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I.  مقدمـة البحـث: 
هديد قد تتعرض إليه المؤسسة ، يظهر في اإلنتقـال نحو اقتصاد لسوق مفتوح ، حيث إن أكبـر ت

أصبح نجاح المؤسسة في ظـّل العولمـة ، يعتمد كثيراً على نوعية مواردها البشرية ، وعلى قدرتهـا على 

ة والتكنولوجيم ، أكثر من اعتمادها على مواردها الماديف مع محيط سريع التقدة التكي .  

  

ونظراً للظّـروف االجتماعية واالقتصاديـة الصعبة الّتي ورثتـها المؤسسة الجزائريـة عـن 

االستعمار ، ولنوعية السياسة الّتي انتهجتها في محاوالتـها لتجنّب اإلنهيار ، كانت مؤسساتنـا تتسابق في 

و الغير موضوعية في تسييـر مواردها إهمالها للجانب البشـري ، وفي اعتمادها على الطّـرق الالّعقالنية 

  .البشرية ، مما ترتّبت عنه نتائج وخيمة ال تزال المؤسسات الجزائرية تعاني منها إلى يومنا هذا 

  

إالّ أن قوانين اقتصاد السوق ، ومشكلة انخفاض قيمة الدينار ، سلّطت الضوء على جوانب ذات 

ئري في سياسته التنظيمية ، مما أبرز أهمية النّظر في حالة العامل أهمية كبيرة كان قد أهملها المسير الجزا

  .الجزائري خاصة ، وسياسة المؤسسة الجزائرية في تنظيمها لمواردها البشرية عامة 

  

وتحت ظّل هذه التّغييرات ، أخذت مهام مدير الموارد البشرية تتنوع وتصبح أكثر تعقيداً ، وتتدعم 

 جديدة تدفع بها نحو العلمية والموضوعية ، إلى أن أصبح مدير الموارد البشرية يساهم بدرجة بأفكار ومفاهيم

  .كبيرة في استراتيجيات تطوير المؤسسة ككّل 

  

ومن أهم متطلّبات التّسيير الفعال للموارد البشرية ، أن يرافق مخطّط تطويـر الموارد البشريـة 

لتطوير المؤس قّـة الّتي المخطّط العامسة ، وذلك باالعتماد على إجراءات اختيار وتوظيف مخطّطة بنفس الد

الشّيء الّذي يدفع بالمكلّف بالتّوظيف ليس فقط إلى البحث عن الكفاءات . تعطى ألي عامل من عوامل اإلنتاج 

ن موارد بشرية ، والعمل الالّزمة ، بل يتعداه إلى تشخيص وتحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة م

على رفع حظوظ النّجاح والتقدم المهني للعمال الجدد ، وتحقيق الفعالية الكافية ، والقيمة المضافة المنتظـرة 

  .من إجراءات التوظيف 

  

ونظراً ألهمية االختيار المهني في تسيير الموارد البشرية ، والدور الّذي تلعبه في تحديد نجاح أو 

ة المـوارد البشرية ، أخذ المهتمـون بالموضوع يولون اعتباراً خاصـاً لطرق ومناهج اختيـار فشل سياس

المستخدمين والبحث عن إمكانية إخضاعها لطرق تجريبية سواءاً إلثبات صحتها وموضوعيتها ، أو لتحسينها 

  .وجعلها أكثر صدقاً وثباتـاً 
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ة التّوظيف وعلى الطّرق والتقنيات الّتي يتم من خاللها وهذا ما دفعنا إلى تسليط الضوء على عملي

ومن أبرز النّقاط الّتي . اختيار اليد العاملة المناسبة ، كونها من أهم خطوات العملية التخطيطية في المؤسسة 

ون قادراً قد تساعد أو تعرقل عملية الوصـول إلى األهداف المسطّرة ، فعملية إيجاد الرجل المناسب الّذي يك

على تقلّد منصب عمله وتحمل مسؤوليات مهامه على أكمل وجه ، يعتبر من النّقـاط المؤدية للنّجاح المهني 

  . وأصعبها تحقيقاً ، وذلك سواءاً للفرد أو للمؤسسة 

  

II.  تحديـد مشكـل البحـث : 
  

فرغم . قدمـاً معتبراً قد عرفت سياسة التّوظيف بالمؤسسات الجزائرية ، خالل السنوات األخيرة ت

 ال يزال بعيداً عن األضواء ، إالّ أنّه بدأ يتجسد في االهتمام المتزايد باتّخاذ – كموضوع بحث وتطوير –أنّه 

وتبنّي سيرورة عامة الختيار الموارد البشرية ، تحديد الحاجات الفعلية ، واستعمال أدوات وإجراءات اختيار 

  .أكثر موضوعيـة 

  

ي مؤسسة يكون حسب قراراتها الداخليـة ، ضغوطات المحيـط ، وقدرة تكيـف ومرونة  فنمو أ

إذاً فهو يقوم أساساً على قدرتها على اختيار طاقاتها البشريـة ، وتوجيه هذه الطّاقـات . مواردها البشرية 

  .تهم األدائية والمعرفية بذكاء وحكمة نحو أهدافها العامة ، وهذا باألخذ بعين اإلعتبار طموحاتهم وقدرا

  

لكن رغم التّقارب في طبيعة المشاكل المتعلّقـة بسوق العمل ، الالّتوازن بين العرض والطلـب ، 

، يبقى تأثير هذه العوامل على سياسة االختيـار المهني مختلف ، ... درجة التخصص في المهن وتعقّـدها 

  .ية لكّل مؤسسة حسب الظّروف االجتماعية واالقتصادية والثّقاف

  

وبالتّـالي تقوم النّظم المستخدمة في عمليـات التّوظيف واالختيار المهني ، على مناهج تقييميـة 

مختلفـة ومتباينة فيما بينها من مؤسسـة ألخرى ، فنجدها تتبايـن بين الطّرق الالّعقالنية المستخدمة بدون 

  .ق التقييمية العلمية القائمة على تحقيق األهداف المحددة دراسة دقيقة للنّتائج المترتّبة عنها ، والطّر

  

ولم يزد هذا التنـوع واالختالف في المناهج ، إالّ من تخوف المؤسسات من عمليات التّوظيف ، 

فانصب بذلك اهتمام أصحاب العمل في نقطة واحدة تتجسد في السـؤال . والتّشكيك في فعاليتـها وصدقها 

هل عمليـة التّوظيف المتّبعة توفّر أحسن المترشّحين للمنصب ؟ وهذا السؤال يدفع بنا إلى التّفكير : التّـالي 

في نوع األدوات المستخدمة في االختيار والتوظيف ، نوع العالقة بين المشغّل وطالب العمل ، مدى علمية 
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، وغيرها من النّقـاط الّتي ... للمؤسسة وموضوعية محددات اتّخاذ القرارات ، كما تحقيق األهداف العامـة

تزيد من تعقّـد مسؤوليات المختص في عملية التّوظبف ، ومن خطورة القرارات الّتي يتّخذها ، على تحقيق 

  .أهداف السياسة العامة للمؤسسة 

  

قييـم وغالباً ما نشك في صدق عملية االختيار ، ونرجع أسبابـها إلى النّقص في صحة أدوات التّ

وتقنيـات االختيار ، إالّ أنّه قد يكون المشكل مطروحاً في مراحل متقدمـة على مستوى تحديد المتطلّبـات 

  .الفعلية للمؤسسة من كفاءات أو مرحلة أخرى في سيرورة االختيار المهني 

  

نّه من الواجب وأمام كّل هذا التّشابك والغموض حول عملية التّوظيف واالختيار المهني ، ارتأينا أ

أن نتعرض بشكل دقيـق وموضوعي لكّل خطوات هذه السيرورة ، شارحين بوضوح كّل خطـوة وآثـارها 

 سة بشكل عامة للمؤسوعلى األهداف العام ، ة على عملية التّوظيف بشكل خاصة واإليجابيمحاولين . السلبي

توظيف علمية ، وهادفـة لوضع الرجل المناسب في بذلك مساعدة المهتمين بهذا المجال ، على إقامة عملية 

  .المكان المناسب 

  

وبـذلك يظهر جليـاً أن المشكل المطروح خالل هذا البحث ، يتعلّـق بسيرورة عملية التوظيف 

واالختيار المهني ، وبنوع التقنيـات المستخدمة في كّل مرحلة من مراحلها ، ومدى علمية وموضوعية هذه 

  .ت المعتمد عليها في اختيار أحسن المترشّحين للمناصب التقنيا

  

وإللقاء نظرة أكثر شمولية على هذا الموضوع ، وعلى نوع التّباين الّذي يعتريه ، اخترنا دراسته 

من خالل مجموعة مؤسسات جزائرية ، تختلف بين العمومية والخاصة ، بهدف التعرف بشكل أوضح على 

 .جراة ، وعلى أهم التقنيـات المستخدمة في اختيار الموظّفين بالجزائر عمليـات التوظيف الم

  

III.  الهـدف مـن البحـث: 
  

لكّل موضوع بحث أهداف يسعى الباحث إلى تحقيقهـا ، وموضوع بحثنا كغيره من المواضيع ، 

 وهـو يطمح إلى بحـث وفهـم موضوع أثـار اهتمام الكثيـر من الباحثيـن خالل اآلونـة األخيـرة أال

، إالّ أن تناوله كان نوعاً ما محدوداً رغم أهميته البالغة في عالم الشّغـل ، " االختيـار المهني للموظّفين " 

الشّيء الّذي أثار فضولنا ورغبتنـا في التّقصي التّنقيب بشكـل أدقّ ، يسمح لنا باإلحاطة بكـّل جوانب هذا 

  .الموضوع 
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من دول العالم الثّالث ، بدأت تعاني من شبح البطالة ، ومن األخطار والدولة الجزائرية كنظيراتها 

االجتماعية والثّقافيـة الّتي تنجر وراء ذلك ، كما بدأ سوق العمل يعرف تطوراً مخيفـاً لطلبات العمل على 

  .حساب عروض الشّغل المتوفّرة 

  

رجل المناسب في المكان المناسب ، فأمام زيادة التّنافس بين المترشّحين ، ومحاولة لتحقيق مبدأ ال

تظهر الحاجة إلى إنتهـاج طريقة علمية وموضوعية الختيـار الموظّفين ، ما يجعل لموضوع بحثنا عدة 

  :أهداف ، نذكر أهمها فيما يلي 

  .إظهار مدى أهمية علمية االختيار المهني خالل التّوظيف  

إبراز أهميـة كّل مرحلة على العامل التعرض لسيرورة التّوظيف مرحلـةً مرحلة ، و 

  . وعلى المؤسسة ككـّل 

التعرف على أحسن تقنيـات االختيار المهني ، وأفضلها في الحصول على نتائج موضوعية  

  .وإيجابيـة 

إلقاء نظرة على المؤسسات الجزائرية ، وعلى سياسة التّوظيف واالختيار المهني ، ومحاولة  

  . الميدان تقييـم فعاليتها في

المعرفة الدقيقة لألهمية النسبية لمختلف التقنيـات المستخدمة الختيار الموظّفين بالمؤسسات  

  .الجزائريـة 

تشخيص نوع المشاكـل ومصدر العراقيل الّتي يالقيـها المسؤول عن عمليـة التّوظيـف  

  .واالختيار المهني بالمؤسسة 

 تراعي جميع المعنيين بعملية التّوظيف واالختيار المهني اقتراح حلول عمليـة وعقالنيـة ، 

  .بالمؤسسـة 

  .المساهمة في تعديل المفاهيم الخاطئة ، وتحسين إجراءات االختيار بالمؤسسات الجزائرية  

  

فبتحديـد النّقائـص الّتي يعاني منها موضوع التّوظيف واالختيـار المهني ، نتمكّن من تكويـن 

 الواقـع الجزائري ، ونحاول بذلك أن نساهـم في رسم وتعديـل مساره في الوجهـة صـورة أوضح عن

  .الصحيحة 

  

وبهـذا نأمـل أن تحضى هذه الدراسة المتواضعة باهتمـام المختصين في الميـدان ، وخطـوة 

ية المؤسسـات أولـى إلبراز وتطوير هذا المجال الّذي يلعب دوراً هامـاً في تسيير الموارد البشريـة وتنم

  .واالقتصـاد الوطني 
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IV.  اإلشكاليـة: 
  

تمثّل القـوة البشريـة العمود األساسي الّذي تنطلق به المؤسسة نحو تحقيـق التطور والنّجاح في              

السـوق الوطنية أو العالمية ، وذلك من خالل االستغالل الموضوعي للقدرات التقنيـة والذّهنية الّتي تملكها               

  .ا بتحسين ومضاعفة إنتاجها ، وتنظيمها في إطار اقتصادي واجتماعي معين وتسمح له

  

ولقد أدى التّنافـس االقتصادي كما التطور االجتماعي والثّقافي ، إلى زيادة االهتمام بعامل النّجاح              

  " .عملية التّوظيف " المهني ، والمرتبط أساساً بأول خطوة مؤدية إلى ذلك أال وهي 

  

ض إلى       وللتطرة يجب التعرات المستخدمة ، مدى         : ق لهذه العمليمراحلها ، إجراءاتها ، نوع التقني

، وغيرها من النّقاط االستراتيجية الالّزمـة لتحقيـق    ..فعاليتها ومصداقيتها في الوصول إلى النّتائج المطلوبة      

  .األهداف العامـة للمؤسسة 

  

ر المهني ضمن سيرورة عملية التّوظيف ، كانت التّسـاؤالت         وألنّنـا ركّزنا في بحثنا على االختيا     

كثيـرة ومتشعبـة حسب ضخامة الموضوع وأهميتـه العظيمة ، إالّ أنّنا حاولنـا اإللمام بمختلف جوانـب              

  : الموضوع ، من خالل تحديد بعض األسئلة الّتي تمثّل إشكالية بحثنا ، والّتي تأتي صياغتها كالتّالي 

ثّل سياسـة التّوظيف المتّبعـة بالمؤسسات الجزائرية ؟ وهل تمثّل عمليـة التّوظيف           فيما تتم  

 ؟سيرورة من اإلجراءات الموضوعية أو عمليات شكلية وذاتيـة 

ما نوع التقنيات المستخدمة في عملية االختيار المهني ؟ وما هي درجة صدقها وفعاليتــها                

  في اختيار الموظّفين ؟

السياسة التوظيفية ، من حيث إجراءاتها وتقنيـاتها بـين المؤسـسة العموميـة             هل تختلف    

  والمؤسسة الخاصة ؟

  

  : ومن خالل اإلشكالية المطروحة يمكن تحديد المتغيرات األساسية ، والمتمثّلة فـي 

  . سياسة التّوظيف واالختيار المهني : المتغير المستقـّل  •

 .سسات الجزائرية المختلفة المؤ: المتغير التّابـع  •

وعلى أسـاس هذين المتغيرين ، ينطلق بحثنا في محاولة الكشف عن حقيقـة االختيـار المهنـي               

  .والتّوظيف وأبعاده في مؤسساتنا ، وعن نوع التّباين في اإلجراءات المتّبعة 
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لجانب النّظري إلى   أين ينقسم ا  . نظـري وتطبيقي   : وفي تناولنـا لهذا البحث ، خصصنا جانبين        

عملية التّوظيـف ،     فصول ، حيث عمدنـا في الفصل األول إلى التعرف على مختلف مراحل            ) 03( ثالثة  

  .ودورها في تحديد اختيار الكفاءات البشريـة الالّزمة 

  

مكن بينما تعرضنا في الفصل الثّـاني ، إلى االختيار المهني وأنواعه ، كما مختلف التقنيات الّتي ي               

  .لمسؤول التّوظيف االعتماد عليها في اختياره ألحسن المترشّحين للمناصب 

  

أمـا في الفصل الثّالث ، فتكلّمنا عن التّدقيق والمراقبة لعملية التوظيف ، بما فيه حساب مختلـف                 

 ، كمـا الجانـب      التّكاليف المتعلّقة بالتوظيف ، األخالقيات المهنية الّتي يتوجب على كّل مسؤول التحلّي بها            

  .اإلداري والقانوني الذي ينبغي العمل في إطاره 

  

وفي الجانـب التّطبيقي للبحث ، قمنا من خالل الفصـل الرابع بعرض شامل لمنهجيـة البحـث               

المتّبعة ، حيث قمنـا بتعريف ميـدان الدراسة والعينة محّل الدراسـة ، كما وصف للدراسة االستطالعية ،                

ـات البحث واإلحصاء المستخدم ، مع للتطرق لبعض الصعوبات التي عرقلت مسار البحث وتحديد تقني.  

  

أمـا في الفصل الخامس واألخير ، فتعرضنا إلى المعالجة الكمية والكيفيـة للبيانات ، من خـالل                

مع موضوع البحـث ،     التّحليل الوصفي للنّتائج مع التّعليق عليها ، تحليل ومناقشة النتائج من خالل مقارنتها              

 ة نصل إلى الخاتمة ، االقتراحات والحلول الممكنة ، وملحق يضمدليـل المقابلة والمراجع : ومن ثم .  
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  * فـرورة عملية التوظييس *
  

  :تمهيـد -1
ـ                 رات  يساهم علم النفس كغيره من العلوم في مساعدة رجل اإلدارة على المزيد من الفهـم للمتغي

م فيها وضـبطها وتوجيههـا الوجهـة        ؤ بها وإتقان التحكّ   رات والعوامل المحيطة بالعمل ، وعلى التنب      والمؤثّ

  ة الع الصالحة ، وخاص  ومثل هذا المفهوم يجعل الصناعة أكثر فاعليـة وأكثـر   . رات اإلنسانية وامل أو المتغي

  .مها ، نهوضها وتحسين أوضاع العاملين فيها ، بمعنى زيادة كفاءة المؤسسة كما زيادة رفاهيتها ، تقداً عطاء
 

تـي تجـري داخـل     في المستويات واألنـشطة الّ    اً هام الي تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً     وبالتّ

ة مجاالت الحياة   المؤسسات والمصانع والوحدات اإلنتاجية الخدماتية ، التعليمية ، اإلعالمية والسياسية ، وكافّ           

ة والنفسية   جوانب الحياة العملية داخل مؤسسته ، وبكافة الظروف الصحي          بكلّ فالمدير الكفء يهتم  . العصرية  

إلدارته ، بحيث تكون نظرته شمولية ، إنـسانية ، ديمقراطيـة ، واعيـة               ابعين  العقلية واالجتماعية لعماله التّ   

  .وموضوعية 

  

ة مؤسـسة ، السـيما       داخل أي  ة البشري  في سياسة تسيير الموارد    اً هام خذ عملية التوظيف مركزاً   تتّ

ة التوفيـق   والقيام بعملي  ة ، من تحديد مواردها البشري   ة  ن المؤسس  من خالله تتمكّ   حيث أن . توظيف اإلطارات   

النّ و يالكمة وحاجاتها ،وعي بين مواردها البشري وذلك على المدى ، ة ونجاعة سياستها بقدر ما يزيد من فعالي

ط والبعيدالمتوس .  

  

وفعاليـة عمليـة البحـث عـن         ة إجراءاتها ،  اح عملية التوظيف إلى مدى دقّ     جوترجع شروط ن  

يكمن فـي    فالتوظيف الجيد ،  . ة استقبال وإدماج العامل الجديد      ة وسائل االختيار وكيفي   كما نوعي   ، ينحالمترشّ

  . تي يمكن اعتبارها منطقية وثابتة نسبياًالّ ، باع سلسلة من الخطواتتّا

  

 : ـفاحل عملية التوظيرم -2
لقد مرت عملية التوظيـف كغيرها من الوظائف بمراحل مختلفة ، تعرضت خاللها إلى التّصفيـة 

ن مجرد الحكـم بالعين المجردة واالعتماد على الحدس والتوصيات األخالقيـة ، مروراً ببعض شيئاً فشيئاً م

، حتّى وصلت إلى الوجه الّذي نعرفه اليوم والسيـرورة الّتي ..الفحوصات العقلية واالختبارات النفسـتقنية 
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. يوضـح جذورها العسكريـة سنعرضها الحـقاً ، وذلك بعيـداً جداً عن الوجه األصلـي للكلمـة والّذي 

استدعـاء ، تجميع القـوات ، : على أنّه  "  recruter"، يعرف الفعـل  Larousse 19701ففي معجـم 

   . تجنيد الموظفيـن، فمن خالل التوسع فقط ما أصبح يعني.. شغـل الكتيبة

  

غيره من العلوم واألبحاث    فمن الواضح إذن أن بداية االهتمام بأساليب التوظيف واالختيار ، يعود ك           

والتقنيات إلى الحرب العالمية األولى ، قبل أن يتم تبنّيها من طرف الصناعات المدنية وتوجيهها لحّل مشاكل                 

  .اإلنتاج ، والتّوزيع وتطوير التكنولوجيات المختلفة 

  

وذلك من خـالل    وبدأ بذلك االهتمام بالتوظيف في اإلطار االقتصادي واالجتماعي والتّكنولوجي ،           

التّطويـر والتّحديث المتزايد ألدوات التّسييـر والمراقبة ، والّتي دفعت بالمؤسسـات إلى إعـداد وظيفــة                  

 ، وذلك من خالل التّجميع تحت نفس العنوان كّل المهام المستمدة من االختيار واإلدماج للموظفين ،                 التوظيف

  ...  .ألنترنت من تجديد مستمر لمناهج التوظيف وأسواق للكفاءاتوهذا بدون التحدث عما يستجد في عالم ا

  

من أين : ومن أهـم األسئلـة الّتي قد تتراءى إلى ذهـن القارئ عن موضوع التوظيـف هـي 

فمـن بين العديـد من الدراسـات والتّنـاوالت الّتي تخص الموضـوع ، . يبدأ التوظيف ، وأين ينتهـي ؟ 

 عن سيرورة التوظيـف ، والّذي كـان أكثر موضوعيـةً J.M.Peretti 2 الّذي وضعه وجدنـا المخـطّط

  : مراحل ، هي 04 عملية مجمعة في 13وشموليـةً من غيره ، ويضم هذا المخطّط 

  التّحضير للتوظيف : Iالمرحلة         

  التّعبير عن الطّلب -1

 تحليل الطّلب -2

 تعريف المنصب وصفيحة المركز -3

  البحث عن التّرشيحات : IIرحلة الم       

  االقتراح الداخلي -4

 اختيار مناهج البحث -5

 البحث عن التّرشيحات الخارجية -6

  اختيار المترشّحين:  IIIالمرحلة         

  الفرز األولي -7

 المقابالت -8

                                                           
   .784ص .  فرنسي -عربي: المنجد  -1

J.M.PERETTI : RESSOURCES HUMAINES . [ P 195 ] .                                                                                           -2  
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 االختبارات -9

  اإلستقبال واإلدماج:  IVالمرحلة         

   القرار-10

   اإلقتراح-11

   اإلستقبال-12

  دماج اإل-13

                   سة في شكله هذا ، بل يمكن أن يتمروري أن تتّبعه المؤساً ، وليس من الضجد وهذا المخطّط عام

تقليصه في عدة حاالت ، فمثالً بالنّسبة للمؤسسة الّتي توظّف بشكل منتظم كّل سنة عدداً من حاملي الشّهادات       

 ، وذلـك مـرتبط      13 إلـى    06لعمليات من   والّذين يخضعون لنظام إدماج محدد ، فهي ال تستخدم سوى ا          

بوضعية المؤسسة والهدف من التوظيف ، فال ننسى بأنّه يجب اعتبار كّل مؤسسة كحالة خاصة ولكّل واحدة                 

  .خصوصيتها 

  

واعتماداً على هذا المخطّط حاولنا التعمق في الموضوع واإلحاطة بمختلف جوانبه ، فتوصلنا إلى              

عبارة عن سيرورة    المؤسسات ، ء  لب مسئولي الموظفين ورؤسا   غ لما يستخدمه أ   الفاًوخ كون عملية التوظيف  

 وهذا ما سيتم مناقـشته       ،  للمؤسسة ية السياسة التخطيط  يتها ف  تتعدد مراحلها بتعدد مهامها وأهمي     ساعاًأكثر اتّ 

   :هي لعملية التوظيف ، ومن خالل عرض هذه المراحل بشكل يسمح بمعرفة أدقّ

  

 : للتوظيـفسة حديد احتياجات المؤّس ت-2-1
 ، مـا يجعـل منـه        ة ، من المسؤول الهرمي المباشر المعني      لب للتوظيف كقاعدة عام   ينبثق الطّ 

     ق من وجـود    أن تتحقّ  في عملية التوظيف ،   روع   قبل الشّ   المؤسسة ب على موضوع فحص هرمي ، لذا يتوج

تعويض الغيابات ، االستقاالت المفرطة والمـضرة       : بينها  ، ومن   ة  عتنولب قد تكون م    الطّ أسبابف. االحتياج  

 ل على نوع جديد من اليد العاملة أكثـر  ود عن تزايد طلبات الزبائن بزيادة اإلنتاج ، كما الحصللمؤسسة ، الر

    كفاءة وقدرة على العمل بالتقني تي بعد تحديـدها ، يقـوم      وغيرها من االحتياجات الّ    ،..ةثديحة ال ات التكنولوجي 

  . سدها من خالل عملية التوظيفبالمشغّل 

  

ة أو التوظيف ، فيمكن إذن عـن خطـأ ، أن            د البشري راو في الم  رورة مختص ل ليس بالض  المشغّف

ه على الفاحص أن يتـساءل ، فيمـا إذا    إالّ أنّ  . زمة لها  الكفاءات الالّ  تي ال يملك   الّ اتالصالحيتمنح له بعض    

 وذلك بقيامـه  ين ال يمكن سدها من خالل الموظّفين المتواجدين في المؤسسة ،            لانت الحاجة للموظفين المؤه   ك

  .لين تحليل حاجات المؤسسة ، من خالل مقابالت مع المشغّب
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بعض النّقاط  ة ، على    لسياسة التخطيطي للمؤسسة ، إضافة    باة  الحتياجات البشري ل هويعتمد في تحديد   

  :يه في هذه المرحلة ، والّتي تعتبر أساسية

  : التأكّد من صدق الحاجـة -2-1-1
   هذه االحتياجات   وهي التحقّق من أن ال  سد  ال من خ   إالّ  يتم     ا من خالل   ل عملية التوظيف ، وذلك إم

غرة ، أو الجديدة عن طريق التوظيـف الخـارجي ، أو إعـادة              شاد ملئ المراكز ال   قصد  جدتشغيل أشخاص   

توظيف داخلي ( سسةال المتواجدين داخل المؤتوجيه بعض العم ( .  

  

  : 1ويظهر هذا االحتياج في ثالث حاالت

     م ب : اًيمكن أن يكون االحتياج إستراتيجي    جديـدة ، أو إعـادة هيكلـة         عنى بغية خلق مهـام 

  .ة  أو تحويالت تكنولوجي،المؤسسة

 ومن بينهـا نجـد اسـتبدال        : الستعجاالت زمنية أو تسويات      جواباً يمكن أن يأتي االحتياج    

  . ال نتيجة لمرض أو موت أو مغادرةمالع

       ـ     ا فتقوم   :رات أو الترقيات    كما يمكن أن يكون نتيجة لبعض التغي ال لمؤسـسة بتعيـين عم

  . آخرون لتلك المناصب

  

  :فأحيانـاً تكون الحاجة مبالغة في التّقدير ، وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي 

 الطّالب هنا على فائدة معينة من خـالل زيـادة           أين يحصل : أسباب تتعلّق بالمكانة الهرمية      

  .عدد مرؤوسيه 

أين يكون العمل الجماعي غير خاضع للتّحليل الدقيق ، سوء تـسيير            : سوء التّنظيم الداخلي     

  .الوقت ، إبقاء مهام غير ضرورية ، استخدام وسائل إدارية وتقنية غير موضوعية 

وهذا يمكن  أن يعطي إمكانية الرفع من اإليقاع،         : هام  الصعوبة في التّفاوض حول توزيع الم      

  .وذلك خوفـاً من التدخّل أو التعود على الالّمباالة 

  

فإنّه يستحسن االعتماد على الطّابع النّظامي لتسيير الموارد البشرية ، فعوض التّوظيف ، يمكننـا               

شرية من خالل التّكـوين اتّجـاه كفـاءات تكـون           إجراء إعادة تنظيم وإعادة موازنة للمهام ، تنمية القوى الب         

ضرورية للتّطور التّكنولوجي ، إعادة توجيه العمال نحو مناصب أكثر مالئمـة ومردوديـة ، أو اكتـساب                  

  .، وغيرها من الحلول الّتي يمكنها أن تغطّي هذا العجز ..تجهيزات حديثة 

  

                                                           
                                                       . )83ص. ( إدارة الموارد البشرية:  صالح الدين محمد عبد الباقي -1



  73

  :  تحديـد المـّدة -2-1-2
بحت مبررة ، نقوم في هذه الحالة بقياسها بالنّسبة ألية مدة ، فإذا كانـت      عندما نقر بأن الحاجة أص    

الحاجة على المدى المتوسط والبعيد ، نقترح توظيف وعقد ذو مدة غير محددة ، بعد مدة تجريب أو تـربص                    

المؤقّت ، وإما عقـود     مسبق ؛ أما في في الحالة المعاكسة للشّروط الوقتية للحاجة ، فنختار إما اللّجوء للعمل                

  .ذات مدة محددة ، وإما توظيف ذو طابع فصلي 

  

  :     تناسق اإلطار القانونـي -2-1-3
كّل عملية توظيف تفترض تحضير عقد عمل ، يتضمن بنود مختلفة وحمايات متبادلـة ؛ فيمكننـا     

ط الحراك ، مدة التّكـوين ، وضـمانات         منع وظيفة ثانية ، أو تحديد أهميتها ؛ كما يمكننا التنبؤ بشرو           : مثالً  

  ... .بالنّسبة للزبائن المكتسبة 

  

ويمكننا تحرير عقد العمل على شكل رسالة تعهـد أو التزام ، أين يتعرف الموظّف الجديد علـى                 

  .محتواه ، ويمضي عليه للموافقة قبل دخوله الرسمي في المنظّمة 
 

نون الداخلي الّتي تحكمه ؛ والعقد يمكنه أن يتضمن العوامـل           نجد أيضاً اإلتفاقيـات الجماعية والقا    

الوظائف والصالحيات المقترحة خالل العمل ، أوقات العمل ، نظام األجر واالمتيازات المختلفـة ،               : التّالية  

لـسيارة  العطل المدفوعة األجر ، مدة العقد ، اإللزامات المهنية ، بنود ممكنة لعدم المنافسة ، طرق استخدام ا                 

  ... .أو دفع المصاريف المهنية 
 

ويجب أن يبقى عقد العمل مفتوح ، فهو أداة تسيير تهدف إلى توضيح شروط العمل ، مع البقـاء                   

مرن لما يمكن أن يحدث من تغير في المستقبل ، أيضاً التّعبير عن تعاقد سيكولوجي للتّعاون بـين المنظّمـة                    

  .والفرد الّذي تم توظيفه 

  

  :لتقاء اإلطار اإلداري واللّوجستـي  ا-2-1-4
ولتتم . وهنا نأخذ بعين اإلعتبار المهالت المرجوة للتّوظيف ، ونتّخذ التّرتيبات الالّزمة نتيجة ذلك              

 أشهر حسب مكانة وكفاءة المنصب ، هذا باإلضـافة          06 إلى   01 في شروط جيدة يتطلّب توظيف عامل من      

  .ص المغادر من شرح العمل للموظّف الجديد إلى الوقت الالّزم لكي يتمكّن الشّخ

  

كما يجب دراسة التّكاليف بدقّة ، ألنّه يمكنها أن تحثّ على تحسين اإلجراءات ، فـال ننـسى أن                   

يتضمن نصف األجر لمرحلة التّجريب ، ألن الموظّف يحتاج إلى وقت للمرور من عدم الكفاءة إلى مـستوى                  
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 أتعاب مكتب التّوظيف ، أو عمل الموظّفين الداخليين القائمين بعملية           لذلك يجب إضافة  . االكتساب في العمل    

التّوظيف ، أيضاً الوقت المستغرق من طرف التّأطير التّابع لسيرورة االختيار واإلدماج في مكـان العمـل ،                  

 تـسديد   اإلشهار للمنصب من خالل اإلعالنات ، االختبارات ، البريـد ،          : ونتمها طبعاً بالمصاريف العملية     

  . أشهر من أجر المنصب 06 إلى 03، أين يجب حساب من ... التنقّالت 

  

  : تحديد المسؤولّيـات -2-1-5
  :حسب اإلجراءات السابقة ، يجب أن نحدد بدقّة من يقوم بماذا ، وذلك كالتّالي 

فضها، في تأكيد فكرة التّوظيف أو ر     : قبل كّل شيء ، من يتدخّل في اتّخاذ القرارات األولية            

تفضيل مكتب توظيف عن آخر ، مستشارين أو مجموعة عمل داخلية لالختيار ، البحـث عـن مترشّـحين                   

  ... .داخليين أو خارجيين 

يأتي بعدها تحديد المكلّف بالمهام اللّوجستية ، من مراقبة مخطّط العمليات ، من يشارك في                

  .االختيار ، في االستقبال ومراقبة مرحلة التّجريب 

  

وعادة ما تقوم مصلحة الموارد البشرية ومكاتب التّوظيف بالتكفّل بـالتّنظيم التّطبيقـي ، اختيـار                

أدوات االختيار والتّقييمات القاعدية ، المسؤولين التطبيقيين المشاركين في تحديد الحاجات ومراقبة اإلدمـاج              

 .ترحين تبعاً للمرحلة األولى لالختيار بعد مرحلة التّجريب ، ويختارون في األخير من بين المترشّحين المق

  

  بعدما ينتهي المختص   ب ها تتطلّ د من أنّ  ة من تحديد نوع الحاجة للتعيين ، والتأكّ        في الموارد البشري

        وتبـدأ  . جل المناسب القادر على إشباع هذه الحاجة للمؤسسة         حقاًّ توظيف أحدهم ، تبدأ عملية البحث عن الر

ح للمنصب ، وذلك من خالل       مترشّ رها في كلّ   تحديد صفيحة المركز الواجب توفّ     عملية البحث هذه من خالل    

  . الية سيرورة سنناقشها في النقطة التّ

  

  :ر ـاغحليل منصب العمل الشّ ت-2-2
  :ه في عملية التوظيف ـمفهوم تحليل العمل ومكانت -2-2-1

قيق للمنـصب ،    حليل الد ة والتّ هملمد ل  عملية توظيف ، على الوصف الجي      ف نجاح أو فشل أي    وقّيت

 على منهجية جوهرية ذات أسس علمية ، قادرة على توفير معلومات ذات درجة عاليـة مـن                  وذلك اعتماداً 

منهجية تحليل العملبات والموضوعية ، أال وهيدق والثّالص .   
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 ،  ديـداً  وتح تحديد الحاجات ، لكن على مستوى أكثر ضـيقاً        لوتعتبر منهجية تحليل العمل متابعة      

 حيث تتضم   ن الوظيفة مجموعة مهام     عمل شخص واحد ، أين الوصف       ل غالباً يشكّ ن ،  ، في تنظيم عمل معي 

الد      قيق والواضح كما اإللمام بمختلف هذه المهام  ـ        ، وبوضعي ة تها في نظام المؤسسة وفي شروط العمل الخاص

   تي من خالل جمعها وتقييمهـا نحـصل علـى           ، والّ  جاح في العمل  زات المكتسبة الالّزمة للنّ   بها ، يوفّر الممي

 في عملية التوظيف أن يعتمد عليها فـي اختيـاره           تي يمكن للمختص  جاح في العمل ، والّ    المعايير المحددة للنّ  

  .حين للمترشّ

  

 أيـن    ،  النفسي وللمؤسسة  صة للمخت قيق ، خطوة ضروري    وتحليل العمل الد   لوصف الجاد افيمثّل  

رضـاء شـروط    إلروط المطلوبة في الموظّـف المـستقبلي        قيقة بالشّ لوصول إلى المعرفة الد   يتوجب عليهم ا  

قة بالمؤسسة والفرد معاًة المتعلّمنصبـه ، ما يتطلّب األخذ بعين االعتبار العوامل الخاص .   
 
  :ل في عملية التوظيف ـف تحليل العماهدأ -2-2-2

ف بها ، وبذلك نجد أن لتحليـل        لّمك في األهداف ال   تي تدور حول تحليل العمل ،      الّ تهاناهر الر تظ

  : 1هاقلها في عملية التوظيف ، ونذكر من أهمثـ لها اغر ، أهدافاًمركز العمل الشّ

   . وتعقيداًةًلمتابعة في تحديد حاجات المؤسسة على مستوى أكثر دقّا 

 وأهميةًألكثر تكراراًا تحديد المهام ة المنصب لفعالي .  

  .  في العملقبليستجاح المزمة للنّر الالّتحديد المعايي 

  .جاح في العمل للنّ،  حالمترشّزمة عند الت الالّزات والمؤهحديد المميت 

 ه رغامات المنصب ومحيطإلة األشخاص المالئمة تحديد نوعي.  

  . تقييم مركز العمل ومقارنته بالمراكز األخرى 
 
ـ قيقة لل عمل ، تحقيق المعرفة الد     النفسي من خالل منهجية تحليل ال      اول المختص حيف ل ، وذلـك    عم

تقليص المسافة بين    ، وبالتّـالي  سمي والعمل الفعلي في المنصب    ذي قد يتواجد بين العمل الر     بإظهار الفرق الّ  

التصو شاط الحقيقي للعامـل   ، وبين النّ  )  وواضحةة  تعليمات ، قواعد ، إجراءات رسمي      (سمية للعمل   رات الر

 فهذه المـسافة هـي المـصدر        ،)   في العمل  تاارئ من السلوكي  ة ، والطّ  ير رسمية ، الضمني   المظاهر الغ  (

  . خالالت في نظام اإلنتاجإلاألساسي ل
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المـسؤولين  مساعدة ول، فين في نظام اإلنتاج  فتمثّل بذلك منهجية تحليل العمل وسيلة إلدماج الموظّ       

ماح من جهة بالتحديـد الموضـوعي لمـستويات         لك بالس خاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ، وذ       على اتّ 

  . ل تعديل األخطار والخلل جهة أخرى بإعطاء العاملين في المنصب مجاالت عمل تسهمن و،ل وطرق التدخّ

  :ف ـبعاد تحليل العمل في عملية التوظي أ-2-2-3
إن  ل  قيق لمنهجية تحلي   االستخدام الد   علـى اإللمـام بكـلّ       النفسي قـادراً   العمل ، يجعل المختص 

   حالمترشّرها في   زم توفّ زات الالّ مستلزمات المنصب ، وبالممي  حسب الباحثين    ، و   في العمل   لنجاحه المستقبلي 
1)1986 (Smith et Robertson  نالمحتوى النّموذجي لوصف المركز يتضم محاور مختلفة  06فإن:  

يق للمنصب ، نوع المنصب ، مكان       االسم الدق : كّل ما يسمح بتعريف المنصب أو الوظيفة         -1

 .العمل ، عدد األفراد في نفس المنصب أو نفس الوظيفة 

 .بمعنى وضعيته داخل المنظام وداخل المنظّمة : األهداف المحددة للمنصب أو الوظيفة  -2

ما يجب القيام به ، طبيعة النتائج المنتظرة منه ؛ يمكـن أن             : مسؤوليات الموظّف بالمنصب     -3

، فيجب تحديد النّوعية المطلوبة ، كما األدوات والوسائل         .. ؤوليات بمواد مصنّعة أو خدمات مقدمة     تتعلّق المس 

التقنية المستخدمة والمتوجب على الموظّف في المنصب التحكّم بها ؛ فإذا كان المنـصب يـضم التـأطير أو                   

لية المتعلّقة بتوظيفهم ، عملهـم ،       التكوين للموظّفين ، فيجب تحديد عدد األشخاص المؤطَّرين ، درجة المسؤو          

الطبيعـة ،   : وتسيير حياتهم المهنية ؛ وإذا تضمن المنصب مسؤوليات ماليـة ، فيجب ذكرها مـن حيـث                 

 .، وفي األخير المساعدة والمراقبة التي يتلقّـاها الموظّف من رئيسه ..مستوى القرار والمراقبة

تّصاالت نظامية ، ومحتوى هذه العالقات من       العالقات التي من خاللها يكون لدى الموظّف ا        -4

سير المعلومات ، المساعدة التقنية ، األوامر المتلقّـاة والمعطاة ، تنشيط مجموعة عمل ، االتّصال مع         : حيث  

 .. .الزبـائن 

ويتعلّق بوصف عمل موظّفي اإلنتاج والخدمات ، فيجب أن تتضمن          : ظروف محيط العمل     -5

 .. .ات ، طبيعة الشّروط الفيزيقية للمهام ، واألخطار الممكنةوصف لمكان العمل ، األوق

األجر واالمتيازات ، التّقـاعد والمنح ، العالوات والزيـادات ،          : ظروف األجور والتّرقية     -6

 .الغيابات ، التحويالت ، وتطوير الحياة المهنية 

  

 ، وكلّمـا زادت ضـرورة       مـاً أكثر عمو ر  ما أصبحت المعايي  ما ارتفعنا في السلّم الهرمي ، كلّ      لّكف

ن مـن    لم يـتمكّ   هة ، لكنّ  رولقد استعمل هذا النوع من التحاليل منذ زمن بعيد ، وأظهر فائدة كبي             . تحليلها معاً 

  : وهي ، ة رغامات األساسيإلتجاوز نوعان من ا

ة  بمصطلحات نوعي  نة لتحليله ، وذلك عموماً     منصب صياغة معي   فلكّل : لمصطلحات ا ةوعّين 

صعب مقارنة المناصب الّلذا تة ، وخاصالها ، وتي تتشابه من حيث مهاماة بأسماء مختلفةمسم  . 
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ل في الحصول على معلومات      ما يرغب المشغّ   فغالباً : حللمترشّة   العامّ توء تقدير القدرا  س 

 قائمة  ةاإلجاب ما يجعل من      ، ..غط مقاومة الض  ،ة  ييككانية ، قدرة م   مهارة يدوي  :حيهم من   ترشّ م حول قدرات 

     على تحليل منصب مرتكز على العم  ال ، ويهتم  ذة   المنفّ  أكثر بالمهام .   ي إلـى عـدم الكفايـة       وهذا ما يـؤد

تي ستـساعد علـى تحديـد القـدرات         اجات، فالهدف من تحليل المنصب هو توفير العوامل القاعدية ، الّ          حبال

 .المكتسبة ، ولذلك يجب وصف المنصب 

  

  : لـ العمطوات تحليل خ-2-2-4
ظري لتحليل العمل ، تحديد طـرق اسـتقبال ومعالجـة المعطيـات             كننا من خالل المفهوم النّ    يم

 نقـدمها بطريقـة      ،  في خطوة شاملة نميز من خاللها أربعة خطوات        وذلك ل العمل ،  يالمتواجدة في قلب تحل   

 :ة، ولكن بنتائج تتداخل فيما بينها ، وهي وخطية ممنظّ

  

  :ب ـللطّحليل ا ت-2-2-4-1

 ين فـي علـم الـنفس        إظهارها من طـرف المختـص      متة بالغة ،    لب ذات أهمي  تبر مرحلة الطّ  تع

  وراء كلّ  نجد أن  ما   ه غالباً ب عن ضرورة مزدوجة وذلك ؛ من جهة ألنّ        يها مرحلة تج  مات، من حيث أنّ   المنظّ

عـن وعـي كامـل بحقيقـة          ، ليس صادراً    ، أين يكون عمل الطّالبين غالباً      طلب ضمني جد  يو طلب ظاهر 

ئ فـي منـصب     مشكل االشتغال الـسي    فين لحلّ صياغة الحاجة الختيار أو لتوظيف موظّ      : الحاجات، فمثالً 

 ومـن   ؛ذي يكون غير ظـاهر      راع بين األفراد ، والّ    ئ اإلنتاج أو الص   ظام السي ي مشكل النّ  غطّيقد  ،  العمـل  

صياغة المـشكل ، بعبـارات تخـدم        بالعمل يقومون    أصحاب   لب في كون أن   ل تحليل الطّ  جهة أخرى ، يتمثّ   

 اإلشكال ،  وهذا ما يقودنا إلى نفس       ،ة  أهدافهم الخاص   ده          حيث ال يتمالتعبير عنها بعبارات مطابقة لمـا يحـد 

  .فين ل الموظّمسؤول اإلنتاج أو ممثّ

  

لـب  الطّ رمـوز    فـكّ  النفسي ، ويساعده على       يجب على تحليل العمل أن يسمح للمختص       لياوبالتّ

فسير الحقيقي للمشكل ، فـال يجـب         من حيث إبرازها للتّ    حّساسة من هذه المرحلة     ل، وهذا ما يجع    غاصالم

   .لب المعبر عنه ، وإنّما محاولة إلدراج مختلف العناصر في عملية التحليللطّلاعتبارها كرفض 

  

  : العناصر المعنّيـةشاركة م -2-2-4-2

ين بهذا المشكل ، حيث يجب      لعمل ، التماس مجمل األفراد المعني     ب هذه المرحلة من تحليل ا     تتطلّو

   فة ، وذلك منذ بداية تحليل العمل ، بهد        أن تكون مشاركتهم فعلي       ة ،   الوصول إلى إعداد تـشخيص للوضـعي

   . خذةوتحمل مسؤولية الحلول المتّ
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 البسيط للعمال ، حيث     جاإلدراوتتعدى مجرد   ،  ين بالمشكل ضرورية    اركة األفراد المعني  مشتعتبر  

، فهذه المشاركة ال تتم من خالل مرسـوم         .  واحد   ابتة حول دور كلّ   جاهات الثّ تفترض كونهم يتجاوزون االتّ   

 فبالنسبة لتحليل العمل ، يمكن تطبيقها    .  من خالل عملية تحضيرية ، وأحيانًا تحتاج إلى تفاوض صعب            بل تتم

ي يجب   التّ والمهام،  لألهداف ، طرق العمل     :  حديد الواضح تّ ال ن يتم في مجموعة متابعة وتوجيه ، أين يجب أ       

  . القيام بها

ة حول المظاهر    حول عملهم ، خاص    فال هنا ، هو تكوين لديهم معار      جوء إلى العم  والهدف من اللّ  

تـسبة ، مـن     سي أن يقوم بتصحيح وتعديل هذه المعرفة المك       فنّ ال ه على المختص  إالّ أنّ  .غير الرسمية للعمل    ال

   صال على فهم وإدراك ت    خالل مساعدة هؤالء العمو    خـذة  منية للقرارات المتّ  راتهم الالّشعورية ، واألبعاد الض

 ، وبالمقابـل    ةكون وارد تال   انسحاب العم  ةرو خط روط ، فإن   هذه الشّ  ر توفي ا لم يتم  ذوإ.  من طرف اآلخرين  

ة المشكل ، كما في     فين في إعداد وتشخيص وضعي    ك الموظّ يادة في إشرا  ، إلى الز    هذه األعمال  وديجب أن تق  

  . الوصول إلى الحلول وتطبيقها

  

  : اتـاستقبال ومعالجة المعطي -2-2-4-3

  : يـ، ه 1 أساسيةطتقوم هذه المرحلة على ثالثة نقاو

        1-      م  ات مقارنة ، وذلك باستخدا    كون تحليل العمل يقوم على تقني  نـات مـضبوطة    مجموعـة عي

جـوء إلـى مجموعـة       اللّ إالّ أن .  رات الفردية تي ساعدت على إظهار عدد كبير من المتغي       شاط العمل ، والّ   لن

ل حاالت ثم،   اًن ممك نات المضبوطة ، ليس دائماً    العي  : العدد الص ـ     اال في   غير للعم شاط لمنصب ، أو دورات النّ

 ، بين مختلـف     ة كان ذلك ممكناً    مر قارنة في كلّ  فتظهر بذلك ضرورة الم   .  ا يجعل تطبيقه صعباً    مم ،..الممتدة

ال من حيثالعم  :اليوم ، األسبوع :  وبأوقات مالحظة مختلفة ؛ن ، الجنس ، األقدمية الس ،نة إن أمكنوالس .  

، كيـة   تيعبة ، وذلك لكونها أوتوما    غير مباشرة والص  القنيات إلى استقبال المعطيات     دف التّ هت -2            

 النفـسي ،    هذا ما يجعل من استعمال هذه التقنيات طريقة نموذجية للمختص         .  ، وال شعورية  )  ضمنية (خفية  

    .       ا توضيحه الحقً، الشيء الذي سيتم والتحقيق، المقابلة ، المالحظة ، القياس :  عن طريق

  تفـسح المجـال لنـوعين مـن        ر ، كابقة الذّ ات الس  جمعها باستعمال التقني   تي يتم المعطيات الّ  -3         

ات الكالسيكية مـن تحليـل المحتـوى والمعالجـة          من خالل التقني  -فسي  ل النّ حيث يحاول المحلّ  : التفسيرات  

كمـا القيـام    ،  ال  تية للعم اذّ يجب على المحلّل استخراج المفاهيم ال       إظهار محتواها الكامن ، أيضاً     -اإلحصائية

 النّوعين من التّفسيرات ، وجعلها تصب في تشخيص مقبول مـن طـرف              بتنظيم نوع من المواجهة بين هذين     

ين بالمشكلمجمل األشخاص المعني .  
 
  :ول ـلبحث عن الحل ا-2-2-4-4
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  :شخيص على شرطين جيب التّية البحث عن الحلول ، أن ليمترض عتف

  . )استقباله(ذي تم اكتشافه أن يسمح بمعرفة أصل الخلل الّ،  أوالً 

  .  بتحديد الحلول المالئمة المتصاص هذا الخلل ،ثانياًو 

  :ة راحل تشخيصيمثالثة ) 03(ولذلك يمكننا تمييز    

  .  للمشكل وهي مرحلة تسمح بمعرفة اإلطار العام:ض إليه  تّم التعّريلب الذتحليل الطّ -1       

زها ، وتهدف لتحديـد  تمييب Leplat et Any  (1984)1 قام :ة ـتشخيصّي - قبللة مرحّمث -2        

ين المختصبالمشكلين المعني . 

  النفـسي كـلّ  يرفع المختص، تي من خاللها   وهي المرحلة الّ  :  شخيص الحقيقي  ، التّ  وأخيراً -3

ـ      بالتّو. ق المشكل بالقدرات    د من تعلّ  ا التأكّ م ك ،لب  الغموض حول الطّ   ن الي مواجهة المعطيات المجمعـة ع

خصي للمشكل المطروحعداد تفسيره الشّإلة ، طريق النماذج النظري .  

  

 النفسي ، فال يمكن إعـداد الحلـول         ها أساسية للمختص   ، ولكنّ  حللمترشّة صعبة   عتبر هذه المهم  ت

 استخدامها مع مشاركة    ة ، أين يتم    إلى المعطيات وإلى الوضعي    حياناًأة ، بل يجب العودة      خذة بطريقة خطي  المتّ

جـاه  ى ولو كان ذلك باتّالخداع ، حتّ  من، تعتبر نوعاً  محاولة فرض الحلولذلك ألن و ؛ة   المعني صر العنا كّل

 اًاعتمـاد ،  إيجاد واقتراح وافتراض حلـول        النفسي للعمل ،   الي يصبح من مسؤولية المختص    حسين ، وبالتّ  التّ

  . ة بالمشكلالمعني وفيق بين جميع العناصرى قدرته ومهارته في التّلع
 
  :ل ـ تحليل العمقنياتت -2-2-5

 ما يليهـا مـن مراحـل        د للمنصب ، الخطوة األساسية لعملية التوظيـف ولكلّ       حليل الجي تبر التّ يع

 خطأ في التحليل هو قادر على أن ينعكس على طول مسار اإلجراءات ، وهذا ما يستلزم                 الي فأي الحقة، وبالتّ 

تي أثبتت صالحيتها ات الّـلعمل بتبنّي بعض التقني يل ا حلمحاولة لتفادي ذلك ، قام ت     و.   كبيـرين  وحذراً حيطةً

 ما تعمل مشتركة    تي غالباً ة ، والّ  فة حسب غاياتها الخاص   ات مصنّ نيتق ثالثةفي بلوغ أهدافه ، ونميز من بينها        

   :2يـمل ، وهعم لتحليل الاللوصول إلى الهدف الع

  :ة ـات المتمركزة حول المهّملتقنّي ا-2-2-5-1

  :ق ـل الوثائليتح -2-2-5-1-1

إن  ل لتحليل العمل ، هو االستقبال والجمع األقصى للمعلومات حول العمل المطلوب ،              الهدف األو

ـ        الي على المحلّل أن يجمع مجمل الوثائق ، الّ        وبالتّ دة للمظـاهر   دتي تسمح له بتشخيص جميع القواعـد المح

ق بالتّ تعلّ م حدهما، أ  حليلطان للتّ يمكننا تمييز لذلك مخطّ   و. سمية للعمل   الر للعمل   نظيم العام   ،ن مـن  ومتكو :
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 ؛المطـروح    قة بالمـشكل  اخلية ، ومحاضر االجتماعات المتعلّ    ة ، القوانين الد   رات اإلداري مات ، المذكّ  االمنظ

 ،يانة  دليل الـص   سة ، حدد إقامة المؤس  ي يذال دفتر األعباء : تي تجمع   ة ، والّ  ق بالخصائص التقني  واآلخر متعلّ 

  .اآلالت  واستعمال
 

          ه للعملية ، إالّ أنكلّ وتستخدم هذه القائمة من الوثائق كدليل وموج    كر ال  ابقة الذّ ـ هذه الوثائق الس

صال ، عدم   كرفض االتّ : تلفة  خرة ، وذلك ألسباب م    رورة كلّها متوفّ  ـست بالض ـ لي كمادة ،   ـتمثّل نفس الفائ  

   مرحلة أ  ب ما يتطلّ  ،..سة  تواجد البعض منها بالمؤس ل في فهم أسباب غياب بعض الوثائق       حليل ، تتمثّ  للتّ ليةو

 ما تكون هـذه الوثـائق ذات         ، ألنّه غالباً   إكلينيكية صبغة   معالجة المعلومات المجّمعة  خذ عملية   الي تتّ  وبالتّ ،

  .ي امظنّحليل اإلحصائي النسخة وحيدة ال تسمح بالتّ

  

  :ل عمـنة لتحليل الات المقنّلتقنّي ا-2-2-5-1-2

 لخـصائص العمـل     ظـامي ان النّ يالمب سمية من نوع  ات الر تلهم من تحليل المركز ، تلك التقني      نس

ومؤه  الت التطبيق ألي ة عمل ، ونجدها أكثر رواجاً     ة وضعي  ول األنجلوسكسونية ، بينما تتمتّع بمكانـة        في الد

   .  في فرنساأقّل

ات مصحوبة كاملة لهذه التقنية  رؤي، Brannick/Spector /Couvert (1989)1دم ـد قـقل

 بمراجع مكتبي  هام ة  ة جد .       نات المركز ان مكوّ يمب ات ، كان  فقد وجدوا أنّه من بين جميع هذه التقني (JCI) و  ه

 ،  استعمال األدوات واألجهزة :وهي ، قسام  أ05عة في اصية مجم خ400  ، أين يسمح بإحصاءاألكثر تمثيالً

  .خاذ القرار والمسؤولية صال ، اتّة ، شروط االتّالمعارف الرياضي ة ،لبدنيروط ااإلدراك والشّ

  

شكال مختلفة  أ ثالثة)03(على ، عة من ذلك ويمكن تقديم المعلومات المجم:  

  . نعي م) ع مراكزتجم (ا  مزمة لمركزلالّصفيحة مركز توفّر قياس للمهارات والقدرات ا -1          

ـ ،   عامل   ، يسمح بتحديد وضع كلّ    )  ت المسجلة الكّل واحد من األداء    ( للقدرات   لّمس -2           سبة بالنّ

لمتوستي ينتمي إليهاة الّط مجموعته المهني .  

          3- د بالنّحوار يجمع فيه النقطتين السمات ظرفية أثناء المقابلةوسبة لمعلابقتين ، محد .  

  

 ات األومن بين العديد من التقنيطرفن مة مخرى المقد Spectro et al نجد م 1989نة  س ،:  

ذي يصف المركز حـسب  لّ ، ا  Fine et Wiley: لـ)  FJA( حليل العاملي للمراكز التّ 

  . في العمل تداءاألتي تكون على عالقة مع االمعلومات المحصلة من اختبارات األداء ، والّ
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يسمح بتقييم الحاجات ي ذ والّ ،Mc Cormick:  لـ)   PAQ( تاستبيان تحليل الوضعيا 

   للتكوين من خالل عملي  ة تجميع للمهام الخاص   ة لمراكز خاص      ـة المـصنّفة     ة ، في عدد قليل من المهامالعام 

  . جهيز المستخدموالتّ، المحيط ، مكان العمل : حسب 

     

  ـ طبيــق   بالتّ تي تمتاز بها االختبـارات    قنيـن الّ ية التّ ولقد سمحت خاص يع ، واالسـتغالل    رسال

 تاة الوضـعيات وال الـسلوكي   ، فعدم القدرة على إدراك خـصوصي     اًـل بالمقابل عائق  ها تمثّ  أنّ المعياري، إالّ 

ة في العمل  الحقيقي    يجعل هذه التقني ،     ي ق العمل الحقي  حوللة بتحاليل متمركزة    ات ناقصة وتحتاج ألن تكون مكم

الللعم .  

  

  : ةـة على المالحظات القائملتقنّيا -2-2-5-2

ر معطيات مأخوذة بطريقة مباشـرة      ها توفّ  ضرورية في تحليل العمل ، ألنّ      ظةات المالح تبر تقني تع

 لوكحول الس  .    ا بإعداد الفرضيـ           فهي تسمح إم ات األخـرى   ات أو بالتحقّق منها ، وذلك بعـدما تقـوم التقني

ب استخدامها مـع    ها للمالحظة في تحليل العمل ، يتوج       يمكن إنكار   ال تيالمساهمة الّ  ه ورغم إالّ أنّ . بتصفيتها

ضت لها معظم الدراسات المجراة في هذا المجالاحتياطات منهجية تعر .  

  

ات القائمـة  ان للتقني مظهران أساسيKohn et Nègre)  1991(1،  ولقد حددت دراسة الباحثان

  : هما، وعلى المالحظة 

  :  المالحظـةمداـرق استخط -2-2-5-2-1

  : ل في تتمثّ، معايير   ثالثة)03( تتحدد طرق المالحظة من خاللو

وتضم نوعين من التقنيات الّتي يمكن للمختص النفسي اسـتخدامها فـي             : ةـتقنين المالحظ  -1

 : جمع معلوماته ، وهي 

وهي شائعة االستعمال في المراحل االبتدائية لتحليل العمـل ، حيـث              :المالحظة المفتوحة  

ـ      فهي تشكّ ،   قاًـنة محددة مسب   عي ة وال ـقخدم بدون فرضيات مسب   تست رق ل بذلك مرحلة استكشاف تفتح الطّ

ات أخرى أو لمالحظة أكثر نظامية لتقني. 

روري تكوين شبكات مالحظة تسمح بتـوفير قائمـة          الض  من : مة والمقنّنة مالحظة المنظّ لا 

ة تلك  نظيم العلمي للعمل ، خاص    قاً والمتوفّرة في التّ   حددة مسب من فئات م   مة ، تكون معدة انطالقاً    معطيات منظّ 

ائي روري أن تكون معدة من طرف أخص      ه من الض  إالّ أنّ .  في العمل )  إشارات (ة  قة بالمظاهر اإليمائي  المتعلّ

 . وفي إطار مرجعي نظري..) ، مقابالت وثائق (ق بتحليل المعطيات لّعنفسي ، وذلك فيما يت

                                                           
C.GUILLEVIC : PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL . [ p201]                                                                                        -1   

 



  82

 مدة المالحظـة    حقيق ، وذلك ألن    المالحظة المتواصلة للعمل نادرة التّ     إن :ي  ـنظيم الوقت لتّا -2 

روري اختيـار أوقـات     وبهذا يصبح مـن الـض     .   والتكاليف  ، التوفّر:  مثل،  ضرورية وتتحدد بعدة أسباب     

  . عمللا مالحظة

ال في لحظـات    ه العم  ب ا يقوم ن تسجيل م  تي تتضم والّ،  ية  ن المالحظة اآل  :ات نجد   من بين التقني  و

ـ      ويفترض استخدام هذه التقني    ،   سبر اآلراء ركيز على نموذج    وذلك بالتّ ،  احتمالية   شاط  ة معرفـة مـسبقة بالنّ

  :ن من تحديد للتمكّ

  .ط لة للنشانة ممثّللحصول على عي: دد المالحظات ع 

ـ    ة مجمل الد  ـتغطيل: الوقت الكامل المخصص للمالحظة        ي ،  أسـبوع : و  ورة حسب ما ه

  . سنوي، شهري 

  . ات العمليىحتوملعرض بيان المقاطع و: قت وحدات المالحظة و 

ل في المؤسسة ، إذا كنّـا       مكن من التنقّ  للتّ: الفاصل األدنى بين الوحدات ، بين كّل مالحظة          

  .ة مراكز  عدةالحظبصدد م

  

ـ         يات المالحظة المتواصلة ، وتعتبر هذه التقن      ا سلبي نبوهذا يجنّ  ض ة ذات قيمـة معتبـرة فـي بع

ـ     .. ين  لبة ، المصرفي   الطّ ،ضين  الممر: المجاالت مثل    ـ  ، كما تسمح بتحديد النّ ة لحجـم فئـات     سبة المئوي

ها قليلـة     لكنّ ،سمي والعمل الفعلي    للمسافة بين العمل الر     كوسيلة تقييم موضوعية   وتستعمل أيضاً . شاطات  النّ

  . التكرارالفائدة عندما يكون العمل كثير 

ـ      ،   المالحظة المدّعمة ة  نيل تق تمثّت : تقنيات التسجيـل    -3 ات في مالحظة منجزة بمـساعدة تقني

ويحتـاج  .  أين يأخذ مكان المالحظة بالعين المجردة        ، الفيديو الطريقة األكثر كالسيكية اليوم هي    و،   تسجيل

 ذلـك   ويتم.  رهايصوت تي سيتم لمحتويات الّ ظات مسبقة ألجل كشفها أو الختيار ا      حخاذ المناظر ، مال   عادة اتّ 

  . حليل ، ولنوع الفرضيات حول هذا النشاطحسب محتوى النشاط الخاضع للتّ

  

  شاط ، وذلك باختيـار بعـض المقـاطع        ظر قدر ما نشاء في النّ     ة بإعادة النّ  ـوتسمح هذه التقني ،  

 يمكـن لعـدة     أيضاً. ورة  فات على الص  استعمال كوابح أو مسرعات أو توقّ     ، ك وبتطبيق مناهج مختلفة عليها     

 يمكن لهـذه    هباإلضافة إلى أنّ  .   نفس المقطع ، كما يمكن للعامل نفسه أن يفسر المقطع المسجل           يلمحللّين تحل 

لة أن تساعد في التكوين ، وتساعد على الفهم لإلجراءات الصعبةالمقاطع المسج .  
 
  :ة ـحتويات المالحظ م-2-2-5-2-2

  :ة أبعاد تحدد محتوى المالحظات في مرحلة تحليل العمل ، وهي هناك ثالثو
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تـي تقـوم علـى      ى جانب المالحظة المباشرة الّ    إل :رة  ـ أو الغير مباش   رةلمالحظة المباش  ا -1            

الة لك في ح  ذ أخرى تعتبر بديلة ، و     خذ أشكاالً تي تتّ  ، والّ  مباشرة المالحظة الغير جوء إلى   شـاط ، يمكننا اللّ   النّ

  ، ة للفرد ابة المالحظة الذاتي  بمثوهي  .  نةير ممك غ كون المالحظة المباشرة مكلفة من حيث الوقت ، أو أحياناً         

      ات في المركز ، وعلى المفحوص أن يقوم بإظهار وقت كلّ          وذلك من خالل إعداد قوائم لمجموع العملي ة  عملي

ن شاط ، للتمكّ  ة المعرفة الجيدة والمسبقة بالنّ    تقنيذه ال هوتفترض  . من خالل الشّطب على ما يناسب من إجابة         

ات من تحديد قائمة العملي.  

  

 ، وهي بمثابة تعلّم خـاص      المالحظة بالمشاركة ماذج الغير مباشرة مثل      آخر لهذه النّ   ونجد شكالً 

 تي تمكّن المحلّل من اكتشاف صعوبات العمل      ، الّ  اتلبعض العملي ، ـ ة فيما يتعلّق بمعال   خاص  المعلومـات   ةج

شاط القصيرةق بدورات النّعلّطبيق فيما يتها صالحة للتّإالّ أنّ. ة والغير واضحة الغير رسمي  .  
            

لوك بما يفعله الفرد وما يقوله خـالل تنفيـذ    المالحظة بالستّم غالباً ته :ج  ـ والنتائ تاالسلوكّي -2

ى هذه المالحظات      لعم مالحظة نتائج هذه ال    ة ، كما يمكننا أيضاً    العمليالعمـل  دراسـات آثـار   يات ، وتسم  .

ن  وتتضم كما على المحلّل ؛االرتكاز على األخطاء والنفايات    ات تحليل مجمل إنتاجات المشغّل ، مع      هذه التقني 

ما يكون جـد     وذلك،  تحليل مجسمات القطع خالل مختلف أوقات إعدادها        : مثل  ،  ركيز على آثار أخرى     التّ

  . م مختلف اإلجراءات في تنفيذ المهمةمفيد لفه
            

،  ةـوم المالحظة في المستوى األول على نشاطات حقيقي       تق : اتـخاذ المعلوم اإلشارات أو اتّ   -3

   قل للمنتوج   ات التحويل والنّ  بمعنى على مجمل عملي،    وتعتبـر فئـة    .  كرابقة الذّ  إضافة للنشاطات الجانبية الس

  .  عملالات ها تنخفض في بعض وضعيفائدتها محددة ، إالّ أنّوة ة مهميشاطات اإلشارلنّا

  إذن من الض      روري قبل االنطالق في استعمال هذه التقني    ات واضـحة حـول     ات ، إعداد فرضـي

داً      حليل ، وذلك بهدف التأكّ    ورات الخاضعة للتّ  يرالسمسار االكتشاف يتوافق جي شاط فـي    مع هيكلة النّ   د من أن

حليـل   للتّ نات يمك  ألنّه بدون فرضي    ، حضيرات المالحظة ، فهي تحتاج إلى التّ      غم من تعدد تقني   الربف.  لالعم

ولتصفية .  في ظّل نهر من المعلومات       ،ية  نوركيز على معطيات ثا   أن يمر بجانب المعلومات المناسبة ، والتّ      

 . حليلللتّ مالحظة وضرورية لة للات مكم إلى تقنيوءجهذه الفرضيات وتأكيدها ، يمكن اللّ
 

  :ة ـات المرتكزة على الشفهّيلتقنّيا -2-2-5-3

 الـنفس   مل ع ات الكالسيكية المستخدمة في   وع من استقبال وجمع المعلومات ، بالتقني      ذا النّ هتعين  يس

      النفسي في العمل ، ليعطي نوعاً      من مقابالت واستبيانات ، يستخدمها غالباً المختص    ة فـي   من الخـصوصي 

 : ، وهي إلى ثالثة مجموعات  شيءات قبل كّلف الشفهيطرقه وأهدافه ، وتصنّ
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اتجة مباشرة من المعلومة المخزنة والمرمزة شفهياً فـي  هي تلك النّ   و  :I ات المستوى شفهّي 

  . يرورات مصطنعاًالسم  وفي هذه الحالة لن يكون مسار وتنظي ،MCTاكرة قصيرة المدىالذّ

ة ، وتنتج من ترميـز      شفهيالغير  معلومات  الاتجة عن   هي تلك النّ   و  :II ات المستوى فهّيش 

ـ ات غير كاملـة ، لكـن م  أن تصبح بطيئة والشفهي وفي هذه الحالة ، يمكن لألداءات.  شفهي إضافي رى ج

ةوتنظيم السيرورات تبقى على العموم مستقر .  

، االسـتدالل    الختيـار اتجة عن سيرورات البحث وا    ك النّ تلهي   و  :III ات المستوى شفهّي 

كأسباب اختياره   ة ،  يخضع الفرد الستجواب حول المعلومات الخاص      ،وفي هذه الحالة    .  واالستنتاج للمعلومة 

ـ  ة غير متوفّ  ة إذا كانت المعلومات الشفهي    ة ، خاص  طه بطريقة هام  اشن فأجوبته يمكنها تغيير     .ألفعاله   الً ارة ح

   .MCTاكرة قصيرة المدى في الذّ

  

  : أهم تقنيات تحليل العمل المرتكزة على الشّفهيات ، نذكر تقنيتان هما ومن

   :ة ـقنية الحوادث الحرج ت-2-2-5-3-1 

وهي كثيرة االستخدام ، تحاول أن توافق بين امتيازات   Flanagan 11954ـلوهي تقنية قديمة 

ـ  دائماً تفمالحظة الحدث الحرج ليس   . وسلبيات المالحظة     يمكن أن يقع في وقـت غيـاب          ، فالحدث  ة ممكن

 داًتعتبر أكثر منه سـر    ،  تي يمكنها توفير المعلومات حول حدث وقع في غياب المحلّل           المحلّل ، والمقابالت الّ   

  . اًيـذات

  

 مرتبطـة    ، ت هي قابلة للمالحظة وقابلة للعزل ، وعلى القائم بالمقابلة نقلها بلغة سلوكيا            ثفالحواد

يقـة إيجابيـة أو     رها تساهم بط  ، ألنّ  حرجة وتدعى هذه الحوادث  . حليل  اضع للتّ شاط المهني الخ  عن كثب بالنّ  

سلبيشاط للنّة ، في الوصول إلى الهدف العام .  

  :خمسة مراحل ، وهي  05حليل ، يمكننا تمييز لتّ اوع منلهذا النّو

ـ     أين تكون الحو   : حليلة لنشاط العمل الخاضع للتّ    تحديد األهداف العامّ   -1          سبة ادث حرجـة ، بالنّ

حديد ، فيجـب     صعب التّ   مفهوم الهدف أحياناً   نى إذا كا  ة ، حتّ  فهذه المرحلة إذن هام   . للهدف المرغوب فيه    

  . ةقة بتحديد المهمة تلك المتعلّات البحث ، خاصقني تعليها أن ترتكز على نتائج غيرها من

ة ، أين يهدف نوع مـن األسـئلة إلـى           مركز التقني وتتواجد هذه المرحلة في      : تحديد األسئلة  -2         

   وهي أسـئلة تـدفع     . تخراج الحوادث الحرجة اإليجابية     سة ، ونوع آخر ال    استخراج الحوادث الحرجة السلبي

وينصح . لب من المفحوص ما حدث      نة ، واإلجابة بلغة الفعل ، وذلك بالطّ       معية  بالمفحوص إلى تذكّر وضعي   

  .ة ء المقابالت بالحوادث الحرجة السلبيالمحلّلون عادة ، بابتدا
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حظتها ، األشخاص الواجب فحصهم     التي يجب م  ات الّ يجب تحديد الوضعي   : مخطّط االستقبال  -3           

ـ    ،   إرغامات الوقت     أنّه من أهم   لمفنع .أوقات المالحظات   و،  ..) عددهم ، مكانتهم  ( سيان كونه يؤدي إلى النّ

  .ة ة والشهري ، أحسن بكثير من األسبوعياًجوء إلى جمع المعلومات واستقبالها يوميللّالي اشويه ، وبالتّوالتّ

ها تحـدد طبيعـة الحـوادث       ة ، ألنّ  تكون المعطيات محددة بدقّ    يجب أن  : استقبال المعطيات  -4         

 عةالمستقبلة والمجم   من مقابالت فردي   مع إمكانيـة تـسجيل      ة ، االستجواب الشفهي أو الكتابي       ة أو جماعي ،

  . الحوادث لحظياً

 ،  ة لعدد الحوادث اإليجابيـة والـسلبي       كمياً ن هذه المعالجة تحليالً   وتتضم : معالجة المعطيات  -5         

ل نقـاط تقـاطع هـذه       خال من خالل تصنيفها حسب تحليل محتوى الحوادث وتفسيرها ، من            اً كيفي وتحليالً

األصناف مع متغية رات الوضعي.  
 

   :ل ـة حّل مشكات في وضعّيلشفهّي ا-2-2-5-3-2

ة يكاء االصطناعي ، بعدد كبير من الباحثين إلى اإليمان بإمكان         يرة والذّ بر األنظمة الخ  د أدى تطو  لق

       ال فيرورات المدرجة من طر   الوصول من خالل المقابالت واالستبيانات ، إلى السال كمواجهة لوضعيات   عم

  : وهي  ،حديدة التّفهية ، شروط استعمال ضروريات من الشّه التقنيحّل المشاكل ، ولهذ

ات ، عندما تستخدم لتحليل     ان يحددان هذه التقني    أساسي برامترانناك  ه :ة  ـ بارامترات الشفهيّ  -1

وهما  ،ات حّل المشكل وضعي :  

ن  م كّل ،Ericson et Simon  )1980(/Caverni)1988(1 حيث ميز :اتوقت الشفهّي 

تي تسبق  الّابقةات السّ الشفهّينجد  وعين  هذين النّ لكما إضافة   .  للفعل   ات الموالية الشفهّي  و ات المرافقة الشفهّي

ن القيام بتقييم الحلـول أو المنـاهج        تي تتضم  الّ ةات التقييميّ شفهّيالو،  خطيط  ة بتحليل التّ   خاص حمتسالفعل و 

   ذه القائمة ليست  ه و . الالمستخدمة من طرف العم        دة ، بل على المحلّل تحديد نوع الشفهيات الّ  محد ف تي تتكي

تي يعالجها ة الّمع الوضعي.  

 ةعليمتي تفرضها التّ   الّ درجة اإلرغام  ات ، تنبثق من   انية للشفهي والميزة الثّ  : ستوى التشّدد م 

  : ي ـستويات كبرى ، ه مثالثة ويمكن التمييز هنا. على الفرد 

ـ      وهنا نشير للمفحوص أنّ    :الحّرة   وأة  الغير رسميّ ة  لشفهيا •   ، ادةـه بإمكانه أن يتصرف كالع

تفاء بتـسجيل   ك ، واال  عليمةالتّ شيء في     يمكننا أن ال نقول أي     كما. صوت مرتفع إذا رغب في ذلك       بفكير  والتّ

  .ات خالل الفعل عند اللّزوم ، كما في كّل المالحظات قعليالتّ

• حليل بـصوت   فكير واالستدالل والتّ   ونطلب من الفرد التّ    :ة  المقّيد لكن ةالغير رسميّ ة  الشفهي

  .ب محاولة تنظيم هذه المعلومات  ما يجري في رأسه ، ولكن مع تجنّّلكمرتفع ، بمعنى قول 
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• وهنا يمكننا أن نطلب من الفرد أن يعلمنا بما سيفعله ، تبرير ما يقوم به         : مةالمنظّ ةالشفهي   ،

ا أن تعتمد على استبيانات مكتوبة من نوع        همة يمكن ات المنظّ وع من الشفهي   النّ ، هذا ..واقتراح احتماالت أخرى  

Q.C.M والّراتيااستبيانات متعّددة االخت ، خاص ةتي وضعت ألبحاث جد .  
 
. يرورات  ما كان من الممكن تغيير الس      كلّ ،دة  مة ومقي ات منظّ ما كانت الشفهي  ه ، كلّ  ن الواضح أنّ  م

كأن يتم إجراؤها مع     : ت أشكاالً متعددة ، مثالً    الباخذت المق ما اتّ ة ، كلّ  رغامات خالل المهم  ما قّل تحديد اإل   فكلّ

  . ة أسئلة محددة أو عامدةأو بدون دعم ذاكري ، بمساع
            

ات مطروحـاً    االحتياطات ، يبقى مشكل صدق الـشفهي       غم من كلّ  لربا : اتـق الشفهيّ دص -2 

ه يجـب اعتبـار      فإنّ  ، ه مهما كان مستوى خبرة العامل      محلّل معرفة أنّ   البداية ، على كلّ   ففي  .  ة حادة قبطري

وثانياً   ؛ خصي الشّ هكوصف موضوعي الشتغال   وليس   راتكمؤشّاته  شفهي   ،  أثير فـي   ات التّ يمكن أيضاً للشفهي

الس    اة ، أو أن ال تكون لها عالقة مع هذه           يرورات المستخدمة في تنفيذ المهم؛ رةيرولس   خـاذ  ة اتّ  وأخيراً ذاتي

       المعلومات ، وذلك من خالل تحويل اإلشارات الشفهي     شغيل األتوماتيكي   ، والتّ  ة إلى إشارات ذات استقبال ذاتي

ات ال تصل سوى إلى مستويات منخفـضة         من إمكانية كون الشفهي    دوهذا ما يزي  .  البعيد عن المراقبة الواعية   

  .  سمي للعملظام الر على منافسة النّفقطحريض جهة أخرى ، بالتّ ومن  ؛من الكفاءة ، هذا من جهة

  

ظري ، كما من جانب     عيد النّ ات من خالل مساهمات على الص     ه يمكن تقوية صدق الشفهي    لذلك فإنّ 

        ة ، وذلك باالرتكاز على فكرة أنة ومنهجيأكثر نفعي ر المعلومات ا    الشفهينةلات تسيـ  اكرةلذّ ا ي ف مخز   صيرة ق

، الشيء الذي تفتقده مثالً تقنيـة        يروراتات على الس  ذي تتركه الشفهي  ؤ بنوع األثر الّ   لتنبا، وبالتّالي    دىـلما

ات المواليةالشفهي، د حديث حول الساتجة عن ميكانيزم عقالنييرورات النّ ويجعل منها مجر .  

  

ـ  ه  إنّ ف  :ةظري ، يقودنا إلى نوعان من االحتياطات المنهجي       هذا المفهوم النّ    يم صـدق   ـيفضل تقي

يرتبط بالمعرفة الّ   و ات ، الشفهي   ما كانـت   ه كلّ القول بأنّ   فيمكننا  .يرورات المدروسة تي بحوزتنا بخصوص الس

 عالقة الفرضي ات بالس     ة    اتيرورات ضئيلة ، قلّت صعوبة تقنياالستقبال المستخدمة خالل المهم ،    بحيـث أن  

رت لدينا معطيات حـول      ما توفّ ؛ وعلى العكس ، فكلّ      اإلمكان ات تكون مباشرة أكثر قدر    الشفهي يرورات الـس

ة أكثر مالئمةاات االستقبال االختياري خالل المدروسة ، أصبح استخدام تقنيلمهم . 

  

  : مقابلة التفسيـر -2-2-5-3-3

ـ ن وضع الفرد في وضعية تذكّر ، بهدف          ، وتتضم  فسيرمقابلة التّ ة تدعى   ة هام اك تقني نه ب تجنّ

  :  وبلوغ هذا الهدف خاضع لشرطين منهجيين ، هما ؛فسير المسبقالتّ
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        1-   وأفعالـه نـشاطاته وصـف  بذة من طرف الفرد ، حيث نقوم       ة المنفّ استعمال تسجيل للمهم ،  

  . نفيذ تكون واضحةبطريقة تجعل من المعلومة المعالجة خالل التّ

ال يجـب   :  ة ، فمثالً  ة أو العقالني  ب اإلجابات التوضيحي  تتجنّ يجب على األسئلة المستعملة أن       -2        

خـاذ  اتّ شاط من خالل أسـئلة حـول      ر ، بل القيام بوصف النّ     ـ حاول تذكّ  و؟ ، أ   رـهل يمكنك تذكّ   :القول  

  . ؟ رأيت ؟ ماذا سمعت :، وإدراج تذكّر المعلومات الحسية  ، تنظيمه الوقتي موضعهت  ،المعلومات

  

ل كـون   ـ تسجي ه زيادة عن إمكانية   إنّف ،   مقابلة التفسير ة لطرح األسئلة في      المنهجي ففي المبادئ 

ال  ات أخـرى   إلى تقني  جوء أيضاً  نستطيع اللّ  ، ابلة للمالحظة  ق رـر من خالل سلسلة معايي    الفرد في حالة تذكّ   

مة علـى    منظّ هجاهات نظر  اتّ فتكون  ما تبتعد نظرة المفحوص عن القائم بالمقابلة ،        ه غالباً ذلك ألنّ  قيمة ،    تقّل

 الكالم لة ، فيتباطأ إيقاعه في  بصال البصري مع القائم بالمقا    قة باالتّ  عن تلك المتعلّ   ، مختلفة تماماً   قاعدة أخرى 

وبقدر أكثر    قدر من التعميم ، بألفاظ مجردة ،       ة أقلّ ـن تنظيم الشفهي   أين يتضم  ، مع فترات سكوت أكثر عدداً     

يمن العوامل الوصفيةـة والحس .         

  

   :مثيـللتجريب والت ا-2-2-5-4

جدال فيها ، وذلك إلى جانب مجموعـة         منهج التجريبي في إدارة االختبارات ، يعتبر طريقة ال        ال

ة ، وذلك   رات المستقلّ م للمتغي  من تشغيل منظّ    أساساً نوتكوي .ة لتحقيقها   عداد ترتيبات خاص  إلفرضيات محددة   

  .رات تابعة ة على متغيسليم بالفرضيالتّ وها ،د من آثارللتأكّ

          

  اإلظهار بقـوة ،  صعوبات ، فيجب أوالًن بدوات العمل ال يتم تطبيق هذه المبادئ في وضعينإ

 في العمل ،    تلوكامالئمة حول الس  الات  فإعداد الفرضي  . مة سابقاً ات المقد ق بين التّجريب والتقني   فاعل الضي التّ

  .   ة ضروريماذج النظريجوء إلى النّى إذا كان اللّ، حتّ ج عن المقابالت والمالحظات العديدةتنت

  

    ـ      ، كمناهج ات المقابلة والمالحظة    ومن جهة أخرى تعتبر تقني ي المرحلـة   شـائعة االسـتخدام ف

 تجريب هـو غالبـاً    جوء إلى ال  لك فاللّ ذ، ل   بينما خطوة البرهان فتؤخذ فقط من المنهج التجريبي        ،االستكشافية  

   :1المشاكل  ثالث أكبر أنواع منضروري ، وهذا يقتضي حّل

ليس  بطرات القابل للض   يجعل من عزل المتغي    ا في العمل ، مم    تلوكاق بتعقيد الس   ويتعلّ : لاألّو -1

  . اًن ممكندائماً

تسمح  ي ، أين ال   منة البعد الز  أهميب العمل ، و   تايضعوبط بصفة ديناميكية    تب وهو مر  : انيلثّا -2

  .يطرة عليها  بالسموازين التجريب دائماً
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ات ة لوضـعي  لعمليافة   صعوبات في إدراج الص    ة تجد أحياناً  ماذج التجريبي  النّ  وهو أن  :الث  الثّ -3

  . غط يعاني من الضة ، أو جواًممه لل ذهنياًة ستنتج بصعوبة إرغاماً التجريبيعليمةفالتّالعمل ، 

، ين فـي الميـدان      ين في المخابر والتجريبي   عوبات إلى جداالت عقيمة بين التجريبي     الصت هذه   دوأ

 كمعارضة الص      بعين االعتبار تعقيد وديناميكيـة      ذة على األخ  رامة ، واالستهزاء بعدم قدرة الموازين المخبري 

و  فالمشكل الحقيقي هنا ، ه    . ات العمل   وضعي    ة ا تحديد درجة القبول لتصغير الوضعيقة للعمل ، ولوا   لحقيقية عي

الوضعية ة التجريبي.  

     

   ر من تعقيد وضعيبرنامج تجريبي  جوء لتطوير ات العمل ، يمكن اللّ    وللتحر   ات حول أقسام لوضعي

ـ   ،  ات المجمعة   ق األمر بمواجهة المعطي   ويتعلّ. وضوح  بمنعزلة   ة وضـعي  ل مـة  المنظّ اتمن خالل المالحظ

رة من طرف علم النفساتالعمـل ، مع اإلشكاليالمطو  .  

     

،  مثيلمناهج التّ حقيق ، نقوم بتقديمه من خالل       هناك بعد آخر ، يعتبر أكثر صعوبة من حيث التّ         و

ة العمـل   رغامـات وضـعي   إل ةـة تمثيلي وضعي ، فتخلق     تعقيداً أقّل  أكثر أو  ب إعداد ترتيب تقني   تي تتطلّ والّ

 حقيـق ، ألن   ةهي غالباً نـادرة التّ    . يرورة  ات مراقبة الس   في وضعي  ضاًات أي نهجيلم وتستخدم هذه ا   ،الحقيقي

ـ      : ، مثل    لها أهداف متعددة     كما ،   تكلفتها مرتفعة نسبياً   ال ، كمـا تأكيـد      اختبار التجهيزات ، تكـوين العم

ترتيبات غير ممكنةب أحياناًتي تتطلّات السيكولوجية الّالفرضي  .  

        

غطية عوبة تحقيق المظاهر العاطفيـة والـض      فإنّه من الص  ،   مثيلة هذا التّ   واقعي  مهما كانت  هنّ أ الّإ

تي يمكنها أن تمثّ   ات العمل ، والّ   لوضعي ل متغي  ة  رات دخيلة قوي  ،فالتقد ة مثل   مات التقني :ـ  الص ة ، ور التركيبي 

 أن  وهـذا اليعنـي    ،لوك في العمل    رات المحددة للس  فكير في مراقبة أكبر للمتغي    ، تسمح بالتّ  ..وقوة الحاسوب   

بل على العكس تماماً، ات مالئمة يختفيضرورة إعداد فرضي  .  

  

وأخيراً ، نقول بأنّه يمكن لمنهجية تحليل العمل أن تكون موجهة للمهمة أو للعامـل ، بمعنـى أن                   

تي يستخدمها العامل لكي يقـوم      يكون مصوب لكّل المهام الّتي على العامل القيام بها ، أو بتحديد النّشاطات الّ             

بالمهام على أكمل وجه ، والنّتيجة النّهائية لهذه المنهجية كخطوة تحضيرية للتقييم المهني ، تكون على شـكل                  

  .قائمة شروط للمنصب أو الوظيفة 

  

ويظهر في األعمال المنشورة نوع من التّفضيل للوصف الموجه نحو العامل ، ألنّه يوفّر جـدول                

أكثر عموميةً وأقّل ارتباطاً بالخصائص التقنية الخاصة بكّل منصب ، لكن بالمقابل يمثّل تحليل العمل               سلوكات  

الموجه نحو المهمة ، خطوة أولية إذا أردنا جمع عينات معينة من الوضعيات أو السلوكات ، والّتي تـستخدم                   
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 ات الوضعية ، وهذا مـا يوجـب علـى المخـتص           بعدها كأدوات قاعدية لتطوير التّجارب المهنية واالختبار      

علّمتة الالنفسـي ، األخذ بعين االعتبار العوامل الخاصسة والفرد معاًقة بالمؤس .   

  : نـحيلبحث واستقطاب المترشّ ا-2-3
 خطيط لليد العاملة ، بتحديد أنواع الوظائف المطلوبة وعدد العاملين بكـلّ           ة التّ د أن تنتهي عملي   بع

؛ تبدأ خطوة جديدة ، وهي البحث عن        رها في من يشغلها     روط والمواصفات الواجب توفّ   ا تحديد الشّ  كم منها ، 

  .ب واستقطاب أكفأ األشخاص للعمل جذ وذلك بمحاولة أنسب األشخاص لهذه الوظائف ،

  

تـي  سة ، دراسة دقيقة للمـصادر الّ      اغرة في المؤس  حين للمناصب الشّ  يقتضي البحث عن المترشّ   و

تلف من وقت آلخر ، نتيجة لتأثير       خة المصدر قد ت    أهمي كما أن . صول منها على هذه األيدي العاملة       يمكن الح 

ف علـى عـدة عوامـل       فاختيار المصدر المناسب يتوقّ   ة  لب في سوق العمل ، ومن ثم      ظروف العرض والطّ  

ة من بينها    أساسي : روف االقتـصادية بـصفة      لسوق العمل والظّ   ، أيضاً  سة ، ظروفها وإمكانياتها   حجم المؤس

ة عام. 
 

   ن ؟ـحييف نستقطب المترشّ ك-2-3-1
قل إلـى   نت في التوظيف أن ي    ة ، يمكن للمختص    بدقّ حالمترشّوصف المنصب وتحديد صفيحة      دبع

 ما كان المختص  كلّف.  في سيرورة االختيار      ، وهذه المرحلة مهمة جداً     حينصيد المترشّ  الية وهي المرحلة التّ 

ام بتوظيف  ي ، ألن المنهجية المثلى هي تلك التي ترتكز على الق          ما كان االختيار صعباً    ، كلّ  يف ماهراً في التوظ 

  .  بعملية اختيار دقيقةملحوقاً جيد ،
 
   ؟ األكثر نجاحاًيفن ما هي إستراتيجية التوظذإ 

تـه  جي يمتـاز بطريقتـه ومنه      مخـتص   وذلك كون كلّ   ،  االحتماالت على مجال واسع جداً     تدمت 

   لة، ولكّل ما يفضا :فنجد  ،   عن غيره من المناهج واألدوات       هلالمفض  لتوظيف الد   جرائـد    ةحافاخلي ، الـص ، 

األعمال ، مختصت، قنّاصي الكفاءاة ين في عملية االختيار ، الوكاالت ، القائمات المهني....   

  

  ما هي الوسيلة األكثر نجاعة ؟ 

ـ ملئ المناصب الشّلحين  استقطاب المترشّعود نجاعة الوسائل المستخدمة في    ت سة ، اغرة في المؤس

  إلى درجة الر  لسة ؛ فكلّما كانت الوسائ    ضى في المؤس علمي  ة في التوظيف ، كلّما زادت درجـة        ة وموضوعي

  سة  رضى الفرد والمؤس .إالّ أنّنا الحظنا في السنوات السسات على المنـاهج الغيـر   ابقة ، مدى اعتماد المؤس

   ....، المحسوبيات التوصيات : مية للتوظيف ، رغم سوء العواقب مثل رس

  



  90

  

  

  :حيـن مصادر البحث عن المترشّ -2-3-2
ـ          للحصول على مترشّ   سة مـن   حين يسمحون بالقيام باختيار دقيق ، هناك مصدرين يمكنّان المؤس

 يقـوم علـى تفـضيل       حين المناسبين للمناصب المقترحة ، واختيار أحد المـصدرين        الحصول على المترشّ  

ـة له سالمؤس:  

  :ة ـاخليلمصادر الّد ا-2-3-2-1

سة ،  مة نفسها ، حيث يعتبر العاملون بالمؤس      داخل المنظّ  تي تكون  مجموعة المصادر الّ   ايقصد به و

 جديـداً أو   شاغراً ا كان نوع المركز   مفمه،  اغرة  تمد عليها في شغل الوظائف الشّ     يعتي   المصادر الّ  من أهم  ،

اخلية ، قبل التوجه نحو إجراء التوظيـف        ة الد ى المؤسسة أن تبدأ بتوجيه طلبها نحو مواردها البشري        يجب عل 

  .م لها ر فيهم شروط شغلها من التقدذين تتوفّن األفراد الّى يتمكّ حتّ،الخارجي 

  

ـ           سات ، يتم  ة للمؤس  العملي اةوفي الحي  سة ،  الحصول على األفراد المناسـبين مـن داخـل المؤس 

  :الية رق التّباالعتماد على إحدى الطّ

  :ة ـلترقي ا-2-3-2-1-1

ة ات أعلى مـن مـسؤولي     سة إلى وظيفة ذات مسؤولي    يقصد بها ،  ترقية أحد العاملين في المؤس        و

 ة  وظيفته الحالي .   ـ       ة متكاملة للتّ   خطّ ادسات بإعد ولذلك تقوم بعض المؤس ة رقية ، تكون واضحة ومعلنـة لكافّ

 وظيفة والوظائف األخرى ، كمـا       مصممة على شكل خرائط ترقية ، توضح فيها العالقة بين كلّ          و،  العاملين  

  . نيا إلى الوظيفة األعلى منهاقدم من الوظيفة الدرقية والتّتّلباعها لتّاتي ينبغي رق واإلجراءات الّالطّ

  

البد أن ترتكز على أسس      عملية االختيار     الترقية األهداف المرجوة منها ، فإن      مجق برا ولكي تحقّ 

  . ف عليها والتعراموضوعية وعادلة ، يسهل على جميع العاملين تفهمه

  

   : لـلنقل والتحوي ا-2-3-2-1-2

 ف من وظيفة  اخلي للموظّ قل الد ق سياسة التوظيف من داخل المؤسسة ، عن طريق النّ         ي تطب  يتم قد

ون لخلق توازن فـي عـدد العـاملين واإلدارات          والهدف من ذلك قد يك    . لى أخرى ، أو من فرع إلى آخر         إ

  .  صقدارات أخرى من النّإ تكون هناك أقسام أو إدارات مزدحمة بالعاملين في حين تعاني كأن ،المختلفة 

  

ة ر أو المسؤولي  جيادة في األ  رورة الز ن بالض ها ال تتضم  وتختلف هذه الطريقة عن سابقتها ، في أنّ       

لطةأو الس . 
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  :ون ـابقفون الّسلموظّا -2-3-2-1-3

هـم  ابقين ، علـى أسـاس أنّ      فين الـس  باع سياسة توظيف الموظّ   تّاسات ، إلى     تلجأ بعض المؤس   قد

تـه  منهم في العودة إلى العمل ، ولقد أثبت هذا المصدر أهمي           اغبينة الر سة ، وخاص  فون من داخل المؤس   موظّ

سات في بعض المؤس.  

  

 فـي   تتّبعسة ، و  هذا ، وهي سياسة توظيف أبناء العاملين بالمؤس        سياسة أخرى شبيهة ب    ونجد أيضاً 

المؤس ة  ها مزايا   لغيرة ، و  سات الصبهـا ،    نظمة من قبل العاملي   عور بالوالء واالنتماء للمنّ   زيادة الشّ : منها  عد 

اختيار عناصر  من قدرة اإلدارة على      حدالك : ولكن عيوبها كثيرة أيضاً   . ضى بينهم   عور بالر  زيادة الشّ  وأيضاً

ة ذات كفاءة عالية من الخارجبشري .  

   : 1سة في تحقيق أهدافها ، تحتاج إلىبعها المؤس منهجية قد تتّكأيو

نات ، نقاط المصلحة ، وجرائد      إعال: ضرورة وجود نظام إعالمي حول المراكز المقترحة         

ةـسالمؤس .  

  . المتواجدة اتالستغالل المباشر لمجموعة البطاقا 

خطيط لشغل المراكـز ، واالسـتجابة        التّ ة ، أين يتم   طات للحياة المهني   وجود مخطّ  رورةض 

  .باتها بأكثر كفاءة وتأهيل لمتطلّ

  

  اخلـي ؟ما هي مميزات التوظيف الّد 

ة مزايا لالعتماد على المصادر الدنوعان هما  منها ، 2 التوظيفةاخلية في عمليهناك عد :  

 : زات تنظيمية وميزانية ممّي-1

ف مع منصب العمل  ، كما سرعة التكي  دة البحث واالختيار والتعيين لألفراد    مخفيض تكلفة و  ت 

قة للمنظّالجديد بحكم المعرفة المسبمة ، والتعرف المسبق على الدين ور الجديد ،والمساعدين المستقبلي.  

  بعـض المراكـز ،      إلغاء: ال ، مثل    جوء إلى زيادة عدد العم    لقيام بتسوية داخلية بدون اللّ    ا 

  .  في مراكز العملماته بمراكز أخرى ، وذلك عن سابق تقييم لسلوكياتبديله

 تي تـم  لوكية للمناصب الّ  ر األحكام الس  حين ، حيث توفّ   ل من المجازفة بخصوص المترشّ    يقلّ 

فـي تحليـل     الترقيات الفاشلة ناتجة عن أخطـاء        ال ، وهذا يعني أن     ، تقييمات موضوعية للعم    شغلها سابقاً 
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عتبـة  " هم وصـلوا إلـى   لوكات المكتسبة لتغييـر العمل ، فالكثير من الحاصلين على ترقية يكتشفون بأنّ      الس

  " .الكفاءة 

  . بيعة وظروف العملبطاالستفادة من خبرات العاملين ، ومعرفتهم  

 :زات نفسية واجتماعية ممّي - 2

مة ، كمـا يزيـد مـن        قافي والوفاء للمنظّ  اخلية ، يطور التجانس الثّ     تفضيل الترقيات الد   نإ 

مصداقيسة ة المؤس. 

 يؤد  وستغيير وت إلى   اخليي الحراك الد تايع السلوكي ـ  الشّ ،ة   المهني يـساعد علـى    ذي  يء الّ

تجنّب الجمود في المراكز ، كما تحفيز العمة ال وتشجيعهم لتخطيط لحياتهم المهني.  

ـ  لطريقة فرص التقـد    ا  هذه يح ، حيث تت   خلق قدر أكبر من الحوافز لدى العاملين        ي م والترقّ

  .  نـللعاملي

  .وضوح المستقبل الوظيفي أمام العاملين  

 يجب أن يرتبط الحراك الدة وإثراء الكفاءات اخلي بالتكوين ، لتوسيع المعرفة األدائي.  

  ، وتبقـى   ر أكثـر انخفاضـاً    مات ذات الهرمية البسيطة ، تكون إمكانيـة التطـو         في المنظّ  

ر إمكانيات االسـتقاللية فـي نفـس نـوع          تي تطو تي تسمح بتغيير الخبرة ، كما األنظمة الّ       التحويالت هي الّ  

  . المنصب بالنسبة للكفاءات المكتسبة 

  

  لـي بـصفة عقالنيـة      خال بصفة دورية ، هو ما يساعد على إجراء توظيف دا          وعملية تقييم العم

وموضوعي وذلك اعتماداً   اًة نسبي ،   من: ة إجراءات منها     على عد     دورات  ، نويةاقشة األهداف ، المقابالت الـس

  .لها آراء رؤساء اإلدارة أين يقوم رؤساء المصالح بمناقشة طاقات اإلطارات ، كما قد تكم. .. التكوين 

  

  وما هي عيوبـه ؟ 

م بطبيعـة الحـال     قـد سة ، ال يخلو التوظيف الداخلي من العيوب ، فهو ي          ة في المؤس  ة وظيفي  عملي       ككّل

  :تي نذكر من بينها  ، ال1ّبعض اإلرغامات

         ال يمكن القيام به إذا لم يكن هناك حد     فين ، ويقود   ة للموظّ  أقصى من تسيير المسارات المهني

ل وظائف جديدة المساعدين إلى تحم.  

