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ملخص البحث:
يهتــم هــذا البحــث بتحديــد أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب وكذلــك أبعــاد النواتــج المترتبــة
علــى تطبيقهــا فــي البنــوك الســعودية ،كمــا تركــز الدراســة علــى العالقــات بيــن أبعــاد ممارســات
إدارة المواهــب ونواتــج تطبيقهــا مــع معرفــة االختالفــات فــي ممارســات ونواتــج إدارة المواهــب
باختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة .ويتمثــل الهــدف الرئيســي للدراســة الحاليــة فــي
اختبــار ســته فــروض تــم اســتخالصها فــي ضــوء اســتعراض وتحليــل الدراســات الســابقة فيمــا
يتعلــق بالعالقــات بيــن ممارســات إدارة المواهــب والنواتــج المترتبــة علــى تطبيقهــا .وقــد تــم جمــع
بيانــات الدراســة مــن خــال  140موظفــا ومديــرا يعملــون فــي  12بنــكا مــن البنــوك الســعودية
بمنطقــة تبــوك .وباســتخدام أســلوبي التحليــل العاملــي االستكشــافي والتحليــل العاملــي التوكيــدي،
تــم التوصــل إلــى أربعــة عوامــل مــن ممارســات إدارة المواهــب وهــى تخطيــط االحتياجــات
والتعاقــب والمســار الوظيفــي ،االســتقطاب واالختيــار واالســتبقاء ،التحفيــز وإدارة األداء ،وأخيــرا
التدريــب والتنميــة ،وعامليــن مــن النواتــج المترتبــة علــى تطبيــق إدارة المواهــب وهمــا نواتــج
داخليــة ونواتــج خارجيــة .وأخيــرا ،وجــدت الدراســة اختالفــات ذات داللــة احصائيــة معنويــة فــي
كل مــن متغيــرات الممارســات والنواتــج باختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية واالجتماعيــة
والوظيفيــة لعينــة الدراســة.
الكلمــات الدالــة :المواهــب ،إدارة المواهــب ،ممارســات إدارة المواهــب ،نواتــج وآثــار إدارة
المواهــب.
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العالقة بني مامرسات إدارة املواهب ونواتجها بالتطبيق عىل البنوك السعودية مبنطقة تبوك ( ) 189-149
المقدمة:
يركــز البحــث الحالــي علــى أحــد الموضوعــات الهامــة عالميــا فــي مجــال إدارة المــوارد
البشــرية وهــو « إدارة المواهــب أو  .»Talent Managementوقــد ظهــر مثــل هــذا االهتمــام
منــذ التســعينات وخاصــة فــي عــام  1997مــن جانــب أفضــل الشــركات العالميــة وهــي شــركة
ماكينــزي ( )Mckinseyلالستشــارات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،حيــث كانــت الشــركات
تســعى لجــذب العامليــن الجــدد مــن ذوي الكفــاءات العاليــة ،كمــا أن بعــد تلــك الفتــرة زادت أعــداد
الدراســات فــي ذات الموضــوع وتعــددت كتاباتهــا بخصــوص العالقــة بيــن إدارة المواهــب وكل
مــن األداء التنظيمــي أو المزيــة التنافســية .ورغــم هــذا التزايــد ،إال أن الدراســات الســابقة لــم تتفــق
حــول مفهــوم محــدد للموهبــة وإدارة المواهــب واألبعــاد أو العوامــل المكونــة لممارســات إدارة
المواهــب وتحديــات إدارة المواهــب وكذلــك اآلثــار والنواتــج المتوقــع حدوثهــا مــن جــراء تطبيــق
إدارة المواهــب؛ لــذا انصــب اهتمــام البحــث الحالــي علــى كيفيــة تحديــد األبعــاد أو العوامــل المكونــة
إلدارة المواهــب والنواتــج المترتبــة علــى تطبيــق إدارة المواهــب وبشــكل علمــي وباتبــاع األســاليب
اإلحصائيــة المالئمــة التــي تمكــن مــن تحديــد تلــك العوامــل بدقــة مثــل تحليــل العوامــل االستكشــافي
( )Exploratory Factor Analysisمــن خــال اســتخدام برنامــج ( )SPSSوتحليــل العوامــل
التوكيــدي ( )Confirmatory Factor Analysisمــن خــال تطبيــق برنامــج (.)AMOS

مشكلة الدراسة
تعــد إدارة المواهــب مــن أحــد التطبيقــات الحديثــة والهامــة فــي مجــال منظمــات األعمــال
التجاريــة بشــكل عــام؛ لــذا يثــار التســاؤل الرئيــس فــي الدراســة الحاليــة حــول مــدى تطبيقهــا فــي
المملكــة العربيــة الســعودية وبخاصــة فــي قطــاع البنــوك باعتبــاره قطاعــا اقتصاديــا حيويــا وهامــا،
وكذلــك التســاؤل حــول المزايــا أو نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب فــي البنــوك الســعودية .ومــن هنــا
يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة الحاليــة مــن خــال طــرح التســاؤالت اآلتيــة:
1 .1ماهي ممارسات إدارة المواهب وإلى أي درجة يتم تطبيقها في البنوك السعودية؟
2 .2ماهــي مزايــا ونواتــج تطبيــق إدارة المواهــب بالبنــوك الســعودية؟ وإلــى أي مســتوى يتــم
تحقيقهــا؟
3 .3هــل توجــد عالقــات ارتبــاط فيمــا بيــن هــذه الممارســات وبعضهــا البعــض وبيــن هــذه
الممارســات ونواتــج تطبيقهــا فــي البنــوك الســعودية مــن جهــة أخــرى؟
4 .4هــل تتبايــن مثــل تلــك الممارســات عبــر البنــوك الســعودية محــل الدراســة؟ وهــل تختلــف
مزايــا ونواتــج تطبيقهــا عبــر هــذه البنــوك؟
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5 .5وأخيــرا ،هــل يوجــد اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة معنويــة فــي كل مــن أبعاد ممارســات
إدارة المواهــب ونواتــج تطبيقهــا باختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة
(العمــر ،الحالــة االجتماعيــة ،مســتوى الوظيفــة ،الخبــرة الوظيفيــة)؟

أهداف الدراسة
تحــاول الدراســة الحاليــة إلقــاء الضــوء علــى ممارســات إدارة المواهــب فــي البنــوك الســعودية
ومــا يترتــب علــى تطبيقهــا مــن مزايــا أو نواتــج .ويمكــن صياغــة أهــداف الدراســة الحاليــة علــى
النحــو التالــي:
1 .1التعرف على ماهية ممارسات إدارة المواهب ودرجة تطبيقها في البنوك السعودية.
2 .2معرفــة مــدركات العامليــن بالبنــوك الســعودية لآلثــار والنواتــج المترتبــة علــى تطبيــق
إدارة المواهــب.
3 .3تحليــل عالقــات االرتبــاط فيمــا بيــن ممارســات إدارة المواهــب فــي حــد ذاتهــا وبيــن
ممارســات إدارة المواهــب ونواتجهــا مــن جانــب آخــر.
4 .4توضيــح االختالفــات فــي ممارســات إدارة المواهــب وأيضــا النواتــج المترتبــة علــى
تطبيقهــا عبــر البنــوك الســعودية وباختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة
(العمــر ،الحالــة االجتماعيــة ،مســتوى الوظيفــة ،الخبــرة الوظيفيــة).

أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى عدة مبررات يمكن عرضها على النحو التالي:
1 .1نــدرة األدبيــات الســابقة فــي أحــد موضوعــات مجــال المــوارد البشــرية وهــو موضــوع
ممارســات إدارة المواهــب وخاصــة بالتطبيــق علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية
ككل وتحديــدا فــي قطــاع البنــوك الســعودية.
 2 .2األهميــة المتزايــدة فــي مجــال تطويــر وتنميــة المــوارد البشــرية فــي العصــر الحالــي
بغــرض مواجهــه المســتجدات التكنولوجيــة المتالحقــة فــي المنافســة العالميــة ،ممــا
يســتدعي معــه ضــرورة معرفــة المســتوى الحالــي مــن الممارســات المتعلقــة بموضــوع
إدارة المواهــب فــي منظمــات االعمــال الســعودية وبخاصــة التطبيــق علــى قطــاع البنــوك.
3 .3إمكانيــة تقديــم توصيــات مفيــدة تتعلــق بممارســات إدارة المواهــب مســتقبال وخاصــة فــي
البنــوك الســعودية نظــراً ألهميــة هــذا القطــاع المصرفــي لالقتصــاد الســعودي واعتمــاده
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مــن حيــث طبيعــة عملــه أساســاً علــى المواهــب والكفــاءات البشــرية ممــا قــد يســاعد
البنــوك الســعودية علــى تحقيــق مســتوى مرتفــع مــن األداء والتنافســية العالميــة.

