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 المقدمة  .1

عزيز فرص كجزء من مشروع "ت اإللكترونيةإنشاء منصة التوظيف المتعلقة بتم إعداد هذه اإلرشادات لقد 

تم قية. ويا ومحافظة البصرة العراالعمل عبر تبادل الممارسات الجيدة والمشاركة النشطة" بين سلوفين

لستة اموائمتها بشكل خاص مع طبيعة هذا المشروع واحتياجات فريق البصرة التي حددها خالل األشهر 

سلوفينيا  من مقدمي الممارسات الجيدة في تي وردتال، ومع المعلومات من جهة لمشروعمن تنفيذ ااألولى 

 . من جهة أخرى ديلو ومكتب التشغيل في سلوفينيا أي شركة مويَ  –

 لتوظيفإنشاء منصة ا اتباعها عند على فريق البصرة تشمل اإلرشادات الخطوات األساسية التي ينبغيو

لسلوفيني االفريق  ذلك سيقومومع  ،اداتقد تظهر بعض القضايا التي لم تشملها هذه اإلرش. اإللكترونية

 .لمشروعا نشطةأضمن ، وذلك هطلبالدعم عند  بتوفير

 التعريف  –منصة التوظيف اإللكترونية  .2

موظفين  إلكتروني يربط أرباب العمل الذين يبحثون عن عموق في األساسهي  توظيف اإللكترونيةمنصة ال

ما  استخداميمكنهم حيث ، من جهة أخرى الباحثين عن عملمن جهة، وشاغرة  يتوفر لديهم وظائفجدد و

تقديم  ن عملع نيباحثيمكن للو الشاغرة الوظائف رباب العمل إعالنأل مكنيف :مزايامن  المنصة هتقدم

 .على الوظائف المعلنةللحصول  طلبات

ت إلى منصاجداً من منصات عامة تتراوح ــ  اإللكترونيةوعة متنوعة من منصات التوظيف مجم توجد

ل شبكات التواص تميزوتوما إلى ذلك(.  مستهدفة،ومجموعات  مختلفة،في مجاالت متخصصة للغاية )

في مجال  األخرى الرائجة لشبكاتل بالنسبة كذلك الحالو، بالتخصصية LinkedInاالجتماعي مثل 

 .األعمال

دقيق مراجعة/تك ،البشرية لمواردخدمات إضافية متصلة بااإللكترونية وفر منصة التوظيف تأن ويمكن 

م أن نتذكر أنه ، وما إلى ذلك. ومن المهلمهارات، واختبار القياس النفسياختبار لتوفير ، ولسيرة الذاتيةا

 .منصةالإدارة  فريقيعملون ضمن  خبراءإال بوجود ال يتم تقديم هذه الخدمات 

 سبقة الشروط المُ  .3

 .خطوات إنشاء المنصةبسبقة قبل القيام بعض الشروط المُ من الضروري مراعاة 

ب ــ إما من جانهو بمثابة أمر ضروري في البيئة المحلية  لمثل هذه المنصة حاجة واضحة وجود

امة الناس عت إذا كانأو الحكومة المحلية.  مجتمع األعمال التجارية من جانب ، أودمين المحتملينالمستخ

 ،عملفرص  للبحث عن على شبكة اإلنترنت أخرى و وسائلأ التواصل االجتماعي منصاتفعليا  تستخدم

 .في هذه الحالة جيدة فكرةفقد تكون منصة التوظيف اإللكترونية 



 

5 
 

 الطريقةهذه بوفي أقرب وقت ممكن.  ها اليوميةعملياتالمنصة والمتصلة بإنشاء  المسؤوليات تحديد عليكم

 .غير ذلك من أمور أخرىو، معينة ومشاكل وأفكار قضايا بخصوصون تحدثمع من ت تحديدتستطيعون 

 

