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 : الملخص

صعوبات جديدة ال يمكن التنبؤ بها تجعل األدوار اإلدارية أكثر نظًرا ألن المنظمات تعمل في سوق ال متقلبة ومنافسة، فهناك دائًما  
األداء  المواهب في تحقيق  إدارة  تنفيذ ممارسات  األخيرة ، كان  أهمية. في اآلونة  أكثر  التنظيمية  صعوبة وتحقيق األهداف والغايات 

ؤسسات الحكومية والغير حكومية، لهذا فإن الهدف  التنظيمي المستدام الذي يتناسب مع األهداف التشغيلية واالستراتيجية للشركات والم
   من هذه الدراسة هو دراسة أثار اإلدارة االستراتيجية في زيادة مهارات الموظفين تمكينهم.

 : المقدمة

العالمية ، بسبب التحديات ذات الصلة مثل العولمة  في الوقت الحاضر ، تسعى المنظمات جاهدة للحفاظ على وجودها في السوق 
افسة الشديدة والتحسينات التكنولوجية. لقد حولت المنظمات أنماطها من التركيز فقط على زيادة إنتاجيتها وتمييز منتجاتها وخدماتها  والمن

إلى التركيز على مواردها الفريدة ؛ أي رأس مالهم البشري ، حيث أن الموظفين هم أهم مورد وأصل في أي منظمة، المنظمات التي تدير 
بشري بشكل أكثر فعالية وكفاءة من المرجح أن تحقق أهدافها وغاياتها التنظيمية ، ومن المرجح أن يكون لديها أداء تنظيمي رأس مالها ال

مستدام. وفًقا لروب، يعتمد نمو ونجاح أي منظمة على وضع الموظفين المناسبين الذين يمتلكون المهارات المناسبة في المكان المناسب 
ث ُينظر إلى الموظفين الموهوبين على أنهم الموارد الرئيسية التي تؤدي إلى مزايا تنافسية مستدامة و أداء بارز.  في الوقت المناسب ، حي

- 3تواجه المنظمات تحديات فيما يتعلق بقيود المواهب أكثر من قيود رأس المال. باإلشارة إلى األدبيات ، يشكل الموظفون الموهوبون  
مؤسسة الموهبة هي عامل نجاح رئيسي لزيادة األداء التنظيمي واستدامته، حيث تتكون الموهبة من ٪ فقط من جميع الموظفين في ال5

 قدرات الفرد وخبراته ومعرفته وذكائه ومؤهالته ، فضاًل عن قدرته على التعلم والنمو أهمية تعيين موظفين موهوبين هو ذلك يمكنهم تحقيق
ألداء المتميز ، ويقال إن لديهم التزاًما أكبر تجاه المنظمة ألنهم متحمسون للغاية ألداء  األهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية من خالل ا

 مهامهم، والتي توفر في النهاية ميزة تنافسية كبيرة ، فضاًل عن زيادة اإلنتاجية والربحية. تنظر المنظمات إلى المواهب على أنها مورد 
لمتميز لهذا السبب، أصبحت المنظمات مهتمة بإيجاد وتنفيذ إستراتيجية إدارة المواهب التي مهم يدعم الميزة التنافسية المستدامة واألداء ا

تتوافق مع سياق السوق العالمي الهدف من إدارة المواهب هو إنشاء أداء تنظيمي مستدام، يتناسب أداؤه المتميز مع أهدافها التشغيلية 
تصادي الحالي الذي ال يمكن التنبؤ به إلى جعل مسألة االستدامة أكثر أهمية للمنظمات واالستراتيجية وفًقا لميلر وآخرون، أدى المناخ االق

في جميع القطاعات. تشير االستدامة بهذا المعنى إلى المساهمة البيئية للمؤسسة ، بما في ذلك المساهمة المالية واألفراد والمجتمعية 
دامة هي القضية الرئيسية للموارد البشرية واألعمال في جميع أنحاء العالم ، وقد  بمرور الوقت. هذا الرأي يؤيد موقف الذين رأوا أن االست

أدى المناخ الحالي إلى تحسين حاجة الشركات إلى التركيز على الكيفية التي ستضمن بها االزدهار على المدى الطويل. يجب أن تتكون  
تحديد مجموعة مواهب التوظيف ، ووضع خطة تعويضات تنافسية استراتيجية العمل الناجحة من منهجية لتحسين موظفيها ؛ من خالل 

، وتدريب المواهب وتطويرها ، وتقييم أداء الموظفين ، تكون المنظمة قادرة على تعزيز ميزتها التنافسية والحفاظ على أعمالها سلطت 
"، ولكن إحدى القضايا المتبقية هي كيف يمكن نشر الدراسات السابقة الضوء على العالقة المهمة بين "إدارة المواهب" و "األداء التنظيمي

