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Abstract 
         This study investigates the reality of the application of human talent management system in the Saudi 
private industry sector in the Kingdom of Saudi Arabia. It also aims to investigate the effect of personal 
characteristic (age, educational level, job title, and years of experience) on the human talent management 
system. To achieve these objectives, (400) questionnaires were distributed to employees in Saudi private industry 
sector. The results of the study indicate that: (1) There is a direct relationship (positive) between the human 
talent factorst and human talent management system  (2) The study sample agrees on all areas of human talent 
management except the area of investment in the development of talent (3)  There are statistically significant 
differences in the response of the respondents to the nature of human talent management system due to 
personal characteristics (4)The strongest area of human talent management impact on human talent management 
system in the Saudi industrial sector is the integration of the element of success,are the least is the use of 
models of functional competencies of different roles. Based on these results, certain recommendations are 
suggested.                                                                                                                                     
KEYWORDS: Human Resource Management, Human Talent Management, and Manufacturing Sector in Saudi. 
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  :ملخصال

ة فات الشخصي  الص   ، وتأثير  عودي  الس   ناعي  ة في القطاع الخاص الص  المواهب البشري   إدارةنظام ل ي  تطبيقالواقع ال معرفة   إلىهدفت الدراسة 
( استبانة 044تم توزيع ) األهدافظام. ولتحقيق هذه ة( على هذا الن  ، وعدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالي  ى الوظيفي  ، المسم  العلمي   ل)العمر، المؤه  

ر ة )موجبة( بين عناص( هناك عالقات طردي  1: )أهمهامجموعة من النتائج من  إلىالقطاع. وقد توصلت الدراسة  هذال الموظفين في نة تمث  على عي  
 باستثناءة المواهب البشري   إدارةراسة على جميع عناصر نة الد  عي   أفراد( هناك موافقة من قبل 2) .ةونظام إدارة المواهب البشري   ،ةإدارة المواهب البشري  

ة في بعض المواهب البشري  حول نظام إدارة  ،نة الدراسةعي   إجاباتة بين ( وجود فروق ذات داللة إحصائي  3) .عنصر )االستثمار في تطوير الموهبة(
على نظام إدارة  اة تأثير  المواهب البشري   إدارةعناصر  " أكثرجاحتكامل عناصر الن  "( 0) .ةة والوظيفي  الختالف العوامل الشخصي   ها؛ ويرجع ذلكعناصر 

نها أمن شال تي  ،عدد من التوصيات إلىراسة صلت الد  ة لألدوار المختلفة. كما تو االستخدام لنماذج الكفايات الوظيفي  تأثير ا قلها أو  ،ةالمواهب البشري  
 فاعل. بنحو  ة العمل على تطبيق نظام للمواهب البشري  

 .عودي  الس   ناعي  القطاع الص   ،ةالمواهب البشري   إدارةة، الموارد البشري   : دارةةالكلمات المفتاحي  

 :مةمقد  
ئيس في ل الر  والعام ،ماتموارد المنظ   أحد أهم   العنصر البشري   يعد  
ي سياسات مات األعمال على تبن  جاح واإلبداع. وقد عملت منظ  تحقيق الن  
جل تحقيق األهداف أمن  ؛وقامت بالعديد من الوظائف واألنشطة ،وبرامج

 أو غيرها.  ،ةأو تسويقي   ،سواء أكانت إنتاجية ،التي تسعى إليها
اهيم وقد برز في عقد التسعينات من القرن الماضي عدد من المف

التي دفعت الكثير من الباحثين لدراستها. ومن هذه المفاهيم ما  اإلدارية
عبارة  طلقتأ  ة، وبدا ظهوره عندما المواهب البشري   إدارةيسمى بمفهوم 

واخر أفي  ،من قبل "مجوعة ماكينزي لالستشارات" "حرب المواهب"
تفاظ االح ن  إي هذا المفهوم. حيث مات تبن  وطالبت المنظ   ،التسعينات

خذ أ(. وقد 20مة)منظ   ة ألي  للميزة التنافسي   امصدر   ة يعد  بالمواهب البشري  
ه ال ن  أ إال  (، 7مة)ول المتقد  في الد   متسارع  هذا المفهوم في االنتشار بشكل 

 في دول العالم الثالث. بعيد ا عن االهتمامزال 
ع مات بجميا في المنظ  ا رئيس  ة دور  المواهب البشري   إدارة تؤد ي

 ؛ةمات الصناعي  وسيكون التركيز في هذه الدراسة على المنظ   إشكالها،
ة واالجتماعية في تنمية الجوانب االقتصادي   اا حيوي  دور   تؤد يها ن  إحيث 
ا يفرض ضغوط   ناعي  ر الص  التطو   ن  أ فضال  عن تحت مظل تها، للعاملين

جل أمن  الجاد  م عليها التخطيط والعمل ويحت   ،ماتة على هذه المنظ  يومي  
 ةد  وذلك من خالل اهتمامها بع ؛ولو لفترة من الوقت ،وقلبقاء في الس  ا

 ةمحور العملي   بوصفها ،االهتمام بالمواهب البشرية :برزهاأ لعل   أمور

إلدارة هذا  ؛ةمستقل   إدارةمن وجود  ومن هذا المنطلق ال بد   .اإلنتاجي ة
ه والمحافظة عليه داخل تنميت القدرة على تكون لها ،المورد البشري  

في  ،والمنافسة ،ةواالستمراري   ،وحتى تصبح قادرة على النم   ،ماتالمنظ  
 (. 1السريع) سم بالتغييرظل بيئة تت  

ة بموضوع غم من تزايد اهتمام الباحثين في الدول الغربي  وعلى الر  
نصيبه  هذا االهتمام لم يلق   ن  إف ،ة بشكل خاصإدارة المواهب البشري  

ة ،ة في العالم العربي  راسات اإلداري  ر في الد  الواف ة. عودي  في الس   خاص 
جاءت هذه الدراسة لتكشف واقع تطبيق نظام إدارة المواهب  لكلذ

 ياض.مدينة الر  ب عودي  الس   ناعي  الص   القطاعفي  ،البشرية

 :راسةمشكلة الد  
الي: ما واقع تطبيق ئيس الت  راسة في التساؤل الر  تكمن مشكلة الد  

 إدارةياض لنظام ة بمدينة الر  عودي  ة الس  ناعي  عمال الص  مات األمنظ  
 المواهب البشرية ؟

 :راسةالد   أسئلة
ة في المواهب البشري   إدارةما واقع تطبيق هو: راسة لد  لئيس ؤال الر  الس  إن  
ساؤالت الت  ؤال ع عن هذا الس  ويتفر  ؟ عودي  الس   ناعي  مات القطاع الص  منظ  
 لية:اة الت  الفرعي  
ة بين عناصر إدارة المواهب وجد عالقة ذات داللة إحصائي  تهل   .1

 -لتوافق مع استراتيجيات جهة العمل)االرتباط وا: ةالبشري  

mailto:msruh28@gmail.com


   عودي  الس   ناعي  ة على القطاع الص  ة: دراسة ميداني  م إدارة المواهب البشري  واقع تطبيق نظا

83 
 

ة إدارة شمولي   -ة لألدوار المختلفةاالستخدام لنماذج الكفايات الوظيفي  
االستثمار في تطوير  -ةالمواهب لجميع المستويات التنظيمي  

تكامل  -موهبة المناسبة في المكان المناسبوضع ال -الموهبة
مات منظ  ة في عناصر النجاح(، وبين نظام إدارة المواهب البشري  

 ؟عودي  الس   ناعي  القطاع الص  
حول  ،راسةنة الد  ة في إجابات عي  وجد فروق ذات داللة إحصائي  تهل  .2

 ناعي  القطاع الص  مات منظ  ة في عناصر إدارة المواهب البشري  
ل المؤه   -الديموغرافية والوظيفية: )العمر راتتعزى للمتغي   ،عودي  الس  

عدد سنوات الخبرة في الوظيفة  -ى الوظيفي  المسم   -العلمي  
 ة(؟الحالي  

راسة لعناصر نة الد  ة في إجابات عي  هل يوجد تأثير ذو داللة إحصائي   .3
ة في على نظام إدارة المواهب البشري  ، إدارة المواهب البشرية

 ؟عودي  الس   ناعي  اع الص  منظمات القط

 :راسةالد   أهمي ة
 : أهمهاراسة الحالية في عدد من الجوانب لعل تكمن أهمية الد  

   المواهب  إدارةلتطبيق نظام  ؛ر واضحستسهم نتائجها في تكوين تصو
 لكشف  ، و عودي  الس   ناعي  الص   الخاص  في القطاع لدى موظ   ةالبشري  

يمكن  رة في ذلك المستوى، ومن ثم  ة المؤث  ة والوظيفي  العوامل الشخصي  
االستفادة من هذه النتائج لتقديم توصيات من شأنها تحسين مستوى 

ثت راسات التي تحد  ا في الد  ح  هناك ش   أن  ة. كما المواهب البشري   إدارة
ة العربي ة منها.عن هذا الموضوع   خاص 

   على من الدراسات القالئل  ألن هاتكتسب هذه الدراسة أهميتها أيضا
التي تناولت موضوع   -حسب علم الباحث- ةمستوى الدول العربي  

، لذا عودي  الس   ناعي  الص   الخاص  في القطاع  ةالمواهب البشري   إدارة
ة جديدة لمكتبتنا هذه الدراسة إضافة علمي   ل أن تعد  فإنه من المؤم  

 ة. العربي  
   القرار  في إعطاء أصحاب ،راسةل أن تسهم نتائج هذه الد  من المؤم

ناعي  بالذات،  الخاص  في القطاع  ا لمستوى تطبيق ا علمي  يم  و تقالص 
في  -هذه الدراسة-أن تسهم  ة، ومن ثم  المواهب البشري   إدارةنظام 

وتحسينه،  الحيوي  القطاع هذا ظام في العمل على رفع مستوى هذا الن  
 واالهتمام بمشكالت العاملين الموهوبين على وجه الخصوص. 

