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 الخالصة

استراتيجية كمتغير مستقل و المتمثلة باالبعاد التالية ) استراتيجيات ادارة المواهب دور معرفة الى البحث يهدف

في تحقيق التميز  (المواهب تحفيز بالمواهب, استراتيجية تنمية المواهب, استراتيجية االحتفاظاستراتيجية الجذب, 

 نوروز تيلكومشركة  بالتطبيق علىو  ,كمتغير تابع بأبعادة )تميز االستراتيجية, و تميز الموارد البشرية( المنظمي

 عشوائية عينة على وزعت عبارة  (36)تتضمن استبانة تصميم تم البحث فاهدا لتحقيق .في العراق لالتصاالت

و لغايات التحليل االحصائي تم  ,و في فروعها المختلفة لالتصاالت تيلكومنوروز شركة  مديري( من 26) من مكونة

 االساليب االحصائيةمع استخدام مجموعة من  تحليل االستبانة لتفريغ وو ذلك  SPSSاستخدام البرنامج االحصائي 

وجود عالقة ارتباط و  الى البحث توصل وقد و االنحدار البسيط و المتعدد.كالوسط الحسابي و االنحرافات المعيارية, 

 من وعةمجم عرض تم البحث استنتاجات على و بناءا. تأثير بين استراتيجيات ادارة المواهب و التميز المنظمي

 .  المقترحات
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ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the role of talent management strategies as an 

independent variable that including the following dimensions (attractiveness strategy, talent 

retention strategy, talent development strategy, and talent motivation strategy) in achieving 

organizational excellence as a dependent variable that including the following dimensions 

(differentiation of strategy, and excellence of human resources) applied at Newroz Telecom 

in Iraq. To achieve the study objectives, a questionnaire was designed included (36) items 

distributed to a random sample of (26) of managers at Newroz Telecom Company for 

communication in its various branches. For the purpose of statistical analysis, the statistical 

program SPSS was used to analyze the questionnaire using a set of statistical methods such 

as means, standard deviations, Simple and multiple regression. The study found a correlation 

and an impact between the strategies of talent management and organizational excellence. 

Based on the findings, a number of recommendations were presented. 
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 :المقدمة
, مثل جديدة في مجال ادارة الموارد البشرية تنظيمية و إدارية مصطلحاتو  ظهور مفاهيم شهدت في السنوات االخيرة

 Intellectualالمعرفيوإدارة رأس المال  Human Capital Managementإدارة رأس المال البشري مصطلحات 

Capital Management   ادارة المواهب و.Talent Management  بعد الحرب العالمية ادارة المواهب ظهر مفهوم

لما لها من دور  يمكن تطبيقها في المنظماتمصطلح استراتيجي  تعتبر هيو   (Mangusho et al, 2015, 193)الثانية

 الهبة, الى التينيا الموهبة كلمة اصل يعود و .في تحقيق التميز و االبداع و االبتكار من خالل تطوير اداء الموهوبين

  .(2015, 32االخرين )الشمري و غالب,  من افضل مهارة او قدرة يملكون لألفراد الذين المصطلح هذا ويستخدم

بأنهم االفراد ذو االمكانيات و االداء العالي التي يعتمد  ينبوالموه ,Collings and Mellahi)  (306 ,2009عرف

 ,Goffee and Jones)) كل من يفسرو  .الوظائف المختلفة بهدف تحقيق ميزة تنافسية للمنظمةعليهم المنظمة في 

أكثر إلتزاماً, وتحفزاً, الذي يحقق  و هو األفكار والمعارف والمهارات ةلديعلى أنه أي شخص  الموهوب  2 ,2007

 .لديهم المتاحة لمواردا باستخدام فعالية أهداف المنظمة بكفاءة و

 نجاح في دور من لها لمااهمية كبيرة في السنوات القليلة الماضية في الممارسات التجارية  ادارة المواهب اكتسبت

(. ادارة المواهب عبارة عن مجموعة من (Iles et al., 2010, 181 تميزها التنظيمي و تدعيم المنظمة, وتطوير

التي تتعلق بجذب, االختيار, التطوير, و المحافضة على األنشطة االستراتيجية التي يعتمد عليها المنظمات الحديثة و 

حيث ان اعتماد المنظمات الحديثة على استراتيجيات إدارة المواهب تمكنهم من التعرف على الموهوبين  .أفضل الموظفين

 & Scullion)و اختيارهم و استقطابهم و الذين سوف يتفوقون في األنشطة المناطة بهم و في ادائهم الوظيفي 

Collings, 2011, 46)في القرن الحالي اصبحت ادارة المواهب من االستراتيجيات التي تسعى المنظمات في  . و

 .(Bhatnagar, 2007, 22)في جميع أنحاء العالم و تطبيقها و تنفيذها 

 

 :البحث مشكلة
 األهمية ذات الموضوعات تعتبر من باعتبار ان ادارة المواهبو , المنظمات من الكثير ةتفتقر بالمواهب ان ثقافة االهتمام

في المنظمات التركيز على استراتيجيات جذب المواهب و  البشرية الموارد على إدارة . حيثالحاضر الوقت في الكبيرة

 من الرغم وعلى .المنظميوالتحفيز بهدف تحقيق التميز  والتوجيه والتطوير التدريب خالل برامج من تطوير قدراتهم

تحقيق  في وأهميتها تناولتها التي و االستطالعية النظرية والدراسات البحوث في أن هنالك ندرة إال المواهب ادارة اهمية

 :التالية األسئلة عن لإلجابة محاولة و لذلك تأتي هذة الدراسة فيالتميز المنظمي. 

 من حيث التكوين و االستراتيجيات؟ بادارة المواهبلمقصود  ما .1

  ؟المنظمي المبحوثة ألستراتيجيات ادارة المواهب بهدف تحقيق التميز اعتماد المنظمة مدى ما .8

 ؟المنظمي تحقيق التميز  أستراتيجيات ادارة المواهب في تأثير مدى ما .3

 

 البحث: أهداف
 و االهمية و االبعاد المفهوم إلى التعرف خالل منالمنظمي  التميز و لكل من ادارة المواهب, نظري إطار تقديم .1

 .العالقة ذات الجوانب من وغيرها

 ألستراتيجيات ادارة المواهب.  اعتماد أدارة الشركة المبحوثة واقع مستويات الى التعرف .8

 .المنظمي فاعلية أستراتيجيات ادارة المواهب في تحقيق التميز قوة و مدى تحليل .3

 

 :البحث أهمية
البحث في كونها تتناول احدى المفاهيم الحديثة في مجال ادارة الموارد البشرية و هو ادارة  هذهتكمن اهمية  .1

 المواهب.

