
 تطویر المواھبعلى نموذج القدرة 
لیكونوا ناجحین وفعلھ ما ینبغي لمحترفي تطویر المواھب معرفتھ   

أو برنامج عمل مھني لمحترفي تطویر المواھب،   خطة بمثابة تطویر المواھب على نموذج القدرة عتبر یُ 
 . حینناج  وا تطویر المواھب امتالكھا لیكون  ي لمحترفمن القدرات التي ینبغي  وعشرین قدرة    على ثالث ویحتوي  

تطویر القدرات المھنیة،  و القدرات الشخصیة تطویر: وھي  ھذه القدرات موزعة ضمن ثالث مجاالت 
محترفي تطویر  ) أن ATDأثبتت أبحاث جمعیة تطویر المواھب ( قد و  داریة؛لقدرات اإلاتطویر  ى باإلضافة إل

 أكثر فاعلیة. لیصبحوا   المجاالت الثالثةھذه   فيامتالك المعرفة والمھارات  ینبغي لھمالمواھب الناجحین 

 

لقیاس مستوي   هیمكنك استخدام ھذا النموذج كأداعن ھذه القدرات بالتفصیل؛  في الصفحات التالیةسنتحدث 
 . األفراد العاملین ضمن فریقك أولویات فرص التطویر الخاصة بك وبلترتیب  وكذلك  ،  تقدمك الحالي في مھنتك



      

 

القدرات األساسیة أو التمكینیة التي ینبغي   تطویرھذا المجال من ال  تضمنی تطویر القدرات الشخصیة:
في عالم األعمال؛ على   ناجحین ھا لیكونوا في مجال تطویر المواھب امتالك العاملین لجمیع المحترفین 

  باألحرى أو اإلنسانیة  تسمى بالمھارات عادةً  مھارات التواصل الشخصیة ھذه، والتي  تعتبر العموم،  
األفراد العاملین في  بین  والثقافة   مشاركة التعزیز و  ثقةاللبناء  أساسیة  ،(soft skills) ة المھارات الشخصی

 المؤسسة بشكل عام. 
التفاھم مع اآلخرین؛ ویتطلب االتصال الفعّال   ھو المقصود بالتواصلالتواصل: 

معرفة مبادئ وتقنیات التواصل التي تسمح للشخص بإیصال الرسالة المناسبة  
وبشكل   ،والقدرة على التعبیر عن األفكار والمشاعر بوضوح ودقةلجمھور معین، 

 ومقنع.   زموج

أمًرا مھًما  فعّالة القرارات ال صناعة یعتبر الذكاء العاطفي والقدرة على    الذكاء العاطفي وصناعة القرار:
آلخرین  للنجاح المھني؛ فالذكاء العاطفي ھو القدرة على فھم وتقییم وتنظیم عواطفك، وتفسیر سلوكیات ا 

اللفظیة وغیر اللفظیة بشكل صحیح، وكذلك ضبط سلوكك عند التعامل مع اآلخرین؛ ویعتبر الذكاء العاطفي  
د الحاجة إلى صناعة القرار ومدى  یحد من الشخص ت فتتطلب  صناعة القرار أما  قوة أساسیة لبناء العالقات؛

 تجاه الخیار المناسب.  ات واتخاذ إجراء، ھا وجمع المعلومات الخاصة بد الخیارات  یحد تأھمیتھ، و

أیضاً على تسھیل التعاون؛ أن یكون الشخص   یساھم  مما والرؤیة،  نفوذ الحول القیادة تدور  التعاون والقیادة:
ذات البیئة التي تشجع على العمل الجماعي والعالقات  خلق بارًعا في التعاون ینبغي لھ أن یكون قادًرا على 

محترف تطویر  ؛ التعاون والقیادة تتطلبان من المتعلقة بالتنوع الوظیفيتلك خصوًصا  ،االحترام الُمتَبَادل
؛ كما تتطلب القیادة أیضاً  ھمأعمالیِّم ویُقّ  لآلخرین   أن یتواصل بشكل فعّال، ویقدم التغذیة الراجعة  المواھب 

على  یُلھمون و یشجعون ناجحون  ال؛ القادة ةنظمالم استراتیجیةلدعم  ھم القدرة على تنظیم الموظفین ومھام
 خلق الثقة والمشاركة في العمل مع موظفیھم وفرقھم. 

