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على عدة  إن عملية إعداد الرياضيين للمشاركة في المسابقات الرياضية عملية بالغة األهمية ترتكز   

كما  وناسبة ، عوامل من أهمها انتقاء الموهوبين باأللعاب الرياضية وتوجيههم نحو الممارسة الرياضية الم

أن عملية االنتقاء والتوجيه الرياضي أصبحت أمر ضروري ومفروض للتعرف على الموهوبين 

  . وإعطائهم فرصة إلبراز قدراتهم ورغباتهم والوصول إلى أعلى المستويات

والتوجية الرياضين نحو مجال  االنتقاء الرياضييهدف هذا المقياس الى تحديد  : أهداف الدرس

تخصصهم من خالل االكتشاف الذي يصب في العملية االنتقائية والتي تنتقي جميع القدرات وميول 

فق والرغبات واالستعدادات البدنية واالنثروبومترية التي تساعد في توجيه المواهب الناشئة الرياضية و

متطلبات نشاطاتهم التي قد تتناسب مع قدراتهم بدنية وصوالً الى الفريق يرقى إلى المستوى العالي 

...ويدخل هذا درس ضمن محاور مقياس االنتقاء والتوجيه الرياضي التربوي لتوضيح مفهوم االنتقاء 

لى الصعوبات التي ممكن واهميته مرورا الى انواعه والعوامل ومبادئ االساسية التي يقوم عليها وصوال ا

   ...االنتقاء الرياضيان تعرقل عملية 

 محاور المقياس 

 –رياضي االنتقاء ال –االنتقاء  –مدخل مفاهيمي للمقياس ) مفهوم التوجيه . التوجيه الرياضي  -

 (الدافعية  –القيادة الرياضية 

 اهداف وانواع التوجيه الرياضي  -

 اهمية التوجيه الرياضي  -

 مبادئ التوجيه الرياضي -

 انواعها واهميتها -القيادة الرياضية  -

 الدافعية -

 االنتقاء الرياضي انواعه واهدافه -

 اهمية االنتقاء الرياضي  -

 خصائص االنتقاء الرياضي  -

 

 

 .تمهيد

يبدأ من  ة اإلداريةاألركان األساسية للعملية اإلدارية وباعتبار أن التسلسل المنطقي للعملييعد التوجيه أحد 

تصال لهم التخطيط ثم التنظيم فالتوجيه حيث يتم عن طريق األشراف على المرؤوسين بحمام السباحة واال

 . يذيةئف التنفين بالوظابهدف إرشادهم وترغيبهم للعمل أثناء سير العملية التنفيذية ثم تقويم أداء العامل

باحة ويتعاون أكثر من مستوى تنظيمي في القيام بعمليات التوجيه فقد تتظافر جهود مدير حمام الس

 ً  بأن ومساعدوه مع جهود مراقب عام النشاط بالحمام لتوجيه بعض المدربين أثناء تنفيذ خططهم علما

مل مع مكن التعامع األفراد ، فالمشكلة هي كيف ي المعيار األساسي لمدى نجاح العملية اإلدارية في تعاملهم

 .مختلف أنواع األفراد بحيث يحققون ما ترغب اإلدارة 

  تعريف التوجيه

 . " يعرفه سيد الهواري بأنه " االتصال بالمرؤوسين و إرشادهم للعمل لتحقيق األهداف

ين عن طريق رؤسائهم ويعرفه إبراهيم عصمت و أمنية محمد بأنه " االتصال بالموظفين و المعلم

 . إلرشادهم بالعمل علي تحقيق األهداف التربوية و التعليمية العام
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ويعرف علي الشرقاوي وعمر غنايم التوجيه بأنه " العملية التي يتم بها االتصال بالعاملين من مرؤ سيهم 

 . " ال رشادهم و ترغيبهم ،و التنسيق جهودهم وقياداتهم لتحقيق األهداف

الذي يقوم به الرؤساء اتجاه المرؤوسين لتحديد الطريق الصحيح المتجه إلي  " حث التوجيه بأنهويعرفه البا

الهدف مباشرة وذلك عن طريق نقل الخبرات السابقة أو تصحيح بعض األفكار لدي المرؤوسين بغية 

 . " تحقيق ما هو مخطط له

  :مبادئ التوجيه .1

عة ففن بأن كل ما يلزم من جانب المرؤوسين هو الطا من الخطأ عن إصدار األوامر والتوجيه أن يعتقد

