
1

منها
 املنظمة لديها فكرة جيدة  ،و معرفة أفضل عن نقاط القوة و الضعف يف أفرادها
املرشحني للوظيفة .فادا كان للمنظمة خمزون للمهارات فانه ميكن استخدامها كنقطة
بدية يتم استقطاب األفراد من خالهلا  ،ابإلضافة إىل ذلك فان تقييم أداء األفراد
يكون متاحا للمنظمة وسهولة التعرف على احتماالت جناح الفرد يف املســتقبل و
مدى استعداداته و أتهيله للرتقية .
 الرشح للوظيفة لديه معرفة أفضل ابملنظمة  .أي ليس للمنظمة فقط هي اليت تعلم
أكثر عن أفرادها  ،بل أيضا األفراد يعلمون أكثر عن منظمتهم و كيفية تشغيلها ،
فمثال درجة شعور األفراد بعدم الرضا تكون يف حد أدىن هلا ادا ما مت االستقطاب
من الداخل .
 زايدة دافعية ومحاس األفراد  .أي أن االستقطاب من الداخل له أتثري إيـجايب على
دافعية و معنوية األفراد  .و ذلك عن خلق فرص ترقية  ،فعندما يعلم األفراد أن
املنظمة تنظر إليهم بعني االعتبار عند حماولة شغلها للوظائف األعلى  .فان هذا
سيكون له أتثريا إجيابيا على حتفزهم لتحسني مستوى أدائهم .
 و العكس صحيح إذا ما كانت األولوية تعطي لألفراد من خارج املنظمة .
 زايدة معدل استثمار املنظمة من العاملني احلاليني  .أي زايدة استثمار املنظمة يف
مواردها البشرية و االستخدام و االستفادة الكاملة من قدرات األفراد العاملني
ابملنظمة مما حيسن عائد املنظمة على استثمارها .

- 2مساوئ مصادر االستقطاب الداخلي :ابلرغم من املزااي السابقة فانه هناك بعض
املساوئ اليت يشملها استقطاب العاملني من داخل املنظمة و تتمثل فيما يلي :2

 1د .راوية دمحم حسن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 106
 2المرجع السابق  ،ص 107
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 ميكن ترقية األفراد إىل حد معني لنجاحهم يف أداء الوظيفة مبدأ بيرت و الذي بعده ال
يكون األفراد قادرين على األداء بطرقة صحيحة .
 الصراع على الرتقية قد يؤدي إىل أاثر نفسية سلبية  .اذ أن الصراع سعيا للحصول على
الرتقية ميكن أن يؤدي إىل احلساسية و التوتر بني األفراد إىل جانب أتثريه السليب على
معنوايت األفراد الدين مل يتم ترقيتهم .
 قد يؤدي التعيني من الدخل إىل مجود األفكار و قلة االبتكارات  .فعندما يتم
االستقطاب من الداخل فقط فانه جيب اختاذ احلذر  ،لضمان تولد األفـكار اجلديدة  ،و
االبتكارات و عدم كبتها نتيجة االجتاهات لدى األفراد مثل حنن مل نتم هبا من قبل .
- 3مزااي مصادر االستقطاب اخلارجي  :من أهم املزااي اليت يتميز هبا االستقطاب من

اخلارج كما يلي :1
 كرب الوعاء الذي يضم املواهب و املهارات املتاحة  .عكس احلال عند قصر االستقطاب
على املصادر الداخلية فقط .
 جلب أفكار ووجهات نظر جديدة  ،أي عند استقطاب فرد من اخلارج أييت بوجهات
نظر أفكار و رؤى جديدة تفيد املنظمة .
 التعيني من اخلارج يكون أرخص و أسهل يف حالة العامـلني الفــنيني  ،و املهـرة و اإلداريني
 .و يرجع هدا إىل انه يف حالة التعيني من الدخل حيتاج األفراد إىل التدريب و التنمية و
الدي يكلف املنظمة .
 لذلك فان التعيني من اخلارج يكون أحياان أكثر فائدة خاصة إذا كانت املنظمة تتطلب
هذه املهارات بصورة فورية .

- 4مساوئ مصادر االستقطاب اخلارجي :ابلرغم من املزااي اليت يتمتع هبا االستقطاب من
اخلارج إال أن هناك بعض املساوئ اليت تتخلل هذا املدخل نذكر منها ما يلي :2
 صعوبة جدب و تقييم األفراد دوي االستعدادات العالية يف املستقبل أو االتصال هبم .

