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 :مقدمة 
تعتبر عملية التوظيف من أهم أنشطة إدارة الموارد البشرية ألنها تهدف الى توفير أفضل العناصر كم ذوي الكفاءات 

) البشرية في منع أو تقليل توظيف الشخص الخطأوالمؤهالت الممتازة ، وتعود أهمية عملية التوظيف إلدارة الموارد 
والذي سيكلف المنظمة الكثير خدا ، فبإلضافة الى تكلفته على المنظمة من حيث الراتب والبدالت ( الغير مناسب 

فهناك قد تكون أضعاف أضعاف ذلك والتي تترتب على الخسائر الناتجه عن القرارات الخاطئة التي يقوم بها الشخص 
 .د تصل الى خسارة المنظمة بعض حصتها في السوق بإلضافة الى خسائر أخرى قد تلحق بالمنظمة المعين وق

إن األلمام بسياسة االختيار والتعيين التي تعتمدها المنظمات بهدف تحقيق أهدافها المرجوة أمرا ضروريا في هذ 
وظيفة متطلبات خاصة من مهارات محددة المجال ، وعادة ما تعتمد سياسة االختيار والتعيين هذه على مبدأ أن لكل 

وخبرات عملية مساعدة ، ومؤهالت عملية تيسر أداء الوظيفة المعينه ، لذا يصبح من الواجب المقارنه بين هذه 
المتطلبات وصفات الفرد المتقدم للوظيفة ، ومن ثم المفاضلة بين عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة ، ثم إختيار 

 .اد غير المناسب منهم ستبع‘االفضل بينهم و

وتقتضي عملية تعيين األشخاص دراسة مسبقة ودقيقة للوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية وكذلك دراسة وتعرف 
 .على مصادر الموارد البشرية واألخذ بعين االعتبار الجانب األخالقي في عملية التوظيف 

التي بموجبها تحديد نوعية الموارد البشرية لعموم المنظمة ، توضح عملية إختيار الموارد البشرية اآلليات  واالجراءات 
إن إختيار العاملين المناسبين . إن هذه العملية ترسي الدعائم المتينة لفاعلية المنظمة إذا ما تمت وفق األسس العلمية 

 . المكان المناسب يحقق للمنظمة أهدافها المتمثلة بالكفاءة االنتاجية والربحية من خالل وضع الرجل المناسب في 

 :المتدرب قادرًا على  في نهاية البرنامج التدريبي يكون

 يعرف اهمية االختيار والتعيين . 
 استيعاب اهمية االختبارات في عملية االختيار . 
 استيعاب خطوات عملية االختيار والتعيين . 
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 :ماهية االختيار والتعيين: أوالً 
وما تظهره من تقدير لحجم الموارد البشرية المطلوبة ونوعيتها، مدخالت أيضا تمثل نتائج تخطيط الموارد البشرية 

لوظيفة االختيار والتعيين فهي تحدد العدد المطلوب اختياره من الموارد البشرية التي جري استقطابها ونوعية هذا 
في الوقت المحدد ومنه و ( في األعمال المناسبة)المطلوب ومن ثمة السعي الختياره وتعيينه في المكان المناسب 

بماذا تعرف وظيفتا االختيار والتعيين؟ وما هي أعمية وأهداف : سنجيب من خالل هذا التقديم علي التساؤالت التالية
 .هذه العملية؟

 ( :التوظيف ) تعريف االختيار والتعيين 

الستقطاب مرشحين للعمل يمكن تعريف عملية التوظيف علي أنها مجموعة من الفعاليات التي تستخدمها المنظمة 
 .والذين لديهم الكفاءة والتمييز والقدرة علي المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة

 .ومن الممكن إعطاء عدة تعاريف لالختيار والتعيين 

 :التعريف األول

مات عن فالوظيفة األولي تهتم بجمع المعلو . االختيار والتعيين وظيفتان منفصلتان، ولكن متكاملتان في اآلن معا
األفراد بهدف تقييمهم واتخاذ القرار المناسب بشأن توظيفهم تحت سقف التشريعات والقوانين المتبعة، بينما تعني 
الوظيفة الثانية إيجاد التناسب وتالتطابق بين شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة أو المستحدثة وبين مؤهالت وكفاءات 

 .المتقدم لشغلها

راءات هاتيم الخطوتين فيخدم األهداف المشتركة  لكليهما والمتمثلة بانتقاء األفراد المناسبين أما التطبيق السليم إلج
وتعيينهم في الوظائف التي تحتاج إلي كفاءاتهم ومؤهالتهم ومن ثم االحتفاظ بهم لما يخدم مصالح المؤسسات 

 .اإلنتاجية والخدماتية

 :التعريف الثاني

منظمة النتقاء أفضل المترشحين للوظيفة، وهو  الشخص الذي تتوافر فيه مقومات هو تلك العملية التي تقوم بها ال
ومتطلبات المترشحين للوظيفة، وهو الشخص الذي تتوافر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من غيره ويتم 

 .هذا طبقًا لمعايير االختيار التي تطبقها المنظمة

 :التعريف الثالث

عيين بأنها العملية اإلدارية التي بمقتضاها يقسم المرشحون إلي فريقين، فريق تقبله عملية االختيار والت 
 .المنظمة لتعيينه في الوظائف الشاغرة، وفريق ترفضه أو تؤجله

 :وبناء علي ما سبق من التعاريف فإننا نري أن االختيار والتعيين هو

ألفراد لشغل الوظيفة الشاغرة من أجل زيادة اإلنتاجية االختيار هو تلك العملية التي تسمح للمؤسسة بتعيين أفضل ا
 .وتحقيق أهداف المنظمة
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 :أهداف عملية االختيار والتعيين: ثانيا 
 :تتوجه معظم أهداف اختيار وتعيين الموارد البشرية الكفأة إلي تحقيق الحاجات الرئيسية التالية

 .حاجات المؤسسة -

 .حاجات األفراد -

 .العمالةااللتزام بقوانين  -

 :حاجات المنظمة -أ 

يأتي في طليعة األهداف التي تلي حاجات المنظمة عن طريق اختايار وتعيين األفراد األكفاء ألهداف اإلنتاجية، 
فالمنظمة التي تختار وتوظف النخبة والنوعية من األفراد، وبغض النظر عن التكاليف التي تدفعها مقابل ذلك أنها 

أما المنظمة التي . ع كفايتها وفاعليتها اإلنتاجية والربحية أو اإلنتاجية الخدماتيةتهدف بالدرجة األولي إلي رف
وقد تفشل في الوقت ذاته من االبتجابة لكافة : تختار وتعين أفراد غير أكفاء فتتكبد تكاليف هي بغني عنها

 .حاجاتها االستخدامية أو التوظيفية المختلفة

 :حاجات األفراد -ب 

والتعيين أيضا إلي االستجابة لحاجات األفراد، فاألفراد يريدون االنضمام إلي المنظمات  تتوجه أهداف االختيار
ولتتصور للحظة . التي تؤمن لهم الوظائف والمهن التي تتناسب مع مؤهالتهم وكفاءاتهم طموحاتهم وتوقعاتهم

ولتتصور أيضا مذا تفعل . سبةواحدة ماذا يفكر ويفعل الفرد الذي اختارته المنظمة وعينته في الوظيفة غير المنا
في كال الحالتين يكون الفرد ضحية قرار االختيار . المنظمة بدورها عندما تكتشف أن هذا الفرد صالح للوظيفة

والبد من أن تتحمل المنظمة مسؤوليتها تجاه الفرد والبد أيضا للفرد من أن يتحمل جزءا من . والتعيين الخاطئ
 .ن أن يدرس النتائج المترتبة عن القبول بهالمسؤولية كونه قبل بالعرض دو 

 :االلتزام بقوانين العمالة -ج 

قرارات االختيار والتعيين التي تفتقر إلي االلتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها تعتبر حكمًا قرارات خاطئة 
، والتي (ي، الجسديالعنصرين الجنسي، الدين)إذ تقدر فاتورة دعاوي التمييز بشتي أنواعه . ومكلفة في آن معا

تدفعها المنظمات والشركات التي تتجاهل حقوق األفراد بالمساواة والعدالة في االختيار والتعيين، وخاصة أولئك 
. األفراد الذين حمتهم القوانين والتشريعات، بما فيهم األقليات والنساء والمسنين والمعاقين، بماليين الدوالرات سنوياً 

هداف االختيار والتعيين بمبدأي المساواة والعدالة، بحيث يعطي األفراد الفرص المتكافئة فمن الطبيعي أن تتقيد أ
للحصول علي الوظائف بعيدا عن شتي أنواع التفريق والتمييز، وبحيث يحصل األفراد علي شتي أنواع المنافع 

 .والتعويضات والترقيات بعدالة المنطق والقانون المطلق
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 :تعيينأهمية عليه االختيار وال -د 

فاالستعداد والصالحية . انطالقًا من مفهوم عملية االختيار والتعيين تبرز أهمية األفراد وتعيينهم علي أسس سليمة
لحاقهم باألعمال التي  والقدرة علي تحقيق األهداف هي األسس العلمية في مجال اختيار العاملين بالمنظمة وا 

تستند إلي المبدأ الموضوعي في ضوء الكفاءة والجدارة بما  تتوافق مع استعدادهم وميولهم وقدراتهم وهي أسس
يكفل في النهاية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أمر له أثر بالغ في رفع الكفاءة اإلنتاجية 

 .للمنظمة

 

 :باإلضافة إلي ما تقدم فإن أهمية عملية اختيار العاملين الناجحة ترجع إلي ما يلي

 :لية االختيارأداء الفائم بعم -أ 

 .يعتمد دائمًا إلي حد كبير علي درجة أداء مساعديه( المدير أو مدير األفراد)إن أداء القائم بعملية االختيار 

إن العاملين الذين ال يملكون القدرات المناسبة سوف ال ينجزون أعمالهم بفعالية، وبذلك فإن إنجاز رئيسهم البد 
ارة أن تفرز وتتعرف علي األشخاص غير المناسبين للعمل قبل أن يضعوا أن يتأثر هو األخير، وبذلك علي اإلد

 .أقدامهم علي الباب وليس بعد

 :اختيار األشخاص المناسبين للعمل -ب 

إن الفرز الفعال لألشخاص الذين يتقدمون للعمل في المنظمة مهم بسبب التكاليف التي يمكن أن تتحملها 
يتقدمون للعمل فيها، مما يجب االهتمام باختيار العاملين حتي ال المنظمة في جذب وتعيين األشخاص الذين 

 .تضيع تلك النفقات والمصاريف بدون أي هدف، والذي يتمثل في اختيار األشخاص المناسبين

 :التأكيد علي ضرورة المساواة في االختيار والتعيين -ج 

جراءا ت االختبار، إذ أن تشريعات معظم الدول إن عملية االختيار السليمة مهمة للتأكيد علي قانونية وشرعية وا 
إذ نجد في كثيرًا من محاكم الدول تتطلب ضروةرة إجراء التقييم الفعال . تنص علي ضرورة المساواة في التعيين

 .إلجراءات االختيار والتعيين حتي يضمن أن ال يكون هناك تمييز غير عادل في التعيين

 :وخطواته القائم بعملية االختيار والتعيين: ثالثاً 
بعد ما تم استعراض ماهية عمليتي االختيار والتعيين، نستعرض في هذا المحور من هم القائمون بهذه  

 .العملية؟ وما هي المراحل التي ينبني عليها أساسًا عمليتي االختيار والتعيين؟
 :القائم بعملية االختيار والتعيين -1
يقوم المديرون التنفيذيون بعمليات االختيار، وذلك في المنظمات الصغيرة، أما في المنظمات الكبيرة فإن قرار  