اإلطار النظري للدراسة
ســوف يركــز هــذا اإلطــار علــى عــدة مفاهيــم أساســية فــي الدراســة الحاليــة وهــي الموهبــة،
إدارة المواهــب ،ممارســات إدارة المواهــب ،ونواتــج إدارة المواهــب:
1.1مفهوم الموهبة ()Talent
ذكــرCollings, and Scullion ) ،
تواجــه كلمــة « موهبــة» بكثيــر مــن الجــدل ،حيــث
ٍ
 )2009بــأن الباحثيــن لــم يكونــوا واضحيــن أو دقيقيــن بخصــوص كلمــة موهبــة ،بينمــا ذكــرت
( )Tansley, 2011أنــه مــن الصعوبــة باإلمــكان تحديــد مفهــوم أو تعريــف الموهبــة ألن كلمــة
«موهبــة» تعنــي أشــياء كثيــرة فــي ظــل ســياقات أو منظمــات أو شــركات مختلفــة .وأيضــا ذهبــت
 Tansleyإلــى أبعــد مــن ذلــك بأنــه ليــس مــن الســهل تعريــف مفهــوم الموهبــة؛ ألنــه كمــا ذكــر
آنفــا يعتمــد تعريفهــا علــى وجهــة نظــر المنظمــة إزاء الموهبــة .ويشــير بعضهــم إلــى أن الموهبــة
تعبــر عــن مســتوى اإلبــداع لــدى الموظفيــن ،ويشــير آخــرون إلــى أن الموهبــة تعبــر عــن مســتوى
اإلنجــاز لــدى الموظفيــن ،بينمــا يشــير البعــض اآلخــر إلــى أنهــا تعبــر علــى مســتوى القــدرة علــى
قيــادة الموظفيــن لــدى المنظمــة.
ومــن جانــب آخــر ،فقــد اســتعرضت ( )Tansley, 2011فــي بحثهــا تاريــخ كلمــة «موهبــة»
عبــر آالف الســنين ،وختمــت بعــد البحــث بأنــه يمكــن القــول بــأن الموهبــة تتميــز عــن مجــرد كونهــا
مهــارة .كمــا أنهــا تعــرف فــي قامــوس ( ) Longman Dictionaryبأنهــا «القــدرة الطبيعيــة علــى
القيــام بشــيء جيــد» .بينمــا عرضــت ( ) Tansley, 2011معنــى الموهبــة مــن عــدة لغــات وذكــرت
بــأن الموهبــة عمومــا فــي ظــل اللغــات التــي اســتعرضتها لهــا معنــى قريــب فيمــا بينهــا ،وقالــت:
إن «الموهبــة هــي موهبــة فطريــة تتجلــى فــي مجــال معيــن مــن اإلنجــازات وترتبــط بــاألداء
المتميــز بطريقــة مــا» .كمــا يــرى (القريطــي )2005 ،بأنهــا «حيــازة المــرء أو امتالكــه لميــزة
مــا» .وبالرجــوع إلــى قواميــس اللغــة العربيــة نجــد أن الموهبــة تأتــي مــن كلمــات الهبــة والوهــب
وتجمــع القواميــس علــى أن الهبــة هــي العطيــة أي أنهــا عبــارة عــن مزيــة مــا يمتلكهــا المــرء دون
غيــره (صيــام .)2013 ،وتوضــح دراســة تاريخيــة ســابقة متعمقــة فــي إدارة المواهــب أجراهــا
( ،)Eva, Gallardo- Gallardo, et.al., 2013إلــى عــدم االتفــاق علــى معنــى للموهبــة.
اتضــح ممــا ســبق عرضــه أعــاه بــأن هنــاك محــاوالت عديــدة مــن لــدن الباحثيــن فــي
تحديــد معنــي الموهبــة ،إال أن االختالفــات مــا تــزال قائمــة حــول وضــع تعريــف عــام وشــامل
للموهبــة .ويرجــع الســبب مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى أن مفهــوم الموهبــة يختلــف باختــاف
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الثقافــات وأيضــا يــزداد صعوبــة لكثــرة المفاهيــم المرتبطــة بــه وتنــوع زوايــا المناقشــة حولــه مــن
جانــب الكتــاب والباحثيــن .وفــي ضــوء هــذا االســتعراض ،تركــز الدراســة الحاليــة علــى دراســة
األشــخاص الموهوبيــن وبمعنــى األفــراد مــن ذوي الكفــاءات أو ذوي األداء المتميــز.
2.2مفهوم إدارة المواهب ()Talent Management
مـا زال مصطلـح إدارة المواهـب يتصـف بغمـوض المعنـى أو التعريـف .وقـد قـدم الباحثـون
العديـد مـن التعريفـات ( )Colling and Mellahi, 2009ومـع ذلـك ال تـزال غيـر واضحـة
(Lewis and Heckman, 2006), Hughes and Rog, 2008, (Poorhosseinzadeh
 )and Subramaniam, 2013ووفقا للباحثين (Poorhosseinzadeh and Subramaniam,
 )2013فقـد أوضحـا بـأن عـددا مـن الباحثيـن عرفـوا إدارة المواهـب بأنهـا «وجـود العـدد الصحيح
مـن العامليـن فـي المـكان المناسـب في الوقت المناسـب مـع المهارة المناسـبة» .ومن ناحيـة اُخرى،
يـرى الباحثـان أن إدارة المواهـب تنطـوي علـى نشـاطات إدارة الموارد البشـرية مثل االسـتقطاب،
االختيـار ،التطويـر ،واالحتفـاظ وإبقاء أفضل الموظفين في مناصبهـم أو مراكزهم (Tatoglu, et.
 .)al., 2016وقـد عرفـا كل مـن ( )Poorhosseinzadeh and Subramaniam, 2013إدارة
المواهـب علـى إنهـا «اسـتقطاب منظـم ،اختيـار ،تطويـر ،واحتفـاظ بالموظفيـن مـن ذوى اإلنجـاز
المرتفـع فـي العمـل ويمثلـون قيمـة حقيقية ومؤكـدة للمنظمة» .كمـا عرفها (العنـزي ) 2016 ،على
أنهـا « تفاعـل مجموعـة مـن العمليـات المنظمـة ،تعمـل وفقـا السـتراتيجية عمـل مدروسـة ،تركـز
علـى تخطيـط احتياجـات المنظمـة الحالية والمسـتقبلية من األفـراد ذوي المواهـب المطلوبة ،والعمل
علـى جذبهـا وتطويرهـا وتوجيههـا والمحافظـة عليهـا بصـورة تدعـم اسـتراتيجية إدارة المـوارد
البشـرية ،وتنسـجم مـع توجهـات المنظمة االسـتراتيجية» .كما قـدم (العمـري )2017 ،تعريفا وهو
«اإلدارة التـي تقـوم بجهـود منظمـة ومدروسـة ،مـن أجـل الوصـول إلـى أداء متميـز ،عـن طريـق
اسـتقطاب أفضل المواهب البشـرية المتاحة في السـوق ،والمحافظة عليها ،وتطويرها واسـتثمارها
االسـتثمار األمثـل لتحقيـق أهـداف المنظمـة بكفـاءة وفاعلية»
وبمراجعــة أدبيــات إدارة المواهــب ،فقــد حــدد ( )Lewis and Heckman, 2006ثالثــة
جوانــب للتفكيــر فــي إدارة المواهــب ،وهــي:
1 .1تعتبــر مزيجــاً مــن نمــاذج ممارســات أقســام المــوارد البشــرية ومهامهــا ونشــاطاتها
أو خصائصهــا .ويتطلــب هــذا الجانــب أن تعمــل الموار البشــرية بشــكل أســرع ســواء
بموظفيهــا الحالييــن أو االســتعانة بمصــادر خارجيــة .وبشــكل عــام أيــد الباحثــان هــذا
المنظــور وأوضحــا بأنــه يمكــن اســتبدال إدارة المواهــب بــدال مــن إدارة المــوارد
البشــرية التقليديــة.
2 .2يذهــب المنظــور الثانــي ليصــف إدارة المواهــب بأنهــا« :مجموعــة مــن الممارســات
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كاف فــي العمــل فــي المنظمــة».
والعمليــات للتأكــد مــن إنتاجيــة الموظفيــن وبشــكل ٍ
ويصــف هــذا المنظــور بطريقــة أو بأخــرى العمليــات والممارســات الخاصــة
بالمــوارد البشــرية مــن خــال تخصيــص الموظفيــن فــي المــكان الصحيــح الــذي
يتــاءم مــع مهاراتهــم.
3 .3يركــز المنظــور الثالــث علــى الموظفيــن الموهوبيــن ،وهــو يعنــي وضــع عالمــات
أو تــدرج للموظفيــن مــن حيــث األداء ،وبمعنــى تصنيــف الموظفيــن ذوي األداء
الجيــد وذوي األداء الضعيــف مــع اســتبعاد المجموعــة األخيــرة .وقــد ســلط كل مــن
( )Colling and Mellahi, 2009الضــوء علــى محدوديــة المنظــور الثالــث أعاله
حيــث إنــه غيــر مرغــوب فيــه وغيــر مناســب لتصنيــف جميــع المراكــز فــي المنظمــة
بــاألداء المرتفــع أو المنخفــض .ومــن ناحيــة اُخــرى ،كمــا اقتــرح (Lewis and
 )Heckman, 2006أعــاه وذكــر بواســطة ( )Hughes and Rog, 2008حيــث
أن «أغلــب السياســات والممارســات خلــف إدارة المواهــب تكــون مرادفــة لبعــض
عناصــر إدارة المــوارد البشــرية المختلفــة» وهــذه العناصــر مثــل االســتقطاب،
واالختيــار ،والتطويــر .وإشــارة إلــى مــا ذكــر أعــاه بواســطة (Hughes and
 )Rog, 2008ترتقــي إدارة المواهــب إلــى مســتوى اســتراتيجية إدارة المــوارد
البشــرية .ويعنــي هــذا أن إدارة المواهــب عبــارة عــن نشــاطات مندمجــة ومتكاملــة
مــع نظــام إدارة المــوارد البشــرية بالمنظمــة مــن أجــل تطويــر األداء فــي المنظمــة.
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن إدارة المواهــب تأتــي لتقليــص الفجــوة بيــن نظريــات
إدارة المــوارد البشــرية والممارســات الفعليــة .وبالتالــي يمكــن االســتنتاج بــأن إدارة
المواهــب تمــارس فــي شــكل وظائــف إدارة المــوارد البشــرية مــن أجــل تطويــر أداء
مخرجــات الموظفيــن .بينمــا يصــف آخــرون مثــلBlass, 2007 McDonnel,( ،
 ،)et.al, 2010إدارة المواهــب علــى أنهــا «عمليــات إداريــة إضافيــة وفــرص فــي
المنظمــات تكــون متاحــة للموظفيــن الموهوبيــن».
3.3مفهوم ممارسات إدارة المواهب ()Talent Management Practices
ترتبــط إدارة المواهــب بصلــة مباشــرة بالمــوارد البشــرية ،حيــث تحتــاج إلــى بنيــة
قويــة للمــوارد البشــرية مــن أجــل أن تمــارس علــى نحــو فعــال (.)Richard, et. al. 2011
كمــا أكــد هــؤالء الباحثــون علــى أن «مقــدرة المنظمــة بشــكل فعــال علــى التوظيــف ،واالحتفــاظ،
واالســتقطاب وشــغل الموهوبيــن فــي جميــع المســتويات تمثــل فــي الحقيقــة الميــزة التنافســية
الصحيحــة والحقيقيــة لعمليــات المنظمــة» .وأيضــا مــن خــال خبرتهــم فــي إدارة المواهــب
عالميــا ،فقــد أوضحــوا الخطــوط العريضــة ألفضــل تســعة ممارســات إلدارة المواهــب ،األول:
ضــرورة تقليــص الفجــوة بيــن الممارســات وأهــداف ورؤيــة المنظمــة وربــط االســتراتيجية طويلــة
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المــدى بالممارســات اليوميــة ،الثانــي :يجــب علــى المديريــن القيــام مــن مكاتبهــم والذهــاب إلــى
العمليــات داخــل المنظمــة مــن أجــل المشــاركة فيهــا ،الثالــث :يجــب أن تركــز المنظمــات علــى
الكفــاءات لكــي تكــون ذات أداء افضــل ،ومصــادر الكفــاءات مــن التوظيــف الخارجــي أو الترقيــة
الداخليــة ،الرابــع :الجهــد الموحــد بالنســبة للهيــكل الهرمــي فــي المنظمــة ،الخامــس :يجــب أن
تركــز المنظمــات علــى الموهوبيــن المحتمليــن بــدال مــن النظــر بطريقــة حياديــة لجميــع الموظفيــن.
الســادس :أن تحــدد المنظمــات بطريقــة حــذرة الفــرق والخــط الفاصــل بيــن األداء القــوي وغيــر
مســتعد لــأداء مــن الموظفيــن ،الســابع :اختيــار وتعييــن الموظفيــن عــن طــرق التوظيــف الصحيــح
فــي المــكان الصحيــح ،الثامــن :عندمــا يتــم اختيــار الموظــف المتفــوق أو الناجــح يجــب أن يعطــى
الثقــة وأيضــا يجــب علــى المنظمــة اإليمــان بقدراتهــم علــى تجــاوز التحديــات ،وأخيــرا التاســع:
الموظفــون الموهوبــون هــم مــن يصنعــوا القــرار بحكمــة وخبــرة ومهــارة .مــن جانــب آخــر،
فقــد أوضــح ( )Farley, 2005بــأن مــن أفضــل ممارســات إدارة المواهــب هــو تركيــز المنظمــة
علــى االحتفــاظ بموظفيهــا ومعاملتهــم علــى أســاس أنهــا قضيــة اســتراتيجية .بينمــا وجــد كل مــن
()Guerci, and Solari, 2012أن ممارســة إدارة المواهــب تنطــوي مــن ضمــن نشــاطاتها علــى
مهــام تطويــر المــوارد البشــرية .فــإدارة المواهــب تعتبــر مرســخة ومتضمنــة فــي اســتراتيجية
األعمــال وال يمكــن التعامــل معهــا باعتبارهــا مــن مهــام نظــام فرعــي إلدارة المــوارد البشــرية.
وتشــتمل ممارســات إدارة المواهــب علــى طريقتيــن ،واحــدة مــن خــال االختيــار وجــذب وتطويــر
واالحتفــاظ بالموظفيــن ،واألخــرى تــدور حــول أداء الموظفيــن .إن ممارســات إدارة المواهــب
متضمنــة فــي الجــزء األكبــر مــن إجــراءات ونشــاطات ومهــام المــوارد البشــرية وخاصــة ثــاث
مهــام وهــي جــذب واســتقطاب ،تطويــر ،واالحتفــاظ بالمواهــب ( .)Mathew, 2014وفــي ضــوء
مــا ســبق ،تعــرف الدراســة الحاليــة ممارســات إدارة المواهــب بأنهــا وظائــف وأنشــطة تتمثــل فــي
ممارســات تقــوم بهــا إدارات المــوارد البشــرية بشــأن اســتقطاب وتوظيــف واختيــار أفضــل الكوادر
البشــرية وتدريــب وتحديــد المســار الوظيفــي واالبقــاء علــى العناصــر الموهوبــة فــي المنظمــات.
4.4مفهوم نواتج إدارة المواهب ()Talent Management Outcomes
تعــرف الدراســة الحاليــة « نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب » بأنهــا النواتــج أو المزايــا أو
الجوانــب اإليجابيــة المتحققــة نتيجــة تطبيــق ممارســات إدارة المواهــب ســواء كانــت نواتــج داخليــة
فــي المنظمــة ذاتهــا (مثــل تحقيــق رؤيــة وأهــداف البنــك ،تحســين االداء المالــي للبنــك ،تحســين
الخدمــات المقدمــة) ،أو نواتــج خارجيــة فــي البيئــة المحيطــة بالمنظمــة (مثــل تحســين الموقــف
التنافســي للبنــك ،تحقيــق ميــزة تنافســية).
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أدبيات الدراسة وخاصة بالتطبيق على قطاع البنوك:
تزايدت أعداد الدراسات السابقة التي نشرت في موضوع إدارة المواهب بشكل عام وفي
قطاعات عديدة مثل التعليم سواء على مستوى المدراس أو الجامعات ،المستشفيات ،الصحة،
الصناعة ،االتصاالت ،والوزارات الحكومية .ورغم أهمية هذا الموضوع في قطاع البنوك ،إال
أن هناك عدد محدود نسبيا بالتطبيق على هذا القطاع الهام وبخاصة في المملكة .وبعد استعراض
األدبيات في مجال إدارة المواهب تبين أن هناك قصوراً في البيئة العربية وندرة في مثل هذا النوع من
الدراسات التطبيقية لهذا المفهوم في المنظمات العربية (العزام ،زياد ،)2015،كما وجد عدد محدود
من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في قطاع البنوك .وألغراض أهداف الدراسة الحالية،
فقد تم حصر الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة المواهب وبصفة خاصة بالتطبيق على
قطاع البنوك على وجه التحديد (جدول  )1حيث تم تقسيم الدراسات السابقة إلى مجموعتين أحدهما
عربية واألخرى أجنبية .ويظهر تحليل مثل تلك الدراسات نقطة هامة وهي تمركز معظمها في عدد
محدود من الدول العربية ،وهي السعودية ،الكويت ،األردن ،وعدد محدود من الدول غير العربية
مثل باكستان ،الهند ،كينيا ،ونيجيريا ،وماليزيا .وتفاوتت نتائج مثل تلك الدراسات نظراً الختالف
توجهات الباحثين بخصوص موضوع إدارة المواهب .فبعضهم ركز على عالقة ممارسات إدارة
المواهب باالستراتيجية ( ،)Akar and Sharma, 2017) ،(Chepkwony, 2012أو الميزة
التنافسية ( ) Aizza, A., et.al., 2014, Gitonga, A.G, 2016أو األداء التنظيمي (Aizza,
 ) A., et.al., 2014, Ekpunobi, 2015, Nasir, et. al., 2017أو أداء الفرد (Hitu and
 .)Baroda, 2018وركز آخرون على اختالفات إدارة المواهب بين بنوك القطاع الخاص وبنوك
القطاع العام( ( )Hitu, M. 2015أو تحليل الموقف الحالي إلدارة المواهب في البنوك (�Al Ru
 )waili, et.al., 2013أو اقتراح عمليات اإلصالح المطلوبة إزاء تلك الممارسات (Adsule,
 .)A.B., and Salve, D.M., 2017ومما يالحظ أيضا هو ندرة الدراسات السابقة التي توضح
كيفية استخالص واشتقاق العوامل المكونة للممارسات الفعلية والتفصيلية إلدارة المواهب وأيضا
ندرة الدراسات التي توضح على وجه الدقة نواتج تطبيق ممارسات إدارة المواهب على قطاع
البنوك وذلك فيما عدا دراسات عربية محدودة ركزت على مدى تطبيق إدارة المواهب (مثل دراسة
الرويلي في البنوك السعودية) ،وعلى عالقة إدارة المواهب بالميزة التنافسية (مثل دراسة النسور
في البنوك األردنية )2018 ،أو اإلبداع (مثل دراسة الخليفة في البنوك الكويتية.)2017 ،

