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بادلئة من ادلوظفني  بادلنظمات أصبحوا ينتمون إىل  40فما يقرب من . ءات موقعا مهما أكثر فأكثر داخل الشركاتربتل إدارة الكفا: ملخص
العاملني يف رلال ادلعرفة". فتوزيع وربقيق ادلعرفة داخل ادلنظمة يعتمد بشكل مباشر على نظم إدارة الكفاءات، وعلى الرغم من عدم "ما يعرف بـ 

نب وإمكانات ىذا التوجو، فإن ىذه األخرية قد إنتشرت على نطاق واسع داخل منظمات األعمال التجارية، اإلدارية إستخدام بعد كافة جوا
واالقتصادية خصوصا األجنبية منها. اعتمادا على ادلنهج الوصفي التحليلي سعت ىذه ادلداخلة إىل تسليط بعض الضوء على مفهوم الكفاءة 

 تقدًن يف األخري رلموعة من التوصيات والتوجيهات لألعمال البحثية ادلستقبلية.واألنظمة ادلتعلقة هبا، كما مت 

 .الكفاءة، نظام إدارة الكفاءات، التسيري السليب :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Competency management took increasingly important positions within companies. 

Nearly 40 percent of the staff organizations became affiliated with the so-called 

"knowledge workers". Distribution of implementation of knowledge within the 

Organization depends directly on competency management systems. Although of no use 

yet of all aspects and possibilities of this orientation. the competency management 

systems are spread widely within business, administrative and economic, especially in 

foreign organizations. At the end we have highlight a set of recommendations and future 

research directions. 

Keywords:  Competence, competency management system, Mismanagement. 
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 مقدمة

عرفت ادلؤسسات العمومية اجلزائرية عدة ربوالت يف ميدان تسيريىا، أثرت بشكل مباشر على دور الرؤساء فيها، بداية بالتسيري 
سيريية ادلاضية برزت بشدة رلموعة من الذايت، مث االشًتاكي، فإعادة اذليكلة وأخريا نظام االستقاللية. ويف ظل ادلراحل الت

السلوكيات و ادلمارسات غري الرشيدة كونت ثقافة يصعب تغيريىا أو نزعها من ذىن ادلسري اجلزائري، ففي رلال تسيري ادلوارد 
الفروق البشرية كانت تتخذ رلمل القرارات ادلتعلقة بالتوظيف والًتقيات دون اعتبارات موضوعية، كما غاب التعامل على أساس 

الفردية يف منح ادلكافئات، و انعدم االستثمار يف التدريب و التكوين ادلستمر، شلا أحدث حالة من التسيب والالمباالة و كبح 
جلماح اإلبداع و ادلبادرة و زيادة التوتر يف العالقات مع ضعف الشعور اجلماعي و االنتماء إىل ادلؤسسة زادىا حدة غياب 

ارمة، وعدم حث الدولة على تطبيق األساليب العلمية اليت قد تضمن حد أدىن من االلتزام و التطوير اإلجراءات الردعية الص
ادلستمر، حبيث اذبهت أغلب التصحيحات إىل الًتكيز على اجلانب ادلايل، مهملة اجلوانب األساسية األخرى اليت تنطوي عليها 

(. و يرى جون بودان أنّو " ال ثروة و ال قوة إاّل يف 2010و ىروم،  عملية التسيري من زبطيط، تنظيم، توجيو و رقابة )بومخخم
البشر"، فبالرغم من السياق التارخيي ذلذا الطرح ) حيث يعود إىل القرن السادس عشر (، إاّل أّن مغزى زلتواه جعل منو طرحا 

 (.0520معاصرا ينطبق على ما تعيشو ادلنشآت يف بيئة اقتصاديات األلفية الثالثة )عيمر، 

إن تنافسية الدولة تقوم أساسا على صلاح مؤسساهتا، والقدرة على التنافس حول الفرص ادلستقبلية ىي اليت ربدد مدى صلاح 
منظمات األعمال الذي يتحقق من خالل إجياد طرق سريعة للوصول إىل الفرص ادلستقبلية ادلتمثلة يف الكفاءات احملورية اليت ربقق 

لتزايد االىتمام بالتنافس على أساس الكفاءات احملورية، ظهرت نظرية جديدة تفًتض أن ادلعرفة ىي ادلصدر  الريادة للمنظمة، ونظرا
( حيث هتدف ىذه األخرية إىل 0.3C5 K  , al . rPC.CKC a 1995a320األساسي بالنسبة للمنظمة والدولة )

