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ن من تعتبر   ي تطوير المنظمةالركائز منظومة االختيار والتعيي 
ن
ي تساهم ف

، فمصطلح الت 

ن ،  يشمل التوظيف   ها حسينيجب العمل عىل تطويرها وت  بالتالي و االختيار والتعيي 

ات الحاليةبما يتناسب  ت هذه األيام لتأخذ شكال ، مع المتغب  فهذه المنظومة تغب 

ي أن تك لكي تحقق النهوض يجب عىل المؤسسات مختلفا ، و  ون بالعنرص البشر

ي تليدية الخروج من  النظم التق األول ىهتها اخطو 
ن والت  ي االختيار والتعيي 

ن
عتمد ف

ة الذاتية والمقابالت ، عىل فقط  ارات اختب  األمور ن يضاف إل هذه أجب يالسب 

مي ، وتعتمد الكثب  من المنظمات عىل ما يسالتقييم و ما تسمي اختباراتأ التوظيف 

اوح  ،راكز التقييم وىه تتضمن اختبارات معينة تختلف حسب نوع الوظيفية بم تب 

ن المهارات حت  االختبارات النفسية،  كن حت  تضمن ان  المتقدم للوظيفة يم ما بي 

لنفسية ا االختباراتالكثب  من المنظمات اآلن تعتمد عىل   أن يحقق قيمة مضافة، و 

ن ، ألن الموظف قد قبل  ن الموظفي  يمتلك كافة المهارات ولكن لديه بعض  تعيي 

ي  تؤثر عىل المنظمة وتسبب له
ابات الت  ب  من ا الكثاألمراض النفسية او اإلضن

الطائرة  تاصطدم، عندما مثال خالل السنوات الماضيةالكوارث، عىل سبيل ال

ي فرنسا ومات قائد
ن
طيار عىل ن الأوجميع من فيها، عىل الرغم من  ها األلمانية بجبل ف

ي أسباب عالية رجة د
ن
ثبت أل بالجب ماالصطدامن الكفاءة والتدريب ، ولكن البحث ف

ي مهارات الطيار ولكن المشلم يكن السبب أ
ن
يب كلة  ان هذا الطيار زار الطبن ضعفا ف

ي الست الشهور األخب  ال
ن
ي سبقت الحادث نفسي  عشر مرات ف

لغ الطبيب بولم ي ة الت 

كةال كة عىل علم بهذه الزيارات ،انطالقا من ان هذه  شر أرسار طبيبة ولم تكن  الشر

ي عليه   تسبب، فعىل الرغم من كفاءة الطيار  إال  بهذا    أن عدم توقيع الكشف الطتر

ي كارثة. 
ن
    ف

ابطة  ال تركز فقط عىل   ن أصبحت اآلن منظومة معقدة ومب  عملية االختيار والتعيي 

ي لسد الشواغر  ولكنها منهجية الختيار  ها كفاءات هدف  مجرد اختيار عنرص بشر

ي هو عائد وتكلفة،  بعبارة أخرى المؤسسة تدفع لتطوير ا عمل، فالعنرص البشر
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ي ولهذا يجب  ي عىل كفأتكاليف ورواتب للعنرص البشر اءة ن يكون العنرص البشر

تتناسب مع التكلفة. فاختيار موظف بطريقة خاطئة يحمل المنظمة تكاليف االختيار 

ة  قد تك ن ورواتب لفب  ة االختبار  ، هذه تعتبر   توالتعيي 
كاليف ون سنة أو أكبر وىه فب 

ي بحيث  ن عىل  اختيار العنرص البشر عىل المنظمة،  وبالتالي يجب أن يكون هناك تركب 

ي عملية االختيار . يراعي 
ن
ي المن   فيه  الدقة ف

ن
ن ف ظمة ويجب أن ال تكون عملية التعيي 

مرحلة أخرى متصلة وىه مرحلة  ىهي المرحلة النهائية للموظف، ولكن يجب أن تبدا 

ن التدريب ورأس المال  التدريب للمحافظة عىل رأس المال  الفكري ، فهناك عالقة بي 

د الموظف عن ةالفكري،  ألن غياب التدريب والتطوير يمكن ان يؤدي إل تقام المعرف

 ةوبالتالي يؤثر عىل كفائتة المعرفية واالنتاجية، ويمكن أن يكون غياب التدريب وسيل

 تحديات ها لهروب رأس المال الفكري من المنظمة بحثا عن أماكن أخرى يجد في

الحفاظ عىل رأس المال  نتحقق طموحاته، فالعملية التدريبية مهمة جدا لضما

ي صقل مهاراته، وتعدل  الفكري 
ن
ألنها توفر له المعلومات الحديثة ، وتساهم ف

ي نفس الوقت تعمل عىل تغيب  السلوك لد
ن
مور ى الموظف ، كل هذه األ القناعات وف

ي عىل أدا بشكل تنعكس  الموظف وزيادة الطاقة اإلنتاجية للمنظمة،  وسمعتها  ءإيجابر

ي السوق. 
ن
 وتواجدها ف

ي كتابه "فن الحرب" 
ن
م سما ي وهو يتحدث عن االنتقاء او ويشب  نيقوالي ميكافيىلي ف

ن بالمناخ  ذو  ي تتمب 
ون نتج ر لية  تالحرارة العاحاليا التجنيد ، ان البالد الت  ن جاال يتمب 

 معظم سكانها أقوياء شجعان، والمناطق الباردة ا ليسو بالفطنة  والذكاء ولكنهم 

ي عام 
ن
ي الفهم ، هذه ما كتبه ميكافيىلي ف

ن
وشجعان ولكنهم مملون ويتصفون بالبطء ف

ي كل  1520
ن
ن  عمليه مهمة ف وهذا يشب  إل أن االهتمام بعملية االختيار والتعيي 

ي الكتاب 
ن
إل انه عند بناء الجيوش ، إذا كان  بناء الجيش العصور. كما أشار أيضا ف

ن السابعة عشر  مرة فيجب أن تكون أعمار ول ألجديد  ي الجيش ما بي 
ن
الناس ف

ي نفس الوقت الطاقات 
ن
ات وف ن عاما، حت  تكون هناك الكفاءات والخبر واألربعي 

هذا ف ،ومطلوب تطويره  الشبابية القادرة عىل القتال. أما إذا كان الجيش موجود 

ن  كب 
. ةبر سن األقل نظرا لوجود النضوج  والخالبشكل كبب  عىل  أصحاب يتطلب  الب 

ي تحقق قيمة 
ن عىل الكفاءات الت  كب 

ن  والب  وهذا إشارة إل أهمية االختيار والتعيي 

  مضافة للمنظمة. 

 