جدول ( :)1الدراسات السابقة في مجال إدارة المواهب بالتطبيق على قطاع البنوك
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م

الدراسة

1

الرويلي
وآخرون،
2013

العينة والدولة
الهدف من الدراسة
أوال  :الدراسات العربية:
 18مسؤول بإدارات
تقييم مدى تطبيق إدارة
الموارد البشرية في
في
المواهب
اربعة من البنوك
البنوك السعودية الوطنية
السعودية
واألجنبية

تعد إدارة المواهب حقيقة واقعة في
البنوك السعودية
وجود أثر معنوي ذو داللة
احصائية إلدارة المواهب (اختيار،
تنمية ،احتفاظ) في تحقيق اإلبداع
في البنوك التجارية الكويتية

2

الخليفة ،محمد قياس أثر إدارة المواهب
عبد الرحمن ،في تحقيق اإلبداع في
البنوك التجارية الكويتية
2017

عينة مكونة من 171
فرد

3

الكشف عن أثر
ط أحمد،
استراتيجية إدارة
محمد ردع،
التعويضات في المحافظة
2017
على المواهب

351من العاملين في 4
بنوك أردنية

4

1

2

هناك أثر الستراتيجية إدارة
التعويضات في المحافظة على
المواهب

مستوى متوسط من تطبيق إدارة
المواهب (استقطاب ،تنمية،
دراسة أثر إدارة
النسور ،هبه
 350من العاملين في  11احتفاظ ،نشر)ووجود أثر إيجابي
المواهب في الميزة
اسماعيل،
ذو داللة احصائية إلدارة المواهب
بنك تجاري باألردن
التنافسية في البنوك
بندر كريم،
في الميزة التنافسية(الجودة،
التجارية في االردن
2018
المرونة ،التميز ،التكلفة)
ثانيا :الدراسات األجنبية :
معرفة العالقة بين
وجود عالقة معنوية بين ممارسات
 Chepkwoإدارة المواهب ،تخطيطإدارة المواهب ،تخطيط التعاقب،
 43بنك في كينيا
التعاقب الوظيفي
ny, N.K.,
واالستراتيجية الكلية للمنظمة
واستراتيجية األعمال في
2012
البنوك التجارية
Pinto,
وجود اختالفات معنوية في كل
 60موظف 6 ،من
دراسة إدارة المواهب
L.W.,
المقاييس المستخدمة عند مقارنة
أخصائي الموارد
 and T.V.لدى موظفي واخصائي
البنوك الخاصة مع البنوك
البشرية في الهند
 Dhulla,الموارد البشرية بالبنوك
المشتركة
2012
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3

Aizza,
A., et.,
al., 2014

تحديد األهمية
االستراتيجية إلدارة
المواهب والربط بين
إدارة المواهب واألداء
التنظيمي

4

Ekpunobi, 2015

بحث تأثير إدارة
المواهب في األداء
التنظيمي للبنوك

5

Hitu, M.,
2015

استكشاف مبادرات
إدارة المواهب في
بعض البنوك الخاصة
والعامة

 10بنوك خاصة10 ،
بنوك عامة في الهند

6

Gitonga,
A.G.,
2016

دراسة العالقة بين
استراتيجيات إدارة
المواهب والميزة
التنافسية للبنوك
التجارية ومعرفة تأثير
امكانيات الموارد
البشرية كمتغير وسيط
في هذه العالقة

 43بنك تجاري في
كينيا

مساهمة استراتيجيات إدارة
المواهب في تحقيق الميزة
التنافسية وتأثير امكانيات الموارد
البشرية معنويا في هذه العالقة

7

Nwigbo,. al.,
2016

تقييم استراتيجيات
إدارة المواهب في
صناعة البنوك في
نيجيريا

 80من مديري اإلدارة
العليا والوسطى في
صناعة البنوك في
نيجيريا

االستراتيجية التنافسية هي أحد
استراتيجيات إدارة المواهب
السائدة بين بنوك نيجيريا

8

Singh,
S., and
Pooja,
2016

دراسة تأثير ممارسات
إدارة المواهب في أداء
الموظفين

 102من موظفي بنوك
القطاع الخاص في
الهند

تأثير ممارسات إدارة المواهب
في دافعية ،إبداع ،رضا وجدارة
الموظف
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استراتيجيات إدارة المواهب
الفعالة لها تأثيرا معنويا وموجبا
مع األداء التنظيمي ،وإدارة
المواهب لها عالقة موجبة وقوية
مع الميزة التنافسية ،وأداء ومكانة
المواهب داخل قطاع البنوك

ديسمرب 2019م

هيئة إدارية من بنوك
مختلفة في باكستان

عينة عشوائية مكونة
من  50من الكادر
االداري والبنك
المركزي في نيجيريا

وجود تأثير معنوي إلدارة
المواهب في أداء البنوك في
نيجيريا

مبادرات إدارة المواهب أكثر
تطورا في بنوك القطاع الخاص
مقارنة مع بنوك القطاع العام

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املجلد  16العدد )B( 2

journal 16-2 B.indd 158

صالح حامد الحريب  /نبيل محمد خليل ( ) 189-149

9

Ibidunni,
et.al.,
2016

بحث كيفية قيام
المنظمة باالحتفاظ
بإدارة المواهب
بغرض البقاء والنمو
في صناعة البنوك

100

11

12

13

وجود عالقات ارتباط ذات داللة
احصائية بين االحتفاظ بالمواهب
واالداء التنظيمي والموقف
التنافسي

 185موظف بالبنوك
في نيجيريا

Adsule,
A.B.,
and
Salve.
D. M.,
2017

معرفة آراء مدراء
البنوك فيما يتعلق
بالممارسات المتعددة
إلدارة المواهب

 225مديرا في  6بنوك
مؤممة في الهند

تحديد الموقف الحالي لممارسات
إدارة المواهب واالصالحات
المطلوبة في الممارسات السائدة

Akar and
Sharma,
2017

استكشاف استراتيجيات
وبرامج إدارة المواهب
من جانب بنوك مختلفة

بيانات ثانوية من
مجالت وكتب وجرائد
وانترنت

تقديم البرامج واالستراتيجيات
المتبعة من قبل البنوك لجذب
واستقطاب والمحافظة على
الموظفين وبيان دور الحكومة في
هذا المجال

Nasir, et.

دراسة تأثير إدارة
المواهب (الجذب،
االستبقاء ،التطوير،

موظفي بنك حكومي

al., 2017

الدافعية ،تخطيط
التعاقب)في االداء
التنظيمي

في ماليزيا

Hitu and
Baroda,
2018

دراسة تأثير ممارسات
إدارة المواهب في أداء
الموظف

 102موظف من
العاملين في بنوك
القطاع الخاص

ضرورة تحديد وتطوير
استراتيجية إلدارة المواهب يكون
لها تأثير في االداء التنظيمي

ممارسات إدارة المواهب لها أثر
مباشر في اداء الموظف (دافعية
–إبداع -رضا -جدارة الموظف)

العالقة بين ممارسات إدارة المواهب ونواتج إدارة المواهب بالتطبيق على قطاع البنوك
اســتخالصا مــن أدبيــات الدراســة الحاليــة ســواء العربيــة أو األجنبيــة فــي قطــاع البنــوك والتــي
تــم عرضهــا فــي الجــدول الســابق ،وتلخيصهــا وفــق للمتغيــرات المســتقلة والتابعــة فيمــا يلــي ،فقــد
لوحــظ أن هنــاك جوانــب قــوة فــي هــذه الدراســات تتمثــل فــي تركيزهــا علــى متغيــرات تابعــة هامــة
فــي مجــال إدارة المواهــب ومــن أمثلــة ذلــك :االداء التنظيمــي ،أداء الموظــف ،االســتراتيجية،
اإلبــداع ،والميــزة التنافســية .أمــا عــن جوانــب ضعفهــا فقــد كانــت فــي المتغيــرات المســتقلة وهــى
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ممارســات إدارة المواهــب ،حيــث ركــزت كل منهــا علــى بعــض أبعــاد إدارة المواهــب كنظــرة
جزئيــة وليســت نظــرة تكامليــة وشــمولية (أي التركيــز علــى عــدد أكبــر وأشــمل مــن أبعــاد إدارة
المواهــب) .لذلــك ركــزت الدراســة الحاليــة علــى إجــراء حصــر شــامل الســتخالص أكبــر قــدر
مــن أنــواع الممارســات ومــن أنــواع نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب ،وذلــك تمهيــدا لعمليــة فرزهــا
وتجميعهــا ثــم تحليلهــا إحصائيــا باســتخدام كل مــن التحليــل العاملــي االستكشــافي والتحليــل العاملــي
التوكيــدي .ومــن أبــرز الدراســات مــن بيــن الدراســات العديــدة التــي تــم حصرهــا مــن قبــل الباحــث
لغــرض تحديــد ممارســات ونواتــج إدارة المواهــب  -وهــي علــي ســبيل المثــال وليــس الحصــر-
مجموعــة دراســات حديثــة موثقــة فــي مراجــع الدراســة فــي نهايــة البحــث ،هــذا فضــا عــن
مجموعــة مــن الدراســات التاليــة موضحــا بهــا العالقــات بيــن المتغيــرات المســتقلة والمتغيــرات
التابعــة وكانــت علــى النحــو اآلتــي:
أمثلة العالقات بين ممارسات إدارة المواهب وبعض نواتج إدارة المواهب في قطاع البنوك
م