كن ذلذه ادلنظمات تنمية معارفها من خالل اختيار أفضل بناء منظمات متعلمة، حيتل فيها ادلورد البشري مكانة أساسية، حيث دي
(. إن تسيري 2005العناصر البشرية واحلفاظ على مستوى مرتفع من التعليم والتكوين ادلستمر لصاحلها )بومخخم و شابونية، 

بطريقة متكاملة مع نظام إدارة الكفاءات موضوع حبثي غاية يف األمهية يف رلال إدارة ادلعرفة، وغالبا ما يدمج نظام إدارة الكفاءات 
التعليم. إن إدارة الكفاءات ديكن أن يقدم الكثري للمنظمة وإىل مستوى الفرد فيها، ألنو يعرف مفاتيح ادلعرفة اليت حيتاجها ادلوظف 

 (. 6PC2C z zi C   n  ,iCia 2006أو ادلنظمة من أجل ربقيق أىدافهم ادلنشود )

الكفاءة كأساس دلؤشرات النوعية  اليت أصبحت اسًتاتيجيات رائدة للشركات اليت تسعى يف ىذا االطار أصبح تطبيق مناذج 
 6PC2C z zia a.C5aiauKau(، من جهتو يرى )ua2009,   ,لتحديد وتطوير كفاءات العاملني لديها )

C   n  ,iCia 2006أو ادلنظمة،  ( أن اإلدارة ادلستندة للكفاءات أصبحت عامال حامسا يف النشاط الفعال للمؤسسة
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وذلك بفضل احلاجة دلرونة و خفة أكرب يف ادلنظمة ألجل التكيف بسرعة مع التغريات يف السوق وإعادة توجيو سلططات األعمال. 
فغالبية ادلنظمات على علم حباجتها لتخطيط اإلستخالف. فتخطيط اإلستخالف، ربديد وتطوير مواىب فائقة عملية جد ىامة 

(.  فالقضية األساسية إلدارة 6Cza ,zz eC 2a 6  n ui a 2010ساب ميزة تنافسية  )ألي منظمة تبحث عن اكت
 (.0Pa Cu C    iKCPa 2004ادلهارات ىي ادلؤىالت وادلهارات اليت ضلتاجها من أجل اإلنتاج وخلق الفائض يف الشركة )

د زلاولة دلراجعة ادلعارف النظرية ادلتعلقة بنظام إن تطبيق إدارة الكفاءات يف احلقيقة ىي اذلدف األساسي من ىذا ادلقال الذي يع
تسيري الكفاءات، دراسة خصائص تطبيقاهتا، وتوضيح آثار التسيري السليب للكفاءات وما ديكن أن يولده من ىروب للعقول 

يف األخري تقدًن  ادلفكرة وزيادة خسائر ادلنظمة يف كل من جوانب التكلفة وادلعرفة ادلًتاكمة لدى العقل ادلتسرب، كما سنحاول
 بعض التوجهات البحثية ادلستقبلية.

من أجل إسبام ىذا العمل البحثي قمنا بتنظيم ىذه ادلداخلة وفقا للمخطط التايل: قدمنا يف الفصل األول شرحا وجيزا إلدارة 
ت أما الفصل الثالث الكفاءات، تطرقنا يف الفصل الثاين  لدورة حياهتا كما بينا أىم رلاالت تطبيق أنظمة تسيري الكفاءا

فخصصناه لتعريف منوذج الكفاءة، وصف ادلراحل األساسية اليت دير هبا تطوير منوذج للكفاءات وربديد الركائز األساسية اليت 
يتكون منها نظام تسيري الكفاءات تعرضنا يف الفصل الرابع لبعض األمثلة ادلعروفة عنو لنقًتح يف األخري وجهة نظرنا حول مستقبل 

 وث يف تسيري الكفاءات.  البح

 مفهوم إدارة الكفاءات .1
اليعد مفهوم الكفاءة موضوع جديد يف علم إدارة ادلوارد البشرية. فقد مارس الرومان يف وقت مبكر شكالً  مفاىيم و تعاريف     

مل دبنهجية الكفاءة من أشكال تنميط الكفاءة يف زلاوالت منهم لوضع السمات التفصيلية  "للجندي الروماين اجليد." أما الع
حيث إنتشر استخدامها بشكل سريعًا منذ ذلك احلني وكان. ويعود الفضل  1970داخل بيئة الشركات فقد بدأ حوايل عام 