 خطوات إنشاء منصة التوظيف اإللكترونية  .4

  األهداف 4.1

ترغبون في تحديد األهداف التي  يجب، لتوظيف اإللكترونيةسبقة إلنشاء منصة ايت الشروط المُ استوف إذا

خدمات  أم أنكم ستقدمون العمل، العمل وأرباب مجرد ملتقى للباحثين عنهذه المنصة ستكون هل تحقيقها: 

قبل  1S.M.A.R.Tبطريقة أهداف واضحة  صياغة جدرمن األو؟ بالموارد البشرية أيضا تتعلقى أخر

 .االنتقال للخطوات األخرى

 الوضع القانوني  4.2

: هل ستكون ، وذلك استناداً إلى التشريعات المحليةللمنصةالقانوني  الوضعينبغي اتخاذ القرار بشأن 

أو  للربح، أو منظمة مجتمع مدني، أو شركة محدودة، سعىنظمة غير حكومية ال تم عبارة عن المنصة

القرار  التفكير في جميع الخيارات وأخذيجب لذا  .على عمل المنصة مستقبال سيؤثر مما ،؟مؤسسة عامة

 . بقدر من الحكمة

 المستخدمون النهائيون وإجراء بحث حول السوق  4.3

، حيث تضمن عملمجموعة الباحثين عن عمل ومجموعة ارباب الللمنصة هما  نهائيَْينإن المستخدَمْين ال

 تجاربهم اإليجابية في استخدام المنصة معاودة استخدامهم لها في المرات القادمة.

 همية بمكان تحديدن األهمملذا  .لها ية المنصة على طبيعة المستخدمين النهائييننوعحول القرار  سيؤثر

باب أراحتياجات وتلبي  عن العمل ينالشباب العاطل ستهدفتفهي  .هابما ينسجم مع أهداف بشكل واضح

 األخرى. المنصات غيرها من مميزة عنيجعلها مما العمل في البصرة. 

ي الوقت اإلنترنت فعلى كيف يقوم الناس بالبحث عن وظيفة لمعرفة  سوقلا إجراء بحث حول جدرمن األ

لة ما مدى سهوو؟ هي المواقع المتوفرةما ويستخدمونها؟ ما هي المواقع والقنوات التي و؟ الحالي

منصة تحديد شكل العلى تساعد اإلجابة عن هذه األسئلة إن االستخدام؟  قليلمنها  أيو استخدامها؟

 .هامزاياو

 إنشاء موقع المنصة  4.4

 .القانوني، ونوعهاحديد أهدافها، ووضعها ت حالما يتمالمنصة  يمكن إنشاء

 إعالناتمن نشر من المستخدمين  دون غيرهم تمكين أرباب العمل، يمكن للمنصة على سبيل المثال

من  لعديدايتطلب وجود . لها لتقدماو عن الوظائف إمكانية البحث اح للباحثين عن عملتبينما ي الوظائف،

معرفة إن  ات.من الخدمعديد ال، لوجود المستخدمينمزيدا من ، والمزايا على المنصة مزيدا من المشاركة

ن من رص عمل في الوقت الراهعن ف بالبحث ن عن العمل والشباب(يالناس )العاطلقيام  يةالسوق وكيف

 .منصةالمزايا في اتخاذ القرار بشأن  شأنه المساعدة

                                                           
1   S.M.A.R.T  :كل حرف يرمز لكلمة معينةS ترمز لـ"محدد" وM ترمز لـ"قابل للقياس" وA ترمز لـ"قابل للتحقيق" وR لـ"واقعي" و ترمزT 

 ترمز لـ"محدد بالزمن". 
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 .المنصة تطويرعملية االعتبار في  نبعي بأخذهااألخرى التي ننصح  ض األموروفيما يلي بع

 التصميم  4.4.1

ة ارباب ن للمنصة هما مجموعة الباحثين عن عمل ومجموعيْ ن النهائيَ يْ كما ذكر أعاله، فإن المستخدمَ 

لقادمة. يجابية في استخدام المنصة معاودة استخدامهم لها في المرات اتجاربهم اإل حيث تضمن العمل،

 ويعتمد نجاح المنصة في المدى البعيد على تصميمها ومزاياها المتاحة. 