  :راسةالد   أهداف
ف في محاولة التعر   ،لهذه الدراسة بصورة عامة ئيسل الهدف الر  يتمث  

 ؛يدركها العاملون حسبما المواهب البشرية إدارةواقع تطبيق نظام  إلى
لهذا  ةاألكاديمي  و ة الفجوة التطبيقي   محاولة من الباحث في سد  في وذلك 

راسات يد من الد  جراء المز إدراسات سابقة  عد ةلبت احيث ط الموضوع،
ويتم تحقيق هذا  .(11)ودراسة، (21)مثل دراسة :ةالمواهب البشري   إدارةحول 

ئيس الهدف التوصل إلى نتائج  ة التالية:من خالل األهداف الفرعي   الر 
 موضوعمات ظام في المنظ  ة حول طبيعة واقع تطبيق هذا الن  علمي  
ة إلى م مقترحات علمي  وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقدي ،راسةالد  
مدى وجود فروق إلى مات. وكذلك التعرف خذي القرار في تلك المنظ  مت  

ة راتهم الشخصي  راء المبحوثين حسب متغي  آة في ذات داللة إحصائي  
 ة.والوظيفي  

 :ظري  الن   اإلطار
 ،ةم  مهالقضايا العدد من بإدارة المواهب البشرية موضوع يرتبط ب

ن ماو  ،القضايانتحدث عن كل هذه  نأ نستطيع ال ،في هذا المقام هلكن    ا 
 إدارةة همي  أو  ،مفهومالتوضيح ها وهي: هم  أز على ن نرك  أنحاول س

ة الفرق بين إدارة المواهب البشري  و  ،مةة داخل المنظ  المواهب البشري  
 ونظام إدارة المواهب البشرية:

 : مفهومال
 ،إلدارةصين في مجال اراء المتخص  آالع على من خالل االط  

إلدارة المواهب د ل إلى مفهوم موح  بينهم في التوص  بيِّن ا ا اختالف   نجدفإن نا 
بالن ظر إلى ، ويمكن إرجاع ذلك إلى اختالف توجهات الباحثين ةالبشري  

عرض  رأى الباحث أن يتم   لكالمجاالت التي تجرى فيها البحوث.  لذ
إلدارة ل إلى مفهوم ص  للتو  ؛مها عدد من الباحثينبعض المفاهيم التي قد  

 :ةالمواهب البشري  
ز على اإلدارة التي ت رك  هي ة إدارة المواهب البشري   ن  أب (12)يرى

تترك ز في ها ن  أب (21)كما عرفه تنمية األفراد الموهوبين واالحتفاظ بهم.
االحتفاظ التطوير، و و االختيار، و مة على االستقطاب، قدرة المنظ  

تشير إلى مجموعة ها "ن  أب (2)اا عرفهر  خيأبالموظفين الموهوبين. و 
 مة لجذبوالمصم   ،مةات والمعايير المستخدمة من ق بل المنظ  العملي  

 ،لتلبية احتياجات العمل ؛والمحافظة عليها هاونشر  هاالموهبة وتطوير 
 في المستقبل".  ةاإلستراتيجي  وتحقيق األهداف 

القول  يمكنة ومن خالل التعريفات السابقة إلدارة المواهب البشري
 إلىجل الوصول أمن  ؛ومدروسة   مة  منظ   التي تقوم بجهود   اإلدارةها: ن  إ
ة المتاحة في فضل المواهب البشري  أعن طريق استقطاب ، زداء متمي  أ

 األمثل؛واستثمارها االستثمار  ،وتطويرها ،والمحافظة عليها ،وقالس  
 ة.لي  عامة بكفاءة وفالمنظ   أهدافتحقيق ل

 :ةالمواهب البشري   ارةإد أهمي ة
ا ة مهم جد  االحتفاظ بالمواهب البشري   ن  أد سباب تؤك  أ ةوجد عدت

 (11)عمال ومنها:في بيئة األ
تكاليف الحاجة إلى استبدال شخص من ذوي المهارات  عد  : ت  وال  أ

تكاليف استقطاب  :هاأهم   تكاليف عد ةحيث تشتمل على  ؛النادرة كبيرة  
 .لينالموظفين المؤه  
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قد ف ،فرادختيار األا عملي ةل في ا مخاطر تتمث  ا: هناك دائم  اني  ث
 مة.منظ  والالفرد  بين عدم وجود تناسب ثقافي  ل ؛مةتخسرهم المنظ  
 كبير حد   فية مات الخدمي  زة في المنظ  تعتمد الخدمة المتمي   ثالثا:

قة في العاملين الذين الث   إلىباإلضافة  ،ةعلى العالقات الشخصي  منها 
 .مةالحتياجات عمالء المنظ   مع إدراكهم ،مون الخدمةد  يق

الذين يملكون مهارات عالية  األفرادعدد قص في ا: الن  رابع  
 : أي كل العصري  تقديم الخدمة بالش  ، أولئك ال ذين لهم القدرة على ومناسبة

)الفهم المتكامل الحتياجات الزبون،  :بات العصربما يتناسب مع متطل  
الخدمة  إيصالرعة في اقي مع الزبون، الس  اء، التعامل الر  الجودة في األد

 (.هاوتسليم

 :ةة ونظام إدارة المواهب البشري  الفرق بين إدارة المواهب البشري  
إدارة المواهب البشرية تتكون من عدد من العناصر وهي: )االرتباط 

 االستخدام لنماذج الكفايات -والتوافق مع استراتيجيات جهة العمل
المستويات  ة إدارة المواهب لجميعشمولي   -ة لألدوار المختلفةفي  الوظي

وضع الموهبة المناسبة في  -االستثمار في تطوير الموهبة -التنظيمية
 (. جاحتكامل عناصر الن  ا خير  أو  -المكان المناسب

 ،والعمليات ،هو مجموعة من المدخالتفنظام إدارة المواهب البشرية:  اأم  
ا؛ التي تعمل مع بعض  ،ية الراجعةوالتغذ ،والمخرجات لتحقيق بعض 

 ة.ة فيما يتعلق بإدارة المواهب البشري  خاص   ،مةالمنظ   أهداف

  :ابقةراسات الس  الد  
على مجموعة من  ،(32)(Roman, 2011)جراها أفي دراسة 

، أفريقياحكومة كيب الغربية في جنوب  في مقاطعة الخزانة فيموظ  
ال تي دفعت ( معرفة األسباب 1) أهدافها: وكانت، ا( موظف  86وعددهم )

( الوصول إلى مفهوم 2) .مقاطعة الخزانةإلى الموظفين الموهوبين 
بعة من ق بل ة المت  ( معرفة المنهجي  3) .ةإلدارة المواهب البشري   عالمي  

تائج عدد من الن   إلىراسة المقاطعة إلدارة المواهب البشرية. وتوصلت الد  
 ىضدرة الموظفين الموهوبين للمقاطعة عدم الر  همها: من أسباب مغاأ

لى ، بالمخص صات المالي ة ة فيما يتعلقخاص   ،الوظيفي   عدم وجود وا 
ة والحياة بين الحياة الخاص   اإلخالل بالتوازن الطبيعي  ، وأخيرا  تدريب كاف  

 ة.الوظيفي  
 ،(8)(Beheshtifar et al., 2012)قام بها  أخرىوفي دراسة 
ة أولوي   بوصفهاإدارة المواهب البشرية  شف عن أهمي ةترك زت في الك

لى عدد من إ راسةقها.  وتوصلت الد  مات التي تطب  ة لنجاح المنظ  عصري  
الشركات التي تريد البقاء لفترة طويلة األجل هي  : إن  هاأهم  تائج من الن  

خاصة فيما يتعلق بإدارة المواهب  ،ناجحة إستراتيجيةالشركات التي لديها 
 ة.  شري  الب

 ,.Abd Nasir et al)في ماليزيا من قبل  أجريتوفي دراسة 
ة ( فهم ممارسات إدارة المواهب البشري  1) وكانت أهدافها: ،(5)(2012

( فحص 2) .ة في ماليزياركات القيادي  في شركتين من الش   هاوفحص
بعة إلدارة ات المت  ( تحديد المنهجي  3) .ةمفهوم إدارة المواهب البشري  

ة بإدارة ( تحديد المشاكل الخاص  0) .ة لتلك الشركتيناهب البشري  المو 
ممارسات إدارة المواهب  فاعلي ة( وأخيرا  تحديد 1) .ةالمواهب البشري  

هاتين  ن  إهمها: ألى عدد من النتائج من إ وتوصلت الدراسة البشرية.
بسبب ضغوط  ؛ةفي تطبيق برامج إدارة المواهب البشري   االشركتين بدأت

 ض لها، وأيضا  وجدت أن لكل  ة التي تتعر  ة والخارجي  عمال الداخلي  األ
 عامل مع تلك المواهب.  ة في الت  ة خاص  شركة منهجي  

 ،(55)(Ingram, 2013)ة تناولت دراسة وفي البيئة البولندي  
ة واألحداث المحتملة الداخلي   ،عن اكتشاف المستوى التنظيمي   ابحث  

ة تأثيرها على إدارة وكيفي   ،ةمواهب البشري  والخارجية لبرامج إدارة ال
قت الدراسة على عينة ب  ة. ط  البولندي   األعمالة بشركات المواهب البشري  

ة عد   إلى( موظف.  وتوصلت الدراسة 1444من الموظفين وعددهم )
 وهي: ة المحتملة: يوجد عدد كبير من األحداث الداخلي  أهمهانتائج من 

 إستراتيجية، ة، الهيكل التنظيمي  ثقافة التنظيمي  )مفهوم إدارة المواهب، ال
ة ة للشركة، وشخصي  ة، الحالة المالي  عمليات إدارة الموارد البشري   الشركة،
 وهي: أربعة من األحداث الخارجية المحتملةفضال  عن  ،الموظف(

ة، المنافسة في سوق العمل، وحالة ة، الثقافة المحلي  )الحالة االقتصادي  
على إدارة المواهب  كبير لها تأثير األحداثكل هذه سوق العمل( و 

 البشرية.
يم مستوى و تق ،(6)(Al Ruwaili, 2013)واستهدفت دراسة 

لعينة تضم نت اة. و السعودي   (البنوك)ة في تطبيق إدارة المواهب البشري  
جراء مقابلة إ تم   ،الموارد البشرية إدارة( مبحوثا من موظفي 16)

 ن  إ: أهمهاعدد من النتائج من  إلىلدراسة  ة معهم. وتوصلت اشخصي  
 ،والتدريب ،والتوظيف ،بع سياسة االستقطابتت   (البنوك)( من 71%)

 المحافظة عليهم.  في تعملو  (،البنوك)ة المتاحة في تلك للمواهب البشري  
واقع تطبيق عن  الكشف إلى ،(2)(3152صيام)دراسة  سعتو 

 تين:ولين في اإلدار ؤ نظر المسمن وجهة  ،نظام إدارة المواهب البشرية
في غزة. وتكونت العينة من  اإلسالمي ةالعليا والوسطى في الجامعة 

الجامعة.  وتوصلت في  واألكاديميين اإلداريينمن  ا( موظف  112)
هناك غموض في مفهوم  ن  إ: أهمهاعدد من النتائج من  إلىراسة  الد  

ة   ،الجامعةفي إدارة المواهب البشرية لدى العاملين  ق ما يتعل  في خاص 
 ة.                                                          ة لنظام إدارة المواهب البشري  للمبادئ الجوهري   بالتطبيق الفعلي  

 إلى، فهدفت Rani and Jyoti, 2014((21))ا دراسة )م  أو 
 لىإلت الدراسة وتوص   .نواتجهابات إدارة المواهب البشرية و كشف مسب  

