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Talent Acquisition 

 قطاب املواهب است

ه، خطوات تنفيذه اسرتاتيجيات، ، أهميتهمفهومه
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 : املقال اهذ يتناول

 Talent Acquisitionاستقطاب املواهب مفهوم  

 استقطاب املواهب أهمية  

 استقطاب املواهب خطوات   

 استقطاب املواهب اسرتاتيجيات   
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 Talent Acquisitionاستقطاب املواهب   مفهوم .1

 والكفاءات   باملهارات  يتمتعون  موظفني  عىل  العثور  عملية   املواهب   باستقطاب  يقصد

 .  وتوظيفهم  املؤسسة  يف املطلوبة 

 ضمن  فريق  أو  قسم   إىل  البرشية، واملوارد  التوظيف سياق  يف  أيضا    املُصطلح يُشري  قد

  العثور   عن  مسؤول    يكون  ،(Human Resources department)  البرشية   املوارد  قسم 

 : لغاية  وتوظيفهم  وتقييمهم  وجذبهم  ُمرشحني عىل

 

 

 :أو كل من بعض  عادة   املواهب   استقطاب فريق يضم 

 

  

تلبية أهداف الرشكة

ومتطلبات املشاريع

فيها

بناء عالقات قوية مع 

يةالكفاءات املُستقبل

تخفيض تكاليف 

التوظيف

تحسني جودة عملية 

التوظيف

ة تأمني املواهب الجيد

بصورة دامئة

املوظفني املسؤولني

عن التوظيف

أخصايئِّ استقطاب ُمستشاري التوظيف

املواهب

مدير استقطاب املواهب

أو مدير التوظيف
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 املواهب  استقطاب أهمية .2

 فبدل   ُمستقبلية،  رؤية   ذات  رشكة   هي  املواهب،  استقطاب  إىل   تسعى  التي   الرشكة   إن

 التي   الكفاءات  استقطاب  إىل  تسعى  فإنها  فقط،   الحالية   الشواغر  ملء  عىل  تركيزها  من

 . املُستقبل يف اإلدارية  أو القيادية  املناصب  أحد تشغل  قد

 

 

  

اكتساب املُواهب أمر هام لكل رشكة 

هم ألن العثور عىل األشخاص املناسبني وتوظيف

ة للرشكةيُعّد إجراء رئيسياً يف الخطة االسرتاتيجي

تقبلوله تأثري مبارش عىل نجاح الرشكة يف املُس

، إن مل تستطع الرشكة إيجاد موظفني ُمناسبني

لسوقسيؤثر ذلك عىل امليزة التنافسية لها يف ا

سيؤثر أيضاً عىل سري العمل وعىل مستوى 

اإلنتاجية فيها
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   املواهب استقطاب خطوات .3

 : التالية  خطواتال يف توضيحها وُُيكن أشهر، عدة  إىل املواهب  استقطاب  عملية  متتد

 

 

  

