
صناعة الجدارة

جية في البيئة الخلي



الرحيمالرحمنهللابسم

رصدناعاملية؛الالشركاتوكبرياتوالتجاراملستثمرينانتباهَمحط«العربيالخليجمنطقة»أصبحتبعدما
:يليمامنهاكان..«الخليجيالتعاون مجلس»بدول االقتصاديةامللحوظاتبعض

باتتلتياالتطور وسريعةالحديثةاملهنتلكسيماالالتخصصاتبمختلفومهنيون ومهندسون عمالتجمع-1
.«املستقبلوظائف»تسمى

ينوالتأهيلالتدريب-2 الجنسياتأبناءمناملستثمرينلدىللموثوقينتوريثهيتم«التخصصاتُعمق»بـالخاصَّ
.األخرى 

شكاوى رةكث]:مثللألعمالالعامالواقعفيمبدئيةكمالمحذلكأثربداية«لالستشاراتالعشري فريق»الحظ-3
فيعليهمديدةجكأنهاذلكومعالدراسيةتخصصاتهممعتتطابقبوظائفالشبابالتحاقـالظاهرةتكمنالشباب
.[ـاالجتماعيمستواهادون أوالتخصصاتعنمختلفةبوظائفللعملآخرينشباباضطرارـالعمليالواقع

من]بعدبحون يصسوفالعربيةاألوطانهذهأبناءفإنالوتيرة؛نفسعلىالتناميفيالوضعهذااستمر  ماإذاأنه-4
 20إلى15

 
لىعتجري التياألعمالتلكقراراتها،صناعةأواألعمالمجاالتإدارةمنش يءبأيلهمعالقةال[عاما

.أراضيهم



،األصعدةكافةعلىذلكانعكاسصور لدينا؛«التوقعاتدراسة»و«األثردراسة»تتضمنكما-5
 
تحتسيماال الحقا

 صعوبتهوتزدادمنها،االنفكاكيصعبضغوط
 
.يومبعديوما

 %25تبلغفاعليتهالكنذلك،منالحد  شأنهامنإجراءآتبعدة«التعاون دول حكوماتقيام»الحظناكما-6
 
فيتقريبا

.الزحفذلكعرقلةمحاولة

تحركاتمثل«العامليةاالقتصاديةللقوى املدىبعيدةالخطط»أمام«اإلقليميالوضع»ذلكمالمحوضعناثم-7
 تعتزدادالخليجيةاملشكلةفوجداالقوى؛تلكتسابقمظاهرمنذلكوغير«الحريرطريق»فيالصين

 
 قيدا

 
.وإحكاما

..حقيقيةمشكلةأمام«الخليجيالعملسوق »أصبح

اإلجراءآتتلكتشكلحيث 
 
 تحديا

 
الَجمع))تهدافاسمنظور منوذلكالخليجية،باملنقطةالوطنيللسوق قويا

.((االستثماري السوق سالمةعلىوالحفاظالسوق قراروطنيةبين

الحاسمالتنفيذذاتلهاالتابعةواإلجراءآتاالستراتيجيةالخططمنالعديديستوجبمما.

الدقيقالعلميالتخطيط:الخططتلكمقدمةوفي 
 
 مرحليا

 
املستقبلقيادةبجديرةكوادرلتنشئةواستراتيجيا

.تحدياتهومواجهةاالقتصادي



الطويلالعمر وشركات..الجدارات
قةدراساتفريقناخاضإذ..«القصيدبيت»وهنا العمرذاتالعامليةواملصانعالشركاتمنعددحول ُمعمَّ

تطبيقهوكيفيةهامنُيستفادوماتجربتهمعصارةذلكمنلنستخلص،«الربحيةاالستدامة»بمنظظور فيالطويل
.«الخليجيةالبيئة»في

