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 : الملخص

الموارد البشرية والموارد المادية والتحول يهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير القدرات اإلستراتيجية على األداء المتميز، فقد لوحظ أن  
مؤهالت الرقمي، لها تأثير إيجابي على األداء التنافسي. إلى جانب ذلك األداء المتميز وله المعايير التالية: األداء الوظيفي واإلنجازات، ال

ة المنهج اإلستقرائي في هذا البحث من الدراسات والقدرات، السلوك الوظيفي، المبادرة واإلبداع، المهارات القيادية، ولقد استخدمت الباحث
 السابقة والمقاالت المتوفرة على االنترنت. 

  :المقدمة

تحتاج المؤسسات باستمرار إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة للتعامل مع التعقيد والتغيرات السريعة في بيئات العمل وتتطلب هذه 
ن كل من الموارد والمهارات الداخلية والخارجية التي تتناغم مع بيئة األعمال العتماد التغييرات قدرة المنظمات على دمج وإعادة تكوي

تساعد   التي  الهامة  االستراتيجيات  إحدى  التنظيمية  البراعة  تعتبر  لذلك،  المدى.  بعيدة  أهداف  تحقيق  أجل  المثلى من  االستراتيجيات 
من أسواق األعمال واستغاللها لتحسين المهارات اإلدارية التي تؤدي المنظمات على إعادة هيكلة مواردها من خالل استكشاف الفرص  

إلى تعزيز أداء المنظمات. نظًرا ألن الباحثين كانوا يفكرون في البراعة التنظيمية المصنفة في المجال االستراتيجي لمواجهة المنافسة  
ظ على مجموعة من المهارات والقدرات المحددة لتحقيق الشديدة في السوق، فإن هذا يتطلب من المنظمات التفكير في اكتساب والحفا

  أهدافها. ومن ثم، تؤكد المنظمات على تحليل القدرات االستراتيجية لتحديد مواردها غير الملموسة الهامة، وكيفية نشر هذه الموارد داخل 
ر الحيوي للمعرفة كمورد أساسي لدعم أنشطتها  المنظمة، وتوجيهها لزيادة أدائها التنافسي. إلى جانب ذلك، أدركت إدارة المنظمات الدو 

وتمكين الموظفين من التفكير بشكل خالق، مما يساعد على اكتساب مزايا طويلة األجل للمؤسسة. وبالتالي ، فقد ركزوا على منهجيات 
فة الصحيحة على اختيار اإلستراتيجية وأساليب إدارة معارف مؤسساتهم المكتسبة من البيئة الخارجية أو المتولدة داخلًيا. تساعد إدارة المعر 

المثلى، باإلضافة إلى دعم عمليات صنع القرار التي تؤثر على نتائج المنظمة. عالوة على ذلك، يمكن أن يعزز قدرة الموظفين على 
ث هذه الدراسة  إنشاء منتجات وخدمات جديدة تمكن المنظمة من دخول أسواق جديدة أو زيادة حصتها في السوق. وبناًء على ذلك، تبح

 في العالقة بين القدرات االستراتيجية والبراعة التنظيمية، فضاًل عن الدور الوسيط إلدارة المعرفة في هذه العالقة. 

 الدراسات السابقة

، أثر القدرات االستراتيجية في األداء المتميز دراسة ميدانية آلراء المدراء في شركات االتصاالت (٢٠١٧دراسة، ابراهيم العبيدي، )
العراقية: هدفت الدراسة إلى تحليل أثر القدرات االستراتيجية للمدراء في األداء المتميز من خالل التطبيق على عينه من مدراء شركات 

أربع الدراسة  العراقية. وتناولت  لألداء االتصاالت  أبعاد  القرار( وثالثة  المرونة،  التفكير،  )الذكاء،  االستراتيجية، هي:  للقدرات  أبعاد  ة 
المتميز هي: )التميز في تقديم الخدمات، والتميز في المجال العمليات كفاءتها، والتميز في المجال اإلداري والتنظيمي(. تكون مجتمع  

ت العراقية، واعتمد الباحث أسلوب المسح الشامل لدراسة مجتمع الدراسة وتحليله، وقد  الدراسة من المدراء العاملين في شركات االتصاال
( استبانة على مجتمع من المدراء ومدراء األقسام والشعب 110استخدمت االستبانة وسيلة للحصول على البيانات والمعلومات. تم توزيع )