( ، نفساين متميز جبامعة ىارفارد الفضل يف إدخال فكرة "الكفاءة" يف   6Caz  nCaK KKCللباحث ديفيد ماكليالند )
(. إن كلمة كفاءة مستعملة يف عدة ميادين ومشًتكة بني 6PC2C z zi C   n  ,iCia 2006أدب ادلوارد البشرية )

زبصصات سلتلفة. فالكفاءة مستعملة يف ميدان علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك الداخلي واخلارجي للشخص )الكفاءات 
اءات ادلتوفرة يف وظيفة معينة و الكفاءات الالزمة ادلعرفية والعقلية واحلركية(. ومستعملة يف ربليل الوظائف واألفراد )ربديد الكف

لشغلها(. ومستعملة كطريقة للتكوين ادلهين والتعليم والتعلم. وذلذا فان تعاريف الكفاءة متنوعة وسلتلفة باختالف ادلفاىيم و 
 السياقات ادلستعملة من طرف الباحثني، نقدم أمهها يف اجلدول التايل. 
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 (ocnepepmocالباحثين لمفهوم الكفاءة ) : تعاريف أهم1الجدول رقم 

 التعريف الكاتب

(Marrelli,1998) الكفاءات ىي قدرات بشرية قابلة للقياس تكون مطلوبة من أجل أداء متطلبات العمل الفعال 
(Dubois,1998)  ادلعرفة، ادلهارات، األفكار،  أمناط االعتقاد، وما  -الكفاءات ىي تلك اخلصائص ادلتمثلة يف

 و عند استخدام ىذه ادلتغريات بشكل فردي أومجاعي  تؤدي إىل اآلداء الناجح. -بو ذلكشا
RH-LMX (-www.hr

xml.org) 
ىي كل معرفة، مهارة أو  قدرة تكون قابلة للتحديد، القياس و التعريف و ىي  على عالقة 

القدرة البدنية أو ادلادية( و اليت ديكن لالنسان  خبصائص من قبل ) ادلواقف، السلوك و 
 التعامل معها فهي مهمة لو ووسيلة لو من أجل أداء نشاط أعمال ذبارية يف موضوع ما.

(Boyatzis,1982)  وصف بوياتزيس اخلصائص األساسية للكفاءات لدىل الفرد، وجعلها رابطة سببية )حسبو أي
 تغري يف متغري آخر( على عالقة باألداء الوظيفي الفعال. تغري يف متغري ما يؤدي بالضرورة إىل

(Selby et al,2000) يصفها سيليب بأهنا قدرة يتم التعبري عنها من خالل السلوك 
(UK National 

Vocational 

Council for 

Vocational 

Qualification, 1997) 

داء، القدرة على القيام بأدوار اجمللس ادلهين الوطين للتأىيل ادلهين وصف الكفاءة كمعايري لأل
 العمل أو الوظائف طبقا للمعايري ادلطلوب يف ادلهنة.

aaaTaCaf   Tar  y uTaTrT 

taiaaSTacTS, 9111) 
"الكفاءات" ىي ادلعرفة، ادلهارات والقدرات والسلوكيات اليت  يطبقها ادلوظف عند أداء عملو 

ذات الصلة باسًتاتيجيات األعمال التجارية  وىي ادلفتاح الرئيسي لو من أجل ربقيق النتائج 
 للمنظمة.

Perrenaud (2000) .القدرة على تعبئة سلتلف ادلوارد ادلعرفية اإلدراكية دلواجهة بعض احلاالت ادلمكتة 
LeBoterf (1998)  يقول ليبوتريف أن الكفاءات ليس معناىا أهنا موارد دلعرفة كيف نتصرف، أو معرفة كيف نقوم

أو نسلك سلوكا ما، بل ىي عملية تعباة،  دمج و تناغم دلثل ىذه ادلوارد. و تكون  بعمل ما،
ىذه التعباة ذات أمهية يف حالة وحيدة، فكل حالة ىي فريدة، بالرغم من أنو ديكن قياسها إىل 

 احلاالت ادلعروفة مسبقا.
Jackson and Schuler 

(2003) 
والقدرات وسلتلف اخلصائص األخرى اليت الكفاءات تعرف على أهنا "ادلهارات وادلعارف 

 حيتاجها شخص ما ألداء عملو بفعالية "

http://www.hr-xml.org/
http://www.hr-xml.org/
http://www.hr-xml.org/
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Intagliata et al. 