وظائف، والعثور لاوضع إعالنات ك) المستخدمون النهائيونالتي يتفاعل من خاللها المنصة مزايا ل البد

دراسة  سوقالبحث حول إجراء  من خالليمكن . واالستخدام وبديهية تكون سهلة نأ( هاالتقدم لعليها، و

 ومدى جيد أو بشكل سيء،بشكل مصممة المزايا إن كانت )لمعرفة خرى األاإللكترونية منصات التوظيف 

 .المنصة الذي ستبدو عليه شكلللأجل الحصول على أفكار  وذلك من، (اجاذبيتهو سهولة استخدامها

 اختيار المطور 4.4.2

. ومن هخارج نم أوالفريق إما من  -ينبغي اختيار المطور  بمجرد وضع الفكرة العامة لشكل المنصة

طوير المنصة يمكن أن تكون عملية تبه.  العمل الذي يقوم ةينوعو بناء على خبرته أن يتم اختياره األفضل

 .يمهادمطور تقيستطيع المع الخدمات التي  ة التوقعاتمواءم عملية طويلة، لذا فمن األفضل

 استضافة الموقع وتسجيل النطاق 4.4.3

. نطاقن االسم متاحا للتسجيل كاسم ن يكوأ –لمنصة واألهم من ذلك يجب أن يكون من السهل تذكر اسم ا

نبغي يي . ومن بين العوامل التاإلنترنت علىموقع المنصة  قرار بشأن استضافةالوينبغي أيضا اتخاذ 

هي اإلعالنات  )الحد األدنى للبيانات التي ستجمعها المنصة وسالمة البيانات ،السعر أخذها في االعتبار

  .الفنيتوفر الدعم ظيفية التي سينشرها أرباب العمل(، والو

 البرمجية 4.4.4

جميع  لىعشتمل تماما يجديد  خياران رئيسيان فيما يتعلق بالبرمجيات: يمكن إنشاء موقع إلكترونييوجد 

 إيجابياته نمن الخياري ولكلأفضل االحتياجات.  ئمتال إلكترونية منصة شراء برمجيةالمرغوبة أو  المزايا

القيود عية نوالمنصة، وفهم د نوع يحدتأوالً  من األفضلالسليم في هذا الصدد . وألخذ القرار هوسلبيات

 البرمجيات المتاحة في السوق.معرفة ، و)الوقت، والميزانية(

 الشراكات  4.5

 عيد.اإللكترونية على المدى الب نجاح منصة التوظيف اب المصلحة الرئيسيينالشراكات مع أصحتضمن 

 عالقاتسيس تأ ، فضالً عنلة )محتملة(شغ  م   كجهاتمع الشركات والمنظمات  عالقاتتأسيس يتعين لذا 

وفير من خالل ت إال تحقيقهإن بناء الثقة ال يمكن  . ثقة في هذه المنصةالى بناء يتسن ، حتىمع عامة الناس

 خدمة استثنائية للمستخدمين النهائيين.

 النهائي هادفهينبغي أن يكون  هذاومع  رسمية،غير  يات مع أرباب العمل عبر مداوالتيمكن أن تبدأ االتفاق

، هر إعالناتقيام رب العمل بنش لما ستقدمه المنصة مقابل ضمن تعريف واضحتتة موقّع يةالتوصل إلى اتفاق

وظائف إعالنات ال أرباب العملبحيث ينشر  – حصريةذات طبيعة  ةالمنص السعي ألن تكونإلى جانب 

، منصة بين الباحثين عن عمللل عمل دعايةيجب  أخرى،. ومن ناحية دون غيرها من المنصات عليها

