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دور االستقطاب االلكرتوني يف ادارة املوارد البشرية على جناح املنظمات
ملدينة فاروق الطبية يف السليمانية*
م.م.كاوه محمد روستم

م.م.عطا آدم حمو صالح

كلية التقنية االدارية/جامعة بوليتكنيك السليمانية

المقدمة :
يعد االتستقاا م ادلااـ االتسػتاجيةيةو لاالتسػترمارال اذلامػةو ا ةدارنم ادلن،مػالو االمػ الػب يتالػ

ػي

الوقت لاجلاد لادلوارد الالزمة لو .فنةاح ادلن،مال ا حتقيق أىدافاا يعتمدعلى ةغلػاد لجوييػا الكءػا ال ادلناتسػوة .لزاد
االعتماد ا اآللنػة االريػ نم علػى جكنولوجيػا ادلعلومػال ا عمليػال االتسػتقاا و لتػدل ةػوكة االنتنػت أدانم اقت ػاديةو
لتسالةو لتس يعةو التستقاا ادلاارال ادلختلءة .فقد انتةت ةوكة االنتنيت تسػوقا عادليػا للعمالػة يسػاو الوإػوؿ ةلياػاو
لم ريالذلا مل جعد ىناؾ حدلد جغ افية .لبال مػ السػاو علػى ادلن،مػال االج ػاؿ السػ ي بعػدد ػخ مػ ادل ةػني
البي ؽللكوف أعلى ادلاارال لادلعارؼ لالقدرال ا مناطق جغ افية لاتسعة.
لبش ػػكو ع ػػاـو ف ػػاف التا ػػورال التكنولوجي ػػة ا رل ػػاؿ االنتن ػػت تس ػػالت مػ ػ عم ػػو ادلس ػػتقاو  .لب ػػال بامك ػػاف
ادلن،مال اتستخداـ العديد م ب امج احلاتس اآليل ادلتػاح لالػمت نكػ ادلسػتقاو مػ اػي اتسػتاجيةيال االتسػتقاا
طويل ػػة ادلػ ػػدةو لادارنم عمليػ ػػة االتس ػػتقاا بامكانػ ػػال متكاملػ ػػةو لحتدي ػػد القػ ػػدرال لادلاػ ػػارال ادلالوب ػػةو لاالعػ ػػالف ع ػ ػ
الويػػا،او لجلقػػب طلوػػال التوييػػاو لانشػػا قاعػػدنم بيانػػال لمعلومػػال ةػػاملة للمػوارد الوشػ ية جت ػػم ادلػػويء احلػػالي
لادل ةني للعمو.
لنتية ػػة للتوتسػ ػ ا اتس ػػتخداـ االنتني ػػت لجن ػػامب اتس ػػتخداماا ا رل ػػاؿ االتس ػػتقاا جغػ ػ ل اجلا ػػود التقليدي ػػة
لالتستقاا اىل حد كو و لاإوح م ادلتدالؿ اتستخداـ م الح االتسػتقاا االلكػتل  .) cybercruitingفوفقػا دلسػح
أج جو اجلمعية االم يكية لالدارنم تسنة ?@@ 8ـ) جو أف اتستخداـ االتستقاا عػ ط يػق االنتنيػت زاد بنسػوة %:<:
ا تس ػػنة >@@ 8@@? – 8ـ) .لكش ػػءت دراتس ػػة أري ػ ػ ة ع ػ ػ اف ح ػ ػوايل  %>7م ػ ػ متخ ػػب ةدارنم ادل ػ ػوارد الوش ػ ػ ية
ادلشػػارك ا الدراتسػػة يسػػتخدموف االنتنيػػت الصلػػاز مامػػة االتسػػتقاا و لاف  %?8مػػنا لػػديا إػػءنيال الكتلنيػػة ا
)8

االنتنيتو لاف  % >:منا يستخدموف ىبه ادلواق لالعالف ع الويا،ا.
لال ؼلتلػػا االتسػػتقاا االلكػػتل عػ االتسػػتقاا التقليػػد ا لييءتػػو لاذلػػدؼ منػػوو لكنػػو ؼلتلػػا ا طويعتػػو
لريواإػػو لةمكانيػػال اتسػػتخدامو لفوا،ػػدهو فاػػو ؽلرػػو نقاػػة مكتيػػة ج ػ فياػػا لجشػػتق عناػػا قنػوال عديػػدنم مػ ادلعلومػػال
ادل جواػة بتسػػايو الوإػوؿ اىل اعػػداد كوػ نم مػ النػاس لجسػػايو اتسػتقواؿ طلوػػال التوييػا مػ قوػو يػ ادل تسسػالو كمػػا
* قدم ىذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثالث -المشترك لجامعة التنمية البشرية/نيسان 1026

 )8مازف فارس رةيدو ادارنم ادلوارد الوش يةو9778ـو ص>>;
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أنػو ؽلتػػاز بدقػة زلتػواه لتسػاولة الوإػػوؿ ةليػو مػ ريػالؿ جكاملػػو مػ م ػادر ادلعلومػػال ادلختلءػة مػ ريػالؿ ن،ػ ةػػوكال
ادلعلومال.
جتنػػالؿ ىػػبه الدراتسػػة الػػدلر الػػب يلعوػػو االتسػػتقاا االلكػػتل ا ادارنم ادل ػوارد الوش ػ ية ا من،مػػال االعمػػاؿو
حي ػ اعتمػػدل الدراتسػػة علػػى ادل ػناج الوإػػءب التنيليلػػبو ةذ اريت ػ ل مدينػػة فػػارلؽ الاويػػة ا السػػليمانية رلػػاال للدراتسػػة
للغ ض التع ؼ على امكانية لمتايا ن،اـ االتستقاا االلكتل .
ةذ مت جقسػػي الدراتسػػة ةىل ال ػػة مواح ػ أتساتسػػية ج ػػم ادلوني ػ األلؿ اإلطػػار ادلناةػػب للدراتسػػة بكافػػة جءاإػػيلو
فيمػػا ري ػ ادلوني ػ الرػػا التسػػتع اض اجلان ػ الن ،ػ ادل ػ جو باالتسػػتقاا االلكػػتل ا ةدارنم ادل ػوارد الوش ػ يةو أمػػا
ادلوني ػ الرال ػ فقػػد جنػػالؿ اجلان ػ التاويقػػب للدراتسػػة م ػ ريػػالؿ اتسػػتع اض الن،ػػاـ لكشػػا متايػػا لكيءيػػة االتسػػتقاا
االلكتل ا مدينة فارلؽ الاويةو حيػ اعتمػد الواحرػاف ا اجلانػ ادليػدا علػى اتسػلو ادلقابلػة لحتليػو االتسػتوياف مػ
ريالؿ الربنامج االح ا،ب SPSSو لاريتتمت الدراتسة مبةموعة م االتستنتاجال لادلقتحال المت دـ ميداف ادلونيوث.
اإلطار المنهجي للدراسة
مشكلة البحث:

اف ادلشكلة المت جعا مناػا العديػد مػ ادلن،مػال ىػو عػدـ لجػود كءػا نم أدا مناتسػوة ا انشػاتاا ادلختلءػة هنكناػا
مػ حتسػ قػػدر ا علػػى اجػ ا اعماذلػػا ا جلػػك االنشػػاةو لرياإػػة مػػا يتعلػػق باالتسػػتقاا االلكػػتل الػػب ىػػو مو ػػوع
دراتسػػتناو لذلػػك الف اكر ػ العػػامل ا جلػػك ادلن،مػػال الغليػػدلف اتسػػتخداـ جقنيػػة رياإػػة بادلعلومػػال كاتسػػتخداـ احلاتسػػوة
االلكتلينة مرالو على ال ت م جوف مرو ىبه الوتسا،و لالتقنيال ا لقتنا احلا .
ؽلك جلخي مشكلة الوني م ريالؿ ما يأيت:
.8
.9
.:
;.

ةىل أ مدة جدرؾ ادلن،مة عينة الوني ) عوامو النةاح ا جوين مش لع اإلتستقاا االلكتل .
ىو فعال جاوق جلك ادلن،مة مش لع اإلتستقاا االلكتل ؟
ىو جدرؾ ادلن،مة أعلية اإلتستقاا االلكتل ا التنمية لجاوي ادلن،مة ؟
ى ػ ػػو ج ػ ػػدرؾ ادلن،م ػ ػػة ادلونيو ػ ػػة الءوا ،ػ ػػد لادلن ػ ػػاف ادلتنيقق ػ ػػة باالنتق ػ ػػاؿ م ػ ػ االتس ػ ػػتقاا التقلي ػ ػػد ةىل االتس ػ ػػتقاا

االلكتل ؟
أىداف البحث:

ياػػدؼ الدراتسػػة اىل مع فػػة دلر االتسػػتقاا االلكػػتل علػػى بياػػة من،مػػال االعمػػاؿو حي ػ ؽلك ػ اف نلخ ػ

اىػػداؼ

الدراتسة اىل:
 .8ةعاا إورنم ع لاق االتستقاا االلكتل للموارد الوش ية ا من،مال االعماؿ ادلدينة فارلؽ الاوية ظلوذجا).
 .9العمو على جغي االتستقاا التقليػد اىل االتسػتقاا االلكػتل و لذلػك لسػاولة التخاػي لاالتسػتقاا لاالريتيػار
م ب ادل ةني .
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 .:انتشار الوعب باتستخداـ االتستقاا االلكتل ا ما يتعلق بادلوارد الوش ية داريو ادلن،مال.
أىمية البحث:

جكم اعلية الوني م ريالؿ التقاط التالية:
 .8يساعد االتستقاا االلكتل على اعاػا دقػة للمعلومػال لاريتيػار االنسػ للكءػا ال الوشػ يةو شلػا يعػين اجلػودنم ا
االريتيار لالتع .
 .9اعاػػا ادلعلومػػال ليػػا ع ػ حة ػ العمالػػة ادلالوبػػةو م ػ حتديػػد عػػدد العةػػت لالءػػا،
بشكو دقيق لم ووط.

م ػ االريت اإػػال لكػػو قس ػ

 .:ءي الوقت الب يستغ ؽ ا معاجلة الويانال لادلعلومال ادلتعلقة باالتستقاا .
; .نػػدرنم الدراتسػػال ادلتعلقػػة بتػػا االتسػػتقاا االلكػػتل بش ػػكو ع ػػاـو لاالتسػػتقاا االلكػػتل بش ػػكو ري ػػاص علػػى
من،مال االعماؿ لرياإة ا االقلي ).
< .االتس ػػتقاا االلك ػػتل يء ػػتح رل ػػاؿ ام ػػاـ ادلن،م ػػة للني ػػوؿ عل ػػى ادلػ ػوارد الوشػ ػ ية ادلتميػ ػتنم م ػ ري ػػالؿ اجس ػػاع قاع ػػدنم
ادلتقدم .
فرضيات البحث:
.8

جوجد عالقة ذال داللة اح ا،ية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ.

.9

جوجد عالقة ذال داللة معنوية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ.
أسلوب البحث

اعتمد الواحراف ا اجلان الن ،للدراتسة على األدبيال لالا لحال الن ،ية الػمت جناللػت ىػبا ادلو ػوع و ف ػال

عػ أف اجلانػ ادليػػدا ذلػػبا الونيػ كػػاف م ػ ريػػالؿ اتسػػتمارنم اتسػػتوياف إػػممت لعوامػػو النةػػاح االتسػػتقاا االلكػػتل
لمبتغ ا ػػا التسػػتةوا ادلػػدرا لرألتسػػا األقسػػاـ لم ػ ذل ػ ري ػربنم ا رلػػاؿ العمػػو اإلدار لالتكنولػػوجب ا ادلن،مػػة ادلونيو ػػة
لالكشػػا م ػ ريػػالؿ جلػػك األتس ػػالة لالعوػػارال ال ػواردنم ا االتسػػتوياف لادلقػػابالل ال ػػمت اج اى ػػا الواحر ػػاف م ػ مػػدي ادل ػوارد
الوش ية لعدد م ادلستقاو الكتلنيا ع مدة جوف ىا لفوا،دىا ا جلك ادلن،مة.
األساليب اإلحصائية

اعتمػػد الواحرػػاف ا حتليػػو الويانػػال علػػى اتسػػتخداـ الربرليػػة اإلح ػػا،ية  SPSS-16.0لعلػػى رلموعػػة م ػ األدلال
اإلح ا،ية مرو حتليو النس لاأللتساط احلسابية لاالضل اؼ ادلعيار لاالرجواط.
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المبحث الثاني :الجانب النظري للبحث
دواعي تحول االستقطاب التقليدي الى االستقطاب االلكتروني