لنربط 
 
 المنظومةعبرأكفاءكوادروإعداد«الجدارات»بموضوعالنتائجتلكالحقا

 
الطول،املدىعلىنبعهايجف

.[األوطانومصلحةـواستمرارهاقوتهاوضمانالشركاتمصلحة]بينيجمعدور في

وةالقتوازن علىالحفاظفيمحوريدور هوالعمر؛طويلةوالقابضةالكبيرةالشركاتدور أن..الِعلممع
.سوقهاوقوةللدولةاالقتصادية

مستشار إدارة األعمال« محمد العشري »



الجدارةمفهوم•
(merit or competence)

جديربكونهدالفر فيوَصفُمناِسبة،بكفاءةمنهاملطلوبأداءعلىالفردقدرة:إنها
.بهاملنوطةباملهام

التيهمةاملأوبالوظيفةللقيامتؤهلهوميزاتقدراتذوالبشري العنصريكون أن
الفنيةاملهاريةو ةالشخصيالقدرةيمتلكبحيث،َيستهِدفهالذيالطموحأوبهاُيكلف
 بذلكليصبحوالكاريزمية،التنفيذيةمليةوالعَ لميةوالعِ 

 
 ُمتمكنا

 
املهام  بعملوَجديرا

 و األداءبكفاءة
 
.النتائجفاعليةإلىوصوال

جديرالالفردبينواقتداروتوازن مناسبةعالقةهيأخرى؛بصورةالجدارةفوكذا

.لجدارتهاملالئمةواملهمة

فيساساأل لهوللفرد؛النفسيينوالقدرةالتوازن منالنابع"السلوكيالعامل"وإن

.الجدارةلصناعةوالدافعالقدرةبناء

املجاالتكافةفيوالعمليالنظري بينتجمعقوةالجداراتفإن؛عليهوبناء
.والتخصصات

يثح،"العاديالفردجدارة"قدراتمنأعلىقدراتذاتفإنها؛"القياديةالجدارة"وأما
منأكثر«رالتطويقابلية»علىالقدرةلديهأنكما،القياديةالسماتوبينبينهايجمع

.غيره

مفهوم 

«  الجدارة»

شخصية 

وسلوك الفرد

القيادية 

ويرقابلية التط



ملحة عن نشأة ِعلم  

«الجدارات»

منهاوالتية،راسخوقواعدثابتةبسنناألممتاريخأحداثتجري أنالبالغةبحكمتههللاقدر
 ،تمرينقوةولكلمجهودنجاحولكلسببنتيجةلكلأن

 
وحتىوق لتفوالنجاحلووصوال

.باملهامالقيامجدارةو الخبرةرسوختحقيق

نَصرم،القرن خمسينياتنهايةفي"الجدارة"ذِكرتاملنطلقهذاِمن
ُ
أهمصفتهابامل

.دواألفراواملجتمعاتالدول لدىوالتقدمالنهوضمهامبتنفيذاللياقةشارات

ـالجداراتعنالحديث 
 
بعدهاجديدة،كنظرية(م1959عام)فيفكرتهبدأتـتاريخيا

.العلميوالتأصيلبالتنظيرحولهاالباحثون دار

التخصصاتبكافةاستخدامهاانتشرثم،(م1970عام)التطبيقفيتَم استخِد ثم
.اليومإلىواستمربالسبعينيات

[أشتيوي ـماركوسـماكيالندماك]ُهمالعلملهذااألشهرنو املنظر بينما.



اجلدارةمستوايت
ىإل"الشخصجدارة"الباحثون مقسَّ 

أناتضحخاللهامنعديدة،مستويات
بللتدريتخضعإمكانيةكأيالجدارة

رتقيوتاالستمرارمعفتنمواوالتنمية،
.أخرى إلىمرحلةمن

:هي"املستويات"وتلك
املبتدئ.
 املبتدئالخبير.
املمارس.
املتمكناملمارس.
الخبير.