(2000) 
الشيء ادلبدئي ىو أن الكفاءات توفر للمنظمات بالتحديد و من الناحية السلوكية ما حيتاجو 

ظمة و ذلك دبا القادة من أجل القيام باألنشطة و ربقيق النتائج و الرغبات اليت تطمح ذلا ادلن
يتفق معها و يبين ثقافتها. فالكفاءات ىي كمعلم النجم القطيب الذي البد للقادة يف كل 

 ادلستويات اإلحبار من خاللو  من أجل ربقيق التآزر و ربقيق نتائج مهمة و أكثر إتساقا.
PeopleSoft الحظتها، واليت ىي رلموعة من ادلعارف، ادلهارات و السلوكيات اليت ديكن قياسها وديكن م

 تساىم يف النجاح يف ادلنصب/ادلوقف.
Gartner group  الكفاءات عبارة عن رلموعة من اخلصائص، دبا يف ذلك ادلهارات، ادلعرفة والسمات اليت تتوقع

 أداء أو تسببو. 
 6PC2C z zia a. n  ,iCia 0.a) 2006(a aa5i ,  Cs zCi   5C C2 5  ,: C ادلصدر:

P az   a  isi, 5i C   oiiPaCC. ia n  aP5C,za  nC C2 5  , r aa5iu, P 
3 CuPz,s NaK. 14 Va. 1a i53. 

إذا فالكفاءة عبارة عن مزيج من ادلعرفة الضمنية والصرحية، للسلوكات وادلهارات، اليت تعطي لشخص ما إمكانية أداء مهمتو و أو 
 وظيفتو بفعالية. 

مزيد من التحليل دلفهوم "الكفاءة" يوصلنا إىل استنتاج مفاده أن  ( أن6PC2C z zi C   n  ,iCia 2006و يرى )
 الكفاءات ديكن أن تفهم من خالل:

 كفئة:  ىي إنتمائها إىل رلموعة متجانسة و/أو متماثلة.

 ككفاءة: ىي إسم وصفي دلختلف الكفاءات احملددة.

 كتعريف: ىي بيان يوضح ادلفاىيم القاعدية ذلذه الكفاءات.

 ىي مؤشرات سلوكية البد أن تظهر على الفرد عند إمتالكو ذلا.  كمظهر سلوكي:

 نقم مثال تطبيقي عن ىذه ادلفاىيم يف اجلدوال التايل:

 

 : وصف الكفاءات كفئة، كفاءة، تعريف و مظهر سلوكي2اجلدول رقم 
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 المظهر السلوكي التعريف  الكفاءة الفئة

 إدارة 
 كفاءات 
 األفراد

ثارة والرغبة لدى أعضاء تقدًن اإل بناء روح الفريق
الفريقمن أجل التعاون مع 

بعضهم البعض، وادلسامهة يف 
 ربقيق األىداف ادلشًتكة

تشجيع  أعضاء الفريق على مساعدة واحًتام 
 بعضهم البعض

إنشاء رسالة مشًتكة وشعور باالنتماء إىل الفريق  
 هبدف
 توفري نقل اخلربة و التوجيو •
لقوة توفري تغذية العكسية دلواطن ا  •

 والضعف يف أعضاء الفريق

مساعدة أعضاء الفريق يف تنمية  تنمية و تطوير األفراد 
مسارىم والتوصل إىل إمكانياهتم 

 الكامنة 

 

 6PC2C z zia a. n  ,iCia 0.a) 2006(a aa5i ,  Cs zCi   5C C2 5  ,: C: المصدر 
P az   a  isi, 5i C   oiiPaCC. ia n  aP5C,za  nC C2 5  , r aa5iu, P 

3 CuPz,s NaK. 14 Va. 1a i54. 

 :دورة حياة الكفاءات

تتمثل دورة حياة الكفاءة يف ذبميع ألربعة مراحل كلية، و اليت تسعى بصفة دورية إىل تعزيز و تطوير كفاءات الفرد و ادلنظمة، 
( يف خريطة الكفاءة أو  6PC2C z zi C   n  ,iCia 2006وتتمثل ىذه ادلراحل الكلية حسب ما جاء هبا الباحثني  )

(Ca5i ,  Cs 5Ciiz 2( تشخيص الكفاءة ، )Ca5i ,  Cs  zC2 aizi تنمية أو تطوير الكفاءة ،)
(Ca5i ,  Cs   a Kai5  ,( رصد و  مراقبة الكفاءة ،)Ca5i ,  Cs 5a z,aPz 2.) 