االختيار يشترك فيه أكثر من طرف فإدارة الموارد البشرية تقوم باإلجراءات وتقدم أدوات االختيار، وتقوم بتدريب 
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التنفيذيون مع إدارة الموارد البشرية في عملية االختيار، خاصة  المديرين التنفيذيين علي تطبيقها، ويتعاون المديرون
 .في مرحلة قرار االختيار النهائي

ومن أجل الحصول علي أحسن االختيار فإن إدارة الموارد البشرية تسعي إلي تحقيق أكبر قدر من التوافق  
 :بين مواصفات الشخص ومتطلبات الوظيفة كما هو موضح في الشكل اآلتي

 (9)قم شكل ر 
 العالقة بين الوظيفة والفرد الذي يشغلها

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :مصادر استقطاب الموارد البشرية
علي الرغم من تنوع مصادر الحصول علي الموارد البشرية إال أن الباحثين صنفوا هذه المصادر إلي مصدرين 

 .المصارد الداخلية والمصادر الخارجية: رئيسيين وهما

الداخلية هو اعتماد المنظمة علي الموارد البشرية المتاحة داخل المنظمة والتي المقصود بالمصادر : مصادر داخلية
 :تتوفر فيهم شروط ومتطلبات الوظيفة حيث يتم ذلك من خالل عدة طرق منها

 .الترقية -

 .النقل الوظيفي -

 .اإلعالن الداخلي -

 .المعارف واألصدقاء -

  

 تأهيل من حيث النوع والمستوي
عداد سنواتها  خبر وعملية من حيث مجالها وا 

 مهارات شخصية سواء يدوية أو ذهنية
 مواصفات شخصية تشمل الهوايات

 أداء واجبات معينة
 تحمل مسؤولية معينة
 ممارسة سلطات محددة
 ظروف عمل معينة

 متطلبات الوظيفة مواصفات الشخص
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 :من مزايا هذا النوع من التوظيف

العاملين وبذلك يتحقق الوالء واإلخالص واالستقرار الوظيفي وهذا بدوره يساعد علي  رفع الروح المعنوية لدي -1
 .تحقيق األهداف المنشودة

 .يوفر هذا المصدر عمالة لديها خبرات في العمل وهذا بدوره يقلل تكاليف التدريب -2

 .المحافظة علي القوي العاملة في المنظمة من التسرب في حالة الترقية والتقدم -3

 .المحافظة علي السرية خاصة إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك -4

 .تحفيز الموظفين ورفع قدراتهم من أجل الحصول علي الترقية -5

 :عيوب ومحاذير هذا النوع من أنواع التوظيف

 .حجب خبرات وأساليب عمل جديدة يمكن الحصول عليها من الخارج -1

 .قد يتم سوء اختيار العاملين في حالة الترقية -2

 .موظفين المتقديمن للوظيفة يكون محدود وقليل نسبياً عدد ال -3

 .قد ال تكون المصادر الداخلية بالكفاءة المطلوبة -4

من غير الممكن االعتماد علي المصادر الداخلية فقط في التوظيف مما يضطر المنظمة للبحث  :مصادر خارجية
 :عن مصادر خارجية والتي تتمثل بما يلي

 :الذاتية مباشرة تقديم طلبات التوظيف والسير -أ 

حيث يقوم األشخاص بالتقدم بطلبات التوظيف أو إرسال السير الذاتية بالبريد أو عن طريق االنترنت والبريد  
 .اإللكتروني

 :عن طريق اإلعالن -ب 

 .اإلعالن بالصحف أو الراديو والتفاز وكذلك في المجالت 
 (:استشارات)مكاتب التوظيف  -ج 

بعملية التوظيف بالتنسيق مع المنظمة صاحبة الشبأة حيث أصبحت  وهي عبارة عن مكاتب متخصصة تقوم 
 .هذه الطريقة من التوظيف الفعالة في الوقت الحالي

 :المؤسسات التعليمية -4
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تلعب الجامعات والكليات والمعاهد الفنية دور فعال في توظيف الخريجين حيث ظهرت عالقة وثيقة بين  
مع المنظمات وذلك الستقطاب الخريجين وخاصة المتفوقين منهم من أجل العمل الجامعات والكليات والمعاهد الفنية 

 .لصالح هذه المنظمات وتتطلب هذه الطريقة وضع برامج تدريب فعالة
 :النقابات العمالية -5
 .حيث تعمل هذه النقابات علي تأمين العمل لألفراد وتساعد علي تقليل نسبة البطالة 

 :في عملية االختيار االختبارات وأهميتها:رابعا 
تلجأ المنشأة إلي استخدام االختبارات التنافسية للمفاضلة بين المتقدمين ويعتبر االختيار من أهم المعايير  

 :األساسية والموضوعية في عملية االختبار والتي تهدف إلي تحقيق األهداف التالية

 .اسية أو من سجل الخدمة السابقةاكتشاف صفات ال يمكن التعرف عليها من خالل فحص الشهادات الدر  -1

 .استبعاد أي تحيز من جانب اإلداريين الذين بيدهم اتخاذ قرارات التعيين -2

بعاد العنصر الشخصي من التدخل في تقويم  -3 إقناع المتقدمين للوظيفة بسالمة إجراءات االختبار والتعيين وا 
 .المتقدمين للوظيفة

 :اختبارات التوظيف

تستخدم اختبارات التوظيف حيث أن هذه االختبارات تساعد علي التنبؤ بقدرة الشخص أصبحت كثير من المنظمات 
في عملية التوظيف بل تكون مساعدة ( بمفردها)وأداءه في المستقبل، ويجب أن ال يعتمد علي هذه االختبارات بالكلية 

( ترقية الموظفين)داخلي في عملية االختيار والتوظيف ويمكن استخدام هذه االختبارات في عملية التوظيف ال
 .والتوظيف الخارجي

 :أنواع اختبارات التوظيف

 :اختبارات القدرة علي اإلنجاز -1

 .يقيس هذا النوع من االختبارات مقدرة الشخص علي تأدية العمل وخبرته في فنون مهنته 

 :اختبارات الشخصية -2

رد لمعرفة مدي مالءمتها لطبيعة يهدف هذا النوع من االختبارات إلي الكشف عن جوانب شخصية الف 
 .الخ..الوظيف، ومن المعلوم أنه من الصعب التنبؤ بدقة الجوانب  الشخصية مثل األمانة والصدق

فقد توجه إليك أسئلة عن معتقداتك، مشاعرك، وسلوكك في حاالت معينة، وعادة ال يوجد الكثير من أسئلة  
جة النهائية هي وضع تقدير شخصي لمعرفة ما إذا كان الشخص نعم وال في هذا النوع من المقابالت، لكن النتي

 .يناسب العمل المعلن أم ال
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 :اختبارات ميول الشخص وتوجهاته -3

يقيس هذا النوع من االختبارات رغبة وميل الشخص بالقيام بالعمل الذي سيسند إليه ومدي درجة اندماجه مع ذلك 
 .راد علي اكتشاف العمل الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهمالعمل، ويساعد هذا النوع من االختبارات األف

وقد صممت هذه االختبارات لقياس مستوي معرفتك، أو فهمك لهذا العمل، كاختبارات الطباعة، السواقة، 
 .الخ، حاول أن تعرف عما سيكون االختبار وحاول ممارسته قبل المقابلة....اللياقة،

 :(القدرات الذهنية)اختبار الذكاء  -4

تقيس هذه االختبارات القدرات الذهنية والذكاء وطريقة تفكير الفرد لمواجهة مشاكل العمل وصحة الحكم علي  
 .األشياء فالهدف هو التعرف علي مستوي ذكاء الفرد ومقارنته مع المستوي المطلوب للوظيفة

 :اختبار القدرات -5

 .التذكر والتعبير واالبتكاريقيس هذا النوع من االختبارات قدرة المتقدم للعمل علي 

وقد صممت هذه االختبارات للتنبؤ عن مدي جودة قيامك بمهام معينة، حيث يتم اختبار براعتك في أمور مثل التفكير 
تباع التعليمات، عادة ما تكون هذه المقابالت في شكل  في الكلمات، األرقام، األشكال البيانية، حل المشكالت، وا 

 .هاءه في فترة زمنية محددةاختبار تحريري عليك إن

 
 أخرى من االختبارات أنواع

نظرًا ألهمية االختبارات كوسيلة حيوية في تحديد صالحية المرشحين إلي الوظائف المختلفة، فإننا نطرح المزيد من 
ل أنواع االختبارات ، فهناك أنواع عديدة من هذه االختبارات يمكن للمنظمة استخدام بعض أو كل منها حسب عوام

 :متعددة منها

 .نوع وظيفة الوظائف -1

 .نوع وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة -2

 .اإلستراتيجية التنظيمية -3

وسيتم توضيح هذه الجوانب عند تناول أنواع االختيارات التي يمكن تقسيمها إلي االختبارات التحريرية واالختبارات 
 .العملية

 : Written Testsاالختبارات التحريرية : أوالً 

تعد االختبارات التحريرية من المداخل المهمة في قرارات التعيين وتتنوع هذه االختبارات وفقًا للفائدة المتوفرة والمحددة 
 :ومن أهم أنواع االختبارات التحريرة اآلتي. لكل منها، فلكل اختبار غرض معين
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 : Psychological Testsاالختبارات النفسية  -1

رات السمات الشخصية لألفراد كاالستقرار النفسي والعاطفي، ودرجة الذكاء واالستعداد تقيس هذه االختبا
ومن أنواع هذه االختبارات، اختبارات الذكاء التي تقيس قابلية األفراد علي الفهم ويمكن . لتحمل المسؤولية

وهناك  Intelligence quotient (IQ)المقارنة بين العمر العقلي للفرد مع العمر الزمني من خالل اختبارات 
اختبارات للقابليات الذهنية، حيث يتم استخدام أسئلة محددة يتم اإلجابة عليها من قبل األفراد وتحدد الدرجات 

ومن ثم يتم ترتيب المتقدمين للوظيفة وفق . التي يحصلون عليها وتحول غالبًا هذه الدرجات إلي نسب مئوية
 .هذه النسب

 

 : Aptitude Testsاختبارات االستعداد  -2

يقيس هذا النوع من االختبارات قابلية الفرد العامة علي التعلم، ولذلك فإن هذه االختبارات تستخدم للكشف عن 
إمكانية الفرد لتعلم الوظيفة وأسسها السيما في تلك الوظائف التي تتطلب الدقة والضبط كالبرمجة ومعالجة 

 .المعلومات في الحاسب اإللكتروني

الختبارات ذات أهمية في تمييز القدرات التحليلية والرياضية لدي األفراد المتقدمين للوظائف وهي إن هذه ا
 .بمثابة تنبؤات إلمكانية الفرد في التطور المستقبلي في عمله

 : Interest Testsاختبارات الميول  -3

اختبار الميول : ختباراتتكشف هذه االختبارات عن ميول ورغبات األفراد تجاه األعمال ومن أهم هذه اال
 .المهنية الخاص بجامعة مينسوتا األمريكية

Minnesota Vocational Interest Inventory. 