  جملة من المبادئ نلخصها فيما يأتي :  التوجيه يتطلب

 . إيجاد الثقة بمن يصدر األمر وبعلم وبإحاطته الشاملة بالموقف وقدرته علي مواجهته1 -

 .تنمية اإلخالص للرئيس2 -

 . وبقدراتهم أشعار المرؤوسين بالثقة بهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم3 -

 . ذأن يكون التوجيه واضحا ومفهوما، وفي اختصاص من يصدر إليه، وفي حدود قدرته علي التنفي4 -

  :األبعاد الرئيسية لعملية التوجيه

 .امرأنه عمل ديمقراطي يسيرة التفاهم والتعاون عن طريق النصح واإلرشاد بدال من إصدار األو1 -

 .في تحسين مستويات أدائهمأنه يركز علي مساعده العاملين 2 -

المتطورة  أنه يعطي الموجه قيمة من حيث قوة أفكاره ومهارات ومعلوماته المتجددة وخبراته النامية3 -

 .وليست من حيث مكانته وسلطتنه

 .لمتنوعةأنه برنامج متكامل ومحدد وهادف نحو تحسين العملية اإلدارية مستخدما أساليب االتصال ا4 -

 .التقييم هدفاً في حد ذاته بل وسيله لتحسين األداء واالرتفاع بمستواه أنه ال يعتبر5 -

 : أغراض التوجيه واستخداماته وأهدافه

 . تحسين األداء -1

 . تقييم عمل حمام السباحة وتقديم االقتراحات لتحسينها -2

 .تطوير النمو المهني والفني للعاملين وتحسين مستويات أدائهم  -3

 . وتوجيه اإلمكانات البشرية والمادية تحسين استغالل -4 

ن بأسلوب وأخير فالتوجيه يحتاج إلي األسلوب اإلنساني بين المدير والمرؤوسين والتخاطب مع المرؤوسي

 . واضح وهادف ومفهوم

يس غبها الرئوكثيرا ما تتعرض عملية التوجيه لعدم التوفيق فقد يصاد فيها الفشل ويؤدي إلي عكسية ال ير

 :وتسبب أو المرؤوس

 . عدم القدرة علي تحديد الموقف -1

 . التغاضي عن النواحي اإلنسانية في العمل -2

 . عدم الثبات االنفعالي -3

 . التحيز -4

 . الفشل في التعامل مع اآلخرين -5

  . األنانية -6

 عناصر التوجيه

 يتكون التوجيه من ثالثة عناصر رئيسية

 االتصال   -1

 القيادة -2
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 الدافعية  -3

 أوال/ القيادة 

 ،لعمللة دوافعهم من خالل استثار القيادة الواعية يمكنها التأثير علي األفراد في إطار الجماعة وذلك مفهوم

 .ولذا تعد القيادة من أهم مظاهر التفاعل االجتماعي 

جب إن يحيث إن القيادة ظاهرة اجتماعية يصعب وضع مفهوم محدد لها إال إذا تم تحديد األبعاد التي 

 يشملها هذا المفهوم ، فالقيادة كوظيفة يؤديها الفرد 

ن مجموعة م "هي " عملية تأثير المدير في سلوك التابعين له في موقف معين أما مفهوم القيادة كفرد فهي 

 . " بها القائد الخصائص التي يمتاز

 تعريف القيادة

ف المراد يعرف كثير القيادة بأنها " القدرة علي التأثير الشخصي في الجماعة كي تتعاون لتحقيق الهد

 ." بلوغه

 . " ويعرفها بيتش بأنها "عملية التأثير في أشخاص آخرين لتحقيق أ هداف معينة

ق نحو تحقي فراد والجماعات وتوجيه ذلك النشاطيعرفها علي السلمي بأنها: " عملية التأثير في نشاط األ

 .غاية معينة

لديه القدرة بأنه الشخصية الذي يستطيع أن تحبب الناس إليه و  يعرفه أنيس عبد الملك  تعريف القائد  :

 "علي التأثير فيهم ويعمل معهم متعاونا لتحقيق هدف معين

 صفات القائد الجيد 

 اإللمام بالهدف  -

 حمل المسئوليةالقدرة على ت  -

 الثقة بالنفس  -

 مراعاة العالقات اإلنسانية  -

 القدرة علي التوقع  -

 الطموح  -

 الصدق  -

 الحزم  -

 المعرفة- 

 الخبرة -

 البعد عن األنانية -

 الصحة الجيدة  -

 وهيوعلي أي حال فقد اتفق معظم علماء اإلدارة علي إن القائد الناجح هو من يتوفر لديه مهارات ثالثة 