إلعالنات  ةحصري أن تكون منصة من الصعبوإال  - طلباتال العديد منيث تتلقى إعالنات الوظائف بح

 .الوظائف
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 :لمنصةا لعمل شراكات معمقترحين حة الأصحاب المصلبقائمة  يليوفيما 

 الشركات المحلية -
 في البصرة الشركات الدولية القائمة و/أو العاملة -
 منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية -
 جامعة البصرة )وغيرها من الجامعات في محافظة البصرة( -
 المهني مراكز التدريب -
 المؤسسات التعليمية األخرى -
 الحكومة المحلية -

 عن هاعند بحثتدرك  أن )سوف( توظف الناس، ولكن ما يهم هوالتي  المؤسسة/حجم المنظمة ال يهم

 .زوارال ستقطبيو ،، ويوفر األمن للبياناتنالمنصة خيار موثوق وآمأن  دموظفين جد

( مستقبالمل )من الباحثين عن الع " أعداد كبيرةإلعالمة "وسيل الشراكات مع المؤسسات التعليميةتشكل 

نات ، وتنوع إعالهاخدماتسهولة استخدام ، والمنصة بياناتمن سيكون أل أخرى،بهذه المنصة. ومرة 

 .دور في جذب الناس لهاالوظائف 

في مجال  –لية الدولية أو المح - دني والمنظمات غير الحكوميةمنظمات المجتمع الممل وعادة تع

ذه هوجود عن عليها أن تعرف  األفرادف يتوظب بدورها تقوم هذه المنظمات المشاريع، ولكن ما دامت

وما  يين،الفن، والموظفين التصال بالمحترفين الشباب، والخريجين الجددا حلقةتكون  التي قدو ،المنصة

 إلى ذلك.

 الدعاية للمنصة  4.6 

. المعلنة لوظائفومن المتقدمين ل الزوارمن  عدد كافلديها كان  في حال يمكن للمنصة أن تكون ناجحة

، هاة زوارزياددعاية ضروريان للوا لترويجإال أن ا الشراكات؛من خالل بناء  عملهاويمكن زيادة الوعي ب

 على األقل في البداية.

إدارة يق فريحدد . على النحو األمثلللمنصة وموقعهم مهمان لعمل دعاية النهائيين ين المستخدممعرفة  

إن . تي أُسستئج أبحاث السوق والشراكات العّرفة ونتابناء على األهداف المُ  للترويج لهاالحاجة  المنصة

. الحتياجاتابما يالئم  الدعاية األمثل نوع حولاتخاذ قرار عندها يتعين ، اقتضت الحاجة لعمل دعاية

من ومنصات اإلعالم االجتماعية،  عن طريق اإلعالنات المدفوعة األجر على ترويج للمنصةالويمكن 

غيرها و ،ةالجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمين طريق نشر اإلعالنات في ، وعمحليةالخالل اإلذاعة 

 .من وسائل أخرى

 الخدمات المقدمة   4.7

ً وكما ذُكر آنف الذين يمكنهم ) لألصحاب العم لقاءنقطة في البداية  منصة التوظيف اإللكترونيةقد تشكل ، ا

 لتوظيفيتقدموا للوظائف المعلنة على منصة ا قد)الذين  لباحثين عن عملل( والوظائفإعالنات نشر 

 .مع تزايد عدد المستخدمين يمكن تقديم خدمات أخرى ذات صلةوالخاصة بكم(. 

