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  :الملخص

 تاالسرتاتيجيا من الكثري غريت اليت اجلديدة املفاهيم من العديد ظهرت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطور مع

  ،التوظيف آليات أحدث يعترب والذي ،االجتماعية الشبكات عرب بالتوظيف يعرف ما ظهور ومنها التقليدية والسياسات

 على التعرف إىل البحثية الورقة هذه خالل من هدفنا لذلك وتبعا املنظمات، قبل من اكبري  واهتماما توسعا يعرف تطبيقه بدأ

  .تطبيقها يف الشركات بعض لتجارب موجز استعراض إىل باإلضافة ،أمهيتها إبراز وحماولة اجلديدة التقنية هذه

  اإلجتماعى التواصل شبكات االجتماعية، الشبكات عرب التوظيف اإللكرتوين، التوظيف :المفتاحية الكلمات

Abstract 

with the development of information and communication technology many  new 

concepts  appeared and has changed  a lot of strategies and traditional policies, 

including the emergence of so-called "recruiting via social media" or what knows as 

"social recruiting", Which is considered latest recruitment mechanisms, its 

application has known expansion and great attention by the organizations, and 

accordingly, our goal through this paper to identify this new technology and try to 

highlight its importance, in addition we aimed to display some companies experience 

in their application of this  new tool. 

Keywords: e-recruitment, recruitment via social media , social networking. 

  :قدمةالم

 رورم وبعد - االجتماعي التواصل شبكات بحتصأ واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا العامل تبين وترية تسارع مع

 يعادل مبا اإلنرتنت، شبكة مستخدمي طرف من إقباال األكثر الوجهة - استخدامها وبداية ظهورها زمن من العقد ربايق ما
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 أصبحت املذهل تطورها بعد ولكن اجتماعية ألهداف يعود تأسيسها كان ،2015 بداية يف مستخدم مليون 800 و املليار

 من لعديدا اهتمام مركز الشبكات هذه أصبحت إذ يهمنا، ما أكثر هي ةواالقتصادي ،احلياتية ا�الت شىت يف تستخدم

  .واإلدارية التسويقية وخاصة أنشطتهم خمتلف يف الستخدامها املنظمات

 ككل، املنظمة على يؤثر سوف جناحها أن حيث ،البشرية املوارد إدارة أنشطة أهم من التوظيف عملية تعدو  هذا

 فيها حتتل اليت املنظمات تلكل بالنسبة خاصة بالضرورة النتائج حسنأب يأيت سوف املناسبني األشخاص اختيار أن ذلك

 اجلديدة املتغريات على افبناء .األخرى وظائفها مجيع يف عليها وتستند التنظيمي هيكلها يف واضحا موقعا البشرية املوارد إدارة

 ما أو إلكرتونية ةـــــــبطريق أعماهلا متارس وظيفةــــــــال هذه أصبحت اآللية، اتـــــــــواحلاسب األرقام لغة على واملعتمدة عاصرةوامل

      )Web-based recruitment -بيالو   على املستند التوظيف(أو  )E-Recruitment – اإللكرتوين التوظيف ( ـــب يعرف

 أجل من واالتصاالت املعلومات اـــــــــــتكنولوجي استخدام عيني والذي  ) Online recruitment -اإلنرتنت عرب التوظيف(أو 

 وبـــــــاألسل يف اجلاذبية ،اإلعالنات يف السرعة ،ةـــــــاملنخفض كالتكاليف العديدة مزاياه إىل وبالنظر ،التوظيف عملية دعم

                   يؤكده الذي األمر وهو تتبناه كي تتسابق والصغرية الكبرية ة،ـــــــــــواخلاص العامة املنظمات من العديد جعلت وغريها

)smith and rupp, 2004( عليهم أن  إن اإلنرتنت قد غّريت متاما وجه التوظيف، فأرباب العمل اليوم جيب"  :مابقوهل

من أجل العثور على مرشحني  )E-Recruitment( يسوقوا ألنفسهم بفّعالية أكرب وذلك بوضع برامج للتوظيف اإللكرتوين

 للتوظيف متوقع وكامتداد .1"ذوو كفاءة وجودة أفضل وحتسني قرارات التوظيف، كل هذا يف وقت أقل وبتكلفة أقل

 أسلوب أو منط ظهر فقد ذكره، لنا سبق كما االجتماعي التواصل شبكات استخدام يف الكبري للتوسع وتبعا اإللكرتوين

 من العديد اهتمام األخري هذا شدّ  وقد  االجتماعي، التواصل شبكات عرب بالتوظيف يعرف والذي التوظيف من جديد

 الذي األمر هذا القادمة، القليلة السنوات خالل تظهر وأن البد اليت الواعدة وآلفاقه لكبريةا ألمهيته نظرا واملمارسني لباحثنيا

  .منها األجنبية خاصة حوله الدراسات من الكبرية الكمية ترمجته

إبراز وإثبات أمهية استخدام شبكات التواصل اإلجتماعى يف عملية فمن خالل هذه الورقة البحثية سنحاول 

 هوعلي ) (ch2mhill شركةو  )Nestle( شركة نيسلي مهاراض موجز لتجارب بعض الشركات الكربى التوظيف مع استع

  :ميكننا أن نطرح اإلشكالية التالية انطالقا مما سبقو

  عملية التوظيف؟ على االجتماعيل ــــــــــــــــــالتواص وسائلأهمية  هيما 

  :وهي األهداف من عدد بلوغ إىل البحثية الورقة هذه خالل من نسعى

 وأدوا�ا؛ خصائصها أهم عند والوقوف االجتماعية الشبكات مفهوم حتديد .1

                                                           
1 Broughton.A ،Foley.B  ،Ledermaier.S and Cox.A: "The use of social media in the recruitment process", ies (The 
Institute for Employment Studies),  Uk, 2013, p9. 
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 التوظيف؛ عملية يف االجتماعية الشبكات استخدام أمهية مدى حتديد .2

  .التوظيف عملية يف الكربى الشركات قبل من الشبكات هذه استثمار كيفية تبيان .3

حماور  3سوف نقوم بتقسيم الورقة البحثية إىل  أهداف البحثوبلوغ املطروحة  من أجل اإلجابة على اإلشكالية

 أهم عند الوقوف خالل من اإلجتماعى التواصل شبكات عرب التوظيف ؛ اإلجتماعى التواصل شبكات :أساسية وهي

 بعض استعراضوأخريا  عيوب؛الو  زاياامل مهية،األ إبراز ، االجتماعية الشبكات عرب والتوظيف االلكرتوين التوظيف تعاريف

  .االجتماعية الشبكات عرب للتوظيف التجارب

 االجتماعي التواصل بكاتش -1

 مع وبالتحديد املاضي، القرن من األخرية العشرية يف وذلك االنرتنت بظهور االجتماعية الشبكات ظهور تزامن لقد

إطاره فرصة طرح حملات عن حيا�م  منح لألفراد املتفاعلني يف يالذو ،1997عام  sixdegrees.com موقع إطالق

حىت عام  ،، ّمث توالت املواقع االجتماعية بالظهور إال أّن أغلبها مل يوفق يف البقاء واالستمرارإليه أصدقائهم ضافةوإ

 My  موقع مثل، اجلديدة اليت كانت والزالت تلعب الدور الريادياالجتماعية عندما مت إطالق عدد من املواقع  2003

space تزايد اجلدير بالذكر أن تطور هذه الشبكات قد تناسب مع  .وغريها من املواقع احلديثة مث موقع الفيس بوك

  .اإلنرتنت على مستوى العامل يمستخدم

 التواصل شبكات ملصطلح موحد تعريف على االتفاق يتم مل فإنه احلديثة املصطلحات أغلب غرار علىو 

ن  ـــــالذي االجتماعينيجمموعة من األعضاء أو الفاعلني "ارة عن ـــــــــأ�ا عبب  )( Borko, 2010 يرى حيث االجتماعي،