المنظمة ألستراتيجيات ادارة المواهب و تحقيق التميز  اعتمادندرة االبحاث التي تتناول دراسة العالقة و االثر بين  .8

 .المنظمي

االرتباط و التأثير بين استراتيجيات ادارة المواهب و التميز تكمن اهمية نتائج البحث من خالل تحليل عالقات  .3

بتوضيح صورة واضحة امام ادارة شركة نوروز تيلكوم لالتصاالت عن الجوانب التي يجب زيادة االهتمام بها المنظمي 

 و اعطائها االولوية.



 

 
841 

 

 :استراتيجيات ادارة المواهب

وتطوير  بالمواهب االحتفاظو  تحديد في أفضل الممارسات تطبيق عن الموهب في المنظمات إدارة إستراتيجيات تعبر

و يعرف ادارة المواهب بأنة التوقع لحصول  (Lockwood, 2006, 3).الوظائف  داخل وتفعيلها وتوظيفها مهاراتها

 االحتياجاتالبشري المطلوب و في الوقت الالزم و وضع خطط مستقبلية لتلبية تلك  الرأس المالالمنظمة على 

(Mangusho et al, 2015, 191).  

 على التركيز بين وتكامل وتوحيد تطوير عمليةادارة المواهب بأنة (Lewis and Heckman, 2006, 142)  و يفسر

 العاملين وجذب الحاليين, العاملين على الجدد, والمحافظة تطوير العاملين التميز, و لتحقيق العاملين و مواهب قدرات

. و الهدف هي في تطوير و توظيف العامل الصحيح في الوظيفة المنظمة في للعمل العالية الخبرات ذوي من الموهوبين

  يعرفو  .المناسبة و في الوقت المناسب مما توفر لهم البيئة المناسبة الظهار قدراتهم و بأفضل طريقة ممكنة

(Schweyer, 2004, 4)  بأنها مجموعة من العمليات التقليدية و المتكاملة ألدارة الموارد البشرية في ادارة المواهب

بالمواهب, تنمية و تطوير مهارات الموهوبين, و توزيع  االحتفاظالمنظمة و التي تشمل جذب و استقطاب المواهب, 

 من غيرها مع تنافسلها بال يسمح المنظمة في المواهب الن وجود المواهب على الوظائف مع التحليل و التخطيط

 . المنظمات

ان المنظمات الحديثة في الغالب يعتمدون على مجموعة من االستراتيجيات الدارة المواهب و من اهمهم: استراتيجيات 

جذب المواهب, استراتيجيات اختيار المواهب, استراتيجيات االحتفاظ بالمواهب, و استراتيجيات تطوير المواهب 

(Rabbi et al, 2015, 210) لذا يجب على المنظمات ان تكون قادرة على التعرف على العاملين الموهوبين و التي .

 يمكن من خاللها في خلق القيمة وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. 

بالمنظمات كونة عملية تركز على توظيف الموهوبين في المناصب و الوظائف ذات االهمية  المواهب إدارة أهمية وتكمن 

المختلفة و تحديد اسماء البدالء مع تفادي  و المناصب راتيجية للمنظمة, مع توظيف مهارات الموهوبين في الوظائفاالست

 وير مهاراتهم و تحفيزهمطتبهم عن طريق  االحتفاظاضطرابات في العمل بسب الرحيل المفاجيء, و رعاية المواهب و 

ان  (2015, 32و يرى الشمري و غالب ) (.(Haskins and Shaffer, 2010, 14 المنظمة و تقدير اعمالهم لخدمة

 يحصلون الذي المنتج او الخدمات تميز بمدى أليمانهم داخل المنظمة مواهب وجود عند الثقة باالرتياح و ونشعري الزبائن

 .السوق في متاحة ليست النها كبيرة الموهوبين استبدال الى الحاجة كلفة وان علية,

 جذب المواهب:استراتيجية . 1
 مجموعة مناستخدام يقومون ب ,المنظمات الحديثة و المتطورة و الذين يبغون في تحقيق ميزة تنافسية في مجال اعمالهم

الهامة حيث ان جذب المواهب و توظيفهم في الوظائف تعتبر من االمور المناسبة.  المواهب لجذبالتقنيات واألساليب 

تعتبر  .(Armstrong, 2006, 264) الذي يقود المنظمة نحو األداء التنافسي واهب إدارة المواهب المو الستراتيجيات

و قد حدد ارمسترونغ جذب االفراد الموهوبين و توظيفهم واختيارهم من االستراتيجيات المهمة للمنظمات. 

(Armstrong, 2006, 267)  مكونات جذب المواهب بالتوظيف واالختيار, العالمة التجارية لصاحب العمل, قيمة

ان جذب المواهب في المنظمات يمكن أن يتم في شكلين احدهما الموظف, و اختيارات جهة العمل للمواهب المفضلة. 

ة تكون في اختيار المواهب جذب المواهب من داخل المنظمة والثانية من خارج المنظمة. جذب المواهب في داخل المنظم

الموجودة بالفعل في داخل المنظمة و توظيفهم في الوظائف. حيث من اهم ايجابيات الجذب من داخل المنظمة هي معرفة 

للمواهب اذا تم اناطة  المواهب بالثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة و باساليب العمل, كما قد يرفع من الروح المعنوية

في  المنظمة في حالة رغبةإن الجذب من المصادر الخارجية تعتبر ايضا استراتيجية مناسبة لجذب المواهب  .المهام لهم

  (.Rabbi et al, 2015, 210في المهام ) االبتكارفي ثقافة المنظمة, و اضافة دماء جديدة, و االبداع و تحقيق التغيير 

  :استراتيجية تنمية المواهب. 2
 عن ايهلد نيوبهللمو القوة نقاط تعزيز , تحاول المنظمةاستقطاب الموهوبين من خارج و داخل المنظمةبعد عملية جذب و 

في داخل و المهارات والمعارف  تنمية باإلضافة إلىويرية خاصة عن طريق برامج تطبهم و تطوير قابلياتهم يتدر قيطر

و يعرف عملية تنمية  .Areiqat et al, 2010, 332)) مهعمل في بالتقدم لهم الفرص ألتاحة ذلك خارج المنظمة و

المواهب على انها توفير برامج و سياسات محددة و مخططة تهدف الى تحسين مهارات و قدرات المواهب بالمنظمة 

Tracey, 2004, 181).)  نياالخر نيالعامل ريلتطو مصدرا كونوايل لديها نيوبهالمو علىان المنظمات تحاول االعتماد 