 1المرجع السابق  ،ص 108
 2المرجع السابق  ،ص 109
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 طول فرتة تكليف الفرد مع املنظمة .فهناك احتمال أن يتطلب الفرد املعني من اخلارج
وقتا أطول للتعرف على العمل و للتكليف مع املنظمة  .مما يسبب مشاكل للمنظمة ،
حيث يتطلب قيام الفرد بوظيفته معرفة سياسات و إجراءات املنظمة .
 االجتاه للتعيني من اخلارج بسبب مشاكل نفسية لألفراد داخل املنظمة  ،خاصة األفراد
الدين يشعرون أبهنم مؤهلني لتويل هدا املنصب أو القيام ابألداء .
املطلب الثالث :أساليب االستقطاب

تتعدد أساليب استقطاب و جدب املوارد البشرية  ،و يتوقف اختبار وسيلة االستقطاب
املناسبة على مستوى الوظيفة مع حجم املنظمة و املنطقة اليت تعمل فيها  .و فيما يلي
1
سنعرض هده األساليب

 -1اإلعالن:

يتوقف اختيار الوسيلة املناسبة لإلعالن على نوع الوظيفة املطلوب شغلها  ،و ينبغي على
مدير املوارد البشرية قبل أن يعلن عن الوظيفة أن يقوم مبا يلي :

 دراسة متطلبات شغل الوظيفة من حيث املؤهل و عدد سنوات اخلربة و نوعها .
 حتديد املنطقة اليت يرغب يف اختيار العمالة منها
 اختيار وسيلة اإلعالن اليت تصل إىل أكرب عدد من القراء أو املشاهدين .

 أن حيدد العوامل اليت متثل عناصر جدب يف الوظيفة كاملرتب و طبيعة و ظروف العمل
 أن حيدد األسلوب الدي سيتم من خالله استقدام أو استقبال املتقدمني للوظيفة
شخصيا  ،ابلربيد  ،ابلتلفون
 أن يذكر ملخصا للوصف العام للوظيفة .
و قد يقوم مدير املوارد البشرية ابختيار أحد الوسائل التالية لإلعالن عن الوظيفة
 - 1.1اإلعالانت الداخلية :

و هي عبارة عن ملصقات  ،أو إعالانت يف لوحات اإلعالانت ابلشركة و تكون هذه
اإلعالانت يف األماكن اليت يتجمع فيها  .أو مير من أمامها أكـرب عدد مــن العاملني  .و
الغرض من استخدام هذا األسلوب هو نشر حاجة املنظمة إىل شغل بعض الوظائف من
 1د .أحمد ماهر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 151
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خالل العاملني ابملنظمة و الدين يتوقع أن حيثوا معارفهم و أصدقائهم الدين تتوافر فيهم
شروط شغل الوظيفة على التقدم للمنظمة  .و غالبا ما يستخدم هدا األسلوب يف وظائف
املستوايت الدنيا كعمال التشغيل غري املؤهلني أو عمال النظافة أو السعاة  ،و قد توضع هده
اإلعالانت مداخل األقسام اإلنتاجية أو على بوابة املنظمة و يف املداخل الرئيسية هلا .

- 2.1إعالانت ابلصحف اليومية و الدورية :

غالبا ما تقوم املنظمات ابإلعالن عن حاجاهتا من العمالة يف الصحف اليومية ابعتبار أهنا
تصل إىل أكرب عدد من القراء  .و هناك بعض املنظمات اليت تعمل على اإلعالن عن
حاجاهتا من العمالة يف اجملاالت الدورية و املهنية و اليت تكون موجهة إىل أفراد معنيني أو إىل
فئات أو مهن معينة  .و يكون دلك غالبا يف الوظائف اليت حتتاج إىل ختصصات دقيقة
كمربجمي احلاسب اآليل  ،أو اليت حتتاج إىل ختصصات اندرة .
- 3.1إعالانت من خالل الراديو و التلفاز :
قد تلجأ بعض املنظمات إىل اإلعالن يف الراديو و التلفاز ابعتبار أهنا وسيلتان لإلعالن تصل
إىل معظم أفراد اجملتمع  ،و يكون غالبا يف حالة املشروعات أو الشركات اجلـديدة و اليت
حتتاج إىل عدد كبري من العمالة فيغلب عليها الطابع الفين  ،و غالبا ما يذكر يف هذه
اإلعالانت عن مزااي العمل ابملنظمة املعلنة  ،و عن أسلوب التقدم للوظيفة .و قد تلجأ بعض
املنظمات اإلنتاجية مثل الغزل و النسيج إىل اإلعالن ابمليكروفوانت احململة على سيارات
صغرية  ،ذلك يف املناطق اجملاورة للمنظمة و اليت ال حتتاج إىل وسيلة انتقال لكي تكون يف
العمل  ،و غالبا ما يستخدم هذا األسلوب إذا كانت العمالة املطلوبة ال حتتاج إىل
ختصصات معينة  ،وقد يكفي فيها اإلملام ابلقراءة و الكتابة  ،على أن تتوىل املنظمة املعلنة
تدريبهم بعد دلك على أساليب و طرق العمل
 استخدام مستقطبني حمرتفني هلذا الغرض :