ك فروق بين ممارسات إدارة الموارد لهنا ن  إها: هم  أعدة نتائج من 
ة. كما وجدت الدراسة وممارسات إدارة المواهب البشري   ،ةة التقليدي  البشري  

، التزام اإلستراتيجيةة هي: بات ممارسة إدارة المواهب البشري  من مسب   ن  أ
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نواتج ممارسة إدارة  ف، وأن من أهممشاركة الموظ  أخير ا اإلدارة العليا، و 
 د.   ة هو األداء الجي  المواهب البشري  

التي  ، العوامل  (24)(Muhoho, 2014ن دراسة قام بها )بي  وت  
 ر على االحتفاظ بالموظف في بيئة العمل في القطاعين العام  تؤث  

نة من موظفي الشركات راسة على عي  قت الد  طب  وقد في تنزانيا.  والخاص  
عدة نتائج من  إلىراسة لت الد  . وتوص  ا( موظف  84) التنزانية وعددهم

معدل دوران العمل مرتفع في تلك القطاعات، ومن األسباب  ن  إها: هم  أ
الفوائد، و ، المخص صات المالي ة للموظ فتي ساعدت على ذلك انخفاض ال  

 ة.  وضعف العدالة التنظيمي  
 ، تقييم مستوىHana and Lucie)(11) ,2015 (واهتمت دراسة

قت ب  ( شركة في التشيك. ط  144تطبيق نظام إدارة المواهب البشرية في )
ة. وتوصلت الموارد البشري   إدارةصين في نة من المتخص  راسة على عي  الد  

شركة من الشركات  لكل   ه توجدن  إ: أهم هاة نتائج من عد   إلىالدراسة 
من  %14 ن  إحيث  ،ةإدارة المواهب البشري  في ة خاص   المستهدفة فلسفة  

بع سياسة من الشركات تت   %11بع فلسفة ثابتة، الشركات المستهدفة تت  
 ة.  تطويري  

، تصميم (28)(Wahyuningtyas, 2015واستهدفت دراسة )
إلى التركيز  إضافةة. متكامل لنظام إدارة المواهب البشري   نموذج مفاهيمي  
عدة نتائج  ىإلة إلدارة نظام الموهبة.  وتوصلت الدراسة على دورة عملي  

 نموذج هي: العمل على استقطاب المواهباألمكونات هذا  ن  إ: أهم هامن 
 ، وكيفية االحتفاظ بتلك المواهب.تهاتطوير تلك المواهب وتنميو ، هاوجذب

 ,.Hejase et alوتستعرض دراسة جديدة من نوعها قام بها )
 ةشري  ستراتيجيات نظام إدارة المواهب البإكشف  إلى، وهدفت (13)(2016
ة في تطبيق الخطوات الفاعلة دور إدارة الموارد البشري   وكشف ه،وممارسات

( 34راسة على موظفي )قت الد  ب  ط  وقد ة. لنظام إدارة المواهب البشري  
( %87) ن  إها: هم  أعدة نتائج من  إلىة. وتوصلت الدراسة شركة لبناني  

ة لديها بناني  مات اللالمنظ   أن   نمن الموظفين في تلك الشركات يعتقدو 
ما  تأكيدد من المبادرات إلدارة الموهبة. كما توصلت الدراسة إلى يعدال

دول الشرق  أن  ذلك  ،ةلت إليه األبحاث السابقة في المنطقة العربي  توص  
مرحلة التغيير خالل تجاوزها وذلك من  ؛بمرحلة تغيير األوسط تمر  

 وهبة.  إلى مرحلة إدارة الم ،ةللموارد البشرية التقليدي  

 :رات الدراسةمتغي  
وذلك  ،هذه الدراسة أهدافبما يتناسب مع  اإجرائي  رات تم تعريف المتغي  

 الي:حو الت  الن   وفق
االرتباط مع  وهي: ،ةعناصر إدارة المواهب البشري  : أوال  

ة الخاص   اإلستراتيجية: مدى ارتباط معها والتوافق ستراتيجيات جهة العملإ
 مة.ة للمنظ  العام   اإلستراتيجيةمع  هاة وتوافقري  بإدارة المواهب البش

: مدى استخدام ة لألدوار المختلفةاالستخدام لنماذج الكفايات الوظيفي  

 ،خطيط)كنماذج الت   :ألداء العمل ةمة لنماذج الكفايات الوظيفي  المنظ  
شمولية إدارة المواهب لجميع  وغيرها(. ،والحوافز ،والوصف الوظيفي

مة على تزويد كل مستوى : مدى حرص المنظ  ةظيمي  المستويات التن
االستثمار في تطوير  مة بالكفاءات الموهوبة التي يحتاجها.بالمنظ   إداري  
مكاناتمة في تطوير قدرات : مدى استثمار المنظ  الموهبة األفراد  وا 

: مدى وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب الموهوبين لديها.
على وضع الموهبة المناسبة  الذي ينص   اإلداري   تطبيق المنظمة للمبدأ

مات : مدى توافر مقو  جاحتكامل عناصر الن  في المكان المناسب. 
دة، القيادة الفاعلة، معة الجي  ة ) مثل الس  جاح إلدارة المواهب البشري  الن  

دة( للوصول إلى األداء صال الجي  المرن، وعناصر االت   الهيكل التنظيمي  
 اجح. الن  

ة: هو عبارة عن مجموعة من ا: نظام إدارة المواهب البشري  ثاني  
التي تعمل مع  ،اجعةوالتغذية الر   ،والمخرجات ،اتوالعملي   ،المدخالت

ا؛بعض ق بإدارة تعل  ت تلك ال تيخاصة  ،مةهداف المنظ  ألتحقيق  ها بعض 
 ة.المواهب البشري  

 :راسةنموذج الد  أ
ن أ ل عناصر تمث   ،ت مستقلةراسة من ستة متغيرانموذج الد  يتكو 

ة،  ومتغير تابع واحد يمثل نظام إدارة المواهب إدارة المواهب البشري  
 (:1كل رقم )ة كما يوضح الش  البشري  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: أنموذج الد راسة5لشكل رقم )ا

 :منهجية الدراسة
المنهج الوصفي  التحليلي  باستخدام ة على راسة الحالي  اعتمدت الد  

 .الستقصائي  االمنهج 

 قلةرات المست  المتغي  
   وافق مع االرتباط والت
 .ستراتيجيات جهة العملإ
  االستخدام لنماذج الكفايات

 الوظيفية لألدوار المختلفة
  ة المواهب لجميع شمولية إدار

 .ةالمستويات التنظيمي  
 االستثمار في تطوير الموهبة. 
  وضع الموهبة المناسبة في

 .المكان المناسب

   جاحتكامل عناصر الن. 

 ابعر الت  المتغي  
نظام إدارة المواهب 

 ةالبشري  
 –)مدخالت

 مخرجات( -اتعملي  
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  :نةعي  المجتمع و ال
 ناعي  الص   راسة من العاملين في القطاع الخاص  ن مجتمع الد  يتكو  

 ناعية ة الص  الخاص   ياض. ويبلغ عدد المنظماتبمدينة الر   عودي  الس  
ة ا إلمكانات الباحث التقني  . ونظر  (0)( مؤسسة48مدينة الرياض)

 ؛ناتخدم الباحث أسلوب العي  راسة، استولكبر حجم مجتمع الد   ،ةوالمادي  
نة، فقد اعتمد راسة. وبالنسبة لنوع العي  ة بالد  لتجميع البيانات الخاص  

ة البسيطة في اختيار مفردات مجتمع نة العشوائي  الباحث على العي  
من الفئات المختلفة من العاملين في عشر من المنظمات  ،راسةالد  

 بيق الدراسة الحالية. مجال تط -مدينة الرياضبة ة الصناعي  الخاص  
عندما ذكر  (20)وردهأنة، فقد تم االعتماد على ما ولتحديد حجم العي  

راسة، كان حجم مجتمع الد   امهم ،( مفردة360ي الباحث اختيار )يكف هبأن  
يفوق الحد األدنى وهو  وللحصول على عدد كاف   ،وبناء على ذلك

ولي ؤ سوبمساعدة م ( استبانة.044قرر الباحث توزيع ) ؛( استبانة360)
راسة نة الد  تم اختيار مفردات عي   ،األجهزةة في تلك العالقات العام   إدارات

ة. وقد ساعد في توزيع االستبانات عدد من مساعدي بطريقة عشوائي  
 عامل مع توزيع االستبانات واستعادتها. ة الت  بين على كيفي  الباحث المدر  

 :داة الدراسةأ
جريت بعض أ، و (3)المستخدمة في دراسة تم االستعانة باالستبانة

راسة الحالية. الد   أهدافبما يتالءم مع  ،التعديالت على عبارات االستبانة
مة احتوى على مقد   ل:الجزء األو   :أجزاءوتتكون االستبانة من ثالثة 

وتعريف مختصر إلدارة المواهب  ،والغرض منها ،شملت عنوان الدراسة
مع التنويه على  ،ة عند تعبئة االستبيانالموضوعي  ة و ة الدق  وأهمي   ،ةالبشري  
الجزء  البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. ن  الت ام ة ألة السري  

راسة وهي نة الد  واشتمل على عدد من الخصائص لمفردات عي   اني:الث  
، وعدد سنوات الخبرة في ى الوظيفي  ، المسم  ل العلمي  )العمر، المؤه  
: موزعة كالت الي( عبارة 01يحتوي على ) الث:الجزء الث  ة(.ي  الوظيفة الحال
( تقيس 10-6، العبارات )االرتباط والتوافق( تقيس 7-1العبارات )

ة ( تقيس شمولي  21-11ف لنماذج الكفايات، العبارات )االستخدام المكث  
( تقيس االستثمار في تطوير الموهبة، 26-22العبارات ) المواهب، إدارة

( تقيس وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، 30-21)العبارات 
-03ا العبارات )خير  أجاح، و ( تقيس تكامل عناصر الن  02-31العبارات )

الث باستخدام أسئلة وتم قياس الجزء الث   الموهبة. إدارة( تقيس نظام 01
 .دة باستخدام مقياس "ليكرت" الخماسي  متعد  

  :ةالمعالجة اإلحصائي  
تم االعتماد على و (، SPSS) م البرنامج اإلحصائي  تم استخدا

البيانات  إلىف ة البسيطة، للتعر  والجداول التكراري   ،ةسب المئوي  الن  
راسة، كما تم استخدام بعض االختبارات نة الد  ة لمفردات عي  الخاص  

رات ومستويات قياسها، حيث تم نظرا  الختالف طبيعة المتغي   ؛ةاإلحصائي  

، ق من ثبات االستبانةللتحق   ؛معامل ألفا كرونباخ: كل  من استخدام
، ساق بنود االستبانة الداخلي  للتأكد من ات   ؛معامل ارتباط بيرسونو 
فروق ذات ال للكشف  عن ؛تحليل التباين األحادي  يوضح اختبار )ف( ف
جاهات مفردات بين ات  وذلك  -في حال  وجودها– ةحصائي  اإلداللة ال
 بدورها تيال  و  ،ة والوظيفيةراتهم الشخصي  ف متغي  راسة باختالنة الد  عي  