 بيالتدر لبرامج استثمارا مهمن جعلي مما زةيالمتم والحلول االفكار تبني و المشكالت حل على مهقدرت و مهتفوق بسبب

و ذلك  قدرات و مهارات الموهوبين تطوير هي المواهب تنمية استراتيجية و ان احدى نتائج .(49 2013,صيام, ) المكلفة

 و المهارات تلك المعارف إلى تشير التي الديناميكية بالكفاءات يعرف ما خالل تنمية من الثقافات مختلف الى التعرف في

الزمن  مع تتغير كالتدريب و التجارب اليومية اثناء القيام بالعمل والتي الخبرات التعليمية خالل من اكتسابها يتم التي

.(Shaffer et al., 2006, 112) 
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 :استراتيجية االحتفاض بالمواهب. 3
 جذب و استراتيجية االحتفاض بالمواهب البشرية احدى اهم االستراتيجيات التي يتبعها المنظمات, حيث ان  عملية تعتبر

بالموهوبين  االحتفاظ. لذا يعمل المنظمات في اكتشافهم  صعوبة في مع التكاليف, باهظة عملية الجدد الموهوبين استقطاب

 وفت ما اذا ستزداد بالبقاء فرصتهم وان الفناء, لخطر ويعرضها نظمةالم كثيرا مستقبل سيضر العملالن ترك الموهوب 

 ,Perta, 2011) والعمل وغيرها الحياة بين والموازنة والترقية والتنمية التعليم فرص ضمان من لهم المنظمة بتعهدها

53.) 

  :المواهب. استراتيجية تحفيز 4
تقدير المواهب تعتبر حوافز تحفيز و ستراتيجيات إدارة المواهب. حيث ان ا تعتبر عملية تحفيز المواهب و تقديرهم أحدى

او اقرار غير ملموس و غير نقدي ألداء المواهب و الذي يمكن ان يأخذ اشكال متعددة مثل كتب شكر و تقدير,  غير مادية

 . ((Tracey, 2004, 556االثناء و اطراء و غيرها 

 

 :المنظمي التميزثانيا: 
واجباتها,  أداء في العالمية الممارسات افضل متميزة كونها تمارس تعتبر منظمات باستمرار تتفوق التي المنظمات ان

منافسيها  أداء قدراتعلى  و تستطيع التعرف والتفاعل, التأييد بعالقات و مع المجهزين مع عمالئها, وتكون عالقات طيبة

 المنظميإلى ان التميز   (Aldallal, 2005, 27)  و يرى (Gilgeous & Gilgeous, 1999: 34).ضعفهم  ونقاط

 النتائج, على التركيز مثل الرئيسة الممارسات من مجموعة على بناء النتائج وتحقيق ظمةنالم أداء في مهارةال يشير الى

 العاملين في القرارات, وإشراك العمليات,االنتاج  وإدارة ,االهداف المستقبلية و تحديد والقيادة بالزبائن واالهتمام

 المنافع وتحقيق االجتماعية المشتركة, والمسؤولية المتحالفين, بين المتبادلة والمنفعة واالبتكار, المستمر والتحسين

في البحث الحالي تم االعتماد على كل من التميز االستراتيجي و تميز الموارد  و متوازن. بشكل المصلحة ألصحاب

 المنظمي: التميز لتحقيق عناصرالبشرية ك

التنظيمية  الفرص استغالل لغرض المنظمة تتخذها التي الخطوات تميز : و التي تعبر عن درجةاإلستراتيجية تميز .1

بقدرتها  المنظمة مزايا تربط ومتكاملة شاملة موحدة كخطة ,وتفاعلها ورسالتها رؤيتها و التطويرية و في تحقيق

  .(Kandula, 2002)البيئية  التحديات و مواجهة التغلب على االزمات علىاإلستراتيجية 

واجباتهم و  تأدية في المتميز بالحماس المنظمة العاملين في اتصاف درجة يمثل هذة العنصر: تميز الموارد البشرية .8

 تحقيق اهداف من تعزز التي متميزة عقلية مهارات و إبداعية قدرات  من يمتلكونهمن خالل ما  مهامم في الوظائف و ذلك

 بالمشاركة لهم الفرص وإتاحة وتدريبهم, وتنميتهم وتشجيعهم الموهوبين على احتراميعمل المنظمات الرائدة و . المنظمة

المنظمي و بعيدا  و فعالية بهدف تحقيق التميز بكفاءة المنظمة أهداف لتحقيق جهودهم قصارى يبذلوا حتى القرارات في

  .2010, 36))النسور,  التعاملفي االعمال الروتينية و المركزية في 

 

 وصف عينة الدراسة:
اقليم كوردستان العراق. بفي مدينة أربيل  8222 عام تأسيسهاشركة نوروز تيلكوم لالتصاالت شركة قطاع خاص تم 

الخيار االفضل في العراق في مجال “حيث حاول شركة نوروز أن تكون االسم الرائد في مجال خدمات االنترنيت وتكون 

اتباع استراتيجيات التميز  في أن شركة نوروز تيلكوم لالتصاالت طموحة في التنمية والتطوير و”. خدمات االنترنيت

. وبعد سنوات قليلة استطاعت الشركة أن تقوم على قدميها العراق المنظمي من اجل  تقديم الخدمات في اقليم كوردستان

و قامت الشركة ومنذ تأسيسها بتعيين العديد من المواهب  .جودة راقية من خالل مشاركاتها الفعالة في تقديم خدمات ذات

ميادين الد من العاملين في مجال االدارة والمالية واالسس التكنولوجية وفي يمن ذوي الكفاءات والخبرات و استقطب العد

دمات الى الزبائن. حيث لغرض انجاز نشاطات الشركة بمستوى راقي تفي بسمعة الشركة والجل تقديم أفضل الخ االخرى

المختلفة و في  المحافظاتو في موظفا يعملون في قطاعات مختلفة  452تمتلك الشركة في الوقت الحالي ما يقارب 

النجاز مهام الشركة وتقديم الخدمات بمستويات راقية. و لدى الشركة في الوقت الحالي ما يقارب فروعها المتعددة و ذلك 

 مشترك. 422,222

ركة نوروز تيلكوم لالتصاالت أن تقوم بتقديم أفضل الخدمات وتكون االسم الرائد في مجال تقديم خدمات تهدف شو 

االنترنيت وان تبدع في االنماط المتعددة في عموم العراق. كما تهدف الى ترقية أسهم الشركة على المدى البعيد لتكون 

واالعتماد أهدافها خالل العمل الدؤب واالبداعات الخاصة  االسم الرائد في هذا المجال. و تحاول الشركة أن تصل الى

في وظائفها المختلفة و اتباعها التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال و استقطاب المواهب للعمل في الشركة و على 

 بائن.من أجل تقديم كل ماهو أفضل للز الستراتجيات تمكنها من التميز و التنافس في مجال تقديم خدمات االنترنت
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 :الدراسة منهج
و المتعددة في  الحاضرةالتطبيقي في هذة البحث, حيث تم االعتماد على المصادر  الوصفي اعتمد الباحثون على المنهج

وتم جمع البيانات في الجانب الميداني من خالل اداة االستبيان وتم تحليلها احصائيا و ذلك  بناء االطار النظري للبحث. 