( استبان صالحة  95( استبانات من مجموع االستبانات الموزعة، كانت منها )101العاملين في إدارة الشركات عينة الدراسة، استرد منها )
الخطي  الوصفية، واالختبار  العينة منها: األساليب  أفراد  لتحليل إجابات  الباحث عدد من األساليب اإلحصائية  للتحليل، وقد استخدم 

عنوية بين القدرات بداللة متغيراتها وبين األداء المتميز، وكان  المتعدد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ان هناك عالقة ارتباط م
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(، وأضعفها العالقة مع التميز 0.843أقواها العالقة بين أبعاد القدرات والتميز في المجال اإلداري والتنظيمي حيث بلغ معامل االرتباط )  
داء المتميز، كما أظهرت النتائج بان بعد قدرة التفكير كان األكثر في تقديم الخدمة، وفيما يتعلق بأثر أبعاد القدرات االستراتيجية في األ

راسة  تأثيرا على أبعاد األداء المتميز، وتاله قدرة الذكاء، ثم القدرة على المرونة، وأخيرًا قدرة التفكير. وفي ضوء تلك النتائج خلصت الد
 إلى جملة من التوصيات والمقترحات الضرورية للشركات المبحوثة.

، أثر القدرات اإلستراتيجية على أداء المؤسسات االقتصادية، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم  (٢٠١٧ة، عمر زريق، )دراس
رية( التجارية: يهدف هذا البحث إلى التعرف على اثر القدرات اإلستراتيجية متمثلة في )القدرات التسويقية، التكنولوجية، اإلدارية، االبتكا

فقرة   30التحليلي، من خالل تصميم استبانة شملت  –لمؤسسات االقتصادية. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث األسلوب الوصفي  على أداء ا 
وجود تأثير   -. أهم النتائج المتوصل إليها :SPSSلجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة، بغية تحليل النتائج تم استخدام برنامج  

إلستراتيجية على األداء في المؤسسات االقتصادية محل الدراسة. تولي المؤسسات االقتصادية محل الدراسة  ذي داللة إحصائية للقدرات ا
تدريبية أهمية كبيرة للقدرات التسويقية مقارنة مع القدرات التكنولوجية واإلدارية بسبب ضعف البنى التحتية لالتصاالت والبرامج التطبيقية وال

 المستخدمة.

، تأثير القدرة اإلستراتيجية على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة مدينة نيروبي:  Chepkole (2019)دراسة 
بالمقارنة مع الشركات من قطاعات أخرى مثل التأمين والبنوك والتصنيع ، فإن الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كينيا  

تج المحلي اإلجمالي واالقتصاد بشكل عام. المعنى العام لهذا االتجاه هو أن أداء شركات تكنولوجيا قد ساهمت بشكل هامشي في النا
المعلومات في كينيا ضعيف ولم تتمكن من تحقيق ميزة تنافسية عالية للتنافس مع الشركات متعددة الجنسيات األخرى التي تغلغلت في  

يد تأثير القدرات االستراتيجية على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات في  السوق المحلية. لذلك ، سعت هذه الدراسة إلى تحد
مقاطعة مدينة نيروبي. كانت األهداف المحددة للدراسة هي: تحديد تأثير قدرة الموارد البشرية على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا 

ة الموارد المالية على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة المعلومات في مقاطعة مدينة نيروبي. لتحديد تأثير قدر 
 مدينة نيروبي ؛ لتأسيس تأثير قدرة إدارة المعرفة على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة مدينة نيروبي وإلثبات

شركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة مدينة نيروبي. تضمنت الدراسة اقتراحات تأثير القدرة على فعالية التكلفة على الميزة التنافسية ل
: نظرية العرض المستند إلى الموارد ، ونظرية القدرة الديناميكية CAالنظريات التالية التي تشرح مساهمة كل من المتغيرات المستقلة في  

للقوات. تم استخدام تصميم بحث وصفي في    5عامة ، ونموذج بورتر  ، ونظرية رأس المال البشري ، ونموذج بورتر لالستراتيجيات ال
مالًكا لشركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة مدينة نيروبي. اعتمدت   143هذه الدراسة. يتألف السكان المستهدفون من الدراسة من  