 .مهارة فنية بمعني إن تكون متفهما لعمله بكل دقائقه ،مدركا خصائصه ومتطلبات  -1

مهارة فكرية إن يكون قادرا علي التصور والنظر إلي المشكالت بأبعادها وجوانبها المختلفة سواء  -2

 .الظاهر منها أو الخفي

ي سلوكهم عن طريق تفهمه لمشكالتهم مهارة إنسانية وهي القدرة علي التعامل مع اآلخرين والتأثير ق -3

 . البعيدة عن العمل . والعمل علي حلها وان يتعامل مع الفرد لكل ال يتجزأ أي يراعي وحده الفرد

 كيفية اختيار القائد 

 الحرية المطلقة في اختيار  -1

 المركز االجتماعي للقائد  -2
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 االنتخاب  -3

 االختبارات المهنية -4

 التعليم واإلعداد  -5

 الخبرة والتجربة  -6

 تحليل عناصر القيادة اإلدارية

 من ابرز عناصر القيادة اإلدارية السلطة والقدرة اإلدارية ، في القيادة

 السلطة اإلدارية  -1

ورية سية الدستالسلطة تعتبر أساس تفسير عملية ظاهره القوة ، وقد انتقلت هذه الظاهرة من المجاالت السيا

شكله  ي التنظيمة باالدارة العامة بعد ما أصبحت ظاهرة إدارية فهي إذا التي نسبغ علإلي المجاالت المتعلق

 .الرسمي وعلي القيادات إطارها الشرعي والقوة التي تمكنهم من إصدار القرارات

 القدرة اإلدارية

  .ةتعريف القدرة " بأنها المقدرة ) فطرية كانت أم مكتسبة( علي القيام بأعمال ذهنية أو حركي

 " أما المهارة " فهي القدرة علي القيام بعمل من األعمال بشكل يتسم بالدقة والسهولة

كما يرتبط  وترتبط المهارة بالقدرة وهي عبارة عن نشاط يقوم به الفرد آليا بسهولة نتيجة التكرار ، .

 .بالقدرة والمهارة في االستعداد وهي القدرة علي اكتساب مهارة من المهارات

من  تقدم نستطيع القول إن القدرة اإلدارية هي تحصيل تفاعل الصفات الشخصية ومجموعهفي ضوء ما 

 .المهارات المكتسبة

 القيادة الديمقراطية -2

رتبطة ستنارتهم واستشارتهم إلبداء آرائهم في الموضوعات الموهي ان يقوم القائد  داخل الجماعة ب

 . بالمشروع وفي دراسته من مشكالت

 ستبدادية القيادة اال -3

 التدخل فيوأن نمط القيادة االستبدادية يعتمد علي االستبداد بالرأي واستخدام أسلوب القرض والتجويف 

 يبقي نطاق مجال عما اآلخرين واختصاصاتهم وعدم تفويض السلطة في اتخاذ القرار إلي الغير ، فإذاً 

 . اتخاذ القرار حقا للقائد وحدة

صانع النمط القيادي ينطبق علي أصحاب المشاريع الخاصة وأصحاب المويرى الباحث أن هذا النوع من 

ض والشركات وأحياناً في المجال الرياضي يكون في بعض العروض الرياضية عندما يكون قائد العر

ة ام السباحذات خبرة كبيرة وواسعة في المجال فانه ال يقبل المشورة ، وأيضا في المجال الرياضي في حم

 .دية الخاصة فهم ذاتي طابع خاص في القيادة حيث تكون مختلطة في األنماطوفي أصحاب األن

 القيادة غير الموجبة

ن سئولية فمتغير نمط القيادة غير الموجبة أسلوب غير عملي للقيادة ، إذ يؤدى إلي تهرب القائد من الم

 ستشار لكلكم ويصبح القائدخالل ذلك النمط من القيادة يفوض القائد سلطة إصدار القرار إلى المرؤوسين 

