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  :صلخامل
ت تحديات يعتمد نجاح أي منظمة على أداء املوارد البشرية املوهبة ؛ ألنهم مصدر االتصال املباشر بالزبون ، ففي ظل بيئة تنافسية تواجه املنظما

عب
ُ
والوحدات  عديدة تكون غير قادرة على الحصول على املواهب البشرية . لذا يستعرض هذا البحث وجهات نظر مدراء االقسام ومعاونيهم ومدراء الش

والحوافز، ثقافة  املكافآت( للتعرف على مدى تأثير أبعاد إدارة املوهبة املتمثلة بـ ) نظام  N = 65في شركة الخطوط الجوية العراقية لعينة مكونة من ) 

لبناء األسس  وبيئة مكان العمل، األمن الوظيفي، األبداع، القيادة ( في أبعاد اللقاء الخدمي . وتتحدد أهمية البحث في خلق قيمة إضافية لتوفير فرص

د البشرية املوهوبة األكثر أهمية في املنظمة النظرية والتجريبية التي يمكن اإلفادة منها في الواقع العملي للمنظمات كافة ، وبيان الدور الرئيس ي للموار 

ن في شركة الخطوط باعتباره مفتاح النجاح . وقد أظهرت النتائج الدور املهم الذي تبديه القيادات العليا في تدريب األفراد العاملين املوهوبين واملبدعي

العاملين املوهوبين في الخطوط االمامية مع الزبائن هم  فاألفرادجديدة ، الجوية العراقية لتقديم خدمات متميزة وتبني األفكار املبدعة في اداء مهام 

صائية ألبعاد االساس في لقاءات الخدمة في الشركة . وهذا ما عكسته نتائج االستبيان في اثبات فرضية البحث التي اكدت على ) وجود تأثير ذو داللة إح

 ر إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي( في ان البعد االكث
 
(، وهذا 0.05( عند مستوى داللة )  107.06) (Fفي اللقاء الخدمي هو االبداع إذ بلغت قيمة )  تأثيرا

 . ( 0.630التي بلغت )  (R²يعني أن العالقة املنشودة تفسرها قيمة )

 : إدارة املوهبة ، اللقاء الخدمي ، شركة الخطوط الجوية العراقية.  املفتاحيةالكلمات 

 
  :املقدمة

احد املصادر الهامة في بيئة األعمال العاملية اليوم، والتي تساعد على خلق ميزة وعّدُه ، باهتمام كبير من قبل الباحثين إدارة املوهبة  حظي موضوع

ن األفراد تنافسية للمنظمات كافة، إذ يسعى القادة في املنظمات الحالية لبذل الجهود في سبيل جذب وتطوير واالحتفاظ باملواهب ، ألنهم يعتقدون أ

شكل األفراد العاملين املدعومة كفاءاتهم يُ إذ ظمات وهي السبيل الوحيد للحفاظ على األداء العالي. العاملين هم األصول الوحيدة التي تبتكر في املن

 نادرة ب
 
 م هموتطلعات همالفشل في تلبية احتياجاتعلى العكس فو  ،عاليةنفيذ استراتيجية املنظمة بكفاءة لضمان تاملعرفة والخبرة سلعا

 
ا يكون غالبا

فكلما تحقق لألفراد العاملين درجة من الرضا فمن املرجح أن يقول أشياء إيجابية حول املنظمة، ، ( Wilsk , 2014: 77)  السبب لتغيير مكان العمل

لتنفيذ العملي لتطوير مما يؤدي بالنتيجة إلى التأثير على جودة الخدمة، رضا الزبون، اإلنتاجية، املبيعات، الربحية ... الخ . أن جودة رأس املال البشري وا

 املهارات ذوي  األفراد دون  إذ ال يمكن للمنظمات أن تتنافس ،العوامل الرئيسة لنجاح املنظمات وقدرتها التنافسية من بين العديد من وارد البشرية هيامل

ومن   .( Egerova, 2013: 10) املواهب  ديد إال وهو إدارةالعالية ودون االستثمار املستمر في رأس املال البشري ، لذا تواجه املنظمات اليوم تحدي ج

في اسواق  اجل تعزيز مهارات ومواهب األفراد العاملين يجب العمل على املراجعة املستمرة ملمارساتهم حتى تتمكن من تحقيق الفائدة القصوى والتوسع

 جديدة . 

التأطير املفاهيمي ، وأشتمل الثاني على ةنججية وبع  من الدراسات السابق: جاء املبحث األول لعرض املعة مباحثوقد تبلور البحث في أرب

 لعرض أهم االستنتومناقشتها، وتخصص الثالث في تحليل نتائج البحث ملتغيرات البحث
 
 .اجات والتوصيات في املبحث الرابع، وصوال

 

                                                             
1
ّد   

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ ) م هذا البحث في مؤتمر رفادق
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 املبحث األول : منهجية البحث ودراسات سابقة

 : 
ً
 : منهجية البحثأوال

 Research Problem :مشكلة البحث .1
لطاملا كانت مسألة توفر املواهب واملهارات البشرية هو مصدر قلق للمنظمات التي ترغب في دخول عالم املنافسة على طبيعة الخدمات التي 

من أجل وعلى الرغم من الجهود الكبيرة املبذولة املحفز األول للزبون .  مباعتبارهتقدمها، لذا بدأت منظمات األعمال االهتمام بمفهوم مقدمي الخدمة 

 ارتفاعتدريبية ، الوصول إلى املهارات التي يسعى إليها أصحاب العمل ، إال أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة منها قلة االنفاق على األنظمة التعليمية وال

لبناء ي خبرة ويمتلكون معرفة ومهارة نسبة العمال األجانب، زيادة حجم البطالة بين الفئة الشابة ، وكل هذا يؤدي إلى الصعوبة في إيجاد أفراد عاملين ذو 

 على طبيعة الخدمة املقدمة ، وبالتالي ينعكس على سمعة املنظمة وأدائها
 
وفي ضوء ذلك تم . عالقة طويلة املدى مع الزبون ، والذي بدوره يصدر حكما

 تحديد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:

 هبة واللقاء الخدمي ؟ملفهومي إدارة املو   العينة املبحوثة إدراكمدى  ما .أ 

 تحديد األبعاد  .ب 
 
 إلدارة املوهبة ومدى تأثيرها في اللقاء الخدمي في الشركة عينة البحث. األكثر تأثيرا

  Research Significance :أهمية البحث .2
 : يستمد البحث أهميته في اآلتي

 اإلفادة منها في الواقع العملي للمنظمات كافة.خلق قيمة إضافية لتوفير فرص لبناء األسس النظرية والتجريبية التي يمكن  .أ 

 باعتباره مفتاح النجاح.الشركة عينة البحث في  اوقيمتهة املوهوبة رد البشرياللمو واملهم بيان الدور الرئيس ي  .ب 

 .موضوع اللقاء الخدمي الذي يتم بين مقدم الخدمة والزبون على  اإلدارة في الشركة عينة البحث تركيز .ج 

 Research Objectives :أهداف البحث .3
 : يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي

 . حلقة الوصل مع زبائن الشركة باعتبارهم الشركة عينة البحث،ة التي تمتلكها التعرف على تكييف القدرات البشرية املوهوب .أ 

 إل تغير املتأثير تحديد  .ب 
 
 .وترتيبها من حيث درجة األهمية في اللقاء الخدميدارة املوهبة األكثر تأثيرا

بحوثة حول تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي بحسب السمات الشخصية املتمثلة بـ )النوع فروق بين العينة امل تحديد مدى وجود  .ج 

 االجتماعي، العمر، التحصيل العلمي، مدة الخدمة، املوقع الوظيفي(.

 Research Hypothesis فرضية البحث: .4
 الخمسة اآلتية:  الفرعية ، وانبثقت منها الفرضياتفي اللقاء الخدميمجتمعة ومنفردة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد إدارة املوهبة  .أ 

 .اللقاء الخدمي عدبُ  في نظم املكافآت والحوافزل احصائية داللة ذو ثيرأت يوجد .1

 .اللقاء الخدمي عدبُ  في ثقافة وبيئة مكان العملل احصائية داللة ذو تأثير يوجد .2

 .اللقاء الخدمي عدبُ  فيمن الوظيفي لأل  احصائية داللة ذو تاثير يوجد .3

 .اللقاء الخدمي عدبُ  فيألبداع ل احصائية داللة ذو ثيرأت يوجد .4

 .اللقاء الخدمي عدبُ  فيلقيادة ل احصائية داللة ذو ثيرأت يوجد .5

 نحو تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي  ليس هناك فروق ذو داللة في أجابات املبحوثين .ب 
 
عينة للسمات الشخصية في الشركة  وفقا

 .البحث

   Research Framework البحث: أنموذج .5
 إلى طروحات العديد من الباحثين فقد تم تطوير أنموذج فرض ي ُيظهر طبيعة العالقة بين املتغيرين ، وكما هو موضح في الشكل )

 
( 1استنادا

 أدناه .
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( ، والذين تم االعتماد عليهم في  Das & Amala , 2016( و)  Njeri , 2013: تم االسترشاد برؤية بع  الباحثين لكل من ) املتغير املستقل .أ 

 تم إجراء بع  التعديالت بما يتناسب ويخدم هدف البحث ، وتم توزيعها على )25بناء فقرات متغير إدارة املوهبة والبالغة )
 
( أبعاد 5( سؤاال

 تم تحديدها في ) نظام املكافآت والحوافز، ثقافة وبيئة مكان العمل، األمن الوظيفي، االبداع، القيادة (.

