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 الملخص

 
ث يلزة  تسعى وزارة الصحة بالممكة إلى تعيين الكوادر اإلدارية المتميزةة يزا المساسزال الصزحية   يز

لكزادر اازد اتتيزار أن تراعا المعايير العلمية الدقيقة مثل: المسهالل العلميزة  والبرزرال  والاةاهزة واقازتقامة  ع

ة مزن أ هزه  العمليزرد الرشرية يا الماظمة   يث تردتقع مسئولية اقتتيار والتعيين على كاهل إدارة الموا اإلداري.

كزل  م التعيزين تحليل الوظائف وتحديد اق تياجال من القوى العاملة  ثم اازتقاا  الكازاتال ليزتم اقتتيزار ومزن ثز

لزى واقزع عهزدي  هزه  الدراازة إلزى التعزرف  ذلك للوصول إلى أيضل الكااتال الرشرية المتا ة لتحقيق األهداف.

مستشزاى  قتتيار والتعيين يا الوظزائف اإلداريزة وأثزر تلزك السياازال علزى مسزتوى أدات المزوظاين يزاايااال ا

مزع تقزديم  الصحة الااسية بحار الراطن والتعرف على أهم العوامل المسثرة يا اتتيزار المرحزحين لشزال الوظزائف

ولتحقيزق  .ليمة قتتيزار المزوظاينتوصيال إلى القائمين على الموارد الرشرية؛ ألجل وضع أاس وقواعد علمية ا

التزا تزم  اقازترانة ذلك ااتبد  الرا ث المـاهج الوصـاا التحليلـا  وأاـلو  الدرااة الميدانية باقعتماد علزى أداة

ار يث تم اتتيتوزيعهـا علـى مجتمع الرحث يا هه  الدرااة وهم العاملين بمستشاى الصحة الااسية بحار الراطن  

قززد  ( مززن العززاملين يززا جميززع التبصصززال المبتلاززة لسجابززة علززى اقاززتريان الم40دارها )عياززة عشززوائية مقزز

ل أنززال ق توجززد داتزز توصززل  الدرااززة إلززى عززدة نتززائج مززن أهمهززا: واقززع اتتيززار المززوظاين وتعيززاهم. ببصززو 

رة الحززتضززمن الماايسززة  وقالمستشززاى ايااززال إداريززة واضززحة تززاظم عمليززة اقتتيززار والتعيززين يززا الوظززائف 

وضزع  وكان من أهم توصيال الدرااة ضرورة أن تعمل الماظمال على والاةيهة بين المرححين لشال الوظائف.

يضزل ا اتتيزار أاألاس والمعايير العلمية السليمة؛ لضمان تهيئة بيئة مااارة لاجزا  اياازال اقتتيزار والتعيزين يز

 الكااتال الرشرية لشال المااصب اإلدارية.

 مستشاى الصحة الااسية   الموارد الرشرية   ايااال اقتتيار والتعيين :كلمات مفتاحية
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Abstract 

The Ministry of Health in the Kingdom of Saudi Arabia seeks to appoint 

distinguished administrative cadres in health institutions, where it is necessary to 

consider accurate scientific criteria such as educational qualifications, experience, 

integrity, and honesty when selecting administrative staff. The human resources 

department in the organization has the responsibility to select and appoint cadres, this 

study aimed to identify the reality of selection and appointment policies in 

administrative jobs and the impact of these policies on the performance level of 

employees in the Mental Health Hospital in Hafr Al-Batin, as well as the most 

important factors affecting the selection of candidates for positions. Making 

recommendations to those in charge of human resources; laying the foundations and 

sound scientific rules for the selection of employees. To achieve this, the researcher 

used the descriptive analytical approach, and the method of the field study based on 

the questionnaire tool that was distributed to the study population in this research, 

who are employees of the Mental Health Hospital in Hafr Al-Batin, where a random 

sample of (40) workers in all different disciplines was selected to answer the 

questionnaire submitted regarding the reality of staff selection and appointment The 

study came to several results, the most important of which are: There are no clear 

administrative policies within the hospital that regulate the selection and appointment 

process for jobs and do not guarantee free and fair competition between candidates to 

fill jobs. One of the most important recommendations of the study was the need for 

organizations to work on setting sound scientific foundations and standards; To 

ensure the creation of an appropriate environment for the success of selection and 

appointment policies in selecting the best human competencies to fill administrative 

positions. 

Keywords: Selection and Recruitment Policies, Human Resources, Mental Health 

Hospital. 
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 :مقدمـة

عزا ترا يلزة  أن   يزث المساسزال الصزحيةالكزوادر اقدرايزة يزا  وتعيزينمن التحزديال طريقزة اتتيزار 

 ي.اإلدارالكادر    عاد اتتيارواقاتقامة والاةاهة  والبررالالمسهالل العلمية   مثل:المعايير العلمية الدقيقة 

يزل مليزة مزن تحلرشزرية يزا الماظمزة   يزث ترزدأ هزه  الععلى كاهل إدارة المزوارد ال والتعيينتقع مسئولية اقتتيار 

ين  كزل ذلزك ثزم التعيز ومزناق تياجال مزن القزوى العاملزة  ثزم اازتقاا  الكازاتال ليزتم اقتتيزار  وتحديدالوظائف 