  .التحكيم بين المصلحة المانحة والمصلحة اآلخذة ليس سهل التطبيق  

  م الجد غياب الد  سة أو في الجماعة يقلّ    يد في المؤس  تها وقدرتها على االنفتاح نحـو      ص من قو

  .ال اإلنتاج لنفس العصب من العم يقود إلى نوع من إعادة، العالم الخارجي 
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وال يحـصلون علـى المنـصب    ، ذين يشاركون في عملية االختيار     اخليين الّ حين الد المترشّ 

 . هذا اإلحباط ، ويفهمون هذا اإلقصاء كتدهور اجتماعيلون يظهرون استياء وال يتقب، اغرالشّ
 
 
  :ة ـلمصادر الخارجي ا-2-3-2-2

 الحصول على   لتي تلجأ إليها من أج    سة ، والّ  وعة المصادر الموجودة خارج المؤس    ميقصد بها مج  و

  .اغرة فراد المناسبين لتعيينهم في الوظائف الشّاأل

  

 الخارجية للحصول علـى األيـدي       رإلى أحد المصاد  سة أن تلجأ    روري للمؤس د يكون من الض   قف

      اغرة بها من أفـراد يعملـون       غل الوظائف الشّ  شسة من اكتفاء ذاتي ل    العاملة المطلوبة ، فمهما كان لدى المؤس

  .ة ، للحصول على بعض العاملين ذوى الكفاءات الخاص صادر الخارجيةلم لها من االلتجاء إلى ابد بها، فال

  

وق في المنطقة المحلية حيث      الخارجية على سوق العمل ، حيث تنحصر هذه الس         ر المصادر تعبو

 تعمل المؤس    ولة ، وتتوقّ  سة وتمتد على مستوى الد   سة للحصول على احتياجاتها من سوق      ف درجة سعي المؤس

  :منها ،  1دة عوامل عالعمل على

    .ة الوظيفة المطلوب شغلهاوع وأهمين 

 إمكانيقابات في سوق العملات والنّصة توفّر التخص.   

 بعض الوظائف فجأة مدى الس رعة المطلوبة لشغل بعض الوظائف ، مثل خلو.  

 وسة في تزمدى رغبة إدارة المؤسسة بأفكار ووجهات نظر جديدةيد المؤس .  

  

ـ       ة ، الّ  ادر العرض الخارجي للقوى البشري    مص نذكر بذلك أهم  و سات تي قد تعتمـد عليهـا المؤس

  : على احتياجاتها من العاملين للحصول

  :ة ـمكاتب العمل الحكومي -2-3-2-2-1

ذين يترددون عليها ، أيـن يقـوم   ئف من الّ  اتشرف عليها وزارة العمل ، حيث تقوم بحصر الوظ        و

   ومقدرته الجـسمية ، وهـذا      ،  درجة ثقافته    ،   د من خبراته  ما التأكّ  ، ك  الت الفرد المشرفون عليها بتحليل مؤه

سات الباحثـة   تي تناسبه ، من خالل قيامها بدور الوسيط بين طالبي العمل والمؤس           ده إلى األعمال الّ   قصد إرشا 

سات بهذه المكاتب ، بإرسال صفيحة المركز ، ويتكفّل المكتب بإرسال اإلطار            صل المؤس تّفت. حين  عن مترشّ 

  . المناسب لذلك المنصب المقترح
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  :ة ـكاتب التوظيف الخاّص م-2-3-2-2-2

تي قد يتحملها    ، والّ  مقابل عملها نة   رسوم معي  تقبضها  تقوم بنفس عمل المكاتب العمومية ، إالّ أنّ       و

االختيـار وبعـض    و ينركات لتوفير التكاليف المرتبطة بالتعي    عمل أو طالب العمل ، وتلجأ إليها الشّ       لصاحب ا 

د المؤسوسائلها ، وهي تستطيع أن تزولوبة للحصول على األفراد العاملين الت المطسات باألعداد والمؤه. 

  :ي ـحفاإلعالن الّص -2-3-2-2-3

 الخالية ، في حالة     فالّزمين لشغل الوظائ  لجية للحصول على األفراد ا    ر من أهم المصادر الخا    هو

ة االعتماد على اإلعالن مـع ارتفـاع         سة ، وقد زادت أهمي    لها من طرف العاملين داخل المؤس     شغعدم إمكان   

  . صالتعليم وانتشار وسائل االتّنسبة ال

  

تـي  ل الوسيلة الّ  نها والدولية ، يمثّ   مت والجرائد المختلفة المحلية     حف والمجالّ  اإلعالن في الص   نإ

ـ          ع من المترشّ  وقّمتمن خاللها يمكننا الحصول على أكبر عدد         ة حين ، أين تقوم فعالية اإلعـالن علـى نوعي

  . رحمحتواه، ومدى مطابقته للمركز المقت

  

  :ة ـلبات التلقائّيلطّ ا-2-3-2-2-4

توفّر الطّ  إن  لبات التلقائي    ة ، دليل على الس دةمعة الجي للمؤس     جين سة وتصدر عادة من إطارات متخر

لبات كما تصدر مثل هذه الطّ    . سة قبل توظيفهم    مها لهم المؤس  تي تقد الّز  ذين يريدون معرفة الحواف   والّ  ، حديثاً

والّ،رف إطارات ذوي أقدمية ة من طالتلقائي سة الجديدةذين يطمحون في الترقية داخل المؤس .  
 
  :ات والمدارس ـلجامعا -2-3-2-2-5

ـ           و ـ فن ال سصال المباشـر بالمـدار    هي من ضمن المصادر المباشرة ، حيث تعتمد علـى االتّ ة ي

وذلك بإرسال مندوباً…ة والجامعات والمعاهد التقني ،هم على وشك نذيب الّن الطالّحسأسة للبحث عن  للمؤس 

ومحاولة إغرائهم قصد االلتحاق بها جالتخر ، .  

  

ة في حـاالت    نة ، حيث تستخدم خاص    صفات معي ا بمو أفراداً وذلك كون المعاهد والجامعات تخرج    

ر لـديهم الخبـرة     ريقة ، تستهدف أفراد ال تتـوفّ       هذه الطّ   أن الّإ. صات  التخصي  درة ف نقص سوق العمل والنّ   

العمليعدادهم وتدريبهم على العملإل  كبيراًب جهداًا يتطلّة ، مم .  

  

  : ةـموصيات إطارات المنظّت -2-3-2-2-6

م بتوصـياتهم   لب من خالله إطاراتها للتقـد     اسات إلى ترويج اإلعالم ، حيث تط      يل بعض المؤس  تم

 أين سات ، ع في كثير من المؤس    وهو أسلوب شائ  .   العمل ، كاألصدقاء واألقارب    يلباون لهم صلة بط   تكعمن  
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 أن التوصية صدرت عن س على أساذين يوصي بهم العاملين لديهم ،    يميل أصحاب العمل إلى تعيين األفراد الّ      

 ما يكون صـالحاً  لباًاقة غيذي يعين بهذه الطر خص الّ  الشّ وأن،  أشخاص موثوق بهم ، فال بد أن تكون مثمرة          

  . للعمل
 
 
  : رةـلمباشلطريقة اا -2-3-2-2-7

.  لين ، في وظائف أو مصالح قريبة من المركز المقتـرح          هؤحين م  الحصول مترشّ  يةتستعمل بغ و

حين فيكون من حيث التجربة الشخصية والحـافز ،         ا فحص المترشّ  اً ، أم   وسري صال بهم شخصياً  ويكون االتّ 

  . المراكز ذات مستوى عالية في  المقترح ، فالطريقة المباشرة تستعمل عامزتي لها صلة بالمركالّ

         

         العائلة ،  (قارب  صات ، عالقات التّ   هذا باإلضافة إلى االشتراك في مؤتمرات العمل ، عروض ترب

و، معارض العمـل ، شـبكة اإلنترنـت    ..) داقات ، الجمعياتالص intranet، cyber-recrutement ... ،

  .ماً للعمل ، ويرفع كّل مشاكل اإلتّصال وغيرها من الخدمات الحديثة الّتي أصبحت مصدراً ها

  

   ؟1ما هي مميزات التوظيف الخارجـي 

عة من جهته ، التوظيف الخارجي يحمل أوراق نجاح متنو:  

   اخلي ، فعندما ال تجد المنظّفهو يحل مشكلة عدم إمكانية التوظيف الدف يمكنه أن  موظّمة أي

، وذلـك   .. اخلية  روط الد سبة للشّ ة تكوين طويلة بالنّ   بة ، ومد  يتوافق مع حاجاتها ، مثل غياب القدرات المكتس       

  .فع ، إالّ باالعتماد على سوق العمل ى في حالة كون عدد الموظفين غير كافي لالستبدال أو الرحتّ

جوء لالختيار الخـارجي تجنبـاً      فين ، اللّ   لتجنب المشاكل النفسية بين الموظّ     من المفيد أحياناً   

 أو التجميدات للمنصب ، الّ    راعات  لبعض الص    ف إذاً شخصاً لديه الكفاءة     فنوظّ. اخلية  تي تزيد من المنافسة الد

  .راً عنه إنتاجاً النفسية ليفرض نفسه ، أين تكون آثار الترقية أكثر توتّ

 ة ، من حيث هو وسيلة تجديد جزئي للموارد البشري :اكنولوجي ، والتّةقافلوك ، الثّالس.   

ـ            للمنظّ م الجديد الّد  ة ، أو   مة ، أين يمكن لألفراد القادمين من الخارج البدء بكفـاءات خاص

   تساعد على تحويالت تكنولوجي     قافية ، أو يمكنهم فـتح      جديد من خالل اختالفاتهم الثّ    ة التّ ة ، أن تكون لديهم قو

طرق عمل جديدة ، أو تحضير معلومات هامألخرى ا يحدث في الهياكل األخرى أو المجاالت اة عم.  

 م التّ يقد  وظيف الخارجي الممي   اخلي ، فهو يعطي الفرصـة لتقويـة        زات المعاكسة لنظيره الد

ريقـة   الطّ، وهي أيـضاً .. الجماعة ، إعطاء نظرة جديدة لطرق العمل ، إدخال مناهج عمل جديدة ، وغيرها       

سة الوحيدة لتطوير هرم األعمار بالمؤس.  
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  وما هي عيوبـه ؟  

  :  ، ومن بينها 1م بعض اإلرغاماته يقدكر ، إالّ أنّابقة الذّزات الس المميرغم كّل

  . سة  عن ثقافة الجماعة والمؤسفي مستوى اإلدماج يكون القادم الجديد غريباً 

  عب معرفة شخص قادم من الخارج ، رغم أمانة االختيار واستخدام أحـسن طـرق         من الص

دة التوظيف ،  معرفة جي .  

ف للتوظيف الخارجي ، يكون لديه آثار مثـبطة علـى المـساعدين     جوء المكثّ اللّ ، إن  أيضاً 

  .رهم تختفي في صفائح القادمين الجدد ات تطو إمكانيذين يرون أنالمتواجدين ، الّ

  

  في األخير، ماذا نختـار ؟  

  : سة ، أين ات وتفضيالت المؤسقة بإمكانيهو مسألة متعلّ

 تفض   ل سياسة اإلدماج القوي  اخلي ، وهدفها تكوين وجهات نظر وقيم متجانسة ،         ة التوظيف الد

  .عور باالنتماء المرتفع بهدف الحصول على التوافق من خالل الشّ

 أم      ا سياسة التكييف المتبادلة بين الميادين الد   ساعاً ،  ل توظيفاً أكثر اتّ   اخلية والخارجية ، تفض

عض التباين ل بوذلك بهدف المرونة واالنفتاح ، لذا نتقب.  

مات تجمع التوظيـف    دة ، فنجد بعض المنظّ    جوء إلى اختبارات مختلطة أو معقّ     كما يمكن اللّ   

اخلي بتكوين خارجي الد . 

  

  : بـشر شغور المنصن -2-3-3
ف العمل فـي    سة بعدة طرق مختلفة ، فقد يختار الموظّ       كن للوظيفة أن تصبح شاغرة في المؤس      يم

ة طويلة بسبب مرض ، أو أن يحال على التقاعد          سة أخرى ، كما قد يغيب     مؤسوجـد حـاالت    ت كما   ،… لمد

توس سة ، أين تكون الوظيفة غير موجودة قبالً ، فيمكن أن يت           ع للمؤسفين إلى مبنى آخـر فتبقـى        نقل الموظّ  م

  . مناصبهم شاغرة

  

حين المقبولين سة بعملية بحث وتنقيب موجهة للكشف عن احتمال وجود المترشّ     ، تبدأ المؤس   وماًمع

  .  ، كأن تقوم بنشر شغور المنصب عن طريق إعالن داخليةسفين الموجودين في المؤسبين الموظّ

           

أو طلبـات    بنك التوظيف ن العودة إلى احتمال     فيشغل المناصب الشّاغرة ، يمكن لمسؤول الموظّ      ل

ه استخدم جميع االحتماالت ، الختيار      د من أنّ  تأكّ أن ي   ، يجب عليه دائماً    شيء لكن رغم كلّ  .  ةرشيح التلقائي التّ

  . سةسفين في المؤحين مالئمين من بين الموظّمترشّ
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فين ، ومع ذلك نلجأ إلى الخـارج ، وذلـك           خص المناسب في الموظّ   ن من إيجاد الشّ    ما نتمكّ  غالباًف

اغر ،  اخلي للمنصب الشّ   الد حمترشّاله يبقى سبب عدم قبول      إالّ أنّ . كون مقتنعين بقيمته أو بقدراته      نعندما ال   

ف الجديد الكفء  المقارنة مع الموظّحيث أن. اً يح إطالقرصة الترشّ فل على   ا إذا لم يتحص   مم  حدةً  أقلّ إحباطاً

ة تختفي مع الوقت، تساعد على جعل األحاسيس السلبي .  

  

  ، حفيدام اإلعالن الـص   ه القنوات ال تسمح بالوصول إلى الهدف ، يستطيع إذن استخ          ذذا كانت ه  إ

 مخزون معتبر مـن     كزفمقارنة مع ارتفاع نسبة البطالة ، تملك هذه المرا        . كز المكتب الوطني للعمل     اأو مر 

ـ        كما نعلن أحياناً  .  فحصهم   اًذين من المفيد جد   حين ، الّ  المترشّ سات  عن شغور المنصب من خالل قناة المؤس

ثرهم كفاءةكأعن لبة القدامى و عن الطّكثر إعالماًذين يكونون األة والجامعات ، الّالتعليمي . 
 
  :ي ـحفّصال اإلعالن - 2-3-4

إن  منصب ، يكون عموماً     شغور أي  وذلك من    إعالن صحفي للعالم الخارجي على شكل     ه   موج ، 

ثر حين ذوي الكفاءة هم األك    ص ، أين يكون المترشّ    ة ، أو إعالن مهني متخص     ة ، أسبوعي  جريدة يومي : خالل  

  . استهدافـاً

  

  :ي ـحفصائص اإلعالن الّصخ -2-3-4-1

 ز على أهم   ، ونركّ   كبيراً اهتماماًا  عطيهننا   ، فإنّ  ريقة األكثر رواجاً  حفي هو الطّ   اإلعالن الص  ا أن بم

ممي       حفي االتّ زات هذا اإلعالن ، حيث يعتبر اإلعالن الص حللمترشّل  صال األو  صال بـسعر    اتّ  ، سة مع المؤس

ن  معي .    م األ    فيجب أن يكون اإلعالن الصشياء كما هي ، كما يجب أن تحمل المعلومة نقاط          حفي واقعي ، ويقد

 توظيفه من   مت ،   كفءف  فإنّه ال يمكن االحتفاظ بموظّ     . حالمترشّة من وجهة نظر     قة بالموضوع ، ومهم   متعلّ

  .خالل معلومات خاطئة أو غير كاملة عن طريق وعود غير نزيهة 

  

،  ، عنـوان   اسـم  : ة من سادة عن المؤس  جحفي الجيد ، يجب أن يعطي معلومات        ن الص فاإلعال

روط األكثـر   ة والشّ  األكثر أهمي   المهام يحتوضمع   سبب شغور المنصب ، الوصف الوجيز للوظيفة ،          ،قطاع

رشـيح  طلـب التّ  قة بطرق تقديم     ، المعلومات المتعلّ   وأخيراً. حين المناسبين للمنصب     ، لجذب المترشّ   بروزاً

أين يمكن  ،   س النفسي    إجراء عملية االختيار عن طريق مكتب المختص       ، يتم ...لبات إلى   إرسال الطّ : مثـل

   .عبة معرفة قواعد اللّحللمترشّ
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  سة ، مع اإلشارة للشّ    فالتعريف الوجيز بالمؤس ما تكون النّ   ة للعمل ، هي غالباً    روط العام  ة قاط الهام

سة مـن التقليـل مـن عـدد         ن المؤس ة للمنصب ، يمكّ   روط الخاص  الشّ حذلك ألن توضي  . لمحتوى اإلعالن   

  .زاتهم فع من ممي من خالل الر،حين مترشّلا

  

مات غات ، أو بعض الس    الخبرة ، معرفة اللّ   : اط أخرى مثل    نقوعادة ما تأخذ اإلعالنات كمرجع ،       

 مكان ، فلم يحـدث      ها ضرورية في كلّ    هامة ، ولكنّ   الً، وهذه األوجه فع   ...الشخصية كالنزاهة ، والديناميكية     

وع من اإلعالنات    ما نجد في هذا النّ     كما أنّه غالباً  . اميكيين أو غير مسؤولين     نأن تم البحث عن أفراد غير دي      

  . ةـن الّسرّيـتأميوتدفعهم إلى إرسال طلبات ترشيحهم ، وهي  حين ،تستهوي الكثير من المترشّة ميز
 
  :ي ـحفحرير اإلعالن الّصت -2-3-4-2

ـ      ه يمس سات ، ذلك ألنّ   حافة بتفضيل المؤس  حضى اإلعالن في الص   ي ين  بـسرعة األفـراد المهتم

    ب على   بعروض العمل ، لذا يتوجالً     المختصـ رتم ،    في التوظيف تحرير اإلعالن أو فـي ذلـك علـى       اًزك

المراحل السيقولو .وب المرغحالمترشّة شروط المنصب وصفيحة ابقة ، خاصFlorian Mantione  1  : "

  " .ة دة ، للقيام بعملية اختيار حقيقيرشيحات الجيغاية اإلعالن ، هو الحصول على عدد كافي من التّ
 

ل  وذلك لكي يتحص   ،  لكن في مجال ضيق نسبياً     حللمترشّ هو إعطاء معلومات كافية      ،والهدف هنا   

  .م فقط عن اإلعالن ا هفيحة المطلوبة ، وأن يجيبوافقون مع الصذين يتوعلى إجابات األفراد المحفّزين والّ
 
 إما لكون اإلعالنات األولى غيـر دقيقـة         لك إلى وضع عدة إعالنات ، وذ      سة أحياناً حتاج المؤس ت

ذين ال تتوافق قدراتهم مع الصفيحة علـى     حين الّ  ، مما أدى إلى إجابة الكثير من المترشّ         واسعاً تستهدف مجاالً 

حين المناسـبين علـى     ذي لم يشجع المترشّ   يء الّ  ، الشّ  تواه ضيق جداً  ح وإما العكس ، حيث كان م      ؛عالن  اإل

 . سة من يـد عاملـة      يكون االختيار لنوع الدعم غير موافق لحاجات المؤس        ، ما أيضاً إح للمنصب ؛ و   الترشّ

  .نوي  من األجر الس% 20-05ط عادة ما تكون تكاليف اإلعالن مرتفعة نوعاً ما ، فتعادل في المتوسو

  

ة ،  ة ، شهري  وعيبة ، أس  يومي:  اختيار الدعم المناسب إلدماج اإلعالن ، وذلك سواء في           فيجب أوالً 

تقني   صة  ة  أو متخص..  ار في التوظيف أن يخت    ، فعلى المختص أكثر في أن تقرأها     له فرصاً  ذي يوفّر عم الّ  الد 

يع اإلعالن  طف ، يست  صح تقييم في أي من ال     ه من المهم  سة ، فإنّ  سبة للمؤس بالنّو.  الفئات المستهدفة باإلعالن  

ستوى التكوين المطلوب ، المستوى     م :  ، حيث تعتمد في ذلك على       وكيفاً  أحسن ، وذلك كماً    أن يعطي مردوداً  

المتوس التوزيع الجغرافي للجريدة ، والتكوين االجتماعي واال       اء الجريدة ، أيضاً   ط لقر  وهذا  ..ائهاقتصادي لقر ،

  . المنصب ةسبة لمستوى التكوين ولطبيعيتم تقييمه بالنّ
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كما المعلومـة    ، ئار الق يجتذبذي  راج الّ خحفي المحرر بطريقة جيدة مع اإل     ن ، فاإلعالن الص   ذإ

  .قة المتينة هما القاعدة الحقيقية للعالقة القائمة على الثّ، المفتوحة والتوافق 

  

  :ول ـحفي الممضي أو المجهإلعالن الّصا -2-3-4-3

 هذه األسباب تبقى     إعالن مجهول ، إالّ أن     رين في التوظيف ، أسباب لنش     ائي يقدم بعض األخص   قد

ـ         ع  ولتشجي. غير مقبولة وغير صالحة      سات ومـسئولي   اإلعالن المجهول ، أستشهد بعـض رؤسـاء المؤس

   :1اليةفين بالعوامل التّالموظّ

ر ظامي والمتكـر  شر النّ ة ، بحيث أن النّ    ـسدة للعالمة بالنسبة للمؤس   ورة الجي الهتمام والص ا 

  .سة ئة عن المؤسي صورة سيطلإلعالنات ، يع

  . سة المؤساسمنافسة ، في حالة ذكر لمسات اغلها المؤسستالخوف من إعطاء معلومات قد ت 

  . الحالية لسوق العملون الوظيفة جديدة ، والهدف من اإلعالن تحسس القوى العاملة ك 

  .حق لمنصبه غور الالّ للمنصب ، بالشّف الحاليعدم إعالم الموظّ 

  .ح أحسن  المناسب ، ولكن هناك أمل في إيجاد مترشّحالمترشّفي حالة وجود  

 ذي يمكن أن يزداد سـوءاً     سة ، والّ  وافق مع جو المؤس   الوقوع في حالة عدم التّ    ن  التخوف م  

  . دون إشعار مسبقف جديد بمع تقديم موظّ

    

ـ لسة إعـالم ا   حيحة ، يجب على المؤس    ة الص ن وجهة نظر سياسة تسيير الموارد البشري      م ف موظّ

الذي قد ال يظهر     ، الّ  الحاليا فيما يتعلّق بموضوع المنافسة ، فإ      . ضى  رأيضاً  هنّأم يمس    ين  مكاتب المختـص

ين النفسي :روط ق بالمناهج والشّة فيما يتعلّخاصة المالي.  

   

سة ، ال تساعد سوى على      حفية تحت اسم المؤس   حين من كون اإلعالنات الص    تكي بعض المترشّ  شي

   .اإلشهار ، وذلك بدون وجود مناصب شاغرة حقاًّ

    

 حفي الّ واإلعالن الص   ن مكتب مختصـ     ى   نفسي ، حتّ   ذي يبي ذكر اسم المؤس ـه    ولو تمسة ، يتجنب

وذلك كون تدخّل مكتـب  . سة مباشرة ، وبدون قنوات أو مراجع وسيطة   ة المؤس يلهم مراسل ضحون بتف المترشّ

  هذا إضافة إلى قائمـة        طويالً اًـ ، ويتطلّب وقت   ده إجراء معقّ  ة التوظيف ، يعطي فكرة أنّ     االختيار في عملي ، 

  : 2 نجد من بينها تيالّ و،من المقاومات ضد االختبارات 
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  . ة في حالة اإلعالن المجهولة إجابوا أيحون لم يتلقّالمترشّ 

ـ          : ة   واإلعالمي ةاإلعالنات الواضح   اتتسمح بتقييم ما إذا كانت الوظيفة تتوافق مـع إمكاني 

  .ح المترشّوآمال 

  ؟ ةـة الحسنـ بدافع النيتخفي اإلعالنات المجهولة ؟ وهل تتم ماذا 

 كبسات البعض المؤسة رى تقوم بنشر اإلعالنات ألسباب إشهاري.  

حين لمكتب التوظيف ، أو     ابة عن اإلعالن المجهول ، تزيد فقط في توسيع قائمة المترشّ          اإلج 

  .قنّاصي الكفاءات 

  

قة ، كأن يكـون   ، فالتستّر يجلب عدم الثّ  قدد النّ يخضع لمجر ر من أن    بن ، فاإلعالن المجهول أك    ذإ

، ة سئلة   ة تفضيالت وال طرح أي     أي  وضع حللمترشّ طية ، أين ال يحقّ    تسلّة   على سياس   المجهول شاهداً  اإلعالن

توجـه ؟   للمن عليه ا  فة مكانة قضائية ،      من أي   مجرداً حالمترشّ أين يكون    .حيث يزيد بذلك من تقييد المعلومة       

 كم في حالة إرسال وصف مف     تة رقابة يح  وعلى أيالل إلى صاحب اإلعالن     ص  إرسـال     مجهول ، خاص ة إذا تم

ل آخر من خالل قنوات غير خاضعةشغّة إلى مهذه المعطيات الخاص ة ؟ـة رقابـألي  

    

ـ          ـمل بدورها ك  حرشيح ، ت  رسائل التّ ف صال م هائل من المعلومات ، تخضع للمعالجة عن طريق اتّ

مباالة سة ما ، عليه أن يتحمل الالّ       ، فمن يريد العمل في مؤس      حراًح  لكن يبقى المترشّ  . جاه واحد   غريب في اتّ  

  . مـتظلّ بدون 

  

 لكن رغم وجود أسباب لوضع اإلعالنات المجهولة المصدر ، إالّ أنّنا نعتبرها غير مبررة ، فعملية               

  .في اإلعالن المنشورا سمهسة إل ، ذكر المؤسحة والمتطورة تستدعي على األقّلفين المتفتّتسيير الموظّ

  

  :ن ـحيحص واختيار المترشّ ف-2-4
 بذلك العديد من    تانصبام الواسع بمجال االختيار المهني ، و      ينات ، باالهتم  زت سنوات الستّ  د تمي لق

ـ      ات اختيار وتقييم المترشّ   ءراسات في دراسة وتطوير مختلف إجرا     الد ات اختيـار   حين ، من خالل إيجاد تقني

تمكّن الفاحص من تحديد كفاءات المترشّة صادقة وموضوعي ،ؤ بنسبة نجاحهم في المنصب حين والتنب.  

  

ة االختيار ، تأتي كمرحلة تأمين لنجاح عملية التوظيف في تجنيـد الكفـاءات               عملي أنوبذلك نجد   

ي كـر ر الف  إلى األمـام فـي مـسار التطـو         فع بها قدماً  سة ، كما الد    لتحقيق أهداف المؤس   ةزمة والمناسب الالّ

   .والتكنولوجي 
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  :ي ـمفهوم االختيار المهن -2-4-1
تي تهـدف الختيـار أحـسن       رق واإلجراءات الّ   ، في مجموعة الطّ    ل عملية االختيار المهني   مثّتت

ـ    بات العمل والخصائص الفردية للمترشّ     من المقارنة بين متطلّ    ، انطالقاً  حينالمترشّ ة اختيـار   حين ، ومن ثم

  .اغرة صب الشّناأفضلهم بهدف تعيينهم في الم
 
ـ لة لمختلـف نـواحي شخـصية        صالمعرفة المف ف ـ  ، كمـا التّ    حالمترشّ           قيق لـشروط  ل الـد  حلي

عـة  لمتوقّاجاح  الي قياس نسبة النّ   وبالتّ،  ل قاعدة لقياس مدى التوافق بينهما       د للمهنة ، يمثّ   بات األداء الجي  ومتطلّ

  . في العمل مستقبالً
 
تجنيـد  :  لما تـستهلكه مـن       اً االختيار ، نظر   ةيسة من االستثمار في عمل     ما تتهرب المؤس   غالباًو

ـ       ...اقات ، الوسائل واألجهزة ، والوقت        الطّ لألشخاص ،  ة هامد هـذا    . ة  ، وما يمثّله من قيمة ماليويتجـس

ات المـستخدمة ،    ة االختيار ، وهو ناتج عن عدم الوثوق بالتقني         ، في محاولة تجنّب فشل عملي      التخوف غالباً 

افي لألرباح الّوعدم التقدير الصت النجاح سة في حاالتي قد تستفيد منها المؤس.  
 
  : بـفي المنص حين النفسي في دراسة فرص نجاح المترشّعايير المختّص م-2-4-2

 على مجموعة معـايير    حين في المنصب ،      النفسي في دراسة فرص نجاح المترشّ      يعتمد المختص

وهي عبارة عن نقـاط مرجعيـة يـستخدمها الفـاحص           . مقة للمنصب   عمستخلصة من الدراسة الدقيقة والم    

خـاذ القـرارات ، بخـصوص    مستقبلي في المهنة ، كما يرجع إليها إلصدار األحكـام واتّ الجاح  ئات للنّ بكمتن

للعملحالمترشّة صالحي  .  

  

، وهـذا   ... أو نتـائج     ت ، سلوكيا   ، قيماً   مختلفة ، فقد تكون أفكاراً     خذ هذه المعايير أشكاالً   قد تتّ و

، ومنها ما يقوم على     ...الحوادث ، البيع    ،  التغيب  : قبة مثل    سهل التقييم والمرا   واالختالف يجعل منها ، ما ه     

  .اتية األحكام والتقديرات الذّ

  



  102

تي القت العديد مـن   ، الفكرة الّ اًـ النفسي على معيار واحد وشامل نسبي      يمكن أن يعتمد المختص   و

 هـا جـاح في   تحديد جوانـب النّ     ، من إمكانية   باً وتشع ة االختيار أكثر تركيباً   ون عملي كاالنتقادات والتشكيك ،    

 على معيار واحد ، مما أدى إلى ظهور فكرة تقييم المنصب لسلسلة معايير دقيقة ومعدلة تتالءم مـع                   اعتماداً

  .جميع الحاالت 

  

  

  : يـاحل عملية االختيار المهنرم -2-4-3
ار أفـضل   موعة خطوات متسلسلة ومترابطة ، تشكّل سيرورة اختي       جمل عملية االختيار على م    تشت

  : خاذ قرار تعيينهم ، وهيحين ، قبل اتّالمترشّ

  : يـاالختيار األّول -2-4-3-1

لين لـشغل    أولي يهدف الستبعاد األفـراد غيـر المـؤه         زتقوم عملية االختيار األولي ، على فر      و

د منهـا ،     والتأكّ  ، حالمترشّرشيح ، وتحليل بيانات     ات التّ سة ملفّ ا من خالل در   ويتم غالباً .  اغرةالمناصب الشّ 

ذين يبدون قدرة وكفاءة على التوافـق       ة أولية على جانب من الدقّة ، واإلبقاء على األفراد الّ          كربهدف تكوين ف  

  . مع شروط المنصب

  

قـة  عض المعلومات المتعلّ  ب لتأكيد المعطيات وتوضيح     تي تكون غالباً  وتتبع غالباً بمقابلة أولية ، والّ     

 ف كلّ     حرشّسة أو بالمت  سواء بالمؤسا نقطـة       .  رف على اآلخر   ط  ، فتكون فرصة لتعرأين يمكنها أن تكون إم

  . مرور للمراحل الالّحقة ، أو سبباً لالنسحاب أو اإلقصاء
 
  : يـفسلفحص النّا -2-4-3-2

ـ  دل أهم مراحل االختيار المهني ، وهو يقوم على الفحص ال          يمثّو  لمـا   حين ، اسـتناداً   قيق للمترشّ

نه من قيـاس هـذه      ابقة من شروط ومعايير ، باالستعانة بمجموعة تقنيات ومناهج ، تمكّ          احل الس حددته المر 

بات المهنةئات ، وتأكيد توافقها مع متطلّالمتنب .  

  

د طرق إجراء الفحص ، طـرق معال                يتمد بمجموعة تعليمات دقيقة ، تحدـ  ذلك من خالل التقي ة ج

ة كليهما فـي الفحـص   يضع بالفاحص ، ووحالمترشّتوضح عالقة   ،  …طـنقيوتفسير المعلومات ، شبكات التّ    

  . النفسي

  

تها تي تختلف موضـوعي   لّاحين ، و  ويستخدم في الفحص النفسي عدة تقنيات لفحص وتقييم المترشّ        

    المقابلة ، االختبارات النفسية مراكز التقييم ، الفحص        :  ناتها ، ونذكر منها   وصدقها حسب نوعها وطبيعة مكو
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هادات ، استمارات التّ   اجع والشّ مري ، التحليل الخطّي ، التنجيم ، ال       الطبوغيرها من ....اتيةيرة الذّرشيح والس ،

ذين لـديهم   ة يتم اختيار األفراد الّ    ومن ثم .   أو مجتمعة مع بعضها    ةتي قد يستعملها الفاحص منفرد    التقنيات الّ 

إمكانيللنّ دةات جياغرةحسنهم للمناصب الشّ من بينهم ، اختيار أجاح ، ثم .  

  

  

  

  : جـر النفسي حول النتائريتقلا -2-4-3-3

 الفحص ، يقوم باستخالص النتائج على شكل تقريـران         ات النفسي بإتمام عملي   دما يقوم المختص  بع

تـي تخـص   سة عن مختلـف الجوانـب الّ  م تقريـر للمؤسح خضع للفحص النفسي ، أين يقد     مترشّ حول كلّ 

ويقـدم اآلخـر     .  مفـصالً ودقيقًـا    اًلبئات إما لنجاحه أو فشله في المهنة ، ويكون غا         ل متنب ثّ ، وتم  حالمترشّ

 أسباب نجاحه أو فـشله فـي        ح، كما يوض   ، حيث يبين نتائجه في مختلف اختبارات الفحص النفسي        حللمترشّ

  .الفحص 
 

 النفـسي   منهجيـة المخـتص    ، وذلك حسب     اًـيه أو شف  اًـيمكن إعداد التقرير النفسي إما كتابي     و

  و. سة  وحسب طلب المؤس     غالباً ، نقاط مختلفة األهمي يضم     هـا  سة ألخرى ، لكنّ   ة من منصب آلخر ومن مؤس

ـ   ة ، معارف وقدرات خاص    معلومات شخصي :  ما تحتوي على     غالباً ة ، ممي  ـ بة ، أوجـه ط    زات شخـصي ة ي

  . ة ، وخاتمةالشخصي وحسيـة ، أسلوب العمل والمظاهر

  

 فـي   ذي يتبعـه الحـقّ    قارير ، والّ  لتالع على ا  حين في االطّ   المترشّ سة ، حقّ   المؤس ل ما تهم  الباًغ

وهذا التجاهل قد يكون إما     . عن ضد اإلجراءات واالختبارات المستعملة       في الطّ  المتابعة والتوجيه ، كما الحقّ    

  النفـسي رفـضاً     المختص فت ، أو من طر    ال والوق مائدة من حيث ال    الز ف للتكالي سة تفادياً  المؤس فمن طر 

ة للتشكيك في كفاءته ونزاهته المهني.  

  

ه يمكننا تجنّب هذه المشاكل من خالل إدراج فكرة التوجيه في عملية االختيـار، ومناقـشة                ر أنّ يغ

توجيه احص من   فن ال الي يتمكّ ية ، وبالتّ  قدانات األخال إل للتفسيرات الخاطئة وا    الفحص النفسي تفادياً   خالصات

  .ة زاتهم الشخصيقدراتهم ومميمع  ماًئللمهن األكثر تال،  المقبولين منهم أو المرفوضين اَحين سواءالمترشّ

  

ـ    في التوظيف ، نادراً     المختص  ، يجب معرفة أن    عموماًو فيحة حين يملكـون الـص   ما يجد مترشّ

 ،عتبر إلى حد مـا مثاليـة للمنـصب          تها  ك ألنّ ذي يبحث عنه ، ذل     الّ امالمطلوبة للوظيفة ، بالدقة والتوافق التّ     

  .  عن نموذجها المثاليبتعد قليالً تسة قادرة على قبول ترشيحاتالي فالمؤسوبالتّ
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  :ار ـ االختيةّيبح الّصافي لعملقييم الّر ت-2-4-3-4

همـة   م ةها عمليـة اسـتثماري     على أساس أنّ   ،ة  ة تقييم مردود االختيار المهني بلغة نقدي      هو عملي و

سة ، ويمكنها الخضوع للتّللمؤسبح الصافي نقداًحليل المالي وحساب الر .  

  

ات االختيار المهني ، وعدم قدرة مسؤول       سات من االستثمار في عملي     لتهرب مسئولي المؤس   اًنظرف

 ظهـرت   سة ، ة ، وطلباته في جدول ميزانية المؤس      طاته في تسيير الموارد البشري    الموظفين على تبرير مخطّ   

بح اليـوم يـسمح     صذي أ ي الّ عفحليل النّ افية من عملية االختيار الجيدة ، من خالل التّ        لصافكرة تقييم األرباح    

 علـى   فين قادراً وبذلك أصبح مدير الموظّ    . ةستراتيجيات االختيار ، وانتقاء أكثرها مردودي     ابمقارنة مختلف   

  .إقناع المسؤولين بطريقة أكثر وضوح 
 

  :ن ـقرار التعييخاذ اتّ -2-5
هو االختيار القائم على أسـاس بعـض         : "خاذ القرار    اتّ  أن  ، 1)1975(مد توفيق   حجميل أ ى  ير

 اً اإلنسان في حياته سـواء     عريف أن ويعني هذا التّ  .  " يير ، لبديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر         عاالم

ة أو الخاص ض دائماً   المهنيف مناسب ، يتالءم مع كلّ      إلى اختيار أسلوب ت    ة ، معروهذا . ه  ه موقف يواج  صر

 مدى يرمي إليه القـرار      كفاءة القرار ومدى نجاحه ، وكذلك إلى أي       : االختيار يكون على أساس معايير مثل       

له اآلخرين لكي يتقب.  

  

 داً    تي يجب توفّ  روط الّ  الشّ ومن أهمة دقّتوفّر المعلومات ، جودة و    : جد  ن ،   رها لكي يكون القرار جي

،  خاذ القـرار  ذي يقوم باتّ  خص الّ ل الشّ  فعندما يتحص  .تي يرمي إليها    الّ ضاح األهداف تلك المعلومات ، كما اتّ    

 ل علـى عـدة     ه سيتحـص  ذي في صدده يؤخذ القرار ، فإنّ      قيقة حول الموضوع الّ   ت الكافية والد  ماعلى المعلو 

  . ة للهدف العام للموضوع من أجل تحقيق المهمعاًباتّا وبدائل، فيقوم باختيار أفضل بديل ، وذلك مقارنةً

  

وكأي تتّ ،خاذ قرار   ة اتّ عملي  نتـائج   لخاذ قرار التعيين نفس المسار ، وذلك من خـال          اتّ ةخذ عملي 

المـدير  ( حين للوظائف ، وبعد التشاور مع المدير المختص       ة لألفراد المترشّ  والمقابالت الشخصي االختبارات  

الحين للتعيـين ،  حين الصسة بإعداد كشوف بأسماء المترشّ تقوم إدارة األفراد بالمؤس    ؛ )غرةاعلى الوظيفة الشّ  

  . لطة المختصة بذلكين من طرف السي وإصدار قرارات التع، لعرض األمر على اإلدارة العليا تمهيداً
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ـ  خاذ قرار تعيي  ابقة ، يصبح اتّ   ل الس اححين للعمل من خالل المر    بعد تصفية المترشّ  ف حين ن المترشّ

مشكلة زيادة عـدد  : سة بعض المشاكل في هذه المرحلة ، مثال لذلك       وقد تواجه المؤس   .  واجباً المقبولين أمراً 

 األفراد الص           المفاضلة بينهم على أساس بعض     الحين للعمل عن عدد األفراد المطلوبين ، وفي هذه الحالة قد تتم 

  .وغيرها .. ن ، الجنس ، الخبرة ، األداءالس: قة بشروط المنصب ، مثل المعايير المتعلّ

  

فيـرى  .  وصـية بـالتعيين   هائي والتّ سلطة االختيار النّ  ما قد تصادفنا مشكلة أخرى ، أال وهي         ك

ة ة مراحل عملي  ها المشرف األول على كافّ    ة ، ألنّ   ذلك من اختصاص إدارة تسيير الموارد البشري       أن،  البعض  

 سـلطة    ، ين يرى البعض أن لمديري اإلدارات أو رؤساء األقسام المختـص          ومن ناحية أخرى ،   . وظيف  لتا

وقد أثبتت التجربـة فـي كثيـر مـن          . حين المقبولين   هائية بالمترشّ حين والتوصية النّ  استبعاد بعض المترشّ  

اء ة وبين المديرين والرؤس   سات ، ضرورة التعاون والمشاركة في هذا المجال بين إدارة الموارد البشري           لمؤسا

ينالمختص .  

  

   عيين ، ولكـن  هـائي بـالتّ  خاذ القرار النّسة ، اتّويكون من اختصاص المدير العام أو رئيس المؤس

لت إليها على أساس موضـوعي      تي توص ، والّ  ةتي أعدتها إدارة الموارد البشري    بشرط أن يلتزم بالتوصيات الّ    

ابقةومن خالل مراحل االختيار الس .  

  

  : اإلقتــراح -2-6
بمجرد اتّخاذ قرار التّعيين ، يدخل المشغّل مع المترشّح المقبول في عملية تفـاوض بخـصوص                

، وغيرها مـن اإلمتيـازات      ...األجرة ، أوقات العمل ، تاريخ الدخول للوظيفة         : بعض الشّروط المتعلّقة بـ     

  .المتعلّقة بالمنصب 

  

 يترجم القرار المتّخذ إلى رسـالة تعهـد أو          وبعدما تتم الموافقة على قيمة اإللتزام بين الطّرفين ،        

  :تعيين، تحمل في طياتها كّل الشّروط المتّفق عليها ، والّتي تتعلّق غالباً بـ 

  .المؤسسة والمترشّح : التعريف بالطّرفين  

 .تاريخ ابتداء العقد ، نوعه ومدته  

 .وصف دقيق للمنصب  

 .عوامل األجرة والعالوات ، ومدة إرسالها  

 ة العمل اليومي واألسبوعي مد. 

 .التزامات كّل من المؤسسة والعامل الجديد  



  106

  

هذا باإلضافة إلى ما ينّص عليه كّل من القانون الخاص واإلتفاقيات الجماعية ، وذلك حسب طبيعة                

  .العمل ، وحسب نوع الحاجة إلى التّشغيل 

  

عان التوظيف ، إرسال إلـى الموظّـف        ومن ثمة ، يتوجب على اإلدارة خالل الشّهران اللّذان يتب         

  . وثيقة تبين بدقّة كّل المواد السابقة الذّكر 

  

  

  : اجـملية االستقبال واإلدمع -2-7
ف الجديد لزمالئه في القسم أو اإلدارة       خاذ قرار تعيينه ، يقدم الموظّ     ف الجديد واتّ  د اختيار الموظّ  بع

سة ام األولى للعمل في المؤس    ة أثر األي   ألهمي بهذه الخطوة ، نظراً    االهتمام   جاه قوي وهناك اتّ .  بها   ملتي يع الّ

 ذلك أنّ . ة الفرد   على نفسي     فاًه يكون في هذه الفترة متخو      هبط واجبات  من العمل ، وال يعرف بالض ته ،  ا ومسئولي

لك يجـب   كما يشعر بالغربة لعدم تكوين صداقات بعد مع زمالئه ، لذ          .  ويخشى الفشل فيكون مصيره الفصل    

 . ف بالمحيط الجديد الذي سيعمل فيهتعريف الموظّ

  

ـ      ة عن النّ  ف الجديد ، فكرة عام     للموظّ ىوعادة ما يعط   سة ،  ظم والتعليمات المعمول بها في المؤس

  . ة أو مدير اإلدارة المختصة ، أو اجتماع مع مدير إدارة الموارد البشريمرات عاضعن طريق محا

  

بحيث يكون .  فين الجدد سة إلى برنامج الستقبال وإدماج الموظّ      مؤس  تخضع كلّ   أن ، ال بد   اليلتّباو

        ـ م ميكانيزمات العمل المطلوب من      لهذا البرنامج دور على المستوى اإلنساني ، وعلى تفه  ، ومـن    حالمترشّ

ـ         عي أن يكون هذا البرنامج مختلف من مؤس       يالطب ة لذلك بين المؤسلكبيـرة  سة ا سة ألخرى ، وأن تختلف المد

أهدافهجنامربق الى يحقّغيرة حتّوالص  .  

  

ف الجديد في المنصب مرتبط بظروف إدماجه ، وهذا ما يجعل وضع برنامج إدماج              جاح الموظّ نف

ف الجديد معلومات كاملةإعطاء الموظّ ية ومكلفة ، والهدف من ذلكاإلطارات عملية ضرور .  

           

  : ، هي ذا البرنامج هيهايغطّتي يجب أن  الّطقاالي ، فالنّبالتّو

  . ف الجديد مكان العملب أن يعرف الموظّجي 

  . تي تكون تحت تصرفهجهيزات الّف الجديد التّب أن يعرف الموظّجي 
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 ،  ت عمـل  ارتقـارير ، مـذكّ     : اخليةصال الد تّف الجديد وسائل اال   ب أن يعرف الموظّ   جي 

  …ه ؟جأن يتّمشكل لمن عليه ة مع المسؤول ، في حالة صاالت شخصي اتّات ،اجتماع

  .         ف الجديد على زمالئه في العملريف الموظّعت 

  . ف الجديد على المسؤول المباشر عليهريف الموظّعت 

  .  منهع ما يقتط راتبه وكّلتي تخصف الجديد على كل المعلومات الّريف الموظّعت 

         ول والخـروج ،    خف الجديد على مواقيت العمـل ، وطـرق تـسجيل الـد            عريف الموظّ ت 

  . حةاروفترات ال

  . ف الجديد على طرق وإجراءات العملريف الموظّعت 

  . سة من نظام المؤسسة انطالقاًف الجديد على هيكلة المؤسريف الموظّعت 

  : فترة التجريـب -2-8
نة من تاريخ    معي ار ، لمدة  ب المعين تحت االخت   حالمترشّتنص معظم لوائح العمل ، على أن يوضع         

 ويستثنى  ،سة  ره المؤس ذي تقر  الّ مظالنّ ل هائية من خالل فترة االختبار ، وفقاً      ته النّ وتقرر صالحي .  مه للعمل تسلّ

  . من ذلك بعض وظائف اإلدارة العليا

  

  هـي أن ،ة ، يعكس فكرة أساسـي  حت االختبار لفترة بعد التعيين ت المعينحالمترشّ مبدأ وضع  نإ

 تعيين بعـض     هناك احتماالت كثيرة في أن يتم       ، وأن  ة االختيار ال يمكن أن تحقّق نتائج صحيحة تماماً        يعمل

 تجربة األداء علـى     الي ، فإن  وبالتّ.  ذين تفشل إجراءات االختيار في اكتشاف عدم مالءمتهم للعمل        األفراد الّ 

ر ، و تعتبر بذلك االختيار النهائي لمـدى توافـق            مكمالً لعملية االختيا   العمل ، تعتبر في حقيقة األمر جزءاً      

  . خص مع الوظيفةالشّ

  

  : متابعة اإلدمـاج -2-9
لـة بمرحلـة    ار التشغيل ، مكم   ر في األيام األولى بعد ق     تي تتم جب أن تكون مرحلة اإلدماج ، والّ      ي

ـ  لموظّذي يعتبر همزة وصل بين ا     الّ -شر  ف الجديد ورئيسه المبا   عية ، حيث تسمح للموظّ    تتب سة  ف والمؤس- 

  . ف الجديد ، تعتبر نهاية لمرحلة اإلدماج ، ومقابلة تقييم الموظّتي يعيشونها معاًجربة الّباإلشراف على التّ

  

ومرحلة اإلدماج تدوم مدة أطول من مجرد مرحلة استقبال بسيطة ، فلقد لوحظ فـي المؤسـسات                 

ظّفين الجدد كثيرة خالل مرحلة التّجريـب ، وتتواصـل          الّتي تعرف دوران قوي في العمل ، أن مغادرة المو         

بمعنى أن متابعة اإلدماج يجب أن تمتد على مدة واسعة قبل دخول الفرد الجديد في نظام                . أحياناً عدة شهور    
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وتكون المتابعـة   .  أشهر ، وسنة     06 أشهر ،    03: التّقدير العام ، كأن ترتكز مثالً على نظام مقابالت خالل           

  .   خاصة خالل مرحلة التّجريب ، ألنّه يمكن في هذه المرحلة أن يتراجع أحد الطّرفين عن قراره هامة

  

بعض المؤسسات تنظّم متابعة جماعية ، من خالل تشكيل مجموعة من األشخاص تكون متواجـدة        

وتسهر على مراقبة   في مجمل سيرورة عملية اإلدماج والمتابعة معاً ، تعمل بالتّعاون مع الوظيف العمومي ،               

  .وتقييم عملية اإلدماج 

  

     نعييوالتّ ة بعض المقاييس للحكم على كفاءة سياسة االختيار       وفي الختام، قد تضع اإلدارة المختص 

ومن ،  طمئنان على سالمة مراحل االختيار والتعيين     االومدى نجاحها في اختيار األفراد المناسبين للعمل ، و         ،

  : 1رهذه المعايي

  . ف في العمل ، والتعرف على مدى كفاءته في أداء عملهلموظّتابعة ام 

  . فرد في التأقلم مع زمالئه وظروف عمله الجديدلالتعرف على إمكانية ا 

  . الته مع طبيعة العملومؤه،  خبراته ،الفرد ، أدائه ت تعرف على مدى تناسب قدراال 

سة ، واالنتقـال    د للعمل بالمؤس  ساب معدل دوران العمل ، ومعرفة مدى ترك األفراد الجد         ح 

سات أخرىإلى مؤس .  

  

  :  مكانة عملية التوظيف في إدارة الموارد البشرّية -3
غالباً ما تعتمد إدارة الموارد البشرية على استراتيجية لتسيير وتطوير عمالها ، وذلك من خـالل                

  .ها مساعدة اإلدارة العامة في القيام باختياراتها والسهر على تنفيذ

  

ويمكن أن يتم التّنفيذ بشكل كامل من طرف إدارة الموارد البـشرية فـي المؤسـسة الـصغيرة                  

والمتوسطة ، أو أن تكون منتدبة من طرف واحدة أكبر ، أين تسخر إدارة الموارد البـشرية نفـسها لـدور                     

  .التّنشيط والمراقبة 

  

  : دور إدارة الموارد البشرّية في عملية التوظيـف -3-1
إن األخذ بعين اإلعتبار البعد البشري واإلجتماعي في التّفكير واإلختيارات االسـتراتيجية ، كمـا               

التّخطيط لوضع وسائل تعديل موارد المؤسسة للحاجات المذكورة من طرف تطور األسواق ، يجب أن يكون                

رة للمشاكل البشرية ، أيضاً فهـم       فيجب أن تملك حساسية كبي    . من أولى االهتمامات إلدارة الموارد البشرية       
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عمل المؤسسة وشروطه ، فهم مشاكل المسؤولين التطبيقيين ، فهم معنى مؤسسة موجهـة نحو الزبــون ،                 

  .. .فهم االنتظارات المتعلّقة بمردودية المساهم 

  

ات والقواعد  فمن واجب إدارة الموارد البشرية أن تحافظ على الحقوق وتحترمها ، بما فيها االتّفاقي             

الخاصة بالمؤسسة ، السهر على تحقيق المساواة في معاملة المساعدين مهما كان المكان أو المصلحة ، وذلك                 

  .فيما يخص المساهمات و التدخّالت ، فيجب أن تكون التّقييمات موضوعية 

  

ظّفين والمنظّمـين   كما على إدارة الموارد البشرية أن تسهر على إنجاح المحادثات بين ممثّلي المو            

النقابيين ، وأن تسمح هذه المحادثات بمرافقة التطورات الالّزمة للمؤسسة ، مع احترام التّوازن بين الجانـب                 

  .االقتصادي واالجتماعي ، وذلك بالتّوافق مع القوانين واألنظمة 

  

  :وهذا ما يتطلّب من إدارة الموارد البشرية ، إعداد ما يلي 

  .ف المتشابهة ، مع تصنيفات موافقة لالتّفاقيات الجماعية نظام وصف الوظائ 

  .التّخطيط لتأطير ميكانيكي حر في مجال رفع أجور أفراد الجماعة  

فعلى إدارة الموارد البشرية أن تلعب دور الَحكَم ، وذلك بين مبالغات الرؤساء التطبيقيين وتعسف               

  .اإلدارة العامة 

  

ورات المستمرة لعالم الشّغل ، تصبح مهمة تسيير وإدارة الموارد البشرية           لكنّنا نجد أنّه حسب التط    

منتدبة أكثر فأكثر للرؤساء التطبيقيين ، وبذلك تجد إدارة الموارد البشرية نفسها معفـاة مـن المـسؤوليات                  

ـ          .. التوظيف ، التكوين    : التطبيقية مثل    ـل    وغيرها ، الشيء الذي يتطلّب إعـادة تنظـيم تدريجية ، وتتحم

مسؤوليات أخرى ، تجبرها على أن تعود إلى مجمل المؤسسة ، وليس لمصلحة أو قسم واحد ، وما يتطلّـب        

  .أيضاً أن تكون مسيرة بطريقة مركزية 

  

  :وكدعم للمسيرين التطبيقيين ، تقوم إدارة الموارد البشرية بما يلي 

 ، تكاليف العمـال     السجالت اليومية ( ر النّشاط   توفير المعلومات االجتماعية الالّزمة ، لتسيي      

  ..) .حسب طبيعة العمل ، الكفاءات 

  .القيام بعمليات تطوير تهدف لتقوية كفاءاتهم في التّسيير  

أدوات تحديد الوظيفة ، أدوات األجور ، وسائل التقييم ، تقنيات تحليل            ( توفير دعائم العمل     

  ..) .حاجات التطوير 

  .قوم بتوفير خدمات إرشاد حسب طلب المسيرين حسب الحاجات ، ت 
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توفير الدعم لوضع تنظيمات عمل مرضية للشّروط الجيدة للمنافـسة ، وتطـوير كفـاءات                

  .المساعدين 

  

وبذلك ستهتم إدارة الموارد البشرية غداً بوضع تنظيمات عمل موجهة نحو الزبون ، مما يتطلّـب                

  . ممكنة  نوعية–تكلفة نفسها في أحسن عالقة تطوير المساعدين ، ومحاولة تسيير 

  

  

  : مهّمة الخبير في التوظيـف -3-2
 إن عالقة الخبير في التوظيف مع هذا النّوع من إدارة الموارد البشرية ، ستصبح متعددة وأحياناً                

، يجـب  ) ي توظيف ، تكوين ، إرشاد قـانون ( معقّدة ، فعندما يتعلّق األمر بالوظائف ذات الحساب المشترك  

اعتباره كمقدم لخدمات ، فعلى إدارة الموارد البشرية أن تقدم دفتر أعباء كامل قدر اإلمكان ، مـع تلخـيص                     

  " . النّوعية –التّكلفة " جيد، وتنتظر خدمات ذات عالقة جيدة من حيث 
  

رشّـحين    ويجب عليه ، انطالقاً من تحديد الوظيفة أو المنصب الذي وفّرتـه لـه ، أن يجـد المت                  

  . مترشّحين ، يمكن لإلدارة أن تختار واحداً من بينهم 03 أو 02األكفّاء، والتّقديم إلدارة الموارد البشرية 

  

  :ويستلزم أن تقوم خبرته على النّقاط التّاليـة 

  .طريقة القيام بتحديد المنصب ، ووصف محيط هذا األخير  

لّذين قد يثيروا اهتمام إدارة المـوارد البـشرية ،          األماكن الّتي تجد فيها المترشّحين األكفّاء ا       

  .ولذلك يجب أن يكون على معرفة دقيقة بمختلف أسواق العمل الصالحة لنشاطها 

الوسائل الّتي توفّر ملفّات ترشيح تتوافق مع اإلنتظارات ، كما يعلم متى يستعمل اإلعالنات،               

  .المنشورات ، ومتى يستعمل الوجهة المباشرة 

  .قييم ملفّات التّرشيح ، كما تقنيات تقييم المترشّحين المالئمة للتّوظيف المستخدم وسائل ت 
  

كما يجب أن يملك الخبير في التوظيف موهبة البائع ، أين يتوجب عليه بيع المؤسسة ، المهمـة ،                   

. مطلوبين جداً   وهذا يكون أحياناً ضروري ، عندما نحاول اجتذاب مترشّحين          . والمنصب للمترشّحين األكفّاء    

  : إالّ أنّه غالباً ما ينتظر من إدارة الموارد البشرية ، شيئين هما 

  . تحديد أو تعريف واضح قدر اإلمكان لحاجاتها ، ولمدتها األعلى من البحث -1

  . إجابة قاطعة وسريعة ، عندما يقدم لها المترشّحين النهائيين -2             
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لبشرية ، هي الحصول بسرعة على مساعد جديد ، قادر علـى االنـدماج              فمشكلة إدارة الموارد ا   

بشكل جيد في الجماعة وعلى تحسين أدائها ؛ بينما مشكل الخبير في التوظيف هو الحصول على دفتر أعبـاء   

  .دقيق يمنع إعادة البحث 

  

  

  

  

  : تعاون إدارة الموارد البشرّية مع الخبير في التوظيـف -3-3
 في التوظيف داخل المؤسسة ، فعلى اإلدارة أن تشرح له خـصوصيات عملهـا ،                إذا كان الخبير  

نشاطها ، وذلك لمساعدته على فهم الميدان محّل التوظيف ، كما إيجاد األسواق القوية الممكنة ، كما إعطائـه                   

رة علـى   إمكانية قضاء بعض األيـام في المصلحة ؛ أما إذا كان الخبير خارجي ، فيجب أن تحـرص اإلدا                 

وفي كلتا الحالتين ، يجب أن تكون اإلدارة واضـحة          . التأكّـد من أن له الخبرة العملية مع مؤسسات أخرى          

فيما يخص انتظاراتها ، كما توفّر تعريفاً دقيقاً للمنصب ، صفيحة توظيف ، وأيضاً اإلجابة عن كّل األسـئلة                   

  .بوصف الحقيقة كما هي وليس كما تتمنّى أن تكـون 
  

عدها تتفاوض اإلدارة مع الخبير حول المدة الالّزمة لتقديم المترشّحين النهائيين ، ذلك مع الثّقـة               ب

به وبخبرته ، كما تركه يعمل بدون أي تدخّل منهجي من طرف اإلدارة ، فهو المسؤول الوحيد عـن التنبـؤ                     

ئيين تقوم باالختيار ، فيمكن أن تطلب       وعندما تحصل اإلدارة على المترشّحين النها     . بأدوات البحث واالختيار    

  .رأيه لكن القرار يعود لها وحدها 
  

إذا لم يقدم الخبير سوى مترشّحاً واحداً ، وإذا تعلّق األمر بتوظيف خارجي ، يجـب أن تـشترط                   

                     ر ذلك بكـون الـصفيحة اإلدارة على األقّل واحداً آخر ، وإالّ فما هو االختيار الّذي ستقوم به ؟ حتّى وإن بر

وإن لم يالئم اإلدارة أي أحـد   . خاصة جداً ، فيجب التمسك بفكرة اقتراح مترشّح آخر ، فعمله أن يبحث عنه               

من المترشّحين ، فلتطلب منه أن يقدم مترشّحين آخرين ، سيعطي تعليقات إيجابية عن المترشّحين األولـين ،                

  .لكن إذا لم يالئمها الوضع ، فعليها أن ال تخضع له 
  

وأخيراً ، بعد وصول المساعد الجديد ببضعة أسابيع أو أشهر ، على اإلدارة أن تقدم تغذية رجعية                 

للخبير القائم بالتوظيف ، فهذا يسمح له بالتقدم في فهم طرق العمل في الجماعة ، وتحسين فعالية التوظيـف                   

 .المقبل 
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  : خاتمة الفصـل -4
ليست أحياناً سوى حجة أو أعراض خاطئة ، تشير لمشاكل أو           كما رأينا سابقاً ، فالحاجة للتوظيف       

والتوظيف هو خطوة هامة جداً ، يجب تسييرها بكّل عناية ، ألنّها قليلة المراقبة قانونيـاً ،                . صعوبات أخرى   

  .على األقّل في المراحل الّتي تسبق عقد التوظيف 
  

      ة التوظيف إلى ضرورة اإلشارة للمسؤولية الكبيرة الّتي تقـع علـى عـاتق خبيـر           وتقودنا أهمي

التوظيف، وذلك في عدة نقاط استراتيجية سواءاً للمؤسسة أو ألفرادها ، فهو مطالب كما ذكرنا سابقاً بتـوفير                  

المعلومات الدقيقة حول شروط المنصب الشّاغر كما خصائص الفرد المناسب لتولّيه مهامه ، وذلك من خالل                

حليل والتّقييم المناسبة لهذه الوضعية ، بهدف الخروج بنتـائج إيجابيـة ونفعيـة للفـرد                تمكّنه من تقنيات التّ   

  .وللمؤسسة معـاً 
  

وبهذا تظهر مهمة إدارة الموارد البشرية أوسع مما نتوقّع ، فهي زيادة عن كونها تسهر على السير 

نظّمة والتّوفيق بين مـصالحها ، مـع        البشري واالجتماعي للمؤسسة ، عليها التّعاون مع مختلف أطراف الم         

تكلفـة المحافظة بشكل دائم على قيم وأنظمة المنظّمة ، ومراعية مصالح عمالها باستمرار من خالل العالقة                  

   .         نوعّيـة–
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  الفصـل الثـاني
  
  
  

  االختيـار المهنــي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  114

 

  :رسـالفه
  

 ............................................................................... تمهيـد -1
60   
  60..................................................  آفاق جديدة: االختيار المهني-2

  62........................................................  األسس العلمية لالختيار-2-1

ــات  -2-1-1 ــائص دراســــــــــــ  GHISELLIنقــــــــــــ

..................................................62 

ــع تقنيــــ -2-1-2 ــول مــ ــاد الحلــ ــا وراء "ة  إيجــ ــل–مــ  " التحليــ

......................................64  

  66........................................................  مفهوم االختيار المهني-3

  67........................................................ لمهني تعريف االختيار ا-3-1

  69...........................................  التعريف اإلجرائي لالختيار المهني-3-2



  115

  معـــــــــايير االختيـــــــــار المهنـــــــــي-4
.........................................................70  

ــار؟ -4-1 ــو المعيـــــــــ ــا هـــــــــ   مـــــــــ
..................................................................70  

  71.................................................................  مستوى المعيار-4-2

ــسلوكات-4-2-1 ــة الـــــــــــــــ   مالحظـــــــــــــــ

..............................................................71  

ــار -4-2-2 ــائج معيــــــــــــــــ  النتــــــــــــــــ

....................................................................71  

  معيــــــــــــــــــار المؤســــــــــــــــــسة-4-2-3

.................................................................71  

ــار-4-3 ــوع المعيـــــــــــــــ   نـــــــــــــــ
.....................................................................72  

4-3-1-لبة المعــــــــــــــــــايير الــــــــــــــــــص 

.................................................................72  

  74 ................................................................ المعايير المطلقة-4-3-2

4-3-3-ــايير اللي ــة المعــــــــــــــــ  نــــــــــــــــ

...................................................................74  

 ؟ عــــــــددةت المعــــــــايير الوحيــــــــدة أو الم -4-4
.................................................76  

ــة -4-5 ــة عمليــــ  عالقــ ــايير ومردوديــ ــار المعــ  ة االختيــ
.....................................76  

5-78.............................................. ة االختيار المهني خطوات عملي  

ــي-5-1 ــار األولــــــــــــــ   االختيــــــــــــــ
.................................................................78  



  116

  78 ......................................................رشيحات التّ فرز أولي لملفّ-5-1-1

ــة-5-1-2 ــة األوليــــــــــــــــ   المقابلــــــــــــــــ

..................................................................80  

ــ-5-1-3 ــح  التأكّــــــ ــن صــــــ ــاتد مــــــ  ة البيانــــــ

........................................................80  

ــص النّ-5-2 ــسي الفحــــــــــــــ  فــــــــــــــ
..................................................................81  

  82.............................................. ......فسي طرق إجراء الفحص النّ-5-2-1

  83 ..............................................فسي من يستطيع إجراء الفحص النّ-5-2-2

  83 ................................................. تنظيم مكاتب االختيار والتوجيه-5-2-3

6-84............................................. نيات االختيار المه مناهج و تقني  

 رشــــــــــــــــيح اســــــــــــــــتمارة التّ-6-1
................................................................85  

ــف -6-1-1 ــتمارة  تعريــــــــ ــيحالتّاســــــــ  رشــــــــ

.......................................................85  

ــتمارة ا -6-1-2 ــوير اســـــ ــشاكل تطـــــ ــيحلتّ مـــــ  رشـــــ

.................................................85   

  86 .............................................رشيح عبر الزمن صدق استمارة التّ-6-1-3

  86............................................................ هادات المراجع والشّ-6-2

 ..................................................... لـشهادات  عيوب المراجع وا   -6-2-1
87  

  دراســـــــات حـــــــول صـــــــدق المراجـــــــع   -6-2-2

...................................................88  

ــب-6-3 ــل بالتجريــــــــــــــ   العمــــــــــــــ
.................................................................88  



  117

  المقابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة-6-4
...........................................................................89  

  89 ................................................................. تعريف المقابلة-6-4-1

ــة -6-4-2 ــواع المقابلــــــــــــــــ   أنــــــــــــــــ

...................................................................90 

  94 .......................................................... المقابلة كوسيلة اختيار-6-4-3

ــارات النّ-6-5 ــسية االختبـــــــــــــ  فـــــــــــــ
............................................................101  

6-5-1-102.......... .....................................فسياريخي للقياس النّر التّ التطو  

  تعريــــــــــــــــــف االختبــــــــــــــــــار-6-5-2

...............................................................104  

  104 ............................................................ارب خصائص االخت-6-5-3

 فـــــــــــسيةأنـــــــــــواع االختبـــــــــــارات النّ-6-5-4

.......................................................108  

 119.................................................................. قييم مراكز التّ-6-6

ــز التّ -6-6-1 ــف مراكـــــــــ ــيم تعريـــــــــ  قيـــــــــ

..........................................................119  

ــز التّ -6-6-2 ــاريخ مراكـــــــــ ــيم تـــــــــ  قيـــــــــ

...........................................................119  

ــز التّ-6-6-3 ــة   مراكــ ــالحة وعادلــ ــادقة وصــ ــي صــ ــيم هــ  قيــ

......................................121  

 ةناعقيـــــيم فـــــي الـــــص   اســـــتخدام مراكـــــز التّ -6-6-4

............................................121  

ــة -6-7 ــتبيانات البيوغرافيــــــــــــ   االســــــــــــ
.......................................................124  



  118

 االســـــــــتبيانات البيوغرافيـــــــــة  تعريـــــــــف -6-7-1

................................................124  

6-7-2-125 .......................................الستبيانات البيوغرافيةة ل الطبيعة النوعي  

  125 ..................................................يةالمعطيات البيوغراف صدق -6-7-3

ــي -6-8 ــص الطّبــــــــــــــ   الفحــــــــــــــ
.................................................................127  

  127 ......................................................... مفهوم الفحص الطّبي-6-8-1

  127 ..................................... في مراحل االختيار ترتيب الكشف الطّبي-6-8-2

ــي -6-8-3 ــص الطّبـــــــــ ــداف الفحـــــــــ   أهـــــــــ

.........................................................128  

  128 ..............................فسيشابه بين الفحص الطّبي والفحص النّ نقاط التّ-6-8-4

  129.....................................................  نزاع مناهج اختيار محّل-6-9

6-9-1-ــم أن ــف نعلـ ــار معي كيـ ــة اختيـ ــؤد منهجيـ ــة تـ ــا ؟نـ  ي وظيفتهـ

............................129  

ــي التّ-6-9-2 ــل الخطّــــــــــــــــ  حليــــــــــــــــ

................................................................130  

ــن التّ-6-9-3  يمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

........................................................................134  

  135 ..................................................................اتيقييم الذّ التّ-6-9-4

 اتنائيــــــــــــــــــقيــــــــــــــــــيم بالثّ التّ-6-9-5

...............................................................136  

  137 .............................................................زاهة اختبارات النّ-6-9-6

  قائمــــــــــــــــــة اإلنجــــــــــــــــــازات-6-9-7

...............................................................139  

6-9-8-140.......................... ..............................اتية للمستقبليرة الذّ الس  

  141 ...................................................... اقتناص الكفاءات المهنية-6-9-9



  119

  143............................................. فسي وخدمة المتابعةقرير النّ التّ-7

  144................................................................ قرير الكتابي التّ-7-1

ــشّ  التّ-7-2 ــر الــــــــــــــ  فهيقريــــــــــــــ
................................................................145  

  خدمـــــــــة المتابعـــــــــة والتوجيـــــــــه  -7-3
.......................................................145  

8-147.................................................. ارية االخت الفاشلين في عملي  

 مييــــــــــز اإلرادي مــــــــــا هــــــــــو التّ-8-1
........................................................147  

  148................................. اريمييز اإلرادي عن طريق مناهج االخت التّ-8-2

  149............................ ي سياسة التّقليص وعالقتها باالختيار المهنـ-9

  149....................................  التّقليص كمظهر لتسيير الموارد البشرية-9-1

  149........................................  نتائج التّسيير السيىء لعملية التّقليص-9-2

  149................................ ...............تسريح أفراد كان يجب إبقائهم -9-2-1

  التّــــــأثير علــــــى معنويــــــات الّــــــذين يبقــــــون-9-2-2

..............................................151  

ــيص   -9-3 ــي التّقلــ ــيم فــ ــار والتّقيــ ــة االختيــ   دور عمليــ
....................................152  

ــصـل -10 ــة الفــــــــــــ   خاتمــــــــــــ
...............................................................153  

 
 
 



  120

  

  

  *يـالمهن االختيار ـةعملي*
  

  

  

  :تمهيـد  -1
سة ،  ة في المؤس   للموارد البشري   موازياً  والتنظيمي ، نمواً   التقنيمو والتطّور في المجال     ب النّ يتطلّ

ف مع    ، اإلنتاجت ، تحسين     المستويات ، الستعمال اآلال    اء على كلّ  يادة في عدد المستخدمين األكفّ    والزوالتكي

المهني عملية االختيار فتمثّلة ، محيط العمل بصفة عاماءة الختيار فئة المستخدمين األكفّ الوسيلة األساسي .  

  

وتجاوزت ذلك .   علمياً بعدة مراحل ، قبل أن تتّخذ طابعاًالمهنيوقد مرت عملية االختيار 

تي تعتبر المحور األساسي الّ سةمؤّس-أفراد ةـتحقيق المعادلمية ، بهدف بالوصول إلى استخدام الطرق العل

سبة لعمليات اإلنتاج ، أن بالنّ ، كما هو الشّاالختيارات جاح بدراسة عملي هذا النّنمية ، ويتمإلستراتيجية التّ

  .  للمؤسسةنموي العامة للمخطّط التّنموي للموارد البشريوخضوع المخطّط التّ
 

   دراسات وآفـاق: المهنيختياراال -2
ذي ، الّ  H.Mensterberg  )1863-1916(1 المهني مع منستربرغ     باالختيارمام  تلقد ظهر اإله  

اهتم     خص مع وظيفته أمراً    توافق الشّ  ناعة معتبراً  بالمشاكل اإلنسانية في ميدان الص  ـه      اً أساسـيولهـذا وج ، 

وتحسين ظروف   ة إلى رفع اإلنتاجية من خالل تقييم المهام        من جه  هوتهدف دراسات .  جهوده لحّل هذا المشكل   

  شخص يحتّل منصباً   كّل  عن العمل ، فيجعل من     ضاالرالعمل ، ومن جهة أخرى للوصول إلى أقصى حد من           

  .  لقدراتهمناسباً

  

 عن العمل ، ويمنع حدوث بعض       ضاالر م ، إذ يتجنّب عد    اً وقائي  المهني دوراً  االختياروبذلك يلعب   

المهني ، نذكر    االختيارة  وقد بينت عدة دراسات فعالي    .   في الحياة المهنية   االختيارالحوادث ، بإدخال تقنيات     

                                                           
1-                                     ] . 40P[ S.LIEVENS / M.CLIQUET : LA SELECTION DU PERSONNEL AUJOURD'HUI.  



  121

  %58 بنسبة SNCF ة بشركة في الحوادث الخاصانخفاضاًتي وضحت ، الّ S.Pacaud 1من بينها دراسة 

  .  المهنيلالختيار سنوات فقط من تطبيق برنامج 04بعد مدة 

  

ن فيتلز   وبيM.S.Viteles 2            ـ سبة  هو اآلخر من جهته ، مساهمة اإلختيار المهني في تخفيض النّ

حوادث فقط   05 إلى   1929 حادث سنة    36نوية لألخطاء المرتكبة من طرف سائقي الحافالت ، وذلك من           الس 

ة سب المئوي  والنّ اتاالختبار من   انطالقاًؤات المفترضة    التنب بمقارنةكما قام في دراسة أخرى ،        . 1937سنة  

ح ، مؤهل للقيادة تم إقصاؤها       مترشّ 21474 من بين    % 04 نسبة فوجد أن . لألفراد المقصيين من التدريب     

  . كفّاءاألابق غير  في الساعتبارهاح للوظيفة ، تم  مترش904ّ لدى %77 نسبة القبول إلىارتفعتبينما . 

  

  ، ف التخـو  ، ضاالر المهني ، يعلوها عدم      االختيارت  فين لتطبيقا  الموظّ مسئولي نظرة   ولكن بقيت 

  : هما ، ذي تكون نتيجة لعاملين أساسين على الصعيد المادي أو البشري ، والّءاًاسوتائج ، والحذر من النّ

حيث كان .  تفتقد لليد العاملة المؤهلةو توفّر العملكون عدد كبير من البلدان ، تتمتّع بوضعية  1-      

  . ة مردودية للمؤسسة ال تحمل أياالختيار تقنيات  منهم بأناب العمل يقبلون بأول المترشّحين ، ظنّاًأصح

حيث قـام  .  راسات في علم النفس ، لم تكن مشجعةتي توصلت إليها الد ألن النتائج العلمية ال2ّ-      
3Ghiselli الواليات المتّ  في    ـ     دقّلعلمية حول   اسات ا رحدة األمريكية بإحصاء الد ة ة المناهج المختلفـة لعملّي

 في قياسـه    استعانحيث  .   الخاطئة جاهاتاالتّوبعض المناهج المريبة    فيها  كانت تسود   خالل فترة   ،  االختيار

؛ )رتباطية الـضعيفة  البمعنى العالقة ا  ( 3.0ذي كانت نسبته تعادل     ، والّ  االرتباطبمعامل   االختيارقة عملية   لد 

 .  وضعية جديدة كّلعند تقييمها ةدإعا ستوجب اذيالّالشيء  ، ةكن مستقر نتائج لم تيهو

  

ت المؤسسات التقنيات القديمة تفادياً تبنّ، ة وارتفاع تكلفة التقني ةمحليالالكفاءات فأمام نقص 

فين  الموظّسئوليمع بـدفبالتالي  و؛ة دقّتها وتمييزها ـتي أثبتت اليوم قلّة ، والّـاألقلية المعنيلمهاجمة تلك 

التكوين ، التخطيط وتحسين شروط  :ثل  طاقاتهم في مجاالت أخرى ماستثماروالمختصين النّفسيين إلى 

  . وغيرها...العمل

  

ة ، وأصبحت رق التقليديلطّلظرة لنّا مانيناتبعينات وبداية الثّخالل سنوات السبعدها تغيرت 

سات على يقين بأناألكثر استثماراتهم من نشاطاتهم وين تعتبر جزءاًفمناسبة للموظّ الاالختيار عملية المؤس 
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ى لتي قادت إرات الكبرى الّيغيكزت عليها أهم التّتراة ،  هذه النّهضة بثالثة نقاط قويامتازت  أين ؛نفعاً

  : يـ ، وهلالختيارالتطبيقات الحديثة 

، وذلك بسبب   محيط العمل تحسنًا ملحوظًاحيث شهد  :االختيارر المتسارع لتقنيات التطّو -1           

  . فًاـقيق للمراكز ، وإعداد المعايير األكثر تكيحليل الدالتّ

تـصحيح  بخاطئة في القاعدة  : االختيارالفهم الجّيد للمناهج العلمية المستخدمة لتقييم أنظمة  -2           

  .استعمالها ألن تبقى ثابتة مهما كان إطار  قابلةوتجعلها تها من دقّزيدتف، المختلفة أخطاء المناهج 

ة الفائـدة ،     وترتكز هذه المنهجية على نظري     : االختياروضع منهجية تحسب نقدا مردودية       -3      

فـي  ...) اإلنتاج ، البيع ، اإلعـالم     (فين بمواجهة زمالئهم في اإلدارات األخرى        الموظّ لمسئوليحيث تسمح   

أو  حجج أكثر إقناًعا مـن العالقـات اإلرتباطيـة        تقديم  قود ، و  ، والتكلّم بلغة النّ   نوية   الميزانية الس  اجتماعات

  . هو عامل منفعي هاماالختيار في إجراءات االستثمار  ، وذلك خاصة بعد تأكيد أناالختبارات

  

ن نتائج الدوتبياهاالختيار استخدام فوائد راسات بأنإلى  المهني تفوق ربح الوقت والمال ، وتتعد 

 االختيارخفيض من الجانب الالّإنساني ، يجب على وللتّ.  الخ..خيبة األمل وقليل من الحوادث ، األخطاء ، التّ

غير أيضاً الما عليه أن يوجه حين القادرين على ممارسة وظيفة ما ، إنّ المترشّباختياريكتفي فقط  المهني أن ال

تهم ، وأن يتبنّتي تناسب قدرا الّمقبولين إلى ممارسة المهامة التوجيه المهنيى مهم . 
 

  :  المهنـيلالختيارألسس العلمية  ا-2-1
عة في بريطانيالقد ساعدت دراسات الصالمهني ، حيث االختيار على قياس دقّة عملية 1دق المجم 

  : يـه، حددت شروط للدراسة المثالية للصدق في أربعة نقاط أساسية 

  . حيندد كبير من المترشّعينة متكونة من ع -1    

         ، تعطي نقطـة مـا بـين          ...)اختبارمقابلة ،    (نة  ة معي م كّل مترشّح بمساعدة منهجي    ـتقيي -2    

  .  مثال10ً و 01

    3-  قيق ألداءات كلّ       أن يتممابين ح في عمله ، وذلك بإعطاء نقطة         مترشّ  بعد التعيين ، القياس الد   

   .    مثال10ً  و01

  فيمكن بذلك وضـع كـلّ       ، ة العمل  في وضعي  األداء ونقطة   االختيارقياس العالقة بين نقطة      -4    

  . لالختيارقطتين ، حيث يبين الميل الواضح درجة الدقة  من خالل هاتين النّاالنتشارح في لوحة مترشّ

  

   :GHISELLI 2ات ـ نقائص دراس-2-1-1
                                                           
M.SMITH / M.GREGG / D.ANDREWS : SAVOIR RECRUTER . [ P19 ] .                                                                -1 
M.SMITH / M.GREGG / D.ANDREWS : SAVOIR RECRUTER . [ P 21-25 ] .                                                          -2 
                       



  123

عة في السقام الباحث  ، 1960 -1950 وات ما بيننمن خالل المعلومات المجمGhiselli  بدراسة

  ة هذه المعـامالت حـدود      .  قة بأفضل مناهج االختيار   دق المتعلّ حول معامالت الصحيـث    0.3 فبلغت قم ،

  . مع القياس األمثل  كّل الدراسات أقيمت تماشياً هذه النتيجة ، بأنتفترض ضمنياً

بالواليات المتّحدة األمريكية ، وجود نوعان       J.Hunter و   F.Schmidtولقد أظهرت دراسات    

  :من األخطاء األساسية 

 كانت ترتكـز  ، 60 و50إن أغلب الدراسات المجمعة من سنوات      :أثر العينة الـصغيـرة    -1

 وحتّ   مترشّحاً 60 نة تعادل حوالي  على عي ،     ط للعينّـة هـو حـوالي          ى في يومنا هذا فإن110 الحجم المتوس 

  .سسة ، عدا الجيش والوظيف العمومي ؤمالعدد بالهذا ادر إيجاد ه من النّ ذلك ألنّ.ح مترشّ

   

 قوانين الصدفة ليست كافية  ، ذلك ألنثابتةوالخالصات القائمة على عينات صغيرة ، ليست 

ين تصنة من ألف شخص ، أما المخ ما يرتكز سبر اآلراء على عيفغالباً .للتخلّص من األخطاء االحتمالية 

وفي هذه الشّ. ئة مترشّح انات تقّل عن المالنفسيين فيقيمون خالصاتهم على عية روط يستحسن أن ال ننتظر أي

يجب على دراسة الصدق ، أن تأخذ بعين بالتالي و ؛  غير متماسكة المحصل عليها هي غالباًفالنتائجمعجزة ، 

 . نادرة الوجود إالّ أنّه تعتبر هذه الحالة علمياً ،حينترشّ المسبة لكّل االختيار واألداء بالنّنقطتياالعتبار 

وحين الّسات سوى المترشّفيفترض أن ال توظّف المؤسبنجاح في االختبار أو المقابلة ، ونتيجة لذلك اذين مر 

  . حينال تتوفّر سلسلتا القياس إالّ ألحسن المترشّ
 

ه غالباً   أنّ إالّقاط ،    النّ سلسلتيناسب المعتدل بين    التّالبياني الكامل بوضوح ،      طخطّم ما يبين ال   غالباً

ـ    -هور ، بحيث إذا تقيدنا بثلثي المترشّحين       لعدم الظّ  العينة الضيقة جداً  ما تميل     فـسيكون   -لهمضمع أخـذ أف

 قـاط القـصوى    المدى بين النّ   احية التطبيقية ، أن    من النّ  وبالتّالي سنجد  .المعامل المتحصل عليه جد ضعيف      

نجـده  اط ،   ـعشرة نق 10نحراف في الدراسات الجيدة هو       فإذا كان اإل   .دق ضيقة بحوالي الثّلث     سة الص الدر

وبذلك سيقودنا صغر العينة إلى سـوء تقـدير صـدق         يعادل ستّة أو سبعة نقاط فقط ،         Ghiselliفي دراسة   

  . االختيار

  

  انتبهبعينات ،   وفي منتصف الس Ghiselli   ةك األخطاء راجع  وزمالئه لكون تل نـة    للعي غيرةالـص  

نات كبيرة ، توصلت مناهج االختيار إلى نتائج قابلة للمقارنة     عيعلى   فحالما تمكّنت الدراسات من العمل        ؛ جدا

أن تتعلّمهما كانت المؤس ق بمناصب مشابهة سات ، المهم.  
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 ، ويتعلّق بإمكانيـة     هحدة من سابق  اني للخطأ أكثر    يعتبر المنبع الثّ   :س األداء   ـة مقايي ـذاتّي -2

ظـائف  و السامية وال  اإلطاراتة في مستوى    ص فهناك عدد كبير من الوظائف ، خا       .ريف في نقاط األداء     حالتّ

  . لها دال وجوة في تقييم األداء ، قطة الموضوعيالمتخصصة ، أين النّ

  

 األداء حسب سلّم يتكون من عشرة حين ، تنقيطلب من رؤساء المترشّلطّإلى ا بالباحثين عما دفهذا 

 فإذا طلبنا من المسؤول إعادة .  تماماًنقيط ليس موضوعياًوع من التّى هذا النّ ، مع العلم أنّه حتّنقاط مثالً

 هامة ، خاصة بالمقارنة مع سلسلة نقاط اختالفاتقاط بعدما نسي األولى ، تظهر إعطاء سلسلة جديدة من النّ

  . معطاة من مسؤول آخر

  

 الحّل المناسب ، فمعايير األداء المطلقة هي نادرة          لألداء ، ليس دائماً    موضوعّية معايير   فاستعمال

 ،  % 60  تستخدم معايير متقلّبة لالختيار ، لم تتجاوز دقّتهـا         دقللصالوجود ، ما جعل من الدراسات األولى        

   . ، كلّما قلّت دقّة مناهج االختيار احتمالية األداء ار عليها ، وبالطّبع كلّما كانت معاييربغ وتقدمها كمعايير ال

إالّ أنّه ولحسن الحظّ ، توجد صيغ إحصائية تصحح هذه األخطاء التّقديرية ، فلقد أظهر المختّص النفسي اليوم                  

 . يير المستعملة في دراسات الصدقا المعباختيار كبيرين اهتماماً و، إتقاناً
 

  : " لـليحالت – وراء ما "ية يجاد الحلول مع تقنإ -2-1-2
  حليلالتّ-ءما ورا ة أسموها   ـ ، تطوير منهجي   1حدةومساعديه بالواليات المتّ   Hunter استطاعلقد  

ة إحصائية ، تؤلّف بين النتائج المحصل عليها من عـدد كبيـر مـن               ق األمر بتقني  ويتعلّ . 1976 وذلك عام 

الدك للوصول إلى نتيجة نلغيرة ، وذراسات الصهائينة كبيرةة كما لو تعلّق األمر بعي .  

  

وتنسيق اختصارحليل اإلحصائي ، بحيث تمكّن من عة من التّفبذلك تغطّي هذه التقنية نماذج متنو 

النتائج التجريبيصة للمسألة نفسها ، وتتمثّة للدزة والمخصراسات المتمية فيما يليل مراحل هذه التقني :  

   .نةعي تعريف مشكلة م-1      

   .راسات المناسبةنة من الد عياختيار -2      

   . ترميز خصائصها-3      

      4-اًـ تحليلها إحصائي  ،تائج تفسير النّثم .  

ع النّانطالقاً ، حليلالتّ-ءما وراة وتحاول تقنيتائج الّ من تنومها الدصة تي تقدراسات المخص

  .  المحتملاالنتظاملتنوع وإقامة بعض للمشكلة نفسها ، توضيح أسباب هذا ا
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 ة األولى في تاريخ علم النفس الصة مختلف مناهج ناعي ، كان من الممكن التّفللمرقدير بدقّة وبقو

فنجد مثالً .  اتيةغيرة والمعايير الذّالعينات الص:  تائج المصححة نوعان من األخطاء، أين أعطت النّ االختيار

لة من المقابالت ، وتائج ال النّ، أناختباراتمحصالقدرات ، تعطي دقّة عالية اختباراتات العمل ، و وضعي 

خصية هي جد ضعيفة ، ويتراوح  الشّاختبارات بينما نجد على عكس ذلك أن.  ألنّها تقوم على آالف الحاالت

خصية على  الشّختباراتاال وأصبحت تقوم ، تم إقصاء التقييم اإلكلينيكي وبدلك . فقط 0.16معامل صدقها 

ن من دقّة هذه يحسبهدف التقاط األكثر تعبيًرا   ، من خالل تركيب النّاالختباراللم في التركيبة المثلى للس

  ) .01(رقم كل من خالل الشّالمحصل عليها من هذه الدراسات تائج ويمكن توضيح النّ ، االختبارات
 

                                                                                         

                  1.0                                                            المثالي ؤالتنب        
                              

                           0.9                                                             
                                             

                           0.8                                                                                                
                                                                                                                                                   

  )الترقية( قييممراكز التّ   

                                                                                 
                 

                      ات العملاختبارات وضعي                   

                                                                     اختبارات القدرات                    

               )األداء(مراكز التّقييم                                              
  )التركيبية(اختبارات الشخصية                                                               

 االستبيانات البيوغرافية   

  مةالمقابلة المنظّ     

  

  
                                  المقابلة                          

  المراجع                                                                                         

                     التّنجيم                      
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  ي  حليل الخطّالتّ                   

                       االعتباطيؤالتنب             

  

  *1ي االختيار المهنة بعض مناهجدقّ*                              
  

فض من طرف أتباع مناهج  الرلـحليالتّ-ما وراءمتها تقنية تي قدالّ ، النّتائج بعالقت بالطّو

 إالّ،  ما يكون رفضهم هذا صادقاًفرب .ح أعاله قة الموضم الدد في سلّتي لم تحصل على ترتيب جي الّاالختيار

  :اليةة التّ الحكم على حججهم من خالل المعايير العلميطريقن  ع، اًيتطبيقتائج فاع عن هذه النّ الدنستطيعنا أنّ

 شخص200 أكثر من  ،لالختبارنة الخاضعة يجب أن تكون العي .    

         يقـوم   مثل أن ،   ومقاييس األداء    االختيارة  ال يجب أن تكون هناك عالقة مباشرة بين منهجي

  . خص بإجراء المقابلة وتقييم األداءات معاًنفس الشّ

        مةدخة المست ال يجب أن تتداخل المناهج الخارجية مع المنهجي,     فـي   مثل أن يقوم المختص 

ـ ح كتابة نص عن مـساره المه      لب من المترشّ   من الطّ  انطالقاً  ،  حكمه بصياغةحليل النفسي   التّ وذلـك  ،  ي  ن

  .قطة المعطاة إلمكانية تأثير المعلومة على النّ

  

تصبح  هنية تميل ألنارات القدرات الذّبختا أن ، حليلالتّ-ما وراءتفترض أغلب دراسات و

ه  من فكرة أنّانطالقاًوهذا  ؛وذلك مهما كان مستوى الوظيفة ،  ثم تليها األداءات في العمل ،رات جيدة مؤشّ

شاكل  هذه القدرة تساعد على حّل المهنية عند الفرد ، كلّما تحسن تنفيذه للعمل ، ألنكلّما تطورت القدرات الذّ

 خص الذكي ، تكون لديه سهولة أكثر في اإلحاطة بمهمته وتحمله ألعبائها ، فيستطيع إذن منفالشّ. الموجودة 

ات أكثر صعوبة بدل تضييع وقته في حّل نفس المشاكل من جديدخالل هذا اإلدراك ، مواجهة وضعي .  

  

ات نية مقارنة فعالية اإلسـتراتيجي     ، وهي إمكا   حليلالتّ-ءما ورا هناك آفاق أخرى تفتحها لنا تقنية       

 تـتالءم  ، يمكنها أن     االختيارفالمناهج اإلحصائية المطبقة في سيرورة       .المختلفة المعطاة لمسؤول الموظّفين     

فرغم  . ..ال ، إعادة هيكلة مناصب العمل       كوين ، مشاركة العم   التّ : الت أخرى حول الموظّفين مثل    مع تدخّ 

ش حديث النّ  جاهاالتّ أن   روفّتوة  ـ نتائجه مذهل  أة ، إالّ أن  رار عقالني حـول    ـ ق خاذاتّن من   كّقيقة تم معلومات د

  . ةموارد البشريالتوزيع 

  

   : يـ المهناالختيارمفهوم  -3
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    للقوى العاملة االستقطابات البحث وبيعي لعملي الطّاالمتداد المهني ، االختيارل عملية تمثّ

درجة نة ، من حيث حين لشغل وظيفة معي ، المفاضلة بين األفراد المترشّختياراالن عملية وتتضم. المناسبة 

خص المناسب في المنصب المناسب ، عن طريق تحقيق تهدف إلى وضع الشّوهي . صالحيتهم لتلك الوظيفة 

  . خص المتقدم لشغل الوظيفةالت وخصائص الشّبات وواجبات الوظيفة ، وبين مؤهوافق بين متطلّالتّ

  

االختيارة وتعتبر عمليحين من ة وحتمية ، ويرجع ذلك للفروق الفردية بين المترشّ مرحلة ضروري

  الوظائف من حيث مستلزماتها والخصائص العقليةالختالف كما ؛والميول ، القدرات ،  االستعداداتحيث 

 .لّبها ، وهذا ما يجعل منها مفتاح نجاح المؤسسة طتي تتوالبدنية الّ

  

  : يـ المهناالختيارريف تع -3-1
.  االختيـار  و االنتقـاء  ويعنـي    selectere" 1 "تيني   إلى الفعل الالّ   sélectionيعود أصل كلمة    

ومـردودهم  ،   أفضل األفراد حسب قدراتهم ، كفاءتهم        اختيار في المجال المهني ، فكرة       اختيار وتحمل كلمة 

  . سبة لمهنة محددة أو لتكوين معينبالنّ

  

 انـصب  المهني ، حيـث      لالختيارلعديد من العلماء والباحثين في تحديد مفهوم شامل          ا اختلففقد  

 اخترنا من هذا التعدد في المفاهيم ،        انطالقاًو.  تي أهملها البعض اآلخر    بعض الباحثين على الجوانب الّ     اهتمام

  :  رتئيناها مالئمة لبحثنا ، وهياتي عريفات الّبعض التّ

ـ     االختيار ":   ، أنR.Mucchielli) 1984(2   فيرى  ـ   المهني يشمل مجموعة الطّ ي رق التّ

رق  األفراد القادرين على شغل المراكز ، وتعلّم أحسن الطّ         -حين لمركز ما  من بين المترشّ  - انتقاءتهدف إلى   

  . "ا لتسييره

ـ احية ا  المهني من النّ   االختيارمفهوم   إلىهنا   R.Mucchielli تعريف    ويشير                     ة ، بإشـارته    لتقني

ـ   ، وتعلّ  حين على العمل من جهة    نا من قياس قدرة المترشّ    رق تمكنّ  مجموعة من الطّ   الستعمال رق م أحسن الطّ

  . لتسيير هذا العمل من جهة أخرى

  

تي تعتمد على المقارنة العملية الّ ": ه  على أن1ّ)1983(أحمد صقر عاشور ويعرفه الدكتور  

 أي أن.  "  أفضلهمالختيارحين للعمل الشاغر ،  ترتيب المترشّ الفرد ، ثمبات العمل وخصائصبين متطلّ

  . حين ، وعلى قبول بعضهمالعملية تعتمد على رفض بعض المترشّ

                                                           
-1                                        ] .  11P [ S.LIEVENS / M.CLIQUET : LA SELECTION DU PERSONNEL 

AUJOURD'HUI.  
2- .                                                             ]P161[  C.LEVY LEBOYER : PSYCHOLOGIE DES ORGANISATIONS .  
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 عمليـة  هـا تـشير إلـى أن   ة وغير دقيقة ، إالّ أنّ  عريف وجود نظرة عام    التّ انالحظ من خالل هذ   

  :   المهني تتم وفق وجهتين ، همااالختيار

الت المطلوبة للوظيفة ، يهم المؤهفر ذين تتوفّحين الّمييز بين المترشّ وتضم التّ: مييزلتّا •

 . ذين ال يحتكمون عليهاواألفراد الّ

الت حين من األعلى إلى األدنى ، وذلك حسب المؤه وهي ترتيب هؤالء المترشّ: الترتيب •

 . حى يتم قبول المترشّالواجب توفّرها حتّ

  

ينا  وظيفة وتلق100ّ هنا ، هو عدد األفراد المطلوبين للوظيفة ، فإذا كان لدينا اراالختيفأساس 

 ، وذلك بغض داءاًأ المائة األوائل في أعلى الترتيب ، كونهم أحسن األفراد اختيار ح ، فسيتم مترش1000ّ

النظر عن توافق الحدالت األدنى المتوقّع من المؤه . 