بع ػػد اف جق ػػوـ ادلن،م ػػال بتنيدي ػػد جوجاا ػػا االتس ػ ػتاجيةيةو لل ػ ػ ريا ػ ػ االتس ػػتخداـ ادلناتس ػػوة ال ػػمت جل ػ ػ ىػ ػػبه
التوجاػػال فا ػػا جقػػوـ بتنيديػػد الويػػا،ا لادلاػػارال الالزمػػة ألدا،اػػاو لم ػ حل جوجيػػو اجلاػػود ضلػػو احل ػػوؿ علػػى العػػامل
الػػبي جتػواف فػػيا ادلػ ىالل ادلالوبػػة كمػػا لنوعػػاو اذ لػػيا مػ ادلتوقػ دا،مػػا اف يػػأيت العػػاملوف اىل ادلن،مػػة بشػػكو عءػػوة
طلوا لالتستخداـو لةظلا يتال ذلك قياـ ادلن،مة بوبؿ جاود م ةأ ا اف جساعد ا اتستقاا لجع العػامل ادلػ ىل
للعمػػو م ػ الويػػا،ا الشػػات نمو لجسػػتل ردلد افعػػاؿ ال ػ اتي للعمػػو فياػػا .فػػاخلاونم األلىل ا عمليػػة التوييػػا ىػػب مع فػػة
االحتياجال لاخلاونم الرانية ىب مع فة كيءية جلويػة ىػبه االحتياجػال ري وإػا عنػدما يكػوف الالػ علػى ادلاػارال أكػرب
م ػ ادلع ػ لض مناػػا (8).اذ جوػػدأ بالوني ػ ع ػ الكءػػا ال لجػػبقا لجشػػةيعاا للتقػػدـ للعمػػوو لم ػ حل االريتيػػار م ػ ب ػ
ادل ةني لشغو الويا،ا.
اوالً :االستقطاب:
االتسػػتقاا ركي ػتنم اتساتسػػية م ػ ركػػا،ت ةدارنم ادل ػوارد الوش ػ ية للمن،مػػال احلديرػػةو اف حتقيػػق االىػػداؼ االتس ػتاجيةية
للمن،مػ ػػة ي ػ ػ جو ارجواطػ ػػا مواة ػ ػ ا مبػ ػػدة قػ ػػدرنم ادارنم ادل ػ ػوارد الوش ػ ػ ية علػ ػػى جتليػ ػػد ادلن،مػ ػػة بػ ػػاالف اد القػ ػػادري علػ ػػى ل ػ ػ
االتستاجيةيال التن،يمية مو التنءيب .)9
ػػت من،مػػال االعمػػاؿ باالتسػػترمار ا رلػػاؿ االتسػػتقاا و حي ػ اف احل ػػوؿ عل ػػى االف ػ اد ادل ػ ىل لادلناتس ػػو
لرنم االعتماد على مساوؿ االتستقاا  .لادارنم ادلػوارد
لشغو الويا،ا مبنشآل االعماؿ اإونيت مامة إعوة جتال
الوش ية ىى ادلساولة ب ءة اتساتسية ع احل وؿ على ادلػوارد الوشػ ية ادلتميػتنم ا ادلػ ىالل لالكءػا نمو لادلػدي لف التنءيػبيوف
ا االدارال لديا مساولية ادلشاركة ا عملية االتستقاا لكى جستاي االدارنم اف جنػتج قيمػة حقيقيػة للمن،مػة لاعلاػا
):
قادرنم على ادلنافسة ا السوؽ احمللية لالعادلية.
تعريف االستقطاب:
لقد جعددل جع يءال االتستقاا للموارد الوش ية نبك مناا:
جعتػرب تسياتسػة االتسػتقاا احػد اىػ تسياتسػال ادارنم ادلػوارد الوشػ ية لالػع جعتمػد علياػا بػاقى السياتسػال كاالريتيػار
لالتعي لالتدري لاالجور لاحلوافت لجقيي االدا  .لىو حلقة لإو ب م ي ت مبو الويا،ا لب م يونيػ عػ
;)
التوييا.
 )8صل العتال و ادارنم ادلوارد الوش يةو ص @;8
 )9عادؿ زلمد زايدو ادارنم ادلوارد الوش ية رألية اتستاجينييةو977:ـوص9;7
 ):مازف فارس رةيدو ادارنم الوارد الوش ية و9778ـو ص@<;
;) صل العتال و ادل ج السابقو ص @;8
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ليعػ ؼ االتسػػتقاا كػػبلك بأنػػو رلموعػػة مػ االنشػػاة ادل ػػممة جلػػب طػػال الويػػا،ا ادلػ ىل جيػػدا لالوػػاحر
ع عموو لعمو رلم م ةني لالريتيارم بينا لشغو الويا،ا الشات نم لديا .
ىػػو عوػػارنم ع ػ رلموعػػة م ػ النشػػاطال اخلاإػػة جقػػوـ قػػا ادلن،مػػة م ػ اجػػو الوني ػ ع ػ لجػػب م ةػػني لسػػد
)8
الشوات الوييءية فياا لذلك بالعدد لالنوعية ادلالوبة لادل توبة لا الوقت ادلناتس .
ليع ؼ االتستقاا اي ا بأنو العملية اذلادفة الع جوني ع ادلوارد الوش ية القادرنم على العمػو لال اتوػة فيػو-كمػا
لكيءػا-مػ ادل ػػادر ادلختلءػػة نايػػدا الريتيارىػػاو لتسػػعيا لتنيقيػق ادلوا مػػة التامػػة بػ الويػػا،ا الشػػات ه لةػػاتلياا احملتملػ و
لحتقيقا الىداؼ ادلن،مة الكلية ا االجل الق لالاويو.
)9

ال ىو رلموعة م االنشاة جسعى اىل جب االف اد ادل ىل للعمو ا ادلن،مة الةواع رتوال الا ف .
االتستقاا ىو العملية المت ؽلك قػا جػب طػال العمػو ادلتقػدـ للمن،مػة لشػغو الويػا،ا الشػات نمو لقػد يػت
ذلك ع ط يق اإلعالف ادلوتس كمػدريو لتع يػا الوػاحر عػ العمػو بوجػود فػ ص بادلن،مػةو لذلػك يكػوف أمػاـ ادلن،مػة
):
رلاؿ ألتس النتقا أف و العناإ ادلتقدمة.
ةذا ى ػػب زلالل ػػة ج ػػب أك ػػا األة ػػخاص للعم ػػو بادلن،م ػػةو أل ى ػػو عملي ػػة اتستكش ػػاؼ م ة ػػني زلتمل ػ ػ
;)
للويا،ا الشات نم احلالية أل ادلتوقعة ا ادلن،مة.
لم التع يءال السابقة ؽلك اخل لج بادلالح،ال التالية:
 .8جسػػتادؼ عمليػػة االتسػػتقاا الونيػ عػ لجػػود العناإػ الوشػ ية ادلتميػػته القػػادرنم علػػى العمػػو لال اتوػػة فيػػوو لالػػع
لدياا ماارال لقدرال لتسلوكيال منتةو.
 .9يت جب العناإ الوش ية م ادل ادر ادلختلءة لالتستقاا م ادر داريلية -م ادر ريارجية).
 .:نرو العناإ الوش ية ادلتميتنم السويو اىل حتقيق اىداؼ ادلن،مو الكلية تسوا ا ادلدة الق ال الاويو.
; .ؽلرو حتقيق ب متالوال الوييءة م ناحية لمواإءال ةاتلياا م ناحية اري ة مػدريال ىامػا مػ مػداريو حتسػ
انتاجية العن الوش ةولذلك م ريالؿ ل الء د ادلناتس ا الوييءة ادلناتسوة لقدراجو لمااراجو.
ثانياً :مفهوم االستقطاب االلكترونى:

E. Recruiting

يا ػ ل ا ايػػة الق ػ ف ادلا ػػى م ػػالنيال جونػػت التاػػور ا اتسػػتخداـ التقنيػػال ال قميػػة لاحلاتسػػوال اآلليػػة الػػع
ليّءاا االنساف ل احلو لحتقيق منءعتػو لادلتعػارؼ علياػا مبسػمى االدارنم االلكتلنيػة لاحلكومػة االلكتلنيػة لالػع ىػدؼ قػا
اىل حتس حياجو ادلعيشية بتاويقاا ا رلاؿ حياجو لادلت منة األعماؿ ادلناطة بو ا ليا،ءو اليومية.

 )8يوتسا حةي و ل ري لف .ص =?8و
 )9عود الوارة درهولزى ال واغو ادارنم ادلوارد الوش ية ا الق ف احلاد لالعش ي مننيى ن،مبو9787ـ ص <.98
 http://www.ibtesama.com ) :ل http://www.hrdiscussion.com
;) حس ةب اىي بلوط-ةدارنمادلواردالوش ية م من،ورةتستاجيةب دارالنا ة الع بية -ب لل - 2002ص15

( ) 212

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/3العدد  /2آب 3112

دور االستقطاب االلكرتوني يف ادارة املوارد البشرية على جناح املنظمات /ص ص 242-213

احلكومة االلكتلنية ىب جت م جاويقال اإلدارنم االلكتلنيػةو ا اف االدارنم االلكتلنيػة ىػب ادل،لػة الكوػ نم لالػمت
جتء ػ ع عناػػا جاويقػػال سلتلءػػة مرػػو التةػػارنم االلكتلنيػػة لاالعمػػاؿ االلكتلنيػػة لاحلكومػػة االلكتلنيػػة لكػػبلك االتسػػتقاا
)9
االلكتل  (8).لىكبا صلد اف مءاوـ االدارنم االلكتلنية ىب امشو لأع لىو االإو.
جتمرػو ابسػ مءاػوـ لالتسػتقاا االلكػتله بأنػو ن،ػاـ يسػمح للوػاحر الادلتقػدم للعمػو بتقػدط طلوػا ال عػرب
مو ظلوذج علػى مواقػ الشػكال لةػكال التوييػا علػى االنتنيػت ال عػرب الربيػد االلكػتله الريتيػار ادل ةػني ادلػ ىل
لعم ػػو ادلق ػػابالل الشخ ػػية .حيػ ػ جلة ػػا من،م ػػال االعم ػػاؿ اىل ةنش ػػا مواقػ ػ عل ػػى االنتني ػػت ؽلكػ ػ مػ ػ ريالذل ػػا
):
لل اتو ا العمو التقدـ للويا،ا ادلتاحة أل حع جقدط بيانا انت،ارا لتوف لييءة مال،مة ا ادلستقوو.
لىو أدانم جديدنم الدارنم ادلوارد الوش ية جوف الوقتو لم درللمعلومال ع الس الباجية للواحر ع عمو
لالويا،ا الشات نم ادلتاحة ا مواق ةكال التوييا على االنتنتو لكبلك يعترب ن،اـ ؽلد الواحر ع عمو
مبعلومال مكرءة ع من،مال االعماؿ لما قا م ليا،ا ةات نمو كما يسمح ذل بالتسةيو ا ادلواق اخلاإة قبه
ادلن،مال عرب االنتنتو ليقدـ ذل الس عة ا احل وؿ على النتا،ج.
لم التع يءال السابقة قد ؽلك اخل لج بادلالح،ال اآلجية:
 .8يسػتادؼ االتسػتقاا االلكػػتله الونيػ لجػب العناإػ الوشػ ية ادلتميػتنم القػػادرنم علػى العمػو لال اتوػػة فيػو للػػدياا
ماارال لقدرال لتسلوكيال منتةة م ريالؿ مواق االنتنت.
 .9يت جب العناإ الوش ية ادلتميتنم م ريالؿ مواق ةكال التوييا على االنتنػت ال مػ ريػالؿ مواقػ من،مػال
االعماؿ نءساا على االنتنت.
 .:يساعد االتستقاا االلكػتله ا حتقيػق التاػابق بػ متالوػال الوييءػة مػ ناحيػة لمواإػءال ةػاتلياا مػ ناحيػة
اري ة بكءا نم لفعاليةو شلا يساعد على رف انتاجية العن الوش ة اىل اعلى مستوة.
; .يػػوف االتسػػتقاا االلكػػتله الس ػ عة ا احل ػػوؿ علػػى النتػػا،ج تس ػوا للوػػاحر ع ػ عمػػو ال دلن،مػػال االعمػػاؿو
لؼلء م جكاليا االتستقاا و ليقلو الوقت ادلستغ ؽ للتعي و كما ؼلء معدؿ الدلراف للمويء .
< .يساعد االتستقاا االلكتل على حتقيق أىداؼ ادلن،مة م ريالؿ االتستءادنم ادلرلى مػ أىػ مواردىػا ا رلػاالل
االحتياجال لجب لاريتيار لجنمية ىبه ادلوارد مبا يتءق م معايال بياتاا.
لم ػ السػػاو عقػػد مقارنػػة ب ػ أتسػػلود االتسػػتقاا التقليػػد لاالتسػػتقاا االلكػػتل و لتالوػػا فػػاف كػػو مي ػتنم ا
االتسػػتقاا االلكػػتل ىػػب أم ػ كانػػت جءتقػػده االتسػػتقاا التقليػػد لفيمػػا يلػػب جػػدلؿ إلياػػار أى ػ الء لقػػال ب ػ
االتسلوب :
 )8نادية ايو و االدارنم االلكتلنية ادللتءى االدار الرا و ; )977ص:
 )9مسعود زلمد ظل ل ري لفو =977ـو ص>;8
/http://www.abahe.co.uk ):
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الجدول ( )2المقارنة بين االستقطاب التقليدي واالستقطاب االلكتروني
أسس المقارنة
الوتسا،و ادلستخدمة

االستقطاب االلكتروني

االستقطاب التقليدي
االج االل ادلواة نم لادل اتسالل الورقية

ةوكال االج االل االلكتلنية

احلءظ

كر ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ادلعػ ػ ػػامالل الورقيػ ػ ػػة جتع ػ ػ ػ ض أإػػوح ملػػا الكػػتل ي ػ ادلعاملػػة ػػم
زلتويا ا لا مأم م التلا لالتقادـ .
للتلا م م لر الوقت

ال ياع

يتع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ض ادلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقاووف ا االتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػلو جقلػػو م ػ مشػػكلة لل ػػياع لػػو نػػت بشػػكو
التقليػ ػ ػ ػ ػػد دلشػ ػ ػ ػ ػػكلة احتمػ ػ ػ ػ ػػاؿ ػ ػ ػ ػ ػػياع الكتل
معامال ب ألكر م ادلعامالل

االتستجاع

بسػػو كرػ نم ادلعػػامالل الورقيػػة فػػاألم ا ةذا ك ػػاف األمػ ػ الك ػػتل تس ػػيكوف الوإ ػػوؿ
ةليػػو لاتسػػتجاعو تسػػاو لذلػػك لوجػػود قاعػػدنم
بالغ ال عوبة للوإوؿ ةليو .
بيانال.
اقت ادية على ادلدة الوعيد

التكلءة

مكلءة على ادلدة الوعيد

احلماية

اقو أمنية لقابلة للتدريو الوش

التءاعو

حتتػػاج ةىل لقػػت أطػػوؿ حػػع يػػت التءاعػػو جتمي ػ ػػت االتس ػ ػػتقاا االلك ػ ػػتل بالتءاع ػ ػػو
بالشكو ادل جو م اجو حتقيق اذلدؼ الس ػ ي و ةذ ؽلك ػ اتسػػتقواؿ الؼ الالوػػال
أل ال تس ػ ػػا،و ا لق ػ ػػت لاح ػ ػػد لالػ ػ ػ د عليا ػ ػػا
يعا بس عة فا،قة.

