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 :ريب و التطوير في التدرج الوظيفيالتددور 

 نستلة.شركة 

الصحية في العالم. بل  تعتبر شركة نستلة من الشركات الرائدة في مجال صناعة المواد الغذائية و

قد بدأت الشركة عملها  تعتبر الشركة الرئيسية في نفس المجال في العديد من دول العالم. و هاان

تنتج  ا. وموقع   23يا وحدها ضمن انموظف في بريط 8000فيها اكثر من يعمل  و ،1860منذ العام 

 ،®KIT KAT®، NESCAFÉ®، SMARTIES®، FELIXالعالمات التجارية مثل  أفضلالشركة العديد من 

BUXTON MINERAL WATER® and SHREDDIES®. 

جلب  أجلومن  أوروبا،والمشروبات اكبر قطاعات الصناعات التحويلية في  األغذيةو يعتبر قطاع 

وضع نقاط  خاصة و أكاديمية شاءنإقامت نستلة ب ،تلك الصناعة إلىالمواهب الشابة والمتميزة 

من بناء مسار مهني في الشركة على جميع المستويات. و توفر  األفراددخول مرنة لتمكين 

متدربين على حد  و المشاركين من خريجين شاا األبيئة رائعة لجميع  ا وعالما متميز   كاديميةاأل

ى . فعلنستلةفي شركة  األوروبيا في مبادرة توظيف الشباب ا كبير  دور   كاديميةتلعب األ سواء. و

حاء انفرصة عمل للشباب في جميع  20000 تلتزم شركة نستلة بتقديم ،مدى السنوات الثالث المقبلة

 كاديميةايرلندا. حيث تركز األ فرصة في المملكة المتحدة و 1900منها  ،تحت سن الثالثين أوروبا

وتمكين الناس من تطوير خبرات وظيفية ومهارات  األعمال،نقاط مرنة للدخول في عالم  شاءانعلى 

 أجليجاد مسار مستدام و مباشر من المواهب من إاالمام و  إلى األعمالدفع  أجلقيادية من 

ارج برامج ما بعد الت التارج و إلىمذة المستقبل. وقد تحقق ذلك من خالل توفير حياة تعليمية من التل

 إلىالتدريب على رأس العمل في جميع التاصصات )من الهندسة  خبرة العمل و إلى ،من المدرسة

 فضال عن التعليم المتعلق بالفر  الدولية. ،التسويق إلىالصناعات التحويلية  ،التمويل

 انه في كثير من االحيان ،ت في العالمغيرها من الشركا أو نستلةسواء  ،تجد الكثير من الشركاتو 

 العمل. و انتلك المطلوبة في مك و ،يكون هناك فرق كبير بين المهارات المكتسبة اثناء التعليم

ا ا كبير  تحدي   األعماليعتبر النقص في عدد المرشحين الذين يمتلكون المهارات المطلوبة لتطوير 

ورش عمل في مهارات التوظيف  إقامة إلى نستلةسارعت  ،. للتغلب على ذلكنستلةلشركة 

ا و ،للشباب للمرشحين تدرك  في اماكن تواجد العاطلين عن العمل في المجتمعات المحلية. و أيض 
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ية الابرة العمل إلىا الفتقارهم نظر   ،التحديات التي يواجهها الشباب في المقابالت التقليدية نستلة

نهج  اعاتب إلى نستلةتحتاج لذا ابة على اسئلة المقابلة. عملية لإلج أمثلةعدم قدرتهم على تقديم  و

جديد لتكون قادرة على تمييز عملية الدخول اليها بالتالي يسهل عليهم تبني منهجية التوظيف 

 الجديدة. 