 األهداف.للوصول إلى أيضل الكااتال الرشرية المتا ة لتحقيق 

ر الااسزية بحاز مستشاى الصحةيا الوظائف اإلدارية يا  يينوالتععليال ايقو  الرا ث بدرااة واقع اقتتيار  وباات

 طنة بحار الرابمستشاى الصحة الااسي, أثر هه  السيااال على الوقت التاظيما لدى العاملين اإلداريين  الراطن

 

مززوظاين المال ززأ أن هاززام عززد  اهتمززا  مززن قرززل المساسززال بتاريززق األاززاليب العلميززة والموضززوعية قتتيززار ال 

 ل ذاتيزة أوجلى ذلك من تالل تعيين الكثير ماهم يا وظائف ق تتاااب مع ما لديهم من مزسهالل علميزة وقزدراويت

ا أدى لترقيال ممزتكلياهم بمها  وظائف لم يرححوا لها كما أن العوامل الشبصية تلعب دوراً مسثراً يا اقتتيار وا

 لها وإهدار الااقال.إلى عد  ااتاالل الكااتال الرشرية يا المجاقل المااارة 

 أهمية البحث:

 ارع أهمية الرحث باعترار  من الدرااال القليلة التا تااول  بشزكل تزا  موضزوي اياازال اقتتيزار والتعيزينت -

 يا الوظائف يا مستشاى الصحة الااسية بحار الراطن 

ذلزك ويزع كازاتة أدات العزاملين ة الرحزث مزن كزون اياازة اقتتيزار والتعزين تلعزب دوراً يعزاقً يزا ركما تارع أهميز -

 باتتيار أنسب األيراد الهين تتواير ييهم البصائص والصاال الالزمة للاجا  يا العمل.

اً  ما أنها تقزد  للمسزئولين عزن المزوارد الرشزرية صزورة  قيقيزة عزن واقزع اقتتيزار والتعيزين المعمزول بهزا  اليزك -

 على ريع كااتة العمل.واإلصال ال اإلدارية الالزمة؛ وذلك ألجل العمل 

 أهداف البحث:

لتعززرف علززى واقززع ايااززال اقتتيززار والتعيززين يززا الوظززائف اإلداريززة وأثززر تلززك السيااززال علززى مسززتوى أدات ا -

 الموظاين يا مستشاى الصحة الااسية بحار الراطن 

 المسثرة يا اتتيار المرححين لشال الوظائف التعرف على أهم العوامل  -

 ليمة قتتيار الموظاين.اإلى القائمين على الموارد الرشرية؛ ألجل وضع أاس وقواعد علمية  تقديم توصيال -
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 فروض البحث: 

 وجد عالقة بين توير ومااارة ايااال وإجراتال اقتتيار والتعيين يا الوظائف اقدارية وكااتة العاملينت  -

المعزايير يزا اقتتيزار والتعيزين رزاطن بتاريزق األازس والتةا  مستشاى الصحة الااسية بحازر ال هاام عالقة بين  -

 للوظائف اقدارية واتتيار أيضل العااصر.

وجد عالقة بين التةا  مستشاى الصحة الااسزية بحازر الرزاطن ببازم المزوارد الرشزرية ونجزا  عمليزة اقتتيزار ت  -

 والتعيين.

 كااتة القائمين على عملية اقتتيار والتعيين. -

 منهج البحث:

ً والماهج المترع هو الماهج الوصاا الهي يعتمد على درااة الواقع أو الظاهرة ويهتم بوصزاها   صزااً دقيقزا

قزدار ممياً يوضح ومعرراً عاها تعريراً كياياً  يث الظاهرة ويوضح تصائصها  أما التعرير الكما ييعاياا وصااً رق

 ة األترى.هه  الظاهرة أو جمعها ودرجال ارتراطها مع الظواهر المبتلا

 

 عينة البحث:

تتيزار مجتمع الرحث يا هه  الدرااة هزم العزاملين بمستشزاى الصزحة الااسزية بحازر الرزاطن  يزث ازيتم ا

قززد  ( مززن العززاملين يززا جميززع التبصصززال المبتلاززة لسجابززة علززى اقاززتريان الم40عياززة عشززوائية مقززدارها )

 ببصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززو   

 ئج ووضع التوصيال.واقع اتتيار الموظاين وتعياهم قاتبال  الاتا

 جمع البيانات: 

 )أ( الدراسة النظرية:

 واوف تتحقق باإلطالي على الكتب والدرااال والدوريال المتعلقة بموضوي الرحث. 

 )ب( الدراسة الميدانية: 

ل اززوف يقززو  الرا ززث بتوزيززع ااززتمارة ااززتريان علززى عياززة الدرااززة لمعريززة  رائهززم ومعلومززاتهم  ززو

 موضوع البحث.

 ألسلوب اإلحصائي المستخدم:)ج( ا 

 اوف يستبد  الرا ث التكرارال والاسب المئوية يا تحليل ااتمارة اقاتريان.