 على )  20( لقياس متغير اللقاء الخدمي وفقراته البالغة )   Bitner etal.,2000: تم اإلفادة من طروحات )املتغير املعتمد .ب 
 
 موزعا

 
(  4( سؤاال

 الخدمة املمتازة، التخصيص، املرونة، الفرحة العفوية (. أبعاد ) استعادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرض ي البحث أنموذج:  ( 1شكل ) 

 

 Research Measurementمقياس البحث:  .6
( في االستبانة لقياس مستوى االستجابة لدى عينة البحث،  Five-Point-Likert) مقياس ليكرت الخماس ي  يسعى البحث الحالي إلى استخدام     

 ( وباوزان ) واملكون من 
 
، أتفق، محايد، ال أتفق، ال أتفق تماما

 
 .، لقياس جميع املتغيرات( على التوالي 1، 2،  3،  4،  5) أتفق تماما

  Research Instrument: البحثاداة  .7
عن التساؤالت وتحقيق أهدافه ، وقد تم  اإلجابةتمثل االستبانة التي تم تصميمها هي املصدر الرئيس الذي اعتمد عليه البحث الحالي في  

 6/  14)لشعب والوحدات االدارية في شركة الخطوط الجوية العراقية( وللمدة من توزيعها بصورة مباشرة على عينة البحث املتمثلة بـ )مدراء األقسام وا

 وقد قسمت إلى ثالث أجزاء هي: . (2018/  1/ 15( ولغاية )2017/ 

وتشمل ) النوع االجتماعي، العمر،  البحث لعينة الشخصية والسمات املتغيرات ببع  تتعلق عامة معلومات يتضمن :األول  الجزء .أ 

 التحصيل العلمي، مدة الخدمة، املوقع الوظيفي ( .

 ( فقرة خاصة بُبعد إدارة املوهبة .25: يضم ) الجزء الثاني .ب 

 ( فقرة خاصة بُبعد اللقاء الخدمي.20: يضم ) الجزء الثالث .ج 

 Research Population & Sampleع وعينة البحث: مجتم .8
،  وإقليميباعتبارها من أقدم الشركات التي تقدم خدمات نقل وشحن جوي ومحلي  بشركة الخطوط الجوية العراقيةتمثل مجتمع البحث 

 أن تأسيسها الفعلي كان في 1988لسنة  108التي تأسست بموجب القانون رقم و 
ً
 إلى السكك الحديدية وهي  29/1/1946، علما

 
إذ كانت تابعة إداريا

 .االتحاد العربي للنقل الجوي وهي عضو في  العراقأضحت الخطوط الجوية شركة من أكبر خطوط للمالحة الجوية في ، وقد الناقل الوطني للعراق 

عب ( والبالغ عددها ) أما عينة ا
ُ
،  101لبحث فهي عينة في املستويات اإلدارية ) مدراء ومعاوني األقسام ومسؤولي الش

 
( وتم توزيعها شخصيا

شكل نسبة )65وقد تم استرجاع )
ُ
 للعينة  1(، والجدول )  101% ( من املجتمع البالغ عدده ) 64.4( استبانة صالحة للتحليل، وهي ت

 
( يوضح وصفا

 ثة.املبحو 

 ( املؤشرات اآلتية:  1يتضح من الجدول ) 

  اللقاء اخلدمياللقاء اخلدمي  إدارة املوهبةإدارة املوهبة

  نظام املكافآت واحلوافزنظام املكافآت واحلوافز

  ثقافة وبيئة مكان العملثقافة وبيئة مكان العمل

  األمن الوظيفياألمن الوظيفي

  االبداعاالبداع

  القيادةالقيادة

  استعادة اخلدمة املمتازةاستعادة اخلدمة املمتازة

  التخصيصالتخصيص

  املرونةاملرونة

  الفرحة العفويةالفرحة العفوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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%(، وهذا يعود لطبيعة األعمال التي 40البالغة ) اإلناث%( باملقارنة مع نسبة 60: ارتفاع نسبة الذكور إذ بلغت نسبتهم ) النوع االجتماعي .أ 

 تتطلب السفر والتنقل والبقاء لساعات طويلة في الشركة لبع  املهام.

فأكثر(  51( و )40-31%( وهي النسبة الغالبة ألفراد العينة ، في حين تقاربت الفئة )41.5( سنة )50-41الفئة ) : شكلت الفئات العمرية .ب 

%( على التوالي ، وهذا يدل على احتفاظ الشركة بأصحاب الخبرة املهنية في مواقع عملهم ، ونقل هذه الخبرة 24.6%( و )27.7وبنسبة )

 مع كبار السن .للمواهب الشابة باالندماج والعمل 

%( وهي تمثل النسبة األكبر لعينة البحث ، في حين كانت 73.8: كانت نسبة من يحملون شهادة البكالوريوس البالغة ) التحصيل العلمي .ج 

 %( وهي االقل، وهذا ُيشير على قدرة عينة البحث على تفهم واستيعاب فقرات االستبانة واالملام1.5نسبة من لديهم شهادة الدكتوراه )

 الدقيق بواقع وطبيعة عمل الشركة. 

%( على التوالي ، مما يدل على 35.4%( و)40فأكثر( وبنسبة ) 16( و)15-11: تراوحت مدة الخدمة ألفراد عينة البحث بين ) مدة الخدمة .د 

 ي الشركة. الخبرة املهنية الكافية لعينة البحث والتي تمكنهم من األجابة عن تساؤالت االستبانة فيما يخص مجال العمل ف

%( كمسؤول وحدة ، 1.5%( وهي النسبة األعلى لعينة البحث، في حين بلغت أقل نسبة )53.8كانت نسبة من هم بعنوان مسؤول شعبة ) .ه 

عب مما يدل على تنوع العمل وُيسهم في 
ُ
 للهيكل التنظيمي للشركة وتعدد املستويات واالقسام والش

 
 عن فقرات االستبانة. اإلجابةوهذا وفقا

 عينة البحث وصف(: 1جدول)
 العدد والنسبة املئوية املؤشرات الخصائص

 النسبة العدد

 %60 39 ذكر النوع االجتماعي

 %40 26 أنثى

 100 65 املجموع الكلي

 6.2 4 سنة 30أقل من  العمر

31-40 18 27.7 

41-50 27 41.5 

 24.6 16 فأكثر 51

 100 65 املجموع الكلي

 6.2 4 اعدادية العلميالتحصيل 

 18.5 12 دبلوم فني

 73.8 48 بكالوريوس

 - - ماجستير

 1.5 1 دكتوراه

 100 65 املجموع الكلي

 4.6 3 ( سنوات5أقل من ) مدة الخدمة

5-10 13 20% 

11-15 26 40% 

 35.4 23 فأكثر 16

 100 65 املجموع الكلي

 15.4 10 مدير قسم املوقع الوظيفي

 29.2 19 معاون مدير

 53.8 35 مسؤول شعبة

 1.5 1 مسؤول وحدة

 100 65 املجموع الكلي

 : الوسائل اإلحصائية .9

واالنحدار الخطي املئوي،  والوزن، لحسابي، واالنحراف املعياري الوسط افي احتساب  SPSSالبرنامج اإلحصائي الجاهز تم استخدام 

 .(2)، واختبار مربع R2، ومعامل التحديد F، اختبار ، واالنحدار الخطي املتعددالبسيط

: دراسات سابقة
ً
 : ثانيا

( املوسومة بـ )سلوكيات العمل العاطفي كمتغير وسيط في العالقة بين اللقاء الخدمي وسلوك 2015)الخفاجي ، حاكم جبوري : هدفت دراسة  .1

إلى تحديد مستوى أداء مقدم الخدمة للزبون اثناء اللقاء الخدمي عند تقديم الخدمات ، وسلوك مواطنة الزبون تجاه منظمة  مواطنة الزبون(



 مها اجلبوري                                            م يف شركة اخلطوط اجلوية العراقيةتشخيص أبعاد إدارة املوهبة وتأثريها يف اللقاء اخلدمي من وجهة نظر مدراء االقسا 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
 261 

 

 من القطاع الفندقي ملحافظة النجف األشرف . وقد توصل50تقديم الخدمة ، وتم تطبيقها في فنادق الدرجة األولى املكونة من )
 
 ت الدراسة( فندقا

الكبير ملقدمي الخدمة في تعزيز سلوك مواطنة الزبون من خالل انعاش الخدمة والتكيف مع حاجاته وطلباته والقضاء على حاالت إلى الدور 

 االرباك أو تقليلها .

