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  ا�دارة القائمة على الجدارة
  إطار لنموذج عام للجدارة للمؤسسات التربوية

  د. محمد التكريتي
 مؤسسة ألفا البريطانية للتدريب 

 مختصر
وأبعادھا، ونماذجھا، وأھميتھا في المجال ، تعريفھا، Competencyتقدم ھذه الورقة استعراضا عاما لمفھوم الجدارة 

التي تواجه كما تتطرق إلى الصعوبات  .، مع أمثلة لتطبيقات نماذج الجدارة في التربية والتعليم في عدد من الدولالتربوي
س تتطرق الورقة، بشيء من التفصيل إلى العناصر ا@سا كذلك عملية تطوير النظم ا�دارية القائمة على أساس الجدارة.

رة وتبين الجوانب ا@ساسية التي يجب أخذھا بعين ا*عتبار لتصميم وتطوير نموذج عام للجدارة. وتقدم افي نماذج الجد
  الورقة إطارا مبسطا لتصميم وتطوير نموذج عام للجدارة.

الشائع "، ولكن Efficiency" تمييزا لھا عن "الكفاءة Competencyيستعمل الكاتب مصطلح "الجدارة (مCحظة: 
الذي وضعته الھيئة ا*تحادية للموارد البشرية  ھو استعمال "الكفاءة" بمعنى الجدارة، وھو ما تم استعماله في نظام ا@داء

  .في دولة ا�مارات العربية المتحدة)) 2008( الحكومية

 مقدمة
عنوانا ھاما في تطوير الموارد منذ عقد التسعينات وا*ھتمام يتزايد بموضوع الجدارة في مختلف المجا*ت، حتى أصبح 

في التوظيف وا*ختيار، والقيادة، وتطوير الموظفين، وتقييم أدائھم. يعود ھذا  ا�دارة ا*ستراتيجيةممارسات البشرية و
  ا*ھتمام لعاملين رئيسين:

نماذج الجدارة تساعد المؤسسات على توحيد الطرق وا@ساليب لتصميم نظم تطوير الموارد البشرية وإدارتھا، بما  .1
 .اتالترقينظام ، والتوظيف، والتطوير والتدريب، وتحسين ا@داء، ويفيالوظ التوصيففي ذلك 

يد مجا*ت التطوير وبرامج التحسين تعتبر نماذج الجدارة أساسا لتقييم ا*حتياجات مما يساعد المؤسسات على تحد .2
 التي تتطلب، عادة، كثيرا من البحث وا*ستقصاء، والمسح، ومجموعات التركيز، وآراء الخبراء.

  أن للجدارات أھمية كبيرة لخمسة أسباب: 1يرى كثير من الباحثين

 تساعد على تحديد ا*تجاه .1
 قابلة للقياس .2
 يمكن تعلمھا .3
 تساعد المؤسسات على التميز .4
 تساعد على تكامل الممارسات ا�دارية .5

 Competency Modelتدريب في وزارة العمل ا@مريكية بتطوير نموذج عام للجدارة اللذلك نجد، مثC، قيام إدارة 
Clearinghouse (CMC)قامت . بھدف تعريف القوى العاملة بأھمية نماذج الجدارة، وتطويرھا واستعمالھا. وقد 

تطوير نموذج عام للجدارات التي تعتبر ضرورية ب ،خبراء في علم النفسال ھذه، بالتعاون مع مجموعة من إدارة التدريب
في أداء العمل. ويعتبر النموذج الذي يدعى "لبنات البناء لنموذج الجدارة" ھيكC أو إطارا لتطوير ا@داء على المستوى 

 عمل ا@خرى.الجدارة في مجا*ت ال تطوير الشخصي، أو ا@كاديمي، أو

يوجد تركيز متزايد على تحسين الجودة وا@داء في المجال التربوي. فجميع المؤشرات، من مختلف المؤسسات كما 
. نماذج 2أن العنصر ا@ھم في أداء الطCب ھم المعلمون وأداؤھم في التعليم على التربوية في جميع أنحاء العالم، تؤكد
  :3التعليمية علىالجدارة تساعد التربويين والمؤسسات 

 تحديد المھارات المطلوبة  من أجل تطوير المناھج التي تلبي تلك المھارات •

 رامج والدورات على أساس المھارات التي تحتاجھا قطاعات ا@عمال المختلفةبتصميم وتطوير ال •

 لمھمالتعرف على الجدارات ا@كثر أھمية وا@على طلبا، ومساعدة الطلبة على التخطيط لدراستھم وتع •