 .فرضياتها صحة البحث واختبار أسئلة لالجابة  على

 :االفتراضي أنموذج البحث
الستراتيجيات ادارة المواهب في تحقيق  عالقة و تأثير ( أنموذج البحث, اذ يفترض األنموذج وجود1يوضح الشكل )

 ,استراتيجية الجذب) ابعادة يشمل , والمستقل المتغير استراتيجيات ادارة المواهب هيحيث ان  .المنظميالتميز 

التميز التابع:  والمتغير (.المواهب , استراتيجية تحفيزاستراتيجية االحتفاض بالمواهب, استراتيجية تنمية المواهب

 .و تميز الموارد البشرية( ةاالستراتيجيبعدي )تميز المنظمي ب

 

 (  أنموذج البحث االفتراضي1الشكل رقم )

 التابع المتغير                                                                     المستقل المتغير

 التميز المنظمي                                                               استراتيجيات ادارة المواهب              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االثر 

 العالقة

 

 

 

 فرضيات الدراسة:
 اآلتية: الفرضيات وضع تم و وتأثير, ارتباط عالقات إلى الدراسة نموذج ترجمة بهدف

 :األولى الرئيسية الفرضية .أ
لشركة نوروز  المنظميالتميز  و استراتيجيات ادارة المواهب أبعاد بين داللة معنوية ذات إحصائيةارتباط  عالقة توجد 

  :التالية الفرضيات منها ويتفرع .تيلكوم لالتصاالت

 .تميز االستراتيجيةو استراتيجيات ادارة المواهب بين داللة معنوية ذات عالقة ارتباط إحصائية توجد .1

 .تميز الموارد البشريةو استراتيجيات ادارة المواهب بين داللة معنوية ذات إحصائيةعالقة ارتباط  توجد .2

 الثانية: الرئيسية ب. الفرضية
 ويتفرع .لشركة نوروز تيلكوم لالتصاالتالمنظمي التميز  و استراتيجيات ادارة المواهب أبعاد تأثير معنوي بين يوجد

 :التالية الفرضيات منها

 تميز االستراتيجية.في مؤشر  استراتيجيات ادارة المواهبألبعاد  هناك تأثير معنوي .1

 .تميز الموارد البشريةفي مؤشر  استراتيجيات ادارة المواهبألبعاد  هناك تأثير معنوي .3

 :الدراسة أداة
 و المواهباستراتيجيات ادارة  لقياس العالقة و االثر بين أبعاد ,"االستبانة"بواسطة  للدراسة األولية البيانات تم جمع

 أجزاء ثالثة في فقرة تمثلت (36) من بشكلة النهائي االستبانة تكونت و لشركة نوروز تيلكوم لالتصاالت.المنظمي التميز 

 :(1و كما موضح في الجدول )

 استراتيجية الجذب.1
 استراتيجية االحتفاض بالمواهب.2
 المواهباستراتيجية تنمية .3
 المواهباستراتيجية تحفيز .4

 تميز االسترايجية.1

 تميز الموارد البشرية.2
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 تركيبة االستبانة (1الجدول )

عدد  المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسية ت

 الفقرات

 المقياس المتبع الفقرات

 الخصائص 1

 الديموغرافية

العمر, سنوات الخدمة, المؤهل , الجنس

 العلمي, و المنصب.
 د الباحثمن اعدا  

استراتيجيات ادارة  2

 المواهب

 استراتيجية الجذب

 استراتيجية االحتفاض بالمواهب

 استراتيجية تنمية المواهب

 استراتيجية تحفيز المواهب 

6 

6 

8 

6 

1-6 

7-12 

13-20 

21-26 

, )الجراح و (2013, عباس) 

, )الشمري و (2015ابو دولة, 

 .(2015غالب, 

 تميز االستراتيجية  المنظميالتميز  3

 تميز الموارد البشرية

5 

5 

27-31 

32-36 

 (.2010)النسور, 

 

 

 التالية: القيم على بناء االستبانة راتفق عن لإلجابة وذلك (Likert scale) الخماسي ليكرت مقياس استخدام تمقد  و

 ( نقطة واحدة.1) بشدة غير موافق( نفطتان, 8( نقاط, غير موافق )3( نقاط. محايد )4( نقاط, موافق )5بشدة ) موافق

 

 :والثبات الصدق
 األساتذة من مجموعة قبل من الدراسة ألهداف وشموليتها مالءمتها مدى من التأكد تم الدراسة استبانة بتوزيع البدء قبل 

 .ألفا طريق اختبار كرونباخ عن اختباره تم فقد القياس أداة ثبات ادارة االعمال. أما مجال في المتخصصين المحكمين

 (Alpha ≥ 0.60) على الحصول أن محددة, إال غير عليها الحصول الواجب القيمة في القياس قواعد أن الرغم وعلى

قيم معامل  و قد تراوحت. (Sekaran, 2005) مقبوال امرا عام بشكل واإلنسانية اإلدارية للعلوم الناحية التطبيقية من يعد

كما موضح في الجدول ( 828.اما بالنسبة لجميع فقرات االستبانة فقد بلغت ) (781.و ) (712.) ما بين لفقراتل ألفا الثبات

  .ألنها اكثر من النسبة المقبولة و مقبولة جيدة و تعتبر هذة النسب( 2)

 

 (N=26) الفا كرونباخ ثبات معامل (2) رقم جدول

 الفا كرونباخ المحور 

 712. استراتيجية الجذب 1

 764. استراتيجية االحتفاض بالمواهب 8

 722. استراتيجية تنمية المواهب 3

 736. استراتيجية تحفيز و تقدير المواهب 4

 726. تميز االستراتيجية 5

 781. تميز الموارد البشرية 6

 828. االستبانة ككل
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 اإلحصائية المعالجة
 وذلكالتالية  االحصائية االساليب استخدام تم ,العينة على الموزعة االستبانات تحليل ألغراضفي هذة الدراسة و 