األولية في هذا البحث عبارة عن استبيان رقمي الدراسة على المسح اإلحصائي حيث أن مجتمع الدراسة صغير. كانت أداة جمع البيانات  
نقاط بمقياس ليكرت. وجدت الدراسة أن قدرة الموارد المالية ، والقدرة على إدارة المعرفة ، والقدرة على كفاءة التكلفة كان   5مكون من  

يروبي. وجدت الدراسة كذلك أن قدرة الموارد  لها تأثير إيجابي وهام على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة مدينة ن
البشرية كان لها تأثير عكسي على الميزة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات في مقاطعة مدينة نيروبي. وخلصت الدراسة إلى أن  

هناك تطوير الفريق الكافي   الموظفين الرئيسيين في الشركة قد خضعوا لتدريب مناسب في مجاالت مختلفة من تكنولوجيا المعلومات. كان
حيث تم تطوير األنشطة القائمة على الفريق وتعزيزها بنشاط. كان هناك راتب قائم على األداء يؤكد على مكافأة مساهمات الموظفين 

التوازن بينها بدقة ضمن تدفق مواردها الما لية. كانت وإنجازاتهم. سعت شركة تكنولوجيا المعلومات إلى الحفاظ على نفقاتها وتحقيق 
كافية   بمعرفة  الشركة  في  الرئيسيون  الموظفون  يتمتع  للمنظمة.  االستراتيجي  التخطيط  مع  تماًما  متوافقة  والميزانيات  المالية  الخطط 
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تيجي باالحتياجات المحددة للعمالء. يتمتع الموظفون الرئيسيون في الشركة بمعرفة كافية بالثقافة التنظيمية. تمارس الشركة التسعير االسترا
من حيث األسعار المنخفضة أو المزيد من ميزات المنتج بنفس السعر. تم تصميم منتجات الشركة لملء السعة واإلنتاجية وكذلك العائد. 
وتوصي الدراسة أن صناع السياسات بحاجة إلى توظيف الموظفين الرئيسيين الذين خضعوا لتدريب مناسب في مجاالت مختلفة من 

. يحتاج صانعو السياسات إلى ضمان وجود سياسة موارد بشرية فعالة تحكم الممارسات الكتساب الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات
  وزراعتها واالحتفاظ بها. تحتاج الشركة إلى أن تسعى جاهدة للتنبؤ بالدخل / النفقات ومراقبة وإبراز القضايا المالية الناشئة. يجب أن 

مالية مرنة للسماح بتعديل أنماط اإلنفاق وفًقا لذلك. تحتاج إدارة الشركة إلى التأكد من أن الموظفين يكون لدى الشركة خطط وميزانيات 
الرئيسيين للشركة لديهم معرفة كافية بطبيعة التنافس الذي تطرحه الشركات القائمة. تحتاج اإلدارة إلى التأكد من أن الشركة تركز على  

على إبقاء التكاليف منخفضة قدر اإلمكان ولكن متسقة مع القيمة المقدمة. تحتاج اإلدارة إلى  وفورات الحجم لغرض التسعير والتركيز  
التأكد من أن الشركة في موقع مناسب لخفض تكاليف التوريد على سبيل المثال القرب من مصادر موثوقة لمختلف مدخالت تكنولوجيا 

 المعلومات. 

دراسة ميدانية -قدرات اإلستراتيجية في تحقيق التميز في أداء منظمات األعمال  ، دور ال(٢٠٢٢دراسة فرحي سمرة. بخوش مديحة، )
رة على عينة من المنظمات بوالية تبسة: هدفت الدراسة إلى إبراز اثر القدرات اإلستراتيجية بأبعادها: المعرفة المولدة لخلق القيمة، القد

اء المتميز بأبعاده المتمثلة في نتائج أداء القيادة، التركيز على الزبون،التركيز على توليد الموارد وامتالكها، والتقنية المستخدمة في األد
إطارا. تم استخدام    200على الموارد البشرية. أجريت هذه الدراسة على مجموعة من المنظمات بوالية تبسة وبدراسة عينة مكونة من  

ء المتميز، وتم التوصل إلى وجود اثر ذي داللة إحصائية للقدرات اإلستراتيجية أسلوبا لنمذجة بالمعادلة الهيكلية للقدرات اإلستراتيجية واألدا
على األداء المتميز للمنظمات المدروسة، مع التأكيدعلى ضرورة االهتمام بتكثيف برامج التدريب والتطوير للموارد البشرية من اجل رفع 

 مستوى االبتكار و التطوير. 