الدراسة

المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة (نواتج تطبيق
إدارة المواهب)

1

Chepkwony, 2012

ممارسات إدارة المواهب

االستراتيجية الكلية للمنظمة

2

Aizza, et. al., 2014

استراتيجيات إدارة المواهب

االداء التنظيمي والميزة التنافسية

Gitonga, 2016

إدارة المواهب

دافعية ،إبداع ،رضا ،جدارة الموظف

4

الخليفة 2017 ،

إدارة المواهب

اإلبداع

5

النسور،2018 ،
Gitonga, 2016

إدارة المواهب

الميزة التنافسية

6

Nasir, et. al., 2017

إدارة المواهب

االداء التنظيمي

7

Singh, S., and Pooja,
2016, Gitonga, 2018

ممارسات إدارة المواهب

أداء الموظف

3

وفــي ضــوء هــذا العــرض الســابق يمكــن التوصــل إلــى عــدة اســتنتاجات تســاعد فــي صياغــة
فــروض الدراســة الحاليــة:
1 .1عــدم اتفــاق الدراســات الســابقة علــى كل مــن األبعــاد المكونــة إلدارة المواهــب وعــدم
اتفــاق هــذه الدراســات أيضــا علــى النواتــج المترتبــة علــى تطبيــق إدارة المواهــب .فمــن
حيــث أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب ،فقــد تــم حصــر العديــد مــن األبعــاد المتفاوتــة عبر
الدراســات المختلفــة مثــل تخطيــط االحتياجــات ،تخطيــط التعاقــب الوظيفــي ،الجــذب أو
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االســتقطاب ،االختيــار ،التنميــة ،االســتبقاء والمحافظــة ،والتعويضــات.
 2 .2عــدم اتفــاق الدراســات الســابقة مــن حيــث النواتــج أو المنافــع المترتبــة علــى تطبيــق
إدارة المواهــب ،فقــد أمكــن حصــر عــدة نواتــج ومتفاوتــة عبــر دراســات إدارة المواهــب
ومنهــا :الميــزة التنافســية ،الموقــف التنافســي ،اإلبــداع ،األداء التنظيمــي ،وأداء الفــرد.
3 .3وجــود عالقــات بيــن أحــد أو بعــض أبعــاد إدارة المواهــب وأحــد أو بعــض أبعــاد نواتــج
تطبيــق إدارة المواهــب فــي قطــاع البنــوك.
صياغة فروض الدراسة الحالية
تمــت مرحلــة صياغــة فــروض الدراســة الحاليــة فــي ضــوء مشــكلة وأهــداف الدراســة والتــي
تــم عرضهــا فــي بدايــة البحــث وأيضــا فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســات الســابقة
بخصــوص كل مــن أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب ونواتــج تطبيقهــا .ويمكــن عــرض هــذه
الفــروض علــى النحــو التالــي:
الفــرض األول :توجــد عالقــات ارتبــاط معنويــة ذات داللــة إحصائيــة فيمــا بيــن العناصــر
المكونــة ألبعــاد ممارســات إدارة المواهــب األربعــة (تخطيــط االحتياجــات والتعاقــب الوظيفــي
والمســار الوظيفــي -االســتبقاء واالختيــار واالســتبقاء -التحفيــز وإدارة األداء -التدريــب والتنميــة
اإلداريــة).
الفــرض الثانــي :توجــد عالقــات ارتبــاط معنويــة وذات داللــة إحصائيــة فيمــا بيــن أبعــاد
ممارســات إدارة المواهــب األربعــة (تخطيــط االحتياجــات والتعاقــب الوظيفــي والمســار الوظيفــي-
االســتبقاء واالختيــار واالســتبقاء -التحفيــز وإدارة األداء -التدريــب والتنميــة االداريــة) ونواتــج
تطبيــق إدارة المواهــب (نواتــج داخليــة – نواتــج خارجيــة).
الفــرض الثالــث :توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة احصائيــة فــي ممارســات إدارة المواهب
عبــر البنوك الســعودية.
الفــرض الرابــع :توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة احصائيــة فــي نواتــج تطبيــق إدارة
المواهــب عبــر البنــوك الســعودية.
الفــرض الخامــس :توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة احصائيــة فــي ممارســات إدارة
المواهــب باختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة (الجنــس ،العمــر ،الحالــة االجتماعية،
نــوع الوظيفــة ،المســتوى الوظيفــي ،مــدة الخبــرة ،مســمى اإلدارة ،التدريــب ،المؤهــل التعليمــي).
الفــرض الســادس :توجــد اختالفــات معنويــة ذات داللــة احصائيــة فــي نواتــج تطبيــق إدارة
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الفرض السادس :توجد اتختالفات معنوية ذات داللة احصائية في نواتج تطبيق إدارة المواهب
االجتماعية،
المواهــب باختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة (الجنــس ،العمــر ،الحالــة
ع
نو
االجتماع
(الجنس،
الوظيفية
الشتخصية
التخلفية
المسـمتغي
اتختالف
المؤهـية،ـل التعليمــي).
الحالةـب،
العمر،التدريـ
اإلدارة،
مســمى
الخبوــرة،
ـي ،مــدة
ـتوىراتالوظيفـ
نــوع الوظيفـبـة،
الوظيفة ،المستوى الوظيفي ،مدة التخبرة ،مسمى اإلدارة ،التدريب ،المؤهل التعليمي).

المواهب/واتجالنواتج
نموذج ممارسات إدارة
نموذج ممارسات إدارة المواهب /الن

لعالقـدداتالعالقــات
ـرح ايحـ
مقترحمقتـ
نموذجــا
الحاليــة
اساتالســابقة،
الدـرـات
الدراس
ـوء تحلي
يحدد
نموذجا
الدراســةالحالية
ـدم الدراسة
السابقة ،تقـتقدم
ضوءــلتحليل
فــي ضـفي
المسارالوظيفــي
والتعاقــب
االحتياجــات
(تخطيــط
األربعــة
المواهــب
ممارســات
الوظيفي و
حتياجات والتعاقب
(تتخطيط اال
األربعة
إدارة المواهب
ممارسات إدارة
بيــن بين
المباشــرةالمباشرة
ـب) والتنميــة
التدري
األداء –
التحفيــزواالسـ
ـتقطاب
الوظيفي-االسـ
داـرية
التنمية اإل
وإدارةريب و
األداء – التد
ـتبقاء وادارة
التحفيز
ـاربقاء -
واالختيـست
االتختيار واال
قطاب و
والمســارالوظيفي-االست
مــع إدخــال
اإلداريــة) ونواتــج إدارة المواهــب بنوعيهــا (نواتــج داخليــة – نواتــج خارجيــة)،
ونواتج إدارة المواهب بنوعيها (نواتج داتخلية – نواتج تخارجية) ،مع إدتخال متغيرات التخلفية
ممارساتـة الحاليــة
ـاول الدراسـ
متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة فــي هــذه العالقــة (شــكل  .)1لــذا تحـ
الشتخصية والوظيفية في هذه العالقة (شكل  .)1لذا تحاول الدراسة الحالية تحديد بناء
المنافعالمســتقلة)
معـرات
(المتغيـ
تحديــد بنــاء ممارســات إدارة المواهــب ثــم دراســة عالقــات هــذه األبعــاد
إدارة المواهب ثم دراسة عالقات هذه األبعاد (المتغيرات المستقلة) بشكل مباشر
بشــكل مباشــر مــع المنافــع والنواتــج المترتبــة علــى تطبيــق إدارة المواهــب (المتغيــرات التابعــة)
والنواتج المترتبة على تطبيق إدارة المواهب (المتغيرات التابعة) في البنوك محل الدراسة في
فــي البنــوك محــل الدراســة فــي الوقــت الراهــن .وبمجــرد اكتســاب الباحــث للخبــرة كنقطــة بدايــة
الوقت الراهن .وبمجرد اكتساب الباحث للتخبرة كنقطة بداية في مجال ممارسات إدارة المواهب
فــي مجــال ممارســات إدارة المواهــب فإنــه يمكنــه فــي مرحلــة تاليــة والحقــة إضافــة متغيــرات
فإنه يمكنه في مرحلة تالية والحقة إضافة متغيرات وسيطة إلى هذه العالقات وفي دراسات
وســيطة إلــى هــذه العالقــات وفــي دراســات مســتقبلة.
مستقبلة.

المتغيرات المستقلة  :ممارسات إدارة المواهب

المتغيرات التابعة :نواتج إدارة
المواهب

* تخطيط االحتياجات والتعاقب الوظيفي والمسار
الوظيفي

* نواتج داخلية

* االستقطاب واالختيار واالستبقاء

* نواتج خارجية

* التحفيز وإدارة األداء
* التدريب والتنمية االدارية

متغيرات الخلفية الشخصية والوظيفية

شكل ( :)1نموذج ممارسات إدارة المواهب /نواتج تطبيق إدارة المواهب

شكل ( :)1نموذج ممارسات إدارة المواهب /نواتج تطبيق إدارة المواهب

اإلطار

للبحث:
المنهجي
للبحث:
المنهجي
اإلطار

ركــزت الدراســة علــى األســلوب الوصفــي التحليلــي لدراســة مــدى تطبيــق ممارســات إدارة
المواهــب بالبنــوك الســعودية ،والتعــرف علــى النواتــج المترتبــة علــى تطبيقهــا ودراســة العالقــات
بينهمــا .ويحتــوي هــذا الجــزء علــى العناصــر 15
اآلتيــة:
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 .أمجتمع البحث وعينة الدراسة
مجتمـع الدراسـة عبـارة عـن جميـع فـروع بنـوك المملكـة العربيـة السـعودية التـي تعمـل فـي
مدينـة تبـوك وعددهـا  12بنـك ،وتـم اختيـار عينـة عشـوائية تمثـل  25%مـن موظفيـن كل فـرع،
والتـي كانـت بأجمالـي  140مـن االدارييـن والفنييـن العامليـن والعاملات ،وخاصـة العامليـن فـي
إدارات المـوارد البشـرية ومـن الذكـور واإلنـاث ومن أعمـار ومسـتويات تعليمية وإداريـة متفاوتة.
 .بأداة الدراسة وقياس المتغيرات
اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب االســتبانة كوســيلة لجمــع البيانــات والتــي اشــملت علــى 44
ســؤال لقيــاس متغيــرات الدراســة وقســمت إلــى ثالثــة أقســام رئيســة وهــي :أبعــاد ممارســات إدارة
المواهــب وأبعــاد نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب وأخيــرا البيانــات العامــة عــن المبحوثيــن .وفيمــا
يلــي بيــان بمتغيــرات الدراســة:
أوال :المتغيــرات المســتقلة :وتتمثــل فــي أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب ومتغيــرات العوامل
الشــخصية والوظيفيــة كمــا يأتي:
1.1ممارســات إدارة المواهــب :وتشــمل  23ســؤال وتنقســم إلــى أربعــة ممارســات رئيســية
وهــي :تخطيــط االحتياجــات والتعاقــب والمســار الوظيفــي ،االســتقطاب واالختيــار
واالســتبقاء ،التحفيــز وإدارة األداء ،التدريــب والتنميــة.
2.2متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة :والتــي تحتــوي علــى  9أســئلة مثــل (الجنــس،
العمــر ،الحالــة االجتماعيــة ،نــوع الوظيفــة ،المســتوى الوظيفــي ،مــدة الخبــرة ،مســمى
اإلدارة ،التدريــب والمؤهــل العلمــي).
ثانيــا :المتغيــرات التابعــة :وتشــمل  12ســؤال تتعلــق بالنواتــج أو المزايــا المترتبــة علــى
تطبيــق إدارة المواهــب وتتكــون مــن نوعيــن مــن النواتــج وهمــا:
 1 - 2نواتــج داخليــة :وهــي بمنزلــة مزايــا متحققــة علــى مســتوى كل مــن األفــراد وداخــل
البنــك الواحــد.
 2 - 2نواتــج خارجيــة :وهــي عبــارة عــن مزايــا علــى مســتوى كل مــن الســوق المحلــي
والســوق العالمــي.