ة ممارسات إدارة المواهب لتحقيق األداء التنظيمي المستدام. باإلضافة إلى ذلك، أجريت معظم هذه الدراسات في الواليات المتحدة األمريكي
الدور المحوري لرأس مالها البشري في ازدهار   وأوروبا الغربية ، حيث ُينظر إلى إدارة المواهب على أنها ناضجة. لقد أدركت هذه البلدان

بيق وتطور منظماتها وكذلك الدول. وتتميز هذه الدول بتقدم حضاراتها واقتصاداتها وبنيتها التحتية التكنولوجية وانفتاحها على التغيير وتط
بدراسة مفهوم "إدارة المواهب" وتأثير تنفيذه   تقنيات وممارسات جديدة. أدى تقدم المنظمات في البلدان المتقدمة إلى تسهيل قيام الباحثين
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النامية   البلدان  في  المنظمات  من  العديد  تبنت   ، أخرى  ناحية  من  التنظيمي".  "األداء  األوسط    -على  الشرق  في  مؤخًرا   -خاصة 
حثين أن المنظمات في البلدان  استراتيجيات إدارة المواهب المشابهة لتلك الموجودة في البلدان المتقدمة. ومع ذلك ، فقد اقترح بعض البا

  النامية يجب أال تتبع بشكل أعمى األنماط الحالية إلدارة المواهب المنفذة في البلدان المتقدمة ، ألنها قد ال تعطي نفس النتائج بسبب 
الديني الثقافة والقضايا  ، والصراعات بسبب  الهيكلية  ، واالختالالت  الثقافة   ، المثال  العوامل )على سبيل  المالية  بعض  ، واألسواق  ة 

( عبر الصناعات. ومع ذلك، ال يزالون  TMالمتخلفة( ، مما سيؤثر على تنفيذها وفي الوقت نفسه ، أن هناك تبايًنا في إدارة المواهب )
من  جميًعا يتشاركون في بعض السمات المتشابهة. تم تأكيد هذا الموقف في دراسة أخرى، حيث أنه ال يوجد حل واحد لنجاح الشركة  

 في نجاح صناعة واحدة إلى أخرى.   TM، ومن ثم غياب النقل الواضح ألنشطة TMخالل أنشطة 

 اإلطار النظري 

ة العامل األكثر أهمية في الكفاءة التنظيمية ، وفي النهاية المجتمع بأسره هو موارده البشرية. يجب أن يطور نظام تنمية الموارد البشري
إدارة القوى العاملة من أجل إحداث تأثير إيجابي على أداء الموظفين وإنتاجيتهم. يقر العديد من في أي مؤسسة طرًقا جديدة لتحسين  

الباحثين بأن إحدى الطرق هي زيادة التحفيز وتمكين الموظفين. تعتبر الدراسات التي أجريت في مهارات القيادة واإلدارة التمكين كعنصر  
الدافع وتحسين الكفاءة في المنظمات. التمكين ، بدوره ، هو عملية تحفيزية تم فيها اعتبار   أساسي لفعالية اإلدارة وأيًضا كأداة لزيادة

ذا  التجربة الفردية بمثابة إحساس بالتمكين. في الواقع ، يرتبط التمكين بفهم الموظفين لقوة التحكم والشعور باالستقاللية في عملهم ، وه
عزز الشعور بتقرير المصير ، وتقدير الذات ، والكفاءة الذاتية. جدا. أظهرت الدراسات يتسبب في الشخص الذي يتمتع بطاقة عالية ، وي

أيًضا أن رضا العمالء هو نتيجة مهمة للتمكين. يمكن أن تعني أهمية التمكين والرضا الوظيفي في حد ذاته أهمية جذب المزيد من 
عب دوًرا رئيسًيا في تشكيل مكونات المنظمة ومساعدة الموظفين على أداء  االهتمام ألسلوب القيادة وإدارة شؤون الموظفين ألن القيادة تل

 مهامهم بكفاءة. 

في الواقع ، يتم تعريف القيادة على أنها عملية التأثير على أنشطة المجموعة من أجل تحقيق األهداف. يحاول المديرون التأثير على  
أه لتحقيق  الخاضعين إلشرافهم وتوجيههم وتحفيزهم  العمل عن طيب خاطر وبذل  األشخاص  الموظفين على  التنظيمية. تحفيز  دافهم 

القائد هي دالة على   التنظيمية هي أصعب مهام المديرين. إن نوع السلوكيات التي تصاحب نجاح  قصارى جهدهم لتحقيق األهداف 
 خصائص الزمان وظروف المكان.