 



 

 5 

 حدود البحث: 

 واقع اتتيار الموظاين وتعياهم. الحدود الموضوعية:

 الحدود الرشرية / تقتصر الدرااة على ماسوبا مستشاى الصحة الااسية بحار الراطن

 الحدود المكانية لهه  الدرااة يا مستشاى الصحة الااسية بحار الراطن. تمثل  الحدود المكانية:

  1434هـ / 1433اوف يتم اقنتهات من هه  الدرااة تالل الاصل الدرااا األول  الحدود الزمنية:
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري:  –أوالً 

 مفهوم عملية االختيار: -أوالً 

   ئف بشزكل عزامزن كتزا  وعلمزات اإلدارة عزدداً مزن المازاهيم المتعلقزة بعمليزة اقتتيزار يزا الوظزا لقد طر  الكثير

 وييما يلا عرض لمجموعة من تلك المااهيم:

 

 أيضلهم. ثم اتتيار قد ياظر إلى اقتتيار بأنال عملية المااضلة بين عدد من األيراد الهين تقدموا لشال وظياة معياة

رق بزين وهازام يز مالتمزة.لرحث عن أيضزل العااصزر لشزال وظيازة معيازة ثزم اتتيزار أكثزرهم وقد ياظر إليال بأنال ا

ى اززلم تاتظززر اإلدارة تقززد  بعززا األحززبا  لشززال وظياززة معياززة حززا رة علزز األول:الماهززومين  يارقززاً للماهززو  

 .بيزاهمضلة للماا الوظائف  وليس هاام ما يضمن أن األيراد المتقدمين ويق هه  الحالة هم أيضل وأنسب العااصر

لزى دارة تعمل عوهو أن تقو  اإلدارة بالرحث عن أيضل العااصر لشال وظياة معياة يان اإل الثانا:وطرقا للماهو  

ييزال قزدر  وبهلك تةيد من يرصة الحصول على العااصزر األكثزر كازاتة وهزها الماهزو  األيراد تامية مصادرها من 

 (2000حيبة  نادر أ مد  أبو)أكرر من اإليجابية من جانب اإلدارة 

قزدر مزن  ياة  وبأكرر"يتمثل قرار اقتتيار يا اتتيار أكثر األيراد ا تماقً للقيا  بأدات الوظ  تر:وجات يا تعريف 

مززن  الاجززا  مززن وعززات المرحززحين المززسهلين  ويعززد التحليززل الززوظياا وتباززيم المززوارد الرشززرية  واقاززتقاا 

 عاليزة عمليزةومن ثم يكل تازأ يزا تلزك العمليزال يمكزن أن يتسزرب يزا عزد  ي ار اقتتيالمتالرال األاااية لعملية 

 (2000 سن  راوية محمد  )اقتتيار 

 والمااازرة ويا تعريف  تر لالتتيار عرف بأنزال "عمليزة انتقزات األيزراد الزهين تتزوير لزديهم المزسهالل الضزرورية

 (2002  السالم  مسيد  صالح  عادل)لشال وظائف معياة يا الماظمة" 

 

 ة  أق وهزووقد عرف اقتتيار علزى أنزال "تلزك العمليزال التزا تقزو  بهزا الماظمزة قنتقزات أيضزل المرحزحين للوظياز

معززايير الشززبص الززهي تتززواير ييززال مقومززال ومتالرززال حززال الوظياززة أكثززر مززن  يززر   ويززتم ذلززك اقتتيززار طرقززاً ل

 (2000 سن  راوية محمد  )اقتتيار يا الماظمة" 

ة يير المحزددية اقتتيار ويقاً لهزه  التعريازال والمازاهيم  هزا بمثابزة السزلة مزن البازوال والمعزاإن عمل

ا حزال يزالتا جات بهزا الاكزر اإلداري  يمكزن مزن تاللهزا إعازات األولويزة لزرعا المتقزدمين علزى الزرعا ا تزر 

ل سزئوليال حزااارة مع متالرال ومالمااصب اإلدارية ؛ إذا ما توايرل ييهم: الصاال والمسهالل المالوبة والمتا

ة ردأ الجزدارمتلك المواقع اإلدارية  كما أن هه  الباوال واألاس يجب أن تستاد إلى أااس علما اليم يقو  على 

دمزة يزا اريزة المتقوالكااتة بما يحقق أيضا : العدالزة والمسزاواة والماايسزة بزين جميزع المتقزدمين لشزال المواقزع اإلد

 ظمال.السلم اإلداري للما
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 الدراسات السابقة:  –ثانياً 

 والعربية:

( "العوامل المسثرة على عملية اقتتيار والتعيين ووظائف حئون األيراد يزا البدمزة 2004رااة الشهري )د   .1

 المدنية يا السعودية":

مدنيزة يزا هدي  الدرااة إلى الوقوف على األازس المسزتبدمة يزا عمليزة اقتتيزار والتعيزين يزا أجهزةة البدمزة ال

لوقوف لتعيين  واالمملكة  كهلك تحديد العوامل التاظيمية واقجتماعية والشبصية التا تسثر يا عملية اقتتيار وا

 على األااليب التا يتم إتراعها يا عملية اقتتيار والتعيين بأجهةة البدمة المدنية.

 ومن أهم الاتائج التا توصل  إليها الدرااة:

  ًيا يعالية عملية اقتتيار والتعيين ها العوامل التاظيمية.  أكثر العوامل تأثيرا 

  .يليها العوامل اقجتماعية من نا ية مستوى التأثير 

  .أقل العوامل تأثيراً يا يعالية عملية اقتتيار والتعيين ها العوامل الشبصية 

ن مززع التاريززق علززى وزارة ( "تقيززيم ايااززتا اقتتيززار والتعيززين يززا قاززاي األمزز2003رااززة الشامسززا )د      .2

 الداتلية يا دولة اإلمارال العربية المتحدة":

 لتزا تعترضزالهدي  الدرااة على التعرف على الاظا  الحالا لالتتيار والتعيين وتحليلال للتوصل إلزى المشزكالل ا

 من تالل تحديد نقاط القوة والضعف لهها الاظا .