 من ميكن التي املصادر تحديد
 املُحتملة املواهب جذب خاللها

 يُبني واضح، وظيفي وصف بوضع أوالً الرشكة تبدأ أن يجب

 الرشكة ترغب التي واملواهب والكفاءات املواصفات

 قد التي األماكن أو املصادر بتحديد تبدأ ثم ومن باستقطابها،

 االجتامعي التواصل شبكات مثل األشخاص، هؤالء فيها يتواجد

  اإللكرتونية واملنتديات واملؤمترات الرشكات وفعاليات

 جذب املرشحني وتوظيفهم
 بناء طريق عن ذلك يكون ما وعادة

 لثقافة والرتويج قوية تجارية عالمة

 وتصميم نوعها من الفريدة الرشكة

 والتقييم املقابالت إجراء
 املُرشحني عىل أكرب بشكل التعرف يتم وخاللها

 والسامت املهارات توافر من والتحقق وتقييمهم

 .لديهم املطلوبة والعقلية والفكرية الشخصية

 للمتقدمنيسري الذاتية التحقق من الفضالً عن  

 تها.مصداقي مدى من للتأكد 
 وتقييمهم املُرشحني جميع مقابلة بعد

 .منهم املناسب اختيار يتم

 النهايئ االختيار

 للبدء وإعداده اختياره تم الذي املرشح توظيف

 .بالعمل

 التوظيف

 يف األخصائيون فيها يتجمع التي واملجتمعات

 ببناء ذلك بعد الرشكة لتبدأ. الرشكة عمل مجال

 تلك إىل بحاجتها املحيطني وإعالم العالقات

 . املواهب

 تحتاج كام. منافسة وأجور مكافآت عرض

 املرشحني، مع العالقات إدارة إىل أيضاً 

 لهم، بالنسبة إيجابية تجربة وإنشاء

 املحتملني املرشحني من والتقرب

 التي املواهب مع املستمر والتواصل

 .مستقبالً إليها الرشكة تحتاج أن يتوقع
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   املواهب استقطاب اسرتاتيجيات .4

 لستقطاب  باتباعها  الرشكة   تقوم   أن  ُُيكن  التي  السرتاتيجيات   من  مجموعة   هناك

  :ييلنلخصها كام  املواهب 

    

 

 تفصيلياً  وصفاً  يضم ُمبتكر إعالن تصميم

 جذب أجل من املطلوبة للوظيفة

 املواقع عىل وعرضه املتقدمني،

 الوظائف إعالنات أماكن يف أو اإللكرتونية

 االجتامعي التواصل منصات عىل البحث

 يف األخصائيون فيها يجتمع التي واملنتديات

 وتفاعيل قوي حضور وبناء الرشكة عمل مجال

 املنصات أشهر من إن لينكد شبكة وتعترب. فيها

 .واملهنيني األخصائيني تجمع التي

 إىل املُتقدمني بأن شك فال ،قوية تجارية عالمة بناء

 الكبرية الرشكات إىل لالنضامم سيسعون الوظائف

 القوية التجارية والعالمة الجيدة السمعة ذات

 توظيف بجهات االستعانة

 خارجية

 التي التحديات عىل التعرف

 للوظائف املُتقدمون يُواجهها

 تفاديها ومحاولة

 املُرشحني من مجموعة تكوين

 معهم تواصل عىل والبقاء

 باستمرار وتتبعهم
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إىل تحقيق جرس من الثقة واملعرفة يصل بني املستثمرين   Business Insightنسعى يف  

تلك   لتنفيذ  الكفاءة  أصحاب  األعامل  رواد  وبني  جريئة  ريادية  مشاريع  بإقامة  الراغبني 

مجالت  لتوسيع  الصاعدة  للرشكات  السوق  فرص  دراسة  أخرى  جهة  ومن  املشاريع، 

عىل النتشار والتطور    استثامرها بشكل صحيح والعمل عىل تطويرها لتكون قادرة كرشكة 

 واملنافسة... 

 خدمات:  Business Insightنقدم يف  

  األعامل، وتطوير تصميم  

  املشاريع، وكتابة  إعداد 

  واملنتجات، الخدمات وتصميم  ابتكار 

   العمليات، تحسني 

  والتقارير، البحوث إعداد 

 الجدوى، دراسات 

   املوازنات، وإعداد املايل التحليل  

  والتقييم، املراقبة    

   الجودة، وضبط  إدارة    

  البرشية، واملوارد  التوظيف   

 . األعامل  استشارات   

 

 

 

 
 

       الجتامعي التواصل وسائل  عىل مشاركته ُيكنك مفيدا ، املقال هذا وجدت  إذا

 النرش حقوق  حفظ مع

 بنا  اتصل أو  هنا بالتعليق   قم! كبري تقدير  محل مالحظاتك رأي،   لديك كان إن

     
 

info@abinsight.net  www.abinsight.net  

+90 552 645 91 10  
 

www.abinsight.net
file:///D:/business%20insight%202022/صور%20المنشورات%20للشركة/تصميم/www.abinsight.net
https://www.facebook.com/BusinessInsightDesignIdea
https://twitter.com/businessinsig20
https://www.instagram.com/busines_sinsight/
https://www.linkedin.com/company/a-business-insight
https://t.me/B_Insight