للقاء التي هدفت إلى تقديم وتوضيح ما تحمله االدبيات ملفهوم ا ( املوسومة بـ )اللقاء الخدمي الداخلي(Gremler&Bitner:1994)أما دراسة  .2

( موظف في إحدى بنوك الواليات 500الخدمي الداخلي ، وتقديم نتائج اولية عن رضا الزبون الداخلي ، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من )

دوات التي املعرفة في فهم رضا الزبون الداخلي باستخدام األطر واألساليب واأل وأظهرت النتائج أن املتحدة من ثماني قطاعات مختلفة من العمال . 

 قدمت نتائج مثمرة عند تطبيقها على الزبائن الخارجيين .

إلى التركيز على كيفية تحسين اللقاءات من خالل  ( بدراسته املوسومة بـ ) تأثير التكنولوجيا في لقاءات الخدمة (Bitner etal.,:2000)وأشار  .3

تعافي من فشل الخدمة ، والفرحة العفوية للزبائن . وتم استخدام وال ،يا باستخدام عروض الخدمة املخصصةاالستخدام الفعال للتكنولوج

 التكنولوجيا في لقاءات الخدمة ، وكيف يمكن االفادة منها لتغيير سلوكيات العاملين والزبائن باستخدام العوامل الثالثة.

املواهب في مؤسسات الدولة : دراسة في شركة كينيا ارة د( املوسومة بـ ) التحديات املؤثرة على تنفيذ إ Njeri:2013)في حين هدفت دراسة  .4

، وتم استخدام الطبقة  للبث االذاعي ر على إدارة املواهب في القطاع العام مع االشارة إلى شركة كينياثإلى استكشاف التحديات التي تؤ  للبث (

 وتم استرجاع )159العشوائية ملجتمع مكون من )
 
 إداريا

 
تنظيمية ، للتحليل . وتوصلت الدراسة إلى أن الثقافة ال( استبانة صالحة 61( موظفا

  والتطوير الوظيفي وبيئة ومكان العمل أثرت على إدارة املواهب في الشركات الحكومية .

بالبحث عن تصورات  ( املوسومة بـ ) العوامل املؤثرة على ممارسات إدارة املوهبة : دراسة مقارنة ( Das & Amala:2016) هدفت دراسة  .5

 من مجموع )250األفراد العاملين حول العوامل املؤثرة في إدارة املوهبة في وحدات مختارة من قطاع املعلومات ، وقد تم اختيار عينة )
 
( 280( فردا

 تؤثر بشكل كبير على إدارة املوهبة14. وقد تم التوصل إلى أن هناك )البرمجيات في تيالنجانافي شركة 
 
 على  ( عامال

 
، وقد كانت أكثر العوامل تأثيرا

 أداء املنظمات هي بيئة العمل ، ونظم املكافآت والرواتب .

 املفاهيمي التأطير متغيرات البحث / املبحث الثاني: 

 : مفهوم إدارة املوهبة :
ً
 Concept Talent Management أوال

أننا نعيش اليوم في مجتمع خدمة متميز  وبمايعتمد نجاح أي شركة على أداء األفراد العاملين املوهوبين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن  ، 

باملنظمة كمقدم وواسع االنتشار ، فليس املهم هو اذا كانت املنظمة تنتج أو تبيع السلع وتقدم خدمات ، ولكن األهمية هو في تكييف الخدمة للتفكير 

التي ؛ ألن املوارد األخرى هي إدارة املواهب البشرية أدوات اإلدارة األساسية إلدارة األصول البشرية وكان من بين . (Larsson, 2009 : 50-51) خدمة

زم لتكييف املنظمات للتنافس العالمي كاألراض ي ورأس املال واملوجودات امللموسة األخرى لم تعد األساس للتنافس كاملورد البشري الال تمتلكها املنظمة 

 .(  Dhanalakshmi & Gurunathan , 2014: 18)  التكنولوجي الحالي باالزدهارطة وتعظيم الفوائد املرتب

التي سلوكيات و ومهارات و وقدرات برة معرفة وخ ( أن كل موظف لديه Armstrong 2011وكما يذكر) ويمكن تحديد العديد من الصفات للموهبة 

ينبغي تركيز اإلجراءات على األفراد  وإنمااألفراد العاملين ، يجب أن ال تقتصر على مجموعة صغيرة من ومع ذلك فاملنظمة ،  في املنظمةساهم في عملهم ت

)مجموعة من األفراد وعلى هذا يمكن تعريف املوهبة بأنها  .( Wilska,2014: 78) نادرة ويقدمون املزيد من النجاح الهارات تلك املالذين يملكون 

لهذا  (98-97:  2011، العاملين الذين لديهم األفكار واملعارف واملهارات ، ومنحهم اإلمكانات على إنتاج القيمة من املوارد املتاحة لديهم( )العنزي وآخرون 

ا تطمح له املنظمات من تفوق ونجاح باعتبارها اضحت إدارة املوارد البشرية من أهم أصول املنظمات نتيجة الدور الكبير الذي تؤديه في تحقيق كل م

 .التأكد بأن املنظمة تمتلك األفراد املناسبين في األماكن املناسبة  إلى، وهذا سيتحقق إذا ما سعت منظمات األعمال مصدر األبداع واألداء العالي واملتميز 

املوارد البشرية التنظيمية املتكاملة املصممة لجذب ، تطور ، هي مجموعة من عمليات ( أن إدارة املواهب ) Hitesh Chelawat 2015يرى ) 

، وتركز إدارة املوهبة على األفراد العاملين املوهوبين الذين سيكون (  Das & Amala, 2016 : 117)  (العاملين األفراد بإنتاجية االحتفاظو  تحفيز،

) بأنهم األفراد الذين يمكنهم أحداث فرق في األداء التنظيمي، أما من خالل ( Feng,2016:19لديهم مساهمة أكبر من غيرهم في املنظمة، فيصفهم )

( إلى 96:  2016وُيشير )الكساسبه ، .العالية(  اإلمكانياتأعلى املستويات أو  إظهارمساهمتهم املباشرة )األداء العالي(، أو على املدى الطويل من خالل 

 بهم" . واالحتفاظ رهم،وتطوي فيها، ودمجهم في املنظمة، للعمل العالية املهارات ي ذو  العاملين جذب املواهب " بأنها عملية إدارة

 : 
ً
  Dimensions of Talent Managementأبعاد إدارة املوهبة : ثانيا

األبعاد التي تعددت وجهات نظر الباحثين حول تحديد أبعاد إدارة املوهبة ، ولغرض تحقيق أهداف البحث الحالي فقد تم االعتماد على  

 ( وكاآلتي: Das & Amala, 2016:118-119( و )  Njeri ,2013حددها كل من )
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 Systems Rewards & Incentives نظم املكافآت والحوافز : .1
 عتسبب في فقدان املواهب البشرية ، تشكل املكافآت والحوافز الكافية أحد العوامل الرئيسة التي  

 
) ن كونها القوة املحفزة الكبيرة فضال

Kimani & Waithaka , 2013 : 45  ) ، ، عرف ) الهيفي
ُ
( املكافآت والحوافز ) بأنها مجموعة العوامل واملؤثرات الخارجية التي ُتثير الفرد  28:  2014وت

ية واملعنوية ( ، وهنا سيكون نظام املكافآت والحوافز على وتدفعه ألداء األعمال املوكلة أليه على أحسن وجه ، عن طريق اشباع حاجاته ورغباته املاد

ويعتمد رضا التعوي  على الفرق أساس ما يمتلكه الفرد املوهوب من مهارة وجدارة وخبرة للحصول على أداء متميز يرتقي بجودة العمل ملستوى أعلى . 