الوعي الثقافي والقدرة على خلق بیئة عمل ھما من متطلبات أجواء العمل العالمیة  الثقافي:  دمج الوالوعي 
معناه نقل االحترام لوجھات النظر المختلفة، والخلفیات الثقافیة،  كون الشخص فعّاًال في كالھما یأن  وحالیًا؛  

ین باحترام من خالل  والعادات، والقدرات، ومعاییر السلوك، وكذلك التأكد من مشاركة ومعاملة جمیع الموظف 
 االستفادة من قدراتھم وبصیرتھم وأفكارھم. 



  بحسب   مبادرات التعلم وحلول المواھب التي تشملھا المختلفة تحلیل وترتیب العناصرإدارة المشاریع:  
للمشاریع  تتطلب اإلدارة الفعّالة و؛  بالتعلم  ذات معنى وصلة تَعَلُْم یساعد في ضمان وجود تجارب    ،األولویات 

 إلتمام أھداف وغایات معینة. محددة لفترة  وارد القدرة على تخطیط وتنظیم وتوجیھ ومراقبة الم

ما ھو متوقع من محترف تطویر  إلى  شیران ی االلتزام والسلوك األخالقي  االلتزام والسلوك األخالقي:  
مكان العمل واإلقامة؛ بالنسبة  العمل بموجب القوانین المعمول بھا في تصرف بنزاھة والتجاه المواھب 

لمحترفي تطویر المواھب قد یلزم األمر معرفة اللوائح والقوانین المتعلقة بإنشاء المحتوى وسھولة الوصول  
 وااللتزام بھا.   إلیھ، والموارد البشریة، والتوظیف والسیاسات العامة

یمتاز  و؛  للتعلم الدافع ر، أو التعلم السریع أو بالتعلم المستم  أحیانًا یسمى التعلم مدى الحیاة التعلم مدى الحیاة:
ینبغي لمحترفي تطویر المواھب صیاغة  و، والمجازفة الذكیة؛  شدید بعدة مزایا مثل الدافع الذاتي، والفضول ال

مبادرات  التي تشملھا ألسباب شخصیة ومھنیة؛  سواء  قیمة التعلم مدى الحیاة من خالل السعي وراء المعرفة 
 ذلك.  علیھم وینبغي  بل  إمتالكھ  یمكنھم أنھم أیضاً لآلخرین فإنھ یُظِھر  وحلول المواھب التعلم  

 

 

 

 

 

 

 

 

المعرفة والمھارات التي ینبغي لمحترفي تطویر   تطویریتضمن ھذا المجال من ال بناء القدرات المھنیة:
التي تعزز التعلم،   قرُ والطُ المواھب امتالكھا لیكونوا ناجحین في أدوارھم في وضع العملیات واألنظمة  

 وتزید من األداء الفردي وتطور قدرات وإمكانات الموظفین. 

المبادئ األساسیة لعلوم التعلم، والدراسات  تَُجّسد   المنظمات ذات البرامج التعلیمیة الفعّالةإن  علوم التعلم:
المبنیة على األھداف التي تزید من فھم التعلم، وابتكار التعلم  والمتعلقھ بھذه العلوم متعددة التخصصات 

سیقوم محترفو تطویر المواھب الذین یطبقون أفضل الممارسات بفھم وتطبیق نظریات  منھجیات التعلم؛  و
ومبادئ نظریة تعلیم الكبار، والعلوم المعرفیة لتصمیم وتطویر وتقدیم الحلول التي تزید من  التعلم التأسیسیة؛  

 النتائج. 

ألن  ؛  الالتعلیم من العناصر األساسیة للتعلم الفعّ البرامج التدریبیة یعتبر تصمیم  : التدریبیةتصمیم برامج 
؛ یتبع  المواد التعلیمیة بشكل إحترافيوتصمیم الخبرات عن إال  ینتج  ال  والمھارات المعارف اكتساب وتطبیق 

تتطلب  و، وتقییم الفاعلیة؛  التدریبیةاالحتیاجات، وتصمیم وتطویر المواد  لتقییم محترفو تطویر المواھب نظاًما 
والمنھجیات والتقنیات لزیادة خبرات التعلم ونقل  اإلستراتیجیات  عملیة تصمیم البرامج تحلیل واختیار أنسب 

 المعرفة.