  

د عدة ووجفكرة أخرى ، أال وهي ل تعرضف 2)1964 (يات عثمان نجمحمد الدكتورأما  

 :ي ـل فيما يلوتتمثّ،  المهنيالختيار لعمليات 

   .بات المركزدة لمتطلّذي يوفّر المعرفة الجيتحليل العمل الّ •

  . استعداداتهذي يسهل معرفة قدراته وتحليل الفرد والّ •

  .ةالمستقبلي التنبؤ بنجاحه في األعمال ةبات المركز وقدرات الفرد ، ومن ثمالتوفيق بين متطلّ •

 قرارات حول األفراد ، بحيث تحتوي خاذاتّبارة عن ع االختيار عريف فكرة أنمل هذا التّحوي

   : احتماالت04 القرارات على خاذاتّعملية 

  . + )، +  (؛ يمكن للفرد أن ينجح في االختبار ، وينجح في األداء  •

   .) -  ،-  (؛ ، ويرسب في األداء راالختبايمكن للفرد أن يرسب في  •

   .) - ،+   (؛يمكن للفرد أن ينجح في االختبار ، ويرسب في األداء  •

   + ، - (؛ جح في األداء نيمكن للفرد أن يرسب في االختبار ، وي •

  : ما ـتائج ه ، نوعان من النّالمهنيالي ، نجد لعملية االختيار وبالتّ

  : هما اثنتينفي حالتين ، سة سبة للمؤس بالنّحين ناجحاًشّ المتراختيار ويكون : ناجح اختيار •

  . ح المؤهل أن نقبل المترشّ-                          

   .ح الغير مؤهل أن نرفض المترشّ-                          

  :  أيضاًاثنتينسة ، في حالتين سبة للمؤس بالنّ ويعتبر االختيار فاشالً: فاشل اختيار •

                                                                                                                                                                                                 

   ] .217ص. [ إدارة القوى العاملة : حمد صقر عاشور  أ-3
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   .ح غير مؤهل أن نقبل مترشّ-                          

   .ح المؤهل أن نرفض المترشّ-                          

 لما يسببه فين وأصحاب العمل ، نظراً الموظّمسئوليوتعتبر الحالتين األخيرتين ، مصدر قلق 

 مهني ، تجنيد أشخاص ، طاقات ، اختيار عملية ب كّلاالختيار الفاشل من خسارة للمؤسسة ، بحيث تتطلّ

  .سة المجازفة بها المؤسغالباً ما تتجنّب ة  هذا يقابله قيمة مالي، وكّل...وسائل وأجهزة ، وكذلك وقت كبير 

فين ،  الموظّاختيارين في مجال ين نفسيإلى االستعانة بمختص، سات  المؤسبمسئوليوهذا ما يدفع 

ات التكمحاولة لتأمين نجاح عمليزمة لتحقيق د من حصولها على الكفاءات الالّسة ، والتأكّوظيف في المؤس

  . أهدافها

  

 دد ، وفي هذا الصتانصبوتقييم اختيارراسات في محاولة تطوير إجراءات  جهود أغلب الد 

ولقد . مييز بينهما  في المفاضلة بين الكفاءات المختلفة والتّات صدقاًحين ، كما تحديد أكثر التقنيالمترشّ

خص المناسب ، إلى فكرة أوسع تأخذ بعين االعتبار  الباحثين مجرد التركيز على إيجاد الشّاهتماماتتجاوزت 

سات بهذا  المؤستاهتم و. بين مصالحها المختلفة وفيقالتّة بعملية االختيار ، وتهدف إلى  األطراف المعنيكّل

نفسي يحمي فقط مصالح أصحاب العمل ، وليس وسيلة  ال كان المختصاما إذالجانب مع بروز إشكالية ، 

ذي لطة ، والّ في الساإلفراط من أشكال ة االختيار شكالًته ، مما يجعل من عمليوفيق بين الموظّف ووضعيللتّ

 ح ومبدأذي يتنافى مع حقوق المترشّ الّيءالشّمييز ، كما تقوية وتعزيز مبدأ المنافسة ، جاوز في التّيقود إلى التّ

  . تكافؤ الفرص

  

   :يـالمهن لالختيار اإلجرائي التعريف -3-2
 يعالجها تيالّبخصوص الجوانب ،  المفاهيم وتضارب وجهات نظر الباحثين اختالف من انطالقاً

     لعملية االختيار إجرائي نحاول بدورنا تحديد تعريف ،موضوع االختيار المهني في عملية التوظيف 

 تستدعى التيل بحثنا هذا ، ونحاول من خالله التعرض بعمق أكبر ألهم الجوانب  ، نستنير به خالالمهني

  . قرار للتعيين  أيخاذاتّب مراجعتها قبل  في عمليات االختيار والتوظيف ، وتتطلّينالمختص اهتمام

  

ة المكونة  الموضوعياإلجراءاتمجموعة  ": ه  على أنّالمهنيوبذلك يمكننا تعريف االختيار 

      الفرد ، وتصنيف سماته شخصيةمة ، تهدف الستكشاف نواحي الضعف والقوة في يرورة مراحل منظّلس

الي تحديد مدى التوافق بينهما بات األداء المتقن لمنصب عمل معين ، وبالتّوقدراته بالمقارنة مع شروط ومتطلّ

  . " خص المناسب في المنصب المناسب وفي الوقت المناسببهدف تعيين الشّ
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فنا على الصفإذا تعرروط المطلوبة ة المترشّح من جهة ، وعلى الشّورة التفصيلية لشخصي     

          تيالّه يسهل علينا في مرحلة ثالثة أن نصنّف العامل في المهنة ألداء العمل من جهة أخرى ، فإنّ

  :ين  هاممبدأينعلى باالعتماد وذلك ،  سيكلّف به ذي بمدى نجاحه في العمل الّاًأ نسبيالي نتنبتالئمه ، وبالتّ

  .مبدأ الفروق الفردية  

   .هما يالئم عليه أن يختار من بينها تيالّمبدأ تنوع الفرص المهنية المتاحة أمام الفرد ، و 

    تجعل من الممكن التوصل إلى بيان تيالّالعملية االختيارية  "فالمقصود باالختيار الجيد هو 

  ".قيق بأدائه في حياته العملية ؤ الد بالتنبحخص ، ويسمة عند الشّعف والقو الضنمواط، يظهر  يتفصيل

  

ع هذه  في سيرورة التوظيف ، تتمتّالمهنيذي تلعبه عملية االختيار افة للدور الجوهري الّضإ

النّ ذكر باختصارل ، حيث نحاول غلم الشّاة كبيرة في عالعملية بإدخاالت أخرى ذات أهمي فيما يلي  قاط أهم:  

 ال تخفيض نسبة الحوادث المهنية ، واألخطاء المرتكبة من طرف العم.  

   .المهنيتخفيض نسبة الغيابات وعدم االستقرار  

   .سةة المؤس ، وزيادة مردودياإلنتاجيةتحسين  

 اضتحقيق الروح المعنوية عند العامل ، ورفع الر.    

    .ةقطاب الموارد البشريتاساالختيار الموضوعي لمصادر  

    .حين للمناصب األكثر مالئمة لهمتقييم وتوجيه ومتابعة المترشّ 

 تصحيح وضعيمن خالل نظام، فين في مناصب غير مالئمة لقدراتهم ال الموظّة العم          

  . الـالت فعـتنقّ

  التدريب ، الخبرة ، تنمية نظام ترقية محكم ودقيق ، يقوم على المراجعة الدورية لنتائج  

  . ت النتائجالميول ، وسجالّ

  

   :يـالمهن معايير االختيار -4
اً-بحكم طبيعة عمله- في االختيار والتقييم يعتبر المختصمختص في عملي ؤ ، مثل إصدار ات التنب

د عدة إجابات جاح في العمل ، فسنجأحكام حول حظوظ نجاح الفرد في العمل ، لكن إذا تسائلنا حول ماهية النّ

ن ؟ الوصول سة ؟ تحقيق مستوى إنتاج معيجاح في العمل ، يعنى فائدة أكبر للمؤس فهل النّ.مختلفة المضمون 

تيالّوغيرها من األسئلة ... نة من البيع ؟إلى نسبة معيح سوى مستوى الصقة بمفهوم عوبة المتعلّ ال توض

ت ؟ ئابط ما نبحث عنه من متنب جيد ، إذا لم نكن نعلم بالضاختيارن من تحديد نظام فكيف سنتمكّ .المعيار 

 ؟ هو هذا الهدف وأين يوجد إذا لم نكن نعلم ما، د من الوصول إلى الهدف وكيف يمكننا التأكّ
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  ار ؟ـهو المعي  ما-4-1
    حكم أو إلصدارنرجع إليه ، نقطة معلم أو معدل  " ، يعتبر المعيار 1حسب ما تقوله المعاجم

  . ؤ عن طريق التنبأو محدداً  تابعاًراًمتغّي فس غالباًل هذه النقطة المرجعية في علم النّوتمثّ".  ما قديرت

ين في علم النفس الصة طرق مختلفة ، إالّ أنّصنيفناعي بتولقد قام المختصه  هذه المعايير بعد

    .ب المستوىحس ، ووع حسب النّ  :اـوهم،   األكثر رواجاًان يعتبرناصنيفهناك ت

  :ار ـ مستوى المعي-4-2
 : ، هـي ثالثة مستويات  03 حسب المعايير صنيفتويتم 

   :لـلوكات في العم مالحظة الّس-4-2-1
تيالّلوكات بمعنى السلإلطارسبة روط بالنّل الشّ تتمثّ حيثال في عمله ، ننتظرها من الفرد الفع 

السعلى إجراء عروض أمام مجموع زمالئه يكون قادراًنوأ ،ة امي ، في إنجاز تقارير واضحة وجلي ..  .   

  

ة ، فهي تساعد على تأكيد التّوتعتبر هذه المعايير فوريلوك المنتظر ، كما وافق بين الفرد والس

االختياراختباراتة الحكم على فعالي  . 

  

   :جـتائ معيار النّ-4-2-2
د   إنللنّراًمعرفة الكتابة والحديث ليس بذاته معيامجر خذ  تتّتيالّسات جاح ، لذا هناك بعض المؤس

 أو نسبة المبيعات ، تعطي فكرة عن األداء اإلنتاجتائج ، فمستوى ق بالنّمستوى آخر للمعيار ، وهو المتعلّ

زات هذا المستوى ، كونه يمكّن من الحصول على معطيات  ممي وأهم.ف المنجز من طرف الموظّ

غالباًئجتاقة بالنّ ، حيث تكون المعطيات المتعلّرة بسهولةة ومتوفّموضوعي لة على قاعدة يومية ،  مسج

  . حساب عمولة البائعين  مثالً من نتائج البيع ، أين يتمانطالقاًو

  

أو نسبة المبيعات اإلنتاجتائج ، ال تخلو بدورها من المشاكل ، فمستوى  معايير النّاستعمال إالّ أن 

، هي  ...اإلنتاجة ألدوات  والفعالية النسبي،وق بات الس ، وتقلّاآلالتل فين ، فتعطّلموظّل فقط مسؤولية اال تمثّ

مسؤولية الفرد العادي ، فتكون دخيلة على المعيار بدورها تتجاوز ، ول  عوامل خارجية يمكنها أن تتدخّأيضاً

    .ار كمرجع وحيد للحكم على الفرد وعلى نظام االختياستعمالهالمستعمل ، وتمنع 

  

   : ةـس معيار المؤّس-4-2-3
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 ؛سة مدى يساهم الفرد في تحقيق أهداف المؤسق األمر بتحديد إلى أيوهو المستوى األخير ، ويتعلّ

 ير العامذي يشمل السوهو المعيار الّ، سة ة للمؤسه مرتبط بنسبة المنفعة العام ألنّمعيار دوالرـ ب أيضاًىويدع

سةللمؤس .   

  

  

  :ار ـلمعي نوع ا-4-3
  . ا صلبةـة ، وإمـنا ليـإم: هما  ، نيأساسير في هذه الطريقة حسب نوعين ـ المعاييفتصنّ 

   :ةـلب المعايير الّص-4-3-1
         ة وآنية ،  من معطيات فعليانطالقاً تقييمها  يتمتيالّلبة لعائلة المعايير تنتمي المعايير الصو

من طرف الفرداًوالمأخوذة يومي مل هذه المعايير ميزة أن تكون بمثابة أهداف غير قابلة ح وت.سة  أو المؤس

 الموضوعية فهي ال تزال هازاتلكن رغم ممي .معطيات مسجلة وسهلة المراقبة كونها تعتمد على للمناقشة ، 

ا يجعلها بعيدة مم، ة ر بالعوامل الموقفيها ترتكز على أحداث حقيقية ومجردة ، وتتأثّ ذلك ألنّ، استعماالً أقّل

حه بتناول بعض المعاييرعن متناول الفرد ، وهذا ما سنوض  :  

  

  :ب ـّ التغي-4-3-1-1

ة عندما سة ، خاصب المرتفعة لها آثار سلبية على نتائج المؤسفدرجة التغي،  هذا المعيار مهم جداً

ب أصحاب العمل توظيف أفراد قادرين جنّ ما يتفغالباً. ة ق األمر بغيابات غير مرخّصة أو غير نظامييتعلّ

نون الحضور المنتظم ب بدون سبب وجيه ، والعلى التغييؤم .  

          

  لـدى   ضـا الرب ودرجة عـدم     يكون هناك نوع من التركيب المتناسق بين معيار التغي          ما وغالباً

  عـدد  ارتفـاع ففي حالـة     . ة تعتبر عوامل مهم   تيالّالموظفين ، كما نذكر حجم المؤسسة ، ونظام األجور          

 طلب  بارتفاع  ترتبط أيضاً  قدأو  ،   ة نظام االختيار  ساؤل حول فعالي  يجب التّ ،    التجريب االستقاالت في مرحلة  

وشروط العمل ئة للعمل ، التكوين والمتابعة الغير مالئمين ،اليد العاملة ، المبادرة السي...    

  

داءات المهنية ألابين ة  ، وجود عالقة قويحليلالتّ-ء وراما راسات الحديثة لتقنية بعض الدتتبوأث

  .األسوأسة هم ذوي األداءات ذين يتركون المؤسفين ، بحيث كان أغلب األفراد الّونسبة دوران الموظّ

 ، وكفاءة  أداءاًسة الستبدال األفراد األقّل فرصة للمؤساإلداريهاب فين ، يعتبر الذّوحسب العديد من المؤلّ

    . أو سلباً ألزمة بإمكانها أن تظهر أكثر إيجاباً ال تكون االستقاالت أعراضاًأن شرط وذلك
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   :وادثـ الح-4-3-1-2

،  ضعيفاً تبقى معياراًها ، إالّ أنّ مهماًل الحوادث معياراً ، تشكّاإلنتاجفي بعض الوظائف مثل قطاع 

   . تخضع لالختيارتيالّنة األفراد  عيدد كثيراًنة ، مما يح في حادث واحد للفرد في السل عموماًحيث تتمثّ

  

  

ذي  الّيءالشّ من طرف األفراد ،  تفلت من المراقبةتيالّاألحداث تلك  ، ل الحوادث تحديداًوتمثّ

 اهتماماً وذلك ، للحوادث لذا بذلت عدة مجهودات لتحسين هذا المفهوم.  والثّقة دأكّ لعدم التيجعل منه معياراً

   .اًـ وذاتياًـ لين يجعل من معيار الحوادث ، معياراًذييء الّالشّ ،ألمن أكثر بشروط ا

  

  : اإلنتاج والمبيعـات -4-3-1-3

 كبيـرين خاصـة فـي        ونجاحاً جاح ، إقباالً   والمبيعات كمعيار للنّ   اإلنتاج أرقام   استعمال ىلقد الق 

ـ  الّيءالشّا هو  فم . وع من المعطيات بسهولة   ر لديها هذا النّ    يتوفّ تيالّسات  المؤس سبة لجميـع  ذي نشترطه بالنّ

ـ      النتائج ؟ طبعاً ...امية   الس اإلطارات ، و  السكرتيراتفين ، العمال ،     الموظّ ر ذي يـوفّ   ، فالمعيار الجيد هو الّ

 اإليجاد ةهلالمعلومة الس  الس ،    هلة االستقبال ، خاص     ل اليوم ربحـاً   م التكنولوجي يمثّ  ة إذا كانت مبرمجة ، فالتقد 

  :  مجموعات 03 ، إلى اإلنتاج معايير Robertson ) 1986(1 و Smithيقسم الباحثان و. لبة لمعايير الصل

    .هرتجة أو المباعة  في الشّن بمعنى عدد الوحدات الم:ة  المعايير الكمّي-1       

   .ة للفضالتيئوسبة الم بمعنى النّ:وعية  المعايير النّ-2       

   . أو البيعلإلنتاج بمعنى تكلفة الوحدة : ف التكالي-3       

أثيرات  التّوقعها تفقد بسرعة فائدتها تحت نّإالّ أ هذه المعايير ،السابقة الذّكر لزات مميالرغم 

 تنقطع عن عملها بسبب المكالمات الهاتفية ، تيالّ فالسكرتيرة ، تخرج عن مسؤولية األفراد تيالّالخارجية 

 وذلك مهما كانت ، السيئ اإلنتاج عن كمسئولين خاذهماتّئـة ، يصعب ط معلومات خاىذي يتلقّوالعامل الّ

  .ن عامليالقدرات الفردية لل

  

   :يـالمهن المسار -4-3-1-4

رقية كما التقدم في رعة في التّل الس ، بحيث تمثّح كمعيار أحياناً للمترشّالمهنييصلح المسار 

إالّ أنّه يمكن أن يتعرض هذا المعيار لتأثير عوامل دخيلة ، . ح األجور ، نقطة إيجابية لصالح المترشّ

رعة في التّفالسم في األجور قد يكون لطة ، وحتّرقية قد تكون في غير محلّها بسبب الخطأ أو السى عامل التقد

  .سة  بالمؤسةإعادة الهيكلة ، قلّة األفراد المؤهلين ، أو لسياسة أجور خاص:  عن ناتجاً
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  :ن ـ التكوي-4-3-1-5

خيلة ، أكثر من ر بالعوامل الد بالتأثّحه ال يسم ، ألنّداً جي صلباً معياراًاجح غالباًكوين النّيعتبر التّ

كّلغيره من المعايير ، حيث أن ون صون يبدؤون في نفس الوقت ، يحصلون على نفس الوسائل ، يتلقّ المترب

 فترة  وبنهاية. ، مما يحد من تأثير العوامل الخارجية اًقصيرة نسبي كما تكون فترات التربص ،كوين نفس التّ

 ، فيتلخّص بذلك سلّم التنقيط في نقطتين ، مما ينقص من اء غير أكفّأو اءأكفّ افين إمكوين ، يصبح الموظّالتّ

ن بالمحيط حي بمدى تحدد المترشّقاًـؤات ، حيث يبقى صدق نقاط األداء متعلّالتنب فعاليته في تصديق

روساالصطناعي لقاعة الد .  

  

  : "انـفي عين المك " المعايير المطلقة -4-3-2
    عندما تتأثر المعايير بالعوامل الد    ـ        خيلة ، يصبح من الص ؤـعب إنشاء عالقة بـين وسـائل التنب       

دراسـة لفائـدة     ب 1)1989(وزمالئـه    Landy ذلك قام الباحث  لو. ة المعيار   وفعالي)   ، مقابالت  اختبارات (

حديـد  وهي التّ؛  جربة في عين المكانللتّ المعيار المطلـق : بـالجيش األمريكي ، طور من خاللها ما يدعى   

       الواضح لجزء من المنصب المستقبلي ، أين يتم        تـي الّلوكات   القياس في ظروف مقنّنة ومثالية لمالحظة الـس 

  .لبة  للمعايير الصل ربحاًخيلة ، مما يمثّإقصاء العوامل الد، وبذلك نقوم ب يدةجتتناسب مع األداءات المهنية ال

  

   مـا تعتبـر     ة في مراكز التقييم ، وهي نادراً      ؤ باألداءات ، وخاص    للتنب ة غالباً تستعمل هذه التقني  و

كمعيار ، إالّ أنLandy ًماإلرغايبقى  و. كل تحت هذا الشّاستخدامها من الفوائد في   وزمالئه يجدون عددا 

ـ    هذي يحدد تطبيق   الّ يءشغيل ، الشّ   للتّ ااألكبر للمعايير المطلقة ، هو تكلفة إعداده       سات الكبيـرة   ا فـي المؤس

   .ارتفاعلبة في  المعايير الصاستعمال لكن رغم ذلك تبقى حظوظ ،والجيش 

  

  :ة ـالمعايير اللّين -4-3-3
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ين ، إلى تركيز جهودهم على       والتطبيقي لبة الباحثين  صادفناها في المعايير الص    تيالّقادت المشاكل   

 ، 19501و 1914دق بـين سـنوات    دراسـة للـص  500حيث أجريت أكثر من . اتية أو الذّ المعايير اللّينة

  .ؤساء  من بينها على تقديرات الر %60 ارتكزت

  

ـ :  مباشرة مـن أحكـام الغيـر         يقدير ، فتأت   مأخوذة من التّ   غالباًوالمعايير اللّينة هي     ئيس ،  الرك

ض إلى أكثرسنقوم  ذلك  يحوضلت و ،مالء، المرؤوسين ، أو من أحكام الفرد نفسه         الزي ـ ، وه رواجاًهابالتعر

:  

  

  :س ـئي تقييم الّر-4-3-3-1

دت وجود دق ، أين أكّ عدد كبير من دراسات الصاهتمامؤساء موضوع لت تقديرات الرلقد شكّ

 :ها تخلص من أهم نستيالّظامية ، ومجموعة من األخطاء النّ

ئ على نقطة لمجمـل     يقدير الجيد أو الس   تعميم التّ ل مين ، ميالً   لدى المقي   نجد غالباً  :أثر هالو    

صال على االتّةقدرال في جيدةفاوض يحصل على نقطة ذي يملك قدرة كبيرة في التّالمدير الّمثالً ف. ةالوضعي.  

 ويعود  ،ئة   نقاط سي  إلعطاء باًلسلّم ، تجنّ  اأعلى  قاط نحو   مون إلى دفع النّ   يميل المقي  :ساهل  التّ 

  : لسببين ذلك على األقّل

    .ين ، فذلك يعطي صورة غير جيدةوئهم غير كفيل المدراء فكرة أن مرؤوسيتقب ال •

• تائجفين المفصولين عند إعالن النّسة مواجهة إحباط الموظّتتجنّب المؤس . 

قـاط   النّاسـتعمال نقاط عالية ، يلجأ العديـد إلـى   مين لكي ال يعطي المقي :زعة للوسط النّ 

  .ئات والمعيارفي العالقة بين المتنبت تخاليبالتّص من التباين حول نقطة المركز ، وبكة ، ما يقلّ للشّىالوسط

  

عوبات ها كانت تالقي العديد من الص أنّ ، إالّنقيطالتّفهناك عدة محاوالت لتحسين ساللم  

 مع Kendall 2  وSmith المنجزة من طرف تلكوكانت أفضل محاولة . عطيات والغموض في معالجة الم

لوك ساللم نقاط قائمة على الس)BARS(  . أفحسبحديد كر إلى نقص التّابقة الذّبحاثهما ، ترجع المشاكل الس

ن  ويتكوب الوقوع في األخطاء ،ن من تجنّ ، سنتمكّلوكات المالحظة فعالً الحكم على السارتكز، بحيث إذا 

   :جزأين األمثل من مالسلّ

   .حديد الواضح للقدرات واالستعدادات المراد تقييمهاالتّ •

• م المالحظة  مستويات سلّظة في كّلالحلوكات الموصف الس.  
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        اًاللم نجاحاًولقد القت هذه السة بمنصب معين  ، إالّ أنّ قويمكلفة ، وخاص ها جد.  

  

  :ات ـق الثنائّي التقييم عن طري-4-3-3-2

ؤات يسمح بالتنبوهو  ؛ اتعن طريق الثنائّيالتقييم ، أال وهو   نوع آخر منالمهنينجد في المجال 

األدائيجوء إلى خبراء ، هجية غير مكلفة ال تستلزم اللّنوهي م. قيقة بالمقارنة مع عدد من المعايير ة الد

  . عن الفردؤول سدير المقوتسمح بالحصول على معلومات أكثر من ت

  

لة وي ، كما تستلزم مدة ط جيداًً قبوالىة ، فهي ال تلقرغامات الجوهري من اإلاثنانولهذه المنهجية 

ين باألمر من التعرف على بعضهم البعض قبل إعطاء تقديرات دقيقة ، وهذا ما ن المعنيى يتمكّللتعود ، حتّ

د  في سيرورة اال محدوداًاستعمالهائة وجعل سمعتها سياستخدامهاختيار ، وحدات الترقية  في عملي.  

  

  

   :يـاتالذّ التقييم -4-3-3-3

وهي منهجية لها قيمتها في الصالمهنية في ورشات تطوير المسار ناعة ، خاصالعالقة  ، إالّ أن 

بينها وبين األداءات تختلف حسب الداتيالذّييم ة التقراسات ، أين تبرز ثالثة مشاكل رئيسية تجعل من منهجي 

  .بات ، والصدق ساهل ، الثّالتّ: وهي ، ات  قيمة من التقييم عن طريق الثنائيأقّل

  

  ّددة ؟ـ المعايير الوحيدة أو المتع-4-4
من أهماألسئلة وأكثرها جاذبية ، معرفة ما إذا كان يتوج استخدامين والباحثين ب على التطبيقي 

  ، ثم وشامالًاً أساسياًلون يستخدمون معيارلقد كان المشغّف ة ؟ـايير مختلف ، أو عدة مع وشامالً واحداًمعياراً

جاح يتوجب معرفة العوامل ؤ بالنّ التنبشكيك في تأسيسه الجيد وفائدة تطبيقه ، ألنظهرت فكرة االنتقاد والتّ

  .  تساهم في ذلكتيالّ

  

راسات الحديثة لتطالـب بتقـسيم   جاءت الدف ،ة  ة وعاملي دت هذه الفكرة عدة دراسات تحليلي     ولقد أكّ 

 الحـاالت ،     الحصول على معيار واحد شامل ومكيف مع كـلّ         حجة أن بالمنصب إلى سلسلة معايير دقيقة ،       

ب كّليتوجل مهمالمعايير األخرى مشتملة ، وهذا ما قد يسه ين في عملية االختيار ة المختص.  
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 معـايير   استعمالبعة ، حيث يجب     بط باألهداف المتّ  ت المعيار ير   بأنGuion) 1987(1  يستخلص

خاصمشكل  المعيار المناسب لكّلاستخدامالي ة ، وبالتّة بالمشاكل الخاص .  
 

ؤ المستعملة في عملية ، على ضرورة دراسة صدق وسائل التنب حليلالتّ- دراسات ما وراءفأسفرت

جاح ، ويدفعهم لألخذ س العمل عن مضاعفة معايير النّفين في علم النّذي يغني المختص الّيءاالختيار ، الشّ

بعين االعتبار التطوتجعل موضوع المعطيات المتعلّتيالّة ، رات التكنولوجي اًقة بالمعايير الصلبة ضعيفة جد ، 

  . م كفايةذي لم يتقدوالتعمق أكثر في البحث في مجال المعايير الّ

  

   : المهنـياالختيار المعايير ومردودية عملية عالقة -4-5
شخيصية ، أين تعتبر االختبارات مناهج فحص ذات أسس فسية التّمن خالل دراسة المظاهر النّ

د ، يمكن ؛ة علميع في مفهوم المعيار ، فهو تقييم موحاستخدامه يجب التوسلوكات  كأداة لقياس األداءات ، الس

الي غياب العالقة اإل وبالتّ.وافع والدرة مع المعيار ة الرتباطين نقطتين أساسيتين ت ،معببي:  

             1- سبة للوظيفة ، ونـسبة صـدقه ضـعيفة          البعد المأخوذ بعين االعتبار ليس لديه معنى بالنّ        أن      

  .أو معدومة 

        2-اً أو أنفراد في عملية االختيار ، أين أبدى األاستخدامهنا أحسنّا  ، وبأنّ هذا البعد صالح جد 

  .رتباطية ى لعدم ظهور العالقة اإلت ، مما أدالقليل من التشتّ

جيدة وصادقة ، فهي تعطي مجال لوجود عالقة بطريقة  مصممة تاالختباراارية إذا كانت بطّف

  .  شروط الوظيفة فرعي وإحدى أو كّلاختبار رتباطية معبرة بين كّلا

         

 ، فتختلف أساليب تطبيقه في الوصول إلى تقدير بهذا داً معقّجاح في الوظيفة معياراًيعتبر النّو

الصدق التركيبي ، وبصفة عامة ، فإنثالثة مراحل  إجراء كهذا يضم :  

      1- عتداليروط المهنية وتوزيعها اإلل للوظيفة مع ذكر الشّتحليل مفص.   

      2- الد  نة للبطّ  االختبارات ال  جريبية لكلّ ة والتّ راسة التحليليمكو  ة العالقة بـين كـلّ     ارية ، وخاص 

  .روط المهنية الشّ ومختلف اختبار

روط المهنيـة   سبة للوظيفة ، من خـالل الموازنـة بـين الـشّ            بالنّ اختبار  فحص صدق كلّ   -3      

  . واالختبارات
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  هل بناء معايير سليمة على أنّ     ليس من الس  لتـواء  ه يخفي بـسهولة آثـار اال      دق ، ألنّ  ها معيار للص       

 Drenth1 اقتـرح  ولتصفية المعيـار ،      .اتية ، والمفاهيم الواسعة     هو عليه في األحكام الذّ     داخل مثل ما  والتّ

)1971(د األبعاد ، وربطه بالوقت لمعرفة ما إذا كان يتطوأو نشيطةةر بطريقة ثابت جعل المعيار متعد  .  

  

وتظهر هنا مسؤوليالنّريةاستمرافسي على  النّة المختص ة ظام القائم ، فعليه أن يحمل نظرة نقدي

خ من إانطالقاًب عليه ضبطها وإعادة هيكلتها ، وذلك للمعايير ، أين يتوجناعية والهياكل تالف القطاعات الص

 استخدامفسي أن يلتزم بتحديد ظروف  النّفعلى المختص  تجعل من المقارنة أكثر صعوبة ،تيالّة ظيمينالت

  . عناية ّلالمعيار بك

  

 اجتناب قدرة و األقّلإلبعاد القرار ، خاذاتّ هذا الجانب ، في مدى ترابطه بنموذج ةأهميوتظهر 

ما  نا غالباً ، رغم أنّ القرارخاذاتّتائج في جوهر نظرية مما يجعل من تمركز قيمة النّ. رفض ذوي الكفاءات 

  .  أكثر بتكاليف إجراء عملية االختيارمنهت

  

   :يـالمهنعملية االختيار  خطوات -5
تختلف الممارسات الخاصد دسة ألخرى ، فقة بوظيفة االختيار من مؤستختصر لتشمل مجر 

إجراء مقابلة شخصيحين سع لتشمل خطوات عديدة لفرز المترشّ قد تتّكمام لشغل الوظيفة ، ة مع المتقد

نظيمي الوظيفة ومستواها في الهيكل التّ على نوع ف هذا األمر أساساًويتوقّ .  أصلحهماختيارو وفحصهم

للمؤسسة ، كما إمكانيجاهاتّسة وحجم نشاطاتها وسياساتها ات المؤسة العاملة  القوى البشري.  

  

وهناك خطوات رئيسيللعمل استالمهم قرار تعيينهم وخاذاتّ األفراد قبل اختيار بها عملية ة ، تمر 

خذ ترتيباًسة ، حيث تتّبالمؤساً منطقيالي ـكالتّ، نة  يهدف للوصول إلى غايات معي:  

  :ي ـ االختيار األّول-5-1
ى  أكبر عدد ممكن من الكفاءات ، تتلقّاستقطابسة بغرض ذي وجهته المؤس الّاإلعالن على بناءاً

اد األفراد الغير الة الستبعات فع تقنييب منها تبنّذي يتطلّ الّيءالشّ، اغبين في العمل  من الر كبيراًبدورها عدداً

 من خالصات تحليل المنصب حول شروط انطالقاً يتم  ماذي غالباًمؤهلين الستكمال إجراءات االختيار ، والّ

   :يه، ة ي إلى ثالثة مراحل أساسيـلوينقسم هذا االختيار األو. بات الوظيفة ومتطلّ
 
  :ح ـرشيات التّلي لملفّ فرز أّو-5-1-1
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 ، لذا تلجأ إليها أغلب استعماالً ، وأسهلها ات االختيار رواجاًرشيح أكثر تقنيات التّتعتبر دراسة ملفّ

حقة بالمترشّسات قصد الحصول على عدد كبير من البيانات والمعلومات المتعلّالمؤس .  

  

 معاييره من وصف ذي يستمدلّ لهذا الفرز ، وااً مرجعي في التوظيف إطاراًخذ المختصيتّأين 

 اغر ، فيتمبات المركز الشّرشيح ينطبق على متطلّة ، لتحديد ما إذا كان ملف التّطها المهنيالوظيفة وشرو

  .  إقصاؤه أو يتماًات المقبولة مبدئيتصنيفه ضمن الملفّ

  

 ترشيح ، ة، طلب خطّي ، إستمار CV بيان السيرة: رشيح على ات التّ ، تحتوي ملفّوعموماً

صورة شمسين كّل ات ، يتمكّمن خالل هذه الملفّف.  بياناته إلثباتل مراجع ح تمثّلمترشّة لة ، ووثائق شخصي

  .ة عارف ألول مرسة من التّحين والمؤسمن المترشّ

  

  :ح ـرشي تحرير طلب التّ-5-1-1-1

      حين رسائل قصيرة ، مع معلومـات واضـحة وملموسـة ، لكـي              من األحسن أن يكتب المترشّ    

ـ       وظيفن القائم بالتّ  يتمكّ ة قصيرة من تحديد مميـ   في مد            مـن ماضـيه ، وصـوالً       انطالقـاً ح  زات المترشّ

      المخـتص  اهتمـام ح في إثـارة     لب ، يقلّص من حظوظ المترشّ      عدم وضوح الطّ   ذلك ألن . آلماله المستقبلية   

تعتبـر أكثـر مـن     القراءة ، وعلى ورق الئق ، ة تكون متقنة ، واضحة ، سهل  تيالّسالة  فالر.  في التوظيف 

  د لباقة أساسياإل   ة ، بل تمثّ   مجر ل حماية ضد طلب التّرشيح طـويالً ، فـسيتلقّاه        فإذا كان . ريعة  قصاءات الس 

  . قة متكلّف ومضخّم ، ويدعو للحذر أكثر من الثّمسؤول التوظيف على أنّه طلب

  

سالة المرافقة تكون خطّية ، لر على اآللة ، وامكتوباًأو بيان السيرة رشيح  ما يكون طلب التّغالباً

نا وهذا ما يعطي فكرة ، أنّ. لب جاء من معلومات في الطّ  تثبت ماتيالّ بالوثائق والمراجع حيث يكون مرفوقاً

ة ، لب صورة شمسيوعادة ما تصاحب الطّ . ح روتيني ، يكتب بال تمييز ، وبدون دافع خاصلسنا أمام مترشّ

ر في حالة المقابلة األولى يساعده على التذكّ التوظيف دعماًيجد فيها مختص .  

  

يعتبر استخدام السير الذّاتية والمراجع طريقة ال يمكن اإلستغناء عنها ، فهي تسمح بالحصول على               

؛ ..طبيعة التّكوين ، نوع الخبرة ، المسار المهني ، والهوايـات            : المعلومات األولية حول المترشّح بما فيها       

ز الّتي ترافقها غالباً ما تسمح بتشخيص النّوايا واآلمال للمترشّح ، وكّل العوامل الّتي بإمكانهـا                ورسالة التّحفي 

لكن تبقى هذه الطّريقة غير صادقة ، ألنّه يمكن اللّجوء بـسهولة            . إرشاد القائم بالتوظيف خالل هذه المرحلة       

صدق التنبؤي لبيان السيرة إذن ليس مؤمنـاً   ؛ فالأحسن طريقة لتحرير بيان للسيرة  لعدد من الكتب الّتي تبين      

علميـاً ، كما تظهر من جهة أخرى شكوك حول صدق المراجع المرافقة ، ذلك ألن هذا النّوع من المنـاهج                    
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المعالجة عن بعد اليمكنها أن تعتمد على اإلتّصاالت المباشرة مع المترشّحين المقبولين في نهايـة االختيـار                 

  .األولي 

  

  :ح ـرشي التّاستمارة -5-1-1-2

، تهدف للحصول على مجموعة من  ةسة بطريقة علمي مصممة من طرف المؤساستمارةوهي 

سات والمناصب  المؤسباختالفن مختلفة ، حيث تختلف هذه المعلومات ـالمعلومات والبيانات في ميادي

  :رشيح ، ونحددها فيما يلي  التّستماراتا تشترك فيها معظم تيالّ هناك بعض البيانات إالّ أن .المراد شغلها 

  تعلّت:  ةبيانات شخصي ق بشخصي الجنس ، تاريخ ومكان الميالد ،          كاالسمم  ة المتقد ، السن ، 

   . ...االجتماعيةالحالة 

ة مع ظـروف    ته العام  مدى تناسب صح   بينوت : حي الصحية والجسمانية  اوق بالنّ يانات تتعلّ ب 

  . نةح من بعض األمراض المعيلو المترشّ، وكذلك خ أداء الوظيفة

      راسـية  الت الد ذي حصل عليه ، المـؤه     عليم الّ نوع التّ  : أهيل العلمي مثل  ق بالتّ يانات تتعلّ ب 

     راسـية  الت الد تي درس بها ، تـاريخ الحـصول علـى هـذه المـؤه             تي يحملها ، المدارس والجامعات الّ     الّ

  . الّتي يتقنـها  ، اللّغاتجاح فيهاودرجات النّ

ح لشغل الوظيفة ، والجهـات      مارسها المترشّ يتي  ابقة ، واألعمال الّ   ق بالخبرة الس  يانات تتعلّ ب 

   .هذه الجهاتب جهة ، كما أسباب تركه للعمل تي قضاها بكّلة الّتي عمل بها ، والمدالّ

 عنـه ،    االستفسارجوع إليها للتحري أو     تي يمكن الر  ق باألشخاص أو الجهات الّ    بيانات تتعلّ  

  . حالواردة في طلب الترشّ ة البياناتوللتأكّد من دقّ

  

ح ، والحكم على ما قد يستطيع تقديمه  المعلومات الخاصة بالمترشّفبعدما يلم مسؤول التوظيف بكّل

لي ، أين يحتفظ بطلبات التّ؛سة للمؤساط  بعض نقاستخراجرشيح المقبولة لمرحلة الحقة ، مع  يقوم بفرز أو

حين ا بخصوص المترشّأم . حين للمقابلة األولية بهؤالء المترشّاالحتفاظ والشكوك ، وقةالثّ ، عدم االستفهام

 ما تهمله ذي غالباًتي تم رفضهم من أجلها ، الجانب الّرسالة تحمل األسباب الّ والقّتالمرفوضين ، فيجب أن ي

سةالمؤس .  

  

  : ةـلي المقابلة األّو-5-1-2
     ح لشغل ة والمترشّة بين مصلحة الموارد البشري هذه الخطوة في تنظيم مقابلة أوليلوتتمثّ

 خصائص كليهما ، كما ح على أهمسة والمترشّ من المؤس كّلفلتعرة وتعتبر هذه المقابلة نقطة هام.  الوظيفة

  .  األولى حول الموضوعاالنطباعاتتكوين 

  



  141

ة ، لمصلحة فتسمح المقابلة األوليالموجودة بين االختالفاتعرف على ة بالتّالموارد البشري 

فمن خاللها ،  . سةح عن تلك المؤسر في رأي المترشّمة ، كما تؤثّ المنظّاحتياجاتح وخصائص المترشّ

له للمرور إلى مراحل الحقة من هؤتي تح ، والّقة بالمترشّيمكننا الحصول على المعلومات القاعدية المتعلّ

  . لمهني ااالختيار

  

  : اتـالتأكّد من صّحة البيان -5-1-3
ح ، على آراء أصحاب األعمال تي أعطاها المترشّتعتمد اإلدارة في التحقّق من صحة البيانات الّ

هم الطويلة به ، ما ت ومعرفصالهماتّ، بحكم ...ه تذتدقاؤه ، زمالؤه ، وأساأصذين عمل معهم سابقًا ، كما الّ

هذا إذا لم تكن تخضع .  حإلعطاء فكرة صحيحة عن أخالق وقدرات وقيم المترشّة أفضل يجعلهم في وضعي

  .  قيمة هذه اآلراء على درجة ثقة اإلدارة بهاف غالباًحيز ، حيث تتوقّهذه اآلراء إلى نوع من التّ

ل إدارة المؤسصالاالتّسة وقد تفضتي كان يعمل بها المترشّسة الّ مباشرة بالمؤسذلك ح قبالً ، ويتم 

  : ريقتينبإحدى الطّ

ح ملئ نموذج تي كان يعمل بها المترشّسة الّقد تطلب إدارة األفراد من المؤس -1ريقةط              

  : تدور حول  من األسئلةن هذا النموذج عدداً ويتضم،وإعادته إليها مباشرة  ،  المـاستع

  . دمةسة ، وتاريخ تركه للخخص العمل بخدمة المؤستاريخ بدء الشّ 

 سة سبب تركه للخدمة بالمؤس.  

 تي كان يمارسهاات الّالواجبات والمسؤولي .  

 زمالئه ورؤسائهع  للتعاون ماستعدادهة سلوكه الوظيفي خالل فترة عمله ، وبصفة خاص  .  

  .  عليهاالعتمادخصية ومدى صفاته الشّ 

  . تي أوضحها في طلب التوظيف صحيحةما إذا كانت البيانات الّ 

 في توظيفه مرة أخرىأيالر  .  

ة ومـدير   سة الحالي خصية بين مدير األفراد بالمؤس     ، أو بالمقابلة الشّ    اً تلفوني صالاالتّ ّوعادة ما يتم  

رشّتتي كان يعمل بها المسة الّاألفراد بالمؤسابقح ، أو برئيسه الس .  

        

تـي كـان يعمـل بهـا        لّسة ا ل في إرسال خطاب عادي إلى المسؤولين بالمؤس       وتتمثّ -2ريقةط

ح ،  المترشّ  ح لشغلها ، ويطلب منهم اإلفادة بمدى صالحية         تي تقدم المترشّ  ح، يحدد به نوع الوظيفة الّ     المترشّ

  . ابق لشغلها من مواقع خبرته وتاريخه الوظيفي السمالءمتهو

  

    : يـفس الفحص النّ-5-2
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 األمثـل للمراحـل     االسـتثمار ك من خالل    ة ، وذل   الحقّ االختيارفسي في مرحلة    ل الفحص النّ  يتمثّ

من التّ  انطالقاً ،   االختيارابقة لعملية التوظيف و   الس  امل جاح المستوحاة من الوصف الشّ    قيق لمعايير النّ  حديد الد 

  . خصيةزاتهم الشّ في خصائصهم ومميحين بالغوص عميقاًللمنصب ، وصوالً إلى تأكيد وجودها لدى المترشّ

  

 :  ، ويشمل بـدوره    باالختباراتفسي ، يبتعد عن مجرد القيام       مفهوم الفحص النّ   من   لما يجع وهذا  

حليل  التّ هادات ، كما يدرج أحياناً     ، المحادثة الجماعية ، تقييم المراجع والشّ       االختبارالمقابلة ، المالحظة خالل     

ح ،   حول المترشّ  دقّلومات أ  النفسي بمع  تي تزود المختص  ات الّ وغيرها من التقني   ،   ..الخطّي والفحص الطبي  

  . ائب القرار الصخاذاتّوتساعده على 

  

فسي ،  دق في تطبيق الفحص النّ    ة والص  الموضوعي تأقصى درجا  وراء فكرة الوصول إلى      وسعياً

  :هامن أهم  فحص نفسي ، ونذكر عند كّلاالعتبارقاط الواجب أخذها بعين  النّأهموء على رتئينا تسليط الضا

  : يـفسق إجراء الفحص النّطر -5-2-1
حدث خالل اليـوم    ما ي فسي ، نميل إلى تحديد الفكرة بطريقة أدقّ ، في            عن الفحص النّ   معندما نتكلّ 

 ،  االختبـارات عند إجراء الفحص ، شرح التعليمات و      ب  يتوج ف . فسيحين الفحص النّ  ذي يجري فيه المترشّ   الّ

ـ   ..ها وترجمتها   لها ، طرق تصحيح    زمالوقت الالّ وتحديد التمارين    ـ ل اً، وذلك تفادي لبية علـى   أثيرات الـس  لتّ

نه مـن التعـرف علـى       تي تمكّ زمة الّ قيقة والالّ ح على المعلومات الد   ل المترشّ أين يجب أن يتحص   . حالمترشّ

ا يساعد على إبعـاد األفكـار        مم ؛.. وفائدة نتائجها    االختباراتفسي ، محتواه ، موقعه ، كما فائدة         الفحص النّ 

تـي   المواصفات الّ  ح يحمل كلّ  ال يوجد مترشّ  ه   بعين االعتبار أنّ   ذيجب األخ ف ؛  للخوف عقالنيةالالّحاسيس  واأل

   . حينللمترشّ فسي باللّغة األم كما يفضل إجراء الفحص النّ ، بها المهنةتتطلّ

  

فـي  فـسية واألداء    عالقة بين الفحـوص النّ    توضيح ال ب  جتوال ننسى الجانب األخالقي ، حيث ي      و

ـ    الشّ االستبيانات فاعية ضد ذي يقلّل من ردود الفعل الد     يء الّ المنصب ، الشّ   ات اإلسـقاطية  خـصية والتقني ،  

تـي  توفير المعلومـات الّ   لك ب ذو،   فسيفسي إعطاء صورة خاطئة عن أهداف الفحص النّ        النّ  المختص يجنّبو

 تتائج ،    ومقارنة النّ  االختبارات تصحيح   تؤكّد أندة تمثّ    انطالقاً تممرحلة مـن شـروط      ل كلّ من معايير محد 

  .  سواءاجحين والمرفوضين على حد  متساوي بين النّقة بها حقّتائج المتعلّالمهنة ، والحصول على النّ

  

 ، ال يمكـن أن تعطـي        االختبارزمة إلجراء   روط القصوى الالّ  ح في الشّ  عندما ال يتواجد المترشّ   ف

 رة ، فتعطي   نتائجه الصقيمة أقلّ  ورة المعب  م زاته لممي     لذا يجب األخذ بعـين     .  تهع تشويه نسبي لهيكل شخصي

عب ، المـشاكل والهمـوم      تائج ، فالتّ  تها في تقييم النّ   ح عند إجراء الفحص ، ومدى أهمي       حالة المترشّ  االعتبار

أو تسبقه ، هـي      ختباراالتي تتبع    لذلك فإن المقابلة الّ    ؛ االختبار على مردود     يمكنها األثير سلباً   ،..ة  الشخصي 
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خيلة لبية الدامل السوفسي من أخذ الع النّن المختص ، فتمكّلالختباراتسبة  بالنّاالستقبالتي تقوم بتقدير درجة  الّ

ـ  قليص من درجة اإلحباط بالنّ     كما التّ  ، تائج عند ترجمة وتفسير النّ    االعتباربعين   ـ  سبة للمترشّ  ذين تـم  حين الّ

  . إقصاؤهم

  

 االختبـارات فسي ، كشخص عبوس ومتحفّظ ، ذلك لكون تعليمـات            النّ يظهر المختص  ما   غالباًو

كبش فداء لإلحساس بالفـشل واإلحبـاط        فيشكّل المختص النفسي واإلختبارات المستخدمة ،        .محددة وموحدة   

ب اللّجوء إلـى    ولمعالجة ذلك ، يج    . االهتمام تستلزمتي  اخلية الّ فض والمقاومة الد  ح ، وعامل للر   لدى المترشّ 

  . خصيةتي تالئم أكثر خصائصهم الشّ الّحين المرفوضين للمهامتوجيه المترشّ

  

  ؟ فسيمن يستطيع إجراء الفحص النّ -5-2-2
ين أو مختصين فـي     فسي ، شخص ذو كفاءة من مختصين نفساني       يجب أن يكون القائم بالفحص النّ     

غالبـاً مـا     هغير أنّ .  ةي حاصل على شهادة عليا أو جامعي      فسوجيه المهني ، أين يكون القائم بالفحص النّ       التّ

 اسـتطاع فين  مسؤول مـوظّ  لشخاص من المجال المهني ، يفتقرون للكفاءة والمعرفة بالموضوع ، أو            أل توكل

  . االختباراتالحصول على بعض 

 ى أفراد حاصلين علـى    أو حتّ )  سنوات 03تكوين   (مساعد نفساني فسي  يمكن أن يقوم بالفحص النّ    

 ، تبقـى    فسية األكثر تعقيداًً   النّ االختبارات إالّ أن .  االختباراتشهادات أخرى مع تكوين قاعدي حول إجراء        

لذا فإن اإلجابة عن إمكانية أن يقـوم شـخص           .  على األشخاص الحاصلين على تكوين نفسي معمق       حضراً

 والقبول المـتحفّظ ، ويبقـى المخـتص       فض المطلق    عنها بين الر   تختلففسية ،    النّ االختباراتهاوي بإجراء   

  . االختباراتفسي وحده المسؤول عن تقييم نتائج النّ

  

 السـتعمال ة   واألخالقي ةاالجتماعيتائج  ون بالنّ ذين يهتم  ، الّ  االختباراتاشرين لهذه   فالواضعين والنّ 

ذين يثبتـون    لألشخاص الّ   إالّ االختبارات ، ال يبيعون هذه      االقتصادي بالمردود   االهتمام أكثر من    االختبارات

ـ     االختباراتفهذه  .   ، حيث توضع عدة شروط وتوضيحات حول هذا الموضوع         كفاءتهم     شر ،   غير قابلـة للنّ

  . ها تفقد قيمتها بذلكوذلك ألنّ

  

  : هـوجي والتّاالختيارتنظيم مكاتب  -5-2-3
 إما مـع المكتـب الـوطني        تي تعمل وجيه ، والّ   والتّ لالختياروظيف مكاتب   وقد نجد في مجال التّ    

 المستويات الوظيفية ،     على كلّ  االختبارات بالتوظيف وبإجراء     غالباً وتهتم.  ل ، أو في القطاع الخاص     ـللعم

   ....امية اآللي ، البيع واإلطارات الس فين كاإلعالمبينما يتخصص بعضها في نوع من الموظّ
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وتلجأ بعض المؤسسات إلى مختصة أسباب نذكر من بينها ن خارج المنظّين مين نفسانيمة ، لعد:  

 ة وألنمع الخبرات الالّتتالءم آرائهم مهم سةحقة للمؤس .  

  . لتأكيد اآلراء المستوحاة من المقابلة 

  . قاباتين أو النّجاعة ، لرفض أشخاص واقعين تحت تأثير عالقات السياسيها تفتقد للشّألنّ 

  . كافي ، لالهتمام بإجراءات االختيارسة للوقت ال مسؤول المؤسافتقاد 

 النّكون المختص بمهام أخرى غير االختيار سة ، مكلّفاًفسي للمؤس  .  

  

وعية، النّ : توفّره من منافسة فيما يخص     فسية ، على ما    المكاتب والعيادات النّ   ازدهارويقوم تعدد و  

اختيار، فيكون   .. ، الخدمات    عرالس قارير ، تواضع األتعـاب ،      ة التّ فعالية ودقّ : على سة ألحدها قائماً   المؤس

مراقبة نشاط هذه المكاتب صـعبة      ه تبقى   أنّ إالّ  ...ط األخالقي صحيح حسب المخطّ   ، والتّ  اإلجراءاتسرعة  

أمين  ، األتعاب ، كما التّ     االختيار ما تعمل من خالل عقود تحدد طرق         حقيق وال يمكن تقديرها ، فهي غالباً      التّ

سديديفع التّعن عدم الد   .  

  

 عـدد   ارتفـاع ي حالة   ف مختلفة حسب نوع الخدمة المقدمة ، ف       اًد هذه المكاتب أسعار   دحوعادة ما ت  

   : ، مثال1ً حساب األتعاب عن طريق جدول تنازليحين لالختيار ، يتمالمترشّ

ـ    08 إلى   07 ، أي ما بين       تقريباً يستغرق تطبيق فحص نفسي معمق ، يوماً        ا  ساعات ، بينم

   .ارتفاعاً ، فتكون أتعابه أكثر )سا18( في يوم العطلة األسبوعية أو بعد أوقات العمل ى يجرذيالّالفحص 

  أشهر03  حوالي أجر ئها تكاف  األتعاب ، نالحظ في أغلب المكاتب أنّ       فيما يخص ،  أين يـتم  

فع حالما يتمح قبول المترشّالد .  

 ل   تيالّا األسعار   أماالختيار األو 4/3إجراء مقابلة لنصف يوم يعادل نسبة         : ، فمثالً  ي تخص 

ـ    قرير الخاص وذلك عادة مقابل التّ    .هري  األجر الشّ من   ة باالختيـار   بالمقابلة ، وتحرير االستدعاءات الخاص

 .األولي وإرسالها 

فـسية ،   قارير النّ فسي وتسليم التّ   تستغرقها هذه المكاتب ، بين إجراء الفحص النّ        تيالّوتختلف المدة   

 قبـل    مفصالً اً خطي ًسة ، بأن تطلب تقديرا    لذا ننصح المؤس  . حين ونوع الفحص المطلوب     حسب عدد المترشّ  

ين أو مكاتب قافة إتّإبرام أية الحقاً ، وذلك تفادياًاختيارية مع مختصللمفاجآت الغير سار  .  
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ـ    إما بـاللّ  سات ، وذلك     ، تبادر المكاتب بعرض خدماتها على المؤس       وأحياناً صاالت جوء إلـى االتّ

المـال ،    كواجهة ، يقوم بنوع من الدعاية مقابل قدر منشخص صوريعاقد مع المباشرة أو الهاتفية ، أو بالتّ  

  . قةسمعة تدعو للثّ  معروف ، وذااجتماعيخص ذو مركز مالي وحيث يكون هذا الشّ

  

  : يـالمهنات االختيار  مناهج وتقنّي-6
دق  يجد فيها درجة كبيرة من الص      تيالّات   من التقني  فسي لالختيار ، عدداً    النّ  المختص ى ما يتبنّ  غالباً

مييـز  ن من التّ  لتمكّلهدف  تة ،   ة تجريبي  تكون قائمة على أسس عملي     تيالّوالموضوعية في إصدار األحكام ، و     

بلي في المنصب ، مع الحفاظ      جاح المستق ئات للنّ  تعتبر متنب  تيالّة ،   حين الضمني الواضح بين خصائص المترشّ   

  .اغرة الحصول على الوظيفة الشّفي  )تكافؤ الفرص(حين على حقوق المترشّ

  

 المهني  بعملية االختيار  القائمحين ، إلى     أفضل المترشّ  انتقاءات المستعملة في     التقني راختياويرجع  

باته ، فقد يكتفي ومتطلّ اغرلمنصب الشّ من أهداف اانطالقاًذي يحدد نوعها ، طبيعتها ، ومراحل إدراجها ،        والّ

  . جوء لعدة تقنيات في آن واحدة واحدة ، كما يمكنه اللّ تقنيباستخدام

  

ـ         ا أهدافها ،    اختالفات و  لتعدد هذه التقني   ونظراً ى رتئينا ضرورة التعرض إليها بعمق أكثـر ، حتّ

ـ    ر ، ولذلك سنتعرض إلى أهم      من حصر نقاط تدخّلها وتأثيرها على فعالية قرار االختيا         ننتمكّ ات  هـذه التقني

  . المهني في المجال وأكثرها رواجاً

  

  :  حـرشي التّاستمارة -6-1
  : تعريف استمارة التّرشيـح -6-1-1

 تستخدم لجمع   استمارةسة ، وهي    ح والمؤس  بين المترشّ  صالاتّرشيح ، أول عملية      التّ استمارةتعتبر  

اها ، سوابقه المهنية ، نشاطاته وعالقاتـه         تلقّ تيالّتاريخه ، أنواع التكوين     : ح ، مثل    المعلومات حول المترشّ  

  . سة ألخرى، حيث تختلف محتويات هذه االستمارة من مؤس...االجتماعية أو السياسة 

  

  فنجد بعض المؤس  مثل   رشيح ، بالحصول على معلومات مألوفة      التّ استمارة من خالل    سات ، تهتم :

ـ  دقّالهتمام بمعلومات أ  لسات أخرى تتوسع وتصل     في مؤس نجدها   بينما   ؛.. العنوان   قب ، االسم ، اللّ   : ل  ـ مث

االستمارة ولهذه ؛..ة المستوى الثقافي ، الخبرة المهنية ، الحياة الشخصيا ـتان هم وظيفتان أساسي:  

ـ ح يمكنها أن تستفيد منهـا ، خ       سة حول المترشّ  ة للمؤس ها تعطي معلومات إداري   نّأ -1 ة فـي   اص

  . حاالت الحوادث أو األمراض المهنية
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  .ا م مة لحد ، فهي بمثابة مقابلة منظّاالختيارها توفّر معلومات تساهم في عملية نّأ -2

  

  : حـرشي التّاستمارةمشاكل تطوير  -6-1-2
 ة طـرق وأسـاليب       -رشيح التّ الستمارةفي تطويره   - المهني   االختيار في   يعتمد المختصعلى عد 

  : نيريقتالطّهاتين بع إحدى  ما تتّها غالباًنا نجد أنّسة ألخرى ، إالّ أنّ من مؤستختلف

ـ   استماراترشيح ، على     التّ استمارةتعتمد في تطوير     أن   : 1ريقة ط       سات األخـرى    بعض المؤس

  : من بينها  ، يعاني من مجموعة أخطاء نذكراالستماراتوع من  هذا النّعشوائية ، إالّ أن بطريقة 

ر الي يتـأثّ  وبالتّ،  سبة للمنصب   ة بالنّ ة وأخرى غير هام    على أسئلة هام   االستمارةد تحتوي   ق 

االختيار في المختصح للعمل المترشّة ، ويرتكب أخطاء بحقّ المهني بالبيانات غير الهام .  

 . ح تذكّرها المتعددة األسئلة ، إعطاء معلومات قد يصعب على المترشّاالستمارةب تطلّت 

ذين تم تـوظيفهم    ال الّ رشيح على مدى نجاح أو فشل العم       التّ استمارة لتطوير   تعتمدأن   : 2ريقة ط      

 ترشـيح دقيقـة     اسـتمارة ة ، وذلك من حيث تصميم       ريقة أكثر فعالي  وتعتبر هذه الطّ   . هده األخيرة  باستعمال

  اسـتمارة  بـين    االرتبـاط  حساب معامل    ويتم ذلك من خالل ،    .  ادقة فقط ائي بالبنود الص  األخصيحتفظ فيها   

 على  ة ، يتم بناءاً    العالقة الموجودة بينهما لها داللة إحصائي       فإذا وجد أن   ؛ جاحرشيح والقياس المستقبلي للنّ   التّ

  . حين مستقبالً المترشّالختيار بالبنود االحتفاظذلك ، 

  

 باستمارةقة   المتعلّ Viteles 1 ساتريقة ، فحسب درا   ولقد بينت عدة دراسات مدى فعالية هذه الطّ       

 ترشيح خاص االستمارة بنود من    07 ائقين ، هناك  ة بالس   ؤ بنجاح سائقي سيارات األجـرة فـي         ذات داللة للتنب

ابقة وعدد   ، عدد األوالد ، الوزن ، المهنة الس        االجتماعيةالجنس ، الحالة     :ـقة ب فيالدلفيا ، وكانت البنود متعلّ    

  . ح المترشّاألشخاص تحت كفالة

  

  : نـمرشيح عبر الّز التّاستمارةصدق  -6-1-3
    تـائج متناقـضة    من ، وكانـت النّ    رشيح عبر الز   التّ استمارةلقد أجريت عدة دراسات حول صدق       

 ، لها نفس الفعاليـة رغـم تغييـر           بنداً 16 من بين     بنداً 13 هناك    أنBuel) 1960(2 أين الحظ   .   ما نوعاً

من ، فنجـد     الفعالية تنخفض مع مرور الز      ، بأنDunnette) 1960(3  ما أظهرت دراسة    بين. .. حينالمترشّ

 ، وواصل   0.61 إلى   م1955 ، وانخفضت نسبته عام      0.74رشيح   التّ استمارة بلغ صدق    م1954ه في سنة    أنّ
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 عبر  ةاالستمار نتائج الباحثين متناقضة حول صدق       ونستنتج من ذلك ، أن     . 0.38 إلى   م1956 عام   انخفاضه

ذلك دراسات أخرى في نفس الموضوعتمن ، وأكّدالز  .  

  

ح ، أين  لجمع المعلومات حول المترشّاستعماالًات  رشيح ، من أكثر التقني     التّ استمارة تعتبر   وعموماً

 نجد أن  سات تستعمل نموذجاً   بعض المؤس ة ، تساعد على إبراز النّ مصحوباًاً خاصقاط األساسية  بشبكات خاص

  . حشّللمتر

  

   : اداتـهالمراجع والشّ -6-2
تعود كلمة     اًاشتقاقي ، référence   تينيةالالّإلى referre 1    في حالـة   و.  ىـأرسل إل  ، ومعناها

 توفّر معلومـات حـول      الّتيعناوين  الهادات أو   شّال بمعنىفهي تعود إلى المراجع ،      ،   البيوغرافية االستمارة

على معرفة دقيقة بالمترشّح    أشخاص  ب إذن فهي تقوم على فكرة االتّصال     .  هادةالفرد، ولها قيمة معلومات الشّ    

 زمـالء أو رؤسـاء      ، األساتذة ، العائلة ،     المدارس:   ، مثل  االستمارةل هذه   كمتيمكنهم إعطاء معلومات    ، و 

   . .. لديهم سابقاًاختيارون خضع إلى فحص  نفسانيسابقين،

  :ات لهدفين وغالباً ما يتم البحث عن هذه المعلوم

  .. .التأكّد من المعلومات المعطاة من طرف المترشّح حول شهاداته ، وأعماله السابقة  -1

فرص نجاحه في المنصب    بالمترشّح ، و  دة ب يكون على معرفة جي   الحصول على رأي شخص      -2

 .أو التّكوين 
 

 ما نوع المعلومات المطلوبـة ؟ 

النّزاهـة ،  :  بالخصائص الشّخصية للمترشّح ، وذلك مثل     غالباً ما يتم البحث عن معلومات متعلّقة      

القيم االجتماعية ، القدرة على العمل في الجماعة ، كما معلومات حول سلوكه اليومي الّـذي ال يظهـر مـن         

  .خالل المقابلة أو االختبارات ، أين يحاول المترشّح إعطاء صورة مثالية قدر اإلمكان عن نفسه 

  

  والشهادات ؟ عيوب المراجع-6-2-1
هادات الّة قد تقلّل من قيمة هذه المراجع والشّهناك نقاط سلبيهاـتي تخضع للفحص ، ومن أهم :  

حين ال يمكـنهم  ة وسيلة لمراقبة المعلومة المتواجدة في رسائل المراجع ، فالمترشّ   توجد أي  ال 

المعلومات غير صحيحة أو ناقصةالد فاع ضد .  

  . ة وذات فوائد خاصة ذاتيعلى المراجع ، أصبحت قديمة وعموماً القائمة االختيارملية ع 
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مـات الهاتفيـة ،     لالمكاك :ة   على شواهد أخرى غير رسمي     -إلى جانب ذلك  -ل  بحث المشغّ ي 

 بمراقبة مدى صـحة     االهتمام وهذا يستحقّ .  اقبة أو تعليق  ر م ى كلّ ذي يتعد وهو نوع من تبادل المعلومات الّ     

  . صريح به أثناء الحوار وبين حقيقة األفعال التّ بين ما يتمالمقارنةبخصوص وظيفة سابقة ، تائج الواردة بالنّ

  . ي يمضي المرجعذخص الّة بالشّة وأحكام خاصضم المراجع وبكثرة ، سير ذاتيت 

تي تحملهـا    ، المعلومات الّ    فكر نقدي  تي تطلب هذه المراجع ، تقبل وبدون أي       لمؤسسات الّ ا 

  . ةخيرهذه األ

روط  ما يبتعـد عـن الـشّ       ، وكلّ ..ة ، المركز العائلي     لعالقات ، القرابة ، الحماية السياسي     ا 

  . المهنية للوظيفة المراد شغلها

  

  : دراسات حول صدق المراجع -6-2-2
دراسة حول نجاعة المعلومات المأخوذة من  1962 سنة Peres et Garcia1 الباحثان ىلقد أجر

حيث . رسالة مرجعية مرسلة بخصوص المترشّحين لمنصب مهندسين       625 وا بتحليل أين قام هذه المراجع ،    

 طب على الـصفات الّتـي تبـين        إطار ، وذلك بمهمة الشّ     200 صفة لتكوين قائمة مرسلة إلى       170استعملوا  

 :صفات مختلفة تطغى على أغلب الرسائل ، وهـي           05أظهر التّحليل العاملي وجود     ف  .األسوء من   األحسن

الـّسرعة  فكان العامل األكثر تمييزاً هـو       . التّعاون ، السرعة الذّهنية ، التّهذيب واللّباقة ، الحيوية ، األمانة            

لماذا ؟ ألنّنا عندما نريد أن نـصف شخـصاً           . التهذيبوالتعاون  :  ، أما األقّل تمييزاً من غيره هما         الذّهنية

  . ومهـذّب رجل شهم ، اجتماعي ،: غير كفؤ ، نقول بأنّه 

  

فغالباّ ما يجهل األفراد الّذين يعطون هذه المراجع ما هو مطلوب منهم ، كمـا أنّهـم يحترمـون                   

فعموماً ، يتم ذكـر      . 0.20القواعد االجتماعية للتّسامح والمجاملة ، مما أعطى نسبة صدق منخفضة تساوي            

، خاصة إذا ما اختار المترشّح بنفسه الشّخص الّذي         النّقاط القوية عند المترشّح ، وتجاهل النّقاط الضعيفة لديه          

  .يرسل المرجع 

  

لحصول على معلومات صحيحة ومفيـدة      الكن يمكن تحسين درجة صدق المعلومات المرجعية ، و        

 تقنيـة  نقاط يجب أخذها بعين االعتبار حول استخدام المراجـع ك          04من الشّخص المعني ، وذلك من خالل        

  . ضرورة لكونها تبين للمترشّح بأن نشاطاته السابقة قد تم فحصها بجدية هي -1: التّخاذ القرار

أنّها ال تشكّل مصدر معلومات دقيقة ، إالّ إذا تم إعـداد المنـاهج المـستخدمة بعنايـة ،                    -2  

 .وخضعت لدراسة صدق مثل المناهج األخرى 
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 .يه الدافعية لقولها ال يجب طلب المعلومات من شخص غير تلك الّتي يعلمها ، ولد -3  

وفي جميع الحاالت ، يجب استخدام المراجع لفرز وإبعاد التّرشيحات الغير مالئمة ، وليس             -4  

 .التنبـؤ بشكل دقيق لنوعية ومستوى األداءات 

   

   : بـجري العمل بالتّ-6-3
قيقية واختيارها  لقد أكّدت أغلب الدراسات على ضرورة العينات السلوكية للعمل ، شرط أن تكون ح             

والفكرة األساسية هنا ، هي خلق تجارب مهنية تتوافق مـع العمـل             . مبني على شروط واحتياجات المنصب      

الفعلي بكّل جوانبه ، وذلك على أساس أن التجارب المهنية قائمة على فكرة أن العينة الجيدة للسلوك تـسمح                   

و المجموعة ، وكون أن التّجربة المهنية تمثّل نسخة مصغّرة للعمل           بالتنبؤ بمجموع السلوكات من نفس النّوع أ      

 .الفعلي ، والّتي ستتكرر في وضعيات العمل الالّحقة 

  

حيـث نجـد أكثـر      .   للوظيفة ةلكون ممثّ تجريب القيام بأداءات مهنية يفترض أن       يضم العمل بالتّ  

ـ ؛هر  أش06 و03جريب تتراوح بين ت ، تضع فترات    الوظائف عقوداً  سة ،  فعملية التكوين تعتبر مكلفة للمؤس

  .  ة مجازفة أيخاذاتّفيما تستلزم عدم 

  

 جريب ، يأخذ أحياناً    العمل بالتّ  ونجد أن   1922فمنذ سنة   .  قنيعليم التّ ة للتّ  صورة تمارين تطبيقي  ، 

      سات تعيين شباب متدرة تتراوح بين     والقانون يفرض على المؤسواحدة ، وهذا بنسبة     أشهر وسنة    06بين لمد

ي إلى شكل من أشكال العمل       تؤد  ، اختياردريب بذلك طريقة    التّفيصبح   . 1فين من الموظّ  % 01:ـمنافسة ب 

  .  على عدة شهورجريب تمتدبالتّ

  

 إالّ أن اً  مشكالً جريب ، تجد دائماً   ة العمل بالتّ   فعاليل في مواجهته مع المعيـار ، حيـث          يتمثّ  أساسي

ـ ة  له من تأمين حقيقي ومن قو      جمع أكبر قدر من شروط الوظيفة ، ولكن بخصوص ما يمثّ           يحاول دائماً  ةتنبئي 

  . اًجد بعيداً سبة للوظيفة ، فذلكبالنّ

  

  : ةـالمقابل -6-4
   المقابلة من أهم الطّ تعد  اسـتعماالً  و  شـيوعاً  هـا خصية وتقديرها ، أكثر   ة لدراسة الشّ  رق التقليدي  ، 

 إلى أنّها طريقة تفـشل فـي        انتهتة في هذا الميدان ، قد       راسات التجريبي  الد بيد أن .  اً وتقدير وأعظمها وزناً 

  .  وغير ذلك من صفات الفردجاهاتاالتّستعدادات وإعطاء بيانات ثابتة وصادقة ، عن اإل
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  : ةـتعريف المقابل -6-4-1
    المهني ، بهدف     االختياروجيه و ات التّ تستعمل المقابلة بكثرة في عملي  جل المناسب فـي    وضع الر

    مناقشة بين فـردين أو أكثـر ،    "ها  بأن1ّم1964عثمان نجاتي سنة محمد فيعرفها الدكتور   .  المكان المناسب 

تـي تـدور    ذي يحدد المواضيع الّ   ئيسي هو الّ  نة ، والهدف الر   ظر في مواضيع معي   وتبادل اآلراء ووجهات النّ   

  . " حولها المناقشة

  

سة ين ، أحدهما ينتمي إلى المؤس      بين طرفين أساسي    المقابلة تتم  ذا التعريف ، أن   يظهر من خالل ه   

ـ   الت األساسية الّ  ح لمنصب العمل ، وذلك نحو هدف محدد هو الكشف عن المؤه           ، واآلخر مترشّ   ن تـي تمكّ

  . جاح المستقبلي في مركز العملح من النّالمترشّ

  

تناول   :ها تمكّن الباحث من   خصية ، وذلك راجع إلى أنّ      في قياس الشّ   انتشاراًكثر  األ وهي المنهج   

وذلـك    ؛  حقائق لم يسبق ذكرها    استكشاف ردود أفعال المفحوص ، و     ةموضوعات عديدة بالمناقشة ، مالحظ    

  .  صراحة وصدقعبير بكّللتّعلى اتي تشجع المفحوص روف الّالظّمن خالل تهيئة 

  

ة مـن طـرف أفـراد       ة أو غير شفهي    معلومات شفهي  لالستقبافبهذا تعتبر المقابلة إجراء مخطّط      

 ، وذلك    تقنيناً ا من خالل مجموعة أسئلة أو عن طريق قناة على شكل مقابلة حرة أقلّ             ، وذلك إم  ) حينمترشّ(

  .المطلوبة األغراض  ، تختلف حسب بتوجيهها نحو أهداف محددة

   

  : ةـأنواع المقابل -6-4-2
  : ها ، تختلف حسب أهدافها ، أسئلتها ، والمشاركين فيها ، وأهمهناك عدة أنواع من المقابالت

  : ةـالمقابلة الموّجه -6-4-2-1

  : يـوع من المقابالت باآلتيتميز هذا النّ

تي يجب أن يتصرف    ة الّ  للمناقشة ، والخطوط الرئيسي     فيحدد اإلطار العام   :خطيط للمقابلة   لتّا 

   . الهدف المطلوب ونوع المعلومات المراد الحصول عليهاالقائم بالمقابلة على هداها ، وكذلك

تي يراها فـي حـدود      ة توجيه األسئلة الّ    حيث يترك للقائم بالمقابلة حري     : تحديد األسئلة    دمع 

 اإلطار العام     المرسوم للمقابلة ، وال شك  أن    نـوع األسـئلة     اختيـار ة للقائم بالمقابلة فـي       ترك بعض الحري 

  . ح وحالته المعنوية وقت المقابلةأكثر مرونة وسهولة ، حسب ظروف المترشّالمستخدمة ، يجعله 
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زيد من  ي الّذي الشّيءمقابلين على درجة كبيرة من المهارة والخبرة في هذا المجال ،            بذلك  ب  تطلّتف

 تها حول المقابلـة ،    ا من خالل دراس   M.C.Murry) 1947(1وهذا ما أكّدته    .  مصداقية وثقة عملية المقابلة   

 فأظهرت بأن      فعالة للتنب هة جدنتائج المقابلة الموج  ؤ بالس ؛ة  لوكات المهني  راسة قامت بهـا هيئـة      نت د كما بي

Link.Bett 2اغوـ بشيك   ـزون        اختيروا  فرداً 587  ، ظهر أنهة ، يتميباالسـتقرار  بواسطة المقابلة الموج 

جاح المهني والمقابلة    بين النّ  االرتباط معامالت   ن نفس الهيئة أ   نت ، بي   موظفاً 407وفي دراسة حول    .  المهني

هة ، كانت مرتفعة جداًالموج .  

  : يـالن فوعلى ذلك هناك نوعان من المقابالت الموجهة ، يتمثّ

ح أسئلة ، تهدف للحـصول      طرح على المترشّ  توهنا   : دـالمقابالت المرتكزة على معيار واح     -1

 من خالل تحليل     أين تكون هذه القدرات معدة مسبقاً      ؛ن  ي مجال معي  خربته ، قدراته ف   : على معلومات حول    

 فيتّم توضيح مجموعة أسئلة وضبطها ، بحيث تسمح بالحصول على المعلومات المرادة ، ثم يـتم               . المنصب  

ـ        نذفهي إ  . حين بعد ذلك حسب سلّم محدد مسبقاً      تقييم إجابات المترشّ   زات  متمركـزة حـول صـفات وممي

ذين كانت ممارسـتهم  ذين لديهم خبرة مهنية قليلة أو معدومة ، أو الّ       حين الّ هي أكثر مالئمة للمترشّ   و،  حالمترشّ

  .في ميدان مختلف ال عالقة له مع الميدان الجديد 

  عـن سـابقاتها ، وتجـري عمومـاً         وتقترح وجهة نظر مختلفة قليالً     :ة  ـ المقابالت الموقفيّ  -2

3لـتها على خمسة مراحمنهجي:   

نة من  نة متكو  في عي   فمثالً ،الحديث المعّبر  تحليل المنصب عن طريق منهجية        :1مرحلة  ال 

 نجمع بعـدها كـلّ  .  جاحسبة للنّة وحاسمة بالنّة خاص في المنصب ، يطلب منهم ذكر مواقف مهني     موظّفاً 20

اًل مظهراً تمثّتيالّ و من بينها ، أين نحتفظ بأكثرها تكرارا20ًباختيار نقوم المواقف في قائمة ، ثمللعمل مهم .  

 نرسـل    ، ثم  اختيارهمذين تم    موقف الّ  20ـ واحد من ال    نستقبل ردود فعل كلّ     :2المرحلة   

ل رد  ذي يمثّ  مثال لرد فعل جيد ، والّ      استخراجنة ، ونطلب منهم      في المنصب للعي   نفيالموظّبالقائمة إلى جميع    

الفعل المتالفعل المثالي للموقف من رد ط أو وسئالسي.   

 ة من خالل قائمة ألحسن ردود األفعـال ، يـتم           تقييم ردود األفعال بدقّ     هنا يتم   :3المرحلة   

 نقـاط ،    07 إلى   01نقيط حسب سلّم يتراوح من      فين في المنصب ، ونطلب منهم التّ      إرسالها إلى جميع الموظّ   

  .  إقصاؤه ، يتمقييم في هذا المستوى فعل يمثّل فارق كبير في التّ ردأين كّل
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اس صغير سيستعان    بعد ذلك تجميع نقاط المواقف وردود األفعال ، في كر           يتم  :4المرحلة   

تبدو أكثر مالئمة تيالّ من بين تلك )ة ستّمثالً( يختار القائم بالمقابلة بعض المواقف به في وقت المقابلة ، ثم .  

 اإلجابـات قيق والمقارنة مع     للفحص الد  ح فيما بعد ، إخضاع إجابة المترشّ       يتم  :5المرحلة   

لة ، ثمقطة الوسطى لمجموع المواقف  نحسب في نهاية المقابلة النّالمحص.  

  

 استخدامهاالي يستحسن   ة ، وبالتّ  ة أو االختبارات القياسي   ة المهني تشبه االختبارات في الوضعي   وهي  

ين يملكون  حين خارجي اخلية ، أو مع مترشّ     الترقية الد  في إطار :  نة ، مثالً  ة معي حين لديهم خبرة مهني   مع مترشّ 

ة مشابهةخبرة مهني .  

  : ةـالمقابلة غير الموّجه -6-4-2-2

يترك فيها الحرية الكاملة للقـائم  أين تي ال تجري على أساس منظّم ، هي المقابلة غير المخطّطة الّ   

 غيـر محـددة ،      وهي . من األسئلة    يراه مناسباً  ا من المعلومات ويوجه م    اًيراه ضروري  بالمقابلة ، ليجمع ما   

ث تي يريـد التحـد    ح حرية كبيرة في الموضوعات الّ     يعطي للمترشّ ما   خالل إجراء المقابلة ،       فشيئاً تأتي شيئاً 

    . عت المقابلة من أجلهضذي وح عن الهدف الّما يبتعد القائم بالمقابلة كما المترشّأنّه غالباً  إالّ ، فيها

  

ح ، قد تعقد المقابلة في أماكن بعيدة عن مكاتب العمـل ، كـالمطعم                في كسب ثقة المترشّ    ناًوإمعا

نه من تدوين   ة تمكّ  ذاكرة قوي  وب من القائم بالمقابلة خبرة ومهارة ، وأن يكون ذ         يتطلّي قد   ذيء الّ الشّ ؛ الًـمث

 تختلف  هاقييم ت اتية ، وطريقة  ر باألحكام الذّ   تتأثّ فهي ،   لها سلبياتها لكن   .  المقابلة انتهاءبعد  ة  الهامالمعلومات  

 نذكر   كما   ؛آلخر   من مختص تها للتّ عدم صالحي مييز الد   منالحين  قيق بين األفراد الص  لـشغل   نالحيغير الص 

   األسئلة الّ  الوظيفة ، ذلك ألن  غيـر  و ارتجاليـة هها القائم بالمقابلة تكون في أغلب الحـاالت أسـئلة           تي يوج

  .  مع التفكير المنطقي لإلنسان سليماًبع ترتيباًها ال تتّأنّ، أو  ةـمدروس

  

 ، نذكر حينلوك المهني للمترشّؤ بالسة المقابلة غير الموجهة في التنب    راسات حول فعالي  دمن أهم ال  و

ئج  مقارنة نتائج البيع بنتـا     حيث تبين من خالل    ،    بائعاً 12لمقابلة غير الموجهة لتوظيف     ل Scott 1 استخدام

  تـنقص صـدقاً   إذن  فهي   . 0.25 يساوي   ارتباط كانت ضعيفة ، وكان أعلى معامل        االرتباطات المقابلة ، أن 

  . حة لدى المترشّنها من إهمال بعض الجوانب الهام، مما يمكّوثقةً

  

  : ةـموذجينة أو النّالمقابلة المقنّ -6-4-2-3
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         هة ، غير أنكبير المقابلة الموج قة         اختالفها وهي تشبه إلى حدعنها يكون فـي البرمجـة المـسب 

ـ         .  حديد المسبق لألسئلة  للمواضيع ، والتّ   سبة لجميـع   حيث يستخدم القائم بالمقابلة نموذج موحد لألسـئلة بالنّ

نة من األسئلة ، ليس له      وبذلك يتقيد بقائمة معي    ؛ روريةحين ، للحصول على المعلومات والبيانات الض      المترشّ

ـ       و .ريقة المرسومة    ، وأن يلقيها بالترتيب وحسب الطّ      أن يحيد عنها   ة ،  عادة ما تطبع األسئلة في قوائم خاص

  . حفيها أماكن خالية يدون فيها القائم بالمقابلة إجابات المترشّ

  

ريق  الطّ وع من المقابلة ال يتطلّب من القائم بها خبرات واسعة وال مهارات كبيرة ، إذ أن               هذا النّ و

  . ، وهذا ما يسهل المقارنة هها مرسومة له مسبقاًتي سيوجه في المقابلة واألسئلة الّذي سيسلكالّ

  

  

  : ةـالمقابلة المختلط -6-4-2-4

  في بعض األحيان ، يلجأ القائم بالمقابلة إلى إضافة أسئلة أخرى مفتوحـة إلـى جانـب األسـئلة                   

  هة ، ألنتي تهدف إلى تليين المقابلة ، وجعلها تـشبه حـواراً           هذه األخيرة توفّر المعلومات القاعدية الّ      الموج 

اختالفاتل القائم بالمقابلة من خالله على معلومات حول يتحصحينات المترشّ وخصوصي .  

  

  : ةـاالنفعاليالمقابلة  -6-4-2-5

فهـي  .   مـا   نوعاً عندما يكون المنصب المقترح كثير اإلرهاق ، يكون تنظيم المقابلة هنا خاصاً           

 عن  االبتعاد وعدم التهور و   زاناالتّة وثبات األعصاب ، كما      تي تحتاج إلى قو    تخص باألمر المناصب الّ    مقابلة

  . العاطفة

وجيه أسئلة إنتقادية،   ـح في حالة دفاع ، من خالل ت       وع من المقابالت بوضع المترشّ    ويتميز هذا النّ  

 ، وذلـك    حشّمترعداء لل بعض ال ر  اظهمع إ ة ،   طرحها بطريقة جافّ  يتم  محركة للعواطف ومثيرة لألعصاب ،      

  ولكن اسـتعمال   . ة أعصابه وثباته  ة واألزمات ، ومعرفة قو    ل المواقف العصبي   قدرته على تحم   ارباختبهدف  

ح يتواجد فـي     المترشّ  أن ننسى بأن    يجب فال. نة ، وحاالت خاصة جدا      مات معي هذه الطريقة محدود في منظّ    

ة بذلك نا ال ، وبأنّ ة ضعفوضعيل عليه المهمنسه.  

  

  :ـل مقابلة حّل المشك -6-4-2-6

ح حّل مشكل أو سلسلة من المشاكل ، في معظم األحيان يكون            في هذه المقابلة ، يطلب من المترشّ      

سذي ح أن يقترح حالًّ لذلك المشكل والّالمترشّعلى الي فال ، وبالتّحول العالقات بين العممن خالله تقييمهيتم .  

  

  : ةـالمقابلة الجماعّي -6-4-2-7
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حين عن فرد واحد ، وقد يصل إلى خمـسة أشـخاص ،     المترشّيزيد عدد   في هذه المقابلة ، يكون      

 ، أن تجري المقابلة لجميـع       االختيارة  مليع ألهداف   مة تحقيقاً وقد ترى المنظّ  .  الي تدور المناقشة معهم   وبالتّ

د لجأ إلى تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة وتحـد        ت وأبذلك ،   حين في وقت واحد إذا كان عددهم يسمح         المترشّ

  .  فريق منهممقابلة لكّل

  

  : ةـالمقابلة عن طريق لجن -6-4-2-8

ح ،  المترشّ سات ، وذلك لكونها تسمح بالحصول على مجموعة آراء حول          في المؤس  وتستخدم غالباً 

 لتّ، وبا )  عادة ثالثة  (جنة من أكثر من واحد      ن هذه اللّ  حيث تتكو الي تتوز ة     خاذاتّة  ع مسؤوليالقرار على عـد 

  سحراً هاا يعطي قائمين بالمقابلة مم  الت جنة   ما يكون هناك رئيس للّ     ، وغالباً اً   خاص يتمد برأيه عند إصـدار     ـقي

باالختيار القرار الخاص .  

   ز هذه الطريقة بأنـ جنة يستطيعون الوصول إلى تقـدير شـامل عـن المت           أعضاء اللّ  وتتمي ح رشّ

ين  المختصين النفسي  اقترحعوبات ،   خفيف من بعض هذه الص     وبهدف التّ  ؛  إرغاماتها لكن لديها أيضاً  ،  للوظيفة

 أشخاص هم  03 إجراء هذه المقابالت من طرف       بأن يتم  :     من المؤس سة يكون على درايـة     المدير ، مختص

    لة بالمنصب ، ومختصحين حول كفاءاتهم وخبـراتهم بـصفة     المترشّ استجواب خارجي يستطيع    دقيقة ومفص

ةعام .  

  

  : اريـاختالمقابلة كوسيلة  -6-4-3
 في العمل ، ضـمن المنـاهج   ينالنفسيلقد صنّفت المقابالت ولعدة سنوات ، من طرف المختصين      

جراه الباحثين أففي بحث .  لالختيارئة السيWhipple, Bingham, Scott 1   قاموا بـإجراء مقـابالت ،     

 مـن البـاحثين فـي       03 من مديري أعمال البيع و     20حيث قام   .  حين لمناصب البيع   من المترشّ   فرداً 24ـل

 حالة قد أخذت جميع      كلّ تهم للعمل ، وقد وجد أن     ين حسب درجة صالحي   حرشّ ، بترتيب المت   االختيارمشاكل  

تها  حالة من حيث صالحي    قديرات لكلّ  عدد التّ  وأن ،م التقدير من المقابلين المختلفين    التقديرات الممكنة على سلّ   

  . تها للمنصبتي نالتها من حيث عدم صالحي لعدد التقديرات الّ تقريباًمساٍو

  

 ح ، ثـم    مترشّ 12ات البيع عند    مهار من مديري البيع     13 ، قدر    Scott 2 ـوفي تجربة أخرى ل   

، كمـا    بـين المختبـرين  فاقاالتّائج عدم ت النّفأظهرتقديرات فيما بعد بوقائع سجالّت البيع ،        قورنت هذه التّ  
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جاح فـي   كان مدى التنبؤ بالنّ   ف ؛ البيع في أغلب الحاالت      قديرات المعطاة وواقع سجلّ   ة عالقة بين التّ    أي غياب

  .  دفةأحسن من عامل الص % 25البيع حوالي 

  

 ؟ ةـات أكثر صالحّي بتقنّياستبدالها أال يجب ؟ الت إذنـلماذا تستعمل المقاب 

 للمقابالت ، حيث أظهرت دراسـة       فضيل يذهب دائماً   التّ  ، يظهر أن   االختيار مناهج   ن ضمن كلّ  م

Robertson و Makin) 1986(1 99  بأن %  من المؤس        ن سات البريطانية تستخدم المقابلة في وقت معـي

خصية، الشّ االختباراتمن بينها على     % 36وصيات ، و   ترتكز على التّ   % 96  ، وأن  االختيارمن سيرورة   

  .  الذهنيةاالستعدادات اختباراتعلى  % 30و

  

ن المشغّل مـن تكـوين       ، فيجب أن يتمكّ     ولحماً ح شحماً  رؤية المترشّ   جداً من المهم  ؟ اذاـإذن لم 

ـ  أم.  سة قبل ما يقترح عليه المنصب      يصلح للمؤس  هح ، وأن يحس بأنّ    المترشّ فكرة عن  ـ  ا بالنّ ،  حسبة للمترشّ

 . مه لـه  ما تقد مع  احة في المؤسسة و   أن يحس بالر  و،   لله إمكانية طرح األسئلة على المشغّ     فيجب أن تعطى    

ـ    نوع المنصب الشّ   :  فرصة مناقشة اإلدارة في    لهتتيح  ف ة اإلنتاجيـة ، شـروط العمـل        اغر ، طبيعة العملي

، الخدمات   ، المعاش  أمينق بالتّ لّ العاملين بها فيما يتع    جاهاتّركة  قها الشّ تي تطب ياسات الّ وماهية الس ،   هـوظروف

ة و الطبيتـي  وما إلى ذلك من المعلومـات الّ  ،   ..وساعات العمل ،   رقية ، مقدار األجر    ، فرص التّ   ةاالجتماعي

منصبه معرفتها قبل أن يقبل اليهم .  

  

ـ    ، وبالتّ  االختيارة   من سيرورة عملي   ء ال يتجز  ل جزءاً ، تمثّ ن  ذإالمقابالت  ف سـوى  قى  ـالي فال يب

ـ     ، فوا مختصين في إجراء المقابالت    لين أن يوظّ  يمكن للمشغّ ف.  ةتصفية التقنيّ  ات المقابلـة    تكوينهم على تقني

      وإعطائهم إطار مرجعي لمعالجة المعلومات المستقبلة بفعالي   ة ، ما يحس  ة المقابلة وجودة المعلومات    ن من نوعي

المستقاة منها ، مماالختيارلها مساهمة حاسمة في سيرورة تي ات الّا يجعلها من التقني .  

  

يكولوجية ،   الـس  االختبارات الكثير من المنشآت ال تستخدم        أن للمقابلة إلى   الواسع نتشاراال يعودو

 أو  . غيرةسات الص  المؤس دىر ل ـين ذوي قدرة وخبرة لتصميمها ال يمكن أن تتوفّ         لحاجتها إلى أخصائي   نظراً

ـ           االختباراتونتائج بعض    االستخدام طلب    أن قد ترى   ،  حين ، قد ال تكون كافية للحكم على األفـراد المترشّ

ة الفـرد وسـماته ، ميولـه         كالحكم على شخصي   االختباراتة تفوق   واحي بدقّ تمكّن من قياس بعض النّ    فهي  

  . االجتماعيوتوافقه 
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ـ             حين للوظـائف   وقد تكون المقابلة طويلة تستغرق عدة ساعات ، إلتاحة الفرصة لدراسة المترشّ

تي تتطلّ امية والّ الس    قـد تكـون    كما   ؛ الكشف عنها في دقائق      يصعبة كبيرة   ب خبرات واسعة ومستويات فني

.  وتينيـة حين لألعمال البـسيطة والر    سبة للمترشّ  دقائق بالنّ  10 إلى   05 قصيرة وسريعة ال تستغرق أكثر من     

 الوظيفة وطبيعـة المعلومـات المطلـوب تبادلهـا        ف إلى حد كبير على نوع       فطول المقابلة أو قصرها يتوقّ    

ص للمقابلة وقت كاف للحصول على البيانات المطلوبةها، وعلى كلٍّـتوكميفيجب أن يخص  .  

  

ة القائم بالمقابلة    بشخصي  المقابلة رتأثّتجنّباً ل و ، ة للحصول على درجة أكبر من الموضوعي      ةًمحاولف

ـ    تعلى فردين بل    صار المقابلة   عدم اقت  يفضلح ،   ة المترشّ  بشخصي أو ، ح أحـدهم    شمل جماعة يكون المترشّ

وفي هذه الحالة تكون هيئة القائمين بالمقابلة قادرة على أن تجمـع             . أو أكثر   أو ثالثة  اثنينوالقائمين بالمقابلة   

  . تائجخصي عند تفسير النّيقلّل من التحيز الشّ اعة ، ممأن تكون وجهات نظر متنوو أحكاماً

  

فين ، ورئـيس    فسي ، مسؤول المـوظّ     النّ والمختص: ح   يكون هناك مقابلتين بين المترشّ     وعموماً

ما ـسة ، وهالمؤس:   

                                 :المقابلة األولّيـة  -6-4-3-1

سة ، حيث يكون عادة المشاركين في هـذه المقابلـة           ح مع المؤس   مباشر للمترشّ  صالاتّل أول   تمثّو

ـ  ءاًافـسي سـو    النّ ئيس المباشر ، والمختص   فين ، الر  رئيس المؤسسة ، مسؤول الموظّ    :  ولية كّل من  األ ن ا ك

   .  للمؤسسة أو خاصامنتمياً

  

  ، وتركّز غالباً   االختيار من مقابلة     أقلّ  وقتاً عارف ، حيث تستغرق غالباً    للتّة  المقابلة األولي تصلح  و

 عن شرح وتحديد    ذي يقود المقابلة ، يبحث أساساً     خص الّ فالشّ.  الوظيفةعلى مواضيع وأسئلة متمحورة حول      

حين من  غوية ، كما يحاول المترشّ    الحكم على القدرات اللّ    ، مثل    رشيحبعض المعطيات المذكورة في طلبات التّ     

  . خاللها تحديد محتوى اإلعالن

  

   لي ، بتناول وجبة غذائية     عارف   من هذا التّ   االستفادةسات ، يحاولون    هناك بعض رؤساء المؤساألو

ـ  بهدف  القمة تي تحتّلسييرية الّ والوظائف التّ  صالاالتّوظائف  لبعض  ح  مع المترشّ  ات واسـعة  تـوفير إمكاني

  . ح بشكل أدقّف على المترشّ والتعرللمالحظة

  

  : ارـاالختيمقابلة  -6-4-3-2

ة ، بهـدف تبـادل      د البـشري  ح وشخص من مصلحة المـوار     كلي بين المترشّ  ذلك اللّقاء الشّ  وهي  

تي تحكم العالقة بينهما    روط الّ ة تكوين فكرة سليمة عن الشّ      إمكاني همارفين ، حيث تتيح لكال    المعلومات بين الطّ  
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وعادةً مـا   . رف اآلخر ، والتأكّد منها       الطّ  تخص تيالّ ، كما الحصول على أكبر قدر من المعلومات          مستقبالً

 ح مرة على األقـلّ    فين ، فيجب أن يتم التعرف على المترشّ       ة أو مسؤول الموظّ   سسة رئيس المؤس  ل المؤس يمثّ

  .ح وظيف عن تكوين رأي شخصي عن المترشّل يبحث من خالل مقابلة التّوظيف ، فالمشغّقبل التّ

  

  : وهـما ،  1Davis  / Wertherين حسب  للمقابلة هدفين أساسيوعموماً

 تم ملؤها من طـرف  تيلّارشيح ، و التّاستمارة جاءت في تيالّات ق من بعض المعلوم التحقّ– 1      

  .بات المركز التعرف على أهدافه قصد التحقّق من مدى مطابقتها ومتطلّكما ح ، المترشّ

لـى  عباتـه ، و ف أكثر على المنـصب المقتـرح ومتطلّ      ح قصد التعر  تعطي الفرصة للمترشّ   - 2           

بات المنصب ح من مطابقة طموحاته لمتطلّق المترشّالي يتحقّ وبالتّ،رها  توفّتيالّرقية سة وفرص التّالمؤس.  

صب ـح ، وذلك بخصوص المن    ة حول أسباب ودوافع الترشّ    المقابلة أسئلة نسبي  القائم ب  يطرح غالباً 

          ض لـد    ؛ الوظيفة الجديدة    بخصوصة  المراد شغله ، أو ما ينتظره من أجرة ومن آمال مستقبليوافع  كما يتعر

 تغيير المؤس  سة ، الد ؛..غور للمنصب الجديد ، المراجع والهوايات     ة للمنصب الملتمس ، تاريخ الشّ     وافع الخاص 

رتبط تف ؛... محتوى الوظيفة ووابق المهنية ،    غوية ، الس   المعارف اللّ  ةدراسكة ،    فحص المعطيات الخاص   كما

 نذإيعتمد نجاح مقابلة االختيار      ، ف  حذي يعطيه المترشّ  ع الّ اغر ، كما باالنطبا   مدة المقابلة بطبيعة المنصب الشّ    

  .مهارته في إجراء المقابلة ، وأمانته في تأدية عمله ، خبرة القائم بالمقابلة : على 

  

ح ، مع تجنّـب      ، أين يستمع القائم بالمقابلة ويحفّز المترشّ       المقابلة الحّرة  تيارـتشبه مقابلة االخ  و

م م ،    أم  (باسـتمرار الخالصات المسبقة ، فال يحدد مواضيع المقابلة لكـن يتـدخّل             والتقييمات و  اإليحاءات

غاء دى ، ولغة البب   إجابات الص :  مثل    وأية إعادة صياغة رغم بساطتها ، تشكّل كبحاً        ؛..) ابالفعل ، نعم ، حقًّ    

أو طـرح أسـئلة     ،  ن الموضوع   ح ع  المترشّ ابتعاديمكنه التدخّل في حالة     ف .ة عوامل جديدة     ال تجلب أي   تيالّ

 بطـرح أسـئلة جديـدة       لخيصالتّجنّب  أن يت  ، لكن عليه  دون أن يكون ذلك معمم بشدة       بحول موضوع محدد    

يعطـي  أن   أوقات االسـتراحة ، و     احتراميحسن  أن  ح معلومات غامضة أو غير دقيقة ،        عندما يعطي المترشّ  

  .  أو بشكل كافي التعرض إليها إطالقاً لم يتمتيالّاط قات طرح أسئلة أو مناقشة بعض النّح إمكانيالمترشّ

  

 اإليماءاتوت و ة بالغة للص  ذي يقود المقابلة أهمي   خص الّ على هامش محتوى األجوبة ، يعطي الشّ      ف

 رؤساءحيث يقوم   . صال  ة االتّ المرافقة لعملي بإظهـار  تكراراًالبارعين  حين   والمترشّ ذوي الخبرة سات   المؤس  

  . تهدف لخلط األوراقتيالّعة ة والمقاصد المقنّوايا الخفيذلك بلعب أدوار مرهفة ال تخلو من النّو،  وجه هادئ
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الـصفيحة المفـصلة    :  مناسـبة حـول   السئلة  لألح   ، هو طرح المترشّ     حسناً انطباعاً ما يعطي غالباً  ه  غير أنّ 

سة علـى   ة للمؤس تقبليس الم كوين واألبعاد للمنصب، شروط المنصب ، أسباب شغور المنصب ، كما طرق التّ          

  . المدى القصير والبعيد

  

  : ةـلمقابلل  معايير الّصدق والثّبات-6-4-3-3

رجـع للتعـدد    يدق من مقابلة ألخرى ، و     بات والص  معايير الثّ  اختالفة  راسات التجريبي نت الد ـّبي

 األهداف المتّبعة ، و   اات ،   الكبير للوضعي  التّشخيصي للمقابلة يفتقر   -نى النّفسي فكان المع .  راسةألفراد محّل الد

معيـارين  للدراسات التّجريبية حول المتغيرات المحددة لوضعية المقابلة ، فاتّجهت بذلك أغلب األبحاث إلـى               

ين هماأساسي :   

ـ  وهو   : اتـبالثّ  ذي يقـيم نفـس   نوعان ، األول يقيس ثبات الحكم لنفس القائم بالمقابلة ، الّ

 واآلخر يقيس ثبات الحكم      ؛ ثبات أحادي المقابل   ن ، ويدعى  والي بفاصل زمني معي   على التّ المجموعة مرتين   

   .ثبات متعّدد المقابلين، وهو حين سبة لعدة مقابلين لنفس المجموعة من المترشّبالنّ

ـ   القائم ب ظر ، ف  بات حسب تعدد وجهات النّ    إشكالية الثّ  بذلكطرح  فت ـ  ـالمقابلة يفحص ع والي لى التّ

فبعـد  .   مـع المعـايير    تهمميل إلى مقارنة األفراد فيما بينهم عوض مقارن        فيمكن أن ي   عة من األفراد ،   مجمو

  ن من المترشّ  مرور عدد معي بقليـل مـن سـابقيه       ذي يبدو أقـلّ   ح الّ لمترشّل يمكنالحين للمنصب ،    حين الص 

  .  ، والعكس صحيح سهولة على تقدير أقّل بكّلالحصول

  

ـ  0.57 بوسيط يساوي    0.97-0.23 بين )1Triebe) 1976حسبة  ثبات المقابل ويتراوح   سبة  بالنّ

     دة بدقّ  لألحكام المعطاة في بداية المقابلة بمميـ  0.53 بوسيط يـساوي     0.85-0.20 بين و ، ةزات محد سبة بالنّ

 د    لألحكام العامة وبدون إطار مرجعي محد .  فنستخلص أن  اً   ة حول الثّ   المعطيات الكميـا    ، بات قليلة نـسبيمم

  . ةالة في تقييم القدرات العامة ، لكن غير فعمات الخاصالة في تقييم السالمقابلة فعيجعل 
  

ـ  باختيـار قة  ته المتعلّ  مدى يفي القائم بالمقابلة بمهم     عكس إلى أي   وي : دقـالّص  حين  المترشّ

ـ       المقابالت هي  راسات ، بأن   أغلب الد  استخلصتو . الجيدين ورفض السيئين منهم    ؤ  واحدة من وسـائل التنب

ـ       Weisner) 1988(2 و Cronshaw على ذلك قام     رتكازاًا ، و  األكثر سوءاً  ةبدراسة مرتكـزة علـى تقني     

 . األكثر قبوالً االختيار المقابلة هي أداة  معامل صدق ، وتوصلوا إلى خالصة أن150حول  حليلالتّ-ءما ورا
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ـ     0.2يعادل  الّذي  دق و  األدنى للص  المعامل لمقابالت غير الموجهة   ا تمثّلف بالت ا ، لكن بتنظيم المق

أما المقـابالت عـن      . 0.63يمكن الوصول إلى معامل صدق يساوي       ،  سمي للمنصب   حليل الر من خالل التّ  

 المقابلة الموجهة الفرديـة تعتبـر أكثـر         ة ، إالّ أن    من المقابالت الفردي   متيازاًاطريق لجنة ، فال تظهر أكثر       

  . ات جودة من حيث التنبؤيالتقن

  

     ، 1 استخلصفمن مفهوم نقديGuion) 1976( تي جـرت    صدق المقابلة يرتبط بالوضعية الّ      بأن

م إعداده  تالي ترتفع قيمة المقابلة حسب بنائها وسيرها حسب مخطّط          بالتّوذي أنجزها ،    فيها المقابلة وبالفرد الّ   

ذين وهذا ما يستدعي تكوين األفراد الّ      . اغرسة ولمنصب العمل الشّ   ؤس ، وحسب الغاية المرجوة للم     ة مسبقاً بدقّ

   يجرون المقابلة ، للر               دق ، وذلك بطريقة تمكّن من الحفاظ على الهدف ، المنهج ، السلوك فع من درجات الص

نقيطات التّخالل المقابلة ، ترجمة المالحظات ، وتقني .  