، إذ تقيس هذه االختبارات درجة رغبة الفرد في Specific Abilities Testsواالختبارات المحددة للقابليات 
مكانية التعلم في مهنة معينة  .العمل المحدد وا 

 : Personality Testsت الشخصية اختبارا -4

وهي قريبة الشبه من  (Temperament)تقيس هذه االختبارات بعض جوانب شخصية الفرد أو مزاجه 
اختبارات الميول من حيث أن كليهما ال يعطي اإلجابة الصحيحة أو الخاطئة بدرجة واضحة، حيث أن 

القدرة علي تقبل المواقف المعقدة ومدي تكييفه االختبارات الشخصية هي للتنبؤ فيما إذا كان الفرد يمتلك 
قامة العالقات اإلنسانية، ولذلك فإن هذه االختبارات  واندماجه مع اآلخرين وقدرته علي التفاعل واالتصال وا 
ذات أهمية لألفراد المتقدمين للوظائف التي تنجز بالتفاعل المباشر مع اآلخرين كالوظائف البيعية 

 .الخ...واإلدارية
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 Minnesota Multipleومن أهم مقاييس اختبارات الشخصية، اختبار مينسوتا للشخصية المتعددة الجوانب 
Personality وهذا االختبار يقيس العديد من السمات الشخصية للفرد كسرعة غضبه وتحمله المواقف ،

 .الصعبة وقدرته علي استماع وجهات نظر اآلخرين وتقبل النقد
 :Knowledge Tests اختبارات المعرفة -5

تقيس هذه االختبارات المعرفة والمعلومات التي يمتلكها األفراد كاختبارات الرياضيات للمحاسبيين واختبارات 
 .األنواء الجوية لكابتن الطائرة

 

 :performance Simulation Testsاختبارات المماثلة في األداء : ثانياً 

للوظيفة لعمل بعض مهام الوظيفة أو كلها، واختبار الطباعة يعد مثاًل تقيس هذه االختبارات قابلية المتقدم  
واضحًا لهذا النوع من االختبارات وكذلك اختبارات العمل علي اآللة الحاسبة وهذه االختبارات تتطلب من المتقدم 

داء المحددة وفق عملية لشغل الوظيفة ممارسة العمل فعليًا وتتم مقارنة مهارته وقابلياته أثناء األداء مع معايير األ
 .تحليل الوظيفة

 :من أهم أنواع اختبارات المماثلة في األداء ما يلي

 :Work Samplingاختبار عينة العمل  -1

إذ بموجب هذا االختبار تتم إناطة مهام معينة للفرد المتقدم للوظيفة ويطلب منه تنفيذها وتتم مقارنة أسلوب 
 .دة موضوعيًا لكيفية ونتائج األداء في تلك الوظيفةونتائج التنفيذ مع المعايير المحد

إن عينات العمل من بين االختبارات األكثر موضوعية في التنبؤ بقدرات المتقدمين للوظائف ومن الممكن 
القول أن السلبية الوحيدة التي تكتنف هذا النوع من االختبارات هو الوقت والتكلفة، إذ أنها تتطلب وقتًا لتحليل 

 .إلي مكوناتها األساسية ومن ثم ت حديد المعدالت القياسية لألداء الوظيفة
 :Assessment Centersمراكز التقييم  -2

 .يتبع األفراد إجراءات محددة في هذه المراكز تحدد قابلياتهم وقدراتهم في أداء الوظائف التي سيرشحون إليها

لمديرين للمواقع اإلدارية المختلفة وفق ما يمتلكونه إن أسلوب مراكز التقييم من األساليب الحديثة في اختيار ا
 :من قابليات وقدرات يتم تحديدها وفق اإلجراءات التالية

 .يتم ضم المتقدمين للوظائف اإلدارية إلي الورشة الخاصة بالعمل اإلدارية ومراكز التقييم -1

. أداء المرشحين من المديرينيتم ترشيح بعض االستشاريين من االختصاصيين والمديرين المتمرسين لمتابعة  -2
 .استشاري( 8-6)وغالبًا ما يكون عدد هؤالء االستشاريين من 
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إعداد أسئلة للمتقدمين ووضعهم في مواقف للكشف عن إمكانياتهم في حل المشكالت اليومية والمفاجئة  -3
 .وكيفية اتخاذ القرارات بصددها وكذلك مناقشة األدوار اإلدارية المختلفة معهم

النتائج والمالحظات حول سلوكيات المرشحين بشكل تحريري أو من خالل أجهزة العرض والتصوير تسجيل  -4
 .ومن ثم تلخيص كافة النتائج

 .ترتيب المرشحين حسب النتائج بهدف اختيار المديرين الذين تكون درجاتهم أعلي من غيرهم -5

ألساليب فاعلية في اختيار المديرين، ففي هو أكثر ا( مراكز التقييم)لقد أشارت بعض الدراسات أن هذا األسلوب 
حالة ( 22)حالة حول درجة فاعلية هذا األسلوب مقارنة باألساليب التقليدية، أشارت النتائج إلي أن ( 23)دراسة لــ 

كانت نتائج أدائهم الفعلي عالية ووفق نفس التوقع، أي أن ترشيحهم علي ضوء إجراءات مراكز التقييم كان ( مديراً )
 .ناجحاً 

 :إدارة الجودة الشاملة واالختبار

العديد من المنظمات الناجحة تستخدم أدوات االختبار لغرض تعيين العاملين ذوي المهارات العالية الذين لهم 
مساهمات جوهرية في عموم المنظمة وفي ظل تطبيقات إدارة الجودة الشاملة فإن المنظمة تركز علي النشاطات التي 

لجودة الشاملة وأهمها التحسينات المستمرة والوالء والثقافة المشتركة، وبمعني آخر فإن المنظمات تتوافق مع متطلبات ا
تسعي إلي إيجاد المقاييس المناسبة للتوافق بين المرشحين والمنظمة ومازالت األبحاث بصدد إيجاد االختبارات 

 .المناسبة لقياس هذا التوافق وجوانب التوافق والتطابق الضرورية

 

 :خطوات عملية االختيار والتعيين: مساً خا

تمر عملية اختيار األفراد المتقدمين للعمل بخطوات أو مراحل محددة، فكل مرحلة تزود اإلدارة بالمعلومات الضرورية 
سنتعرف علي  حول األفراد وتساعد اإلدارة في عملية االختبار وفقًا للمعايير الموضوعية ومعايير األداء المطلوب

راحل أساسية لالختيار من بين المرشحين وتعيين من يتم اختيارهم، هذه هي المراحل من الناحية النظرية، أما ثمانية م
تنفيذها، فيختلف ألسباب إدارية، كحرص إدارة الموارد البشرية االلتزام بها، وأيضا العتبارات قانونية وسياسة المنظمة 

 :، وهذه الخطوات هي 
 : preliminary Interviewالمقابلة األولية 

ومن خصائص هذه . تعد المقابلة األولية ضرورية عندما ال يكون لدي المنظمة برنامج مخطط له في اختيار األفراد
المقابلة قصرها، أي أنها ال تستغرق فترة طويلة حيث تتم مالحظة بعض الجوانب المظهرية في المتقدم للوظيفة 

دث ومعرفة خبراته السابقة وفي بعض األحيان يتم إعداد استمارة خاصة تحتوي علي كالمظهر العام واللباقة في التح
ذا كانت المعلومات تشير إلي استحقاق المتقدم في التعيين يمكن  أسئلة يتم اإلجابة عنها من قبل المتقدم للعمل، وا 

 إعطاؤه استمارة طلب تعيين لملئها
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 :Application Formاستمارة طلب تعيين، وتقديم الوثائق المطلوبة

وتقديم الوثائق ..............توظيف خاصة/ الخطوة األولي في االختيار هي مطالبة المرشحين بإكمال استمارة تعيين
 :المطلوبة، كالشهادات وغيرها

ة أن فغالبًا ما يقدم الباحث عن وظيفة طلب تعيين بالصياغة والتفاصيل التي يعرفها، لذلك تحتاج كل إدارة موارد بشري
تعد استمارة مقننة لطلب التعيين تتضمن كافة المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وتطلب من كل مرشح أن يكملها، 
فهذا يضمن أن يقدم كافة المرشحين كافة المعلومات المطلوبة، وبحيث يمكن تقييم هذه المعلومات يجب أن تتضمن 

 .استمارة طلب التعيين عدة أجزاء
جزء للمعلومات التعريفية األساسية، وجزء ثاني لمعلومات عن الدراسة وثالث عن مواقع العمل فغالبًا ما تتضمن 

 .الخ...السابق ورابع عن النشاطات المهنية األخري،
كما يجب أن تحدد الوظائف المطلوبة، والتي قد تشمل نسخ من شهادات الدراسة وكتب التوصية وغيرها، باإلضافة 

 .ق أخري مهمة للمنظمةإلي صور شخصية وأية وثائ
تحتوي استمارة طلب التعيين علي فقرات معدة للحصول علي معلومات عن األفراد من ناحية المستوي التعليمي 
والعمر والجنس والخبرة السابقة في الوظيفة والحالة االجتماعية وعدد األطفال وغيرها من الفقرات، والنموذج التالي 

 .ارةيوضح شكاًل من أشكال هذه االستم
 ( : 1) نموذج طلب التوظيف 

 نموذج طلب التوظيف
 طلب توظيف

 (:ثالثي)االسم 
 :محل الميالد   : تاريخ الميالد

 :العنوان
 :ما هي الدرجات العلمية التي حصلت عليها

 الشهادة إلي سنة من سنة اسم المدرسة أو الجامعة الدرجة العلمية
     

 :المعرفة باللغات
 التحدث الكتابة اللغة

 متوسط جيد ممتاز متوسط جيد ممتاز
       

 :الوظائف السابقة
 أهم المسؤوليات األجر إلي من الوظيفة مكان العمل

      
 :التدريب والخبرة
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 أهم مكوناته المكان السنة نوع التدريب
     

 

 ( : 2) نموذج طلب التوظيف 
 

 استمارة طلب المعلومات
 .........تاريخ المقابلة     .........االسم الكامل

 .........الوظيفة المتقدم إليها 
 .........الوظائف البديلة 

 .........البديل األول 
 .........البديل الثاني 

 .........الموقع الوظيفي  .........اسم المنظمة  .........الخبرات السابقة 
 .........عدد سنوات الخدمة في الوظيفة السابقة 

 :البيانات الشخصية
 .........رقم الهاتف    .........العنوان الحالي 
 .........العنوان الدائم 

 .........الجنسية 
 .........الموقف من الخدمة العسكرية 

 .........المستوي العلمي 
 .........متوسط الدرجة الحاصل عليها في المرحلة األخيرة من الدراسة 

 .........محكوما بجنحة أو جريمة هل سبق وأن كنت 
 .........نوع الجنحة أو الجريمة 

 .........تاريخ الحكم 
 .........سبب رغبتك في العمل 

 .........في أي مجال تتوفر لديك القدرة علي العمل 
أويد بأن كافة المعلومات المثبتة من قبلي صحيحة وسوف أتحمل المسؤولية في حالة وجود 

 .غير صحيحةأية معلومات 
 .........توقيع طالب العمل   .........مالحظات الموظف المسؤول 

 .........التاريخ 
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 :تحديد أهمية الفقرات في استمارة المعلومات

تقوم بعض المنظمات بتحديد أهمية كل فقرة من الفقرات في استمارة المعلومات وذلك بوضع قيمة أو وزن لكل فقرة 
للوظيفة، إذ أن الفقرات المرتبطة بالوظيفة والعمل تعطي وزنًا أكبر من تلك الفقرات الخاصة بالجوانب وفق أهميتها 

 .الشخصية واالجتماعية

: مثال ذلك توضع درجات أعلي لعدد سنوات الخدمة السابقة ومعدل التخرج في حين يوضع وزن أقل للحالة الزوجية
للحالة الزوجية من الممكن ( 3)أو حد أعلي ( 1)تتراوح بين حد أدني أعزب، متزوج، مع أطفال فعندما توضع أوزان 

 :حسب طبيعة الوظيفة كاآلتي( 8)أو ( 6)وحد أعلي ( 2)أن تأخذ الخبرة أوزانًا تتراوح بين حد أدني 