 ,Beer( فقد تكون صداقة أو زمالة أو صلة عائلية أو غريها، بالنسبة لـ 2."يرتبطون بنوع أو عدة أنواع من العالقات

نت، تسمح لألفراد بتقدمي حملـــــــــــة عن حيا�م عبارة عن خدمات مقدمة على شبكــــــــــــة اإلنرت " يشري إىل أ�ا  ) 2008

خالل عملية  العامة، وإتاحة الفرصـــــــــــــة لالتصال بقائمة املسجلني، والتعبري عن وجهـــــــــــــة نظر األفراد أو ا�موعــــــــات من

عن جمموعــــــــــة من " كمـــــــــــــا تعرف كذلك بأ�ا عبـــــــــارة  3 ."االتصال، وختتلف طبيعـــــــــــة التواصل من موقع آلخر

التطبيقات املستندة على شبكة اإلنرتنت واليت تشمل احملتوى الذي ينتجه املستهلك، أي جمموعة االنطباعــــــــــات اليت 

 -احملتوى الذي ينتجه املستهلك – معىن )Blackshaw, 2006( ويوضح 4، "يصدرو�ا والناجتة عن خربا�م وجتار�م

اخلربات  إىلاألحاسيس، االنطباعات، الصحيحة وغري الصحيحة، إضافة  زيج من احلقائق، اآلراء،م"بقوله أ�ا عبارة عن 

                                                           
2 Borko. F: "Handbook of Social Network Technologies and Applications", Springer, USA, 2010, p4. 
3 Beer.D: "Social network(ing) sites.revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison", 
Journal of Computer-Mediated Communication, Vol.13, 2008, p517. 
4 Xiang.Z & Gretzel.U: "Role of social media in online travel information search", Tourism Management, Vol. 31, 
2010, p 180. 
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فضاء رقمي "فمن خالل هذه  التعريفات يتضح لنا أن شبكات التواصل االجتماعي ما هي إال  5".وحىت اإلشاعات

، هذا وخيتلف إصالح شبكات التواصل "خاص جتمعهم روابط خمتلفة لتشارك حمتويات متنوعةيضم جمموعة من األش

االجتماعي عن وسائل اإلعالم االجتماعية يف كون هذا األخرية تعترب أمشل، والشبكات االجتماعية تعترب أحد أدوا�ا 

  .فقط

مع تنبؤات   2015 بدايةيف  مشرتكمليون  800 هذا وقد جتاوز عدد املشرتكني يف هذه الشبكات املليار و

جيعل منها منصة جاذبة ملختلف املنظمات  األمر الذي 6، 2017 لول عامحبمليون مستخدم  300 بتجاوزها ملليارين و

لالستفادة منها واالستثمار يف هذا السوق االفرتاضي الضخم الذي ال يعرف معىن للحدود اجلغرافية أو للمجاالت 

 .الزمانية

 االجتماعي التواصل شبكات عبر التوظيف -2

  اإلجتماعى التواصل وسائل عبر التوظيف مفهوم - 1.2

 أوال اإللكرتوين بالتوظيف يسمى ما فظهر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطور مع آخر منحى التوظيف اختذ

 كل استعراض اخالهل من يتم التوظيف يف متخصصة للمنظمة الرمسي للموقع تابعة الكرتونية صفحات إنشاء عن عبارة وهو

 للحصول فرتة كل املوقع بزيارة يقوموا أن املستخدمني على ويكون فيها، املطلوبة تواملؤهال الشاغرة وظائفبال يتعلق ما

 بإعالم تتكفل وهي فيه العضوية وتفعيل املوقع يف التسجيل خاصة تتيح املواقع بعض أن كما ،التحديثات آخر على

  .التسجيل عند املستخدمب اخلاص اإللكرتوين الربيد يف تصله قصرية رسائل أو إشعارات باستخدام دجدي كل عن املستخدم

) أرباب العمل(عبارة عن قيام املستخدمني إىل القول بأنه  )Rubb and smith, 2004(  من كلّ  يذهب كما 

بتقصري الوقت  منه يقو أيف هذا األخري يتميز عن وهو  عمليات التوظيف التقليدياإلنرتنت من أجل دعم  باستخدام

متكني املنظمات من اختيار  إىل إضافةعملية التوظيف بسبب سرعة تدفق املعلومات، كذلك تكاليفه منخفضة، لالالزم 

 7.العمال حمليا أو على صعيد عاملي كل حبسب مؤهالته وقدراته

مل ميّر وقت طويل على بداية استخدام التوظيف اإللكرتوين حىت ظهر ما يعرف بالتوظيف عرب شبكات التواصل 

االجتماعي وذلك على إثر التطور الكبري الذي حدث يف املواقع االجتماعية، وبالتايل اجته اغلب املستخدمني للشبكة 

قد  اإلنرتنتخدمي شبكة من مست مليون 800مليار و ما يقارب   2014ففي العنكبوتية لالنضمام هلذه الشبكات، 

                                                           
5 Blackshaw. P: "The consumer-generated surveillance culture ", 2006, see the website: 
http://www.clickz.com/clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-surveillance-culture , accessed 15/08/2014. 
6  http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users, accessed 15/01/2015.  
7
 Broughton.A ،Foley.B  ،Ledermaier.S and Cox.A, op.cit, p4.   
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 التوظيف البعض يسميه كما أو ةاالجتماعي الشبكات عرب التوظيفوميكن تعريف   8،االجتماعيةللشبكات  او مانض

 على األمر يقتصر ال وهنا ،اإلجتماعى التواصل شبكات على باالعتماد التوظيف بعملية القيام عن عبارة بأنه اإلجتماعى

 التوظيف مقابالت إجراء إىل حاليا املنظمات بعض يف األمر وصل قد إمنا فحسب املعلومات مجع أو امللفات إيداع عملية

  .إلكرتوين بشكل ذا�ا حبد

  9:يلي كما التوظيف يف املستخدمة اإلجتماعى التواصل شبكات أهم حتديد وميكننا 

 مليون عضو 347 إىل  وصل عدد مستخدميه  تواصل مهنية،يستخدم املوقع كشبكة  ):LinkedIn( لينكد إن -1.1

املشرتكون يستطيعون حتميل أّن  10:لغة رمسية، ويتيح جمموعة من املميزات أمهها 20وهو متاح ب  2015مارس يف  نشط

ميكن استخدامها إلجياد وظائف، أو أشخاص، ؛ سريهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بغرض إبراز أعماهلم وخربا�م

أو فرص عمل ينصح �ا شخص ما يف قائمة التواصل؛ أصحاب العمل يستطيعون وضع قائمة بالوظائف املتوفرة لديهم 

؛ املستخدمني يستطيعون إضافة صورهم الشخصية ومشاهدة صور عن مرشحني حمتملني ومناسبني هلاوالبحث 

ة يف حتديد اهلوية؛ املستخدمني يستطيعون متابعة شركات خمتلفة واحلصول على إشعارات املستخدمني اآلخرين للمساعد

 %77أّن أكثر موقع ينشط فيه الباحثون عن العمل كما  تايل ميكننا القول أن لينكد إن هووبال، جبديد تلك الشركات

 .من إعالنات الوظائف يف العامل موجودة على مستوى هذا املوقع

كانت عضوية املوقع مقتصرة فقط على طلبة جامعة حيث   2004 تأسس عام :(Facebook) الفيس بوك - 2.1

 يعترب أكثر املواقع، 2006منذ عام  هارفارد، ولكنها امتدت بعدها لتشمل جمموعات غري حمدودة من املشرتكني

يسمح ، مستخدم مليون 1.415من أكثر  2015فيه يف مارس  النشيطني عدد املشرتكني، وقد بلغ شهرة االجتماعية

كأصدقاء هلم وتبادل الرسائل فيما بينهم، كما ميكنهم   ، وإضافة املستخدمني اآلخريناألعضاءصفحات خاصة ب إنشاءب