التعليمية والبحثية مسألة   القيادة في المؤسسات  المتعلمين موارد بشرية تعتبر  للغاية ألنه في مثل هذه المنظمات، يتم اعتبار  حساسة 
 )كموظفين وأعضاء هيئة تدريس( وكذلك العمالء كطالب أو أي مؤسسات خارجية أخرى.

 األداء التنظيمي المستدام 

دائًما الناجحين يستكشفون  المديرين  لذا فإن  بلدانهم ،  المنظمات دوًرا مهًما في ثروة  لتطوير مؤسساتهم وتحسينها    تلعب  طرًقا جديدة 
واستدامتها ، خاصة في المواقف االقتصادية السيئة. يعرف المديرون الناجحون كيفية مساعدة مؤسساتهم على البقاء والتغلب على أي  

أدبيات مجال اإلدارة ، عقبة ، وكذلك كيفية التطلع إلى تحقيق التحسين واالزدهار واالستدامة على المدى الطويل. لهذا الغرض ، في  
ناهج  يمكن العثور على أن هناك دائًما اهتماًما متزايًدا بالبحث في جانب األداء التنظيمي ، معتبرًا أنه متغير تابع أساسي. تم البحث في م
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األساليب على األداء   مختلفة ، مثل الموارد البشرية واالستراتيجيات والعمليات. هدفت الدراسات التي تم إجراؤها إلى معرفة تأثير هذه
 التنظيمي المستدام وعالقتها به ، سواء بشكل سلبي أو إيجابي. 

 االلتزام التنظيمي

تم تعريف االلتزام التنظيمي في األدبيات على أنه "القوة النسبية لتعريف الفرد بمؤسسة معينة ومشاركته فيها ويمكن أن يتميز باعتقاد 
االستعداد لبذل جهد كبير نيابة عن المنظمة ورغبة قوية في الحفاظ على عضوية المنظمة ". قوي وقبول أهداف المنظمة وقيمها ، و 

يعكس االلتزام التنظيمي والء الموظف تجاه منظمته. تم وصفه أيًضا من ِقبل ودرجة االرتباط بالمنظمة ويتميز بتقييم المنافع المشتركة 
في االلتزام التنظيمي كرغبة في الحفاظ على االنتماء إلى منظمة وينعكس من بين الموظف ومنظمته. عالوة على ذلك ، فإن التفكير  

خالل الرغبة في بذل مستوى عاٍل من الجهد لتحقيق األهداف التنظيمية بشكل عام ، يمكن تعريف االلتزام التنظيمي على أنه الدرجة 
لشعور بين الموظفين من خالل المشاركة المستمرة في األنشطة  التي يطور بها الموظف شعوًرا من االنتماء إلى منظمته. يتم إنشاء هذا ا

التنظيمية المختلفة. تتم المشاركة المستمرة عادة من خالل البحث عن اقتراحات مهمة من أعضاء الفريق ، واالستماع إلى قضاياهم ،  
التنظيمي إلى حد معين. من خالل القيام بذلك ،   سيشعر الموظفون بالمشاركة والتقدير في  وزيادة مشاركتهم في عملية صنع القرار 

ة  المنظمة. أكثر أشكال االلتزام شيوًعا هي االلتزام العاطفي أو العاطفي الذي يؤكد ارتباط الموظف بالمنظمة من خالل قبول قيمها والرغب
اد لمواصلة العمل ، واإليمان تجاه في الحفاظ على العالقة معها. هناك عدة أبعاد لاللتزام التنظيمي: الوالء ، والمسؤولية ، واالستعد

 المنظمة.

تظهر درجة التزام الموظف من خالل الوالء ودليل اإلنتاجية في مكان العمل. هؤالء الموظفون الذين يشعرون بااللتزام تجاه مؤسساتهم 
ية بالتزام الموظف مثل االحتفاظ يكشفون عن هوية أعلى لقيمهم وأهدافهم. لذلك ، ارتبطت مجموعة متنوعة من النتائج السلوكية اإليجاب

بالموظفين ، والحضور اليومي ، واإلنجاز الكبير ، وجودة العمل ، والتضحية الفردية لمساعدة المنظمة في تحسين أدائها. عالوة على  
لالحتفاظ بالموظفين ذلك ، يتميز الموظفون الملتزمون بدرجة عالية بدعمهم األكبر للمؤسسة من أجل تعزيز نجاحها العالمي. ومع ذلك ،  

في أي مؤسسة ، يجب على المديرين توفير بيئة عمل ميسرة وممتعة ودعمهم. كما أن من المسؤولية الرئيسية لإلدارة تقديم برامج تدريبية 
 حول المراقبة الذاتية ومهارات تحسين السمات الشخصية للموظفين من خالل القنوات المناسبة.