 (4)سنوات  3 –خبرة من سنة     (2)خبرة أقل من سنة 

 (8)سنوات  6أكثر من     (6)سنوات  6-4من 

 :الفعليين للوظيفة حصر المرشحين
الخطوة التالية في العملية هي مراجعة استمارات طلب التعيين أعاله، ومقارنة المعلومات فيها مع متطلبات إشغال 

فهناك احتمال أن يتقدم بطلب التعيين أشخاصًا يفتقدون : الوظيفة، الستبعاد من يفتقدون الشروط الضرورية إلشغالها
ظيفة خبرة عملية لعدد من السنوات في موقع معين، فيفتقد بعض المرشحين هذا شرطا أو أكثر، فقد تشترط الو 

 .الخ، لذلك من الضروري مراجعة الطلبات المختلفة الستبعاد من هم غير مؤهلين فعالً ....المؤهل

 .وبعد ذلك يمكن إعداد قائمة رسمية بأسماء المرشحين الذين سيتم االختيار من بينهم لشغل الوظيفة

 :عن المرشحين وطلب شهادات وكتب توصيةالتحري 
الخطوة التالية هي التحري عن المرشحين، خاصة من أطراف عملوا معهم أو درسوا لديهم، كما يشمل التحري التأكد 

 .من سالمة الشهادات والوثائق المقدمة

غير مزورة، أو قد تكتب إلي فبالنسبة للشهادات، قد تكتفي إدارة الموارد البشرية من فحص الوثيقة والتأكد من كونها 
المنظمات المختلفة للتأكد من ذلك، فمثاًل إذا قدم طالب التعيين شهادة ماجستير من جامعة أجنبية، قد تتم الكتابة إلي 

 .الجهة المعنية في وزارة التعليم العالي أو التربية أو غيرها لتأكيد سالمة الوثيقة

طلب التعيين تتضمن أسماء المواقع المختلفة التى درس فيها المتقدم لطلب أما بالنسبة للتوصيات، فكما أن استمارة 
 التعيين، فعملية التحرى تقتضي العودة إلى هؤالء لطب تقرير

 .أو سلوكه للتأكد من صالحيته للعمل/ أو معلومات عن أداء الشخص

في هذه . أعدوا تقرير عنهكما قد تطالب االستمارة تقديم نسخ من كتب توصية أعدها أشخاص عرفوا المرشح و 
 .الحالة، تتطلب عملية التحري مراجعة هذه الكتب للتأكد من تمتع المرشح بالؤهالت المطلوبة
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وبما أن هذه الكتب تعد بطرق مختلفة وتتضمن معلومات قد ال تهم المنظمة، لذلك الكثير من المنظمات تضمن 
ء أسماء وعناوين أشخاص معروفين، أسماء يعرفونه ويمكنهم استمارتها لطلب التعيين جزء يطالب فيه المتقدم بإعطا

 .إعطاء تقارير عنه

وفي هذه الحالة تقوم المنظمة االتصال مباشرة بهؤالء المعرفين وتطلب منهم تقديم معلومات عن جوانب محددة في 
 .شخصيته تهم المنظمة وبحيث تكونالتوصية ذات فائدة للمنظمة

فهي تطالب الراغب بالحصول على قبول الطالب، تقوم بالكتابة للمعرفين : الصيغة ونجد بأن الجماعات تعتمد هذه
 .وتطالبهم بإكمال استمارة عنه تتضمن المعلومات التي تهمها

فمثال قد تطالب المتقدم لدراسة الماجيستير أن يعطى : وكلما كان مستوى الدراسة أعلى، كلما اهتمت بذلك بشكل أكبر
 .أما المتقدم لدراسة الدكتوراه، فهي تطالبه بأسماء تتصل هي بهم مباشرة: وصية أعطوها لهأسماء معرفين مع كتب 

فكلما كانت الوظيفة أعلى وأكثر حساسية، كلما أقتضى صيغة تحري أكثر : هذا الوضع يحصل مع منظمات األعمال
أكد من تمتع المرشح بها من والهدف من التحري هو استبعاد من يفتقدون مؤهالت وخصائص مهمة ال يمكن الت. دقة

فمثال، تحتاج . من ذلك أمانة الفرد وحسن التصرف وااللتزام بالواجب وغيرها. وثائقه أو االختبارات التي يجريها
أو قضية / أو منظمة عمل بها بسبب قضية اختالس و/ المنظمة استبعاد من تكتشف بأنه طرد من مدرسته و

 .الخ... ن والزمالء،أو ألنه تشاجر مع الزبائ/ أخالقية و

 

 (:إخضاع المرشحين لالختبارات المطلوبة ) Employment Testاختبارات االستخدام 
تتمثل أهمية اختبارات االستخدام في كونها األدوات الرئيسية التي تمد اإلدارة بالمعلومات الموضوعية حول أداء األفراد 

فق المتوقع بين أداء المتقدم للوظيفة ومتطلبات ومواصفات المتقدمين للعمل حيث تحدد هذه االختبارات مدي التوا
  .الوظيفة

 .Validity and Reliabilityولغرض توفير الموضوعية في االختبارات البد من توفر الصدق والثبات فيها 

 :Reliabilityثبات المقياس 

المقياس في اختيار نفس األشخاص، يقصد بالثبات هو الحصول علي درجات ونتائج ثابتة في كل وقت يستخدم فيه 
فإذا تم تطبيق المقياس علي المتقدمين للوظيفة في أوقات مختلفة وكانت النتائج متطابقة في كل مرة أو متقاربة، عند 

 .بأنه اختبار يتمتع بالثبات( االختبار)ذلك يتم الحكم علي المقياس المستخدم 
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 : Validityالصدق 

يز عند تطبيق المقياس بين األداء المرضي واألداء غير المرضي، أي بمعني آخر أن يقصد بالصدق إمكانية التمي
االختبار الصادق هو ذلك االختبار الذي يقيس فعاًل ما هو مطلوب من المتقدمين للوظيفة وفق متطلبات وخصائص 

 .الوظيفة

 : قد يتطلب شغل بعض الوظائف مؤهالت غير ما يرد في الشهادات الدراسية منها
 :درة حركيةق

 أو/ كاجتياز المرشح لوظيفة كاتب طابعة اختيار سرعة طبع، و

 :قدرات حسية

 أو/ كامتالك من يعمل في صناعة العطور قدرات شم مرهفة، و
 :قدرات معرفية

كأن يتقن اللغة الفرنسية أو اللغة االنجليزية ويعرف عن السوق الفرنسي من سيتعامل مع سوق فرنسي، أو من يتعامل 
 .وق انجليزيمع س

 :قدرات عقلية

 أو/ كأن يتمتع مصمم النظم الحاسوبية بقدرات تحليلية والذكاء، و
 :استعدادات نفسية

 الخ... كأن يتمتع الطيار بقدرة عالية على االستجابة السريعة وبأعصاب هادئة للظروف الطارئة

 ستوى؟كيف تحدد إدارة الموارد البشرية االختبارات المطلوبة اجتيازها وبأي م

المفروض أن تكون هذه المتطلبات مثبتة في الوصف الوظيفي، فهو يجب أن يحددها لكل وظيفة تتطلب قدرات 
إال . الخ... فكل إنسان يستطيع أن يتحرك أو أن يشم أو أن يتحكم بأعصابه،: وخصائص بمستوى يزيد عن الطبيعي

 .البد من تثبيت ذلك في الوصف الوظيفي أن بعض الوظائف تتطلب مستوى يزيد عن الطبيعي والشائع، لذلك

وتتوفر حاليا مئات االختبارات المقننة للكثير مما جاء أعاله، لذلك يجب أن يتضمن الوصف الوظيفي أيضا المؤهل 
المطلوب، االختيار لقياس درجة تمتع الفرد به، ثم المستوى المطلوب لتمتع الفرد به، أي الحد األدنى من الدرجة التي 

 .يحصل عليها الفرد ليستطيع أداء الوظيفة بشكل مقبوليجب أن 

إذا كانت هناك اختيارات مطلوبة، على إدارة الموارد البشرية في هذه المرحلة تنفيذ االختبارات المطلوبة وتحديد الدرجة 
 :وهو ما نقوم بتوضيحه من خالل الشكل الذاتي. التي حصل عليها كل مرشح، وتثبيت النتيجة في ملفه
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 أهم أنواع االختبارات( : 11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 :خصائص االختبار الجيد

تقاس بمدى قدرته على قياس االختبار الجيد هو االختبار الذي يحقق الفرض من استخدامه، أي أن جودة االختبار 
 .الخصائص والصفات المطلوب قياسها

 :ولكي نحكم على جودة االختبار هناك معايير ينبغي التأكد منها وهي
مكانية االعتماد عليه -1  .التأكد من ثبات االختبار، وا 
 .التأكد من صدق االختبار في قياس ما هو مطلوب -2
 .التأكد من تطبيق االختبارات في أماكن أخري -3
 .لتأكد من وجود بيانات معيارية تساعد علي تفسير نتائج االختبارا -4
 .التأكد من عدم تحيز االختبار لفئات من األفراد دون آخرين -5
 .استبعاد العبارات الغامضة وأن يكون سهل الفهم -6
 .أن يكون االختبار قادر علي الحكم علي مقدرة الشخص من حيث الكم والنوع -7
 .قياس مقدرة الفرد وأن يكون معتدل أن يكون االختبار أمينًا في -8
 .أن يتميز االختبار بالثبات -9

 .أن يكون االختبار صالحًا لقياس ما صمم من أجله -11
 .أن يتميز االختبار بالموضوعية -11

  

 اختبارات القيم االختبارات النفسية

 اختبارات سرعة اختبارات القدرات

 اختبارات األداء

 أنواع
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 :Interviewsالمقابالت 
 :مقابلة المرشحين

تهدف هذه الخطوة إلي الخطوة التالية في االختبار، وبعد اكتمال المعلومات عن المرشحين، هي مقابلتهم ،  
الحصول علي المعلومات حول المتقدم للوظيفة للمساهمة في الوصول إلي القرار الموضوعي في اختيار األفراد، فهذه 
الخطوة ذات أهمية كبيرة لكل من المتقدم للوظيفة والقائم أو القائمين بالمقابلة الذين يسعون إلي الكشف عن الكثير من 

إن المقابالت من الوسائل الشائعة في اختبار المتقدمين للوظائف والبد . تهيئها لهم االختباراتالمعلومات التي قد ال 
أن تكون المقابلة منظمة أي مخططة من قبل اإلدارة لتجنب الكثير من المشاكل وللحصول علي المعلومات المطلوبة 

طريقة التصرف وغيره، فالغرض للتأكد من تمتعهم بخصائص أخري قد ال تتضح من الملف، كالمظهر العام و 
األساسي من المقابلة هو الحصول علي معلومات مهمة ال يمكن الحصول عليها من االستمارات والشهادات 
ذا كان  واالختبارات وغيرها، من ذلك مثاًل، تحديد فيما إذا المرشح سينسجم مع العاملين اآلخرين وجو العمل عمومًا وا 

 .لبق يحسن التصرف

 .اآلخر للمقابلة هو تعريف المرشح بالوظيفة والمنظمة وشروط استخدامه للتأكد من قبوله بها وارتياحه لهاوالغرض 

 :يحدد في المقابلة المخططة العديد من المتطلبات من أهمها

تحديد المسؤولين عن المقابلة من بين األشخاص الذين يمتلكون قدرات تفاعلية عالية وكذلك مهارات االتصال  -1
 .دث مع اآلخرينوالتح