 اإلطار النظري 

 ةالقدرات اإلستراتيجي

القدرات اإلستراتيجية هي قدرات بناء مع مهارات ومعارف الشركات التي ستقوم بمزامنة عملياتها وتقييم أصولها لخلق قيمة اقتصادية،  
ية  يجب أن تفي األصول اإلستراتيجية بالمعايير التالية: لكي تكون الموارد القيمة استراتيجية، يجب أن يكون لديهم القدرة على تعزيز فعال

ءة الشركة؛ موارد نادرة وغير قابلة لالستبدال والفريدة من نوعها. أظهرت الدراسات السابقة أنه يمكن اعتبار الموارد أساًسا لتحقيق وكفا
الميزة التنافسية والحفاظ عليها. سيؤدي هذا في النهاية إلى أداء تنظيمي متفوق. تعتبر موارد الشركة العنصر الرئيسي في األداء، كما 

لموارد أيًضا في الميزة التنافسية المستدامة. أن الشركة ستعمل على تحسين وتطوير وتقديم المنتجات والخدمات لعمالئها من تساهم ا
لموارد  خالل االستفادة من قدراتها ومواردها؛ والتي تشمل الموارد البشرية والمادية والتنظيمية. على هذا النحو، يتم استخدام هذه الموارد وا 

 لموارد البشرية في هذه الدراسة كعوامل للقدرات اإلستراتيجية.المادية وا
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 أبعاد القدرة اإلستراتيجية 

 الموارد البشرية  .1

قبل شرح ومناقشة إمكانية الموارد البشرية لتشكيل ميزة تنافسية مستدامة ، من الضروري توضيح تصورهم للموارد البشرية. عالوة على  
البشرية بأنها "تجمع رأس المال البشري الخاضع لسيطرة الشركات التي لها عالقة بالتوظيف المباشر". عالوة على  ذلك، ُتعرَّف الموارد  

ذلك، فإن ممارسات الموارد البشرية هي أنشطة تنظيمية موجهة إلدارة رأس المال البشري حيث يضمن هذا النهج توظيف رأس المال 
 ى االعتراف بسمتين من سمات الموارد البشرية.لتحقيق األهداف التنظيمية. سيؤدي هذا إل

 ، يركز على المعرفة والمهارات والقدرات المتأصلة في العاملين بالمنظمة. أوالا 

، وسعت الدراسة النماذج حيث أقرت بأن الشركة ال تكسب أي شيء من سمات العمال ما لم يتم استخدام سلوك العمال، والذي يتم ثانياا
 الوة على ذلك، يعتمد اإلدراك الناجح ألهداف الشركة على موظفين معينين واألنظمة الفعالة للمؤسسة الداخلية. تعريفه بشكل عام. ع

 موارد مادية  .2

وتتحكم وفًقا لوجهة النظر القائمة على الموارد، فإن الموارد المادية والموارد غير الملموسة والقدرات التنظيمية هي موارد تمتلكها المنظمة  
اء ميزة تنافسية مستدامة، تم استخدام الموارد الملموسة )مثل المادية والمالية( ، فضاًل عن الموارد غير الملموسة )مثل خبرة  فيها. إلنش

المالية   الموارد  الملموسة وتقييمها في االعتبار أن  الموارد  التعرف على  السهل  أنه من  إلى  الشركة(، لإلشارة  العمل والمعرفة وسمعة 
 في البيان المالي للمنظمة. والمادية مذكورة

 التحول الرقمي .3

البقاء على المدى الطويل. ُيعّرف التسويق بأنه  يتم قبول اعتماد التحول الرقمي حالًيا كاستراتيجية تستخدمها المنظمات للحفاظ على 
الشكل من التسويق على دمج التقنيات استخدام تكنولوجيا شبيهة بالبشر للتواصل وتقديم وإضافة قيمة للمستهلكين. تعتمد إمكانيات هذا  

ية  الجديدة، مثل الذكاء االصطناعي، والواقع المعزز، والروبوتات، ومعالجة اللغة الطبيعية، والواقع االفتراضي، وإنترنت األشياء، في عمل
 التسويق التنظيمي. لذلك، التحول الرقمي ضروري لتطوير المنظمات.