ا تنقسم إلى أكثر من فئتين جاهات لمعرفة ات  ف "Scheffe"اختبار ، أم 
عناصر  إلىد: وذلك للتعرف تحليل االنحدار المتعد  وأخير ا ، الفروق

المواهب  إدارةؤ بدرجة نظام المواهب البشرية التي تسهم في التنب  
 ة للمرؤوسين.البشري  

 صدق األداة: 
رات وقدرتها على قياس متغي  الظ اهري  التحقق من صدق االستبانة  بعد
عبارة من  تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل   ،راسةالد  

 ،ة للعنصر الذي تنتمي إليه العبارةرجة الكلي  بالد   ،عبارات االستبانة
 (:1) رقم يوضح الجدولحسبما 

    لستبانةالد ال على صدق ارتباط ل امعامل  (: 5رقم) جدول
 معامل الرتباط عدد البنود العناصر

 **4.63 01 االستبانة ككل

 ةقيم ن  أ (1)رقم ضح من الجدول يت     4.41* دالة عند مستوى 
مما يعني وجود درجة عالية من  ؛ةموجبة ودال   ةمعامل االرتباط هي قيم

 دق لفقرات المقياس.ة من الص  بما يعكس درجة عالي ،ساق الداخلي  االت  
 ،راسة من خالل اختبار معامل الثباتد من ثبات أداة الد  أك  الت   تم  

 (. 2) رقم موضح في جدول كماباستخدام طريقة ألفا كرونباخ  
 على أن   وهذا يدل   ؛بات عال  معامل الث   ( أن  2)رقم ضح من الجدوليت  

 نا مننيمك  مر ال ذي األ ،باتع بدرجة عالية من الث  االستبانة تتمت  
 راسةللد   طبيق الميداني  االعتماد عليها في الت  

 ألفا كرونباخثبات معامل (: 3رقم) جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد البنود العناصر

 4.64 7 ستراتيجيات جهة العملإاالرتباط والتوافق مع 

ة لألدوار الستخدام لنماذج الكفايات الوظيفي  ا
 4.78 7 المختلفة

ة إدارة المواهب لجميع المستويات مولي  ش
 4.71 7 ةالتنظيمي  

 4.61 7 االستثمار في تطوير الموهبة

 4.61 8 وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب

 4.64 6 جاحتكامل عناصر الن  

 4.68 7 ةنظام إدارة المواهب البشري  

 4.18 01 ي لألداةالثبات الكل  
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 ثبات الداة  :
ة: اقتصرت هذه الدراسة على الحدود الموضوعي   :راسةد  .حدود ال

 ،ةالمواهب البشري   إدارةجاهات العاملين نحو واقع تطبيق معرفة ات  
 ياض.بمدينة الر   عودي  الس   الصناعي   الخاص  لموظفي القطاع 
: تم تطبيق هذه الدراسة الميدانية خالل العام ةالزمني  الحدود 

 .م2418
مات منظ  راسة على موظفي تطبيق هذه الد  ة: تم الحدود المكاني  

 ياض.بمدينة الر   عودي  الس   ناعي  الص   الخاص  القطاع 
 :األسئلةواختبار  نتائج التحليل اإلحصائي  

 راسة:نة الد  أول: وصف عي  

ة التي تم جمعها عن المبحوثين بواسطة من خالل البيانات األولي  
تحديد  تم   ، فقدةارات اإلحصائي  ل من االستبانة، وباستخدام التكر الجزء األو  

 (:3)رقم راسة كما هو موضح في الجدول بعض الخصائص لمجتمع الد  
 (: توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم الشخصية والوظيفية2جدول رقم )

 سبةالن   العدد صنيفالت   راتالمتغي   النسبة العدد صنيفالت   المتغيرات          

سنة  34 العمر
 10.1 212 فأقل

 لالمؤه  
 العلمي   

ثانوية 
عامة فما 

 دون
82 11.6 

 31من 
إلى أقل من 

 سنة 04
 82.6 208 بكالوريوس 31.8 120

 01من 
إلى أقل من 

 سنة 14
38 1.2 

دراسات 
 13.6 10 عليا

 11من 
 7.7 34 أخرى 1.1 24 سنة فأكثر

 ىالمسم  
 0.8 16 مدير عام الوظيفي   

عدد 
سنوات 
 الخبرة 
في 

ة الوظيف
 ةالحالي  

سنوات  1
 17.1 227 فأقل

 13.1 13 مدير إدارة

إلى  8من 
أقل من 

 سنوات 14
17 20.7 

 11.8 81 رئيس قسم

 11من 
إلى أقل 

 11من 
 سنة

07 12.4 

موظف 
 88.3 284 إداري

 18من 
 1.0 21 سنة فأكثر

 (312) المجموع

راسة د  ( من أفراد عينة ال212) أن   ( ما يلي:3) رقم الجدول يوضح
وهم  ،قلأسنة ف 34ما بين  أعمارهمتتراوح وال ذين  %10لون ما نسبته يمث  

  ن  أويأتون في المرتبة األولى. كما  ،راسةالفئة األكثر من أفراد عينة الد  

يحملون مم ن  %63لون ما نسبتهراسة يمث  نة الد  ( من أفراد عي  208)
ويأتون في  ،راسةنة الد  وهم الفئة األكثر من أفراد عي   ،البكالوريوسدرجة 

( 284ضح أن )ت  يف ،ى الوظيفي  ق بالمسم  ما يتعل  في أماالمرتبة األولى. 
اهم مسم  مم ن  %88لون ما نسبتهيمث   ال ذين راسةنة الد  من أفراد عي  

 ،راسةنة الد  ( وهم الفئة األكثر من أفراد عي  إداري   ف)موظ   الوظيفي  
( من أفراد عينة الدراسة 227) ن  إا فخير  أو ويأتون في المرتبة األولى. 

 ،أقلفعدد سنوات خدمتهم خمس سنوات مم ن  %16 لون ما نسبتهيمث  
 ويأتون في المرتبة األولى.  ،راسةنة الد  وهم الفئة األكثر من أفراد عي  

 راسة:عن تساؤلت الد   اإلجابةثانيا: 

االر ئيس: ؤال الس   عنلإلجابة  ة بي  طات الحسااقام الباحث بحسااب المتوس 
راسااة، وترتياااب عنصاار ماان عناصااار أداة الد   ة لكااال  واالنحرافااات المعياري اا

اا اتنازلي اا تلااك العناصاار ط الحسااابي. ولتسااهيل تفسااير النتااائج وفااق المتوس 
بنود األداة.  عنلتحديد مستوى اإلجابة  ؛الياستخدم الباحث األسلوب الت  

، 3حايااد ، م0فااق ا، مو 1حيااث تاام إعطاااء وزن للباادائل: )موافااق تمامااا  
(، ثاام تاام تصاانيف تلااك اإلجابااات 1، غياار موافااق إطالقااا  2غياار موافااق 

طااول إلااى خمسااة مسااتويات متساااوية الماادى ماان خااالل المعادلااة التاليااة: 
=  5( ÷ 5-5= ) عادد بادائل األداة÷ أقل قيمة(  -الفئة   )أكبر قيمة

 (.0الموضح في جدول رقم )ولنحصل على التصنيف  1.81
 لفئات ازيع تو  (: 4رقم) جدول

 الوصف
مدى 

 الوصف المتوسطات
مدى 

 الوصف المتوسطات
مدى 

 المتوسطات

 0.24 – 3.01 موافق 1.44 – 0.21 موافق تماما  
غير موافق 
 إطالقا  

1.44 – 
1.64 

   2.84 – 1.61 غير موافق 3.04 – 2.81 محايد

 :إليهال التوص   تائج التي تم  يوضح الن   (1رقم )والجدول 
راسة نة الد  ة وترتيبها تنازليًا إلجابات عي  طات الحسابي  المتوس    (:5رقم) جدول

 ة تطبيق إدارة المواهب البشري   حول واقع

ط* المتوس   العناصر
 الحسابي

النحراف 
 المعياري  

 الترتيب

 1 4.81 3.81 وافق االرتباط والت  

 2 4.82 3.80 االستخدام لنماذج الكفايات 

 0 4.11 3.10 ة إدارة المواهب شمولي  

 7 4.72 3.36 االستثمار في تطوير الموهبة

 3 4.87 3.18 وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب

 1 4.80 3.12 جاحتكامل عناصر الن  

 8 4.73 3.07 نظام إدارة المواهب البشرية

ة لواقع تطبيق إدارة المواهب الدرجة الكلي  
  4.13 3.13 ةالبشري  

 تدرجا 1* المتوسط من 
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 إدارةة لواقع تطبيق نظام الدرجة الكلي   ن  أ( 1يوضح الجدول رقم )
 أفراد ن  أمما يعني  ،(3.13ة جاءت بمتوسط حسابي )المواهب البشري  

ق في نظام المواهب البشرية مطب   أن  راسة موافقين على نة الد  عي  
ما حسب ةة جاءت مرتبعناصر إدارة المواهب البشري   أن  . كما منظماتهم

 (.1وضح في الجدول رقم )هو م
لؤال الس   عنلإلجابة  قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون : األو 

إدارة  عناصرجميع نة على عي  اللقياس العالقة بين درجات إجابات أفراد 
، وبين درجات إجاباتهم على عناصر نظام إدارة المواهب البشري ة الست ة

 :إليهال التوص   تائج التي تم  يوضح الن   (8رقم )ة، والجدول المواهب البشري  
معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجات إجابات أفراد  (: 6رقم) جدول

وبين درجات إجابتهم على نظام إدارة المواهب البشري ة  على عناصر راسةنة الد  عي  
 ةإدارة المواهب البشري  

معامل  العناصر
 الرتباط

 وصف العالقة

 طردية )موجبة( 4.1612 توافق االرتباط وال

 طردية )موجبة( 4.1713 االستخدام لنماذج الكفايات 

 طردية )موجبة( 4.1413 ة إدارة المواهب شمولي  

 طردية )موجبة( 4.1314 االستثمار في تطوير الموهبة
وضاااااااع الموهباااااااة المناسااااااابة فاااااااي 

 طردية )موجبة( 4.8076 المكان المناسب

 طردية )موجبة( 4.8666 جاحتكامل عناصر الن  

 (1.15)هي عنصر  لكل لةمستوى الدل  

ة )موجبة( بين درجات ( أن هناك عالقات طردي  8) رقم الجدول يوضح
إدارة المواهب البشري ة  عناصرجميع  على ،راسةنة الد  إجابات أفراد عي  