یعتبر تنفیذ التدریب الوسیلة التي یساعد بھا محترفو تطویر المواھب األفراد على تحسین  تنفیذ التدریب:  
تطویر المواھب على تحفیز   و یعمل محترفو جدیدة؛ ال و المعارف مھارات  الأدائھم في العمل من خالل تعلم 

وثیقة مع المتعلمین، واستخدام أفضل    اء عالقةنالمتعلم من خالل فھم احتیاجاتھ، وخلق بیئة تعلم مناسبة، وب
االجتماعات یعني اتباع  تیسیر  كذلك فإن خیارات وسائل التعلیم لجعل عملیة التعلم جذابة وفعّالة وذات صلة؛ 

،  مجموعات العملوتحقیق نتائج  ،جدیدة رؤىعلى اكتشاف  من یھمھ األمر طریقة موضوعیة لمساعدة  
 . ة ؤسسالموالعمل على إحداث تغییرات إیجابیة في 

سوف تستمر المشاكل الناجمة عن إستخدام التكنولوجیا في المنظمات و   :(التكنولوجیا) استخدام التقنیات
على محترفي تطویر المواھب امتالك القدرة  ولذلك فإن ؛ مجاالت تطویر المواھب في أن تشكل أمراً واقعاً 

ة  ؤسسالمالتعلم والتطویر المناسبة التي تخدم مصالح  (تكنولوجیات)  تطبیق تقنیات على تحدید واختیار و 
واالستفادة من    مع  أیضاً أن یكونوا قادرین على تحدید الفرص للتكیّف  كما ینبغي علیھم والعاملین فیھا؛ 

 . ةؤسسالمالتقنیات الصحیحة في الوقت المناسب وذلك لتحقیق أھداف 

  ،طائلھأمواًال  المنظمات  المعرفة المفقودة في المعلومات و تكلف  في إقتصادیات المعرفة،  إدارة المعرفة: 
تعني وجود آلیھ  إدارة المعرفة وجود التوظیف والتدریب؛ مصاریف و  مثل تكالیف حركة تبدیل الموظفین 

لیات المرتبطة  والعم والمعرفة الخاصة بالمنظمھ المال الفكري إلدارة و اإلحتفاظ برأس نظمة ومُ صریحة 
بخلق، وجمع، وإثبات صحة، وتصنیف، وأرشفة، ونشر، واالستفادة من، واستخدام رأس المال الفكري  

 العاملین بھا. فراد األوة ؤسسالم لتحسین 

یعتبر میزة تنافسیة؛ وأن یكون الفرد  ة ؤسسالمإن خلق ثقافة للتطویر المھني في  التطویر المھني والقیادي:
واألفراد    ةؤسسالمفعّاًال في التطویر المھني والقیادي یتطلب القدرة على خلق عملیات تفاعلیة مخطط لھا بین 

لقدرات المحددة التي  افھم المھارات و إن ؛ ةؤسسالمتلك بالتقدم داخل بھا   العاملین للموظفین الذین یسمحون 
ي الوقت الحالي وفي المستقبل یعتبر أمًرا مھًما عند تطویر التقییمات، والبرامج  فة ؤسسالم تحتاج إلیھا 
 . ةؤسس المتطویر الموظفین داخل معنیة بلاوالمسارات 

فرًعا من المعرفة والخبرة الالزمة   ) الكوتشنج(أو   الشخصيالتدریب یعتبر  :)الكوتشنج( الشخصي التدریب 
القدرة على إحداث التطویر لتعزیز األداء الفردي والجماعي   لھومواھب،  اللمحترفي تطویر بالنسبة 

ھو عملیة تفاعلیة تساعد األفراد على التطور بسرعة أكبر نحو    )الكوتشنج (الشخصي فالتدریب ؛ واإلداري
فضل،  األقرارات الجراءات وصناعة اإل ھداف، واتخاذ األمستقبل أفضل، وتجاه تحقیق نتائج أفضل، ووضع 

أسلوب  استخدام (الكوتشنج) الشخصي یتطلب التدریب و؛ ى األفراد ستفادة من نقاط القوة الطبیعیة لد واال
 عمل.للخطط  وضع ، و المتبادلة المحادثات ودعم ،  عمیقةأسئلة   توجیھ االستماع الشامل، و 