 ومن أهم الاتائج التا توصل  إليها الدرااة:

 ايااتا اقتتيار والتعيين تسثر تأثيراً طردياً معاوياً يا األدات الوظياا.  أن 

  .أن ايااتا اقتتيار والتعيين تسثر تأثيراً طردياً معاوياً يا رضا العاملين عن العمل 

  .أن ايااتا اقتتيار والتعيين تسثر تأثيراً عكسياً معاوياً يا دوران العمل 

 قتتيززار اة الداتليززة لتززرم العمززل وذلززك بززر م تقيززيمهم اإليجززابا لسيااززتا ارتاززاي نززةوي العززاملين بززوزار

 والتعيين وارتااي أدائهم الوظياا وزيادة درجة رضاهم عن العمل. 
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 الدراسات األجنبية:

( "مسززاندة نظززم 2008" )Malinowski, Weitzel, and Keimكززيم "ودرااززة مالونسززكا وويتززةل    .1

 ضمن يرق العمل من تالل مدتل  لا مترابم":المعلومال لقرارال التوظيف 

العمزل يزا  هدي  هه  الدرااة إلى معرية كيف يدعم نظزا  المعلومزال عمليزة اتتيزار األيزراد المااازرين لمجموعزة

 هولادا.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  ة ياية الموكلجميع المها  الوظيحتاج المرحح للعمل ألن يتاااب مع الوظياة بحيث يكون قادراً على أدات

 إليال. 

  .يركة نظا  المعلومال على مالئمة وموائمة الارد للوظياة 

  .نظا  المعلومال نادراً ما يهتم بتالؤ  وتاااب األحبا  مع بعضهم داتل يريق العمل 

  عد  وجود نظا  معلومزال تزا  بتحديزد مزدى مالئمزة عمزل الازرد ضزمن مجموعزة عمزل معيازة ومزدى

 بين األحبا  ييها.  توايقال

( "دور إازتراتيجيال 2005) "Sheila M. Rioux, and Paul Bernthalدراازة بيرنثزال وريزوكس "   .2

 اقاتقاا  والتعيين األمثل يا تحسين المبرجال المساسية":

ر هززدي  الدرااززة إلززى التعززرف علززى أيضززل عمليززال اقاززتقاا  والتعيززين المارقززة علززى أعضززات مركززة المعززايي

 اويرية للموارد الرشرية بواحاان.الت

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  .وجود وصف تاصيلا لجميع الوظائف لكا تكون عملية اقاتقاا  أيضل وأكثر يعالية 

  .اقتجا  إلى التوظيف من تارج المساسة ألكثر الوظائف اإلدارية 

 ل لديهم يهم كامل لعملية اقتتيار. أكثر الموظاون القائمون على اقتترارال والمقابال 

  .يتم ااتبدا  المقابالل السلوكية بشكل رئيسا قتتيار الموظاين 

( "تاززوير وتاريززق 2000) "David Farham, and Amanda Stevens درااززة اززتيااة ويارهززا  "   .3

ااية على مجلزس مقاطعزة الة در  –اقاتقاا  واقتتيار المراا على الكااتة يا دائرة البدمال اقجتماعية 

  ر  اواكس":

س عية يزا مجلزهدي  الدرااة إلى تحديد مدى تاريق معيار الكااتة يا تعيين الموظاين يا دائرة البدمال اقجتما

 مقاطعة  ر  اواكس بإنجلترا.

 ومن أهم الاتائج التا توصل  إليها الدرااة:

 قرززل  المسززاواة واإلجززراتال المهمززة مززن إن نظززا  اتتيززار المززوظاين المعمززول بززال ياقصززال الززوعا لمسززائل

 المسئولين عن التوظيف. 

 ج الالزب إن اتتيار الموظاين يا دائرة البدمال اقجتماعية يرتكة بشكل رئيسا على المقزابالل ونمزوذ

 ويحص المرجعيال  وق يتم إدارة هها الاظا  بصورة كاملة. 
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 ة اقجتماعيز ةال التزا اعتمزدتها دائزرة البزدمالإن نظا  التوظيف القائم على مردأ الكااتة هو أ زد المحاز

 اة العامة لمصادر القوى الرشريلتشكيل السيا
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 الدراسة الميدانية

 

 أوال: البيانات الشخصية:

 

 السن:  -1

 السن  (1جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %50.0 20 ااة 30 - 25 من

 %27.5 11 ااة 35 إلى 31 من

 %7.5 3 ااة 40 - 36 من

 %5.0 2 ااة 45 - 41 من

 %10.0 4 ااة 45 من أكثر

 %100 40 المجموع

 

 التحليل: 

أيزراد  % مزن50.0من تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول السن أليزراد العيازة  يقزد أجزا  نسزرة 

ازاة   35إلزى  31مزن أيزراد العيازة بزأن السزن مزن % 27.5ازاة  بيامزا أجزا  نسزرة  30إلزى  25العيازة السزن مزن 

بزأن السزن  % من أيراد العياة7.5  وأجا  نسرة ااة 45أكثر من % من أيراد العياة بأن السن 10.0وأجا  نسرة 