 الدراسة عينة خصائص صفلو الوصفي اإلحصاء مقاييس: وهي (SPSS Version 20) اإلحصائية الرزمة باستخدام

 تحليلو .والتابعة المستقلة الدراسة متغيرات بين االرتباطية العالقات لمعرفةبيرسون  ارتباط المئوية. مصفوفة بالنسب

 .التابع المتغير على المستقل وأبعاده المتغير تأثير الختبار المتعدد االنحدار

 

 خصائص عينة البحث: عرض

 العينة أفراد جميعأن  الجدول من . يلحظالخصائص الديموغرافية حسب الدراسة عينة افراد توزيع (3) رقم الجدول يمثل

%( 30.8)سنة و أن  32-38 تراوح بينت%( اعمارهم 38.4). اما بالنسبة للعمر فأن هم من الذكور %(100) بنسبة و

شهادة  هم من حملةاما بالنسبة للمؤهل العلمي فأن نصف عينة البحث . سنة 39-45و25-31 اعمارهم تتراوح بين 

(  لكل من حملة الدبلوم و الدراسات العليا. اما بالنسبة للمنصب %23.1البقية بنسبة )( و %53.8البكالويوس و بنسبة )

( %11.5( هم مدراء ماليون و نسبة )%34.6( هم مدراء اداريون في الفروع المتعددة و نسبة )%42.4فنرى ان نسبة )

  و مشرفين المشاريع. مشرفين هندسين لكل من

 

 لدراسة حسب الخصائص الديموغرافية( توزيع افراد عينة ا3جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار  العوامل الديموغرافية

 الجنس
 100 26 ذكر 

 0.0 0 انثى

 العمر

 0.0 0 سنة  24-18 

 30.8 8 سنة  31-25

 38.4 10 سنة  38-32

 30.8 8 سنة  45-39

 المؤهل العلمي

 0.0 0 اعدادية 

 23.1 6 دبلوم

 53.8 14 بكالوريوس 

 23.1 6 ماجستير

 الخبرة

 0.0 0 سنوات  5اقل من 

 38.5 10 سنة  6-18

 26.9 7 سنة    12- 13

 34.6 9 سنة  82اكثر من 

 المنصب

 42.4 11 مدير ادارة 

 34.6 9 مدير مالي

 11.5 3 مشرف هندسي

 11.5 3 مشرف مشاريع

 

 وصف متغيرات الدراسة و اختبار الفرضيات:
 عينة آراء في على االختالفات التعرف اجل من و ذلكالدراسة  متغيرات ألهم وتشخيص وصف المبحث هذا يتضمن

تم قياس متغير استراتيجيات  وقد الفرضيات. التي تضمنتها الدراسة متغيرات بين والتأثير االرتباط عالقات وقياس البحث

مية المواهب, استراتيجية االحتفاض بالمواهب, استراتيجية تناستراتيجية الجذب, ) ادارة المواهب عبر اربعة ابعاد

المنظمي فقد تم قياسة عبر بعدين و هما )تميز االستراتيجية و تميز الموارد  اما متغير التميز. المواهب(استراتيجية تحفيز 

ى مستوى الداللة او االهمية و لتفسير نتائج االختبارات المستخدمة و الختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد عل .البشرية(

 .(0.95( الذي يقابلة مستوى ثقة )0.05)
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 :استراتيجيات ادارة المواهبوصف و تحليل 
 إلى الجداول يشير حيثاستراتيجيات ادارة المواهب  على الدراسة عينة أفراد استجابات نتائج في هذة الفقرة يتم عرض

 :يلي كما وهي الفقرات المعيارية لهذه الحسابية واالنحرافات األوساط

 

 ستراتيجيات ادارة المواهبال المعيارية الحسابية واالنحرافات األوساط (4جدول )

الوسط  المتغيرات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األهمية

 النسبية 

 ترتيب

 النسبية األهمية

 مستوى

 القبول 

 استراتيجية الجذب
 مرتفع 2 78.718 45479. 3.9359

 االحتفاض بالمواهباستراتيجية 
 مرتفع 4 75 44535. 3.7500

 استراتيجية تنمية المواهب
 مرتفع 3 76.826 46308. 3.8413

 المواهباستراتيجية تحفيز 
 مرتفع 1 79.102 43348. 3.9551

 

 نحو مرتفعةكانت  الدراسة عينة اتجاهات أن (4) رقم الجدول في الدراسة ألسئلة الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج تظهر

استراتيجية االحتفاض بالمواهب, استراتيجية تنمية  ,المواهباستراتيجية تحفيز )استراتيجيات ادارة المواهب  جميع

جذب و اتيجية التي يتبعها الشركة لغرض و يعزى ذلك الى مجموعة من الخطط االستر( استراتيجية الجذب المواهب,

توظيف امهر العاملين و تدريبهم على االساليب و التقنيات الحديثة و ايضا الى مجموعة الحوافز المادية و المعنوية 

المغرية التي يقدمها الشركة الى الموهوبين. و في نفس الجدول نرى بان استراتيجية التحفيز يأتي في المرتبة االولى و 

 استراتيجية االحتفاض بالمواهباما في المرتبة االخيرة فيأتي  79.102بية بلغت و بأهمية نس 3.9551ذلك بوسط حسابي 

 .75و بأهمية نسبية بلغت  3.7500و ذلك بوسط حسابي 

 

 التميز المنظمي:وصف و تحليل مؤشرات 
 إلى (5) ولالجد يشير حيثالتميز المنظمي مؤشرات  على الدراسة عينة أفراد استجابات نتائج في هذة الفقرة يتم عرض

 :يلي كما وهي الفقرات المعيارية لهذه الحسابية واالنحرافات األوساط

 

 المنظمي للتميز المعيارية الحسابية واالنحرافات األوساط (5جدول )

 المتغيرات 
 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 األهمية

 النسبية 

 األهميةترتيب 

 النسبية

 مستوى

 القبول 

 تميز االستراتيجية
 مرتفع 2 74.462 53089. 3.7231

 تميز الموارد البشرية
 مرتفع 1 76.41 37983. 3.8205

 

 نحو كانت مرتفعة الدراسة عينة اتجاهات أن (5) رقم الجدول في الدراسة ألسئلة الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج تظهر

تميز الموارد البشرية ( حيث يأتي في المرتبة االولى بعد تميز الموارد البشريةاالستراتيجية و  المنظمي )تميز التميزابعاد 