لالعو

أكرػ ػ أمني ػػة لذل ػػك لت ػػوف أمني ػػة للش ػػوكال
االلكتلنية بربامج محاية ج ػم عػدـ نكػ
احػ ػ ػػد م ػ ػ ػ الػ ػ ػػدريوؿ ةليا ػ ػ ػػا لالتالع ػ ػ ػ ا
ملءا ا م ة افة أل حبؼ.

ادل در :م ةعداد الواحراف باالعتماد على )م اءى الق يمبو9789وص)87
ثالثا :اىمية ومزايا االستقطاب االلكتروني:
االىمية:

ةف ألؿ ريا ػونم جو ػػدأ ق ػػا ادلن،م ػػة ا عملي ػػة االتس ػػتقاا جتمر ػػو بادراكا ػػا ألعلي ػػة عملي ػػة االتس ػػتقاا حي ػ يك ػػت
االتستقاا على النقاط التالية

)8

 )8يوتسا الاا،بو ل ري لفو = )977ادارنم ادلوارد الوش ية مدريو اتستاجيةب ص>?.8
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 .8احل وؿ على عػدد كوػ مػ االف ادادل ةػني لجػبق لشػغو ليػا،ا ةػات نم داريػو ادلن،مػةو ىػبا يعػين أف لػدة
ادلن،مة رييار لاتس يستاي م رياللو اريتيار االف اد ادلستقاو الكءو ،لاجليدي لشغو الويا،ا.
 .9حتديػد تسػوؽ العمػػو ادلسػتادؼ حيػ يعػد ىػػبا النشػاط مػ األنشػػاة الداعمػة لعمليػػة االتسػتقاا و ةذ أف تسػػو
اريتيار تسوؽ العمو ػلمو ادلن،مة جكاليا مالية زاىدنمو ة افة ةىل جكاليا لقت ياع ف إة االتستقاا .
 .:جكت عملية االتستقاا على ياة ادلدريالل لعملية االريتيارو لبا يءػتض ا ىػبه العمليػة أف جسػتادؼ حتقيػق
ادلال،مة ب ري ا ،الوييءة لم ىالل ةاتلب ىبه الويا،ا.
; .اتستم ار عمليال االنتاج ع ط يق ماف لجود قوة عاملة ذال جأىيو لكءا،ة عالية ا ادلن،مة.
< .اتستوعاد االف اد ت ادل ىل لجب االف اد ادل ىل .
المزايا:

ىناؾ العديد م ادلتايا لالتستقاا االلكػتل ادلتعلقػة بادلن،مػة ال العػامل لطػال الوييءػةو لؽلكػ ج ػنيا أىػ
ىبه ادلتايا على الننيو التايل:
 .8جقدط إورنم متكاملة ع ادلن،مةو فمع ،من،مال االعماؿ جقوـ بانشا موق ريػاص قػا علػى االنتنػتو جتػاح
فيو مع ،ادلعلومال اخلاإة بالشكة لنشاطاطاا.
 .9اطلءاض التكاليا لرف ع ادلعامالل ال لجينية ع كاىو لييءة ادارنم ادلوارد الوش ية.
 .:ءي حة العامل بوييءة ادارنم ادلوارد الوش ية.
; .جق ػ ػ لقػ ػػت االتسػ ػػتقاا و حي ػ ػ يقػ ػػو لقػ ػػت دلرنم االتسػ ػػتقاا االلكػ ػػتله بنسػ ػػوة  %:7ع ػ ػ لقػ ػػت دلرنم
االتستقاا باتستخداـ الن ،التقليدية ا االتستقاا .
< .الوإوؿ اىل اكرب عدد مػ ادل ةػني و حيػ هؽلكػ االنتنػت الوػاحر عػ عمػو  -علػى اريػتالؼ جنسػيا -

م الوإوؿ اىل ادلواق اخلاإة الة ةكة جوييا ال اة من،مة اعماؿ متاحة على االنتنت.
= .ءػػي حةػ العمػػو الػػورقى لادلكت وحيػ ؽلكػ معاجلػػة طلوػػال ادلتقػػدم لشػػغو الويػػا،ا الشػػات نم لتس ػ ى
الباجية الكتلنيا دلف احلاجة اىل كر م االلراؽ.
لجعػػديو بيانػػا

مواة ػ نم دلف ال ج ػػوع لوييءػػة ادارنم

> .اعاػػا الء إػػة للعػػامل لالطػػالع علػػى موقػػا معػػامال
ادلوارد الوش ية.
? .جب االف اد ادلتميتي ت الواحر ع عمػو حاليػاو فاالتسػتقاا االلكػتله يعتػرب أدانم جلػب اىتمػاـ االفػ اد
ذلة اخلػربال الػػع جتنػػافا علياػػا الش ػكال لى ػ ا الوقػػت احلػػاىل ال يونيرػػوف ع ػ عمػػوو لى ػ ال يعتػػربلف ػ لنم كو ػ نم
للمستقاو عندما يستايعوف اتستقااق .
@ .ػلقػػق االتسػػتقاا االلكػػتله جغايػػة عادليػػةو فاالنتنػػت لػػيا لػػو حػواجت جغ افيػػةو لقػػد اتسػػتغلت ادلن،مػػال ىػػبه
ادليتنم لتسايو عملية االتستقاا بالنسوة للموارد الوش ية ا داريو ل ريارج الوالد.
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 .87جهوف الس ية لام ادلعلومالو حي يستاي الواح ع عمو ارتساؿ الس نم الباجية اخلاإة بػو عػ ط يػق الربيػد
االلكتله دلساوىل االتستقاا ا واف معدلدنم م جوف االماف الكاا.
 .88تساولة احل وؿ على ادلعلومالوحي يسمح ع ض الويػا،ا علػى االنتنػت للوػاحر عػ عمػو بػاالعالف عػ
ماارا الإنيا العموو لالعكا إنييح.
 .89االىتم ػػاـ بادلع ػػاي الشخ ػػية لا ػػال الويا،اوحي ػ ػ جق ػػدـ مواق ػ ػ ة ػ ػكال التويي ػػا للو ػػاحر ع ػ ػ عم ػػو
اتستخداـ التكنولوجيا ا الوني .
لم ػ ػ ادلتوق ػ ػ اف يتي ػػد اتسػ ػػتخداـ ري ػػدمال االتسػ ػػتقاا االلكػ ػػتل ا ادلس ػػتقوو بشػ ػػكو كو ػ ػ و لػ ػػيا فق ػ ػ الف
)8 .

ادلن،مال ادىا أقو جكلءةو للك ال ا أ وتت أ ا لتسيلة تسالة لفاعلة ا الوني ع االف اد ادل ىل لاتستقااق
باال افة اىل متايا االنتنيت ا الوإوؿ اىل قااع ع ي م االف اد بتكلءة قليلةو فا ا جتميػت بأ ػا هنكػ الػ اتو
م ارتساؿ طلوال التوييا لالس الباجية م ريالذلا .حي ؽلك اآلف لل اتػ ا العمػو جعوياػة طلػ جوييػا لارتسػالو
مواة نم اىل ةدارنم ادلوارد الوش ية عرب ادلوق ال الربيد االلكتل .
رابعاً :أىداف وطرق االستقطاب:

Objectives & ways of Recruitment

االىداف:

لكػػب جكػػوف عمليػػة االتسػػتقاا ةقت ػػادية لفعالػػة البػػد مػ ج ػواف رلموعػػة كوػ نم م ػ ادل ةػػني
)9
الويا،ا الشات نم الريتيار االف و م بينا و لعليو فاف عملية االتستقاا دؼ اىل:
 .8اي اؿ معلومال لافية ع الويا،ا الشات نم اىل تسوؽ العمو.
 .9زيػػادنم عػػدد ادلتقػػدم احملتملػ
لانسةاما.
 .:زيػػادنم ف ػ ص النةػػاح ا اريتيػػار اف ػػو ادل ةػػني للعمػػو م ػ ريػػالؿ ءػػي
جءوؽ م ىال متالوال الوييءة.

ألادلتقػػدم لشػػغو

لشػػغو ىػػبه الويػػا،او لبالتػػاىل جػػوف فػ ص اكػػرب الريتيػػار ادلػػويء

االكرػ مال،مػػة

عػػدد ادلتقػػدم ت ػ ادل ػ ىل ال الػػبي

; .يس ػػعى اىل جتلي ػػد ادلتق ػػدم احملتملػ ػ بادلعلوم ػػال الكافي ػػة ع ػ ادلن،م ػػة لتسياتس ػػا ا لانش ػػاتاا لطويع ػػة الوي ػػا،ا
ادلالو ةغلاا لادل ىالل الواج جواف ىا.
< .ادلساعلة ا جقليو احتماؿ ج ؾ الء د للمن،مة بعد اريتياره بءتنم لجيتنم.
= .ادلوازنة ب زيادنم عدد ادلتقدم

الودا،و) الريتيار االف و ل ءي

جكاليا االريتيار اىل اده قدر شلك .

 )1مازف فارس رةيدو ادارنم الوارد الوش ية و9778ـو ص?>;
 )9صل العتال و ادل ج السابقو ص 8<7ولعودالوار لال واغو ادارنم ادلوارد الوش ية ا الق ف احلاد لالعش ي مننيى ن،مبو ص =98
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الطرق:

اف عملية االتستقاا عملية نا،ية بػ الءػ د لادلن،مػةو فءػب الوقػت الػب نارتسػاا ادلن،مػة للونيػ عػ ادل ةػني
ؽلارتسػػاا الء ػ د للوني ػ ع ػ ادلن،مػػةو لػػبا فا ػػا م ػػدر معلومػػال للء ػ د ع ػ ادلن،مػػةو لادلن،مػػة ع ػ الء ػ د .جسػػترم جلػػك
ادلعلومال ا عملية االريتيار شلا يعين اف االتستقاا ؽلرو حلقة الوإو ب اي ادلوارد الوش ية لعملية االريتيار.
جسػعى ادلن،مػػة لتنيديػد احتياجا ػػا مػ ادلػوارد الوشػ ية كمػػا لنوعػػاو حاليػا لمسػػتقوال .ليػت ذلػػك مػ ريػػالؿ عمليػػة
التوييا المت جشمو االتستقاا لاالريتيار لالتعي .
اف عمليػػة التوييػػا جقت ػػب م ػ الودايػػة حتليػػو متالوػػال لم ػ ىالل م ػ تسػػوؼ يشػػغو جلػػك الويػػا،او لكػػبلك
حتديد لإا ذلاو ليت االعالف عنااو لج تي م جناوق عليا ة لط االعالف للتقدـ بال للعمو ا ادلن،مة.
لؽلك القوؿ اف ىناؾ عالقة مشتكة ب ادلن،مة لالء د م ريالؿ االعالف لاالتستقاا و حيػ جونيػ ادلن،مػة
ع ػ اف ػ اد م ػ ىل للعمػػو لتنيقيػػق أىػػدافاا باالتس ػػتعانة قا ػػود االف ػ اد لادا،ا ػ لقػػدرا و لؽلك ػ نريػػو جلػػك العالقػػة ا
)8
الشكو التايل:
الشكل رقم ( )2العالقة بين الفرد والمنظمة في االستقطاب

جوقعال ادلن،مة
 .8حتدد ما حتتاجو م قدرال

إلتقاء

مرو :اخلربنمو التعلي والبكا
 .9ري ا،

الوييءة

 .:العا،د م الوييءة مرو:
االجورو التقيةو اخلدمال...
ادل در:

جوقعال الء د
امتالؾ عدنم قدرال مناا:

اخلربنم لالتعلي لالبكا

إلتقاء

التوقعال م الوييءة

إلتقاء

التوقعال م عا،دال الوييءة
مثل:االجور ،الترقية ،الخدمات.