( أنه من  32:  2012ويرى )العبادي ،  .(  Kimani & Waithaka , 2013: 46)   يتقاضاه أن ويجب لفرد بها يشعر الذي األجر ومقدار املدرك األجر بين

 .مة للرقابة على األفراد العاملينأجل املحافظة على املواهب البشرية فتعتبر املكافآت املالية آلية رقابية تنظيمية مهمة تتبعها املنظ

 Workplace Environment & Cultureثقافة وبيئة مكان العمل :  (2

 في التأثير العاملين في عالم األعمال اليوم ، فهي تشكل بيئة العمل العامل األكثر أهمية في الحفاظ على رضا األفراد  
 
 وحيويا

 
 مهما

 
تمثل عنصرا

ومكتب فتات ال تتمثل بالتصميم املعماري ، التصميم العام ، الديكور الداخلي ، املعدات ، ال والتيعلى سلوك الزبائن وتصورهم للخدمة املقدمة ، 

 عن توفر أماكن عمل كافية ، ومساهمة كافية للتنقل بين املكاتب ، واالضاءة ، والتهوية وغيرها من العوامل البيئية املحيطة االستقبال والحجز 
 
، فضال

مجموعة من العوامل والظروف والضغوط ( أن بيئة مكان العمل تتمثل ب Njeri , 2013: 16وترى )  ،(  2015:  43) الخفاجي ، التي تؤثر على إنتاجياتهم 

هذه البيئة تشمل الثقافية واالقتصادية والسياسية والديموغرافية والتنظيمية والتكنولوجية والطبيعية والتي تؤثر على بقاء ونمو املنظمة . وهي ترى أن 

 عنصران هما : 

 . ثقافة املنظمة  .أ 

 . املناخ ضمن الفرق الفردية أو مجموعات العمل  .ب 

لى خلق بيئة من التحفيز والتطوير والتعلم والدعم تعكس مشاركة األفراد املوهوبين في املنظمة ، وهذا ينبع من ثقافة املنظمة التي تركز عأن  

( أن الثقافة تتكون من مستوى عميق من القيم واملعتقدات األساسية Kimani&Waithaka,2013:46مبدأ مشاركة األفراد واالحتفاظ بهم . ويذكر )

 ال يتجزأ من التفضيالت الضمنية حول ما يجب على املنظمة تحقيقه وكيف يجب أن تفعل ذلك ، إذ تساهم 
 
ثقافة في التزام الهذه التي تشكل جزءا

فالعالقة ( ، Das&Amala,2016:118األفراد املوهوبين وبالتالي ستؤثر على أدائهم ، فهي تمثل قدرة املنظمة على إدارة معرفتها بشكل أكثر فعالية )

من املهم دمة ، لهذا املترابطة والقوية بين ثقافة وبيئة مكان العمل وبين اللقاء الخدمي له تأثير على ادراك الزبائن للجودة والرضا عن طبيعة الخدمة املق

 للمنظمة أن تجعل بيئتها مجزية وممتعة وصحية لتمكين األفراد العاملين من احداث تأثير إيجابي على اإلداء . 

 Job Securityاألمن الوظيفي :  (3

على تسعى سيناريوهات األعمال الحالية لبناء ميزة تنافسية عن طريق رضا األفراد العاملين ومشاركتهم والتي ستكون املفتاح الرئيس ي للحفاظ  

للتنافس ى املواهب ، فالتحدي األكبر الذي تواجهه املنظمات اليوم ليس في إدارة هذه املواهب فقط ولكن في كيفية املحافظة عليهم ، فأي منظمة تسع

 .( Mathimaran & Kumar , 2017: 17البد لها من توفر األمن والحماية لألفراد املوهوبين ) 

العالقات املتداخلة التي تنشأ بين الفرد والوظيفة وتنعكس على إنتاجيته  بأنهألمن الوظيفي ا(  Nareshbabu etal., 2017 : 1-2)  ويصف 

وإال ستكون النتائج عكسية مما يدفعهم ملغادرة  هم وأدائهميتإنتاج تاألفراد العاملين بأهميتهم في املنظمة كلما زادكلما شعر ف ،وبالتالي على أداء املنظمة

( في وصفه لألمن الوظيفي الذي توفره املنظمة لألفراد املوهوبين  Mathimaran & Kumar , 2017: 18وهذا يؤكده )  .العمل منظماتهم واالستياء من 

هو مفتاح في العمل ، وأن عدم االحتفاظ بموظف له دور رئيس ي سيضمن للمنظمة رضا الزبائن ، وزيادة املبيعات واألرباح ، ورضا العاملين والزمالء 

 .كاليف تصل إلى خمس مرات من راتبهمة تمكلف للمنظمة ، وأن عملية خسارة املدير لهذا املوظف ستحمل املنظ

 Innovation :بداع اال  (4

،  يظهر االبداع على هيئة تفكير ابداعي يعتمد على األسلوب العلمي في البحث املتضمن االحساس باملشكالت التي تواجه املنظمات أو املجتمع 

 Downeأو اكتشاف جديد ) والقدرة على املالحظة ، ووضع الفرضيات واختبارها ، والتحقق من صحة النتائج وفائدتها وتعميمها ، أو على شكل منتج 

etal., 2012 : 224-225  لذا تستمد املنظمات قوتها في تحقيق امليزة التنافسية من األفراد املوهوبين واملبدعين ، وليس من خالل تقديم أفضل )

املواهب البشرية فالطرق املبدعة للبحث عن التقنيات واملنتجات ، بل تستمدها من كونها مرنة ومبتكرة ومعتمدة على األفراد العاملين . و األسعار ، 

 أمام
 
 كبيرا

 
 ُيشكل تحديا

 
 وثقافيا

 
 واقتصاديا

 
 املنظمات. املبدعة وتطويرها ورفع انتاجيتهم في وسط بيئة عمل غير مثالية وغير مستقرة اجتماعيا

 Leadershipالقيادة :  (5

 & Mathimaranوُيشير )  على مستوى املنظمة ،الستراتيجية وهم القادة املوهوبين الذين يتمتعون باملسؤولية في وضع وأعداد وتنفيذ ا  

Kumar , 2017 : 18  أن على القادة توظيف واختيار من يتناسب مع متطلبات الوظيفة وهذا سيكون عن طريق نظم واستراتيجيات قوية قادرة على )
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سيه وأقناعهم بأتباع مسار معين في العمل ، و سلوك مرؤ  ويمكن عد القيادة العنصر الفعال املؤثر على.  الكفؤةمن املواهب البشرية  احتياجاتهاتلبية 

 عن دوره في تواصل فلسفة إدارة املواهب على نطاق واسع في املنظمة ) 
 
( ، إذ أن عملية قيادة إدارة املواهب في  Das & Amala, 2016: 119فضال

واملسؤولية ، واالختيار ، واالتصال ، والذكاء ، والثقافة ، والتدريب .  املنظمة هي عملية أصعب من عملية إدارة األفراد العاديين فهي تتطلب التخطيط ،

    ( .( .Dhanalakshmi & Gurnathan, 2014: 183-184وبالتالي يتم التركيز على العقلية التي تحملها هذه املواهب والتي ستؤدي لنتائج أداء أفضل )

 
ً
 Concept Service Encountersمفهوم اللقاء الخدمي : : ثالثا

 : Wong & Tsai, 2010عد موضوع اللقاء الخدمي من املواضيع املهمة والحيوية في البحث على األفراد سواء كانوا ) زبائن أو مقدمي الخدمة ( )يُ   

 لوجه بين املشتري والبائع فيما يخص وضع الخدمة" .بأنه اللقاء الخدمي " ويصف( ، 60
 
 تلك التفاعالت التي تتم وجها

التعاون الضروري واملشترك بين مقدم الخدمة بمعرفته ومهاراته مع الزبون "( إلى مفهوم اللقاء الخدمي بأنه 38-35:  2015)الخفاجي ،  ويشير 

عات الزبون تجاه الخدمة مقدم الخدمة إلى تلبية حاجات وتوقمن خاللها أن اللقاء الخدمي تجربة متناغمة يسعى " ، ويذكر بهدف ايجاد القيمة لهما

 فيه  إلدارةالبشرية الهائلة في اللقاء الخدمي و املنظمات تخصص املوارد املالية ف املقدمة ،
 
 هاما

 
التفاعل بين طرفيه ، وأن مقدمي الخدمة يؤدون دورا

 ء وتحسين الفعالية التنظيمية . باملنظمات والتي تسعى لتعزيز عالقاتها مع الزبائن على حد سوا

العاملين وعالقتهم  باألفرادوتسعى املنظمات إلى توفير بيئة العمل واملناخ التنظيمي ، وسياسات االشراف ونظم التحفيز والعدالة وكل ما يتعلق  

دف تحقيق رضا ل مقدمي الخدمة بهببمنظمتهم ، وأن تولي االهتمام برضاهم الوظيفي وادائهم ، وفي نفس الوقت تهتم باملعارف واملهارات املطلوبة من ق

 الزبون ، وتالفي الفشل الذي يحصل والعمل على تخفي  التصرفات العفوية غير املرغوب فيها من االدارة أو من الزبون . 

لشركات تعتبر الخدمات هي الوسيلة املهمة للشركات لتمييز نفسها وتحقيق امليزة التنافسية في السوق ، لذا أهمية مقدمي الخدمة بالنسبة لهذه ا 

 ايجابية على الزبائن في ال
 
 ثانية، عودة مرةهي أمر في غاية األهمية ، ابتسامة العاملين وشاشات العرض الصديقة اثناء لقاءات الخدمة سيكون لها آثارا

 ( . Starkhammar, 2016 : 67األداء )  وتحسين االرباح تحقيق وبالتالي

 
ً
  Dimensions of Service Encounters اللقاء الخدمي : أبعاد:  رابعا

 على األنموذج املقدم من قبل )  
 
  ( وكاآلتي: Bitner etal., 2000تتمثل أبعاد اللقاء الخدمي اعتمادا

 الخدمة الفعالة  استعادة :Effective Service Recovery  

وأن هذا الفشل في تقديم الخدمة عند اللقاء في " ، لفشل الخدمة استجابةتلك اإلجراءات التي يتخذها مقدم الخدمة لخدمة " باستعادةيقصد                   

:  42ويوضح ) الخفاجي ، الخدمة بشكل فعال يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية مثل فقدان الزبائن ، الكلمة السلبية من الفم ، انخفاض األرباح .  استعادة

، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الجهود التي تستنزف طاقته لتقديم ( أن االعباء االضافية على مقدم الخدمة يمكن أن تفرض بسبب فشل الخدمة  2015

 خدمات اضافية أو تكريس وقت اطول لتحقيق انتعاشها ، وهذا يتطلب استثمار جهد اضافي يحتاج لقدرات ومهارات عالية . 