 هي  كما يري علي السلمي إن يمكن التميز بين ثالثة أنماط قيادية. العملية القيادية 

 النمط المتحفظ  -1

 النمط المتحرر  -2

 النمط المرن  -3

 تحفيزالدافعيه أو ال مدخل اإليجابي في القيادة المدخل السلبي في القيادة ويرى ذكي محمود هاشم

 فهوم الدافعيهمثالثا : 

تعد الدوافع من العوامل الهامة التي تسهم في نجاح العملية اإلدارية فسلوك الفرد يكون مدفوع إليه بقوة 
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داخلية تسمي الدافع وينشط الفرد ويزداد نشاطه كلما زادت قوة الدافع كما إن سلوك الفرد يظل مستمرا 

 .طالما لم يتم إشباع الدافع

لمعنوية لدى العاملين في مجال التربية الرياضية أمر بالغ لألهمية في زيادة فتعد الحوافز المادية وا

كفاءتهم و فاعليتهم وقابليتهم للعمل ، كما أن أهمية الحوافز تمكنه في المحافظة علي معنويات العاملين و 

 . انتمائهم للمنظمات وفي رفع كفاءتهم اإلنتاجية

اجهة هذه الحاجات لصالحهم وصالح المنشأة الرياضية كحمام إن اإللمام بحاجات األفراد في كل وقت لمو

السباحة وفي نفس الوقت عملية من الصعوبة ، خاصة فأن األفراد ليسوا تروسا في اله فهناك تغيرات 

فردية بين هؤالء األفراد ولكل منهم حاجات متعددة والمتغيرة من وقت إلي آخر ، فالتحفيز واالستثارة 

توجه هدفها األساسي هو أحداث أقصي ما يمكن من التفاعل بين العاملين والهيئة عملية رئيسية في ال

  . الرياضية

ات المقصود بالتحفيز : هو كيفية ربط حاجات المنظمة بحاجات الفرد كذلك ربط حاجات الفرد بحاج

 . المنظمة

 أهمية الدوافع .1

داخلية في ات الخارجية مع الظروف الإن الدوافع تنشط الطاقة الكامنة في الفرد ، وتتعاون المثير  -1

 . استثارة النشاط أو العمل

  . اختيار نوع النشاط وتجديده  -2

 . للدوافع دور هام في تأدية السلوك نحو الهدف الذي يشيع الدافع -3

 . الدافع القوى يؤخر ظهور التعب ويقلل الملل  -4

 االتصال

من  التنفيذية المستخرج العمل بين المرؤوسين والرؤساء المستوياتيعتبر توفير إمكانية االتصال التبادلي 

مات أهم األسس التي ترتكز نجاح عملية التوجيه فعملية االتصاالت والتي تتلخص في إرسال المعلو

بالنسبة  وتبادلها وتفهمها أحد األساسيات المطلوبة ألحداث التغيير المطلوب في سلوك وأداء األعمال

  . للمرؤوسين

 فهوم االتصالم

من أي  يشير سيد الهواري إلي إن االتصال هو" عملية يتم من خاللها إيصال معلومات من أي نوع وذلك

 . " عضو من الهيكل التنظيمي إلي عضو آخر بغرض أحداث تغيير

قولة ويرى اليون جاك إلي االتصاالت بأنه " مجموع المشاعر واألحاسيس واالتجاهات والرغبات المن

  ." مباشرة أو غير مباشرةبطريقة 

 أهمية االتصال

 . دوره في نقل الملومات الالزمة التخاذ القرارات -1

 . دوره في تنمية روح التعاون بين العاملين والشعور بالترابط والهدف المشترك  -2

 . دوره استثارة الدافعيه التحفيز  -3

 . دوره في الرقابة علي تطبيق القرارات  -4

 . كفاءة اإلنتاجدوره رفع   -5

 عناصر االتصال

 (.المرسل : هو الشخص الذي يقوم بإرسال الرسالة )المعلومات أو التعليمات -1



للمقياس التوجيه واالنتقاء الرياضي التربويمحاضرات   

 دكتورة / فاطمة الزهراء زيدان 

 

6 

 . المستقبل : هو الشخصية الذي يستقبل الرسالة المبعوثة أو المرسلة إليه -2

 . الغرض من الرسالة : والمقصود به ما هو الغرض المراد تحقيق من عملية االتصال -3

 المضمون : ويعني محتوى الرسالة والتي تتفق في محتواها ومضمونها مع الغرض من االتصال  -4

 وسيلة االتصال : والمقصود بها الوسيلة التي استخدامها من قبل المرسل لتوصيل الرسالة إلي المستقبل -5

.  

