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 ( ISO 10015: 2019) إلدارة الكفاءة وتنمية األفرادإرشادات 
 
 

 : لمقدمةا

 
، لييك كيفييية اسييتخداف  الكفيياءة الفردييية فييي العمييلاألفراد هم جوهر المنشأ ) المنظمات(. األداء التنظيمييي يعتمييد  

الفييرو والمومو ييات و لييك الموييتوت الفييرد   تكييو  و  لييك الموييتوت التنظيميييوإدارة الكفاءة وتنمييية األفييراد 

 متطلب لنواح المنشآت ) المنظمات (.  

ة، وكفيياءة األفييراد فيياءترتبط مع بعضها  بوضييوح: تنمييية األفييراد جيياء مييك إدارة الك دإدارة الكفاءة وتنمية األفرا

 .ينفصال هذا  البناءا  مترابطا  ، وفي كثير مك األحيا  ، ال  هم ) تطويرهم(.تتنمي تحتاج سوف

يواهم تطبيق العمليات المخططة والمنهوية إلدارة الكفاءات وتنمية األفراد في تقييديم مويياهمة مهميية فييي موييا دة 

تراتيوي وتحقيق النتائج المرجوة. إدارة الكفاءات لها أهمية كبيييرة  لك تحويك قدراتها وتلبية اتواهها االس شأةالمن

 في تعايا قدرات المنظمة  لك خلق وتقديم القيمة.

 ISO واصفات)التي تشكل مومو ة م ISO 9000 مواصفاتتؤكد مبادئ إدارة الوودة التي تقوف  ليها مومو ة 

كفيياء والثقافيية التييي تعيياو النمييو والمايييد مييك جاًءا منها(  لك أهمييية األشييخا  األ ISO 10019إلك  10001

 .والتنمية التطوير

وموظفيهييا  نييد معالويية القضييايا المتعلقيية بييادارة الكفيياءات وتنمييية  نشييأةيوفر هذا الموتند إرشييادات لموييا دة الم

ليية ضمك  ائ تطوير األشخا  / كمرجع لكفاءةتفوير لحاجة إلك إرشادات ل تكو  هناك األفراد. يمكك تطبيقه  ند

ISO 9000 ليينظم اإلدارة ،  لييك سييبيل المثيياا إدارة المخييا ر ،  تأخر مواصفاتنظمة إدارة الوودة ، أو أ  أل

 اإلدارة البيئية.

 وفر هذه الوثيقة إرشادات لموا دة المنشآت إلدارة الكفاءة وتنمية أفردها .

 ( يبيك الخطو  العريضة لهه العملية:01شكل )

 

(خطط ) 
.عرف احتياجات الكفاءة•

. قيم فجوة الكفاءة•

خطة تنمية الكفاءة•

(اعمل ) 
.أنشئ برنامج التنمية•

.طبق أنشطة التنمية•

(تصرف ) 
.تحديد مجاالت احتياجات التنمية اإلضافية•

.حسن أنشطة التنمية•

(أفحص ) 
راقب وقيم أنشطة التنمية

 مقابل احتياجات لكفاءة

عملية إدارة الكفاءة وتنمية األفراد( 01)شكل 
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 : المجال -1
 

هذه الوثيقة تقدف إرشادات للمنشأة إلنشاء وتطبيييق والمحافظيية  لييك وتحويييك نظيياف إدارة الكفيياءة وتنمييية األفييراد 

ليكو  تأثيره االيوييابي  لييك النتييائج أو المخرجييات المتعلقيية بمطابقيية المنتوييات والخييدمات، وكييذل  االحتياجييات 

 .لمهتمة) الموتفيدة (والتوقعات ذات العالقة باأل راف ا

عييدا تغييير أو تأو  . وهييي ال تضيييف،هذه الوثيقة قابلة للتطبيق لوميع المنشآت بغض النظر  ك نو ها أو حومهييا

 أخرت. مواصفاتأو أ   ISO 9000متطلبات  ائلة 

 

 : المرجع المعياري -2
 

ت هذا الموتند. بالنوبة للمراجع تمت اإلشارة إلك الموتند التالي بالنص بحيث يشكل بعض أو كل محتوياته متطلبا

المؤرخة ، ينطبق فقط اإلصدار المذكور. بالنوبة للمراجع غير المؤرخة ، يتم تطبيق أحييدإ إصييدار مييك الموييتند 

 المعاد توكينه )بما في ذل  أ  تعديالت(.