الخدمة بشكل فعال ؛  الستعادةوأن التعامل مع املشاكل بشكل فعال يشكل العنصر األكثر أهمية من السمعة املمتازة ، إذ تعتبر الشكاوي ضرورية  

ن تكون ، وأن بع  أسباب عدم تقديم الشكاوي من قبل الزبائن العتقادهم بأن الشركة ل شكواهمامل مع ألن أغلب الزبائن غير راضين عن كيفية التع

الوقت والجهد ، أو قد يكون بسبب عدم معرفة الزبون باالتجاه و مستجيبة ، وال تحاول مواجهة الشخص املسؤول عن الفشل ، والقلق تجاه الكلفة 

    .الذي يذهب أليه لتقديم الشكاوى 

 التخصيص :Customization  

 عن  ذا فهم ال يحبون القواعد الجامد ،مع احتياجاتهم الفردية ، لهيسعى الزبائن بشكل مستمر للحصول على الخدمات التي تلبي وتتوافق   
 
فضال

وهذا ما يراه ) مع الحاجات الفردية للزبائن .  لتتالءمذلك ، يقدر الزبائن الخصائص الفردية التي تسمح ملقدمي الخدمات للتكيف أثناء إنتاج الخدمة 

مقدم الخدمة وكفاءته في أداء عمله ليشكل استجابات فورية بارزة لخدمة الزبون ، إذ  ( أن اداء الخدمة يعتمد على تخصص52:  2015الخفاجي ، 

 ه .يمكن أن تسهم الكفاءة في مشاعر إيجابية حول اللقاء الخدمي ، وعدم وجود الخدمة املختصة ويمكن أن تسهم بالتأكيد إلى مشاعر سلبية حول

ويشير  الفردية للزبائن ،لرغبات لاضحة ملقدمي الخدمة الذين يرغبون في االستجابة خلق ميزة و يفالقدرة على التكيف في الوقت الحقيقي  

(Kelley,1993 إلى أن هذا النوع من التخصيص يدعى ) التفرد بـ(discretion ) ، ويمكن أن تدخل التكنولوجيا في عملية التخصيص لعروض الخدمات

في التكيف معها التي تقدمها الشركات وهذا يتم عن طريق قدرة األفراد العاملين املوهوبين في االتصال والتعرف على الحاجات املستجدة للزبائن وقدرتهم 

دام العمليات والهياكل التنظيمية املرنة إلنتاج منتجات وخدمات متخصصة هو استخ" Mass Customizationالتخصيص الشامل وهذا ما ُيعرف ب. 

 ". اإلنتاج الواسع ومتنوعة وبشكل فردي وبأسعار معيارية ، وبدائل ذات
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  : املرونة Flexibility  

 ملا يريده الزبون ، وحاجاته ورغباته املتغيرة .   
 
كيبة وبما أن الزبائن يختلفون من حيث التر وتتمثل بقدرة مقدم الخدمة على تقييم الخدمة وفقا

) الخفاجي ،  ع املفاجآت التي تصدر من الزبون ية التفاعلية ؛ لهذا يجب أن يتمتع مقدم الخدمة بالقدرة للتعامل مالنفسية ، والشخصية ، والخلف

2015  :67-68 ) 

فالقدرة على ( الدور املهم الذي يؤديه مقدمي الخدمة في عرض الخدمات واالتصال املباشر والتفاعل مع الزبائن ، Sundbo , 2015 :257ويذكر ) 

ه الحاالت يحكم تكيف نظام تقديم الخدمات بما يلبي طلبات الزبون والتي تتفق مع احتياجاته أو طلباته الخاصة أو غير املتوقعة أو االستثنائية ، في هذ

أما املرونة هي أحد أهم الخدمات والنظام في استيعابها ،  لخدمات عالية الجودة أثناء اللقاء الخدمي من حيث املرونة التي يمتلكها مقدميالزبون على ا

  .مكاسب الجودة تنتج التكنولوجيا

  : الفرحة العفويةSpontaneous Delight  

حصولهم على تجارب مرضية ال يتوقعونها ، وهذه املفاجآت يمكن أن تؤدي إلى ما  رضاء الزبائن خالل اللقاء الخدمي هوااحدى الطرق الفعالة في  

عملية خلق الفرحة العفوية للزبائن هي ، ففالفرحة هي ) تعبير شديد عن التأثير اإليجابي الناتج من األداء الجيد املدهش ( يه بالفرحة العفوية ، نسم

 للزبائن عندما تحدث أشياء غير متوقعة وممتعة في اللقاء .  الخدمي ، وبشكل عام ، فهي للقاءاملحرك الرئيس 
 
 تخلق أعجابا

ثناء اللقاء وتشير العفوية إلى االجراءات التي يتبعها مقدم الخدمة في تقديم الخدمة الجيدة أو غير الجيدة ، أي أن سلوك مقدم الخدمة غير متوقع ا 

وهو يذكر ،  ( 2015:  70 - 69ء ، وثقافة وخبرة مقدم الخدمة في االجراءات العفوية ) الخفاجي ، الخدمي مع الزبون ، فهو يعتمد على حالة طرفي اللقا

عندما يقدمها بحرفته سينفذ األنشطة املطلوبة منه والتي ستؤثر بشكل  ألنهحسن من اللقاء الخدمي؛ أن اسهام الفاعلية الذاتية ملقدم الخدمة تُ 

وهذا يعود إلى أن مقدمي الخدمة الذين يؤدون االعمال الخاصة بهم يمتلكون القدرات املناسبة ، وهم أقدر على  ايجابي على تصورات الزبائن تجاهها .

 التعامل مع الصعوبات الكامنة في وظائفهم في القطاع الخدمي . 

 املبحث الثالث : تحليل نتائج البحث ومناقشتها

 : تحليل األوساط الحسابية 
ً
 : إدارة املوهبةألبعاد املعيارية  واالنحرافاتأوال

 (3.61)إذ بلغ متوسط االستجابة الكلية له  أن هناك اتفاق وبدرجة عالية من قبل أفراد العينة املبحوثة لجميع فقرات هذا الُبعد ( 2 يعرض الجدول )  

والعمل على  أفراد العينة املبحوثةمما يؤشر أهمية هذا الُبعد من وجهة نظر ، ( 0.705معياري ) وبانحراف( 3وهو أعلى من الوسط الفرض ي البالغ )

أما فيما يخص استجابات أفراد العينة املبحوثة على مستوى هذا الُبعد  .االهتمام باألفراد املوهوبين باعتبارهم مصدر االتصال املباشر بزبائن الشركة

 فكانت كاآلتي:

شير 2وللفقرتين )( 0.999 - 1.011معياري ) وبانحراف( 3.69 - 3.62تراوحت املتوسطات الحسابية لُبعد نظم املكافآت والحوافز ما بين ) .1
ُ
( التي ت

شير إلى )تسعى إدارة الشركة إلى مك1إلى )تمنح إدارة الشركة مكافآت للموظف الذي يقدم اقتراحات لتطوير العمل( ، والفقرة )
ُ
افأة املوظف ( التي ت

 ، وهذا يشير إلى اتفاق العينة املبحوثة وبدرجة )عالية(. الكفوء( 

 حسابية ما .2
 
( 6( وللفقرتين )0.870( وبانحراف معياري )3.80( و )1.000معياري ) وبانحراف( 3.57بين ) حقق ُبعد ثقافة وبيئة مكان العمل أوساطا

شير إلى )تحرص إدارة الشركة على استقطاب 
ُ
شير إلى 10وتعيين األفراد الذين يتوافقون مع طبيعة الثقافة السائدة بها(، والفقرة )التي ت

ُ
( التي ت

شكل ثقافة املنظمة
ُ
 مما  )تهتم إدارة الشركة بتجهيزات مكان العمل التي تجعل األفراد العاملين يشعرون بالطمأنينة واألمان والسالمة(، إذ ت

 
جزءا

 عالية (.خلق بيئة عمل مناسبة، مما يؤكد على اتفاق أفراد العينة وبدرجة ) يجب على الشركة االلتزام به تجاه

معياري  وبانحراف( 3.71 - 2.40تراوحت استجابات أفراد العينة املبحوثة على ُبعد األمن الوظيفي وبدرجة اتفاق ) متوسطة إلى عالية ( ما بين ) .3