تحديد المكان المناسب إلجراء المقابلة فقد تكون المقابلة في إدارة محددة أو مكان محدد للمقابالت أو ضمن  -2
ضفاء نوع من الصداقة بين الجانبين  أي إدارة في المنظمة أو حتي قد تكون خارج موقع العمل إلزالة القلق وا 

وبعض المقابالت اليوم ربما تكون من خالل دعوة المتقدم في ، (المسؤولين عن المقابلة والمتقدم للوظيفة)
 .مطعم والتحدث معه

 .تحديد الوقت المناسب للمقابلة، فقد يكون ضمن أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام -3

عداد األسئلة التي تتطلب إجابات عنها والبد أن تكون هذه األسئلة ذات فائدة في الكشف عن درجة ا لتوافق تحديد وا 
 .بين المتقدم للوظيفة ومتطلباتها، مع تجنب األسئلة التي تسبب اإلحراج والتي لها مساس بالجوانب الشخصية
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 :أنواع المقابالت

 :يمكن تقسيم مقابالت االختبار إلي األنواع التالية

 :المقابالت الفردية  -1

ثل المنظمة، وقد يكون مدير الموارد البشرية، أو تتم المقابلة في هذا النوع من المقابالت بين طرفين، األول يم 
المدير التنفيذي، أما الطرف الثاني فهو طالب الوظيفة، ويمتاز هذا النوع من المقابالت بأنه يضمن تفاعاًل كبيرًا بين 

 .طرفي المقابلة
 :المقابلة التمهيدية-2

ويمكن أن يتم تعبئة طلب التوظيف يجري هذا النوع من المقابالت للحصول علي بيانات ومعلومات أولية  
 .الخاص بالمنظمة خالل هذه المقابلة

 :المقابلة النموذجية-3

تجري هذه المقابلة عن طريق استخدام نموذج يحتوي علي أسئلة صممت للحصول علي معلومات ضرورية  
 .وهذا النموذج يقدم لجميع المتقدمين للوظيفة ويحقق المساواة للجميع

 
 :جماعيةالمقابالت ال -4

 :وقد تأخذ هذه المقابلة أحد األشكال التالية 

 :ممثل المنظمة مع فردين أو أكثر

ويقوم ممثل المنظمة هنا بطرح السؤال، والحصول علي أكثر من إجابة من طالب الوظيفة كما يقوم أيضا  
 .بتقييم اإلجابات ومقارنتها ببعضها البعض

 .بتقييم كل متقدم مقارنة بالمتقدمين اآلخرين ويمتاز هذا النوع من المقابالت بأنه يسمح 
 (:متقدم واحد للوظيفة)أكثر من ممثل للمنظمة مع فرد واحد 

ويمثل المنظمة هنا أكثر من طرف مثل مدير الموارد البشرية والمدير المختص، وأكثر اإلخصائيين في  
وع من المقابالت يسمح بتقييم إجابات المتقدم الموارد البشرية أو الرئيس المباشر للوظيفة المطلوب شغلها، وهذا الن

للوظيفة من أكثر من طرف، ويكون لكل منهم تقييمه المبني علي وجهه نظره، مما يعطي حكمًا عن المتقدم أكثر 
 .شموالً 
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 :أكثر من ممثل للمنظمة مع أكثر من متقدم للوظيفة

ظمة كما سبق توضيحه وأكثر من متقدم وفي هذا النوع من المقابالت يكون هناك أكثر من طرف من المن 
للوظيفة، ويسمح هذا النوع من المقابالت بتقييم المتقدمين للوظيفة مقارنة ببعضهم البعض وذلك من خالل أكثر من 

 .تقييم، مما يجعل عملية التقييم أكثر واقعية ويؤدي إلي إحداث نوع من التكامل في الحكم علي المتقدمين
 :االنفعاليةالمقابلة -5

يستعمل هذا النوع من المقابالت لخلق جو من التوتر لدي األفراد المرشحين ليتعرف علي مدي تحمل وطبيعة  
 .تصرف الشخص أثناء جو من التوتر وفي ظل وجود مشاكل

 
 (:الموجهة)المقابالت المخططة  -6

ويتم مراعاة التسلسل المنطقي في إلقاء يتم في هذا النوع من المقابالت تخطيط األسئلة قبل بداية المقابلة،  
األسئلة، وحساب ردود الفعل المتوقع، وتتخذ هذه المقابالت بدرجة عالية من المصداقية، لكنها ال تسمح في نفس 

 .الوقت بالتفاعل المشترك بين كل من مدير المقابلة والمتقدمين للوظيفة

وعلي المتقدم اإلجابة عن ( ممثل المنظمة)سئلة من المقابل يتم التركيز في هذا النوع من المقابالت علي توجيه األ
 .هذه األسئلة وبالتالي ال يتوفر في هذا النوع من المقابالت المرونة في المقابلة

 (:غير الموجهة)المقابالت الغير مخططة -7

االت أو المواضيع في هذا النوع من المقابالت ال يكون هناك تحديدًا مسبقًا لألسئلة، ولكن يمكن تحديد المج 
التي ستطرح في المقابالت بشكل عام، علي أن يتم توجيه الحديث أثناء المقابلة حسب التفاعل الذي يتم بين مدير 

 .المقابلة والمتقدم للوظيفة، ويأخذ الحوار شكاًل وديًا في هذا النوع من المقابالت

ذا كانت هذه المقابالت تسمح بالتفاعل المشترك بين طرفيها  إال أن درجة مصداقيتها ال تكون عالية  وا 
بالمقارنة بالمقابالت المخططة، كما أن هذه المقابالت تحتاج إلي مهارات عالية في إدارتها لكي يتم الكشف عن كل 

 .المعلومات المطلوب معرفتها عن المتقدم، وتقييم إجابته علي األسئلة

ال يوجد تقيد بمعلومات محددة يجب الحصول عليها، وهذه الطريقة يتسم هذا النوع من المقابالت بالمرونة في األسئلة و 
 .علي العكس من المقابلة الموجهة
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 :المقابالت المختلطة -8

يتم في هذا النوع من المقابالت استخدام خليط من المقابالت المخططة وغير المخططة، فالبد أن تكون  
والبد أيضا أن تكون هناك مرونة في المقابلة لكي تعطي  هناك أسئلة مخططة تسمح بجمع معلومات عن المتقدمين،

الفرصة للتفاعل المشترك بين مدير المقابلة والمتقدمين للوظيفة، وهي أكثر أنواع المقابالت استخدامًا في الواقع 
 .العملي

 :مقابالت حل المشكالت -9

وظيفة في عمله، ويطلب منه حلها يتم في هذا النوع عرض بعض المشكالت التي يمكن أن يواجهها المتقدم لل 
أو عرض ما يجب عمله حيالها، ويتم تقييم إجابة المتقدم من حيث قدرته علي حل المشكلة وأسلوب التفكير الذي 
اتبعه في الحل، ويكون هناك مجااًل للحكم علي صفات المتقدم ولكن من منظور واحد فقط هو قدرته علي حل 

 .المشكالت
 :مقابالت الضغوط -11

تستخدم هذه المقابالت إذا كانت طبيعة العمل تتضمن قدرًا من الضغوط، لذا فإنه يتم في هذه المقابالت  
وتكون هذه المقابالت مفيدة في بعض الوظائف رجال . الكشف عن قدرة الفرد في تحمل الضغوط الناتجة عن العمل

اطف وسريع وبأسلوب غير ودي، ويالحظ رد الشرطة، وفي هذه المقابالت يتم إلقاء األسئلة علي المتقدم بشكل خ
 .فعل المتقدم، ومدي تجاوبه مع األسئلة ومدي تحمله للضغوط

 
 :أسئلة المقابلة الشخصية

 ما هي المواد التي أحببتها كثيرًا؟ وتلك التي أحببتها قلياًل؟ ولماذا؟. 

 ما نوع الوظيفة التي شغلت؟ لماذا تركت؟. 

  وفرتها شخصيًا وكيف؟ما هي نسبة تكاليف دراستك التي. 

 لماذا أخرت هذا النوع من العمل؟. 

 هل تفضل العمل في مكان جغرافي محدد ولماذا؟. 

 ما هو المبلغ الذي تطمح الحصول عليه في عمر الثالثين؟ في عمر الخمسة وثالثين؟. 

 سية هل تعتبر أن الوقت اإلضافي الذي أمضيته أثناء وجودك في الجامعة والمخصص لنشاطات غير درا
 .يستحق العناء ولماذا؟

 ما الذي برأيك يحدد تقدم الموظف أثناء عمله في مؤسسة جيدة؟. 
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  ما هي الميزات الشخصية الناجحة التي تشعر بضرورة توفرها، لكي تنجح في المجال الوظيفي الذي اخترت
 .أو تريد االختيار؟

 لماذا تفضل العمل في هذا النوع من الوظائف؟. 

  اآلخرين أو مع نفسك؟هل تفضل العمل مع. 

 :وهذه بعض األسئلة التي يمكن أن تطرح من قبل صاحب العمل

 أرو لنا قصة.! 

 هل أنهيت خدمتك العسكرية وما هي المهمات التي أديتها؟. 

 متي اخترت اختصاصك الجامعي؟ هل غيرت هذا االختصاص ولماذا؟. 

 ا؟هل تشعر بأنك أنجزت أفضل أعمال الدراسة التي بإمكانك إنجازه. 

  هل واجعت صعوبات في التكيف مع زمالئك في الدراسة؟ مع أساتذتك؟ مع رفاق عملك؟ مع رؤسائك
 .المباشرين؟

 ما السنة الجامعية التي واجهتها األكثر صعوبة؟. 

 هل تفضل العمل مع مؤسسة صغيرة الحجم أو مع مؤسسة كبيرة الحجم ولماذا؟. 

  في هذه األيام؟ماذا تقول عن كيفية عمل هذا القطاع الصناعي. 

 هل تحب السفر؟. 

 ما هو شعورك حيال العمل اإلضافي؟. 

 ما هي سيئات اختيارك لالختصاص الذي درسته؟. 

 هل أنت مع أخذ العالمات بعين االعتبار من قبل عارض الوظيفة؟ نعم، ال، ولماذا؟. 

  لكي تثبت مبادرتك واستعدادك للعمل؟( أو تنوي فعله)ما الذي فعلته. 

 :األسئلة التي يمكن أن يطرحها المتقدم للوظيفةوهذه بعض 

 ما هي أبرز المسؤوليات الرئيسية لهذه الطريقة؟. 

 ما هي الخصال النوعية المطلوبة من الشخص الذي يمكن أن يشغل هذه الوظيفة؟. 

 هل تريد معرفة المزيد عن تدريبي والنواحي األخري المتعلقة به؟. 
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 ي تتطلب انتباه الشخص الذي سوف يشغل هذه الوظيفة؟ما هي بالتحديد المشكلة األولي الت. 

 هل لي أن أعرض عن مكامن قوي مؤسستك؟ هل من مكامن ضعف؟. 

 من هم المنافسين الرئيسيين لمؤسستك؟ وما هي أبرز مكامن قواهم وأبرز مكامن ضعفهم؟. 

 ما الذي يميز مؤسستك عن باقي المؤسسات العاملة في نفس القطاع الصناعي؟. 

  األسواق الرئيسية لمؤسستك؟ما هي. 

 هل من مشاريع لمنتجات أو سلع جديدة لديكم؟ هل من مشاريع شراكة أو اندماج؟. 

 هل تخبرني عن الشخص الذي سوف أعود إليه أثناء عملي معكم؟. 

 كيف تعرف فلسفة مؤسستك؟. 

 هل لديكم برامج تدريب معينة يتزود بها المنضمون الجدد إلي المؤسسة؟. 

  ظفيكم فرص متابعة تحصيلهم العلمي؟ وهل من دعم معين تقدمونه لهم؟هل تعطون مو. 