ISO 9000: 2015 المصطلحات، أنظمة إدارة الوودة األساسية و. 

 

 : المصطلحات والتعاريف -3
 

 الكفاءة 3-1

 القدرة  لك تطبيق المعرفة والمهارات لتحقيق النتائج المرجوة.

 تنمية األفراد 3-2

شويع الموظفيك  لك اكتواب كفاءة جديدة أو متقدمة مك خالا خلق فر  التعلم والتييدريب مييع الظييروف لنشيير ت

 النتائج التي تم الحصوا  ليها.

 المهارة 3-3

 محددة. ألداء مهمة لتوقعات المتعلمةلقدرة ا

 المعرفة 3-4

 األصوا البشرية أو التنظيمية التي تمكك مك اتخاذ قرارات وإجراءات فعالة في الوياو.

 

 :إدارة الكفاءة -4

 

 : عام 4-1
 

لتحقيق النتائج المرجوة  لك لموتوت التنظيمي والفرو  تحديد الكفاءة المطلوبةول ند النظر في احتياجات الكفاءة، 

 األخذ في الحوبا  التالي: ينبغي  لك المنشأةتوت الفرد ، والمومو ات و لك المو

تييأثير كبييير  لييك التييي لهييا  والتوقعييات ت/ الخارجييية واالحتياجييا ة: التغييير فييي القضييايا الداخلييي نشييأةم(سييياو الأ

 المتعلقة باأل راف المهتمة  احتياجات الكفاءة

 نظاف إلدارة؛ فعالية في نقص الكفاءة  لك العمليات و لكالتأثير المحتمل ب(

 ؛ال تراف بموتويات الكفاءة الفردية فيما يتعلق بالقدرة  لك أداء أدوار محددة ج(

 فر  الستخداف الكفاءات المتاحة المحددة في تصميم الوظائف والعمليات والنظم المتعلقة بالعمل. د(

 ينبغي أ  تأخذ في اال تبار إدارة الكفاءة كل  مليات ووظائف وموتويات المنشأة

والحفاظ  لك المعلومات الموثقة  يبدأ تحديد ما هو مطلوب بتقييم موتويات الكفاءة الحالية ، بما في ذل  أ  قيود ،

 لك فترات   لك احتياجات الكفاءة المحددة كلما كا  ذل  ممكناً. ينبغي  لك المنشأة تحديد احتياجاتها مك الكفاءة 

 مخططة واالستوابة للتغيرات في سياقها.

لمنشآت اختيار ماوديك خارجييك ألداء أ  أنشطة، متضمك التحليل لتحديد احتياجات الكفاءة وتقييم يمك ل

 موتويات الكفاءة الحالية ما هو مشموا بهذه الوثيقة.

 إذا قامت المنشأة استخدمت ماود خارجي، ينبغي  ليها التأكد مك مناسبة المراقبة والتقييم لهذا األنشطة.
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 :ات الكفاءةتحديد احتياج  4-2

 

 الكفاءة التنظيمية  4-2-1

 
 الكفاءة تتأثر مباشرة بوياو المنشأة.

 :  لك سبيل المثاااال تبار أ  تأخذ في   لك المنشاةينبغي  ند تحديد أنواع وموتو  الكفاءة المطلوبة، 

 التقنية( ت) المتطلبات القانونية والتنظيمية،  المتقدماالقضايا الخارجيةأ( 

 ) رسالة المنشأة ورؤيتها،األهداف  اإلستراتوية، القيم، والثقافة  داخليةالعوامل الب( 

 ج(االحتياجات والتوقعات المتعلقة باأل راف الموتفيدة" المهتمة" ) المنظميك " المشر يك"، الابائك، الموتمع(.