ما ديكن أن ربتاجو من أجل  (: هتدف إىل إعطاء ادلنظمة نظرة عامة لكلCa5i ,  Cs 5Ciiz 2خريطة الكفاءة أو  )
(، و متطلبات ادلشاريع، و حاجات الفرق و حاجات  zuiz  ii iKCربقيق أىدافها، اليت مت تعريفها يف سلططها لألعمال )

 األدروار لكل وظيفة. يتم يف ىذه ادلرحلة تعريف ادلهارات الالزمة لكل وظيفة بطريقة واضحة و جلية.
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(: وضع مقاربة للكفاءات و مستوى للمهارات ادلكافئة احلالية Ca5i ,  Cs  zC2 aiziادلرحلة الثانية تشخيص الكفاءة )
دلا ديلكو كل فرد موظف يف ادلنظمة. إن ربليل فجوة ادلهارات يف ىذه ادلرحلة مهم، من أجل تعريف الفجوة بني عدد ادلهارات و 

 ارنة مع عدد الكفاءات و مستواىا يف أدوار الوظائف اليت تطلبها ادلنظمة.مستواىا لدى ادلوظفني، وذلك بادلق

( ىي ادلرحلة الثالثة: اليت تتعامل مع اجلدول الزمين للنشاطات ,  Ca5i ,  Cs   a Kai5تنمية أو تطوير الكفاءة )
حسب ربليل فجوة ادلهارة و  بغية الزيادة يف عدد و مستوى ادلهارات للكفاءات الواجب على ادلوظفني إمتالكها، و ذلك

 ادلرحليتني السابق ذكرمها.

( : ىي الفحص الدوري للنتائج احملصلة من Ca5i ,  Cs 5a z,aPz 2ادلرحلة األخرية ىي رصد و  مراقبة الكفاءة )
 خالل مرحلة تطوير الكفاءة.

أنظمة اإلدارة ادلرتكزة على ( حول سلتلف 6PC2C z zi C   n  ,iCia 2006واستنادًا إىل الدراسة اليت قام هبا )
الكفاءات، خلص الباحثان إىل إمكانية استخدام الكفاءات يف أجزاء سلتلفة من تطبيقات إدارة ادلوظفني، كما أن  ذلا دور ىام يف  

 كل جزء من ىذه األجزاء. إن للكفاءات أمهية بالغة تظهر يف تطبيقات إدارة ادلوظفني التالية:

خدم الكفاءات بغية تقييم الوضعية احلالية و ادلستقبلية لإلحتياجات من الكفاءات إذباه األفراد و زبطيط القوى العاملة: تست
ادلنظمة. كما ديكن أن يكشف ربليل الفجوة بني الكفاءات اليت من ادلفروض اهنا مكتسبة لدى العاملني فرادى أو مجاعات أو 

 ملة.حىت ادلنظمة كلها،  وادلسامهة يف خطط تطوير القوة العا

إدارة التوظيف: يتم استخدام الكفاءات دلقارنة قدرات ادلًتشح مع متطلبات الوظيفة ادلعروضة؛ و عندما يتم التعرف على أفضل 
 ادلًتشحني، يف ىذه ادلرحلة يشكل ربليل الفجوة األساس لبداية إستاجار جديدة خلطة التعليم. 

 دلطلوبة الكفاءات؛ وديكن ربط ىذه الكفاءات مع التعلم ما يعادل الكائنات.إدارة التعليم: ديكن ربديد ربليل الفجوة الكفاءات ا

 إدارة االداء: إن أداء العمال يدرس و يقاس بالنسبة لكل من حاجات الوظيفة من ناحية الكفاءات و األىداف على حد السواء.

لعاملني، ىذا األخري ديكن أن يستعرض تطور السرية ادلهنية: تستعمل الكفاءات من أجل وضع سلطط تطوير الفرد اخلاص با
احلاجات من الكفاءات الالزمة لكل ادلواقع الوظيفية،و من خالل ادلقارنة بني ما سبلكو ىذه ادلناصب من كفاءات، ما يسمح لنا 

 دبعرفة االمكانات اليت يشتمل عليها كل موقع أو منصب و ديكننا من تطوير سلطط ادلسار ادلهين.