 إنتاجية الموظف

اجية الموظف مؤخًرا في األدبيات باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات إلدارة قوتها العاملة. نظًرا برزت قضية إنت
ى ألن قدًرا كبيًرا من النجاح التنظيمي يعتمد على إنتاجية موظفيها ، فإن اإلنتاجية هي اعتبار مهم للغاية لمختلف الشركات. بعبارة أخر 

ظفين موضوًعا حيوًيا يجب إعطاؤه مزيًدا من االهتمام ، ألن الغرض الرئيسي من القيام بالعمل هو الحصول على  ، تعد إنتاجية المو 
الحد األقصى من اإلنتاج بأقل التكاليف. وصفت اإلنتاجية بأنها القدرة على تحقيق مهام معينة وفًقا لمعايير الدقة المحددة مسبًقا أو  

، والسرعة. بمعنى أنه يمكن تقييم إنتاجية الموظف من حيث كفاءة الموظف في أداء مهامه. بشكل عام   المحددة ، واالكتمال ، والتكلفة
 ، يمكن تقييم إنتاجية الموظف من حيث إنتاج الموظف خالل فترة زمنية محددة.

الوقت الذي يقضيه الموظف تم اقتراح عدد من التعريفات إلنتاجية الموظف من قبل مختلف العلماء. على سبيل المثال ، وصفه بأنه  
في تنفيذ واجبات وظيفته ، من أجل تحقيق النتائج المتوقعة بناًء على الوصف الوظيفي. عالوة على ذلك ، أظهر أنه يمكن تقييم إنتاجية 
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هذا العمل.  الموظف بناًء على كمية ونوعية العمل الذي يقوم به الموظف مع األخذ في االعتبار تكاليف الموارد المستخدمة لتحقيق  
لية  أشار إلى أن زيادة إنتاجية الموظف يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية مثل الميزة التنافسية ، والحفاظ على النتائج اإلستراتيجية والما 

 ، وتحقيق األهداف التنظيمية ، والوفاء بمقترحات القيمة ألصحاب المصلحة. وخلص المؤلف إلى أن البحث عن العوامل المهمة التي
قد تؤثر على إنتاجية الموظف أمر حيوي لتعزيز الكفاءة التنظيمية. لذلك ، يجب أن يكون مديرو الموارد البشرية قادرين على تصميم 
برامج الموارد البشرية التي يمكن أن تدفع اإلنتاجية التنظيمية مؤكدين أن أحد األساليب الشائعة لزيادة إنتاجية الموظف يتضمن ربط 

ية وجودة األداء عبر أنواع مختلفة من الحوافز. عالوة على ذلك ، فقد اعتبر التدريب عاماًل رئيسيًا في تطوير اإلنتاجية المكافآت بكم 
إلى زيادة  ، مما يؤدي  بنجاح  التنظيمية  األهداف والغايات  في تحقيق  أساسية وفعالة  التدريب كأداة  العلماء  اعتبر بعض  التنظيمية. 

أن الزيادة في إنتاجية الموظفين تأتي من بيئة عمل أفضل حيث يمكن أن يحفز التخطيط المادي للمكاتب   اإلنتاجية. ُيفترض أيًضا
الموظفين ويزيد إنتاجيتهم في النهاية. عالوة على ذلك ، اقترح أنه يمكن تعظيم إنتاجية الموظف عندما يكون هناك توازن معقول ،  

افية ويشعرون بالقدرة على اتخاذ القرارات األكثر فاعلية. على العكس من ذلك ، تم وبالتالي ، سيكون لدى الموظفين سيطرة وسلطة ك
تحديد عدة أسباب لكونك أقل إنتاجية على النحو التالي ؛ التدريب غير الفعال في المنظمة ، وغياب معايير األداء المكتوبة ، وسوء 

ه وبيئة العمل ، والتواصل غير الكافي على مختلف المستويات ، وعدم  التخطيط والتحفيز ، والتغيير المتكرر ، والجو غير المرغوب في
 الوصف مع األهداف التنظيمية.

 تمكين الموظف 

يجب على المنظمات من جميع األنواع تزويد موظفيها بالفرص الممكنة لتحسين مواهبهم ومعرفتهم من أجل تحقيق أهداف طويلة األجل  
السمة  تظهر  المتبادلة.  المنافع  وفًقا   وضمان  القرار.  اتخاذ  وسلطة  التمكين  من  كبير  بمستوى  االستثمار  في  الناجح  للفريق  الرئيسية 

للمنظمات الموجهة نحو األداء يجب أن تركز على تمكين الموظف والرضا الوظيفي في صنع القرار من أجل تحقيق هذه األهداف  
مة في تحسين العناصر السلوكية للموظفين لتحقيق درجة أعلى من الدعم  المرجوة. يعد تمكين الموظف أحد المفاهيم القيمة التي تعتبر مه

واالبتكار وروح العمل الجماعي وريادة األعمال والثقة بالنفس والتفكير المستقل. تم تعريف تمكين الموظف سابًقا على أنه يمنح الموظف 
أنه يمنح الموظفين الحرية والرقابة والفرص للمشاركة في  القدرة على اتخاذ القرارات عند الحاجة. عالوة على ذلك ، وصف التمكين ب

 صنع القرار والمسائل التنظيمية. 