 أهم عوامل نجاح االتصال

 تحديد اتجاه االتصال  -

لمعلومات بين األفراد في المشروع واتجاه االتصاالت يأخذ األشكال ويقصد به الطريق الذي تسلكه ا

 :اآلتية

 .االتصال في اتجاه واحد   -1

 .االتصال في اتجاهين   -2

 التوجيه في المجال الرياضي

لرياضي االتوجيه التربوي وهو أحد أنواع التوجيه األكثر ارتباطا بمجال التربية الرياضية فالمربي 

الدراسي  إسهاما كبيرا في عمليات التوجيه التربوي إذ نعمل مع التالميذ طوال الفصليستطيع أن يسهم 

 . نستطيع مالحظتهم

 :وبتحليل هذا التعريف نري أن التوجيه عملية ترمي إلى مساعده الفرد لتحقيق عده عوامل وهي

 . فهم لنفسه عن طريق إدراكه لمدى قدراته و مهاراته و استعداداته وميوله  -1

 . فهم المشاكل التي تواجهه مهما كان نوعها  -2

 .فهم بيئته المادية و االجتماعية بما فيها من إمكانيات -3

 .استغالل إمكانياته الذاتية و إمكانيات بيئته  -4

 ته السليمةتحديد أهداف له في الحياة علي أن تكون تلك األهداف واقعية يمكن تحقيقها و تتفق و فكر -5

 .عن نفسه

 . أن يرسم الخطط السليمة التي تؤدي به إلي تحقيق تلك األهداف  -6

  أن يتكيف مع نفسه ومع مجتمعه فيتفاعل معه تفاعال سليما.  -7

  :أسس ومبادئ التوجيه التربوي

 :من أهم هذه األسس و المبادئ ما يلي

 .مبدأ استعداد الفرد للتوجيه  -1

 .مبدأ حق الفرد في تقرير مصيره بنفسه  -2

 .مبدأ تقبل العميل  -3

 .مبدأ اعتبار التوجيه عملية تعلم -4

 .مبدأ االهتمام بالفرد لعضو في جماعة  -5

  .مبدأ استمرارية التوجيه  -6

  :دور المربي الرياضي في التوجيه

 . مستوي الحصول علي معلومات -1

 .مستوي المساعدة في حل المشاكل التربوية -2

 . االختيارمستوي المساعدة في  -3

 . مستوي المساعدة في حل المشاكل الشخصية -4

 التقويم

 مفهوم التقويم 

ويري فؤاد سليمان قالدة أن عملية التقويم هي إصدار حكم علي مدي تحقيق األهداف المراد بلوغها وأن 
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  : عملية التقويم تتضمن

 . تجميع المعلومات المناسبة ، القياس  -1

 . لمعلومات وفقاً لبعض المستوياتالحكم علي قيمة تلك ا  -2

 . اتخاذ قرارات مبنية علي تلك المعلومات  -3

حيث يمكن تطبيق ذلك علي حمام السباحة من خالل جمع المعلومات الالزمة لعملية التقويم وذلك   -4

 . للحكم علي تلك المعلومات من خالل ما نرتضيه من مستوي مناسب ومحدد في الخطة الموضوعة

 تي يجب توافرها في التقويماألسس ال

ن أهم هناك بعض األسس الهامة التي يجب مراعاتها وتوافرها حتى يتحقق الهدف من عملية التقويم وم

  : تلك األسس ما يلي

 االستمرارية *

التدريب  ووذلك يعني أن يكون التقويم عملية تقدير مستمر نظراً الن العمليات اإلدارية و التعليمية 

 . عمليات إدارية وتربوية ديناميكية ومستمرة ، فالتقويم ليس هدفاً في حد ذاتهالرياضي تعد 

  الشمولية *

لك ذويقصد بالشمولية االهتمام بجميع أوجه أو عناصر موضوع التقويم وكذلك العوامل المؤثرة في 

 . الموضوع ، أي االهتمام بكل من الوسائل والغايات

 الديمقراطية  *

، ولذا  يتأثر بهاعملية يتعاون خاللها كل من له دور في تأثير علي العملية التربوية و يجب أن يكون التقويم

يم روح يجب أن يشارك في عملية التقويم كل من يستطيع أن يدلي بأفكاره ، ولذلك يجب أ، يسود التقو

