
 Rrcruitmrntاالستقطاب 

 ــ المقدمة :  1

ٔ ذًثم ْزِ انعًهيح االيرذاد انطثيعي  Staffingْٕ ادذ انعُاصش االساسيح نهعًهيح انرٕظيف  

نعًهيح انرخطيظ ٔ االداسج االساسيح انري يًكٍ يٍ خالنٓا اسرقذاو االفشاد ٔ اجشاء انًفاضهح تيٍ 

ٔ انرعشف عهٗ يٍ ذرٕفش فيٓى انششٔط انالصيح الداء انعًم ٔ انًرقذييٍ ٔفقا نهًعاييش انعًهيح 

 ذذًم انًسؤٔنيح عهٗ اكًم ٔجّ . 

 ــ تعريف االستقطاب :  2

االسرقطاب ْٕ ادذ اَشطح اداسج انًٕاسد انثششيح ٔ يعُي " انثذث عٍ االفشاد انصانذيٍ نًمء 

 انٕظائف انشاغشج في انعًم ٔ اسرًانرٓى ٔ جزتٓى ٔ اخرياس االفضم يُٓى تعذ رنك انعًم " . 

اس اسرًانح ٔ جزب يجًٕعح كافيح يٍ االفشاد انزيٍ يكٌَٕٕ انقاعذج انري يًكٍ يُٓا اخريأ ْٕ " 

 . أ اَرقاء اصهخ االفشاد نًمء انٕظائف انشاغشج "

ارٌ االسرقطاب ْٕ عًهيح انثذث عٍ ، ٔ انذصٕل عهٗ يششذيٍ يذرًهيٍ نهٕظائف تانعذد 

انًطهٕب ٔ تانُٕعيح انًشغٕتح ٔ في انٕقد انًُاسة نكي َرًكٍ يٍ اخرياس يٍ اخرياس اكثشْى 

 خ ذهك انٕظائف ٔ ششٔط شغهٓا . يالئًح نشغم انٕظائف انشاغشج ٔ عهٗ ضٕء يرطهثا

 



 

  ــ اهمية االستقطاب : 3

 ذثشص اًْيح االسرقاب في انفٕائذ انرانيح :

 االسرقطاب انجيذ يفرخ جًيع اتٕاب انعًم ٔ يصادس انعًم انًرادح اياو انًُظًح . .1

يٍ خالل االسرقطاب ذسرطيع انًُظًح ذٕصيم سسانرٓا انٗ انًششذيٍ انًذرًهيٍ نهعًم  .2

 انًكاٌ انًُاسة نٓى نهعًم .تأَٓا 

 ْٕ انخطٕج االٔنٗ في تُاء قٕج انعًم انفعانح ٔ انًُرجح .اٌ َجاح عًهيح االسرقطاب  .3

 ــ اهداف االستقطاب : 4

 ذٓذف عًهيح االسرقطاب انٗ ذذقيق يا يهي : 

 ذٕفيش  انعذد انكافي يٍ انًرقذييٍ انًالئًيٍ نشغم انٕظائف تأقم ذكهفح يًكُح . .1

االسٓاو في صيادج عًهيح االخرياس يٍ خالل انرشكيض عهٗ اسرقطاب ٔ اجرزاب االفشاد  .2

 انًُاسثيٍ . 

 صيادج يعذالخ اسرقشاس انعًانح . االسٓاو في صيادج فاعهيح انًُظًح عٍ طشيق  .3

 

 



 مصادر االستقطاب .ــ  5

 يرى اسرقطاب انعًانح يٍ يصذسيٍ ًْا : 

  انخاسجي نالسرقطاب .انًصذس انذاخهي نالسرقطاب ٔ انًصذس 

 : المصدر الداخلي لالستقطاب 

ٔ ذرًثم انًصادس انذاخهيح في االفشاد انًرٕقع ذشقيرٓى أ َقهٓى يٍ ٔظيفح انٗ اخشٖ ايا عهٗ 

 . شكم ذشفيع أ ذغييش ٔ كزنك االفشاد انًجاصيٍ ٔ انضائذيٍ عٍ داجاخ انعًم ... انخ 

 : المصدر الخارجي لالستقطاب 

ٗ اسرقطاب انعًانح يٍ انًصادس انخاسجيح في دانح عذو ٔفاء انًصادس ذهجأ انششكح ان

انذاخهيح تذاجرٓا يٍ انعايهيٍ انًطهٕتيٍ نهعًم أ عُذيا ذشغة في اضافح ٔ ذُٕيع انكفاءاخ 

 فيٓا . 

 

 ــ خالصة : 6

ٔظيفح االسرقطاب ذًرذ نرشًم نيس فقظ انسعي انٗ انٕفاء تادرياجاخ انٕظائف يٍ انغايح يٍ  أٌ

انًششذيٍ ٔ اًَا ايضا انٕفاء تذاجاخ ٔ سغثاخ ٔ قذساخ ٔ اْرًاياخ انًششذيٍ نشغم 

انٕظائف . ٔ ْكزا يٕفش االسرقطاب انفشصح نهًُظح ٔ نهًرذقًيٍ نٓا نكي يخراس تعضى تعضا 

 .  ٔفقا نًصانذى ٔ اْرًاياذٓى

 

   

 