اتخاذ   المؤهلين من  الموظفين  لتمكين  التمكين  للتركيز على  للمنظمات  العالية ، هناك حاجة  الذي يتسم بالعولمة  العصر الحالي  في 
بيئة األعمال في أي وقت. يتم بناء تمكين الموظفين من خالل تصميم بيئة عمل القرارات الالزمة واالستجابة ألي تغييرات قد تطرأ في  

والسلطة   السلطة  نقل  عملية  هو  والتمكين   ، بالعمل  متعلقة  معينة  على ظروف  بناًء  الخاصة  قراراتهم  باتخاذ  للموظفين  ُيسمح  حيث 
ظفون المتمكنون عادًة بتطوير الكفاءة ألداء مهامهم بفعالية  بالمسؤولية والمساءلة للموظفين من خالل مديريهم. نتيجة لذلك ، يقوم المو 

من خالل تطبيق معارفهم ومهاراتهم. تشمل مزايا تمكين الموظف زيادة المسؤولية ، وارتفاع معنويات الموظفين ، وتحسين نوعية الحياة 
تمت إدارته بشكل صحيح عن طريق زيادة المشاركة العملية. اعتبر تمكين الموظف كأداة تحفيزية تهدف إلى زيادة األداء التنظيمي إذا  

 والتقرير الذاتي للموظفين.

تم االعتراف بتمكين الموظف على نطاق واسع كمساهم رئيسي في النجاح التنظيمي ، والحظ العديد من المؤلفين وجود عالقة مباشرة  
لموظفين ويخلق أيًضا بيئة عمل مواتية ، ويؤدي التمكين  بين مستويات تمكين الموظف وأداء الموظف. ذكر أن التمكين يؤثر على أداء ا
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إلى نتائج تنظيمية إيجابية ، مثل تعزيز مسؤوليات الموظفين والتحفيز في العمل الروتيني ، وتحسين مستوى الرضا الوظيفي ، وتحسين 
ل تبني استراتيجية التمكين ، ُيعتقد أن الموظفين جودة الخدمات ، وزيادة الموظفين الوالء ، نية دوران منخفضة ، وزيادة اإلنتاجية. من خال

سيشعرون باحترام الذات الذي يستحقهم ، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجيتهم وجودة عملهم. وجدت أيًضا أن التمكين كان 
 له تأثير إيجابي كبير على إنتاجية الموظف. 

 العمل بروح الفريق الواحد 

العديد من األقسام التنظيمية ثقافة العمل الجماعي كمفتاح لتحقيق نجاح أكبر. كان ُينظر إلى العمل الجماعي    في الوقت الحاضر ، تبنت
سابًقا على أنه إجراءات الموظفين التي تم جمعها لتحقيق هدف أو هدف معين من خالل وضع مصالح كل عضو في مصلحة المجموعة  

خاص يعملون مًعا من أجل تحقيق هدف مشترك. أشار المؤلف إلى أن الفرق في  ككل. فكرت في العمل الجماعي كمجموعة من األش
المنظمات تتكون عادة من موظفين يكتسبون المهارات الضرورية المهمة لتحقيق األهداف المرجوة. في هذا الحادث ، تتاح لجميع أعضاء 

ف. وبالتالي ، كلما زادت درجة التعاون بين أعضاء الفريق ، الفريق الفرصة لتعليم بعضهم البعض كيفية أداء مهمة معينة بمهارة واحترا
زادت فرصة التعلم المشترك وزاد مستوى اإلنتاجية. باإلضافة إلى ذلك ، فإن العمل في فريق يسمح للموظفين بالشعور بالتمكين وهذا  

 خفض.يدعمهم في تطوير االستقاللية ، والتي تعد مصدًرا للرضا الوظيفي ومستويات الضغط المن

في أسواق األعمال الحالية حيث تكون المنافسة عالية ، يدرك مديرو المؤسسات أهمية العمل الجماعي ، ألن العمل في فرق يمكن أن  
يوسع مخرجات الموظفين من خالل التعاون الجماعي. باإلضافة إلى ذلك ، أصبح العمل الجماعي هو االستراتيجية الرئيسية لتطوير 