؛ وینبغي لمحترفي تطویر  العمللتعلم وفعالیة امرتبط بإن تقییم آثار برامج تطویر المواھب  : تقییم اآلثر
ومتعدد المستویات لجمع وتحلیل وإعداد تقاریر  ُمنَّظم  المواھب أن یكونوا قادرین على تنفیذ أسلوب 

ات وأھداف  جمع المعلومات ذات الصلة بإستراتیجی تساعد عملیة و ؛ بفاعلیة برامج التعلُمبالمعلومات الخاصة 
و  القادة   ىبالنسبة إللم، وزیادة قیمة التعلم واالستفادة األعمال على صناعة القرار، وتحسین برامج التع

 وأصحاب المصالح التجاریة. اإلدارة العلیا  
 

 



 

 

 

 

 
 

یحتاج   المعرفة والمھارات والقدرات التي  ، تطویریتضمن ھذا المجال من ال :داریةقدرات اإلال تطویر
،  المؤسسيھو التقنیة األساسیة التي تؤدي إلى تحسین التطویر ن لضمان أن تطویر المواھب  ومحترف ال إلیھا

 واإلنتاج، والنتائج التشغیلیة. 

قیمة للمنظمة، ینبغي لمحترفي تطویر المواھب فھم مبادئ العمل  لكل یتمكنوا من إضافة : عملال بصیرة 
فھم العوامل الرئیسیة    فيالعمل نفاذ بصیرة وتتبلور   ؛ بھم  و المجال الذین یعملون ة  المؤسس مبادئ   وتحدیداً 

، والتأثیرات الناجمة عن مجال العمل أو  وضع السوق أو مجال العمل الحاليالتي تؤثر على العمل، مثل  
وتحقیق  لمھمتھا أو غایتھا، ة المؤسسوالعوامل التي تؤثر على التقدم؛ وتشمل أیضاً فھم كیفیة إنجاز  السوق،

الداخلیة لكیفیة إنجاز العمل؛ إن وجود   ةداریاإل ، واتخاذ القرارات، وكذلك العملیات والھیاكلالربح و اإلنفاق
بالنسبة لإلدارة    االستراتیجيأساسیًا للتطویر أمًرا مھارة نفاذ البصیرة للفطنة الي ما یحدث في العمل یُعتَبر 

 العمل بشكل عام. استراتیجیات تطویر المواھب تتماشى مع  استراتیجیات العلیا ولضمان أن 

ذي ینبغي لمحترفي تطویر  في العمل ھو الھدف الُمھماً شریًكا  أن تكون األعمال:  اتاالستشارات وشراك
األعمال الخبرة والتأثیر والمھارات الشخصیة   ات تستخدم االستشارات وشراكوالمواھب السعي لتحقیقھ؛  
؛  قد یكون العمالء داخلیین أو خارجیینول عملیة تغییر أو تحسین األعمال؛ یتسھللبناء عالقة ثنائیة االتجاه 

وتتطلب االستشارات وشراكات األعمال الناجحة مھارات في تقییم االحتیاجات، وتحلیل البیانات،  
 . (الكوتشنج)  المشكالت، والتدریب، والتدریب الخاص  وحل والتواصل، والتفكیر المنظم، 

تطویر قدراتھا وإمكاناتھا باستمرار؛  یھا  على صلة، یجب عل ات  ؤسسالملتبقى   : وثقافتھاة ؤسس المتطویر 
من خالل توافق كل من  ة ؤسسالمركز على تحسین قدرة تي تال الفعّالیة ة مؤسس الیعتبر تطویر و

ة  ؤسس المثقافة وتشمل   ، والمكافآت والمقاییس؛فراد ، والعملیات اإلداریة، واألیةداراإل اإلستراتیجیة، والھیكلة 
، وقواعدھا  ةؤسس المفھم ثقافة ویوضح ة؛  مؤسسلبیئة االجتماعیة والنفسیة للم والسلوكیات التي تساھم في االقیَ 

التخطیط   ، یوضح ھذا الفھم وعالقاتھا الرسمیة وغیر الرسمیة، وتفاعل السلطة فیھا وتسلسلھا الھرمي
 وعملیات تحسین الفاعلیة. یة  داراإللمبادرات تطویر األنظمة والھیاكل 