شير إلى )ال 13وللفقرتين )( 1.042 - 1.209)
ُ
تهتم إدارة الشركة باألفراد العاملين الذين يتعرضون للتهديد والعنف في مكان العمل(، والفقرة ( التي ت

شير إلى )تعطي إدارة الشركة الحرية باملناقشة وطرح األفكار وتقديم املقترحات(.11)
ُ
 ( التي ت

 حسابية وبدرجة اتفاق ) عالية ( ما بين  ) .4
 
شير 17( وللفقرتين )0.989 - 1.002معياري ) انحرافوب( 3.74 - 3.48حقق ُبعد االبداع أوساطا

ُ
( التي ت

شير إلى 20(، والفقرة )تعمل إدارة الشركة على إقامة حلقات نقاشية بين األفراد املوهوبين الستثمار طاقاتهم الفكرية وتعزيز والئهم لهاإلى )
ُ
( التي ت

 (.العملفي  إبداعيةتشجع إدارة الشركة املوهوبين على استخدام أساليب )

 حسابية ما .5
 
شير إلى )تسعى إدارة الشركة على توزيع 23( وللفقرة )0.995معياري ) وبانحراف( 3.62بين ) أما ُبعد القيادة فقد حقق أوساطا

ُ
( التي ت

على توضيح رؤيا  ( التي تشير إلى )تعمل إدارة الشركة21( للفقرة )0.820( وبانحراف معياري )3.78املسؤوليات والصالحيات بطريقة حكيمة(، و)

شير هذه النتيجة أن درجة اتفاق العينة كانت ) عالية (.
ُ
 ورسالة وأهداف الشركة بشكل واضح وبصورة مفهومة ومقنعة(، وت
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 إدارة املوهبة ألبعاد نسبيةواألهمية الاملعياري  واالنحرافالوسط الحسابي : (2جدول)

الوسط  الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 
ً
   : نظم املكافآت والحوافز :أوال

 0.999 3.69 تسعى إدارة الشركة إلى مكافأة املوظف الكفوء .  .1

 1.011 3.62 تمنح إدارة الشركة مكافآت للموظف الذي يقدم اقتراحات لتطوير العمل .  .2

 0.963 3.62 تتبع إدارة الشركة مبدأ االستحقاق في توزيع املكافآت .  .3

 0.970 3.68 املوظف الذي يبذل الجهد والتفاني في أداء العمل .تدعم إدارة الشركة   .4

 1.020 3.66 تربط إدارة الشركة نظم التعوي  بخطة تطوير العاملين لضمان التناسب بين األجور واألداء.  .5

 0.917 3.65 اإلجمالي

 : ثقافة وبيئة مكان العمل :
ً
 ثانيا

 1.000 3.57 األفراد الذين يتوافقون مع طبيعة الثقافة السائدة بهاتحرص إدارة الشركة على استقطاب وتعيين   .6

 0.793 3.68 تسعى إدارة الشركة إلى توضيح القيم املشتركة والنظم األخالقية التي تحكم أساليب العمل .  .7

 0.883 3.69 توفر إدارة الشركة أماكن عمل ذات مساحة كافية ومالئمة من ) إضاءة ، تهوية ... الخ ( .  .8

 0.992 3.72 تلتزم إدارة الشركة بتحسين بيئة مكان العمل .  .9

 0.870 3.80 تهتم إدارة الشركة بتجهيزات مكان العمل التي تجعل األفراد العاملين يشعرون بالطمأنينة واألمان والسالمة .  .10

 0.762 3.69 اإلجمالي

 : األمن الوظيفي :
ً
 ثالثا

 1.042 3.71 وطرح األفكار وتقديم املقترحات . تعطي إدارة الشركة الحرية باملناقشة  .11

 0.951 3.57 تمتلك إدارة الشركة القدرة على التعامل مع التهديدات واملواقف الصعبة التي تظهر فجأة .  .12

 1.209 2.40 ال تهتم إدارة الشركة باألفراد العاملين الذين يتعرضون للتهديد والعنف في مكان العمل .  .13

 0.868 3.49 الشركة األفراد العاملين على التعامل مع الضغط الناجم في العمل .تساعد إدارة   .14

 0.828 3.69 تمتلك إدارة الشركة القدرة على توفير األمن الالزم لألفراد املوهوبين في االقسام كافة .  .15

 0.605 3.37 اإلجمالي

 : االبداع :
ً
 رابعا

 0.960 3.72 العاملين املوهوبين لديها . تشجع إدارة الشركة روح االبداع لدى األفراد  .16

 1.002 3.48 تعمل إدارة الشركة على إقامة حلقات نقاشية بين األفراد املوهوبين الستثمار طاقاتهم الفكرية وتعزيز والئهم لها .  .17

 0.886 3.48 .تسعى إدارة الشركة في البحث عن املواهب وتطويرها ورفع إنتاجيتها في وسط بيئة اقتصادية غير مثالية   .18

 باملواهب الذين يمتلكون املعرفة املزدوجة في مجالي التكنولوجيا والتخصص الوظيفي .  .19
 
 0.829 3.57 تعطي إدارة الشركة اهتماما

 0.989 3.74 في العمل . إبداعيةتشجع إدارة الشركة املوهوبين على استخدام أساليب   .20

 0.857 3.60 اإلجمالي

 : القيادة :
ً
 خامسا

 0.820 3.78 تعمل إدارة الشركة على توضيح رؤيا ورسالة وأهداف الشركة بشكل واضح وبصورة مفهومة ومقنعة   .21

 0.897 3.71 املحددة . األهدافتتمتع إدارة الشركة بالقدرة على توجيه األفراد العاملين املوهوبين لتحقيق   .22

 0.995 3.62 بطريقة حكيمة.تسعى إدارة الشركة على توزيع املسؤوليات والصالحيات   .23

 0.948 3.77 تمتلك إدارة الشركة املوهبة في توزيع مهام العمل بطرق جيدة .  .24

 0.915 3.77 تسمح إدارة الشركة لألفراد العاملين املوهوبين بتطوير خطط العمل بشكل مستمر .  .25

 0.838 3.73 اإلجمالي

 0.705 3.61 الدرجة الكلية

 على نتائج التحليل اإلحصائي إعداد الباحث : املصدر 
ً
 .اعتمادا

 : تحليل األوساط الحسابية نيثا
ً
 :اللقاء الخدمياملعيارية ألبعاد  واالنحرافاتا

فقد ، الفرعية على املستوى اإلجمالي وأبعاده اللقاء الخدمي ملتغيرأفراد العينة املبحوثة أن هناك اتفاق وبدرجة عالية من قبل (  3 )يعرض الجدول 

في ضوء استخراج الوسط الحسابي توضيح استجابات العينة املبحوثة ويمكن ، ( 0.548)وبانحراف معياري  ( 3.63) متوسط االستجابة الكلية له بلغ 

 :وكاآلتيعلى مستوى األبعاد واإلنحراف املعياري 

( 3.69(، و )1.105معياري ) وبانحراف( 2.32)تراوحت األوساط الحسابية الستجابات العينة املبحوثة لُبعد استعادة الخدمة الفعالة بين  .1

شير إلى )ال تستجيب إدارة الشركة لشكاوى الزبائن على الرغم من علمها باملشاكل املوجودة(، 28( وللفقرتين )0.828وبانحراف معياري )
ُ
( التي ت
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شير ( التي تشير إلى )تعمل إدارة الشركة على فتح قنوات االتصال مع الزبائن 26والفقرة )
ُ
للتعرف على شكاوى الزبائن تجاه الخدمة املقدمة(، وت

 هذه النتيجة أن درجة اتفاق العينة كانت ) متوسطة إلى عالية ( .

2. ( 
 
 حسابيا

 
شير إلى )تعمل إدارة الشركة على تقديم 33( للفقرة ) 0.709معياري )  وبانحراف( 3.54أما ُبعد التخصيص فقد حقق وسطا

ُ
( التي ت

 )تشكيلة عروض م
 
 حسابيا

 
( التي 34( للفقرة ) 0.848معياري )  وبانحراف( 3.75تخصصة ومتنوعة من الخدمات للزبون للمقارنة بينها(، ووسطا

شير إلى )تسعى إدارة الشركة إلى زج األفراد املوهوبين في دورات تدريبية متطورة وبشكل مستمر(، وقد 
ُ
حصل هذا الُبعد على درجة اتفاق ت

 (.ة)متوسطة إلى عالي

 طاوسأ املرونة ُبعد حقق .3
 
شير إلى )تسعى إدارة 37، وللفقرتين )(0.739 - 0.606معياري ) وبانحراف( 3.98 - 3.77)ة تراوحت بين الحسابي ا

ُ
( التي ت

إدارة الشركة طاقم ( التي تشير إلى )توفر 38الشركة على جعل املعرفة بأداء املهام سهلة الفهم واالستخدام من قبل األفراد العاملين(، والفقرة )

شير هذه النتيجة أن درجة اتفاق العينة كانت ) عالية (.
ُ
 ضيافة قادر على تقديم املعلومات الضرورية أثناء الرحلة(، وت

 حسابية ما .4
 
شير إلى )تسعى45( وللفقرة )0.770معياري ) وبانحراف( 3.57بين ) أما الُبعد األخير الفرحة العفوية فقد حقق أوساطا

ُ
إدارة  ( التي ت

( التي تشير إلى 41( للفقرة )0.903( وبانحراف معياري )3.68الشركة على بناء قاعدة بيانات للزبون املثالي تحوي حاجاته وتفضيالته الفريدة(، و)

 
ُ
شير هذه )تعمل إدارة الشركة على مفاجأة وخلق الفرحة الزبائن باستخدام إجراءات غير متوقعة لتحقيق مستوى عاٍل من رضا الزبائن(، وت

 النتيجة أن درجة اتفاق العينة كانت ) متوسطة إلى عالية ( .