كثر من نصف قرن. تهتم المنظمات به نظًرا ألن التقدم التكنولوجي الرقمي جعل العملية سهلة  تمت مالحظة مفهوم التحول الرقمي أل
التنفيذ، ال سيما في تطوير تقنيات طاقة المعالجة وعرض النطاق الترددي لالتصاالت وسعة التخزين، والتي تشكل األساس التكنولوجي  

ا بالتغييرات في  الرقمي  التحول  الرقمي. يهتم  إلى تغيير لـالتحول  المؤسسة، مما يؤدي  أعمال  التي تؤثر على نموذج  الرقمية  لتقنيات 
المنتجات والهيكل التنظيمي وعمليات التحول الرقمي، وهي طريقة لالستفادة من الفرص الرقمية، وتبدأ االبتكار، وتؤثر على األعمال 

يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية لدفع عملية تحسين   -ي، والرقمنة  التحويل التناظري إلى الرقم  -التجارية بشكل عام، وتختلف عن الرقمنة  
 العمليات. وفًقا للنظرية القائمة على الموارد، فإن التحول الرقمي، إذن، هو مورد يدعم المنظمة الكتساب ميزة تنافسية. التحول الرقمي

نشاء المؤسسات وتمكينها. تستخدم المؤسسات التكنولوجيا هي عملية تجمع بين تكنولوجيا المعلومات والحوسبة واالتصال واالتصال إل
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الرقمية لخلق قيمة للتأثير إيجاًبا على المنافسة، وتمكين المؤسسات من إعادة تعريف شبكاتها، وتحسين القنوات للتفاعل مع الموردين  
 والعمالء، وزيادة سرعة وقدرات المنظمات. 

إصالًحا هيكلًيا والتغلب على الحواجز التنظيمية التي تحول دون التغيير. تعتمد التحول    يتطلب تبني التكنولوجيا الرقمية في المنظمات
ة الرقمي على التجديد االستراتيجي لنموذج العمل التنظيمي والنهج التعاوني والثقافة. يمكن لعدد قليل فقط من المؤسسات تنفيذ استراتيجي

 ير وتنفيذ االستراتيجيات الرقمية. لخص حواجز التحول الرقمي على النحو التالي: رقمية بسبب عدم كفاية المعرفة بين المديرين لتطو 

 ( ال يوجد إحساس باإللحاح )تأخذ المنظمة وجهة نظر مفادها أن األساليب الحالية متوافقة مع المتطلبات وال تحتاج إلى تغيير(.1)

 ، وعدم كفاية تخصيص الموارد، ومستوى عال من التسلسل الهرمي(.( الهيكل التنظيمي غير المناسب )عدم كفاية خلق وتبادل المعرفة2)

 ( التوجيه االستراتيجي غير الكافي )الموظفون غير قادرين على ترجمة األفكار المبتكرة إلى إطار عمل لمشاريع التحول الرقمي(.3)

 جابة الحتياجات العمالء(.( العمليات التجارية غير المرنة )تظهر العمليات الحالية مرونة غير كافية لالست4)

 ( أهداف عمل غير متوافقة )هناك تناقض بين األهداف التنظيمية وأهداف التحول الرقمي(. 5)

سبب  ( عدم القدرة على مواكبة ديناميكية األعمال الرقمية )الثقافة التنظيمية الحالية، فيما يتعلق بالقيم والسلوكيات، تعارض التغييرات ب 6)
 تشغيل التحول الرقمي(.  صعوبة المنظمات في

 ( مخاطر اتخاذ المبادرات )عدم وضوح عائد االستثمار في التقنيات ومقاومة الموظفين(.7)

 ( عدم وجود إرشادات خاصة بالصناعة )ال توجد دراسات حالة لتوفير خارطة طريق لتنفيذ التحول الرقمي(. 8)

 ( معقد التنفيذ والتكلفة العالية. 9)

 م من اإلدارة العليا.( عدم كفاية الدع 10)

 ( المهارات الرقمية والمواهب غير الكافية )التحول الرقمي بطيء في التنفيذ(.11)

( الخوف من فقدان المعلومات السرية. يجب على المنظمات النظر في الحواجز في مثل هذه السياقات والقضاء عليها لتحقيق  12)
 النجاح في التحول الرقمي. 