يستخدم هذا األسلوب يف الدول املتقدمة غالبا  ،حيث يوجد بعض املتخصصني يف
عمليات االستقطاب و اجلدب للموارد البشرية  ،و هؤالء املستقطبون تتوافر لديهم معلومات
كاملة عن أهم األفراد يف كل مهنة من املهن  ،و جهات عملهم  ،و أرقام تليفوانهتم اخلاصة
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 ،و قد حيصلون على تلك البياانت من جهات العمل نفسها  ،أو من املؤمترات و الندوات
و برامج التدريب اليت يشرتك فيها هؤالء األفراد
و يف حالة احتياج منظمة ما لتخصص معني من تلك التخصصات فاهنم يطلبون من هؤالء
املستقطبني البحث عن و استقطاب العمالة اليت تتوافر فيها هده الصفات و يقوم
املستقطبون بدورهم ابالتصال هبؤالء األفراد يف منازهلم أو عن طريق أصدقائهم و معارفهم و
إغرائهم لاللتحاق ابلوظيفة املطلوب شغلها ،و قد ميتد دور هؤالء املستقطبون إىل القيام
إبجراء املقابالت املبدئية لالختيار  ،و قد يقتصر دورهم على جمرد الرتشيح على أن تقوم
املنظمة إبجراء املقابالت الشخصية و استكمال ابقي إجراءات االختيار وقد يقوم هبذا
الدور املكاتب املتخصصة يف التوظيف

 دعوة املتقدمني لزايرة املنظمة :
تقوم بعض املنظمات جبدب األنظار إليها من خالل دعوة فئات معينة لزايرهتا أو للتعرف
عليها  ،وذلك بغرض تقدمي نفسها للمجتمع الدي تعمل فيه  ،و هذه املنظمات غالبا ما
تكون جديدة  ،وبعض املنظمات األخرى تقوم بعقد مؤمترات علمية على نفقتها حيث تضم
هذه املؤمترات جمموعة من احملرتفني يف وظيفة معينة أو يف جمال معني  ،و نقوم من خالل هذه
املؤمترات ابلتعريف بنفسها و ابملزااي اليت متنحها للعاملني هبا حبيث ختلق رغبة داخل بعض
األفراد من دوي التخصصات اليت حتتاجها لاللتحاق ابلعمل هبا  ،و قد تقوم هذه املنظمات
إبقامة معرض أو احتفال جيمع بني ختصصات مهنية معينة  ،ويتم تقدمي املنظمة و املنظمات
املشرتكة معها يف العرض و من خالل هده الزايرات و املعارض تستطيع تلك املنظمات أن
جتدب عددا من التخصصات الدين يقطنون بنفس املكان الدي تعمل فيه املنظمة و ال
يرغبون يف السفر يوميا و حتمل مشقة الذهاب إىل العودة من العمل و املنظمات اليت تقوم
ابتباع هذا األسلوب غالبا ما تكون منظمات صغرية و غري مشهورة
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 التدريب الصيفي :
تقوم بعض الشركات الصناعية و بعض املنظمات األخرى ابستضافة طلبة اجلامعة أو املعاهد
الفنية  ،أو املدارس الثانوية الصناعية للتدريب هبا خالل شهور الصيف و يف خالل فرتة
التدريب يتعرف الطلبة على أسلوب العمل ابلشركة أو املنظمة و املزااي اليت يتمتع هبا من
يعملون هبذه املنظمة  ،و هذا خيلق لدى البعض منهم الرغبة يف االلتحاق ابلعمل هبذه
املنظمة بعد خترجه