إنشاء صفحات تضم جمموعات كبرية من املستخدمني يشرتكون يف نفس االهتمامات وكذلك االنضمام إىل ا�موعات 

سواء بالنسبة للمَوِظفني أو الباحثني  إن يف التوظيف بوك كثاين أهم موقع بعد لينكد، ويعترب الفيس وغريها من التطبيقات

وكذلك إنشاء   ، فعن طريق الفيس بوك ميكن للمؤسسات العمل على حتسني العالمة التجاريةعن عمل على حد سواء

بوك قد فّعلت  ، خاصة وان شركة فيسوغريها ch2m-hill jobs ،nestle career ـصفحات خاصة بالتوظيف ك

  .جبانب زر اإلعجاب ليتحول املشرتك مباشرة إىل صفحة ملء استمارته املتعلقة بالتوظيف"  job"مؤخرا عالمة تبويب 

                                                           
8 http://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ , accessed 16/01/2015. 
9 Broughton.A ،Foley.B  ،Ledermaier.S and Cox.A, op.cit, p6. 
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn, accessed 18/12/2014. 
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هو عبارة عن شبكة عامة  ،2006 عام مت إنشاؤه الشبكات االجتماعية هو أحد أشهر مواقع : )Twitter( تويتر -5.1

التهم عن ح "تغريدات" الـــــــــــــه بإرســـــــــواليت تسمح ملستخدمي التدوين املصّغر ، يقدم خدمة ال تقتصر على مواضيع معينة

 أن عدد أعضائه 2015 ، وتشري إحصائيات حرف للرسالة الواحدة 140 ال يتجاوز أو عن أحداث حيا�م حبد أقصى

طالق عروض التوظيف املؤسسات  إل اهتماممستخدم، مما جيعل منه منصة تلقى  نمليو  288شهريا يقدر ب  النشيطني

 40منهم هم أقل من  %69من طاليب العمل يف تويرت هم من جنس الذكور و %67وجتدر اإلشارة أن اخلاصة �م، 

 .سنة

آراء  أو ساحة طرح وهي مبثابة مفكرة التدوينات جيمع عدد من موقع إلكرتوين  معلومايت ):Blog( المدونة -16.

اجلماعية هي السائدة، ،  كانت يف البداية تقتصر على التدوينات الفردية، أّما مؤخرا فقد أصبحت التدوينات شخصية

 .ويف الغالب يكون حجم هذه التدوينات صغريا

  التوظيف في االجتماعي التواصل وسائل استخدام - 2.2

 التغري املنظمات تراعي أن الواجب من بات الفعلي والعامل الرقمي العامل بني حصل الذي الفّعال االندماج مع

 إعالنات فوضع اهتمامها، وجلب املواهب الجتذاب ةباملناس طريقةال يف وكذلك التفكري وطريقة الذهنيات يف احلاصل

 الفضاء أصبح فيما العمل، عن الباحثني باهتمام حتظى بالكاد اليت التقليدية الطرق من باتت اليوم الصحف يف التوظيف

 أن املنظمات على لزاما كان وهلذا التوظيف، فرص عن البحث يف هلم األوىل الوجهة اإلجتماعى التواصل وشبكات الرقمي

 الذي الكبري الوقت إىل باإلضافة هذا ،باهتمامهم وحتظي تستقطبهم أن أجل من هؤالء فيها يتواجد اليت األماكن إىل تتوجه

 الفيس يف املستخدمون يقضيه الذي الوقت معدل فإن 2014 إحصائيات فحسب االجتماعية الشبكات على قضاؤه يتم

11،يوميا د9.8 إن ولينكد يوميا د 17.1 تويرت يوميا، د 42.1 إىل يصل بوك
 اهتمام مركز الشبكات هذه أصبحت وهكذا  

 ما نذكر ومنها واإلحصائيات األرقام بينته الذي األمر وهو فرصها كل وتصيد منها االستفادة جلأ من املنظمات خمتلف

 12:يلي

 عام عن %83 يقدر منو مبعدل ، 2013 عام للتوظيف االجتماعية اإلعالم وسائل تستخدم الشركات من 89% - 

 ؛2012

 كمصدر االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون ) العمل أرباب( يةالبشر  للموارد املستخدمني من % 56 - 

 حمتملني؛ ملرشحني

  .عمل عن للبحث كوسيلة االجتماعي التواصل شبكات باستخدام قاموا شخص مليون 14.4 - 

                                                           
11 http://www.emarketer.com/  
12  http://www.iapplicants.com/social-media-recruiting.htm , accessed 17/02/2018. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
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فرد من خرجيي اجلامعات، وقد  30.000 هابلغت عينت اليت )potentialpark, 2011( دراسةكذلك هناك 

من املستجوبني ترغب يف التفاعل مع أصحاب العمل على مواقع التواصل  %100 لوجد الباحثون أنه يف أوروبا ما يعاد

     13،)% 25 بوكفيما سجل الفيس ،% 40 التفضيل كان ل لينكد إن بـ( اإلجتماعى 

 التواصل شبكات عرب التوظيف عمليات يف جنحت قد املستخدمة املؤسسات من %73 أن إىل اإلشارة وجتدر هذا

14.التوايل على  تويرت  فيسبوك، إن، لينكد  عرب خاصة اإلجتماعى
   

  15:أن ختوض أي منظمة جتربة التوظيف عرب الشبكات االجتماعية كان البد هلا من جتدر اإلشارة إىل أنه قبل

بتعاقدا�ا ، جيب معرفة  لاللتزامبعد حتديد األهداف العامة للمؤسسة ومدى قابلية املؤسسة :  وضع خطة مناسبة .1

  ؛الجتماعيةااملواقع واألدوات اليت يتعني على املنظمة استخدامها، الوقت الذي جيب ختصيصه يف الشبكات 

آراء املستخدمني للشبكة حول عالمة املنظمة وذلك عن طريق معرفة : التحقق من العالمة التجارية للمنظمة .2

وبالتايل حتديد من يشيدون �ا وكذلك اجلهات املسيئة واملنتقدة هلا، وهكذا ميكن مجع املعلومات املتعلقة عن الكيفية اليت 

  ؛نظر �ا املرتشحون لصورة املنظمةي

الشركة لتعزيز الثقة لدى عن  ةعرب إظهار معلومات صحيحة وحقيقي :التواصل مع المرشحين المحتملين .3

  .املرتشحني

 االجتماعي التواصل شبكات عبر التوظيف وعيوب مزايا - 3.2

 األعمال عامل يف واسعا صدى لقيت أ�ا إال للتوظيف، كآلية اإلجتماعى التواصل شبكات  أحدثية من الرغم على

 اليت املزايا أهم ىلإ نتطرق سوف العنصر هذا يف عيوب، أو نواقص بدون أداة ألي وجود فال ذلك ورغم استخدامها، يف

  .منها تعاين اليت العيوب أهم وإىل للتوظيف بالنسبة االجتماعية الشبكات تتيحها

  االجتماعية الشبكات على التوظيف مزايا -1.3.2

 أجل من الشبكات هذه استخدام أن العمل أرباب من الكثري يعتقد حيث :رشحينالم من أفضل بشكل التحقق - 

16التوظيف، قرار اختاذ أجل من اجيايب أمر هو رشحنيلمل ةــــــــــــــــــــاألساسي اتـــــــــــاملعلوم من التحقق
   ةـــــــــــــــــدراس ذلك أثبتت وقد 

 

  
  

                                                           
13  Broughton.A ،Foley.B  ،Ledermaier.S and Cox.A, op.cit, p6. 
14

 https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2014/10/Jobvite_SocialRecruiting_Survey2014.pdf, accessed 
14/02/201 8 . 
15 "Social Recruiting Guide: How to Effectively Use Social Networks   " , An Oracle White Paper, 2012, p3, 
http://www.oracle.com/us/media1/effectively-use-social-networks-1720586.pdf, 11/02/2018. 
 