القوة]منظوريبينبالجمعوذلك
.[العمليةوالخبرةالعلمية

 لبالعمالقيامملتطلباتمالئم:املبتدئ
 
.نسبيا

القوةفياملبتدئعلىيزيد:املبتدئالخبير 
.النظرية

.مليةالعالقوةفياملبتدئعلىيزيد:املمارس

 قوي :املتمكناملمارس
 
 نظريا

 
يحسنو وعمليا

.املستجداتمعالتعامل

قعهتو بحسنسابقيهكلعلىيزيد:الخبير
صناعةبجديرأنهكما،لهومبادراتهللمستقبل

.«مدروستغيير»



جوانب اجلدارة
:"الجوانب"

تسماجوانبيتناول الذيهوالركنهذا
تؤهلوالتيالشخصية،فيالجدارة
.بالجدارةالوصفلعموميةصاحبها

دارةج»ُيعتبرمنهاجانبكل  أنَّ حيث
لجدارةالشاملالتقييموسط«جزئية
.الفرد

فيناسالبينالتفاوتيتباينماوعادةهذا
وذلك،الجوانببتلكالقوةِنَسبمقادير

للتدريباستجابتهااختبارثمقياسها،عبر
.والتطوير

:هيالجوانبوهذه

ةالسلوكيالجدارة،الفنيةالجدارة،
،ةالقياديالجدارة،اإلبداعيةالجدارة
.ةاملعرفيالجدارة،املساعدةالجدارة

التي:الجدارة الفنية
تظهر في جودة األداء 

.العملي
:الجدارة السلوكية
ة والتي تظهر في جود

العالقات بمحيط 
.العمل

ي والت:الجدارة اإلبداعية
القيم تكارات و بتظهر في اال 

 
ُ
.  ضافة للعملوامل

والتي :الجدارة القيادية
تظهر في جودة إدارته 

.  وقيادته لغيره

:الجدارة املساعدة

ائص واملتمثلة في الخص
عمل العلمية واملهارية لل

 
 
.تحديدا

:الجدارة املعرفية

ة وتتمثل في الثقاف
.العامة للفرد الجدير



دارةدالالت اخلربة يف اجل

كثيرةيوه،«الجديرالفردخبرةعلىالدالاألثر»فيتظهرالتيوهي

:مُه أربعةأشهرهالكن
الوصول ةوكيفيمؤسستهورؤيةالعملمهمةمضمون استيعابالفرد؛ُيحسنأنفيوتتمثل:املضمون جدارة

.بالعملالجودةلتحقيق

داخلعمليالالتواصلجهاتكافةمعجيدةعالقةوتقويةتكوينالفرد؛ُيحسنأنفيوتتمثل:العالقةجدارة
.وخارجهااملؤسسة

وإنمافحسبعملالتعليماتتحصيلفيوليستالعلمية،االستفادةالفرد؛ُيحسنأنفيوتتمثل:التعلمجدارة
.األخطاءمنواالستفادةبالعملالقصور جوانبفهمفيكذلك

انتقاءويجيدليه،عواملستجدةاملحيطةالظروفمختلففيالتصرفالفرد؛ُيحسنأنفيوتتمثل:التغييرجدارة

.األزماتمواجهةفياألمثلاألسلوب

جدارة املضمون  جدارة العالقة جدارة التعلم جدارة التغيير



: ويَبقى السؤال
رتافية ؟ كيف تتّم الصناعة مبنهجية اح

واإلجراءآتالدراساتمنمجموعةعبر 
ناملستهدفيخصائصكافةتتناول دراسات.
يموالتقيواالختبارلالنتقاءاألساليبأمثل.
كوادربالالخاصةالتدريبمناهجتتناول دراسات

ِبة
.املتدربالشبابوالخاصةاملدر 

يفوالتصنوالفرز التحليلوأساليبنظريات.
املستقبلاحتياجاتحسبالتوزيعطرائق.
يلتعدوقراراتوالتقييموالتحليلاملتابعة

.املسار
طويرالتمسارواستدامةاالستراتيجيالتخطيط

.الجداراتوصناعة

البيئة 

االجتماعية 

طبيعة 

النشأة

ة املرحلة العمري

شخصية 

الفرد 

التحديات



دفوعالقتها ابهل.. دراسة البيئة
البيئةنوع:أوال

املحيطةالبيئةناحيةمن 
 
ديموغرافيا

.[املزارعينـالبدوـالحضر]