  

ـ  ف؛  المقابلة ، تقوم بتخفيض صدق المعلومات خاللدخيلةتتدخّل عوامل  غالباً ما   لكن   ن وعندما يك

 ،  تهعن شخـصي   معينة   تحديد فكرة ويقوم ب جوع فيها ،    ح بصفة ال يمكن الر    القائم بالمقابلة صورة عن المترشّ    

الحكم على   :ـإلمكانية التأثّر ب  عرضةً  يترك نفسه    ف  ،  أخرى محدودة  اختياراتجاوز إلى   تصبح قدرته في التّ   

ريع من خـالل    عميم الس في خطأ التّ  الي  بالتّيقع  ف  ؛ مييزالتّ  من يقترب كثيراً الّذي   األولي   االنطباعهر ، و  االظّ

إعطاء من خالل    ،   اتية بوقائع موضوعية   الذّ انطباعاتهم  أن يدع لذا يجب   ،   أحاسيس تعاطف أو نفور شخصي    

  . جاح ح الحظوظ القصوى في النّ مترشّكّل

  

 كوين المناسب ال يمكنه التنبؤ بتسوية كلّ      ى التّ ه وحتّ  ، إالّ أنّ   بلة يعتبر ضرورياً  كوين على المقا  فالتّ

االبتعادفمن األحسن أن يحاول القائم بالمقابلة ،         . عوباتالص  ـ     فات الّ  عن الص  ت ، تي ال توائم تشخيصه المؤقّ

ورة الـص  وذلـك علمـاً أن       .لى  اعة األو ة فقط قادرة على تغيير الحكم في الس       المعلومات األساسي حتّى تبقى   

  في الحكم ، أ    االختالفمن   %05م سوى   الخارجية ال تقد قارير المكتوبة المتوفّرة لدى القائم بالمقابلة قبل        التّ ام

ادرة  الـص  االنطباعاتادقة يمكنها تغيير     الص االختباراتاتجة عن    فالمعلومة النّ  ؛ %40صل إلى   ـإجرائها ت 

  . رشيحفات التّ من دراسة ملّة ، ورغم ذلك تظهر المقابلة أكثر تمييزاًعن المقابلة بنسبة كبير

  

وافق بين القائمين بالمقابلـة     زيادة التّ ل مرحلة من المقابلة ،      ة بعد كلّ  القيام بدراسة تحليلي  فيستحسن  

   .  فعالًح ، إالّ على ما صدر منهيستحسن عدم إصدار أحكام عن المترشّفامل في األخير ، قييم الشّالتّعوض 
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ات فسي ، في البحث عما إذا كانـت الفرضـي         ة للمقابلة في مجمل الفحص النّ     ل المساهمة الهام  تتمثّ

ات التقنيمختلف  تائج المحصلة من    قارب بين النّ  فالتّ . ادرة عن المناهج األخرى للفحص    تائج الص تتوافق مع النّ  

  . ة فحص أكثر تقدماًات جديدة ، وعمليلك من فرضيناقضات عكس ذب التّ، وتتطلّ تقود إلى نسبة ثبات أعلى

  

  :المهنـي  ارـاالختيتقييم مقابلة  -6-4-3-5

راسـات   الد ، إالّ أن   سـتعماالً رهـا ا   المهني وأكث  لالختيارة  رق التقليدي  الطّ أهمتعتبر المقابلة من     

االستعداداتن القدرات ،    ها طريقة تفشل في إعطاء بيانات ثابتة وصادقة ع        أنّأثبتت  ة قد   التجريبي   فات  ، الـص

  . وغيرها من صفات الفرد...  جاهاتاالتّالمزاجية ، 

  

ؤ باألداءات فـي    ئة للتنب  المقابالت هي وسائل سي    الثين سنة الماضية من البحث ، بأن      دت الثّ فقد أكّ 

  : ددةـالعمل ، واألسباب في ذلك متع

 دقائق األولى ، ويمضي باقي      05-04ح في   لمترشّ ، فكرة عن ا    ل القائمين بالمقابلة غالباً   يشكّ 

  . شخيصوذلك إلى حد تجاوز دوره وتهديد مردودية التّ  ، األولىانطباعاتهالوقت في محاولة تبرير 

ر القائم بالمقابلة بصعوبة ما حدث خـالل المقابلـة ،            ، حيث يتذكّ    مهماً اكرة دوراً تلعب الذّ  

ـ      خاذالتّت المحصلة   وبذلك ال يستخدم سوى جزء من المعلوما       ة إهمـال أو نـسيان       قراراته ، فهنـاك إمكاني

امعطيات مهمة جد .  

اس التركيز لمدة طويلة ، فعندما يجري القائم بالمقابلة         التركيز ، حيث يصعب على معظم النّ       

  . لمعلومات مستحيالً ، أين يقوم بإهمال بعض اائم والمستمر مقابالت متتالية ، يصبح التركيز الد06 أو 05

   د المعايير بتعدن والبعض اآلخر صارم ، بعضهم يطرح            تتعدد القائمين بالمقابلة ، فبعضهم لي

لون التركيز على أسئلة أكثر سهولة،      ح ، وآخرون يفض   أسئلة خاصة وصعبة أين يحاول بها محاصرة المترشّ       

  . لومة متعددة جدا األسئلة المطروحة للحصول على نفس المعنا نجد أنباإلضافة إلى أنّ

دراسات ،  :   أنواع من المعلومات   04يصنّف القائمين بالمقابلة ، المعلومات المحصلة حسب         

راسـات ، حيـث      ما يركّز القائم بالمقابلة على الد      وغالباً.  ح ، وسلوكات المترشّ    مراكز اهتمام  خبرة مهنية ،  

  . ءسّي أو جّيد ه إما سلوك يخرج عن العادة على أنّيصنّف كّل

   ذي بإمكانـه  ح ، الّالقائم بالمقابلة والمترشّ : ر سلوكاتة تبادل ، أين تتأثّ   تعتبر المقابلة وضعي

  . لوكات الضرورية للمنصب المقابلة بمساعدة السجاهاتّتحويل 

  

   نستخلص من ذلك أن  المعطيات المحص             لة من المقابلة ، ليست بالفعل صـادقة ، وال يمكـن ألي 

المهني لمقابلة    ى  حتّو.  جاههااتّأمين الكفاءة المطلقة     نفسي ت  مختص ميكانيزمـات    يـدفع بكـلّ    االختيارالجو 

من خالل المشاركة والمبادرة     بادلحرّية التّ  جاهباتّ لذا يستحسن تسيير المقابلة   هور ،   ح بالظّ فاع لدى المترشّ  الد 
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ـ         صال معلومات تّاعارف األول هو بمثابة      فالتّ  ؛ حمن طرف المترشّ   ز ي ، يهدف لتكوين إنطباع أولي ، أين يركّ

  ة للوظيفة على الكفاءة التقني .  الالمقابلة   غير أنـ  عبير الشّ  أكثر على وسائل التّ    ةرتكزمة  حر ح ،  خصية للمترشّ

زات كبيرة من طرف القـائم بالمقابلـة ،         ستلزم ممي يوعلى طريقته الخاصة في تلقّي وترجمة األحداث ، ما          

 كقاعـدة ينتقـل   خاذهااتّمه المفحوص من إجابات يمكن  على ما يقدعتماداًاة ،  حري بكّلالنتقالاوالقدرة على   

  . استيفائهاتي يرغب في منها إلى الموضوعات الّ

  

، بحيـث     أو بطريقة جـد معقّـدة      م كثيراً  القائم بالمقابلة معجب بنفسه ، يتكلّ       أن حياناًأنجد  كما قد   

ذي يرغب في الحصول على المنـصب       ح الّ المترشّإالّ أن   ؛   ن من صياغة أسئلته   ح أن يتمكّ  يستلزم من المترشّ  

ر دة ، فهـي تتـأثّ     مهما كانت المقابلة جي   لكن   .ه  يوجى لو كان قليل التّ    ن من إدراك مخاطبه حتّ    اغر ، يتمكّ  الشّ

ة القائم بالمقابلة كما تتأثّ  بشخصيلحصول على درجة أكبر تي بذلت لح ، ورغم المحاوالت الّة المترشّر بشخصي

 من الموضوعي      االختيـار  فـي ميـدان      اسـتعمالها  رغم كثرة    ات وأقلّها صدقاً  ة ، تبقى المقابلة من أسوأ التقني 

  .المهني

  

ـ      الّ االختيارلألسف ، هناك الكثير من مقابالت        ـ  تي تتعطّل بـسبب الظّ ة ، الخبـرات    روف المالي

ـ  آفسي أن يت النّ ى المختص ل فيجب ع  ؛جة   وحتّى عدم توفّر الوقت ال يعتبر ح       ، خصيةالشّ ح ، لف مـع المترشّ

روري لتحقيق هذا الهدف ، توفّر وقت       فمن الض .  ةها معطيات حياتي  ويتبعه في نظرته للعالم وللوظيفة على أنّ      

لخالصـات العاجلـة    اإجراء سلسلة مقابالت مـوجزة مـع خطـر          مجرد   وليسأكثر ومعرفة أكثر للغير ،      

يتمكّ لكي ف .طحيةوالس     ح والغوص في سيرورة خبرتـه وثـراء        لم المترشّ اخول في ع  ن القائم بالمقابلة من الد

         ذلـك أل   ،   االجتماعيـة هافة واإلحساس والمهارة    تجربته ، يجب أن يكون على جانب كبير من الرأغلـب   ن 

  . ةخول في عالم خبراتهم الخاصفسي بالد النّئين للسماح للمختصحين غير مهيالمترشّ

  

 وجودهـا   ع بثبات وصـدق ضـئيلين ، إالّ أن        ها تتمتّ ة سهلة وغير مكلفة ، ورغم أنّ      المقابلة تقني ف

 في هة نجاحة للفرد وإمكانيؤ بالقدرة الكلي لتنسيق البيانات بعناية وتجميعها في تقويم للتنب        متمماً يأتيضروري و 

لها مكان دائم في علبة األدوات للمسير المثالي ،         و،  ستعماالً  ا األكثر   االختيارفالمقابلة تبقى وسيلة     . منصبال

ر في سيرورة اإل مختلفاً واحدة منها دوراً تلعب كّللالختيارات األخرى وتبقى التقنيختيار والتطو  .  

   

  :ة ـفسي االختبارات النّ-6-5
رة ة لالختيـار علـى أسـاس الجـدا         الوسيلة الموضوعي  على أنّها  إلى االختبارات    البعضينظر  

ز و     واحي الشّ ر بالنّ ة دون التأثّ  والصالحيها تفتح  خصية ، كما أنّ    للشّ المحاباةخصية واالجتماعية والبعد عن التحي
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  حين لشغل المناصب الشّ   ة أمام المترشّ  باب المنافسة الحر ـ   .سة  اغرة بالمؤس ق عمليـات االختيـار      وبذلك تحقّ

    الوظيفة   احتياجاتت و بامين في ضوء متطلّ   أهدافها في تحديد أفضل المتقد ،  إالّ أن   سات تنسى أن    أغلب المؤس

 .  المهني هذه االختبارات في مجال االختياراستخدامتأخذ بعين االعتبار حدود 

  

 إالّ  . اًتيجة رقمي عبير عن النّ  فسي بالتّ  النّ فسية ، يبدأ عمل المختص    ف دور االختبارات النّ   فحيث يتوقّ 

 سـوى  زات ليست فاألرقام المستنتجة للممي،قيق ه أداة قياس بالمعنى الد     على أنّ  ريؤخذ االختبا ه ال يمكن أن     أنّ

تقريبي       قة في التّ  ة ، ال يمكنها أن تطمح إلى الد للشّ ة ، فخالصاتها ليست سوى تجريداً     حديد والمثالي  ة خصية العام

  . للفرد المفحوص

  

  

  

  

  

  

 :ي ـفساريخي للقياس النّ التطّور التّ-6-5-1
 ، بهدف تحديد 1890سنة J.M. Cattel1 ة من طرف ل مر ألواالختبار العقلي مصطلح لاستعم

 االختبارات الخاص   ة ، ويقصد  ة بقياس القدرات العقلي Cattel   باالختبار" : تسمح بالمقارنة بـين     تيالّة  التقني 

   ".خصيةالشّولية ، ودراسة االختالفات ألاألشخاص من خالل قياس الوظائف الحسية ا

  

وء طت الض سلّهي أول مبادرة،   1882لندن عام   ب F.Galton2فرنسيس جالتون    إالّ أن دراسات  

  ال حول مجموعة من االختبارات     من خالل ة ،   على الفروق الفردي    ية ، الخلقيفروق الجسمية والحس ة ة والمزاجي

كاء ، ولـيس لـه      ن االختبارات ال يقيس الذّ    وع م  هذا النّ   بأن م19ضح قبل نهاية القرن     تّاه   إالّ أنّ  ؛وغيرها  .. 

  .حصيل المدرسي عالقة بمقاييس التّ

  

ألفرد بينيه كانت محاولة ثمA. Binet3   ز بين ضعاف العقول وبين األسـوياءفي وضع مقاييس تمي 

ـ  اختباره ونشر   م1895كاء ، فلقد بدأ عمله سنة       اجح للذّ  فكانت نقطة بدء القياس النّ     ،من األطفال     مـع   تراكباالش
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T.Simon   1905 عام  .له   م1908 مفهوم العمر العقلي عام      استخدام قام بإدخال تحسينات جديدة و     ثمال وعد ة مـر

  .    م1911انية عام الثّ
 
اشـدين ، وذلـك لكـون    مقياس لقياس ذكاء الر  ب م1939عام   1D.Wechslerدافيد وكسلر  جاءو

ـ  ، وله قيمة تشخيصياراًبختا 11كان يشتمل  ، و  15 ى سن  مع األطفال حتّ   يتالءم Binetمقياس   ه ة كبيرة ألنّ

يظهر مواطن القوخصعف في قدرات الشّة والض .  

  

 العدد الكبير للمتطوعين في الخدمة      أين كان   ، تين أثناء الحربين العالمي   االختباراتستعمال  ا فانتشر

العسكري    الة  ة يخلق مشكالً في عملي  تجنيد ، مم   لين ،        ا دفع بوزارة الدفاع إلى القيام بعملية فرز وتصنيف المسج

تائج جد إيجابية ،     فكانت النّ   ، لالختيار األولى   االختباراتفس بهدف بناء    حيث جنّد لذلك المئات من علماء النّ      

  . االختباراتذي أدى إلى البحث في تطوير هذه يء الّالشّ

  

 مـن طـرف     إقباالً كبيـراً  كان هناك   حربين ،   فس أثناء ال   علماء النّ  اكتسبهاتي  ة للخبرة الّ  ـونتيج

 سة الحكوميالمؤس  ة  ة ، التجاري  ،ة عندما   ؛    االختبارات الستعمالة  والعلمين المقابلة مـن إثبـات   لم تتمكّ خاص

ـ  من أقوى طرق االختيار المعروفة ، كونها م        االختباراتاعتبارو ، المهني وكفايتها في االختيار     تهارجدا ة بني

  . )مMunsterberg2 )1950 ناعة إلى في مجال الصاالختبارات استعمالويعود ،  ةأسس علمية وعلى بدقّ

  

 تستعمل االختبارات كوسـيلة     تيالّركات   بأول دراسة حول الشّ    3" المجلس القومي األمريكي  ام  وق

 مع  اسب طرداً ة يتن  هذه التقني  استخدام لت إلى أن  ة ، وتوص  سة صناعي  مؤس 3500الختيار في أمريكا شملت     ل

 استخدامكانت نسبة   ف ؛سة  حجم المؤس   53عامل   5000أكثر من   توظّف   تيالّسات   االختبارات في المؤس%  ،

أمكلفة للتّ  فقط ، وهذا راجع %15نسبة تساوي بف عامل 250 من  أقّلتوظّف تيالّسات ا المؤس.  
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أي ريكي، طلب منهم إبداء الر    ائي نفسي أم   أخص 74لـ استفتاءاً 1936 سنة   Pallister1 وجه   كما

مـن   %75ها قيمة ومجدية بحـوالي       قد قدرت على أنّ    اختباراً 23  ، ووجد أن   اًـ مهني اختباراً 53 في قيمة 

   .اختبار ذين أبدوا رأيهم في كّلاألخصائيين الّ

  

واهتم R.S.Woodworth2 ق     تاالختباراة   بفعاليعامالً 793كاء الختيار    للذّ اختباراً ، بحيث طب 

يتوز     و قارن بين نتائج االختبار      عون على مختلف المهن ، ثم    ال ، وهنـاك    درجات تقييم المشرفين لهؤالء العم

ل على تقييم إيجابي مـن      ي تحص خص الذّ  الشّ كاء وتقييم المشرف ، بحيث أن      وثيق بين درجة الذّ    ارتباطوجد  

  . كاء والعكس صحيح الذّاختبارطرف المشرف قد نجح في 

  

 النتقـادات أن تكـون عرضـة      من  عها  ن هذا لم يم    ، إالّ أن   االختباراتذي عرفته   رغم التطور الّ  و

ة ذين يرغبون في الحصول على تقييمات دقيقة وموضـوعي        فين الّ ورؤساء الموظّ ،  فس ، المسؤولين    علماء النّ 

ـ      ناالختبار ل ف . فينإلدارة الموظّ  د بطريقـة      ،   مهنـي الوافـق   ة للتّ  يأخذ مكانه في البرامج العلميإالّ إذا حـد

موضوعي    ؤ بواسطة الطّ  ة استغالله وقدرته على التنب ا  ة المناسبة ،    رق التجريبينـوا  فس أن يقنّ  علماء النّ ب دفعمم

  . من المهن  كبيراً تناسب عدداًتيالّ تاالختبارا من  كبيراًعدداً

  : ارـاالختبتعريف  -6-5-2
ة قياس أو وصف كمي لقدرات األشخاص مقارنة مـع          عملي"ها  فسية على أنّ  تعرف االختبارات النّ  

   ذلكهي ب ف.  3" ةأشخاص في نفس الوضعي ل أداء أوة مصغّرة    وضعيدة ،           مهممحـد ة ما فـي ظـروف جـد

ة المـصطنعة  ح للوضـعي  المترشّاستجاباتة من خالل زات الفردي الخصائص والممياكتشاف هو    هنا والهدف

  : يمكننا ذكر بعض أهم التعاريف ، ونجد لتوضيح ذلك و ، درة للقيام بهاب مهارة وق تتطلّتيالّ

 N.Sillamy )1980(4" :   م ، االختبار يعني تجربة مقنّنة في معالجته للمعطياتبحيث يقد

ةمعلومات حول القدرات الفكرية للمترشّ-ة ، المعارف ، والوظائف الحسيح الحركي."  

لوك للمقارنـة بـين     نة من الـس   ون لقياس عي  م ، يعتمد عليه النفساني     منظّ امتحانهو   نذإاالختبار  ف

   .... حسب قدراتهم ، صفاتهم وسماتهمهمهدف تصنيفب ،األشخاص 

 ميـزات  إلحداثروف  يحيي الظّ تجريبياًموقفاً "ه  فيعرف االختبار على أنّ A. Binet5أما 

معينة للسابق ذين يخضعون لنفس الموقف التّخرين الّ بسلوك األفراد اآلاًلوك بمقارنته إحصائيجريبي الس. "             
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لوك المراد قياسها بهدف    نة من الس   االختبار عي   ، أي أن    ووصفياً  رقمياً ف األفراد تصنيفاً  وهو يصنّ 

  . مقارنة وتصنيف األفراد

  : 1 ةاط أساسيـ نق04ة االختبارات  منهجيتضمو

جـاه الفـاحص ،     أدوات االستجواب ، تعليمات إجراء محددة التّ      : ة  ـ مقنّن  وضعية تجريبية  -1  

   .اإلجابات ، وقواعد إعطاء ىالوقت المعط

  .فهية ، المرسومة ، وذلك في ظروف مقنّنة  المكتوبة ، الشّ:جابات المفحوص إ تسجيل -2  

 بإعداد تعيير متكـون     ح تسم تيالّسبة لمجموعة ضابطة ، و    ألداء الفرد بالنّ  :  تقييم إحصائي    -3  

  . سبة للمجتمع المدروسمن ترتيب الفرد بالنّ

  4- نوالم: ة  حفي الصةتكو     لة من نفس الفرد في       من تركيب تخطيطي لألداءات المعيارية المحص

  . مختلفة اختبارات

  

  :ار ـ خصائص االختب-6-5-3
 أن تتوافر فيها عدد مـن       بيجة الستخدامها لغرض علمي أو عملي ،         نفسي اختباراتعند اختيار   

ب توفّر المعايير الالّزمة لذلك ،      االختبارات يجب أن تكون أدوات دقيقة وفعالة ، وهذا ما يتطلّ          ف. الخصائص  

  : يـوضيح فيما يلرح والتّ سنتناولها بالشّتيالّو

  :دق ـ الّص-6-5-3-1

 مـا   ن االختبار يقيس فعالً   كو : "دق   ، يقصد بالص   2)1954( "فسية األمريكية ة النّ الجمعّي" حسب  

 آخـر   ه يقيس ما وضع لقياسه ، وال يقيس شـيئاً         نا نعني أنّ   االختبار صادق فإنّ   فحين نقول أن  " .  يريد قياسه 

دق مرهـون بخـصائص     الي فالص وبالتّ . في مستوى آخر     سليوالوظيفة في مستوى معين       ويقيس ؛مختلف  

  . المجتمع المدروس وبثقافته
 

  :ها ــدق عدة أنواع ، نذكر من أهم في معيار الصونجد           

ذي وضع من أجله،     للهدف الّ  ويشير إلى ما إذا كان االختبار يبدو مناسباً        :ري  ـاهدق الظّ  الصّ -1

   . تقيسها يتومعنى هذا أن تكون محتويات االختبار مناسبة للخاصية الّ

 يقيسها ، ولذلك    يتلجوانب الّ امواقف و ويعتمد على مدى تمثيل االختبار لل      :وى  ـ صدق المحت  -2

  ثم ؛  منها إلى االختبار ككلّ    لها ، ونسبة كلّ    تمثّ يت لتحديد الجوانب الّ   اً منطقي تحلّل مواد االختبار وبنوده تحليالً    
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  يدرس مجال الس    لتحديدة  لوك المطلوب قياسه دراسة مسحي  جانب ، وعوامله ووزن كـلّ      ة كلّ  جوانبه وأهمي  

   .ذي يقيسه  يطابق بين االختبار والمجال الّ ثم؛ بة للمجال ككّلسعامل بالنّ

اهن أو بمركز   رجة على االختبار بمقاييس األداء الر      الد ارتباطن مدى   يبيو :الزمي  دق التّ  الصّ -3

ـ   . )تصنيفهم(اهنة لألفراد   طابق بين نتائج االختبار والحالة الر      مقياس للتّ  هأي أنّ  ؛ الفرد حالياً  وع مـن   وهو ن

ي  جريبيدق التّ الص ، ضعقارب بين نتائج االختبار ونتائج و      تقديره من خالل درجة التّ     تممزامنـة    أخـرى  اتي 

  . الحصول فيها على معطيات المعيار  يتميتة الّل في المدؤي يتمثّبندق التفاالختالف مع الص. ل المعيارتشكّ

جاح في وقـت    دما يرتبط بمحك لألداء أو النّ      عن ارباالختيشير إلى صدق     : ؤيـدق التنبّ الّص -4

وأن تمضي فترة كافية بعد إجـراء         ، االختبار عن    مستقالًًّ ، على أن يكون هذا المحك     االختبارالحق إلجراء   

 ،  على مقياس موضوعي مستقلّ   اعتماداً  ن مدى نجاحهم في عملهم       نحصل على تقديرات تبي    ثم . االختبارهذا  

ذي طبق عليهم منـذ   الّاالختبارقديرات مع ما حصلوا عليه من درجات على    رجات أو التّ   هذه الد  ارتبطتفإذا  

  . ه غير صادق صادقًا تنبؤيا ، وإالّ فإنّاالختبارفترة زمنية طويلة ، كان 

ظرية  في بناء النّ   ةستخدمالمختبارات   مشكلة إثبات صدق اإل    كمحاولة لحلّ  : ومـصدق المفه  -5

سبة ليل المستخدم في تحديد صدق المفهوم بالنّ       الد نما يكو  غالباًو . صدق المفهوم ـيدعى ب فسية ، ظهر ما     النّ

 متـشابهة أو    اختبـارات  ودرجات من    االختبارة من    بين درجات مستمد   االرتباط من   ن ، مشتقّ   معي الختبار

   .نة ة معي لنظريصل بعضها ببعض وفقاً يتّاختبارات
 
 
  

  : اتـبالثّ -6-5-3-2

 عدة  االختبار على الحصول على نتائج متشابهة عند تطبيق          عندما يكون قادراً   اً ثابت االختباريكون  

ـ    النّ لك بغض ذة القياس و  بات بدقّ ق الثّ يتعلّالي   وبالتّ ، روطمرات على نفس األفراد وتحت نفس الشّ       ا ظـر عم

  .ات المختلفةيها نفس األفراد في المرتي يحصل علرجات الّ إلى تشابه الداالختباريشير ثبات الي بالتّ و.يقاس 
  

قـة فـي    سبة للد بالنّا  أم ، االختبار بين درجات األفراد في      االرتباطبات بحساب معامل    ويقاس الثّ 

  : هاـبات ، ونذكر منالثّ رق تقييم طّنحاول هنا أن نعطي أهمفالقياس 

 علـى   االختبارنا يطبق نفس    وه : )ارـاالختبإعادة   -اختبار  (االختبارطريقة إعادة تطبيق     -1

ريقـة بكـون    لكن تنتقد هـذه الطّ      . مرة كّلرجات في    بين الد  االرتباطنفس األفراد مرتين ، ويحسب معامل       

 ولذا يفضل أن تطـول الفتـرة        .ر درجاتهم بذلك    تأثّفت من المرة األولى ،   األفراد يتذكّرون األسئلة وإجاباتها     

تي تقيس وظائف معقّـدة ،      ويلة والّ  الطّ االختبارات عن أسبوع في      ال تقلّ  لباًوهي غا ،  طبيقين  الفاصلة بين التّ  

ة رجات في المر  ر الد ثّتتأولكن قد   .  تي تقيس الوظائف البسيطة    القصيرة والّ  االختباراتوال تزيد عن شهر في      



  167

تعليمي اإلختبار موقف    موقف    عن أن  هذا فضالً .  ضج والخبرة  نفسه ، كالنّ   باالختبارصل  عوامل ال تتّ  بانية  الثّ

  .  مـر في أدائها ينقص من توتّرهم ويؤثّالمفحوصين ، مم يستفيد منه

 صورتان متكافئتان   اريقة أن يكون لدين   باع هذه الطّ  يفترض التّ  :ورتين المتكافئتين    طريقة الصّ  -2

ـ الملوكية  رات الس  تمثيل المتغي   : في كافؤيكون التّ  أن   بمعنىمن االختبار الواحد ،       ، عـدد    )الوظـائف ( ةقاس

يتنات الوظيفة ، نسب العناصر الّ مكوـ  مستوى،نات  تقيس المكو ـ اعوبتها وطريقـة صـياغتها ،    ص ول لطّ

ورتان علـى نفـس المجموعـة ،        ق الص  تطب مث ،.. لإلجابةمن المخصص   صحيح والز طبيق والتّ وطريقة التّ 

 مجموعتي حساب معامل االرتباط بين      وبعدها يتم لكي يكون معامل الثبات صحيحاً ، يجـب أن         و .ت  رجا الد 

فترة زمني إة كافية بين تمردريب  آثار التذكّر والتّإلضعاف ذلكوورتين ، جراء الص.  

 فرد درجتـين ،      يطبق االختبار كلّه ثم يصحح ويعطى كلّ       ناهو :ة  ـجزئة النصفيّ  طريقة التّ  -3

    ة في االختبار    واحدة عن جميع األسئلة الفردي      ودرجة أخرى عن جميع األسئلة الز ،  نحسب معامل   وجية ، ثم 

 المفحوص يوزع جهده ووقته في  أنوالفكرة هنا  .ة بنصفي االختبار    رجات الخاص  الد مجموعتياالرتباط بين   

ق هذا لو قسم االختبـار إلـى        رجة ولن يتحقّ  ة بنفس الد  صفين بنفس المعدل ، ويستخدم وظائفه العقلي      هذين النّ 

  .ر في القسم األول عب والملل في القسم األخير أكثر مما يؤثّر التّسيؤثّ، فنصفين 
  

  : ةـالموضوعّي -6-5-3-3

تي يحصل عليها فاحصان أو أكثر ، فعندما        تائج المتشابهة الّ   من خالل النّ   اً موضوعي االختباريكون  

 تيجة يجب أن يتوصال إلى نفس النّ-صحيحلتّ في طريقة اأين يكونا قد تلقّيا تكويناً-االختباريصحح فاحصان 

  :  فيجب ؛ مماثالًحكمه ، يجب أن يكون  ن بعد فاصل زمني معياالختبارى إذا صحح نفس الفاحص وذلك حتّ

   االختبار المصححين في تقدير اإلجابات عن أسئلة اختالف معد 

 ؤال  وجوب أن يكون هناك تفسير واحد للس  

   ويمكن اإلشارة إلى أن ـ تكون سهل  االختباراتة في ميدان    الموضوعي      ة الحـصول فيمـا يخـص 

  . حيحة أو الخاطئة هي فقط الممكنةج القصوى ، أين اإلجابات الصـتائالنّ

  

  : نـقنيالتّ -6-5-3-4

       ة ـسبروط بالنّ ة ، وتحت نفس الشّ    ـريق بنفس الطّ  االختبارم  ـ تقدي  عندما يتم  اًـ مقنّن االختباريكون  

ـ أين  ،   وضع خطوط موحدة لتطبيقه على جميع األفراد         االختبارنين  ـويستلزم تق  ؛ المفحوصين لكّل ب يتطلّ

  .  ر طريقة موحدة لتصحيح اإلجابات وتقديرهاتوفّ
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ـ   بباع المنهج العلمي ، تّاهو إالّ نوع من   قنين إذن ما  فالتّ سبة توفير شروط واحـدة ومـضبوطة بالنّ

 لكذفيرجع ب .  المفحوص هو   االختبار هناك إالّ عامل متغير واحد في موقف         لجميع األفراد ، بحيث ال يكون     

  . االختبار، وليس إلى ..خصين أو تحصيلهما  إلى قدرة الشّاالختالف

  

  : رـالمعايي -6-5-3-5

  ذاتهـا   االختباراتتي يحصل عليها الفرد في إحدى   رجة الخام الّ  ال يكون للد بـل  ،  داللة في حـد

   :1و المعايير بما يليأز هذه الوحدات ن تتميأر يكسبها معنى تفهم في إطاره ، ويفضل تحتاج إلى معيا

تي رجات الّ  يمكن به مقارنة الد    ى موحداً ، معنً  ختبار إلى آخر  إرجة الواحدة من     يكون للد  أن 

  .  المختلفةاالختباراتيحصل عليها األفراد في 

       ن من ال   العدد   أن تكون المعايير متساوية ، بحيث أندرجـات علـى     05  وليكن معاييرالمعي 

  . االختبار درجات على جزء آخر من نفس 05ذي تعنيه يء الّ ، يدّل على نفس الشّاالختبارجزء من 

تي نقيـسها ، بحيـث    الصفة الّ انعدامة أو صفر مطلق ، تعبر عن        قيـفر حقي ص وجود نقطة  

ضعف درجة أخرى ما درجةنستطيع أن نقول بأن .   

  

  : ، وهمـا االختبارخص في ة طريقتان عامتان لتفسير درجة الشّموث

 ل كلّ ادة تمثّ ـتي يمكن أن ينتمي إليها ، وفي الع       جة من المجموعات الّ    بسلسلة متدر  تهبمقارن -1       

  . مجموعة صفًّا دراسيا خاصا ، أو عمًرا زمنيا معينًا

، أو    عليهم قذين يتفو ة لألفراد الّ  سبة المئوي ى أساس النّ  تحديد وضعه في جماعته ، وذلك عل       -2       

المعياريانحرافهاط الجماعة وعلى أساس متوس  .  
 
  معايير العمر، العمر العقلـي ونـسبة       : ة لتفسير درجة الفرد ، وهي      معايير أساسي  04 نجد   بذلكو

، ة بفئات مختلفة  تاج إلى عدد من الجداول الخاص     تحغالباً ما   و . ةالميئيني المعاييرة ، و  المعايير المئوي  ،   كاءالذّ

ة أو مهن مختلفة إذا كان علينا أن نستخدم االختبار مع أعمار أو مستويات تعليمي.  

  

 ولـذلك  ،يحاول واضع االختبار أن يختار أسئلة تعطي نتائج ثابتة وصادقة            :ة  ـجودة األسئل  -6-5-3-6

ـائهاانتقواألسئلة ادئ وضع ـ بمباإللمامب يتوج  ،2هاومن أهم:   

 السله تفسير واحد ود يكون غير غامض ، ؤال الجي.  

                                                           

  ] .53ص. [ الذكاء ومقاييسه : جابر عبد الحميد جابر  – 1

  ] .61ص. [ الذكاء ومقاييسه : جابر عبد الحميد جابر  – 1



  169

   زاًؤال ممِ أن يكون السي   يبون عنه إجابة صحيحة من المجموعة ذات       ـ نسبة من يج    ، أي أن

عيفة المستوى المرتفع ، أكبر بكثير من نسبة من يفعلون ذلك من المجموعة الض.  

 ـؤال ال السمالئمة للمجموعة موضع االختبار ، وأفضل االختبـارات        د يكون ذو صعوبة     جي

الي وبالتّ . % 50ؤال فيها    يكون متوسط صعوبة الس    تيالّ داخل المجموعة ، هي تلك       تالمستويالقياس جميع   

   اً تقلّل من األسئلة الصها ال تكشف عن الفروق الفردية بدرجة كافية ، كما           ال يجيب عنها أحد ، ألنّ      تيالّ عبة جد

  . ة للفردوح المعنويفيد سوى في رفع الرتـ ال  الّتيسئلة السهلة جداًاأل

  

  :ة ـفسي أنواع االختبارات النّ-6-5-4
 تقـيس   أصبحتناعي ، أين     في الميدان الص    ملحوظاً  وتنوعاً فسية تطوراً لقد عرفت االختبارات النّ   

   :1اـ أهمه عدة تصنيفات نذكر مننجدخصية ، لذا  مختلفة من الشّأبعاداً

  :فسية لغرضين هما  وتستخدم االختبارات النّ:حسب الغرض من االختبار  

                 1-ؤ بنجاح الفرد في المستقبل التنب.    

  .  في عمل قد تلقّى فيه تكويناًكفاءته معرفة مستوى تحصيل الفرد و-2                 

  :بارات  وهناك نوعين من االخت:حسب طبيعة االستجابة  

  .وتكون اإلجابة شفهية أو كتابية : ة  لفظياختبارات -1                 

      ويقوم الفرد بتجميع بعض األجزاء الميكانيكية ، أو تركيب مكعبـات           :  اختبارات األداء    -2                 

  ...أو ترتيب صور ،

  : ويمكن أو نفرق بين :طبيق حسب طريقة التّ 

   . للذكاء Binetاختبارمثل ، د حوتطبق على فرد وا:  فردية اختبارات -1                

    . وتطبق على مجموعة كبيرة من األفراد في وقت واحد : جماعيةاختبارات -2                

  :ى ـ إلم وهو يقس:حسب زمن االختبار  

ـ ،  من  سئلة في فترة محددة من الز      أين الفرد يجيب على األ      : السرعة اختبارات -1                  ىوتعط

  .  أجاب عليها الفردتيالّالدرجة على أساس عدد األسئلة 

من الكـافي    ، بل يعطي له الـز       محدداً ب من الفرد زمناً    وهي ال تتطلّ   : القوة   اختبارات -2                

  .عوبة هولة إلى الص تتدرج من الستيالّ على جميع األسئلة لإلجابة

             :م االختبارات إلى أربعة  ما يمثّل مجال دراستنا ، حيث تقسو وه:لوك حسب طبيعة الّس 

                .  اختبارات الميول-3.                 اختبارات القدرات -1                

  .خصية  الشّاختبارات -4             .  حصيل  التّاختبارات -2                

                                                           
2- C.LEVY LEBOYER : PSYCHOLOGIE DES ORGANISATIONS . [ P 132 ] .                                                             
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هـا أكثـر    ة ، إالّ أنّ    االختبارات بطريقة خيالي   استخدام في   ارتفاعاًة األخيرة ،    لقد شهدت العشري  و

  .ة حليليالختبارات التّ، واة االختبارات القياسي:  نوعين هي في بعض المجاالت من غيرها ، وتكراراً

  

  :ة ـ االختبارات القياسّي-6-5-4-1

   ة مـا       " ة هي   ـفكرة االختبارات القياسيـ ،  إعادة بناء مصغّر لمهم ة ساسـي األوامـل   الع نضمتت

   : بـ زيتموت،  " للمنصب

 ما ؤ العالية نوعاًالقدرة على التنب .  

 ل حسن من طرف المؤسحين معاًسة والمترشّتقب.   

 . ةـ األساسيةاإلنسانيي للمنصب كما القدرات  الكلّاإلطاركما تأخذ بعين االعتبار ،  

  

  : أنواع االختبارات القياسية -6-5-4-1-1

   :1خمسة مجموعات 05ة واختبارات الوضعية ، نصنّفها في جارب المهنين التّمويوجد عدد كبير 

لـة  الكتابـة باآل  : حركية ، والّتي تستدعي المهارة في األشياء ، مثل          -مهام ذات طبيعة نفسية    -1

  .. .الراقنة ، استخدام ماكنة خياطة ، تجميع القطع في المصانع 

 .اختبارات للمعارف ، والّتي تختبر معرفة المترشّح بمجال معين مرتبط بالمنصب  -2

تجارب التّكوين ، أين تدرس للمترشّحين مهام من نفس طبيعة تلك الموجودة بالمنـصب ،                -3

 .نجازها ويتم تقييمهم بعدها حسب قدرتهم على إ

اتّخاذ قرارات جماعية ، أين على مجموعة من المترشّحين أن يجدوا الحّل لمجموعة مشاكل               -4

 .مقترحة عليهم ، أو القيام بمهمة بشكل جماعي 

، وهي  أخيراً مراكز التقـييم ، وتستخدم غالباً لوظائف اإلطارات أو إلنجاز مبيان الكفاءات              -5

 .أين تلعب اختبارات الوضعية دوراً هاماً مكونة من برنامج الختبارات مختلفة 

  : ومن أهم االختبارات القياسية المستخدمة في مجال الصناعة ، نجد 

 وتتعلّق بالمعارف الضرورية للقيام بالنّـشاطات المهنيـة ،          :استبيانات المعارف المهنّيـة     

د الشّهادات المحصلة من النّظـام التربـوي        غير أن هذا النّوع من االستبيانات نادراً ما يستخدم ، وذلك لوجو           

 .المثبتة للكفاءات 

معامل ارتبـاط بـين      296حول   ،   1982 سنة   Hunter2حليل أجراها   التّ-وفي دراسة لما وراء   

في  0.51متوسط االرتباط يصل    : كانت النّتائج كالتّالي    ف ،استبيانات المعارف المهنية ومختلف معايير النّجاح       

                                                           
C.LEVY-LEBOYER : EVALUATION DU PERSONNEL : QUELLES METHODES CHOISIR ?.[ P176]                 -1  
C.LEVY-LEBOYER : EVALUATION DU PERSONNEL : QUELLES METHODES CHOISIR ?.[ P181-183]    -3-2-1  
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في كّل الحـاالت     0.78حاث كلّها استخدمت التّجارب المهنية كمعيار للنّجاح ؛ ومتوسط ارتباط           حالة كون األب  

  .الّتي تتعلّق بالمعارف الضرورية للقيام بالنّشاطات المهنية المطلوبة 

  

  ويتمثّل االختبار في تقييم مدى قدرة الفرد على التحكّم في نشاط جديـد             :اختبارات التّكوين    

 عمـال ذوي    وهي تستهدف ،  وصف للكفاءات من خالل مقاييس موضوعية       مع  روف مقنّنة ،    في ظ وذلك   ،

 من خالل إعداده واستخدامه لمجموعة اختبارات من هـذا          1983 سنة   Seigel1ولقد أظهر . كفاءات محدودة   

ـ       1000وع على عينة    النّ باطات  ، أين كانت االرت    سان دييغـو موظّف من طرف مركز البحرية األمريكية ب

كوين قد يكون جد    التّ  أن إالّ  .0.61–0.45حقة تتراح بين    الّالمحصلة بين نقاط االختبارات والنّقاط المهنية ال      

  .التخلّي أو الفشل يشكّل خسارة للمنظّمة ومكلف 

حين لمناصب مسؤولية عنـدما يواجهـون        ويتمثّل في مالحظة مترشّ    :حين  شّمالحظة المتر  

ة بتلك الّتي سيجدونها في الحياة المهنية الفعلية ، أين يتوجب عليهم اتّخـاذ واحـد أو                 وضعيات ومواقف شبيه  

 سـنة  Schmidt et Ostroff2وكمثال لهذا النّوع من االختبارات ، نجد تجربـة أعطاهـا    .عدة قرارات 

لية من أفراد يطلبون    حيث أعدوا تمثيالً لوضعية هاتفية ألعوان أمن يتلقّون مكالمات لحاالت استعجا           ،   1986

أين تم تسجيل المكالمات الهاتفية كاملةً وإخضاعها لتقييمين ، فمن جهة على المترشّـحين              . النّجدة والمساعدة   

ملىء استمارة مقابلة بكّل المعلومات الدقيقة ، حيث تكون هذه االستمارة موضـوع نقطـة ممثّلـة لنوعيـة                   

ومن جهة أخرى ، تم تقييم المترشّحين من طرف عدة مقيمـين بـشكل              المعلومات المحصلة فعالً والمنقّطة ؛      

فكانت االرتباطات الداخلية بين المقيمين     . مستقّل حول قدراتهم ، من خالل شبكة تنقيط حسب سلوكات فعلية            

 ، حيث كانت المالحظات مرتبطة بطريقة جد معبرة مع الوصف الالّحق            0.94-0.69جد عالية تتراوح بين     

 .للسلوكات المهنية الفعلية 
  

مذكّرات، :  وتتمثّل في حّل مجموعة مشاكل مطروحة من خالل          " :في السلّـة   " اختبارات   

وعموماً يكون للمترشّح وقت محدد     . مراسالت ، رسائل هاتفية ، ووثائق أخرى موضوعة في سلّة الواردات            

جميع ، وعليه االعتماد فقط على الوثـائق المتـوفّرة          لهذا العمل ، وذلك خالل عطلة الموظّفين وفي غياب ال         

 .والمرفوقة بملخّص وصفي للمؤسسة 
  

ويجب على القائم باالختبار العناية باختيار الوثائق الموجودة في السلّة ، وأن يكون التّنقيط بـشكل                

إنجازهـا ،   نظامي من طرف أشخاص أكفّاء في المنصب ؛ كما عليهم إعداد قائمـة بالعمليـات المطلـوب                  

ويـتم  . المعلومات المهملة والممكن وضعها جانباً ، المهام الّتي لها األولوية ، ومختلف ردود األفعال الممكنة    
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التّنقيط حسب العمل المنجز والقدرات المتّخذة ، مع األخذ بعين االعتبار القدرة على تطوير عالقات إنـسانية                 

  .ظيم جيدة ، كما القدرة على اإلدارة والتّن
  

 بحث أن متوسط االرتباطـات فـي هـذه    53 حول Robertson et al 1وتبين دراسة أجراها 

لكن تبقى بعيدة عن الواقـع مـن   . ، فهي بذلك وسيلة تنبؤ فعالة بالنّجاح المهني    0.75االختبارات يصل إلى    

 المترشّـح حلّهـا لوحـده ،     حيث العمل الجماعي وحّل المشاكل الحساسة ، فهي تتعلّق بوضعية يتوجب على           

  .وبنوعية قرارات متّخذة من طرف فرد يعمل لوحده 
  

 المبدأ هنا بسيط ، يوجد عدة مترشّحين لنفس المنصب ، ال يتعارفون           :االختبارات الجماعّية    

وغالباً مـا يطلـب مـنهم    . من قبل ، مكلّفين بالقيام بمجموعة مهام محددة ، أو بالتحدث عن موضوع معين      

 .الوصول خالل وقت محدد ، إلى اتّخاذ قرار موحد أو إنجاز عمل جماعي 
  

. ويمكن في بعض الحاالت ، إعطاء أدوار مختلفة لكّل فرد في الجماعة ، مع تحديد القائد أو بدونه                 

 أو  02أين يتم خالل ذلك تقييم سلوك كّل فرد على حدى خالل قيامه بمهمته في الجماعة ، وذلك من طـرف                     

 وغالباً  .، بشرط أن يتلقّوا تكويناً مناسباً ، خاصة حول المالحظة الموضوعية             نفسانيين أو خبراء   مقيمين 03

حـسب  يظهـر    و . ، والقيادة  ، الحس االجتماعي   سهولة العمل الجماعي  :  أوجه   03ما يتم التّقييم من خالل      

لم تكن لهم خبرة نفسية ولـم يتلقّـوا تكوينـاً فـي             الدراسات أن العالقة بين نقاط المقيمين جد عالية حتى لو           

  . 0.602االختبار، وتصل نسبة الصدق إلى 

  

  

  

      

  : صدق االختبارات القياسية -6-5-4-1-2

حركي واختبار مهني لمهام حركية ، ففي الحالتين يتطلّـب          -من الصعب التّفرقة بين اختبار نفسي     

راته الحسية ، والّتي يتم تقييمها سواءاً بقيـاس موضـوعي للنّتـائج             من المترشّح القيام بعمل يستخدم فيه قد      

  .المحصلة كماً ونوعاً ، أو بتقييم السلوك من طرف مقيمين أكفّاء 
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 ؛ لكن اليخفـي     0.491-0.38وتتمتّع االختبارات القياسية بأعلى نسبة صدق ، والّتي تتراوح بين           

بهذا النّوع من المهارات ، كما يمكن أن تكـون نتائجـه التنبؤيـة              عيوبها ، فيمكن أن تكون للمترشّح خبرة        

  . مرتبطة فقط بالمهام المتعلّقة بالمنصب 

  

     وبين تلك المـشروطة    ،   المشروطة من طرف المنصب      فنالحظ وجود توافق مضبوط بين المهام

  .ية ة حالؤات حول األداءات المستقبليا التنبهنالي تكون من طرف االختبار ، وبالتّ

  

ـ        التحكّم في هذه العوامل الظّ    ويشترط   ه بإمكـان هـذه     رفية التحكّم في مجمل المنصب ، حيث أنّ

 اه بأنّ اإلحساسافعية ، وتعطي    ح ، فهي تزيد من الد     رفية القيام بتأثير سيكولوجي مهم على المترشّ      العوامل الظّ 

ح من تكوين فكرة واضحة     ل ، يتمكّن المترشّ   ات العم  أو ثالثة أمثلة لوضعي    اثنينمع   ف .طريقة عادلة وملموسة    

  .ة المنصب ة يجب أن يأخذ بعين االعتبار خصوصية مهنيذي ينتظره ، والمثال الجيد لوضعيعن المنصب الّ
 

  تطبيقاً حين في المرة الواحدة ، فهي أقلّ      ة سوى لعدد قليل من المترشّ     طبق االختبارات القياسي  ـال ت 

دق  فمصادر تطويرها ضعيفة ، وجهودات تقنينها تدور حول الفشل ، وعوامل الص            ؛لية  حليمن االختبارات التّ  

  .نوات هور أو السشّكاء ، تحسب بال الذّاختباررورية لتطوير  المصادر الض فمثالً؛بات غير قابلة للقياس والثّ

  

ـ  عام الاإلطارذين ال تتوافق قدراتهم مع     باألفراد الّ  رأن تض قادرة على   ها  نّكما أ  ى  للمنـصب ، حتّ

 ؛ة   مقارنة مع من لديهم خبرة طويلة في الوضعي        ولو كانت قدراتهم أعلى من ذلك ، فيمكن أن يكون مرفوضاً          

  . ئ للمواهبيغرة الوحيدة في هذه االختبارات هي االكتشاف السفالثّ
     

  :ة ـحليلي االختبارات التّ-6-5-4-2

  كاء ، المهـارة  الـذّ :  مثـل  ةأساسي ةإنسانيل صفات   مل من خال  ـ الع  في وتهدف لتحليل األداءات  

اليدوي  ؛وغيرها  ..  االجتماعي ة ، الحس   وهذه القدرات يتم ليس مـن  تيالّلوكات  قياسها بعد ذلك من خالل الس 

الضروري أن تكون على عالقة مع الوضعية ة المهني  .  

ث عن  فين يتحد ة ، فبعض المؤلّ   بارات القياسي حليلية واالخت ال يوجد فرق متباين بين االختبارات التّ      

حليليـة  ابتة ، إلى االختبـارات التّ     ة والثّ  تقيس القدرات الخاص   تيالّة   مستمر يذهب من االختبارات القياسي     خطّ

  . ة والغامضة ، وذلك مع تداخل بعض األقسام بين االثنين تقيس القدرات العامتيالّ

  

استخداماًاألكثر كر ذن فسية ، االختبارات النّومن أهمالمهنيناعة واالختيار  في مجال الص:   
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  :دادات ـ القدرات واالستعاختبارات -6-5-4-2-1

 هـي مـا     القدرةن ، و  يستطيع الفرد أن يصل إليه من الكفاية في مجال معي           هو مدى ما   االستعداد

 تقـيس هـذه   تـي الّن على األدوات فس يطلقو لذا نجد بعض علماء النّ؛يستطيع الفرد أدائه في الوقت الحالي    

وتـستعمل االختبـارات    .  ة القدرة العقليّ  اختبار  ، وتارة أخرى   العقلي االستعداد ارباخت ة تارة واحي العقلي النّ

  : أنواع 06هي  يتّسم بها الفرد ، وتيالّلقياس القدرات 

 القـدرة    ، فظيةرة اللّ القد ك ةوتقيس مجموعة من القدرات العقلي     : ةـالعقلّي القدرات اختبارات -1

   .وغيرها ..  القدرة على التذكّر ،ة القدرة الكتابياإلدراك ، سرعة  ،ةالقدرة العددي ، على التصور البصري

وتقيس قدرة الفرد على القيـام بمختلـف أنـواع األعمـال             :ة  ـ القدرة الميكانيكيّ  اختبارات -2

  ...يانة ات الصعمليو األدوات واألجهزة ، ام، استخدركيب  والتّات الحّلـّعمليكة ـّالميكانيكي

ـ  األعمال الميكانيكي  أغلبب  تتطلّ :ة  ـدراكّية واإل ـ القدرة المكانيّ  اختبارات -3 ة ـة عوامل مكاني

ة األبعاد على قطعة من     ـالثي األشياء الثّ  حتوضيووجيه المكاني في عمله ،      خص إلى التّ  ة ، فيحتاج الشّ   وإدراكي

مطلوبة فـي   وهي   ،   اً مكاني  أم تصوراً  اً مكاني  أكانت توجيهاً  اًسواءة  ب قدرة مكاني  يتطلّما  . الورق ذات بعدين    

ة أعمال ، وكثيراًعدرعة اإل ما يستخدم عامل السدراكيؤ بالكفاءة في العملة في التنب .  

ـ -ة القدرة الحسيّ اختبارات -4 ة رة اليدويقة بالمهاوتقيس مجموعة من القدرات المتعلّ :ة ـالحركّي

 تـي الّ الحركـات المتناسـقة      آزر الحسي وكلّ  ـجلين ، والت  آزر العين واليدين والر   ـآزر العضلي ، كت   ـوالت

ب مجموعة محددة من المهـارات       تتطلّ تيالّسيطة  ـ في األعمال الب   ة ، وتستخدم غالباً   ـقرعة والد ب الس تتطلّ

ة ، الحركييحا تصميمه ويتمصبة الموجودة في المنث تماثل اآللة الحقيقي .  

  .مييز بين المسافات أو بين األلوان وتقيس قدرة الفرد على التّ :ة ـ القدرة البصرّياختبارات -5

ـ  :  وتقيس بعض القـدرات   :ة  ـ القدرة الخاصّ  اختبارات -6 ـ  كالقـدرة الكتابي ة ة ، القـدرة الفني

ةـوالجمالي ة ، القة واإل، القدرة الموسيقياالنتباه وردود األفعال درة علىيقاعي ...  

  

  :اء ـك الذّاختبارات -6-5-4-2-2

الي كاء ، وبالتّ  الباحثين حول مفهوم الذّ   كثيراً ما اختلف     ، و  استخداماًكثر  األكاء  ختبارات الذّ اتعتبر  

  . كاء على وجود أو عدم وجود درجة عالية من الذّاترخاذها كمؤشّتّاحول العناصر الواجب قياسها و

  :أنواع  04كاء إلى الذّكونه يقسم  1F.N.Freemanا  تعريف واخترن

           1-تكي في الحياة من عالقات ف الفرد وتوافقه مع البيئة بنجاح مع ما يستجد .  

    . منهافادةستاإل الخبرة واكتساب على القدرة القدرة على التعلّم ، و-2           

  .  في المستوى الحسيرال تظهها لمجرد ، إالّ أنّفكير ا القدرة على التّ-3           
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           4-ف الهادف والتفكير المنطقي والتّ القدرة الكليمع البيئة  عامل المجدية لدى الفرد على التصر.  

  

 أدوات لمالحظة الفرد وتحليـل      ، فهي  يهدف لقياسها    تيالّ العناصر   باختالفكاء  لذّاف  ي تعر دّيتعدف

  .جتمعه موافق مع مقتضيات حياته و وقدرته على التّهاتإمكانييساعد على تقدير ما اهن ، لرمستوى أدائه ا

  

 أن في درجة الذّ    كبيراً اختالفاً هناك   والشك      ـ ي عمل أو وظيفة      كلّ كاء بين فرد وآخر ، وأن ب تطلّ

 كاء مـا كبـرت درجـة الـذّ     لّ ك ،نظيمية   مستوى الوظيفة في الهياكل التّ     ارتفعكاء ، فكلّما    نة من الذّ  درجة معي

ف نجاح الفرد في عمله على عدة عوامل        ة الفرد ، إذ يتوقّ    غير كافية للحكم على صالحي     لكن تبقى    .المطلوبة  

بب  بل قد يرجع الـس     ،م للوظيفة    غباء المتقد  يئة ال تعني حتماً    نتيجة االختبار الس    أضف إلى ذلك أن    أخرى ؛ 

  . ختبار ذهني أو عصبي وقت االاضطرابإلى 

  

  : لـحصي التّاختبارات -6-5-4-2-3

ـ     ،   ستعدادات، اال حصيل  تّال مستوى   االختباراتوتقيس هذه    ح والمهارات المكتسبة لـدى المترشّ

ـ :  غالباًوتكون  .   الحرف اختباراتحصيل المدرسي و   التّ كاختباراتلتعيينه في العمل أو لتوجيهه ،        ة أو  لفظي

ة غير لفظي،شفهي القيام ب، ة ة أو كتابيللعمل نفسه مصغّراًنموذجاً وأ ، كفاءته لمعرفة مهارته وبعض المهام  .  

  

ال إلى وظائف   ة العم كوين المهني ، وترقي   عليم ، التّ  التّك : في عدة مجاالت     االختباراتتستخدم هذه   

     قص فيهم عف والنّ أعلى ، أو تشخيص نواحي الض  .     ب ، صالحية  ة المد كما تعتبر وسيلة للحكم على صالحير 

   .دريب ، أو المقارنة بين المدربين رق التّط

  

  : ولـ المياختبارات -6-5-4-2-4

ن ، أو   ن ، موضـوع معـي      في نشاط معـي    انتباههه ميل الفرد إلى تركيز      ، بأنّ عادة  يعرف الميل   

 اهتمامه وأن يجذب هذا األمر       ؛ نشخص معي  فيه ه ، ويجد إشباعاً    ، يحب   .ـ   اختبارات وتهتم ة ،   الميول المهني

 هو قياس مدى رغبـة      ها من هدفوال .ؤ عن دوام هذا الميل      نة والتنب إزاء مهنة معي   ة الميل شّدبدراسة درجة   

ذي يميل إلى    الفرد الّ   أن على أساس .  ووالئه ألدائه ،  به  ، ح ذي سيسند إليه ، ميله      المتقدم للوظيفة في العمل الّ    

ي ، ويـؤد   له على غيـره   ه يفض ة به بسرعة ، كما أنّ     لمعلومات الخاص عمل معين يستطيع أن يحصل على ا      

   . م فيه وتخصيص معظم جهده للتقداً نفسيارتياحه به إلى التحاقه

  

  : اتـجاهاالتّ قياس اختبارات -6-5-4-2-5
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 األخص الفرد   باستعدادات ،   جاهاتلالتّفسي في قياسه    ائي النّ يهتم ـ  إزاء األفكـار الع    ةاالنفعالي ة ام

 جـاه االتّ إلى قيـاس     االختباراتحيث تهدف هذه    .  ناعة البشري في الص   صالاالتّن تعقيد    ع واآلراء المعبرة 

       وغيرهـا  ..ونظم العمـل    ،  ة ، واألشخاص المحيطين به      العقلي لدى الفرد وموقفه في بعض القضايا العام  .

 :  مثـل  ف العمل المحيطة به في المـستقبل      خص مع ظرو  ف الشّ تي يمكن بها أن يتكي    رجة الّ معرفة الد لذلك  و

  . ة للعملروف العام إزاء الظّجاهاالتّ إزاء نظام األجور ، وجاهاالتّقابات ،  إزاء النّجاهاالتّ

  

  : ةـ البيانّياالختبارات -6-5-4-2-6

.   عليهم نفيها أو تـشويهها     يصعبتي  حين ، والّ  ل على معلومات حول المترشّ    ـّوتستعمل للتحص 

 حول نقاط ضعفهم ونقاط قواهم ، فبإمكـانهم  االستبيانخص اإلجابة على مجموعة أسئلة  نطلب من الشّ  عندما  ف

ـ    االختباراتالي تستعمل هذه    إعطاء إجابات خاطئة ، وبالتّ     ـ   كوسيلة لقياس التغي فـسية  ة والنّ رات الفيزيولوجي

  . ريق الجهازرات تكتشف عن ط ، وهذه التغياالستبيانح عند إجابته على أسئلة للمترشّ

  

  : ةـ الطّبياالختبارات -6-5-4-2-7

  منذ سنوات قليلة فقط ، حيـث تقـوم خاللهـا            االختبارات هذه   باستعمالسات  بدأت بعض المؤس 

ح مدمن علـى نـوع مـا مـن          حاليل المخبرية ، للكشف عما إذا كان المترشّ       حيها لبعض التّ  بإخضاع مترشّ 

    ....أو له مرض وراثيي من بعض األمراض المعدية ، أو يعانالمخدرات، أو مريض بالسيدا ، 

  

  : ةـخصي الشّاختبارات -6-5-4-2-8

كما ناعة ،    في مجال الص   ةانفعاليخصية قياس عدة سمات ودوافع وخصائص        الشّ تحاول اختبارات 

   مدى توافر خصائص شخصي ليها الوظيفة في الفرد المترشّ    إنة تحتاج   ة معي    ح المترشّة  ح لها ، ودراسة شخصي

  .وتحكّمه في أعصابه، شجاعته ،  تهدرجة حساسي، قدرته على القيادة ، طباعه ، أخالقه : للوظيفة من ناحية

  

ـ  ، في الشّ   Brewer.E.D و 1W.A.Hunt دراسات   لقد أظهرت و ركات األمريكي عوامـل   ة أن 

 % 80 نـسبة بإثبات أن  ذلك  و ،منصب  جاح في ال  النّوة  لوكات المهني ؤ بالس الة في التنب  خصية تعتبر جد فع   الشّ

لكـن تجـسدت     . الة يشتكي منها العم   سة راجعة الضطرابات شخصي   ض إليها المؤس   تتعر تيالّمن المشاكل   

عوبات  الص     في عدم معرفة ماهية هذه الممي كونهابط ، و  زات بالض   غير ملموسة مم  كما  ،ة  ب قياسها بدقّ  ا يصع

مهنة  عمل وكّلزمة لكّلالّخصية العوبة معرفة نوع الشّص ،خصية نذكر االختبارات الشّ ومن أهم:  
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   ) :ات ـاالستبيان ( القوائم اختبارات-1

 استبيان هاونجد من أهم   ة االختيار ،   القوائم بكثرة ، لذا يجب مراعاتها في عملي        اختباراتتستعمل  

ـ 1988سـنة   Occupational Personality Questionnaire المهنـي خصية ذو االسـتعمال  الشّ : م لـ

Holdsworth1 Saville       ّويمكن أن يكون االختبار الوحيد للش ،    بصفة خاص خصية المعد ناعة ، وهي   ة للص

  .فصيل الالّزم ذي يعطي مستوى التّمة من االستبيانات ، يختار منها الفاحص االختبار الّسلسلة منظّ
  

خصية لشخصية  شّختبار ال إلم في   دق للس  الص ط متوس  ، يظهر بأن   حليلالتّ-ءما ورا حسب دراسات   

.  المناصـب    اللم لكـلّ   الـس  ط كلّ ل متوس  ، لكن هذا العدد غير معبر ، فهو يمثّ         0.16معزولة يقدر بحوالي    

 ةهو صدق تركيب   ما: ؤال الحقيقي  مع بعض المناصب ، وبذلك يصبح الس       تتالءمخصية ال   فبعض مظاهر الشّ  

النفس ؟ وحسب اللم الموافقة للمنصب السدل تقديراسات ، كان المعامل المحص0.452ر هو ـل في أو .  

  

   :ة ـاالختبارات الموقفّي -2

 ه مع سلوك  ى ال تتماش   معلومات شخص ما ، لكن المعرفة قد       اختبارهل  من الس جاءت لذا   . الفعلي

 تيالّة ، و  االختبارات الموقفي     تهدف إلى تهيئة مواقف فعلي   ـ  فتبرز  ،  ا المفحوص   يهة وأعمال يؤد  مـن   هما لدي

  . سمات يراد قياسها دون أن يعرف الغرض من االختبار

  

 لقيـاس  م1928 عـام  H.Hartshorne et M.A.May 3اختبار، نذكر ومن هذه االختبارات 

ر قديكاء  ة والذّ  االرتباط بين المعلومات األخالقي    وجد الباحثان أن  أين  . ين   األطفال األمريكي  لدىعاون  سمة التّ 

ـ ر  ة تقد يفة الموق نتائج االختبارات األخالقي  بينما ارتباطه ب   ،   0.70بحوالي    اختبـارات وهناك    .0.25 فقط ب

المثابرةة مماثلة لقياس سمات األمانة والعدوان و      موقفي ر   لإليحاءة   والقابلينجد ومن ذلك    ، والتهو عيـين   التّ  أن

  . ف إذا أظهر الكفاءة المطلوبة الموظّا يثبت بعده، معينةمدة في معظم الوظائف يكون على أساس االختبار ل

  

ـ        أو مواقف عملي   م موقفاً رق يحاول الباحث أن ينظّ    وفي هذه الطّ   اس ،  ة تبدو فيها ردود أفعـال النّ

 وتظهر كيفي ة تصر  األمانة   ، القيادة ،عاون  التّ: ة ، ومن خالل ذلك يمكن قياس سمات مثل          فهم بطريقة عملي ، 

  .مات  حسن التصرف وغير ذلك من الس،زان االنفعالي التّا
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   :ة ـسقاطّياالختبارات اإل-3

ميل الفرد إلى أن ينسب عيوبه وأخطائـه ورغباتـه           "  أنّه اإلسقـاطمعنى   A.Freud1 يعـرف

 أن فهـو مـنهج يفتـرض         ، "واألشياء   اس   ال يشعر بوجودها ، إلى غيره من النّ        تيالّالمستكرهة والمكبوتة   

ـ                    روف ، اآلخرين يشعرون كما نشعر ، يفكّرون كما نفكّر ، ويسلكون كما نسلك نحن إذا وجدوا في نفس الظّ

  . عورية على الغير حاالتنا الشّإسقاطه يقوم على أي أنّ

  

دة تعط      رق اإل ن الطّ وتتضمللمفحوص ، فيضفي عليها مـن       ىسقاطية في الغالب مثيرات غير محد 

وعلى ذلك فال تكـون االسـتجابة       . تأويالت هي في الواقع مشاعره وانفعاالته هو        عنده معاني وتفسيرات و   

وبحكم كونها غير   .   ومدى تعبيرها عن المفحوص     ، سبة لنا  معناها ومدلولها بالنّ   ، وإنّما المهم  خطًأ   أو   صواباً

عر وانفعـاالت  ط ما في نفسه مـن مـشا  اسقإها تعطي للمفحوص الحرية المطلقة في تفسيرها ، و     محدودة فإنّ 

 ، عن مـشكالته وطـرق       بال يرغ يكشف عن نفسه وعن خبراته ، عما يرغب فيه وما            ف .ودوافع ورغبات   

،   سلوكه بدرجة أكبـر أو أقـلّ       الفرد يكشف عن نفسه في كلّ      "هو   اً جد مامبدأ ع  من   انطالقاًتفكيره ، وهذا    

  . " بنفسه  شعوراً يكون فيها أقّلتيالّحظات لّلي افولكن أغلبه يكون 

  

  :ي ـه،  طرق 03ة إلى سقاطيرق اإل الطّويمكن تقسيم

ته نة من شخـصي   ريقة يعبر المفحوص عن نواحي معي     في هذه الطّ    :ي  ـعبير الحرك طرق التّ  

ي ، مـشية الفـرد ، وأسـلوب         حليل الخطّ ريقة التّ ن هذه الطّ  ة ، وتتضم   توافقي ذي يؤدي به أعماالً   باألسلوب الّ 

ه ـيذي يؤد فسير على الغرض الّ   اط حركي ، حيث ال يعتمد التّ      ـوت وغير ذلك من نش    فظي ، والص  عبير اللّ التّ

لوك ولكن على مثل هذه األبعادالس ة، رعة ، والمدى ، كالسوالشد . 

م ـه مبه دراكي لمنب م المجال اإل   طريقة تسمح للفرد أن ينظّ     يه و :ة  ـة البنائيّ دراكّيرق اإل لطّا 

وتستخدم هذه االختبـارات    . خصية  ب منها الشّ   تتركّ تيالّواحي   النّ نظيم تشتقّ ء ، ومن هذا التّ    وغير محدد البنا  

ها وسـيلة ذات قيمـة فـي        فس بأنّ خصية في جملتها بطريقة مباشرة ، ويرى بعض علماء النّ         للحكم على الشّ  

   ها نجد     خصية  شعورية من الشّ  ة الالّ الكشف عن الجوانب الخفيخقع الحبـر لرورشـا     ب اختبار :، ومن أهم  ،

  . وت المبهملصا أو Tautophoneطريقة التتفون 

ـ  ريقـة ، بـدالً  وتستلزم هذه الطّ :ة  ـ الديناميكيّ ةاإلنشائّيرق  الطّ  شاط الحركـي أو   مـن النّ

ة ، ومـن     التخيلي أو األعمال الفني    اإلنتاجة كما تبدو في     دة وعالية من الوظائف العقلي    ، درجة معقّ   يـدراكاإل

إنشائية أطلق عليها لفظ     ثم  وتفس ،       والحاجات  ،وافع ، والحوافز    ر لتكشف عن مضمون الموضوعات ، والد 
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األساسي     ها      ةديناميكّية فهي   ة لسلوك الفرد ، ومن ثمم الموضـوع     اختبار :، ونجد من أهمتفه ) T.A.T (  ،

 .  داعي عن طريق الصورالتّطريقة و  ،طريقة تداعي الكلمات

  

   : IRT ( 1(  "ةـ إجاب–عامل " ـة الة الخطوط الكامنة ونظرّينظرّي-4

خصية يمكن حصرها من خالل أسـئلة       ة للشّ  ، توجد خطوط جوهري    إجابة–عاملـالحسب نظرية   

.  أعطاها أجوبـة صـحيحة    تيالّح ، يكفي معرفة األسئلة       ولحساب قدرات المترشّ   . عوبةمستوى الصّ حسب  

،  سـؤال    ة لكلّ عوبة ، والقدرة التمييزي   مستوى الص : ؤال  ن المعلومات للس   نوعان م  ب عموماً تطلّ ي والحساب

بمعنى أليز السؤال بين األفراد القادرين واألفراد الغير قادرين  مدى يمي.  

  

  بحيـث أن   ،حين سوى على عدد قليل من األسئلة         يجيب المترشّ  ال،  إجابة  -عاملـالفي نظرية   ف

 15طين يجيبـون علـى      حين المتوس  ، والمترشّ   سهالً  سؤاالً 15بون سوى على    حين الغير قادرين يجي   المترشّ

مكن تحديد مستوى   يالي  وبالتّ .  صعباً  سؤاالً 15حين الممتازين يجيبون على حوالي       ، والمترشّ  طاً متوس سؤاالً

ـ  ةمن ثم و . سؤال   عوبة النسبية لكلّ  نا نعلم الص   وذلك بما أنّ   ،سبة لسلّم معين    اتهم بالنّ رقد حين غيـر    فالمترشّ

  اً مرهقين باألسئلة السهلة جد  اً  أو الصمـن طـرف منهجيـة        مختاراً  دقيقاً  سؤاالً 13ه مع    ، بحيث أنّ   عبة جد 

  .ة ت الكالسيكياختبار سؤال في اإل130ة أكثر من  ، نتحصل على دقّإجابة-عاملـال

  

 ، ولـذا يبـدو أن   اقتـصاداً  وئدةًة ، أكثر وسائل قياس القدرات فا تعتبر االختبارات ، بصفة عام    و

 مدى القياس ، فيما     امتداد حيث شهدنا    . متزايد من الجميع     اعترافع بقبول و   القدرات أصبحت تتمتّ   اختبارات

حصيل مييز بين القدرات والتّ   التّإلى   لتوص هذا االمتداد لم ي     ليشمل ميادين أخرى ، إالّ أن      ،ء  اكوراء ميدان الذّ  

  .يجعلها تبدو كخطوة إلى الوراء  كاء ، وهذا مادث في ميدان قياس الذّبدرجة كافية ، كما ح

  

 القـدرات ،    اختبـارات ة لبحـوث     المعاهد العلمي  يز تبنّ  الحظناها ، تعز   تيالّجاهات   هذه االتّ  كّل

 أن يقابلهـا     فرد عادي   وتكاليف كثيرة ، بحيث ال يستطيع أي        طويالً فالبحوث قد أصبحت مسألة تستغرق وقتاً     

ـ          منبع األفكار األصيلة ، إالّ أن       الفرد هو دائماً    أن ومع. بمفرده   رابط  تنفيذ هذه األفكار عادة ما يـستدعي التّ

  .ناسق بين موارد هيئة بأكملها والتّ

  :م ـقيي مراكز التّ-6-6
   :مـقيي تعريف مراكز التّ-6-6-1
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ل أصولها في جمع    مة تتمثّ منظّ عبارة عن إجراءات     ، بل ة  ـأماكن جغرافي بم ليست   ـقييمراكز التّ 

م  ـتقييات  ـتقني   مختلفة ، وتوظيف عد ويمكن تـصنيفها    . 1حيندرات المترشّ ـ لتقدير استعدادات وق   نمية مقي 

  .ضمن االختبارات المهنية ، من حيث فكرة المالحظة المباشرة لعينة سلوكات في وضعية خاصة بالمنصب 

  

  حالة الفشل (جريب المكلف   بين التّ الختيار المهني ،    لة  ـظهرت هذه التقني(  ـ  اً اقتـصادي سة  للمؤس

فسية وبين االختبارات النّ   ؛ للفرد   اًوسيكولوجي–فأتت الفكرة لتكـوين     . مرفوضة   تي تكون غالباً  ة ، والّ  ـالتقني

وضعي       زات االختبارات ، وذلك من حيث       ات تجريب مهني تقترب في مفهومها من ممي :   ة ،  تقنـين الوضـعي

 لتعيين المهـام  ،   للعمل   ب تحليل جدي  جارب المهنية يتطلّ   بناء هذه التّ    إالّ أن  .بات  نقيط ، ودراسة الثّ   لتّتعميم ا 

ة في نشاط العامل األساسي.  

  

قيق للمراكـز ،    حليل الد  كونه يرتكز على التّ    م إذن ، هو جد ثقيل وجد تقني       ـقييفمفهوم مركز التّ  

 :فين ترك فيهم آثـار إيجابيـة         تطبيقه على الموظّ   لكندة ،    تنقيط محد  لة مع شبكات  وعلى إعداد تجارب ممثّ   

ـ        حسن ، اإلحساس بالعدالة اتّ    الل  تقبكال رقـي أو   عمييـز ال   التّ ى أن جاه االختيار ، تقليص نسبة الدوران ، وحتّ

  .ة ـقنية التّـمتيازات عن واقعيقييمات ، وبذلك تنتج اإلقافي ينقص مع هذه التّالثّ

  

  :م ـقيياريخ مراكز التّ ت-6-6-2
باط ل األلمان تحسين عملية اختيار الض     والثينات ، عندما كان يحا    قييم إلى الثّ  يعود أصل مراكز التّ   

بناء عمليـة اختيـار     على  أين عمل المختصون النفسيون     . عادة تكوين الجيش بعد الحرب العالمية األولى        إل

  .ات وعدة مقيمين ة الواحدة إلى عدة تقنيجوء في المرح باللّالثينات نموذج يسم في نهاية الثّ، فظهرفعالة

  

تي كانت تبحـث   ، الWOSB 2ّ مكاتب االختيار البريطانية من طرف   طريقة   هذه ال  يم بعدها تبنّ  ت

حيث كانت هذه المكاتب ،     . عن إجراء سريع وفعال الختيار ضباط قادرين على المساهمة القوية في الحرب             

ـ  اط المستقبل الختبـارات نفـسي     ، تخضع ضب  )  أيام 04 و 03(مة  ورات منظّ ومن خالل د   ةة وطبي- ة  نفـسي، 

ة الجماعة مقابالت، وسلسلة تمارين في وضعي.  

  

ـ  صـفة القائـد   ركيز على الحكم على      التّ ظهرانية ،   وفي نهاية الحرب العالمية الثّ     حين ،   للمترشّ

 فاقترح المقي  ة ، اختبارات نف   مون تمارين فردية ، ومقابالت  سي. دان أخـرى ـت هذه المنهجية إلى بلثم امتد  :
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ى وبقيت حتّ .   في المجال العسكري    استعمالها دائماً  كان، أين   ..كندا  استراليا ،   حدة األمريكية ،    الواليات المتّ ك

ختلفة ، وأوالها    مرة لثقافة ما ولحاجات م     تها بلدان جديدة ، وتم تطبيقها في كلّ       سنوات الخمسينات ، عندما تبنّ    

  . كانت اإلدارة البريطانية

  

فين الـسامين حيـز    والموظّ ،فين ، وضعت وسائل لتحسين عملية اختيار الموظّ     م1945وفي سنة   

، حيـث    CSSB مكتب اختيار المـوظفين   انية في   ل المرحلة الثّ   أين تتمثّ  : 1أين تم إظافة مرحلتين   شغيل ،   التّ

قارير ، ومـصادر أخـرى      مارين ، المقابالت ، التّ    م نتائج االختبارات ، التّ    يقوم موظّفان ومختص نفسي بتقيي    

  . FSB هائيمكتب االختيار النّحين المقبولين أمام  يمر المترشّوختاماً. للمعلومات

  

من جهة فكرة   :   نظر قييم ، وجهتي   في مراكز التّ   CSSB2مكتب اختيار الموظفين    وتحدد مساهمة   

 ة تقسيم السمراحل ، والّ   يرورة لعد   رشيح ، ومن جهـة     ة بسبب العدد الكبير من طلبات التّ      تي أصبحت ضروري

  . ة األخرى غير العسكريةة ، ولإلدارات العامقييم لمناصب إداريأخرى تطبيق مراكز التّ
 
  

 دة ، من طـرف شـركة      ناعي بطريقة جي  طبيقات في المجال الص   ت أولى التّ  ، تم  خالل هذه المدة             

 1974-1966 ما بين Bray et Grant، والتي أجراها الباحثان  T AT 3&  األمريكيةالهاتف والتلغراف

، نة كبيرة    أين تم تطبيق المنهجية على عي      .سة  في المؤس شابة  إطارات  المسار المهني لمجموعة     تطور   حول

، لكـن    قييم بسرية تامة وخالل عدة سنوات     لتّ تم حفظ نتائج ا    إالّ أنّه  .باستخدام الترقية كمعيار للنجاح المهني      

  . ذي يسمح بتحديد قوة التنبؤ والّ ، للمعطيات الطولية مهماًتجربة المتميزة مصدراًالبقيت تشكّل 

  

  : ةـم هي صادقة وصالحة وعادلـقيي مراكز التّ-6-6-3
ة فـي   نبؤ باألداءات المـستقبلي   تي بمتنـاولنا ، للت   قييم ، من بين أحسن الوسائل الّ      فتعتبر مراكز التّ  

، بـالمرة   ة مرة منجم معلومات استثنائيل في كّلنفيذ ، هي تمثّها مكلفة من حيث اإلعداد والتّ     فرغم أنّ .  العمل

كميةة ونوعي  .  

 حول،  T AT4&شركة بقييم التّ مراكز  لمجموعةBray et Grantفمن خالل دراسة الباحثان 

 من الجـامعيين و     %82 سنوات أن    08ر من الدرجة األولى ، وجد بعد مرور       إطا 144طار جامعي و   123
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.  من اإلطارات كانت نتائجهم تتوافق مع التقييمات األولية للدراسة ، وهذا من الجانب اإليجابي للنجاح               75%

ـ  %95مـن الجـامعيين و       %88أما المترشّحين الذين تنبأت لهم بالفشل ، فكانت التنائج توافق نـسبة              ن م

  .المترشحين اآلخرين 

  

   صالحي ا فيما يخصة مراكز التّ  أم قييم كتقني           نتـائج   ة اختيار مهني ، فهـي مدهـشة ، بحيـث أن 

 إلى  هم يصلون تقريباً  مون فإنّ سبة لنفس المنصب ، ومهما كان المقي      ح ال تتعدد من مركز تقييم آلخر بالنّ       المترشّ

ها تميـز    ومسيرة بشكل جيد ، وال يبدو أنّ        فهي معدة جيداً   ة ،  وهذا ما يظهر صدق المنهجي     . نفس الخالصات 

حين، خذة لدى المترشّ  ة والدقة والعدل من حيث األحكام المتّ       تعطي اإلحساس بالموضوعي   كما،   بين الجماعات 

 ، هذا ال يعني أن هذه المراكز بدون عيوب ، فإنّها جد مكلفـة لكن .  0.51-0.40وتتراوح نسبة صدقها بين    

سبة للخطـوط   ؤ بنفس القيمة بالنّ   تائج المحصلة من مختلف المناهج المستخدمة في التنب       كما نجد عدم ترابط النّ    

الشخصيل على تقييم إجمالي أكثر من الصة ة ، بمعنى أنّنا نتحصفات الخاص.  

  

  : ةـناعم في الّصـقيياستخدام مراكز التّ -6-6-4
 فـي المجـال      استعماالتها القت توسـعاً     ، صالحة وعادلة ، فإن     قييم نتائج صادقة  مراكز التّ توفّر

فاالتّ.  ناعيالص    جاه الحالي هو تفضيل التقني  ذي يء الّ الشّ ،واألكثر عدالً   ،   ة ، األكثر صدقاً   ات األكثر صالحي

  .  أعطى نتائج مشجعة
 

لّـذي تـم تنظيمـه     مثاالً لبرنامج مركز التّقيـيم ، وا 1986 سنة Schneider et al 1لقد أعطى

، اختبار جماعي " في السلّة " مقابلة ، اختبار: يومان ، وتضمن02 لتوظيف إداريين لمعاهد تربوية ، أين دام 

أما تلك المتعلّقة بالبحث     .بدون قائد ، مناقشة جماعية بأدوار محددة ، تحليل ملفّات مع عرض شفهي للنّتائج               

، مناقشة جماعية ، مهمة     " في السلّة   " ر الذّكاء ، إختبار إسقاطي ، إختبار      إختبا: عن إطار متوسط ، فتتضمن    

  . أيام 03بأدوار محددة ، استبيان للوصف الذّاتي ، اختبارات الشّخصية ، وعرض شفهي ، وهذا على مدة 
 

  :وبذلك يمكن لمراكز التّقييم أن تأخذ الشّكل التّـالي 

  :تتكون عينة المفحوصين من  

   أشخاص08-06عات تتكون من مجمو •

  يكون مستواهم وكفاءاتهم متقاربة •

  تكون أعمارهم متقاربة •

  ال يتعارفون قبالً •
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 مقّيمين آخرين نفسانيين    03تتطلّب وجود أخصائي نفسي لتنظيم مركز التّقييم مع واحد إلى            

  :أو غير نفسانيين ، والغير نفسانيين هم 

  ن للمترشّحينليسوا المسؤولين الهرميين المباشري •

  أن يكونوا خاضعين لتكوين على هذه المهمة •

  يمكن أن يكونوا تابعين للمصلحة أو اإلدارة المكلّفة بالتّوظيف •

  :تتضمن مراكز التّقييم عدة تقنيات ، ونجد دائماً  

  واحد أو عدة اختبارات في الوضعية •

  اختبارات كالسيكية  •

  عدة مقابالت ، لكلٍّ هدف معين •

  :قييم النّتائج ، فتكون دائماً متبوعة بـ أما لت 

  اجتماع تحليلي ، أو اتّخاذ قرارات جماعية مشتركة لمجموعة المقيمين •

  مقابلة تغذية رجعية ، يجريها المختص النّفسي مع كّل مترشّح •

توظيف لمنصب معين ، اختيار لتكوين معـين ،           : ويحمل مركز التّقييم هدف محدد ، مثل         

  .، لكن تكون دائماً محددة بشكل واضح ..أوسع البحث عن كفاءات للتّـأطير أو بشكل 

القدرات والكفاءات (  أبعاد ستّة 06استخدام أكثر من يستحسن عدم حسب الدراسات المجراة  و 

ة ، أين يجيبون بعبـارات واسـعة         دقّ مين ، فيصبح الهدف أقلّ    ة المقي قل مهم ـفاألبعاد الكثيرة تث  ،   )المقاسة  

   ذه األبعـاد  ه وأكثر .  نفسه اقييم في بنائه  قاط قد تدين مراكز التّ    ة خلق أثر هالو ، وهذه النّ      المعنى ، مع إمكاني 

ـ    صال ، القدرة التّ   افعية ، القدرة على االتّ    بات ، الد  القيادة ، الثّ   :  ، نجد  رواجاً فهي ،  صال الـشّ  حليليـة ، االتّ

  . سة وحس المؤس، سةة المؤسإستراتيجي :لعالي يمكننا إضافة صال الكتابي ، وللمناصب ذات المستوى ااالتّ

  

نجـد  قييم ومراكز تطوير المسار المهنـي ،        قارير حول االختالفات بين مراكز التّ     من أحسن التّ  و

 إنجازه من طرفتقرير تم Hugh Davenportو Scott Kerr  تجربـة  من خالل إجراء ، 1م1989سنة

  :الواردة   االختالفاتأهممن ، و تصاالفي شركة بريطانية لالتّ

  .  أكثر أطول ، وتقيس بذلك أبعاداًتستغرق مراكز التطور وقتاً 

  . يجب خلق جو ، أين يكون الخطأ مسموحاً 

جعيـة  غذيـة الر  ورة ، وهذه التّ   جعية خالل الد  غذية الر يتم إعطاء األفراد المقيمين لحظات للتّ      

ة ، وذلك على شكل اقتراحات ضروريحينة ، لكن بعدد محدود كي ال تثـقل على المترشّإيجابي .  

قد ، فهم يـشاركون     مسك والنّ جاه واحد ، فيتأرجحون بين التّ     المراقبون ال يقتصرون على اتّ     

صينيرورة ويساعدون على الفهم األحسن ، وذلك بتبنّي أدوار في السني والمرشدالمترب .  
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   .اً يوجد تمارين صعبة جد ما ، لكن الاستخدام تمارين صعبة نوعاً 

 للتّ  تقديم استبيان قبل بداية المركز ، فيكون سابقاً        يتم    قييمات من خالل الثنائي  ؤساءات ، الر  ،

  . اتيقييم الذّوالتّ

    التّ:  م طبيعي المركز يقوم على تقد مارين الخاضعة للمراقبـة ،     قيق بالقدرات ، التّ   عريف الد

صائح ، وبرمجة المقاييس    وجيهات والنّ  إلعطاء التّ  -ورةفي نهاية الد   - معتبر جعية، تخصيص وقت  غذية الر التّ

هذا االتّ  ف .ة  الضروري جاه يقد  م ميزة أساسي             د باإلطـارات الـشابة ة أخرى ، فمجتمع هذه المراكـز ال يتحـد

 ستفادة جميعـاً  اللفون في المنصب كثيروا العدد ،       ه في هذا المستوى يكون الموظّ     طة ، ألنّ  واإلطارات المتوس 

ة من المنهجي.  

  

  ة أيضاً تساعد هذه المنهجي       ة ، حيث في هذه الحالـة        ، على اكتشاف المدراء واإلطارات العليا القوي

 يكون المقي    همامية في المنصب ، ما يجعل     مون هم المدراء واإلطارات الس      فـي   اً مشتركين بشكل قريـب جـد 

 تاريخ  هالمقيمين ، جهد موضوعي لم يعرف     -ريننجد لدى المسي  ف،   م وتطوير المسار المهني   ـقييسيرورات التّ 

سات  المؤس.   وع  النّ هذا   وبذلك نجد أن ات ، ال يمكن استعماله في كلّ      من التقني ـ  ، تا الوضعي ب علـى  فيتوج 

ة ليل العمل تحالقيام بفسي  النّالمختصفي كّل مر.  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  : االستبيانات البيوغرافيـة-6-7

   :االستبيانات البيوغرافية تعريف -6-7-1
تي تحددنا هـي    فات الّ  الص إما أن  ": ة مزدوجة   على فرضي  االستبيانات البيوغرافية ترتكز تقنية   

تي دفعتنا للتورط في بعض أنواع األحداث البارزة        ا هي قدراتنا الّ    وإم ؛ من الخبرات في حياتنا      مبلورة انطالقاً 
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ـ    التين ، إذا تمكنّا من تقييم األحداث األساسي        وفي الح  . 1"في الحياة    ة ، يمكننـا اسـتخالص      ة لحياة الفرد بدقّ

  .معلومات حول كفاءاته وقدراته 

  

) حالمترشّ( نظام يسمح للمخاطب: " هاعلى أنّ  االستبيانات البيوغرافية2)Owens  )1976ويعرف

    رات ديموغرافية أن يصف نفسه بواسطة متغي  ة أو سلوك  ، تجريبية  ي  ،     لها عالقة   أين كان يفترض أو أثبت أن 

  ."  ةجاح في األهداف االجتماعية ، البيداغوجية ، والمهنيف والنّخصية ، قدراتها على التكيمع بنية الشّ

  

وتتحص بمساعدة استبيان   " المعطيات البيوغرافية  " على معلوماتها     االستبيانات البيوغرافية  ةل تقني

أغلبها معطيات    ،د االختيارات   متعد ـ         موضوعي  .ردـة تهدف للحصول على معلومات مفصلة حول تاريخ الف

ذ ه وتضم      ى  بة ، حيث    لبة والمتقلّ ه االستبيانات أسئلة كثيرة تختلف بين الصه يمكـن التأكّـد      ألنّ لبةالّصبـتسم

        ـ منها والحصول عليها من مصادر أخرى ، ما نسم ـ  المسماة   أما العوامل ؛   اإليجابي دـالتأكّيه ب  ،  بةمتقلّـال

 د منها بأقـلّ    عن سابقتها ، يكون التأكّ     ة ، وهذه المعطيات خالفاً    قة بسلوك الفرد واألحكام القيمي    فهي تلك المتعلّ  

خصية  للشّ ذين ال يرون سوى اختباراً    العمل ، الّ   فسين في علم النّ   هول بين المختص   بالذّ سهولة ، وترمي غالباً   

  د جيهها من طرف المترشّ   يى إذا أمكن تشو   حتّ لكن . داًغير محد     ها تشير  تها ، ألنّ  ح ، تبقى لهذه المعطيات أهمي

  .لبة بتناولها تي ال تسمح المعطيات الصلطة ، الّخص مثل السإلى بعض مظاهر الشّ

  

 هي كونها تستخلص    ،ة  رشيح في نقطة جوهري   عن استمارات التّ    البيوغرافية ستبياناتاال وتختلف

ة من طرف   خذ القرار ، وليس على األحكام القيمي       على هذه العالمة يتّ    وارتكازاً،   عالمةاإلجابات  من مجموع   

حين الحاصلين على عالمة أعلى      أين المترشّ  ،  نقطة اإلقصاء  د لذلك تحد   واستناداً .ذي يقرأ االستبيان    الفرد الّ 

قبولهم في المرحلة التّ    يتم   ين الحاصلين علـى نقطـة أقـلّ       حيرورة ، بينما المترشّ   الية من الس  رفـضهم   يـتم 

  .وإقصائهم

  

  

   : لالستبيانات البيوغرافية ةـبيعة النوعّي الطّ-6-7-2
     ة توظيف ، إالّ  لدينا مناصب شاغرة وأردنا تنظيم عمليحين للمنصب يفوق بكثير ما  عدد المترشّ أن

ـ     ـه التقني وم هذ ـوظ نجاح ضعيفة ، تق    ـن لديهم حظ  ـذيوإلقصاء الّ . ه  ـيجب توظيف   امـة على إعـداد نظ

   :1 مراحل06 إلى ذي ينقسم عموماًوالّللمعطيات البيوغرافية ، 
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    .زمة للوظيفة إعداد تحليل منصب ، لتحديد القدرات والخصائص الالّ-1

2-         وضع طريقة إلعطـاء عالمـات تنقـيط ،           خلق قائمة نقاط تتناسب مع مختلف المظاهر ، ثم 

 في كلّ قطة ترتفع    النّ بحيث أن ة     بع نفس النّ  ه اتّ  أو أنّ  ،ة  ح نشاط ما بدقّ   كر فيها المترشّ  ذة ي  مرشاط خـالل عـد

  . جريبقاط على سبيل التّ النّى، وفي هذا المستوى تعط) مواظبة(سنوات 

 ، الذين كانوا موضوع تقييم مـن        فين حالياً  يوزع االستبيان على عدد كبير من األفراد الموظّ        -3

 وماًئيس ، وعم  طرف الر الحاالت هذا العدد  شخص ، وفي كّل300نة االختبار أدنى من  ال يجب أن تكون عي 

  .ات ضعف عدد األسئلة  مر04ال يجب أن يكون أدنى من 

4- يتم    تـي تقـود   نة لتحليل إحصائي ، وذلك لتحديد ما نوع تركيبة األسئلة الّ إخضاع إجابات العي

ساء واألقلّيات ، وذلك من     جاه النّ مييز اتّ  نوع من التّ   د من غياب أي   قات للتأكّ  القيام بتحقي  ثم. إلى التنبؤ األمثل    

مييز التّخالل اختبار ضد.    

  . خاذ القرارالي اتّ تقييمهم ، وبالتّحين ، أين يتمهائي على المترشّ يوزع االستبيان النّ-5

مالئمة ، لذلك يجب أن تحتوي       واحد من األسئلة ، تصبح بسرعة غير         عديالت المرافقة لكلّ   التّ -6

ق من صدق نظـام      وذلك للتحقّ  -  سنتين مثالً   كلّ -على مراجعات منتظمة    المعطيات البيوغرافية    أنظمة   كّل

  . صحيحات الالّزمةنقيط ، ومباشرة التّالتّ

  

   : المعطيات البيوغرافية صدق-6-7-3
 االختيار المهني والمتعلّق بالقيمة التنبئيـة       اتة من تقني  ذي يراودنا كلّما قابلتنا تقني    نفس االنشغال الّ  

دىة ، وم  للتقني فعالي   تها في التنب  حة للمترشّ ؤ باألداءات المهني  . صـالحة ؟    االستبيانات البيوغرافيـة  ة  فهل تقني 

  قاط المحصلة من االستبيان واألداءات الالّحقة في العمل ؟اك عالقة بين النّنوهل ه

  

ة تعتبر من ضمن     المنهجي  بأن ،  االستبيانات البيوغرافية  ةة حول صدق تقني   راسات المجرا الدتقول  

فمن خالل دراسات،ؤ أحسن وسائل التنب Reilly et Chao   2م1982سنة ،ات المختلفة لالختيار  حول التقني

قيـيم   والتّ غرافيـة االسـتبينات البيو   ي تم تحليلها ، فقـط     ات التّ تقنيال من بين كلّ   : "ه  المهني ، استخلصوا أنّ   

دته دراسة ما أكّ. "ات تعطي صدق يعادل صدق االختبارات بالثنائي Hunter et Hunter) 1984(3  مـن 

 : بالنجاح في المنـصب ، هـي      أحسن ثالثة وسائل للتنبؤ      كروا أن ذحيث  حليل ،   التّ-خالل دراسات ما وراء   

  .ات البيوغرافية  االستبينو، جارب في مكان العمل التّ، اختبارات القدرات 
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على   ، عرف بشكل أقرب وأكثر عمقاً    إلى التّ   االستبيانات البيوغرافية  ةبتقنياهتمام الباحثين   أدى  لقد  

زاتمميرين إلى استخدامها في سيرورات االختيار المهني تدعو المسي ها ـ، ومن أهم:  

ألسـئلة علـى جميـع      حين ، فهي تطرح نفس ا     جاه المترشّ  عادلة اتّ  بمعنى :رص  ـتكافؤ الف  

  . ةريقة وبنفس الدقّ، بنفس الطّ  اإلجاباتحين ، وتقوم بمراقبة وتقييم كّلالمترشّ

جاه بعض الجماعات ،    مييز اتّ تي تقود إلى التّ   قادرة على إقصاء األسئلة الّ    أي   :ز  ـمييعدم التّ  

االستبينات البيوغرافيةةوبذلك فتقني ـ ال تعاقب األقلية ات العرقي.  

ـ     ـ غير مكلف  وهي :كلفـة  غير م    إلعطـاء العالمـات     اج إلـى مخـتص    ـة ، فهي ال تحت

  . معلوماتي رز اختبار فحين ، فيكفي فقط جمع نقاط االستبيان للحصول على العالمة ، ذلك كأيللمترشّ

  

الح وصادق ، يجب أن يكون هناك عدد كبير مـن            ص للمعطيات البيوغرافية للحصول على نظام    و

تستعمل عادة إلنجاز فرز أولي سريع ، وذلك عنـدما يكـون    ، فراسةن في المنصب محّل الد   فياألفراد الموظّ 

هادات ة على أصحاب الـشّ    ق خاص فهي تعتبر وسيلة اختيار أولي ممتازة ، وتطب        . حين عالي جداً  عدد المترشّ 

   .اًح لمناصب مشابهة نسبيذين يبحثون عن أول منصب ويترشّباب الّوالشّ

  
ـ     :  عن عملية االختيار ، فمثالً     عيين بدالً أن تساعد في الحكم على التّ     يمكنها   سة إذا قامـت المؤس

ح  مترشّة تقييم كّلين ، فيمكن من خالل هذه التقني لمناصب البائعين واإلداري   -في نفس الوقت  -بعملية توظيف   

 تسمح بتوجيـه    ستبينات البيوغرافية االفتقنية  . سبة للمنصبين مرة واحدة ، وذلك بمساعدة نفس االستبيان          بالنّ

  .تي تناسبهم أكثر حين نحو المناصب الّالمترشّ

  

 تصبح مكلفة ولـيس     االستبيانات البيوغرافية  تكلفة   ح ضعيف جدا ، فإن    إذا كان عدد طلبات الترشّ    

ر معلومات عن تي توفّ ، والّمساعدة للقرار الي نقوم بالعودة إلى استبيانات أخرى من نوعوبالتّ. لها مردودية   

ح ال يجيـب عـن أسـئلة ذات          ، ولكن تختلف في كون المترشّ      عالمة إجابة   ح ، أين تعطي لكلّ    حياة المترشّ 

دة خيارات متعد.  

  

  :ي ـ الفحص الطّب-6-8
  :ي ـ مفهوم الفحص الطّب-6-8-1

ـ إلى جانب المعلومـات المتعلّ    -خص المناسب في الوظيفة المناسبة له       ب عملية وضع الشّ   تتطلّ ة  ق

ة علـى أداء     معلومات أخرى عن حالته وقدرته الجـسماني       -تهوشخصي،  الته  ح للوظيفة ، مؤه   بخبرة المترشّ 

  .واجبات الوظيفة ، وهذه المعلومات ال يمكن الحصول عليها ، إالّ عن طريق إجراء الفحوصات الطّبية 
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 ستعين بخبـرة  ، في بعين االعتبار    ة للوظيفة ة والبدني روط الجسمي  الشّ قائم بالمقابلة فيجب أن يأخذ ال   

إدراجها كتعليمات فـي تحليـل   الي بالتّ و ؛ة  روط الجسمي شدة الشّ ومساعدته لتحديد طبيعة ، درجة ،       والطّبيب  

د ،  ـتي لها كشرط وحي   وتعتبر حالة تطبيق هذا الفحص لوحده نادرة ، سوى لوظائف العمال الّ           . مركز العمل   

  .ي ـالجسم اط ـشالنّ
 

 ،ر المهني  ، ظروف مانعة للمهن والوظائف ، بطريقة ال تخرج عن إطار الس            بيب غالباً لطّويذكر ا 

  .ة المهني بحيث يندرج تدخّل طبيب العمل في إطار الوقاية من حوادث العمل ، وفي الحماية من األمراض 
 

ل  أين يـشكّ   ،ي  ة مدرجة في الفحص الطب    الفيزيولوجي-فسيةة والنّ المظاهر الحواسي وغالباً ما تكون    

  تدخل شروط  ف فين واإلطارات سبة للموظّ  ، بينما بالنّ   "الختيارلالمعيار الوحيد   "  الية أحياناً لبعض الوظائف العم

ذي يجري الفحـص ، أن      بيب الّ ب على الطّ  جالي في  وبالتّ . خصي والعقلي أكثر أهميةً   أخرى على الصعيد الشّ   

ح ومدى توازنها مع قدرات المترشّة للوظيفةيكون على علم باإلدخاالت الجسمي .  