 تعزز التناغم بين التعليم الثانوي والتعليم العالي.  •
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أن العامل ا@ساس لتعليم الطCب في المدارس ھو جودة المعلمين، وأن جودة النظام التعليمي * يمكن  علىا@بحاث  وتؤكد
 Mل فترة سون فيه، مما يعني وجوب ا*لتزام بالتطوير المستمر للمعلميأن تتخطى جودة ا@شخاص الذين يدرCن خ

) المتعلقة بالمدارس في وزارة التربية البريطانية: "إن أول وأھم درس 2010. وقد جاء في الورقة البيضاء (4توظيفھم
يجب تعلمه ھو أنه * يمكن أن يكون ھناك نظام تعليمي أفضل من جودة المعلمين فيه. فالدول ا@كثر نجاحا، ابتداء من 

، ھي الدول التي يحتل فيھا المعلم المكانة ا@على كمھني. في كوريا الجنوبية يتم اختيار الشرق ا@قصى وحتى اسكندينافيا
يقول أستاذ القيادة التربوية و.  5% من الخريجين"10% من الخريجين، وفي فنلندة من أفضل 5المعلمين من أفضل 

. ولكن، بالرغم من 6"ھاوقياسلجدارة افي تعريف  (في نجاح النظام التعليمي) البروفسور جيمس موريسون: "يكمن السر
) إلى أن إدارة ا@داء القائم على أساس الجدارة * يزال نادرا نسبيا في المجال 2011ذلك، يشير ستينر وھاسل (

الجدارة  أصعب من اكتشاف المؤھCت والمھارات  اكتشافولعل أحد ا*سباب في تلك الندرة ھو أن . 7التربوي
. ويتوقع سكونوفر وأندرسون 8كبير على تلك المھارات التي يمكن مCحظتھا (أي الجدارة) والمعرفة، ولكن تأثيرھا

  . 9) أن يستمر، وربما يتزايد، استعمال الجدارات كمبادرات استراتيجية2000(

ين ، بتطوير نظام التقييم المعلم2001كمثال على أھمية الجدارة في التعليم، قامت وزارة التربية في سنغافورة، عام 
واستبدلته بنظام أكثر شمو* ھو "نظام إدارة ا@داء المتطور". يمثل النظام الجديد نقلة كبيرة من التركيز على التقييم القائم 
على مCحظة الخبرة، وا�دارة الصفية، ومھارات التدريس، إلى التركيز على السمات "أو الجدارات" التي تقود إلى ا@داء 

% من طCب 98ة في اختبارات المقارنة العالمية، وحصل مّ لطلبة في سنغافورة اليوم في القِ وأصبح أداء ا. 10المتميز
الصف السادس في سنغافورة على نتائج أفضل مما حصل عليھا طCب الصف الثامن في الو*يات المتحدة في 

كما أن كثيرا من الطلبة ذوي ا@داء المنخفض في سنغافورة ھم أفضل من ذوي ا@داء العالي ا*ختبارات الوطنية العامة. 
ھا تكما تجب ا�شارة ھنا إلى أن ا@بحاث المتعلقة بتطوير نموذج الجدارة، التي اعتمدفي مدارس الو*يات المتحدة. 

و* يزال مفھوم تطوير  لباحث ديفيد ماكليCند.سنغافورة، تم تصميمھا في جامعة ھارفارد في الو*يات المتحدة من قبل ا
  الجدارة في البCد العربية غير مستثمر في أغلب المؤسسات، بالرغم من الوعي المتزايد بأھميته.

  

  فيما يلي ملخص للمحتويات ا6خرى في الورقة 

  (المحتويات الكاملة موجودة في النسخة ا�نكليزية للورقة)

   الجدارةتعريف 

تعريفات كثيرة للجدارة. تعريف دائرة شؤون الموظفين في الو*يات المتحدة للجدارة بأنھا: "نمط، قابل للقياس، من ھناك 
المھارات، والقدرات، والسلوك، والصفات ا@خرى، التي يحتاجھا شخص معين للقيام بأداء عمل أو وظيفة بطريقة 

  .12ناجحة"

  أبعاد الجدارة

  الجدارة أربعة أبعاد، ھي:غالبا ما يكون لنموذج 

، ھي: الجدارات العامة، الجدارات من الجدارة ثCثة أنواع أساسية ة. ھناك، بصورة عامة،نوع الجدار .1
  المھنية الخاصة، الجدارات الفنية

  ضرورية، بعض ا@ھمية، أھمية قليلةأھمية : . ثCثة أبعادعد ا@ھميةبُ  .2
مستويات: ممتاز، جيد جدا، مقبول، يحتاج إلى تحسين، يحتاج  خمسة ن فيهعد مستوى ا@داء، غالبا ما تكوبُ  .3