اون بين ة و التعنيالديمقراطية ، بمعني أ، تتوافر فيه حرية التفكير واالبتكار في إطار من العالقات اإلنسا

 . القائمين بتلك العملية

 األسلوب العلمي  *

لتقويم ايجب أن يتأسس التقويم علي األسلوب العلمي وذلك بمراعاة األسس العلمية في التخطيط برامج 

ي لتقويم علواختيار الوسائل المناسبة والصادقة والتي تتميز بالثبات والموضوعية ولذا يجب أن يعتمد ا

 حتى يكون التقويم موضوعياً  Criterias أو المحكات Standersأو المستويات  Norms المعايير

Evaluation Objective . 

  أهم وسائل التقويم في مجال التربية الرياضية

 المقابلة الشخصية -المالحظة  -االختبارات  -

 دراسة الحالة  -مقاييس التقويم المدرجة  -االستبيان  -

 المقاييس الموروفولوجية –االجتماعية  مقاييس العالقات -

ارات ام االختبإال أن االختبارات والمقاييس هي األكثر شيوعاً في مجال التربية الرياضية ، إلي أن استخد

  : يفي مجال التربية الرياضية يعد مؤشراً علي التقدم و اإلنجاز في إطار خمسة مجاالت هامة وه

 هالتوجي -التقسيم  -وضع الدرجات  -

 البحث  -الدافعيه  -

  -: ومن ثم يجب عند استخدام االختبارات كأداة من أدوات القياس والتقويم في النقاط اآلتية

 . أن نقيس ما يقصد من استخدامها -

 . أن يكون لها معايير موضوعية -

 . أن تكون سهلة التطبيق والقياس وبعيدة عن التعقيد -

 . مكانات المتاحةأن تكون قابلة للتنفيذ في ضوء اإل -
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 االنتقاء الرياضي 

 .تعريف االنتقاء الرياضي

ستعدادات االنتقاء الرياضي هو عملية اختيار أفضل الالعبين من بين الالعبين الصغار ممن يتمتعون با

اضلة وقدرات خاصة تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرياضي . وهي عملية مستمرة يتم من خاللها المف

 ممارسة نوعلوالالعبات طبقاً لمحددات معينة وهذا يعنى اختيار أفضل الالعبين الموهوبين بين الالعبين 

اضي مجال الريالنشاط الذى يتالئم مع استعدادتهم وقدراتهم المختلفة. وتهدف عملية انتقاء المواهب في ال

لى عاعتمادا  إلى محاولة اختيار أفضل العناصر بغرض الوصول إلى اعلى مستويات من األداء البدني

 .العديد من جوانب الموهبة سواء كانت بدنية أو نفسية أو وراثة

 :االنتقاء في المجال الرياضي أهمية

 .االقتصاد في الوقت والجهد والمال - 

ه زم لصقل هذالتوصل الى إختيار الطرق العلمية المناسبة النتقاء أفضل العناصر مع تحديد الوقت الال  - 

 .بها إلى أفضل مستويات األداءالمواهب والوصول 

درات تصميم وإعداد البرامج التدريبية مع االطمئنان إلمكانية انجازها اعتمادا على خصائص وق - 

 .الالعبين

 ي .المستقبلية لألداء البدني والفن التنبؤ بالمستويات -

 .زيادة حجم وشدة التدريب باطمئنان - 

 .لمهاري والنفسي بشكل سليمتحسين مستوى اإلداء البدني والفني وا - 

  . حماية الالعب من اإلنخراط في الممارسات اإلجتماعية السلبية  - 

 .اكتساب الالعب الثقة في النفس في التدريب والمنافسات - 

 خصائص االنتقاء 

  . ان تتم عملية االنتقاء من قاعدة كبيرة من اإلفراد - 

 . مرحلة واحدة من مراحلهاتتميز باالستمرارية وعدم الثبات على   -

  .االعتماد على الخبرة في االنتقاء سواء كانت الخبرة الشخصية أو الخبرة العلمية -

ة من التكامل خالل عملية االنتقاء من حيث النظر لشخصية المنتقي على أنها وحدة واحدة متكامل -

 . الجوانب الوظيفية

 .تميزه عن أقرانه ومستوى إدراكه وإمكانيتهالفردية وهي الخصائص الخاصة بالفرد والتي  -
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