مننيى ن،مبو 9787و دار لا،و للنش و ط9و

عودالوار لال واغو ادارنم ادلوارد الوش ية ا الق ف احلاد لالعش ي

ص <98

خامساً :وسائل ومراحل االستقطاب االلكتروني:
الوسائل:

()1

وىناك وسيلتان رئيسيتان لالستقطاب االلكتروني ىما:

الوسيلة االولى :جتعاقد ادلن،مة م ريدمة اتستقاا متخ

ةو لجشوو ىبه اخلدمال االعػالف عػ الويػا،ا ا

ال ػػنياو للك ػ جكلءتاػػا جكػػوف اقػػو بكر ػ و لج ػ د ىػػبه اخلػػدمال عػػددا م ػ التسػػايالل للمن،مػػال لللوػػاحر ع ػ
 )8عودالوار اب اىي درنم ل ال واغ و ادل ج السابقو ص <98
 )9مازف فارس رةيد ادل ج السابقوص?>;;>@ -

( ) 231

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/3العدد  /2آب 3112

دور االستقطاب االلكرتوني يف ادارة املوارد البشرية على جناح املنظمات /ص ص 242-213

ػػة ا انشػػا قواعػػد معلومػػال ا مواقػ علػػى االنتنيػػت ؽلكػ

االعمػػاؿ .فػػوع مكاجػ االتسػػتقاا االلكػػتل متخ
للمن،مال لالواحر ع االعماؿ الوني فياا.
لجس ػػمى ى ػػبه الا يق ػػة بالا يق ػػة الغػ ػ مواةػ ػ نم .لي ػػت عػ ػ ط ي ػػق ةػ ػكال جعم ػػو ا رل ػػاؿ التويي ػػاو لال ػػع جعت ػػرب
م تسسال يلية جقػوـ بػدلر الوتسػي بػ الوػاحر عػ العمػو لبػ اجلاػال الػع جوجػد قػا ليػا،ا ةػات نم ن،ػ جقا ػى
رتسوـ معينة.
الوسيلة الثانية:
جتػػوىل ادلن،مػػة نءسػػاا انشػػا إػػءنيال الكتلنيػػة رياإػػة قػػا علػػى االنتنيػػت لػػتعل ع ػ ليا،ءاػػا .لقػػد صلنيػػت بع ػ
ادلن،مػػال ا انشػػا لابتكػػار إػػءنيال ريالقػػة جلػػب الوػػاحر ع ػ العمػػو  .فعلػػى تسػػويو ادلرػػاؿ فػػاف احػػدة ادلن،مػػال
نكػ الوػػاحر عػ العمػػو مػ االج ػػاؿ بػػادلويء احلػػالي فياػػاو لذلػػك مػ ريػػالؿ االةػتاؾ ا ب نػػامج يسػػمى ا ػػب
إػػديقا لػػك ا ادلن،مػػة) ليتػػيح الربنػػامج للواح ػ ع ػ العمػػو ف إػػة االرجوػػاط مبويػػا ا ادلن،مػػة ا ا ػػاؿ نءسػػو دلع فػػة
ادلن،مة لالعمو فياا بشكو عميق.
لجسػػمى بالا يقػػة ادلواة ػ نم لي ػػت م ػ ريالذل ػػا عمليػػة االعػػالف ع ػ الويػػا،ا الشػػات نم عل ػػى ادلواق ػ اخلاإػػة مبن،م ػػال
االعماؿ على االنتنت.
ا افة اىل ىبي الوتسػيلت ا ػبل لوحػال االعالنػال  ) ads bannerا االنتشػار كوتسػيلة لالتسػتقاا االلكػتل و
لؽلكػ اتسػػتاةارىبه اللوحػػال ا بنػػوؾ ادلعلومػػال لمواقػ االتسػػتقاا علػػى الشػػوكة العنكووجيػػة .لعنػػدما يػػدريو الواحػ
ع العمو عرب االنتنيػت م ػالنيال معينػةومرو :االدارنم ال احملاتسػوة ال اذلندتسػةو فػاف ادلن،مػة جػربز لػو علػى الشاةػة .اال
اف ىبه الوتسيلة جستخدـ ا الغال للتع يا العاـ بادلن،مة أكر مناػا لشػغو ليػا،ا ةػات نم معينػة .عػاللنم علػى ا ػا قػد
جكوف مكلءةو لذلك حس ادلوق الب يت فيو االعالف.
كػبلك مػ لتسػا،و االتسػػتقاا االلكػػتل الػمت بػػدأل ا االنتشػػار عػرب االنتنيػػت مػػا يسػمى رلموعػػال االريوػػار
 .)newsgroupsلجتك ػػوف ك ػػو رلموع ػػة م ػ ػ ى ػػبه ا موع ػػال ا الع ػػادنم م ػ ػ أف ػ ػ اد ذل ػ ػ اىتمام ػػال مش ػػتكةو ليتو ػػادلوف
ادلعلومال ذال العالقة باىتماما عرب االنتنيت.
لمػ الوتسػػا،و احلديرػػة لادلتاػػورنم ا رلػػاؿ االتسػػتقاا االلكػػتل اتسػػتخداـ بػ امج احلاتسػ االيل الػػمت يالػػق علياػػا
الػوكال االذكيػا للوػاحر ا الشػوكة العنكووجيػة  )Smart Agents Searching the Webلال جسػتخدـ ىػبه التكنولوجيػا اال
ا عدد زلدلد م ادلن،مال لجتال ريربا ا جكنولوجيا ادلعلومال .لجتوىل ىبه الػربامج الونيػ ب ػورنم اجوماجيكيػة عػ
السػ الباجيػػة ذال النوعيػػة العاليػػةو لج جواػػا ا قواعػػد للمعلومػػال .كػػبلك ىنػػاؾ بعػ الػربامج الػػمت ؽلكناػػا احل ػػوؿ علػػى
عنالي الربيد االلكتل للواحر ع العمو لابالغ الواعدي منا بالء ص الوييءية ادلتاحة ا ادلن،مة.

 )8مازف فارس رةيدو ادل ج السابقو ص ;?8
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المراحل:

اف ج ػػودنم ادل ػوارد الوش ػ ية بادلن،م ػػة جعتم ػػد عل ػػى ج ػػودنم عملي ػػال اتس ػػتقااقاو لجو ػػدأ م اح ػػو االتس ػػتقاا بتو ػػيح
العالقو ب االف اد لادلن،مػة مػ ريػالؿ مع فػة كيءيػة احل ػوؿ علػى ادلػوارد الوشػ ية قػودنم عاليػة لمػا ىػى ادل ػادر الػع جػوف
ادل ػوارد الوش ػ ية القػػادرنم علػػى حتقيػػق قيمػػة م ػػافة عاليػػة ا الويػػا،ا الػػع تستشػػغلااو لبالتػػاىل حتقيػػق االىػػداؼ التن،يميػػة.
لجت عمليو االتستقاا على م حلت على الننيو اآلجى:
ادل حلة االلىل :م اجعة التغي ال الع حتدث ا الوياة اخلارجية لبياة ادلن،مة لالػع لػق احلاجػة الفػ اد جػدد لحتػدد
الويا،ا الشات نم لاجلودنم ادلالوبة للم ةني لشغو ىبه الويا،ا.لذلك بالنسوة للمستويال االدارية الرال ة.
ادل حلة التانية :جكوي اكرب عدد م ادل ةني احملتمل لويا،ا زلػددنم لجػبق بغػ ض التويػاو لعػدـ االىتمػاـ
بادل ةني البي ال جتواف فيا اخل ا ،ادلالوبة.
لن ،ا الف ادارنم ادلوارد الوش ية ت بتنيقيق التواألـ لالتوافق ب اربعة عناإ اتساتسيةو لالمت ىى:
الوييءو -الء د -ادلن،مػة  -الوياػة) .لػبا فػاف عمليػة االتسػتقاا جعتػرب الىل السياتسػال ادلسػاولة عػ حتقيػق ىػبا
التوازف.
سادساً :مشكالت االستقطاب االلكتروني :

ىناؾ العديد مػ ادل ػاع الػمت جعػتض عمليػة االتسػتقاا ينوغػب التنوػو الياػا لالعمػو علػى معاجلتاػا .فوػاد ذ

بد يتال ةعداد عملية االتسػتقاا لجنءيػبىا علػى الننيػو السػلي الكرػ مػ الوقػت لاجلاػد لادلػاؿو ال تسػيما ا حالػة
لجود عةت ا االف اد ادل ىل لشغو الويا،ا العامة .كبلك فا ا جسػتدعب جػواف اخلػربال االداريػة لالءنيػة ادلناتسػوة لتػويل
مسػ لليال االتسػػتقاا  .باال ػػافة اىل اف ج ػػمي الربنػػامج السػػلي لالتسػػتقاا يتالػ الوفػػا باالحتياجػػال ادلت ػػاربة
)8 .

للواحر ع العموو لاجلماورو لادلدي ي و لادلتالوال العديدنم للوياة القانونيةو لاالجتماعية لادلانية للعمو
تتمثل مشكالت االستقطاب االلكترونى فيما يلي :

 .8عدـ التكامو ب االتستقاا االلكتله لعملية االتستقاا .لذلك نتيةة نق ادلوارد لاخلربنم.
 .9إػػعوبة التأكػػد مػ م ػػادر الو ػػا،ق لادلسػػتندالو لذلػػك الف ادلسػػتقاووف عػػرب االنتنػػت ػل ػػلوف علػػى بيانػػال
فق دلف جو يق لفى عوبة الوإوؿ الف و ادل ةني .لذلك لعدـ قياما بتعواة طلوال االلتنياؽ.
.:التنييت د االقليالو لىبا الق ور غلعو حتقيق التنوع ا العمالة أم ا إعوا.
; .عا ج مي مواق ادلن،مال علػى االنتنت.شلػا غلعػو ذلة ادلاػارال ال اخلػ ج اجلػدد الػبي يوػدأللف ا
الوني ع عمو ليدريلوف تسوؽ العمو ت ماتم قبه ادلن،مال ال يسقاوىا م اعتوارى .

 )8مازف فارسو ادل ج السابقو ص;?9
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ادلشػػاكو الػػع يواجههااا االسااتقطاب االلكترونااي الاادولي – اي االف اراد المسااتقطبين ماان خااار بلااد

المؤسسةو لالػع ي ػع حلاػا مرو:مشػاكو اذلةػ نمو لقػوان التوييػاو لاريتالفػال جكلءػة مسػتوة ادلعيشػةو لم ػاريا

النقوو لمتالوال

يوة الدريو على اقامة ال تسك االجان .

)8

تقييم االستقطاب االلكتروني:

جعتػػرب عمليػػة االتسػػتقاا مامػػة ن،ػ ا دلػػا جوػػبؿ ادلن،مػػة علياػػا مػ جاػػد لجكػػاليا ماليػػةو لػػبلك حتتػػاج ادارنم ادلػوارد
)9 :
الوش ية اىل اج ا التقيي لادل اجعة الدلرية ذلاو للتقيي ادا ىبه العملية نبك مناا مايلب
.8

.9
.:

عػػدد ادلتقػػدم  :غل ػ علػػى ادلن،مػػة اف جعمػػو علػػى الت ػوازف ب ػ عػػدد ادلتقػػدم للعمػػو ا ادلن،مػػة لالعػػدد الػػب
حتتاجػػو ادلن،مػػة لتعيػػنا لاحل ػػوؿ علػػى االفػ اد لاريتوػػارى  .فعػػدد ادلتقػػدؽل يعتػػرب احػػد اىػ ادلقػػاييا لتقيػػي عمليػػة
االتستقاا .
نوعية ادلتقدم  :يت جقيي نوعية ادلتقدم عندما جكوف م ىالل العػامل ادلتقػدم ماابقػة فعػال مػ ادلواإػءال
ادلالوبة للويا،ا لحتقيق مستوة االدا ادلالو لالكءا نم للمتقدم .
التكلءػ ػػة لالوقػ ػػت :ىنػ ػػا غل ػ ػ علػ ػػى ادلن،مػ ػػة اف ا ػ ػ التقيػ ػػي بتنيػ ػػد التكػ ػػاليا الػ ػػمت مت إ ػ ػ فاا علػ ػػى عمليػ ػػة
االتسػػتقاا لمقارنتاػػا بالعوا،ػػد ادلستني ػػلة م ػ قوػػو االف ػ اد الػػبي ةػػغلوا الويا،ا.فادلن،مػػة قػػد جتكوػػد جكػػاليا
عالية لجستغ ؽ لقت طويو مقابو احل وؿ على ف د يشغو لييءة بسياة ليا ذلا جأ ما على ادلن،مة.
سابعاً :ميادين نجاح المنظمة

النةػػاح ىػػو حتقيػػق االىػػداؼ الػػع جسػػعى الياػػا ادلن،مػػة ريػػالؿ ف ػتنم زمنيػػة زلػػددنمو ليعكػػا النةػػاح مػػدة حتقيػػق
االىػػداؼ ادل تسػػومة تسػوا جلػػك االىػػداؼ ادلتعلقػػة بػػال بح أل بنمػػو ادلويعػػال لزيػػادنم احل ػػة السػػوقيةو أل جلػػك االىػػداؼ
الع جتعلق ب ى العامل للال،ا للمن،مة أل ب ى ادلتعامل معاا .
لعنػدما جسػتاي ادلن،مػة أف حت ػو علػى مػوارد بشػ ية جتػواف لػدياا ادلع فػة لادلاػارنم فػيمك القػوؿ اف ىػبه ادلن،مػػة
لدياا سلتلف م ادلوارد الوش ية لالع ينوغى علياا أف حتافظ علػى بقػا ىػبا ادلخػتلف ل ػماف قػدرا علػى العمػو بكءا،ػة
للتنيقيق أىدافاا لصلاحاا الكلب .
جعتػػرب االدارنم احلديرػػة العن ػ الوش ػ مػػوردا مامػػا ا حتقيػػق أىػػداؼ ادلن،مػػة .لجعتػػرب جنميػػة ادل ػوارد الوش ػ ية ركنػػا
أتساتس ػػيا ا تالوي ػػة ادلن،م ػػالو حيػ ػ ػػدؼ ةىل جعتي ػػت الق ػػدرال التن،يمي ػػةو لنكػ ػ الشػ ػكال مػ ػ اتس ػػتقاا لجأىي ػػو
الكءػػا ال الالزمػػة لالقػػادرنم علػػى مواكوػػة التنيػػديال احلاليػػة لادلسػػتقولية .فػػادلوارد الوشػ ية ؽلكػ أف جسػػاى لبقػونم ا حتقيػػق
أىداؼ لربح للمن،مة.