و يعزى ذلك الى ان قيادة الشركة مهتمة ( 76.41( و اهمية نسبية بلغت )3.8205و ذلك بوسط حسابي بلغت )

االستراتيجية طط ايضا تتولى قيادة الشركة رسم الخ بالموهوبين لديها و الذين يشغلون الوظائف المختلفة في الشركة, و

الحتياجات الموهوبين المادية و المعنوية مما يؤدي الى تشجيع الموهوبين و العمل بحماس و باخالص لغرض تحقيق 

( و 3.7231االهداف التنظيمية للشركة. و ياتي في المرتبة الثانية بعد تميز االستراتيجية و ذلك بوسط حسابي بلغت )

لك الى ان قيادة الشركة تقوم باستغالل الفرص التنظيمية المستقبلية و التخطيط ( و يعزى ذ74.462اهمية نسبية بلغت )
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االستراتيجي الحتياجات الشركة من الموهوبين و في اساليب جذبهم و تدريبهم و تحفيزهم بهدف االعتماد على خبراتهم و 

 كفاءتهم في تحقيق التميز المنظمي.  

 

 التميز المنظميو مؤشرات  ادارة المواهباستراتيجيات تحليل عالقات االرتباط بين 
استراتيجيات  بين معنوية عالقة ارتباط وجود على نصت والتي األولى الرئيسة الفرضية اختبار يتم سوفالمحور  هذا في

 معنوية ارتباط عالقة وجود في والمتمثلة الفرعية التي تنبثق منها والفرضيات ,التميز المنظمي ومؤشراتادارة المواهب 

 مستوى على العالقة هذه تحليل تم وقد ,التميز المنظمي مؤشرات من كل مؤشر وبيناستراتيجيات ادارة المواهب  بين

 : يأتي وكما عينة الدراسة المنظمة

 التميز المنظمي ومؤشراتاستراتيجيات ادارة المواهب  بين العالقة .1
 عالقة وجود" تنص على والتي األولى الرئيسة الفرضية في الواردة العالقة طبيعة على التعرف الفقرة هذه تتضمن

 هناك أن (6) الجدول نتائج توضح , حيث"التميز المنظمي مؤشرات وبيناستراتيجيات ادارة المواهب  بين معنوية ارتباط

 (630.)االرتباط  هذا قيمة وبلغت ,التميز المنظمي وبين مؤشراتاستراتيجيات ادارة المواهب  بين معنوية ارتباط عالقة

 في استراتيجيات ادارة المواهب دور أهمية إلى هذا ويشير ,(0.05) معنوية عند مستوى معنوية ارتباط عالقة وهي

 الرئيسة الفرضية قبول فانه يتم األساس هذا وعلى المطلوب و الضروري الفراد عينة الدراسةالتميز المنظمي  تحقيق

  .التميز المنظمي ومؤشراتاستراتيجيات ادارة المواهب  بين معنوية ارتباط عالقة وجود على نَصت والتي األولى

 

 متغيرات البحث بين االرتباط عالقات نتائج( 6) الجدول

 المتغيرات المعتمدة               

 

 

 المتغيرات المستقلة

 تميز 

 االستراتيجية

 تميز

 الموارد البشرية 

 المؤشر

 الكلي  

 

 المواهباستراتيجيات ادارة 
.599

**
 .648

**
 .630

**
 

 (0.05* مستوى المعنوية )*          

 

 . اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة االولى 2
( 6الجدول ) معطيات تشير إذ الرئيسة األولى الفرضية من الفرعية الفرضيات صحة من التحقق مهمة الفقرة هذه تتضمن

 االرتباط قيمة بلغت حيث ,تميز االستراتيجية ومؤشر استراتيجيات ادارة المواهب بين معنوية ارتباط عالقة هناك أن إلى

 هذا ويدل ,و بالتالي قبول الفرضية الفرعية االولى معنوية ارتباط عالقة ( وهي0.05معنوية ) مستوى عند (599.) بينهما

المؤشر. من نفس  هذا قيمة لرفع للشركة االستراتيجيةتميز تعزيز  في استراتيجيات ادارة المواهب تلعبه الذي الدور على

 حيث ,تميز الموارد البشرية ومؤشر استراتيجيات ادارة المواهب بين معنوية ارتباط عالقة هناك الجدول نرى بأنة أن

و بالتالي قبول الفرضية  معنوية ارتباط عالقة ( وهي0.05معنوية ) مستوى عند (648.) بينهما االرتباط قيمة بلغت

 . الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة االولى

 

 تميز المنظميفي مؤشرات  ألستراتيجيات ادارة المواهبحليل عالقات التأثير ت
 أنموذج فانتميز المنظمي ال بعديفي  ألستراتيجيات ادارة المواهب معنوي تأثير هناك كان إذا عَما معرفة لغرض

 ما وهذا ,تميز المنظميمؤشرات  في أستراتيجيات ادارة المواهب تأثير تحديد تستلزم الثانية الرئيسة والفرضية الدراسة

 الدراسة أنموذج متغيرات اثر تحليل يأتي عنها, وفيما المنبثقة الفرعية الثانية والفرضيات الرئيسة الفرضية عليه نصت

 اآلتي: النحو وعلى اإلحصائية المدلوالت عن تفسير فضال

 تميز المنظمي مؤشرات في أستراتيجيات ادارة المواهب . تأثير1
 معنوي تأثير وجود إلىتميز المنظمي  مؤشرات في أستراتيجيات ادارة المواهب تأثير أنموذج بتحليل( 7) الجدول يشير

ً تميز المنظمي  مؤشرات في ألستراتيجيات ادارة المواهب ( و 21.142)  قيمتها والبالغة المحسوبة  (F)لقيمة وذلك وفقا

R) التحديد معامل ( وأن0.05معنوية )  وبمستوى (4.26)البالغة  الجدولية قيمتها من اكبر هي
2

قيمتة  كانت والتي (

 على مؤشرات يطرأ الذي التأثير تفسر أستراتيجيات ادارة المواهبالمستقل و التي هي  المتغير قدرة أن إلى ( يشير468.)
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 إلى هذا ويعود .بحثلل الحالي يتضمنها األنموذج لم المتغيرات من( 53.2%) حوالي وان (%46.8)بنحو تميز المنظمي 

 وزيادتها تعزيزها للتميز المنظمي في أستراتيجيات ادارة المواهب دور أهمية إلى الدراسة عينة منظمة أفراد إدراك

ألستراتيجيات ادارة المواهب في  معنوي تأثير وجود على نصت والتي الثانية الرئيسة الفرضية قبول يتم فانه وبهذا.