العدي أذكى استراتيجية نمو ، وعادًة ، من المرجح أن يصبح  الموظفين في  الجماعي هو  العمل  المنظمات ، ويمكن أن يكون  د من 
الموظفون الذين يعملون في فرق األصول الرئيسية للمؤسسة. هذا ألن العمل الجماعي هو األداة لتحسين استخدام قوة الموظف التي 

فت أن دعم اإلدارة العليا يمكن أن يساعد الموظف على العمل بثقة مع اآلخرين في  يمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة أدائه. كش
مجموعات ، وهذا نتيجة لذلك يمكن أن يزيد من إنتاجيته. أضاف بعض العلماء أن العمل الجماعي يمّكن األشخاص من مساعدة بعضهم 

ية دون أي تعارض بينهم. وبالتالي ، فإن أعضاء الفريق الذين  البعض مًعا ، وتحسين مهاراتهم الفردية ، والحصول على ردود فعل إيجاب
 يحصلون على فرص للتعلم وتطبيق مهارات جديدة سيكون لديهم مواقف أكثر إيجابية تجاه العمل الجماعي. 

نظيمية الشاملة من ذكرت األدبيات السابقة أن العمل الجماعي هو النتيجة الرئيسية لإلدارة الناجحة التي تهدف إلى تحسين النتائج الت
حيث اإلنتاجية. أظهر أن غالبية المنظمات تركز على العمل الجماعي في محاولة لتحقيق أهدافها. وجدت الدراسات السابقة أن العمل 

ن  الجماعي له تأثير إيجابي كبير على إنتاجية الموظفين واألداء التنظيمي. أي أن المنظمات التي تركز بشكل أكبر على الفرق يمكن أ 
تتمتع بنتائج إيجابية مثل أداء الموظف الموسع ، وزيادة اإلنتاجية ، ومهارات أفضل في حل المشكالت. عالوة على ذلك ، أكد أن العمل 
الجماعي يثري األداء من خالل زيادة نطاق استخدام معارف الموظفين ومهاراتهم وقدراتهم ومشاركتها مع األعضاء اآلخرين. وأضاف 

 عمل الجماعي يعزز إنتاجية الموظف ويؤدي إلى مستويات مواتية من االلتزام تجاه المنظمة.المؤلفون أن ال
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 تدريب الموظفين 

إلدارة الموارد البشرية في أي منظمة ، يعد التدريب أحد األنشطة األساسية. تركز المبادئ األساسية للتدريب على احتياجات الموظفين 
تعلم المدعومة بالنظريات العلمية مع مراعاة عناصر الكفاءة والفعالية واالختالفات الفردية. يمكن للقيام بعمل هادف من خالل برامج ال

للمنظمات تطوير وزيادة جودة موظفيها من خالل توفير برامج تدريب وتطوير شاملة. التدريب هو نشاط تنظيمي يتم التخطيط له بشكل 
الكفاءة الالزمة لضمان األداء الفعال. بمعنى آخر ، التدريب هو عملية تعلم تتضمن  منهجي ويؤدي إلى تحسين مستوى المهارة والمعرفة و 

تي  اكتساب المعرفة أو ترقية المهارات أو فهم القواعد أو تغيير الموقف أو السلوك لتحسين أداء الموظفين. التدريب المحول إلى البرامج ال
 ت الجديدة التي يمكن أن تزيد من فرص التطوير المهني لديهم. تهدف إلى تزويد الموظفين بالمعلومات الالزمة والمهارا

مع الزيادة السريعة في المنافسة ، أصبح تطوير معارف ومهارات موظفي المؤسسة مؤخًرا مهًما للغاية لدفع األداء طويل األجل ، وبناء 
التدريب على الوظيفة.    - لى أثناء العمل أو خارجها  ميزة تنافسية ، وضمان التطوير المستمر ، مما يشير إلى أنه يمكن تصنيف التدريب إ

أبرز المؤلفون أن التدريب أثناء العمل يتم في مكان العمل باستخدام األدوات أو الوثائق أو المعدات أو المواد المتاحة التي يحتاجها 
ية ألنه فعال للغاية خاصة في العمل المهني. من  المتدربون أثناء البرنامج التدريبي. في الواقع ، يتمتع التدريب أثناء العمل بسمعة عالم

ناحية أخرى ، يتم التدريب خارج العمل خارج مكان العمل حيث ال يعتبر الموظفون عمال منتجين بشكل مباشر. تظهر ميزة التدريب  
بالمقارنة مع التدريب أثناء العمل   خارج العمل في السماح للموظفين باالبتعاد عن أعمالهم لفترة والتركيز بعناية أكبر على التدريب نفسه.