 تاح الولوج للمناصب الشاغرة  للخالفة بادلنظمة من خالل متطلبات الكفاءة.زبطيط اخلالفة: مف
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تطوير مناذج الكفاءات: طوال ىذه السنوات األخرية، العديد من الشركات و ادلنظمات احلكومية عاجلة قضايا من مثل التغيري يف 
ل تطبيق برامج منذجة الكفاءة مع إحتياجات ادلنظمة، ربسني األداء، تطوير ادلوظفني، زبطيط االستخالف اخل. وذلك من خال

 الوظائف. 

إن منوذج الكفاءة عبارة عن قائمة للكفاءات مستمدة من مالحظة أداء ادلوظفني الناجحني و ادلتميزين يف وظيفة معينة. النموذج 
أخرى من خالل الًتقية أو  ديكنو يقدًن ربديد جملموعة الكفاءات الالزمة من أجل ربسني األداء يف ادلنصب احلايل أو لظائف

التحويل. ىذا النموذج ديكن أيضا أن يكون مفيد يف ربليل فجوة ادلهارات، لدراسة الفروق بني الكفاءات ادلتوفرة و ادلطلوبة 
بالنسبة لألفرد و ادلنظمات. فتحضري سلطط للتطوير األفراد البد منو من أجل القضاء على ىذه الفجوة، إن أىم متغري جيب 

بو عند تطوير منوذج الكفاءات ىو قاموس أو معجم ادلهارات، أو إنشاء واحد متخصص يف ربديد الكفاءات و طرق  العمل
(، اخل. إن الكفاءات ىي أجزاء البناء لنموذج aCui 2Pauii التحقق منها من مثل اإلستمارات، ادلقابة، رلموعات الًتكيز)

 مكان للبيع ديكن أن يشتمل على الكفاءات من قبل زبطيط ادلبيعات، العمل يف الكفاءة. فمثال، منوذج الكفاءة بالنسبة دلسري يف
فريق، منافسة األسواق، توجهات الصناعة و التفكري االسًتاتيجي، كل واحدة ن ىذه الكفاءات البد أن تعرف يف النموذج، دبا 

 (. 6PC2C z zi C   n  ,iCia 2006يف ذلك إظهار وصف سلوكي لألداء ادلثايل و ادلستوى ادلنخفض للمهارات )

 و من أجل وضع و ذبسيد منوذج الكفاءة البد من ادلرور على رلموعة من ادلراحل نلخصها يف اجلدول التايل:

 : مراحل تجسيد نموذج الكفاءة3 الجدول رقم

 إنشاء فريق نظام أنظمة الكفاءة 
 a ro toC taC rC

 tme o o eC oeoo moC

o rmCm et) 

ادلؤسسات و ادلنظمات بإنشاء فريق من ادلورد البشري مشكال من أرقى كمرحلة أوىل تقوم 
ادلسريين و ادلوظفني الدين حيوزون على معارف حول الوظائف الدروسة يف النموذج. ذلذا 

 الفريق احلق يف اإلشراف على كامل ادلبادرة 

ربديد تقييس لألداء و مثال عن 
 سريان التنفيد 

ديد األداء اجليد، ادلتوسط و الضعيف دلختلف الوظائف جيب ربضري سلم للمهارات لتح
 ادلدروسة يف النموذج.

يطور الفريق قائمة ذبريبية تشمل سلتلف الكفاءات اليت حيتاجها ادلنصب ادلدروس و تكون  تطوير قائمة ذبريبية للكفاءات 
نماذج أساس لبناء منوذج. ديكن أن يكون تطوير ىذه القائمة ناجحا إذا استعنا ببعض ال
 ادلعروفة و ادلطورة من طرف منظمات أخرى و اليت تعتربه رلال أعماذلا االسًتاتيجي. 
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تعريف الكفاءات و مؤشراهتا 
 السلوكية

يف ىذه ادلرحلة ذبمع ادلعلومات عن ما ىي الكفاءات اليت ضلتاجها من أجل ألداء الوظيفة يف 
تمارات مع كل من ادلسريين و النموذج، من خالل ادلقابالت، رلموعات الًتكيز و االس