 زايرة املدارس و اجلامعات :

تقوم بعض املنظمات إبرسال مندوبني من طرفها إىل املدارس و اجلامعات للتعرف على
الطلبة الدين على وشك إهناء مرحلتهم الدراسية  ،مث تعريفهم ابملنظمة أو الشركة و املزااي
العمل هبا  ،و خلق الرغبة لديهم لاللتحاق هبذه املنظمة
املطلب الرابع  :دور الرتغيب التنظيمي يف عملية االستقطاب

يهدف االستقطاب إىل جدب عدد من األفراد املؤهلني من دوي الكفاءة لشغل كل وظيفة
من الوظائف الشاغرة  ،و يتمثل اجلدب التنظيمي يف كل السمات و املزااي اإلجيابية اليت
تقدمها املنظمة لتخدم يف جدب املتقدمني للوظيفة إىل املنظمة و من أمهها ثالث وسائل
تستخدم جلدب إىل املنظمة ما يلي :1
 األنظمة التنظيمية للتعويضات
 الفرص املتاحة للمستقبل املهين و الوظيفي
 السمعة التنظيمية

 األنظمة التنظيمية للتعويضات:
تؤثر املرتبات اليت حيصل عليها الفرد يف بداية تعيينه و تكرار احلصول على الزايدة يف األجور
و احلوافز و طبيعة املزااي املادية للمنظمة يف عدد األفراد الدين يتم احلصول عليهم من خالل
عملية االستقطاب فمثال املنظمة اليت تدفع أجور منخفضة يف بداية التعيني جتد صعوبة

 1د .راوية دمحم حسن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 120
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شديدة يف استقطاب األفراد دوي الكفاءة و املهارات العالية عكس احلالة ابلنسبة اليت تدفع
أجور عالية يف بداية التعيني
 الفرص املتاحة للمستقبل املهين و الوظيفي :

إن املنظمات اليت تتمتع بسمعة جيدة يف تقدمي و توفري فرص التطوير املهين و الوظيفي للفرد
يكون هلا فرصة أكرب يف جدب وعاء أكرب من املرشحني للهمل و املؤهلني من دوي املهارة و
الكفاءة العالية ويساعد يف تقدمي املنظمة كفرص التطوير الوظيفي لألفراد أو التطوير اإلداري
على جدب أفضل العناصر إىل املنظمة أما ابلنسبة لألفراد احلاليني فهو يساعد على تنمية
شعور لدى األفراد ابهتمام املنظمة و مستقبلهم املهين

 السمعة التنظيمية :

إن مسعة املنظمة بصفة عامة أو االنطباع الدهين عن املنظمة تستخدم كوسيلة جلدب األفراد
احملتملني و هناك بعض العوامل اليت تؤثر يف مسعة املنظمة و تشمل يف بعض منها
طريقة معاملة األفراد و طبيعة  ،و جودة منتجاهتا و خدماهتا و مشاركتها يف األنشطة
االجتماعية و احمللية
و لألسف ال هتتم بعض املنظمات لتكوين انطباع دهين جيد عنه مما يؤثر يف نوعية األفراد
املستقطبني للعمل فيها و لذلك فانه بغض النظر على نوعية العمل أو الصناعة جيب على
املنظمات أن تسعى جاهدة لتكوين انطباع جيد عنها
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خالصة

من خالل دراستنا هلذا الفصل ميكن القول أبنه إذا أرادت املنظمة حتقيق أهدافها املسـطرة و
بلوغ غاايهتا جيب أن تتوافر لديها قوى عاملة ذات كفاءة و قدرات عالية  ،لذلك يستلزم
منها تبين استقطاب فعالة قائمة على إجراءات و أساليب جيدة  ،و يظهر من كوهنا حتافظ
على دوام التموين ابملوارد البشرية ذات الكفاءة و املهارة املطلوبة من قبل املنظمة و للحصول
على هذه املوارد البشرية تعتمد على مصادر داخـلية و خارجــية و اللجوء إىل إحدى املصادر
يتوقف على عدة عوامل أسـاسية منها حجـم املنظــمة و ظروفها و إمكانياهتا و من مث فان
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استقطاب الفرد الكفء هو من أهم العوامل لنجاح العمل داخل املنظمة و كل هذه
اخلطوات تسمح بوضع الفرد املناسب يف املكان املناسب
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