16 Clark.L.A & Robert.S.S:"Employer’s Use of Social Networking Sites: A Socially Irresponsible Practice", Journal 
of Business Ethics, 2010, p509. 
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  17.ذلك فعلو قد املسريين

فقط من  %15، حيث أن التكاليف إما تكون منخفضة أو يف أغلب األحيان تكون جمانية

والكثري من  18،االجتماعيمن امليزانية املخصصة للموارد البشرية على شبكات التواصل 

امليزانية املخصصة للتوظيف عرب شبكات التواصل 

تقوم عليها  جيد وإعالم الناس بالثوابت اليت

حيث أّن هناك  19،بشكل كبري أن الشخص الصحيح هو من يتقدم لطلب الوظيفة

الكثري من املنظمات والعالمات التجارية طيبة السمعة وهلا آالف املتابعني على خمتلف الشبكات االجتماعية، ويف 

  .الشكل املوايل نوضح أكثر العالمات التجارية تتبعا من قبل مستخدمي الفيس بوك

17 Archanal.l, Nivya.V.G, Thankam.S.M: " 
Journal of Business and Management, 2014, p40.
 
18 Steptone; "Recruitment via social media:fact or hype
accessed 12/02/2018  
19 Nigel Wright Recruitment: "The impact of social media on recruitment
p5, http://uk.nigelwright.com/NigelWrightNews/2011
recruitment/ , accessed 08/01/2018. 
 

Source: http://linkhumans.com/blog/social
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املسريين من% 45 أن نتائجها بينت  حيث 2009  في

التكاليف إما تكون منخفضة أو يف أغلب األحيان تكون جمانية :فّعالة من حيث التكلفة

من امليزانية املخصصة للموارد البشرية على شبكات التواصل  % 5الشركات تنفق ما مقدراه 

امليزانية املخصصة للتوظيف عرب شبكات التواصل  )01(ويوضح الشكل رقم شئ من األساس، 

  2013عام 

جيد وإعالم الناس بالثوابت اليت اجتماعيالتأسيس لشكل ومظهر إن  : التجاريةالعالمة 

بشكل كبري أن الشخص الصحيح هو من يتقدم لطلب الوظيفة و باملناخ العام فيها يضمن

الكثري من املنظمات والعالمات التجارية طيبة السمعة وهلا آالف املتابعني على خمتلف الشبكات االجتماعية، ويف 

الشكل املوايل نوضح أكثر العالمات التجارية تتبعا من قبل مستخدمي الفيس بوك

                                         
Archanal.l, Nivya.V.G, Thankam.S.M: " Recruitment through  social media area: Human resource

Journal of Business and Management, 2014, p40. 

media:fact or hype؟ ", http://linkhumans.com/blog/social-recruiting

The impact of social media on recruitment ", Nigel  Wright Recruitment, Report 2011, 
http://uk.nigelwright.com/NigelWrightNews/2011-02-01/New-report-uncovers-true-impact-of

 
http://linkhumans.com/blog/social-recruiting-europe , in 12/02/2015

الميزانية المخصصة للتوظيف عبر الشبكات اإلجتماعية ):01( رقمالشكل 

واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة، المؤسسة الجزائرية نموذجا" حول الملتقى الوطني  

CAREERBUILDER في

فّعالة من حيث التكلفة -

الشركات تنفق ما مقدراه 

شئ من األساس،  أيشركات ال تنفق ال

عام  اإلجتماعى يف أوروبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العالمة وبناء تعزيز  -

و باملناخ العام فيها يضمن، املؤسسة

الكثري من املنظمات والعالمات التجارية طيبة السمعة وهلا آالف املتابعني على خمتلف الشبكات االجتماعية، ويف 

الشكل املوايل نوضح أكثر العالمات التجارية تتبعا من قبل مستخدمي الفيس بوك

  

  

                                                          
Recruitment through  social media area: Human resource", IOSR 

recruiting-europe, 

Recruitment, Report 2011, 
of-social-media-on-

/02/2015 
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20
 Broughton.A ،Foley.B  ،Ledermaier.S and Cox.A, op.cit, p19.

على الفيس بوك حتى فيفري 

Source : http://www.statista.com/statistics/265657/leading

fans-on-facebook/ accessed 
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Broughton et al, 2013 ( 20:املزايا التالية  

                                         
and Cox.A, op.cit, p19. 

الشكل رقم (02):  العالمات التجارية الرائدة واألكثر متابعة على الفيس بوك حتى فيفري 

http://www.statista.com/statistics/265657/leading-product-brands

accessed 03/03/2018 

واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة، المؤسسة الجزائرية نموذجا" حول الملتقى الوطني  

  

  

  

  

Broughton et al, 2013( ويضيف

                                                          

الشكل رقم 

brands-with-the-most-
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 إىل، إضافة هناك العديد من الشبكات االجتماعية مثل  لينكد إن جتعل التعيينات تتم بسرعة

اصل اإلجتماعى ميكن املؤسسة متابعة وحتليل أمناط املتابعني لشبكات التو 

  هذا يؤدى بدوره إىل قيامها بوضع خطط أفضل فيما خيص هذا الصدد؛

مناطق جغرافية  ء يفشرائح معينة لوظائف معينة مثًال استهداف شرحية املدرا

فاملتابع املباشر وغري . الشاغرة للوظيفةشبكات التواصل اإلجتماعى تضم ماليني من الناس احملتمل تقدمهم 

املباشر سوف يعلم التحديثات اخلاصة بالوظيفة من خالل مشاركتها و هذا يعىن وصول اإلعالن عن الوظيفة ألكرب عدد 

املتقدمني احملتملني سرعة انتقال املعلومات فإن عدد 

على صفحات املنظمة يف العادة يكون املتابعني 

  للوظيفة ميكنمن املتقدمنيجيد رصيد  هناك

حول السبب الذي يدفع متخذي القرار يف املنظمات إىل اللجوء إىل 

  : كانت النتائج كما يوضحها البيان املوايل

  

أسباب استخدام شبكات التواصل اإلجتماعى في التوظيف

 Source: Broughton.A ،Foley.B
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هناك العديد من الشبكات االجتماعية مثل  لينكد إن جتعل التعيينات تتم بسرعة 

 ؛السرعة اهلائلة يف انتقال املعلومات

متابعة وحتليل أمناط املتابعني لشبكات التو القدرة على :  خبرة لعملية التعيين مستقبالً 

هذا يؤدى بدوره إىل قيامها بوضع خطط أفضل فيما خيص هذا الصدد؛و التعيني، و  االختيارتعلم املزيد عن عملية 

شرائح معينة لوظائف معينة مثًال استهداف شرحية املدرا استهدافميكن  :

شبكات التواصل اإلجتماعى تضم ماليني من الناس احملتمل تقدمهم 

املباشر سوف يعلم التحديثات اخلاصة بالوظيفة من خالل مشاركتها و هذا يعىن وصول اإلعالن عن الوظيفة ألكرب عدد 

سرعة انتقال املعلومات فإن عدد لشبكات االجتماعية و مع تعدد ا:  المتقدمين للوظيفة

 ؛املتعلقة باملرشحني للوظيفة رات

املتابعني  واصل، و تشبكات التواصل هو وسيلة تواصل ال تنقطع

هناك رص على ذلك ، و هذا يعىن أناحل ما مت  سوف إذا

  .هملتعيني أحد احلاجةحالة 

حول السبب الذي يدفع متخذي القرار يف املنظمات إىل اللجوء إىل  2013يف    Acas ويف دراسة أجر�ا

كانت النتائج كما يوضحها البيان املوايلف، االجتماعية من أجل التوظيف

الشكل رقم (03): أسباب استخدام شبكات التواصل اإلجتماعى في التوظيف

Foley.B  ،Ledermaier.S and Cox.A, op.cit, p20.
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 :والسهولة السرعة -

السرعة اهلائلة يف انتقال املعلومات

خبرة لعملية التعيين مستقبالً  -

تعلم املزيد عن عملية من 

:االستهدافسهولة  -

  ؛معينة

شبكات التواصل اإلجتماعى تضم ماليني من الناس احملتمل تقدمهم :  التواجد -

املباشر سوف يعلم التحديثات اخلاصة بالوظيفة من خالل مشاركتها و هذا يعىن وصول اإلعالن عن الوظيفة ألكرب عدد 

   ؛ممكن

المتقدمين للوظيفةتنوع  -

راتيااخلللوظيفة يزيد من 

شبكات التواصل هو وسيلة تواصل ال تنقطع :الكفاءات -

سوف إذا بشكل متزايد

حالة  عليه يف االعتماد 

ويف دراسة أجر�ا

االجتماعية من أجل التوظيف شبكات التواصل

   

  
 الشكل رقم 

and Cox.A, op.cit, p20. 



