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ُ
ىدفت ىذه الدراسة إلى التَّعرؼ عمى واقع التحميؿ الوظيفي في شركة بالؾ اند فيتش ،ومدى توفُّر
َّ
المعيقات التي تواجو عممية التحميؿ ،كما ىدفت الدراسة
وتطبيؽ الوصؼ الوظيفي ،والتعرؼ عمى ُ
أيضاً إلى التَّعرؼ عمى واقع ممارسات االختيار والتعييف في الشركة ،مف حيث مدى توفُّر وتطبيؽ
َّ
المعيقات التي تواجو عممية االختيار والتعييف.
ىذه الممارسات ،والتعرؼ عمى ُ
تضمنت الدراسة تقييـ الواقع الحالي باالستناد إلى األسس العممية لكؿ مف عممية التحميؿ الوظيفي،
وعممية االختيار والتعييف ،وتقديـ مقترحات مف اجؿ تطوير كمتا العمميتيف .اعتمدت منيجية البحث
عمى المنيج الوصفي ،واستخدمت الباحثة أسموب تحميؿ المحتوى وكانت االداة االستبيانات لجمع
المعمومات والبيانات الالزمة إلتماـ الدراسة .استخدمت الباحثة أسموب المسح الشامؿ ،حيث قامت
الباحثة بتعبئة  79استبانة تـ توزيعيـ عمى الموظفيف الذيف تـ تعيينيـ خالؿ الثالث سنوات األخيرة.
وقد قامت الباحثة بعمؿ تحميؿ محتوى لمنماذج المتعمقة باالختيار والتعييف الموجودة في الشركة ولجأت
إلى استخداـ برنامج االكسؿ لغرض عرض نتائج االستبانة وتحميميا؛ لموصوؿ إلى نتائج وتوصيات
ىذه الدراسة.
أظيرت الدراسة مجموعة مف النتائج أىميا عدـ استخداـ التحميؿ الوظيفي كأساس لممارسات عممية
االختيار والتعييف .وجود نموذج لموصؼ الوظيفي لمعظـ الوظائؼ في الشركة معدة بشكؿ يتوافؽ مع
االسس العممية بنسبة كبيرة ،مع غياب توزيع الوصؼ الوظيفي عمى الموظفيف بشكؿ رسمي .وجود
نموذج طمب توظيؼ ،وىو نموذج ُموحد بغض النظر عف طبيعة الوظيفة المعمف عنيا وىو الزامي
لجميع المتقدميف لشغؿ الوظائؼ ،وعمييـ تعبئة جميع البنود ،حيث تتوافؽ بنوده مع األسس العممية

ي

لمحتويات الطمب .اضافة اال أف االختبارات والفحص الطبي ليست معتمدة في عممية االختيار
والتعييف في الشركة.
كما اظيرت النتائج اف معيقات االختيار والتعييف في الشركة متعددة اىميا عدـ مشاركة اطراؼ
حيادية في عممية االختيار والتعييف ،وغياب مشاركة قسـ الموارد البشرية في أغمب المقابالت وبالتالي
عدـ مشاركتو في عممية االختيار بشكؿ كامؿ ،وسيطرة بعض مدراء االقساـ عمى عممية االختيار
والتعييف.
ولقد اوصت الباحثة بمجموعة مف التوصيات لتحسيف التحميؿ الوظيفي وسياسات االختيار والتعييف
المتبعة في شركة بالؾ اند فيتش االمريكية ،وكاف اىميا إنشاء قسـ مختص داخؿ الشركة بيدؼ
إعداد تخطيط جيد لمموارد البشرية وتقدير االحتياجات مف الوظائؼ ،وقياـ قسـ الموارد البشرية بإعداد
اختبارات التوظيؼ بما يتالئـ مع طبيعة الوظيفة (باالستناد إلى التحميؿ الوظيفي) ،ومشاركة قسـ
الموارد البشرية في جميع المقابالت ،و ذلؾ عف طريؽ التعاوف ما بيف مد ارء االقساـ و قسـ الموارد
البشرية ،وتقميص صالحيات مدراء االقساـ فيما يتعمؽ باختيار الموظفيف في الشركة.
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