 وبين درجات إجاباتهم على عنصر نظام إدارة المواهب البشرية.الستة، 
على  مات دل  ما ارتفع تطبيق تلك العناصر بتلك المنظ  ه كل  ن  ومعنى هذا أ

 د.ة يعمل بشكل جي  نظام إدارة المواهب البشري   أن  
قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين  : انيالث   لإلجابة على السؤال

األحادي )ف( لداللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين، وذلك 
نة الدراسة حول نظام إدارة المواهب ي إجابات عي  الفروق ف إلىللتعرف 
ر باختالف كل متغي   ،عودي  الس   ناعي  ة في منظمات القطاع الص  البشري  

ى المسم   -المؤهل العلمي -: )العمرالشخصي ة والوظيفي ةرات من المتغي  
ة(، والجداول التالية عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالي   -الوظيفي  
 :إليهال التي تم التوص   تائجتوضح الن  

 الفروق باختالف العمر:
جميع عناصر ( أن قيم )ف( غير دالة في 7)رقم الجدول  يوضح

ة لواقع تطبيق إدارة الدرجة الكلي   إدارة المواهب البشري ة الست ة، بما في ذلك
 ،ة، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةالمواهب البشري  

راسة حول نظام إدارة المواهب البشرية في منظمات الد  نة عي   إجاباتبين 
 في تلك العناصر، تعود الختالف العمر. عودي  الس   ناعي  القطاع الص  

نظام إدارة  اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق حول (: 7رقم) دولج
 ة باختالف العمرالمواهب البشري  

 العناصر
مصدر 

 باينالت  

مجمو 
ع 

المربعا
 ت

ات درج
 ةالحري  

متوسط 
قيمة  عاتالمرب  

 ف
مستوى 

 للةالد  

االرتباط 
 والتوافق 

بين 
 4.07 3 1.02 المجموعات

1.11 4.301 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

181.
11 366 4.03 

االستخدام 
لنماذج 
 الكفايات 

بين 
 4.70 3 2.22 المجموعات

1.18 4.124 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

108.
03 

366 4.36 

ة شمولي  
إدارة 

 المواهب 

بين 
 4.07 3 1.01 المجموعات

1.37 4.211 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

132.
12 366 4.30 

االستثمار 
في تطوير 

 الموهبة

بين 
 4.01 3 1.30 المجموعات

4.67 4.016 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

111.
27 366 4.11 

وضع 
الموهبة 
المناسبة 

في المكان 
 المناسب

بين 
 4.83 3 1.66 المجموعات

1.02 4.238 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

171.
14 366 4.00 

تكامل 
عناصر 

 جاحالن  

بين 
 4.16 3 1.73 المجموعات

1.02 4.238 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

117.
07 366 4.01 

نظام إدارة 
المواهب 
 ةالبشري  

بين 
 المجموعات

2.11 3 4.72 
1.30 4.282 

داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعت

247.
13 366 4.10 

الدرجة 
ة لواقع الكلي  
ق إدارة تطبي

المواهب 
 البشرية

بين 
 المجموعات

1.14 3 4.14 

1.76 4.114 
داخااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

141.
24 

366 4.26 
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اختبار تحليل التباين  (: 8رقم) الفروق باختالف المؤهل العلمي:جدول
ة باختالف األحادي لدللة الفروق حول عناصر إدارة المواهب البشري  

 ل العلمي  المؤه  

 العناصر
مصدر 

 باينت  ال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ةالحري  

متوسط 
 عاتالمرب  

قيمة 
 ف

مستوى 
 للةالد  

 االرتباط والتوافق

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 2.12 3 8.31 المجموعات

1.12 4.442 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

184.28 366 4.01 

االساااااااتخدام لنماااااااااذج 
 الكفايات

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 4.86 3 2.41 المجموعات

1.61 4.101 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 4.36 366 108.84 المجموعات

ة إدارة شااااااااااااااااااااااااااااااااااامولي  
 المواهب

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 4.01 3 1.08 المجموعات

1.02 4.238 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 4.30 366 132.07 المجموعات

االستثمار في تطوير 
 الموهبة

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 المجموعات

4.68 3 4.21 
4.18 4.803 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 4.12 366 111.70 المجموعات

وضاااااااااااااااع الموهباااااااااااااااة 
المناساابة فااي المكااان 

 المناسب

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 4.81 3 2.47 المجموعات

1.17 4.117 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 4.00 366 171.31 المجموعات

تكامااااااااااااال عناصااااااااااااار 
 جاحالن  

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 4.73 3 2.16 المجموعات

1.71 4.106 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

117.42 366 4.01 

نظااااام إدارة المواهااااب 
 ةالبشري  

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 1.40 3 3.13 المجموعات

1.18 4.111 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 4.13 366 248.10 المجموعات

ة لواقاااع درجاااة الكلي اااال
تطبيق إدارة المواهب 

 ةالبشري  

باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 
 4.82 3 1.68 المجموعات

2.21 4.467 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 4.26 366 146.61 المجموعات

ة في العناصر: ( أن قيم )ف( غير دال  6) رقم ضح من الجدوليت  
)االستخدام لنماذج الكفايات، شمولية إدارة المواهب، االستثمار في تطوير 

وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، تكامل عناصر الموهبة، 
ة لواقع تطبيق ة(، وفي الدرجة الكلي  جاح، نظام إدارة المواهب البشري  الن  

ة، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إدارة المواهب البشري  
ة في نة الدراسة حول نظام إدارة المواهب البشري  عي   إجاباتإحصائية بين 

في تلك العناصر، تعود الختالف  عودي  الس   ناعي  منظمات القطاع الص  
ة قيمة )ف( دال   ( أن  6)رقم المؤهل العلمي.   كما يتضح من الجدول 

في عنصر)االرتباط والتوافق(، مما يشير إلى وجود  4.41عند مستوى 
 راسة حول نظام إدارةنة الد  عي   إجاباتة بين فروق ذات داللة إحصائي  

في هذا  عودي  الس   ناعي  ة في منظمات القطاع الص  المواهب البشري  
. وباستخدام اختبار شيفيه العنصر، تعود الختالف المؤهل العلمي  

 (:1)رقم  للكشف عن مصدر تلك الفروق جدول
اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق حول نظام إدارة المواهب (: 9رقم) جدول

 علمي  ل الة باختالف المؤه  البشري  

ط المتوس   ل العلمي  المؤه  
 الحسابي  

 الفرق لصالح أخرى

 بكالوريوس * 3.86 بكالوريوس

 دراسات عليا * 3.62 دراسات عليا

  4.41وجود فروق دالة عند مستوى  * تعني
حو على الن   4.41( وجود فروق دالة عند مستوى 1)يوضح الجدول رقم 

نة توافق بين أفراد العي  االرتباط وال ة في عنصرفروق دال   التالي:
الحاصلين على )مؤهالت أخرى(، وبين أفراد العينة الحاصلين على 

نة الحاصلين على )بكالوريوس(. )بكالوريوس(، وذلك لصالح أفراد العي  
نة االرتباط والتوافق بين أفراد العي   ة في عنصركما توجد فروق دال  
نة الحاصلين على الت أخرى(، وبين أفراد العي  الحاصلين على )مؤه  

)دراسات عليا(، وذلك لصالح أفراد العينة الحاصلين على )دراسات 
 عليا(.

ة في العناصر: ( أن قيم )ف( غير دال  14) يوضح الجدول رقم
)االستثمار في تطوير الموهبة، وضع الموهبة المناسبة في المكان 

لواقع ة ة(، وفي الدرجة الكلي  المناسب، ونظام إدارة المواهب البشري  
ة، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات تطبيق إدارة المواهب البشري  

راسة حول نظام إدارة المواهب نة الد  عي   إجاباتة بين داللة إحصائي  
في تلك العناصر،  عودي  الس   ناعي  مات القطاع الص  ة في منظ  البشري  

 ( أن قيم14) رقم الجدول يوضح. كما ى الوظيفي  تعود الختالف المسم  
في العناصر: )االرتباط والتوافق ،  4.41ة عند مستوى )ف( دال  

ة إدارة المواهب، وتكامل عناصر االستخدام لنماذج الكفايات، شمولي  
 إجاباتة بين جاح(، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي  الن  
مات القطاع ة في منظ  راسة حول نظام إدارة المواهب البشري  نة الد  عي  
 ، تعود الختالف العناصرفي تلك  عودي  الس   عي  ناالص  
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. وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن مصدر تلك الوظيفي   ىلمسم  
 (:11)رقم الفروق جدول 

 :ى الوظيفي  الفروق باختالف المسم  
لدللة الفروق حول عناصر إدارة  باين األحادي  اختبار تحليل الت  (: 51رقم) جدول

 ى الوظيفيف المسم  ة باختالالمواهب البشري  

 باينمصدر الت   العناصر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ةالحري  

متوسط 
 عاتالمرب  

 قيمة ف
مستوى 

 للةالد  

االرتباااااااااااااااااااااااااط 
 4.408 2.74 1.10 3 3.01 بين المجموعات والتوافق 

   4.02 366 183.24 داخل المجموعات 
االسااااااااااااااااتخدام 
لنمااااااااااااااااااااااااااااااذج 

 الكفايات 

 1.10 3 3.01 بين المجموعات
3.43 4.421 

 4.37 366 101.20 داخل المجموعات

ة إدارة شاااااامولي  
 المواهب 

 4.12 3 2.78 بين المجموعات
2.72 4.400 

 4.30 366 131.17 داخل المجموعات
االستثمار فاي 
تطااااااااااااااااااااااااااااااوير 

 الموهبة

 4.03 3 1.21 بين المجموعات
4.63 4.078 

 4.11 366 111.32 داخل المجموعات

وضاااااااااااااااااااااااااااااااااع 
الموهباااااااااااااااااااااااااااة 

اساااابة فااااي المن
المكااااااااااااااااااااااااااااااان 

 المناسب

 4.61 3 2.10 بين المجموعات

1.12 4.121 
 4.00 366 174.61 داخل المجموعات

تكاماااااااااااااااااااااااااااااااال 
عناصاااااااااااااااااااااااار 

 جاحالن  

 1.11 3 3.32 بين المجموعات
2.71 4.403 

 4.04 366 111.66 داخل المجموعات

نظاااااااااااااااام إدارة 
المواهاااااااااااااااااااااااب 

 ةالبشري  

 4.11 3 1.13 بين المجموعات
4.11 4.018 

 4.10 366 246.10 داخل المجموعات

ة الدرجااة الكلي اا
لواقااااع تطبيااااق 
إدارة المواهب 

 ةالبشري  

 4.477 2.34 4.80 3 1.13 بين المجموعات

 146.77 داخل المجموعات 
3
6
6 

4.26   

اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق حول عناصر إدارة المواهب  (: 55رقم) جدول
 ظيفي  ى الو ة باختالف المسم  البشري  