  

  :ار ـي في مراحل االختي ترتيب الكشف الطّب-6-8-2
 وعـادة . هائي لتشغيله    لفحص طبي قبل القرار النّ     -خالل عملية االختيار  -ح   المترشّ يخضع أحياناً 

رض لها فـي    تي تع ته والحوادث الّ  ح عليه ، تدور أسئلته حول صح       يكون على شكل استبيان يجيب المترشّ      ما

ل الفحص الجسمي هذا االستبيان السابق ، وفي بعض األحيان يكم.  

  

     يضمن هي في المراحل األخيرة من االختيار ، وذلك كونوهناك أسباب معقولة لوضع الفحص الطب 

قد تمر فتـرة زمنيـة      فخص الصحية في أقرب وقت ممكن الستالمه العمل ،          توفّر معلومات عن ظروف الشّ    

  أن إالّ. حية  تطورات في حالة الفـرد الـص      خاللها   تحدث   ،ى نهايتها   ن بداية إجراءات االختيار حتّ    طويلة م 

ـ ل اًـسة ألخرى ، وذلك تبع    يختلف من مؤس  قد  ترتيب مرحلة الفحص الطبي      و لطبيعـة الوظيفـة     أشاط ،   لنّ

وظيفـة قائـد    : مثل،   ولىخذ الفحص فيها كمرحلة أ    ؤ بعض الوظائف قد ي     حيث أن  ؛والواجبات المنوطة بها    

  .ة اإلبصار، وسالمة الجسم من العاهات أو اإلصابات  تزداد درجة الحاجة إلى قوفهناارة ، ائرة أو السيالطّ

  :ي ـ أهداف الفحص الطّب-6-8-3
، فـسية    النّ  ، ح اإلرهاقات الجـسمية   ضرورة الفحص الطبي في تحديده لمدى تحمل المترشّ       تكمن  

   :1هاأهم، ة إلى تحقيق أهداف رئيسي ذلكب صبويف ، لمنصبلواالنفعالية 
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فه الـصحية ،    وفق مع حالته وظر   تي تتّ  يضمن وضعه في الوظيفة الّ     حيثف ،   حماية الموظّ  

  .ة ات قد ال تتحملها ظروفه الصحيف بواجبات ومسؤوليإذ من الجائز أن يكلّ

 تعيين  لمصاب بمرض معدي ، إذ أن     م للوظيفة ا  فين ، وذلك باستبعاد المتقد    حماية باقي الموظّ   

   .تههم طبيعة العمل إلى مخالطن تضطرخص قد يؤذي زمالئه في العمل ممهذا الشّ

 ولالستفادة مـن    -سةمن وجهة نظر المؤس   -ف على أكمل وجه     ضمان االستفادة من الموظّ    

 وظيفـة ، لتحـدد      ة بكلّ تي يمكن الحصول عليها من الفحص الطبي ، يجب تحليل البيانات الخاص           البيانات الّ 

  . فة بها الوظيفة المكلّتي تفرضها طبيعة المهامروط الصحية الّالشّ

  .  تفادي مشاكل الغياب ، والمرضى ، وحوادث العملقتقليل تكاليف العمالة ، عن طري 
 

  لكن رغم أهمي ة وإلزامي      ي ، نجد بعض المؤسه في حالـة    سات تحاول استبعاده ، ألنّ    ة الفحص الطب

  .ة بموجب ميثاق الحقوق والحرياتقضائيالمالحقة الإلى يلجأ حية ، قد خص على أساس حالته الصرفض الشّ

  

  :ي ـفسشابه بين الفحص الطّبي والفحص النّ نقاط التّ-6-8-4
فسي والفحص  ة متشابهة بخصوص دور الفحص النّ     إيجاد نقاط قو  ،   يمكننا على ضوء ما سبق ذكره               

   :1قاط ، ومن بينها النّروري ذكر بعض أهمه من الضي عملية االختيار ، وارتأينا أنّفالطبي 

      ي ، يتمح بغاية وطرق الفحص ، وبحقوقه في عمليـة          إعالم المترشّ  قبل بداية الفحص الطب

ي االختيار ، ومن األفضل تزويده بالمعلومة من خالل تعليمة كتابية مصاحبة لألمر الطب.  

، مـع    الفحص الطبي معطاة على شكل تعليمات ، بألفاظ موجزة قدر اإلمكـان   تكون نتيجة  

  .  ال يوجد اعتراض لسبب طّبي أواعتراض لسبب طّبياإلشارة الوحيدة 

،  ح أن يسحب ترشيحه   سة ، في حالة ما قرر المترشّ      قرير لرئيس المؤس  بيب التّ ال يعطي الطّ   

  . نتائج الفحص الطبيل تهبعد معرف

  .عقيب على ما جاء فيه عليق على نتائج الفحص الطبي ، والتّح الحقّ في التّرشّإن للمت 

 معارضـة   . نتائج الفحص الطبي ، والمطالبة بفحص جديد         عن ضد  في الطّ  ح الحقّ للمترشّ 

  . في إرضائها ، وذلك من خالل المطالبة بحضور شخص ذو ثقة لديها الحقّ

  . قة جد سريةيتم معالجة معطيات الفحص الطبي بطري 

  :زاع ـ مناهج اختيار محّل ن-6-9
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ريقة الّ  الطّ إن    فيها ، تبدو في بعض األحيان غريبة ومدهشة ،         سات موظّ تي تختار بها بعض المؤس

 إالّ أن ق أساساً ذي يطرح نفسه في إطار هذه المناهج ، يتعلّ        ؤال الّ  الس  ـ   ة الّ  بالقيمة التنبئي سة ،  تي توفّرها للمؤس

  ها ؟ ـؤدي هذه المناهج وظيفتـهل ت: و ـتها في االختيار ، وهيومدى فعال

  

  ها ؟ـنة تؤّدي وظيفت كيف نعلم أّن منهجية اختيار معّي-6-9-1
 استطاعت مقاومة طـرق إقـصاء       اها تؤدي وظيفتها ، إذ    ة اختيار أنّ  ن منهجي  ع نستطيع أن نقول  

  : زمةروط الالّ الشّير مقبولة ، ونذكر بذلك أهمات الغدفة ، والنظري ، الصالفحص العلمي لحاالت الغشّ

  : ، همانة شرطان ر في العييجب أن يتوفّ :  من خاللها االختباريتي يجرة الّنة المرجعّيالعّي -1

 لة وكبيرة كفاية نة ممثّأن تكون العي.   

  . ة منها وال تقتصر فقط على اإليجابي، نة جميع المظاهر ل العيوأن تمثّ 

.  فـرد    300 ، ومن األحسن أن تقـارب         فرداً 30أكثر من    :نة كبيرة   ن تكون العيّ   يجب أ  -2

  فحسب القوانين اإلحصائي ة األساسي   ة ، تعطي العي وبالتالي غيرة نتائج خاطئة    نات الص ، دفة  يمكن لقوانين الـص

ل عليه ، بتركنا فقط قوانين      حصبما نت تائج  النّ مقارنة   ب دائماً جفي .ة  تائج اإليجابي  من النّ   كبيراً أن تعطي عدداً  

الصي هذه التقنيدق الخارجي تأكيد الّصة بـدفة تلعب دورها ، حيث نسم.  

ـ    ذي يقوم بالتنب  خص الّ  يجب أن ال يعرف الشّ     -3 ة لألفـراد الخاضـعين     ؤات ، األداءات الحقيقي

ـ    النّ كّل ، وإالّ فسيسقط     تنبؤات األعمى ة  غة التقني يه باللّ وهذا ما نسم  . لالختبار   ـ  جـاح الّ ت عليـه   صلذي تح

   .االختبارات بسبب هذه المعلومة 

 ،  اًة ، وذلك بشكل حاد جد     شويش من طرف المعلومات الخارجي    ض للتّ تائج أن تتعر   يمكن للنّ  -4

  .أثير تحت التّهعووقب يكون هو نفسه غير واعي قد مادفة، كؤ أعلى من قوانين الصل على مستوى تنبيتحصف

ـ ن ال تكون لألفراد الخاضعين لالختبار ، وال األفراد القـادرين علـى ال              يجب أ  -5 ثير فـي   أتّ

  في حالة اختراق هذه القاعدةف. ؤات قبل قياس األداءات  األداءات، معرفة بالتنب حريف تائج إلى التّض النّ، تتعر

اتي الكاملؤ الذّالتنّبيه من خالل ما نسم .  

جاه سيكون بطبيعة    وهذا االتّ  ، ) سذاجة بكّل(ها صحيحة   لى أنّ قرير ع خاذ مصطلحات التّ  اتّعدم   -6

ن لهم بطريقة   ؤميذي يحثّهم أكثر ، و    يء الّ ذين تحصلوا على الموافقة ، الشّ     حين الّ جاه المترشّ  اتّ الحال ، مشجعاً  

ة األداءات الممتازة موضوعي.  

ر على أحكامه   تؤثّقد  قرير  ءة التّ قرافخصي للمدير ،    أي الشّ ز تقييم األداءات على الر    اارتكعدم   -7

  . حقةالالّ

بحيـث  ،  روا بذلك   تي كانوا موضوعها ، فيمكن أن يتأثّ      ؤات الّ حين بالتنب ال يجب إعالم المترشّ    -8

دة ، بينما في الحالة المعاكسة قد يدفع بهم         ؤات جي لك في تشجيعهم لمضاعفة الجهودات إذا ما كانت التنب        ذيزيد  

  .ابعة ي عن المتلى التخلّإ
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 عندميالً  نجد  :  فمثالً  ، ماذج ، ومع نتائج خادعة أحياناً     طابق مع النّ   للناس ميل للتّ    أن نجد أيضاً  -9

وهـذا  . اس على علم بخصائص أبراجهم      من النّ  %50 ، مع العلم أن    منبسطينهم  عتقاد بأنّ إلل األبراج   بعض

 . وتكيفهم مع صورة نموذجية معينة يؤكّد بأن األثر األساسي كان ناتجاً عن توافق بعض األشخاص

  

ذي يجيب عن كّل أسئلة الفعالية ، الممكن طرحها بخـصوص           حقيق العلمي ، هو الّ    وبذلك فإن التّ  

ة لمنهجية االختيار المهني القيمة التنبئي. 
  

  :حليل الخطّـي  التّ-6-9-2
  : مفهوم وأبعـاد -6-9-2-1

ة ضـمن   خصية ، ويصنّف كمنهجي   اهج الممكنة لفحص الشّ   ل الخطّي واحداً من المن    ـحلييعتبر التّ 

فردات اإلسقاطية ، أين يعطي الالتقنيمظاهراً لشخصي ه ـكتابتهو  ، ته تحت شكل ذو معنى خاص.  
 

خصية ولالختيار المهني ، على تحليـل كتابـة         حليل الخطّي كمنهجية لدراسة الشّ    وبالتّالي يعتمد التّ  

حليل الخطّي تقوم علـى     وذلك ألن منهجية التّ   . خصية  ى إسقاط بعض خطوط الشّ    الفرد ، باعتبارها قادرة عل    

خصية المتفردة ، وأحـسن وسـيلة   ، وبالتّالي فهي أنسب إسقاط للشّ" ابتان متماثلتان ـال يوجد كت " مة أن   مسلّ

  .خصية لدراسة الفروق الفردية وإظهار سمات الشّ

  

ة ، ذات رجمة للحركة ، حيث تمثّل ميزة شكليالتّ"  : ها الكتابة ، على أنّ 1L.S.Wittlichيعرف ف

  .ة ، وتستجيب جيداً لإلدراك المنهجية أصبحت موضوعي، فالكتابة تتكون من حركات تعبيري"طابع شخصي 
 

ة الفرد ة تهدف لوصف شخصيتقني: " حليل الخطّي بأنّه  عن التّ)J.H. Michon2  )1871ويقول

فسية للفرد واسـتعداداته الداخليـة ،       بدؤها هو أن حركة وشكل الخطّ يعكس الحالة النّ        عن طريق الكتابة ، وم    

 وإنّما يعتمد كذلك    ،) التعلّم  ( قافية االجتماعية   فعملية الكتابة هي سلوك تعبيري ال يعتمد فقط على العوامل الثّ          

ّل كتابة وكّل كالم هو إبراز مباشـر  حليل الخطّي ، أن ك  ، وتعتبر مختلف تيارات التّ     "على العناصر العاطفية    

  .للكائن الباطن ، الفكري واألخالقي  
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حليل الخطّي عن غيره من المناهج في نظرته التشخيصية ، إالّ أنّه يقـدم              وعموماً ، فرغم تميز التّ    

مها غيره من التقنيزات ونفس الحظوظ واألخطار الّتي يقدات اإلسقاطية نفس الممي.  
 

الختالفات الموجودة  ارغم  لكن  حليل الخطّي على مظاهر مختلفة ،       استداللي، يرتكز التّ  فككّل نظام   

  ، هايـة هامش البداية والنّ   :حليل الخطّي ، نجد في الكثير من األحيان نقاط مشتركة ، من أهمها              بين مناهج التّ  

امتـداد   ،   )االتّساع( العرض  ،  الفراغ بين الكلمات    ،  الميل  ، الفراغ بين السطور   ،   تزين أو بساطة الحروف   

أبعـاد  ، االنتظام  ، مسار السطور المكتوبة ، الضغط ، درجة الربط في الكتابة ،   الشّكل،  الكتابة على الورقة    

حليل الخطّي  يعتمد التّ و . لسطرااختالف أبعاد الحروف ألعلى وأسفل       ،   جاه الحروف اتّ ،   رعةالس،  الحروف  

ـ  ر جانب كبير من الخطوط الشّ     قاط ، في إظها   النّهذه  على   ـ     : خصية المتعلّقة ب ة ،  المزاج ، الطّباع ، االنفعالي

االجتماعي        الد في التّ      ..يناميكية ، اآلمال ، التحكّم الذّاتي ، الحس ة يستنتج المختصحليـل الخطّـي    ، ومن ثم

   .خصيةصفيحة للشّ

  

  :حليل الخطّـي  دراسات حول التّ-6-9-2-2

ة لالختيار من ثقافة إلى أخرى ، فاستعمالها قليـل فـي            ي كمنهجي حليل الخطّ  التّ اللّجوء إلى يختلف  

اريخي الّذي مرت به    وبإلقاء نظرة على المسار التّ    . إنجلترا والواليات المتّحدة ، وهي أكثر رواجاً في أوروبا          

راسات الّتي عالجت الموضوع بشكل متقنيالد ق ة التّحليل الخطّي ، نستعرض بعض أهمعم:  

فمنذ القرن الحادي عشر ، الحظ الصينيون العالقة الموطودة بين الكتابة والـسمة ، وفـي                 

 ابع عشر نشر العالم اإليطالي      القرن السC.Baldi1    ّل دراسة حول التمهـا  . فـسي للخـطّ     فـسير النّ   أوودع

J.H.Michon2 )1876(     ّة      ، بحيث أعطى لهذه التنظام الخطّ ، وأشار في كتابه     قنية اسمها وطريقتها النّظامي 

 .أن دراسة الخطّ تفيد في التعرف على خصائص صاحبه 

 ، فقد ربط بين الكتابة واإلشارات الـصادرة مـن الجهـاز             )3H.M.Preyer) 1895أما   

ممي ن أنزات الخطّ وخصائصه ثابتة ، سواءاً كانت الكتابة باليد اليمنى أو اليد اليسرى العصبي ، وبي. 

 نقطة ، لكّل منها خاصـية        18 ، ببناء مقياس من      )4J.C.Jamin) 1940–1959قام  كما   

ريقة ، وعدم كفاءتها فـي التنبـؤ بـسلوكات          معينة ، لكن بالربط بينهما وبين الخطّ ظهرت صعوبة هذه الطّ          

 .األفراد
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       راسات أكّدت صدق هذه التقنيبعض الد الة للت       فرغم أنؤ  ة ، إالّ أنّها تبقى غير فعبنبلوك المهن الس ،

  :ة التاليخالصات  خالل النم ، م1983 سنة  Klimoski et Rafaeli 1ةدراس أظهرته الّذيالشيء 

فمـن  .  ، على األقّل في مدة بضعة أشهر ، ماعدا التّغيير المتعمـد              ًكتابة الفرد ال تتعدد أبدا     •

  . جيد ، خاصة في حاالت االختيار السهل الحصول على كتابة أكثر تطبيقاً عندما نريد خلق انطباع

 مختلفة ، فتناسـق     همجاهاتاتّإذا كانت   وافق ، حتّى    ييمات المحلّلين الخطيين لديها ميل للتّ     ـتق •

  .تائج عند المحلّلين الخطيين تظهر أعلى من تلك المتعلّقة بالقائمين بالمقابلة النّ

  .ل تجاري ، معبرة برقم األعمال  لممثّحليل الخطّي ال يسمح بالتنبؤ باألداءات في البيعالتّ •

  .حليل الخطّي ال يظهر ما إذا كان الفرد ديناميكي أو بليد التّ •

 . حليل الخطّي ال يحدد األفراد المصنّفين كعصابيين التّ •

 .حليل الخطّي قادر على تمييز رسالة حقيقية لالنتحار من الخدعة التّ •

 . ن تنبؤات المحلّل الخطّي كوين المهني ال يبدو أنّه يحسن مالتّ •

زيادة على أن التّنظير حـول  : " ان ركذ ي Klimoski et Rafaeliففي الخالصة العامة لتقارير

حليل الخطّي تتطابق ، لتستخلص     راسات حول التّ  قطة يعاني من نقص منهجي خطير ، إالّ أن أغلب الد          هذه النّ 

    ل  بأنّه لم يتعلّق األمر بمنجينفس النتيجة التي أظهرتها      " . للبقاء   ةـة تقييم مؤه راسات الحديثة ، حيث تضع     الد

  .دفة حليل الخطّي على نفس مخطّط الصفي أغلبها التّ

  

  :حليل الخطّي  التّةمنهجّيصدق  -6-9-2-3

قد والجدال ، وال تزال الدراسـات تبـين بوضـوح           واجه موجات من النّ   ي ي حليل الخطّ التّزال  يال  

حليل الخطّي البحث   فرغم محاولة مناهج قياس التّ    .  المتعلّقة بصدقها كمنهجية لالختيار المهني       اختالف النتائج 

ة ة وشـمولي  فسير ، وتزال تفتقد لواقعي    عن وسيلة قياس دقيقة ألشكال الكتابة ، إالّ أنّه ال يزال ينقصها سداد التّ             

أكيد الّتي   ـفدرجة التّ . ة المظهر الشّكلي للكتابة     وديناميكي  حليل الخطّي من التقـاط      في التّ  يتمكّن بها المختص

فسية للقـدرات ،    خصية ، لم تصل بعد إلى مستوى الثّقة والثّبات الّتي تمتاز بها االختبارات النّ             الخصائص الشّ 

  .اإلسقاطية ختبارات االوال حتّى 

  

تي تشكّل خليطاً جيداً    اس ، والّ  خصية الّتي تتواجد لدى كّل النّ     نالحظ بأنّنا نتعامل مع الخطوط الشّ     ف

 يـتم    ال الًمـث لعدة نقاط هامة ، ف    ذلك  وقد يرجع    .من الكلمات ، وهذا ما يجعل من الخاصية الفردية مختفية           

خصية ، والّتي تمثّل    ات أخرى لفحص الشّ   حليل الخطّي كدروس مستقلّة ، بل هي مذكورة بجانب تقني         تعليم التّ 

  .ن التمكّن من التكلّم عن تكوين مركّز مارين ، وذلك بدوموضوع بعض التّ
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فسي أن تكون بحوزتـه      النّ اً من المختص  ـة اختيار يكون مطلوب   حليل الخطّي كمنهجي  سبة للتّ وبالنّ

ب كما تتطلّ . على ورق غير مسطّر وباستخدام قلم أو سيالة عادية         ذلكومكاتيب مختلفة للفرد المعني باألمر ،       

  .ة غير قائمة بذاتها ، وهذا ما يجعل منها منهجي..راسي، العمر، المستوى الدالجنس : حولأحياناً معلومات 

  

ـ             طلب التّ يعتبر   ل اتّصال بين المترشّـح والمؤسل كاشف للمترشّح ، وذلك كونه أوسة  رشيح أو .

 ة بل على العكـس لب عموماً ، مكتوباً بطريقة واضحة وبشكل جميل ، وأن تكون غير نموذجي           فيكون هذا الطّ  

  ذلك يمكننا الت  بو . ثقة عالية ب وتوحيقابة ،   مكتوبة تحت الرترجمـة  علـى   تأثير نموذج الكتابة الملقّن     ل قطر

  .ة واالصطناع سائل شيئاً من المنهجيوع من الرهذا النّة إكتساب مكانيح ، وإيوتفسير طلبات الترش

  

، مكتوبة من طرف أشـخاص  يومياً سات نسبة كبيرة من طلبات الترشّح الّتي تتلقّاها المؤس       ويوجد  

 نقدم على التّحايل فنحاول مساعدة بطّال في إيجاد عمل من           -وبدافع النية الحسنة  -فأحياناً   .حين  غير المترشّ 

 يحرروا  سات أو الهيئات المختلفة ، تدفع بالمترشّحين بأالّ       كما أن المؤس   .خالل تحرير طلب العمل في مكانه       

   .م ، وذلك محاولة لتقديم طلب ترشّح بطريقة أكثر إقناعاً طلبات ترشّحهم بأنفسه

  

اإلمضاء هو واحد من مختلف المكونات للتّحليل الخطّي ، أين لقي نوعاً من المبالغة من طـرف                 و

التّحليل الخطّي لإلمضاء ، يرتكز على المقارنة بين الخطّ والحرف والـصفات             ف .الهاوين في التّحليل الخطّي     

من المؤكّد أن التّحليـل الخطّـي        و .مضاء ، كمكانها في أسفل الرسالة وخصائص هذا اإلمضاء          الرسمية لإل 

يفحص بدقّة اإلمضاء كتجسيد لألنا في الكتابة ، وهذا بدون تعميم ، ولكن ذلك في اإلطار البنيـوي وبجانـب             

  .مميزات أخرى 

  

، مـا   .. " يح المكتوب باليد إلـى      رشيرسل طلب التّ  " حفي عبارة    ما نجد في اإلعالن الص     وغالباً

 أيـة   إالّ أنّـه ال توجـد      ، في التّحليل الخطّي لفحصها      سيتم إرسالها إلى مختص   لبات  يعطي فكرة أن هذه الطّ    

وبالتّالي .  ال يتضمن كثيراً العودة إلى التّحليل الخطّي  رشيح مكتوب باليد   طلب التّ  عبارةف ذلك ، وسيلة لمراقبة   

ة مع العمـل الـدقيق      مكانة معتبرة ، بموجب أنّها كتابة جميلة وتصبح على عالقة ارتباطي          سيكون لخطأ هالو    

  .والمتقن ، الّذي تم ذكره في الحاالت السابقة 

  

  :نجيــم  التّ-6-9-3
نجيم يتطلّب نوع قافات ، يمكن لصفيحة المترشّح أن تخضع لرأي المنجـم ، إالّ أن التّ     في بعض الثّ  

ة واألقمار السماوية الّتي تبتعد عنّـا       ة األجسام الفلكي  ة بين وضعي  ألنّه ال توجد أية عالقة علمي     من التصوف ،    

  .وئية ، وقدرة فرد ما على بيع المالبس ضالنين سال مئاتب
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نجيم ، تكثر خاصة على الشّهادات حول دقّة كـشف          فالحجج واألقاصيص الّتي تروج في صالح التّ      

فنجد بأن صياغة األبـراج       . الحيلةجاح تفسر غالباً بنوع من      ة األبراج ، وهذه الحاالت من النّ      الع أو قراء  الطّ

والنّاس غالباً ، يميلون أكثر إلى اإليمان باألبراج ،         . تكون بعبارات عامة يمكن أن تمس وتطبق على الجميع          

  .إذا ما كانت في صالحهم 

  

 قة الفعليوضع إعالن مضمونه     1م1979ففي سنة   . حقيق  بر صعبة التّ  ة لهذه األبراج ، تعت    ـفالد ، 

 ألي شخص يأتي بدليل علمي صالح ، لوجود عالقة بين األبراج السماوية والشخصية ، ولـم                  ليرة 500منح  

  .يأتي أحد للمطالبة بالمبلـغ 

  

     تحليل تواريخ    اتّخذت كركيزة لها   2 دراسة نجيم ، نذكر  ة التّ ـوكمثال  للبحث الكالسيكي حول فعالي 

نجيمي ، تساند وتؤكّد بأن برج      فكير التّ فقد كانت أغلب المدارس ذات التّ     .  فنّان وموسيقي    7233: الميالد لـ   

     ر من طرف كوكب الزالميزان مسي       مواليـد بـرج          . هرة ، وهو مشترك مع الفن التّحليل أظهر بـأن إالّ أن

كما أقيمت دراسات أخرى حول الطلبة ، أظهرت        . راج األخرى   اً أو موسيقى من األب    ـالميزان ليسوا أكثر فنّ   

  .لبة والمواضيع الّتي يدرسونها عدم وجود عالقة بين أبراج الطّ

  

          هجوم الشّروط العلمي مود ضدة الكواكب  وضعّية ، أال وهو     إالّ أنّه هناك عامل واحد استطاع الص

مـيالً عنـد بعـض      Michel et François Gauquelin3 فلقد الحظ الباحثان الفرنسيان؛ لحظة الوالدة

 رياضـي  2088عنـد  : األفراد المشهورين ، حيث أظهروا نفس شكل الكواكب في لحظة الـوالدة ، فمـثالً         

    يخ فوق األفـق ، أوروبي ذوي مستوى عالمي ، لوحظ وجود ميل خفيف إلى الوالدة لحظة تواجد كوكب المر 

ـ     أو بالضبط لحظة تجاوزه أعلى ذروة في ال        وآثار أخرى مشابهة    . يخأثر المرّ سماء ، والظّاهرة تم تسميتها ب

المشاهير ، فنجد العلماء المشاهير يميلون إلى أن يكون لديهم جميعاً كوكب زحل فـي       غيرهم من   تم إظهارها   

وضعية ، بينما المؤلّفين فيظهرون ميالً لتواجد كوكب القمر في هذه الوضعيات ة عالية أو في القم.  

 جداالت عنيفة ، لكنّها تماسكت فـي هـذه العاصـفة ،             M/F.Gauquelinفقد أثارت دراسات    

ـ                 فهي ال تنطبق سوى على أشخاص ممي ، زين ،  واستطاعت أن تفرض وضع خالصاتهم في إطارها الخاص

  .وتمتاز بأثر ضعيف جداً ، ال يسمح لها بتطبيقها في سيرورات االختيار 
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  : ـي قييـم الذّات التّ-6-9-4
لب من المترشّحين بأن يقوموا بتقييم ذاتي ألنفسهم،        قنية في االختيار المهني ، على الطّ      تقوم هذه التّ  

خص األكثر علماً ومعرفةً بنفسه ، وهو الوحيد الّـذي يمكنـه            وتعتمد في ذلك على مبدأ أن المترشّح هو الشّ        

، وهذا ما يعطي منبعاً للمعلومات أكثـر ثـراءاً          مالحظة ردود أفعاله وسلوكاته في المواقف المختلفة للحياة         

ا يجعل منه منهجية اختيار سريعة ، غير مكلفة وجذّابة وكماالً ، مم.  

  

  : قنية إرغامات ثقيلة الوزن ، نذكر من أهمها لكن ولألسف ، تحمل هذه التّ

جي الّذي  عدم معرفة المترشّح للمميزات المكتسبة من أجل المنصب ، حيث أن الفرد الخار             

  .يملك الخبرة في المنصب ، يكون في موقع أحسن إلعطاء رأي صائب 

 فبعض  ،ال يستعمل المترشّح قاعدة المعطيات الّتي يملكها بخصوصه بكّل الفعالية المكتسبة             

األفراد يكونون غير قادرين على تقييم غيرهم ، فكيف يكون من األحسن أن يقيموا أنفسهم ؟ فالفرد الخارجي                  

 . مترشّحين مختلفين ، تكون لديه عوامل مقارنة أكثر ثراءاً من المعني باألمر لوحده 06ي يقابل مثالً ذالّ

ذي نكونه حول أنفسنا ، هو بطبيعة الحال محرف وخاطئ ، وبالتّالي فمن المؤكّـد أن                فاالنطباع الّ 

 .نسيء تقدير قدراتنا ، وهذا ما أظهرته عدة دراسات في هذا المجال 

اً على اسـتعداد    ـة ، فهل نحن حقّ    ى في حالة ما تمكّنـا من تقييم أنفسنا بكّل دقّة وفعالي          وحتّ 

 بكشف خبايانا وأسرارنا خالل جلسة توظيف ؟

  

   متفر ة       وبسبب المعطيات الجدحاولة للفصل في هذا الجـدال       كمقة ، نلجأ إلى المالحظة التجريبي. 

  Reilly et Chao1قـام م 1982قنية ، ففي سنة بئية لهذه التّراسات ضعف القيمة التنلقد أظهرت بعض الدف

   .0.15ط صدق نسبته  فرد ، حيث أظهرت متوس545نة مجموعها  دراسات قائمة على عي03بتنظيم نتائج 
 

قييم الذّاتي كتقنية ، دراسة حول صدق التGeorge et Smithّ 2 أجرى كّل من م1988وفي سنة 

فتحصلوا علـى معامـل صـدق        . نيوزيلندا عامل موسمي في     176نة تضم   ى عي ، وذلك اعتماداً عل    اختيار

وبتنظيم هذه النتائج مـع     .  لنسبة االستقاالت بعد التوظيف      0.21 لتقدير األداءات في العمل ، و      0.19يساوي  

  . تقريباً 0.16 ، نتوصل إلى معامل يعادل Reilly et Chaoنتائج دراسة 
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  : ـات ّينائقييم بالثّ التّ-6-9-5
بالّزمالء نائيات أو قييم بالثّ ة التّ تقني    ها األمريكيون ، هي طريقة تستخدم منذ القدم وال تقّل          كما يسمي

عن التّةًجاذبي 03ة تحمل قييم الذّاتي ، وهي منهجي 1زات كبرىثالثة ممي :  

قـاً مـن سـلوك      فاصيل انطال مالء ، يدركون بسرعة عدد هائل من التّ       نائيات أو الز   كون الثّ  -1

  .اش ـقالمترشّح ، وذلك كونهم يعرفون بعمق المنصب محّل النّ

  .ة قييم غالباً على تقدير عدة أفراد ، مما يساعد على مسح الذّاتية الفردي يرتكز التّ-2

  .نائيات هو نظام غير مكلف ، ويستقبل المالحظات بسهولة كبيرة قييم بالثّ نظام التّ-3

  

ـ            يفتطبيق هذه المنهج   ة المؤسسات الّتـي   ة ، هو نوعاً ما إظهار التّجاه ديموقراطي ، يغري خاص

ة اختيار مهني ، لها إرغاماتها الّتي تحـد         إالّ أنّها وككّل تقني   . تبحث عن التّمركز في االتّجاه القوي للمشاركة        

ها من فعالية ، ونذكر من أهمتها وقيمتها التنبئي :  

  .اً ماهرين في تقدير زميل مستقبلي أن الزمالء ليسوا دائم 

في جماعات العمل الجد متماسكة ، يكون الزمالء أكثر تردداً في إعطـاء تقـديراتهم بكـّل             

 .صراحة ، وذلك خوفاً من اإلضرار بالزميل أو تحقيره 

ـ                اً ، وذلك بهدف الحصول على امتيـازات تكتيكيروا أحكامهم إراديمالء أن يزوة يمكن للز

 .ه في الجانب األقوى تجعل

ة ، هي أنّه رغم أن الزمالء يكونون عموماً علـى           ظرية األكثر معارضة للمنهجي   والحجة النّ  

وظيـف  معرفة جيدة باألداءات المطلوبة لمنصبهم ، إالّ أن تقديراتهم تبقى تمثّل مساعدة محدودة في حالـة التّ                

 .رقية األولي أو التّ

  

ـ        لمساندة والمعارضة لهذه التّ   ظهر لنا من خالل الحجج ا     و وازن ،  قنية ، بأنّها تبدي نوعاً مـن التّ

ة ، وعززت   ة المنهجي ، أين أظهرت صالحي    2الخمسيناتويؤكّد ذلك ما توصلت إليه الدراسات التجريبية في         

ذلك معامالت الصلة حالي0.9اً ، والّتي تقارب حوالي ـدق المحص . 

  

.  مقبولة  ، حول إعطاء تقديرات    3مانيناتالثّحليل المجراة في سنوات     لتّا-إالّ أن دراسات ما وراء    

: مل من نوع المعـايير المـستخدمة        ات ، يرتبط بسلسلة عوا    نائيقييم بالثّ ة التّ قييم الدقيق لمنهجي  أظهرت بأن التّ  
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رداً ، أن متوسط  ف12749:ـنة شاملة ل انطالقاً من عيReilly et Chao1، حيث وجد ..رقيةاألداءات والتّك

حليل الّتي أجراهاالتّ-كما أعطت دراسات ما وراء . 0.41 دق يساويالصHunter et Hunter 2   معامـل 

ـ         ة نوعاً ما إيجابي    ، وهذا ما يعد آفاق مستقبلي      0.49صدق يساوي    رق ة ، وعلى قدر من القبول أكثر من الطّ

اط ـقة لجمع النّاألكثر بدائي. 
  

  :زاهـة النّ اختبارات -6-9-6
  نة في موظّ    تختلف حاجة المؤسفيها من مجال آلخر ، أين تعتمد حسب نشاطها         سات لمواصفات معي

سة ، تحـاول    اغرة لديها ، على خصائص محددة وقدرات خاصة تتالءم مع أهداف المؤس           ونوع المناصب الشّ  

  .حين لشغل هذه المناصب من خالل مناهج االختيار المهني التأكّد من وجودها لدى المترشّ

  

ا عند المترشّحين ، صعبة     ـ بعض النّقاط الّتي يحاول المشغّل كشفه      -وإلى يومنا هذا  -إالّ أنّه تبقى  

مـع  . ة الّتي يبحث عنها      ضمن الصفات األساسي   زاهةالنّقدير ، فنجد من السخافة أن يذكر المشغّل         التنبؤ والتّ 

جزئة ،  ة ، البيع بالتّ   المالي: تبر النّزاهة مشكل أساسي خاصة في مجاالت       تع -سات المؤس أغلبوفي  -العلم أنّه   

  .زوير المعلوماتي  الوظائف المتعلّقة بمعالجة المعطيات ، أين يعاقب التّكّل، وفي ..اإلعالم اآللي والبرمجة

  

  : ا ـسة إلى اتّجاهان أساسيان همفين ، قد يلجأ المشغّل أو المؤسوالختبار نزاهة الموظّ

اً واضطراباً ، حيث يرافق هذا ـذين يكذبون عن وعي قلقيبدي األفراد الّ :كاشف الكـذب  

غط العضلي ، ك: ة االضطراب غالباً سلسلة من األعراض الجسميارتفاع نسبة العرق ، التنفّس العميق ، الض

 تكون صعبة االكتشاف بالعين ة إالّ أن هذه التغيرات الجسمي؛تسارع نبضات القلب ، ونشاط ذهني أكثر حدة 

  .ة أكثر ـالمجردة ، ما يدعو لالستعانة بأجهزة توفّر دقّ

  

 ، يسمح بإظهـار التغيـرات         متعّدد المخطّطات             والجهاز الكاشف للكذب هو جهاز إلكتروني يدعى      

ممثّلة على لفافـة     ة الّتي تحدث على جسم اإلنسان ، على شكل مخطّط بياني لمختلف مظاهر القلق               الجسمي ،

وتبدأ عموماً سيرورة كشف الكذب ، بسلسلة من األسئلة الحيادية ، بهدف تحديـد تـصنيف                 .ورق متواصلة   

  :ريقتين لإلجراء قاعدي ألجوبة المترشّح ،  ثم نستخدم إحدى هاتين الطّ
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 بط بالجريمـة ،    قنية نطلب من المتّهم إعطائنا تفصيل مرت       وفي هذه التّ   : تقنية الّسؤال الفـخّ     -1

               وحده المذنب يمكنه معرفته ، وفقط المذنب يظهر في هذه اللّحظة إشارات قلق حاد .  يطرة ولقياس درجة الس

  .للمترشّح ، نقارن ردود أفعاله في األسئلة الحيادية مع ردود أفعاله لألسئلة المفخّخة 

2- ي          تقني عرضهم على    ة تقوم على إخضاع كّل المترشّحين لكاشف الكذب ، ثم مجموعات  03تم 

  : من الفاحصين

ائج تتوافق مع   ـت ، أين كانت النّ     متعّدد المخطّطات  مجموعة تعطي الحكم اعتماداً على الجهاز      •

دفة قانون الص. 

 .مجموعة تعطي أحكامها اعتماداً على مالحظة المترشّح خالل جلسة االختبار مع المخطّط  •

 .لمالحظة ، ثم فحص تسجيالت المخطّط مجموعة تعطي أحكامها اعتماداً على ا •

        ذلـك   دفة ، حيث نستخلص من    فأعطت المجموعتين األخيرتين نتائج متعادلة أعلى من قوانين الص

هي الّتي تـشكّل عـامالً قاطعـاً وليـست           بأن المالحظات المبداة حول سلوك المترشّح الخاضع لالختبار ،        

ح الخاضع لالختبار ، على التدرب على إفساد تسجيل الجهاز ،           كما ال ننسى قدرة المترشّ    . تسجيالت المخطّط   

فكير في  الشّفتين ، أو بالتّ    على   ة على كّل األسئلة ، أو مثالً بالعض       ظاهر باإلجابات العاطفي  وذلك من خالل التّ   

  .عمل مذنب خالل مدة طرح األسئلة
  

 حقيقات هي صـعبة اإلنجـاز     التّجارب المضبوطة و  حديد ، وحتّى التّ   فدقّة كاشف الكذب صعبة التّ    

باتّهام الجميع ، فيكون الحصول على الدقّة        %100هذا بدون التكلّم عن إمكانية الحصول على دقّة          .ومعقّدة  

هامات الخاطئة ضد أغلب األشخاص األبرياء ، وهذا هو النّقد األساسي الّذي يمكننا توجيهه لكاشـف                ثمناً لالتّ 

ات الّتي يعمل فيهـا تكـون نتيجـة         فكير بأنّه غير صالح ، وأن الوضعي      تدعو للتّ الكاذب ، فهناك أدلّة كثيرة      

 .للعوامل األخرى 

  

: بأنّه  ، 1فسية البريطانية سة النّ المؤّسوباإلضافة لهذه االعتبارات ، استخلصت مجموعة عمل من         

       أعضاءاً من المؤس عب مواجهة كون أنسة يمكنهم أن يلجئوا إلى تطبيقات مه      من الصفحـص  ة ، من نوع     ني 

  .سة ات المهنة الحالية في المؤسلوك المتوافق مع أخالقي ، وذلك بمالحظة السمتعّدد المخطّطات
 

فين ، واحد من أهم مصادر يمثّل موضوع السرقات من طرف الموظّ :زاهـة اختبارات النّ 

2دراسة أمريكيةفلقد أظهرت . سة الخسارة ذات أصل احتيالي في المؤس  فين في من الموظّ  %26بأن

جزئة ، قاموا بأفعال سرقة ضد جارة بالتّفين في التّ من الموظّ %41 فين في الصحة ،من الموظّ  %32 اإلنتاج،
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 اكتشاف أكثر المترشّحين قابلية -من خالل عملية االختيار للمترشّحين-لذا يحاول المشغّل غالباً . مشغّليهم 

  .شاطات لنّوع من اللوقوع في هذا النّ

  

لب ، تم تطوير عدد من االستبيانات ، إالّ أن مناقشتها للموضـوع وطريقـة               إلجابة عن هذا الطّ   ول

  :قطة عند المترشّحين تختلف من استبيان آلخر ، فنجد منها كشفها ومعالجتها لهذه النّ

  .ة يالياستبيانات تطلب من المترشّحين ، إذا ما كانت لديهم فرصة للّجوء إلى نشاطات احت 

  .طبيقات الغير نزيهة استبيانات أخرى تطلب من المترشّحين آرائهم حول التّ 

 Sackettحيث قام . مع أنّها حديثة جداً ة زاهفمن المدهش رؤية نسبة نجاح عالية الختبارات النّ

et Harris1  اختبارات مختلفة ، 10بفحص دراسات قائمة على ـ ال من خاللها إلى توص د بعـد  أنّه ال يوج

 .تائج من اختبار آلخر ومن صـدق آلخـر  زاهة ، لكن الحظا تناسق النّحجة قاطعة عن صدق اختبارات النّ

فلدينا هنا  . ة ، عكس مبدأ تساوي الفرص       زاهة تحمل القليل من اآلثار السلبي     ويؤكّدان بالتّالي أن اختبارات النّ    

 ، حيث تقول المعلومات المفصلة بخـصوص سـلّم         2فينزاهة في اختيار الموظّ    استبيان قياس عدم النّ    كمثال

عدم النّزاهة ، العنف : وهي لوكات غير المرغوب فيها ، أنواع من الس03تنقيط االختبار ، بأنّه يسمح بقياس 

  .وعدم االستقرار العاطفي ، استهالك الكحول والمخدرات 

  

 ، حول عـدة  3Mc Daniel et Jonesمن طرف المجراة حليل التّ-ومن خالل دراسات ما وراء

هذا السلّم للقياس يعطي عامل صدق يساوي             1806نات مجموعها   عي نت بأنقم    . 0.5 مترشّح ، بيالر إالّ أن

أن بعـض  : ة ، ونتيجة لعدة عوامل من بينها ة المهنيتائج المحصلة في الوضعيمبالغ في تقديره مقارنة مع النّ 

 نة كانوا طلبة أين ك    أفراد العي               انت اإلجابات مجهولة ، ومن جهة أخرى بعض األفراد كـانوا يعلمـون بـأن

  . 0.33يعادل  عامل الصدق لذا يصبحالمعلومات حول نزاهتهم كانت متوفّرة خارج االختبار ، 

  

  : قائمة اإلنجـازات -6-9-7
  

يسجل عليها  وهي عبارة عن استبيان يضم أهم اإلنجازات واألداءات الّتي يتطلّبها المنصب ، حيث              

ويتطلّـب إعـداد هـذا االسـتبيان         .المترشّح إنجازاته السابقة ، من خالل كّل واحد من المجاالت األساسية            

  :الي ـتحضيرات هائلة ومعقّدة ، أين تتدرج على مراحل كالتّ
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           تحديد كّل أنواع األداءات األساسي تحليل المنصب الشّاغر ، أين يتم   يفة ة الّتي تضمن الفعالي 

  .العمل 

       تبويب هذه األداءات في مجاالت أساسي حاً ذلك بأمثلة يقـوم          يتمة من خالل استبيان ، موض

  .المترشّح باإلجابة عنها استناداً لخبراته السابقة 

 اإلجابات من خالل سلّم تنقيط تم إعداده بعناية فائقة ، ومزودة بأمثلة عن اإلنجازات               معالجة 

   . )BARS( م ـفي مختلف مستويات السلّ

ة ، نجد أن معامل الصدق يبدو ضعيفاً من جراء التّذبذب بـين             تائج األولى لهذه المنهجي   وحسب النّ 

تـي أظهـرت    ، والHunter et Hunter1ّالتحليل الّتي أجراهـا  - ، ومن دراسات ما وراء0.25-0.45

  . 0.49نتائجها ارتفاع معامل الصدق إلى 

  

  : للمستقبـل ةـ الّسيرة الذّاتّي-6-9-8
      ة  ؤ باألداءات   ترتكز أغلب مناهج االختيار المهني في التنبالمهنيابقة     المستقبلية ، على األداءات الس

، وهذا ما يجعل من المناسب جداً التطرق بالوصـف          ..) اختبارات(ة  ، أو على األداءات الحالي    ..) الخبرات(

الوجيز ، لتقنيهة نحو المستقبل ة تختلف عن سابقيها بكونها موج.  

  

 ـ ة ترتكز على مفهوم يستخدم منذ زمن بعيد في علم النّ     هذه المنهجي ة ، وهـو  فس المسارات المهني

، وحياتنا هي مسار بين ما نكونه       في المستقبل   لدينا جميعاً فكرة عما نتمنّى أن نكونه على األمثل          : " كون أنّه   

  ." حالياً ، وبين ما نأمل أن نكونه مستقبالً 

  

  ةً ، تعتبر المنظّ   ـوبمفهوم أكثر تقني ة في سيرورة لتحقيق األنا المثالي ، بحيـث يـرتبط           مة البشري

يرة        . لوك المستقبلي للفرد بالطريقة الّتي يسقط بها نفسه في المستقبل           السـة الـسوأحد أحسن األمثلة عن تقني

لـب مـن   ، حيث قام هذان الباحثـان بالطّ  Tullar et Barrett2الذّاتية للمستقبل ، تلك المعطاة من طرف 

مجموعة من البائعين كتابة السيرة الذّاتية للمستقبل ، أين يتوجب عليهم إظهار فيها ما سيفعلونه خالل الخمس                 

  :ي ـ محاور ، ه03سنوات المقبلة ، ويتم تنقيطها اعتماداً على 

  .أن يتخيـل نفسه كعامل أساسي لمصيره  

  .ات على المدى البعيد ، وتتطلّب مجهود  شكل سلسلة مسؤوليأن يتخيـل حياته تحت 

  .أن تكون رؤيته مفصلة وممزوجة بالمستقبل  
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نتائج الفكانت   .بعد جمع النّقاط ، يتم ربطها بتقديرات مدراء البيع المحليين حول األداءات المحقّقة              

قاط الموافقة  وبالمقابل ، نجد النّ    . 0.17 جيداً حوالي  الث ، لم تعطي ارتباطاً    قاط النسبية للمحور الثّ   النّ: كالتّالي  

وهذه األرقام ال تحلّق    .  0.39 -0.26 ما بين بمعامالت ارتباط    للمحورين األول والثّاني أكثر تفاؤالً ، وذلك      

      ـاً    بنا عالياً ، لكنها تتوافق مع عيعلى كّل حال ، قد تأخذ هذه التّ        و .نة صغيرة نسبي مستقبل ،  ة في ال  قنية أهمي

  .وذلك كونها تقيس مظاهر لم تؤخذ بعين االعتبار من طرف مناهج االختيار المهني األخرى 

  

  :ـة  اقتناص الكفاءات المهنّي-6-9-9
  : مفهومـها -6-9-9-1

  من أشكال           القرصنةة ، أو    اقتناص الكفاءات المهني كما ينعتها بعض المسؤولين ، هو شكل خاص 

سات األخرى ، وذلك استناداً للنّتائج الّتي تحصلوا عليهـا          فين في المؤس  ارات الموظّ التوظيف ، يمس فئة اإلط    

  .ة ، تهدف إلى اكتشاف اإلطارات الممتازة في عالم األعمال فهي بذلك تقني. خالل مسارهم المهني 

  

  يـا  ة ، هم غالباً أشخاص أو مكاتب تجمع المعلومات حول الوظـائف العل        وقنّاصي الكفاءات المهني

ومن ثمة تستخدم هـذه المعلومـات لجلـب انتبـاه           . الشّاغرة ، وحول اإلطارات ذات المستوى المكافئ لها         

اغرة لديها ، كما إعالم بعض اإلطارات       سات ، حول بعض اإلطارات الّتي قد تصلح لتقلّد المناصب الشّ          المؤس

    ذلك مقابل تعويض     . األخرى  سات  بوجود مناصب شاغرة في المؤس والّذي غالباً    الوساطةمدفوع لهذه   ويتم ، 

ما يمثل نسبة مئوينوي ة من الراتب الس.  

  

ـ        40ة األصل ، انتقلت إلى أوروبا منذ        قنية أمريكي ت يوه سات  سنة تقريباً ، وذلك مع إنشاء المؤس

ولكـن  . ات  كـّل المـستوي   بقنية في كّل قطاعات الحياة االجتماعية و       وتتواجد هذه التّ   ،ة في أوروبا    األمريكي

     بشكل أكثر في قطاع الص ذلك كونها تقـوم علـى      ،   للوظائف الهرمية    عالي جّداً ناعة ، وفي مستوى     تختص

   أساس أن : الكفاءات المهني         سة ، ما يحتاج نوعاً مـن       ة تصبح أكثر ندرة كلّما ارتفعنا في السلّم الهرمي للمؤس

 اعتماداً علـى تقنياتـه وعالقاتـه        ةاص الكفاءات المهنيّ  قنّ  ، وهو  سييرسمسار في التّ  الوساطة الّتي يوفّرها    

  .الخاصة جداً بعالم األعمال 

  

  :ـة  ما نوع التقنّيات المستخدمة في اقتناص الكفاءات المهنّي-6-9-9-2

 تمتاز تقني   ة اقتناص الكفاءات المهني        ة ، حيث يتعلّق األمر بمنظمة والّتي    ة نوعاً ما بالسريات خاص

  ؛ سات األخرى فين بالمؤس  يمكنها البحث عن الكفاءات الخاصة في اإلطارات الموظّ        -سة المؤس حسب طلب –

   ات منتظمة ، تقوم على تحقيقات حول المهنة وحول نظام األجور لإلطارات العليـا ،               وذلك اعتماداً على عملي

  .ار المترشّح للوظيفة وأحياناً تعمد إلى تعزيز معلوماتها بفحص نفسي ، لتأكيد التوجيه الجيد لإلط
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تّصال مع المترشّح الجيد ، في الوقت المناسب من مـسار           االفعلى قنّاص الكفاءات أن يتمكّن من       

ـ     اص القنّ يكونف ؛حياته المهنية ، وفي الوقت األمثل من تطوره          ـداً اإلمكانيغاً ومترصات األخـرى     متفر ،

ة مع عالم األعمال ، المؤسـسات ، الجمعيـات          سمية وأخرى غير ر   يستمع، يراقب ، وينشئ عالقات رسمي     ف

وغيرها  .. ناعية والنّوادي الص.       ة اإلطار ، تكون بمثابة فرصة      وبالتّالي ، فعندما يقابل قنّاص الكفاءات المهني

 كّل هذه المعلومات واألسـماء     ، وتسجيل ..له للتحدث بحرية عن المؤسسة الّتي يعمل بها ، عنه وعن زمالئه           

  .. .المهنة ، القطاع الصناعي: ا بدقّة وإتقان عن طريق رموز معينة وحفظه

  

ويعتبر الهاتف الوسيلة المثلى الجتذاب المترشّح المقصود ، حيث يحاول قنّاص الكفاءات المهنيـة              

ن خالل  أن يحدد معه موعداً ، فيختار مطعماً فاخراً أو فندقاً أين يتحدث إليه م             باجتذابه من أول اتّصال هاتفي      

ـ (جلسة عشاء مثالً ، حول قيمته في سوق العمل واالمتيازات الّتي قد يوفّرها له تغيير المنصب                  سةالمؤس . (

فإذا لقي عرضه الرفض ، يستقصي منه عن زمالء أو معارف قادرين على تقلّد المنصب المطروح ، وعلى                  

ة منه أن يدلّه على شخص يكـون        ت المهني كما قد يحدث العكس ، أين يطلب قنّاص الكفاءا        . اهتمام كبير به    

  .قادراً على تحمل أعباء المنصب ومهتم به ، أمالً في أن يتحدث المترشّح عن نفسه 

  

 مقابل مبالغ كبيرة تدفع في حالة ما تـم          لكسة ألخرى ، وذ   حويل من مؤس  تّالاالختيار ب  يتموبالتّالي  

وظيـف ،    مكاتب اقتناص الكفاءات دفع مبلغ في وقـت التّ         وهناك حاالت أخرى تشترط فيها    قبول المترشّح ،    

امية أنّه وفي حالة قبوله تدفع نسبة مئوينوي ، حيث ترى بعض مكاتب توظيف اإلطارات الساتب السة عن الر

من الراتب السنوي الخام ، ويبررون ذلك بفقدان المردود في حالـة             1 % 30 و 25بيعي دفع ما بين     من الطّ 

  .ات الفاشل ، وبأن عملية تكوين الموظّف الجديد تحمل بدورها ضياعاً للوقت وإحباطاً للمعنويوظيف التّ

  

  ـة ؟قنية الّتي يجب االعتراف بها لقنّاص الكفاءات المهنّي ما هي القيمة التّ-6-9-9-3

 ةلمهنيقنّاص الكفاءات ا ستعملهايطرق التقصي وجمع المعلومات ، الّتي ال يزال الجدال قائم حول 

نة ، فهو يتعارض مع القانون الّلتأمين تحويل اإلطار وتوظيفه في مؤسذي يمنع الوساطة للمهنة ذات سة معي

ها  أنّ إالّ.ات المشكوك في نزاهتها وأهدافها على الصعيد األخالقي للمهنة جارية ، وذلك بسبب التقنيالقاعدة التّ

الن شغور المنصب من طرف ثاني ، حيث هنا لم يخالف قنّاص وظيف ، في حالة عدم إعتكتسب الحقّ في التّ

ة الحقّ في التّالكفاءات المهنيوظيف ، وله بذلك إمكانييـة الفحص والتقص .  
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إالّ أن عدم إمكانية مراقبة استعمال المعلومات المجمعة من طرف هذا النّوع من المكاتب ، وعدم                

كما نضع أيضاً نقطـة اسـتفهام        .قاط األخرى   تقّل أهمية عن النّ   معرفة مصدرها ومصيرها ، يشكّل عقبة ال        

ة ، وبين األتعاب الّتـي يتقاضـاها ،         كافؤ بين الخدمات الّتي يقدمها قنّاص الكفاءات المهني       بخصوص عدم التّ  

  .وذلك بسبب جو التجسس الصناعي الّذي يحيط بهذه الطريقة 
 
ة ، باختالف األسـاليب     ي يعتمد عليها صائد الكفاءات المهني     تختلف المتنبئات بالنّجاح المهني الّت    و

حيث تمثّل النّتـائج المدرسـية الـسابقة        . فسي  ءاً في عملية البحث أو خالل الفحص النّ       االّتي يلجأ إليها ، سو    

،  التقـصي ،   التّحليل المتقن ك : للمترشّح أحسن المتنبئات للنّجاح المستقبلي ، ثم يعزز ذلك بنتائج االختبارات          

يشكّل قاعدة متينة   وهذا    ؛ فسيةالسوابق المهنية والخبرات السابقة ، المقابلة المعمقة الّتي تكملها االختبارات النّ          

فقط عنـدما   لك  ذ و . ، أين المحتوى والشّروط يجب أن تكون معروفة        من التنبؤات القيمة للتوجيه نحو وظيفة     

 فليس من السهل تقدير القيمة      ؛عدم التأكّد والشّكوك    ب وحي سيرته الذّاتية ت   يكون المترشّح مهتم بالوظيفة ، لكن     

يرة الذّاتية والحياة المهنية ، ولمختلف المراجع ، كما ال يمكن اإلحساس بوقت مغادرة اإلطـار                 الصحيحة للس

معتبرة للمؤس ة شمسة ، وهذا ما يتطلّب حاس.  

  

خص القادر على   ة من تقديم الشّ   تمكّن قنّاص الكفاءات المهني   إالّ أنّه يبقى من غير المضمون ، أن ي        

سة قد تحس بالمرارة واالستياء عندما       أن المؤس  -وبدون شك -كما أنّه   . تحمل كّل مهام ومسؤوليات المنصب      

سة منافسة لها من إطار سامي عن طريق اقتناص الكفاءات تحرمها مؤس.  

  

 :عـة  التّقرير النّفسي وخدمة المتاب-7
  

القرار ، فزبونه هو الّذي يملك وحدة وحرية         ذالحقّ في اتّخا  وظيف  الفاحص في عملية التّ   ال يملك   

سة ، وهي الّتي تحدد بعد      وظيف إذن بإرسال أحسن الملفّات للمؤس     فيقوم مختص التّ  . االختيار لموظّفه مستقبالً    

وذلـك   ،    مترشّـح  تقريران حول كـلّ    على شكل    استنتاجاته تجسيدلك من خالل    ذ؛ و ذلك اختيارها النّهائي    

، ريقتين معـاً    ة أو الطّ  ، والّتي تكون شفهية أو كتابي      ..انطالقاً من تصحيح االختبارات ، المالحظات والمقابلة      

واحد منهم إلى صاحب العمل والثّاني إلى المترشّح ييعطة ومن ثم .  
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  :قرير الكتابـي  التّ-7-1
 صفحات ، وذلك حسب مخطّـط       08 و   03بي على وصف كمي ، يتراوح بين        قرير الكتا يقوم التّ 

  : 1يـثابت يضم أهم النّقاط الّتي يحتاجها المشغّل ، وه

  االسم ، العنوان ، الهاتف ، مهنة اآلباء ، اإلخوة واألخوات ، األطفال             : ة  معلومات شخصي

راسية ، مهنة سابقة ، دراسته ونتائجه الد.. .  

  ية   األوجه الطبة البصر ، تمييز األلوان    : ية والحسية يرتكز على     و،   ..حدتقييم الحالة الصح

  .معلومات من طرف المترشّح ، في حالة عدم وجود اختيار طبي 

 ـة ،   الثقافة  الاكرة ، معرفة اللّغات األجنبية ،       مستوى الذّكاء ، الذّ   : خصية  زات الشّ المميعام

    ...ـة دارياإلمعارف ال

  .جاري ات البيع للممثّل التّمثل معرفة إستراتيجي: وقدرات خاصة حسب المنصب معارف  

شيطة في العمـل ،     سرعة العمل ، الدقّة ، المواظبة النّ      : خصية  أسلوب العمل والمظاهر الشّ    

يطرة واالستقاللية ، المهارة االجتماعية اجتماعي ، منطوي أو منبسط ، الس.. .  

تائج السابقة في إطار القدرات الالّزمة للعمـل ، ومـا تطلبـه             لنّتركيب ا من خالل   : خاتمة   

  .سة من المترشّح  المؤسوتنتظره

  

 ،  لقد توّصلنا : عبير عن مستويات مختلفة من التّأكيد مثل        فسي ، بالتّ  قرير النّ وغالباً ما تتم كتابة التّ    

رفض الطّلب ، فنجد نسبة عالية من الحيطـة         ، وبالتّالي االبتعاد عن أسلوب قبول أو        ..ممكن ،    أحياناً  ، غالباً

عبير ، ولكي   ضخيم في التّ  فسية تمتاز بنوع من التّ    قارير النّ كما نجد غالباً أن التّ    . والحذر والتدرج في األحكام     

وبالتـالي  . قرير طويلة ومفصلة     تشويه مهني أين تكون كتابة التّ      يجب إلغاء كلّ  فيتمكّن المترشّح من الفهم ،      

ـ يإلى نتائجه ، ما   الخطوات الّتي تتبعها المختص النفسي للوصولفهمقرير المفصل من خالل التّيمكنه   هعطي

وهذا أقّل ما يمكن فعله في مجال االتّصال   المهنيةتهات أكثر في توجيه وتسيير حياإمكاني ،.  
 

  ممي وبالتّالي يمكنه طلـب      قرير الكتابي ، أنّه يمكّن المترشّح من معرفة تقريره        زات التّ ومن أهم ، 

سة من العودة الحقاً لهذه الوثائق في مصلحة تـسيير          كما يمكّن مدير المؤس   . ن  ـعأو الطّ ،  بعض الشّروحات   

يشكّل بذلك مرجعاً يتم إدماجه مع ملـف تـسيير حياتـه            فة ،   قرير صفة أكثر رسمي   فين ، أين يتّخذ التّ    الموظّ

قرير إلحداث صدمات ، وتزيد     إمكانيات استعمال التّ  : ات من أهمها    ـ سلبي إالّ أنّه مقابل ذلك ، هناك     .  المهنية

قرير بأسلوب غير مباشر وغيـر صـارم ،         خطورة ذلك في القطاع الخاص ، لذا يستحسن أن تكون كتابة التّ           

  .حتّى يقّل إحساس المترشّح بالنّقص واإلحباط 
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  : التّقرير الشّفهـي -7-2
 تابعـاً إلى استخدام التّقرير الشّفهي في تقديم النّتائج ، عنـدما يكـون             وظيف  يلجأ المختص في التّ   

   :1ةـقارير مميزات هام ويحمل هذا النّوع من التّ؛سة لمؤسل

تشكّـل جهودات كبيرة نحو التفتّـح والمشاركة فـي إتمــام          والمحادثة مع المترشّحين ،      

  .عملية االختيـار 

  .تؤمن القيادة المباشرة للمعلومة  

  . ال أو  نعم: عبير عن اآلراء بـ كما تسهل عملية التّ 

  

  :ف ، وأهمهـا ـوظية التّـذلك في عمليـإالّ أن لهـا سلبياتهـا ك

  .قرير الشّفهي ال يحمل أية صفة ذات قيمة دائمة كون التّ 

  .تعدد إمكانيات االتّصال واختالفها حسب األفراد  

قرير ، كما الشّروحات المفصلة حولها ضروري ، ذلك         في التّ فحقّ المترشّح في معرفة المعلومات      

وجيـه والمتابعـة    لذا تظهر فكـرة التّ    . أن أغلب المترشّحين ال يتقبلون فكرة رفضهم بدون معرفة األسباب           

سة على إنشاء عالقات واضحة ، وتـشكيل بنـك          سة ، وهذا ما يساعد المؤس     فسي وللمؤس بالنّسبة للمختص النّ  

  .وظيف يكون أكثر ثباتـاً ودقّـةً للتّمعلومات 

 
                                   :وجيـه  خدمة المتابعة والتّ-7-3

 لطّعن ضد االختبارات واإلجراءاتقرير ، يتبعه الحقّ في اإن الحقّ في المتابعة والتعرف على التّ

  :قارير لذلك نجد عادة اثنان من التّشويه الّذي قد يخفي عدم الكفاءة ، وال يكون هناك سبيل للتّف، 

  .ات والسلبيات ، وهو موجه لمسؤول الموظّفين ويكون مفصالً من حيث اإليجابي: األول  

 .يكون أقّل تفصيالً وأكثر إيجاباً ، وهو موجه للمترشّح نفسه : والثّاني  

  

قشة للخالصات المستوحاة مـن     وجيه ، تحتوي دائماً على منا     إن عمليات االختيار الحاملة لفكرة التّ     

ذلك ألنّه من الصعب على المترشّح أن يفسر بطريقـة        . سة  فسي ، سواءاً قبل أو بعد تسليمه للمؤس       الفحص النّ 

وغالباً ما   .فسي توجيهه حسب نتائجه تجنّباً للخالصات الخاطئة      صحيحة نتائج االختبار ، لذا فعلى المختص النّ       

  .قرير ، ومن ثمة يقوم بطرح األسئلة ا ، لذا يستحسن أن يطّلع المترشّح على التّتكون المناقشة صعبة نوعاً م
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                 ؟المترشّح مع قرير لتّا عن مناقشةفسي عترض المختّص النّيو هملي لماذا 

  ما يمانع المختص   لماذا غالباً :  وـوه،   في عملية االختيار المهني       ما نواجه تساؤالً مهماً    اًـغالب

  : اـهات من أهم طرح عدة إمكانييمكنناح ؟ ولإلجابة قرير ومناقشته من طرف المترشّفسي في قراءة التّالنّ

 رب      سة ،   ما تكون المعارضة من طرف إدارة المؤساالختيار  ةً  خاص ما .  النهائي بعدما تمفرب

  .  يبحث عن األسبابيلاحه للمنصب ، وبالتّذي يخصه يرشّقرير الّ التّحين أنيرى بعض المترشّ

  أن تتحم ل المؤس   ف،   ة لعملية االختيار  سة وحدها األعباء المالي   نـوع مـن     تمنع خـروج أي

  . ةـس خارج المؤساتمعلومال

   أن تدفع المؤس لكي يبحث فقط عن المترشّ      سة للمختص ،        ح المناسب ، وذلك بدون أن تهـتم 

  . نـبمصير المرفوضي

   المترشّومتابعةقارير مناقشة التّسة ، أن يمانع مسؤول المؤس ة فـي  حين المرفوضين ، خاص

رىـفسي يقوم بذلك مقابل أتعاب أخ النّحالة أين المختص .  
 

  :ين هذه المناقشة ألسباب مختلفة فسين جهة أخرى ، يهمل المختصين النّوم

ن وجيـه والمتابعـة ، يستحـس      ر مضيعة للوقـت وبدون مردود ، فعوض القيام بالتّ        ـتعتب 

  .تسخير المجهودات والوقت المستغرق ، للبحث عن مترشّحين جدد 

تتم كتابة التقارير بأمانة ، انطالقاً من اختبارات صادقة ، حيث أن األفراد الغير حاصـلين                 

 .   على تكوين جيد في المجال ، لن يتمكّنوا من ذلك 

  .  فسي المختص النّة قرير وخالصاته ، تعتبر مس وطعن في وضعيمناقشة محتوى التّ 

  

 خدمة المتابعة   سات ، بأن   ، تقول مجموعة من مسئولي المؤسJ.C.Franken) 1975(1      فحسب  

نـا  إالّ أنّ .  ونهاذين ال يستحقّ  حين الّ ة لعدد كبير من المترشّ    ـسبمكلفة من حيث الوقت والمال والمجهود ، بالنّ       

 الفحص النّ  عتي تتب لّ لها فائدة كبيرة ، حيث من خالل المناقشة ا         نقول بأن   فسي ، يتحص فسي على   النّ ل المختص

قص ، كونه   ح بالنّ ذي أجراه ، كما تنقص هذه المناقشة من إحساس المترشّ         ة حول الفحص الّ   ـجعية الر ـغذيالتّ

  .  في الحديث على مجال أكثر تفتحاًسيصبح طرفاً

  

هتمامهم ، ومتابعتهم وتوجيههم    شكرهم على ا  من خالل   حين المرفوضين   المترشّب مماتهاالجب  يلذا  

  من طرف المختص بينما يقوم المترشّ  .  سة للمؤس   حين المقبولين بتوسيع وضعي  ـ األجر ،   : تهم فيما يخص دة م
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ـ ، وبذلك يظهر حـقّ ..قل ، العالواتجريب ، تنظيم أوقات العمل ، األوقات اإلضافية ، النّ       التّ ح فـي   المترشّ

  . قرير للمسؤول غير ضروري، أين يصبح إرسال التّعد المحادثة برشيح سحب طلبه للتّ

  

ـ       ـقاريفساني أن يحافظ على سرية التّ     ه يبقى على النّ   ـإالّ أنّ  ين ر ، سوى للقليل من األفراد المعني

  . فـوظيبالتّ
  

  : ارـ الفاشلين في عملية االختي- 8
مييز بين  الختيار يحاول جاهداً التّ   مييز مفتاحاً لعملية االختيار النّاجحة ، فالمختص في ا        يعتبر فن التّ  

سة يقوم علـى هـذه    وبالتّالي ، فجزء من نجاح المؤس     . ممتازين ، من الّذين ال يوفون بالغرض        الالمترشّحين  

، العمر، العـرق   الجنس:  ركيزه قدرة تنفيذ وإنجاز العمل ، وليس على عامل        تّاليستلزم   امالقدرة التمييزية ،    

  ابقة ، يعتبر ذلـك                . ..ةأو العاهات الجسميواحد من العوامل الس تمييـزاً  فإذا قامت عملية االختيار على أي

  .  مدرجاً في عملية االختيارإرادّياً

  

، حيث الـّسبعينات   في مناهج االختيار أوجه في ةّياداألخطاء اإلرولقد عرف االهتمام بتجنّب هذه     

ـ فسية ، ذلك ألن نقاط االختبارات تعطى كمياً ، ومن           االختبارات النّ هي  كانت أولى التقنيات المستهدفة      هل سال

ة ، بالتخلّي عـن االختبـارات       سات األمريكي فجاء رد فعل المؤس   . إظهار وجود أخطاء إرادية في هذه الحالة        

     إمكاني ى مييز اإلرادي هي أقوى منها في المقابالت عن كّل المنـاهج األخـر            ة التّ وتفضيل المقابلة ، رغم أن

لالختيار ، لكن وألنّه غالباً ما تكون وضعيات المقابلة متشابكة وذاتية ، فمن الـصعب تأكيـد وجـود هـذه                     

مييز اإلرادي في مناهج االختيار أقّل بكثير مما نظن ، وذلك راجع لتحول االهتمـام               وعموماً ، التّ   .األخطاء  

  .وظيف و التّمييز اإلرادي في مرحلة تحليل المنصب أإلى إمكانية التّ

  

  مييـز اإلرادي ؟  ما هو التّ-8-1
. مييز هو السرد الّذي يقدمـه المترشّـح المرفـوض           في بادئ األمر ، كان الدليل الوحيد على التّ        

 ما كان الرد على ذلك سهالً ، بذكر أن المترشّح المرفوض يحاول تبرئة فشله ، لكي يحافظ على مـاء                     وغالباً

 يقول أنّه هناك بعض األسئلة التمييزية ، والّتي غالباً ما David Wechsler1 فسيلنّلكن المختص ا .وجهه 

للتّخلص والتأكّد مـن غيـاب      و. تائج قريبة من عامل الصدفة      طبيق ، حيث تكون النّ    تكون بعيدة عن واقع التّ    

  :ة ـمييز اإلرادي ، نستعمل الطّريقة التّاليعامل التّ
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وظيـف   ، فيجب أن تمس عملية التّ      % 20مييز اإلرادي   عملية التّ إذا كانت نسبة األقلية في       

  . من المجموعات األقلية المترشّحة % 20سبة ذاتها من األقلية ، أي النّ

ركيز عليها في عملية االختيار ،      لكن نظرية النّسب هذه ، قد تفقد صالحيتها بحضور الكفاءات والتّ          

  .مييز في عملية االختيار بطريقة أخرى جود عامل التّولذا على المشغّل االهتمام بالبحث عن و

قاط المحصلة في عملية االختيار مع األداءات المستقبلية في العمل ، بحيث تميـل              مقارنة النّ  

ويمكن قياس ذلـك بمقارنـة      . عملية االختيار المحرفة والتمييزية ، إلى سوء تقييم كفاءات الجماعات األقلية            

 إلى  10 من تائج على سلّم بياني يتراوح    حيث من خالل إسقاط النّ    :  أشهر مثالً    03اج بعد مدة    تائج مع اإلنت  النّ

تمثّـل التنبـؤات     طّ الميل نوع العالقة الموجودة بين عملية االختيار واألداء المستقبلي ، والّتي            خ  ، يبين  10

  .عة الخطأ قطة عن خطّ الميل سالمعطاة لعملية االختيار ، كما يبين ابتعاد النّ
 

  :  مييز اإلرادي عن طريق مناهج االختيـار  التّ- 8-2
ات على  األقليتحصل  العديد من الدراسات في سنوات السبعينات ، أنّه في االختبارات           أظهرت  لقد  

، أرجـع البـاحثون      ففي بادئ األمر  . ن نسبة توظيفهم أدنى     وكتعالمات أدنى مقارنة مع األغلبية ، وبالتّالي        

السبب راجع إلى العيالس راسات الالّحقة أنبب إلى تحريف االختبارات ، لكن أكّدت الدغيرة نات الص.  

  

فكما قلنا سابقاً ، إن نتائج      . مييز ، وتترك مجاالً واسعاً للذّاتية       تشكّل المقابالت منبعاً هاماً لعامل التّ     

  .حريف في صالح األقليات المقابلة قريبة إلى الصدفة ، لكن غالباً ما يكون التّ

  

يمكن أن تكون أمثلة وضعيات العمل عامل تمييز ، وذلك عندما نسجل األداء في الوضعية بـدل                 

  .تسجيل األداء الحقيقي 

  

، .. خصالجنس ، والهيئة االجتماعية للـشّ     :  فتطرح عدة أسئلة تعكس      االستبيانات البيوغرافية أما  

  .  ، إالّ أن التقيد بتحليل العمل يقلّل من خطره مييزتاركةً المجال لمظاهر التّ

  

المسؤولين يميلون إلعطاء نقاط  أنمييز المتعلّق بالعمر ، فلقد توصلت البحوث إلى   وفيما يتعلّق بالتّ  

 ال األكبر عمراً  دنيا للعم    ال األكبر سنّ    ، بينما نجد أنوهـذا غالبـاً ،     .اً هم األكثر إنتاجاً من الـشّباب        ـالعم  

 .صحيح بالنّسبة للمناصب المتخصصة ، وخاطئ لغيرها 
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  : سياسة التّقليص وعالقتها باالختيار المهنـي -9
  : التّقليص كمظهر لتسيير الموارد البشرّيـة -9-1

بقيت نظرة المختصين في تسيير الموارد البشرية حول عملية االختيار المهنـي حتّـى الـسنوات                

وهذه النّظـرة تعتقـد أن       . ل المؤّسسة ـإدخال الموظّفين إلى هيك   ه معنى واحد هو     األخيرة ، تسير في اتّجا    

المؤسسة إلى  تحتاج فيها   إالّ أنّه هناك مراحل     . المنظّمات تستمر دائماً في التطور ، أو على األكثر تبقى ثابتة            

   .تّسريـحالتقليص أو تغيير تركيبة األيدي العاملة لديها ، ما ندعوه في عالم الشّغل بـ

  

أن سياسة التّسريح ، عبارة عن إلغاء عقـد عمل لمدة غيـر             : " )1982 (1عيسوي.م.عحسب  ف

  : محددة من طرف الرئيس أو رب العمل ، وهي نوعـان 

  .ويخص الفرد ، ويهتم باألسباب الخاصة بالشّخص  : التّسريح الفردي 

  . "قتصادي ويخص الجماعة ، وذلك لسبب ا : التّسريح الجماعي 

          وبالتّالي يقصد بتطبيق سياسة التّسريح ، تخلّي المؤسسة عن نشاط نسبة معينة من مجموع عمالها ،                

وغالباً ما تـأتي وضـعيات      . وفقاً لمعايير خاصة بها ، ونتيجة آلثار أزمة اقتصادية تعاني منها هذه األخيرة              

فليس من الغريـب    . أن تمس آالف األشخاص في وقت قليل جداً         التّسريح بدون إخطار مسبق ، حيث يمكنها        

  .  يتم تسيير الوضعية بالفعالية المطلوبة الّ أ-في حاالت كهذه-إذن 

  

  :  نتائج التّسيير السّيىء لعملّية التّقليـص -9-2
ي تظهر ضرورة تقليص اليد العاملة عندما تواجه المؤسسة مشاكل ضخمة ، في الوقت نفسه الّـذ               

فهي تستلزم تسييراً أكثر فعاليةً من التّوظيـف         في كامل لياقتهم ونشاطهم ،       هاتحتاج فيه المؤسسة إلى موظّفي    

فإذا تم تسيير عملية التّسريح بطريقة غير مدروسة والعقالنية ، فستصل المؤسسة إلى نتيجة سلبية                .التّقليدي  

  :، ويحدث هذا االنخفاض نتيجة لنوعين من القرارات انخفاض نوعّية اليد العاملةوحتمية ، أال وهي 

  . تسريح عمال ، كان يجب إبقائهم -1    

 . التمسك بعمال ، كان يجب تسريحهم -2               

  . وفي الحالتين ، على المؤسسة تحمل خسائر معتبرة في عز أزمتها 

  : تسريح أفراد كان يجب إبقائهـم -9-2-1
 ومقابل وجود فائض في الموظّفين ، تتخلّص المؤسسة من الّذين لديهم قيمة أعلى              في هذه الحالة ،   

  :من المتوسط ، فتكون بذلك نتائج التّسيير السيىء لعملية التّسريح ، كالتّالـي 
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  .تسريـح العمـال األكثر ذكـاءاً  

  .ية الصعبة ألخطار في الوضعيات االجتماعل تسريح العمال األكثر مبادرةً ، وتحمالً 

  .في المواقف الحرجة  يةالوضعب اًتسريح العمال األكثر ثباتاً ، هدوءاً ، وثقةً ، وتحكّم 

تسريح العمال األكثر استقالليةً ، الواثقين من أنفسهم ، والقادرين على الوصول إلى الحلول               

  . التخيل والفطنة واإلبداع الحتمية ، وتحمل المسؤوليات من خالل تطبيق أفكارهم ، وإضفاء نوعاً من

  .تسريح العمال األكثر خبرةً فيما يتعلّق باإلنتاج ، حّل المشاكل ، وجمع المعلومات  

وقد تكون هذه النّتائج جد خطيرة بالنّسبة للمؤسسة ، حيث قد تكلّفهـا أخطـاء التّـسريح خمـسة                   

   .  ائب والتضخّم  ، هذا بدون التعرض إلى عوامل الضر1 األجر السنوي)05 (أضعاف

  

  :ثالثة احتماالت تمثّل جواباً  03لماذا تتحمل المؤسسة إرغامات كهذه في وقت األزمة ؟ نجد ف

 وإذا لم يكفي ذلك ، نرجع إلى        ؛في وضعية التّسريح ، نشجع غالباً المغادرة اإلرادية للعمال           -1            

   . آخر من يدخل أّول من ينصرف: فكرة 

الطّريقتان تعمالن كمصفاة اختيارية ، فالّذين يقبلون المغادرة هم غالباً أوالئك الّذين يحملون             هاتان  

 ، فمـن    آخر من يدخل أّول من ينصرف     أمـا سياسة   . مميزات تسمح لهم بإيجاد منصب عمل آخر بسهولة         

قدمية لكن لم يتم ترقيتهم خاللها ،       الممكن أن الموظّفين الّذين احتفظت بهم المؤسسة ، هم أوالئك الّذين لديهم أ            

  .ألنّهم لم يبادروا بالتطور والتقدم لمناصب أعلى 

ـ            -2            فرضّية حّبـة الّرمل    الطّريقة الثّانيـة الّتي تفقـد بها المؤسسة عمالها األكثر كفاءةً ، تدعى ب

اَ الوضـع   ـية أشخاص ال يتقبلون نهائي    ففي عدد كبير من المؤسسات ، نجد في الحاالت العاد          . في المحـار 

الراهن ، ويشكّكون بشكل مستمر في المناهج واإلجراءات وغيرها ، فتكون لهؤالء األفراد ردود فعل غيـر                 

فيشبه هؤالء األفراد ، حبات الرمل الّتي تحثّ المحار         . مؤذيـة ، لكن مقلقـة كفاية لتحريض باقي المؤسسة         

فوجودهم مسموح ومشجع في الحاالت العاديـة ، لكن في األوقات الـصعبة تتبنّـى              . على صناعة لؤلؤتـه    

 .المؤسسة اتّجاههم استعدادات دفاعيـة 

 الفرضية الثّالثـة ، هي أن المؤسسة ليست قادرة على اكتشاف المواهب ، وهذا يرجع أحيانـاً                -3          

أن تقلّل عمالها ، كيف لها أن تعرف من هـم األكثـر جـدارةً               فإذا أرادت المؤسسة    . ألسباب تعتبر تافهـة    

أحياناً تعتمد على رأي وتوصية المسئولين ، لكن هذه التّوصيات غالبـاً ما تتناقض مـع نتـائج                 وبالبقـاء ؟   

فعدم القدرة على معرفة قدرات العمال تعود إلى إهمال المسيرين ، حيث قـد يـستغّل بعـض                  . االختبارات  

   .لفرصة بالتخلّص من األفراد المهددين لهم ، أو بتصفية بعض الحسابات القديمة الرؤساء ا
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  : التّأثير على معنوّيات الّذين يبقـون 9-2-2
يسبب التّسريح ليس فقط تقليص نوعية اليد العاملة ، بل يطعن أيضاً معنويات ودافعية العمال الّذين     

الّذين ذهبوا والباقين معـاً يبقون ، فاإلحباط هنا يكون مزدوجاً يمس .  

  

المؤسسة ، بعد تطبيق سياسة      تلك الحالة النّفسية والعصبية لمجموع عمال     ويقصد بالروح المعنوية    

وتشير هنا إلى العالقات اإلنسانية بين أفراد الجماعـة ،          . تسريح العمال والتخلّي عن خدمات بعض زمالئهم        

وهو عنصر غير ملمـوس ال  . ل بالرضا عن نفسه وعن عمله     ـإحساس العام وب،  ادة  ـة األفراد بالق  ـوعالق

  .يكتشف بطريقة مباشرة ، وإنّما من خالل ظواهر أخرى تعكسها 

  

، يشكّل اإلحباط مشكل بالغ الخطورة ؛ فمن وجهة النّظر األخالقية،            ففيما يخص األفراد المغادرين   

  معينـة   قاموا بخدمتها لسنوات ، من خالل تقديم تعويضات مالية         على المؤسسة أن تهتم بمصير األفراد الّذين      

  .والحصول على منصب عمل مرضي ، الحفاظ على كرامتهم وتساعدهم على التّقليل من حدة األلم ، 

  

. وهذا يعود على المؤسسة بفائدة مباشرة ، تكون في الفترة ما بين إعالن التّقليص وتاريخ المغادرة               

عمال أن يحافظوا على كفاءتهم طوال هذه المدة ، خاصة من هم في الطّبقات العليا ، فهـم                  حيث يكون على ال   

وهنا الوضعية  . ة  ـأول من يعلم ببرنامج إعادة الهيكلة ، لكن عليهم البقاء حتّى النّهاية للسهر على تنفيذه بدقّ               

          ، ومن جهـة أخـرى      ؛رين من جهة    تسيير ذهاب اآلخ  وتصبح أصعب ، حيث القيام بتسيير وتوزيع المهام 

االشتغال بالبحث عن منصب عمل آخر ، يشكّل نوعاً من الصراع الداخلي الّذي تكون عواقبه وخيمة علـى                  

  .الفرد وعلى المؤسسة 

  

أما اإلحباط عند العمال الباقين ، فهو مشكل هام ويدعو لالنشغال ، حيث بعـد تجـاوز المرحلـة                   

حيث تظهر بعض األفكار    . حساس بالمرارة عند الموظّفين فيبقون في حالة دفاع         األولى ، يتكون نوع من اإل     

 أن التّسريح لم يكن مبرراً ، فقدان زمالئهم لمناصب عملهم كان بسبب اإلهمال وسـوء النيـة ،            :، من بينها  

لتّالي يكون االنهيـار    وبا.  المؤسسة تستخدم عمالها لمدة معينة وتتخلّص منهم بعدما تستنزف منهم ما تحتاجه           

ينخفض مستوى اإلنتاجية ، وتنقاد المؤسسة من جديد إلى عملية تـسريح أخـرى تمـس                فالعام للمعنويات ،    

  .األفراد الّذين أظهروا نوعاً من الصرامة والقسوة ، والّذين كانت مشاركتهم نوعاً ما ضعيفة 
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  :ص  دور عملّية االختيار والتّقييم في التّقليـ-9-3
  :ثالثة أدوار في عملية التّقليص ، هـي  03تؤدي عملية االختيار والتّقييـم أساساً 

  . تحدد الحاجات المستقبلية من الكفاءات -1            

 . تساعد على التمسك باألفراد األكثر قدرة وكفاءة -2            

                                                                       .  توجه األفراد الّذين يغادرون -3            

  

 فإعادة التّنظيم هذه تقود إلى إعادة       ؛فمن يقول عملية تقليص ، يقول أيضاً إعادة تنظيم الّذين يبقون            

لمراكز جد مفيدة ، خاصة فـي حالـة إعـادة هيكلـة             أحياناً تكون تقنيات تحليل ا    وتوزيع كاملة للكفاءات ،     

أما في الحاالت القصوى ، أين       .االحتياجات المستقبلية للكفاءات     ، فوصفها يسمح بتحديد      المناصب الموجودة 

يكون هناك خلق لمناصب جديدة ، تصبح المعلومات الموجودة غير صالحة لالسـتعمال ، وتبقـى الطّريقـة                  

 ، وهو اجتماع الخبراء الّذين يقـررون الحاجـات المحتملـة مـن              المحاضرة التقنّية  الوحيدة المستعملة هي  

لكن هل آراء الخبراء ذاتية أو موضوعية ؟ فيكفي غالباً ، وضع الخطوط العريضة فقط ، وذلـك                  . الكفاءات  

  . كفاءات أساسية وضرورية 06-05بتحديد 

  

 ، فسيكون عموماً مـن خـالل   يات المـسئولين  توصعلى الحّل الكالسيكيالمؤسسة  تفإذا اعتمد 

من نـوع   دعوة األشخاص الموصى بهم إلى المشاركة في إجراء يشمل عموماً مركز تقييم وبعض التّمارين               

  .وضعيات العمل ، إالّ أنّها تبقى تقنية بعيدة عن الموضوعية 

  

   :1ـلثالثة مراح 03، فيضم كحّل لهذه الوضعية أمـا النّظام الّذي نقترحه 

   . من طرف مصلحة الموظّفين وممثّليها ترحيباً تلقىوهي مرحلة :  البحث عن متطوعين -1

وهي مرحلة تعتبر موضوعية وعادلة ، في حالة ما إذا كانت االختبارات :  االختبارات النّفسية    -2

 .منجزة من طرف منظّمة خارجية ، فهنا تكون بعيدة عن الصراعات واألحقاد الماضية 

يجب أن تكون االختبارات مقنّنة وتتوافق مع شروط المنصب المعاد هيكلته ، فتكلفتهـا مالئمـة                و

  .نسبياً أكثر من تكلفة الوحدة الّتي تنقص بكثير مع عدد األفراد المستجوبين 

  يمكن أن نعيد استثمار التّوفيرات المحقّقة في المرحلة األخيرة ، والمتعلّقة بمراكز التّقييم الّتي              -3

تمتد غالباً يوم أو يومان ، أين يكون من المستحسن التّعاون مع بعض المقيمين الحياديين ، والمفضل قدومهم                  

  . من منظّمات خارجية 
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. يحمل دائماً نتائج ثقيلة على الحياة الشّخـصية للمرفوضـين           فهو  مهما كان برنامج التّقليص ،      و

 أن يتم توجيهه ؛ فالّذين خدموا طويالً وبأمانة المؤسسة ، لم تكن             وعموماً ، يحتاج المسرح قبل كّل شيء إلى       

لديهم الفرصة بالتماس منصب عمل في مكان آخر منذ عشرات السنين ؛ وبالنّسبة لهم ، تكون الصدمة قويـة                   

وقاسية ؛ ومن الواجب األخالقي على المشغّل ، أن يأخذ بعين االعتبار بعض اإلجراءات الّتـي تحمـل فـي              

  :ياتها بعض الحلول للعمال وللمؤسسة معاً ، ومن أهمـها ط

تطبيق اختبارات نفسية ومقابالت ، باإلضافة إلى تحليل المسار المهني للعامل ، لكي تشجعه               

  .على تذكّر مجمل حياته المهنية السابقة ، وإعطائه وجهة جديدة 

ءاته ، ففي مستوى اإلطارات     مساعدة الفرد على إيجاد مناصب شغل شاغرة تتوافق مع كفا          

العليا ، هذا قد يستوجب خدمات مختص متعود على البحث وتفحص عدد من المجـالّت المهنيـة ، متابعـة                    

أما فـي    .عروض العمل ، وقادر على تحديد المؤسسات القادرة على توظيف المسير حسب قدراته الخاصة               

بيرة ، والمساعدة على إيجاد مناصب في هذه الحالة يمكـن أن            مستويات أدنى ، فيتعلّق األمر بعملية تقليص ك       

 في داخل المؤسسة ، أين يمكن للموظّفين أن يتقدموا بحرية لطلـب مـساعدة ، أو                 كشك للعروض يأخذ شكل   

  .لتصفّح ملفّـات العروض 

يان فانطالقاً من التّوجيه البسيط حول محتوى ونوعية ب        : c.vتحضير بيانات السيرة الذاتية      

السيرة وتسييرها ، كما استغاللها في إرشاد الموظّف ومساعدته في ترشّحاته الالّحقة ، والمقـابالت ، كمـا                  

  .التماس التّعويضات 

  

المهم هو تحسيس الموظّف بأنّه ليس مرفوضاً ، وتمكينه من تجاوز الوضعية بسهولة ، وتخفيـف                

يء الّذي يمكن أن تقوم به مصلحة داخلية للمؤسسة ،          هيكلة ؛ الشّ  الصدمة العاطفية للموظّفين المعنيين بإعادة ال     

أو اإلستعانة بمصالح خارجية متخصصة في مشاريع إعادة الهيكلة وعمليات تقليص الموظّفين ، مـا يحـرر                 

  .المصلحة من عبء كبير ، ويمكّنها من التفرغ للتّسيير الفعال للمستخدمين ، وللمهام المستعجلة األخرى 

  

  : خاتمة الفصل -10
ة ف باالختيار المهني ، عن نقـص األدوات الموضـوعي        تي يواجهها المكلّ  ب أغلب المشاكل الّ   تترتّ

ات تقييم المترشّ  وتقني ـ ذات ما يجعلها عرضة ل     في المقابلة ودراسة الملفّ    ادقة ، أين تنحصر غالباً    حين الص ة اتي

الكفاءة الي االنحياز لبعض الجوانب من م ، وبالتّالمقي.  

  

ة هداف الخاص األتخدم  ،  دة  د على تصميم أدوات االختيار في إطار سياسة محد        ا ما يجعلنا نؤكّ   ذوه

  . تهاوفق مخططاتها واستراتيجيسة لمؤسل
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 مرحلة من   ة لألدوات الممكن استعمالها في كلّ     ة النظري ا الفصل ، توضيح الخلفي    ذحاولنا خالل ه  ف

 لك ألن ذ . حالة   ة االختيار وإجراءاتها حسب كلّ    أكيد على وجوب مراجعة عملي    لتّمراحل االختيار المهني ، وا    

عملي     ة االختيار المهني لم تعد تتحد وجيه المهنـي    التّ جذجهت نحو نمو  تها بين القبول والرفض ، واتّ     د بازدواجي

  .ر تغيجاه المبادرة ومتابعة سيرورة ال اتّكوين ، من خالل تطوير دور المختصوتطوير التّ

  

  قييم ، فقد نجد    لك مهما يكن الموضوع وظروف التّ     ذة صالحة وأخرى غير صالحة ، و      ال يوجد تقني

 مناهج فع   ـ  لكّلو.  في ميدان آخر      وثباتاً  صدقاً ن ، بينما تكون أقلّ    الة في ميدان معي ة تقيـيم أهـدافها      منهجي

تي تسمح بتقييم ا    في الحالة الّ   هي ليست صالحة إالّ   فة،  الخاص الة ، الّلبارامترات الفع ناسـب مـع   د التّتي تحـد

ة المنصب أو الوظيفة المعني.  

  

 من جهـة ، تكلفتهـا       : بعين االختبار نقطتان اثنتان      ذالحة ، يجب األخ   قييم الص والختيار مناهج التّ  

ن علـى   فية ، وتكـوين المـوظّ     ن ضرورة وضع مناهج خاص    تي تتضم كلفة الّ  التّ  مع الفائدة ، ويخص    ةًمقارن

حين  من طرف المترشّهالتطبيقها؛ ومن جهة أخرى ، درجة تقب.  