تيارت، جامعة "واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة، المؤسسة الجزائرية نموذجا" حول الملتقى الوطني   

 

-11  -  
 

  

املستجوبة من متخذي القرار يف املنظمات كانت من أجل االستفادة من من البيان نالحظ أن أسباب جلوء العينة 

  .املزايا اليت تتيحها الشبكات االجتماعية يف عملية التوظيف

  االجتماعية الشبكات على التوظيف عيوب -2.3.2

االجتماعية هناك جمموعة من السلبيات أو املشاكل اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار عند استخدام الشبكات 

  21:نذكرها كما يلي

  خاصة بالنسبة للشركات اليت تطلب معلومات مفصلة ودقيقة حول املرتشحني؛تستغرق وقتا طويال  -

  شحني عرب اإلنرتنت؛حيث تكون ضعيفة نوعا ما بالنظر إىل أنه ال توجد موثوقية كبرية يف معلومات املرت : الشفافية -

السن، العرق، الديانة : د تؤدي املستخِدمني إىل التمييز عند التعيني من بينهاهناك جمموعة من العوامل اليت ق: التمييز -

  ؛اخل... 

ة، ألنه من البداية انضم للشبكة وذلك ألن املرتشح هو من يقرر املعلومات اليت يشاركها على الشبك: المحدودية -

االجتماعية بغرض التواصل والتفاعل وليس له دراية كافية بأن أرباب العمل يستخدمو�ا من أجل مجع املعلومات، هنا 

  .االعتبارجيب على املستخدِمني أن يأخذوا هذه النقطة بعني 

 االجتماعية الشبكات عبر للتوظيف التجارب بعض استعراض -3

 اليت املزايا كل من لالستفادة واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا يف الكبري التطور جماراة اليوم ملنظماتا معظم حتاول

 هو االجتماعية الشبكات عرب التوظيف وتبين والنجاح، االستمرار البقاء، ضرورات من ضرورة اليوم انيهتب يعترب واليت حهايتت

 جعلت االجتماعية الشبكات على املتزايد اإلقبال و منافعه أن إال التوظيف يف األسلوب هذا حداثة من الرغم فعلى أحدها،

 هذا خالل فمن .وغريها Nestle وشركة ،CH2MHILL شركة ذلك منو  استخدامه حنو تتسارع العاملية الشركات كبار

  .االجتماعية الشبكات عرب للتوظيف استخدامها يف الشركات هذه بعض جتارب استعراض سنحاول العنصر

  االجتماعيةفي التوظيف عبر الشبكات   Nestlé شركة تجربة -1.3

متخصصة يف احلليب، الشوكوال،  اإلنتاججلنسيات وهلا جمموعة متنوعة من خطوط اهي عبارة عن شركة متعددة 

 للحليب أروبية شركة أول إنشاء عند ،1866يعود تأسيس  الشركة إىل عام . املياه املعلبة، القهوة وأطعمة احليوانات األليفة

ال تقدر ام خاص للُرضع الذين ـــــــــــبتطوير طعلي الصيديل هنري نس قام حني 1867 عام حلول مع ورتــــــــوتط املكثف

                                                           
21

 Abel.S: " The role of Social Networking Sites in recruitment:  Results of a quantitative study among German 
companies", Master Thesis, Business Administration, university of Twente, netherlands, 2011, p16. 
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 شركة  اندجمت الشركة مع 1905يف عام و  .

(The Anglo- Swiss Condensed Milk Company  فرتة قصرية  وخالل

حاليا هي متواجدة على  22،، أملانيا واسبانيا

مليار فرنك سويسري، أّما عدد العمال فقد بلغ 

قسم لإلعالم يف موقعها االلكرتوين، ميكن املتصفحني من التعرف على آخر 

Facebook : الشركة كما وتربطهم مبختلف مواقع شبكات التواصل االجتماعي اليت افتتحتها الشركة وهي

   

22 http://www.nestle.com/aboutus/history  
23  http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/annual_reports/2014
accessed 15/02/2018. 

هذا ويرتبط املوقع اإللكرتوين للتوظيف يف شركة 

بكل  )UK(نيسلي بالنسبة للمملكة املتحدة 

Twitter وFacebook،  أّما يف الواليات

املتحدة فصفحة التوظيف اخلاصة �ا ترتبط بكل 

Twitter ،Facebook ،Pinterest، 

LinkedIn و Youtube . 

يف مواقعها اإللكرتونية  اخلاصة بالتوظيف كإشارة لقر�ا الدائم من املتقدمني 

 .للوظائف واحلرص على اختيارها لألشخاص املناسبني يف املناصب اليت تناسبهم، كل حبسب قدراته ومؤهالته
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 .الــــــــألحد األطف إنقاذهبعد  ا باهراـــــــــم وقد حقق جناح

Swiss Condensed Milk Company( سويس للحليب املكثف

، أملانيا واسبانيااملتحدة اململكة ويف الواليات املتحدة كانت الشركة قد فتحت مصانع هلا يف

مليار فرنك سويسري، أّما عدد العمال فقد بلغ  91.6يقّدر ب  )2014(دولة، برقم أعمال سنوي 

  23.عامل 339000ب 

قسم لإلعالم يف موقعها االلكرتوين، ميكن املتصفحني من التعرف على آخر  إنشاءعن  أعلنت 

الشركة كما وتربطهم مبختلف مواقع شبكات التواصل االجتماعي اليت افتتحتها الشركة وهي

YouTube ،Twitter  ،LinkedIn ،Google+ .  

    

                                         

library/documents/library/documents/annual_reports/2014-annual 

هذا ويرتبط املوقع اإللكرتوين للتوظيف يف شركة 

نيسلي بالنسبة للمملكة املتحدة 

 Twitterمن

املتحدة فصفحة التوظيف اخلاصة �ا ترتبط بكل 

Twitterمن 

LinkedIn

يف مواقعها اإللكرتونية  اخلاصة بالتوظيف كإشارة لقر�ا الدائم من املتقدمني  "نيسلي وأنت 

للوظائف واحلرص على اختيارها لألشخاص املناسبني يف املناصب اليت تناسبهم، كل حبسب قدراته ومؤهالته

على الرغم من أّن كل الدول املتواجدة �ا 

إلكرتونية خاصــــــــة الشركة هلا صفحات 

بالتوظيف إال أّن الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة مها الدولتان الوحيدتــــــــان اليت ترتبـــــــــــط 

صفحا�مـــــــــا االلكرتونية املتعلقــــــــة بالتوظيف 

  

 مت إطالق صفحة الفيسبوك اخلاصة باململكة 

واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة، المؤسسة الجزائرية نموذجا" حول الملتقى الوطني  

م وقد حقق جناحـــــها�م على إرضاعهأم

سويس للحليب املكثف -أجنلو

كانت الشركة قد فتحت مصانع هلا يف

دولة، برقم أعمال سنوي  197مستوى 

ب  2014حسب تقارير 

 2014يف سنة 

الشركة كما وتربطهم مبختلف مواقع شبكات التواصل االجتماعي اليت افتتحتها الشركة وهي أخبار