 هل تطلبون االنتقال إلي وظيفة أخري سواء حاضرًا أو مستقباًل؟. 

 لماذا شغرت هذه الوظيفة اآلن؟. 

 

 :والشكل التالي يوضح نموذجا للمقابلة المنظمة

 .أخبرني عن آخر وظيفة كنت تشغلها؟ ولماذا تريد التغيير؟ -1

 .تتوقع أفضل وظيفة مناسبة إليك؟ ماذا -2

 .ماهي المهام التي تتقنها وتشعر بأنك مستعد ألدائها؟ -3

 .هل من الممكن أن تخبرنا عن تصورك حول فاعلية للعمل اإلداري؟ -4

 .ما هي مشاعرك تجاه المرؤوسين؟ صف لنا ذلك كمشرف؟ -5

 .هل أنت مقتنع بتطورك في الوظيفة السابقة؟ ولماذا ال؟ -6

 .وير ذاتك خالل السنة القادمة؟ما هي خططك لتط -7

 .ماذا يعني النجاح بالنسبة لك؟ -8



 درجة ثانيه -اختيار الموارد البشرية   اخصائي موارد بشريهالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 24   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 .ما هي االنتقادات التي توجه إليك بدرجة كبيرة؟ -9

 .في أي المجاالت حاولت تطوير نفسك خالل السنتين الماضيتين؟ -11

 .ما هو أصعب قرار واجهته وكيف تم اتخاذه؟ -11

 .كيف تخطط لعملك؟ -12

 .ك خالل السنتين الماضيتين؟ما هي أكثر المواقف صعوبة والتي واجهت -13

 .أعطني مثااًل عن نوع المشاكل التي سببت لك قلقًا كبيرًا؟ -14

 .ما هي أهدافك للسنة القادمة؟ -15

 .ما هي أهدافك للسنوات الثالث القادمة؟ -16

 .أية مالحظات أو تعقيبات يمكن إضافتها؟ -17

والنموذج التالي يمكن . يستحقها المتقدمون للوظيفةبعد االنتهاء من المقابلة البد من تقويمها أي تحديد الدرجات التي 
 .االعتماد عليه في تقويم نتائج المقابالت
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 نموذج استمارة تقويم المقابلة( 11)شكل 

 .........الشخص أو اللجنة القائمة بالمقابلة 

 .........القسم 

 .........الموقع الوظيفي 

 .........تاريخ المقابلة  .........الشهادة الدراسية   .........اسم المرشح 
المعايير المعتمدة في  الدرجات

 المقابلة
1 

غير 
 مقبول

1 

تحت 
 المتوسط

2 

 متوسط

3 

 جيد

4 

 ممتاز

االتجاهات ومدي االعتماد  1
 عليه وتحمله المسؤولية

     

السمات الشخصية، مدي  1
 التأثر باآلخرين، التعاون

     

تناسب الدرجة : التعليم 3
العلمية مع متطلبات 

 الوظيفة

     

      الخبرة في الوظيفة 3

      المهارات 2

الطموح والتطور في  2
 الوظيفة

     

      اجمالي الدرجات 12

 .........التوصيات     .........المالحظات األخري 

 .........الرفض         .........القبول  .........عدد سنوات خدمة المتقدم للوظيفة 
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 :االختيار الفعلي وتقديم عرض مشروط للعمل: سادساً 
الخطوة التالية هي ترتيب المرشحين حسب تأهيلهم واختيار األفضل بينهم، ثم تقديم عرض أولي لهم  

يتضمن شروط بالتوظيف، فإذا تم تحديد من سيتم اختيارهم، يمكن للمنظمة أن تقدم لهم عرضًا مشروط بالعمل 
 .االستخدام، فإذا وافقوا علي ذلك، يتم تعيينهم بشرط اجتيازهم للفحوصات الطبية التي قد تكون مطلوبة

 

 (:إجراء الفحص الطبي) Medical Cheek & Placement الكشف الطبي والتعيين : سابعاً 
للوظيفة يتمتع بصحة جيدة، تمكنه من الخطوة الواضحة األخيرة في عملية االختيار هي التأكد من أن المتقدم  

ذا ما اجتاز  أداء العمل بنجاح وفي معظم الوظائف البد أن تكون حدود دنيا للياقة المطلوبة من المرشح للوظيفة، وا 
المرشح هذه المرحلة يتم ترشيحه بقرار تتخذه إدارة الموارد البشرية أو اإلدارة المسؤولة عن التعيينات وفي أغلب دول 

هناك فترة اختبار تتراوح مدتها بين شهر واحد إلي ستة أشهر من تاريخ تسلمه الوظيفة، وهذه الفترة تحدد مدي  العالم
 .صالحية الموظف للوظيفة التي تم اختياره وترشحيه إليها

تخضع الكثير من المنظمات المرشحين للتعيين في وظائف دائمة للفحص الطبي، للتأكد من خلو المرشح من مشاكل 
 .ية معينةصح

وقد يتم إجراء بعض هذه الفحوصات في مرحلة االختبارات لكونها جزء من الشروط التفصيلية لشغل الوظيفة،  
فمثاًل ال يمكن تعيين شخص بوظيفة طيار ما لم يتمتع بمستوي عالي من قوة اإلبصار وحالة صحية ممتازة، هذه 

 .والحسية التي يجب أن يجتازهااالختبارات تكون من بين اختبارات القدرات البدنية 

لذلك، . إال أن المنظمة قد تشترط أيضا خلو العاملين فيها من األمراض المعدية كالتراخوما والسل وغيرها 
 .تخضع كل مرشح للوظيفة الدائمة لهذه الفحوصات قبل التعيين

 :إصدار أمر التعيين: ثامناً 
صدار إذا جاءت نتائج الفحص الطبي إيجابية، تقوم إدار   ة الموارد البشرية بإعداد الوثائق الرسمية للتعيين وا 

أمر التعيين، وقد تشمل هذه الوثائق توقيع عقد أو غالبا ما تحدد مدة التجريب بثالثة أو ستة أشهر، يمكن للمنظمة 
هم، كلما أن تستغني خاللها عن خدمات هذا الشخص بدون تعقيدات إدارية أو قانونية، وكلما كانت الوظيفة أعلي وأ

 .كانت مدة التجريب أطول لتتيح للمنظمة الفرصة للتأكد من سالمة اختيارها

طالما تنتهي فترة التجريب، ويتبين بأن الشخص مناسبًا للعمل، يمكن أن تصدر األمر النهائي، وفي هذه  
 .المرحلة يصبح موظفًا دائما

 :التنوير واالنتساب إلى الوظيفة: تاسعاً 
فمثاًل، إذا تم تعيينه كمعاون . الفرد البد وأن ينتسب إلي الوظيفة التي تم تعيينه لشغلهابعدما يتم تعيين  

 .محاسب، البد نم انتسابه إلي القسم الذي سيعمل فيه كمعاون محاسب
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أكثر المنظمات ال تكتفي بذلك، بل تقوم بعملية تهيئة وتنوير للموظفين الجدد، لتعريفهم علي المنظمة  
 .فيها وتهيئتهم للعمل

 .وغالبًا ما تمتلك المنظمات الكبيرة برنامجًا للتنوير يتضمن استخدام عددًا من الوسائل 

 .والشكل الموالي يلخص الخطوات المتبعة في اختيار وتعيين الموارد البشرية في المنظمة 
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 (12)الشكل رقم 

 الخطوات المتبعة في اختيار وتعيين الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العائد والتكلفة من وظيفة االستقطاب واالختيار:  عاشراً 
 :تحتاج وظيفة االستقطاب واالختيار في أداءها إلي تكاليف كثيرة من أهمها

 .تكلفة مراجعة مواصفات شاغل الوظيفة -

 .تكلفة اإلعالن عن الوظيفة -

 .تكلفة تصميم واستخدام طلبات التوظيف -

 .لوظائفتكلفة المراسالت واالتصال المتقدمين لشغل ا -

 .أتعاب وكالة التوظيف أو مستشار التوظيف -

 .تكلفة االختبارات -

 .تكلفة المقابالت -

 طلب توظيف

 المقابلة المبدئية

 إجراء االختبارات

 المقابالت الشاملة

 التحري عن المتقدم

 التعيين المشروط

 الفحص الطبي

 التعيين

مرحلة غربلة ورفض 
 بعض المشاركين

مرحلة االختيار 
 المشروط

 مرحلة التوظيف
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 .تكلفة ضيافة طالبي التوظيف -

 .تكلفة الترتيبات واإلجراءات الخاصة بالتعيين -

 .تكلفة البدالت والمسموحات الخاصة بالمواصالت والبحث عن السكن، نقل األثاث للموظف الجديد -

ول أن جزء من تكلفة االختيار يكمن في االختيار الفعلي لغير األكفاء، أو أن يكون هناك ونظريًا يمكن الق 
أكفاء من ضمن المتقدمين وال يتم اختيارهم، أما من حيث العائد فإنه غير مباشر، ويتميز بأنه معنوي، ويتمثل في 

 .ةحسن وكفاءة األداء العام أو في حسن أداء باقي وظائف إدارة الموارد البشري

 :مصادر ومعايير عملية االختيار والتعيين:  حادي عشر
سنعالج من خالل هذا العنصر نقطة حساسة تقتضيها عمليتي االختيار والتعيين أال وهي األسس والمعايير  

 :الواجب اعتمادها في هذه العملية، ومنه سوف نركز علي المحاور التالية

 :مصادر عملية االختيار والتعيين -1

 .المصادر الداخلية والمصادر الخارجية: مصدران أساسيان الختيار القوي العاملة وتعيينها، وهماهناك  
 :المصادر الداخلية: 1-1

وهذا يعني أن المنشأة تعتمد في األساس عند تعبئة الوظائف الشاغرة فيها علي العاملين فيها الذين تتوافر  
 :ة، ويستخدم في هذا النوع من المصادر أسلوبان أساسيان همافيهم متطلبات الوظيفة ومؤهالت األشخاص المطلوب

 :الترقية من الداخل -أ

ويقصد به ترقية أحد العاملين في المنشأة إلي الوظيفة الشاغرة والتي تكون في العادة ذات مسؤوليات أعلي  
ما يمكن نقل شخص من وقد يكون هذا الشخص من بين العاملين في نفس اإلدارة أو القسم ك. من وظيفته الحالية

 .إدارة إلي أخري في حال تعذر ترقية شخص إلي تلك الوظيفة من نفس الدائرة
 :اإلعالن والتنافس -ب

أو عن طريق إصدار . وذلك عن طريق لوحة اإلعالنات في المنشأة. وهذا يعني القيام باإلعالن داخلياً  
و وظائف شاغرة مع تحديد متطلبات ومؤهالت تلك إلعالمهم بوجود وظيفة أ( تعميم ذلك علي العاملين)وتوزيع 
وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة لكل من يعتقد أنه مؤهل لتلك الوظيفة، بعد أن تكون إدارة األفراد في . الوظائف

 .المنشأة قد قامت بوضع المعايير واألسس التي سوف يتم اعتمادها في عملية االختيار

 .عادة تشغيل العمالة المتقاعدة أو المحالة علي المعاشوهو إ. كما يضيف البعض هذا األسلوب 
 :مزايا استخدام المصادر الداخلية في االختيار والتعيين

 تؤمن استقرار العاملين في المنشأة، وترفع الروح المعنوية لهم. 

 تخلق الشعور باألمن بين العاملين. 
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 ع المحافظة علي سرية العمل فيهاالمحافظة علي العاملين الملمين بطبيعة المنشأة ومتطلباتها، م. 