 ادلوظفني

يقوم فريق أنظمة الكفاءة بتطوير منوذج إبتدائي للكفاءة بناءا على ادلراحل السابقة وذلك من  تطوير منوذج إبتدائي للكفاءة
خالل تطبيق التحليل الكمي  و ربليل ادلضمون يف البحوث الكيفية ادلتمثلة يف ادلقابالت 

 .ونتائج رلموعات الًتكيز

من ادلهم أن نتاكد أن النموذج  احلايل حديث وذلك من خالل أجراء ادلزيد من االختبارات  اإلختبار ادلتقاطع للنموذج االبتدائي
عليو يف رلموعات الًتكيز، االستمارات، ادلقابالت مع كل من ادلسريين و ادلوظفني الذين مل 

 يشاركوا يف وضع النموذج األويل 

فس طريقة التحليل ادلستخدمة يف تطوير منوذج الكفاءة اإلبتدائي سيستعمل من طرف إن ن سبحيص النموذج
 فريق أنظمة الكفاءة من أجل سبحيص النموذج

ينطلق سريان مفعول النموذج حني نبدأ يف ربويل الكفاءات إىل إستبيان نستعملو يف تصنيف  وضع النموذج للتنفيد
لتعرف عليهم باكرا بأن ذلم فاعلية كبرية، أو دنيا يتم فاعلية األفراد. إن األفراد الذين يتم ا

تصنيفهم باالسبيان من خالل سلتلف األفراد إن أمكن، كادلسريين، و ما شاهبهم، وذلك من 
خالل التقارير أيضا. إن تصنيف الكفاءة من خالل االستبيان مرتبط بتصنيف األداء ألجل 

 ربط كل كفاءة مع أداء الوظيفة ادلتعلقة هبا 

ادلرحلة األخرية تستوجب علينا حدف أي كفاءة ال ترتبط بقياسات األداء اليت تؤكد سريان  الشكل النهائي للنموذج
 مفعول النموذج الذي يرتبط مباشرة مع االداء الفعال

 6PC2C z zia a. n  ,iCia 0.a) 2006(a aa5i ,  Cs zCi   5C C2 5  ,: C :المصدر
P az   a  isi, 5i C   oiiPaCC. ia n  aP5C,za  nC C2 5  , r aa5iu, P 
3 CuPz,s NaK. 14 Va. 1a i58. 

منوذج ديكن أن تستخدم بشكل منفرد، نقدم ىذه النماذج يف اجلدول  22ويقودنا التعريف بأنظمة إدارة الكفاءات إىل وجود 
 وين.ادلوايل مع التعريف باسم النموذج و أساس عملو، الشركة ادلصنعة وموقعها اإللكًت 

 

 : قائمة أنظمة الكفاءة4 اجلدول رقم
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 الموقع اإللكتروني الشركة نظام إدارة الكفاءة

Skills gap management system CAPSA, Consulting 

incorporated 

www.capsaconsulting.com 

SkillBase Claymore Inc. www.skillbase.net 

On track for training and ontrack 

online 

DKSystems, Inc. www.dksystems.com 

Occupational skills analysis 

system (OSAS) 

Educational Data 

Systems 

www.edsincorporated.com 

KSA online Gyrus Systems www.gyrus.com 

HRScope HR Technologies www.hrscope.com 

TL4 Humeng meng.cawww.hu 

RemoteHR Illion www.remotehr.com 

Talent management system KnowledgePool 

Americas 

usa.knowledgepool.com 

Learner LifeTime Media www.ltmedia.com 

Meridian KSI knowledge centre Meridian Knowledge 

Solutions 

www.meridianksi.com 

SkillQuest People Sciences www.peoplesciences.com 

PeoplePower People3 www.people3.com 

ClickEM Peopleclick www.peopleclick.com 

HR pulse Pilat NAI nai.com-www.pilat 

PlanView software PlanView iew.comwww.planv 

Training and performance 

management (TAP) 