 :ينبغي االحتفاظ و/ أو الحفاظ  لك المعلومات الموثقة كلما كا  ذل  ممكنا إلظهار ود م

 احتياجات الكفاءة ا:  -1

 التنظيمية المتعلقة بالمنشأة؛ -

 (.غير الرسميةات مومو للتدريب ال المايد مك إنواو أوالفرو ) الفرو القائمة  -

 تطوير البرامج أو أ  مبادرات أخرت. -2

 تقييم تأثير تنمية الكفاءة واألفعاا المصاحبة.  -3

 

 الفرق والمجموعاتكفاءة  4-2-2
 

فرو أو المومو ات المختلفة تتطلب كفيياءات مختلفيية ا تمييادا  لييك النشييطة التييي تؤديهييا و لييك ضمك المنشاة، ال

 .المقصودة أوالنتائج المرغوبة 

  ند تحديد احتياجات الفرو والمومو ات المختلفة، ينبغي  لك المنشأة األخذ في اال تبار:

 ا(القيادة؛

 ب( أهداف الفرو أو المومو ات والنتائج المرغوبة؛

 ألنشطة والعمليات النظاف؛اج(

 د(هيكلية الفرو أو المومو ات: البناء الهرمي،  دد األفراد واألدوار والموئوليات؛

 .القدرة  لك التعاو  وتنمية االحتراف.ه( ثقافة الفرو أو المومو ات، و

 

 الفردية كفاءة ال 4-2-3
 

 كد مك فعالية مختلف األدوار والوظائف نبغي تحديد متطلبات الكفاءة الفردية  لكل الموتويات للمنشاة للتأ

  لك المنشأة  ند تحديد الكفاءة الفردية األخذ في اال تبار: يينبغ

 أ( متطلبات الكفاءة الخارجية؛

 ب( األدوار والموئوليات؛

 ج( األنشطة المتعلقة باألدوار والوظائف؛

القدرة  لك الحفاظ  لك التركيا أثناء العمييل  ،القدرة  لك التااف الهدوء في األوماتالذكاء العا في، )  د( الولوك

 . .الابائك ضمك أو  شأةالمن خالاالقدرة  لك العمل بشكل تعاوني داخل فريق مباشر و، الرتيب

 

 تقييم الكفاءات الحالية واحتياجات التنمية.   4-3
 

(  لييك 2-4والمحييددة فييي )مقابل احتياجييات الكفيياءة المطلوبيية  ينبغي  لك المنشاة مراجعة موتوت الكفاءة الحالية

الموتوت التنظيمي وموتوت الفرو أو المومو ات، وكذل  الموتوت الفرد ، إلنشاء أو أيك يكييو  مطلييوب اتخيياذ 

 األفعاا لتلبية متطلبات الكفاءة.

 ينبغي  لك المنشأة:

 ا(األخذ في اال تبار موتوت الكفاءة الحالية) الكفاءة الموجودة والمكتوبة(؛

 مقارنتها بموتويات الكفاءة المطلوبةب(

 استخداف التفكير المبني  لك المخا ر أو أولوية األفعاا للتعامل مع فووات الكفاءة.ج(
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 :الكفاءة وتنمية األفرادإدارة  5

 

  اف   1.5

 
 ية. ك  ريق تنمية كفاءة الفرو والمومو ات وتنمية الكفاءة الشخص ايمكك تلبيته ةالكفاءة التنظيمي احتياجات

 احتياجات الكفاءة واتي تم تعريفها ينبغي أ  تكو  ذات  القة بتنمية األفراد. 

 فووة الكفاءة مثل متطلبات الكفاءة للموتقبل المنظور ينبغي تعريفها والتخطيط لها مك أجل سد هذه الفووة.

 ينبغي أ  تتعلق تنمية ألفراد ب :

 ل الموتويات في المنشأة الكفاءة المحددة مرتبة لتحقيق كفاءة ك تأ( احتياجا

 ب( احتياجات لكفاءة المحددة مك قبل األفراد كواء غايات التنمية الشخصية. 

 تمكيك األفراد لتحقيق غايات التنمية الشخصية  الما هي تلبي احتياجات الكفاءة للمنشأة سوف توييهم فييي مشيياركة

 .األفراد وثقافة جودة فعالة. والتااف

 

 التخطيط  2.5
 

 نشطة تنمية األفراد، ينبغي  لك المنشأة: ند تخطيط أ

 ) لمعالوة فوودة الكفاءة أو احتياجات التنمية الشخصية(. مية موصوفةنتحديد أهداف تا(

 ب(ا تبارات أنشطة التنمية ذات العالقة. 

 ج(تحديد معايير المراقبة والتقييم لمخرجات التنمية.

 تقديم وتوليم أنشطة التنمية.ا تبارات المخا ر والفر  التي تؤثر  لك فعالية د( 

 ه(ا تبارات المتطلبات القانونية والتنظيمية.