 . ااة 45 - 41من % من أيراد العياة بأن السن 5.0وأجا  نسرة  ااة  40 - 36من من 

 االستنتاج: 

% مزن أيزراد العيازة تتزراو  أعمزارهم 50.0نسزرة دول المهكور أعال  أن ونستبلص من تالل نتائج الج

اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاة  30إلززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززى  25مززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززن 
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  المستوى التعليما (2جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %2.5 1 الثانوي من أقل

 %17.5 7 ثانوي

 %60.0 24 جامعا

 %20.0 8 الجامعا يوق

 %100 40 المجموع

 

 التحليل: 

% 60.0سرة نل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول المستوى التعليما أليراد العياة  يقد أجا  من تال

سزتوى التعليمزا % من أيزراد العيازة بزأن الم20.0  بياما أجا  نسرة جامعامن أيراد العياة بأن المستوى التعليما 

ن أيراد م% 2.5وأجا  نسرة  ثانوي  ما% من أيراد العياة بأن المستوى التعلي17.5وأجا  نسرة  الجامعا  يوق

 .الثانوي من أقلالعياة بأن المستوى التعليما 

 االستنتاج: 

أيززراد العياززة  % مززن60.0 أعلززى نسززرة وهززاونسززتبلص مززن تززالل نتززائج الجززدول المززهكور أعززال  أن 

 مستواهم التعليما جامعا. 

 

  الوظياة الحالية. (3جدول رقم )

 المئويةالاسرة  التكرارال العرارة 

 %67.5 27 موظف

 %5.0 2 إداري

 %5.0 2 مشرف 

 %22.5 9 رئيس قسم 

 %100 40 المجموع
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 التحليل: 

% 67.5سزرة من تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول الوظياة الحاليزة أليزراد العيازة  يقزد أجزا  ن

رئزيس اة الحالية من أيراد العياة بأن الوظي %22.5من أيراد العياة بأن الوظياة الحالية موظف  بياما أجا  نسرة 

اد العيازة % من أير5.0نسرة  أيضا % من أيراد العياة بأن الوظياة الحالية مشرف  وأجا 5.0وأجا  نسرة  ،قسم

 .إداريبأن الوظياة الحالية 

 االستنتاج: 

%( مززن أيززراد العياززة % 67.5ونسززتبلص مززن تززالل نتززائج الجززدول المززهكور أعززال  أن أعلززى نسززرة )

 .وإداريلكل من مشرق  %(5.0وظياتهم الحالية موظاون  بياما أقل نسرة )

 

  الدتل الشهري (4جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %12.5 5 لاير  5000أقل من 

 %15.0 6 لاير  8000 – 6000من 

 %37.5 15 لاير  12000 – 9000من 

 %35.0 14 لاير وأكثر  12000

 %100 40 المجموع

 

 التحليل: 

% 37.5 من تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول الدتل الشزهري أليزراد العيازة  يقزد أجزا  نسزرة

مززن أيززراد العياززة بززأن الززدتل  % .35نسززرة  بيامززا أجززا  لاير  12000 – 9000مززن مززن أيززراد العياززة بززأن الززدتل 

و  مزن % من أيراد العياة بزأن الزدتل الشزهري يتزرا15.0وأجا  نسرة   وأكثرلاير  12000من  الشهري يتراو 

 . لاير 5000أقل من لدتل الشهري % من أيراد العياة بأن ا12.5وأجا  نسرة  لاير  8000 – 6000من 

 االستنتاج: 

% من أيراد العياة دتلهم الشهري مزن 37.5نسرة ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن 

لاير  12000 – 9000
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 مستوى البررة  (5جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %22.5 9 سنوات  5أقل من 

 %42.5 17 سنوات  10 – 5من 

 %35.0 14 سنة  15 – 10

 %100.0 40 المجموع

 التحليل: 

% 42.5أجزا  نسزرة  من تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول مسزتوى البرزرة أليزراد العيازة  يقزد

% مزن أيزراد العيازة بزأن مسزتوى 35.0بياما أجا  نسزرة  ااوال  10 – 5من من أيراد العياة بأن مستوى البررة 

 5أقززل مززن % مززن أيززراد العياززة بززأن مسززتوى البرززرة 22.5اززاوال  وأجززا  نسززرة  10اززاوال إلززى  5البرززرة مززن 

 .  ااوال

 االستنتاج: 

رة مزن % من أيراد العياة مستوى البرز42.5المهكور أعال  أن نسرة ونستبلص من تالل نتائج الجدول 

 ااوال 10 – 5
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 تحمل المسئولية

 - وظائف.التوجد داتل المستشاى ايااال إدارية واضحة تاظم عملية اقتتيار والتعيين يا  (6جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %40.0 16 موافق غير

 %22.5 9 محايد

 %37.5 15 افقمو

 %100 40 المجموع

ظم توجزد داتزل المستشزاى اياازال إداريزة واضزحة تزامن تالل الجدول المزهكور أعزال  والزهي يتازاول 

% مزن 22رة بيامزا أجزا  نسز ق % مزن أيزراد العيازة 40.0يقد أجا  نسزرة  الوظائف عملية اقتتيار والتعيين يا 

 موايق.أيراد % من 37.5  وأجا  نسرة محايدأيراد العياة 

 االستنتاج: 

وجزد ت ال قرأل أنز % مزن أيزراد العيازة40.0ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن نسزرة 

  الوظائف.داتل المستشاى ايااال إدارية واضحة تاظم عملية اقتتيار والتعيين يا 

 

 علمية اليمة.ايااال اقتتيار والتعيين تم وضعها ويقا ألاس ومعايير  (7جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %40.0 16 موايق  ير

 %25.0 10 محايد

 %35.0 14 موايق

 %100 40 المجموي

 التحليل: 

اززس ايااززال اقتتيززار والتعيززين تززم وضززعها ويقززا ألمززن تززالل الجززدول المززهكور أعززال  والززهي يتاززاول 

مزن أيزراد  %35.0بياما أجا  نسرة  موايق  ير ن أيراد العياة % م40.0  يقد أجا  نسرة ومعايير علمية اليمة.