)8مازف فارسو ادل ج السابقو ص?>;
)9يوتسا الاا،بو ل ري لف وادل ج السابقو ص ?@8
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ةف ةدارنم ادل ػوارد الوش ػ ية جعػػين باريت ػػار االتسػػتخداـ األمرػػو للعن ػ الوش ػ ادلتػػوف لادلتوقةػ  .حي ػ جتوقػػا كءػػا نم
ه
ادلن،مة لصلاحاا على مدة كءا نمو لقػدرالو لريػربال ىػبا العن ػ الوشػ لمحاتسػو للعمػو للوإػوؿ ةىل حتقيػق أىػدافاا.
ل ػبلك أىػػت علمػػا اإلدارنم بو ػ ادلوػػاد لاألتسػػا الػػمت جسػػاعد علػػى االتسػػتءادنم الق ػػوة م ػ كػػو ف ػ د ا ادلن،مػػة م ػ
ريالؿ ةدارنم ادلػوارد الوشػ ية .ىػبه األتسػا جوػدأ مػ التخاػي لاالتسػتقاا لاالريتيػار لالتػدري لاحلػوافت لالتقيػي لكػو مػا
لو إػلة بالعن ػ الوشػ ..لجسػاعد االتسػتقاا االلكػتل علػى حتقيػق أىػداؼ ادلن،مػة مػ ريػالؿ االتسػتءادنم ادلرلػى مػ
أى مواردىا ا رلاالل االحتياجال لجب لاريتيار لجنمية ىبه ادلوارد مبا يتءق م معايال بياتاا .
ؼلتلا الكتا لالواحروف ا جوجاا ضلو حتديد رلاالل لميػادي النةػاحو لطػ ؽ قياتسػااو فمػنا مػ ين،ػ اىل
أىداؼ أإنيا ادل احل لمنا م ين،ػ اىل م ػلنية التبػا ،و حيػ يتوقػا صلػاح ادلن،مػال مػ جأديػة أعماذلػا اىل حػد
بعيد على مدة حس اريتيارىا للعن الوش ادل ىو لتأدية مااـ الوييءة لحتمو مس لليا ا على أكمػو لجػو .ل ػدؼ
)8
عملية االريتيار لاالتستقاا اىل ةنتقا اف و العناإ لشغو الويا،ا لىو أم ليا بالساو لذلك لسوو :
االلؿ :إعوبة إ ؼ ادلستخدم ت الكءو. ،
الرػػا  :عػػدـ جػػوف طػػال العمػػو ادلناتسػػو دا،مػػاو لالت ػتاما ا تسػػوؽ العمػػو .لذلػػبا يقت ػػب قوػػو اريتيػػار ادل ػوارد
الوشػ ية حتليػػو الويػػا،ا لحتديػػد ادلػ ىالل ادلالوبػػة الةػػغاذلا مػ ريػػالؿو جػػب لا ػػارنم لاتسػػتقاا االلكػػتل مػ داريػػو
لريارج ادلن،مة لاريتيار ادل ةح االف و لاتستخدامو .
لفيما يلى جو يح بع ميادي النةاح لما يت منو م م ة ال النةاح .
.8حتقيق االىداؼ :أة قدرنم ادلن،مة على حتقيق أىدافاا .
.9اتستغالؿ ادلوارد :أة قدرنم ادلن،مة على اتستغالؿ يػ مواردىػا ا حتقيػق أىػدافاا تسػوا الوشػ ية مناػا أل ادلاليػة
لادلادية لجوجيااا ضلو حتقيق االىداؼ ادل تسومة.
.:سل ج ػػال ادلن،م ػػة  :النة ػػاح ى ػػو نتية ػػة لدال ػػة سلتل ػػا االنش ػػاة لاالفع ػػاؿ ال ػػمت نارتس ػػاا ادلن،م ػػة ػم عوام ػػو
لزلددال سلتلءة.
; .االحتءاظ بالتبا. ،
<.جقدط ريدمال جيدنم.
= .قيادنم السوؽ.
لن،ػ ا حلدا ػة مشػ لع االتسػتقاا االلكػتل فػػاف علػى سلتلػا ادلسػػتويال مل جت ػح بشػكو جلػػبو حيػ ين ػ
جكيت اخلربا على اآل ار االغلابية ل ماف دع االدارنم العليا لالتستقاا االلكتل و لػبلك لقوػو التاػ ؽ للمةػاالل الػمت
جتا بتاويق االتستقاا االلكتل كاف البد م اي اح احملددال ال ،يسة لتلك اآل ار لمناا:

 )8دا جدعوف ل ايءال اناوافو مواد االدارنم احلديرةو9787ـ ص>87?-87
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 .8اف بػ ػ امج االتس ػػتقاا االلك ػػتل جت ػػا بع ػػدد مػ ػ العوام ػػو ادلتعلق ػػة بادلن،م ػػة نءس ػػااو مر ػػو :مق ى ػػا ل عتا ػػاو
لحةماػػاو لادلتايػػا الػػمت جقػػدمااو لال ،ػ لؼ الويايػػة ذلػػاو لنوعيػػة الويػػا،ا الػػمت جت ػػمنااو لاللويػػال ال ػربامج لاالن،مػػة
الداريليػػة ذلػػاو فالسػػمعة احلسػػنة للمن،مػػة ا رلػػاؿ التقيػػةو لادلكافػػآل لالتػػدري لت ىػػا ج ػ ا جاذبيػػة العمػػو ا
)8
ادلن،مة.
 .9أف احل وؿ على ادلويء العػامل بػالك لالنػوع ادلالػوب يتوقػا علػى اجلاػود الػع جوػبؿ عنػد القيػاـ بوييءػة
االتسػػتقاا لىػػبا يتوقػػا علػػى احل ػػوؿ علػى أف ػػو مػػا ؽلكػ مػ ادل ةػػني ا تسػػوؽ العمػػو لىنػػاؾ العديػػد مػ
القيود الع حتد ال جقلو م ف ص حتقيق ذلك مناا:
أ .عة ادلن،مة.
 .جاذبية الوييءة.
ج .تسياتسال ادلن،مة الداريلية .
 .جأ احلكومة.
ىػ .جكاليا االتستقاا .
ل .رياة ادلوارد الوش ية.
 .:تستواجو ادلن،مال ادلتخ

ة ا رلاؿ جكنولوجيا ادلعلومال حتديال إعوة ا السنوال القادمػة مػ اتسػتم ارية

ظلوىا لحاجتاا للمويء ادلوىوب باتستم ارو لبلك فاناؾ ال ػة نقػاط اداريػة ىامػة ا ادلن،مػال ب ػءة عامػة لمن،مػال
جكنولوجيا ب ءة رياإة جتمرو ا :
أ .اتستاجيةيو ادلدة الاويو لتكنولوجيا ادلعلومال.
 .اتستقاا ادلويء ادلوىوب باتستخداـ االتستقاا االلكتله كأتساس لاىل جانوو باقى تسوو االتستقاا .
ج .االحتءاظ بادل ةني لجعييناموعمو جنمية مستم نم ذل ل ف مستوة االدا لمستويال اخلدمة ا ادلن،مال.
لعلى ادلس لل ا ادلن،مال األىلية لاحلكومية البي ي توػوف التنيػوؿ ةىل اإلتسػتقاا اإللكػتل و لاذا مػا قػ رلا
انشا إءنية الكتلنية لالتستقاا ا االنتنت أف يأريبلا ا االعتوػار عػدنم عوامػو حػع حتقػق ىػبه ال ػءنيال اذلػدؼ
ادلنشود منااو لم
 .8جوسي
 .9ج م
 .:ج م

)9

أعلاا ما يلب:
جشغيو ادلوق االلكتل .
اتس ادلن،مة ا العنواف االلكتل الب يستخدـ للوإوؿ الياا.
معلومال ع ادلن،مة لجارؼلاا.

 )8مازف فارسو ادل ج السابق و ص==;
 )9ادل ج نءسوو ص @>;
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جسػػايو االنتقػػاؿ ب ػ ادلوإػػالل  ) Linksالػػمت جت ػػمناا ال ػػءنيةو ني ػ ؽلك ػ االنتقػػاؿ بيناػػا لالعػػودنم اىل
االإلب بساولة.
جن،ي الوني ا ال ءنية لفقا لءاة العموو لادلوق اجلغ اا للعمو.
ج م ظلاذج الكتلنية للواحر ع العمو التستخداماا للتقدط.

> .ػلوب عمو ال ءنيال لتكوف جءاعلية.
المبحث الثالث  :الجانب الميداني للبحث
اوالً :نبذة تعريفية عن مدينة فاروق الطبية:

)8

ا ىبا ادلوني ضلالؿ ةعاا إورنم موجتنم ع ادل تسسة زلو الدراتسة ماىب مااماا؟ لرأليتاا؟.
مدينػػة فػػارلؽ الاويّػػة مت ةنشػػا،اا م ػ قوػػو رلموعػػة فػػارلؽ القاب ػػة ا مدينػػة السػػليمانيّة /اقلػػي كوردتسػػتاف الع ػ اؽو اذ مت

جشػييدىا ا موقػ ةتسػتاجيةب علػى ةػارع ادللػك زلمػود الػدا . ،لعلػى مسػاحة  >7777مػت م بػ .لمت افتتاحاػا ا ;8
نيساف ; 978لتس م اتس رياإة اقيمت قبه ادلناتسوةو حي انو ألؿ مشءى ط أىلب جقدـ ريػدما ا ال ػنيية لجػدار
م قوو رلموعة اجيوادـ) ال نييّة التكية.
جػػوف مدينػػة فػػارلؽ الاويّػػة أكر ػ اخلػػدمال الاويّػػة جاػػورا ع ػ ط يػػق ف ػ ؽ طويػػة متكاملػػة ذل ري ػربنم طويلػػة لا بياػػة
ن،يءة.لىب م لءة م عدنم عيادال إنييّة لمكت طػ ريػاص لىػب رلا ّػتنم بأحػدث التكنولوجيػا لأن،مػة التعقػي لتتماةػى
م ادلعاي ال نييّة الدللية لادلتعارؼ علياا ا ي أضلا العامل.
ػمموف لادلن،مػػوف أق ػػى معػػاي اجلػػودنم ا جشػػييد مدينػػة فػػارلؽ
م ػ ألؿ ريا ػونم للونػػا و اتسػػتعمو ادلاندتسػػوف لادل ػ ّ
الاويػػة .جاػػتل ادلستشػػءى بن،ػػاـ متاػػوضر م ػ ض
ػاد للوكت يػػا لأنشػػأ ماػػو للاػػا ،ال العموديػػة م ػ أجػػو نقػػو ادل ػػى عػػرب
ّ

طػا ،ال االتسػػعاؼ اجلػػو ا حػػاالل الاػوار  .لمتّ ج ػػمي ادلوػ ا الػػداريو ليػػتمك ادل ػػى ل أقػػارق مػ الوإػػوؿ ةىل
ي م افق ادلستشءى بكو تسالتسة ل تساولة .لقػد اتسػتعمو طػ از ىندتس ّػب متمكػت حػوؿ ادلػ ي ا كافػة م احػو ىندتسػة
ل جن،ي األبنية.

ادلدينػػة ج ػ أكر ػ م ػ  987تس ػ ي للم ػػى لأكر ػ م ػ  877طوي ػ م ػ ذل اخل ػربال الاويلػػة احلاإػػل علػػى
ةاادال الوورد ل ج  897ت فػة ماياػة خلدمػة ةػخ لاحػدو  98جنػاح معاإػ رلاػت بػأدلال لج ػميمال عادليػة ل
قع ػػدي لت ػػوف الويا ػػة ادلس ػػاندنم ل احملءػ ػتنم عل ػػى الش ػػءا و لل ػػدياا  88ت ف ػػة
 :أجنني ػػة ر،اتس ػػية م ػػتلدنم ب ػػأجاتنم مػ ػ أج ػػو ادله ة
عمليال متاورنم متلدنم بأحدث التقنيال الاوية ل جدار باة ض
اؼ ريربا القسػ اجل اح ّػب .لجقػوـ بتقػدط أق ػى مسػتويال
ّ
اخلدمػػة ا قسػ العنايػػة ادل ّكػتنم .حيػ قامػػت بتةايػػت = أتسػّنم سل ػػة لعمليػػال القلػ ادلءتػػوح ل = أتسػّنم للعنايػػة ادل ّكػتنم
العامة ل = أتسّنم للعناية ادل ّكتنم القلويّة ل ذلك باتستخداـ أحدث التكنولوجيا ل أكر ىا جاورا.
ّ
)8
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لجػػوف ادلدينػػة الاويػػة اي ػػا < أتسػ نم للعنايػػة ادل ّكػتنم حلػػديرب الػػوالدنم ل اخلػ ّدج األمػ الػػب يسػػاو عمليػػة ادلتابعػػة علػػى
لذلك باتستخداـ أحدث ما جوإو اليو العل ادلعاإ .
أطوا،اا ادلتخ
مهمة مدينة فاروق الطبيّة:
ّ
مامتاػػا أف جػػوف أف ػػو عنايػػة للم ػػى لذلػػك بػػدلف أ ّ نييػػت أل عن ػ ية .ألاف مػ اللويا ػػا ىػػب إػػنية ادل ػػىو
ّ
للػػبلك جػػن ،دلرال علميّػػة بشػػكو منػػت ،ليوقػػى ف قاػػا الاويػػة علػػى أعلػػى درجػػال ادلع فػػة بػػآري مػػا جوإػػو اليػػو العل ػ
احلدي .
رؤيتها :
رأليتاػ ػ ػػا ىػ ػ ػػب أف جوف أكر اخلػ ػ ػػدمال ال ػ ػ ػػنييّة ريػ ػ ػػادنم لحس ػ ػ ػ مواإػ ػ ػػءال عادليػ ػ ػػة مونيػ ػ ػػة علػ ػ ػػى النمػ ػ ػػو ادلسػ ػ ػػتم
لريالقة.
للخربال.لذلك ع ط يق االةتاؾ ا أناث مودعة ّ
فعػػاؿ
اف ىيكػػو ادارنم مدينػػة فػػارلؽ الاويػػة متنػػوع لي ػ اداريػ لفنيػ لمتخ ػ قػػادري علػػى العمػػو بشػػكو ّ

م ادلويء ماما اريتلءت ريلءيا و لجعمو ةدارنم ادلػوارد الوشػ ية فياػاعلى اتسػتقاا لجعيػ أف ػو الكءػا ال الوشػ ية
للعمو ا يػ التخ ػال ذال العالقػة بػادارنم لجشػغيو الربنػامج .كمػا جعمػو علػى جاويػق السياتسػال لاإلجػ ا ال الػمت
حتءظ حقوؽ ادلويء لادلنشأنم معا.
لجقػػوـ بتنيػػدي أتسػػلو العمػػو مبػػا يتواكػ مػ التقنيػػال احلديرػػة لجػ جو ليػػا مبكاجػ التوييػػا اخلارجيػػة ل يػ
مويءب الربنامج م احلءاظ على الس ية لم اجعة الوإا الوييءب لحتدي قاعدنم الويانال لتسل ال لاجػ بشػكو دلر
لكلما دعت احلاجة لبلك لفقاه للقنوال ال ية لاذليكو التن،يمب.
لج مدينة فارلؽ الاوية عدد م االقساـ االري ة كقس اإلدارنم لادلاليةو لادلتابعػة لالتاػوي اإلدار و لالعالقػال
العامػػةو لالتوعيػػة ال ػػنييةو لاالج ػػاالل لالربيػػدو لالنقػػو لادلواإػػاللو لةدارنم ادل ػوادو لالن،افػػة لادلغسػػلةو لالتعقػػي ادلكػػت و
لت ىا..
المواصفات الفنية لتصميم موقع مدينة فاروق الطبية :