لتنشئةاملستهدفةالبيئةناحيةمن
ـلعملابيئةـواألسرةالعائلةبيئة]الجدارات

جتمعاملبيئةـالرياضةبيئةـالدراسةبيئة
 
 
.[عموما

الحضر

البدو

املزارعين

ةالبيئة الدراسي

يةالبيئة الوظيف

ةالبيئة العائلي

البيئة 

االجتماعية

 
 
الخطةاختالف:ثانيا
براهينالبين«دراستهانتائج»والبيئةنوعحسب

باملطلوبمقارنتها»معوذلكواملعطيات،
 
 
.«مستقبال

 
 
املعاييراختالف:ثالثا
تفاصيل]وفقكبيرةبدرجةتختلفحيث

.[املرجوةاألهدافـالسابقةاملعلومات



دراسة المرحلة العمرية للشباب

 واألسرعاألهمالركيزةهمالشبابفإنبإيجاز؛
 
بالذكرلجديرامنفإنهولذا،ِنتاجهاملستهَدفباملشروعحصادا

.الخصائصتلكمعباالنسجامخططالإعدادوكذاوتحليلها،همأعمار وخصائصسماتمناقشة

:يليفيماالخصائصهمأل دراستناوتتركز

العامةخطةالفيدمجهاعبرالخصائص،تلكتوظيفتحقيقإلىالوصول ُسبلبرسمنقوم..ضوئهافيوالتي
.للمشورع

 َيطول الفقرة؛هذهشرحفإنوإال..شديداختصار بهذا
 
علم]،بينعميقوتحليلمتعددةجوانبتشمللكونهاجدا

دراسةـةقصوداملالعمريةباملراحلاالجتماععلمـالشبابتأهيلو تدريبقواعدـالسلوكعلمـالتربوي النفس
.[تواجههمالتيالتحديات

ة صالبة الحماس
التطلع و 

للمستقبل 

عقليةتأهل ال
لتطوير ل

املستمر

مإمكانية إثقاله
ن في سةخبر بال

مبكرة 

القوة البدنية

وسرعة الحركة 

ه يقظة االنتبا
والذكاء 

واالستيعاب 



«حتدايت» 
تواجه صناعة اجلدارة

؛
 
عةصنا"تواجهالتيالتحيداتاختصارا

ؤثراتامل]فيوتتمثلكثيرة"الجديرالكادر
ياتخلفولها،[الخارجيةؤثراتاملـيةداخلال

ِ وفيمحاور،بعدةتتعلق
فحصبيجفإنهكل 

غلبللتحلولهاووضعوتحليلهاالتحديات
،عليها

 
ماتالتحدياهذهمنكانوقدفعليا

:التاليبالرسمظهري

الفردخصائص

رة طبائع وثقافات األس

واملجتمع

يةقومية ودول

علمية وتقنية

الي سرعة املتغيرات وتو 

زماتاأل 

 يكون أنشأنهِمنماكلانتباهناَيسترعي..وهنا
 
سواء«الجداراتصناعة»أماممعوقا

[ 
 
 أو ـحاليا

 
.[املدروسةالتوقعاتوفقمستقبال

هودراستومهاراتهواهتماماتهوتجاربهطبائعهحول الفردشخصيةفيفبعضها.
ردالفعلىوانعكاساتها،واملجتمعاألسرةو النشأةوثقافاتطبائعفيوبعضها.
النهضةفيالدول تسابقفيوبعضها 

 
 إقليميا

 
.ودَوليا

باستمرارجديدةتخصصاتوظهور والتقنيالعلميالتطور سرعةفيوبعضها.
حقةاملتال واإلقليميةالعامليةزماتاأل و املتزايدةاملتغيراتعراقيلفيوبعضها.