 و(تحديد الموارد التنظيمية، متضمنة اال تبارات المالية.

 و( تحديد الوياسات التنظيمية.

 ح(تحديد الترتيبات التعاقدية مع الماوديك الخارجييك.

 دولة الامنية.وتحديد متطلبات التخطيط وال (

 لماوديك المناسبيك. (تحديد ا

 تحديد مدت توافر األفراد) أو فريق/ مومو ة ( والتحفيا والقدرة.ك(

 

 هيكلية البرنامج  3.5
 

 ينبغي أ  تتضمك هيكلية برنامج إدارة الكفاءة وتنمية األفراد ما يلي:

 ا( مك هم الموتهدفيك بالحضور الحضور. 

 .خالا ستة شهر أو بواسطة مومو ة تواريخ(.  لك سبيل المثاا، ب(متك ينبغي انواو أهداف التنمية )

 كيف يتم توليم )تقدف( األنشطة الموصوفة. ج(

 أيك ستولم ) ستقدف( األنشطة الموصوفة.د(

 م ) ستقدف( األنشطة الموصوفة ومدة استمرارها.متك ستوله(

 و( كيف سيتم تقييم التنمية.

 الووائا، الشهادات(.و(كيف سيتم اال تراف بتحقيق األهداف )  لك سبيل المثاا، 

 

 األفعاا  4.5
 

 األفراد والفرو والمومو ات لالنخييرا  فييي تخطيييط أنشييطة إدارة الكفيياءة وتنمييية األفييراد عينبغي تشوي 1.4.5

 لايادة المشاركة والملكية.

 

 :ما يلي ينبغي أ  تعالج أنشطة إدارة الكفاءة وتنمية األفراد  لك موتوت الفريق أو المومو ة 2.4.5

 شاء )تأسيس ( وتوليم ) تقديم( برامج تدريب الفريق أو المومو ة. أنا( 
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)  لك سبيل المثاا، النشرات اإلخبارية، التعلم االلكتروني، المواقع  الموجهة االتصاالت مدتتوفير وتطوير ب(

 االلكترونية(

 المنتديات المهنية و األحداإ  لك الشبكات. ،حضور المؤتمرات الخارجيةج(.

 الهيئات المهنية المتخصصة أو الهيئات التوارية.والتنويق مع  االتصااد(.

 ركة المعرفة والمهارات.ادا مة لمش يةتوفير هياكل أو بنه(.

 التوظيف لمعالوة الفووات الموصوفة. و(.

 إ ادة الهيكلة الستعماا واستخداف الكفاءة خالا المنشأة بأكثر فعالية و ريق أكثر تركيا.و(

 

 ما يلي:  لك الموتوت الفرد ) الشخصي( يمكك أ  تتضمك: أشطة التنمية 3.4.5

 أ( برامج التعلم الفردية ؛ 

 ب( اإلرشاد والتدريب واإلشراف ؛

 ج( خطط التنمية الشخصية ؛ 

 .مك اجل التأهيل رسمية  دراسةد( 

 هي( حضور مؤتمر خارجي ، وما إلك ذل  ؛ 

 بر اإلنترنت( ؛الدور أو الوظيفة ، الفصوا الدراسية ،    لكو( التدريب )

 .المتعلقة بحدإ ما و( فعاليات التواصل

 ( برامج التعلم الفرد  ) الشخصي(ح

 

 ليات األدوار والموؤو 5.5
 

 ليات.ديد وتعريف مختلف األدوار والموؤو ند تطبيق برنامج التنمية، ينبغي  لك المنشأة تح 1.5.5

  ك:  موئولةالمنشأة 

 ؛ ميةالتنأ( تحديد مك سيقوف بتنفيذ برنامج 

 ؛ التنميةالموتهدف لبرنامج  حضوروالهدف وال موااب( الموافقة  لك 

 ج( توهيل برنامج التنمية مك خالا توفير الموارد المطلوبة ؛ 

 د( توصيل متطلبات البرنامج لأل راف المعنية ذات الصلة. 