 Flickr ،YouTube

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                          

annual-report-en.pdf , 

نيسلي وأنت "تستخدم الشركة  شعار 

للوظائف واحلرص على اختيارها لألشخاص املناسبني يف املناصب اليت تناسبهم، كل حبسب قدراته ومؤهالته

على الرغم من أّن كل الدول املتواجدة �ا 

الشركة هلا صفحات 

بالتوظيف إال أّن الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة مها الدولتان الوحيدتــــــــان اليت ترتبـــــــــــط 

صفحا�مـــــــــا االلكرتونية املتعلقــــــــة بالتوظيف 

  .بالشبكـــــــات االجتماعية

مت إطالق صفحة الفيسبوك اخلاصة باململكة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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متـــــــابع للصـــــــفحة املتعلقـــــــة  3276و 5191

بالواليـــــــات املتحـــــــدة، يـــــــتم النشـــــــر فيهـــــــا بصـــــــورة منتظمـــــــة مبعـــــــدل تغريـــــــدة أو تغريـــــــدتني يف اليـــــــوم حـــــــول فـــــــرص العمـــــــل 

ــــــــة تنشــــــــط فقــــــــط علــــــــى مســــــــتوى الواليــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــة  وهــــــــي الشــــــــبكة االجتماعيــــــــة املهني

ــــــــل املتقــــــــدمني  ــــــــري معهــــــــا مــــــــن قب ــــــــربز أمهيتهــــــــا ومقــــــــدار التفاعــــــــل الكب شــــــــخص ممــــــــا ي

هنـــــاك قـــــوائم يف الصـــــفحة باســـــم الوظـــــائف الشـــــاغرة وكـــــذلك عـــــن اجلهـــــات الفاحتـــــة هلـــــا، وبالتـــــايل يـــــتم مجـــــع 

بالت، ملفــــــات املرتشــــــحني وتصــــــنيفهم علــــــى حســــــب مــــــؤهال�م بطريقــــــة منظمــــــة وســــــريعة وكــــــذلك حتديــــــد موعــــــد املقــــــا

  .اجلدير بالذكر أن املقابالت تتم إما إلكرتونيا عن طريق الفيديو أو يتم استدعاء املرتشح ألحد مقرا�م

مـــــــن ف يف التوظيــــــ االجتماعيـــــــةللشــــــبكات 

موحـــــدة ومتناســـــقة يف مجيــــــع صـــــفحا�ا علــــــى 

ومــــــــن مالحظــــــــة مقــــــــدار املتابعــــــــة . الشـــــــبكات االجتماعيــــــــة ممــــــــا يضــــــــفي مزيــــــــدا مــــــــن املوثوقيـــــــة والشــــــــفافية يف عروضــــــــها

والتعليقـــــات علـــــى خمتلـــــف الصـــــفحات واملنشـــــورات املتعلقـــــة بـــــالتوظيف علـــــى مســـــتوى الشـــــركة يعطينـــــا فكـــــرة عـــــن كميـــــة 

ــــــذي يســــــهل مهمــــــة الشــــــركة يف اقتنــــــاص املواهــــــب ، املــــــؤهالت، وهــــــو األمــــــر ال

ــــــا األخــــــرى كالســــــرعة يف نشــــــر وانتقــــــال املعلومــــــات خــــــالل الشــــــبكة وكــــــذلك االقتصــــــاد  العديــــــد مــــــن املزاي

24 http://linkhumans.com/blog/how-nestle-use

ال تعترب الصفحة نشيطة جدا ولكنها حتظى باهتمام 

 املتقدمني، يعرض من خالل الصفحة آخر عروض التوظيف، املسابقات، املؤهالت املطلوبة، كل ما يتعلق باملقابالت 

وغريها من التفصيالت واملنشورات اليومية 

كما ميكن لألعضاء أن يقوموا .واألسبوعية

بنشر انشغاال�م وهو ما يزيد الصفحة 

نفعية وحيوية، وكذلك احلال بالنسبة 

 . للصفحة املتعلقة بالواليات املتحدة

واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة، المؤسسة الجزائرية نموذجا
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5191بالنســـــــبة لصـــــــفحة التوظيـــــــف باململكـــــــة يف تـــــــويرت فقـــــــد بلـــــــغ عـــــــدد املتـــــــابعني 

بالواليـــــــات املتحـــــــدة، يـــــــتم النشـــــــر فيهـــــــا بصـــــــورة منتظمـــــــة مبعـــــــدل تغريـــــــدة أو تغريـــــــدتني يف اليـــــــوم حـــــــول فـــــــرص العمـــــــل 

  .املتاحة وغريها من التفصيالت

ــــــــة تنشــــــــط فقــــــــط علــــــــى مســــــــتوى الواليــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــة  وهــــــــي الشــــــــبكة االجتماعيــــــــة املهني

ــــــــل املتقــــــــدمني  1.140.682 ــــــــري معهــــــــا مــــــــن قب ــــــــربز أمهيتهــــــــا ومقــــــــدار التفاعــــــــل الكب شــــــــخص ممــــــــا ي

هنـــــاك قـــــوائم يف الصـــــفحة باســـــم الوظـــــائف الشـــــاغرة وكـــــذلك عـــــن اجلهـــــات الفاحتـــــة هلـــــا، وبالتـــــايل يـــــتم مجـــــع 

ملفــــــات املرتشــــــحني وتصــــــنيفهم علــــــى حســــــب مــــــؤهال�م بطريقــــــة منظمــــــة وســــــريعة وكــــــذلك حتديــــــد موعــــــد املقــــــا

اجلدير بالذكر أن املقابالت تتم إما إلكرتونيا عن طريق الفيديو أو يتم استدعاء املرتشح ألحد مقرا�م

 اســـــــتخدامهاميكننــــــا القــــــول أن شـــــــركة نيســــــلي اســـــــتفادت كثــــــريا مــــــن 

موحـــــدة ومتناســـــقة يف مجيــــــع صـــــفحا�ا علــــــى خاصـــــة وأ�ــــــا تســـــتخدم عالمـــــة جتاريــــــة لدعايـــــة لعالمتهــــــا التجاريـــــة 

الشـــــــبكات االجتماعيــــــــة ممــــــــا يضــــــــفي مزيــــــــدا مــــــــن املوثوقيـــــــة والشــــــــفافية يف عروضــــــــها

والتعليقـــــات علـــــى خمتلـــــف الصـــــفحات واملنشـــــورات املتعلقـــــة بـــــالتوظيف علـــــى مســـــتوى الشـــــركة يعطينـــــا فكـــــرة عـــــن كميـــــة 

ــــــذي يســــــهل مهمــــــة الشــــــركة يف اقتنــــــاص املواهــــــب املتقــــــدمني للوظــــــائف الشــــــاغرة مبختلــــــف املــــــؤهالت، وهــــــو األمــــــر ال

ــــــا األخــــــرى كالســــــرعة يف نشــــــر وانتقــــــال املعلومــــــات خــــــالل الشــــــبكة وكــــــذلك االقتصــــــاد  العديــــــد مــــــن املزاي

  24).تكاليف مادية ومعنوية

                                         
use-social-media-for-recruitment, accessed 10/03/2015

ال تعترب الصفحة نشيطة جدا ولكنها حتظى باهتمام  ،5324وقد بلغ عدد اإلعجابات فيها  

املتقدمني، يعرض من خالل الصفحة آخر عروض التوظيف، املسابقات، املؤهالت املطلوبة، كل ما يتعلق باملقابالت 

وغريها من التفصيالت واملنشورات اليومية 

واألسبوعية

بنشر انشغاال�م وهو ما يزيد الصفحة 

نفعية وحيوية، وكذلك احلال بالنسبة 

للصفحة املتعلقة بالواليات املتحدة
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بالنســـــــبة لصـــــــفحة التوظيـــــــف باململكـــــــة يف تـــــــويرت فقـــــــد بلـــــــغ عـــــــدد املتـــــــابعني 