 منظمة عالية األداء  .4

دما يتم تعريف منظمة عالية األداء على أنها منظمة تحافظ على ثقافة قوية ومواءمة بين القيادة واالستراتيجيات والهيكل وكفاءات عن
الموظفين. تم تطوير هذا المفهوم وتحسينه بمرور الوقت. يتم وصف منظمة عالية األداء كمنظمة تحقق نتائج مالية أفضل من المنافسين 

ل من خالل التكيف بشكل جيد مع التغييرات واالستجابة السريعة لها، واإلدارة على المدى الطويل، وإنشاء هيكل إداري على المدى الطوي
متكامل، وتحسين الكفاءات األساسية باستمرار، ومعاملة الموظفين على أنهم األصول الرئيسية. حتى وقت قريب، كان تعريف منظمة 
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بين المصطلحات االقتصادية واإلنجازات االجتماعية والبيئية، واإلجراءات لتحقيق النتائج التي تنظر   عالية األداء عبارة عن منظمة تجمع
في كيفية الحفاظ على البيئة االجتماعية واالقتصادية في العمليات التنظيمية. عالوة على ذلك، تعرف المنظمة عالية األداء كمنظمة 

لزيادة الكفاءة التنظيمية، وتستجيب لمتطلبات السوق، وتتفوق على المنافسين، وتظل قادرة تدمج باستمرار مجموعة من الممارسات الجيدة  
 على المنافسة في بيئة األعمال لفترة طويلة.

 مؤشرات األداء المتميز 

موظف تتضمن معايير فئة الموظف الحكومي المتميز مؤشرات تدل على تميز الموظف وتميز أدائه، ويجب على الوزارة/ المؤسسة وال
 توفير أدلة واقعية تدل على وجود هذه المؤشرات.

 المعيار الرئيسي األول: األداء الوظيفي واإلنجازات

 (: الجودة واإلنتاجية 1المعيار الفرعي )

 السرعة والدقة في اإلنجاز.  •
 كفاءة استغالل الوقت في إنجاز العمل. •
 إدارة الوقت وتحديد األولويات. •
 الظروف االعتيادية.حجم العمل المنجز في  •
 الجهود التي يبذلها الموظف إلنجاز العمل والتي تفوق المتوقع منه أو تتعدى نطاق عمله.  •
 تخطي العقبات والصعوبات في سبيل تحقيق نتائج متميزة.  •
 مستوى الجودة في أداء العمل.  •
 عمل. القيمة المضافة لجهود الموظف على العمل من حيث التكلفة والخدمة وجودة وطريقة ال •
 القدرة على االستمرار بالعمل وبنفس مستوى األداء المرتفع في جميع األحوال )مثل زيادة حجم العمل، العمل لساعات إضافية(.  •
 مقارنة حجم العمل المنجز وسرعة إنجازه مع نتائج الزمالء. •
 القدرة على اإلستجابة لتغّير األولويات.  •

 (: تقييم األداء2المعيار الفرعي )

 ومراجعة مستوى األداء الوظيفي. قياس  •
 التعلم واالستفادة من عملية مراجعة األداء الوظيفي. •
 القيام وبشكل مستمر بمراقبة وتصحيح األداء لتفادي المشاكل واألخطاء.  •
 القدرة على التصرف في حالة تفويض الصالحيات. •
 تحقيق النتائج بالتعاون مع الزمالء أو الوحدات التنظيمية األخرى.  •
 مستوى إنجاز األهداف الموضوعة والخاصة بالموظف وذات الصلة باألهداف المؤسسية. قياس •
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 المعيار الرئيسي الثاني: المؤهالت والقدرات

 (: المؤهالت العلمية والدورات التدريبية1المعيار الفرعي )