 محايد.% من أيراد العياة 25.0وأجا  نسرة  نعم العياة 

 االستنتاج: 

ال اياازمزن أيزراد العيازة رأل أن % 40.0ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعزال  أن نسزرة 

 علمية اليمة اقتتيار والتعيين ق يتم وضعها ويقا ألاس ومعايير
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 الوظائفايااال اقتتيار والتعيين تحقق اتتيار األيراد المالئمين لشال  (8جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %40.0 16 نعم 

 %32.5 13 أحيانا 

 %27.5 11 ال 

 %100 40 المجموع

 التحليل: 

راد تتيززار والتعيززين تحقززق اتتيززار األيززايااززال اقمززن تززالل الجززدول المززهكور أعززال  والززهي يتاززاول 

يزراد أ% مزن 32.5بيامزا أجزا  نسزرة  نعزم % مزن أيزراد العيازة 40.0يقزد أجزا  نسزرة  الوظزائف المالئمين لشال 

 ق.% من أيراد العياة 27.5وأجا  نسرة  أ يانا العياة 

 االستنتاج: 

ال اياازيزراد العيازة رأل أن أ % مزن40.0ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعزال  أن نسزرة 

 الوظائف.اقتتيار والتعيين تحقق اتتيار األيراد المالئمين لشال 

شال لمرححين لاايااال اقتتيار والتعيين الحالية تضمن الماايسة الحرة والاةيهة بين  (9جدول رقم )

 الوظائف.

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %40.0 16 موايق  ير

 %32.5 13 محايد

 %27.5 11 موايق

 %100 40 المجموي

 التحليل: 

 اايسة الحرةايااال اقتتيار والتعيين الحالية تضمن الممن تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول 

% 32.5ة بيامزا أجزا  نسزر موايزق  يزر % من أيراد العيازة 40.0يقد أجا  نسرة  لشال والاةيهة بين المرححين 

 موايق.% من أيراد العياة 27.5  وأجا  نسرة محايدمن أيراد العياة 

 

 



 

 16 

 االستنتاج: 

لزى  يزر موايزق عمزن أيزراد العيازة % 40.0ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن نسزرة 

 .الوظائفأن ايااال اقتتيار والتعيين الحالية تضمن الماايسة الحرة والاةيهة بين المرححين لشال 

 

 العاملين.يااال اقتتيار والتعيين الحالية تساهم يا ريع مستوى أدات ا (10جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %32.5 13 موايق  ير

 %32.5 13 محايد

 %35.0 14 موايق

 %100 40 المجموي

 : التحليل

يززع رسززاهم يززا ايااززال اقتتيززار والتعيززين الحاليززة تمززن تززالل الجززدول المززهكور أعززال  والززهي يتاززاول 

يزراد العيازة % من أ32.5بياما أجا  نسرة  موايق % من أيراد العياة 35.0يقد أجا  نسرة  العاملين مستوى أدات 

 موايق. ير % من أيراد العياة 32.5وأجا  نسرة  محايد 

 االستنتاج: 

ن علزى أ% مزن أيزراد العيازة موايزق 35.0ونستبلص من تزالل نتزائج الجزدول المزهكور أعزال  أن نسزرة 

  العاملين.ايااال اقتتيار والتعيين الحالية تساهم يا ريع مستوى أدات 
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 التحليل والتوصيف الوظيفي

ال حدد متالرييتم اقتتيار والتعيين يا الوظائف اإلدارية؛ باات على تحليل وظياا   (11جدول رقم )

 الوظياة وحروط حالها.

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %32.5 13 يقموا  ير

 %35.0 14 محايد

 %32.5 13 موايق

 %100 40 المجموي

 

 التحليل: 

؛ بازات علزى يتم اقتتيزار والتعيزين يزا الوظزائف اإلداريزةمن تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول 

بيامزا   محايزد% مزن أيزراد العيازة 35.0  يقزد أجزا  نسزرة تحليل وظياا  يحدد متالرال الوظيازة وحزروط حزالها.

 يق.موا ير % من أيراد العياة 32.5  وأجا  نسرة  ير موايق% من أيراد العياة أ يانا 32.5أجا  نسرة 

 االستنتاج: 

 ارة يزتملعرز% مزن أيزراد العيازة محايزد بالاسزرة 35.0ونستبلص من تزالل نتزائج الجزدول المزهكور أعزال  أن نسزرة 

 الها.على تحليل وظياا  يحدد متالرال الوظياة وحروط حاقتتيار والتعيين يا الوظائف اإلدارية؛ باات 
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المسهالل والبررال التا  صل  عليها تتاااب مع حروط ومتالرال حال الوظياة  (12جدول رقم )

 التا أحالها.