حدود الدراسة
تــم إجــراء الدراســة الحاليــة فــي ظــل مجموعــة محــددات مكانيــة وزمانيــة وبحثيــة ويمكــن
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إجمالهــا علــى النحــو اآلتــي:
1 .1تــم تجميــع بيانــات الدراســة مــن  12فرعــا لبنــوك تجاريــة بمنطقــة تبــوك بالمملكــة
العربيــة الســعودية.
2 .2تم إجراء الدراسة الحالية وجمع بياناتها عن العام الهجري .1439
3 .3إعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى بحــث العالقــات المباشــرة بيــن ممارســات إدارة المواهب
ونواتــج إدارة المواهــب ودون إدخــال متغيــرات وســيطة في الحســبان.

صدق وثبات مقاييس الدراسة
تــم إجــراء اختبــار لمعرفــة صــدق االســتبانة المعــدة لهــذا الغــرض مــن خــال توزيعهــا
علــى بعــض الزمــاء الباحثيــن ومــن األســاتذة المتخصصيــن فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية
لالســتفادة مــن مقترحاتهــم ووجهــات نظرهــم عــن مــدى فهــم عبــارات االســتبانة ،والتــي تــم أخذهــا
بعيــن االعتبــار فــي التصميــم النهائــي لالســتبانة والتحقــق مــن ثباتهــا باســتخدام معامــل كرونبــك
ألفــا .Cronbach’s Alpha

أدوات التحليل اإلحصائي
اســتخدمت الدراســة مجموعــة اإلحصــاءات الجاهــزة المعتمــدة فــي البحــوث االجتماعيــة عــن
طريــق  SPSSوبرنامــج  AMOSبهــدف تبويــب وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال
تطبيــق:
1 .1معامل ( )Cronbach’s Alphaإلحصاءات الثبات للمقياس المستخدم
2 .2المتوســطات الحســابية والتكــرارات بخصــوص ممارســات إدارة المواهــب ونواتــج إدارة
المواهــب ،متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة.
3 .3تحليــل معامــل االرتبــاط ( )Pearsonلدراســة العالقــات بيــن العناصــر المكونــة ألبعــاد
ممارســات إدارة المواهــب.
4 .4تحليــل معامــل االرتبــاط ( )Pearsonلدراســة العالقــات بيــن ممارســات إدارة المواهــب
ونواتــج تطبيــق إدارة المواهــب.
5 .5تحليـل التبايـن  One Way ANOVAلمعرفـة االختالفات في ممارسـات إدارة المواهب
ونواتـج تطبيـق إدارة المواهـب باختالف متغيرات الخلفية الشـخصية والوظيفية.

164

10/12/2019 3:23 PM

ديسمرب 2019م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املجلد  16العدد )B( 2

journal 16-2 B.indd 164

صالح حامد الحريب  /نبيل محمد خليل ( ) 189-149
6 .6اســتخدام أســلوبي التحليــل العاملــي االستكشــافي والتحليــل العاملــي التوكيــدي للتوصــل
إلــى األبعــاد المكونــة لمتغيــرات الدراســة وخاصــة كل مــن الممارســات والنواتــج.

تحليل نتائج الدراسة الميدانية
تم تقسيم هذا التحليل إلى أربعة أقسام رئيسة على النحو اآلتي:
أوال :نتائج تحليل اإلحصاء الوصفي:
 .أفيمــا يلــي نتائــج تحليــل متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة للمســتقصي منهــم
(جــدول :)2
1 .1الجنس :يتبين من الجدول أن نسبة الذكور من المبحوثين  ،91.5%بينما نسبة اإلناث
.7.8%
2 .2العمــر :تشــير النتائــج إلــى أن أعمــار غالبيــة المبحوثيــن مــا بيــن  30 - 20ســنة
وبلغــت نســبتها .53.2%
3 .3الحالــة االجتماعيــة :تشــير النتائــج أن الحالــة االجتماعيــة لغالبيــة المبحوثيــن تميــل
للمتزوجيــن وبلغــت نســبتها  ،% 63.1بينمــا نســبة المبحوثيــن غيــر المتزوجيــن
.34%
4 .4نــوع الوظيفــة :يتضــح أن الوظائــف اإلداريــة كانــت الغالبــة وبلغــت نســبتها ،74%
وبلغــت الفنيــة .26%
5 .5المســتوى الوظيفــي :يوضــح جــدول ( )2أن مســتوى اإلدارة العليا كان بنســبة ،14%
واإلدارة الوســطى بنســبة  ،54%وأخيرا المســتوى اإلشــرافي األول بنســبة .32%
6 .6عــدد ســنوات الخبــرة :تشــير النتائــج ان مــدة الخبــرة ( 10 - 5ســنوات) كانــت هــي
النســبة األقــل حيــث بلغــت نســبتها  ،31،2%ويأتــي فــي المرتبــة االولــى مــن كانــت
مــدة خبرتهــم (أقــل مــن  5ســنوات) بنســبة .42.6%
7 .7مســمى اإلدارة :تشــير النتائــج إلــى أن مســمى إدارة شــؤون العامليــن لــه النســبة
األقــل وبلغــت  ،3.5%بينمــا بلــغ مســمى إدارة األفــراد نســبة  ،17%وبلــغ مســمى
إدارة المــوارد البشــرية نســبة .68.8%
8 .8عــدد البرامــج التدريبيــة :تشــير النتائــج إلــى أن نســبة مــن حضــر دورة تدريبيــة
واحــدة  ،19.1%ونســبة مــن لــم يحضــر أي دورة  ،19.1%ونســبة مــن حضــر
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ثــاث دورات فأكثــر  ،46.1%ومــن حضــر دورتــان نســبة .15.6%
9 .9المؤهــل الدراســي :يوضــح الجــدول أدنــاه أن نســبة المبحوثيــن الذيــن يحملــون
المؤهــل الجامعــي  ،47.5%بينمــا فــي المرتبــة الثانيــة حملــة الدبلــوم المتوســط
 ،39.7%وأخيــراً مــن يحمــل المؤهــل الثانــوي أقــل نســبة وهــى .12.8%
جدول ( :)2نتائج تحليل متغيرات الخلفية الشخصية والوظيفية
المتغير
الجنس

العمر

الحالة االجتماعية

نوع الوظيفة

المستوى الوظيفي
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الفئات

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

129

92

أنثى

11

8

المجموع

140

30 - 20

75

54

من  31إلى 40

53

38

من 41إلى اقل من 50

10

7

من  50فأكثر

2

1

المجموع

140

أعزب

48

34

متزوج

92

66

المجموع

140

موظف إداري

104

74

موظف تقني أو فني

36

26

المجموع

140

إدارة عليا

20

14

إدارة وسطى

39

54

مستوى إشرافي أول

41

32

المجموع

140
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مدة الخبرة

مسمى اإلدارة

اقل من  5سنوات

60

42.6

من  5إلى اقل من 10

44

31.2

من  10إلى اقل من 15

21

14.9

 15سنة فأكثر

15

9.9

المجموع

140

إدارة الموارد البشرية

97

70

األفراد

24

17

إدارة شئون الموظفين و العاملين

6

4

أخرى

13

9

المجموع

140

ال شيء

27

19

دورة واحدة

27

19

دورتان

22

16

ثالث دورات فأكثر

64

46

المجموع

140

ثانوي واقل

18

13

دبلوم متوسط بين الثانوية والجامعة

56

40

جامعي

66

47

المجموع

140

التدريب

المؤهل التعليمي

 .بنتائج تحليل المتوسطات لمتغيرات الدراسة:
يعرض جدول ()3المتوسطات لكل من المتغيرات المستقلة والتابعة للدراسة الحالية:
1.1ممارســات إدارة المواهــب :وتعتبــر متغيــرات مســتقلة وتشــمل أربعــة أبعــاد رئيســة
وهــي:
 1-1تخطيط االحتياجات والتعاقب والمسار الوظيفي
 1-2االستقطاب واالختيار واالستبقاء
 1-3التحفيز وإدارة األداء
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 1-4التدريب والتنمية
هــذا وقــد بلــغ المتوســط العــام لممارســات إدارة المواهــب  2.5مــن أصــل  5درجــات ،ممــا
يعنــي درجــة متوســطة وبنســبة .50%
2.2نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب :وتعتبــر متغيــرات تابعــة وتشــمل نوعــان مــن النواتــج
وهمــا:
 2-1نواتج داخلية :على مستوى كل من األفراد وداخل البنك الواحد
 2-2نواتج خارجية :على مستوى كل من السوق المحلي والسوق العالمي
ويوضــح جــدول ()4المتوســطات للمتغيــرات التابعــة الرئيســية والعناصــر الفرعيــة بشــأن
نواتــج إدارة المواهــب .هــذا وقــد بلــغ المتوســط العــام للنواتــج الداخليــة والخارجيــة معــا  3.4مــن
أصــل  5درجــات ممــا يعنــي درجــة فــوق المتوســطة وبنســبة  % 68تقريبــا .ويمكــن تلخيــص
نتائــج جــدول ()3علــى النحــو اآلتــي:
الترتيب التنازلي

الدرجة المعطاه

		
ممارسات إدارة المواهب

		
()1

				
التدريب والتنمية

3.389

		
()2

		
االستقطاب واالختيار واالستبقاء

3.329

		
()3

تخطيط االحتياجات والتعاقب والمسار الوظيفي 3.278

		
()4

3.087

			
التحفيز وإدارة األداء

هــذا وقــد بلــغ المتوســط العــام للممارســات  2.519مــن أصــل  5درجــات ،وحصــول عامــل
التدريــب والتنميــة علــى أعلــى متوســط ( ،)3.39وعامــل التحفيــز وإدارة األداء علــى أقــل متوســط
(.)3.087
كما يمكن تلخيص نتائج جدول ()4على النحو التالي:
		
نواتج إدارة المواهب

الدرجة المعطاه

الترتيب التنازلي
		
()1

			
نواتج خارجية

3.685

		
()2

			
نواتج داخلية

3.129

ويوضــح نفــس الجــدول المتوســط العــام لنواتــج إدارة المواهــب ()3.41مــن أصــل  5درجــات،
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وكان متوســط النواتــج الخارجيــة ( )3.68أكبــر مــن متوســط النواتــج الداخليــة (.)3.12
جدول ( :)3متوسطات المتغيرات الرئيسية والعناصر الفرعية بشأن ممارسات إدارة المواهب
م

بعد
1

المتغيرات الرئيسية

تخطيط االحتياجات
والتعاقب والمسار الوظيفي

بعد
2

االستقطاب واالختيار
واالستبقاء

بعد
3

التحفيز وإدارة االداء
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المتغيرات الفرعية

المتوسط

المحور ككل

3.278

تقدير االحتياجات من المواهب

3.127

تخطيط التعاقب الوظيفي

3.262

توصيف الوظائف

3.492

تحديد متطلبات شغل الوظيفة

3.492

فرص المسار الوظيفي والترقية

3.400

المحور ككل

3.329

أساليب استقطاب المواهب

3.390

جذب واستقطاب المواهب

3.510

استبقاء المواهب

3.198

معايير اختيار موضوعيه

3.368

أدوات اختيار متعددة

3.482

اجراء االختبارات والمقابالت بشكل متخصص

3.141

برامج تدريب متطورة

3.143

المحور ككل

3.087

االهتمام وعدم االستغناء عن المواهب

3.290.