ھا دمج تطویر  علیإمكاناتھا، ینبغي   ى أقص ةؤسس المرك أن تد  من أجل إستراتیجیة وإدارة المواھب: 
المواھب بجمیع عناصر إستراتیجیة وإدارة المواھب؛ وتعتبر إستراتیجیة وإدارة المواھب من الممارسات  

خالل تنفیذ وتكامل  وذلك من  ؛المشاركة والقدرة واإلمكانات تعزیز ، و ةؤسسالم المستخدمة لبناء ثقافة 
توافق العملیات مع أھداف   ضمان عملیات كسب المواھب، وتطویر الموظفین والمحافظة علیھم وتوزیعھم، و



مع الموارد البشریة  شراكات  سیكون ھناك حاجة إلى ، ةیداراإل ة ھیكلالمحتوى والبناًء على و  ؛ةؤسسالم
 ورؤوساء األقسام. 

یعتبر تحسین األداء و؛  تحسین األداء البشري  عن طریقیة التنافسیة داریتم تعزیز القدرة اإل تحسین األداء: 
ھذا جھد  ات األداء البشري وسدھا؛  فجومن خالل تحدید اإلداریة األھداف  طریقة شاملة ومنظمة لتحقیق

األسباب الجذریة لقصور األداء والتخطیط للتحسینات  مبني على النتائج ویتضمن القدرة على تحلیل 
 المستقبلیة في األداء البشري، وتصمیم ووضع حلول لسد فجوات األداء. 

ھم من یقوم بربط  ف تغییر،الذوي وضعیة فعالة إلحداث  مواھب یعتبر محترفي تطویر ال  إدارة التغییر: 
من خالل استخدام    ةؤسس المراد بالعملیات والعمل؛ إدارة التغییر ھي القدرة على تمكین التغییر في األف

ات من الوضعیة الحالیة إلى الوضعیة المستقبلیة؛  مؤسس لنقل األفراد والمجموعات وال الُمنَّظَمة األسالیب 
أفعال وتوجیھات األفراد  ، یتبع التغییر مساره الخاص الالخطي استجابة لشكوك وردود بمجرد البدءو

أدوات، وموارد، وعملیات، ومھارات ومبادئ إلدارة الجانب المعني بتغییر األفراد  ھناك یوجد و المشاركین؛ 
؛ وتظھر األبحاث أن  رجوةوالتي ینبغي لمحترفي تطویر المواھب فھمھا وتطبیقھا من أجل تحقیق النتائج الم

وسیلة تَمیُّْز  صحیح، ما یجعل من القدرة في ھذا المجال  ات ال تدیر عملیة التغییر بشكلمؤسسمعظم ال
 بالنسبة لمحترفي تطویر المواھب. 

وینبغي أن یكونا دافعًا    ةؤسسالمالبیانات والتحلیالت ھما من العوامل الرئیسیة ألداء  :والتحلیالت البیانات
مجموعات كبیرة من البیانات في الوقت  یتعلق األمر بالقدرة على جمع وتحلیل واستخدام ولتطویر المواھب؛  

؛ إن اكتشاف رؤى ذات معنى من البیانات والتحلیالت حول  على التعلم واألداء والعمللتأثیر الفعلي ل
االستفادة من وظیفة   نا منیمّكنُ   مالمواھب، بما في ذلك األداء، والمحافظة على األفراد، والمشاركة والتعل 

 . ةداریاإل المواھب كشریك إستراتیجي لتحقیق األھداف ر تطوی

رفع مستوى مھارة القوى العاملة وإعادة تشكیلھا باستمرار؛  تتطلب وتیرة التغییر   االستعداد للمستقبل:
مواكبة القوى التي تشكل عالم  من أجل مستقبل فضوًال فكریًا ومسًحا مستمًرا للبیئة  لیتطلب االستعداد لو

تعتبر مراقبة االتجاھات والتقنیات الحدیثة  و؛ المواھب  طویر ومھنة ت  ،فین وتوقعاتھموالموظ ، األعمال
االلتزام بالتطویر المھني المستمر ضروریًا   تبر یع   ضروریة لالستعداد لطلبات المتعلمین في المستقبل؛ و

إن تشجیع  قادمة؛ كیفیة إنجاز العمل في السنوات ال حوللضمان وجود القدرة على التعامل مع التغییرات 
 . التركیز على المستقبل في نظمات التي تعزز االبتكار واإلبداع سیساعد الم  ة البیئ
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