 ، تم التأكد من أن هذا النوع من التدريب أكثر فعالية في تعزيز تعلم الموظفين.

يات يعتبر التدريب متغيًرا مهًما لزيادة اإلنتاجية التنظيمية. فكر عدد من العلماء في التدريب كأداة أساسية وقوية لتحقيق األهداف والغا
عزيز إنتاجية الموظف ، وقد تم تصميم برامج التدريب لتوفير فوائد أكبر للموظف والمؤسسة نفسها من خالل زيادة التنظيمية بنجاح وت

الموظفين من زيادة مستويات  أن يمّكن  يمكن  التدريب  أن  والكفاءات. وجدت  المهارات   ، المشتركة  المعرفة  باستخدام  الموظفين  أداء 
موظف سيصبح أكثر كفاءة وإنتاجية إذا تلقى تدريًبا فعااًل وجد أيًضا أن التدريب له تأثير إيجابي إنتاجيتهم إلى الحد األقصى. أي أن ال

 على إنتاجية الموظف.

 عند فشل الخدمة: دور تمكين الموظف

كيات تعتمد شركات الخدمات بشكل كبير على قدرة موظفي االتصال بالعمالء لتقديم خدماتهم بشكل صحيح. يمكن أن تؤثر مواقف وسلو 
التفاعل بين الموظفين والعمالء )لقاء  االتصال بالموظفين بشكل كبير على تصورات العمالء للخدمة ألن تقديم الخدمة يحدث أثناء 
الخدمة(. نظًرا ألهمية لقاء الخدمة ، يجب على شركات الخدمة إيجاد طرق يمكن من خاللها إدارة موظفي االتصال بالعمالء بشكل 

 ضمان أن مواقفهم وسلوكياتهم تؤدي إلى تقديم خدمة عالية الجودة. فعال للمساعدة في 

تؤدي مراجعة األدبيات المتعلقة باالتصال بالعميل أو الموظفين الممتدين للحدود إلى استنتاجين رئيسيين: )أ( يمكن للمديرين و / أو 
ء من أجل تحسين جودة الخدمة ، و )ب( تؤثر ردود  السياسات واإلجراءات التنظيمية أن تؤثر على استجابات موظفي االتصال بالعمال

موظفي االتصال بالعميل بشكل كبير على تصورات العمالء لجودة الخدمة وتلبية الخدمة. في دراسة على مستوى الفرع ، أكد ذلك بشكل 
 قاطع.
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، قصير النظر في قطاع التصنيع ؛ في  قد يكون تركيز اإلدارة على مؤشرات قصيرة األجل نسبيًا للفعالية البشرية يمكن عدها بسهولة  
قطاع الخدمات ، إنه قصر النظر بشكل إيجابي. . . . ال يمكن إخفاء تركيز اإلدارة في منظمة الخدمة عن أولئك الذين يتم خدمتهم: 

روع ال يذكرون فقط عروض المناخ في المنظمات الخدمية. عندما يرى موظفو الفرع توجًها قوًيا للخدمة في فرعهم ، فإن عمالء تلك الف
 أنهم يتلقون خدمة متفوقة بشكل عام ، ولكن يتم التعامل مع جوانب معينة من الخدمة بطريقة متفوقة. 

المدير( ، واجهة الموظف والوصفات الخاصة بوظائفه - في هذه الدراسة ، نفحص ثالث واجهات: واجهة الموظف والمدير )الموظف
العميل( . بتعبير أدق ، في النموذج التسلسلي المقترح هنا ، ُيفترض أن  -بالموظف والعميل )الموظف)دور الموظف( ، وتلك الخاصة 

ى  العالقات بين العمالء والموظفين تعتمد على الرضا الوظيفي للموظف ، والكفاءة الذاتية ، والقدرة على التكيف ، والتي بدورها تعتمد عل 
يسي للنموذج على ما يسمى بالسلوكيات االجتماعية اإليجابية التي يظهرها الموظفون أثناء درجة تمكين الموظفين. ينصب التركيز الرئ

اتصالهم بالعمالء. تم تعريف مصطلح السلوكيات االجتماعية اإليجابية على أنها سلوكيات مفيدة للموظفين موجهة نحو العمالء. وبشكل 
 ية اإليجابية: األداء الموصوف لألدوار وأداء الدور اإلضافي. أكثر تحديًدا ، يتم تمييز نوعين من السلوكيات االجتماع

 الدراسات السابقة

في دراستهم حول الممرضات العامالت في مستشفى تابع لجامعة تونكابون آزاد إلى أن    (2012إحساني وصداغاتي وغنبري )خلص  
القة في نهاية المطاف من االلتزام التنظيمي ، والخدمات أسلوب القيادة كان له تأثير مباشر وهام على الرضا الوظيفي ، وزادت هذه الع

 عالية الجودة، وكذلك ونتيجة لذلك ، زادت رضا المرضى. 