صصا في و الموظفين متخسبق لتقديم خدمات إضافية هو أن يكون أحد أعضاء فريق اإلدارة أالشرط المُ 

المواقع اإللكترونية  سائرعن  هاميزإلى تالمنصة . وسيؤدي مستوى المهنية العالي في عمل هذا المجال

 )المماثلة(.
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 قبل:في المست لكترونيةمنصة التوظيف اإلأن تقدمها  يمكنالتي  خرىاألفيما يلي قائمة بالخدمات و

 )خيار إنشاء الصفحة التعريفية وتسريع عملية لباحث عن العملصفحة تعريفية عن ا -

 التقديم للوظائف(

 تدقيق ومراجعة للسير الذاتية   -

ال والمواضيع ذات الصلة )على سبيل المثحول تطوير السيرة المهنية  توفير النصائح -

وار للموقع اإللكتروني، حيث يقوم الكثير من ا زيادة عدد الزشأنهالتي من  –المدونة 

لبحث عن ا مجرد، وليس خدام منصات التوظيف للبحث عن المعلوماتستالناس با

 عمل.(

نها ماالستفادة صحاب العمل ين عن العمل التي يمكن أللباحثتوفير قاعدة بيانات حول ا -

 القوانين الخاصة بأمن البيانات والخصوصية( ضرورة االطالع على)

 ع الباحثين عن عمل وبالعكسمطابقة أرباب العمل م -

ن عن طرح األسئلة واإلجابة عنها على المنصة، حيث يمكن للباحثيل لمساحةاتوفير  -

 يوفروالذي بدوره يزيد من عدد زوار المنصة ولعمل ــ العمل نشر األسئلة المتعلقة با

 عن طبيعة مستخدميها.( معلومات دقيقة

 صبالمن اسمعلى ، وليس بناء المطلوبة بناء على المهاراتوظائف لل نشر إعالن -

 .الوظيفي

كن أن يم عمايرجى الرجوع إلى الفيديو الخاص بالممارسات الجيدة للحصول على المزيد من المعلومات 

 : في مجال التوظيفخدمات  منتقدمه هذه المنصة 

https://p2p-slovenia-basra.com/activities/#platform 

 التمويل  4.8

الطويل.  خيارات التمويل واستدامتها على المدى ظيف اإللكترونيةالقانوني لمنصة التو يحدد الوضع

تأمين  اآلن من أجل تستند إلى جميع القرارات المتخذة حتى وضع خطة مالية واقعية ومن األفضل

 .مستقبل المنصة

 :تاليةنأخذ بعين االعتبار األسئلة ال أنمن األفضل للخطة المالية عند وضع المسودة األولى 

 ؟مجانيةللباحثين عن عمل  هل ستكون الخدمات التي تقدمها المنصة 

 ؟التي توفرها المنصة للمشغلين مجانية هل ستكون الخدمات 

  جميع ل، وعلى شبكة اإلنترنتالمنصة ستضافة الو ،الفنيدعم لسيوفر الموارد المالية لمن

 األخرى؟ لتكاليف التشغيليةا

 ؟لفريق إدارة المنصة من سيغطي التكاليف المالية 

 ؟كيف سيتم تغطية تكاليف الدعاية للمنصة 

 ن استقالليتهافضال عن ضما لتحديات في تحقيق استدامة المنصةأحد أكبر ا طويل األجلالدعم المالي يشكل 

كثيراً داف المحددة ة المالية واألهلخطيتم الرجوع لهذا و، اإلمكانقدر التمويل  يتنوع. وينبغي أن ةالمالي

 .من تقدم أحرزته المنصةما  لمعرفة

سوم من خالل فرض رالطويل  على المدى لدعم المنصة جلب تمويل إضافياالقتراحات ل بعض يليوفيما 

 :أرباب العملعلى 

https://p2p-slovenia-basra.com/activities/#platform
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 بيع مساحة لإلعالن على الموقع -

د وجوة، ولمنصلصفحة الات الوظائف )ظهور إعالن الوظيفة في أول عالنخيارات لترويج إبيع  -

 (هعالمة او مؤشر خاص إلبراز

 ث عن موظفين جددتبح للمنظمات/المؤسسات التي متكاملة خدمات إضافيةتوفير عروض  -

 لقاء نشر إعالنات الوظائف المؤسسات/المنظمات استيفاء مقابل مادي من -

 