الت مي الكامو للموق على الشوكة الدللية اإلنتنيت) ومكػوف مػ عػدنم بوابػال ال ،يسػية لاعتمػدل الت ػمي

على الث لغال الكوردية لاإلصلليتية لالع بية .
أما اب ز لاجاال الت مي المت ج،ا على ةاةة احلاتسو ىب الواجاة ال ،يسة للموق ع )FMCو لالػمت يعػ ض
فياػػا رتسػػالة ادل تسسػػة لىػػب عنايػػة طويػػة شليػتنم)و ةذ يػػت مػ ريالذلػػا الػػدريوؿ ةىل التوويوػػال ادلوجػػودنم ا ىػػبه ال ػػءنية مرػػو
اخلدمال الاويػةو االطوػا و ادلعلومػال ال ػنييةو دليػو اادل ػىو ادلانيػةو االج ػاؿ ) لاف اتسػتمارنم طلػ التوييػا موجػود
ا قس ادلانية لؽلك حتديد اب ز مكونال االتستمارنم بااليت :
عنػػد النق ػ علػػى بوابػػة ادلانيػػة يػػت فػػتح نافػػبنم يو ػػح فياػػا موػػاد ادارنم ادل ػوارد الوش ػ ية دلدينػػة فػػارلؽ الاويػػة لالػػمت
خل اا الواحراف ا اآليت:
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م مواد قس ادارنم ادلوارد الوش ية :
 .8غلػ علػػى االدارنم انتػػدا مػػويء علػػى درايػػة لريػربنم طويلػػة ا رلػػاؿ ال عايػػة ال ػػنيية لكػػب يشػػغلوا
ادلناإ احلساتسة ا ادل تسسة.
 .9التاكد بأف الا يق اىل حتقيق أىداؼ ادلش لع جوػدأ باريتيػار األةػخاص ادلناتسػو عنػد الوػد ا العمػو
ياور القوة العاملة لػلافظ علياا.
لذلك ػلافظ على مواد ل أتساتسيال ل ّ
 .:الوني ػ ع ػ القػػادنم ادلتءػػوق م ػ أجػػو أف يسػػاعلوا ا مدينػػة فػػارلؽ الاويػػة بكػػو ةريػػالص لمحػػاس
خبربا لريلءيا التعليمية.
; .الوني ع القدرال لادلاارال المت جساعد على حو ادلشاكو.
لم ىنا يت الدريوؿ ايل اتستمارنم طل التويياو لي،ا ا لاجاة االتستمارنم العنالي التالية:
 ادلعلومال الشخ ية
 ادلعلومال التعليمية
 ريربنم العمو
 الدلرنم التدريوية
 اللغال المت جتكلماا
جقدط الال


لارتساذلا اىل قس ادارنم ادلوارد الوش ية
كتابة كود
لعند النق على بوابة ادلعلومػال الشخ ػة مػ الواجاػة ال ،يسػة لالتسػتمارنم يػت فػتح نافػبنم ج،اػ فياػا اتسػ طالػ
الوييءػػة لجنسػػو لجػػارين لمكػػاف لالدجػػوو لجنسػػيتو لمسػػكنو و لالربيػػد االلكػػتل و لرق ػ اذلػػاجاو لفيػػو تس ػ اؿ ىػػو طال ػ
الوييءة مدري اـ ال؟ لالسػ اؿ عػ احلالػة التلجيػة لعػ اقػار يعملػوف ا  )FMCليسػاو عػ نػوع الق ابػة اذا كػاف
لدة الاال احد اقار لدة ادل تسسة .
شكل رقم () 1
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المصدر  :موقع مدينة فاروق الطبية

لعند النق على بوابة ادلعلومال التعليمية م الواجاة ال ،يسة لالتستمارنم يت فتح نافبنم ج،ا فياا:
ادلستوة التعليمبو لجارين الدراتسبو لاالريت اصو لالتخ ال الء عيةو لاتس ادل تسسة التعليمية:
شكل رقم ()3

المصدر  :موقع مدينة فاروق الطبي
لعند النق على بوابة ريربنم العمو م الواجاة ال ،يسة لالتسػتمارنم يػت فػتح نافػبنم ج،اػ فياػا تسػنوال اخلػربنمو لاتسػ
الوييء ػػةو لعنػ ػواف الوييء ػػةو لتس ػػو جػ ػ ؾ الوييء ػػة الس ػػابقة اذا ك ػػاف ل ػػدة طالػ ػ الوييء ػػة لييء ػػة تس ػػابقة و لاال ػػافال
االري ة.
شكل رقم ( )4

المصدر  :موقع مدينة فاروق الطبي
لعند النق على بوابة الدلرنم التدريوية مػ الواجاػة ال ،يسػة لالتسػتمارنم يػت فػتح نافػبنم ج،اػ فياػا الػدلرال الػمت مارتسػااو
اتس الدلرنم التدريوية و لمكا ا لزما ا.
( ) 221
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شكل رقم ( )5

المصدر  :موقع مدينة فاروق الطبية

لعنػد النقػ علػى بوابػػة اللغػال الػػمت يتكلماػػا طالػ الوييءػػة مػ الواجاػػة ال ،يسػػة لالتسػتمارنم يػػت فػتح نافػػبنم ج،اػ
فياا اللغال المت يتقناا ومناا اللغة الكوردية لاللغت الع بية لاالنكليتية لت ىاو م حي الءا لالكتابة لاحملاد ة.
شكل رقم ( )6

المصدر  :موقع مدينة فاروق الطبي

لعند النق على بوابة جقدط الال م الواجاة ال ،يسة لالتستمارنم يت فػتح نافػبنم ج،اػ جقػدط الالػ ا الوييءػة
المت ؼلتارىا طال الوييءة لم حل يت ارتساؿ الال اىل قس ادلوارد الوش ية.

( ) 221
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شكل رقم ( )7

المصدر  :موقع مدينة فاروق الطبي
ثانيا :وصف مجتمع البحث وعينتو:

جنالؿ اإلطار ادليدا للوني مدينة الءارلؽ الاوية حي مت اريتيارىا كمةتم للوني

ػم احلػدلد اجلغ افيػة

حملافاة السليمانية .لقد مت جوزي اتستمارال االتستوياف على ادلػدرا لرألتسػا األقسػاـ لمػويء ا ادلدينػةو لمت اتسػتخداـ
اتس ػػلو ح ػ ػ الش ػػامو دلدي ي ػػة ادلػ ػوارد الوشػ ػ ية عن ػػد جوزيػ ػ االتس ػػتوانةو حيػ ػ مت جوزيػ ػ  )=7اتس ػػتمارنم لكان ػػت ع ػػدد
االتسػػتمارال ادلسػػتدنم لال ػػاحلة للتنيليػػو اإلح ػػا،ب =<) اتسػػتمارنم لؽلكػ مالح،ػػة العوػػارال الػوارد ا االتسػػتوياف كمػػا
ىػػب ا ادللني ػػق)8و لقػػد مت جء ي ػػغ الويانػػال لمعاجلتا ػػا باتسػػتخداـ الربرلي ػػة اإلح ػػا،ية للعل ػػوـ االجتماعي ػػة SPSS-
16.0
ثالثا :مقابلة خاصة مع مديرة التعيين في مديرية الموارد الوش ية:
قػػاـ الواحرػػاف مبقابلػػة مػػدي نم ادلػوارد الوشػ ية لمػػدي نم االريتيػػار لالتعػ ا مدينػػة الءػػارلؽ الاويػػةو عػػدنم مػ ال لكػػاف
الغػ ض مػ ادلقابلػة مع فػػة نوػبنم جأرؼليػػة عػ ادلدينػػة الاويػة لعػ كيءيػة االتسػػتقاا االلكػتل ا مدي يػػة ادلػوارد الوشػ ية
لاليال جاويقااو لجأ ىا على ادا ادلن،مة لصلاحاا ا احل وؿ على الكءا ال الوش ية ادلناتسوة.
ا الودايػػة قامػػت ادلػػدي نم بتو ػػيح اعمػػاؿ مػػدي يتاا حػػوؿ مو ػػوع االتسػػتقاا حي ػ قالػػت ان االسااتقطاب
االلكترونااي لااو عالقااة مباشاارة بثقافااة المجتمااع حيااث اننااا فااي بدايااة االماار اضااطررنا علااى العماال باالسااتقطاب
التقليدي بجانب االستقطاب االلكتروني لغرض الحصول على العمالة الكافية لشغل المناصب الشاغرة.
لا افت قا،لػة اما االن فال نعتمد اال على االستقطاب االلكتروني ،مع انو يوجد مجموعاة مان الوئاائف
من الصعب االعتماد على االستقطاب االلكتروني للحصول عليها مثل الحمال والمنظف.

( ) 223

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/3العدد  /2آب 3112

دور االستقطاب االلكرتوني يف ادارة املوارد البشرية على جناح املنظمات /ص ص 242-213

لا تسػ اؿ حػػوؿ اتسػػتالـ السػ الباجيػػة دلقػػدمب الويػػا،ا اجاب ػت بأننػػا اسااتلمنا اكثاار  1600ساايرة تاتيااة
واننا نحتفظ بها ونستلم سير تاتية اخرى بشكل مستمر ،ونراجعها في حال وجود وئيفاة شااغرة قبال االعاالن
عنها
لا تس ػ اؿ اري ػ ح ػػوؿ االعتمػػاد عل ػػى االتسػػتقاا ال ػػداريلب اة ػػار اىل اف  HRيعتم ااد عل ااى االس ااتقطاب
الداخلي كاول خطوة ان وجد.
لا تس ػ اؿ اري ػ حػػوؿ اعتمػػاد علػػى اخل ػربنم الوطنيػػة ال اخلارجيػػة اجاب ػت بااان المدينااة الطبيااة تنظاار الااى ىااذا
الجانااب نظ اارة اقتص ااادية ،بمعن ااى اخاار تعتم ااد بش ااكل كبي اار عل ااى الخب ارات والمه ااارات الداخلي ااة كلم ااا وج ااد،
وبخالف تلك تعمل على استقبال الخبرات االجنبية.
لحػػوؿ تس ػ اؿ ع ػ مػػدة اعتمػػاد ادلكػػت علػػى االتسػػتقاا ا داريػػو االقلػػي اجاب ػت قائل اة "اننااا نعتمااد بشااكل
كبير على االستقطاب في داخل االقليم.

لا مع ض االجابة عػ مػدة جػوف السػ الباجيػة حػع جقػوـ االدارنم باريتيػار انسػ لاف ػو الكءػا ال مػ بػ

رلموعػػة م ػ طػػال الوييءػػة؟ اجابػت بااان ىااذا يختلااف ماان اختصااام الخاار وماان موقااع عماال الخاار ،كلمااا كااان
مستوى الثقافي اعلى كلما كان عدد المقدمين اكبر عن طريق السير الذاتية وموقع االلكتروني.
رابعا :اختبار الثبات:
لغ ض التأكد مػ وػال ادلقيػاس ادلسػتخدـ مت اتسػتخداـ معامػو ) (Cronbach Alphaللوقػوؼ علػى دقػة اجابػال
افػ اد رلتمػ الدراتسػةو لجعػػد قػي معامػػو ) (Cronbach Alphaمقوولػة اح ػػا،يا عنػػدما جكػوف ىػػبه القػي مسػػالية ال اكػػرب
م ػ  %=7علػػى لجػػو التنيديػػد ا الونيػػوث االداريػػة .لاف قيمػػة ) (Cronbach Alphaجسػػال ?=> 7.علػػى مسػػتوة
اال ايل للمتغ ال.
خامسا :عرض وتحليل اجابات المبحوثين لعينة الدراسة:
م ىبه الءق نم مت قياس لحتليو نتا،ج اجابال اتسػتمارنم االتسػتوياف ادلوزعػة علػى عينػة الدراتسػة لادلتمرلػة مبدي يػة
ادلػوارد الوشػ ية لرألتسػػا االقسػػاـ لالءػ لع ا مدينػػة فػػارلؽ الاويػة ا زلاف،ػػة السػػليمانية بػػأقلي كوردتسػػتاف العػ اؽو دلع فػػة
ارا العينة ازا االتستقاا االلكتل بشكو عاـ لدلرىا ا جاوي لصلاح ادلن،مال.
لق ػػد مت اتس ػػتخداـ مقي ػػاس ليكػ ػ ل اخلماتس ػػب  )< – 8لالربرل ػػة ) (Spss 16.0دلع ف ػػة م ػػدة االجء ػػاؽ ال
االريتالؼ ب اف اد عينة الدراتسة لادلتغي الو لاعاب رق  )8اىل االجابػة ال الافػق بشػدنمو ل رقػ  )9اىل ال الافػقو
لرقػ ػ  ):اىل مواف ػػق اىل ح ػػد م ػػاو ل رقػ ػ ;) اىل الاف ػػقو ل رق ػ ػ <) اىل الاف ػػق بش ػػدنمو لق ػػد مت االتس ػػتعانة ب ػػوع
االتسػ ػػالي االح ػ ػػا،ية مناػ ػػا التوزيعػ ػػال التك اريػ ػػة لالنس ػ ػ ادلاويػ ػػة لالوتس ػ ػ احلسػ ػػاد لاالضل ػ ػ اؼ ادلعيػ ػػار و لمعامػ ػػو
االريتالؼ لاالرجواط لكما يأيت:
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 .8يت ػػح م ػ معاي ػػال اجل ػػدلؿ رق ػ  )9لادلخا ػ الوي ػػا ( )1اخلاإ ػػة باالتس ػػتقاا االلك ػػتل و اذ مت
قياتسو بػ =) متغ او لالمت ج )x1p1 – x1p6و جو اف < )A@;.7م ارا ادلسػتةيو ىػو عنػد مسػتوة
مواف ػػق لمواف ػػق بش ػػدنم)و ا ح ػ بل ػػغ ع ػػدـ االجء ػػاؽ =)%9.:و لال ػػمت ى ػػب حاإ ػو ػ النس ػػوة ادلاوي ػػة دلقي ػػاس
ت مواف ػػق لت مواف ػػق بش ػػدنم)و بينم ػػا بل ػػغ مع ػػدؿ مواف ػػق اىل ح ػػد م ػػا) الجاب ػػال ادلس ػػتةيو م ػ ادلوني ػػو نس ػػوة
=<.):.
لجػدؿ ىػبه ادلعػدالل اف ادلتغيػ ال ) (x1p1, x1p3, x1p4االكرػ جػأ ا مػ رلمػوع ادلتغيػ ال التابعػة
لالتسػػتقاا االلكػػتل و لالػػب ي ةػ علػػى اف االتسػػتقاا االلكػػتل ػلقػػق الشػػءافية ليسػػاعد علػػى احل ػػوؿ علػػى
االكءا لادل ىل لشغو الويا،او ليعد م الوتسا،و االعالنية الءاعلة لريدمة رلانية لاإلة لكو بيت لمن،مة.
الجدول رقم ( )1التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لمتغيرات االستقطاب االلكتروني
مقياس االجابة
ادلتغي ال

موافق بشدنم

موافق

التك ار %

التك ار %

التك ار %

التك ار %

التك ار

%

;>88

0

0

0

0

0

0

=9?8

;

>88

;

>88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

;

>88

0

0

0

0

X1p1

=8

X1p2

:9

<>88

X1p3

;7

;8= >88

=9?8

X1p4

?;

>?<8

?