بالواليـــــــات املتحـــــــدة، يـــــــتم النشـــــــر فيهـــــــا بصـــــــورة منتظمـــــــة مبعـــــــدل تغريـــــــدة أو تغريـــــــدتني يف اليـــــــوم حـــــــول فـــــــرص العمـــــــل 

املتاحة وغريها من التفصيالت

ــــــــة تنشــــــــط فقــــــــط علــــــــى مســــــــتوى الواليــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــة إن لينكــــــــد  وهــــــــي الشــــــــبكة االجتماعيــــــــة املهني

682ويتابعهــــــــا حــــــــوايل 

هنـــــاك قـــــوائم يف الصـــــفحة باســـــم الوظـــــائف الشـــــاغرة وكـــــذلك عـــــن اجلهـــــات الفاحتـــــة هلـــــا، وبالتـــــايل يـــــتم مجـــــع ، للوظـــــائف

ملفــــــات املرتشــــــحني وتصــــــنيفهم علــــــى حســــــب مــــــؤهال�م بطريقــــــة منظمــــــة وســــــريعة وكــــــذلك حتديــــــد موعــــــد املقــــــا

اجلدير بالذكر أن املقابالت تتم إما إلكرتونيا عن طريق الفيديو أو يتم استدعاء املرتشح ألحد مقرا�م

ميكننــــــا القــــــول أن شـــــــركة نيســــــلي اســـــــتفادت كثــــــريا مــــــن 

لدعايـــــة لعالمتهــــــا التجاريـــــة جهـــــة ا

الشـــــــبكات االجتماعيــــــــة ممــــــــا يضــــــــفي مزيــــــــدا مــــــــن املوثوقيـــــــة والشــــــــفافية يف عروضــــــــها

والتعليقـــــات علـــــى خمتلـــــف الصـــــفحات واملنشـــــورات املتعلقـــــة بـــــالتوظيف علـــــى مســـــتوى الشـــــركة يعطينـــــا فكـــــرة عـــــن كميـــــة 

املتقــــــدمني للوظــــــائف الشــــــاغرة مبختلــــــف

ــــــا األخــــــرى كالســــــرعة يف نشــــــر وانتقــــــال املعلومــــــات خــــــالل الشــــــبكة وكــــــذلك االقتصــــــاد  إىلباإلضــــــافة  العديــــــد مــــــن املزاي

تكاليف مادية ومعنوية(الكبري يف التكاليف 

                                                          
, accessed 10/03/2015 

وقد بلغ عدد اإلعجابات فيها   2010املتحدة عام 

املتقدمني، يعرض من خالل الصفحة آخر عروض التوظيف، املسابقات، املؤهالت املطلوبة، كل ما يتعلق باملقابالت 
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  االجتماعية

عاملية رائدة يف جمال اهلندسة واالستشارات والتصميم، وإدارة الربامج، والبناء 

ينصح العمل شركة  100وهلا مسعة عاملية كبرية كما أ�ا الشركة الوحيدة يف جماهلا اليت صنفت من بني أحسن 

  25حناء العامل، أمكتب  ومقر تابع للشركة يف خمتلف 

   وهو أحد املهندسني السابقني فيها وقد شغل سابقا منصب مستشار املوارد البشرية فيها

ولكن  كثرية تتلقى عروضا كل وكاال�ا يف العامل، فإ�ا

 مع  مرشحني أقلكمية وهلذا كان هدف الشركة هو  

  اإلجتماعىإعالنات التوظيف على املواقع اإللكرتونية حتدث الكثري من الضجة، شبكات التواصل 

، كما كان يف عمليات التوظيف مواقعها االلكرتونية

كاالت املتخصصة ض الو عفيض التكاليف عرب احلد من مهام ب

  

  ؛االجتماعيةمتعددة من الشبكات 

 ؛مجاهري من مناطق جغرافية جديدة

                                                                                
 

25 http://www.ch2m.com/corporate/  
26 Link Humans: "How CH2M HILL Use LinkedIn and Social Media To Recruit
, http://linkhumans.com/blog/how-a-company
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CH2M HILL  االجتماعيةفي التوظيف عبر الشبكات

CH2M HILL عاملية رائدة يف جمال اهلندسة واالستشارات والتصميم، وإدارة الربامج، والبناء شركة  هي

وهلا مسعة عاملية كبرية كما أ�ا الشركة الوحيدة يف جماهلا اليت صنفت من بني أحسن 

مكتب  ومقر تابع للشركة يف خمتلف  300عامل  يف أكثر من  26000الشركة متلك اليوم ما يزيد 

وهو أحد املهندسني السابقني فيها وقد شغل سابقا منصب مستشار املوارد البشرية فيها

كل وكاال�ا يف العامل، فإ�ا عندما تطلق الشركة إعالن التوظيف على مستوى

وهلذا كان هدف الشركة هو   ..املستوى العام هلذه العروض يف الغالب هو منخفض جدا

إعالنات التوظيف على املواقع اإللكرتونية حتدث الكثري من الضجة، شبكات التواصل 

  .26" األشخاص املناسبني باستهداف

مواقعها االلكرتونيةو  اإلجتماعىشبكات التواصل  استخدام إىل

فيض التكاليف عرب احلد من مهام بهو خت االجتماعيةمن استغالل الشبكات 

  االجتماعيةعبر الشبكات إلستراتيجية األولية للتوظيف 

  :كانت األهداف األولية من التوظيف على الشبكات االجتماعية هي

متعددة من الشبكات  أنواععن طريق اختبار  جلذب املرتشحني االجتماعية

مجاهري من مناطق جغرافية جديدة الستقطاب االجتماعيةاستخدام الشبكات 

  .ذو إمكانيات وكفاءات عالية .حماولة جذب مرشحني

                                                                                                                        

Link Humans: "How CH2M HILL Use LinkedIn and Social Media To Recruit"  
company-used-linkedin-and-social-media-to-recruit  

 

أول خطوة قامت �ا الشركة هي 

صفحة مهنية مصممة بشكل جيد، 

ا أ�تعقيدات كما  أيةوبسيطة ال تتضمن على 

عالمات تبويب للمواقع 

 إىل، مبجرد نقرة واحدة يتم النقل 

  .االجتماعيةشبكة لالصفحة املطلوبة على ا
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CH2M HILLشركة تجربة  -2.3

CH2M HILL

وهلا مسعة عاملية كبرية كما أ�ا الشركة الوحيدة يف جماهلا اليت صنفت من بني أحسن  والعمليات

الشركة متلك اليوم ما يزيد  فيها،

وهو أحد املهندسني السابقني فيها وقد شغل سابقا منصب مستشار املوارد البشرية فيها دافيد ماسويقول 

عندما تطلق الشركة إعالن التوظيف على مستوى "  

املستوى العام هلذه العروض يف الغالب هو منخفض جدا

إعالنات التوظيف على املواقع اإللكرتونية حتدث الكثري من الضجة، شبكات التواصل ... أكرب ةجود

باستهدافتسمح 

إىل الشركةجلأت  لكولذ 

من استغالل الشبكات  أيضااهلدف 

  .بالتوظيف

إلستراتيجية األولية للتوظيف ا .أ

كانت األهداف األولية من التوظيف على الشبكات االجتماعية هي

االجتماعيةتسخري الشبكات  -

استخدام الشبكات  -

حماولة جذب مرشحني -

  

  

  

  

  

  

                                                                         

أول خطوة قامت �ا الشركة هي وبالتايل كانت 

صفحة مهنية مصممة بشكل جيد،  إنشاء

وبسيطة ال تتضمن على 

عالمات تبويب للمواقع  لىعتتضمن 

، مبجرد نقرة واحدة يتم النقل االجتماعية

الصفحة املطلوبة على ا
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ت يف ابشكل جيد ومع ذلك كان مبثابة أفضل اخليار 