  إلى تحسين كبير
  عد المستوى المھني: مبتدئ، متوسط، عاليبُ  .4

  المؤشرات السلوكية

  .وقياسھا لكل جدارة عدد من المؤشرات السلوكية يتم على أساسھا تقييم الجدارة

  Validationالتحقق من الصدق 

  عنية.مومؤشرات ا@داء تصف ما ھو مطلوب فعC في الوظيفة التعني التحقق من أن الجدارات 
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  تقييم الجدارة

بالعمل المطلوب حسب  يعني قيامهوجودھا لدى الشخص المعني أن و ،أي إيجاد الدليل للحكم على تحقق الجدارة
  . 18المواصفات القياسية المعتمدة في مجال معين

  بناء نموج الجدارة  -مطابقة الجدارة 

عملية التعرف على الجدارات ا@ساسية المطلوبة، لموقع وظيفي معين في المؤسسة، لتحقيق إلى ھي مطابقة الجدارات 
  ا@داء العالي والناجح في ذلك الموقع. 

  الصعوبات والتحديات التي تواجه بناء نماذج الجدارة

والتوجھات التي يحتاجھا الفرد للقيام بعمل معين افع، والجدارة ھي نمط قابل للقياس للمھارة والمعرفة والسلوك، والد
بطريقة ناجحة. بعض ھذه المفردات (المعرفة والمھارة) يمكن قياسھا والتعرف عليھا بسھولة. والبعض ا^خر منھا 

افع والتوجھات والقيم) تصعب مCحظتھا وقياسھا، ولكنھا ذات تأثير كبير على السلوك الظاھر على السطح. من و(كالد
  عالة للجدارة.فتأتي صعوبة بناء نماذج  ھنا

  

  أمثلة لتطبيقات الجدارة في النظم التعليمية

تورد الورقة أمثلة لنماذج الجدارة التي تم تطويرھا واستعمالھا في عدد من المؤسسات والدول (اليونسكو، سنغافورة، 
  .ماليزيا، الفلبين)

  إطار مبسط لنموذج عام للجدارة

  للجدارة أن يتصف بعدد من المواصفات: يحتاج النموذج الجيد

  البساطة والقابلية ل_دارة من دون تعقيد •

  يعتمد على تعريف السلوك الذي يمكن مCحظته وقياسه •

  استقCلية السلوك، أي ارتباط سلوك معين بجدارة واحدة وليس تكراره بعدد من الجدارات  •

  شامC لجميع أنواع السلوك المطلوبة •
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  السھولة والوضوح •

  ومواكبة التغيير. ةالجدة، أي آخر ما تم التوصل إليه. يقتضي ھذا ا@مر المراجعة المستمر •

  المCئمة لرؤية المؤسسة ورسالتھا وقيمھا. •

  خطوات تطوير نموذج الجدارة 

 تحديد معايير ا@داء •

 نة من ذوي ا@داء العالي التعرف على كل معيار من خCل ا*ستعانة بعيّ  •

 جمع المعلومات •

 تحليل المعلومات •

 التحقق من الصدق •

 التطبيق •

  إطار مقترح لنموذج عام مبسط للجدارة 

  

  نموذج عام للجدارة ذو أربعة أبعاد

  

  

  في ھيكل الجدارة ومستوياتھا الشكل يبين ا@بعاد ا@ربعة

  ھيكل الجدارة
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أنواع الجدارات ومستوياتھا  الذي يشمل . الشكل التالي يبين ھيكل الجداراتيبين ھيكل الجدارات، وأنواعھا، ومستوياتھا
  وأبعادھا.

 
شكل يبين ھيكل الجدارة الذي يحتوي على ثCثة أنواع من الجدارات، وثCثة مستويات مھنية، 

عد عد مستويات ا@داء (خمسة مستويات)، وبُ . لكل مجموعة بعدان: بُ مجموعاتمما ينتج عنه تسع 
 اقيدعن ذلك خمس عشرة وحدة جدارة (جدارات أو عن مستويات ا@ھمية (ثCثة مستويات)، ينتج

) من المؤشرات السلوكية. تعريف الجدارات 10إلى   1جدارات). لكل جدارة عدد (من 
والمؤشرات السلوكية تكون جزءا من قاموس الجدارة. يمكن تعديل ا@بعاد والمستويات حسب 

  متطلبات وأھداف المؤسسة (أو أي قسم فيھا).   

  الجدارةقاموس 

  توثيق لتعريف جميع الجدارات، ومستوياتھا، ومؤشرات ا@داء التي يمكن مCحظتھا وقياسھا. وھو 

  بناء نموذج الجدارةفي أدوات ھامة تستعمل 

  Nominal Group Technique (NGT) طريقة المجموعة الرمزية

 Analytical Hierarchy Process (AHP) طريقة التحليل الھرمي

���  
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