8;8:

0

X1p5

?9

<7

;9

@;9.

0

0

X1p6

97

>:<8

?9

<7

?

8;8:

ادلعدؿ

=;7 9?8

موافق اىل حدما

<><;8

=8

:@8:

الالافق

ال الافق بشدنم

=<:8

المصدر :من اعداد الباحثان

?888

الشكل ( )1النسب المئوية لمتغيرات االستقطاب االلكتروني

المصدر :من اعداد الباحثان
( ) 224

888?:

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/3العدد  /2آب 3112

دور االستقطاب االلكرتوني يف ادارة املوارد البشرية على جناح املنظمات /ص ص 242-213

 .9يت ح مػ معايػال اجلػدلؿ رقػ  ):لادلخاػ الويػا رقػ  )9اخلاإػة بنةػاح ادلن،مػالو اذ مت قياتسػو ب ػ =)
متغ او لالمت ج )x1p7 – x1p12و جو اف = )A?@89م ارا ادلسػتةيو ىػو عنػد مسػتوة موافػق
لموافق بشدنم)و ا ح بلغ عدـ االجءاؽ =)%98:و لالمت ىػب حاإػو ػ النسػوة ادلاويػة دلقيػاس ت موافػق
لت موافق بشدنم)و بينما بلغ معدؿ موافق اىل حد ما) الجابال ادلستةيو م ادلونيو نسوة .)?8:8
لجػػدؿ ىػػبه ادلعػػدالل اف ادلتغي ػ ي ) (x1p7, x1p11االكر ػ جػػأ ا م ػ رلمػػوع ادلتغي ػ ال التابعػػة للمن،مػػالو
لالب ي ة على اف لالتستقاا عة ع ية لح ارية اذا ما قاـ ادلن،مة باصلازىا بشػكو جيػدو لمػ جانػ اريػ
ي ة لجود جنسيق لجعالف بػ ادلن،مػة مدينػة فػارلؽ الاويػة) مػ ةػكال جكونولوجيػا ادلعلومػال لالتوييػا .ليػدؿ
على اعتماد ادلن،مة ا جب العناإ الءاعلة لالكءو نم م ريالؿ االتستقاا االلكتل .
الجدول رقم ( )3التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لمتغيرات المنظمة
مقياس االجابة
المتغييرات موافق بشدة
التكرار %
X1p7

موافق

التكرار %

التكرار %

التكرار  %التكرار

%

<7

;9

@;98

;

>88

7

7

7

7

X1p8

?9

<7

97

>:<8

?

8;8:

7

7

7

7

X1p9

:9

<>88

97

>:<8

;

>88

7

7

7

7

X1p10

89

;988

:9

<>88

?

8;8:

;

>88

7

7

X1p11

;7

;>88

=8

=9?8

7

7

7

7

7

7

X1p12

:9

<>88

=8

=9?8

;

>88

;

>88

7

7

ادلعدؿ

?9

موافق الى حدما

ال اوافق

ال اوافق بشدة

=<888

?8:8

:?88

=98:

المصدر :من اعداد الباحثان على ضوء نتائج البرنامج االحصائي .Spss
الشكل ( )2التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لمتغيرات المنظمة

المصدر :من اعداد الباحثان عمى ضوء نتائج البرنامج االحصائي .Spss
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قياس وتحميل االنحراف المعياري واالهمية النسبية ومعامل االختالف بين متغيرات الدراسة:

يت ػػم ىػػبه الءق ػ نم قيػػاس لحتليػػو جػػأ عامػػو االتسػػتقاا االلكػػتل كػ ػ بعد مسػػتقو) علػػى صلػػاح ادلن،مػػال
كػ بعد جاب )و لكما يأيت:
 .2يت ػػح م ػ معايػػال اجل ػػدلؿ رق ػ ;) اخلاإػػة بالوس اال الحس ااابي واالنحا اراف المعي اااريو بالنس ػػوة للوتس ػ
احلسػػاد اف اجابػػال ادلونيػػو ا االتسػػتقاا االلكػػتل بلػػغ <;);.و ا ح ػ يولػػغ اجابػػال ادلونيػػو ا
صلػػاح ادلن،مػػال ?);.:و لىػػبا يػػدؿ علػػى اف الوتس ػ احلسػػاد الجابػػال ادلونيػػو لكػػال ادلتغي ػ ي موافػػق
بشػػدنم) ا مدينػػة الءػػارلؽ الاويػػةو امػػا بالنسػػوة لالضل ػ اؼ ادلعيػػار ي،ا ػ اف اجابػػال ادلونيػػو لعينػػة الدراتسػػة
لالتستقاا االلكػتل يولػغ )7.:8و ا حػ بلػغ االضلػ اؼ ادلعيػار لنةػاح ادلن،مػال ;)7.9و لىػبا يػدؿ
علػ ػػى جقػ ػػار لاػ ػػانا عينػ ػػة الوني ػ ػ اجوبػ ػػة ادلونيػ ػػو ) بالنسػ ػػوة لنةػ ػػاح ادلن،مػ ػػال اكر ػ ػ م ػ ػ االتسػ ػػتقاا
االلكتل .
الجدول رقم ( )4الوسل الحسابي واالنحراف المعياري
الوسط الحسابي

المتغيير

االنحراف المعياري

االستقطاب االلكتروني

<;;8

78:8

نجاح المنظمات

?;8:

;789

المصدر :من اعداد الباحثان.
الجدول ( )5االهمية النسبية ومعامل االختالف لجميع متغيرات البحث
االنحراف المعياري

متغيرات الدراسة
X1p1
X1p2
X1p3
X1p4
X1p5
X1p6
X1p7
X1p8
X1p9
X1p10
X1p11
X1p12
المصدر :من اعداد الباحثان.

0.45
0.9
0.45
0.35
1.03
0.67
0.62
0.72
0.63
0.8
0.45
0.9

الوسط الحسابي
4.28
4.35
4.71
4.85
4.28
4.21
4.42
4.35
4.5
3.92
4.71
4.35

االهمية النسبية
97.033818
98.62082
106.78254
109.95655
97.033818
95.446817
100.20782
98.62082
102.02154
88.872095
106.78254
98.62082

معامل االختالف
10.51401869
20.68965517
9.554140127
7.216494845
24.06542056
15.91448931
14.02714932
16.55172414
14
20.40816327
9.554140127
20.68965517

 .2يظهر في الجدول ( )5الجابات المبحوثين المتعمقة باالهمية النسبية ومعامل االختالف لجميع متغيرات البحث،
حيث يظهر وجود تقارب وتجانس في البيانات بين اراء العينة كما هو موضح في االنحراف المعياري ومعامل

االختالف حيث يتراوح بين ( )5.5الى ( ،)2..2اما ما يتعمق بالوسط الحسابي فان اكثرية اجابات المبحوثين
تتفق عمى اهمية االستقطاب االلكتروني في نجاح المنظمات ،وهذا يظهر بشكل اكثر وضوحا في االهمية النسبية
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لجميع المتغيرات حيث ان اعمى النسبة بمغ ( )1.5لممتغير ( )X1p4وهذا يدل عمى ان االتستقاا االلكتل
لتسيلة اعالنية فاعلة لريدمة رلانية لاإلة لكو بيت ،ويمي بعدها ( )1.2لممتغير ( )X1P3والذي يدل عمى ل
االتستقاا االلكتل يساعد ادلن،مة ا احل وؿ على االكءا لادل ىل لشغو الويا،ا ،ثم يأتي بعدها
( )X1P11والذي يدل عمى ان ادلن،مة نتلك جعليمال لقوان جن ،العالقة لجنسق لجتعالف بشكو فعاؿ م
ةكال جكنولوجيا ادلعلومال اخلاإة بالتوييا م ريالؿ االنتنيتو ليأيت يعدىا على التوايل
( )X1.P9و( )X1.P7و( )X1.P8و( )X1.P12و( )X1.P2و( )X1.P1و()X1.P5
و( )X1.P6و()X1.P10

المتغييرات

اريتوار الء يال:
 .2اريتوار الء ض ال ،يا االلؿ كما يأيت:
أ .اريتوار الء ض لالب ن و جوجد عالقة ذال داللة اح ا،ية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ).
 .اريتوار فرضية البديل والذي نصو ال جوجد عالقة ذال داللة اح ا،ية ب

االتستقاا

االلكتل لصلاح من،مال

االعماؿ).
 .1اريتوار الء ض ال ،يا الرا كما يأيت:
أ .اريتوار الء ض لالب ن و جوجد عالقة ذال داللة معنوية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ).
 .اريتوار ف ية الوديو لالب ن و ال جوجد عالقة ذال داللة معنوية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ).
قاـ الواحراف باريتوار الء يت م ريالؿ اريتوار متغ ال االتستقاا االلكتل لعالقتاا بنةاح من،مال االعماؿو حي اتستخدـ
الواحروف معامو ارجواط  )Pearsonلالريتوار على الننيو التايل:
يت ح م معايال اجلدلؿ رق =) اخلاإة مبعامو االرجواط لمستوة ادلعنوية Sigو اف اجابال ادلونيو م عينة الدراتسة حوؿ لجود
عالقة ارجواط لمستوة ادلعنوية ب ادلتغي ي ال ،يسي االتستقاا االلكتل لصلاح ادلن،مالو حي يوجد عالقة متوتساة لط دية
لموجوة ب االتستقاا االلكتل لصلاح ادلن،مالو لكانت نسوة العالقة >>;)7.و لعلى مستوة ت ادلعنوية .)0.085
لقبا يروت الء ية ال ،يسية االلىل حوؿ لجود عالقة ذال داللة اح ا،ية حي بلغ نسوة العالقة >>;)7.و لرف ف ية الوديو
لالب ن و الجوجد عالقة ذال داللة اح ا،ية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ).
لىبه النتيةة ال قمية >>; )7.المت يا ل م ريالؿ التنيليو جعين باف ىناؾ عالقة اغلابية ب االتستقاا االلكتل لصلاح ادلن،مة
ا ادلدينة الاوية ادلونيو ة لمعناه باف جتو الشكة لتسيلة جيدنم ل فاعلة جلب العناإ الكءو نم م ريالؿ االتستقاا االلكتل
حي يساعد ذلك على صلاح ادلن،مة.
لرف الء ية ال ،يسية الرانية حوؿ لجود عالقة ذال داللة معنوية حي بلغ )0.085و ليروت ف ية الوديو لالب ن و ال جوجد
عالقة ذال داللة اح ا،ية ب االتستقاا االلكتل لصلاح من،مال االعماؿ).
لي ة الواحراف اف السو يعود اىل حدا ة اتستخداـ التكنولوجيا ب ورنم عامة لرياإة ا رلاؿ االتستقاا االلكتل ا الع اؽ بشكو
عاـ لا اقلي كوردتستاف بشكو رياصو لعدـ اعتماد ادلن،مال على اتستخداـ االتستقاا االلكتل بشكو كءو ىبا م جان
ل جان اري افتقار الولد اىل احلكومة االلكتلنية لتسايو االج اؿ ب ادلن،مال بشكو عاـ لاجلماور م لجود زلالالل م ىنا
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لىناؾو حي يتس ىبا الع بالس عة لاتستخداـ التكنولوجيا ادلتاورنم لرياإة ا رلاؿ االج االلو لم جان اري عدـ اعتماد
اجلماور لرياإة العمال على االتستقاا االلكتل .
الجدول ( )6االرتباط ومستوى المعنوية
االستقطاب االلكتروني
نجاح المنظمات

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

االستقطاب االلكتروني

نجاح المنظمات

1

.477
.085
56
1

56
.477
.085
56

56

المصدر :من اعداد الباحثان.