-Strengthسلوبها " نهج نقاط القوة" أ نستلةتوضح هذه الحالة الدراسية كيف طورت شركة 

Based من التركيز على الكفاءات.  عناصر القوة عند توظيف المواهب الشابة بدال  الذي يركز على  و   

 

  (HRM) الموارد البشرية  إدارة

العدد المناسب من الموظفين ذوي  توافر انالموارد البشرية على ضم دارةية إلساسة األيفتركز الوظ

المستقبلية. وهو ما يعرف  الحالية و األعمالالمؤهالت المطلوبة لتلبية احتياجات  المهارات و

 أنلذلك فمن الضروري  األعمال،يشكل الموظفون اكبر تكلفة لشركات  و ،يط القوى العاملةبتاط

ة علياالموظفين لمراقبة ف اندور عن العمل و لتغيبا و ،تاجيةنتقوم وظيفة الموارد البشرية بقياس اال

 المرونة لتلبية متطلبات البيئة التنافسية و إلى األعمالتحتاج شركات و كفاءة الموارد البشرية.  و

القوى العاملة قادرة  انالموارد البشرية الـتأكد من  إدارةه من الواجب على وظيفة انلذلك ف ،المتغيرة

 رات بشكل فعال.يعلى التكيف مع هذه التغ

ف توظ إلىبالتالي فهي تحتاج  ،بشكل سريع األعمالمن الشركات التي تنمو فيها  نستلةتعتبر 

المعارف  الحفاظ على المهارات و استمرار المواهب للمستقبل. و انتظام لضمانجدد ب أشاا 

وتمثل القوى العاملة كبيرة السن تحديا ية في العمل عندما يتقاعد الموظفين االكبر سنا. ساساأل

في  المتنوعة األعمالفي كافة مجاالت  من مجمل موظفيها و %50اكثر من  انحيث  نستلة،خاصا ل

 سنة المقبلة.  15يتقاعدوا في عضون ال  انالشركة من المقرر 

 ،يحدد التحليل الوظيفي المهام المطلوبة و ،يتم القيام بتحليل للوظائف قبل تعيين أي موظفين جدد

المعلومات التي  تستادم ل. واعالتدريب الالزم ألداء الوظيفة بشكل ف نقاط القوة و المهارات و و

يتم ملئ الشواغر اما من خالل التوظيف  و ،عن الوظيفة الشاغرة نلإلعالتوفرت من تحليل الوظيفة 

 التوظيف الاارجي.  أو من داخل الشركة الداخلي

قل أ التوظيف الداخلي اقصر و أنحيث  ،ية للتوظيف الداخلي هي التكلفة المنافضةساسالميزة األ و

في ضمن العمل. لكن المشكلة  الفرد يكون على دراية و أنة اخرى هي هناك فائد و ،تكلفة

ف يتم التوظياشغال.  إلىحتاج يا ا شاغر  ان  الترقية الداخلية تترك مك انالتوظيف الداخلي تتمثل في 

ا جدد قادرين على تقديم أفر وهذا النوع من التوظيف ي و ،الاارج إلىاللجوء الاارجي عند  فكار أشااص 
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 إلىه يحتاج نقد تكون عملية مكلفة عندما يتم التوظيف من الاارج أل و ،جديدة للشركةوتجارب 

 وقت طويل لكي يعرف المنظمة. 

ا في عملية التوظيف من خالل استادام تحوال جذري   نستلةاعتمدت  ،عند البحث عن المواهب الشابة

مكنهم ذلك على التمييز بسهولة بين  قد القوة. و أساسمبادرتها التي تركز على التوظيف على 

في الشركة  دور انهذا يعني  المرشحين ذوي الابرة المحدودة من خالل التركيز على قدراتهم. و

 ليس الكفاءات.  و )نقاط القوة( طار القدرات المطلوبةهو في إعنها  نعالاإل و تحليل الوظيفة

 

 التوظيف 

ظيفة. عن الو نكتابة وثيقتين قبل االعال إلىحاجة  الوظائف، يكون هناك تحليل من تهاءناال بعد

يقوم الوصف الوظيفي بسرد المسؤوليات الرئيسية لهذه العمل حيث لى هي الوصف الوظيفي. واأل

الراتب واالستحقاقات. و  ،ظروف العمل الهدف الرئيس من الدور و و ،بما في ذلك المسمى الوظيفي

 والابرات وتحدد المهارات  ية هي المواصفات الشاصية لمن يشغل الوظيفة. وانالوثيقة الث و

ة و يأساسمعايير  إلىالتوصيف يمكن تقسيم  الصفات الشاصية المطلوبة للعمل. و المؤهالت و

المعيار المرغوب قد  ي هو مؤهل معين مطلوب. وساسقد يكون المعيار األو معايير مرغوب بها. 