 مالءمة المؤهالت العلمية مع تلك المحددة في الوصف الوظيفي.  •
 العلمية مع طبيعة العمل. تناسب المؤهالت  •
 أثر الدورات التدريبية على القيام بالعمل بكفاءة.  •
 استخدام المهارات والمعارف المكتسبة إلنجاز العمل. •

 (: المعرفة بمهام الوظيفة وتنظيم العمل2المعيار الفرعي )

 المعرفة بالوصف الوظيفي والمعرفة المهنية بطبيعة العمل، ومتطلباته. •
 تبعها الموظف إلنجاز العمل المطلوب. المنهجية التي ي •
 التخطيط األمثل والمرن إلتمام المهام الوظيفية. •
 تنظيم العمل ليتمكن الزمالء من متابعة العمل من بعده أو في حال غيابه.  •

 (: التطوير والتحسين 3المعيار الفرعي )

 تطوير المهارات الوظيفية و/ أو امتالك مهارات جديدة.  •
 كاسها على األداء.اكتساب الخبرات وانع •
 االستفادة من خبرات الموظفين اآلخرين. •
 الرغبة في تطوير القدرات واكتساب المزيد من الخبرة والتدريب، والسرعة في اكتسابها.  •
 البحث عن أساليب جديدة تهدف إلى تحسين األداء ونوعيته. •
 التعامل مع المشكالت وصنع واتخاذ القرارات. •

 عالقات العمل واالتصال (: 4المعيار الفرعي )

 لباقة التعامل مع الزمالء في العمل. •
 حسن العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين ومدى التعاون معهم. •
 المقدرة على التأثير في اآلخرين. •
 المقدرة على بناء عالقات إيجابية مثمرة مع اآلخرين لمصلحة العمل. •
 بروح الفريق.العمل بروح الفريق وتحفيز الزمالء على العمل  •
 التعامل مع الزمالء ومتلقي الخدمة باحترام وثقة. •
 المقدرة على إيصال واستقبال المعلومات.  •
 المقدرة على تبادل األفكار شفويًا وكتابيًا وإلكترونيًا.  •
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 التفاعل بمهنية مع التعليمات واألوامر والشكاوي. •
 لوزارة/ المؤسسة والوزارات/ المؤسسات األخرى.المقدرة على التعاون مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل ا  •
 اإلنصات الجيد والمقدرة على تقبل االقتراحات واالنتقادات. •

 المعيار الرئيسي الثالث: السلوك الوظيفي 

 (: اإللتزام بأنظمة العمل1المعيار الفرعي )

 اإللتزام بأنظمة وتعليمات العمل وسياسات الوزارة/ المؤسسة. •
 لمهام المكلف بها لتحقيق األهداف والنتائج التي ترسمها الوزارة/ المؤسسةاإلنتظام في أداء ا  •
 العمل بكفاءة ضمن المواعيد المحددة إلنهاء العمل المطلوب. •
 عدم التغيب والتمارض واإلكثار من المغادرات غير الضرورية.  •

 (: اإلخالص واالنتماء2المعيار الفرعي )

 ة وأموالها واألجهزة والمعدات المستخدمة في العمل. المحافظة على ممتلكات الوزارة/ المؤسس •
 المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالوزارة/ المؤسسة ومتلقي الخدمة والزمالء.  •
 عدم إستغالل الصالحيات والسلطة.  •
 المحافظة على سمعة الوزارة/ المؤسسة. •

 (: أخالقيات العمل3المعيار الفرعي )

 لوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة. مدى اإللتزام بمدونة السلوك ا •
 حسن ولباقة اإلجابة على استفسارات متلقي الخدمة و/أو الزمالء.  •
 توفر الرغبة والصبر لتقديم المساعدة الالزمة لمتلقي الخدمة والزمالء. •
 توافر المصداقية والموضوعية في أداء العمل. •
 تنظيم ونظافة موقع العمل.  •
 والموجودات.مستوى تنظيم الملفات  •
 حسن المظهر العام للموظف. •

 المعيار الرئيسي الرابع: المبادرة واإلبداع

 (: اإلبداع وتطوير أساليب العمل1المعيار الفرعي )