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %7.5 3 موايق  ير

 %20.0 8 محايد

 %72.5 29 موايق

 %100 40 المجموي

 يل: التحل

ع مزالمزسهالل والبرزرال التزا  صزل  عليهزا تتااازب من تالل الجدول المزهكور أعزال  والزهي يتازاول 

  نسزرة بيامزا أجزا نعزم % مزن أيزراد العيازة 72.5  يقزد أجزا  نسزرة حروط ومتالرال حال الوظيازة التزا أحزالها.

  يق.موا ير % من أيراد العياة 7.5وأجا  نسرة  محايد % من أيراد العياة 20.0

 االستنتاج: 

هالل المزسمن أيراد العياة رأل أن % 72.5ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن نسرة 

 والبررال التا  صل  عليها تتاااب مع حروط ومتالرال حال الوظياة التا أحالها.
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 االواجرال والمها  التا أؤديها تتاابق مع وصف الوظياة التا احاله (13جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %17.5 7 موايق  ير

 %20.0 8 محايد

 %62.5 25 موايق

 %100 40 المجموي

 التحليل: 

ف الوظياة الواجرال والمها  التا أؤديها تتاابق مع وصمن تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول 

  محايزدعيازة % مزن أيزراد ال20.0بياما أجزا  نسزرة  موايق % من أيراد العياة 62.5  يقد أجا  نسرة التا احالها

 موايق. ير % من أيراد العياة 17.5وأجا  نسرة 

 االستنتاج: 

جرزال الوا من أيزراد العيازة رأل أن% 62.5ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن نسرة 

  يشالونها.والمها  التا يسدونها تتاابق مع وصف الوظياة التا 
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 كفاءة القائمين على عملية االختيار

 لوبة.يملك القائمون على عملية اقتتيار والتعيين قدر ا مااارا من المهارال الما (14جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %35.0 14 موايق  ير

 %27.5 11 محايد

 %37.5 15 موايق

 %100 40 المجموي

 التحليل: 

را قدر ا مااا يملك القائمون على عملية اقتتيار والتعيينلمهكور أعال  والهي يتااول من تالل الجدول ا

يزراد أ% مزن 35.0  بيامزا أجزا  نسزرة موايزق% مزن أيزراد العيازة 37.5يقزد أجزا  نسزرة  المالوبة من المهارال 

 محايد.% من أيراد العياة 27.5وأجا  نسرة  موايق  ير العياة 

 االستنتاج: 

ك يملززمزن أيززراد العيازة رأل أنزال % 37.5ن تزالل نتززائج الجزدول المزهكور أعززال  أن نسزرة ونسزتبلص مز

 .القائمون على عملية اقتتيار والتعيين قدر ا مااارا من المهارال المالوبة.
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 يمارس القائمون على عملية اقتتيار والتعيين عملهم باةاهة و يادية. (15جدول رقم )

 المئويةالاسرة  التكرارال العرارة 

 %40.0 16 موايق  ير

 %32.5 13 محايد

 %27.5 11 موايق

 %100 40 المجموي

 

 التحليل: 

ن عملهزم يمزارس القزائمون علزى عمليزة اقتتيزار والتعيزيمن تالل الجدول المهكور أعال  والزهي يتازاول 

يراد العيازة % من أ32.5سرة بياما أجا  ن موايق  ير % من أيراد العياة 40.0  يقد أجا  نسرة باةاهة و يادية.

 موايق.% من أيراد العياة 27.5وأجا  نسرة  محايد 

 االستنتاج: 

لزى ع% مزن أيزراد العيازة  يزر موايزق 40.0نسزرة ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن 

 و يادية.على عملية اقتتيار والتعيين يماراون عملهم باةاهة  أن القائمون
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 القائمون على عملية اقتتيار والتعيين يتم اتتيارهم ويقا ألاس علمية اليمة (16جدول رقم )

 الاسرة المئوية التكرارال العرارة 

 %52.5 21 موايق  ير

 %30.0 12 محايد

 %17.5 7 موايق

 %100 40 المجموي

 التحليل: 

 تتيارهم ويقزااوالتعيين يتم القائمون على عملية اقتتيار من تالل الجدول المهكور أعال  والهي يتااول 

يزراد أ% مزن 30.0  بيامزا أجزا  نسزرة  يزر موايزق% من أيراد العيازة 52.5  يقد أجا  نسرة ألاس علمية اليمة

  موايق% من أيراد العياة 17.5  وأجا  نسرة محايدالعياة 

 االستنتاج: 

علزى   ير موايقزونلعياة % من أيراد ا52.5ونستبلص من تالل نتائج الجدول المهكور أعال  أن نسرة 

 القائمون على عملية اقتتيار والتعيين يتم اتتيارهم ويقا ألاس علمية اليمة أن



 

 23 

 النتائج:

 

قتتيزار % من أيراد العياة رأل أنال ق توجزد داتزل المستشزاى اياازال إداريزة واضزحة تزاظم عمليزة ا40.0نسرة 

  الوظائف.والتعيين يا 

س ومعزايير علميزة رأل أن اياازال اقتتيزار والتعيزين ق يزتم وضزعها ويقزا ألاز% من أيزراد العيازة 40.0نسرة  -

 اليمة

لمالئمززين لشززال أيززراد العياززة رأل أن ايااززال اقتتيززار والتعيززين تحقززق اتتيززار األيززراد ا % مززن40.0نسززرة  -

 الوظائف.