 فنية يقوم الموظف الجديد بتطويرها لمرة واحدة. يكون مرتبطا بمهارة 

 ة واألوروبيين العمل انكامل عملية التوظيف مع جميع قو تتوافق هذه الوثائق و انمن المهم  و

الذي صمم لمنع التمييز  و (2010اة )واون المسانية مثل قواون الفر  المتسانقمنها  ينانتشمل قو

تهاء من هذه نبمجرد اال التدريب. و فر  العمل و إلىالوصول العادل  انالعمل وضم انفي مك

 عن فرصة العمل تلك.  نالوثائق يمكن االعال

يستادم الوسائل االجتماعية بما  و ،الفر  الوظيفية على موقع مصمم خصيصا لذلك نستلةتعزز 

تساعد تلك الوسائل في توفير فر   و ،لجذب المرشحين انلينكد  تويتر و فيها الفيس بوك و

عندما تعمل الشركة و التدريب.  مجموعة من المزايا و رواتب منافسة و و ،وظيفية طويلة المدى

هذا  مرشحين على درجة عالية من التفكير. وشركة مسؤولة فذلك يساعد على جذب  هاانعلى 

 . نستلةاالسلوب يقع في قلب ثقافة شركة 

من خريجي  المتدربين و من الاريجين و 115بتوظيف اكثر من  نستلة ميةأكاديفي كل عام تقوم 

ستكون قادرة على  نستلة اناال  األوروبي،على الرغم من ادخال مبادرة توظيف الشباب  المدارس. و

 سنويا.  285 إلىزيادة التوظيف عبر ماططاتها الماتلفة 

      كفاءة التقديم للشركة. و مما يساعد في تحسين سرعة ،ترنتنالتوظيف عبر اال نستلةتستادم 

      ترنت.نهو تقديم الطلب على اال يأتي الجزء التالي من هذه العملية و ،ليوبعد عملية الجذب األ و
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توفير فر  العمل لتلك المجموعة  إلىتظهر الحاجة  أوروبافي  البطالة ارقام ان نستلةتدرك و 

 ية. انالسك

تاطط هذه  ". و Nestlé needs YOUthيحتاج الشباب  نستلةطالق مبادرة " ا إلىقد دفعها ذلك  و

للعثور على  30ممن هم تحت سن  أوروباحاء انمساعدة عشرين الف شاص في جميع  إلىالمبادرة 

تطوير  للحصول على الابرة في العمل و لألفرادمن خالل تقديم الفر   2016عمل بحلول العام 

في المملكة  األعمالفرصة عمل في كافة قطاعات  1900لالق  تستهدف مهارات جديدة. و

فرصة  300ستعرض  ،كجزء من ذلك ايرلندا على مدى السنوات الثالث سنوات المقبلة. و المتحدة و

ون في العثور على عمل بسبب انلئك الذين يعواعطاء الفرصة أل و لابرة في العملمدفوعة إلحالل ا

  العمل.   اننقص الابرة في مك

 

 االختيار 

 ةتستادم الشركات مجموعة متعدد ،مرشح للوظيفة أفضلتركز عملية االختيار على الحصول على 

يوجد هناك تطبيقات ناجحة  نستلة،من االساليب لتناسب احتياجات التوظيف المحددة. في شركة 

 نقاط القوة للحالةمن ذلك اختبار بعد اجراءات الغربلة. يتضترنت نللشروع في مراحل االختبار على اال

 هناك اختبارات رقمية و . و_تزويد المرشحين بنظرة ثاقبة للثقافة والدور الذي تلعبه الشركة_

المرشحين الذين يستكملون هذه المراحل بنجاح  ومرئية تركز على نقاط القوة، مقابالت تليفونية 

 يتضمن مركز التقييم هذا:  و ،مركز التقييم إلىيتم دعوتهم 

 . نقاط القوة أساسة على المقابل -1

يم تقد فنية وال المشاكل أو األعمالتحليل  فياختبار مهارات المرشحين  أجلتمارين كتابية من  -2

 توصيات للعمل. 