 التميز المنظمي.

 

 تميز المنظمي ابعاد في أستراتيجيات ادارة المواهب( أثر 7جدول )

 المتغير التابع              

 

 

 

 المتغير المستقل

F T R التميز المنظميابعاد 
2

 

 أستراتيجيات ادارة المواهب
B0 B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

.468 

.972 .684 21.142 4.26 4.598 1.708 

N=26              P≤ 0.05 

 

 اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثانية 
 خالل من الرئيسة الثانية, حيث يتضح للفرضية الفرعية الفرضيات صحة من التحقق عملية على المحور هذا يركز

 Fحيث بلغت قيمة  تميز االستراتيجيةفي مؤشر  أستراتيجيات ادارة المواهب اثر أنموذج بتحليل والخاص (8الجدول )

( و قد بلغت قيمة 0.05( و عند مستوى المعنوية )4.26( و هي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )13.442المحسوبة )

Rمعامل التحديد 
2

 تميز االستراتيجية( و يشير ذلك الى قدرة المتغير المستقل تفسر التأثير الذي يطراء على مؤشر 359.) 

 الفرضية قبول يتم األساس هذا وعلى( من المتغيرات لم يتضمنها األنموذج الحالي. %64.1)( وان حوالي 35.9%بنحو )

 الثانية. الرئيسة الفرضية من األولى الفرعية

 

 تميز االستراتيجية في مؤشر أستراتيجيات ادارة المواهب( أثر 8جدول )

 المتغير التابع                 

 

 

 

 

 المستقل المتغير

F T R التميز المنظميابعاد 
2

 

  أستراتيجيات ادارة المواهب
B0 B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

.359 
 

.328 .599 13.442 4.26 3.666 1.708 

N=26               P≤ 0.05 

 من الرئيسة الثانية, حيث يتضح للفرضية الثانية الفرعية الفرضية صحة من التحقق عملية ( على9تشير نتائج الجدول )

حيث بلغت قيمة  تميز الموارد البشريةفي مؤشر  أستراتيجيات ادارة المواهب اثر أنموذج بتحليل الجدول والخاص خالل

F ( و قد بلغت قيمة 0.05( و عند مستوى المعنوية )4.26( و هي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )17.406المحسوبة )

Rمعامل التحديد 
2

تميز الموارد ( و يشير ذلك الى قدرة المتغير المستقل تفسر التأثير الذي يطراء على مؤشر 420.) 

 قبول يتم األساس هذا وعلى( من المتغيرات لم يتضمنها األنموذج الحالي. 58%( وان حوالي )42.0%بنحو ) البشرية

 الثانية. الرئيسة الفرضية من الثانية الفرعية الفرضية
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 تميز الموارد البشريةفي مؤشر  أستراتيجيات ادارة المواهب( أثر 9جدول )

 التابع المتغير                

 

 

 

 

 المتغير المستقل

F T R المنظميالتميز ابعاد 
2

 

  أستراتيجيات ادارة المواهب
B0 B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

.420 

.495 .648 17.406 4.26 4.172 1.708 

N=26               P≤ 0.05 

 

 :المقترحاتاالستنتاجات و 

 

 . االستنتاجات:1
 :اإلحصائي والتحليل االستبانة نتائج أفرزته ما خالل اآلتية من البحث لالستنتاجات توصلت

 من األولى بالمرتبة جاءت استراتيجية تحفيز و تقدير المواهب أن اإلحصائي التحليل خالل من البحث نتائج أظهرت 

 المبحوثة. العينة حسب اراء افراد أهميته حيث من استراتيجيات ادارة المواهب مستوى على ترتيبه سلم حيث

 سلم حيث من األولى جائت بالمرتبة تميز الموارد البشرية بعدأن  اإلحصائي التحليل خالل من البحث نتائج أظهرت 

 المبحوثة. في العينة أهميته حيث من ابعاد التميز التنظيمي مستوى على ترتيبه

 ابعاد التميز التنظيمي )تميز  في معنوياً  ارتباطاً  ترتبط استراتيجيات ادارة المواهب أن البحث نتائج أثبتت

 .البحث بمتغيرات المبحوثة العينة اهتمام يعني وهذااالستراتيجية و تميز الموارد البشرية( 

 بصورة استراتيجيات ادارة المواهب مع تميز الموارد البشريةبعد  األولى بالمرتبة جاء االرتباط عالقة قوة حيث من 

 .تميز االستراتيجيةالثانية بعد  بالمرتبة و جاء االرتباط معامل خالل من مجتمعة

 التميز  ابعاد في معنوياً  تأثيراً  الستراتيجيات ادارة المواهب أن اإلحصائي التحليل خالل من البحث نتائج أثبتت

 .المبحوثة حسب اراء افراد العينة التنظيمي )تميز االستراتيجية و تميز الموارد البشرية(

 

 :المقترحات. 2
 أهمها: البحث و إليها توصلت التي النتائج إلى استناداً  من التوصيات عدد البحث يقترح

 في تحقيق  ومؤثراً  كبيراً  دوراً  تلعب ألنها الشركات و المنظمات المختلفة في استراتيجيات ادارة المواهبب االهتمام

 . بشرية موارد وإدارة المنظمي االداء التميز المنظمي من تطوير

 االهتمام من المزيد إعطاء و بالعاملين الموهوبين و االحتفاض بهم و تشجيع موهبتهم ضرورة اهتمام الشركة 

 مما يخلق ميزة تنافسية.أفكارهم  بتطبيق لهم والسماح للموهوبين,

  ضرورة تشجيع استثمار و ادارة المواهب و خاصة من الشباب و االعتماد على الطرق العلمية و العملية في طرق

 المواهب و تدريبهم و االحتفاض عليهم مما يظمن التميز المتظمي.اختيار و استقطاب 

 التي المواهب بعض رازإب في فائدة من له لما رار و تطوير قابلياتهم البدنية و العقليةباستم العاملين بتدريب االهتمام 

 .يمتلكونها قد
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 استمارة استبيان
 دور استراتيجيات ادارة المواهب في التميز التنظيمي

 )دراسة ميدانية في شركة نوروز تيلكوم في العراق(

 :أختي الفاضلة ......... أخي الفاضل

دور يطيب لنا أن نقدم لكم هذا االستبيان الذي صمم خصيصا للحصول على بعض البيانات, والذي نقوم بها لغرض قياس 

,نرجو مساعدتنا لإلجابة على األسئلة الموجودة في االستبانة بالمعلومات  استراتيجيات ادارة المواهب في التميز التنظيمي

 المطلوبة خدمة لحركة البحث العلمي علًما إن اإلجابة تتصف بطابع السرية التامة.شاكرين تعاونكم معنا 

 مع التقدير...........