اإلستنتاجات والتوصيات

جو لم ريالؿ تس الوني ا اجلان الن ،لادليدا رلموعػة مػ النتػا،ج جوإػو ةليػو الواحرػاف لا ػو جلػك
النتا،ج تسيت اتستع اض رلموعة م االتستنتاجال لىب كاآليت:
 .8جو ػ اف لالتسػػتقاا االلكػػتل ا ادارنم ادل ػوارد الوش ػ ية لػػو دلر ا صلػػاح ادلن،مػػالو م ػ حدا ػػة اتسػػتخداماا ا
ا تمعال الش قية بشكو عاـ ل رلتمعنا بشكو رياص.
 .9ةف مءاوـ اإلتستقاا االلكتل مءاوـ لاتس يشمو عدنم أن،مة الكتلنية سلتلءةو لالتنيوؿ ةلياا يلتـ جغي ال
لاتسعة بد ا م ىيكلية ادلن،مة ةىل ةج ا ال العمو.
للسػ الباجيػة للمتقػدم لشػغو الويػا،ا ل ػتي بياناجػو

 .:نكػ ظلػاذج االتسػتقاا االلكػتل مػ جػوف ملخػ
لاتستجاعاا عند احلاجة .
; .يوف االتستقاا االلكتل الس ية لاحلءاظ على أم ادلعلومال.

< .يت م ن،اـ االتسػتقاا االلكػتل م لنػة عاليػة مػ حيػ ةمكانيػة ة ػافة أبعػاد أريػ ةو أ باإلمكػاف جوتسػي
النشاطال المت ؽلك أف يدعماا ىبا الن،اـ حس حاجة ادلستشءى ادلونيو ة لجوتسعا ا ادلستقولية.
= .ةف االتسػتقاا االلكػتل ا لاقػ األمػ ؼلتلػا عػ اإلتسػتقاا التقليػد ا قدرجػو علػى جسػ ي لجوسػي
أتسػلو جقػدط اخلػدمالو لالعمػو علػى ػماف احل ػوؿ علػى ماػارال لكءػا ال عاليػةو ف ػالع ءػي النءقػال
اىل أده حد شلك ..
> .نتلػػك ادلن،مػػة ادلونيو ػػة رأليػػة ةتسػتااية لا ػػنية لذلػػا جالعػػال حػػوؿ أعليػػة االتسػػتقاا االلكػػتل للكناػػا قػػد ال
نتلك اإلمكانيال الكافية لتونياا لجاويقاا لذلك لوجود عوا،ق أل مشكالل مو وعية أل لعدـ جوف الونية التنيتيػة
الالزمة لبلك.
? .امػػتالؾ ادلن،مػػة ادلونيو ػػة لػوع األنشػػاة ادلتعلقػػة بتكػػوي لةنشػػا عالقػػال مػ ةػكال التوييػػا االلكػػتل أل
لإلعماؿ جسا بشكو أل بآري ا دع مش لع اإلتستقاا االلكتل .
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@ .أياػ ل النتػػا،ج اإلح ػػا،ية أي ػػا للمن،مػة ادلونيو ػػة بوجػػود جوػػاي ا األعليػػة النسػػوية لإلتسػػتقاا االلكػػتل
ا مس ػػتوة جأ ى ػػا عل ػػى جو ػػين لجاوي ػػق اإلتس ػػتقاا االلك ػػتل لذل ػػك بس ػػو ع ػػدـ االعتم ػػاد عل ػػى االتس ػػتقاا
االلكتل كليا م قوو ادلن،مة عينة الوني .
 .87ايا ػ ل النتػػا،ج حدا ػػة اتسػػتخداـ التكنولوجيػػا ا رلػػاؿ االتسػػتقاا االلكػػتل ا الع ػ اؽ بشػػكو ع ػػاـ لا
اقلي كوردتستاف بشكو رياصو لعدـ اعتماد ادلن،مال على اتستخداـ االتستقاا االلكتل بشكو كءو .
 .88كمػػا ايا ػ ل نتػػا،ج الوني ػ بوجػػود جنسػػيق لجعػػالف ب ػ ادلن،مػػة ادلونيو ػػة لة ػكال جكونولوجيػػا ادلعلومػػال
لالتوييا.ليدؿ على اعتماد ادلن،مة ا جب العناإ الءاعلة لالكءو نم م ريالؿ االتستقاا االلكتل .
أمػػا خب ػػوص ادلقتحػػال فػػاف الواحرػػاف تسيع ػػاف لػػة مػ ادلقتحػػال الػػمت ػػدـ الدراتسػػة احلاليػػة لت ىػػا ليػػأمالف
بأ ا تستسا ا مساعدنم ادلن،مة ادلونيو ة باااه االعتماد السلي لن،اـ االتستقاا االلكتل لمناا :
 .8جقويػػة ال أليػػة اإلتس ػتاجيةية ضلػػو ػ لرنم التخاػػي الشػػامو لالاويػػو ألجػػو لونػػا من،ومػػة إػػنيية الكتلنيػػة متكاملػػة
على مستوة االقلي ج م التوادؿ اآلم للمعلومال ب ادلستشءيال لةع ادل اكت ال نيية لالوطنية لالعادلية .
 .9عقد الدلرال التدريوية ا رلػاؿ جاويػق االتسػتقاا االلكػتل جلميػ ادلػويء ا ادلن،مػة ادلونيو ػةو لالتكيػت علػى
ةدامة ىبه الدلرالو لرف مستويا ا مبا يتماةى م التاورال لالتغ ال التكنولوجية ادلستم نم.
 .:لنةػػاح أ من،مػػة ا االتسػػتقاا لاالريتيػػار لجعي ػ االف ػ اد البػػد أف يػػت التنيػػوؿ ضلػػو االتسػػتقاا ا اللكػػتل
ػػم ب نػػامج لطػػين ةػػامو للمن،مػػال كافػػة .علػػى أف ي اع ػب التػػدرج ا التنءيػػب ل ػػماف جقوػػو األم ػ م ػ قوػػو قا ػ
ادلعادلة لعلا لعامل ا ىبه ادلن،مال لادلستءيدي م ريدما ا .لكااليت :
أ .حتويػػو زلتػػوة األإػػوؿ الورقيػػة ادلوجػػودنم ػػم األرةػػيا ةىل زلتػػوة رقمػػب سلػػتف علػػى احلواتسػػي و مػ ػػماف
لجػػود نسػػن احتياطيػػة لربااػػا بن،ػػاـ اتسػػتجاع يسػػمح بػػاج ا الوني ػ ا احملتػػوة الن ػػب ذلػػا م ػ ريػػالؿ كلمػػال
مءتاحية سلتارنم بدقة.
ب .رب األقساـ م ادلن،مة الواحػدنم لادلن،مػال ػم الػوزارنم الواحػدنم بشػوكة معلومػال زلليػة جسػمح بتوػادؿ
لج اتسو ادلعلومال ب الء لع لاألإوؿ.
ت .اتسػػتنيداث ةػػوكال االنتانػػت لحتديػػد ارجواطا ػػا ب ػ ف ػ لع ادلن،مػػة .لربااػػا بشػػوكة االنتنػػت بوجػػود محايػػة
للمعلومال م ريالؿ جدار النار .fire wall
ث .الق ا على األمية ا رلاؿ احلاتسو باالعتماد على ب امج جػدري مسػتم نم للعػامل ا ادلن،مػال احلكوميػة
للوإوؿ ةىل مستوة جيد ا التعامو م ىبه التقنيال.
لرنم التوحيد ا ب امج لجاويقال احلاتسو ادلعتمدنم ا ادلن،مة ألت اض ريػتف لاتسػتجاع ادلعلومػالو ف ػال
ج.
ع التوحيد ا اتستخداـ جاويقال معاجلة الن وص لتيس تسوو جوادؿ ادلعلومال.
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; .ػ لرنم جأتسػػيا موقػ للمن،مػػة علػػى ةػػوكة االنتنػػت يسػػتخدـ مػ قوػػو ادلػواطن ا عمػػوـ الولػػد رياإػػة
ادلعنيػ خبػػدمال ىػػبه ادلن،مػػةو يت ػػم كػػو ادلعلومػػال الػػمت مػ ةػػأنو اجيسػ ةجػ ا ال لمتالوػػال ةصلػػاز معػػامال
بالس عة لالدقة الالزمت .
< .ا و ا التستنتاجال السابقة غلد الواحراف م ال لر القيػاـ بػااليت حػع يتسػ للمن،مػة ادلونيو ػة جوػين
لجاويق مش لعال اإلدارنم االلكتلنية لحع يكت ذلا النةاح العمو بااليت:
أ .ل اخلا الالزمة لتأىيػو لجػدري القػوة العاملػة لمتابعػة جنءيػبىا مبػا ؽلكػنا مػ التعامػو مػ اتسػتخداـ
التقنيال احلديرة لجاويق أتسلو اإلتستقاا االلكتل .
.ل

اخلا لالربامج لاآلليال الالزمة للنيد م مقالمة العامل للتغي .

المصادر:
الكتب:

 .8ايو وناديةو ;) 977و االدارنم االلكتلنيةوادللتقى االدار الرا و ال ياض.
 .9جدعوفو دا ول اناوفو ايءالو مواد االدارنم احلديرةوب لل9787/ـ
 .:درنمو عودالوار اب اىي و لال واغو زى نعي وادارنم ادلوارد الوش ية ا الق ف احلاد لالعش ي
مننيى ن،مب9787ـو دار لا،و للنش ط9
; .بلوطو حس ةب اىيمادارنمادلواردالوش يةمنمن،ورةتستاجيةب -دارالنا ةالع بية -ب لل .- 2002
< .رةيدو مازف فارسو ادارنم ادلوارد الوش يةو9778ـو مكتوة العويكافوط8و ال ياض.
=.
>.
لالتوزي
?.

زايد و عادؿ زلمدو ادارنم ادلوارد الوش ية رألية اتستاجينييةو977:ـو جامعة القاى نم.
الاػػا،بو يوتس ػػا حة ػػي و ل ري ػ لفوادارنم ادل ػوارد الوش ػ ية مػػدريو اتس ػتاجيةبو=977ـو م تسسػػة ال ػػوراؽ للنش ػ
و ط8و
عادؿ زلمد زايدو ادارنم ادلوارد الوش ية رألية اتستاجينييةو977:ـو

@ .العقيلبو عم لإءبو ادارنم ادلوارد الوش ية بعد اتستاجيةبو;977ـو دار الوا،و للنش لالتوزي وعماف.
 .87العتال و صل و لجوادو عواس حس والويا،ا االتستاجيةية ا ادارنم ادلوارد الوش يةو9787و
 .88النم ػ و مسػػعود زلمػػد ل ري ػ لفو = )977و االدارنم العػػا مػػة االتسػػا لالويػػا،او ماػػاب الء ػ زدؽ التةاريػػة ط;و
ال ياض.
الرسائل واالطاريح:
 .89ةؽلاف حس م اءى ريلوؼ  : )9787لاق جاويق اإلدارنم االلكتلنية ا ادلدارس احلكومية
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الرانويػػة ا ال ػػءة الغ بيػػة مػ لجاػػة ن،ػ ادلػػدي ي لادلػػدي ال رتسػػالة ماجسػػت تػ منشػػورنم و كليااة الدراسااات العليااا،
جامعة النجاح الوطنيةو نابلاو فلسا .
المؤتمرات:
 .8:حس ب زلمد احلس @ :)977اإلدارنم االلكتلنية ب الن ،ية لالتاويقو المؤتمر الدولي للتنمية
اإلدارية  :نحو أداء متميز ي القطاع الحكوميو ال ياض و السعودية

; .8زلمد م اءى الق يمبو )9789ن،اـ السةو الا االلكتل  :مدريو لتاويق اإلدارنم
االلكتلنية ادلعاإ نمو ادل ن العلمب الدليلو عودلة اإلدارنم ا ع

ادلع فة جامعة اجلناف.

مواقع االنترنت:
.11
.11
.11
.11

/http://www.abahe.co.uk
http://www.ibtesama.com
http://www.hrdiscussion.com
http://farukmedicalcity.com

ملحق رقم ( )2
ت
X1.P7

اتفق

الفقرات

بالقوة

يع ااد االس ااتقطاب االلكترون ااي س اامعة عصا ارية وحج ااارية اتا م ااا انج ااز
بطريقة جيدة.

X1.P8

تمتلااك المنظمااة رؤيااة مسااتقبلية واضااحة لتبنااي مشااروع اإلسااتقطاب
االلكتروني.

X1.P9

تق ااوم المنظم ااة ب ااوجراءات التح ااول م اان اإلس ااتقطاب التقلي اادي إل ااى

X1.P10

تقا ااوم المنظما ااة بتقا ااديم مبا ااالن مالي ا ااة ما اان اجا اال احتجا ااان ش ا ااركات

االستقطاب االلكتروني

البرمجيا ا ااات وتكنولوجي ا ا ااا المعلوما ا ااات واالتص ا ا اااالت تات العالق ا ا ااة
بمشروع اإلستقطاب االلكتروني.
X1.P11

تمتل ااك المنظم ااة تعليم ااات وق ااوانين ت اانظم العالق ااة وتنس ااق وتتع اااون
بشااكل فعااال مااع شااركات تكنولوجيااا المعلومااات الخاصااة بااالتوئيف
من خالل االنترنيت.

X1.P12

يوج ااد ف ااي المنظم ااة إدارة متخصص ااة تات ق اادرات ومه ااارات كبي اارة
لعملية التخطيل االستقطاب االلكتروني.

اتستمارنم االتستوياف :االتستقاا االلكتل ) ادلتغي ادلستقو
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المتغير التابع
ت

اتفق بالقوة

الفقرات

X1.P1

يحقق االستقطاب االلكتروني الشفافية العالية وعدم التحيز.

X1.P2

يساعد االستقطاب االلكتروني على بناء قوة عمل ماىرة.

X1.P3

يساااعد االسااتقطاب االلكترونااي فااي المنظمااة بالحصااول علااى االكف اااء

X1.P4

يعد االستقطاب االلكتروناي وسايلة اعالنياة فاعلاة وخدماة مجانياة واصالة

X1.P5

يس ا اااعد االس ا ااتقطاب االلكترون ا ااي المنظم ا ااة بالبح ا ااث والتح ا ااري ع ا اان

X1.P6

يكتشا ااف االسا ااتقطاب االلكترونا ااي خب ا ارات ومها ااارات نا ااادرة اليمكا اان

والمؤىلين لشغل الوئائف.
لكل بيت.

الكفاءات داخل وخار البلد.

استكشافها باالساليب االخرى.
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