 اختبار السلوك في سيناريوهات معينة ألعمال معينة. أجلتقديم عروض من  -3

 االخرين.  شاا األمع مناقشة جماعية إلظهار تفاعل كل مرشح  -4

المهام المصممة لمركز التقييم لمحة عامة لكيفية قيام المرشح بالتصرف في سيناريوهات توفر 

ماتلفة. يقوم المقيمون بمراجعة اداء المرشح ومالئمته الشاملة للدور من خالل المؤشرات السلوكية 

هذه المؤشرات السلوكية هي:  . ونستلةتعد هذه المؤشرات من عناصر القوة لشركة  ية. وساساأل

القدرة على التكيف و  ،سرعة التعلمو  ،المشاريع إدارةو  ،دعمفريق  و ،الكبرياءو  ،توجيه االداء

  اخيرا البصيرة.  و ،العالقات إدارةو  ،االجتماعي

                   نستلة، أكاديميةهم في انيتم تقديم المرشحين الذين نجحوا في مرحلة التقييم ليأخذوا مك

معلومات محددة عن  و نستلة،برنامج تعريفي رسمي إلعطائهم لمحة عامة عن  إلىدعوتهم  و
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كما يوفر البرنامج التعريفي الفرصة لألفراد للتواصل مع المرشحين  ،الوظيفية التي سينظمون اليها

معلومات الحصول على  لألفراديتيح  العليا و دارةيتضمن البرنامج لقاء فريق اإلو للوظائف االخرى. 

يضمن للموظفين الجدد الحصول  يعتبر ذلك هو الجزء الحيوي في العملية وحيث عن الشركة. هامة 

 بداية ممكنة لحياتهم المهنية.  أفضلعلى 

 

  نقاط القوةفوائد استادام النهج القائم على 

 قامت شركة ،2012 عام في الاريجين توظيف لعملية القوة نقاط على القائم التقييم إدخال منذ

 ،مالاألع بالنسبة لشركات. المرشحين و األعمال شركات من كل على تعود التي الفوائد برصد نستلة

        ،٪12 بنسبة العمالء رضا زيادة و تاجية،ناال زيادة في ٪21 بنسبة الماضي العام خالل الفوائد تانك

ا هناك انك .٪67 إلى ٪22 من الفنية األدوار في توظيف النساء في زيادة و  ٪33 بنسبة زيادة أيض 

 القدرة االستيعابية في تحسنا الشركة شهدت و. نستلة ماركة عن للمرشحين التصور االيجابي في

 جذبال حملةتجديد  أعقاب في الطلبات حجم في زيادة ٪50 من يقرب ما مع المتقدمين، من عدد و

. لىواأل السنة في العمل اندور معدل في ٪50 تافيض عن اإلبالغ تم ذلك، على ةوعأل و. للمرشحين

ين تمك بشكل مباشر من خالل تافيض تكاليف التوظيف االضافية و نستلةقد افاد ذلك شركة  و

 للحصول على المواهب.  الشركة من ايجاد منفذ قوي

فقد  ،كذلك اتباع النهج القائم على القوة و ،بالنسبة للمرشحين القادمين من خالل هذه العملية

اكثر  نستلةشركة  انمن المرشحين للوظائف  %96فقد اشار  نستلة،ز في تميي انساعد هذا االسلوب

 ،بروزا مقارنة مع الشركات االخرى التي تقوم بالتوظيف بفضل استادام منهجية قائمة على القوة

من المرشحين  %88في الواقع فقد قال  فضال عن توفيرها تجربة تقييم مبتكرة " يوم في الحياة". و

            . نستلةترنت قد قدمت لهم نظرة واقعية عن دور المرشح في نات على االاالختبار انللوظائف 

اهذا النهج يمكن  انتشير تقارير التغذية العكسية  للنهج القائم على نقاط القوة على  و ف االال أيض 