 التوظيف اإللكترونية إدارة منصة  .5

على النحو  من سيكون المسؤول عن متابعة سير األمور :اليومية قبل إنشائهالمنصة يد عمليات ادينبغي تح

 ؟ع أرباب العمل في البيئة المحلية؟ من سيعمل على التواصل مالصحيح

ذا . إنيةفصيانة  ىإليوميا حتاج المنصة أكثر من مجرد موقع على شبكة اإلنترنت، فإنها ست وبما أن هذه

عرفة م فمن المستحسنبعض الخطوات، ضمن أعاله  كركما ذُ لقيام بها لخارجية االستعانة بمصادر  تتم

 .يترتب عليه بشكل واضح الدعم الفني وتحديد ما طبيعة

 يتعين . حيثمتابعتهاات والشراكبالكامل للتشبيك وعقد عمله أحد أعضاء الفريق كرس أن ي فضلومن األ

ظمات غير كالشركات والمنالمحتملين ) بالمشغلين المستمرعدة اجتماعات واالتصال تنظيم بعليه القيام 

، كالجامعاتوالمؤسسات الحكومية( والمؤسسات التي تمثل الباحثين المحتملين عن عمل )الحكومية 

 ،منصةلمحتوى للسيتم من خالل تلك االجتماعات توفير احيث ى ذلك(. وما إل ومراكز التدريب المهني،

 احتياجات السوق.مع بالتكيف من جانبها  المصة ةدارإ ستقومو

 تعيينعليكم نقترح  لتطوير المنصةأو داخلية خارجية  االستعانة بمصادر تسواء تم -وعلى أية حال 

 تأسيسو عايةتأكد من نشر إعالنات الوظائف، وعمل الدكال ،اليومية لمنصةعمليات اإلدارة ق صغير فري

 الشراكات.

 بسالسة. عملها لضمان سير يسعىفريق  دعم من خالل هذه المنصة إال نجحلن ت
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 صحيفة التدقيق/القالب  .6
 

   سبقة الشروط الم 

  أهداف مصاغة على طريقةS.M.A.R.T  

 (.إضافة المعلومات الخاصة بذلك)الرجاء  الوضع القانوني 

 الرجاء تحديدهم المستخدمون النهائيون(.) 

  بحث حول السوقإجراء 

  التصميم 

 الرجاء وضع المعلومات  –)المطور، استضافة الموقع، البرمجية  الجوانب الفنية

 بخصوصها( 

 عقد تأو س تاإلشارة للمؤسسة التي ُعقد)الرجاء إضافة اسم المؤسسة/المنظمة و الشراكات

 (.معها اتفاقية شراكة

o )الجامعة )كجامعة البصرة 

o ( .جاء إضافة اسم الشركةالشركات المحلية )الر 

o (.الشركات الدولية )الرجاء إضافة اسم الشركة 

o ( .المنظمات غير الحكومية المحلية/الدولية )الرجاء إضافة اسم المنظمة 

o (.منظمات المجتمع المدني )الرجاء إضافة اسم المنظمة 

o (.الحكومة المحلية )الرجاء إضافة اسم المنظمات، الدوائر، األشخاص 

o  (.التدريب المهني )الرجاء إضافة اسم المركزمراكز 

o  مؤسسات أخرى 

 

 األعمال  ابوأرب العامعالم الجمهور خطة التي ستضعونها إل)الرجاء تحديد ال دعاية للمنصةال

 (.المحتملين عن منصتكم

 الرجاء تحديد الخدمات التي ستوفرها المنصة الخدمات المقدمة(.) 

 حديد )الرجاء وضع خطة مالية لمنصة التوظيف للسنوات الخمسة القادمة وت الخطة المالية

 المصادر المالية التي ستوفر لها الدعم.(

 (.ل اليوميةسؤول عن تسيير األعمام)الرجاء تحديد اسم فريق الدعم الفني واسم فريق ال اإلدارة 
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