حوافز ومكافآت موضوعيه

3.297

عدالة الحوافز والمكافآت

3.121

االستقرار واألمان الوظيفي

3.072

الراتب المالئم

3.007

زيادات ومزايا مرضية

2.907

تقييم موضوعي وعادل لألداء

2.297
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بعد
4

التدريب والتنمية

المحور ككل

3.389

برامج تدريب متطورة ومتقدمة

3.368

برامج تدريبية متكاملة

3.482

تبني حديثي التخرج

3.141

برامج تنمية إدارية للقيادات االدارية

3.143

المتوسط العام لممارسات إدارة المواهب

2.519

جدول ( :)4المتوسطات للمتغيرات الرئيسة والعناصر الفرعية بشأن نواتج إدارة المواهب
م

المتغيرات الرئيسية

بعد1

نواتج داخلية إلدارة المواهب

بعد 2

نواتج خارجية إلدارة
المواهب
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المتغيرات الفرعية

المتوسط

المحور ككل

3.129

تشغيل قدرات عالية

3.652

توفير فرص وظيفية متميزة

3.602

استمرارية المواهب

3.588

تحقيق رؤية البنك وأهدافه

3.709

تحسين األداء المالي

3.764

تحسين وتطوير الخدمات

3.676

المحور ككل

3.685

تحقيق ميزة تنافسية

3.758

تفوق وبقاء البنك

3.3.602

تحسين سمعة البنك

3.802

تحسين الترتيب العالمي للمملكة في إدارة المواهب

3.642

تحسين الموقف التنافسي للمملكة عالميا

3.607

تحسين سمعة القيادات االدارية عالميا

3.728

المتوسط العام للنواتج الداخلية والخارجية

3.413
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ثانيا :نتائج تحليل ثبات المقاييس:
اســتخدمت الدراســة الحاليــة معامــل كرونبــك ألفــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه مــن
أجــل قيــاس ممارســات إدارة المواهــب ونواتــج تطبيــق إدارة المواهــب .وبلغــت قيمــة معامــل
كرونبــك ألفــا لمقيــاس ممارســات إدارة المواهــب  0.99وهــي تعتبــر قيمــة عاليــة تــدل علــى ثبــات
المقاييــس المســتخدمة فــي الدراســة ،بينمــا بلغــت قيمــة مقيــاس نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب
.0.89
جدول ( :)5معامالت ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة:
م

المقياس

Cronbach’s Alphaمعامل

1

مقياس ممارسات إدارة المواهب

0.99

2

مقياس نواتج تطبيق إدارة المواهب

0.89

ثالثا :نتائج تحليل عالقات االرتباط في الدراسة الحالية:
تــم تحليــل عالقــات االرتبــاط بيــن الممارســات الفرعيــة إلدارة المواهــب (جــدول  ،)6كمــا تــم
تحليــل هــذه العالقــات بيــن أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب وأبعــاد نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب
(جــدول .)7وفيمــا يلــي نتائــج تحليــل االرتبــاط فــي الجدوليــن (:)6،7
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جدول ( :)6معامالت االرتباط بين العناصر الفرعية لممارسات إدارة المواهب
1

1
745. 1
749. 770. 1
721. 728. 757. 1
725. 707. 721. 698.

1
716.
644.
734.
724.
716.

1
742.
676
581.
658.
642.
679.

1
600.
610.
700.
587.
608.
604.
662.

1
763.
641.
624.
564.
514.
638.
594.
614.

1
692.
730.
637.
652.
611.
586.
599.
544.
588.

1
760.
663.
725.
615.
652.
636.
577.
589.
483.
602.

1
710.
703.
705.
656.
655.
680.
666.
609.
672.
595.
632.

1
779.
701.
619.
631.
664.
664.
592.
566.
485.
535.
477.
543.

1
577.
627.
576.
593.
597.
602.
602.
542.
500.
453.
470.
485.
499.

1
759.
560.
695..
608.
595.
612.
644.
644.
648.
577.
581.
605.
581.
582.

1
714.
612.
599.
695.
660.
653.
679.
668.
668.
629.
634.
634.
615.
608.
558.

1
699.
631.
606.
628.
622.
591.
542.
586.
608.
482..
563.
574.
581.
566.
556.
540.

1
712.
594.
619.
613.
543.
577.
573.
611.
616.
516.
648.
584.
509.
499.
516.
473.
584.

1
655.
682.
586.
550.
598.
572.
579.
558.
577.
587.
555.
561.
489.
497.
470.
502.
480.
391.

1
697.
578.
553.
487.
533.
502.
519.
597.
561.
520.
525.
536.
561.
458.
499.
485.
480.
450.
429.

1
661.
624.
664.
552.
638.
628.
601..
627.
646.
646.
622.
591.
593.
631.
571.
568.
477.
452.
467.
509.
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V11 V12 V13 V14 V15 V16 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32

V10
1
757.
622.
646.
597.
569.
633.
605.
582.
599.
525.
635..
601.
622..
627.
537.
530.
570.
461.
483.
453.
529.

V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32

** معامالت ارتباط معنوية بمستوى 0.01
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ويمكن توضيح نتائج هذه العالقات تفصيال على النحو اآلتي:
1.1العالقــات فيمــا بيــن الممارســات الفرعيــة إلدارة إدارة المواهــب .أظهــرت معامــات
ارتبــاط بيرســون وجــود عالقــات ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة معنويــة بمســتوى معنويــة
 0.01بيــن العناصــر المكونــة لممارســات إدارة المواهــب وعددهــا  22ممارســة (جــدول
 .)6وتؤيــد معامــات ارتبــاط بيرســون الفــرض األول فــي الدراســة الحاليــة ونصــه
« توجــد عالقــات ارتبــاط معنويــة وذات داللــة إحصائيــة فيمــا بيــن ممارســات إدارة
المواهــب وبعضهــا البعــض ».
2.2العالقــة بيــن ممارســات إدارة المواهــب ونواتــج تطبيــق إدارة المواهــب :أظهــرت
معامــات ارتبــاط بيرســون أيضــا وجــود عالقــات ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة معنويــة
بمســتوى معنويــة  0.01فيمــا بيــن أربعــة أبعــاد لممارســات إدارة المواهــب وبعديــن
لنواتــج إدارة المواهــب (جــدول  .)7وشــملت الممارســات الرئيســة العناصــر التاليــة:
تخطيــط االحتياجــات والتعاقــب والمســار الوظيفــي ،االســتقطاب واالختيــار واالســتبقاء،
التحفيــز وإدارة األداء ،التدريــب والتنميــة .كمــا شــملت نواتــج إدارة المواهــب نوعيــن مــن
النواتــج وهــي نواتــج داخليــة ونواتــج خارجيــة إلدارة المواهــب .وهكــذا تؤيــد معامــات
ارتبــاط بيرســون الفــرض الثانــي فــي الدراســة الحاليــة ونصــه «توجــد عالقــات ارتبــاط
معنويــة وذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب ونواتــج تطبيــق
إدارة المواهــب».
جــدول ( :)7معامــات االرتبــاط بيــن األبعــاد األربعــة لممارســات إدارة المواهــب وعاملــي نواتــج
إدارة المواهــب

نواتج إدارة المواهب
ممارسات إدارة
المواهب

( )1تخطيط
االحتياجات
والتعاقب
والمسار
الوظيفي

()1تخطيط االحتياجات والتعاقب
والمسار الوظيفي

1

()2االستقطاب واالختيار
واالستبقاء

0.853

ديسمرب 2019م

10/12/2019 3:23 PM

()2
االستقطاب
واالختيار
واالستبقاء

()3
التحفيز
وإدارة
األداء

()4
التدريب
والتنمية

()5
نواتج
داخلية
إلدارة
المواهب

()6
نواتج
خارجية
إلدارة
المواهب

1
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()3التحفيز وإدارة األداء

0.786

0.822

1

()4التدريب والتنمية

0.810

0.847

0.802

1

()5نواتج داخلية –إدارة المواهب

0.652

0.612

0.520

0.539

1

()6نواتج خارجية-إدارة المواهب

0.638

0.606

0.500

0.517

0.787

1

** معامالت ارتباط معنوية بمستوى 0.01
رابعا :نتائج تطبيق التحليل العاملي االستكشافي على ممارسات إدارة المواهب( (�Explora
:)tory Factor Analysis-EFA
تــم إجــراء التحليــل العاملــي االستكشــافي بأســلوب  Varimax rotationعلــى ممارســات
إدارة المواهــب بغــرض اســتخالص األبعــاد المكونــة لبنــاء ممارســات إدارة المواهــب مــن العينــة
ككل .ويوضــح جــدول ( )8نتائــج التحليــل العاملــي االستكشــافي ( )EFAللعوامــل األربعــة المكونة
لممارســات إدارة المواهــب .ويشــير العمــود األول مــن جــدول ( )8إلــى معامــات تحميــل أو تشــبع
العامــل والتــي تعبــر عــن درجــة ارتبــاط كل متغيــر مــع عامــل معيــن .ويعتبــر مفهــوم تشــبع أو
تحميــل العامــل مهمــا جــدا ،فــإذا كان تشــبع عامــل معيــن أكبــر مــن  0.3فــإن المتغيــر الــذي لــه
عالقــة بــه يســاعد فــي وصفــه جيــدا ،أمــا تشــبعات العوامــل التــي تكــون أقــل مــن  0.3فيمكــن
إهمالهــا وعــدم األخــذ بهــا .ويشــير نفــس الجــدول أيضــا إلــى أن التحليــل العاملــي االستكشــافي
يظهــر أربعــة عوامــل لممارســات المواهــب وبمعامــل ( )Eigen-valueأكبــر مــن الواحــد
الصحيــح .ويقيــس هــذا المعامــل حجــم التباينــات فــي كل المتغيــرات التــي تحســب علــى عامــل
واحــد ،ويتــم قبــول العامــل الــذي تكــون فيــه قيمــة  Eigenأكبــر مــن واحــد صحيــح ،أمــا إذا كانــت
قيمتــه أقــل مــن واحــد صحيــح فيتــم رفــض العامــل .ويشــير نفــس الجــدول إلــى أن العامــل األول
يفســر مــا نســبته  63.72مــن التبايــن فــي العامــل األول وهــو عامــل تخطيــط االحتياجــات والتعاقــب
والمســار الوظيفــي.
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جــدول ( :) 8معامــات التحليــل العاملــي االستكشــافي للعوامــل المكونــة لممارســات إدارة
المواهــب
 %التباين
المفسر

النسبة
المئوية
للتراكمي

معامل
Cronbach’s
Alpha

العوامل األربعة

معامالت
تحميل
أو تشبع
العامل

قيمة
Eigen

63.72

0.897

عامل :1تخطيط االحتياجات
والتعاقب والمسار الوظيفي

0.728

14.020

63.72

0.910

عامل  :2االستقطاب واالختيار
واالستبقاء

0.685

1.456

6.61

70.33

عامل  :3التحفيز وإدارة األداء

0.676

1.85

3.56

73.89

0.941

عامل  :4التدريب والتنمية

0.638

1.44

3.38

77.27

0.914

خامسا :نتائج التحليل العاملي التوكيدي على ممارسات إدارة المواهب (Confirmatory
:)Factor Analysis-CFA
تعتبــر خطــوة التحليــل العاملــي التوكيــدي ( )CFAبمنزلــة اختبــار لنمــوذج القيــاس حيــث يتــم
اختبار بناء ممارسات إدارة المواهب باستخدام ()First order confirmatory factor model
مــن أجــل تقديــر صــدق البنــاء باســتخدام أســلوب ( .)Maximum Likelihoodوتدعــم النتائــج
الهيــكل العاملــي للممارســات والتــي تــم التوصــل اليهــا فــي خطــوة التحليــل العاملــي االستكشــافي
( .)EFAويوضــح شــكل ( )2التحليــل العاملــي التوكيــدي باســتخدام برنامــج ( .)Amosويعتمــد
هــذا التحليــل علــى نتائــج ()CFAوعلــى مقارنــة مصفوفــة التبايــن (Variance-covariance
 )matrixالمتحصــل عليهــا مــن العينــة مــع المصفوفــة المتحصــل عليهــا مــن النمــوذج .ويمكــن
تفســير نتائــج الجدوليــن  10 ،9علــى النحــو اآلتــي:
1 .1يوضــح جــدول ( )9نتائــج نمــوذج القيــاس علــى المســتوى الكلــي لممارســات إدارة
المواهــب ،ويشــير إلــى أرقــام المعامــات المعياريــة لالنحــدار (Standardized
 .)Regression Weightsوممــا يالحــظ هــو أن كل المعامــات كانــت أكبــر مــن 0.5
ممــا يــدل علــى الصــدق التقاربــي للمقيــاس المســتخدم لقيــاس ممارســات إدارة المواهــب
(.)Convergent Validity
2 .2يوضــح جــدول ( )10إحصائيــات جــودة المطابقــة لممارســات إدارة المواهــب .وتشــير
نمــاذج القيــاس ومتغيراتهــا المشــاهدة المناظــرة (بخصــوص بنــاء الممارســات) ،إلــى
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وجــود درجــة مطابقــة مقبولــة .وتشــير نتائــج جــدول ( )10إلــى أن مؤشــر العامــل
التوكيــدي ( )CFIومؤشــر توكــر لويــس ( )TLIكانــت مؤشــرات مرضيــة بدرجــة
عاليــة ،حيــث كانــت قريبــة جــدا مــن الواحــد الصحيــح ممــا يعنــي وجــود جــودة مطابقــة
كاملــة .يضــاف إلــى ذلــك أن قيــم نســبة ( )Chi square /dfكانــت فــي حــدود المــدى
( )5 - 0حيــث تشــير القيــم األقــل إلــى وجــود جــودة مطابقــة أفضــل.
شكل ( :) 2مسار التحليل العامل التوكيدي لعوامل ممارسات إدارة المواهب األربعة