 العناصر
 المسمى

 الوظيفي   
 طالمتوس  

 الحسابي   

 مدير

 عام 

 مدير

 إدارة 

رئيس 
 قسم

ف موظ  
 إداري  

 الفرق 
 لصالح

االرتباط والتوافاق 
** 

 *    3.16 مدير عام
 مدير عام

االساااااااااااااااااااااااااااااتخدام 
 لنماذج الكفايات 

  *   0.40 مدير عام
 مدير عام

ة إدارة شاااااااااااااااااامولي  
 مدير عام  *   3.78 مدير عام المواهب **

تكامااااال عناصااااار 
 مدير عام  * * * 3.12 مدير عام جاح**الن  

** تم استخدام اختبار    4.41ة عند مستوى * تعني وجود فروق دال  
ن اختبار ( للكشف عن مصدر الفروق لعدم تمك  LSDأقل فرق دال )

 شيفيه من الكشف عنها
ى عل 4.41ة عند مستوى ( وجود فروق دال  11)يوضح الجدول رقم

وافق بين أفراد االرتباط والت   ة في عنصرتوجد فروق دال   حو التالي:الن  
(، وبين أفراد العينة في وظيفة )مدير ف إداري  نة في وظيفة )موظ  العي  

انة في وظيفة )مدير عام(. عام(، وذلك لصالح أفراد العي    ويوضح أيض 
نة راد العي  ة في عنصر االستخدام لنماذج الكفايات بين أففروق دال   وجود

نة في وظيفة )مدير عام(، وذلك في وظيفة )رئيس قسم(، وبين أفراد العي  
ة في نة في وظيفة )مدير عام(. كما توجد فروق دال  لصالح أفراد العي  
نة في وظيفة )رئيس قسم(، ة إدارة المواهب بين أفراد العي  عنصر شمولي  
نة في لح أفراد العي  نة في وظيفة )مدير عام(، وذلك لصاوبين أفراد العي  

ة في عنصر تكامل عناصر ا توجد فروق دال  خير  أو  وظيفة )مدير عام(.
ف نة في وظيفة )مدير إدارة، رئيس قسم، موظ  جاح بين أفراد العي  الن  

نة في وظيفة )مدير عام(، وذلك لصالح أفراد (، وبين أفراد العي  إداري  
 نة في وظيفة )مدير عام(.العي  

 ة:عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالي  الفروق باختالف 
لدللة الفروق حول عناصر إدارة  باين األحادي  اختبار تحليل الت  (: 53رقم) جدول

 ةة باختالف عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالي  المواهب البشري  

 العناصر
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  المربعات

 ف
مستوى 

 لةالدل 

االرتباط 
 والتوافق 

بين 
 4.06 3 1.00 المجموعات

1.1
3 4.336 

داخل 
 4.03 366 181.17 المجموعات

االستخدام 
لنماذج 
 الكفايات 

بين 
 4.72 3 2.11 المجموعات

1.1
4 4.134 

داخااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعات

108.14 366 4.36 

شمولية إدارة 
 المواهب 

بين 
 1.11 3 1.68 المجموعات

1.1
2 

4.441 
داخااااااااااااااااااااااااااال 
 4.33 366 126.47 المجموعات

االستثمار 
في تطوير 

 الموهبة

بين 
 1.43 3 3.14 المجموعات

2.4
3 

4.141 
داخااااااااااااااااااااااااااال 
 4.11 366 117.14 المجموعات

وضع 
الموهبة 

المناسبة في 
المكان 

بين 
 1.43 3 3.14 المجموعات

2.3
1 

4.472 
داخااااااااااااااااااااااااااال 
 4.00 366 174.21 المجموعات
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 العناصر
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  المربعات

 ف
مستوى 

 لةالدل 

 المناسب

تكامل 
اصر عن

 النجاح

بين 
 4.11 3 2.16 المجموعات

2.0
7 

4.482 
داخااااااااااااااااااااااااااال 
 4.04 366 118.22 المجموعات

نظام إدارة 
المواهب 
 البشرية

بين 
 1.11 3 0.13 المجموعات

2.6
1 4.437 

داخل 
 4.13 366 241.11 المجموعات

الدرجة الكلية 
لواقع تطبيق 

إدارة 
المواهب 
 البشرية

بين 
 4.63 3 2.01 المجموعات

2.1
7 

4.432 
داخل 

 المجموعات
146.22 366 4.26 

ة في العناصر: )االرتباط ( أن قيم )ف( غير دال  12)يوضح الجدول رقم
، االستخدام لنماذج الكفايات، االستثمار في تطوير الموهبة، وافقوالت  

جاح(، وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، وتكامل عناصر الن  
نة عي   إجاباتة بين م وجود فروق ذات داللة إحصائي  مما يشير إلى عد

ة في منظمات القطاع راسة حول عناصر إدارة المواهب البشري  الد  
، تعود الختالف عدد سنوات الخبرة العناصرفي تلك  عودي  الس   ناعي  الص  

( أن قيم )ف( دالة عند 12)رقم الجدول  يوضحة. كما في الوظيفة الحالي  
، ونظام إدارة ة إدارة المواهبي العناصر: )شمولي  فأقل ف 4.41مستوى 

ة، ة لواقع تطبيق إدارة المواهب البشري  ة(، وفي الدرجة الكلي  المواهب البشري  
نة عي   إجاباتبين  ،ةمما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي  

 ناعي  راسة حول نظام إدارة المواهب البشرية في منظمات القطاع الص  الد  
، تعود الختالف عدد سنوات الخبرة في العناصرفي تلك  عودي  الس  

ة. وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن مصدر تلك الفروق الوظيفة الحالي  
  (:13)رقم جدول

على  4.41ة عند مستوى ( وجود فروق دال  13)يوضح الجدول رقم 
د ة إدارة المواهب بين أفراة في عنصر شمولي  توجد فروق دال   النحو التالي:

سنوات(، وبين أفراد العينة  14إلى أقل من  8نة ذوي الخبرة )من العي  
نة ذوي الخبرة سنة فأكثر(، وذلك لصالح أفراد العي   18ذوي الخبرة )من 

ة في عنصر نظام إدارة فروق دال   كذلك سنة فأكثر(. وتوجد 18)من 
إلى  8 سنوات فأقل، من 1نة ذوي الخبرة )ة بين أفراد العي  المواهب البشري  

سنة فأكثر(،  18سنوات(، وبين أفراد العينة ذوي الخبرة )من  14أقل من 
ا توجد خير  أو  سنة فأكثر(. 18وذلك لصالح أفراد العينة ذوي الخبرة )من 

ة بين أفراد ة لواقع تطبيق إدارة المواهب البشري  ة في الدرجة الكلي  فروق دال  

ات(، وبين أفراد العينة سنو  14إلى أقل من  8نة ذوي الخبرة )من العي  
نة ذوي الخبرة سنة فأكثر(، وذلك لصالح أفراد العي   18ذوي الخبرة )من 

 سنة فأكثر(. 18)من 
اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق حول عناصر إدارة (: 52رقم) جدول

 ةة باختالف عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالي  المواهب البشري  

 العناصر

عدد سنوات 
في  الخبرة

الوظيفة 
 ةالحالي  

المتوسط 
 الحسابي  

سنوات  5
 فأقل

إلى  6من 
أقل من 

 سنوات 51

 الفرق
 لصالح 

سنة  18من  ة إدارة المواهبشمولي  
 فأكثر

سنة  18من  *  3.62
 فأكثر

نظام إدارة المواهب 
 ة**البشري  

سنة  18من 
سنة  18من  * * 3.68 فأكثر

 فأكثر

ة لواقع الدرجة الكلي  
ة المواهب تطبيق إدار 

 ةالبشري  

سنة  18من 
 فأكثر

سنة  18من  *  3.63
 فأكثر

** تم استخدام    4.41* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 
ن ( للكشف عن مصدر الفروق لعدم تمك  LSD) اختبار أقل فرق دال  

 اختبار شيفيه من الكشف عنها
حااادار قاااام الباحاااث باساااتخدام تحليااال االن: لةةةثؤال الثا  الس ةةة عةةةنلإلجابةةةة 

قاااوى أل الترتياااب المتااادر جويعتماااد هاااذا األسااالوب علاااى  . جالمتعااادد المتااادر  
تااأثيرا   إدارة المواهااب البشاارية السااتة( عناصاار)جميااع  ةالمسااتقل   المتغي اارات
بالنهاياة إلاى  للوصولابع )نظام إدارة المواهب البشرية(، ر الت  على المتغي  

ي لهاا تاأثير علاى نظاام تشتمل على العناصر التوال تي  ،معادلة االنحدار
 ة. إدارة المواهب البشري  

وقبل البدء بعرض نتيجة هذا السؤال من خالل استخدام 
(SPSS)،   ق من االفتراضات التي يطلبها هذا النوع من سيتم التحق
 حليل وهي:الت  

ابع ة والمتغير الت  رات المستقل  : أن يكون توزيع المتغي  لالفتراض األو  
ق من هذا الشرط باستخدام اختبار . ويتم التحق  اا اعتدالي  توزيع  

  (.10رقم )الجدول الموضح في سميرنوف، -كلمقروف
ر ة والمتغي  رات المستقل  : أن تكون العالقة بين المتغي  الفتراض الثاني

هذه ق من هذه الخطوة بحساب العالقة بين التحق   تم  قد و  ،ةابع خطي  الت  
 ل.ؤال األو  ا االفتراض في إجابة الس  ق من هذالتحق   تم  إذ رات، المتغي  

قد ة. و رات المستقل  بين المتغي   عدم وجود ارتباط خطي   الث:الفتراض الث  
وذلك  ،رط عند إجراء تحليل االنحدارالحصول على نتائج هذا الش   تم  

 طرق: باستخدام ثالث
اا  .1 ماان  ذي يجااب أن تكااون قيمتااه أقاال  ر الحالااة: وال اامؤش 

(34).
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ااامع  .2 ذي يجااب أن تكااون قيمتااه أكباار ماان وال اا ل:ماال التحم 
(4.24). 