بشكل نقاط قوتهم من معرفة ختبارات القائمة على نقاط القوة االمن المرشحين القادمين من خالل 

 بغض النظر عن حصولهم على الوظيفة.  أفضل

       لالمقاب من لكل للغاية إيجابية تجربة القوة توفر أساس على المقابلة ان نستلة شركة تعتقد و

 من واحدة المقابلة تان" ك: الشأنالتوظيف في ذلك  احد مدراء قد علق وللوظيفة.  متقدمال و

 األسئلة ان أعتقد و. نفسي أكون ان قادرا على كنت و. ممتعة و لالهتمام إثارة األكثر المقابالت

 .قوتي"  نقاط هي أين و اان من نستلة اظهر لشركة ان لي سمحت القوة، على نقاط القائمة

 للمرشحينبالنسبة  خا  بشكل اعال  ف انه كان القوةنقاط  على القائم النهج متابعة أكدت قد و

 االسلوب يريح هذا. الذين ال يمتلكون أي خبرة أو العمل في ابرةال من األدنى الحد الذين يمتلكون
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 البد قدراتهماظهار  و المقابلة، في وقتهم من القصوى االستفادة تحقيقب لهم يسمح و المرشحين

 انك" :ينمرشحاحد ال علق و. النجاح في المقابلة  أجلمن  عليها التدرب و مثلةاأل على االعتماد من

تقييم ب للمقابلة قد سمحت المبادئ التوجيهية و ،التقييم للتطبيق والجديد اسهل اسلوب المقابلة 

 ". اكثر دقة

            نقاط القوة  أساسالجدول التالي لمالحظة الفرق بين أسلوب المقابالت على  إلىو يمكن النظر 

 و أسلوب المقابالت القائم على الكفاءات:

 نقاط القوة أساسالمقابالت على  الكفاءة  أساسالمقابالت على 

يقوم به  انتوضح ما يمكن 

البحث عن الابرة في عمل  –المرشحون 

معين و ليس البحث عن ما يحب 

 .المرشح القيام به

 النشاط أداء و الدافع،/  الطاقة يوضح

 إلى وصول المرشح تظامان مدى و

 .نقاط القوة تلك استادام

يمكن  – القدرة من ثابت خط على يدل

 جميع في يكون المرشح ماتص ان

 .شطةناال

 مجاالت و و القدرات القوة نقاط يوضح

 .الضعف

 استادام على نوقادر المرشحون

 التي تم اعدادها و السابقة مثلةاأل

 .مسبقا

 لىإهناك بعض االسئلة ال تستند دائما 

اعداد مثل هذا النوع  –التجربة السابقة 

  .من االسئلة اصعب

 يمكن -التحقق من االجابة مسموح 

 .إجابة إلعطاء الناس توجيه

 تكون االسئلة مغلقة و انيمكن 

االسئلة تستالص  -متابعتها بسيطة

 .نقاط القوة من المرشحين

 

 النتائج 

وجود قوة عاملة مرنة من ذوي  ية في المنظمة. وأساستعتبر وظيفة الموارد البشرية وظيفة 

المنظمة اكثر قدرة على التكيف مع التغيرات في السوق.  انالمؤهالت المناسبة يعني  المهارات و

 المرشحين المناسبين توظف المنظمة و اتارت انيضمن االختيار و التوظيف في  تباع نهج مبتكرا ان

 . األعمالمع  ا ويتطورواينمو انالذين يمكن 

المرشحين  قد افاد كل من الشركة ونهج شركة نستلة القائم على نقاط القوة  انف ،نحتى اال

مدى مالئمتها  و المتقدمين. فهو يعطي للشباب ذوي الابرات المحدودة الفرصة إلثبات قدراتهم 

من  و أوروبا،حاء انمن خالل عكس التزام الشركة بالق فر  للشباب في جميع  ،للوظيفة. فمثال

مستوى التحديات في  إلىآخذة في االرتفاع  نستلة انف أوروبا،خالل مبادرتها لتوظيف الشباب في 

  النمو المستمر.  أجلالبيئة الاارجية بينما تقوم بإعداد قوى عاملة من 