شكل ( :)2مسار التحليل العامل التوكيدي لعوامل ممارسات إدارة المواهب األربعة
عبارة رقم 10
عبارة رقم 11
عبارة 12
عبارة 13

عامل  1تخطيط
االتحتياتجات
والتعاقب
والمسار
الوظيفي

عبارة 28

عبارة 14
عبارة 15
عبارة 16

عامل :2
االستقطاب
واالختيار
واالستبقاء

عبارة 18
عبارة 19

ممارسات
إدارة
المواهب

عبارة 20

عبارة 17
عبارة 26

عامل 3

عبارة 27

التحفيز وإدارة
األداء

عبارة 29
عبارة 30
عبارة 31
عبارة 32

عبارة 22

عامل 4

عبارة 23

التدريب
والتنمية

عبارة 24
عبارة 25
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جدول ( :)9معامالت التحليل العاملي التوكيدي لممارسات إدارة المواهب األربعة
العوامل ()Factors

العناصر ()Items

المعامالت المعيارية لالنحدار
(�Standardized Regres
) sion Weights

عامل (:)1تخطيط االحتياجات
والتعاقب والمسار الوظيفي

28،13،12،11،10

0.933

عامل ( :)2االستقطاب واالختيار
واالستبقاء

20،19،18،16،15،14

0.989

عامل ( :)3التحفيز وإدارة االداء

32،31،30،29،27،26،17

0.888

عامل ( :)4التدريب والتنمية

25،24،23،22

0.943

جدول ( :) 10جودة المطابقة ()Goodness of fit statistic
Chi square/
df

df

Chi square

RMSEA

TLI

CFI

2.458

226

554.378

0.102

0.863

0.888

نسبة مربع كاي
/درجة الحرية

درجة الحرية

مربع كاي

الجذر التربيعي
لخطأ التقريب

مؤشر توكر
لويس

مؤشر العامل
التوكيدي

سادسا :نتائج تطبيق التحليل العاملي االستكشافي على نواتج إدارة المواهب:
تــم أيضــا إجــراء التحليــل العاملــي االستكشــافي بأســلوب ( ) Varimax rotationعلــى
نواتــج إدارة المواهــب بغــرض اســتخالص أبعــاد بنــاء نواتــج إدارة المعرفــة مــن العينــة ككل.
ويظهــر جــدول ( )11وجــود عامليــن لنواتــج إدارة المواهــب وهمــا نواتــج داخليــة وأخــرى
خارجيــة وبمعامــل ( )Eigen –valueقيمتــه أكبــر مــن الواحــد الصحيــح .كمــا يوضــح شــكل ()3
نتائــج التحليــل العاملــي التوكيــدي لنواتــج إدارة المواهــب وهمــا نواتــج داخليــة ونواتــج خارجيــة
وكل منهمــا مكــون مــن ســته عناصــر وبإجمالــي  12عنصــر .ويوضــح جــدول ( )12المعامــات
المعياريــة لالنحــدار وكلهــا كانــت أكبــر مــن  0.5ممــا يــدل علــى الصــدق التقاربــي لمقيــاس نواتــج
إدارة المواهــب .ويوضــح جــدول ( )13إحصــاءات جــودة المطابقــة لنواتــج إدارة المواهــب ،كمــا
تشــير نتائجــه إلــى اقتــراب القيــم مــن الواحــد الصحيــح ممــا يعنــي وجــود مطابقــة كاملــة .كمــا كان
معامــل ( )Chi. square/dfفــي حــدود المــدى ( )5 - 0ممــا يعنــي جــودة مطابقــة أفضــل.
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جدول ( :)11معامالت التحليل العاملي االستكشافي لنواتج إدارة المواهب
معامالت تحميل

العوامل

معامالت
العوامل

تحميل

قيمة Eigen

العاملقيمة

 %التباين
المفسر
النسبة

 %التباين

امل :1نواتج داخلية –إدارة المواهب

0.739
Eigen

7.70المفسر

64.20

امل  :2نواتج خارتجية -إدارة المواهب

0.674

8.56

8.56

العامل

عامل :1نواتج داخلية –إدارة
المواهب
عامل  :2نواتج خارجية-
إدارة المواهب

0.739

64.20

7.70

المئوية

للتراكمي

النسبة المئوية
للتراكمي

0.674

8.56

Alpha

معام ل �Cron

0.954 Alpha 64.20
bach’s
72.77

64.20

0.926

0.954

شكل ( :) 3مسار التحليل العامل التوكيدي لنواتج إدارة المواهب

8.56

معامل Cronbach's

72.77

0.926

شكل ( :)3مسار التحليل العامل التوكيدي لنواتج إدارة المواهب
عبارة 33
عبارة 34
عامل :1
نواتج داخلية

عبارة 35
عبارة 36
عبارة 37

عبارة 38

نواتج إدارة
المواهب

عبارة 39

عامل :2

عبارة 40

نواتج خارتجية

عبارة 41
عبارة 42
عبارة 43
عبارة44

جدول ( :)12معامالت التحليل العاملي التوكيدي لنواتج إدارة المواهب
29
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صالح حامد الحريب  /نبيل محمد خليل ( ) 189-149
جدول ( :)12معامالت التحليل العاملي التوكيدي لنواتج إدارة المواهب
العوامل ()Factors

المعامالت المعيارية لالنحدار ( (�Standard

العناصر ()Items

عامل :1نواتج داخلية –إدارة
المواهب
عامل  :2نواتج خارجية-
إدارة المواهب

)ized Regression Weights

15،14،13،12،11،10

1.350

21،20،19،18،17،16

0.616

جدول ( :)13جودة المطابقة () Goodness of fit statistic
Chi square/
df
2.758
نسبة مربع كاي
 /درجة الحرية

df

Chi square

RMSEA

TLI

CFI

53

149.174

0.112

0.905

0.942

الجذر التربيعي

مؤشر توكر

مؤشر العامل

درجة الحرية

مربع كاي

لخطأ التقريب

لويس أقل

التوكيدي أقل

(مطابقة جيدة)

من 1

من 1

سادسا :نتائج تحليل التباين  One Way ANOVAفي اتجاه واحد:
أظهــر تحليــل التبايــن مــدى معنويــة االختالفــات في كل مــن ممارســات إدارة المواهــب ونواتج
تطبيــق إدارة المواهــب باختــاف البنــك محــل الدراســة وباختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية
والوظيفيــة للمســتقصي منهــم .ويظهــر جــدول ( )14وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة معنوية
وبمســتوى معنويــة  0.01فــي ممارســات إدارة المواهــب عبــر البنــوك محــل الدراســة وعلــى وجــه
التحديــد فــي تخطيــط االحتياجــات ،تخطيــط التعاقــب الوظيفــي واالختيــار .ويظهــر جــدول ()15
وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة بمســتوى معنويــة  0.01فــي نواتــج إدارة المواهــب بنوعيهــا
داخليــا وخارجيــا عبــر البنــوك محــل الدراســة .كمــا يبيــن جــدول ( )16نتائــج تحليــل التبايــن بيــن
متغيــرات الممارســات والنواتــج ومتغيــرات الخلفيــة لشــخصية والوظيفيــة علــى النحــو اآلتــي:
1 .1العمــر :يتضــح مــن هــذه النتائــج وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة معنويــة فــي
متغيــرات :تخطيــط االحتياجــات ،تخطيــط التعاقــب الوظيفــي ،والتدريــب باختــاف
متغيــر العمــر.
 2 .2مســمى الوظيفــة :أتضــح وجــود اختالفــات معنويــة فــي تخطيــط التعاقــب ،وإدارة األداء،
والحوافــز والتدريــب باختــاف مســمى الوظيفــة.
ديسمرب 2019م
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3 .3الوظيفــة الحاليــة :أتضــح أيضــا وجــود اختالفــات معنويــة فــي تخطيــط االحتياجــات،
التعاقــب ،االختيــار والتدريــب ،وتخطيــط التعاقــب باختــاف الوظيفــة الحاليــة.
4 .4الخبــرة :أوضــح التحليــل وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة فــي تخطيــط االحتياجات
باختــاف متغيــر الخبرة.
5 .5مســمى اإلدارة :أشــارت نتائــج تحليــل التبايــن إلــى وجــود اختالفــات معنويــة فــي تخطيــط
التعاقــب باختــاف متغيــر مســمى اإلدارة.
6 .6برامــج التدريــب :أوضحــت نتائــج التبايــن إلــى وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة
معنويــة فــي متغيــر تخطيــط االحتياجــات باختــاف متغيــر برامــج التدريــب.
7 .7مســتوى التعليــم :أظهــرت النتائــج الخاصــة بتحليــل التبايــن أيضــا وجــود اختالفــات
ذات داللــة إحصائيــة معنويــة فــي متغيــر االختيــار باختــاف متغيــر المســتوى التعليمــي
للمبحوثيــن.
جــدول ( :)14نتائــج تحليــل  ANOVAلمــدى وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة
معنويــة فــي ممارســات إدارة المواهــب عبــر البنــوك محــل الدراســة
Sig

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

**0.012

2.325

2.232
0.960

11
126
137

24.552
120.979
145.531

Needs
Between Groups
Planning Within Groups
Total

**0.014

2.288

2.983
1.304

11
128
139

32.808
166.878
199.686

Succession Between Groups
Planning Within Groups
Total

11

22.211

0.060

800.

128
139

143.610
165.821

Recruitment Between Groups
Within Groups
Total

11
126
137

34.588
119.606
154.194

**0.001

3.312

2.019
1.122

3.144
0.949

Between Groups
Within Groups
Total

Selection

** Significant at the 0.01 level
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) 189-149 (  نبيل محمد خليل/ صالح حامد الحريب
 لمــدى وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة معنويةANOVA  نتائــج تحليــل:)15( جــدول
فــي نواتــج إدارة المواهــب عبــر البنــوك محــل الدراســة

Internal
Level
External
Level

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig

19.088
98.514
117.602

11
128
139

1.735
0.770

2.255

0.015*

19.088
98.514
117.602

11
128
139

1.735
1.304

2.255

0.015*

* Significant at the 0.05 level
 لالختالفــات المعنويــة ذات الداللــة اإلحصائيــة فــيANOVA  نتائــج تحليــل:)16( جــدول
ممارســات إدارة المواهــب باختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة
Independent
Variables