 اللقاء الخدميألبعاد  نسبيةاملعياري واألهمية ال واالنحراف الوسط الحسابي (:3جدول)
الوسط  الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 : استعادة الخدمة 
ً
   : الفعالةأوال

 0.828 3.69 قنوات االتصال مع الزبائن للتعرف على شكاوى الزبائن تجاه الخدمة املقدمة.تعمل إدارة الشركة على فتح   .26

 0.886 3.68 ترحب إدارة الشركة بردود أفعال الزبائن تجاه الخدمة املقدمة .  .27

 1.105 2.32 ال تستجيب إدارة الشركة لشكاوى الزبائن على الرغم من علمها باملشاكل املوجودة.  .28

 0.831 3.54 تستخدم إدارة الشركة التكنولوجيا الحديثة في استقبال شكاوى الزبائن التي يمكن أن تقلل الوقت والجهد.   .29

 0.787 3.60 تهتم إدارة الشركة باملشاكل التي تؤدي إلى فشل الخدمة أكثر من السمعة املمتازة.  .30

 0.442 3.37 اإلجمالي

 : التخصيص :
ً
   ثانيا

 0.879 3.71 الشركة على توفير األفراد العاملين املوهوبين في تخصيص عروضها باستخدام التقنيات املتطورة.تعمل إدارة   .31

 0.730 3.55 توفر إدارة الشركة فرصة تحديد الخدمة من قبل الزبون بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.  .32

 0.709 3.54 الخدمات للزبون للمقارنة بينها.تعمل إدارة الشركة على تقديم تشكيلة عروض متخصصة ومتنوعة من   .33

 0.848 3.75 تسعى إدارة الشركة إلى زج األفراد املوهوبين في دورات تدريبية متطورة وبشكل مستمر.  .34

 0.761 3.72 توازن إدارة الشركة بين تخصصات األفراد العاملين وطبيعة الخدمة املقدمة.  .35

 0.657 3.66 اإلجمالي

 : املرونة
ً
   : ثالثا

 0.551 3.91 تساعد إدارة الشركة األفراد العاملين على استخدام التكنولوجيا للتعامل مع الحاالت املعقدة التي تحصل بشكل يومي.  .36

 0.606 3.77 تسعى إدارة الشركة على جعل املعرفة بأداء املهام سهلة الفهم واالستخدام من قبل األفراد العاملين.  .37

 0.739 3.98 طاقم ضيافة قادر على تقديم املعلومات الضرورية أثناء الرحلة.توفر إدارة الشركة   .38

 0.861 3.91 إجراءات الحجز وبدون تعقيد. إكمالتهتم إدارة الشركة بالسرعة في   .39

 0.714 3.92 تستجيب إدارة الشركة للشكاوى املقدمة من قبل الزبائن وتعمل على معالجتها بسرعة.  .40

 0.579 3.90 اإلجمالي

 : الفرحة العفوية :
ً
   رابعا

 0.903 3.68 تعمل إدارة الشركة على مفاجأة وخلق الفرحة الزبائن باستخدام إجراءات غير متوقعة لتحقيق مستوى عاٍل من رضا الزبائن .  .41

 0.860 3.62 تسعى إدارة الشركة لخلق التكامل الفعال للتكنولوجيا لقدرتها على تحقيق الفرحة العفوية للزبائن   .42

 0.844 3.60 تتبنى إدارة الشركة استخدام التكنولوجيا لتحقيق ملسة صغيرة بسيطة يمكن ان تخلق الفرحة للزبائن .  .43

 0.806 3.60 تستطيع إدارة الشركة أن تخلق جو من السعادة في تقديم خدمات غير متوقعة وممتعة.  .44

 0.770 3.57 تسعى إدارة الشركة على بناء قاعدة بيانات للزبون املثالي تحوي حاجاته وتفضيالته الفريدة .   .45

 0.766 3.61 اإلجمالي

 0.548 3.63 الدرجة الكلية

 على نتائج التحليل اإلحصائي: املصدر 
ً
 .إعداد الباحث اعتمادا
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 : ختبار التأثير بين متغيرات البحثثالثا : ا
إدارة يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد )لغرض اختبار صحة فرضية البحث التي مفادها تم االستعانة بنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط  

 : ( اآلتي4وكما موضح في الجدول )، ( اللقاء الخدميفي مجتمعة  املوهبة

 اللقاء الخدميفي  إدارة املوهبةتحليل تأثير  :(4جدول)

  

  

  

  

  

  

 على نتائج التحليل اإلحصائي : املصدر 
ً
 .إعداد الباحث اعتمادا

 في املتغير الت تقد حققمجتمعة  إدارة املوهبة أبعاد( أن  4يتضح من الجدول )  
 
 معنويا

 
( املحسوبة ) F، إذ بلغت قيمة ) اللقاء الخدميابع تأثيرا

التي بلغت )  (R²، وهذا يعني أن العالقة املنشودة تفسرها قيمة )(0.05)  داللة( عند مستوى  4.54( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )  185.75

% ( من التباين 26، وأن ) اللقاء الخدمي% ( من التباين الحاصل في املتغير املعتمد 74ُيفسر ما نسبته )  إدارة املوهبةُيشير إلى أن متغير  ( مما 0.747

في مجتمعة يوجد تأثير ذو داللة احصائية ألبعاد إدارة املوهبة وهذا ما يؤكد على قبول فرضية البحث التي مفادها ) .لعوامل أخرى  غير املفسر يعود

  وكاآلتي: اختبار صحة الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسة( 5ويعرض الجدول ) .(اللقاء الخدمي 

 تحليل تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي:  ( 5جدول ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 على نتائج التحليل اإلحصائي : املصدر 
ً
 .إعداد الباحث اعتمادا

 :يستخلص من الجدول أعاله اآلتي

  ، حققت أبعاد املتغير املستقل إدارة املوهبة ) نظم املكافآت والحوافز ، ثقافة وبيئة مكان العمل
 
األمن الوظيفي، القيادة ( تأثيرات إيجابية ودالة معنويا

( على التوالي وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  93.160،  64.392،  99.238،  82.626 ( املحسوبة )Fفي إجمالي اللقاء الخدمي، إذ بلغت قيمة )

( على التوالي ،  0.597،  0.505،  0.612،  0.567التي بلغت ) (R²تفسرها قيمة ) (، وهذا يعني أن العالقة املنشودة0.05( عند مستوى داللة )  4.54

 مما يدل على تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي .

 ان البعد االكثر 
 
العالقة املنشودة  (، وهذا يعني أن0.05( عند مستوى داللة )107.06املحسوبة ) (Fفي اللقاء الخدمي هو االبداع إذ بلغت قيمة )  تأثيرا

فسر يعود ملتغيرات أخرى.0.37من التباين الحاصل في املتغير التابع اللقاء الخدمي ، وأن )(  0.63التي بلغت )  (R²تفسرها قيمة )
ُ
 ( من التباين غير امل

( في انه يتم توجيه الزبائن كأداة لألبداع وذلك عن طريق التفاعل فيما بين مقدم الخدمة Sundbo etal ., 256-261 : 2015وهذا يتفق مع دراسة )

املبدعة ، عن والزبون وخلق نوع من الحوار املفتوح لخلق حلول مبدعة . وهنا يعتبر األفراد املوهوبين هم العامل األساس في ربط الزبائن مع املنظمة 

 

 املتغير املعتمد         

 املتغير املستقل

 اللقاء الخدمي

 F Sig. R2 Rقيمة 

 الجدولية املحسوبة

 0.864 0.747 0.000 4.54 185.75 إجمالي أبعاد إدارة املوهبة

 املتغير املعتمد                         

   

 أبعاد املتغير 

 املستقل    

 اللقاء الخدمي

 F giS. R2 R قيمة

 الجدولية املحسوبة

 0.753 0.567 0.000 4.54 82.626 نظام املكافآت والحوافز

 0.782 0.612 99.238 ثقافة وبيئة مكان العمل

 0.711 0.505 64.392 األمن الوظيفي

 0.793 0.630 107.06 االبداع

 0.772 0.597 93.160 القيادة
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كرة ومرحلة التطوير للخدمات التي يحتاجها الزبون ، وهذا سيتم عن طريق تثمين جهود األدارة العليا واتباع طريق مشاركة األفراد املبدعين في الف

 سياسة الباب املفتوح وخلق نظام مبتكر للثقافة والتحفيز وتخصيص موارد محددة لالبداع والتي ستزيد من فرص النجاح واملنافسة  .