الماايسزة الحزرة  يزة تضزمن% من أيراد العياة  يزر موايزق علزى أن اياازال اقتتيزار والتعيزين الحال40.0نسرة  -

 الوظائف.والاةيهة بين المرححين لشال 

يزع مسزتوى % من أيراد العياة موايق على أن ايااال اقتتيار والتعيين الحالية تساهم يا ر35.0نسرة 

  العاملين.أدات 

حليل تية؛ باات على اإلدار اقتتيار والتعيين يا الوظائف لعرارة يتم% من أيراد العياة محايد بالاسرة 35.0نسرة  -

 وظياا  يحدد متالرال الوظياة وحروط حالها.

وط ومتالرزال % من أيراد العياة رأل أن المسهالل والبررال التا  صل  عليهزا تتااازب مزع حزر72.5نسرة  -

 حال الوظياة التا أحالها.

ظياززة التززا صززف الو% مززن أيززراد العياززة رأل أن الواجرززال والمهززا  التززا يسدونهززا تتاززابق مززع و62.5نسززرة  -

  يشالونها.

ال ا مااازرا مزن المهزار % من أيراد العياة رأل أنال يملك القائمون على عملية اقتتيار والتعيين قزدر37.5نسرة  -

 المالوبة..

علزى عمليزة اقتتيزار والتعيزين يمارازون عملهزم  لقزائمونأن ا% مزن أيزراد العيازة  يزر موايزق علزى 40.0نسرة  -

 و يادية.باةاهة 

تتيزارهم ويقزا االقائمون على عمليزة اقتتيزار والتعيزين يزتم  على أن% من أيراد العياة  ير موايقون 52.5نسرة  -

 اليمة.ألاس علمية 

 التوصيات:

لضزمان تهيئزة بيئزة مااازرة لاجزا   السزليمة؛رورة أن تعمل الماظمال على وضع األاس والمعايير العلميزة ض - 1

 اتتيار أيضل الكااتال الرشرية لشال المااصب اإلدارية.ايااال اقتتيار والتعيين يا 

إلى وظائف إدارة الموارد الرشرية داتل الماظمال على أنها نظزا  يتكزون مزن أجزةات متااعلزة  ضرورة الاظر - 2

 تسثر يا بعضها الرعا؛ األمر الهي يستوجب تاويرها اوياً وبشكل متكامل ويا نااق زماا متقار .
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وظزائف اإلداريزة لعليا يا الماظمال أن تعمل على تاويع مصادر الحصزول علزى العزاملين يزا الاإلدارة ا على - 3

تقزد  لهزا مزن عزن طريزق اإلعزالن ثزم إجزرات مسزابقال  زرة ونةيهزة ي والدنيا( الوااى بمستوياتها الثالث )العليا  

 تتواير ييال حروط حال تلك الوظائف.

اد اريزة  مزع اقعتمزأازاليب وطزرق اتتيزار العزاملين يزا الوظزائف اإلد اإلدارة العليا أن تعمل على تاويع على - 4

 ا اقتتيزاريزعلى طريقة المسابقال أو اإلعداد الاازا المسزرق مزن تزالل التزدريب  بزدقً مزن طريقزة  ريزة اإلدارة 

 المارقة  الياً  يث إن تلك الاريقة لها الكثير من المساوئ والعيو .

 اإلداريزة؛الوظزائف  إعاات األهمية لعقد اقتترارال العلمية مع المرححين لشزالأن تقو  الماظمال ب ضرورة - 5

يزار بهدف التأكد من صال يتهم لشال تلك الوظائف مع ضزرورة تحييزد اقعترزارال الشبصزية يزا موضزوي اقتت

 الوظائف.يا 

 إلدارية.تعيين يا الوظائف ار واليا البدمة  عاد اقتتيا واألقدميةالكااتة والجدارة   لمعايير:اقعترار  إعادة - 6

ل الماظمزال بهزدف باظا  توصيف الوظزائف اإلداريزة يزا الماظمزال  مزع إنشزات أقسزا  مبتصزة داتز اقهتما  - 7

شزرية علزى بإعداد تبايم جيد للموارد الرشرية وتقدير اق تياجزال مزن الوظزائف  وتةويزد هزه  األقسزا  بكازاتال 

 قدر عال من المهارة والقدرة.

 

 

 الخاتمة 

للماظمزال  ااتاادا على ما تقد  نجد أن هاام تأثير واضح وصريح لعملية اقتتيزار يزا المزوارد الرشزرية

لجانزب لتحقيق أهداف التبايم اقاتراتيجا لزهلك يجزب علزى جميزع إدارال الماظمزال بشزكل عزا  أن تزولا هزها ا

ظمزال بقيزة الما المسزتقرلية نقازال قزو  تميةهزا عزن اقهتما  الهي يستحقال لكونال اوف يوير لها يا الاتزرة الحاليزة و

قيززق بالتززالا تحاألتزرى لتززدتل اززوق الماايسززة بقزو  وتحقززق أهززدايها المبتلاززة و المتمثلززة بالرقزات والامززو والتواززع و

ترزر  والماايع اققتصادية إلدارال هه  الماظمزال عزن طريزق اقعتمزاد علزى مزوارد بشزريال ذال كازاتال تاصزة 

 ات .ممية  يا األد
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