في دراسة معنية بالعوامل التي تؤثر على الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة شيراز للعلوم الطبية خلص    (2011بنهاشميان وآخرون )
يرين وأسلوب القيادة المختار كانت مهمة وإيجابية مثلها مثل أسلوب قيادة الموظفين وأسلوبهم. إلى أن العالقة بين الصحة العامة للمد

 الرضا الوظيفي.

)حاول   القيادة والرضا    (2013خرازي ومير كمالي وتركي  أسلوب  بين  العالقة  األهلي تحديد  البنك  أجريت على موظفي  في دراسة 
 ت مغزى بينهم ، وأن عنصر القيادة كان أقوى مؤشر على الرضا الوظيفي.الوظيفي. ووجدوا أن هناك عالقة إيجابية وذا

أن أسلوب القيادة التحويلية يلعب دوًرا رئيسًيا في تمكين الموظف ، وذكر أيًضا أن هذا    (2011حسنبور وعباسي ونوروزي )كشف  
عنى. وكذلك الشعور بالثقة في اآلخرين. في هذا  األسلوب له عالقة مهمة مع حس الكفاءة والشعور باالختيار والشعور بالفعالية والم

بالتحقيق في العالقة بين القيادة األخالقية والتمكين وتوصلوا إلى استنتاج مفاده   (2013أصفهاني وغزنفري وأميريناساب )الصدد ، قام  
 أن هناك عالقة إيجابية كبيرة بين هذين المتغيرين.

لقيادة اإلستراتيجية في استغالل االبتكارات التنظيمية واعتبروا القيادة اإلستراتيجية في  دور ا  (2009يانسن ودوسيا وكروسان )استكشف  
االبتكار بعدين من قيادة المعامالت والقيادة التحويلية. بناًء على النتائج التي توصل إليها ، طورت القيادة اإلستراتيجية التفكير اإلبداعي و 

ستغالل االبتكارات والمعرفة الموجودة. وبالتالي ، وفًقا لعرض اإلطار النظري المستمد من التنظيمي. تساعد قيادة المعامالت على ا
 الدراسات السابقة، يتم تقديم الشكل التالي كإطار نظري للدراسة الحالية. 
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 الخاتمة

العاملين وتمكين هم في المؤسسات الحكومية تدرك معظم المنظمات أهمية تنفيذ استراتيجيات وممارسات إدارة المواهب وزيادة مهارات 
والغير حكومية، من أجل تحسين أدائها وخلق ميزة تنافسية مستدامة تسمح لها بالتميز في السوق. تركز ممارسات إدارة المواهب بشكل 

 أساسي على جذب المواهب ، واالحتفاظ بالمواهب ، والتعلم والتطوير ، وإدارة الوظائف.

تأثير ممارسات إدارة المواهب )أي الجذب ، واالحتفاظ ، والتعلم والتطوير ، وإدارة الوظائف( على  كان الغرض من هذا البحث هو دراسة  
هب األداء التنظيمي المستدام في الشركات العقارية في اإلمارات العربية المتحدة. كشفت النتائج التي توصلنا إليها أن ممارسات جذب الموا 

ر على المتغير التابع ، حيث تم تصنيف المؤسسات التي شملها االستطالع على أنها مؤسسات واالحتفاظ بالموهبة لم يكن لها أي تأثي
صغيرة إلى متوسطة الحجم ، والتي لديها القليل من الوعي حول جذب المواهب واالحتفاظ بها ، من حيث تعزيزها واستدامتها. األداء  

تطوير وإدارة الحياة المهنية كان لها تأثيرات كبيرة وإيجابية على األداء  التنظيمي. في المقابل ، أظهر البحث أن ممارسات التعلم وال
والتأكيد على أهمية التحسين.    -التي تعتبر مؤشًرا صامًتا    - التنظيمي المستدام لشركات العقارات ، مع التأكيد على تأثير اإلدارة المهنية  

تحديد أوجه القصور التي تعيق تحقيق األهداف المهنية. عالوة على ذلك  المؤهالت ، والتدريب الوظيفي ، وتحديد األهداف المهنية ، و 
، فإن أهمية ممارسات التعلم والتطوير ال تقتصر على حجم المنظمة ، حيث يجب على المديرين التركيز على برامج التدريب والتدريب 

 غض النظر عن الشركة بحجم.، باإلضافة إلى خبرة التناوب الوظيفي ، من أجل االستفادة من أداء المنظمة ب
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