باين: والذي يجب أن تكون قيمته أقل م الت  معامل تضخ    .3
 .(0)من 

 اتر ة توزيع المتغي  ق من اعتدالي  سميرنوف للتحق  -اختبار كلمقروف(: 54رقم) جدول
 ابعر الت  والمتغي   ةالمستقل  

 العدد العناصر
المتوسط 
 الحسابي  

النحراف 
 Zمة قي المعياري  

مستوى 
 دللة

مستوى 
 عليقالت   دللة

 4.81 3.81 312 وافق االرتباط والت  
1.13
2 

4.11
0 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

االستخدام لنماذج 
 الكفايات 

312 3.80 4.82 
1.17
1 

4.12
8 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

 4.11 3.10 312 ة إدارة المواهب شمولي  
1.27
0 

4.47
6 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

مار في تطوير االستث
 الموهبة

312 3.36 4.72 
1.33
7 

4.41
8 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

وضع الموهبة المناسبة 
 في المكان المناسب

312 3.18 4.87 
4.14
1 

4.36
8 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

 4.80 3.12 312 جاحتكامل عناصر الن  
1.23
1 

4.41
7 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

نظام إدارة المواهب 
 ةالبشري  

312 3.07 4.73 
4.11
3 

4.32
3 

غير 
 دالة

 ()اعتدالي  

 باينم الت  ل ومعامالت تضخ  ر الحالة ومعامل التحم  قيم مؤش  (: 55رقم) جدول

 حمل معامل الت   ر الحالة مؤش   راتالمتغي  
م معامل تضخ  

 باين الت  

 2.116 4.011 17.343 وافق االرتباط والت  

 2.181 4.081 24.834 االستخدام لنماذج الكفايات 

 2.410 4.017 21.641 ة إدارة المواهب شمولي  

 2.110 4.073 21.136 االستثمار في تطوير الموهبة

وضع الموهبة المناسبة في المكان 
 المناسب

28.416 4.317 2.117 

 2.311 4.017 27.841 جاحتكامل عناصر الن  

وكذلك   (،34)من  ر الحالة أقل  ( أن قيم مؤش  11)يوضح الجدول رقم
وأخيرا  نجد جميع قيم  (،4.24)ل أكبر من نت قيم معامالت التحم  كا

قد  وبذلك يكون االفتراض الثالث (،0)من  باين أقل  م الت  معامل تضخ  
 ق.تحق  

)تكامل  :تيجة المرفقة تم إدراج أربعة عناصر فقط هيفي الن   النتيجة:
باط االرتجاح، وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، عناصر الن  

 العنصرينولم يتم إدراج  ،، واالستخدام لنماذج الكفايات(والتوافق
لضعف  ؛)شمولية إدارة المواهب، االستثمار في تطوير الموهبة(

 ة.ا على نظام إدارة المواهب البشري  متأثيره
ة من ري  ؤ بنظام إدارة المواهب البشج للتنب  د المتدر  نتائج تحليل تباين النحدار المتعد  (: 56رقم) جدول

 ةالمستقل   المتغي راتخالل 
ة المستقل  المتغي رات ترتيب دخول 

 ؤفي معادلة التنب  

 R2قيمة 

 
 مستوى دللة )ف( قيمة )ف(

 4.444 **312.131 4.070 جاحتكامل عناصر الن  

وضع الموهبة المناسبة في 
 4.444 **216.712 4.121 المكان المناسب

 4.444 **184.322 4.113 وافق االرتباط والت  

 4.444 **122.221 4.116 االستخدام لنماذج الكفايات 

  4.41** دالة عند مستوى 
مما  4.41قيم ف دالة عند مستوى  أن   ( 1: )(18) يوضح الجدول رقم

من العناصر: )تكامل  ة لكل  داللة إحصائي   ييشير إلى وجود تأثير ذ
لمناسب، االرتباط جاح، وضع الموهبة المناسبة في المكان اعناصر الن  

ؤ بنظام إدارة المواهب وافق، االستخدام لنماذج الكفايات( على التنب  والت  
أي أن العناصر: )تكامل  4.116( بلغت 2Rقيمة ) أن  ( 2)ة.البشري  

جاح، وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، االرتباط عناصر الن  
باين ( من الت  %11.6)ر وافق، واالستخدام لنماذج الكفايات( تفس  والت  

وللحصول إلى معادلة االنحدار  ة.لنظام إدارة المواهب البشري   الكلي  
يوضح  ،ةؤ بنظام إدارة المواهب البشري  التي يمكن من خاللها التنب  

ثوابت معامل االنحدار )قيم ثوابت العناصر التي  قيم   (17رقم )الجدول 
ه يوجد تأثير ( أن  17)ول رقمالجد ة(.البشري   أ بنظام إدارة المواهبتتنب  

جاح، ( للعناصر: )تكامل عناصر الن  4.41عند مستوى  موجب )دال  
وافق ، وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، االرتباط والت  
ة. وبالتالي واالستخدام لنماذج الكفايات( على نظام إدارة المواهب البشري  

 الي: حو الت  المعادلة على الن   يمكن رصد  

 0+ أ 3س 3+ أ 2س 2+ أ 1س 1ة   أتقدير نظام إدارة المواهب البشري  
 + ب 0س

   0و أ 4.113   3و أ 4.211   2و أ 4.013   1( أ1:) ن  إحيث 
 رة الموجودة في الجدولرات )العناصر( المؤث  قيم الثوابت المتغي   4.117
: درجة وضع 2س، : درجة تكامل عناصر النجاح1(  س2)(. 17رقم )
 ،وافق: درجة االرتباط والت   3س، هبة المناسبة في المكان المناسبالمو 
-  ( ب: ثابت االنحدار3) .: درجة االستخدام لنماذج الكفايات0س

4.431 
 
 



   عودي  الس   ناعي  ة على القطاع الص  ة: دراسة ميداني  واقع تطبيق نظام إدارة المواهب البشري  

93 

ؤ بنظام إدارة المواهب ج للتنب  د المتدر  قيم ثوابت معادلة النحدار المتعد  (: 57رقم) دولج
 ةرات المستقل  ة من خالل المتغي  البشري  

 ةرات المستقل  تغي  الم
قيمة 

الثابت 
(B) 

الخطأ 
 المعياري  

قيمة بيتا 
 قيمة )ت( 

مستوى 
دللة 

 )ت(

 ثابت االنحدار
-

4.431 
4.188  4.166 4.611 

تكامل عناصر 
 النجاح

4.013 4.411 4.384 8.111** 4.444 

وضع الموهبة 
المناسبة في المكان 

 المناسب
4.211 4.418 4.231 0.831** 4.444 

 4.444 **3.806 4.172 4.413 4.113 وافق رتباط والت  اال

االستخدام لنماذج 
 الكفايات 

4.117 4.416 4.416 2.422* 4.400 

 يوضح  4.41ة عند مستوى ** دال         4.41ة عند مستوى * دال  
 :مناقشة نتائج الدراسة

 راسةنة الد  عي   أفرادك موافقة من قبل لهنا أن  تائج الن   أظهرت: أوًل 
وافق، االستخدام )االرتباط والت   :ةعلى عناصر إدارة المواهب البشري  

ة إدارة المواهب، وضع الموهبة المناسبة في لنماذج الكفايات، شمولي  
فق مع نتائج جاح(. وهذه النتيجة تت  المكان المناسب، وتكامل عناصر الن  

ه واهتمام توج  لديها الس عودي ة مات المنظ   أن  في  ،(17)ودراسة  ،(10)دراسة 
مما يعني استناد  ؛ةفي توفير بعض مدخالت نظام إدارة المواهب البشري  

ما لديهم من  بالن ظر إلى ،على قيم العاملين تهاورسال رؤية تلك المنظمات
الواضح والمعروف لدى  االهتمام بالوصف الوظيفي  فضال  عن موهبة، 

وليس  ،تلكها األفرادالتي يم هباالتركيز على الخبرات والمو و العاملين، 
ة للتمييز بين وضع المعايير الموضوعي  و على عدد سنوات الخدمة، 

العاملين، وأخيرا  توزيع المهام على الوظائف بشكل يتناسب مع المعطيات 
راسة على نة الد  عي   أفرادمن قبل  اإلجابة أن  تائج الن   أظهرتالمتوفرة. كما 

ار في تطوير الموهبة( كانت )االستثم :ةالمواهب البشري   إدارةعنصر 
ة االستثمار في تطوير في عملي   اك ضعف  لهنا أن  ويبدو بدرجة محايد. 

ضح من خالل عدد من األمور منها: عدم تخصيص يت   ، بماالموهبة
عدم تشجيع و ، هموتطوير  هموتعيين ة الستقطاب ذوي المواهبة خاص  ميزاني  

، وأخيرا  عدم وجود نظام ماتتلك المنظ  في ة الموجودة اقات الفكري  لط  ا
يختلف عن باقي العاملين بتلك  ،للعاملين الموهوبين ممي ز حوافز
فاق نتائج هذه الدراسة مع نتائج ات   أسباب أن  مات. ويرى الباحث المنظ  

لديها الس عودي ة مات المنظ   ن  أ إلىقد يعود عاله أ إليهاالدراسات المشار 
 المال البشري   رأسواالستفادة من  ،ةد بإدارة المواهب البشري  اهتمام جي  

إال  أن ها  ،في بعض الجوانب األمثلوتوظيفه التوظيف  ،استفادة كاملة

أخرى: كعدم االستثمار الجي د في عاني من بعض المشاكل في جوانب ت
 .تطوير تلك المواهب وتنميتها

ة )موجبة( بين ك عالقات طردي  لهنا تائج أن  الن   أظهرت: اثانيً 
إدارة المواهب  عناصرجميع راسة في نة الد  ابات أفراد عي  إج درجات

ة. ، وبين درجات إجاباتهم على نظام إدارة المواهب البشري  البشري ة الستة
ه ن  أفي  ،(22)ودراسة  ،(14)فق مع نتائج دراسة كل من تيجة تت  وهذه الن  

مات القطاع ما ارتفعت درجات تلك العناصر لدى منسوبي منظ  كل  
ة في تلك ارتفع مستوى نظام إدارة المواهب البشري   ،ناعي  الص  
أمور  ينهض  بعد ةة نظام إدارة المواهب البشري   مما يعني أن   مات.المنظ  

 .المدى القصيرعلى أهداف سواء على المدى الطويل أو  له( 1منها: )
 لمسار الوظيفي  اتحديد  فية ( يدعم نماذج الكفايات الوظيفي  2)

( 3) .والتركيز على الخبرات وغيرها ،الوظيفي  والوصف  ،للوظائف
ديد أسلوب قيادة ج يوف ر( وأخيرا  0) .عناصر النجاح فيريساهم في تو 

فاق نتائج هذه الدراسة ات   أسبابمن  ن  أفي بيئة العمل. ويرى الباحث 
مات اهتمام تلك المنظ   إلىيعود  ،عالهأ إليهامع نتائج الدراسات المشار 

والعمل على تحقيق  ،ة بطريقة فاعلةرة المواهب البشري  بتصميم نظام إلدا
  غايات هذه اإلدارة.