أن  إال )28228(، كما نالحظ أنه رغم بلوغ عدد اإلعجابات بالصفحة 

 أ�اكما   LinkedInجنحت يف عملية التوظيف املباشر على 

ص حسابات جل تفحأمن  LinkedInقامت الشركة بشراء تراخيص من 

توظيف مهندس  إىلالشركة احتاجت  عندما

 اكانو  LinkedIn ولكن عن طريق إلجياد أحدهم

 10بعد ذلك بتصفيتهم إىل  ا، ليقومو قيقةد 
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بشكل جيد ومع ذلك كان مبثابة أفضل اخليار فيسبوك الدور املنتظر منه داة توظيف مباشرة، مل يؤدي 

، كما نالحظ أنه رغم بلوغ عدد اإلعجابات بالصفحة عملية بناء جمتمع افرتاضي خاص بالشركة

  .التفاعل فيها ضعيف إىل حد ما

CH2M HILL  جنحت يف عملية التوظيف املباشر على  أ�انقول  أنميكننا

قامت الشركة بشراء تراخيص من فقد  ،خاللهحسنت من عالمتها التجارية 

عندماحلول سريعة للتوظيف، كمثال على ذلك   إجياد بغرض

إلجياد أحدهم الطرق العادية باستخداملديهم احلظ  مل يكن

 30 ىقادرين على استهداف قائمة من طويلة من املرتشحني ويف فرتة ال تتعد

 

فهو يعترب 

الشركة  أن

تقوم بنشر تغريدات مهنية منظمة 

ال تعترب هذا 

  .املوقع كمصدر للتوظيف املباشر
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  Facebook. ب

  
  
  

  
  

 

  

  

  

  

داة توظيف مباشرة، مل يؤدي أك

عملية بناء جمتمع افرتاضي خاص بالشركة

التفاعل فيها ضعيف إىل حد ما

 Twitter. ج

 

 

 

 

 

 

 LinkedIn .د

CH2M HILL ـل بالنسبة

حسنت من عالمتها التجارية 

بغرضنضمني إليه مجيع امل

مل يكنكوريا،   متخصص يف

قادرين على استهداف قائمة من طويلة من املرتشحني ويف فرتة ال تتعد

فهو يعترب  بالنسبة لتويرت     

أناألقل  فعالية ، ورغم 

تقوم بنشر تغريدات مهنية منظمة 

ال تعترب هذا  أ�ا إالبشكل يومي 

املوقع كمصدر للتوظيف املباشر
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حتمل تكاليف وكالة  أواحدهم للوظيفة، كل هذا دون استخدام وسيط 

ضافة إىل زر يؤدي للصفحة معلومات عن عدد املشرتكني باإل

في لعمل الشركة فيديو تعري إىلشر للموقع الرمسي للشركة، باإلضافة 

  .فتوحةفني، يف اجلهة اليمىن من الصفحة هناك قائمة  باملناصب الشاغرة امل

فقط املعلومات ، فإنه يظهر على الصفحة 

سوف تكون على الصفحة ات املعروضة رجل تسويق فإن املعلوم

على  وضعروض التوظيف على مستوى الشركة هي شهرية و تظهر للع

CH2M HILL Alumni ،CH2M Alumni 

الشركة نظرا لقلة  ةإسرتاتيجيكنقطة ضعف يف 

  .ا من جهة أخرىفيه حجم التفاعالت احلقيقية
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احدهم للوظيفة، كل هذا دون استخدام وسيط  الختيارعملية االتصال �م 

معلومات عن عدد املشرتكني باإلحتوي  LinkedInعلى لشركة ل 

شر للموقع الرمسي للشركة، باإلضافة اوتتضمن على رابط مب الرئيسية على الشبكة كما

فني، يف اجلهة اليمىن من الصفحة هناك قائمة  باملناصب الشاغرة امل

، فإنه يظهر على الصفحة جديد عضو أي مانضماعند أنه هو  ملفت يف الصفحة

رجل تسويق فإن املعلوم أومهندس  انك  إذاالشخصية، فمثال 

عروض التوظيف على مستوى الشركة هي شهرية و تظهر للعهذا إضافة إىل أن . الشخصي

  .وملفه الشخصي سب موقعه اجلغرايفعلى ح

 CH2M HILL Alumni :وهي على هذه الشبكة ثالث جمموعات

 CH2M HILL Jobs  كنقطة ضعف يف هذه ا�موعات  تعترب ورمبا

حجم التفاعالت احلقيقية الال تعكس حجم الشركة و  من جهة كما أ�ا

واقع إدارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة، المؤسسة الجزائرية نموذجا" حول الملتقى الوطني  

عملية االتصال �م  إمتامو مرشحني 

  .تشغيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التوظيف صفحة أعلى

الرئيسية على الشبكة كما

فني، يف اجلهة اليمىن من الصفحة هناك قائمة  باملناصب الشاغرة املظومهام خمتلف املو 

ملفت يف الصفحة أكثر شئ

الشخصية، فمثال  هاملرتبطة مبعلومات

الشخصي همصممة مللف

على ح LinkedInصفحة 

ثالث جمموعاتالشركة لديها 

association ،CH2M HILL Jobs 

من جهة كما أ�ا هاعدد
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  لماذا نجحت الشركة علىLinkedIn ؟  

 األشخاصف اشى مع متطلبات الشركة، مثل استهداأن العوامل الدميوغرافية ملستخدمي لينكد إن تتم ااكتشفو  -

  ؛مؤهالت معينة ىسنة ومستو  43من عمر 

   ؛يف املوقع الرمسي للشركة  ياالجتماعى شبكات التواصل لقاموا بوضع رابط صفحا�م ع -

  ؛LinkedIn ب مثالية للتوظيف املباشر مقارنة أدواتلسو  Facebookو Twitter أن أدركوا -

من خالل التصميم الفعال لصفحة الشركة وتبادل أكرب قدر من املعلومات ركّزوا على خربات املرشحني  -

   .الشخصية معهم

 نتائج  

 من مصادر مباشرة؛ من التعيينات يف الواليات املتحدة هي 98% -

 ؛من مجيع التعيينات خارج الواليات املتحدة هي أيضا نتيجة ألنشطة التوظيف املباشر 95% -

  اخنفاض كبري يف التكاليف والوقت الالزم للتعيني؛ -

  الخاتمة

ـــــاة األفـــــراد، بـــــات مـــــن الصـــــعب إجيـــــاد شـــــخص غـــــري منضـــــم هلـــــا بعـــــد تطـــــور الشـــــبكات االجتماعيـــــة  وختللهـــــا حي

أجـــــــل اســـــــتهدافهم مـــــــن ودون أن خيصـــــــص هلـــــــا وقتـــــــا، وهكـــــــذا أصـــــــبح هـــــــؤالء ميثلـــــــون فرصـــــــة مثاليـــــــة أمـــــــام املنظمـــــــات 

الشـــــــبكات مـــــــن تفاعـــــــل  هـــــــذه واالســـــــتفادة مـــــــن قـــــــدرا�م وإمكانيـــــــا�م، هـــــــذا إضـــــــافة إىل املزايـــــــا املذهلـــــــة الـــــــيت تتيحهـــــــا

ات يف التوظيــــــف ـــــــــــري مــــــن املنظمــــــات إىل اســــــتخدام هــــــذه الشبكــــــــــــــت الكثدن هــــــذا املنطلــــــق عمـــــــــــــــــهــــــا، وموســــــرعة وغري 

، فكانــــــت نتــــــائج تطبيقهــــــا اجيابيــــــة بالنســــــبة لكثــــــري مــــــن الشــــــركات لــــــتعلن عــــــن "بــــــالتوظيف اإلجتمــــــاعى"أو مــــــا يعــــــرف 

 . ية كل وسائل التوظيف التقليديةبداية ظهور منصات افرتاضية جديدة يف عامل التوظيف تلغي بطريقة تدرجي
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