 تخفيض التكاليف المالية المترتبة علي إجراءات جذب قوي عاملة من خارج المنشأة. 

  تعمل علي تشجيع المديرين العاملين في المستويات اإلدارية الدنيا للعمل بجد حتي يمكن ترقيتهم إلي مراكز
 .أعلي

 :والتعيين من عيوب استخدام المصادر الداخلية في االختيار

  حجب األفكار واألساليب الجديدة التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة لو أنها قامت باختيار وتعيين أفراد من
الخارج لتعبئة الوظائف الشاغرة فيها، أي حرمان المنشأة من تجديد طاقاتها خصوصًا إذا كانت تعاني من 

التقليدية، وعدم القدرة علي رؤية المشاكل والفرص  الدوران في دائرة القرارات والحلول: مشاكل الركود مثل
 .الجديدة التي يحدثها التغير المستمر في العوامل البيئية

  إصابة الروح المعنوية باالنتكاس إذا ما تم ترقية أفراد غير مالئمين إلي المناصب الشاغرة في حال تطبيق
 .أسس غير موضوعية في الترقية

  المفاضلة بينهم عند الرغبة في إجراء الترقية لوظائف علياقلة عدد األفراد الذين تجري. 

 :المصادر الخارجية: 1-2

قد تلجأ المنشأة إلي المصادر الخارجية للحصول علي األفراد المناسبين لتعيينهم في الوظائف الشاغرة ، وأهم  
 :المصادر الخارجية التي يمكن اللجوء إليها هي

  االنتظارطلبات االستخدام وقوائم. 

  اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة مثل المذياع، والتلفاز، ودور عرض
 .وغيرها....األفالم، والصحف والمجالت

 الجامعات والكليات ومراكز التدريب والمعاهد والمدارس المختلفة. 

 مكاتب التوظيف أو وكاالت االستخدام العامة والخاصة. 

  العملنقابات. 

 توصيات العاملين في المنشأة بمن يعرفونهم من ذوي الخبرة والكفاءة. 

 :مزايا استخدام المصادر الخارجية في االختيار والتعيين

 االستفادة من خبرات ووجهات نظر وآراء وأساليب عمل جديدة نتيجة جذب طاقات جديدة للمنشأة. 

 ها آثار إيجابية كبيرة في المستقبلإقامة عالقات عامة مع جهات متعددة يمكن أن يكون ل. 
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 إمكانية تغيير عادات قديمة في المنشأة من قبل العاملين الذين تم استخدامهم من الخارج. 

  وبشكل عام يمكن القول أن اللجوء إلي المصادر الخارجية الختيار األفراد يجب المنشأة كافة عيوب المصادر
 .الداخلية السابق ذكرها

 :ادر الخارجية في اختيار وتعيين العاملينعيوب استخدام المص

  ضعف الروح المعنوية ألفراد القوي العاملة بالمنشأة وفقدان حماسهم وانخفاض كفايتهم اإلنتاجية، نتيجة عدم
 .ترقيتهم إلي الوظائف العليا، وتفضيل آخرين عليهم من خارج المنشأة

  م والتكيف مع أوضاع وظروف المنشأة، مما يعني حاجة الفرد المعين من خارج المنشأة لفترة زمنية للتالؤ
 .انخفاض إنتاجيته خالل هذه الفترة

  تحميل المنشأة تكاليف الحصول علي هؤالء األفراد من خارج المنشأة سواء كان ذلك في شكل أجور أو رسوم
 .المختلفة تدفع لمكاتب ووكالت االستخدام الخاصة، أو مقابل اإلعالنات في وسائل اإلعالم أو اإلعالنات

 عدادهم للعمل  .تحميل المنشأة تكاليف تدريب العاملين الجدد من أجل تهيئتهم وا 

 عدم القدرة علي التنبؤ بدرجة عالية بمدي مالئمة وصالحية الفرد لكل من الوظيفة والمنشأة. 

 :معايير عملية االختيار والتعيين: ثاني عشر
التي يجب توافرها في المرشح لشغل الوظيفة بمستوي تعبر هذه المعايير عن تلك الخصائص والمواصفات  

وهذه الخصائص والمواصفات تكون مستمدة من تحليل الوظائف بغرض الحصول علي ( أو بنسبة معينة)معين 
مستويات عالية من األداء في تلك الوظائف، وهذه المعايير يتم تجميعها في خصائص معينة مثل التعليم والخبرة 

 .والصفات الشخصية والمعرفة السابقة بالشخص المرشح للوظيفة والصفات الجسمانية

 :ونستعرض فيما يلي هذه المعايير

 :المستوي األكاديمي: 2-1

والتي يمكن عن  -ينمان عن القدرات الحالية من التعليم -لكل وظيفة مستوي تعليمي محدد، وتخصص معين 
 .طريق التدريب المناسب، تحويلها إلي مهارات إدارية

 :اللياقة البدنية: 2-2

تحتاج بعض الوظائف إلي مستويات راقية من المطابقات البدنية لمألداءات الوظيفية، كقوة الذراعين مثاًل،  
 .الخ....وكمستوي طول معين، وكقوة تحمل

 

 :السمات الشخصية: 2-3
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المتكامل في إفراز داخلي، وخارجي وكليهما بمثابة الكل : يمكن تقسيم السمات الشخصية إلي قسمين 
 .سلوكيات الفرد

 توفر الدافعية للعمل، مع اتساق في مكونات الشخصية، واالتزان االنفعالي، وتحري الصدق : السمات الداخلية
 .والوضوح والشفافية

 وفي بعض ...العناية بالمظهره، والتصرفات السليمة، والتفاهم والتعاون، واالبتسامة: السمات الخارجية ،
 .اك متطلبات مثل مستوي الجمال واألناقة للسيدات والتناسق والمظهر الحسن والشياكة للرجالالوظائف هن

 :المعرفة والخبرة السابقة: 2-4

مدي توفر المعارف الحياتية، ومستوي الثقافة العامة، ومستوي الثقافة الخاصة في مجاالت األداء، وعدد  
 .ي مسوغات التعيينسنوات العمل السابقة في نفس المجال، إذا كانت ف

 :التزكية: 2-5

قد تحتاج بعض الوظائف إلي خطابات تزكية للفرد المرشح، وذلك مع أساتذة، أو من األفراد ذوي الحيثية في  
المجتمع، والتي درج عليها المجتمع وسماها الواسطة ويجب هنا علي المنظمات المحترمة، أن تأخذ بها بشفافية 

 .ا جور من أحد علي أحد، في عملية التوظيفوبوضوح، دونما تالعب، ودونم

 :طرق ونتائج عملية االختيار والتعيين: ر ثالث عش
تهدف قرارات األفراد إلي تحقيق التفاعل بين ما يتطلبه العمل وما يتصف به الفرد من قدرات وخصائص  

أفضلهم، وقرارات االختيار والتعيين وتعمل عملية االختيار علي المقارنة بين صفات الفرد ومتطلبات العمل الختيار 
وتعتمد علي التنبؤ بفاعلية األفراد في العمل ويحتوي هذا التنبؤ بأن الفرد المتقدم للوظيفة سيكون أكثر فاعلية في 

 .العمل
 :طرق اختيار األفراد وتعيينهم -1

ري وقدراته المكتسبة الهدف من االختيار هو وضع الشخص المناسب في الوظيفة التي تناسب استعداده الفك 
. بالتعليم والتدريب والممارسة لتحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج بأقل جهد وتحقيق أفضل توافق بينه وبين الوظيفة

 .أما الطرق التي تلجأ إليها المؤسسات الختيار موظفيها والعاملين لديها فمختلفة أنواعها
 :إال أن الطرق األكثر شيوعًا هي التالي

 :ختيار االنتسابي الكيفياال: 1-1

شاعت هذه الطريقة في الماضي وفي معظم بلدان العالم، وتفتضي هذه الطريقة باعتبار مشيئة الحاكم  
لي جانب تلك الطريقة كانت الوظيفة تشغل أيضا بالوراثة فكما تنتقل . المقياس الوحيد الصالح الختيار الموظف وا 

ظيفة العامة تنتقل من السلف إلي الخلف، زد علي ذلك كانت الوظيفة األمالك من الموروث إلي الوارث كانت الو 
 .كالسلعة تشتري وتباع
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وكان من الطبيعي أن تنتشر الرشوة في اإلدارة العامة علي نطاق واسع بحيث لم يعد من الممكن الحصول  
دول النامية ال تزال تأخذ علي خدمة من الدولة دون أن يدفع بالمقابل مبلغ معين من المال، وتشير إلي أن بعض ال

 .هذا النوع من االختيار في بعض الحاالت بسبب ظروفها أو أوضاعها الخاصة
 :االختيار االنتسابي المقيد: 1-2

يشبه هذا النوع من االختيار الطريقة األولي المذكورة سابقًا إلي أنه يوجد فارق واضح بينهما إذ ينبغي هنا أن  
عض الشروط المحددة مثل المعرفة في قوانين األنظمة وتجدر اإلشارة إلي أن الوظائف تتوافر في الموظف المختار ب

 .التي تشغل بهذه الطريقة غالبًا ما تكون الوظائف المرتبطة ارتباطًا وثيقًا برئيس الدولة أو بالمراجع العليا فيها
 :االختيار عن طريق االنتخاب: 1-3

، حيث كان كبار اإلداريين فيها ينتخبون مباشرة من قبل الشعب، عرفت هذه الطريقة في المجتمعات القديمة 
وال تزال هذه الطريقة متبعة في بعض البلدان، وهذه الطريقة وأن كانت تحقق مبدأ الديمقراطية في االختيار إال أنها 

حال رغبته تجهل الموظف المنتحب خاضعًا للرغبات المؤثرات الخارجية، فيضطر إلي إرضاء الجمهور والسيما في 
في تجديد انتخابه للوظيفة التي يشغلها إلي جانب هذه الطريقة االنتخابات األكاديمية التي تعتمدها بعض الدول والتي 

 .تقتضي بأن ينتخب فريق معين من الموظفين موظفًا يعمل في مهنة أو سلك محدد رئيسيًا أو مديرًا عليهم
 :المحجوزةاالختيار عن طريق نظام الوظائف : 1-4

تقوم بعض الوظائف بحفظ مراكز أو وظائف لقدماء أفراد الجيش وقوي األمن الداخلي واألمن العام والسيما  
الوظائف التي ال تتطلب مؤهالت تخصصية ومهارات عالية من شاغليها، وتحفظ هذه الوظائف بكاملها أو بنسبة 

كاستيفاء عدد من السنوات في خدمة السلك العسكري أو  معينة منها لهؤالء األفراد ممن تتوافر فيهم شروط محددة
إصابتهم بعلل ناتجة عن الخدمة وقد تحفظ هذه الوظائف ألرامل وأوالد العسكريين المتوفيين في الخدمة، والسيما إذا 

 .حصلت وفاتهم أثناء الحرب

الوطن وضعوا أنفسهم في  عرفان الدولة بالجميل لمن خدموا: ولحفظ هذه الوظائف هناك مبررات عديدة أهمها 
سبيله واالستفادة من بعض الصفات التي يكون قدماء العسكريين قد اكتسبوها في الخدمة العسكرية كالنظام وغيرها 

 .من المزايا
 :االختبارات علي أساس األلقاب: 1-5

ة مثل تعتمد بعض التشريعات المؤهل العلمي أساسًا لملء بعض الوظائف، والسيما الوظائف التخصيصي 
 .األطباء والمهندسين وغيرهم، وتسمي هذه الطريقة بالمباراة أو االمتحان علي أساس األلقاب