 عناصرجميع ة في قيم )ف( غير دال   تائج أن  الن   أظهرت: اثالثً 
نظام إدارة المواهب البشرية، إدارة المواهب البشري ة الست ة، باإلضافة إلى 

ة المواهب ة لواقع تطبيق إدار الدرجة الكلي   األمر ال ذي ينسحب  على
في عدم وجود فروق  ،(3)فق مع نتائج دراسة ة. وهذه النتيجة تت  البشري  

راسة حول عناصر إدارة نة الد  عي   إجاباتة بين ذات داللة إحصائي  
في تلك  عودي  الس   ناعي  مات القطاع الص  ة في منظ  المواهب البشري  

فاق ات   أسبابمن  أن  العناصر، تعود الختالف العمر. ويرى الباحث 
 أن   إلىيعود  ،أعاله إليهانتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات المشار 

ة دون ق بعض الممارسات إلدارة المواهب البشري  مات تطب  بعض المنظ  
 نة.  ة معي  ز إلى فئة عمري  التحي  

ة في عنصر )االرتباط تائج أن قيمة )ف( دال  الن   أظهرت: ارابعً 
 إجاباتفروق ذات داللة إحصائية بين  وافق(، مما يشير إلى وجودوالت  
راسة حول عناصر إدارة المواهب البشرية في منظمات القطاع نة الد  عي  
فق مع نتائج في هذا العنصر. وهذه النتيجة تت   عودي  الس   ناعي  الص  

ل هذه الفروق تعود الختالف المؤه   ن  أو  ،في وجود فروق ،(24)دراسة 
ا . مم  أعلىالت نة الحاصلين على مؤه  وذلك لصالح أفراد العي   ،العلمي  
 مات لديها النظرةالت العليا في تلك المنظ  المؤه   بحاأص أن  يعني 
 راسة مع نتائج فاق نتائج هذه الد  ات   أسبابمن  ن  أ. ويرى الباحث هانفس

ه من يشارك في أنشطة أن   إلىيعود  ،أعاله إليهاالمشار  ةراسلد  
 ة بشكل رسات إدارة المواهب البشري  ومما ،ة بشكل عامالموارد البشري  
 ،أعلىتخص صي ة الت مؤه   ونن يحملم   -في الغالب–هم  ،خاص
 ،ستراتيجياتوضع اإلو االختبار، و وظيف، في الت   نحيث يشاركو 
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 تحديد المسار الوظيفي  و تحليل الوظائف، و ة،  خاصة بالمواهب البشري  ال
 .للعاملين

ة في عناصر إدارة ال  قيم )ف( د تائج أن  الن   أظهرت: اخامسً 
ة وافق، االستخدام لنماذج الكفايات، شمولي  )االرتباط والت   :ةالمواهب البشري  

فق مع نتائج جاح(. وهذه النتيجة تت  إدارة المواهب، وتكامل عناصر الن  
راسة نة الد  عي   إجاباتة بين في وجود فروق ذات داللة إحصائي   ،(3)دراسة 

 ناعي  مات القطاع الص  ة في منظ  شري  حول عناصر إدارة المواهب الب
وذلك  ى الوظيفي  عودي في تلك العناصر، تعود الختالف المسم  الس  

ذين ال   األفراد   أن  نة في وظيفة )مدير عام(. مما يعني لصالح أفراد العي  
ا لنظام إدارة ن تمام  و يشغلون منصب مدير عام في تلك المنظمات مدرك

راسة فاق نتائج هذه الد  ات   أسباب من أن   ة. ويرى الباحثالمواهب البشري  
 ة ما يمس  خاذ القرارات خاص  في ات   المشاركة ،ابقةالس   ةراسمع نتائج الد  

لنظام  ، األمر ال ذي يعكس فهم ا عميق اةمنها جانب إدارة المواهب البشري  
 ة.إدارة المواهب البشري  

رة ة في عناصر إداتائج أن قيم )ف( دال  الن   أظهرت: اسادسً 
)شمولية إدارة المواهب، ونظام إدارة المواهب البشرية(،  :ةالمواهب البشري  

فق ة. وهذه النتيجة تت  ة لواقع تطبيق إدارة المواهب البشري  وفي الدرجة الكلي  
 إجاباتة بين في وجود فروق ذات داللة إحصائي   ،(16)مع نتائج دراسة 

مات القطاع ة في منظ  ي  راسة حول عناصر إدارة المواهب البشر نة الد  عي  
في تلك العناصر، تعود الختالف عدد سنوات الخبرة  السعودي   ناعي  الص  

سنة  18نة ذوي الخبرة )من ة وذلك لصالح أفراد العي  في الوظيفة الحالي  
الخبرة الطويلة لديهم القدرة والمعرفة على  أصحاب أن  فأكثر(. مما يعني 

فاق سباب ات  من أ أن  ويرى الباحث  ة.تصميم نظام إدارة المواهب البشري  
خبرتهم  إلىعاله ي عزى أ إليهاراسة المشار راسة مع نتائج الد  نتائج هذه الد  

التي تساعد على تفاعلهم ومشاركتهم في وضع نظام إدارة  ،الكبيرة
 ة. المواهب البشري  

ة المواهب البشري   إدارةعناصر  أقوىتائج أن الن   أظهرت: اسابعً 
مات القطاع ة في منظ  على نظام إدارة المواهب البشري   ان تأثير  لدى العاملي

الي: تكامل حو الت  جاءت مرتبة على الن   ،السعودي   ناعي  الخاص الص  
االرتباط و وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب، و جاح، عناصر الن  

دم تائج عالن   أظهرتكما ا االستخدام لنماذج الكفايات. خير  أوافق ، و والت  
وعنصر االستثمار في  ،المواهب إدارةوجود تأثير لعنصري )شمولية 

فق ة. وهذه النتائج ال تت  تطوير الموهبة( على نظام إدارة المواهب البشري  
في نظرة  ،(18)ودراسة  ،(1)لت إليها دراسة كل من تائج التي توص  مع الن  

وترتيب تلك  ةالمواهب البشري   إدارةمات لعناصر العاملين في تلك المنظ  
ة المواهب البشري   إدارةك فروقات في تصميم لهنا أن  ا يعني مم   ،العناصر

 أسبابمن  أن  ويرى الباحث  ا الختالف البيئات.نظر   ؛ماتفي تلك المنظ  
 ،(18)ودراسة  ،(1)كل من دراسة راسة مع نتائج فاق نتائج هذه الد  ات  عدم 

: أبرزها لعل   ن نقاط ضعفتعاني ممات قد ي عزى ذلك إلى أن تلك المنظ  

. ليس لديها تصنيف لجودة الموهبة المطلوبة لكل مستوى تنظيمي   (1)
عدد من  ف إلىالجيدة يصن   اتمالمنظ  في تصنيف المواهب  ن  وأ

ل لموهوبين القادرين على تحم  القادة ا)ة: المواهب منها القيادي  
كون مهارات وقدرات ذين يمتلال   فراداأل) ة:والمواهب األساسي   ،(ةولي  ؤ المس

عدم االستثمار الجيد في تطوير تلك  (2) .(ة بعيدة المدىونظرة مستقبلي  
أنواع  أهم  االستثمار في الموارد البشرية من  يعد  : حيث المواهب

هو األكثر أهمية  المورد البشري   ن  ، ألطالقاإلاالستثمارات على 
جميع أنواعها مات بفشل المنظ   أويسهم في تحديد نجاح  فهو ،وخطورة
شكالها  ،ةة في البيئة العربي  حداثة موضوع المواهب البشري   ن  إ (3) .وا 

 األفرادو جذب أ ،ستراتيجيات خاصة باالستقطابإعدم وجود  إلىى د  أ
 مات.ة في تلك المنظ  لشغل الوظائف القيادي   ،أصحاب المواهب العالية

  :التوصيات
ما  ةخاص   ،للدراسة العملي  ونتائج التطبيق  ،ظري  الن   اإلطارفي ضوء 

 :سئلة الدراسة، يوصي الباحث بما يليأتضمنته نتائج 
 ؛ذهان قيادات المنظماتأفي ة ثقافة االهتمام بالمواهب البشري   تأكيد 

بعمل ورش  ،العليا اإلدارةولين في ؤ المس إشراكوذلك عن طريق 
ن و عونشرها، أة دارة المواهب البشري  إثقافة بعريف عمل حول الت  

صة في هذا الجانب للقيام بهذه طريق االستعانة بجهات متخص  
 ة.المهم  

   من خالل عد ةمات العمل على اكتشاف الموهوبين في تلك المنظ 
ا مرحلة خير  أعرف، االختيار، و الترشيح، الت   :هاهم  أمن  لعل   ،مراحل
 التقويم.

   عن  ؛تماا في تلك المنظ  ة الموجودة حالي  االحتفاظ بالمواهب البشري
ومنحهم الفرصة  ،ما يحافظ على بقائهم من تدريب طريق توفير كل  

 ا.ا ومعنوي  وتحفيزهم مادي   ،رض الواقعأاءة على فكارهم البن  ألتطبيق 
   لجنة استقطاب المواهب "ى مات تسم  تشكيل لجنة داخل هذه المنظ

 ،مةتعمل على استقطاب المواهب الموجودة خارج المنظ   "؛ةالبشري  
جل التعاقد معها أوذلك من  ؛و الدولي  أ ،على المستوى المحلي  سواء 

 واالستفادة منها.
 إلىيهدف  ،مةمنظ   ة في كل  بالمواهب البشري   نشاء مركز خاص  إ 

من خالل  ،ةفين الموهوبين الفرصة لتنمية مواهبهم الفكري  منح الموظ  
هذا  ن  أ فضال  عنبداع. ي واإلة تتسم بالتحد  بيئة عمل صناعي  

 ابقة.ربع الس  النقاط األ ليه فيإ اإلشارةلمركز سيتولى كل ما تمت ا
 :المراجع العربية:لمراجعا

 الموهبااة إدارة أبعاااد حامااد كاااظم متعااب، وسااتار كاااظم حاااجم، "دور -1
 ناةعي   آلراء ةتحليلي ا ة: دراسةالتعليمي   ماتالمنظ   في اإلبداع دعم في
ة ة"، مجلة القادساي  ي  القادس جامعة في ةالتدريسي   الهيئات أعضاء من
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ة، المجلااد الخااامس عشاار، العاادد الثاااني، واالقتصااادي   اإلداري ااةللعلااوم  -2
 .276-214، ص ص 2413

ة، لااؤي، "واقااع ممارسااة وظااائف إدارة أبااو دولااة، جمااال؛ صااالحي   -3
 والخاااااااص   مااااااات القطاااااااعين العااااااام  ة فااااااي منظ  المااااااوارد البشااااااري  

والعشااارين،  مجلاااة أبحااااث اليرماااوك، المجلاااد الحاااادي األردنياااة"،
 .108-148ص ص  ،2441العدد الثالث، 

ة الرحمن صايام، "واقاع تطبياق نظاام إدارة المواهاب البشاري   عزيزة عبد -0
مااااان وجهاااااة نظااااار اإلدارة الوساااااطى والعلياااااا: دراساااااة حالاااااة الجامعاااااة 

 اإلسااالميةبغاازة"، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، الجامعااة  اإلسااالمي ة
 .2413بغزة، 

ة، السااعودية ثمار، الموقااع علااى الشاابكة العنكبوتي ااوزارة التجااارة واالساات -1
2418. 
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