Prismatics  

PROTECH Proactive Technologies  

CompAssess Right/Career Directions www.careerdir.com 

SkillView enterprise 5.0 SkillView Technologies www.skillview.com 

http://www.capsaconsulting.com/
http://www.capsaconsulting.com/
http://www.skillbase.net/
http://www.skillbase.net/
http://www.dksystems.com/
http://www.dksystems.com/
http://www.edsincorporated.com/
http://www.edsincorporated.com/
http://www.gyrus.com/
http://www.gyrus.com/
http://www.hrscope.com/
http://www.hrscope.com/
http://www.humeng.ca/
http://www.humeng.ca/
http://www.remotehr.com/
http://www.remotehr.com/
http://www.ltmedia.com/
http://www.ltmedia.com/
http://www.meridianksi.com/
http://www.meridianksi.com/
http://www.peoplesciences.com/
http://www.peoplesciences.com/
http://www.people3.com/
http://www.people3.com/
http://www.peopleclick.com/
http://www.peopleclick.com/
http://www.pilat-nai.com/
http://www.pilat-nai.com/
http://www.planview.com/
http://www.planview.com/
http://www.careerdir.com/
http://www.careerdir.com/
http://www.skillview.com/
http://www.skillview.com/
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IntelliSkill and ITG databases SKillView 

Technologies 

www.skillview.com 

SkillSolutions SynTact Solutions ons.comwww.syntactsoluti 

 6PC2C z zia a. n  ,iCia 0.a) 2006(a aa5i ,  Cs zCi   5C C2 5  ,: C: المصدر
P az   a  isi, 5i C   oiiPaCC. ia n  aP5C,za  nC C2 5  , r aa5iu, P 

3 CuPz,s NaK. 14 Va. 1a i59. 

 الخاتمة:

يف  االستعمالنظمة من أجل إدارهتا أصبح موضوع شائع من خالل ىذه الورقة البحثية توصلنا إىل أن منذجة الكفاءات، وإنشاء أ
ادلنظمات اليت تطمح خللق ميزة تنافسية يف السوق، فموضوع تسيري الكفاءات أصبح يستقطب إىتمام كل من ادلؤسسات اخلاصة 

 ان ادلناسب.و العمومية، فهو يسمح جبذب اليد العاملة ادلاىرة و الكفاءة، كما ديكن من من ربديد الرجل ادلناسب للمك

 المراجع:

 المراجع باللغة العربية:

(، تسيري األداء الوظيفي للمورد البشري يف ادلؤسسة االقتصادية، "دراسة  ميدانية دبركب اجملارف والرافعات  2010بومخخم. ع، ىروم. ع، )
(ar0.قسنطينة   ) 

 االقتصاديات ادلبنية على الدراسات، ادللتقى الدويل حول اقتصاد ادلعرفة.  (، التكوين اإللكًتوين وإسهامو يف تنمية الكفاءات داخل 2005عيمر. س، )

 (، تسـيـري الـكـفـاءات ودورىـا يف بناء ادليزة التنافسية. ادللتقى الدويل حول اقتصاد ادلعرفة. 2005بومخخم. ع، شابونية. ك، )

 المراجع باللغة األجنبية:  

 eaaSaaif sTaar eTaTraeaaSn T aanca   y afaSaea TarCaTrTacrcaa G  MaaSnTaa F a )dnna(a u 

          6aaa Ti aaa 4ay aeTSc a MTaTraeaaS o u eaCSaa taiCacSf a r  9I ,   9a dnna  

aa  p9-aI   

Fa aTCa , Tar rarTaa Ma )dnnI(a 4aSaraTScar ea  rarra MTaTraeaaS Ta RCeTa Haa Caiaa ncT tacrr 

MTaTraeaaSa Ma iaarcara  y 4-e,1  pnI  FaTna 6CaSacTa aa 9Np-9Id  

 aa  C  a )dnn1(a 90ar acar i aa i eaaSaaicaa y a HoC Sai aciTr aa yaaac aTraa 90aaaS tfaSaea 

 cS  6aarciTSc aa a Naa aa 1piI–1pi1  

http://www.skillview.com/
http://www.skillview.com/
http://www.syntactsolutions.com/
http://www.syntactsolutions.com/
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CaTrTacrca  Ga u Te a Cr C  M Tar MaaSnTa  Fa )   (a 6a 1aS r rf  Taar a  r y a u eaaSaaif 

MTaTraeaaS Tar XaTaacar MTS a  ,TSc aTr aai aciTr racnaaacSf  y 6S aaa Tar Mcia a yS RarrTa  

CTc Fa acc aTar  e Tar M  Ca MaCaa  ea )dn9n(a XaTraaa ca i eaaSaaicaa Tia aa  arTacnTSc aTr 

ranaran T SaaS  y S a acaarcaa e rara e CaaTr  y MTaTraeaaS Canar aeaaS a r  Nn ,   Ia aa  Naa-N8n  