  

ة االختيار المهني ، فهـو ال       فساني في وضعي  ة وخطورة دور النّ   كير بأهمي ذا ما يوصلنا إلى التّ    ذه

 .غوطات بين المـصالح المتعاكـسة   ب من الضا المجال المركّذ في ه  ثالثاً  بل يعتبر طرفاً    خارجاً ل طرفاً يشكّ

لك فـي دور    ذ، وأن يجري    " زبون  -نظام" ة االختيار   لة في وضعي   األطراف المتدخّ   أن يقوم بدمج كلّ    عليهف

ة ، ومع   سة ، مع العلم والمعرفة ، مع الهياكل االجتماعي        ح ، مع المؤس   عالقته مع المترشّ  : من خالل   عالئقي  

 قيمه الشخصي       طرف فقط ، بـل    فهو ليس على عالقة مع كلّ     د األبعاد ،    ة في العمل ؛ فحقل العالقات هنا متعد 

       . طرف فيها هو أيضاً
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 *التّدقيق والمراقبة في عملّية التّوظيـف   *
 

  

  : تمهيـد -1
 وتفكير ، إلنعاش وتطوير مناهج االختيار والتّقييم ، لكـن           يحتاج عالم التّوظيف إلى لحظات توقّف     

 أصبح المترشّحون يعتمدون علـى بعـض        -أنّه مع الخبرة  -لماذا تظهر ضرورة التّحسين ؟ يعلم جميعنا اآلن         

فنجـد مـثالً    .  صورة جيدة في االختبار      يعطيالكتب الّتي تعلّم المترشّح كيف يجيب على األسئلة المفخّخة ، و          

Willam Whyte في كتابه Organisation Man  يقوم من خالله بتقديم نوع من التّكوين للمترشّح ضد ،

  .مختلف اإلقصاءات الممكنة 

  

صعب تقدير األسباب الحقيقية لرفض     ي بالتاليالعوامل الشّخصية غير واضحة ، و     تكون  في المقابلة   ف

ف المترشّح ، ومعرفة القدرات الحقيقية والالّزمة       كما تظهر صعوبة تقدير المراجع المقدمة من طر       . المترشّح  

هذا  .من خالل شهادة أو تكوين ، ذلك ألنّه ال يمكن التنبؤ بالكفاءة مستقبالً في المنصب بغياب الخبرة الحقيقية                   

باإلظافة الختالف طرق التقييم المستخدمة من طرف مسؤول التوظيف والرئيس المباشر ، فهي طرق تتراوح               

  .اتية والمعهدية بين الذّ

  

كّل هذه النّقاط السابقة الذّكر تدفع بنا إلى مراجعة التوظيف ، إالّ أن أهم عامل يجبرنا على ذلك هو                   

فالتّرقية الداخلية تقلّل من وقت اإلندماج ، وتتجنّب التّكاليف وعـدم التأكّـد مـن نتـائج                 . األرباح المخصومة   

 و 25اليف المستشارين الخارجيين الباهضة ، والّتي تتراوح غالباً بـين           التوظيف الخارجي ، ذلك باإلضافة لتك     

  .من األجر السنوي  % 33

  

وأخيراً مشكل المركزية ، والّذي يعود ألسباب جغرافية ؛ فعندما تضم المؤسسة عدة فروع بعيـدة                

يـة االختيـار عامـة لكـّل       ملجغرافياً ، يجب اتّخاذ مسؤولية التوظيف في داخل هذه الفروع ، وهنا تكون ع             

  .، وال تعتمد فقط على المقابلة الفروع

  



  222

  : مراجعة عملّية التّوظيف وتحسين نوعّية التّقييـم -2
لقد أظهرت لنا األسباب الّتي شرحناها سابقاً ، أهمية مراجعة عملية التوظيف المجـراة وتحـسين                

 فلكّل منظّمة خـصوصياتها ويجـب أن تـتم          .لة المنظّمة    وذلك حسب حا   ،نوعية إجراءاتها التقييمية المختلفة     

إجراءات المراجعة في إطارها ، وذلك خاصة إذا تعلّق األمر بتوظيف عدد كبير من المترشّحين مرة واحـدة،                  

  .أو في مناصب تحتوي على عدد كبير من الموظّفين 

  

  : األخطاء ووسائل المراقبـة -2-1
 في نفس الوقت وسائل مراقبة      لتمثّل المؤشّرات التّالية ، والّتي      من خال  يمكننا وصف توظيف سيء   

  :وتصحيح 

: عملية االختيار ليست متطورة كفاية ، فمعاييرها وتحليالتها هي ذات نوعية سـيئة ، بـسبب                 

  .نقص الوقت ، نقص الوسائل ، أو عدم كفاءة القائمين بالتوظيف 

، فالمترشّحون كانوا أقّل عدداً ، وبدون شك أقـّل          القليل من النّاس يجيبون عن إعالن الحاجة         

  .أهمية مما نتمناه 

قليلة األهمية ، غير ضـرورية ، سـيئة         : الحاجات لم تحدد جيداً ، وتوظيف األفراد لمناصب          

  .التّحديد ، قليلة التّحفيز فيما بعد 

هم ، وكـان سـبباً فـي    ط وأربك وعزل الّذين تم تـوظيف    ـاً ، فلقد ثب   ـاإلدراج لم يكن مرضي    

  .المغادرة اإلرادية بعد بضعة أشهر من الحضور 

لم ندرس التّكاليف   : لم نربط كفاية التوظيف بالعوامل األخرى لتسيير الموارد البشرية ، فمثالً             

  .الشّاملة للتوظيف ، وذلك منذ مرحلة االختيار حتّى وقت تكوين الموظّفين 

  

  :لى المشاكل التّالية إأيضاً  ضنتعرقد حسب حجم المؤسسات ، و

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تكون التّوظيفات ذاتية وغير رسمية وتلقائيـة ، أيـن                

ـ      ، بدون التعرف على ما يضمره المترشّح الّذي تم الحكم عليـه             حاّسة التّمييز الكثير من المسيرين يجازفون ب

  .تهم وخصائصهم الشّخصية من خالل المظهر ، فيسيئون تقييم اعتقادا

أما في المؤسسات الكبيرة فهناك رسميات وحواجز ، ويكون التوظيف أحياناً مزيف وبـدون               

    .  سياسة تسيير مرافقة ، وبالتّالي نقع في نوع من التطرف التّقني وفرط إيضاح المناصب 
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   من أين تبدأ عملية المراجعـة ؟-2-2
 ، حيث الخطأ في هذا المستوى يعتبر فادحاً          القّمـة ت الجديدة للتّقييم هو   أحسن مكان إلدخال التقنيا   

       ة حرجة ألنّها لـم              : وال يمكن تجاوزه ، ألنّه يمساألرباح ، التّكاليف ، واألخالق ، ويضع المنظّمة في وضعي

ـ .  لذا تكون استشارة المختصين واجبة في هذا المستوى      ؛تستطع توظيف الشّخص المناسب      ل اإلقتـصاد  فعام

وحده كافي كسبب وجيه النتقاء نظام موضوعي الختيار الموظّفين ، يكون قادراً على تقييم عـدد كبيـر مـن                    

  . الموظّفين المتشابهين 

  

يجب أن توفّر المنظّمة الضمانات الكافيـة ضد األخطار الّتي تعترضها وتعترض المترشّـحين ،              ف

فعملية تقيـيم   .  ، كلّما كانت اآلراء موضوعية كانت النّتائج أحسن          ففي المقارنة بين مترشّح داخلي أو خارجي      

موضوعية ، ضرورية في حالة كون المترشّحين ذوي معارف جد مختلفة ، يتقدمون لمنصب عمل يحمل عدد                 

  .كبير من الموظّفين 

  

   :وهناك بعض الحاالت الّتي تستدعي قرار مراجعة وتحسين طرق االختيار والتّقييم ، وهي

  .الخبرة السيئة مع الطّرق التقليديـة  

  .التّكاليف المرتفعة للتوظيف  

  .ارتفاع نسبة الدوران في العمل ، نتيجة عدم االندماج في العمل أو لطريقة اختيار فاشلة  

  .غياب المترشّحين التقليديين  

  .أعراض الطّرق التمييزية اتّجاه مجموعة نشيطة لكنّها تعتبر أقلية  

  

   من يقوم بتنفيذهـا ؟-2-3
  : ، تجري سيرورة المراجعة حسب المراحل التّالية بعدما يتم اتّخاذ القرارات وتحديد مناطق التدخّل         

  .يترّأس التّجربـة وإيجاد إطار سامي أو مدير يتكفّل بالنّظرة التحليلية للتوظيف ،  

  .ف والنّقائص في النّظام الداخلي حساب التّكاليف الحالية ، وتحديد قائمة بنقاط الضع 

نوع من التحدي مـن طـرف       والبحث عن حاالت توظيف ناجحة تمثّل صورة غير تقليدية ،            

  . فعلى المؤسسة التخلّص من الطّابع التّقليدي ، وتبحث عن مترشّحين من آفاق مختلفة. شخص يؤمن بذلك 

تغيير جذري ، مع العلم بـأن ذلـك         اقتراح دراسة نموذجية في ميدان محدد ، بهدف إحداث           

  .سيكون صعباً وخطراً 

إعطاء النّتيجة المطلوبة بالخبرة بشكل محدد ومسبق ، وتحديد اتّفاق موحد يعتبر كنجـاح أو                

  . بدون فائدة ف أشخاصيوظبت قومسنففإذا كانت األهداف غير محددة ، . كفشل ، ثم نركّز على وسائل التّنفيذ
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  لمنظّمة أو تستعين بمستشاريـن ؟ هل تقوم بها ا-2-4
حصائية ومعارف فـي    اإلكفاءة  التتطلّب كّل الطّرق المذكورة سابقاً مستوى من التخصص ، خاصة           

فالمختص النّفسي للمؤسسة يمكنه أحياناً تحمل المسؤولية ، حيث يكون ذلك أقّل تكلفة للمؤسسة              . اإلعالم اآللي   

مستوى أدنى ؛ أمـا لتقييم اإلطارات السامية من خالل موظّف في المؤسسة ،           ، ويكون مناسبـاً للوظائف ذات      

                ـل من طرف المديرين ومن طرف الموظّفين ذوي مستوى هرمي أعلى من المختصفيكون غالبـاً غير متقب

دات ميدان  لكن مع كثرة التقنيات الجديدة ، يمكن أن يكون المختص النّفسي للمؤسسة على علم بمستج               .النّفسي  

  .االختيار والتوظيف ، أو حتّى قادر على وضع طرقه ومعاييره الصادقة والخاصة به 
  

وغالباً ما تحتاج التقنيات الجديدة استعمال برنامج معلوماتي خاص ، يعتبر محمية ويكـون حكـراً                

ونوا متحيزين ، خاصة فـي   فالمستشارين والجامعيين يجب أن ال يك     . على المختص أو المستشار الّذي طورها       

  .حالة عدم انتمائهم مالياً إلحدى وكاالت التوظيف ، فهم غالباً أكثر خبرة وتدخّالتهم جميعها اقتصادية نسبياً 

  

فمهما كانت الحلول المختارة ، على المختص أن تكون لديه الخبرة الكافيـة ، وحسن اإلتّصال مـع      

إالّ أن ذلك ال يعتبر نهاية للمشاكل المطروحة        .  األعمار داخل المؤسسة     مختلف المستويات الهرمية ، وطبقات    

في المؤسسة ، فمتى يمكننا التّقدير بأنّه تم بلوغ الهدف ؟ وكم من الوقت تحـافظ الوسـائل اإلجرائيـة علـى                      

ظ علـى   صالحيتها ؟ ومن يمكنه متابعة العمل داخل المؤسسة ؟ فربما يجب تكوين شخص داخلي لكي يحـاف                

  .استمرار البرنامج 

  

  : اختيار المستشاريـن -2-5
     نوع من المستشارين ، حيث نقترح إلنجاح هـذه     ،  إن اختيار مستشار خاص يتّبع نفس القواعد ألي

  :المرحلة الخطوط التّالية 

تحديد سعة المنصب أو عدد المناصب الواجب معالجتها ، فمن األحسن تحديد المهمة أفـضل                

  .امل المستوى الهرمي من تغطية ك

  .تحديد وصف مفصل قدر اإلمكان للمشروع  

  .تحديد كم من الوقت والمال يمكن تخصيصه للعملية  

  .تحديد درجة تدخّل المؤسسة ، وهل تكون مشاركتها في مختلف مراحل السيرورة  

 الطّـرق،   التّحديد بشكل مسبق ، من يكون مشاركاً من المؤسسة في تحرير التّقارير ، اختيار              

  .واختيار المستشاريـن 
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  :بعدها يتم تقييم المستشارين الّذين تم اإلتّصال بهم ، من خالل المعايير التّالية 

  هل هم مهتمين باحتياجات المؤسسة ، أم مشغولين باألبحاث الشّخصية واألفكار األخرى ؟ 

             ـسات      هل قاموا بأعمال في نفس اإلتّجاه ولصالح من ؟ هل في نفس المؤسسة أو فـي مؤس

  ذات قيـم متشابهة ؟

  ما هي نوعية تقاريرهم الكتابيـة والشفهيـة ؟ 

  ما هو التّاريخ الّذي يختفي ورائهم ، وألي المؤسسات كانوا ينتمون ؟ 

  .هل يصرح بكّل تحفّظ وانغالق عن عدم التّوافق في األفكار ؟ فهذا دليل للكفاءة  

  اته ؟هل يستطيع المستشار أن يشرح خطو 

شخصية ،   هل يوجد واحد من مجموع المستشارين ، يعمل فقط لتحقيق تقنية خاصة أو تجربة              

  بدون االهتمام بالمشكل الحقيقي ؟

  هل تحبهم وترتاح إليهم ؟ 

  

  : تبرير التّكاليـف -2-6
 من الصعب حساب التّكاليف بدقّة ، ومن الضروري من أجل تقييم إمكانية الشّروع فـي العمـل ،                 

  .  تقييم المترشّحينلحساب مجمل تكاليف التوظيف والدوران في العمل ، كما ال ننسى تقييم الوقت المستغرق 
 

أيضاً يجب معرفة تكاليف كّل النّتائج المترتّبة عن عملية توظيف فاشلة ، حيث على المخـتص أن                 

سب النّجاح والفشل مع الشّروحات المفـصلة       يحتفظ بكّل النّقاط المتعلّقة بعمليات االختيار المجراة ، ويصنّفها ح         

كما ذكر عمليات التوظيف المجـراة بـدون ضـمانات وضـد            . حول أسباب اختيار الموظّفين الغير كفوئين       

فيجب طلب دراسة مفصلة مع كّل التّكاليف ، كما تقييم الدراسة والتّفاوض حول              .التّوصيات ، وتسجيل نتائجها     

  .كّل مرحلة منها 

  

  :تأطير المستشاريـن  -2-7
 ال وجـود  : يجب أن يبرمج المسؤول الّذي يدير الدراسة اجتماعـات منتظمـة ، أيـن الـصيغة                 

فالزبون يجب أن يتمكّن من متابعة وفهم كّل مرحلة من البرنـامج،       . ، هي العالج السحري للنّسيان       للمفاجئات

تشكّل حالة خاصة تتوجب البحـث عـن حلولهـا          حيث ال يمكننا حّل المشاكل بحلول محضرة ، فكّل مؤسسة           

وذلك بالقيام بنقاشات معمقة مع المستشارين بصفة دائمة ، مع عدم إهمال أي رأي ، حتّـى لـو                   . الخاصة بها   

 كان من طرف شخص هاوي غير مختص.  
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تّحليـل  كما نجد أيضاً مشكل التّمييز اإلرادي ، فيجب التأكّد من العوامل المحـددة للمنـصب ، وال                

وإذا كانت الكفاءات    .المعمق باستعمال عينة كافية وغير محرفة ، وبالتّالي إلغاء العوامل التمييزية في االختبار              

المطلوبة تتعلّق بإطارات سامية ، فيجب التأكّد من أن تحديد الكفاءات تم حسب سياسة المؤسسة ، وليس علـى                   

  .مستوى وطني أو عالمي 

  

  :شـروع  إنشاء الم-2-8
للنّجاح في تأسيس المشروع ، هناك بعض اإلعتبارات الضرورية خالل الدراسة وبعدها ، نذكــر               

  :من أهمها مـا يلي 

تبحث المنظّمة أساساً على نوعية حكم وتقييم جيدة ، بعيداً عن أي عملية تجريب ، ألن الحكم                  

صات قائمة على عدة االحتماالت ، فال توجد وسـيلة  ال يمكنه أن يكون دقيقاً ، فهو تطور ذو عدة عوامل وخال         

  .تقييم كاملة 

يجب التأكّد من أن معايير نظام التّقييم تعكس التغيرات الجارية والمقبلة ، فطرق االختيـار ال    

فما هي العوامل ، خطوط الـسلوك ، والخاصـيات الـضرورية            . تستعمل إالّ للنّموذج الّذي صممت من أجله        

  .لغد ؟ ألنّه إذا تحددنا بالنّموذج الحالي ، يمكننا أن نحدد فقط صفائح المراكز الّتي تصلح لليوم لمناصب ا

 لحظة أيضا التأكّد من أن الموظّفين يتعلّمون طرق تنفيذ المشروع ، واختبار الصدق في كّل                

  .، فيجب على المؤسسة أن تتكيف وتطور التقنيات المكتسبة 

ب بسبب االختبارات وتحليل الشّخصية ، وهو يظهر عند أغلب األشـخاص،            ونجد عامل التّع   

  .وهذا سبب يتّخذه المترشّح إلخفاء قوته الحقيقية 

ـ ، مما يشعر ال   ..وجود فائض من اإلستبيانات ، دراسات السوق ، اختبارات الذّكاء            حينمترشّ

  .انية التموضع بالنّسبة لفرضيات االختبار بالقلق والغضب عندما يتوجب عليهم اإلجابة عن أسئلة ، بدون إمك

 ، حيث أن اإلطارات     Pygmalionثـر  كما نجد أيضاً نتيجة للتقنيات الحديثة ما ندعوه بـأ         

السامية تميل غالباً إلى التأثّر بنتائج االختبارات ومراكز التّقييم ، وإيمانهم بصدق وثبات هذه االختبارات يقودهم                

   .إلى الوقوع في الخطأ

  

  :قبل تنفيذ اإلجراءات الجديدة لعملية االختيار ، يجب على المؤسسة أن تتأكّد من 

أن تكون مناهج االختبارات غير متشددة اتّجاه األفراد ، وغير مكلفة من حيث الوقت والمال                

  .للمؤسسـة 

 تقييم العوامل   أالّ يعتمد المختص النّفسي التّابع للمؤسسة ، على األحكام العامة لألفراد عوض            

  .المحددة في كّل مرحلة من السيرورة 
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 ، فالمقابالت واالجتماعات يمكن تسجيلها على       المناسبةلتكنولوجيات  ستخدام ا اة ب المهمل  تسهي 

  .شرائط فيديو بدون حضور المالحظين ، ما يسمح بمراجعة النّقاط في حالة عدم التّوافق بين المالحظين

  

 حالتان متضادتان في الحياة ، والمترشحين كما اإلدارة ينسون أنّه من اإلمكان             فالفشل أو النّجاح هما   

لذا يجب حل هذه المشاكل ، ليس بالتخلّي عن تقنيات التّقييم ، بل بتكريس مجهـودات                . التّموضع بين اإلثنين    

  .أكبر لضمان تأسيس ونجاح هذا النّظام 

  

  : التّدقيق في عملية التوظيـف -3
   هانات في العمل    تبرز أهملتّدقيق في عملية التوظيف ، فهو نوع من أنواع االستثمار،          لضرورة  الالر

  .أين تكون هناك تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة ، تحتاج لتأكيد نوعية النّتائج المحصلة 

  

 Auditلقد كانت مهمة التّدقيق في الحسابات التّجارية ، حكراً على مصلحة المحاسبة ، فنجد كلمة                

 ؛ ومن ثمـة يكـون مفهــوم        1" إجراءات مراقبة حسابات وتسيير المؤسسة ، وتنفيذ أهدافـها         : " تعني  و،  

    .2 " مدقّـق الحسابات التّجارية: " أو الشّخص المكلّف بهذه المهمة ، هو  Auditeur كلمة

  

  مهام إدارة الموارد البشرية لكن مع الدخول في نظام اقتصاد السوق ، أصبحت التّكاليف المتعلّقة ب

فكان الحّل هنا ، هو تبنّــي إدارة        . تشكّل عبئاً ، تسعى المنظّمة إلى إزاحته إذا لم يتم تبريره بنتائج مرضية              

  . الموارد البشرية لهذا النّوع من المهام ، كمحاولة لشرح استراتيجياتها وتبرير تكاليفها أمام اإلدارة العامة 

  

  :ة التوظيـف  تكلف-3-1
تجنّد المؤسسة خالل سيرورة التوظيف عدة أشخاص من داخل المؤسسة أو خارجها ، أيـن يحـدد                 

وكّل هذا له تكاليف مباشرة يتم بالمقابل تخصيصها لسير هـذه           . الدور الفعلي لكّل واحد مع الوقت الالّزم لذلك         

       :ثالثة أنواع  03ف مرتفعة ، والّتي يمكن تصنيفها في وغالباً ما تظهر التّكاليف النسبية للتّوظي. العملية 
 
وتتعلّق بمختلف العوامل الّتـي تـسبق        :التوظيـف  - التّكاليف المتعلّقة بمرحلة ما قبل     -1

، وغيرها من   ..تحديد المشاركين في العمل ، األجور ، وكّل األعباء االجتماعية المدرجة          : عملية التوظيف من    

 : ثالثة مجموعات  03ن تصنيفها في العوامل الّتي يمك
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  : ويتعلّق األمر بـ:عوامـل تطبيقّيـة  

قـرارات التوظيـف ،   ( الرؤساء الهرميين المستقبليين لألفراد المكلّفـين ، وسـكرتاريتهم          •

  ..) .المقابالت ، والتّجارب المهنية 

  ..) .، مقابالت حاالت توظيف باالختيار التّكميلي المتبادل ( الزمالء المستقبليين  •

  .الهرميين اآلخرين المهتمين أو المعنيين بالتوظيف  •

  ) .المفحوصين أو المتعارفين مع المترشح ( المرؤوسين المستقبليين  •

  :وتضـم بدورها ما يلي  :مصالح المـوارد البشرّيـة  

القـائمين بـالتوظيف ، رؤسـاء المـصلحة ، الـسكرتارية ،             : المختصين في التوظيف     •

  .. .مساعدون ، المختصون النفسيون ، النفسيون التقنيون ، أعوان اإلستقبال ال

  .رؤساء المصلحة ، والموظّفين : المصالح اإلدارية  •

  .أطباء ، ممرضين ، مساعدين اجتماعيين : االجتماعية –المصالح الطبية •

  .المختصين في التّـأهيل للعمل ، وفي األجور  •

  .ية ، التّقييم ، وتسيير الحياة المهنية المختصين في التّرق •

  .المختصين في التّسيير التنبؤي  •

  :  ونجد من أهمهـا :المصالح الوظيفّيـة األخـرى  

  ) .الميزانيـات ( مراقبة سياسة التّسيير  •

  ) .تسوية الفواتير ( مصالح المحاسبة  •

  ) .تسوية العاملين ، وطبيعة الوظائف ( مصالح التّنظيم  •

  ) .تنبـؤات الموظّفين ( ح التّخطيط والتّطوير مصال •

  ) .هيئة معالجة الملفّـات وميزانيات التوظيف ( مصالح اإلعالم  •

  

،  وهي المصاريف الّتي تأخذ شكل فـاتورات      : التّكاليف الموافقة للمصاريف المباشـرة      -2

ائمين بالتوظيف والمترشّحين   مصاريف اإلعالن ، أتعاب مكاتب التوظيف واإلرشاد ، مصاريف سفر الق          : مثل  

  .. .، كراء مكاتب االستقبال
  

وغالباً ما تكون هذه المصاريف مهمة ، حيث بالنّسبة لتوظيف اإلطارات ، تمثّل مصاريف اإلعالن               

وعندما يتمركز التوظيف في مستوى أعلى ، ينـدرج تـدخّل        .  من األجر السنوي     % 20 و   10أحياناً ما بين    

 33صاء كـّل إعالن ، وتكون تسعيرات المكاتب عالية بشكل واضح ، وهي غالباً أكثر من                قنّاص الكفاءات إلق  

  . من األجر السنوي %
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: ونجد من بينهـا      : التّكاليف الموافقة لمصاريف العمل اإلداري بمصالح التوظيـف         -3

ب مـصاريف   مصاريف طب العمل ، مصاريف الوراقة ، أدوات االختبارات والفحوص ، كما ال ننسى نـصي               

  .المحالّت واهتالك األدوات 
  

  : تكاليف التكّيـف -3-2
إن تكلفة التوظيف الّتي سبق ذكرها وتحليلـها ، ال تشكّل إالّ جزءاً من تكلفة دخول شخص جديـد                  

فنظـراً ألهميـة    . إلى المؤسسة ، فيجب أن يتم متابعة التّدقيق وحساب التّكاليف إلى مرحلة التكيف والتكوين               

  .ليف التكيف في المؤسسات ، تم إضافتها إلى تكاليف التوظيف بشكل دقيق وبعيد عن التّزييف تكا

  

  : ومهما تكن المؤسسة ونوع النّشاط ، فالشّخص الموظّف لمنصب معين يمر غالباً بثالثة مراحل

  : مرحلة اإلعـالم -3-2-1
تي يخصصها الموظّف الجديد لمعرفة ملفّات      وتبدأ منذ الدخول في المؤسسة ، وتتوافق مع المرحلة الّ         

من سبقه في المنصب ، معرفة مصلحته ، تقديمه لألفراد الّذين سيعمل معهم ، كما التّكوينات اإلعالميـة فـي                    

يوم أو شهر ، يلعـب      س  إلى   0وخالل هذه المرحلة الّتي تدوم من        .المؤسسة أو حول الوظيفة الّتي سيشغلها       

  . ، وتظهر فعاليته ضعيفة الفرد دوراً جد سلبي

  

  : مرحلة التّعليم في المهنـة -3-2-2
تستمر هذه المرحلة منذ بدأ الموظّف الجديد بمهمته الّتي وظّـف من أجلها ، حتّى اللّحظـة الّتـي                  

هو بنفسه ، مـع تجنـب       فيها القيام بمهمته    يكتسب فيها المعرفة التطبيقية لمهنته ، بمعنى اللحظة التي يستطيع           

  .األخطاء األساسية 

  

  :سة خصي المؤّساإلسهام الشّ مرحلة -3-2-3

يكتسب الموظف الجديد الخبرة الالزمة في التفكير النقدي حول عمله والمبادأة ، عندما يتمكن مـن                

، أن   فعلى الموظّف الجديد   .، ومن ثمة تصحيح األخطاء الّتي تمكّن من ارتكابها        مالحظة النتائج األولى لمهمته     

، ذلك ألنّه فقط بعد تخطّـي  ..محيط مهمتهلسب نوعاً من المعرفة لحياة المؤسسة ، لألفراد الّذين يكونونها ،       يكت

  .  هذه العتبة من المعرفة يتمكّن من القيام بدور المبادرة
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  :ما يليمن خالل  ، تم تحديد تكلفة التوظيف 1ات أجراها خبراء في التوظيفوانطالقاً من دراس

  .تقييم متوسط الوقت الضروري للموظّفين الجدد للتأقلّم مع منصبهم  

  .وصف المراحل األساسية للتكيف  

  .تقييم الوقت المخصص للقادمين الجدد بالنّسبة للوقت اإلجمالي  

   . الفعالية حسب المراحل الثّالثة للتكيف الّتي يمر بها الموظّف الجديدوالمنحنى التالي ، يمثّل تطور

  

إذا تـم تنفيـذ المهمة من طرف شخص آخر من المؤسسة ، سنحصل على مستوى فعالية عادي                

 تتوافق مع اختالف المستويات المتتابعة لفعاليـة        نقص الفعالّيـة  ، وسنجد أن تكلفة      % 100يعادل مستوى   

  .ظّف الجديد ، والّذي في مجملها يكون أقّل من المستوى العادي المو

  

 من المنحنى ، ويكفي إذن لحساب التّكلفة تقييم عدد األيام أو األشهر             العلياويمثّل هذه النّسبة الواجهة     

ما يجـب   ك. الّتي تقدمها هذه المرحلة ، ومن ثمة إعطاء الموظّف الجديد أجره الشّهري بعد إدراج كّل األتعاب                 

االستهالكات المبالغة للمواد من طرف العامل الجديد ، أخطاء يجب عليـه            : بالمقابل إدراج عوامل أخرى مثل      

  .، فقياس هذا النّقص في المردودية هو جد حساس ..تداركها بالنّسبة للمحاسب الجديد
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لمقارنة مع المعايير الّتي    وبالنّسبة للعامل ، يمكن متابعة الدخول والخروج المطلوب في اآللة ، وا           

تسمح بهذا القياس ؛ لكن المشكل يصبح أكثر حدة في حالة اإلطار المسؤول على مصلحة في المؤسسة ، فما                   

هي وحدة العمل المتبنّـاة ؟ وما هي المعايير المرجعية ؟  هنا الوقت الممثّل لنقص الفعالية ، يعتبر مؤشّـر                    

يـف ، كما يمكن إدراج المدة الكاملة للتكيف مع سرعة النمو في الفعالية             ممتاز لمقارنة مختلف سياسات التك    

  .خالل مرحلة التّـأقلم 

  

  : مهاّم التّدقيق في عملية التوظيـف -3-3
  :ثالثة مستويات ، هـي  03يمكن أن تتحدد مهام التّدقيق في 

  : التّدقيق في التّوافـق -3-3-1
  :اليـة ويقـوم بدوره على العوامـل التّ

  .احترام القواعد الشّرعية واإلتّفاقيـة  

  .احترام اإلجراءات الداخلية  

  

حيث من ضمن القواعد العامة ، يجب ذكر إعالن شغور المنصب ، فكّل رئـيس مؤسـسة هـو                   

  .مطالب بإخبار المصالح المعنية بالتوظيف ، بكّل األماكن الشّاغرة في مؤسسته 

  

غرفة التّجارة والصناعة ، غرفة الحرف ، الوكـاالت الوطنيـة            ( هناك أيضاً مؤسسات عمومية   

، وغيرهـا مـن     ..، كما نجد الجمعيات ، المنظّمات المسيرة بالتّساوي من طرف النّقابة والموظّفين           ..) للعمل

  .الهيئات المعنية بالتوظيف بشكل مباشر 

  

ات داخليـة للتوظيـف ، اإلعـالن        المدقّـق مجبر على التأكّد من وجود إجراء      ما يكون   فغالبـاً  

 ين باألمر ، وطبعاً تطبيقها الفعليألصحاب القرار المعني.  
 
  : التّدقيق في الفعالّيـة -3-3-2

وتحدد مهمة المدقّـق هنـا ، في التأكّـد إلى أي مدى تم الوصول إلى األهداف الكمية والنوعية                 

فالتّدقيق هنا يمكنه االرتكاز على النّجاعة ، وهل تم الوصول          . المطلوبة ، وفهم األسباب الفعليـة لإلنحراف       

 .إلى النّتائج بأحسن تكلفة ممكنة 
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  : التّدقيق في االستراتيجّيـات -3-3-3
هل للمؤسسة سياسـة    : ويحاول هنا المدقّق أن يجيب على نوعين من التّساؤالت األساسية ، وهي             

، ) م Pierre Candan1 ) 1986 ل تطبيقها فعلي ؟ ولقـد اقتـرح  توظيف مالئمة مع استراتيجياتها ؟ وه

بعض األمثلة الّتي يمكن اعتبارها كمؤشّرات تساعد على الكشف عن المشاكل الكبرى ، وتـشخيص أسـباب                 

  .ات ـاإلنحراف

  

  المـؤشّــرات  الميــدان

  . عدم صدق االختبارات المستخدمة -  االختيـار

  . عدم احترام اإلجراءات -

  .دم التحقّق من المراجع وبيانات السيرة  ع-

  .  عدم إرسال الشّهادات المذكورة في بيانات السيرة مع الشّهادات الحقيقية -

  . شكاوى الهرميين حول نوعية الموظّفين الجدد -

  . عدم احترام اإلجراءات -  التّرخيص بالتّشغيل

  . غياب تحديد الموقّـع -
  .ت اإلستقبال  غياب إجراءا-  االستقبـال

  . غياب متابعة الموظّفين الجدد في المصلحة -

  . غياب كتيب أو ملفّ اإلستقبال -

  . غياب التّكوين -

  عقـد العمـل

  )التجريب  ( 

  . رسالة التّوظيف غير مرضية -

  . غياب عقد العمل -

  .إهماالت في عقود العمل /  أخطاء -

  . مرحلة تجريب غير متبوعة بتقييـم -

  .ب مقابالت الذّهاب  غيا-
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  : حساب الّربح الّصافي لعملية االختيار المهنـي -3-4
يهتم أصحاب األعمال ومسيري المؤسسات كثيراً ، بالجانـب المـالي السـتثماراتهم المختلفـة ،            

خطيطيـة ،   وكغيرها من العمليات الت    .محاولين بذلك تحديد المردود النّقدي لكّل عملية إستراتيجية للمؤسسة          

  .تخضع عملية االختيار المهني إلى التّحليل النّفعي لمختلف تكاليفها ، ولمردوديتها بالنّسبة للمؤسسة 

  

  : أهمّية الّربح الّصافي بالنّسبة للمسؤوليـن -3-4-1
ال تستطيع المؤسسة أن توفّر ميزانيـة ترضي جميع الطّلبات ، وعادة ما يتلقّى مـدير المؤسـسة                 

 الفائدة المترتّبة عنها ، مـا       –وبلغة نقدية –رؤساء المصالح ، والّتي تكون ذات طابع مالي تحمل معها           طلبات  

، فتكون بذلك حصة األسد من نصيب من يتكلّم         ) المسؤول عن عملية االختيار   (عدا رئيس مصلحة الموظّفين     

  .بلغة مالية أكثر وضوحاً من غيره 

  

 عدة تطورات في تقييم األرباح الصافية من عملية االختيـار           ولقد ظهرت في السنوات األخيرة ،     

الجيدة ، وذلك بفضل التّحليل النّفعي ، الّذي أصبح اليوم يسمح بمقارنة مختلف إستراتيجيات االختيار وانتقـاء   

ك المـدير  أصبح مدير الموظّفين قادراً على الدفاع عن حصته في المؤسسة ، كما يفعل ذل             ف ؛أكثرها مردوديةً   

  .ها الحقاً ض ألهمسنتعر من خالل طرق مختلفة ذلك، والمالي 
 
   :1 للحساب النّفعـيBrogden - Hunter طريقـة-3-4-2

 ، لكـن  Brogden في سنوات الستّينات مع أعمال    النّظرية النفعّية بدأت الدراسات النّظرية حول     

 05 ، أيـن حـددوا   Jack Hunter  وFrank Schmidtلم تنتقل إلى الجانب التّطبيقي إالّ مع أبحـاث  

وللتعرض لذلك بشكل أوضح ، سنعطي مثال لعملية اختيار تعـود           . مراحل الستخراج فائدة عملية االختيار      

 . على األقـّل الّسنة في  ألف وحدة20بفائدة 
 

  ويقوم الفاحص باختيار مجموعة عمـال باستعمال زهرة       :االختيار بالّصدفـة    : Iالمرحلة   

مع نسبة ضئيلة تعطي نتائج أقـل        ،   اً مثله مثل باقي الخصائص البشرية      اعتدالي اًتوزيعفتتوزع النتائج   النّرد ،   

 .أو أكثر من غيرها 
 

 ارتفـاع  ، و ط ، االنحراف المعياري     يالوس: إحصائياً بارامتران   وزيع ، نحتاج    ا التّ ذد ه ولكي نحد

   . في هذه النّقطة" ارتفاع العمود  "عى  ويدالتّوزيع لنقطة معينة من المحور األفقي
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ويتم في هذه المرحلة اختيار الموظّفين بدقّة ، ثـم تحديـد             :االختيار األمثـل    : IIالمرحلة   

 05 إذا كـان هنـاك       0.2 مترشّحين للمنصب ، و      10 إذا كان هناك     0.1: عامل االختيار ، والّذي يكون      م

 ... . مترشّحين للمنصب03ك  إذا كان هنا0.33 مترشّحين للمنصب ، و

  وتوجد جداول إحصائي ـ         ن وترسم الخطّ  ة تبي ي ذ الفاصل بين األفراد المقبولين والمرفوضـين ، والّ

0.44عن بعد يساوي    - الفاصل    يكون الخطّ  0.33ه لنسبة اختيار    ح بدوره أنّ  يوض ة االنحراف المعيـاري     مر

   .0.36يقدر بـ ي ذال  هو ارتفاع العمود–بعَد الوسيط 

نـة المختـارة ،     ط أداءات األفـراد للعي    ة ، ومعرفة متوس   ط االنتاجي ا أردنا تحديد متوس   ذالي إ وبالتّ

  ارتفاع العمـود   = ط األداءات متوس: الية نستخدم المعادلة التّ

  نسبة االختيار                                                

ختار الثّلث األحسن من التّوزيـع ، وبذلك سيكون متوسـط           ، سن  0.33 ساويت اختيار   نسبة إذن ل 

إنتاجيال ة عم0.33/0.36 ( +1.09هو بانحراف معياري يساوي  نةالعي. (  

 عملية االختيار المثلى في المنحنى      من الواضح أن   : طبيـق التّ ي ف االختيار:  III المرحلة 

و . ادة تقييم لالقتراب أكثر من الواقع     نظير ، لذا فهي تحتاج إلى إع      ل أقصى التّ  ابق تشكّ الس ى عملية إعادة   تسم

ـ  التّ فـإذا  . التحليل  -ة أو تقديرات ما وراء    ل عليه عن طريق دراسة خاص     ، ونتحص  دقمعامل الصّ قييم هذه ب

  0.5 دق يساوي كان عامل الص  وظيـف ع أن تكون طريقة االختيار المستعملة للتّ       يمكن أن نتوقّ   اًـ ، فتطبيقي  ،

  .3/1ذا كانت نسبة االختيار تساوي إ ) x 1.09  0.5 ( 0.55ط األداء العادي بانحراف  من متوستحسن

ال نـستطيع إقنـاع المـسؤولين مـن خـالل       :ة ـة نقدّيـحويل إلى لغالتّ :  IVالمرحلة 

نتـائج  ب تحويل لذا يتوج.  بعدم الفهم ، وقد نجد أنفسنا محطّ سخرية محاطًا الموضوع االنحراف، حيث يبقى  

ـابقة إلى لغالمرحلة السرقـ ط03ة ، ويمكننا تحديد قيمة االنحراف حسب ة نقدي :  

ف  موظّ 100 و 50 نة تتراوح بين  أن نطلب من قسم المحاسبة تقييم إنتاج عي       الطريقة األولى ،     -1

ريف المختلفـة   ة ، المـصا   المادة األولي : من خالل األخذ بعين االعتبار     الي حساب االنحراف  للمنصب ، وبالتّ  

  . هائيف ، ونستخلصها من قيمة المنتوج النّ موظّتي يستهلكها كّلالّ

افية لالنحراف بالعودة إلى خبير ، حيث نطلب أوالً من          انية ، نحدد القيمة الص    ريقة الثّ وفي الطّ  -2

ـ    نقوم بتقدي   ، ثم50P  ط ، ما يعادل الميئيني      ف متوس ؤوالً تقدير قيمة موظّ   ـ مس 12إلى   10 ف ر قيمة الموظّ

. %85 ، وأخيراً قيمة الموظّف السيئ والّتي تكون أقّل من نسبـة            % 85ذي يكون أعلى من نسبة      الممتاز الّ 

نقوم بحساب نتيجة هذه التّ     ثم     ؤساء الّ قييمات بالمقارنة مع مجموع الر ـ     ذين تم ة نحـسب    استجوابهم ، ومن ثم

ة لالنحراف في األداء للعملالقيمة النقدي .   

قـديرات ، قـد     ب الكثير من الوقت ، كما عدد المسؤولين المتواجد إلعطاء التّ          ريقة تتطلّ هذه الطّ   

  . نة مالئمة لتكوين عييكون غير كافياً
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ـ       -3 ،   ، فالحظنا أنّه باستعمال الطّرق األخـرى       %40  أما الطّريقة الثّالثة فتعتمد على قاعدة ال

ـ           %40مة  كان الميل إلعطاء نتائج يرتفع إلى قي        سبة كقاعـدة  من األجر ، فكان من المعقول تبنّـي هـذه النّ

10 يربح   فإذا كان البائع مثالً   .  ةتجريبي    ر قيمـة االنحـراف بحـوالي      آالف وحدة في السآالف 04نة ، فتقد 

 . دةـوح

ة في نسبة االنحراف إلى قيم    هل إذن تحويل االرتفاع     طالما قمنا بتحديد قيمة االنحراف ، فمن الس       و

ـ يقدر االرتفاع   كانلمثال السابق الذّكر    حسب ا ف،  نقدية   المردودية بلغـة نقديـة     تساوي   ، وبالتّالي    0.55:  ب

   . )X 8000 0.55( وحدة في السنة 4364حوالي 

من النّادر أن يبقى األفراد أكثر من سنة فـي نفـس             :قيمة جماعة العمـل     : Vالمرحلة   

ففي المثال السابق يبقى البائع في المؤسسة بمعـدل         . ل الحسابات حسب النّتائج     المؤسسة ، وبالتّالي يجب تعدي    

  وحدة للفـرد    6546 بائعين ، فيكون المردود الصافي للعملية        10سنة ونصف ، ونظام االختيار يطبـق على        

 )4346 X 1.5(  للعشرة أفـراد 65454 ، أي بمعد . 

ال يتم إعداد أنظمة االختيار مـن خـالل    :اريـف األخذ بعين االعتبار المص: VIالمرحلة   

وقيمة ما نحصل عليه من المؤلفين والفاحصين ليس مجانياً ؛ فسيرورة االختيار تستهلك وقـت  أفكار عفوية ،  

. الموظفين ، أما تكاليف تعويض المترشحين ، فتأخذ أحيانا حصة األسد ، وكّل هذا يجب خصمه من األرباح                   

ـ   وفي مثالنا ، س    ـ         600نقدر هذه التكاليف ب  مترشحين كـان    10 وحدة عن المترشّح ؛ مع العلم أنّه لالحتفاظ ب

 18000وبالتالي تعادل القيمة اإلجمالية الواجب خصمها من األربـاح          .  مترشحاً   30 يجب اختيارهم من بين   

   . )18000 – 65460(  وحدة 47454 ، ما يعطي مردوداً صافياً يعادل قيمة  )X 30 600( وحدة 

 ، بما أن التّقديرات تهدف إلى الحـصول علـى           Vوغالباً ما تتوقّف العملية عند نهايـة المرحلة        

  .حصتها من الميزانية 
  

   :Russell - Taylor 1  نظرّيـة-3-4-3
، األكثر استعماالً لتحليل أهمية نظام االختيار ، لكنّها تشكّل           Hunter-Brogdenتعتبر طريقة   

اً يتعلّق بوصف أداءات الفرد من خالل منحنى متواصل بالنّسبة لقدراته ودوافعه ، غير أن الكثيـر                 عائقاً كبير 

  .من الوظائف ال تعطي هذه االستمرارية مما يجعلها غير قابلة لالستعمال 

  

 أنواع مـن    03، وتتعلّق بوظيفة أكثر سهولة ، وتتطلب         Taylor-Russellوهنا جاءت نظرية    

  : مقاييس 03مقارنة مع المعطيات ، بال

   .Hunter – Brogden  نسبة االختيار، نفسها في طريقة-1
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   . Hunter - Brogden عامل الصدق ، نفسه في طريقة -2

وتتمثّل في قيـاس غيـر مباشـر لمـستوى          :  نسبة المترشّحين الممكن تالئمهم مع المنصب        -3

 من المترشّحين ، الّذين تم اختيارهم عن طريق         % 30فبالنّسبة للمناصب الصعبة ، فقط      . الصعوبة للمنصب   

مـن   % 80أما إذا تعلّق األمر بمنصب سـهل ، فالنّـسبة ترتفـع إلـى               . الصدفة ، يكونون في المستوى      

  .المترشّحين المختارين عن طريق الصدفة ، يكونون قادرين على إنجاز العمل 

من خالل معطيات نظامية ، لكن هـذه الحـسابات          يتم تحديد نسبة المترشّحين المؤهلين تجريبيـاً       

  .وزمالئه بإعداد مجموعة جداول تسمح بتجنّب هذه التّعقيدات  C.H.Lawsheمعقّدة ، لذا قام 
 

  : مثال خاّص بالتّحليل النّفعــي -3-4-4
ـ                  ين لقد أدى تطبيق التّحليـل النّفعـي في عدة مناصب ، إلى تأكيد أن عملية االختيار تعتبر من ب

 أنّه مجرد اسـتعمال  Lee et Booth 1 ، أكّـد م1972ففي سنة . االستثمارات األكثر مردوديـةً للمؤسسة 

 مترشّـحين   04 مترشّح بنـسبة     245استبيان حول السيرة الذّاتية للمترشّحين ، في عملية اختيار أجريت لـ            

  . دوالر للمؤسسة 249946: للمنصب ، أدت إلى اقتصاد مبلغ قدره 

  

 ، م1982 سـنة  Frank Schmidt 2 نفس النّتيجة ، توصل إليها مجموعة باحثين تحت إشراف

، تقوم حكومة الواليـات  الورقة والقلـم  بتطبيقه على إطارات سامية متخصصة ، بينت أنّه باستعمال اختبار       

 إطار جديد كّل    618 توظيف   هذا مع العلم أنّه كان يتم     .  دوالر   97.200.000المتّحدة األمريكية بتوفير قيمة     

  . سنوات 09 طلب ترشيح لكّل منصب ، أين كان يبقى الموظّف في المنصب حوالي 20سنة من خالل 
 

  : تصفية قيمة التّحليل النّفعــي -3-4-5
 ، بأن األرقام الّتي يقدمـها التّحليل النّفعـي تعتبر مبالغة التّقـدير ،  John Bordreau 3يذكر

 عوامل أساسية يمكنها أن تصل إلـى التّقلـيص     03إدخال تعديالت عليها ، وذلك اعتماداً على        وبالتّالي يجب   

وهي عوامل تتدخّل في جميع مصالح واستثمارات المؤسسة ، حيث يجب التّعامل معها بحذر،              .  %80بنسبة  

  :ويكون من الغباء أن يهملها مسؤول الموظّفين ، وهـي 

لتّكاليف حسب نوعية األفراد ، فغالباً ما تزيد مصاريف العامل           وتتعدد ا  :تعّدد التّكاليـف    

  .الجيد عن السيئ كالتنقّالت واألدوات ، وبالتّالي يجب أن تخضع هذه التّكاليف إلى الخصم من األرباح 
 وهو عامل مهم ، يجب أن يأخذ حقّه من االهتمام ، فغالباً ما تستغرق عملية                :التضخّــم   
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 ، وكما نعلم أن قيمة الوحدة اليوم أكثر منها غداً ، لذا يجب األخذ بعين االعتبار هذا الفارق                   التّوظيف وقتـاً 

.  
 أغلب المؤسسات تقوم بدفـع الضرائب ، فإذا لم تكـن هنـاك اقتطاعـات               :الّضرائـب   

 .ضريبية لألرباح ، فالمؤسسة ستحتفظ بكّل أرباح عملية االختيار المهني 
  

  :لنّفعـي وتسيير الموارد البشرّيـة  التّحليل ا-3-4-6
بفضل التّحليل النّفعي ، أصبحت سياسة تسيير الموارد البشرية أكثر مردوديةً ، أين أصبح يقـود                

لكن إذا تحصل علـى قيمـة ماليـة كميزانيـة            . مدير الموظّفين في اختياراته إلى استعمال العوامل الكمية         

يع حملة التّوظيف ؟ هل بإدراج مقابالت منظّمة ؟ أو بخلق مراكـز             للمصلحة ، فكيف سيستخدمها ؟ هل بتوس      

  تقييم لإلطارات السامية ؟
 

  : ، باختبار اإلمكانيـات التّالية Bourdreau et Rynes1لقد قام الباحثان 

هل يجب استعمال المـال في توسيع حملة التّوظيف ، وتطوير االستبيان والمعطيات  

  اتية ، لفرز طلبات التّرشيح ؟الالّزمة حول السيرة الذّ

  أو من األحسن استخدام مكتب توظيف ومقابلة المترشّحين ؟ 

أظهرت النّتائج أن ، لكال الطّريقتين سلبياتها وإيجابيـاتها ، وللفصل في هذه المـسألة يستحـسن                

فيساعد علـى   . دار القرار   اللّجوء إلى التّحليل النّفعي بحساب التّكلفة والفوائد لكّل عملية ، بطريقة تسمح بإص            

تقييم صدق إستراتيجية التوظيف عبر الزمن ، فهو يبين كيف أنّه من السهل التخلّي عن إستراتيجية توظيف ،                  

  .إذا لم تعد تالئم سوق العمل 

  

  : الجانب األخالقي لالختيار المهنـي -4
يـد مـن المـدارس النّفـسية        أصبح موضوع األخالق والتّربية الخلقية ، موضوع اهتمام العد        لقد  

 . ، مما أضفى عليها تعديالت أساسية وأكسبها تطورهـا فـي عـالم المهنـة               والباحثين في الميدان التطبيقي   

تمثّل المبادئ والمعايير الّتـي     و،   أصبحت كّل مهنة تتميز بوجود مجموعة من األخالق المهنية الخاصة بها          ف

  .تي يتعهد الممارسين بااللتزام بها تعتبر أساساً لسلوك أفراد المهنة والّ

  

السلوك الّذي أقره المجتمع ، ويتكون من مجموعة القواعد الّتـي تبـين             : "  هو الّسلوك األخالقي و

لألفراد كيف يجب أن يتصرفوا في الحاالت والمواقف الّتي تعرض لهم ، دون أن يخالف في ذلك ضمائرهم                  
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   .1"أو العرف السائد في مجتمعهم 

مجموعة القواعد والمبادئ الّتي يلتزم بها أفـراد هـذه المهـن ،             : "  ، فهي  األخالق المهنّيـة           أما  

ويخضعون لها في تصرفاتهم ، ويحتكمون إليها في تقييم سلوكهم ، وذلك ارتكازاً إما إلطار فلسفي أو علمي                  

   .2"تي تراقب مدى التزام كّل مهني بأخالق مهنته أو كالهما ، أين تشرف على متابعتها الرابطة المهنية والّ

  

  : المسؤولية األخالقية -4-1
 ، فإذا كان الفعل في مجال علم األخالق تـسمى           لمسؤولّيةان تحمل اإلنسان لنتائج أفعاله يسمى ب      إ

األخالقية نسبةً إلى تحمل    وسميت بالمسؤولية   .  ، سواء كان هناك نصاً قانونياً عليه أم ال         لمسؤولّية األخالقّية اب

 .الفرد لنتائج وعواقب األعمال الّتي يقوم بها ، فالمسؤولية ينتج عنها عواقب ما يقوم به الفرد من سـلوكات                    

وهي المسؤولية األدبية الّتي يتعلّمها العامل في مهنة من المهـن ، حيث تترتّب على الموظّف حين يخـالف                  

  .واجب عدم الغشّ في العمل مثالً : ، مثل واجباً أدبياً أو أخالقياً 

  

عملية إصدار األحكام على المواقف والسلوكات ، في ضوء معـايير           " أما الحكم األخالقي ، فيعتبر    

تحدد الخطأ من الصواب ، أين تصنّف مجموعة التصرفات إما ضمن السلوكات النّاتجة عن الصحة النّفـسية                 

... الحريـة ، العدالـة ، الصدق ، األمانة ، النّزاهة وااللتزام         : مجال الفضيلة مثل    والعقلية واألخالقية ضمن    

أخالقيـة فـي    الوغيرها ؛ وإما ضمن االنحرافات السلوكية واألمراض األخالقية ، والّتي تخص السلوكات ال            

   .3"وغيرها ... لكذب ، الخداعالرشوة ، الغشّ ، ا: مجال الشّر والرذيلة عند تأدية األفراد ألعمالهم مثل 

  

وللقضاء على مثل هذه السلوكات ، يجب توفّر برامج تربوية أخالقية ، تهدف إلحـداث التّوافـق                 

  .الخلقي والتّفكيري لدى األفراد ، مما يؤدي إلى ضبط السلوك وتحقيق التّوازن االجتماعي 

  

  : أوجه أخالقّية لالختيار المهنـي -4-2
  ، لعلوم االجتماعية في فترة الستّينات بمفاهيم االختيار المهني وتطبيقــاته المختلفـة           لقد اهتمت ا  

 ، 1972نة  سـVan Strien 4ويذكر الباحث  . االنتقادات التّقييـمية للتّطبيقات ولشروط ممارستها بتوجيه

  : دان االختيار أربعة نقاط تشرح وتحدد التّفكير المهني األخالقي للمختصين النفسانيين في مي
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  .استعمال االختبارات وتحرير المترشّح  

  .حرية المترشّح في الحصول على المعلومات ومراجعة التّقرير  

  .حرية المؤسسات ومكاتب االختيار وبنك المعلومات  

  .أخالق المهنة والحقّ في توفير الخدمات  

  

القـوانين    أهـم   للنّفساني ، نـذكر    وللتّعرف بشكل أوضح على الجانب األخالقي للممارسة المهنية       

  :والتّشريعات الّتي لجأت إليها بعض الدول للحفاظ على حقوق األفراد المعنيين باألمر ، ومنها 

األخالق المهنّية  " بنشر وثائق هامة حول      1 1963 سنة   الجمعّية األمريكّية للنفسانّيين  قامت   

مـسؤوليات النفـساني     : بعض المبادئ األخالقية الّتي تحـدد        ، والّتي كانت ترتكز على      "العاّمة للنفسانّيين 

إستعمال االختبارات وشروط بيعها ، قبول أي نـوع          عالقة النّفساني بالمترشّح واألمانة المهنية ،      ومهاراته ، 

 .من الدعوى أو الطعون 
  

اعـد  كما القى موضوع األخالق المهنية نفس االهتمام بهولندا ، أين تم وضـع بعـض قو                

ـ            م المنـصب ، البحـث ،       ـالسلوك للنّفسانيين الصناعيين حول إجراءات االختيار ، التّطبيقات ، تحليل وتقيي

 . وغيرها ... التّكوين ، تسيير الحياة المهنية ، التّوجيه في المشاكل التّنظيمية واألرغونومية
  

:    ، بتاريخ   " سانّيين الفرنسّيين القانون المهني للنّف   "المنظّمة الفرنسّية لعلم النّفس   وأصدرت   

 ، والّذي كان يرتكز على احترام األفراد ، األمانـة المهنيـة ، الواجبـات اتّجـاه العلـم                      2 07-05-1961

 .المعرفة ، كما الحرية في اختيار التّطبيق المهني و
  

 الغرفة  "خواص من خالل    ين  فرنسيكما نجد تكتّل عدة مكاتب توظيف ومختصين نفسانيين          

، أين قاموا بالموافقة على مجموعة قواعد أخالقية للمهنة تـنص عمومـاً             "النّقابية الوطنّية لمكاتب التوظيف     

واجب إعالم المترشّح على موضوع وسبب االختبار النّفسي ، ومحتوى التّقرير ، األمانة المهنية ، حقّ                : على

  .ال فقط المناهج ذات القيمة المؤكّدة المترشّح في استرجاع ملف الترشّيح ، ضرورة استعم

  

  : المبادئ العاّمة لقانون أخالقّيات المهنـة -4-3
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رغم اختالف السلوكات المهنية للنّفسانيين ، وتضارب مبادئهم األخالقيـة بخـصوص عمليـات              

قواعد السلوك المهنـي    التّوظيف واالختيار ، إالّ أنّه يمكننا تحديد بعض المبادئ العامة ، الّتي تتّخذ كمرجع ل              

   :1للمختصين النّفسانيين ، والّتي نلخّصها في النّقاط التّاليـة 

  : ميدان التّطبيـق -4-3-1
  :ومن أهم النّقـاط في هذا المجال ، نجـد أنّه 

يجب أن نوجه المبادئ العامة لقانون أخالقيات المهنة لخدمة قاعـدة الـسلـوك المهنـي ،                

  .أو جزء من نشاطهم ، بالمهام المهنية للنّفساني / لّذين يقومون في كّل لكـّل األفراد ا

يعتبر النّفساني مسـؤوالً عن فرض احترام القانون على المهنيين المتكونيـن والمساعدين             

  .التّابعين لـه 

  . يجب على النّفساني أن يكون له معرفة واسعة قدر اإلمكان لقواعد أخالقيات المهنة  

  

  :الق ـ األخ-4-3-2
  :ونذكر بعض النّقاط الّتي يتوجب على النّفساني أخذها بعين اإلعتبار 

  . يمنع على النّفساني خالل تطبيق مهمته ، كّل فعل أو قول يمس بكرامة اإلنسان  

على النّفساني الّذي يعمل في مؤسسة ، العودة في كّل الحـاالت إلـى أخالقيـات مهنتـه                   

  .  وتفسير وحّل الصراعات المتعلّقة بالمعايير األخالقية للمؤسسة كنفسـاني ، لمعالجة

على األخصائي النّفساني أن يكون واعيـاً ، موضوعيـاً ، وحذراً ، خالل تأديته لعملـه ،                 

  .عند تعامله مع المفاهيم النسبية المطبقة على األشخاص والعالقات فيما بينهم 

  

  :ة ـ سّر المهن-4-3-3
  :ما يفرضه السر المهني ، نذكر ما يلي ومن بين 

ذين على علم بأسرار   الّ -ة  هم المهني  لطبيعة مهام  نظراً -ين باألمر  المعني فساني ككلّ يعتبر النّ  

  . بالخضوع لقاعدة السر المهني ين ، ملزماًين والمعنويبيعياألفراد الطّ

،  ، ِسمع  رأى "ا  ـ م ّلـ ك – لألفراد   اصـ في المجال الخ   –ل السر المهني    ـيجب أن يشم   

  .فساني خالل ممارساته أو أبحاثه لنّا "أو ِفهـم 

 ، "...خالصات ، محاضر ، تقارير ، بحوث        " فساني أن يقوم بتحرير وثائقه      يجب على النّ   

عرضها وترتيبها بطريقة تحفظ السر .  

ـ     ص من سر  فساني التخلّ  ، يستطيع النّ   اًـة قانون دا الحاالت اإلجباري  ـماع  ى ه لمن يشاء ، حتّ
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 . ين بالسرك المعنيـأولئ
 
  :ن ـ احترام اآلخري-4-3-4

  :يفرض على النّفساني احترام اآلخرين من خالل النّقاط التّاليـة 

ين أو   فعل أو قول من شأنه اإلساءة إلى أشخاص طبيعي         فساني االمتناع عن كلّ   يجب على النّ   

ين ، أين يساعدهم في حدود كفاءته الممعنوية هني.  

   .ة تسيء للغيرة لتأمين مصالح شخصياته المهنيفساني أن ال يستعمل إمكانييجب على النّ 

   .فساني عدم تجاوز حدود حرية الغير ، وذلك في المعلومات ، الحكم والقراريجب على النّ 

ب الته بحيث يتجنّ  ب عليه توجيه تدخّ   فساني نفسه بين مصالح متناقضة ، يتوج      عندما يجد النّ   

   .رفيناإلساءة لكال الطّ

  التـه وردود فعـل     تـائج المباشرة والغير مباشرة لتدخّ    فساني أن يحذر من النّ    يجب على النّ   

  .اآلخرين 

  

  :م ـ مسايرة العل-4-3-5
  :ولمسايرة العلم يتوجب على النّفساني مايلــي 

ن علـى علـم     أن يكو ،  " بحث ، تطبيق ، تعليم       "صه   نفساني مهما كان تخص    يجب على كلّ   

رات الّ بالتطو تي تمس تخص     ـ صه ، مع المحاولة من خالل عمله الوصول إلى هذه التطو ل رات ، كما عليه تقب

  .ة روط ، والخضوع لما تفرضه األبحاث العلميكل القواعد والشّ

  .مصال والتحكّة قابلة لالتّ نفساني محاولة البحث وتطبيق معايير ومناهج علمييجب على كّل 

  

  :ة ـة التقنّي االستقاللّي-4-3-6
  :وهنا سنتعرض إلى بعض النّقـاط ، وهـي 

  . اتهته في استعمال تقنين استقالليفساني أن يؤميجب على النّ 

  . ة من تأمينهاته الحالي التزام ، ال تمكّنه تقنيفساني رفض كّليجب على النّ 

  .تي يعمل بها ولية اختيار المناهج الّين ، مسؤفسانيفساني أن ال يترك لغير النّيجب على النّ 

  

  :ة ـة المهنّي االستقاللّي-4-3-7
  :أما االستقاللية المهنية للنّفساني ، فتتحدد بما يلـي 

ة ، بمعنى مـا     ته المهني تي تحد من استقاللي   ل شروط العمل الّ   فساني أن ال يتقب   يجب على النّ   
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ات المهنة اليمنعه من تطبيق مبادئ أخالقيكر ابقة الذّس.  

مهما كان منـصبه فـي الـسلّم        ،  ة  ته المهني فساني أن يفرض احترام استقاللي    يجب على النّ   

  . الهرمي في العمل

 يجب على كل نفساني أن يساند زمالئه في الدتهم فاع عن استقاللي.  

  

   : "لـ مشغّ–ح  مترشّ" مبادئ العالقة -4-4
 ف كـال  لى تخـو  إي  حين بالغموض والسرية ، مما يؤد     رشّل بالمت ة المشغّ ـ ما أحيطت عالق   غالباً

  .جاوزات  نوع من التّ عن أيا يضمن لهما حقوقهما ، بعيداًوبحثهما عم، رفين الطّ

   العالقـةة حول الحقوق فيما يخص مبادئ عام03 ، بتحديد 1 1975 سنة  Mendel ولقد قام  

  :، وكانت  ل مشغّ–ح مترشّ

  :ة ـمبدأ الحرّي -4-4-1
   ال يعقد خالل عملي  منهمـا بمجـال     ع كلّ حيث يتمتّ  ل ، ح والمشغّ فاق بين المترشّ   اتّ ة التوظيف أي 

ة ، فال أحد منهما مرغم على ذكر أسباب فشل هذه العالقة واسع من الحري.  

  

  :ق ـوافمبدأ التّ -4-4-2
 ل كما المخـتص   فالمشغّ. قت بطبيعة المنصب المذكور      إذا تعلّ  ل وضع شروط ، إالّ    ال يمكن للمشغّ  

ال أن  فعليـه    ،بات المهنـة     لمتطلّ اًسوى ما يعتبر ضروري   ،  ح  فسي ال يمكنهما جمع معلومات حول المترشّ      النّ

حين سوى باالعتماد على الشّ    ز بين المترشّ  ـيمي كما على المشغّ   .ة  روط المهني    م أسـباب رفـض     ل أن يقـد

    .ةبر مناهجه غير موضوعيت فستع، وإالّ حالمترشّ

  

  :ة ـمبدأ األمانة المهنّي -4-4-3
ـ     اًير وس اً شخصي ل طابعاً ح والمشغّ خذ العقد األولي بين المترشّ    يتّ ض عح بـب   ، أين يصرح المترشّ

 يء من طرف المشغّل بخصوص      في الحصول على المنصب ، كما يحصل نفس الشّ         ة أمالً المعلومات الخاص

 عن القانون ، هذا باإلضافة إلى بعض        ذي يخّل بهذا العقد خارجاً    ف الّ ربر الطّ ت ففي هذه الحالة يع    .جو العمل   

ح ، معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ، المبالغـة فـي وقـت               الماضي العدلي للمترشّ  : تي تخص قاط الّ النّ

ح ، الحصول على معلومـات      تائج ، تعويض مالي ، اإلعالن المجهول ، إرسال وثائق عن المترشّ           إعطاء النّ 

ها نقاط تشكّ كلّ،..ح من أشخاص آخرينة عن المترشّخاصل مواضيع هامةة لجوانب اإلخالل باألمانة المهني. 
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  :ي ـفسانة للنّات المهنّيالمسؤولّي -4-5
الجوانب المتداخلة والمعقّ   إن  دة لمهم ـ       النّ ة المختص ا يزيـد مـن     فسي تجعله محطّ انتقادات ، مم

 حينفاعية للمترشّ المقاومات الد  سات في اللّ   كما المؤس         ة قوانين مهنيى إلى وضع عدة تحمـي   جوء إليه ، ما أد

فسي المسؤول عن عملية االختيـار ،        النّ لوكيات الغير قانونية للمختص   رفين ، محددة بذلك الس    حقوق كال الطّ  

  :ة ـاليقاط التّ النMendel 1ّتي يذكر منها والّ

   .اًار غير مقبولة علمييل مناهج اختااستعم 

  .فسي لالختيار وضع خالصات غير مبنية على نتائج الفحص النّ 

  .ت الغير مبررة لمناهج اختيار مريبة ماالاالستع 

 ة في عملية االختياراستخدام مقاييس تمييـزي .  

 ح خالل بحثه على المعلومات ة للمترشّتجاوز حدود الحياة الخاص.  

  . حرشّظة للمعلومات حول المتالمعالجة الغير متحفّ 

  . حصياغة تقرير خاطئ حول المترشّ 

 كفاءتـه ، أدواتـه ،       ل ، فيمـا يخـص     فساني توفير ضمانات كافية للمـشغّ     يجب على النّ   

  .عة تائج المتوقّة تقاريره ، تالئم المصاريف مع النّل مسؤولي، تحم هـاراتبواخت

فساني حالة اختراق النّ  ذي يكون في    فسي ، والّ  قرير النّ  التّ عن ورفع دعوى ضد    في الطّ  الحقّ 

  . للقانون

  

  :ي ـفسة األفراد والفحص النّاحترام خصوصّي -4-6
يفسي ، أمر    ح خالل الفحص النّ    حماية المترشّ  إن    ة ، حيث نجد    ـفرض قانون احترام األمانة المهني

 في معرفة   جشعاًذي يظهر   ل الّ ح تقديم ملف مفصل للمشغّ    جاه الواحد ، أين على المترشّ     صال ذو االتّ  مشكل االتّ 

الخصوصيات ، ويتسبب أيفض في فقدان فرصة في الحصول على المنصب  نوع من الر.  
 
  :ح ـطلب مراجع حول المترشّ -4-6-1

 اًابق وذلك كتابي  له الس ح من قبل مشغّ    إلى الحصول على معلومات حول المترشّ      ل أحياناً يلجأ المشغّ 

 لطّح ا تي ال يمكن للمترشّ    ، والّ  اًأو شفهي   ق ذلك باتّ  ة إذا تعلّ  عن فيها ، خاص جاهات سياسي  حيـث   .ة  ة أو شخصي 

 فـال   .فض للمنـصب    ذي قد يجر ورائه الر    ة ، والّ  روط المهني خصية والشّ  من الخلط بين الحياة الشّ     نجد نوعاً 

  .  المعلومات الخاطئةفاع ضدم في جميع المراجع ، وال الدح التحكّيمكن للمترشّ
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  :ح ـرشي رسائل التّتقييم -4-6-2

 وواسع ومجهول ، أين يطلب إرسـال        ق األمر بإعالن عام    عندما يتعلّ  ح قلقاً  ما يكون المترشّ   غالباً

م ما في الجريدة أو وكالة ، وهو ال يعلم لمن سيبعث بهـا ،                ـدها إلى رق  تي تؤكّ رشيح والمراجع الّ  طلبات التّ 

 استعمالها   وكيف سيتم .  سة استخدام فيمكن للمؤس  ف بهـا ، بمـا        ات المترشّ ها لمعرفة خصوصيح كما التصر

ات المهنة يتنافى مع أخالقي.  

  

  :ة ـة ومقابلاستبيان يحتوي على معلومات شخصّي -4-6-3
ة مختلفة   معلومات شخصي   استبيان يضم  ئ لمل  أحياناً ىيستدع ح طلب ترشيحه ،   بعدما يرسل المترشّ  

  ...هواياته ة ،ته وآماله ، اهتماماته األجريانتظاراة ، ، سوابقه المهنية ، الخدمة الوطني راسيماضيه الد: عن
 

 ة وتهدف لمعرفة معلومات بعيدة عن شروط المنصب ولـيس لهـا فائـدة               أسئلة خاص  فنجد أحياناً 

إدارية ، وإن تمح وإدماجه في المنصب  قبول المترشّ طرحها فذلك يكون بعدما يتم.  

  

  :ة ـفسيالمرتكز على االختبارات النّفسي حص النّفال -4-6-4
  :ونرى بأنّه يستحسن التكلّم عن بعض النّقاط األساسية ، والّتي نذكر من بينها ما يلي 

فساني تتالءم مع أهداف الفحـص ، ومـن         يجب أن تكون المعلومة المطلوبة من طرف النّ        

  . خالل استعمال مناهج مقبولة

واستعمال ،   فحصها   تي سيتم  ، نوع المعطيات الّ    يجب إعالم المفحوص بأهداف االختبارات     

  . جـتائفساني للنّالنّ

  .  خصية للمفحوصفساني حدود الحياة الشّيجب أن ال يتجاوز النّ 

  . قاريرة والمعلومات المستوحاة منها في كتابة التّريصاالت السال يجب استعمال االتّ 

   ـ    و من التّ  ر نوعاً ـفسي أن يوفّ   النّ يجب على المختص سة ومـصلحة   ازن بين مصالح المؤس

  . وايا الحسنةزمة إلظهار النّرفين المعلومات الالّر لكال الطّحين ، من خالل توفّالمترشّ
 

  :ة ـفسيارات النّبقواعد توزيع االخت -4-7
مـؤتمر  " ة لتنظيم إنتاج وبيع االختبارات ، خالل        جنة العالمي خذة من طرف اللّ    للقرارات المتّ  وفقاً

 تحديد قواعد توزيع االختبـارات    ، تمLiège Juillet( 1  1971(  "طبيقي ة لعلم النفس التّلمّياة العالجمعّي

  :، وهـيف لالختبار ما جاء منها لحماية األفراد من مخاطر االستعمال المتعسرتئينا ذكر أهماتي والّ
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الستعمالها ، من   اقتصار توزيع اختباراتهم على األشخاص ذوي الكفاءة         :ن  ـفيعلى المؤلّ  

ة وألخالق المهنة خالل تكوينهم واحترامهم للمنهجي.  

ة ، وبيعها مباشـرة للمـستعملين       مراقبة عملية توزيع االختبارات بفعالي     :ن  ـاشريعلى النّ  

ة ذوي الكفاءة المهني.  

 بتطبيق االختبارات حسب القواعد ، ومن خالل فكـرة          اًااللتزام ضمني  :ن  ـعلى المستعملي  

 أو تعديل أي  ،  ف وعدم إعادة إنتاج ، أو ترجمة ، أو تكييف           ف ، بحيث يجب عليهم احترام حقوق المؤلّ       ؤلّالم

اشر ف والنّروف بدون إذن المؤلّ ظرف من الظّاختبار تحت أي.  
 

 ذين لديهم تكوين غير كافي ، ال يمكنهم الحصول على االختبارات أو استعمالها ، إالّ              فاألشخاص الّ 

  .نين يط وتحت مراقبة أشخاص متكو وسيقعن طر

  

وتطب          طبيقات سات التّ ق هذه القواعد على مجموع االختبارات المنشورة والمصنوعة من طرف مؤس

ة ، تجعل من بيع االختبـارات       ة ، تستدعي شروط تنفيذه كفاءات خاص      فحسب طبيعته العلمي   .ة  قنيفسية والتّ النّ

ذين يثبين الّيقتصر فقط على التطبيقيولذلك يجب ، ة تون كفاءاتهم المهني:  

    .د من الكفاءةأكّأن تهدف المعلومات المطلوبة من المشترين للتّ 

 ربوية فسية والتّبائن الجدد مكانتهم وكفاءتهم النّأن يذكر الز.  

  أن تحد د المؤس سات العمومي  ة في طلباتها    ة أو الخاص،  أسماء ومؤه  فين ين المكلّ الت التطبيقي

  . االختبارات بإدارة

      ب الحصول على االختبارات من خالل إرسال طلباتهم بوساطة         فس والطّ يمكن لطلبة علم النّ    

  .أساتذتهم )  توصية (

 قنية القيام بتوزيع هذه االختبارات في المكتبات فسية والتّطبيقات النّسات التّال يمكن لمؤس.  

 سليم المباشر مع العلـم أن  عن طريق التّعنيخص الملبات بعناية فائقة للشّ  يجب أن تسلّم الطّ    

   .تهاات المهنة ، ولقواعد ممارسفساني المستخدم لهذه االختبارات ، خاضع لقانون أخالقيالنّ
 

  :وظيـف ة التّنظيمي لعملّياإلطار القانوني والتّ-5
  :سات نظيمي للمؤّس اإلطار التّ-5-1

 
 لقد مر ت المؤس سة االقتصادي ة  ة الجزائريبعد  ـ     ة ترمي كلّ  ة مراحل تنظيمي ة ،  ها إلى زيـادة الفعالي

ـ تتعدل و تأن  يها  ة جديدة ؛ فكان عل    وق وفتح أسواق عالمي   بات الس تماشياً مع متطلّ   ـ ر ل تغي ساير المعطيـات   ت

أيـن أصـبحت   ؛ للسوق العالميـة ها مختلف العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية       زتي تفر ة الّ المستجد 
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ي إلـى  ها قد تـؤد  أنّ منها ، فرغم إيجابياتها إالّمفر ة الل حقيقة حتميد سيادة المجتمعات ، وتمثّسة تهدالمناف

سات الّزوال المؤستي ال قدرة لها على التكيرف مع الوضع والتغي .  

  

  

 الجانـب  ض إلىت القطاع االقتصادي بالجزائر ، ارتأينا التعرتي مسة الّ غييرات التنظيمي ونظراً للتّ 

  .وظيفة التّة بعمليمة ، ومن ثمن من المساس بجميع العوامل المحيطة بالمنظّسات، حتى نتمكّنظيمي للمؤسالتّ

  

  :م ـنظيمفهوم التّ -5-1-1
يـة ،  ة ، أو خدماتّـرياة ، إد كانت صناعياًة ، سواءـسة أو هيئ   مؤس نظيم على كلّ  ويطلق اسم التّ  

ه عبارة  ، بأنّ ) 1Shin )1980ويعرفه   . ن عناصرها لتحقيق أهداف مشتركة    شريطة أن يكون هناك تنسيق بي     

 من األشخاص ، لتحقيق أهداف مشتركة محددة ، وذلك بواسـطة             تنسيق عقالني لنشاط يقوم به عدد       : "عن

  " .نظام لتقسيم العمل وهيكلة السلطة 

  

  : صنفين ي، وه" سة االقتصادية المؤس" أما التّعريف اإلجرائي للمنظّمة في هذا البحث ، فهو 

وهي المؤسسات الهامة الّتي تعتبر أساسيــة لإلقتـصاد ، وال            : المؤّسسات اإلستراتيجّية  

 ولة االستغناء عنها للقطاع الخاصيحقّ للد.  

وهي المؤسسات الّتي يمكن للدولة االستغناء عنها ، وذلك          : المؤّسسات الغيـر إستراتيجّية   

  . إغالقها ، إذ ال يشكّل ذلك تهديداً القتصاد وأمن الوطن بخوصصتها أو

  

  : مفهوم التغّير التّنظيمي -5-1-2
، وعادة ما يفترض أن يكون التغيـر        " االنتقال من حالة إلى حالة أخرى       " التغير بصفة عامة هو     

التّعـديالت   "  :بأنّــه التّغير التّنظيمي  2Katz et Kaheneويعرف  .لما هو أحسن من الوضعية السابقة 

والتّحويالت الّتي تجري على مستوى المنظّمات ، سواءاً كان ذلك على مستوى هيكل السلطة وأسلوب اتّخـاذ           

  " . القرارات ، أو على مستوى التّعامل والتّفاعل مع المحيط 
 

        ر التّنظيمي من أهمالـصناعي  في علم النفس العمـل     ةلحديثامواضيع  الولقد أصبح موضوع التغي

، كنـسق   المنّظمة بنية حيوية تتفاعل مع المحـيط  " ، خاصة وأن نظرية التّنظيم تتّجه نحو اعتبار   والتنظيمي  

                                                           

  ] .17ص. [ أسس علم النفس الصناعي والتنظيمي :  مصطفى عشوي -2 -1

  ] .24ص. [ اقتصاد المؤسسة : عمار صخري 3-
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   .1"مفتوح يتبادل التأثّر والتأثير مع المحيط الخارجي

  

  

المشكل الحقيقي الّذي يواجه المنظّمة ال يكمن فـي التغيـر   : " ، أن2Kaya.L) 1988(  ويذكر 

 ولوجي ، وإنّما في التغير اإلنساني الّذي يرافق اإلبداعات التّكنولوجية ، فمقاومة التغير تكـون ضـعيفة                التّكن

  " .عندما يشارك كّل أفراد المنظّمة في عملية إعداد وإدخال مخطّط التغير 
  

 التغير عبارة عن عملية توازن ديناميكي بين مجموعتين من القـوى ،           : "  أن3K.Lewin   ويرى  

تعمالن في اتّجاهين متعاكسين في المجال المادي ، االجتماعـي ، والنّفسـي للعمل ، ويتضمن إحدى هـذه                 

المجموعات قوى دافعة ، في حين تتضمن المجموعة المعاكسة قوى مفيدة أو معيقة ، ونتيجة لتفاعل هـاتين                  

   " .الحالة الّراهنةاسم القوتين مع بعضها ، تصل المؤسسة إلى حالة من التوازن يطلق عليها 

  

  : مجاالت التغّير التّنظيمـي -5-1-3
  : يمكن للتّنظيم أن يجري تغييراً في إحدى المجاالت التّاليـة 

تغيير األعمال واألنشطة ، من حيث أسلوب العمل الحـالي واسـتحداث وسـائل وطـرق                 

  .وأساليب جديدة ، تؤدي إلى زيادة إشباع حاجات المجتمع 

سياسات األساسية ، واتّخاذ القرارات بحيث يتّجه التّنظيـم إلـى المركزيـة أو             تغيير في ال   

  .الالّمركزية في اإلدارة العليـا 

إن من أكثر مجاالت التغير التّنظيمي شيوعاً وأكثرها قبوالً من طرف اإلدارة ، هو التّغيير                

 عملية التّغيير إلى تبسيط اإلجراءات وتطوير       في النّظم واإلجراءات وهذا راجع إلى الروتين ، ومن ثمة تتّجه          

النّظم ، مستهدفة تخفيض الوقت والجهد ، وتوفيـر اإلمكانيات والمـوارد المـستخدمة فـي أداء الواجبـات                  

  .واألعمـال التّنظيمية ، وصوالً إلى مستوى أعلى من الكفاءة ومنه رضا المتعاملين مع التّنظيم 

يره ، من حيث تقسيم العمل وتجميع الوظائف ، كمـا تنظـيم             تعديل الهيكل التّنظيمي وتطو    

  .قنوات االتّصال ومراكز السلطة 

  :تغيير األفراد القائمين بالعمل ، ويتمثّل هذا النّوع من التّغيير فـي  

  . التّغيير المادي لألفراد ، باالستغناء عن بعضهم و إحالل غيرهم محلّهم  •

راتهم وتنمية قدراتهم ، أو تعديل أنماط سلوكهم من خالل          لتّغيير النّوعي ، وذلك برفع مها     ا •
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  .نظم التّدريب والتّنمية ، وبتطبيق قواعد المكافئات والجزاءات التّنظيمية 

 دة ، ولهذا فإنّه               ويعتبر التغيرة والمتجدألنّه يتناسق مع طبيعة الحياة المتغي ، ر التّنظيمي أمر حتمي

ر وتعد له ما استطاعت من عدة ، كونه يتّخذ عدة أنماط مختلفة تبعاً للهدف الذي                على اإلدارة أن تتوقّع التّغيي    

  .استخدم من أجله 

  : أهداف التغّير التّنظيمـي -5-1-4
إن لكّل تغيير تنظيمي أهداف اقتصادية واجتماعية معينة ، والّتي تتمثّل عادة في الربح ، تحقيـق                 

  :ا ، أين نجد إلى جانب هذه األهداف هدفين آخرين هما وغيره.. المردودية ، واإلنتاجية

  .التّغيير في الطّريقة الّتي تتكيف التّنظيمات بموجبها مع المحيط الخارجي  

  .تغيير أنماط سلوكيات العمال حتّى تتكيف مع الظّروف المستجدة  

  :ويمكن للتّغيير أن يتّخذ شكلين ، فهو إمـا 

  .امل محيطية اضطرت التّنظيمات إلى االستجابة لها أي استجابة لعو : يـإيجاب 

أي أنّه يسبق استعداداً لها ، بهدف التّأثير على مجرياتها ، وهو أكثر صعوبة إالّ                : ؤيـتنّب 

  .أنّه أكثر فعالية ، حيث يسبق التّنظيم األحداث عوض انتظار حدوثها للتأثّر بها 
 
  :ـة زائرّيسات الجنظيمي بالمؤّسر التّ التغّي-5-1-5

عرفت الجزائـر ومازالت تعيش تغيرات واسعة وشـاملة لكـّل مجـاالت الحيـاة االجتماعيـة                

واالقتصادية ، الثّقافية والسياسية ؛ مما أثّرت عليها سلباً سواءاً على المنّظمة ككّل أو على أفراد المجتمـع ،                   

نظمة ، حامالً معه مقاومة شديدة سواءاً مـن         وخاصة في المجال االقتصادي الّذي عرف تغييراً كبيراً في األ         

  . طرف األفراد العاديين أو من طرف المسؤولين أنفسهم 

  

ظـام االشـتراكي    ول ، أن تلجأ إلى الخوصصة كنقطة خروج لها من النّ          رتئت العديد من الد   الذا  

 ـ سييرظر في أساليب التّوق ، فالعولمة تفرض علينا إعادة النّودخولها في نظام الس سات  ، وإالّ فستدخل المؤس

  . في منافسة تقودها إلى االنهيار

  

قة الكفاءات المتعلّ ،  ة  وق ، إضافة إلى الكفاءات التقني      ما يحتاج المرور إلى نظام اقتصاد الس       وغالباً

   ـ ن في الجـانبين التّ    ـة ، وهذا ما يدعو إلى االهتمام بتكوين المشرفي        بالجانب البشري والعالقات اإلنساني ي قن

  . والعالئقي

  

 :ة ــة االقتصادّيسة العمومّي مفهوم المؤّس-5-1-5-1
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المؤسسة االقتصادية هي الوحدة اإلنتاجية الّتـي       : "  كالتالي   1)1982(عّبود  .الدكتور ص ويعرفها  

ئل وسـا : األصول الماديـة  (تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها ، والمزودين بالموجودات المادية    

، والّتي تعـود ملكيتهـا للـشّعب        ) األموال النّقدية السائلة  : األصول المالية   (، وبالموجودات المالية    ) اإلنتاج

، والمؤسسة تكون الوحدة األساسية في االقتصاد الوطني ، وتعمل على إنجاز المهمة المخصصة لها               ) الدولة(

  " .وفق خططها المنبثقة من خطّة الدولة العامة 
 

هي المؤسسة الّتي تعود ملكيتها للدولة ، وال يكون للمسؤولين          : " فيقول   2)1991(صخري  .عأما  

  " .عنها حقّ التصرف فيها ، وال يحقّ لهم بيعها أو إغالقها ، إالّ إذا وافقت الدولة على ذلك 

    

اري ، يخول لها تحقيق الهدف فالمؤسسة العمومية االقتصادية ، عبارة عن منشأة تتمتّع باستقالل إد    

الّذي أحدثت من أجله بقصد إشباع الحاجات العامة ، ومنحت لها شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري عن                 

حيث تتمتّع هذه المؤسسة بنفس عوامل اإلنتاج من تجهيزات ، موارد مالية ، وموارد بشرية ، الّتـي                  . الدولة  

ادية خاصة ، فتختلف عنها في األهداف والوظائف والملكية ، كذلك فـي التّنظـيم               تتمتّع بها أية مؤسسة اقتص    

 .ومسؤولية إدارتها 
 

  :تصنيف المؤّسسات العمومّية االقتصادّية والنّشاطات اإلستراتيجّيـة  

  :تصنّف المؤسسات العمومية االقتصادية ، سواءاً التّجارية ، الصناعية والخدماتية ، إلى صنفين 

   .                   مؤسسات واعدة  -1  

  .مؤسسات غير واعدة  -2  
 

 ، وهذا   3ويستعمل هذا التّصنيف كقاعدة لكّل سياسة حكومية ، متعلّقة بمستقبل كّل مؤسسة عمومية            

  .مبين في الشّكل أدنـاه 

                  الحالة المالية واالقتصادية للمؤسسة

 تصنيف المؤسسة

  غير استراتيجيـة  راتيجيـةاست

  للخوصصـة  يحتفظ بـها  واعــدة

  للتّصفيـة  يعاد هيكلتها ويحتفظ بـها  غيـر واعــدة

  

                                                           

 . ] 23ص. [ اقتصاد المؤسسة : صموئيل عبود  -1

  ] .37ص. [ اقتصاد المؤسسة : عمار صخري  1-
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ـ  المؤسسة الّتي تعتبر أساسية لألمـن الوطني ، والّتي تلبــي           " المؤّسسة اإلستراتيجّية يقصد ب

  .األخرى ، فتصنّف كمؤسسات غير إستراتيجيةأما المؤسسات  . 1"احتياجات المواطنين من السلع والخدمات 

ـ  المؤسسـات المربحة حسب الشّروط االقتـصاديـة الماليـة         " المؤّسسـات الواعـدة ويقصد ب

مؤسسات سوف يعاد هيكلتها ، وذلك بفضل مساهمة        "  ، فهي    المؤّسسات غير الواعـدة  أما   . 2"والمستقبلية  

   .3"الخواص في هذه العملية 

  

مجموع اإلجراءات المتعلّقة بإعادة التّنظيم وتوزيع وعـصرنة أداة         "  ، فهي    إعـادة الهيكلـة ا  أم

   .4"اإلنتاج الوطنية ، قصد رفع فعاليتها ومقدار تنافسها ، وإدماجها في التّقسيم الدولي الجديد للعمل 

  

  : مفهوم الخوصصـة -5-1-5-2

لجزئي للملكية من المؤسسات التّابعة للقطاع العام إلى        التّحويل الكلّي أو ا   "  في   الخوصصـةتتمثّل  

بيع األصول ، وضع إطار تأسيسي وتنظيمي مالئم لتنمية القطاع الخاص           : القطاع الخاص ، وذلك من خالل     

   .5..."وقوانين السوق ، تحرير التّجارة الخارجية

  

بضبط الوسائل القانونية نمـاذج     كما تسمح الخوصصة بتحديد دور الدولة ومكانتها في المجتمع ،           

وبذلك تمثّل إحدى الوسائل الّتي تجعل الدولة تتحرر مـن          . ، وغيرها لتحقيق أهدافها الخاصة      ..إدارة األعمال 

   .6) 1994 -12( بعض التزاماتها وهذا حسب مفهوم وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة 

  

:           7 01، نص رقـم  م1995-09-03 ، المؤرخـة فـي     وجـاء في الجريدة الرسمية الجزائرية    

  :أن الخوصصة تعني التّحويل ، وهذه التّحويالت تترجم بما يلـي " 

تحويل لفائدة األشخاص الماديين والمعنويين ، الحقوق الخاصة المتالك كّل أو جزء ، رأس               

  .المال االجتماعي لمؤسسة عمومية 

 األشخاص المادييـن والمعنويين ، الحـقّ الخاص بتسييـر المؤسسات         أو بتحويـل لفائدة   
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 " .العمومية 

 التّنازل الكلّي أو  : " وحسب البنك العالمي وصندوق النّقد الدولي ، فإن موضوع الخوصصة يعني            

  " .لي الجزئي للدولة من الدائرة االقتصادية ، ويكون عنصراً أساسياً في سياسة التّعديل الهيك

  

  :مبّررات انتهاج الخوصصـة  

   :1من أهم األسباب الّتي تدفع بنا إلى انتهاج الخوصصة ، نذكر ما يلـي

إن القطاع الخاص يعمل بكفاءة عالية ورشادة أكثر المؤسسات العمومية ، مما يؤدي إلـى                

  .االقتصادي توفير الموارد وتحسين أداء هذه المؤسسات ، وبالتّالي رفع معدل النّمو 

إن عملية تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص ، تخفّف عن الدولة ثقل خـسائر                

هذه المؤسسات ، وتقليل حاجة الدولـة إلى االقتراض ، ومن ثمة محاولة السيطرة على التضخّم والطّلــب                 

  .هداف اقتصادية محددة اإلجمالي ، مما يفسح المجال للدولة بأن تركّز جهودها ومواردها أل

بالخوصصة يمكن االستثمار في الهياكل القاعدية االقتصادية واالجتماعية ، أو تغطية عجز             

  .المؤسسات العمومية االقتصادية 

إن عقلية الخاص تخضع إلى االنضباط المفروض من السوق ، فهو دائًما يسعى من أجـل                 

  .بيع وشراء رؤوس األموال والسلع 

إن القطاع الخاص مجبر على التقيـد بحسابات عقالنية ، من أجل التّقليل مـن التّكـاليف                 

والزيادة في األرباح ، وسوف يخلق جـو المنافسة االقتصادية الحرة ، مما يساعد االقتصاد الـوطني علـى                  

  . تخطّي األزمة الخانقة الّتي يمر بها 

  

  :ـة ّياالقتصاد تصنيف المؤّسسات -5-1-5-3

   زيادة عن إختالف المؤس سات االقتصادي  ة بين العمومي ـ    ة والخاص ـ  ذة ، تعود ه سات إلـى   ه المؤس

        ة بها في التّ   تصنيفات عديدة أخرى ، تحتكم بدورها ألسس ومعايير خاص      ولة عامل مع بعضها البعض ، مع الد

 : كرها ضروري لدراستنا ذي ارتأينا تصنيفات الّها نوعين من التّونجد من أهم . ، ومع أفراد المجتمع ككّل

ـ    وهو تصنيف تتوز   :سات حسب القطاع القانونـي      تصنيف المؤسّ  -1 سات حـسب   ع فيه المؤس

تي تعمل في إطارها ، وهـي ة الّالقطاعات القانوني: 

  المؤسسات الخاصة الوطنيـة -1

  المؤسسات الخاصة األجنبيـة -2

 ـة   المؤسسات العمومية المختلط-3
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  المؤسسات العمومية األجنبيـة-4

  المؤسسات العمومية المحليـة  -             5

   المؤسسات العمومية الوطنيـة -             6
 

  اً للمؤسسات على مستوى الـديوان  وتمثّل هذه اإلحصائيات واحدة من بين التّصنيفات المتوفّرة حالي

 نوعاً ما عن الدقّة كونها تخضع لعدة معايير تختلف باختالف الجهات المعنية             الوطني لإلحصائيات ، والبعيدة   

  .وغيرها .. بالتّعامل مع هذه المؤسسات ، كالضرائب ، والتّأمينات ، وغرف التّجارة والصناعة 
 
إن التّقييم النّموذجي الّذي يوافق إلى أبعد الحدود خبـرة           :حسب الحجـم   سات   تصنيف المؤسّ  -2

 04ال األعمال ، والمعطيات اإلحصائية المتوفّرة ، وتحليالت الباحثين ، يؤدي إلى اسـتخالص أربعـة                 رج

   :1أقسام من األحجام

هي مؤسسات خاصة ، تابعة كليـاً إلى عمل المسير الّذي يشارك            :المؤّسسات الّصغيـرة    

ة بالعمال ، والّذين يتراوح عددهم األقصى       حيث يتّصل مباشر  . في عملية اإلنتاج وال يكتـفي بمهامه كمسير        

والمشرف في هذا النّــوع     .  عامالً   50وفي الصناعة الصغيرة يمكن الوصول إلى       .  عمال   10 إلى   05من  

  . من المؤسسات ، ال يفـوض سلطته لآلخرين 

هي مؤسسات عائلية تتعدى سلطة شخص واحد ، وهي تتطلّـب            :المؤّسسات المتوّسطـة    

د وتأطير ذو أهمية ، فيما يخـص اإلنتاج فهي متخصصة ، ولها عمـال ينقسمون بين المهام اإلداريـة                  عتا

  . عامل ، وذلك تبعاً لطبيعة العمل 500عدد العمال فيها ، ال يتعدى خمسمائة . واإلنتـاج 

ختلـف  هي مؤسسات وطنية ، نجد وحداتها اإلنتاجية موزعة في م          :المؤّسسات الكبيـرة    

 ، كما يتـراوح     % 10أين تحتـّل المبيعات في هذا النّوع مكاناً كبيراً في السوق على األقّل             . مناطق البالد   

  .ألف عامل ، وهذا حسب طبيعة العمل  25 آالف و10عدد عمالها بين 

وهي مؤسسات تتوزع وحداتها على مستوى عالمي ، حيث يكـون            :المؤّسسات العمالقـة    

  . ألف 500 ألف و 20انوني نظراً لتوزعها في عدة دول ، ويتراوح عدد عمالها بين هناك تنوع ق

هناك من الشّواهد ، ما يؤكّد أن حجم المنظّمة له بعض األثر لمتغيرات العالقـات اإلنـسانية ،                  و

  .ويبدو هذا التّأثير سلبياً بدالً من أن يكون إيجابياً 

  

 ، يمكننا تحديـد  2Maryse Percheحسب  :وظيـف سات حسب نوع التّتصنيف المؤّس -3

03 وظيف مختلفاً ، وهـي سات ، أين يمكن أن يكون التّأنواع من المؤس:  
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ر ز بكون األجر والتطو   وتتمي :ـة  ة أو خاصّ  وع البيروقراطي ، عامّ   سة الكبيرة من النّ   المؤّس 

وظيف م المعروف ؛ ومعايير التّ ة حسب السلّ  دميتاً باإلستحقاق ، وفي أغلب األحيان باألق      الوظيفي مرتبطان مؤقّ  

  هي مستوى الد    تي تسمح بتشخيص نوع من اإلندماج علـى المـدى          ة الّ راسات ، وبعض الخصائص الشخصي

 .شريفات أكثر من المالق التّوذة ، الحاجة لألمان األعلى من المغامرة ، وتكالطموحات النوعي الطويل

 وهنا يخضع األجـر     :ـة  ة الخاضعة إلعادات هيكلة مرحليّ    رّية أو التجا  سة االقتصاديّ المؤّس 

والتطو  ر الوظيفي لمتغي    وظيـف عـن     مـستوى ، فيبحـث التّ       منصب وكلّ  د لكلّ رات فردية داخل إطار محد

   كوين نجد معايير  ط ، وزيادة عن معايير التّ     االندماج على المدى المتوس :الشخصي ة ، القدرة علـى     ة الديناميكي

اتي ، والقدرة على العمل الجماعيذّصحيح ال القدرة على التّف ،التكي. .. 

ة تي تعيش في المدى القصير ، وتبحث عن الكفـاءات الحـاد            وهي الّ  :دة  سة المهـدّ المؤّس 

   القادرة على مواجهة الوضعي ة  ات االستعجالي .  التوجد قواعد محد  رقية مرتبطان  ق ، فاألجر والتّ   دة بشكل مسب

ـ  سبة ، وقد يكون مرتفعاً بالنّ     ي قد يكون محدداً فيهما هو النّ      ذيء الّ تائج ، والشّ  لنّبالحصول على ا   ط سبة لمتوس

ـ     ه المؤس ذصين في الميدان ، ما يجعل من ه       ب المتخص ذالمهنة بشكل يجت   ين ذسات مجاالً خصباً لألشخاص الّ

    فالتّ. ة سريعة   يطمحون في بناء حياة مهني     ـ        ةوظيف هنا يبحث عن كفاءات حاد ة  وخبـراء ، وال يـشترط أي

معايير شخصية ، المهمة والنجاعة  الحصول على الفعالي     . 
 

ة مات الحديثة أن تواجه المنافسة العالمي     ه على المنظّ  ه االختالفات ، يجدر اإلشارة إلى أنّ      ذورغم ه 

    من خالل تركيزها على نوعي  ة طاقاتها البشري     مـستواه ،    حيط ، فلكـلّ   ف مع الم  ة ، وعلى قدرتها على التكي 

 قدرته االنتقادي  ة ، وحس ه بالمسؤولي       ط الموارد  ة بهدف توافق مخطّ   ة ؛ ومن جهة أخرى تطوير قدراتها التسييري

البشرية مع المخطط العامسة  للمؤس. 

  

  :وظيف من خالل القانون الجزائـري ة التّعملّي -5-2
يار المهني بشكل واسع ، ارتأينـا ضـرورة         وبما أنّنا بصدد التعرض لموضوع التوظيف واالخت      

وضع عدة نصوص    ب فلقد حظيت عملية التوظيف باهتمام المشرع ،      . التحدث عن الجانب القانوني للموضوع      

شاط المهني ، حيث وضـح عالقـة العمـل          تي قد تصادف المشغّل أو العامل في النّ       قاط الّ توضح مختلف النّ  

  . كليهما وشروطها ، كما بين حقوق وواجبات

  

وء على بعض النّولذلك آثرنا تسليط الضتي نذكر من بينها ة في القانون الجزائري ، والّقاط الهام:  

  :  إطار التوظيـف-5-2-1
 ـاً منع أي1 توظيف ، ال يستهدف شغل وظيفة شاغرة ، شغالً نظامي .  
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    القـوانين األساسـية     روط المطلوبة مـن   ر فيهم الشّ  ذين ال تتوفّ  حين الّ ع توظيف المترشّ  يمن 

 . 1الخاصة 

  

    سنة ، إالّ فـي      16 العمر األدنى للتوظيف عن       حال من األحوال ، أن يقلّ      ال يمكن في أي 

  . 2تي تعد وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول به تي تدخل في إطار عقود التمهين الّالحاالت الّ

ته أو  ظافة ، أو تضر صح    تنعدم فيها النّ  تي  ال يجوز توظيف القاصر في األشغال الخطيرة ، أو الّ         و

أخالقي اته تمس.  

   يجب على المؤس        ص مناصب عمل لألشخاص المعـوقين ، وفـق    سات المستخدمة أن تخص

د عن طريق التنظيمكيفي3ات تحد .  

    يجوز للمستخدم توظيف العم        لة ، وحسب    ال األجانب ، عندما ال توجد يد عاملة وطنية مؤه

  . 4دة في التشريع والتنظيم المعمول بها روط المحدالشّ

  

   :5عالقة العمـل -5-2-2
     إذا حدث تغيير في الوضعي ة للهيئة المستخدمة ، تبقى جميع عالقات العمل المعمول         ة القانوني

  .بها يوم التغيير ، قائمة بين المستخدم الجديد والعمال 

    روط الّ ن األشكال وحسب الشّ    تعديل في عالقات العمل ، إالّ ضم       ال يمكن أن يطرأ أي  تي يـنص 

ة عليها هذا القانون ، وعن طريق المفاوضات الجماعي.  

ظـام        روط المحـددة فـي النّ     تم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة ، حسب الشّ          ي 

  .الداخلي 

  

   :6شروط التوظيـف -5-2-3
  :إالّ شرط ة ، سة أو إدارة عمومي ألحد أن يوظّف في مؤسال يحقّ

  .أن يكون جزائري الجنسية  

                                                           
                                                                    

  ) .15مادة (  لعالقات العمل 11-90قانون  -1

  ) .21-16مادة (  لعالقات العمل 11- 90قانون  -2-3

  ) .74-73مادة (  لعالقات العمل 11- 90قانون   -4
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  .ة ، ويكون ذو أخالق حسنة  بحقوقه المدنيأن يكون متمتّعاً 

  .به منصب العمل ذي يتطلّأهيل الّأن يثبت مستوى التّ 

  .ة المطلوبة لممارسة الوظيفة ياقة البدنيالسن واللّ: ر فيه شروط أن تتوفّ 

 أن يوضته إزاء الخدمة الوطنية ح وضعي.  

   :1ملف الترشيـح -5-2-4
  :ح ، أن يقدم قبل توظيفه ملفّـاً يشتمل على ما يأتي يجب على كل مترشّ

  .طلب خطّي مصحوب عند االقتضاء بمؤهالته و شهاداته العلمية  

 قة طبق األصل من مؤهالته وشهاداته العلمية نسخة مصد.  

  .شهادة ميالد  

  . شهادة الجنسية  

  .ضائية وابق الق السنسخة من سجّل 

 ية تثبت بأنشهادة طبغير مصاب بما يتنافى وممارسته مهامه  المعني .  

ة أن تقوم بتحقيق إداري ، لاللتحاق بـبعض  سة أو اإلدارة العموميرشيح ، على المؤس  قبل قبول التّ  

دة في األنظمة الخاصة المناصب أو األسالك المحد.  

  

   :2ات التوظيـفكيفّي -5-2-5
التوظيف يتم ة كيفيحسب كيفية واحدة أوعدا يأتي ات مم:  

  . المسابقة على أساس االختبارات  

  .هادات المسابقة على أساس الشّ 

 ة االمتحان أو االختبارات المهني.  

ة كافية ، عن طريق التسجيل فـي        ذين تتوفّر لديهم خبرة مهني    فين الّ الختيار من بين الموظّ   ا 

  .فين لموظّقائمة التأهيل بعد استشارة لجنة ا

  :الية روط التّعن طريق التوظيف المباشر ، في الشّ 

ـ  سات التكوين المتخصصة التّ   حين المتخرجين من مؤس    من بين المترشّ   -1        سات أو  ابعة للمؤس

ة اإلدارات العمومية المعني.  

  .سات تكوين متخصصة أخرى حين المتخرجين من مؤس من بين المترشّ-2       

ذين تتوفّر فيهم شـروط التأهيـل المحـددة         حين الّ  وعلى سبيل االستثناء ، من بين المترشّ       -3       
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  :الية لاللتحاق بمناصب العمل ، وهذا في الحاالت التّ

  .إما إلحداث سلك جديد  •

تي تحـدد قائمـة حـسب       إما لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض األسالك ، الّ          •

    الحالة ، بقرار من الس          لطة المكلّفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك بـين الـس    لطة لطة المـذكورة والـس

  .تي لها صالحية التعيين المركزية الّ

  : اإلجراءات الموّحدة للمسابقـات -5-2-6
        دة للمسابقات ، الفحوصات ، واالختبارات المهنية فـي خمـسة مراحـل       تتمثّل اإلجراءات الموح

  :ي ـأساسية، وه

   :1طرق افتتاح المسابقات ، الفحص واالختبار المهنـي -5-2-6-1

  :ان ر شرطان أساسييتم االفتتاح بتوفّ

  .غور منصب ماليش 

  .ة سجيل العملية في المخطّط السنوي لتسيير الموارد البشريت 

  

   :2 اإلشهـار-5-2-6-2

 د وظائف عموميـة ، وتـتم       المواطنين في تقلّ   ساوي لكلّ اإلشهار هو اإلقرار بالمبدأ التنظيمي بالتّ     

  :الية حسب اإلجراءات التّ
  

  : ـةات وطنّياإلشهار عن طريق اإلدراج في يومّي 

 ؛   وأكثـر  14ق بالتوظيفات الخارجية ، للدخول في األسالك المصنّفة في األقـسام            اإلشهار المتعلّ 

  :ات وطنية  يومي06 وهي منجزة من خالل

  .غة الوطنية  بالل03ّ 

  .نسية غة الفرباللّ 03 

ة اإلشهار يجب أن يمتد03 على مدام ـ أي.  
  

  : )اإلعـالن(اإلشهار عن طريق التعليـق  

؛ وأقّل13اخلية ، للدخول في األسالك المصنّفة ضمن األقسام وتتعلّق بالتوظيفات الخارجية والد   

ـ   حين من خالل  در من المترشّ  ـار ، يجب أن تهدف للمساس بأكبر ق       ـهذه الطريقة في اإلشه      ذي  اإلعالن الّ

  :م في ـيت
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 ة باألمربنايات المنظمة المعني .  

 المنظمة وملحقاتها مقر .  

  .وكاالت العمل  

 .معاهد التكوين  

  

   :1حيـناختيار المترشّ -5-2-6-3

حين المقبولين للمـشاركة    فة باختيار المترشّ  ة ، تكون مكلّ   ة المأخوذة من المنظمة المعني    جنة التقني اللّ

  :نة من ة ، وهي متكوقات ، الفحوص أو االختبارات المهنيفي المساب

  ) .الرئيس( الترسيم تي لها حقّلطة الّل للسممثّ 

  ) .عضو(جنة المتساوية األعضاء ل منتخب من اللّممثّ 

  .حين المقبولين في المشاركة في المسابقات ، الفحص أو االختبار المهني قائمة المترشّ 

ين للمشاركة في المسابقات ، الفحـص أو االختبـار المهنـي ،             حين المرفوض قائمة المترشّ  

  . أسباب رفض ملفّاتهم وأيضاً

     

حين بقرار اللّ   إعالم المترشّ  ويتم فين ة ، بالمراسلة الفردية من طـرف مـصلحة المـوظّ          جنة التقني

ة للمنظمة أو اإلدارة المعني.  