فادات الخبرة وغيرها من المستندات التي تثبت   وبمقتضي هذه الطريقة يقدم المرشحون كل الشهادات العلمية وا 
عطاء معدالت ل كل منها وفقًا ألسس معينة تحددها اللجنة أهليتهم وتتولي اللجنة الفاحصة دراسة هذه المستندات وا 

وتعلن في ضوئها النتائج النهائية، وهذه الطريقة سهلة سريعة وقليلة التكاليف، ألن اللجنة الفاحصة تتولي دراسة ملف 
 .المترشح وتقييمه  وتعطيه عالمة تقديرية إال أنها تكشف دائما عن كفاءة المرشح ومقدرته الواقعية
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 :ريقة االختباراتاالختيار بط: 1-6

يأخذ االختيار بإجراء مسابقات بين المرشحين للوظيفة النتقاء أفضلهم وهذه الطريقة تقضي إلي حد بعيد علي  
 .المحسوبية والفساد والرشوة

 :واالختبارات بصورة عامة ثالثة أنواع رئيسية

 .يقتضي بطرح أسئلة علي المنافسين 
 :االختبار الشخصي أو الشفهي

 .باختبار المقابلة، يهدف إلي التعرف علي شخصية المرشحيعرف  
 :االختبار العلمي أو التنفيذي

 .يهدف لوضع المرشحين وتكليفهم للقيام بمهام الوظيفة التي تم ترشيحهم لها 

 :نتائج عملية االختيار والتعيين -2

 :هناك عدة نتائج تترتب عن عمليتي االختيار والتعيين وهي 
 :عملية االختيارالتكلفة من  2-1

تعتبر عملية االختيار والتعيين مكلفة لذا علي المؤسسات أن تخصص مبالغ معتبرة قصد الحفاظ علي حسن  
سير هذه العملية، والشك أن هناك تكاليف تتحملها المؤسسة في حالة الخطأ في االختيار الذي يتمثل في فصل 

ه التكاليف علي وجه الدقة ومع ذلك يمكن إبراز بعض هذه الموظف أو تركه للخدمة، وقد يكون من الصعب قياس هذ
 :التكاليف كما يلي

 .تكاليف التعيين بما في ذلك الوقت والتسهيالت الالزمة للبحث عن األفراد المرتقبين والمقابالت واالختبارات -

 .تكاليف التدريب بما في ذلك الوقت الضائع إلدارة األفراد -

 .عادة ما يفوق ما يقدمه هذا الفرد من إنتاج( المتدرب)جديد األجر الذي يحصل عليه الفرد ال -

 .ارتفاع معدالت الحوادث في الغالب بالنسبة للموظف الجديد -

 .فقدان اإلنتاج في الفترة ما بين فصل العامل القديم واختيار الجديد -

فراد المختارين دفع أجور إضافية في حالة زيادة حاالت الفصل وما ينجم عن ذلك من مخاطر في مقابلة األ -
 .الجدد
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 أنواع االختبارات: عشر  رابع
نظرًا ألهمية االختبارات كوسيلة حيوية في تحديد صالحية المرشحين إلي الوظائف المختلفة، فإن المبحث  

الحالي يركز علي أنواع االختبارات الخاصة باستخدام العاملين، فهناك أنواع عديدة من هذه االختبارات يمكن للمنظمة 
 :استخدام بعض أو كل منها حسب عوامل متعددة منها

 .نوع وظيفة الوظائف -1

 .نوع وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة -2

 .اإلستراتيجية التنظيمية -3

وسيتم توضيح هذه الجوانب عند تناول أنواع االختيارات التي يمكن تقسيمها إلي االختبارات التحريرية  
 .واالختبارات العملية

 : Written Testsاالختبارات التحريرية  :أوالً 

تعد االختبارات التحريرية من المداخل المهمة في قرارات التعيين وتتنوع هذه االختبارات وفقًا للفائدة المتوفرة  
 :ومن أهم أنواع االختبارات التحريرة اآلتي. والمحددة لكل منها، فلكل اختبار غرض معين

 : Psychological Testsاالختبارات النفسية  -1

تقيس هذه االختبارات السمات الشخصية لألفراد كاالستقرار النفسي والعاطفي، ودرجة الذكاء واالستعداد  
ومن أنواع هذه االختبارات، اختبارات الذكاء التي تقيس قابلية األفراد علي الفهم ويمكن المقارنة بين . لتحمل المسؤولية

وهناك اختبارات للقابليات  Intelligence quotient (IQ)ني من خالل اختبارات العمر العقلي للفرد مع العمر الزم
الذهنية، حيث يتم استخدام أسئلة محددة يتم اإلجابة عليها من قبل األفراد وتحدد الدرجات التي يحصلون عليها 

 .النسب ومن ثم يتم ترتيب المتقدمين للوظيفة وفق هذه. وتحول غالبًا هذه الدرجات إلي نسب مئوية
 

 : Aptitude Testsاختبارات االستعداد  -2

يقيس هذا النوع من االختبارات قابلية الفرد العامة علي التعلم، ولذلك فإن هذه االختبارات تستخدم للكشف عن  
ات إمكانية الفرد لتعلم الوظيفة وأسسها السيما في تلك الوظائف التي تتطلب الدقة والضبط كالبرمجة ومعالجة المعلوم

 .في الحاسب اإللكتروني

إن هذه االختبارات ذات أهمية في تمييز القدرات التحليلية والرياضية لدي األفراد المتقدمين للوظائف وهي  
 .بمثابة تنبؤات إلمكانية الفرد في التطور المستقبلي في عمله

 : Interest Testsاختبارات الميول  -3
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اختبار الميول : األفراد تجاه األعمال ومن أهم هذه االختباراتتكشف هذه االختبارات عن ميول ورغبات  
 .المهنية الخاص بجامعة مينسوتا األمريكية

Minnesota Vocational Interest Inventory. 

، إذ تقيس هذه االختبارات درجة رغبة الفرد في Specific Abilities Testsواالختبارات المحددة للقابليات  
مك  .انية التعلم في مهنة معينةالعمل المحدد وا 

 : Personality Testsاختبارات الشخصية  -4

وهي قريبة الشبه من  (Temperament)تقيس هذه االختبارات بعض جوانب شخصية الفرد أو مزاجه  
اختبارات الميول من حيث أن كليهما ال يعطي اإلجابة الصحيحة أو الخاطئة بدرجة واضحة، حيث أن االختبارات 

ية هي للتنبؤ فيما إذا كان الفرد يمتلك القدرة علي تقبل المواقف المعقدة ومدي تكييفه واندماجه مع اآلخرين الشخص
قامة العالقات اإلنسانية، ولذلك فإن هذه االختبارات ذات أهمية لألفراد المتقدمين  وقدرته علي التفاعل واالتصال وا 

 .الخ...كالوظائف البيعية واإلداريةللوظائف التي تنجز بالتفاعل المباشر مع اآلخرين 

 Minnesota Multipleومن أهم مقاييس اختبارات الشخصية، اختبار مينسوتا للشخصية المتعددة الجوانب  
Personality وهذا االختبار يقيس العديد من السمات الشخصية للفرد كسرعة غضبه وتحمله المواقف الصعبة ،

 .ين وتقبل النقدوقدرته علي استماع وجهات نظر اآلخر 
 :Knowledge Testsاختبارات المعرفة  -5

تقيس هذه االختبارات المعرفة والمعلومات التي يمتلكها األفراد كاختبارات الرياضيات للمحاسبيين واختبارات  
 .األنواء الجوية لكابتن الطائرة

 :performance Simulation Testsاختبارات المماثلة في األداء : ثانياً 

تقيس هذه االختبارات قابلية المتقدم للوظيفة لعمل بعض مهام الوظيفة أو كلها، واختبار الطباعة يعد مثاًل  
واضحًا لهذا النوع من االختبارات وكذلك اختبارات العمل علي اآللة الحاسبة وهذه االختبارات تتطلب من المتقدم 

وقابلياته أثناء األداء مع معايير األداء المحددة وفق عملية لشغل الوظيفة ممارسة العمل فعليًا وتتم مقارنة مهارته 
 .تحليل الوظيفة

 :من أهم أنواع اختبارات المماثلة في األداء ما يلي

 :Work Samplingاختبار عينة العمل  -1

أسلوب إذ بموجب هذا االختبار تتم إناطة مهام معينة للفرد المتقدم للوظيفة ويطلب منه تنفيذها وتتم مقارنة  
 .ونتائج التنفيذ مع المعايير المحددة موضوعيًا لكيفية ونتائج األداء في تلك الوظيفة
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إن عينات العمل من بين االختبارات األكثر موضوعية في التنبؤ بقدرات المتقدمين للوظائف ومن الممكن  
لفة، إذ أنها تتطلب وقتًا لتحليل الوظيفة القول أن السلبية الوحيدة التي تكتنف هذا النوع من االختبارات هو الوقت والتك

 .إلي مكوناتها األساسية ومن ثم ت حديد المعدالت القياسية لألداء
 :Assessment Centersمراكز التقييم  -2

 .يتبع األفراد إجراءات محددة في هذه المراكز تحدد قابلياتهم وقدراتهم في أداء الوظائف التي سيرشحون إليها 

ز التقييم من األساليب الحديثة في اختيار المديرين للمواقع اإلدارية المختلفة وفق ما يمتلكونه إن أسلوب مراك 
 :من قابليات وقدرات يتم تحديدها وفق اإلجراءات التالية

 .يتم ضم المتقدمين للوظائف اإلدارية إلي الورشة الخاصة بالعمل اإلدارية ومراكز التقييم -6

. االختصاصيين والمديرين المتمرسين لمتابعة أداء المرشحين من المديرين يتم ترشيح بعض االستشاريين من -7
 .استشاري( 8-6)وغالبًا ما يكون عدد هؤالء االستشاريين من 

إعداد أسئلة للمتقدمين ووضعهم في مواقف للكشف عن إمكانياتهم في حل المشكالت اليومية والمفاجئة  -8
 .األدوار اإلدارية المختلفة معهم وكيفية اتخاذ القرارات بصددها وكذلك مناقشة

تسجيل النتائج والمالحظات حول سلوكيات المرشحين بشكل تحريري أو من خالل أجهزة العرض والتصوير  -9
 .ومن ثم تلخيص كافة النتائج

 .ترتيب المرشحين حسب النتائج بهدف اختيار المديرين الذين تكون درجاتهم أعلي من غيرهم -11

هو أكثر األساليب فاعلية في اختيار المديرين، ( مراكز التقييم)أن هذا األسلوب لقد أشارت بعض الدراسات  
( 22)حالة حول درجة فاعلية هذا األسلوب مقارنة باألساليب التقليدية، أشارت النتائج إلي أن ( 23)ففي دراسة لــ 

علي ضوء إجراءات مراكز التقييم  كانت نتائج أدائهم الفعلي عالية ووفق نفس التوقع، أي أن ترشيحهم( مديراً )حالة 
 .كان ناجحاً 

 :إدارة الجودة الشاملة واالختبار

العديد من المنظمات الناجحة تستخدم أدوات االختبار لغرض تعيين العاملين ذوي المهارات العالية الذين لهم  
ركز علي النشاطات التي مساهمات جوهرية في عموم المنظمة وفي ظل تطبيقات إدارة الجودة الشاملة فإن المنظمة ت

تتوافق مع متطلبات الجودة الشاملة وأهمها التحسينات المستمرة والوالء والثقافة المشتركة، وبمعني آخر فإن المنظمات 
تسعي إلي إيجاد المقاييس المناسبة للتوافق بين المرشحين والمنظمة ومازالت األبحاث بصدد إيجاد االختبارات 

 .افق وجوانب التوافق والتطابق الضروريةالمناسبة لقياس هذا التو 
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