 للبحث. ات الفرعية فرضيالوهذا يؤكد قبول ،  إدارة املوهبة في اللقاء الخدميح أهمية متغير ، يتضي ضوء النتائج التحليلية السابقةف

 
ً
 : الفروق في تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي وفق السمات الشخصية لعينة البحث: رابعا
أجابات املبحوثين نحو تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي ليس هناك فروق ذا داللة في )ة التي مفادها لغرض اختبار صحة الفرضية الثاني 

 : ( اآلتي6وكما موضح في الجدول )اليجاد معنوية الفروق  (2)مربع كاي فقد تم االعتماد على أختبار   (للشركة وفق السمات الشخصية 

 وفق السمات الشخصية لعينة البحث املحسوبة والقيم املعنوية للفروق (2)قيم اختبار مربع كاي :  ( 6جدول ) 

 .Sig (2)قيم  املعلومات العامة

 0.107 2.600 النوع االجتماعي

 0.001 16.538 العمر

 0.000 86.692 التحصيل العلمي

 0.000 20.108 مدة الخدمة

 0.000 38.815 املوقع الوظيفي

، 0.107( وبمستوى داللة )  38.815، 20.108، 86.692، 16.538، 2.600املحسوبة والتي بلغت )  (2)( أن جميع قيم 6يتضح من الجدول ) 

ليس هناك فروق ذا ة والتي تبين ني( مما يعني قبول فرضية البحث الثا0.05)( على التوالي هي أقل من مستوى املعنوية  0.000، 0.000، 0.000، 0.001

ويمكن ان يكون سبب ذلك إلى تجانس ، نحو تأثير أبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي للشركة وفق السمات الشخصية  املبحوثين إجاباتداللة في 

 %( حاصلين على شهادة البكالوريوس .73.8مجتمع العينة ، وتجانس املستوى الثقافي إذ أن اغلبهم يشكلون نسبة )

 املبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 : 
ً
 االستنتاجات: أوال

  وبين اللقاء الخدمي في شركة الخطوط الجوية العراقية،  اوأبعادهاملوهبة  إدارةأظهرت نتائج التحليل االحصائي عن العالقة القوية املترابطة بين

 .إذ ظهرت جميع النتائج موجبة وعالية من قبل أفراد عينة البحث

 ( أشارت نتائج التحليل االحصائي لقيمF وجود تأثير معنوي وقوي ألبعاد إدارة املوهبة مجتمعة نحو اللقاء الخدمي في الشركة عينة البحث )

ائن االفراد العاملين املوهوبين في الخطوط االمامية مع الزب ودور  إدارة املوهبة ملفهوم املبحوثة الشركة تبني اهمية على%(، مما يدل 74وبنسبة )

 ذ تعكس سلوكياتهم ومواقفهم عامل حاسم ومهم في تصور الزبون وتفسيراته عن اللقاء الخدمي . إ هم االساس في لقاءات الخدمة،

  أتفاق نتائج البحث مع العديد من الدراسات ( ومنها دراسة ،Sundbo etal ., 256-261 : 2015  في انه يتم توجيه الزبائن كأداة لألبداع وذلك )

 الزبون، وهذا ما أظهرته النتائج في أن الُبعد االكثر عن طريق التفاعل فيما بين مقدم الخدمة و 
 
في اللقاء الخدمي هو االبداع إذ بلغت قيمة  تأثيرا

(F ( ) 107.06 ( عند مستوى داللة )0.05.) 

  عينة البحثفي الشركة أظهرت النتائج بعدم وجود فروق ذو داللة احصائية ألبعاد إدارة املوهبة في اللقاء الخدمي تعود للسمات الشخصية. 

: التوصيات:
ً
 ثانيا

  االستراتيجيات  الكبير بالعقلية املبدعة للمواهب البشرية من قبل ثالث مستويات في املنظمات كافة ، إذ تهتم اإلدارة العليا بتويرضرورة االهتمام

ي املنظمات الخاصة باملواهب ، ويتم تنفيذ هذه االستراتيجيات من قبل الجهة املسؤولة وهم املدراء التنفيذيون ، ويأتي دور قسم املوارد البشرية ف

. 
 
 واسعة عامليا

 
 لقياس أدائهم وتطوير وتحديث أنشطتهم لفتح آفاقا

 عن اإلجراءات الروتينية املعقدةالبشرية  العمل على تبني األفكار املتجددة من املواهب 
 
في  التي تمتلكها الشركة ، وقبول االقتراحات والحلول بعيدا

 العمل ، والعمل على تطبيقها لتقديم تشكيلة خدمات متميزة ومتجددة للزبائن .

 ونقطة املنتشرة ، والعمل على توفروعها الجوية اللقاء الخدمي من قبل شركة الخطوط فهوم ماالهتمام ب 
 
 أساسيا

 
بني هذا املفهوم باعتباره ركنا

 االتصال املباشر مع الزبائن ، والتركيز على دور مقدمي الخدمة في الخطوط األمامية والذين يكونون على تفاعل مباشر مع الزبائن .

  ن قبل الزبون ، واختيار األفراد املوهوبين ، من أجل تقديم خدمات غير متوقعة مالعمل على تعزيز عناصر اللقاء الخدمي في الشركة عينة البحث

 ذوي املهارات والقدرات القادرة على التكيف مع التغيرات املحتملة .
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 قترحات في سبيل املشاركة فيما بين االفراد العاملين املوهوبين والزبائن باتباع سياسة الحوار املفتوح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من االبداع بتقديم امل

 ة . تطوير الخدم

 : راجعامل
 : امل

ً
 العربية: راجعأوال

ون: دراسة استطالعية آلراء عينة من ب(، "سلوكيات العمل العاطفي كمتغير وسيط في العالقة بين اللقاء الخدمي وسلوك مواطنة الز 2015الخفاجي، حاكم جبوري، ) .1

 دكتوراه ، جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد .مقدمي الخدمة والزبائن في القطاع الفندقي ملحافظة النجف األشرف" ، اطروحة 

 اإلدارة كلية/  الكوفه جامعة مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، ( ، "إدارة املوهبة في منظمات األعمال / رؤى ونماذج مقترحة"، 2012) ، فوزي هاشم ،يالعباد .2

 .واقتصاد

في  املوهبة إدارة " أنظمة عمل األداء العالي كمنجج لتعزيز استراتيجية  ،(2011والعابدي، سعد علي حمود وعامر علي حسين وعلي رزاق جياد، ) العنزي والعطوي  .3

 (.89( ، العدد )34املنظمات " ، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، السنة )

( ، عمان / 1( ، العدد )12"، املجلة األردنية في إدارة األعمال، املجلد )زين شركة استدامة في نظيميالت والتعلم املواهب إدارة تأثير(، " 2016الكساسبة، محمد مفض ي، ) .4

 األردن.

 (، "أثر استراتيجيات إدارة املوهبة على تحقيق األبداع االستراتيجي/ دراسة تطبيقية على شركة التأمين الكويتية" ، رسالة ماجستير في2014الهيفي، هيفي علي سلمان، ) .5

 إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط/ كلية األعمال.

: امل
ً
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Abstract: The success of an organization depends on the performance of human resources and talent; they 

are the source of direct contact with the customer, In a competitive environment, organizations face many 

challenges that are unable to obtain human talent.  This research aims to identify the views of department managers, 

their assistants, directors of divisions and units in the Iraqi Airways Company for a sample of (N=65) in the extent 

of the impact of the dimensions of talent management (system reward & incentives, workplace environment & 

culture, job security, Innovation, leadership) in the dimensions Service Encounter. The importance of research is 

determined by creating additional value to provide opportunities to build theoretical and empirical foundations that 

can be used in the practical reality of all organizations, and to demonstrate the key role of the most talented human 

resources in the organization as the key to success.   

The results showed the important role played by senior leaders in training the talented and creative personnel 

in the Iraqi Airways Company to provide distinguished services and adopt creative ideas in the performance of new 

tasks. The talented personnel in the front lines with the customers are the basis of service Encounters in the 

company. This is reflected in the results of the questionnaire in proving the hypothesis of the research that 

confirmed (the existence of a statistically significant effect of the dimensions of talent management in the service 

Encounter) in that the most influential dimension in the service Encounter is the Innovation value (F) (107.06) at 

the level of significance (0.05), Which means that the desired relationship is interpreted by the value of (R²), which 

amounted to (0.630) 

Keywords: Talent Management, Service Encounter, Iraqi Airways Company. 
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