         

 ة إدراج طعون لدى لجنة    ن الواجب إعالمهم بإمكاني   حين المرفوضين ، يكون م    ق بالمترشّ وفيما يتعلّ 

Ad-Hoc  )ممثّ: نة من متكولين الوظيف للعمومي لين لإلدارة ، ممثّال ، ممثّلين للعم. (  

  

   :2الطعـن -5-2-6-4

حين المرفوضـين   عن تتم عن طريق سلطة الوظيف العمومي ، من خالل طعن المترشّ           طريقة الطّ 

  .تي تلي إجراء االختبارات ام الّ أي10لالختيار ، وذلك خالل العشرة جنة التقنية من طرف اللّ

  :مكلّفة بالحكم على الطعون ، وبتكوين فيما بعد  Ad-Hocلجنة 

  ) .الرئيس(فة للوظيف العمومي لطة المكلّل السمثّ 

  ) .عضو(ة ل اإلدارة المعنيممثّ 

  ) .عضو(جنة المتساوية األعضاء ل منتخب من اللّممثّ 

  .عن ، هل قابل للتنفيذ بشأن اإلدارة والملتمسين  للطAd-Hocّجنة  اللّقرار
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   :1ـةاإلعالن على النتائج النهائّي -5-2-6-5

جنة القاضية المكلّفة بإعالن النتائج النهائية للمسابقات ، الفحص أو االختبار المهني ، هي مكونة               اللّ

  :الية من األعضاء التّ

  ) .لرئيسا(ة ل لإلدارة المعنيممثّ 

  ) .عضو(فة للوظيف العمومي لطة المكلّل للسممثّ 

  ) .عضو(جنة المتساوية األعضاء ل منتخب اللّممثّ 

  :سة ان للمؤسـداد قائمتـجنة القاضية بإعوم اللّـوتق

 ة للمترشّالقائمة التعييـنياً حسب االستحقاق ـحين المقبولين نهائي.  

 لين على قائمة االنتظارحين المقبوة للمترشّالقائمة التعييـني .  

  

   :2ات التعييـن صالحّي-5-2-7
 تملك صالحي   ة التعيين ، الس لطة المعي   سة الّ نة من طرف المؤس   عليها الد ستور والقـوانين   تي ينص

  سات والهيئـات العموميـة ، فيـنص عليهـا قانونهـا            ا صالحية التعيين في المؤس    ظم المعمول بها ، أم    والنّ

  .األساسي 

  

   :3 قرار التوظيـف-5-2-8
  : ويحدد قرار التوظيف ؛ كمتربصين روط المذكورة سابقاًذين استوفوا الشّحين الّيعين المترشّ

  .منصب العمل  

  .الرتبة ، الصنف ، وقسم تصنيف المنصب  

  .الراتب  

  .مصلحة التعيين  

       ـ      تة ، الّ  قرارات التعيين تكون خاضعة لتأشيرة أنظمة المراقبة التنظيمي :  ي يجب أن تعلن في الـ

10اإلداري من طرف مصالح التسييرالية إليداع الملفّام التّ أي .  

  

   :4 مّدة التجريـب-5-2-9
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 أشهر ، كما يمكـن أن       06 يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه ، لمدة تجريبية ال تتعدى           

     . شهًرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي 12 ترفع هذه المدة إلى

   ة التجريبيد المدة لكلّ تحد    فئة من فئات العم     ال عن طريق التفـاوض     ال ، أو لمجموعة العم

  .الجماعي 

     ة التجريبية ، بنفس الحقوق الّ    يتمتّع العامل خالل المد   ـ  تي يتمتّع بها العم ذين يـشغلون   ال الّ

ر في حساب األقدمية لدى الهيئة      مناصب عمل مماثلة ويخضع لنفس الواجبات ، وتؤخذ هذه المدة بعين االعتبا           

ت في منصبه إثر انتهاء الفترة التجريبية المستخدمة ، عندما يثب.  

ـ         رفين أن يفسخ في أي    يجوز ألحد الطّ    ة التجريبية ، دون    وقت عالقة العمل خـالل المـد

ق تعويض  ومن غير إشعار مسب.  

  

        :1 التثبيـت-5-2-10

  .أهيل للوظيفة ي قائمة التّف التثبيت على التسجيل فيتوقّ 

    ة التجريبيتقرير الرئيس الهرمي ، أو نتائج      : ة ، تضبط هذه القائمة بناءاً على        إثر نهاية المد

ة ، أو على أساس هذين العنصرين االمتحانات االختبارات المهني.  

جان علـى   تشتمل اللّ . ة  ة الخاص جان وطرق التثبيت ، القوانين األساسي     تحدد تكوين هذه اللّ    

  .ة سة أو اإلدارة العمومية المعنيفين ، وممثلين للمؤسلين المنتخبين للموظّعدد متساوي من الممثّ

  

   :2الترقيـة -5-2-11
وتكـون حـسب    . تتجسد الترقية في التدرج داخل سلّم التأهيل أو داخل الترتيب السلّمي المهنـي              

قاقه ة العامل واستحالمناصب المتوفّرة وتبعاً ألهلي.  

  

   :3التمييز في التوظيـف -5-2-12
 تمييز لشغل منـصب عمـل ، غيـر          ال في إطار عالقة العمل ، الحماية من أي         للعم يحقّ 

تهم واستحقاقهم المنصب القائم على أهلي.      

 فاقـات  فاقيـات ، أو االتّ     األحكام المنصوص عليـها في االتّ     تعد باطلة وعديمة األثر ، كلّ      

أو عقد العمل ، الّ    ة ،   الجماعي        ي إلى تمييز بين العمغل ال ، كيفما كان نوعه في مجال الشّ       تي من شأنها أن تؤد
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    والجنس والوضعية االجتماعية ، أو النسبي ة ، والقرابة العائليـة  واألجرة أو ظروف العمل ، على أساس السن

ة واالنتماء إلى نقابة أو عدم االنتماء إليها والقناعات السياسي.       

   اًفاقفاقية جماعية أو اتّ   ع اتّ من يوقّ   ، كلّ   دج 5000-2000ة تتراوح بين    يعاقب بغرامة مالي 

 أو ظـروف    اتـب ،  غل ، الر  جماعياً للعمل ، يكون من شأن أحكامها إقامة تمييز بين العمال في مجال الـشّ              

 .العمل

 ع الجزائري قد حـاول اإللمـام بكـلّ        ر المش كر ، أن  ذّابقة ال ة الس قاط القانوني ويظهر من خالل النّ   

ة فـي   لك  ، خاص   ذات المستخدمة ل  ات والكيفي ق في التقني  وظيف واالختيار ، ولكن لم يتعم     جوانب موضوع التّ  

ـ      ها تعاني قصور واضح من حيث التّ      تي الحظنا أنّ  ات االختيار الّ  تقني ة االختيـار   حديد ، فالقانون يتـرك مهم

 المهني للمؤس متجاهالً نوعاً ما حماية حقوق المترشّ      ةسة المعني  حين ضد  ـ   تعـس سات عـن طريـق     ف المؤس

لك ذة رقابة على اإلقصاءات الغير مشروعة ، بدون أي.  

  

ه األخيـرة   ذة ، فه  ة عنه في اإلدارة العمومي    سات الخاص وظيف بطبيعة الحال في المؤس    ويختلف التّ 

 وظيف ليس فقط لإلجابة عن الح     ات التّ تقوم بعملي      اجات ، بل أيضاً لالندماج في الس ة للعمل ؛ بينما    ياسة الوطني

 ذها تأخ  أنّ بة نوعاً ما في توظيفاتها ، إالّ      ها تظهرمتطلّ ة ، فرغم أنّ   ة بنوع من االستقاللي   سات الخاص ع المؤس تتمتّ

لوبة في المنصب بطريقة     المط ل بالمهام ي سيتكفّ ذحين الّ ة الكافية آلختيار أحسن المترشّ    زم والميزاني الوقت الالّ 

فع    الة ، عكس اإلدارة العمومي    ـ        ة المحدودة من جهة الميزاني ة المعطاة في إطـار قـانون المالي  نوي ،  ة الـس

  .ها ب حلّب تطبيق القواعد بحزم ، ما يحدث إرغامات ومشاكل يتوجي يتطلّذشريع الّوبالتّ

  

  : خاتمـة الفصـل -6
    ة تغييرات تنظيمية   عرفت الجزائر عدكان إلزاماً على   ، ف هدف إصالح وتطوير المجتمع     بة اقتصادي

الدولة انتهاج نظام اقتصاد السوق وخوصصة المؤسسات االقتصادية كتنظيم جديد وبديل عن األنظمة األخرى              

ية سـليمة    الدولة أن تتّبع منهجية اقتصادية واجتماع      فكان على  ، لمتطلّبات التغيرات الدولية     الفاشلة واستجابةً 

  . ومركّزة ، وأن تبتعد عن سياسات التّرقيع والهروب حتّى يكتب لهذا النّظام الجديد النّجاح واالستقرار 

  

لكن ورغم الجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية بجميع إطاراتها ، اليزال عـالم التّوظيـف                

هـا تتعـرض    كر ، أنّ  ابقة الذّ يعات والقوانين الس  شرمن خالل التّ  فقد الحظنا   .  عن العلمية والموضوعية     بعيداً

ة االختيار المهني بشكل عام وسطحي ، وذلك بدون توضيح طرقه ، إجراءاتـه ،               وظيف وخاص لموضوع التّ 

ـ  اخلية للمؤس فاقيات والقوانين الد   ذلك لالتّ  معاييره ومختلف شروطه ، تاركةً     ة بـاألمر ، تعالجهـا      سات المعني

ات المستعملة  رق والتقني ذي يبرر االختالف الموجود في الطّ     يء الّ الشّ ؛  نظامها الخاص  وتتعرض إليها حسب  
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  .وظيف تي يتبنّاها مختلف األخصائيين في التّظر الّالختيار المهني ، كما تعدد المفاهيم ووجهات النّافي 

  

قبـة والتّـدقيق    عمليــات المرا  ض إلى نقاط أبعد من الجانب القانوني ، وهـي           ا بدون التعر  ذه

ة الّتي قد تهملها نتيجة     عدة إيجابيات ، فهي توفّر للمنظّمة الكثير من األرباح اإلضافي         ع ب تي تتمتّ ، والّ والتّحسين

فتحليل القدرات التسييرية يعتبر قاعدة إنطالق مهما كانـت طريقـة            .جهلها للتقنيات الحديثة في هذا الميدان       

 مجموعة معايير ذات دقّة كبيرة تسمح بتحديد الكفاءات الّتي تبنى عليها المقابالت             االختيار ، أين يقدم للمسير    

واالختبارات ، تحديد ثقافة المؤسسة وتطويرها ، تحديد مهمة المؤسسة ، تكوين األفراد وتطـويرهم ، كمـا                  

  .تطوير سيرورة التّقييم وتحديد الطّاقة البشرية 

  

الوضعيات الهرمية واألدوار الوظائفيـة ، أين نجـد بعـض          ،   وع من التّحليالت  ويوضح هذا النّ  

المناصب تضع المترشّح في وضع حرج يحتاج خالله إلى الكثير من الصراع والتّنـاقض ، وتدفعـه إلـى                   

روري التأكّد من الفهم المعمق للحاجات وتسلسلها من مستوى هرمـي آخـر ،            ما يجعل من الض   . االنسحاب  

فبالمقارنة مع تحليل   . د أحسن على التكيف مع التغيرات السريعة للثّقافة والحاجات التجارية           الّشيء الّذي يساع  

ـ              يرورات عوامل ديناميكيد ، تمثّل المعطيات والسة ، أيـن    المنصب والتّقييم النّظامي الّذي يشكّل هيكل محد

  .التّغيرات تكون بطيئة وصعبة 

  

الية ، بتحديد كّل ما يجب فعله أو ال فـي كـّل مـستوى               ومن المهم إذن أن نصف الوضعية الح      

، وإالّ فـإن كـّل      .. للمنصب ؛ ومن خالل هذه المعلومة يتم التّكييف ، التّغيير ، وتطوير المناصب واألفراد             

فمراجعة وتحسين مناهج التّقييم هي واحدة من        .تغيير يكون مضيعة للجهد والوقت ، كما صعباً وغير مؤكّداً           

ض إليها اليوم مسؤولي الموظّفين ، وذلك من حيث طبيعـة العمـل وسـوق اليـد           المهامة الّتي يتعراألساسي 

  . أين عليه االهتمام بتحسين نوعية هذه الطّرق ،  كما تحديد وتطوير كفاءات الموظّفين الحاليين . العاملة

  

لوكات المهنية للنّفـسانيين ،     رغم اختالف الس  بدون أن ننسى مراعاة الجوانب األخالقية للمهنة ، ف        

بعض المبادئ  ل ب االحتكام يتوجوتضارب مبادئهم األخالقية بخصوص عمليات التّوظيف واالختيار ، إالّ أنّه           

ح خالل الفحص حماية المترشّ، بهدف  العامة ، الّتي تتّخذ كمرجع لقواعد السلوك المهني للمختصين النّفسانيين 

وللقضاء على مثل هذه السلوكات ، يجب تـوفّر بـرامج        .موضوعي  اإلقصاء الالّ ع من    نو  أي ضدفسي ،   النّ

تربوية أخالقية ، تهدف إلحداث التّوافق الخلقي والتّفكيري لدى األفراد ، مما يؤدي إلى ضبط السلوك وتحقيق                 

  .التّوازن االجتماعي 

  

  



  262

  

  

  

  

  



  263  



  264

  :الفهـرس 
  

I.  منهجية البحـث: الفصل الرابع 

II. عرض وتحليل ومناقشة النتائج:  الخامس الفصل 

III. الملحـق  



  265

  



  266

  :الفهـرس 
  

  205.....................................................................تمهيـد  -1

 205...........................................................أسئلة البحـث  -2

 206..........................................................ميدان البحـث  -3

 207..............................................الدراسة االستطالعيـة  -4

 208.........................................................تقنيات البحـث  -5

 210............................................................عينة البحـث  -6

 213.....................................................صعوبات البحـث  -7

  214.........................................................خاتمة الفصـل  -8

  

  

  
 
  
 
 



  267

  : تمهيـد -1
تكاملها مع الجانب النّظـري     تهـدف الدراسة التطبيقية في البحوث العلمية ، إلى تأكيد ارتباطها و          

للدراسـة ، فهي تسعى إلى تقديـم بيانـات ميدانية حول موضوع البحث ، واإلجابة على أسئلـة البحــث                 

  . المطروحة 

  

وبالنّسبة لموضوع دراستنا هذه سنعتمد على المنهج الوصفي ، كونه يستجيب لطبيعـة المـشكل                

متغيرات البحث للتحكم من طرف الباحث من جهة أخرى؛         المطروح من جهـة ، ولحدود وإمكانيات إخضاع        

فدراستنا عبارة عن فحص شامـل لمجمل سيرورة التّوظيف وطرق االختيار المتّبعـة فـي المؤسـسات ،                

كمحاولة لفهم الواقـع التّنظيمي بالجزائر بشكل أوضح ؛ األمر الذي تطلّب منا محاولـة اإللمـام بمختلـف                  

  .جوانب الموضوع 

  

في هذا الفصل على عرض مختلف الخطوات المنهجية الخاصة ببحثنا ، وذلك من خـالل               سنعمل  

أسئلـة البحث ، ميـدان البحث ، الدراسة االستطالعية ، تقنيات البحث ، عينة البحث ، صـعوبات                 : تقديـم

  .البحث ، واإلحصاء المستخدم 

  

  : أسئلة البحـث -2
ذي قمنا به من خالل التعرض لمجموعة بحوث ودراسات         انطالقاً من الدراسة والبحث النّظري الّ     

سابقة حول موضوع التوظيف واالختيار المهني في المؤسسات ، توصلنا إلى إظهار أهمية اختيـار القـوة                 

البشرية للمؤسسة ، وإبراز دورها في تحقيـق التطور والنّجاح في السـوق الوطنية أو العالمية ، وذلك من                 

يير الموضوعي للقدرات التقنيـة والذّهنية للعامل البشري ، وتنظيمهـا فـي إطـار اقتـصادي                خالل التس 

  .واجتماعي معين 

  

وتبين لنا من التّجارب السابقة في مجال التّوظيف ، أن أغلب المشاكل الّتـي يواجههـا المكلّـف                  

ما دفـع بنـا إلـى       . للمترشّحين  بالتوظيف ناجمة عن نقص األدوات الموضوعية وتقنيات التقييم الصادقة          

التّساؤل حول واقعنا الجزائري في ظّل هذه التقنيات التسييرية ، وذلك بمحاولة التعرف على حقيقة إجراءات                

  .التوظيف وطرق اختيار المترشّحين بمؤسساتنا 
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نيـات  مراحلهـا ، إجراءاتهـا ، نـوع التق        : وللتطرق لهذه العملية توجب علينا التعـرض إلـى          

، وغيرهـا مـن النّقــاط       ..ة ، مـدى فعاليتها ومصداقيتها في الوصول إلى النّتائج المطلوبة           ـالمستخدم

  .االستراتيجية الالّزمة لتحقيق األهداف العامـة للمؤسسة 

  

ونظراً ألهمية الموضوع وتعدد فروعه ، جاءت التّساؤالت كثيـرة محاولـة لإللمـام بمختلـف               

نا بتحديد بعض األسئلة الّتي سنحاول اإلجابة عنها من خالل الدراسـة الميدانيــة لبحثنـا ،     جوانبـه ، فقم  

  : والّتي تأتي صياغتها كالتّالـي 

 فيما تتمثّل سياسـة التّوظيف المتّبعـة بالمؤسسة الجزائرية ؟  

هل تقوم سيرورة التّوظيف واالختيار على إجراءات موضـوعية ، أو عمليـات شكليــة                

 وذاتيـة ؟

ما نوع التقنيـات المستخدمة في عملية االختيار المهني؟ وما مدى صدقها وفعاليتــها فـي            

 اختيار الموظّفيـن ؟

هل تختلف السياسة التوظيفية ، من حيث إجراءاتها وتقنيــاتها بـين المؤسـسة العموميـة       

  والمؤسسة الخاصة ؟

ا ، التعرض لمختلـف جوانـب موضـوع التوظيـف           وسنحاول من خالل التقصي الميداني لبحثن     

واالختيار المهني ، ومن ثمة الحصول على اإلجابات الكافية لألسئلة المطروحة أعـاله ، وذلـك بإعطـاء                  

  .صورة واضحة عن الواقع التّنظيمي للمؤسسات بالجزائر وإظهار نقاط القوة والضعف فيـه 

  

  : ميدان البحـث -3
 قطاعات العمل ، ويشمل كّل المؤسسات الموجودة في الساحة المهنية           يخص ميدان البحث مختلف   

، ) إنتـاج ، تجـارة ، خـدمات         ( ، النّشـاط   ) عمومي ، خاص    ( القطـاع  : بالجزائر ، وذلك من حيث      

فرغم اختالفـها ، يفترض أن تعتمد دائماً على نظـام توظيـف           ) . صغيرة ، متوسطة ، وكبيرة      ( والحجم  

  .تنتقي من خالله أحسن المترشّحين لديها واختيار ، 

  

إضافة إلى تصنيف المؤسسات الجزائريـة      –وبالتقرب من الديوان الوطني لإلحصائيات ، تحصلنا        

لك حسب الشكل   ذ على توزيع للمؤسسات حسب عدد العمال و       -التي سبق وأن تعرضنا لها في الفصل السابق       

  سة  مؤس51866يوجد :  عمال 05-0 من -1: التالي

   مؤسسة 2615نجد :  عامل 19-06 من -2        

   مؤسسة 1361تتمثّل في :  عامل 59-20 من -3        
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  مؤسسة 377هي :  عامل 99-60 من -4      

  مؤسسة 1038وتمثّل :  عامل وأكثر 100 -5      

   مؤسسة 45787فتتمثّل في :  أما المؤسسات الغير المعروفة -6      
  

 القت محاوالتنا بالتعرف على توزيع أكثر دقّة للمؤسسات الفشل والغموض ، بحجة خضوعها              ولقد

لعدة معايير تختلف باختالف الجهات المعنية بالتّعامل مع هذه المؤسسات ، كالضرائب ، والتّأمينات ، وغرف                

  .نها األكثر دقّة واألكثر حداثة وغيرها ، مما جعلنا نكتفي باإلحصائيات المقدمة كو.. التّجارة والصناعة

  

  : الّدراسة االستطالعية -4    
تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة أولية وأساسية في البحوث العلمية ، حيث تساعد الباحث على              

جمع أكبر عدد من المعلومات الّتي تسمح له بأخذ فكرة عن المجتمع المدروس ، وعن كيفية تناوله لموضـوع                   

، وبالتّالي التخلّي عـن     ..سة ، كما تسمح بتحديد المفاهيم وبناء الفرضيات النّهائية وتحديد تقنيات البحث             الدرا

  . بعض العناصر أو إضافة عناصر جديدة أخرى 

  

أجريت الدراسة االستطالعية تمهيداً لصياغة الخطّة الميدانية بشكل نهائي ، والعتماد أداة البحـث              

 بدراسة  2003فيفري ، مارس ، أفريل ، ماي ، جوان          : نـا خالل الخمسة أشهر التّالية      فقم. األكثر مالئمـة   

أين كانت أغلب المؤسسات المفحوصـة      .  خاصة   09 عمومية و    06:  مؤسسة ، تنقسم إلى      15ميدانية شملت   

موعة مقابالت  عامل ، وذلك باالعتماد على مج      87 عمال و    09ذات طابع إنتاجي ، وعدد عمالها يتراوح بين         

  .مع مسؤولي التّوظيف بالمؤسسات ، إضافة للدراسة الوثائقية لكّل ما يتعلّق بموضوع دراستنا 

  

  :ومن أهم األهداف الّتي سطّرناها لدراستنا االستطالعية ، نجـد 

معاينة ميدان الدراسة بمحاولة التقرب أكثر من واقع سوق العمل بالجزائر ، والتعرف على               

 .قع التّنظيمي والنّفسي بالمؤسسات الوا

اختبار وتحديد المحاور الرئيسية لتقنية البحث ، عن طريق تقصي أولي على مستوى بعض               

المؤسسات بخصوص طبيعة السياسة التّوظيفيـة المستخدمة وأسسها العلميـة ، تقنيات االختيار المهنـي ،              

 .اج الموظّفين الجدد في المحيط المهني محددات اتّخاذ القرار ، وطرق استقبال وإدم

تسليط الضوء على أهـم المراحل الّتـي تشكّل سيرورة عملية التوظيف في المؤسـسات ،               

  . والتعرف على مدى موضوعية اإلجراءات المستخدمة خاللها 
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تيـار  بعد الدراسة االستطالعية وما تبعها من جمع للمعلومات والبيانات حول واقع التّوظيف واالخ            

بالمؤسسات الجزائرية ، تم تعديـل مسار الدراسة الميدانية إلى مقارنـة إجراءات التّوظيف واالختيار بـين               

كما تم تعديل أيضاً األسئلة المطروحة ،       . المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف أشكالها القانونية وأحجامها        

وظيف واالختيار المهني ، ويحاول كشف خبايا جانب من الطّرق       وبناء دليل مقابلة يلم بكّل جوانب سيرورة التّ       

  .التنظيمية المؤسسات في الجزائر 

  

ومن ثمـة ، تم تطبيقه بتنظيم مقابالت مع مسؤولي الموارد البشرية ورؤساء مـصالح التّكـوين                

 الّتي ساعدتنا على فهم     واالختيار بهذه المؤسسات ، حيث تحصلنا من خالل ذلك على نتائج غنية بالمعلومات            

  .أوضح للظّاهرة ، وعلى أفكار أساسية تجيب على التّساؤالت المطروحة 

  

  : تقنّيـات البحـث -5
تعتمد البحوث العلمية من أجل الحصول على البيانات الالّزمة للدراسة ، علـى اسـتعمال أدوات                

ستخدام دليل المقابلة بـدالً عـن غيـره مـن     منهجية مختلفة حسب الهدف من البحث ، ولقد تم التأكيد على ا 

التقنيات ، من أجل االبتعاد عن اإلجابات الغير واقعية والمحرفة بهدف إعطاء صـورة جيـدة للمؤسـسة ،                   

وتقربـاً أكثر من واقع اإلجراءات المتّبعة من طرف مسؤولي الموارد البشرية بالمؤسسات باإلجابة عن كـل                

لتها بدراسة وثائقيـة لمختلف الوثائق المستخدمة خالل سيرورة التّوظيـف تأكيـداً            األسئلة المطروحة ، وتكم   

  .للمعلومات المجمعة 

  

 ارتكازاً على المقـابالت     :المقابلة مع المسؤولين عن عملية التوظيف واالختيار المهنـي          

 سؤال  42 في   لدليل مقابلة  والدراسات الوثائقية خالل الدراسة االستطالعية ؛ فقمنـا بتحديد الصورة النهائية         

 :محاور هـي  06حول سيرورة عملية التّوظيف بالمؤسسة ، ينقسم إلى 

 1-          سة ، ويضمة حول المؤس04 محور يتعلّـق بمعلومـات عام      اسـم  :  بنــود تخـص

 .المؤسسة ، القطاع ، نوع النّشـاط ، وعدد العمال 

 2-      محور يتعلّق بطبيعة التّوظيف القائم بالمؤس    طبيعـة  :  بنـود حـول      07 سة ، ويـضم

 .. . االحتياجات ، خصائص المصلحة المسؤولة عن التوظيف ، ونوع مصادر الترشيحات المستخدمة 

 3-           بنـود تتعلّــق بــ        05 محور يتعلّـق باألسس العلمية لالختيار المهني ، ويـضم  :

ؤول عـن تطبيقــها ، كمانــوع        استراتيجيات تحديد المنصب ، تقنيات تحليـل العمل المستعملة والمـس         

 .المعايير المستخدمة كمتنبئات للنّجاح بالمنصب 
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 4-          سة ، ويضمات االختيار المهني بالمؤس13 محور يتعلّـق بتقني    طبيعـة  :  بنـداً تخص

  . االختيار المهني حسب مختلف مراحله ، ومختلف التقنيات المستخدمة ، مع نوع التّقارير المقدمة حول ذلك 

5-          ة اتّخاذ قرار التّعيين ، ويضمات اتّخـاذ القرار ، :  بنود حول    05 محور يتعلّـق بعمليصالحي

  .إعالم المترشحين بالنتائج ، ونوع المعلومات المقدمة 

6-          سة ، ويضمنوع نظـام   :  بنود تتعلّـق    08 محور يتعلّـق بنظام االستقبـال واإلدماج بالمؤس

  .   مسؤول عن البرنامج ، صعوبات التكيف الموجودة ، واآلفاق المستقبلية للتوظيف االستقبال واإلدماج ، ال

  

وتخص بدورها كـّل الوثائق المتعلّقـة بمختلف مراحل التوظيـف         : الـّدراسة الوثائقّيـة    

 :واالختيار المهني ، الّتي استطعنا التحصل على اإلذن بمطالعتها ودراستها عن قرب ، وتتمثّـل في 

  الحاجة للتوظيفطلب •

 مخطّطات التوظيف للمؤسسة •

 اإلعالنات الصحفية •

 استمارة التّرشيح •

 تقرير نتائج عمليـة االختيار المهني •

 استمارة التّـقييم لفترة التّجريب •

  

ويتوجب بنا اإلشارة إلى أن الحصول على هذه الوثائق لم يتم في كّل المؤسسات ، فبعـضها لـم                   

ـ    وع من الوثائق ، والبعض اآلخر كان يرفض فكرة اإلطّالع عليها بحجـة أنّهـا وثـائق                 يتوفّر لديه هذا النّ

  .خاصة ومعلوماتها سريـة 

   

ولقـد كانت الدراسة الوثائقية والمقابالت جـد غنيـة بالمعلومات ، حيث أعطت لي الفرصة في              

ي الموارد البشريـة بخصوص التّوظيف     التعرف بشكل أدقّ على نوع التّفكيـر التّنظيمي السائد لدى مسؤول         

بالجزائر ، كما كانت وسيلة فعالـة في كشـف الغطاء على حقيقة التّسيير في المؤسسات ، وهي النّقاط الّتي                  

  .سنتعرض إليها بالتّفصيل خالل عرض وتحليل النّتائج 
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  : عّينـة البحـث -6
ساحة الجزائرية ، استهدفت دراستنا تطبيق تقنيــة        نظراً للعدد الهائل للمؤسسات المتواجدة على ال      

  : مؤسسة ، تتوزع على النحو التالي 120البحث على عينة تتكون من 
  

 القطاع الخاص القطاع العمومي نوع النشاط                 نوع القطاع

 20 20  نشـاط إنتـاجي

 20 20  نشـاط تجـاري

 20 20  نشـاط خدمـاتي

 60 60  المجمـوع
  

 مؤسسة عن طريق دليل المؤسسات الجزائرية المتوفّر علـى شـكل قـرص              120لقد تم اختيار    

القطـاع ، النّـشاط ،   :  ، أين تم اختيار هذه المؤسسات من حيـث  les guides lumièresمضغوط باسم 

 العامة ، وذلك لتـسهيل      والحجم ؛ وذلك بالتّركيز على أهم المؤسسات المتواجدة في الوسط من حيث إدارتها            

  .عملية االتصال 

                         

اتّصلنا بعدها بالمؤسسات الّتي تم اختيارها ، عن طريق توجيه طلب خطّي إلدارة الموارد البشرية               

أو مسؤول المستخدمين ، إلجراء مقابلـة مع المسؤول عن عملية التّوظيف في المؤسسة المفحوصة ، حيث                

 نوع الدراسة المجراة وهدفها العلمي ، مع العلم أن الطّلب كان دائماً مرفوقـاً               -في الطّلب الخطي  -تم شرح   

  . بشهادة باحث من الجامعة إلثبات علميـة الدراسة وموضوعيتها 

  

إالّ أنّه ، ولألسف الشّديد ، لم يحضى بحثنـا بالتفهـم والتّرحيب من طرف المسؤولين ، فكانـت                 

ليس لدينا الوقت إلجراء المقابلة ، ال نسمح بهذا النّوع من الدراسات في المؤسسة ،               : ختلف بين   إجاباتـهم ت 

الرد الّذي لم نحصل عليه     ( المعلومات المتعلّقة بالموضوع دقيقة وسرية نوعاً ما ، انتظروا ردنا على طلبكم             

السكرتارية ، والّتي ال تفسر الكم الهائل من        ، وغيرها من األعذار الّتي كانت تصلنا عبر         ) ..حتّى وقتنا هذا    

  .التّساؤالت حول أسباب هذا التكتّـم والغموض 

    

 ،  التّوصـية  أو   الوساطةومن ثمـة اعتمدنا طريقة مختلفة تماماً في التقرب من المؤسسات وهي            

، ما يسهل دخولنـا    وذلك بمحاولة إيجاد شخص وسيط يعمل بالمؤسسة المطلوبة أو على صلة بأحد عمالها              

 مؤسسة ،   48فتوصلنا من خالل ذلك إلى فحص عينة متكونة من          . إلى المؤسسة والوصول إلى المسؤولين      

 .مؤسسة خاصـة  23مؤسسة عموميـة ، و 25: تتوزع كالتّـالي 
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صـل على إالّ أنّـه ، حتّى باللّجوء إلى الوساطة في إجـراء البحث العلـمي ، فإنّنا لم نكن نتح

المعلومات المطلوبة بسهولة ، فغالبـاً ما كان يرتبط موعد المقابلة بجدول أعمـال المسؤولين ، ما يجعل 

، الشّيء الّذي كان عائقاً في فحص مجموعة أكبر )  يوماً وشهرين 15ما بين ( برمجتها على المدى البعيد 

  .من المؤسسات ، وجعلنا نكتفي بالعينة المذكورة أعاله 
  

  :ولتوضيح محتـوى العينـة بشكـل أوضـح ، نقتـرح الجـدول اآلتــي 

  المؤّسسـات الخاّصــة  العدد
                                                           GROUPE BLANKYمجموعة شركات بالنكي  01
                                                FRUITAL COCA COLAمؤسسة فرويتال كوكا كوال  02
                                                                  GROUPE BIMOمجموعة شركات بيمو  03
                      AL WATANIA- TELECOMUNICATIONمؤسسة الوطنية لالتصاالت  04
                                                           CONSERVERIE ROUIBAمصبرة رويبة   05
                                                           HENKEL- ALGERIEمؤسسة هنكل الجزائر   06
                           ERENAV / ent reparation de navalالشركة الجزائرية لتصليح البواخر  07
                                              ABC ATLAS PEPSIمؤسسة األطلس للمشروبات بيبسي  08
                                            ENT Gle DE L ELECTRICITEالمؤسسة العامة للكهرباء  09
                                                          HAMOUD BOUALEMمؤسسة حمود بوعالم  10
                                        LA MAISON DU TAPIS . TAPIDORالسجادشركة بيت   11
   Comp Alg de mobilier metalique dorganisationالشركة الجزائرية لألثاث المعدني للتنظيم  12
   SAF.Mobili/ S.Alg de fabrication de mobilierالشركة الجزائرية لصناعة أثاث المكاتب  13
                                  S.Alg de distribution du papier سسة الجزائرية لتوزيع الورقالمؤ  14
 Fapa/Fab.alg produits alimentairesالشركة الجزائرية للمواد العطرية الغذائية  15

aromatiques  
                                                   DIGROMMEDإلنتاج وتسويق المواد الصيدالنية. ج.ش  16
                                            S.Alg de la litrie moderneالشركة الجزائرية لَألِسرَّة الحديثة  17
        Ideal classement/fab.d articles de classementللمصنفات واألدوات المدرسية. ج.ش  18
                      BELCOL/ fabrique algerienne de colleالشركة الجزائرية لصناعة الصمغ  19
    COSMAL/S.des parfums et produits de beauteشركة كوسمال للعطور ومواد التجميل 20
                             S.Alg de la confiserie orientaleالمؤسسة الجزائرية للحلويات الشرقية   21
                                      S.Alg des glaces et yaourtللثلوج والياغورتالشركة الجزائرية   22
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                                                  SOCETE LAITIERE MILKO SARLملبنة ميلكـو  23

  ات العمومّيــةـالمؤّسس  عدد ال
                                                        SONATRACHالستغالل وتسويق البترول . و.م  01
                                                              NAFTAL   المؤسسة الوطنية لتوزيع البترول  02
                                         ALGERIE TELECOMالمؤسسة الوطنية إتصاالت الجزائر  03
                                                            SONELGAZطنية للكهرباء والغازالمؤسسة الو  04
                                                                    GROUPE COSIDERمجمع كوسيدار  05
                               S.Nle.transports feroniairesالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  06
                                                                 AIR ALGERIEالخطوط الجوية الجزائرية  07
                                          S.Nle tabacs et allumettesالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت  08
                                                                                B.N.Aي البنك الوطني الجزائر  09
                NAFTEK / Ent.Nle. de raffinage de petroleالمؤسسة الوطنية لتكرير البترول  10
                                                  GROUPE ERIADمجموعة شركات الرياض الجزائرية  11
                                                                 CAARالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  12
                     E.N.des produits de l electo-chimieالمؤسسة الوطنية للمواد الكهروكيميائية  13
   Biopharm/ product.com. des produit pharmف الجملةلتوزيع األدوية بالجملة ونص. و.م  14
                    EPE.SPQ.ELECTRO-INDUSTRIEالمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية  15
       E.P. distribution de vehicules particuliersالمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة  16
                ECAVA.SPA.MINES ET ENERGIE"   الجزائرمحاجر"للمناجم والطاقة . و.م  17
                                      SPA.GIPLAIT COLAITALمركب الحليب الجزائري كوليتـال  18
                                                     Ent.Nle DES PEINTURESالمؤسسة الوطنية للدهن  19
       SOCIETE DES REALISATIONS ELECTRIQUESازات الكهربائيةؤسسة اإلنجم  20
                        EGT.CENTRE.HOTEL SAFIR"فندق السفيـر" المؤسسة العامة للسياحة   21

            IMAG/imprimerie moderne des arts grafiquesالمطبعة الحديثة للفنون المطبعية  22

                                     Ent.de mecanique de precision d Algerةمؤسسة ميكانيك الدق  23
                                                       Ent.Nle des imprimeriesالمؤسسة الوطنية للطباعة  24
   Sofapro/prod.agroalmentaires phytosanitairesالمؤسسة الوطنية لتوزيع المواد الزراعية  25

  : صعوبات البحـث -7
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لطالما كان موضوع التّوظيف واالختيار المهني من الجوانب الغامضة في تنظيـم المؤسسة ، مما 

  .يجعله محاطاً بالمشاكل والصعوبات الّتي تعيق مسار البحوث العلمية في الوصول إلى نتائج موضوعية 

  

ائـنا للبحث ، نتعرض إلى أهمها من خالل الجانبين وإلبراز المشاكل الّتي واجهتـنا خالل إجر

  :النّظري والتّطبيقي لموضوع بحثـنا 

 :الجانب النّظـري  

أول ما واجهـنا من صعوبات هو تحديد حدود البحث النّظري ، وذلك كون جميع المؤلّفـات 

كانت تختص في بعض المتوفّرة قد عالجت موضوع التّوظيف واالختيار المهني من خالل جانب معين ، ف

مراحل التّوظيف وليس في كامل السيرورة ، مما كان يعطي انطباعاً بتداخل مفهومي االختيار والتّوظيف 

وال يبرز الفرق بينهما ، ما دفـع بنا إلى التّركيب والجمع بين المؤلّفـات محاولةً لإلحاطة بكّل جوانب 

  .التّوظيف واالختيار المهني في المنظّمات 

  

ضاً صادفـنا مشكل المفاهيم االقتصادية للمؤسسات وتصنيفها ، والّتي حتّى بتقربنا من الجهات أي

  .المعنية ، لم نجد الجواب الشّـافي للغموض المحيط بها 

  

 :الجانب التّطبيـقي  

أما بالجانب التّطبيقي ، فجميعنا يعاني من مشاكل البيروقراطية في بالدنا ، وعلى علـم بما قـد 

تسببه من عقبات في البحوث العلمية ، فلقد كانت السبب في تعطّل سير البحث التّطبيقي لما تتطلّبه من وقت 

فلقد كانت المؤسسات تجيب على . طويل في الرد على طلبنا إلجراء بحثنا التّطبيقي على مستوى المؤسسة 

ظر عن تلك الّتي لم تجب على طلبـنا إلى  يوم حتّى شهرين ، وهذا بغض الن20ّطلباتنا في مدة تتراوح من 

  .يومنا هذا ، الشّيء الّذي حـد من إمكانية فحص عينة ممثّلة للمجتمع األصلي 

  

وغالبـاً ما كانت نتيجة أول اتّصال لنا مع المؤسسة هي رفض المسؤولين استقبالنا أو تخصيص 

تي يتكفّل المدير العـام بنفسه القيام بالتّوظيف وقت إلجراء المقابلة معـنا ، وذلك خاصة في المؤسسات الّ

واالختيار ، ما اضطرنا إلى البحث عن سبل غير رسمية للحصول على اإلذن بإجراء البحث كالعالقات ، 

  .والتّوصيـات 

  

حتّى في حالة ما وافق المسؤول على استقبالنا ، فلقد كان يطلب شرح الموضوع وطريقة معالجة 

طرحها خالل المقابلة ، البيانات قبل أي تصريح من طرفه ، وأحياناً يطلب معرفة نوع األسئلة الّتي سيتم 
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ومن خاللها إما يتم تحديد موعد المقابلة أو الرفض باعتبار األسئلة المطروحة تمس جانب دقيق وحساس 

   .للسياسة العامة للمؤسسة ، ويمنع إعطاء أي نوع من المعلومات المتعلّقة بها

   

  : خاتمة الفصـل -9
  

بعد تحديد الخطوات المنهجية المتّبعة في البحث الميداني ، والتعرف على كّل من ميدان البحث ، 

، توصلنا من خالل تتبـع هذه الخطوات ، إلى جملة من النّتائج والمعلومات ...عينة البحث ، تقنيات البحث 

  .ر المهني القائم بالمؤسسات المفحوصة المتعلّقة بمختلف جوانب التوظيف واالختيا

  

ونظراً لغزارة المعلومات المتحصل عليها من خالل الدراسة الوثائقيـة وإجـراء المقابالت مع 

المسؤولين ، سنقوم في الفصل التّـالي بعرض مفصل لنتائج البحث ، وذلك من خالل جداول وخالصات 

 على حدا ، بشكل مستفيض يبين نقاط التّشابه واالختالف تخص كّل مرحلة من مراحل سيرورة التّوظيف

  . بين مختلف المؤسسات 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

  سـالفصل الخام
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  عـرض وتحليـل 

 ومناقشـة النتائـج

  

  :الفهـرس 

 217......................................................................تمهيـد  -1
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 217.............................................عرض ومعالجة البيانات  -2

 256.................................................تحليل ومناقشة النتائج  -3

  256......................... خالصة المقابالت مع المسؤولين -3-1

 265.................................................. الدراسة الوثائقية 3-2

  268.......................................................خاتمة واقتراحات  -4

  

  

  

  :تمهيـد  -1
ترتبط القيمة العلمية لتقنيـات البحث ، بالنتائج الميدانية المتوصل إليها من خالل تطبيقهـا علـى                

  .ات تجيب عن أسئلة البحث واإلشكاليـة المطروحة العينة المفحوصة ، والّتي تسمح بالتحصل على معلوم

  

  :واعتمـاداً على ذلك ، سيتم عرض نتائج البحث الميداني وتحليلها على مرحلتين ، همـا 

عرض ومعالجة البيانات المحصلة من تطبيق دليـل المقابلة مع المـسؤولين عـن عمليـة                

 .ت حسب محاور المقابلة التوظيف واالختيار ، وذلك اعتماداً على تبويب اإلجابا
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تحليل ومناقشة النّتائج المحصل عليها من خالل دراسـة مجمـل المقـابالت ، والدراسـة                 

 .الوثائقيـة المرافقة لهـا 

   
  :عرض ومعالجة البيانـات  -2

سنعمل في هذا الجانب من البحث ، على تقديم النّتائج المحصل عليها من جـراء تطبيـق دليـل                   

سسة متواجدة بالساحة المهنيـة الجزائرية ، وذلك من خالل معالجـة البيانـات كميــاً                مؤ 48المقابلة على   

  : محاور أساسية للدراسة الميدانية ، والمتمثّلة فـي 06وكيفيـاً حسب 

  معلومات عامة حول المؤسسة -1

 طبيعة التّوظيف القائم بالمؤسسة -2

 األسس العلمية لالختيار المهني -3

 يـات االختيار المهنيتقن -4

 عملية اتّخاذ قرار التّعيين -5

  نظام االستقبال واإلدماج بالمؤسسة -6

  

أين نقوم بتبويب بيانات المقابلة بطريقة كمية ، خالل جداول إحصائية تشمل مجموع إجابات كلتـا                

ونوع العالقـات أو    القطاعين بالنّسبة لكّل سؤال ، ما يعطي صورة واضحة لخصائص كّل قطاع على حدا ،                

 .الفروق الموجودة بينهما 

  

  

  

  

  

  :معلومات عاّمة حول المؤّسسـة  -1
يقدم هذا المحور بيانات أوليـة حول عينة البحث ، حيث يزودنا بمعلومـات عامـة عـن اسـم                   

  . المؤسسات ، القطاع الّذي تعمل في إطاره ، نشاط المؤسسات ، وعدد العمال العاملين بها 
 
  " :القطاع ، االسم ، عدد العّمال " ائص المؤّسسة  خص-1-1

  يوضح توزيع عينة البحث حسب نوع القطاع ، االسم ، وعدد العمال) : 01(الجدول رقم 

القطـاع العــام  القطـاع الخــاص  
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عمالها  اسم المؤسسة عمالها  اسم المؤسسة

130 النكيمجموعة شركات ب  41000  الستغالل وتسويق البترول  . و.م
0  

  coca cola  970شركة فرويتال  32000 لتوزيع البترول   . و.م

  837  مجموعة شركات بيمو  21503  اتصاالت الجزائر  . و.م

  800  الوطنية لالتصاالت   20000  للكهرباء والغاز. و.م

  725  مصبرة رويبة   16000  مجمع كوسيدار

  682  جزائرمؤسسة هنكل ال  11070 للنقل بالسكك الحديدية. و.م

  550  الشركة الجزائرية لتصليح البواخر  8580 الخطوط الجوية الجزائرية

  pepsi  500شركة األطلس للمشروبات    6425  للتبغ والكبريت. و.م

  378  المؤسسة العامة للكهرباء  5390 البنك الوطني الجزائري

  362  مؤسسة حمود بوعالم  3076 لتكرير البترول. و.م

  Tapidor     270 شركة بيت السجـاد    2675 رياضمجموعة شركات ال

  210  لألثاث المعدني للتنظيم. ج.ش  1520  للتأمين وإعادة التأمين. ج.ش

  182  لصناعة أثاث المكاتب. ج.ش  1320  للمواد الكهروكيميائية. و.م

  136  المؤسسة الجزائرية لتوزيع الورق  1200  لتوزيع األدوية . و.م

  132  للمواد العطرية الغذائية. ج.ش 930 كترونيةللصناعات اإلل.و.م

  110  لتسويق المواد الصيدالنية. ج.ش  673 لتوزيع السيارات الخاصة. و.م

  107  الشركة الجزائرية لَألِسرَّة الحديثة  512 للمناجم والطاقة . و.م

  96  للمصنفات واألدوات المدرسية. ج.ش  510 مركّب الحليب كوليتال

  87  الشركة الجزائرية لصناعة الصمغ  260   للدهنالمؤسسة الوطنية

  82  كوسمال للعطور ومواد التجميل.ش  190  لإلنجازات الكهربائية. و.م

  73  للحلويات الشرقية. ج.م   175 فندق السفيـر

  69  للثلوج والياغورت. ج.ش   141  المطبعة الحديثة للفنون المطبعية 

  66  وملبنـة ميلكـ   122  مؤسسة ميكانيك الدقة 

    120   المؤسسة الوطنية للطباعة

    87  لتوزيع المواد الزراعية. و.م

  

يوضح الجدول أعاله ، توزيع عينة البحث حسب نوع القطاع الّذي تنشـط في إطاره ، أين نجـد                  

 مؤسسة خاصة ، مع اإلشارة إلى أن هذه المؤسسات تعتبر عينـة مـن المجتمـع                23 مؤسسة عمومية و   25
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ـ   60لي المتمثّـل في المؤسسات الّتي يتجاوز عدد عمالها         األص  مؤسسة معروفـة    1415 عامالً والمقـدرة ب

  . من المجتمع األصلي % 3.4الهويـة وتنشط بالجزائر ، ما يجعل عينـة بحثنـا تمثّل نسبة 

  

ئج الدراسـة    عـامالً ، تبعــاً لنتـا       60ولقد قمنـا باختيار المؤسسات الّتي يتجاوز عدد عمالها         

االستطالعية ، والّتي أظهرت الطّـابع العائلي في تسييـر المؤسسات الـصغيرة ، كمـا نـدرة استخــدام             

التقنيـات التنظيمية في تسيير نشاطاتها ، مما يحد من دراستنا لموضوع التوظيف واالختيـار المهنـي فـي                  

أيضاً نجد فكرة أن المؤسسات     . التسييرية البسيطة   بعض المعلومات الـذّاتية والمحدودة في عدد من التقنيات         

الكبرى توظّف أعداداً كبيرة من العمال ، مما يعطي فكرة عن نوع اإلجراءات والتقنيـات المـستخدمة فـي                  

اختيار أو إقصاء أكبر عدد ممكن من أفـراد المجتمع الجزائري في عالم الشّغل ، أين تراوح عـدد العمـال                    

  . فرد من أفراد المجتمع 185000الدراسة حوالي المعني بهذه 

  

إالّ أنّنـا حاولنا رغم ذلك أن تمس دراستنـا مؤسسات من مختلف األحجام المتواجدة على الساحة               

  .  المهنية ، حتّى تكون عينة بحثنـا ممثّلـة لخصائص مجتمع الدراسة 

  

  : نوع نشاط المؤّسسات -1-2
  

  توزيع المؤسسات حسب النّشاطات المهنيةيوضح ) : 02(الجدول رقم 

 نوع النشـاط المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 56.25 27 69.5 16 44 11 إنتـاجي

 18.75 09 17.4 04 20 05 تجـاري

 25 12 13.1 03 36  09 خدمـاتي

 100 48 100  23 100  25  المجموع

يعتبر أولهما  : اله بأن الطّابع اإلنتاجي يغلب على التّوزيع وذلك لسببين        يظهر من خالل الجدول أع    

عنصر دخيل سببه كون نوع نشاط العينة مرتبط بالمؤسسات الّتي قبلت طلبنـا إلجـراء المقابلـة ، فكانـت                    

نقـص  وثانيهما   ؛   % 56.25الموافقة اإليجابية من طرف المؤسسات اإلنتاجية أكثر من غيرها وذلك بنسبة            

التخصص في المؤسسات ، أين نجد أن أغلب المؤسسات اإلنتاجية تقوم بتسويق منتوجاتها بنفسها عن طريق                

  .إدارة تجارية تابعة لهـا 
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 % 25وتتوزع النّسبة المتبقية من المؤسسات بشكل متقارب بين النّشاطين اآلخرين ، وذلك بنسبة              

   .مثّل تقريباً نصف العينة المفحوصة للتّجارة ، والّتي ت % 18.75للخدمات و 

  

  :  طبيعة التّوظيف القائم بالمؤّسسـة -2
يضم هذا المحور معلومات تخص خصائص عملية التوظيف القائمة بالمؤسسة ، وذلك حول طبيعة              

ات ، وغيرها من البيان   ..االحتياجات ، المصلحة المكلّفة بالتوظيف واالختيار ، مصادر استقطاب الترشيحات           

  .الّتي توضح نوع اإلجراءات الّتي تستخدمها المؤسسات لتجنيد عمـالها 

  

  :سة تي كانت منطلق عمليات التوظيف القائمة في المؤّس االحتياجات الّ-2-1
  

      ويوضح توزيع طبيعة االحتياجات حسب القطاعين ) : 03(الجدول رقم 

 طبيعة االحتياجات للتوظيف المجموع اصالقطاع الخ القطاع العام

  %  تكرار %  تكرار  %  تكرار

 70.83  34 78.26  18  68  17     استجابة لمتطلبات حالية للمؤسسة

 29.16  14 34.78  80  24  06 تخطيط لتغييرات مستقبلية ، وتحويالت تكنولوجية  

 56.25  27 26.08  60  84  21  الحراك الداخلي للموظّفين الترقية الداخلية و 

  25  12 13.04  03  36  90  لمؤسسة إعادة هيكلـة ا 

 18.75  9 39.13  09  00  00  خلق هياكل جديدة وزيادة نسبة اإلنتاج

  

، بأن السبب األساسـي للّجـوء لعمليـة         ) 03(يظهر من خالل التّوزيع الموضح في الجدول رقم         

لبـاً بشكل استعجالي   ، وذلك غا   % 70.83التوظيف يتمثّل في االستجابة لمتطلّبـات حاليـة للمؤسسة بنسبة         

  . وغير مخطّط ؛ ويظهر ذلك في القطاع الخاص أكثر منه في القطاع العمومي 

  

أين نجـد    ،   % 56.25يأتي في المرتبة الثّانية الحراك الداخلي للموظّفين والتّرقية الداخلية بنسبة           

 من االسـتقرار فـي الحيـاة        ما يبين وجود نوع    ،   % 84القطاع العام يحظى بحصة األسد والمتمثّلة فـي        

كما قد يعود ذلك إلى إعادة الهيكلـة الّتـي خـضعت لهـا بعـض                المهنية للعاملين بالمؤسسات العمومية ؛    

المؤسسات ، والّتي دفعـت أكثرها الستخدام عملية االختيار في تقليص عمالـها ، ما جعـل مـن عمليــة      

من القطاع العـام     % 36راك الداخلي ، وهذا ما يظهر بنسبة        التوظيف تحمل الطّابع  الروتيني للترقية والح      

 مقابل نسبة ضئيلة لدى الخواص.  

    



  283

بينما كان خلق الهياكل الجديدة وتوسيع النّشاطات حكـراً على القطـاع الخـاص وذلـك بنـسبة                  

فـي المؤسـسات   ، الشّيء الّذي يعزز فكرة االستقرار التّنظيمـي  لدى القطاع العام  % 0مقابل   % 39.13

العمومية عكس القطاع الخاص الّذي يسعى للتقدم والتّجديد بشكل مستمر ، وذلـك حتّـى بالنّـسبة إلدخـال                   

  .التكنولوجيات الجديدة فنجدها بنسبة أكبر لدى الخواص منها في القطاع العمومي 

  

   : عملية التوظيف في المؤّسسةالمصلحة المسؤولة عن -2-2
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع المصالح المسؤولة عن عملية التوظيف) : 04(الجدول رقم 

نوع المصلحة المسؤولة عن التوظيف المجموع القطاع الخاص  القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  62.5  30  39.13  09  84  21   مصلحة داخلية    

  37.5  18  60.86  14  16  04   مديـر المؤسســة 

  100  48  100 23  100 25  المجموع

  

يعتمـد القطاع العمومي حسب التّوزيع السابـق ، على مصالح داخلية مسؤولة عن تنظيم وسـير               

في القطاع الخاص ، مـا يرجـع إلـى حجـم             % 39.13مقابل   % 84العملية التوظيفيـة ، وذلك بنسبة      

تقاسم المديـر  ض المهام ، أين ي    المؤسسات وبالتّالي إلى تعدد مهامها ؛ فتبرز ضرورة تفويض السلطة في بع           

  . هذه المسؤولية مع مسؤول الموظّفين لديه ، ولكن بشكل محدود تنتهي حدوده عند اتّخاذ القرار 

     

إالّ أنّنـا نجد نسبة هامة من التّوزيع يتفرد فيها المدير بإجراء التّوظيف واتّخاذ القرار بـدون أي                 

في القطاع العـام   % 16لدى الخواص و % 60.86 تنقسم بين  % 37.5تدخّل من أفـراد المنظّمة ، وهي       

ما يشكّل أكثر من ثلـث العينـة ؛ وهذا ما قد يجعل من األحكام المتّخذة حول المترشّحين عرضة للذّاتيـة ،                    

   . وبالتّالي يقلّل من قيمتها الموضوعية والتنبؤية بالنّجاح في المنصب 

  :ى عملية التوظيف القائمين عل" صين الفـاح"  عـدد المستشارين -2-3
  

    توزيع عدد الفاحصين في عملية التوظيف حسب القطاعين) : 05(الجدول رقم 

 عدد الفاحصين المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

 01-02  12  48  21  91.3  33  68.75  

  27.08  13  8.7  20  44  11  05-03 من
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  4.16  02  00  00  08  02  06 أكثر من 

  100  48  100  23  100  25   المجموع

  

يمكننا من خالل عدد الفاحصين المكلّفين بعملية التّوظيف ، أخذ فكرة عن نوع العمـل وطريقـة                 

تقسيمه ، فالنّسب الموضحة أعاله تظهر األهمية الّتي تعطيها المؤسسة لإلجراءات الموضوعية فـي عمليـة                

  .  التوظيف 

 من المؤسسات المفحوصـة توكّـل مهمـة         % 48 للقطاع العمومي ، نجد نسبة       فبالنّسبـة •

أين الحظنا في هذه الحالة أن عملية التّوظيف تكون غالبـاً محـدودة            .  من عمالها    02 أو   01التوظيف إلى   

 ، االختيار   في إجراءات إدارية ومقابالت بدون التعمق في الفحص ، وتتعدد مهامهم بين تسيير الحياة المهنية              

  . والتوظيف ، وأحياناً التكوين والتّقييم 

  

 ، والّذي غالباً ما كان يقترن       05 و 03ونجد نسبة مقاربة لسابقتها تخص عدد فاحصين يتراوح بين          

، أين نجد بعض التخصص في تقسيم المهام داخل المصلحة ، والّـذي              % 44بنسبة   بحجم المؤسسة الضخم  

 ما كان   % 08 أفراد فأكثر وذلك بنسبة      06اً في نسبة ضئيلة للمصالح المتكونة من        يظهر بشكل أكثر تركيز   

   .حكراً على القطاع العمومي فقط من المؤسسات 

  

مسؤولين عن التوظيف ، وهـو       02إلى   01أمـا بالنّسبة للقطاع الخاص فإنّه غالباً ما نجد          •

لموظّفين في عملية الفرز األولي للملفّـات وذلـك         إما المدير وحده ، أوفي بعض الحاالت يساعده مسؤول ا         

للمؤسسات الّتي تكلّف من     % 08.7من المؤسسات الخاصة المفحوصة ، وذلك مقابل نسبة          % 91.3بنسبة  

  . أشخاص بعملية التوظيف 05 إلى 03

  

  

  

  : نوع مؤّهالت المستشارين في المؤّسسة -2-4

   

       نوع المؤهالت توزيع الفاحصين حسب ) : 06(الجدول رقم 

 نوع المؤهالت المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  27.08  13  4.34  10  48  21   تكوين سيكولوجي 

  39.58  19  47.82  11  32  08   تجاري – تكوين اقتصادي 
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  47.91  23  30.43  70  64  16   إداري  – تكوين قانوني 

  20.83  10  30.43  70  12  03   تقني- تكوين علمي

  4.16  02  8.69  20  08  02  الخبرة 

  

نجد حسب النّتائج أن المؤسسات تعتمـد في سياستها التّوظيفية على مستشارين ذوي تكوين قانوني    

، وذلك إلضفاء الطّـابع القانوني والتنظيمي على العمليـة دون التعرض إلـى             % 47.91أو إداري بنسبة    

ـ               الجانب التّقني والنّ   مـن   % 64 :فسي ، وهي بنسبة أعلى منه في القطاع العام عن الخـاص وتقــدر بـ

   .المؤسسات العمومية 

  

وهي نسبة هامة    ،   % 39.58ويأتـي في المرتبة الثّانيـة التّكوين االقتصادي أو التّجاري بنسبة          

  .المدير نفسه بدورها ونجدها أكثر لدى القطاع الخاص ، والّتي غالباً ما تتعلّق بتكوين 

  

وهـي   ،   % 27.08ثم يظهر تدخّـل التكوين السيكولوجي في عمليـة التّوظيف واالختيار بنسبة           

نسبة ضئيلة بالمقارنة مع درجة تعقّد عملية التّوظيف ، وهو تخصص موجود أكثـر في القطاع العام بنـسبة                  

   .% 4.34 مقابل نسبة ضئيلة جداً لدى الخواص وهي % 48

  

 بالنّسبة للتّكوين التّـقني أو العلمي فلقد كان حاضراً خاصة عند الخواص بنسبة معتبرة تقـدر                أما

هذا باإلضافة إلـى عامـل   ،  وهي تخص سواءاً المدير نفسه أو مسؤول المصلحة المختّصة       % 30.43: بـ

   .% 4.16 الخبرة الذي كان موجوداً بنسب متقاربة بين القطاعين تقدر بـ
 
  

  

  

   :تامؤسسال مصادر التّرشيحات الّتي تفّضلها -2-5
  

  توزيع استخدام مصادر الترشيحات حسب القطاعين ) : 07(الجدول رقم 

 نوع مصادر التّرشيحات المستخدمة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  87.5  42  82.6  19  92  23   اإلعالنـات الصحفية    

  72.91  35  69.56  16  76  19  ات التلقائية    التّرشيحـ
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  14.58  7  4.34  01  24  60  المعاهد ، المدارس العليـا والجامعـات 

  45.83  22  26.08  60  64  16  التحويـلو النقل  ، الترقية الداخليـة

  39.58  19  43.47  10  36  09   التوصيـات ، والمحسوبيات 

  58.33  28  52.17  12  64  16   الوكالة الوطنية للتشغيل

  10.41  05  13.04  30  8  02   مكاتب التوظيف الخاصة

  

يظهر جلياً بأن المؤسسات تعتمد بشكل كبير على اإلعالنات الصحفية في استقطـاب المترشّـحين         

من مجموع المؤسسات    % 87.5 لشغل المناصب الشّاغرة لديها ، وذلك بنسب متقاربة بين القطاعين تقارب          

  .ما يقترن بواقع مشكل البطالة في مجتمعنا  % 72.91 التّرشيحات التلقائية بنسبة المفحوصة ، وتليها

  

إالّ أنّـه      ،   % 58.33ثم تظهـر مساهمة الوكالة الوطنية للتّشغيل في توفير طلبات العمل بنسبة            

لجوء  يعتبر هذا اإلجراء حديث النّشأة ، فهو مرتبط بقانون جديد يوجب             -وحسب تصريح أغلب المؤسسات   -

  .المؤسسات لهذه الوكاالت عند كّل عملية توظيف 

  

 أما بالنّسبة لدور الحراك الداخلي والتّرقية الداخلية ، فهي تشكّـل مصدر ترشيحات يقـدر بنـسبة      

عند الخواص ، وهذا كون المؤسـسات العامـة تمتـاز            % 26.08 في المؤسسات العمومية مقابل    % 64

 الخواص الّذين بدورهم يعتمدون بشكل كبير على العقود ذات مـدة محـددة وعلـى                باستقرار أكبر منه لدى   

  .     التّوظيف الموسمي 

  

كما نجد التّوصيات والمحسوبيات ، والّتي حظيت بقسـط معتبر من مصادر التّرشـيحات بنـسبة               

ضوعي للتّرشيحات من النّقطة الّتي أثارت بعض التّساؤالت لدينا من حيث اعتبارها كمصدر مو ، % 39.58

  .طرف المسؤولين ، وإعطائها أهمية أكبر من حجمها 

  

وبالرغم من ذلك ، نجد بعض المؤسسات الّتي ال تزال تبحث عن التخصص المالئـم لنـشاطاتها                 

مـن   % 24 وذلك خاصة في القطـاع العـام بنـسبة         % 14.58عبر المدارس العليا والجامعات ، بنسبة       

   .ة المؤسسات العمومي

  

كلتـا وهذا بشكل متقـارب ل    % 10.41وال ننسى مكاتب التّوظيف الخارجية الّتي ظهرت بنسبة         

القطاعين ، إالّ أن االنطباعات بخصوص الخدمـات المقدمة كانت متفاوتة بين الرضى التـام وعدم االقتناع               

  .بالنّتائـج 
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   :حينللمترشّاإلعالن الّصحفي المعلومات التي يوفّرها  -2-6
  

   توزيع المعلومات التي تتوفر في اإلعالن الصحفي حسب القطاعين) : 08(الجدول رقم 

 نوع المعلومات الموجودة في اإلعالن المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  47.64  20  36.84  70  56.52  13   اسم وعنوان المؤسسة 

  80.95  34  94.73  18  69.56  16  ونشاط المؤسسة نوع القطاع 

  7.14  03  5.26  10  8.69  02   سبب شغور المنصب 

  71.42  30  73.68  14  69.56  16  والمهام ة وصف وجيز للوظيف

  80.95  34  94.73  18  69.56  16   الشّروط الالّزمة للمنصب 

  35.71  15  31.57  60  39.13  09   مكونات الملف المطلوب 
     مـرق تقديـص طـات تخـ معلوم
  ، وآجال التسليـم اتالتّرشيح

23  100  19  100  42  100  

  19.04  08  26.31  50  13.04  03  الخبرة المطلوبة

  19.04  08  26.31  50  13.04  03  بعض مظاهر الشخصية

  2.38  01  00 00  4.34 10  نظام العمل

  7.14  03  10.52 20  4.34 01 حدود اإلقامة

  2.38  01  00 00  4.34 01 عمر األقصىال

  

 ثم ،   % 100 إن أكثر المعلومات تكراراً هي المعلومات الّتي تخص طرق تقديم التّرشيحات بنسبة           

 % 80.95تلك المتعلّقة بنوع القطاع ونشاط المؤسسة كما الشّروط الالّزمة للترشّح للمنصب وذلـك بنـسبة                

فهـي تعتبـر    ،  في القطاع الخاص     % 94.73ي القطاع العـام و   ف % 69.56تتوزع بين المؤسسات بنسبة     

  . معلومات أساسية في اإلعالن الصحفي بالنّسبـة ألغلب المؤسسات التي تستخدم اإلعالن الصحفي 

وذلك بنسبة أعلى عند المؤسسات      ،   % 71.42ويليها في التّرتيب الوصف الوجيز للمنصب بنسبة        

 على عكس ذكر اسم وعنوان المؤسـسة الـذي           ؛ % 73.68 بنسبة توافق  وميةالخاصة عن المؤسسات العم   

  .في القطاع الخاص  % 36.84 مقابل % 56.52 تواجد في إجابات المؤسسات العمومية بنسبة

  

  ، وبعض المظاهر الشّخصية والخبرة بنـسبة % 35.71يظهر أيضاً ذكـر مكونات الملفّ بنسبة      

  .بشكل متساوي  % 19.04
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سبب شـغور   : تأتي في األخير بعض المعلومات المتفرقـة الّتي جاء ذكرها بنسب طفيفـة مثل             و

   .المنصب ، نظام العمل ، العمر األقصى ، وحدود اإلقامة 

       

  : اإلجابة عن طلبات التّرشيح الّتي تصل المؤّسسة ، رّداً عن اإلعالن الّصحفي -2-7
  

             حسب فكرة اإلجابة عن طلبات الترشيح توزيع المؤسسات ) : 09(الجدول رقم 

 اإلجابة عن الطلبات المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  16.66  08  4.35  01  28  07   نعـم

  83.33  40  95.65  22  72  18   ال

  100  48  100 23  100  25  المجموع

  

 المؤسسات سواءاً العمومية أو الخاصة ال تهتم سوى         يظهر جليـاً من الجدول أعاله ، أن أغلـب       

بالتّرشيحات المقبولة ، وال تجيب سوى على الطّلبـات الّتي تريد فحصها بشكل أكثر دقّة ، ونجد ذلـك فـي                    

  .من مجموع المؤسسات الّتي تجيب عن كّل الطّلبات  % 16.66نسبة تمثل 

   

ـ     % 83.33أما نسبة    ض المؤسـسات لفكـرة االتّـصال بالمترشّـحين         المتبقية فهي تمثّـل رف

  .المرفوضين ، وذلك لعدة أسباب تختلف باختالف أهداف المؤسسات من عملية التّوظيف 
 
     : األسس العلمّية لالختيار المهنـي-3

سنتعرض في هذا المحور إلى أهـم األسس العلمية الّتي يقوم عليها االختيـار المهنـي ألحـسن                 

ي المؤسسات ، من خالل تسليط الضوء على استراتيجيات تحديد المنـصب ، تحليـل العمـل                 المترشّحين ف 

  .وتقنيـاته ، والمعايير المستخدمة كمتنبـئات للنّجاح في المنصب 

  : استراتيجّيات تحديد المنصب -3-1
  

  توزيع المؤسسات حسب استراتيجيات تحديد المنصب) : 10(الجدول رقم  

 ياتنوع االستراتيج المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  70.84  34  82.6  19  60  15   تعريف الوظيفة 

  27.08  13  13.05  30  40  10   إعداد صفيحة المركز  
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  2.08  01  4.35  01  00  00  الخبرة 

  100  48  100  23  100  25  المجموع

  
يد مالمح المركز والشّروط المطلوبة في المترشّح       يظهر جليـاً أن تعريف الوظيفة كأسـاس لتحد      

بالنّسبة لمجموع المؤسـسات المفحوصـة ،      % 70.84لشغـل الوظيفة ، يحتّل مركزاً هامـاً بنسبة تساوي         

  .للقطاع العمومي  % 60في القطاع الخاص مقابل  % 82.6وذلك بنسبة 

  

لى تقنيـات تحليل العمل في إعداد      عتمد ع تمن مجموع المؤسسات ،      % 27.08 بينـما نجد نسبة  

فقط فـي القطـاع      % 13.05 مقابل % 40صفائح المركز ، وذلك بشكل بارز في القطاع العمومي بنسبة           

 الخاص .  

  

 % 4.35مع اإلشارة إلى أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد على عامـل الخبرة في ذلك بنسبة               

   .من المؤسسات المفحوصة 

  

ة ، فلن يـستطيع تحديـد       اغر بدقّ بات المنصب الشّ  فسي من تحديد متطلّ    النّ المختصن  ا لم يتمكّ  ذفإ

 جاح ، وبالتّ  ؤ بالنّ معايير التنب  ل إلى معرفة ما يبحث عنه في العامل المستقبلي مـن خـصائص             الي لن يتوص

  .ة حق المراحل الالّة كّلر بدوره على مصداقيي سيؤثّذيء الّوقدرات إلرضاء شروط منصبه ، الشّ

  

  

  

  

  

  

  : المسؤول عن إنجاز تحليل المركز -3-2
  

                    توزيع المؤسسات حسب مسؤولية إنجاز تحليل العمل ) : 11(الجدول رقم 

المسؤول عن إنجاز تحليل المركز المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  8.33  04  00  00  16  40   أرغونومي–مختص نفسي  

  31.25  15  13.04  30  48  12  إدارة الموارد البشرية 
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  52.08  25  52.17  12  52  13  اإلدارة المختصة   

  12.5  06  17.39  40  08  02  مكتب دراسات متخصص

  16.66  08  30.43  70  04  10  المدير العام

  14.58  07  8.69  20  20  05  التصنيف القديم للمؤسسة 

  4.16  02  4.37  01  04 01 مركز التكوين واالختيار

  4.16  02  00  00  08  02  ممثلين عن النقابة

  

ويظهر من خالل الجدول أعـاله ، بأن مسؤولية تحديد صفيحة المركز ومتطلّبات المنصب تقـع               

 ، كونـها األكثر معرفة بمنصب العمل وبـشروط تـسييره           % 52.08على عاتـق اإلدارة المختصة بنسبة      

  .ب جد متقاربة بين القطاع العام والخاص على أكمل وجه ، وذلك بنس

  

 لمجموع المؤسسات ، لكن هذا الـدور        % 31.25يأتي بعـدها دور إدارة الموارد البشرية بنسبة        

ذلك ألنّنا نجد في القطاع الخـاص أن         ،   % 48أكثر بروزاً في القطاع العام عنه لدى الخواص وذلك بنسبة           

وهي مهمة قد تكون عواقبها خطيـرة إذا         ،   % 30.43ر العام للمؤسسة بنسبة     هذه المهمة حضراً على المدي    

  .ابتعدت كفاءات المدير عن الجانب التّقني للمنصب 

  

يظهر كذلك في القطاع العمومي عدد من المؤسسات الّتي تعتمد على تصنيف سابــق للوظـائف     

 20ه كما هو بدون تغيير أو تجديد ، وذلك بنسبة           كانت قد ورثته عن أنظمة التّسيير السابقة وال تزال تستعمل         

  .في القطاع الخاص  % 8.69مقابل  %

  

 وينحصر  % 8.33أما بالنّسبة لمساهمة المختص النّفسي في هذه المهمة فهـو يتحـدد في نسبة             

هـر بطبيعـة    فقط في المؤسسات العمومية ، فاللّجوء إلى االختصاص كان محدوداً نوعاً ما ، الشّيء الّذي يظ               

الممثّلة للمؤسسات الّتي اعتمدت على مكتب دراسات مختص في الموضوع ، والّتي   % 12.5 الحال في نسبة  

 عن العام منه في القطاع الخاص كانت أهم. 

  

، والّتي تمثّل تدخّل كّل من ممثّلين عن النّقابة          % 4.16 :وتأتي في األخير نسبة ضئيلة تقدر بـ        

    .ن التّابع للمؤسسة و مركز التّكوي

    

  :في تحليل المراكز المؤّسسة  نوع التقنّيات الّتي تعتمد عليها -3-3
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  توزيع المؤسسات حسب نوع تقنيات تحليل المراكز ) : 12(الجدول رقم 

 تقنيات تحليل المراكز المستخدمة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  52.08  25  56.52  13  48  21  وثائق المتعلّقة بالمركز تحليل ال

  8.33  04  00  00  16  04   المبيان النّظامي لخصائص العمل

  8.33  04  8.69  20  08  02  المالحظة مختلف أنواع 

  41.66  20  39.13  90  44  11  جمع المعلومات الشّفهية  

  41.66  20  43.47  10  40  10  الخبرة

  

علـى   % 52.08ل المراكز ، نجد بأن المؤسسات اعتمدت بنـسبة     من بين مجموع تقنيـات تحلي    

تحليل الوثائـق المتعلّقة بالمركز ، ويأتي في المرتبة الثّانية كّل من تقنيـة جمع الشفهيات وعامـل الخبـرة                  

، وهما أكثر التقنيات استخداماً من طـرف المؤسـسات فـي كلتـا               % 41.66:بنسب متساوية تقـدر بـ     

 بشكل متقارب لكن محاطاً ببعض الغموض بخصوص طبيعة الوثائق الخاضـعة للتّحليـل ، نـوع                 القطاعين

  .الشفهيـات المجراة ، ومدى تدخّل عامل الخبرة في التّطبيق 

  

وذلك للقطـاعين ، ونفـس النّـسبة         % 8.33ثـم نجد في األخير اإلشارة إلى المالحظة بنسبة         

ركز لكن في المؤسسات العمومية فقط ، وذلك بدون اإلشـارة إلـى             الستعمال المبيان النّظامي لخصائص الم    

  .بالنّجاح في المنصب تقنيـة تصغير الوضعيات المهنية مع أنّها تمثّل أكثر التقنيات صدقاً وتنبؤاً 

  

  

  

  

   : نوع المعاييـر المستخدمة كمتنّبئـات للنّجاح في المنصب -3-4
  

  حسب نوع المتنبئات بالنّجاح المهني  توزيع المؤسسات ) : 13(الجدول رقم 

 نوع المعايير المستخدمة كمتنبئات المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

27.08 39.1313 90 16 40 اإلنتاج أو المبيعات 

70.83 56.5234 13 84 21 التّكويـن 
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 25 26.0812 60 24 06 وحسن السلـوك  بالتغيـ 

45.83 47.8222 11 44 11 اإلتّصـال والعالقـات 

79.16 78.2638 18 80 20 تقييـم الرئيـس المبـاشر والزمـالء 

10.41 05 00 00 20 05 الحوادث 

54.16 47.8226 11 60 15  والخبرةالمسار المهني 

 62.5 78.2630 18 48 12 التجربة في عين المكان 

 4.16 02 4.34  10 04 01  القدرة على التكيف

 25 47.8212  11 04 01  الدافعية للعمل

  

: يعتمد التنبؤ بالنّجاح في المنصب على معيار تقييم الرئيس المباشر بنسبة مرتفعـة تقـدر بــ                  

بالنّسبة للقطاعين بشكل متقارب ، وهو معيار يحمل في طياته إمكانيـات كبيـرة للوقـوع فـي                  % 79.16

، والّذي يعتبر من بين المعايير الصلبة الّتي تتميـز           % 70.83ويليه معيـار التّكوين بنسبة     . تيةاألحكام الذّا 

فـي القطـاع     % 56.52في القطاع العام مقابـل       % 84 بالكثير من الموضوعية ، إالّ أنّـه يتواجد بنسبة       

 الخاص.  

  

يار تلجـأ إليـه الكثيـر مـن         ، وهو مع   % 62.5ثـم نجد معيار التّجربة في عين المكان بنسبة         

 % 48  مقابل % 78.26المؤسسات خاصةً في فترة التّجريب ، ونجده أكثر في المؤسسات الخاصة بنسبة             

  . في القطاع العمومي 

   

، وأيـضاً    % 54.16 كمـا يظهر معيـار المسار المهني والخبرة في نـشـاط العمـل بنـسبة            

ي نسب تحمـل أهمية كبيرة من حيث مساهمتها كمعايير للنّجاح          ، وه  % 45.83 االتّصال والعالقات بنسبة  

  .أكثر موضوعية من غيرها 

، وهو أعلى منه في القطاع الخاص عن         % 27.28ويأتي بدوره معيار اإلنتاج والمبيعات بنسبة       

بالنّـسبة  ، وهي معايير لم تعنى باألهمية المطلوبـة          % 25العمومي ؛ ومعيار التغيب وحسن السلوك بنسبة        

  .للقطاعين معاً 

  

 % 25كما نجد في أجوبة المؤسسات الخاصة ، التعرض إلى معيار الدافعية في العمـل بنـسبة                 

مقابل نسب ضئيلة جداً في القطاع العام ؛ على عكس     ،   % 4.34 والقدرة على التكيف مع محيط العمل بنسبة      

   .% 20 ات العمومية بنسبةمعيار الحوادث في العمل والّذي تفردت به المؤسس
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  :وظيف ة التّبعد عملّيالمعايير المستخدمة كمتنبّئات للنّجاح في المنصب  تقييم -3-5
   

  توزيع المؤسسات حسب فكرة تقييم المعايير بعد التّوظيف ) : 14(الجدول رقم 

 تقييم المعايير بعد التوظيف المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

43.75 21 39.14 09 48 12  نعـم

56.25 27 60.86 14 52 13  ال

 100 48 100 23 100  25  المجموع

  

لقد توزعت اإلجابات عن فكرة تقييـم المعايير المستخدمة كمتنبئات للنّجاح المستقبلي في المنصب             

  النّوع من التّقييم بينما تقوم بإجرائه      تهمل هذا  من المؤسسات  % 56.25بشكل متقارب بين نعم وال ، فكانت        

 من مجموع المؤسسات ؛ ما أعطانا فكرة إيجابية عن الموضوع زالت بمجرد معرفة نوع التقييم،                % 43.75

  .    والّذي كان باإلجماع في كّل المؤسسات خالل فترة التّجريب من طرف الرئيس المباشر واإلدارة المختصة 

  

  : مة في عملية االختيار المهنـي التقنّيات المستخد-4
  

سنحاول خالل هذا المحور التعرف بشكل أدقّ على سيرورة االختيار المهني ، وعلى نوع التقنيات               

المستخدمة من طرف المؤسسات في انتقاء أحسن المترشّحين لديهم ، وذلك بإعطاء فكرة عن مختلف مراحل                

المقابلة ، االختبارات النفسية ، واسـتمارات       : خدمة خاللها مثل    االختيار المهني ، وعن طبيعة التقنيات المست      

  .، وغيرها من التقنيات الّتي تلجأ إليها المؤسسات في الجزائر ...الترشيح 

  

  

    : في المؤّسسةقائـم نوع االختيار ال-4-1
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع االختيار المطبق ) : 15(الجدول رقم 

 قنوع االختيار المطب المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 100 48 100 23 100 25 دراسة طلبات التّرشيح 

 100 48 100 23 100 25 مقابـالت 

 35.4 17 21.75 50 48 12 فحص معمـق   
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شـيح كنمـوذج   يوضح الجدول أعاله اتّفاق المؤسسات على استخدام المقابالت ودراسة ملفّات التّر  

لكلتا القطاعين ، بينما يستخدم الفحص المعمق للمترشّحين بنسبة تقدر           % 100لالختيار المهني لألفراد بنسبة     

فقـط   % 21.75في القطاع العام مقابل      % 48من مجموع المؤسسات المفحوصة لكن بنسبة        % 35.4بـ  

لملفّات واتخاذّ القرار النّهائي عن طريق المقابلة،       لدى الخواص ، ما يبين اعتماد أغلب المؤسسات على فرز ا          

  .ما يبعدها نوعاً ما عن الطّابع العلمي والموضوعي في االختيار 

    

  : نوع التقنّيات المستخدمة في عملية االختيار -4-2

   

  توزيع المؤسسات حسب نوع التقنيات المستخدمة خالل الفرز األولي) : 16(الجدول رقم 

  ز األوليمرحلة الفر المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 60.41 29 52.17 12 68 17 إستمارة التّرشيـح 

 100 48 100 23 100 25 المراجع والشّهـادات 

 31.25 15 47.82 11 20 05 التّجربة في عين المكان 

 16.66 08 4.34 01 28 07 المقابـالت 

 22.91 11 17.39 40 28 70 يالفحص الطبـ 

  

بأن جميع المؤسسات المفحوصة سواءاً عمومية أو خاصة ،         ) 16(يظهر من خالل الجدول رقـم      

ثم يأتي في المرتبة الثّانية اعتمادها على استمارة التّرشـيح           ،   % 100تعتمد على المراجع والشّهادات بنسبة      

   .عين وذلك بنسب متقاربة بين القطا % 60.41بنسبة 

  

 35.25ونجد أيضاً استخدام المؤسسات للتّجربة في عين المكان كوسيلة إلقصاء المترشّحين بنسبة  

في المؤسسات  % 20بينما نجدها بنسبة  % 47.82 أين يرتفع استخدامها في القطاع الخاص إلى نسبة  ، %

  .  غيره  وهي تقنية يظهر استخدامها أكثر في القطاع اإلنتاجي عن ،العمومية

  

كما أعطت المؤسسات أهمية للفحص الطبي كتقنية إلقصاء التّرشيحات الغير مالئمة وذلك بنـسبة              

للقطاع  % 17.39للقطاع العمومي و   % 28 لمجموع المؤسسات ، تتوزع  بين القطاعين بنسبة        % 22.91

 الخاص.  
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واإلقصاء األولي لكن خاصةً في القطاع      وفي األخير يأتي استخدام المقابلة األولية في عملية الفرز          

     .% 4.34 بينما نجدها في القطاع الخاص بنسبة ضئيلة جداً تساوي % 28العام بنسبة 

  

  توزيع المؤسسات حسب نوع التقنيات المستخدمة خالل الفحص المعمق) : 17(الجدول رقم 

  مرحلة الفحص المعمق المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 14.58 07 21.75 50 08 02 التّجربة في عين المكان 

 33.33 16 21.75 50 44 11 المقابـالت 

 29.16 14 8.69 20 48 12 االختبارات النفسيـة 

 6.25 03 00 00 12 03 مراكز التّقييـم 

 10.41 05 8.69 20 12 03 الفحص الطبـي 

 2.08 01 00 00 04 01 التقييـم الذّاتـي 

 4.16 02 00 00 08 02 اختبارات النّزاهـة 

 2.08 01 00 00 04 01 قائمة اإلنجـازات 

 2.08 01 00 00 04 01 السيرة الذّاتية للمستقبـل 

 6.25 03 13.04 30 00 00  أو تكوين  مرحلة التجريب

 16.66 08 4.34  10 28 07  اختبارات تقنية

 2.08 01 00  00 04  01  كتابي وشفهي: مسابقة 

  

 ، ونجد   % 33.33تفضـل أغلب المؤسسات االعتماد على المقابلة كوسيلة للفحص المعمق بنسبة           

أقـّل   بينما تستخدمها المؤسسات الخاصـة بنـسبة       % 44 هذا التّفضيل أكثر عند المؤسسات العمومية بنسبة      

   .% 21.75تساوي 

من مجموع العينة لكن أغلبها كان من حظّ         % 29.16 ة بنسبة ثم يأتي استخدام االختبارات النّفسي    

   .% 08.69 ، وهي نسبة هامة مقابل استخدامها لدى الخواص فقط بنسبة % 48 القطاع العام بنسبة

  

لـدى   % 4.43 مقابل % 28 نجد أيضاً أن المؤسسات العمومية تستخدم االختبارات التقنية بنسبة   

 يعتمدون على استخدام التّجربة في عين المكان كتقنيـة فحـص معمــق بنـسبة             الخواص الذين بدورهـم    

  . في القطاع العمومي % 08 مقابل % 26.08
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 مجمـوع    مـن  % 10.41 ويظهر دائماً الفحص الطبي كتقنيـة اختيار في هذه المرحلة بنـسبة          

 6.25 مراكز التقييم : يط مثل   المؤسسات ، وذلك إضافة إلى بعض التقنيـات األخرى الّتي ظهرت بشكل بس           

. في القطاع الخاص     % 6.25 عند القطاع العمومي ، ومرحلة التّجريب      % 4.16 واختبارات النزاهـة  %

، ) كتابية أو شفهية    ( كما نجد كّل من قائمة اإلنجازات ، السيرة الذّاتية للمستقبل ، التقييم الذّاتي ، المسابقات                

   .   % 2.08 بةوذلك في القطاع العمومي بنس

  

  توزيع المؤسسات حسب نوع التقنيات المستخدمة خالل االختيار النّهائي) : 18(الجدول رقم 

  مرحلة االختيار النهائي المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 16.66 08 8.69 20 24 06 التّجربة في عين المكان 

 91.66 44 91.3 21 92 23 المقابـالت 

 25 12 30.43 70 20 50 الفحص الطبـي 

 14.58 07 13.04 30 16 04  جدول النتائج أو التقرير

  

أمـا التّخاذ القرار النّهائي في عملية االختيار المهني ، فتعتمد المؤسسات بالدرجة األولى علـى               

الفحص الطبي كتقنية إقـصاء فـي هـذه         وهذا في القطاعين معاً ، ثم يأتي         % 91.66المقابلة وذلك بنسبة    

  .في القطاع الخاص  % 30.43في القطاع العام و % 20تنقسم بين  % 25المرحلة بنسبة 

  

 ولكن بشكل أكبر فـي       ، % 16.66أيضاً تحضر في هذه المرحلة التّجربة في عين المكان بنسبة           

ذلك نجد جدول النّتائج والتّقارير المتعلّقة      وك. عند الخواص    % 8.69 مقابل % 24 القطاع العام وذلك بنسبة   

      .% 14.58 بمرحلة الفحص المعمق والتّي تعتمد عليها المؤسسات بنسبة

  

    :ات في كّل مرحلةعلى استخدام هذه التقنّيمسؤولية اإلشراف  -4-3
  

  توزيع المؤسسات حسب مسؤولية اإلشراف على مرحلة الفرز األولي) : 19(الجدول رقم 

 اإلشراف في مرحلة الفرز األولي المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 14.58 07 26.08 60 04 10 رئيـس المؤسسـة 

 68.75 33 52.17 12 84 21 إدارة المـوارد البشريـة 

 31.25 15 26.08 60 36 90 اإلدارة المختصـة 
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 6.25 03 00 00 12 03 مختـص نفسـي 

 14.58 07 21.75 50 08 20 الرئيـس الهرمـي 

 2.08 01 00 00 04 01  إدارة التكوين

  

يبدو أن عملية الفرز األولي تقـع على عاتق إدارة الموارد البشرية ، ويظهر ذلك من خالل نسبة                 

. سات الخاصـة    في المؤس  % 52.17مقابل   % 84والّتي نجدها أعلى في القطاع العـام بنسبة         % 68.75

 % 26.08في القطاع العام و    % 36تتوزع بين    % 31.25وتليها مساهمة اإلدارة المختصة في الفرز بنسبة        

  .في القطاع الخاص ، وهي نفس النّسبة التي أعطاها هذا القطاع لتدخّل المدير العام في هذه المرحلة 

  

فرده بتوكيل مختص نفسي باإلشراف علـى       وما يميز القطاع العمومي عن القطاع الخاص ، هو ت         

   .% 04وتدخّل إدارة التّكوين بنسبة  ، % 12هذه المرحلة من االختيار المهني بنسبة 

  

 % 08ويظهر رغم ذلك تدخّل طرف آخر في عملية الفرز ، وهو الرئيس الهرمي وذلك بنـسبة                 

  .عند الخواص  % 21.75 في القطاع العام و

ت بعيدة عن األضواء ، واستخدامها معدوماً سواءاً بـسبب تكاليفهـا الباهـضة              وتبقى باقي التقنيا  

  . كاالختبارات النفسية ومراكز التقييم ، أو لعدم إدراجها ضمن التقنيات المستخدمة في اختيار المترشحين 

  

  توزيع المؤسسات حسب مسؤولية اإلشراف على مرحلة الفحص المعمق) : 20(الجدول رقم 

 في مرحلة الفحص المعمقاإلشراف  المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 6.25 03 4.34 01 08 02 إدارة المـوارد البشريـة 

 35.41 17 26.08 60 44 11 اإلدارة المختصـة 

 12.5 06 00 00 24 06 مختـص نفسـي 

 14.58 07 21.75 50 08 02 الرئيـس الهرمـي 

 2.08 01 00 00 04 10 ركز دراساتم

 8.33 04 4.34 10 12 03 المركز الطبي

 4.16 02 00 00 08  02  مركز التكوين واالختيار
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يبدو حسب الجدول أعاله بأن مسؤولية القيام بالفحص المعمق قد تتوزع علـى عـدة أطـراف ،                  

، وهي أكثر في القطاع      % 35.41ؤولية بنسبة   فيظهر بالدرجة األولى أن اإلدارة المختصة تتحمـل هذه المس        

عند الخواص ، وذلك عكس فكرة إيكالها للرئيس الهرمي والّتي تظهـر             % 26.08 مقابل % 44 العام بنسبة 

  . في المؤسسات العمومية  % 08 مقابل % 21.75 أكثر في القطاع الخاص بنسبة

  

وذلك فقط في القطـاع      % 24 المعمق بنسبة ونجد أيضاً تكفّـل المختص النفسي بعملية الفحص        

        نفس الّذي نجده بخصوص مركز دراسات مختص ، سة     % 04 العام08 أو مركز التكوين التّابع للمؤس %  ،

 فهي أطراف يظهر تدخّلها فقط في القطاع العام.  

  

للمؤسـسات العموميـة     % 12 حيـث  % 8.33 ويأتـي في األخير تدخّل المركز الطبي بنسبة      

ـ  % 6.25 في القطاع الخاص ، كما نجد تدخّل بسيط للموارد البشرية بنسبة           % 4.34و فـي   % 08وذلك ب

  .لدى الخواص  % 4.34القطاع العام و

     

  توزيع المؤسسات حسب مسؤولية اإلشراف على مرحلة االختيار النّهائي) : 21(الجدول رقم 

 اإلشراف في مرحلة االختيار النهائي المجموع القطاع الخاص لعامالقطاع ا

 % تكرار % تكرار % تكرار

 89.58 43 95.65 22 84 21 رئيـس المؤسسـة 

 12.5 06 8.69 20 16 04 إدارة المـوارد البشريـة 

 33.33 16 13.04 30 52 13 اإلدارة المختصـة 

 2.08 01 00 00 04 10 مختـص نفسـي 

 6.25 03 8.69 20 04 10 الرئيـس الهرمـي 

  

في مجمـوع    % 89.58يرتكز اتّخاذ القرار النّهائي بشكل كبير على رئيس المؤسسة وذلك بنسبة            

في  % 13.04في القطـاع العمومي و    % 52 المؤسسات ، ويقاسمه هذه المسؤولية اإلدارة المختصـة بنسبة       

فقـط مـن     % 12.5  ما وذلك بنـسبة    القطاع الخاص ، بينما نجد تدخّل إدارة الموارد البشرية محدوداً نوعاً          

  .مجموع المؤسسات المفحوصة 

  

 % 04في مجموع المؤسسات ، و     % 6.25يتدخّل أيضاً الرئيس الهرمي في اتّخاذ القرار بنسبة         

  .بالنّسبة لتدخّل المختص النفسي في القطاع العام فقط 
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  :رشيح تّالستمارات الت امؤّسساستخدام ال -4-4

  

  توزيع المؤسسات حسب استخدامها الستمارات التّرشيح) : 22(الجدول رقم 

 استعمال استمارة الترشيح المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 60.41 29 52.17 12 68 17  نعـم

 39.58 19 47.82 11 32 08  ال

 100 48 100 23 100  25  المجموع

  

عاله ، أن المؤسسات الّتي تستخدم استمارات ترشيح تمثّل نـسبة           حسب نتائـج الجدول الموضح أ    

  .من القطاع الخاص  % 52.17من القطاع العمومي و % 68تنقسم إلى  و% 60.41

  

مقابل نسبة معتبـرة     % 47.82بينما يهمل استخدامها بشكل واضح القطاع الخاص ، وذلك بنسبة           

   .% 32 أيضاً من المؤسسات العمومية تقدر بـ

  

   :المطلوبة في استمارات التّرشيحمعلومات ال -4-5
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع المعلومات المطلوبة في استمارات التّرشيح) : 23(الجدول رقم 

 المعلومات المطلوبة في االستمارة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 100 29 100 12 100 17  بيانات شخصية

41.37 12 25 52.9430 90  بيانات صحية وجسمانية

 100 29 100 12 100 17  بيانات تتعلّق بالتأهيل العلمي

100 29 100 12 100 17  بيانات حول الخبرة المهنية ونوع المهام 

48.27 41.6614 52.9450 90 بيانات حول الجهات المرجعية للتأكد منها 

27.58 41.6608 17.6450 03 رخصة السياقة 

44.82 41.6613 47.0550  80  األجرة واإلمتيازات المنتظرة من المؤسسة

17.24 05 00 29.4100  05  انتماءات سياسية ، عسكرية أو غيرها

24.13 16.6607 29.4120  50  األشخاص تحت الكفالة

10.34 03 8.33 11.7601  02  "ة " معلومات حول الزوج 
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20.68 06 25 17.6430  03  لعمل والمنصب الذي يرغب فيهمكان ا

31.03 41.6609 23.5250  04  أسباب دافعيته

20.68 16.6606 23.5220  40  الملف المطلوب

 6.89 02 00 11.7600  20  نوع الدعم الصحفي 

 6.89 02 00 11.7600 02   الهويات 

  

ة في معرفة بعض المعلومات حول المترشّح تختلف        توضح استمارات التّرشيح غالباً رغبة المؤسس     

              سة للمعلومة ، فيبدو من خالل الجدول أنة الّتي تعطيها كّل مؤس100حسب األهمي %     سات تهـتممن المؤس

ثم يأتي اهتمامها بمعرفة بيانات حول      . بمعرفة البيانات الشخصية ، التّأهيل العلمي ، والخبرة المهنية للمترشّح           

فـي القطـاع     % 41.66في القطاع العـام و     % 52.95 ت المرجعية الّتي تأكّد صدقها ، وذلك بنسبة       الجها

الخاص.  