ماذا يُقدِّم 
؟« فريق العشري لالستشارات»

عندهاوبدائلالتنفيذتكتيكات»و«املعايير»و«النماذج»و«الخطط»منمجموعةنقدمنحن
.املشروعجوانببكافةيحيطبما،،«الطوارئ 

إلى نماذجها



حنن 
حندد األهداف( 1) 

دقة
تحديد

األهداف

:نحددهاأنناحيث
1-رارللقالعامةالتوجيهاتوفقأي:القرارحسب

.[اإلداري السيادي،]

2-إصالحاقتصادي،إصالح]:املطلوبحسب
حإصال سياس ي،إصالحـأخالقيإصالحرياض ي،

.،[وفنيثقافي

3-اإلمكانياتحسب:[،
 
،بشريا

 
 ماليا

 
.[ماديا

4-ة،املحيطالبيئيةالداخلية،]:الظروفحسب
.[الخارجية

:يضمنبمااألهدافتحديديجري كما
1-ابهذ«العلميةالنظريات»كافةمعتوافقها

متناثرةوأخرى ـSMARTـSWOT]الشأن،
.[املجالهذامنظري توجيهاتمن

2-«منفذيهامعباالنسجام«تنفيذهاسالمة.



نقدم ( 2) 
وحنللها .. مناذج اإلحصاء الرقمي إليضاحيحتاجماكلنحددحيث

ةصناع»عمليةفيوُيفيدوتقييم
.«الجدارات

نبراهيوفقمنهجيةخطةنصصمثم
حصاةاملعلومات

ُ
.امل

وفق«االستقطابتوصيات»نضع
«امللحوظاتتوصيات»معاألهداف،

.التنفيذأثناء

نبوبهونصنفهالواردكلنجمع
 ونصممه

 
.بيانيا

لهمالكلشامالتحليالالبياناتنحلل
الخاصةاملصالح]باألهدافعالقة

ـللمجتمعالعامةاملصالحـباألفراد
تحقيقجودةـاالستمرارضمانات
توارثعبراألجيالتعاقبـاألهداف
.[إلخ..ـالقيمة

توصيات»نضعسبقماضوءوفي
.«الشاملةللخطةعامة»و«مرحلية

0

1

2

3

4

5

الرياض جدة الدمام األحساء

الطموح والحماسة 3 2.5 3.5 4.5

التأهل املهاري  2.4 4.4 1.8 2.8

املرحلة العمرية 2 2 3 5

الشهادة الجامعية 4 1.9 2 3.5

املعوقات 2.7 2.2 2.8 3.5
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مثال في السعودية



خطط وإجراءآت 
(3 ،4 ،5 ،6 ) خطة ( 3)

اإلحصاء 

يقاملعلوماتي الدق

التحليل الخاص

به

خطة تنظيم ومنهجية االختبار( 5)

فيةمعايير التقييم ونماذج الجدارات الوظي

(6 )

تقسيم الشرائح 

املستهدفة

يز تحديد عوامل التحف

املناسبة 

ٍّ املعايير الخاصة بك
ل 

منها 

انتقاء ( 4)
وتوجيه 

املنفذين

املتابعة 

ومعاييرها



(7 ،8 ،9  )

اءمعايير العامة لألد( 9) تصحيح املسار 

ومعالجة الطوارئ 

خطة تأهيل ( 8)

كوادر املستقبل

ذ  توصيات التنفي

العشري 

لالستشارات

منظور 
التصنيف 

االختصاص ي

(7 )

خطة اكتمال 

منظومة 

املستقبل



alashriconsulting@gmail.com:ـ( املراسلة املفضلة)البريد اإللكتروني ـ 

:ـ«العشري لالستشارات»بإسم (يحتوي على جميع نماذج أعمالنا)حساب لينكد إن ـ 

https://www.linkedin.com/in/ لالستشارات-العشري-🖋️-

35223986

:«علوم اإلدارة»اسمها صفحة فيسبوك

https://www.facebook.com/motasharelaamal

http://kenanaonline.com/Elashry99:املوقع االلكتروني ـ تحت اإلنشاء ـ

https://www.facebook.com/motasharelaamal
http://kenanaonline.com/Elashry99