 تقديم مبادرات إبداعية )أفكار، دراسات، أساليب عمل، مشاريع أو ما شابه( أدت إلى تحسين أو تطوير عمل الوزارة/ المؤسسة.  •
 ق المبادرات واألفكار اإلبداعية وواقعيتها.مدى قابلية تطبي •
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 امتالك زمام المبادرة في تقديم االقتراحات البناءة والجديدة. •
 إبداء الرأي لتحسين العمل.  •
 عدم انتظار التعليمات للقيام بالمهام واألعمال الضرورية.  •
 جوائز، كتب شكر وتقدير وغيرها مما حصل عليه الموظف.  •
 تبة على تطبيق المبادرات اإلبداعية.النتائج والتأثيرات المتر  •

 المعيار الرئيسي الخامس: المهارات القيادية

 (: التخطيط االستراتيجي 1المعيار الفرعي )

 المساهمة في تطوير ومراجعة ونشر رؤية ورسالة وقيم الوزارة/ المؤسسة التي يعمل بها. •
 ا، وتوفير اإلمكانيات والجهود لتطبيقها بكفاءة. المساهمة في وضع الخطة االستراتيجية للوزارة/ المؤسسة وتنفيذه •
 المقدرة على وضع والمساهمة بتنفيذ خطة للوحدة/ القسم/ الدائرة واإلشراف على تنفيذها. •

 (: المهارات اإلشرافية2المعيار الفرعي )

 مدى االستفادة من الموارد المتاحة )البشرية والمالية والمادية(.  •
 وتدريب الموارد البشرية العاملة تحت إشرافه وتفويض الصالحيات والتحفيز على العمل والعطاء.المقدرة على تنمية  •
 المقدرة على تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.  •
 المقدرة على التعاون والتواصل مع الفريق وتبادل اآلراء واألفكار. •
 تلقي الخدمة. تقديم القدوة الحسنة في تميز األداء والسلوك وخاصة فيما يتعلق بم  •
 المقدرة على التأثير اإليجابي في الفريق وتوجيهه لتحسين أدائه. •
 توفير بيئة مشجعة على اإلبداع وتشجيع المبدعين. •
 قياس ومراجعة أداء الوحدة/ القسم/ الدائرة. •

 (: المشاركة وتحمل المسؤولية 3المعيار الفرعي )

 والنشاطات الرسمية وغير الرسمية.حجم وطبيعة المشاركة في المؤتمرات والندوات   •
 فعالية قنوات االتصال.  •
 المقدرة على تحمل المسؤوليات الوظيفية خاصة في الحاالت غير الروتينية. •
 المقدرة على التخفيف من التعقيدات وتبسيط اإلجراءات.  •
 المساهمة في الجهود التطوعية التي تنظمها و/ أو ترعاها الوزارة/ المؤسسة. •

 (: دعم عملية التغيير 4عي )المعيار الفر 

 تخصيص الموارد والدعم الالزمين لعملية التغيير. •
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 إدارة مقاومة التغيير والمخاطر المترتبة على برامج التغيير. •
 المقدرة على توضيح عمليات التغيير والمبررات لكافة المعنيين. •
 قياس ومراجعة فعالية التغيير.  •

 الخاتمة

جية لها عالقة في األداء المتميز. أظهرت الدراسات السابقة أن القدرات التسويقية واإلدارية والتكنولوجية حدد البحث أن القدرات اإلستراتي 
ي، والموارد لها تأثير كبير على األداء المتميز، وتم تحديد أن القدرات التسويقية لها تأثير إيجابي على األداء المتميز، والتحول الرقم

 ر.يؤدي إلى تحسين األداء المتصو 

 :المصادر والمراجع
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 . ٤٤٤- ٤٢٦، ص ٥دد  من المنظمات بوالية تبسة، مجلة دراسات في االقتصاد وإدارة األعمال، الع

(، مؤشرات األداء المتميز للموظف الحكومي، مقالة منشورة على مدونة كينانا أون الين، متوفرة عبر الرابط ٢٠١٠أحمد السيد كردي، )
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Abstract: 

This research aims to explore the impact of strategic capabilities on outstanding performance. It has been observed that 

human resources, physical resources and digital transformation have a positive impact on competitive performance. In 

addition to that, outstanding performance has the following criteria: job performance and achievements, qualifications and 

abilities, job behavior, initiative and creativity, leadership skills, and the researcher has used the inductive approach in this 

research from previous studies and articles available on the Internet. 
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