 السمات الشخصية:

 الجنس

 

  ذكر 

  انثى

 العمر

 

  سنة  84 -12

  سنة 31 -85

  سنة 32 - 38

  سنة  45 - 32

 المؤهل العلمي

  اعدادية 

  دبلوم

  بكالوريوس 

  ماجستير

 الخبرة

  سنوات  5اقل من 

  سنة  6-18

  سنة    12- 13

  سنة  82اكثر من 
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 استراتيجية ادارة المواهب فقرات 

      فقرات ادارة المواهب 

اوافق  استراتيجية الجذب فقرات  ت

 بشدة 

الاوافق  الاوافق محايد اوافق

 بشدة

تتبععع شععركة نععوروز تيلكععوم اسععتراتيجات واضععحة فععي جععذب العععاملين ذو  1

 المهارات العالية في مجال تخصصهم. 

     

      باالعتماد على كفاءتهم و خبراتهم العملية. تقوم الشركة بتوظيف العاملين 8

تتبعععع الشعععركة اسعععتراتيجيات واظحعععة فعععي تحفيعععز الموهبعععوبين للعمعععل فعععي  3

 الشركة.

     

يتبعع الشععركة اسعتراتيجيات واظحععة فعي البحععث ععن العععاملين المععوهبين ذو  4

 الكفاءات و الخبرات.

     

تعتمد الشركة على توفير جو مالئم و مناسب للموهعوبين للعمعل فعي مجعال  5

 تخصصهم. 

     

      تدعم المواهب.و تجذب الشركة الموهوبين للوظائف 6

      فقرات استراتيجية االحتفاض بالمواهب 

تسععى الشعركة العى االحتفعاض بععالموهوبين معن خعالل اتبعاع اسععتراتيجيات  2

 العاملينواضحة الرضاء 

     

هنالععك عالقععة ايجابيععة بععين العععاملين و بععين االدارة و العععاملين ممععا يعطيهععا  2

 مرونة في اتمام الواجبات و الفعاليات بكفاء عالية.

     

      .توزع الشركة المهام على الوظائف بشكل يتناسب مع خبرات الموهوبين 2

الثقععة بععين الموهععوبين و تتبنععى الشععركة اسععتراتيجيات واضععحة مبنيععة علععى  12

 االدارة.

     

تتبععع الشععركة اسععتراتيجيات واضععحة فععي تقععدير الموهععوبين و بأبععداعاتهم و  11

 ابتكاراتهم. 

     

تضععع الشععركة العععاملين الموهععوبين و اداراتهععا و االحتفععاض بهععم فععي سععلم  18

 .أولوياتها

     

      فقرات استراتيجية تنمية المواهب 

الشعركة اسعتراتيجيات واضعحة فعي مجعال تعدريب الععاملين فعي مجعال يتبع  13

 تخصصهم.

     

      يقوم الشركة بفتح دورات التدريب في خارج العراق. 14

      يقدم الشركة تسهيالت الى الموهوبين في مجال تنمية قدراتهم االبداعية.  15

تنميعة مععرفهم  يتبنى الشركة استراتيجية دوران العمعل للموهعوبين لغعرض 16

 بكافة االقسام و االعمال التي يقوم بها الشركة.

     

يسعى الشركة الى توفير االجهعزة و التقنيعات الحديثعة للمعوهبين فعي مجعال  12

 عملهم.

     

تدعم أهداف الشعركة الموهعوبين فعي مجعال تطعوير قعدراتهم االبداعيعةعلى  12

 .المدى القريب و البعيد

     

اسعععتراتيجيات واضعععحة لتشعععجيع االبتكعععار و المبعععادرات و  تضعععع الشعععركة 12

 .األفكار الجديدة

     

يتبععع الشععركة اسععتراتيجات خاصععة فععي تحديععد الخطععط سععنوية لتععدريب و  82

 تطوير المواهب و رفع مستواهم.
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      فقرات استراتيجية التحفيز 

االحتفعععاض تمعععنح الشعععركة حعععوافز ماديعععة و مكافعععاءات مغريعععة لغعععرض  81

 بالمواهب الموجودة في الشركة.

     

      تقدم الشركة حوافز معنوية كالسفرات الخارجية و البرامج الترفيهية. 88

      .تتبع الشركة نظام للترقيات حسب الكفاءات والمواهب 83

      تقدم الشركة رواتب تنافسية بالمقارنة مع الشركات المنافسة في السوق. 84

      .يتوافر في الشركة نظاما لتعويضات المباشرة حسب الكفايات والمواهب 85

تمععنح الشععركة مكافععاءات و جععوائز تشععجيعية لتحفيععز الموهععوبين فععي مجععال  86

 عملهم.

     

 

 فقرات  التميز التنظيمي
      تميز االستراتيجية 

تععوفير الفععرص باسععتغالل الفععرص التنظيميععة, و فععي الشععركة  القيععادةتتميععز  82

 .التطويرية

     

الثقافةالتنظيميععة فععي الشععركة تتوافععق مععع القععيم و المعتقععدات السععائدة فععي  82

 المجتمع

     

تتميععز الهيكععل التنظيمععي فععي تحديععد العالقععات بععين األعمععال والمراكععز  و  82

 .األقسام و التعاون

     

      الشركة بتفاعلها مع مواجهتها للتحديات البيئية. تتميز إستراتيجية 32

بالحمععاس المتميععزو القععدرات العقليععة و  فععي الشععركة يمتععازون  المرؤوسععين 31

 االبداعية و في تشجيع الموهوبين لغرض تحقيق االهداف التنظيمية.

     

      تميز الموارد البشرية 

الحتياجات المستقبلية معن الععاملين تتولي قيادة في الشركة عملية التخطيط  38

 الموهوبين.

     

تشجع الشركة على اقامة الحلقات النقاشية بين الععاملين السعتثمار طاقعاتهم  33

 الفكريةفي مجاالت المعرفية.

     

تمتلعك الشعركة أفععراداً لعديهم القععدرة علعى حعل المشععاكل المرتبطعة بأعمالهععا  34

 وكفاءتهم.باالعتماد على خبراتهم  

     

      يتوفر في الشركة بيئة تشجيع االتصال والتواصل المباشر مع العاملين. 35

      بيئة المنظمة تتسم بدعم العاملين  و والئهم المحظوظ  لإلدارة العليا. 36