  

 فـي   % 52.95 كما نجد اهتمام المؤسسات بمعرفة الحالة الصحيـة والجسمية للمترشّح بنـسبة          

 رشّح للمنـصب بنـسبة    في القطاع الخاص ، أيضاً التعرف على أسباب دافعيتـه للت          % 25القطاع العـام و  

  .في القطاع العام من مجموع اإلجابات  % 23.52 في المؤسسات الخاصة مقابل % 41.66

  

حـوزة المترشّح لرخـصة    : تهتـم أيضاً المؤسسات بالحصول على معلومات أخرى تخص مثالً          

م ، األشخاص تحـت      في القطاع العا   % 17.64 مقابل نسبة  % 41.66 السياقة خاصة عند الخـواص بنسبة    

في القطاع العام مقابل نسب ضئيلة فـي القطـاع           % 29.41 الكفالة واالنتماءات السياسية أو العسكرية بنسبة     

 مـن مجمـوع   % 20.68 الخاص ، مكـان العمل الّذي يرغب فيه المترشّح والملف المطلوب منـه بنـسبة       

 أخيراً نوع الدعـم الصحفي والهوايات بنـسبة      ، و  % 10.34 بنسبـة) ة(اإلجابات ، معلومات حول الزوج      

       .في المؤسسات العمومية فقط  % 6.89

  

  

  :االختيار والتوظيف المستخدمة في مقابالت ال نوع -4-6
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع المقابلة المستخدمة) : 24(الجدول رقم 

 نوع مقابلة االختيار المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 22.91 11 17.39 40 28 07  مقابلة نموذجية لكّل المترشّحين
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 52.08 25 56.52 13 48 12  مقابلة عامة ومفتوحة

 89.58 43 86.95 20 92 23  أسئلة حسب أهم المواقف في المنصب

 22.91 11 21.73 50 24 06  مختلطة بين المفتوحة والمخطّطة

 2.08 01 00 00 04 01 ادية وهجومية أسئلة انتق

 35.41 17 21.73 50 48 12  مقابلة حّل مشكل متعلّق بالمنصب

 4.16 02 00 00 08 02  مقابالت جماعية 

 14.58 07 00 00 28 07  مقابلة لجنة الخبراء

 18.75 09 26.08 06 12 03  التأكد من اللغات

  

ة في اختيار المترشّحين ، يبدو من الضروري معرفة نـوع           نظراً للنّسبة المرتفعة الستخدام المقابل    

المقابلة المستخدمة واألسئلة المطروحة ، ومن الواضح جداً أن المؤسسات تطرح أسئلة حسب أهـم المواقـف                 

من مجموع المؤسسات ، كما تعتمد على المقابلة العامة والمفتوحة           % 89.58المتعلّقة بالمنصب وذلك بنسبة     

  . % 52.08بنسبة 

  

فـي المؤسـسات العموميـة       % 48كمـا تستخدم مقابلة حـّل مشكل متعلّـق بالمنصب بنسبة         

فـي   % 22.91في القطاع الخاص ، وتستعمل المقابلة النّموذجية والمقابلة المختلطـة بنـسبة              % 21.73و

  .القطاعين معـاً 

  

ات اللّغوية للمترشّح وذلك بنسبة     وتعتمد بعض المؤسسات على المقابلـة بغرض التأكّـد من القدر        

  .لدى الخواص  % 26.08في المؤسسات العمومية مقابل  % 12

،  % 28وتنفرد المؤسسات العمومية باستخدام مقابلة لجنة الخبراء في عملية االختيـار بنـسبة              

  .  % 04، وطرح أسئلة انتقاديـة وهجومية بنسبة  % 08المقابلة الجماعية بنسبة 

  

  

  : إجراء المقابلة مع المترشّح الوقت الّذي يستغرقه -4-7

  

  توزيع المؤسسات حسب وقت إجراء المقابلة مع المترشّح ) :25(الجدول رقم 

  وقت المقابلة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار
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 4.16 02 8.69 20 00 00  دقيقة15 أقّل من 

 43.75 21 47.82 11 40 10  دقيقة30 إلى 15 من 

 25 12 17.39 40 32 08  سا1.30 إلى 45 من 

 27.08 13 26.08 60 28 07  الوقت غير محدد

 100 48 100 23 100 25  المجموع

       

 دقيقـة ،    30 و 15على مدة تتراوح بين      % 43.75يستغرق إجراء المقابلة في المؤسسات بنسبة       

 وذلـك   سـا  1.30 و    د 45المؤسسات وقتاً أطول إلجرائها يتراوح بين     من مجموع    % 25بينما تعطي نسبة    

  . في القطاع الخاص % 17.39 للمؤسسات العمومية مقابل % 32بنسبة 

  

وفي ظـّل ذلك نجد بعض المؤسسات الخاصة ال تعطي المترشّح الفرصة الالّزمة إلثبات قدراتـه               

من المؤسسات كـّل     % 27.08، بينما تترك نسبة      % 8.69 دقيقة بنسبة    15سوى من خالل مدة ال تتجاوز       

  .   الوقت الالّزم لمعرفة المترشّح بدون تحديد 

  

   : الواحد خالل فترة االختيار المهني في اليومالمجراة  تمقابالال عدد -4-8
  

  توزيع المؤسسات حسب عدد المقابالت المجراة في اليوم ) : 26(الجدول رقم 

 معدد المقابالت في اليو المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 60.41 29 78.26 18 44 11 04 إلى 01 من 

 27.08 13 17.39 40 36 09  07 إلى 05 من 

 12.5 06 4.34 01 20 05  وأكثر08 

 100 48 100  23 100  25  المجموع

  

  

مؤسسات الختيار المترشّحين ارتأينا توضيح     بعدما أخذنا فكرة عن نوع المقابالت المستخدمة في ال        

هذه الفكرة بالتعرف على عدد المقابالت الّتي يجريها القائم بالمقابلة في اليوم الواحد، فوجدنا أنّها تقوم بإجراء                 

  . في المؤسسات الخاصة % 78.26 في المؤسسات العمومية مقابل % 44 مقابالت بنسبة 04 إلى 01من 

  



  303

 % 17.39 مقابالت في اليوم مقابـل     07 إلى 05 من القطاع العام من    % 36سبة  بينما تجري ن  

من الخواص ، وهو عدد يستدعي القدرة العالية على التّركيز الكتـشاف وتحديـد خـصائص المترشّـحين                  

  .المفحوصين باستفاضة 

  

مقابلة  20 مقابالت في اليوم وتصل حتّى     08 وأخيراً نجد مجموعة مؤسسات تقوم بإجراء أكثر من       

 في المؤسسات الخاصـة ،      % 4.43من المؤسسات العمومية و    % 20 حسب تصريح بعضها ، وذلك بنسبة     

  .الشّيء الّذي يعرض المعلومات المحصلة إلى الكثير من االنتقادات 

     

  :في عملية االختيار المهني استخدام االختبارات النفسّية  -4-9
            

   توزيع المؤسسات حسب استخدام االختبارات النّفسية) :27(الجدول رقم 

 استعمال االختبارات النفسية المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 31.25 21.7315 50 40 10  نعـم

 68.75 78.2633 18 60 15  ال

 100 48 100 23 100 25   المجموع

مقابل  % 40دام االختبارات في المؤسسات العمومية يقـدر بنسبة        يوضح الجدول السابق أن استخ    

من المؤسسات الخاصة ، رغم نسبة صدقها العالية في تقييم المترشّحين والتنبؤ بنجاحهم في               % 21.73نسبة  

    .المنصب 

  

   :النفسية المستخدمة في االختيار المهني ختبارات اال نوع -4-10
  

        يع المؤسسات حسب نوع االختبارات النفسية المستخدمةتوز) : 28(الجدول رقم 

 نوع االختبارات المستخدمة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

 66.66  10  20  01  90  09  اختبارات الذّكاء والقدرات العقلية  

  40  06  20  01  50  05 حركية ال-حسيةالاختبارات القدرات الميكانيكية و 

 13.33  02  20  01  10  10  اختبارات الميول واالتجاهات  

 73.33  11  20  01  100  10  اختبارات الشخصية  

  40  06  20  10  50  05  اختبارات طبية  
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  40  06  40  20  40  04  الوضعيات المهنية المصغّرة  

 66.66  10  40  20  80  08  دراسة ملفّات ، وتحرير تقارير  

 53.33  08  60  30  50  05  قنيةت- اختبارات نفسية

  

فـي المؤسـسات     % 100نجد أن أكثر االختبارات استخداماً هي اختبارات الشّخصية بنـسبة           

فقط من المؤسسات الخاصة ، يليـها في التّرتيب اختبارات الذّكاء والقدرات العقليـة              % 20 العمومية مقابل 

  .اع الخاص من القط % 20 في القطاع العام مقابل % 90بنسبة 

  

كما أعطت المؤسسات أهمية لتقنية دراسة الملفّات وتحرير التّقارير خاصة لمناصب اإلطارات ،             

من المؤسسات الخاصة الّتي تستخدم االختبارات       % 40من المؤسسات العمومية و    % 80 ويظهر ذلك بنسبة  

  .النّفسية في االختيار المهني 

  

 عن نظيره الخـاص باستخدامه الختبـارات القـدرات الميكانيكيـة           ونجـد القطاع العـام يتميز   

  . فقط عند الخواص  % 20 مقابل % 50 واالختبارات الطبية بنسبة

  

 ،  % 53.33 التقنيـة فـي االختيـار بنـسبة       -تستخـدم أيضاً المؤسسات االختبارات النفـسية     

وذلـك   % 13.33يول واالتّجاهـات بنـسبة       واختبارات الم   ، % 40الوضعيات المهنية المصغّـرة بنسبة     

   . بالنّسبة للقطاعين 

  

   :المهني  نوع التّقارير المقّدمة حول عملية االختيار -4-11
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع التّقارير المقدمة) : 29(الجدول رقم 

 نوع التقرير المقدم المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  10.41  05  8.69  20  12  03 شفهية 

  58.33  28  39.13  09  76  19  كتابية   

  31.25  15  52.17  12  12  03  ال يوجد    

  100  48  100 23  100  25  المجموع

لكّل من التّقارير الشفهية وعدم      % 12مقابل   % 76يستخدم القطاع العام التّقارير الكتابية بنسبة       

  .قارير استخدام أي نوع من التّ
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بينما يختلف األمر قليالً بالنّسبة للقطاع الخاص ، فهو ال يستخدم أي نوع مـن التّقـارير بنـسبة                   

تـستخدم التّقـارير     % 8.69و % 39.13، أما القسم المتبقّي فيستخدم التّقارير الكتابية بنـسبة           % 52.17

   .الشفهيـة 

  

   :ختيار المهنيالمقدمة بخصوص اال التّقارير كتابّية حجم -4-12
  

  توزيع المؤسسات حسب حجم التّقارير الكتابية ) : 30(الجدول رقم 

  حجم التقرير الكتابي المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  64.28  18  66.66  60  63.15  12            صفحة واحدة 

  35.72  10  33.33  03  36.85  07   صفحات           2-4 

  100  28  100  9  100  19   المجموع

يتمثّل حجم التّقرير بالنّسبة للمؤسسات المفحوصة الّتي تستخدم التّقارير الكتابية بـصفحة واحـدة              

صـفحات ، وهـي      04 إلـى  02 ، بينما تمثّل النسبة المتبقية تقديم تقارير تتكون من         % 64.28وذلك بنسبة   

  .ج أكثر من سابقتها توحي بالدقّة والتّفصيل في النّتائ

  

  : نوع المعلومات الّتي يحتويها التّقرير الكتابي -4-13
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع المعلومات التي تحتويها التّقارير) : 31(الجدول رقم 

نوع المعلومات التي يحتويها التقرير الكتابي المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  64.28  18  55.55  50  68.42  13   ومهنيةعلومات شخصية ، دراسية م 

  25  07  00  00  36.84  70  معلومات طبية وحسية 

  85.71  24  100  90  78.94  15  قدرات عقلية ، إدارية واللّغات  

  96.42  27  88.88  80  100  19  معارف وقدرات خاصة بالمنصب 

  71.42  20  55.55  50  78.94  15  أسلوب العمل والمظاهر الشّخصية  

  21.42  06  22.22  20  21.05  04  عالقة المعلومات بمتطلّبات المنصب  

  39.28  11  44.44  40  36.84  07   نتائج االختبارات مرتّبة بشكل تقييم كمي
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  ة           تحتوي التّقارير الكتابيالمعارف والقدرات الخاص على معلومات تخص مة في القطاع العامة المقد

، بينما نجد العكس بخصوص القدرات       % 88.88وفي القطاع الخاص بنسبة      % 100ك بنسبة   بالمنصب وذل 

  .في المؤسسات العمومية  % 78.94 لدى الخواص مقابل % 100العقلية واإلدارية واللّغات فهي تقدر بـ

  

ع في القطا  % 78.94تظهر أيضاً معلومات حول أسلوب العمل وبعض المظاهر الشخصية بنسبة           

في القطاع الخاص ، كما نجد المعلومات الشخصية للمترشّح بنفس النّسبة عنـد الخـواص                % 55.55العام و 

  .في القطاع العام  % 68.42وبنسبة 

  

يحتوي التّقرير الكتابي في أكثر من ثلـث المؤسسات على نتائج االختبارات مرتّبة بشكل تقييــم               

  .لدى الخواص  % 44.44 سات العمومية مقابلفي المؤس % 36.84 كمي ، وذلك بنسبة

  

، وتتقاسم   % 25كما تهتم المؤسسات العمومية بتقديم معلومات طبية وحسية حول المترشّح بنسبة            

اهتمامها مع القطاع الخاص بخصوص عالقة المعلومات المقدمة بمتطلّبات المنصب ، ولكن بشكل بسيط مـن                

  .من اإلجابات  % 21.42خالل نسبة تقدر بـ 

  

  :عمليـة اتّخـاذ قـرار التّعييـن  -5
  

نتكلّم في هذا الفصل عن عملية اتّخاذ قرار التّعيين النّهائي للمترشّحين ، ونحاول قياس خصائصه               

، وغيرها من المعلومـات الّتـي       ..من خالل مسؤولية اتّخـاذ القرارات ، إعالم المترشّحين بالنّـتائج ونوعها         

  .  هذه المرحلة من التّوظيف المهني توضح خصائص

     

  :المترشّح في المنصب  اتّخاذ القرار النهائي لتّعيين ات صالحّي-5-1
       

  توزيع المؤسسات حسب صالحيات اتّخاذ قرار التّعيين النهائي) : 32(الجدول رقم 

 صالحيات اتخاذ قرار التعيين المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  25  12  13.04  30  36  09   إدارة الموارد البشريـة 

  43.75  21  30.43  70  56  14  اإلدارة المختصـة 

  87.5  42  100  23  76  19  مدير المؤسسـة 
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من الواضح حسب الجدول أعاله ، أن مدير المؤسسة يترك هذا النّوع من الصالحيات فقط لنفسه،                

  . في المؤسسات العمومية % 76 مقابل % 100اع الخاص الّذي يعطي نسبة وذلك خاصة في القط

  

فـي   % 56 ولكن يبقى وجود حاالت أين تتدخّل اإلدارة المختصة في اتّخاذ القـرارات بنـسبة             

في القطاع الخاص ، وتتدخـل بدورها إدارة الموارد البشرية بنـسبة            % 30.43 المؤسسات العمومية مقابل  

  .عند الخواص  % 13.4قطاع العـام وفي ال % 36

  

    :جـإعالم المترشّحين بالنّتائطريقة  -5-2
  

  توزيع المؤسسات حسب طريقة إعالم المترشّحين المقبولين بالنّتائج) : 33(الجدول رقم 

إعالم المترشحين المقبولين بالنتائج المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 62.5 30 39.13 09 84 21  كتابيا بشكل نظامي

 4.16 02 8.69 20 00 00  كتابيا بشكل مؤقّت

 33.33 16 52.17 12 16 04  شفهيا بشكل نظامي

 100 48 100 23 100 25  المجموع
  

يظهر في القطاع العـام أن المؤسسات العمومية تعتمد على االستخدام النّظـامي لطـرق إعـالم                

   . % 16أو شفهيـاً بنسبة  % 84حين بالنّتائج ، وذلك إما كتابيـاً بنسبة المترشّ

  

 أمـا اإلعـالم      ، % 52.17بينما يرتكز القطاع الخاص بشكل نظامي على اإلعالم الشّفهي بنسبة           

من مجموع المؤسسات    % 8.69 وبشكل مؤقّت في نسبة    % 39.13نسبة   الكتابي فيظهر بشكـل نظامي في    

    . المفحوصة

  

  توزيع المؤسسات حسب طريقة إعالم المترشّحين المرفوضين بالنّتائج) : 34(الجدول رقم 

إعالم المترشحين المرفوضين بالنتائج المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 25 12 13.04 30 36 09  كتابيـاً بشكل نظامي

 2.08 01 4.34 01 00 00  كتابيـاً بشكل مؤقّت

 12.5 06 4.34 10 20 05  شفهيـاً بشكل نظامي
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 60.41 29 78.26 18 44 11  شفهيـاً بشكل مؤقّت

 100 48 100 23 100  25  المجموع

  

يبدو من خالل النّتائج المقدمة أعاله ، أن المؤسسات العامة تولي اهتمامهـا أكثـر للمترشّـحين                 

، وذلـك مقابـل اسـتخدامها     % 36م الكتابي للمترشّحين المرفوضين بنسبة المقبولين ، فهي تستخدم اإلعال    

   .% 44 ومؤقّتة بنسبة % 20لإلعالم الشّفهي بصفة نظامية في نسبة تقدر بـ 

لإلعالم الشّفهي   % 78.26بينما يهمل القطاع الخاص هذا اإلجراء بشكل ملحوظ من خالل نسبة            

 ، وذلك مع نسب طفيفة تمثّـل       رشّحين المرفوضين كتابياً بشكل نظامي    إلعالم المت  % 13.04المؤقّت مقابل   

  . النّوعين اآلخرين من طرق اإلعالم بالنّتائج 

  

  : المعلومات المقّدمة للمترشّحين المقبولين  نوع-5-3
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع المعلومات المقدمة للمترشّحين المقبولين ) : 35(الجدول رقم 

  مات المقدمـةنـوع المعلو المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار للمترشّحين المقبولين

 89.58 43 91.3 21 88 22  عامة ونوعية

 10.42 05 8.69 02 12 03  دقيقة وكمية

 100 48 100  23 100 25  المجموع

  

 شكل معلومات عامة ونوعية وذلك ما يظهر        غالباً ما تقدم المؤسسات نتائـج االختيار المهني على       

من مجموع المؤسسات تقدم     % 10.42، لكن هناك دائماً استثناءات بخصوص ذلك بنسبة          % 89.58بنسبة  

   .نتائج دقيقة وكميـة للمترشّحين المقبولين 

   توزيع المؤسسات حسب نوع المعلومات المقدمة للمترشّحين المرفوضين) : 36(الجدول رقم 

  نـوع المعلومات المقدمـة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار للمترشّحين المرفوضين

 43.75 21 30.44 70 56 14  عامة ونوعية

 4.17 02 00 00 08 02  دقيقة وكمية

 52.08 25 69.56 16 36 09   ال يوجد

 100 48 100 24 100  24  المجموع
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لمؤسسات العمومية على تقديم معلومات للمترشّحين المرفوضـين أيـضاً ، فتقـدم نـسبة             تحافظ ا 

بينمـا  ،  تعطي معلومات دقيقـة وكميـة        % 08من المؤسسات العمومية معلومات عامة ونوعية و       % 56

  .منها تقديم أي نوع من المعلومات  % 36ترفض نسبة 

  

مؤسسات الخاصة تقدم معلومات عامـة ونوعيـة للمترشّحين       أما فيما يخص القطاع الخاص ، فال      

  .إعطاء أي نوع من المعلومات  % 69.56بينما تهمل نسبة  %30.44المرفوضين بنسبة 

  

ل المترشّح المرفوض على تقرير يفّسر أسباب رفضه ويوفّر توجيها للمناصب األكثر مالئمة وحص -5-4

  :ه ـلقدرات
  

  زيع المؤسسات حسب إمكانية حصول المترشح المرفوض على تقريرتو) : 37(الجدول رقم 

 حصول المترشّح على تقرير المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  2.08  01  4.35  10  00  00  نعـم                          

  97.92  47  95.65  22  100  25  ال   

  100  48  100 23  100 25  المجموع

  

ترفض المؤسسات العمومية تقديـم أي نوع من التّقارير للمترشّحين المرفوضين ، سواءاً لتفـسير              

   .% 100أسباب رفضها لترشيحهم أو لتوجيههم نحو مناصب أكثر مالئمة لقدراته وذلك بنسبة 

  

               ة اتّجاه هذه الفكرة ، ولكن مع استثناء نسبة تقـدسات الخاصـ  ونجد نفس الشّيء في المؤس : ر بـ

  .الّتي تقدم هذا النّوع من التّقارير في حالة ما تعلّق ذلك بمترشّحين داخليين من المؤسسة  % 4.34

  

  :المرفوض ومناقشة أسباب رفضه لمترشّح لتقرير تقديم رفض فكرة أسباب  -5-5
  

   توزيع المؤسسات حسب أسباب رفض تقديم التّقرير للمترشّح المرفوض ) : 38(الجدول رقم 

  أسباب رفض اإلدارة تقديم ومناقشة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار النتائـج مع المترشّـح

  19.14  09  9.09  20  28  07  رفض اإلدارة دفع تكاليف هذه العملية  

  34.04  16  36.36  80  32  08  المعلومات سرية   اعتبار 
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  76.59  36  77.27  17  76  19  حين المقبوليناهتمام اإلدارة فقط بالمترشّ 

  34.04  16  27.27  60  40  10  اعتبارها مضيعة للوقت  

  8.51  04  4.54  10  12  03 رفض المختص فكرة انتقاد نتائجه وتقنياته  

  12.76  06  18.18  40  08  02   لتجنب المشاكل

دارة تهـتم فقـط     من مجموع المؤسسات أسباب رفضها ، بفكرة كـون اإل          % 76.59تبرر نسبة   

معلومات سرية وتقديم هذا النّوع من التّقارير يعتبـر          % 34.04بالمترشّحين المقبولين ، بينما تعتبرها نسبة       

  .مضيعة للوقت 

  

 في القطاع العام    % 28نجد أيضاً فكرة كون اإلدارة ترفض دفع تكاليف هذه العملية وذلك بنسبة             

ورهم يرفضون تقديم تقارير من هذا النّوع تجنّبـاً للمـشاكل بنـسبة              لدى الخواص الّذين بد    % 9.09مقابل  

18.18 %.   

  

من  % 12بينما يأتي في األخير دور المختص النّفسي في هذا الرفض ، حيث صرحت لنا نسبة                

قابل المؤسسات العمومية بأن الرفض يعود لكون المختص النّفسي يرفض فكرة انتقاد نتائجه وتقنياته ، وذلك م               

  . في القطاع الخاص % 4.34نسبة 

  

  : عملّية اإلستقبـال واإلدمـاج القائمة في المؤّسسـة -6
سوف نوضح في هذا المحور مدى األهمية الّتي توليها المؤسسات في الجزائر الستقبـال وإدماج              

نظمة االستقبال واإلدماج   الموظّف الجديد في النّظـام الداخلي للمؤسسة ، وذلك من خالل التعرف على نوع أ             

ونوع المعلومات الّتي تتضمنّها ، المسؤول عن تطبيق هذا البرنامج وخالل أي فتـرة زمنيـة يـتم ذلـك ،                     

الصعوبات الّتي يالقيها الموظّفين الجدد في التكيف مع المحيط التّنظيمي وأسبابها ، وفي األخير نتعرف على                

  . الالّحقة مشاريع المؤسسات بخصوص التّوظيفات

    

  :لموظف الجديد استقبال وإدماج ال برنامجد المؤّسسة على اعتما -6-1
  

  توزيع المؤسسات حسب إمكانية اعتمادهم على برنامج استقبال وإدماج) : 39(الجدول رقم 

 االعتماد على برنامج استقبال وإدماج المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  75  36  65.21  15  84  21  نعـم   

  25  12  34.78  80  16  04  ال  
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  100  48  100 23  100  25  المجموع

من الواضح أن المؤسسات تعطي هذا الجانب أهميـة كبيرة ، فنجد أن المؤسسات العمومية تعتمد               

   .% 65.21وهذا حتى في القطاع الخاص بنسبة  ، % 84على برنامج استقبال وإدماج بنسبة 

تهمل هذه المرحلـة     من القطاع الخاص   % 34.78من القطاع العام و      % 16بينما تبقـى نسبة    

من التّوظيف ، غير مباليـةً بالصعوبات الّتي قد يالقيها الموظّف الجديد في منصب عمله ، وبالخسائر الّتـي                  

  .قد تعود على المؤسسة بالدرجة األولى من جراء ذلـك 

  

  :واإلدماج  نظام االستقبال تضمنهايلومات التي نوع المع -6-2
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع المعلومات التي يتضمنها برنامج االستقبال واإلدماج) : 40(الجدول رقم 

 المعلومات التي يحتويها البرنامج المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  91.66  33  80  12  100  21  مكان العمل  

  75  27  80  12  71.42  15  التجهيزات الّتي تكون تحت تصرفه  

  38.88  14  33.33  50  42.85  09  وسائل اإلعالم واالتّصال الداخلية  

  72.22  26  80  12  66.66  14  زمالءه في العمل  

  88.88  32  86.66  13  90.47  19  المسؤول المباشر عليه  

  91.66  33  93.33  14  90.47  19   كّل ما يخص راتبه وما يقتطع منه 

  100  36  100  15  100  21  فترات الراحة ، ومواقيت العمل  

  77.77  28  86.66  13  71.42  15  طرق إجراءات العمل  

  19.44  07  6.66  10  28.57  06 نظام المؤسسةمهيكلة المؤسسة، انطالقاً من  

  22.22  08  13.33  20  28.57  06   القانون الداخلي للمؤسسة

  16.66  06  20  30  14.28 03  "لإلطارات " جولة على كل اإلدارات 

  

تهتـم المؤسسات بالدرجة األولى بأن يتعرف الموظّف الجديد على مواقيت العمل وفترات الراحة             

ثم يليه التعرف على مكان العمل وكـّل ما        .  ، وذلك باإلجماع بين كّل المؤسسات المفحوصة         % 100بنسبة  

   .% 88.88  ، وعلى رئيسه المباشر بنسبة% 91.66 تبه وما يقتطع منه بنسبةيخص را

  

طرق وإجراءات العمل المكلّف به بنسبة      : أمـا المؤسسات الخاصة فتعرف الموظّف الجديد على        

  في القطاع العام ، التّجهيزات الّتي تكون تحت تصرفه ومسؤوليته بنـسبة            % 71.42مقابل نسبة    % 86.66
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 فـي   % 66.66 مقابـل    % 80 في القطاع العام ، والزمالء في العمـل بنـسبة            % 71.42 مقابل   % 80

  .المؤسسات العمومية 

  

: إالّ أنّنا نجد بعض المعلومات الّتي يوفّرها القطاع العام فضالً عن الخواص ، ونجد مـن بينهـا                 

 في القطاع الخاص ، هيكلة      % 33.33بل   مقا % 42.85 وسائل اإلعالم واالتّصال الداخلية للمؤسسة بنسبة     

، القــانون    % 6.66 مقابل نسبة    % 28.75المؤسسة انطالقاً من توضيح منظام المؤسسة للموظّف بنسبة         

ويجدر بنا  .  من المؤسسات الخاصة     % 13.33لكـن مقابل نسبة     % 28.75الداخلي للمؤسسة كذلك بنسبة     

     هذه المعلومات يتضم اإلطـارات ، وذلـك              اإلشارة إلى أن نها البرنامج في حالة ما إذا كان التّوظيف يخص

حسب تصريح أغلب المؤسسات المفحوصة ، والّتي أضافت فكرة أخرى متعلّقة بتـضمن البرنـامج لجولـة                 

يجريها اإلطار على كّل إدارات المؤسسة لكي يتمكّن من تكوين فكرة شاملة عن نـشاط المؤسـسة ، وذلـك                    

  . في القطاع العام % 14.28 مقابل % 20ؤسسات الخاصة بنسبة خاصة في الم

  

  : الجديد في المؤّسسة موظّف للواإلدماج االستقبال المّدة الزمنية لتطبيق برنامج -6-3
      

  توزيع المؤسسات حسب مـدة برنامج االستقبال واإلدماج ) : 41(الجدول رقم 

 مـدة البرنامج المجموع اصالقطاع الخ القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

 22.91 11 17.39 40 28 07  يوم أو يومين

 27.08 13 21.73 05 32 08  أسبوع واحد

 10.41 05 8.69 20 12 03  شهر واحد

 14.58 07 17.39 04 12 03  خالل فترة التجريب

 100 36 100 15 100  21  المجموع

  

    سات المفحوصة مددت أغلب المؤسة تطبيق برنامج استقبال وإدمـاج الموظّـف الجديـد فـي            حد

. من المؤسسات الخاصة     % 21.73من المؤسسات العمومية و    % 32المؤسسة بأسبوع واحد ، وذلك بنسبة       

من المؤسسات العمومية أن مدة يوم أو يومين تعتبر كافية لتعرف الموظّف الجديد علـى                % 28بينما تذكر   

   .% 17.39جه في محيطها ، وذلك مقابل نسبة معتبرة من القطاع الخاص تقدر بـالمؤسسة واندما
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لكن توجد نسبة أخرى من المؤسسات الّتي أعطت هذا البرنامج أهمية أكبر ، بجعله يتم خالل مدة                 

 % 8.69من المؤسسات العمومية و    % 12شهر تنتهي بتقديم تقرير بخصوص سير البرنامج ، وذلك بنسبة           

  .من القطاع الخاص  قطف

  

أما بالنّسبة للمؤسسات الّتي حددت مدة تطبيق برنـامج االسـتقبال واإلدمـاج للموظّـف الجديـد       

بالمؤسسة بفترة التّجريـب ، فتعتبر إجاباتها عرضة للتّشكيك من حيث استخدامها فعـالً لبرنـامج اسـتقبال                 

 % 17.39ويتواجد هذا بنسبة    .  حيث اإلجراءات واألهداف     وإدماج ، ذلك ألنّهما عمليتان مختلفتان تماماً من       

   . في القطاع العام  % 12في القطاع الخاص و 

  

  : المسؤول عن استقبال وإدماج الموظّف الجديد في المؤّسسة -6-4
  

  توزيع المؤسسات حسب مسؤولية تطبيق برنامج االستقبال واإلدماج) : 42(الجدول رقم 

 جالمسؤول عن البرنام المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  31.25  15  13.04  30  48  12 إدارة الموارد البشريـة  

  47.91  23  26.08  60  68  17 اإلدارة المختصـة 

  50  24  56.52  13  44  11 الرئيس الهرمي أو الزمالء  
  

ر المؤسسة ال يتدخّل بأي شكل من األشكال فـي          نجد من خالل النّتائج الموضحة أعاله ، بأن مدي        

مـن   % 68تطبيق برنامج االستقبال واإلدماج ، بينما يوكل هذه المهمـة إلـى اإلدارة المختـصة بنـسبة                  

في القطاع الخاص ؛ أو قد يوكلها إلى الـرئيس الهرمـي المباشـر               % 26.06المؤسسات العمومية مقابل    

في المؤسـسات    % 44مقابل   % 56.52ل أوضح في القطاع الخاص بنسبة       للموظّف الجديد ، ما نجده بشك     

  .العموميـة 

  

لكن تبقى المؤسسات العمومية خاصةً تعتمد على إدارة الموارد البشرية في تنظيم هذا النّوع مـن                

   .في القطاع الخاص  % 13.04مقابل  % 48البرامج التنظيمية بنسبة 
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  :دد ـالموظّفين الجف عند صعوبات التكّي -6-5
  

  توزيع المؤسسات حسب وجود صعوبات في التكيف عند الموظّفين الجدد) : 43(الجدول رقم 

 وجود صعوبة في التكيف المجموع القطاع الخاص القطاع العام

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  47.92  23  43.47  10  52  13  نعـم   

  52.08  25  56.53  13  48  12  ال   

  100  48  100 23  100 25  مجموعال

تصرح المؤسسات المفحوصة بوجود حاالت يجد فيها الموظّف الجديد صعوبة في التكيـف مـع               

  .من المؤسسات الخاصة  % 43.47من المؤسسات العمومية و % 52المحيط التّنظيمي للعمل ، وهي تمثّل 

  

صة وجود أي نوع من الصعوبة فـي        من المؤسسات الخاصة المفحو    % 56.53بينما تنفي نسبة    

  .تمثّـل القطاع العام  % 48التكيف لموظّفيها ، وذلك مقابل نسبة 

      

  :أسباب وجود صعوبات في تكّيـف الموظّفين الجدد في محيط العمل  -6-6
  

  توزيع المؤسسات حسب أسباب الصعوبات في التكيف ) : 44(الجدول رقم 

 أسباب صعوبة التكيف المجموع القطاع الخاص اع العامالقط

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  8.69  02  00  00  15.38  02   واإلدماج االستقبالنقص إجراءات  

  65.21  15  70  70  61.53  08   مع متطلّبات المركز هعدم تكافؤ كفاءات 

  21.73  05  10  01  30.76  04   والعالقات االتصالسوء  

  34.78  08  40  40  30.76  04   ضغط ظروف وأوقات العمل 

  17.39  04  20  20  15.38  02   نقص الخبرة

  4.34  01  00  00  7.69  01   نقص الدافعية للعمل

  17.39  04  20  20  15.38  02  األجر غير محفّز

  8.69  02  00  00  15.38  02  انتظارات فردية

  4.34  01  00  00  7.69  01   االستغالل
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  4.34  01  00  00  7.69  01   صراع األجيال

  

ف الموظّف الجديد في محيط                يوضب في عدم تكياألسباب الّتي قد تتسب أهـم ح الجدول أعاله بأن

من مجموع   % 65.21 عدم تناسب كفاءات الموظف الجديد مع متطلبات المركز بنسبة        : العمل ، ترجع إلى     

   .% 34.78المؤسسات المفحوصة ، وأيضاً إلى الضغط الّذي تسببه ظروف وأوقات العمل بنسبة 

  

فـي   % 10 مقابـل  % 30.76تذكر أيضاً المؤسسات العمومية سوء االتّصال والعالقات بنسبة         

في القطاع العـام     % 20المؤسسات الخاصة ، ونسبة أخرى تتعلّق بنقص الخبرة واألجر الغير محفّز بنسبة             

  .لدى الخواص  % 15.38مقابل 

  

ت العمومية فقط ، نجد نقـص إجـراءات االسـتقبال           ومن األسباب الّتي أتى ذكرها لدى المؤسسا      

كما نقص الدافعية    ؛   % 15.38واإلدماج وعدم توافق االنتظارات واآلمال الفردية للموظّف مع الواقع بنسبة           

  .     % 7.69 للعمل عند الموظّف ، استغالله من طرف أحد أطراف اإلدارة ، وصراع األجيال بنسبة

  

  :لى نفس الّسياسة في التّوظيفـات الالّحقة  إمكانية اإلبقاء ع-6-7
  

  توزيع المؤسسات حسب إمكانية اعتمادها على نفس السياسة التوظيفية) : 45(الجدول رقم 

  اإلبقاء على نفس السياسة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار التوظيفيـة

 70.84 34 73.92 17 68 17  نعـم

 29.16 14 26.08 60 32 08  ال

 100 48 100 23 100 25  المجموع

  

من مجموع المؤسسات بأنّها ستعتمـد على نفس الـسياسة فـي توظيــف              % 70.84أكّـدت  

من المؤسسات رغبتها في إجـراء بعـض التّغييـرات علـى             % 29.16األفراد الحقـاً ، بينما أبدت نسبة       

  .سيرورة التّوظيف 

  

  :ييرات التي سيتّم إجرائها الحقـاً على الّسياسة التوظيفّيـة  نوع التّغ-6-8
  

  توزيع المؤسسات حسب نوع التّغييرات في السياسة الالّحقة للتّوظيف) : 46(الجدول رقم 
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 التغييـرات الممكنـة المجموع القطاع الخاص القطاع العام

 % تكرار % تكرار % تكرار

20.58 11.7607 29.4102 05  مصادر استقطاب التّرشيحات

23.52 23.5208 23.5204 04  استراتيجيـات تحديد المنصب

41.17 35.2514 47.0506 08 تقنيـات االختيار المستخدمة

11.76 04 5.88 17.6401 03 معايير التنبـؤ بالنّجاح في المنصب

 14.7 23.5205 04 5.88 01 سياسة اإلدماج في المؤسسة

 5.88 02 5.88 01 5.88 01 رق وجو العملتنظيم ط

 2.94 01 00 00 5.88  01  التخلّص من المحسوبية

  

لقد أبدت المؤسسات المفحوصة عزمها على إجراء تغييرات بخصوص تقنيات االختيـار وذلـك              

  .منها بتغيير استراتيجياتها في تحديد المنصب  % 23.52كما ترغب نسبة  ، % 41.17بنسبة 

  

 % 29.41 بعض المؤسسات العمومية تغيير مصادر استقطابها للتّرشـيحات بنـسبة            كما ترغب 

في القطاع الخاص ، أيضاً نجدها تهتم بتغيير معايير التنبؤ بالنّجاح في المنـصب بنـسبة                 % 11.76مقابل  

  .في المؤسسات الخاصة  % 5.88مقابـل  % 17.64

  

كانياتها في تغيير وتحسين سياستها السـتقبال وإدمـاج    بينما تعتزم المؤسسات الخاصة استغالل إم     

  .في القطاع العام  % 5.88مقابل نسبة  % 23.52الموظّفين الجدد بنسبة 

  

ويأتي في األخير ذكر بعض التّغييرات المتعلّقة بتنظيم طرق وجـو العمـل ، والـتخلّص مـن                  

   .% 5.88المحسوبية بنسبة بسيطة تقدر بـ 
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 : النتائـج  تحليل ومناقشة-3
 

لقد تمكنّا من خالل تطبيق منهجية البحث واتّبـاع خطواتها ميدانيـاً ، جمع معطيات غنية حول 

  .عمليات التّوظيف واالختيار المجراة في المؤسسات بالجزائر 

  

وارتكازاً على النّتائج المحصلة ، توصلنا إلى تحديد بعض االستنتاجات والتّفسيرات الهامة حـول              

  .ختلف مراحل سيرورة التّوظيف المهني في المؤسسات ، وبالتّالي إلى اإلجابة عن أسئلة البحث المطروحة م

  

: ولتقديم نتائج دراستنا بشكل أكثر وضوحاً ، نقوم بتناولها من خالل تقنيات البحث المتمثّلة في 

  .المقابالت النّموذجية مع المسؤولين ، والدراسة الوثائقيـة 

  

  :صة المقابالت مع المسؤولين  خال-1
  

غالباً ما كان موضوع التوظيف واالختيار المهني ، محاطاً بالغموض والسرية من حيث المعايير 

  .والتقنيات الّتي تحدد مصير اآلالف من الشّباب المترشّحين لمناصب العمل الشّاغرة في المؤسسات بالجزائر 

  

نب التّنظيمي للمؤسسات ، على المقابلة النموذجيــة مـع          واعتمدنا في كشف الستار عن هذا الجا      

المسؤولين عن عمليـات التّوظيف واالختيار المهني ، بالبحث والتقصي عن مختلف جوانب الموضوع الّذي              

طالما تجنّـب المسؤولون إبرازه ، الّشيء الّذي زاد من فضولنا ورغبتـنا في اإلحاطة بكّل عناصر هــذا                 

  .الموضوع 

  

تّى نتمكّن من إبراز نتائج المقابالت ، سنقوم بتوضيح العالقة بين القطاعين العام والخاص من               وح

  :خالل أهم النّقاط الّتي ارتكزت عليها دراستنا الميدانية ، والمتمثّلة فـي 

  

 :طبيعة التّوظيف القائم بالمؤّسسة  

لية التّوظيف واالختيار ، من خالل يستمـد المكلّـف بالتّوظيف المعلومات األساسية إلجراء عم

استمارات الحاجة للتّشغيل الّتي تبعث بها اإلدارات أو المصالح عند شغـور مناصب عمل لديـها ، وذلك 

بتوضيح سبب الشّغور ونوع الحاجة للتّوظيف ، مع توضيح الخصائص العامة للمركز وبعض المتطلّبات 

  .الخاصة بـه 
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تطلّبات الخاصة بالمنصب ، غالباً ما كانت غيـر واضـحة وال تـسمح              إالّ أن هذه الشّروط والم    

ذلك ألنّها تغطّي جوانب سطحية إدارية عـن        . بالتّمييز بين خصائص المترشّحين ومواصفات مراكز العمل        

  .شروط التّوظيف ، بدون البحث والتّدقيق في الكفاءات المطلوبة 

  

ب األساسي للّجوء لعمليـة التوظيـف يتمثّـل فـي           وحسب استمارات الحاجة للتّشغيل ، كان السب      

مـن   %70.83االستجابة لحاجات حاليـة مستعجلة وغير مخطّطة بشكل مسبق ، وذلك بنسبة عالية تمثّـل               

  .مجموع المؤسسات المفحوصة 

  

 % 84لكن وجدنا رغم ذلك ، نوع من االستقرار التّنظيمي بالنّسبة للمؤسسات العمومية في نسبة               

االت التّوظيف الّتي تعود للحراك الداخلي والتّرقية الداخلية للعاملين بالمؤسسة ، بينما تهمل المؤسسات              تمثّل ح 

   .% 39.13الخاصة كفاءاتها الداخلية وتركز بشكل أبرز على خلق هياكل جديدة وتوسيع نشاطاتها بنسبة 

  

ةً أهمية تجديد كفاءاتهـا البـشرية ،        فتبحث بذلك المؤسسات العمومية عن االستقرار الداخلي ناسي       

  .بينما تهمل المؤسسات الخاصة كفاءاتها الداخلية منشغلةً بتوسيع نشاطاتها 

  

وغالبـاً ما تكلّف إدارة الموارد البشرية بتنظيم وإجراء عملية التّوظيف في المؤسسات العمومية ،              

 مما   ، % 60.86 بهذا النّوع من الصالحيات وذلك بنسبة        بينما نجد في القطاع الخاص أن المدير العام يحتفظ        

  .يبعد المؤسسات الخاصة عن القواعد الموضوعية لتسيير مواردها البشرية 

  

وزيادةً عن ذلك ، نجد أن المستشارين المكلّفين بهذه العملية ال يتعدى عددهم الشّخصين ، وذلـك                 

ـ     ، وكفاءاتهم إما في الجانب االقتصادي ، اإلداري ، أو خـاصّ  القطاع ال في % 91.3: بنسبة ساحقة تقدر ب

وهي غالباً ما توافق كفاءات المدير العام أو مسؤول المستخدمين ، والّذي تقع على عاتقـه                . التّقني للمؤسسة   

  .عملية كّل اإلجراءات اإلدارية المتعلّقة بالموارد البشرية ، مما يحد كثيراً من نسبة التعمق في هذه ال

   

بينما نجـد في القطاع العام ، نوعـاً من الوعي العلمي والموضوعي بخصوص استراتيجيــات              

مـن الـسيكولوجيين ، وذلـك        % 48التّوظيف ، فهي تضم مستشارين من مختلف االختصاصات مع نسبة           

في نسبيـاً لإللمام بعمليـة     بأعداد تختلف باختالف حجم المؤسسة والّذي يفوق الستّة أشخاص أحياناً ، وهذا كا            

  .معقّـدة كسيرورة التّوظيف 
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 :األسس العلمية لعملّيـة االختيار المهني  

أصبح جميعنـا يدرك بأن التقدم التّكنولوجي والتغيرات التّنظيمية ، أدت لظهور نشاطات جديـدة              

زم إعادة النّظر في التّصنيفات الوظيفيـة      وبالتّالي تصورات مختلفة للكفاءات الالّزمة لذلك ، الشّيء الّذي يستل         

  .الموجودة وربطها بالمستجدات التكنولوجية والتنظيمية الحالية 

  

ولكن أغلب المؤسسات ال تزال تعتمـد على صفيحة مركز تضـم بعض المواصفات والمتطلّبات             

 منها لدى الخواص تقدر بــ          من القطاع العـام ، ونسبة أهـم      % 60الكالسيكية للمنصب ، وذلك بنسبـة      

، ما يبين القاعدة الهشّـة لالختيار المهني الّتي تحد من قدرتها على االختيار الموضـوعي بـين                  % 82.6

  .المترشّحين للمنصب 

  

من مجموع   % 52.08والمكلّـف بهذا النّوع من تحليـل العمل ، هي اإلدارة المختصـة بنسبة            

،  % 48النّسبة المئوية فنجدها في القطاع العام من حظّ إدارة الموارد البشرية بنسبة             المؤسسات ، أمـا باقي     

  . % 30.43بينما في القطاع الخاص فيقوم بها المدير العام بنسبة 

  

 % 17.39في القطاع العام و    % 28أما االختصاص في هذا النّوع من الدراسات ، فنجده بنسبة           

لسيكولوجيين ، مكاتب دراسات ، أو مراكز تكوين واختيار  من           : وذلك باللّجوء إما    في المؤسسات الخاصة ،     

  .خالل نسب بسيطة مقارنةً مع أهمية تحليل العمل في المراحل الالّحقة للتّوظيف 

  

تحليل الوثـائق ،    : ويظهر أن التقنيات الّتي تعتمد عليها المؤسسات في تحليـل العمل ، هي إمـا              

وهي عموماً تقنيات قليلة التّقنين ، ونسبة صدقها ضئيلة مما يجعلهـا تفتقـر للطّـرق                . ت ، والخبرة    المقابال

  .العلمية الحديثة والموضوعية في تحديد خصائص ومتطلّبات المراكز 

  

أما فيما يخص المعايير المستخدمة كمتنبئات للنّجاح المستقبلي في المنصب ، فنجد أن المؤسـسات               

على معاييـر تختلف بين الصلبة ، اللينـة ، والمعايير المطلقة في عين المكان ؛ وهو اختالف يعمـل                 تعتمد  

لصالح المؤسسة ، خاصة في حال استخدام هذه المعايير مجتمعة مع بعضها ، بهدف الوصـول إلـى تأكيـد              

  .التّوافق بين الفرد والسلوك المنتظر 
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ظروف غير مضبوطة يعاني من النّقص في التّقنـين ، كمـا            لكن يبقى استخدام هذه المعايير في       

استخدامه الالّحق في تطوير التقنيات والمعايير غير ممكن ، وذلك راجع لكون المؤسسات تهمل تقيـيم هـذه                  

 وبالتّالي تحد من استغاللها ألهداف علمية أو تنظيمية ، فهي حتّى في الحـاالت                ؛ % 56.25المحكّات بنسبة   

ةالمتبقيقيقة والكميلمجمل سلوك الموظّف في منصبه بدون اإلشارة إلى المعلومات الد ة تمثّل تقييم نوعي عام.  

  

 :البحث عن التّرشيحـات  

بعد تعريف المنصب ، تبحث المصالح عن المترشّحين بعـدة طرق ، تختلف بـاختالف أهـداف                

ن القطاع العام يميل بشكل واضح إلـى التّرقيـة          وإمكانيات المؤسسة ؛ فيظهر من تحليل إجابات المسؤولين أ        

الداخلية ناسياً أهمية الدم الجديد في تطوير القدرات والكفاءات البشرية ، بينما يعتمد القطاع الخاص أكثر على                 

  .التّوظيف الموسمي بعقود ذات مدة محدودة قابلة للتّجديد 

  

اإلعالنات الصحفية والتّرشيحات التلقائية ، كونهـا       وهذا ال يمنع تفضيل القطاعين معاً ، الستخدام         

  .توفّر كـم هائل من التّرشيحات تشكّل به بنكـاً هامـاَ للمعلومات حول سوق العمل الجزائرية 

  

ومن بين مصادر التّرشيحات الّتي أثارت فضولنا هي النّسبة الهامة للمحسوبية والتّوصيات الّتـي              

ـ  صرحت بها المؤسسات الم    ، وذلك على أسـاس أنّها تمثّـل مصدر ترشـيحات          % 40فحوصة والمقدرة ب

موثوق به ، وترجع لبعض الصالحيات الّتي يتمتّع بها المسؤولون ، ما يوضح الذّاتية ونقص الـوعي الّـذي                   

  .يمتاز بها االختيار المهني في المؤسسات 

  

تي تبحث عن التخصص والموضوعية فـي       إالّ أنّه يبقى األمل في نسبة صغيرة من المؤسسات الّ         

 ، لكن دائماً بنوع من االحتياط والتّشكيك في نـوع           % 10.41المعاهد والجامعات أو المكاتب الخاصة بنسبة       

  .التقنيـات واإلجراءات المستخدمة من طرف هذه المكاتب 

  

عليها المؤسسات بنسبة   وبما أن اإلعالن الصحفي هو الّذي يتصدر مصادر التّرشيحات الّتي تعتمد            

، ارتأينا إلقـاء نظرة على نوع المعلومات الّتي يتضمنها هذا اإلعالن ، ويسمح باجتذاب أحـسن                 % 87.5

  . المترشّحين المالئمين للمنصب 
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 فكان بدوره يوفّر معلومات تستفيد منها المؤسسة أكثر من المترشّح ، لكن يبقى عموماً في مستوى               

موضوعي بالنّسبة ألغلب المؤسسات المفحوصة ، عدا فكرة الهوية المجهولة للمؤسسة في            اإلعالن الصحفي ال  

اإلعالن الصحفي ، أين نجد نسبة هامة من المؤسسات ترفض ذكر اسمها بهدف اجتذاب األشـخاص الّـذين                  

ا ال تجيب سـوى     يحملون الدافعية للمنصب وليس للمؤسسة ، كما تجنّب االتّصال مع المترشّحين خاصة وأنّه            

على التّرشيحات الّتي تراها هامة بالنّسبة لها ، أما باقي التّرشيحات ، فتعمـل علـى تـدوينها فـي بـرامج                      

  . معلوماتيـة لتسهيل استغاللها عند الحاجة 

  

 :االختيار المهني وتقنّياتـه  

لمختلفة بالجزائـر حسب نتائـج المقابالت مع المسؤولين ، ينقسم االختيار المهني في المؤسسات ا

  :إلى ثالثة مراحـل 

وفي هذه المرحلة يقـوم المكلّف بالتّوظيف باختيـار من بين مجمــوع           :  الفـرز األّولـي    -1

التّرشيحات الّتي تصل للمؤسسة ، تلك الّتي تجيب عن شروط اإلعالن ، والّتي تناسب الخصائص والمؤهالت                

ركز المتوفّرة بالمؤسسة ، فيحتفظ بالعـدد الالّزم والكافي لالنطالق         الالّزمة للمنصب ارتكازاً على صفيحة الم     

  .في إجراءات االختيار المهني 

  

يقوم بعد ذلك باستدعاء المترشّحين من أجل ملئ استمارة التّرشيح ، وهي تقنية لجمع المعلومـات                

 وتتضمن المعلومـات    لدى الخواص ،   % 52.17في القطاع العـام و    % 68حول المترشّح تستخدم بنسبة     

وتتعلّق غالباً بالبيانات البيوغرافية ، التّأهيل      .  لدراسة ملف التّرشيح     – حسب وجهة نظر المؤسسة      –الالّزمة  

العلمي ، الخبرة المهنية ونوع المهـام ، بيانات صحية وجسمانية ، جهات مرجعيـة ، األجر واالمتيـازات                 

  .، والّتي تختلف نسبتها بشكل طفيف بين القطاع العام والخاص .. بالمؤسسة المنتظرة ، أسباب الدافعية للعمل

  

 ، قد يجري المترشّحين مقابلة أولية مع إدارة الموارد البشرية ، تكون غالبـاً               للقطاع العامّ فبالنسبة  

. ة عن جميع أسئلته     مفتوحة بهدف تقييم معلوماته اإلدارية واللّغوية ، وتعريفه على المؤسسة والمركز باإلجاب           

، وذلـك    % 12كما توجد حاالت يتدخّـل فيها المختص النّفسي في عملية الفرز األولي بنسبة ضئيلة تمثّل               

بالكشف عن بعض الجوانب الشّخصية والنّفسية للمترشّح ، مع اإلشارة إلى أنّه غالبـاً ما يكون المختص هو                 

  .كز المكلّف باالختيار والتّوظيف نفسه مسؤول الموارد البشرية أو مسؤول المر

  

، وذلك بإخضاع المترشّـحين      % 20أيضاً قد تتدخّـل في هذه المرحلة اإلدارة المختصة بنسبة          

  .    للتّجربة في عين المكان ما يمثّل نوعاً آخر من اإلقصاء 
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لمكان ، وذلـك    فتعتمد المؤسسات على ملفّات التّرشيح والتّجربة في عين ا        القطاع الخاّص   أما في   

  .إدارة الموارد البشرية ، اإلدارة المختصة ، والرئيس الهرمي بنسب متقاربة : من خالل العمل المشترك بين

  

 ظهر من خالل النّتائج أن اللّجوء إلى الفحص المعمـق فـي االختيـار               : الفحص المعّمـق    -2

لدى الخواص ، أمـا بـاقي   % 21.75در بـمن القطاع العام مقابل نسبة ضئيلة تق % 48المهنـي ، يمثّل   

المؤسسات فتعتمد على دراسة الملفّات والمقابلة فقط ، ما يوضح اعتمادها على معلومـات سـطحية وغيـر                  

  .معمقّة في اتّخاذ القرارات بخصوص مصير اآلالف من الشّباب المترشّحين لمناصب العمل الشّاغرة لديها 

  

 نوع التقنيات الّتي تعتمد عليها هذه المؤسسات في القيام بـالفحص     لكن يبقى من الضروري معرفة    

  :المعمق للمترشّحين ، فوجدنـا بأنّه 

ـ               القطاع العـاّم   في    % 44نجد العمل ينقسم بـين اإلدارة المختـصة بـأهم نـسبة مقـدرة بـ

الهرمي ، ومراكز التكوين    ، مع تدخّل طفيف إلدارة الموارد البشرية ، الرئيس           % 24والسيكولوجيين بنسبة   

  .واالختيار سواءاً التّـابعة للمؤسسة أو الخاصة 

  

، وأغلبها اختبـارات الشّخـصية ،        % 48أين تستخدم بالدرجة األولى االختبارات النفسية بنسبة        

،  % 80اختبارات الذّكاء والقدرات العقلية ، دراسة الملفّات وتحرير التّقارير لإلطارات وذلك بنسب تفوق                

  .ثم تأتي االختبارات النّفسية التقنية ، االختبارات الميكانيكية ، وتصغير الوضعيات المهنية بنسب متوسطة 

  

، وهي غالباً مقابالت حسب أهم المواقف في المنصب ،           % 44تعتمد أيضاً على المقابالت بنسبة      

        لكن ما الحظناه هو أنّه غالباً ما تجري هـذه          . ة  أو مقابالت حّل مشكل يجريها المترشّح مع اإلدارة المختص

المقابالت التقنية في مـدة زمنية وجيزة ال تسمح للمترشّح بإثبات كفاءاته ، وال للفاحص باكتـشاف وتحديـد                  

 في اليوم ، ما يتطلّب قـدرة غيـر          07السلوكات المطلوبة ؛ فهو يقوم بعدة مقابالت تصل في متوسطها إلى            

  .لتّركيز في مختلف جوانب الموضوع بنفس الدقة لكّل المترشّحين طبيعية على ا

  

لكن مع ذلك تلجأ نسبة ضئيلة من المؤسسات العمومية إلى استخدام تقنيات أخرى كمحاولة لتعميق               

لمستقبل، مراكز التّقييم ، اختبارات النّزاهة ، التّقييم الذّاتي ، قائمة اإلنجازات ، والسيرة الذّاتية ل              : الفحص مثل 

  .لكن بنسب بسيطة جداً مما يجعل منها استثناءاً لمجمل اإلجابات 
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 فنجد هذه المهمة موكلة إما لإلدارة المختصة أو للرئيس الهرمي المباشر ،             القطاع الخاصّ أما في   

لة الفحص خالل   ، أو بتمديد مرح    % 21.75أين يتم استخدام التّجربة في عين المكان والمقابلة التقنية بنسبة           

كما استخدمت بعض المؤسسات الخاصة الفحص الطبي ، اختبارات تقنيـة          .  % 13.04 مدة التّجريب بنسبة  

  . ووضعيات مصغّرة للعمل ، التّقييم بالثّنائيات ، ودراسة الملفّات وتحرير التّقارير بالنّسبة لإلطارات العليا 

  

     الفحص المعم ة ،          وبالتّالي غالباً ما يتمق للمترشّحين على مستوى الوحدات أو اإلدارات المختـص

  . أين يتم انتقاء أساليب االختيار حسب طبيعة المركز لكن نفسها لكّل المترشّحين لنفس المركز 

  

واعتماداً على نتائج الفحص المعمق أو الفرز األولي فقط ، يقـوم            : مرحلة االختيار النّهائـي     -2

تحليل المالحظات وتحضير الخالصات ونتائج المقابالت ، مـن خـالل المقاربـة بـين               المكلّف بالتّوظيف ب  

مالحظات مختلف األطراف المتدخّلة في إجراءات االختيار المهني ، ومن ثمـة اقتراح ترتيب للمترشـحين               

 .حسب محكّات االختيار المستخدمة 

وذلـك   ،   % 84ذه المرحلة بنسبة    يقوم المدير العـام باإلشراف على ه      للقطاع العمومي    بالنّسبة

األخرى الّتي تتدخّـل فيهـا إدارة المـوارد         وبعض الحاالت    % 52باالشتراك مع اإلدارة المختصة بنسبة      

  .البشرية ، المختص النّفسي ، أو الرئيس الهرمي 

  

لـى  ويرتكز هؤالء في اتّخاذ القرار النّهائي في اختيار أحسن المترشّحين للمناصـب الـشّاغرة ع              

، والّتي غالباّ ما تكون مفتوحة أو عن طريق لجنة بهدف تأكيد النّتائج المحصلة مـن                 % 92المقابلة بنسبة   

كما قـد تعتمد بنسب صغيرة على التّجربة في عين المكان ، الفحص الطبـي ، أو فقـط علـى                   . الفحص  

  .جدول النّتائـج 

  

قرار التّعيين النّهائي حكراً علـى المـدير العـام           فغالبـاً ما يكون اتّخاذ      القطاع الخاصّ أمـا في   

، مع حاالت استثنائية لتدخّل اإلدارة المختصة ، إدارة المـوارد البـشرية ، أو                % 95.65للمؤسسة بنسبة   

  .الرئيس الهرمي 

  

كم ويستخدم لذلك المقابالت المفتوحة أو المختلطة ، بهدف التأكّد من القدرات اللّغوية للمترشّح والح             

كـما قد يعتمد على الفحص الطبي ، أو جدول النّتـائج           . على بعض القدرات اإلدارية والمظاهر الشّخصية       

  .إلصدار حكمه األخير 
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من الواضح أن للمقابلة دور كبير في مختلف مراحل عمليات االختيار المهني بالمؤسسات ، لكـن                

يداً عن الموضوعية في إصدار األحكام ، خاصة إذا ما كانت           استخدام المقابلة كتقنية وحيدة لالختيار يبقى بع      

 ،  0.3المقابلة المستخدمة غير منظّمة وال تتـم في ظروف مقنّنة ، ما يجعل من نسبة صـدقها ال تتعـدى                    

فانحصار أدوات التّقييم في دراسة الملفّات والمقابلة يقـلّل من دقّـة وصدق وثـراء المعلومات ، ويجعـل                

  .ها غير قادرة على التنبؤ بالنّجاح المستقبلي في المنصب من نتائج

  

وهذا مقارنة مع االستخدام الضئيل لالختبارات النّفسية أو التقنية ، رغم فعاليتها العالية في إبـراز                

  .خصائص المترشّحين ، وتأكيد أو نفـي معلومات المقابلة واالنطباعات األوليـة 

  

 :اتخاذ قرار التعيين  

 صالحيات اتّخاذ القرار النّهائي للتّعيين بشكل كبير إلى المدير العام بالمؤسسة ، فنجـد فـي      ترجع

فقط ال يتدخّـل فيها مدير المؤسسة في اتّخاذ قرار التّوظيف ، ويفوض بذلك إمـا                % 24 نسبة   القطاع العام 

ّ بكـّل الحقـوق     القطـاع الخـاص   عام في   إدارة الموارد البشرية أو اإلدارة المختصة ؛ بينما يحتفظ المدير ال          

  .والصالحيات في اختيار الموظّف الجديد 

  

بعد اختيـار بعض المترشّحين واتّخاذ القرارات النّهائية ، يتوجـب على المؤسسة اإلعالم بالنّتائج             

  .وذلك من خالل طرق مختلفة يعتمد عليها القطاعين بشكل متفاوت 

  

 يتم إعالم المترشّحين المقبولين كتابياً وبشكل نظامي ، بينما غالباً ما يتم              أنّه القطاع العامّ فنجد في   

  .إعالم المرفوضين منهم بشكل شفهي وأحياناً مؤقّـت 

  

 فغالباً ما يكون إعالم المترشّحين المقبولين شفهيـاً وبشكل نظامي ، بينمـا             القطاع الخاصّ أما في   

  .هم بالنّتائج وفي حالة اإلعالم فيكون شفهياً وبشكل مؤقّت المترشّحين المرفوضين فال يتم إعالم

  

ومن خالل هذا اإلعالم ، نجد أنّـه غالباً ما توفّـر المؤسسات العمومية معلومات عامـة ونوعية               

للمترشّحين المقبولين والمرفوضين معاً ، بينما تنقسم المؤسسات الخاصة بين فكرة تقديم معلومات عامة وبين               

الشّيء الّذي يجعل من حظوظ حصول المترشّح المرفوض على تقرير          . فض تقديم أي نوع من المعلومات       ر

 أو الخاص ه لمناصب أكثر مالئمة وكفاءاته ، معدومة سواءاً في القطاع العاميشرح أسباب رفضه ويوجه.  
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مترشّـحين المقبـولين    كون المؤسسة ال تهتم سـوى بال      : وقد يرجع ذلك لعدة أسباب ، من أهمها         

واعتبار أي إجراء من هذا النّـوع مضيعة للوقت والجهد ، كما نجد بعض المؤسسات ترفض إعطـاء هـذه                  

  .المعلومات العتبارها سرية وتخص فقط المؤسسة ، أو تجنّبـاً للوقوع في مشاكل مع المترشّحين 

  

 :استقبال وإدماج الموظف الجديد  

ديد واتّخاذ قرار تعيينه ، تقوم المؤسسة باستقباله وإدماجه في محيط عمله،            بعد اختيار الموظّف الج   

 يهدف إلى تعريف الموظّف الجديد على كّل ما يخـص منـصبه ،              -معـد مسبقـاً –وذلك من خالل برنامج     

  .حتّى يتمكّن من مباشرة عمله بشكل صحيح 

  

قبال وإدماج الموظّفين الجـدد ، إالّ       ونجد أن أغلب المؤسسات المفحوصة تعتمد على برنامج الست        

من مجموع العينـة ال تعتمد على هذا النّوع من البرامج ، ما قد يؤثّر سـلباً علـى                   % 25أنّـه تبقى نسبة    

  .نفسية الموظّف وعلى مردودية المؤسسة 

  

لرئيس الهرمي ،    غالباً ما يتحمل مسؤولية االستقبال واإلدماج اإلدارة المختصة وا         القطاع العامّ ففي  

مع بعض الحاالت الّتي تتم فيها هذه العملية على مستوى إدارة الموارد البشرية ، خاصـة فـي المؤسـسات                    

 هـذه   القطاع الخـاصّ  الضخمة أين يتم استقبال وإدماج كّل الموظّفين الجدد وفق برنامج محدد ؛ بينما يوكل               

  .المهمة للرئيس الهرمي واإلدارة المختصة 

  

ويتم البرنامج في مدة زمنية تتراوح غالباً بين يوم وأسبوع ، مع بعض الحاالت الّتي يمتـد فيهـا                  

مكان العمل ، مواقيـت     : ويتضمن بدوره معلومات تخص     . البرنامج إلى شهر أو خالل كامل فترة التّجريب         

، وغيرهـا   ..العمل المتعلّقة بالمنصب  العمل وفترات الراحة ، األجر ، المسؤول المباشر ، التّجهيزات وطرق            

  .من المعلومات الّتي تختلف أهميتها نسبياً من مؤسسة ألخرى ومن قطاع آلخر 

  

، تبقى المدة المحددة إلجراء البرنـامج غيـر         لكن رغم التنوع واالختالف في محتويات البرنامج        

يجب أن تهتم المؤسسة بهذه الفترة بشكل يسمح        ف. كافية مقارنة مع أهميته على مستوى الفرد والمؤسسة معاً          

بإلغاء أي نوع من التخوف لدى الموظّف الجديد ، وإبعاده عن كّل الغموض الّذي يحيط باإلجراءات والـنّظم                  

  .المعمول بها في المؤسسة 

    

من المؤسسات المفحوصة ، بوجود حاالت عـدم تكيف الموظّفين          % 47.92ولقد صرحت لـنا    

  .دد بالمؤسسة ، حيث ذكرت عدة أسباب لذلك الج
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عدم تكافؤ مـؤهالت الموظّـف مـع        :  ، تعود أسباب الصعوبة في التكيف إلى       القطاع العامّ ففي  

هذا مع اإلشارة   . متطلّبات المركز ، سوء االتّصال والعالقات  ، والضغط الّذي تسببه ظروف وأوقات العمل               

ال واإلدماج ، نقص الخبرة ، نقص الدافعية للعمل ، األجـر الغير محفّـز ،              إلى النّقص في إجراءات االستقب    

  .االستغالل وصراع األجيال 

  

فأرجع الصعوبات في تكيـف الموظّفين الجدد إلى عـدم تكـافؤ مـؤهالت             القطاع الخاص   أمـا  

  .عمل الموظّف ، الضغط الّذي تسببه ظروف وأوقات العمل ، ونقص الخبرة والدافعية لل

  

ومع ذلك تصرح المؤسسات المفحوصة بأنّها تنوي اإلبقـاء على سياستها التوظيفيـة ، وال تنوي              

   .% 70.84تغيير أي نوع من إجراءات سيرورة التّوظيف واالختيار المهني بنسبة 

  

ـ              د المنـصب   أما النّسبة المتبقية ، فتنوي التّغيير في تقنيات االختيار المهني واسـتراتيجيات تحدي

بالدرجة األولى ؛ فترغب المؤسسات العمومية تغيير مصادر استقطابها للتّرشيحات ومعاييرها للتنبؤ بالنّجـاح         

في المنصب ، بينما تركّز المؤسسات الخاصة على سياسة اإلدماج ، ما يعتبر خطوة أساسية للبدء في التعديل                  

  .التّنظيمي للمؤسسات بالجزائر 

  

  :  ة الوثائقّيـة  الّدراس-2
  :لقد كانت دراستـنا الوثائقية قائمة على عنصرين هامين ، هـما 

كون إجابات المسؤولين تبقى دائماً ذاتيـة وغير صـريحة ، بخـصوص النّــقاط الـسلبية                 •

 .للتّوظيف ، ما يستوجب تأكيدها أو نفيها من خالل الدراسة الوثائقية 

ر بعض النّقاط الّتي نراها هامة لبحثـنا ، فنقوم بتكملتها عـن            أنّه غالباً ما ينسى المسؤول ذك      •

 .طريق الوثائق المتوفّرة 

  

ولتوضيح النّقاط الّتي توصلنا إليها ، سنقوم بعرضها حسب نوع الوثائق الّتي استطعنا مراجعتها ،               

  :وهي كالتّـالي 

 :مخطّطات التّوظيف للمؤّسسة  

طيطية للمؤسسة لكن على المدى القصير ، فهـي توضـح          وهي مخطّطات تدخل في السياسة التّخ     

  .برنامج التّوظيف للسنة القادمة فقـط 

  



  327

نجدها غالبـاً في القطاع العام وبالمؤسسات الضخمة ، أين توضح مخطّـط التّرقيـة الداخليـة ،                 

  .التّقاعد ، وبعض حاالت إعادة الهيكلـة 

  

نوع العمليات ، نوع الوثـائق المـستخدمة ،         :  يبرز   وهي عمومـاً موضحة إداريـاً بشكل دقيق     

  .والمشرف عن كّل عمليـة 

  

 :طلب الحاجة للتوظيف  

سـبب  : وهو في الغالب بسيط وسطحي سواءاً في القطاع العام أو الخاص ، أين يتضمن غالبـاً                 

 الضرورية لذلك ، هـذا      شغور المنصب ، اسم ورقم مركز العمل ، المستوى الالّزم لشغله ، وأحياناً الخبرة             

  .مع بعض الحاالت النّادرة الّتي يتم فيها ذكر المهام والمسؤوليات األكثر بروزاً 

  

 :اإلعالنات الّصحفية  

وهي عمومـاً توافق الوصف الّذي جاء في عرضنا لبيانات المقابلـة ، مـع ذكـر أن إجابـات                   

 نقوم بتعديل اإلجابات من خالل مراجعتنا الدقيقة        المسؤولين لم تكن توافق جميع خصائص اإلعالن ، بل كنّا         

  .لكّل عناصره 

  

  :استمارة التّرشيح  

نفـس الشّيء بالنّسبة الستمارات التّرشيح ، غير أن الفكرة هنا كانت في أن المسؤول كان ينـسى                 

  .ذكر بعض النّقاط ، وبالتّالي كان عملنا مكمالً ألجوبة المسؤولين 

  

ع العام يطلب معلومات شخصية وبيوغرافية أكثر من القطاع الخاص ، بينمـا             والحظنا بأن القطا  

  .يركّز هذا األخير على المعرفة األدائيـة للمترشّح من تكوينات وخبرات مهنية 

  

  :تقرير نتائج عملية االختيار  

  :قارير  أنواع من الت03ّفي الحاالت الّتي تمكّـنّا فيها من مراجعة تقرير النّتائج ، صادفنا 

ونجدها أكثر في مراكز التّكوين والدراسات الخاصة ، كما في اإلدارات           : تقارير كمية ودقيقة     •

الّتي تعتمد على السيكولوجيين في القيـام بالفحص المعمق ، أين تقدم النّتائج مرتّبة في جدول يبـين نتـائج                   

 . بمالحظات المقابالت المترشّحين عن طريق تقييمات رقمية لكّل اختبار ، مرفوقـاً
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وهي تقارير تحمل تقييمات نوعية من خالل مالحظات حـول كــّل            : تقارير نوعية وعامة     •

، وذلك بخصوص القدرات العامـة ، المعـارف اإلداريـة           ) هـذا إن وجدت  (مرحلة من مراحل االختيار     

 .واللّغوية ، وبعض المظاهر الشّخصية 

 يمكن تسميته بذلك ، حيث يتمثّل في ورقة تحمل الموافقة مع            ونوع آخر من التّقارير والّذي ال      •

  .مالحظة عامة ، من كّل األطراف المتدخّلة في عملية االختيار 

  

  :استمارة التّقييم لفترة التّجريب  

وهي غالباً عامة ونوعية ، تحمل بدورها تقييمات حول بعض المحكّات المـستخدمة والمظـاهر               

الرئيس الهرمي المباشر بموافقة اإلدارة المختصة ، إلى إدارة المـوارد البـشرية أو              الشّخصية ، يبعث بها     

  .المدير العام في بعض المؤسسات الخاصة 

  

ونجدها تترجم الموافقة من خالل مالحظات عامة ، مبوبـة من خالل أهم المحاور الّتي تحـددها                

  .وافق مع متطلّبات المنصب المؤسسة وتراها مناسبة للتنبؤ بالنّجاح والتّ

  

 وأخيراً ، وبعد العرض التّفصيلي لنتائـج البحث الميداني ، والّتي كانت تصبـو لإلجابـة عـن                

التّساؤالت المطروحة في إشكالية البحث ، توصلنا من خالل تحليل ومناقشة النّتائج إلى إيجاد األجوبـة عـن                 

  :أسئلـة بحثـنا 

المتّبعة بالمؤسسة ، نجد أن أغلب المؤسسات تتّبع إجـراءات          فبخصوص السياسة التّوظيفية     

كالسيكية وإدارية بعيدة عن التّخطيط العلمي ، وقائمة غالباً على سد حاجات استعجالية للتّوظيـف أو وفـق                  

 .مخطّطات التّرقية والحراك الداخلي بشكل روتيني 

: دة بشكل واضح في مرحلتين همـا        أمـا سيرورة التّوظيف واالختيار المهني ، فهي محدو        

الفـرز األولي ، واالختيار النّهائي ؛ وذلك اعتماداً على إجراءات شكلية وتقييمـات ذاتيـة ، عـدا بعـض                    

 ة في القطاع الخاصخمة ، وحاالت استثنائية الضسات العموميالمؤس. 

ن لـسيرورة االختيـار ،      وفيـما يخص التّقنيات ، فهي تتبع في مسارها المرحلتين السابقتي          

 على دراسة ملفّـات التّرشيح والمقابلة ، مع العلم أن ذلك يتم في غيـاب التّقنـين                 -غالباً-وذلك بارتكازها   

 .والضبط لظروف إجرائها ، مما يميز نتائجها بقلّـة الصدق والموضوعية 

            والخاص في الواقع القطاعين العام بنسب متقاربة ، عـدا      وما سبق ذكره من نتائج ، يخص 

بعض االستثناءات الّتي تميز المؤسسات العمومية الضخمة عن المؤسسات الخاصة ، وذلك من حيـث أنّهـا             

تهتـم بالجانب اإلداري والتّنظيمي أكثر من المؤسسات الخاصة ، لكـن يبقى الجانب التّقني والموضـوعي               

 .اتية في أغلب المؤسسات في التّوظيف واالختيار يعاني من القصور والذّ
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  : خاتمة واقتراحات -4
نظراً للتّعقيد المتزايد للمنظّمات النّاجم عن عولمة االقتصاد ، تظهر ضرورة خلق وإبداع وسـائل               

واستراتيجيات جديدة لمواجهة هذه الوضعية ؛ فلقد أفرزت األوضاع الحالية ، متطلّبات جديدة وصارمة فـي                

   وال ؛ فأصـبحت هـذه                مختلف المجاالت ، وأيسات يعني الزنوع من التّهاون أو التّقصير في تسيير المؤس 

  .األخيرة مجبرة على اتّباع مقاييس علمية وموضوعية للحفاظ على بقائها في النّظام االقتصادي 

  

ونجاح المؤسسة مرتبط بمدى تطور وتفتّح العنصر البشري لـديها ، وبقـدرتها علـى تطـوير                 

األفراد معاً في نسق متبادل باتّجاه االستخدام الجيد للكفاءات ؛ فالمردودية االقتصادية غير كافية              النّشاطات و 

بدون التكلّم عن الفعالية الفردية ، وذلك من خالل اختيار الزمالء المناسبين ، وتوزيع األدوار لتحقيق أهداف                 

  .المؤسسة 

  

والحقيقية للتّوظيف مع كّل نجاحاتـه ، خـصوصياته ،          لذلك حاولنا الكشف عن التّطبيقات اليومية       

إرغاماته ، ونقائصه ، ومحاولة تسليط الضوء على العوامل الّتي لم يتم التعـرض لهـا ؛ كـون موضـوع           

التّوظيف واالختيار المهني يمس بكّل المجاالت ، ويمكن اعتباره كمفتاح لالقتصاد ، باعتبار اليـد العاملـة                 

  .ل األساسية لإلنتاج ، وتؤثّر بدورها على الحياة االقتصادية واحدة من العوام

  

ومن أبرز العوامل الّتي تساعد الفرد على نجاحه في مهنته وتكيفه معها ، هي تلك الّتي تعود إلـى            

 مدى قدراته ومعارفه في تلك المهنة ، كما درجة ميوله واتّجاهه نحوها ، وبالتّالي يكون عضواً فعاالً ومنتجاً                 

  . في ميدان عمله ؛ ويكون عكس ذلك ، إذا لم يستطع أن يلم بجوانبها ويندمج فيها 

   

ويتم ذلك من خالل استخدام المؤسسات للدعائم الصحيحة وفق منهج علمي وأخالقي ، يجعل منها               

              مات األساسيه جهودها حسب المقوة ومتماسكة في المجتمع ، وما عليها إالّ أن تخطّط وتوجة لمجتمعنا ،   قوي

  .وإعداد برامج ومناهج تتماشى مع الواقع العلمي واالقتصادي 

  

. وفي إطار البطالة الحالية ، يصبح فشل عملية التّوظيف صعباً ، وتكون بذلك فرص النّجاح أكثر               

خاصة وأن عدد المتخرجين يزداد بسرعة أكثر من حاجات السوق ، أين تغيرت بـذلك الحاجـات ودفعـت            

ة العاملـة        " مهنة  /رجل" سات إلى االبتعاد عن التفكير بالتّوافق الكالسيكي        بالمؤساتّجاه االسـتخدام للقـو ،

إالّ أنّه من الصعب في هذه الحالة ، التنبؤ بالكفاءة المستقبلية في المنـصب ، ذلـك أن مـسؤول                    . المتوفّرة  

  . المعهدية التّوظيف أو الرئيس المباشر ال يعتمد على نفس طرق التّقييم
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ما يدفعنا إلى اإلشارة لضرورة االهتمام بموضوع التّوظيف واالختيار المهني ، لما يعود به مـن                

فوائد جمة ، إذا ما استغلّه المسؤولون والنفسانيون والمختصون في التّوجيه المهني على أحسن وجه ، مـن                  

 الكافي ، وبالتّالي اإللمـام بكـّل النّـشاطات          خالل تسليط األضواء على النّشاطات الّتي لم تحضى باالهتمام        

المهنية والتقنيات الحديثة ، ومحاولة وضع كّل فرد في المنصب الذي يالئم قدراته ، ميوله ، سـوق العمـل                    

واالقتصاد الوطني ؛ وبذلك نتخلّص من سلبيات الذّاتية والمناهج الالّعقالنية ، كما نضمن فعالية األفراد فـي                 

بالً ، باعتبارهم يحتلّون المراكز األكثر تالئماً مع قدراتهم ، وبهذا فسيحقّقون أعلى درجات النّجاح  مهنهم مستق 

.  

  

ولقد حاولنا من خالل بحثنا هذا ، معالجة موضوع التّوظيف واالختيار المهني من جميع جوانبه ،                

 وأن يـساهم فـي تجنّـب        بطريقة تجعل منه دعماً آخر للدراسات الّتي سبق وأن أجريت حول الموضوع ،            

الوقوع في سلوكات خاطئة ومنحرفة ، وتوجيه المختصين والمسؤولين والباحثين فـي هـذا المجـال نحـو        

  :المسارات المكلّلة بالنّجاح ، من خالل بعض النّقاط الّتي ارتأينا إبرازها والتّذكير بأهميتها ، وهي 

في التّوظيف واالختيار المهني ، واعتماد      دعوة المؤسسات إلى الخروج من البرامج التقليدية         

المقابلة ، بيان الـسيرة     : مناهج تقييم واختيار أكثر صدقاً وتنبؤاً بالسلوكات المهنية ، عدا الثّالثي الكالسيكي             

 . ، ودراسة الملفّات C.V الذّاتية 

 .ختيار تفضيل التدخّل المبكّر للمختص النّفسي في المراحل األولى من التّوظيف واال 

التّركيز على دراسة وتحليل مراكز العمل في ظّل السياسة التخطيطية للمؤسسة ، وذلك من               

خالل إدراج األهداف والمتطلّبات المستقبلية للمراكز على شكل سلوكات وكفاءات مهنية ، تـستخدم الحقـاً                

 .كمعايير لالختيار المهني 

 النقدية اتّجاه المشاكل االجتماعية فـي مجـال         تبنّي المختص النّفسي في التّوظيف للقدرات      

 .التّطبيق ، وذلك للتمكّن من مواجهة صراع المصالح 

كما يجب على المختص النّفسي أن يكون المحدث للتّغيير ، وأن يركز اهتمامه على توسـيع                 

 .المهام وتكييف الفرد مع وضعية العمل 

        معلوماتي هام قة          أن يقوم الفحص النّفسي على كمراسـات المـسبخاصة فيما يتعلّـق بالد ، 

 .للسلوكات المهنية في وضعية العمل ، فهي تعطي نتائج ممتازة لكّل المهن من نفس العائلة 

وعلى المختص النّفسي أن تكون لديه الخبرة الكافيـة ، وحـسن االتّـصال مـع مختلـف                   

 .المستويات الهرمية وطبقات األعمار داخل المؤسسة 

ن لدى المختص النّفسي مستوى معـين مـن التخـصص ، كالكفـاءة اإلحـصائية                أن يكو  

والمعلوماتية ، وعلى علم بمستجدات ميدان التّوظيف واالختيار ، وقـادر علـى وضـع طـرق ومعـايير                   

 .موضوعية 
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ضرورة مراجعة وتحسين مناهج التّقييم ، فهي واحدة من المهام األساسية الّتي يتعرض لهـا     

ي الموظّفين ، وذلك من حيث طبيعة العمل وسوق اليد العاملة ، فيجب االهتمام بتحسين نوعية هـذه                  مسؤول

 .الطّرق ، كما تحديد وتطوير كفاءات الموظّفين الحاليين 

، فبما أن العمل أصبح يجـري عبـر         " منتوج  /سوق" أن تقوم المؤسسة بالتّسويق المتبادل       

االتّصال بدون أية حدود سواءاً في الزمان أو المكان ، ظهرت أهمية عامـل              الشّبكات المعلوماتية ، وأصبح     

 .الذّكاء وضرورة االستخدام األمثل للعقول واتّصالهم 

االهتمام بصورة المؤسسة وبطريقة استقبالها وإعالمها للمترشّحين ، هو من أهـم العوامـل               

 ننسى بأن االختيـار والتّوظيـف هـي سـيرورات           الّتي تجذب المترشّح الجيد وتحافظ عليه ؛ فيجب أن ال         

 .  اجتماعية ، تسمح للمؤسسة بتقييم المترشّحين وللمترشّح بالتعرف على المؤسسة 

أما عامل االقتصاد ، فهو وحده كافي كسبب الختيار نظام موضوعي لتوظيـف األفـراد ،                 

مالي مـرتبط باسـتخدام المتنبّئـات الـضعيفة         يكون قادراً على تقييم عدد كبير من المترشّحين ؛ فالتّبذير ال          

 .والتقنيات المريبة والالّأخالقيـة 

العمل ضمن إطار قانوني محدد ، فال يمكن أن تكون هناك سيطرة قانونيـة بـدون وجـود                   

قواعد وقوانين تحدد عملية التّوظيف واالختيار ، ووجود هياكل تحكم وتضمن احترام هذه القوانين وتطبـق                

 .  وبات عن التّجاوزات الممكنة العق

يجب أن تبحث المؤسسات والنّقابات عن طريقة مالئمة لتوظيف المستخدمين ، تؤدي إلـى               

 .المردودية االقتصادية والفعالية االجتماعية الّتي ترضي جميع األطراف 

لمشاكل النفسية  تكثيف الجهود المبذولة حول عملية التّوجيه واإلرشاد المهني ، وذلك تفادياً ل            

والمهنية الّتي يقع فيها الشخص ، إذا تم توجيهه توجيهاً ال يالئم استعداداته وميوله ، وبالتّالي بدل أن يتكيف                   

ويندمج في منصب عمله لتحقيق مستويات إنتاج وعمل ممتازة ، سيجد نفسه يتخبط في مـشاكل مختلفـة ،                   

 .اته وكفاءاته المهنية والشّخصية سببها عدم التّوافق بين منصب عمله وبين قدر

   

إال أن ذلك يبقى مرتبطاً بالمجتمع الجزائري وبخصائصه االجتماعية والثقافية ، مما يـدفعنا إلـى                

التّأكيد على ضرورة اهتمام الباحثين في علم النفس بوضع برامج تقييم وتنمية عمليات التّوظيـف وتقنيـات                 

  . مع الواقع المهني بالمجتمع االختيار المهني ، بشكل يتماشى
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فأمام متطلّبات المحيط االقتصادي المعقّدة والمتقلّبة ، نحاول بدورنا تقديم بعض االقتراحات الّتـي              

  :نأمل في أن تساهم في حّل بعض المشاكل المتعلّقة بالتّوظيف واالختيار المهني ، وهـي 

       وق ، تقنيلمتطلّبات الس ر المستمرات جديـدة وبالتّـالي كفـاءات        يتطلّب التغيات وتكنولوجي

جديـدة ، فعلى المؤسسات أن تتّجه نحو التّوفيق الكمي والنّوعي لطاقاتها البشرية ، مـن خـالل عمليـات                   

 .توظيف واختيار األفراد المناسبين لسياسة المؤسسة المستقبلية وليس فقط الحالية 

تبار الوضعية الراكدة لـسوق العمـل ، وتحـاول          أن تأخذ المؤسسات االقتصادية بعين االع      

تكييف سياستها التّوظيفية وتقنياتها لالختيار المهني ، مع مرور مجتمعنا من سياسة توفّر العمل إلى سياسـة                 

 .  ندرة العمل 

يتعذّر استخدام التقنيات واالختبارات بنفس خواصها المأخوذة مـن مجتمعاتهـا األصـلية ،               

ائج بنفس الفعالية والنجاعة في ميدان العمل ؛ وبالتّالي ندعو المختصين والباحثين في علم              والحصول على نت  

النّفس وخاصة القياس النّفسي ، لالهتمام بدراسة توافق التقنيات المتواجدة مع خصائص المجتمع الجزائري ،               

  .من خالل ترجمتها وتقييمها في ظّل الضوابط اللّغوية والثّقافية لمجتمعنا

محاولة تقليص التّباعد الثّقافي والعلمي بين المؤسسات التعليميـة والتكوينيـة والمؤسـسات              

االقتصادية ، وبناء جسر رابط بين المسؤولين عن المؤسسات االقتصادية ونوعية اإلطارات المتخرجة مـن               

 .المعاهد الجامعات 

         وق          أن يأخذ نظام التّعليم العالي بعين االعتبار ، تنور مناصـب العمـل فـي الـسع وتطو

 .االقتصادية ، والعمل على تكوين إطارات وموظّفين حسب الحاجات المستقبلية لهذه السوق 

المطالبة بالتّقييم النّظامي لمحتوى البرامج التعليمية والتكوينية ، ومـدى سـدادها لحاجـات               

 السوق الوطنية ؛ وبالتّالي الدعوة لالبتعاد عن        اإلطارات من التّكوين القاعدي في االختصاصات المطلوبة في       

 .أقصى درجات التّنظير األكاديمي ، واالقتراب أكثر من مشاكل الواقع االقتصادي 

                ة مع المعاهد والجامعات ، لمعالجـة القـصور الّـذي يمـسسات االقتصاديتعاون المؤس

ن حول تحديد حاجات المؤسسات الكمية والنوعية       السياسات التوظيفية ، وذلك بتنظيم دورات تكوين للمسؤولي       

 .من الطّاقات البشرية ، وتسييرها حسب أهداف ومخطّطات المؤسسة 

تشجيع التّنظيمات الجمعوية وخاصة الجمعيات النفسية ، في اتّجاه تكثيف النّـشاطات الّتـي               

وتكوين مختصين في مواجهـة وحـّل       تهدف للبحث في مشاكل القياس النّفسي ، ضبط وتقنين االختبارات ،            

االقتصادية وتكييفها مع الثّقافة المحلية ؛ وذلك بلعب دور الوسيط بين نظام التّعليم العـالي               -المشاكل النّفسية 

  .    والمؤسسات االقتصادية ، للوصول إلى نوع من االستقرار النّفسي واالجتماعي واالقتصادي ألفراد المجتمع
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الملحــق
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   دليل المقابلـة 
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  جامعة الجزائر
  معهد علم النفس وعلوم التربية

  علم النفس العمل والتنظيم
  
 
 

    

  دليـل مقابلـة لتحضيـر رسالـة ماجستيـر
  

في إطار تحضير رسالة ماجستير في علم النفس العمل والتّنظيم ، حول موضوع التوظيف في 

سيرورة عملية اختيار الموظّفين ، نرجـو منكم اإلجابة بكّل صراحة عن األسئلة الّتي المؤسسات الجزائرية و

  .سيتم طرحها ومناقشتها ، مشكورين على مساهمتكم في إتمام وتطوير هذا البحث 

    

 ـة ، ولن يتـمعة من خالل هذه المقابلة ستبقى سريالمعلومات المجم ونلفت انتباهكـم ، إلى أن

  .الّ ألهداف علمية بحتـة استغاللها إ

  

  

  

  معلومات عاّمة حول المؤّسسـة:  المحور األول -1

   ما اسم مؤسستكم ؟-1-1

...................................................................................................  

   ما نوع القطاع الّذي تعملون في إطاره ؟-1-2

  عام                خاص                          

   ما هو عدد العمال بمؤسستكم ؟ -1-3

.............................................................  
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  : يتعلّق طبيعة التّوظيف القائم بالمؤّسسـة :  المحور الثاني -2

  ة في المؤسسة ؟ ما هي االحتياجات التي كانت منطلق عمليات التوظيف القائم-2-1

   استجابة لمتطلبات حالية للمؤسسة-     

   تخطيط لتغييرات مستقبلية ، وتحويالت تكنولوجية  -     

   متابعة للمسار المهني والحراك الداخلي للموظّفين ؟ -     

   التّقييم النّظامي للوضع الداخلي بالمؤسسة ؟-     

  ....................................................................................... أخرى-     

   من يقوم بإجراء العملية التوظيفيـة في المؤسسة ؟-2-2

   مصلحة داخلية    -     

   مكاتـب خارجية  -     

   مديـر المؤسســة -     

  ستشارين  إذا تمت عمليـة التوظيـف عن طريق مصلحة داخليـة ، فمـا هو عـدد الم-2-3

  ........................القائمين عليها ؟   " الفـاحصين" 

   ما نوع مؤهالت المستشارين في المؤسسة ؟ -2-4

   تكوين سيكولوجي -     

   تجاري – تكوين اقتصادي -     

   آداب – إداري – تكوين قانوني -     

   تقني - تكوين علمي -     

  ................................................................................. آخر أذكره -     

   من بين مصادر التّرشيحات التّالية ، ما هي المصادر الّتي تفضلها مؤسستكم ؟-2-5

   اإلعالنـات الصحفية    -     

   التّرشيحـات التلقائية   -     

  المعاهد ، المدارس العليـا ، والجامعـات -    

   الترقية الداخليـة-     

   النقل ، التحويـل -     

   التوصيـات ، والمحسوبيات -     

   الوكالة الوطنية للتشغيل-     

   مكاتب التوظيف الخاصة-     

  .................................................................... أخرى أذكرها ، ولماذا؟-     



  337

  : ي نشر شغور المنصب على اإلعالن الصحفي ، هل يذكر في هذا األخير  إذا اعتمدتم ف-2-6

   اسم وعنوان المؤسسة ؟-      

   نوع القطاع ؟-      

   سبب شغور المنصب ؟-      

   وصف وجيز للوظيفة ؟-      

   توضيح المهام األكثر أهمية ، والشّروط األكثر بروزاً ؟-      

  لوب ؟ مكونات الملف المط-      

   معلومات تخص طرق تقديم طلبات التّرشيح ؟-      

  ................................................................................... غيرها -      

   هل يتم اإلجابة عن جميع طلبات التّرشيح الّتي تصل المؤسسة ، رداً عن اإلعالن الصحفي ؟-2-7

                                   ال    نعـم               

  ........................................................................................... ولماذا ؟-     

  

  معلومات تخّص األسس العلمّية لالختيار المهنـي  :  المحور الثالث -3
  

  منصب ؟ ما هي استراتيجيات تحديد ال-3-1

   تعريف الوظيفة -    

   إعداد صفيحة المركز  -    
   ...................................................................أخرى أذكرها -   

   من المسؤول عن إنجاز تحليل المركز ؟-3-2

   أرغونومي – مختص نفسي -     
  إدارة الموارد البشرية  -    

  لمختصة   اإلدارة ا-     

   بالتّعاون بينهم  -     

  ............................................................................ آخرين أذكرهم -     
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   ما نوع التقنيات الّتي تعتمدون عليها في تحليل المراكز ؟-3-3

ت إدارية ، قوانين داخلية ، دفاتر األعباء ، دليل منظامات ، مذكّرا:  تحليل الوثائق المتعلّقة بالمركز -     

  ......الصيانة 

صفيحة المركز ، سلم :  المبيان النّظامي لخصائص العمل ومؤهالت التّطبيق ، ألية وضعية عمل -     

  ..القدرات 

  ....المفتوحة أو المنظّمة ، المتواصلة أو اآلنيـة ، المسجلة أو المباشرة:  المالحظة -     

  المقابلة مع العمال والخبراء :  جمع المعلومات الشّفهية -     

   تصغير وضعيات العمل والتّجريب-     

  .............................................................................. أخرى أذكرها -     

  لمنصب ؟  ما نوع المعاييـر المستخدمة كمتنبئـات للنّجاح في ا-3-4

   اإلنتاج أو المبيعات-    

   التّكويـن-    

   التغيـب-    

   االتّصال والعالقـات-    

   تقييـم الرئيـس المبـاشر والزمـالء-    

   الحوادث-    

   المسار المهني-    

   التجربة في عين المكان-    

  ......................................................................................... غيرها-    

   هل يتبع استخدام هذه المعايير نوع من التقييم بعد عملية التوظيف -3-5

                         ال                   نعـم   

  ,.......................................................................................... وكيف ؟-

  

  معلومات حول التقنّيات المستخدمة في عملية االختيار المهنـي:  المحور الرابع -4

   ما نوع االختيار المطبق في المؤسسة ؟-4-1

   دراسة طلبات التّرشيح -     

   مقابـالت  -     

   فحص معمـق  -     

  ............................................................................... أخرى ، أذكرها -     
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   ما نوع التقنيات المستخدمة في عملية االختيار ؟ وما نوع استخدامها ؟-4-2

   

  اختيار نهائي  فحص معمق  فرز أولي  تقنيات االختيار                مراحل االختيار

        إستمارة التّرشيـح

        المراجع والشّهـادات

        المكانالتّجربة في عين 

        المقابـالت

        االختبارات النفسيـة

        مراكز التّقييـم

        االستبيانات البيوغرافيـة

        الفحص الطبـي

        التقييـم الذّاتـي

        التقييـم بالثنائيـات

        اختبارات النّزاهـة

        قائمة اإلنجـازات

        السيرة الذّاتية للمستقبـل

        اقتناص الكفـاءات

  ................................أخرى أذكرها

..............................................  

      

  

   من يشرف على استخدام هذه التقنيـات ، في كّل مرحلـة ؟-4-3

  اختيار نهائي  فحص معمق  فرز أولي  اإلشراف                  مراحل االختيار

        رئيـس المؤسسـة

        رة المـوارد البشريـةإدا

        اإلدارة المختصـة

        مختـص نفسـي

        الرئيـس الهرمـي

        ...............................آخر أذكره
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   هل تعتمد مؤسستكم على استمارات ترشيح ؟-4-4

                         ال            نعـم   

  :ل تضم هذه األخيرة معلومات حول  ، فهنعـم إذا كانت اإلجابة بـ-4-5

  ؟... اسم ، جنس ، تاريخ ومكان االزدياد :  بيانات شخصية -       

  تناسب صحة المترشّح مع شروط المنصب ، وخلوه من األمراض المعدية ؟ :  بيانات صحية وجسمية-       

درس بها ، المؤهالت الّتي يحملها ، تاريخ       المدارس والجامعات الّتي :  بيانات تتعلّق بالتأهيل العلمي -       

  ؟... حصوله عليها ، اللّغات الّتي يتقنها 

األعمال الّتي مارسها ، الجهات الّتي عمل بها ، المدة الّتي :  بيانات حول الخبرة المهنية السابقة -       

  ؟.... قضاها فيها ، أسباب تركه لعمله 

  جهات الّتي يمكن الرجوع إليها للتأكّد من دقّة البيانات الواردة في طلب الترشيح ؟ بيانات تتعلّق بال-       

  : خالل إجرائكم لمقابالت االختيار والتوظيف ، هل تقومون بـ -4-6

   طرح أسئلة محددة مسبقاً ، في إطار مخطّط نموذجي لكّل المترشّحين ؟-       

 للقائم بالمقابلة وللمترشّح الحرية في تحديد المناقشة ؟                         االعتماد على أسئلة عامة ، تترك-      

   وضع أسئلة حسب أهم المواقف الّتي يمكن للموظف التعرض إليها خالل ممارسته مهام منصبه ؟-      

   الخلط في المقابلة بين األسئلة المفتوحة والمخطّطة ؟-       

   توجيه أسئلة انتقادية وهجومية ، بهدف إرباك المترشّح ؟-       

   الطّلب من المترشّح حّل مشكل ما ، يتعلّق بالمنصب المرغوب ؟-       

   إجراء مقابالت جماعية لعدة مترشّحين في وقت واحد ؟-       

   االستعانة بلجنة إلجراء المقابلة واتّخاذ القرار ؟-       

  .................................................................................. غيرها -       

   كم يستغرق إجراء المقابلة مع المترشّح ، من الوقت ؟-4-7

   دقيقة15 أقّل من -      

   دقيقة30 إلى 15 من -      

   سا1.30 إلى 45 من -      

   الوقت غير محدد -      

  الل عملية التوظيف ، كم تجرون من مقابلة في اليوم ؟ خ-4-8

   وأكثر   8                         5-7                        1-4            

   هل تعتمدون في عملية االختيار المهني على اختبارات نفسية معينة ؟-4-9

                         ال               نعـم   
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  :  ، فهل تعتمدون على اختبارات من نوع نعـم إذا كانت اإلجابة بـ-4-10

   اختبارات الذّكاء والقدرات العقلية ؟-      

  الحركية ؟- اختبارات القدرات الميكانيكية والحسية-      

   اختبارات الميول واالتجاهات ؟-      

   اختبارات الشخصية ؟-      

   اختبارات طبية ؟-      

   الوضعيات المهنية المصغّرة ؟-      

   لعب األدوار ؟-      

   دراسة ملفّات ، وتحرير تقارير ؟-      

  ................................................................................... غيرها -      

  :  ما نوع التّقارير المقدمة حول عملية االختيار ؟ هل هـي -4-11

                      ال يوجد                        كتابية          شفهية        

  : إذا كانت التّقارير كتابية ، هل تتراوح بين -4-12

   صفحات   08        أكثر من  صفحات   -7-4          صفحات   1-3        

   ؟ ما نوع المعلومات الّتي يحتويها التّقرير الكتابي-4-13

   معلومات شخصية ، نتائج دراسية ، وخبرات سابقة -     

   معلومات طبية وحسية-     

   قدرات عقلية ، معارف إدارية ، واللّغات األجنبية-     

   معارف وقدرات خاصة بالمنصب-     

   أسلوب العمل والمظاهر الشّخصية -     

   المؤسسة عالقة المعلومات بمتطلّبات المنصب وأهداف-     

  ..................................................................................... غيرها -     

  

  :معلومات حول عمليـة اتّخـاذ قـرار التّعييـن : المحور الخامس 
  

   من يحمل صالحية اتّخاذ القرار النهائي والتّعيين ؟-5-1

  ة  إدارة الموارد البشريـ-     

   اإلدارة المختصـة -     

   مدير المؤسسـة -     

  .........................................................................      غيرهـم ، أذكـره -    
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   كيف يتم إعالم المترشّحين بالنّتائج ؟-5-2

           كيفية اإلعـالم بالنّتائـج  ـاًشفهي  كتابيـاً

  مؤقّتـاً  نظاميـاً  مؤقّتـاً  نظاميـاً  المترشّحين

          المقبوليـن

          المرفوضيـن

 

  ، ما نوعها ؟نعـم  إذا كانت اإلجابة بـ-5-3

  نوعية وغير رسمية  دقيقة وكميـة  عامـة وشاملةالمترشحين          نوع المعلومات  

        المقبوليـن

        المرفوضيـن

  

 المرفوض على تقرير ، يفسر أسباب رفضه ويوفّر توجيها للمناصب األكثر  هل يحصل المترشّح-5-4

  مالئمة لقدراته ؟

                         ال              نعـم   

  : إذا كان هناك رفض لفكرة قراءة التّقرير ومناقشته مع المترشّح ، فهل ذلك يعود إلى -5-5

  لية ؟ رفض اإلدارة دفع تكاليف هذه العم-     

   رفض اإلدارة لفكرة خروج أي نوع من المعلومات واعتبارها سرية ؟ -     

   اهتمام اإلدارة فقط بالمترشّحين المقبولين ؟-     

   اعتبارها مضيعة للوقت ؟-     

   رفض المختص فكرة انتقاد نتائجه وتقنياته ؟-     

  ................................................................................. أخرى أذكرها-     
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  :يتعلّق بعملّية االستقبال واإلدمـاج القائمة في المؤّسسـة :  المحور السادس -6
  

   هل تعتمد المؤسسة على عملية استقبال وإدماج للموظف الجديد ؟-6-1

                         ال             نعـم   

  : ، فهل يحتوي نظام االستقبال على المعلومات التالية نعـمانت اإلجابة بـ إذا ك-6-2

   مكان العمل ؟-     

   التجهيزات الّتي تكون تحت تصرفه ؟-     

   وسائل اإلعالم واالتّصال الداخلية ؟-     

   زمالءه في العمل ؟-     

   المسؤول المباشر عليه ؟-     

  ا يقتطع منه ؟ كّل ما يخص راتبه وم-     

  طرق تسجيل الدخول والخروج ، فترات الراحة ؟:  مواقيت العمل -     

   طرق إجراءات العمل ؟-     

   هيكلة المؤسسة ، انطالقاً من نظام المؤسسة ؟-     

  ................................................................................... غيرها -     

   كم تدوم فترة االستقبال واإلدماج للعامل الجديد في المؤسسة ؟-6-3

..............................................................................................      

   من المسؤول عن استقبال وإدماج الموظّف الجديد في المؤسسة ؟-6-4

    إدارة الموارد البشريـة-    

   اإلدارة المختصـة-    

   مدير المؤسسـة-    

   الرئيس الهرمي أو الزمالء -    

  .......................................................................... غيرهـم ، أذكره -    

   هل يجد الموظّفين الجدد صعوبة في التكيف ؟-6-5

           ال                           نعـم   

  :، هل يعود ذلك إلى نعـم  إذا كانت اإلجابة بـ-6-6

   نقص في إجراءات اإلستقبـال واإلدماج ؟-    

   عدم تكافؤ كفاءات الموظّف الجديد مع متطلّبات المركز ؟-    

   سوء اإلتّصال والعالقات مع الزمالء والرئيس الهرمي ؟-    

 ......................................................................... أخرى ، أذكرهـا -    
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                                                              ALGER LE ................................... 
 
 
 
 
 
                                                    A Monsieur  
                                   Le responsable de département des 
                                               ressources humaines  
                                                                                                                        
                            

 
Objet : demande d’entretien 

 
 
 
                                                    Monsieur,  
                          Dans le cadre d’une thèse de magistère en psychologie de 

travail et de l’organisation relatif à la politique de recrutement , j’ai 

l’honneur de venir très respectueusement solliciter votre haute 

bienveillance , de bien vouloir accepter ma demande d’entretien avec le 

responsable de recrutement , afin de mieux connaître le processus de 

recrutement des individus adopté par votre entreprise . 

 

                          Dans l’espoir de voir aboutir ma démarche et comptant 

sur votre compréhension , veuillez me faciliter , monsieur, l’accès à votre 

département et recevoir mes salutations les plus distinguées .  
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