 

  ك:  موئولو برنامج تنمية األفراد وأنشطته  مقدمي أو مولمي 2.5.5

 األفراد ؛  تنميةك برنامج أ( الموافقة  ل 

 ب( التأكد مك أ  برنامج تنمية األفراد يعالج فووات الكفاءة ذات الصلة ؛ 

 الموتهدف ؛ للحضورج( التأكد مك أ  األنشطة قابلة للتنفيذ 

 الوداوا الامنية المتفق  ليها ؛ وفقد( إدارة وتوليم جميع أجااء البرنامج 

 النحو المتفق  ليه. تقييم  لكالو المراقبة التأكد مكهي( 

 

 

 تقييم تأثير برنامج إدارة الكفاءة وتنمية األفراد   6.5
 

  اف  1.6.5

 
لمنشأة أنشاء تأسيس  رو لتقييم أثار برنامج إدارة الكفاءة وتنمية األفراد واألنشطة المرتبطة به اينبغي  لك 

 مقابل احتياجات الكفاءة.

 :منشأة لك ال نبغي، يليكوتنمية العام  ند تقييم نتائج إدارة الكفاءة 

 ؛ التأكد مك أ  فعالية  رو التقييم وتم الموافقة  ليها مك قبل األ راف المعنية ذات الصلةأ( 

 ؛ د م مراقبة البرنامج وأنشطتهب( 

 ؛تحليل نتائج المراقبةج( 

 احتياجات الكفاءة ؛ الوت  ويادة الكفاءات الناتوة  ك البرنامج أ  تحديد كيفد( 

 مك أ  التعلم والتغيير في الممارسات تم تطبيقه والمحافظة  ليه؛ التأكد هي( 

 األ راف المعنية ذات الصلة؛ جميعالتغذية الراجعة مك   لبات و(
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 7/7  صفحة    092/091 5301612(  هاتف   ra_el97811@yahoo.comالمعيار المنير ) 

 

 ؛قائمة بعد االنتهاء مك البرنامجتحديد الفووات في الكفاءة والتنمية التي ال تااا و( 

 ؛ ضافية الالومةتنمية واألنشطة اإلحديد مواالت التحويك في برنامج الح( 

 

 الفرد    ك الموتوتأو  مومو ةأو ال قيالفر وموتوت التنظيمي الالتقييم  لك  2.6.5

 
 نو ية. فمثال:الكمية وال قتيكطرالب  األفراديمكك تقييم فعالية األنشطة المتعلقة بادارة الكفاءات وتنمية 

  لك الموتوت التنظيمي:ا(

 .األداء الرئيوية تاالتدقيق الداخلي والخارجي أو مك خالا مؤشر (1

 موتوت الشكاو  و رضا الابو .  (2

 .اإلنتاجيةمعدالت  دف المطابقة أو  (3

 

 ب( لك موتوت الفريق أو المومو ة: 

 .موتوت مشاركة الموظفيك واالحتفاظ بهم (1

 ( األهداف أو المقارنات المرجعية.ب أداء الفريق أو المومو ة مقابل )مقارنتا (2

 

 ج( لك الموتوت الفرد : 

 والمراقبة ؛  ةالمالحظ (1

 التقييمات ومراجعات األداء الفرد  ؛ (2

 مراجعة خطط التنمية الشخصية وتحقيق المؤهالت. (3

 

 فراد الموتقبلية وتنمية األ الكفاءة  ت تحديد احتياجا  7.5

 
  لك أساس: الموتقبلية الكفاءة واحتياجات تنمية األفراد  احتياجات تحديد شأة لك المن نبغيي

 رافية أو االقتصادية أو الوياسية أو االجتما ية ؛ أ( التغيرات الديموغأ( 

 ؛كل مك الرسالة و الرؤية والقيم والثقافة التنظيمية ب( 

 اإلدخاا المخطط له لمنتوات أو خدمات جديدة ؛ج( 

 ؛التغير في المتطلبات التنظيمية والقانونيةد( 

 ؛المعرفة الناشئة أو المتحصل  ليهاهي( 

 المتطلبات واالحتياجات والتوقعات ؛ توتبق التغير فيأو أبحاإ الووو التي تحدد و( 

 ؛التطورات التكنولوجيةو( 

 . ح( التغيير في احتياجات أل راف المعنية ذات الصلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا وتوفيقه 

 م 2020/ 14/04 الثالثاء

 صباحا   10:05الساعة 

 ليبيا  -بنغازي

 ( كورونا ضد فيروس رالحظأيام المناسبة ) 
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