F

Sig

Gender

Needs planning,
Succession planning,
Training

4.834
5.951
5.002

0.030
0.016
0.027

Job Title

Succession planning,
Performance management and Incentives
Training

4.869
3.728
3.798

0.009
0.027
0.025

Current Job

Needs planning,
Recruitment,
Selection,
Training,
Career planning

3.057
5.399
4.313
3.814
4.710

0.052
0.006
0.016
0.026
0.011

Experience

Needs planning

5.112

0.002

Department
Title

Succession planning,

2.991
2.604

0.021
0.039
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0.011

3.880

Needs planning

0.034

3.469

Selection

Training Programs
Education

مناقشة نتائج الدراسة في البنوك السعودية ومقارنتها مع الدارسات السابقة:
تقدمــت الدراســة الحاليــة بنمــوذج مقتــرح أطلــق عليــه «ممارســات إدارة المواهــب /نواتــج
إدارة المواهــب» بغــرض اختبــار كل مــن متغيراتــه الرئيســية والفرعيــة .هــذا وقــد حققــت الدراســة
الحاليــة أهدافهــا فيمــا يخــص فحــص وتحليــل ممارســات إدارة المواهــب والنواتــج المترتبــة علــى
تطبيقهــا فــي البنــوك الســعودية ،كمــا اختبــرت فــروض الدراســة باســتخدام أســاليب التحليــل
اإلحصائــي الوصفــي وتحليــل االرتبــاط وتحليــل العوامــل االستكشــافي والتوكيــدي وأيضــا تحليــل
التبايــن .وفــي ضــوء تحليــل نتائــج متوســطات الممارســات ،فقــد وجــد أن المتوســط العــام لمتغيــر
الممارســات بلــغ  2.5مــن أصــل مقيــاس مكــون مــن  5درجــات ،أي وجــود ممارســات إدارة
المواهــب بدرجــة متوســطة ،كمــا حظيــت ممارســات التدريــب والتنميــة فــي البنــوك الســعودية
بدرجــة أعلــى مــن المتوســط حيــث بلغــت  3.38مــن أصــل  5درجــات أي بدرجــة فــوق المتوســط
علــى المقيــاس المســتخدم نظــرا لطبيعــة وأهميــة التدريــب فــوق المتوســط ،وحظيــت النواتــج
الخارجيــة بدرجــة أعلــى مــن النواتــج الداخليــة لممارســات إدارة المواهــب .وتتفــق نتائــج الدراســة
الحاليــة مــع دراســة (الرويلــي وآخــرون  )2013،علــى البنــوك الســعودية حيــث وجــد أن مســتوى
تطبيــق إدارة المواهــب كان متوســطا ،كمــا تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســات ســابقة
مثــل دراســة (النســور وآخــرون )2018 ،ودراســة ( )Gitonga, 2016مــن حيــث تأثيــر إدارة
المواهــب فــي تحقيــق ميــزة تنافســية للبنــك باعتبارهــا مــن أحــد عناصــر النواتــج الخارجيــة إلدارة
المواهــب فــي الدراســة الحاليــة.
ومــن جانــب آخــر ،وفيمــا يخــص تركيبــة أبعــاد كل مــن ممارســات إدارة المواهــب ونواتــج
تطبيــق إدارة المواهــب ،فقــد اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى تطبيــق نوعيــن مــن التحليــل
االحصائــي وهمــا التحليــل العاملــي االستكشــافي بتطبيــق برنامــج ( )SPSSوالتحليــل العاملــي
التوكيــدي باســتخدام برنامــج ( .)Amosوأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود أربعــة عوامــل أو
مجموعــات لممارســات إدارة المواهــب وهــي :تخطيــط االحتياجــات والتعاقــب والمســار الوظيفــي-
االســتقطاب واالختيــار واالســتبقاء ،التحفيــز وإدارة األداء -وأخيــرا التدريــب والتنميــة .وفيمــا
يخــص نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب ،فقــد أظهــرت الدراســة وجــود عامليــن وهمــا نواتــج داخليــة
وأخــرى خارجيــة.
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وتشــير نتائــج اختبــار الفــرض األول إلــى وجــود عالقــات ارتبــاط معنويــة وذات داللــة
إحصائيــة بمســتوى معنويــة  0.01بيــن العناصــر المكونــة لممارســات إدارة المواهــب فــي البنــوك
الســعودية .كمــا تحققــت الدراســة واختبــرت الفــرض الثانــي فيمــا يخــص وجــود عالقــات ارتبــاط
ذات داللــة إحصائيــة وبمســتوى معنويــة  0.01فيمــا بيــن أبعــاد ممارســات إدارة المواهــب (وعددها
 )4ونواتــج إدارة المواهــب (وعددهــا  .)2أمــا بشــأن الفــرض الثالــث والمتعلــق بوجــود اختالفــات
معنويــة ذات داللــة إحصائيــة فــي ممارســات إدارة المواهــب عبــر البنــوك الســعودية ،فقــد أظهــرت
الدراســة وجــود تباينــا فــي ممارســات تخطيــط االحتياجــات ،تخطيــط التعاقــب ،االســتقطاب،
واالختيــار .وفيمــا يخــص الفــرض الرابــع ،فقــد تحقــق مشــيرا إلــى وجــود اختالفــات معنويــة ذات
داللــة إحصائيــة فــي نواتــج تطبيــق إدارة المواهــب عبــر البنــوك محــل الدراســة .وأخيــرا وفيمــا
يخص الفــرض الخامــس ،فقــد أظهــر تحليــل التبايــن وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة
فــي عــدد مــن ممارســات إدارة المواهــب وباختــاف متغيــرات الخلفيــة الشــخصية والوظيفيــة.
وبالنســبة للفرض الســادس ،أظهــرت الدراســة أيضــا وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة
معنويــة فــي نواتــج إدارة المواهــب بنوعيهــا داخليــا وخارجيــا عبــر البنــوك محــل الدراســة.

توصيات الدراسة بالتطبيق على قطاع البنوك:
تمــارس البنــوك الســعودية عملهــا فــي الوقــت الحاضــر فــي ظــل تطــورات تكنولوجيــة ســريعة
ظــروف وبيئــة عمــل تتســم بالتنافســية الشــديدة ممــا يســتدعي معــه تعديــل نمــط إدارتهــا
وفــي
ٍ
لمواردهــا البشــرية .لــذا توصــي الدراســة الحاليــة بإجــراء مزيــد مــن الدراســات والتوســع فيهــا فــي
مجــال إدارة المواهــب ممــا يســتدعي معــه ضــرورة االهتمــام بــإدارة المواهــب البشــرية لمواكبــة
مثــل تلــك التطــورات فــي قطــاع البنــوك ،وأيضــا الحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات فــي قطاعــات
أعمــال أخــرى بخــاف قطــاع البنــوك وخاصــة فــي ظــل نــدرة هــذه الدراســات فــي المملكــة عمومــا
بمختلــف القطاعــات .كمــا توصــى الدراســة الحاليــة أيضــا بضــرورة توجيــه مزيــد مــن االهتمــام
نحــو ممارســات إدارة المواهــب فــي نطــاق مجــال إدارة المــوارد البشــرية نظــراً ألهميتهــا المتزايدة
عالميــاً .عمليــاً وعلميــاً ونظــراً لمــا يترتــب علــى تطبيقهــا مــن نواتــج ومزايــا لقطــاع البنــوك علــى
وجــه التحديــد والخصــوص ومــن أهمهــا تحقيــق الميــزة التنافســية مــن خــال إدارة المواهــب
البشــرية .ونظــراً لمــا أوضحتــه الدراســة مــن انخفــاض المتوســط العــام لممارســات إدارة المواهــب
فــي البنــوك الســعودية حيــث بلغــت حوالــي  ،% 50لــذا تــرى الدراســة أنــه مــن الضــروري توجيــه
اهتمــام القيــادات اإلداريــة العليــا بقطــاع البنــوك بنتائــج مثــل هــذه الدراســة مــن أجــل رفــع مســتوى
ممارســات إدارة المواهــب والكفــاءات وذلــك مــن خــال آليــات تغطــي أبعــاد الممارســات األربعــة
التــي تــم التوصــل اليهــا فــي الدراســة الحاليــة وبالتركيــز علــى المحــاور األربعــة التاليــة:
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العالقة بني مامرسات إدارة املواهب ونواتجها بالتطبيق عىل البنوك السعودية مبنطقة تبوك ( ) 189-149
1.1اتباع آليات لدعم ممارسـات تخطيط االحتياجات من الموارد البشـرية ،وتخطيط التعاقب
الوظيفـي وتخطيـط المسـار الوظيفـي :وتقتـرح الدراسـة الحاليـة إعطـاء اهتمـام أكبر من
الوضـع الحالـي يتـراوح (مـا بيـن )70% - 62%وخاصـة فيمـا يتعلـق بـكل مـن تقديـر
االحتياجـات مـن المواهـب ،تخطيـط التعاقب الوظيفـي ،توصيف أفضـل للوظائف ،تحديد
متطلبـات شـغل الوظيفـة بدقـة ،وإيجـاد فرص أسـرع لنمو المسـار الوظيفـي والترقية.
2.2تطبيــق آليــات لالرتقــاء بممارســات االســتقطاب واالختيــار واالســتبقاء :وتشــمل هــذه
المجموعــة ســبعة وظائــف حصلــت أيضــا علــى تقييــم (يتــراوح مــا بيــن ،)70% - 62%
وتوصــى الدراســة الحاليــة بضــرورة تطويــر هــذه الممارســات وعلــى وجــه التحديــد كل
مــن أســاليب اســتقطاب المواهــب ،أســاليب جــذب واســتبقاء المواهــب ،معاييــر االختيــار
الموضوعيــة ،اســتخدام أدوات اختيــار متعــددة ،اجــراء اختبــارات ومقابــات مــن قبــل
جهــات متخصصــة ،وتقديــم برامــج تدريــب متطــورة.
3.3تطبيــق آليــات لدعــم ممارســات التحفيــز وإدارة األداء :وفــي إطــار هــذا البعــد توصــى
الدراســة بالتركيــز بصفــة خاصــة علــى التقييــم الموضوعــي والعــادل لــأداء (حيــث
حصــل علــى أقــل نســبة  46%وبقيــة العناصــر علــى أقــل مــن  ،)60%وبقيــة عناصــر
هــذا البعــد وهــي االهتمــام وعــدم االســتغناء عــن المواهــب والكفــاءات ،تقديــم حوافــز
ومكافــآت موضوعيــة ،عدالــة الحوافــز والمكافــآت ،تحقيق االســتقرار واألمــان الوظيفي،
إعطــاء الراتــب المناســب لطبيعــة هــذه الوظائــف.
4.4تبنــي آليــات مــن شــأنها رفــع أداء ممارســات التدريــب والتنميــة :وتقتــرح الدراســة
الحاليــة تركيــز وتوجيــه اهتمــام أكبــر نحــو آليــات تحقيــق هــذا البعــد مثــل :إعــداد المزيــد
مــن برامــج التدريــب المتطــورة والمتقدمــة ،والمتكاملــة ،وتبنــي تأهيــل حديثــي التخــرج
مــن الجامعــات ،وإجــراء مزيــد مــن برامــج التنميــة االداريــة الموجهــة بصفــة خاصــة
نحــو القيــادات اإلداريــة العليــا.

مقترحات لدراسات مستقبلية في مجال ممارسات إدارة المواهب
تتقـدم الدراسـة الحاليـة بعـدة مقترحات لتطوير العمل البحثي في مجـال إدارة المواهب وخاصة
أبعـاد الممارسـات ونواتـج أو مزايـا إدارة المواهب في قطاعات األعمال بشـكل عام ومن أهمها:
1 .1إجــراء مزيــد مــن الدراســات التجريبيــة عــن ممارســات ونواتجهــا خاصــة بالمملكــة
والمنطقــة العربيــة عامــة.
2 .2إدخــال المتغيــرات الوســيطة فــي دراســات الممارســات ونواتجهــا وخاصــة متغيــرات
184
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إدارة المعرفــة ،اإلبــداع واالبتــكار ،ريــادة األعمــال ،واالســتغراق الوظيفــي ،والتقــدم
التكنولوجــي ،الثقافــة التنظيميــة.
3 .3القيــام بدراســات مقارنــة بالمملكــة والمنطقــة العربيــة للتعــرف علــى الممارســات والنواتج
عبــر قطاعــات أعمــال مختلفــة وربمــا بيــن عــدة دول عربيــة.

قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المراجع العربية:
1 .1أحمـد ،محمـد ردع ،2017،اسـتراتيجية إدارة التعويضـات وأثرهـا فـي المحافظـة علـى المواهـب :اختبـار الدور
المعـدل لـرأس المـال الروحـي ،دراسـة تحليليـة مـن وجهـة نظـر العامليـن فـي البنـوك االسلامية فـي األردن،
عمـان ،جامعـة الشـرق األوسـط.
2 .2الخليفـة ،محمـد عبـد الرحمـن ابراهيـم ،2017،أثـر إدارة المواهـب فـي تحقيـق اإلبـداع فـي البنـوك التجاريـة
الكويتيـة ،رسـالة ماجسـتير ،جامعـة آل البيـت ،كليـة المـال واألعمـال ،األردن.
3 .3العـزام ،زيـاد ،2015 ،إدارة المواهـب فـي القـرن الحـادي والعشـرين :النظريـة والتطبيـق ،جامعـة العلـوم
االسلامية العالميـة.33 - 1 ،
4 .4العنقـري عبـد العزيـز سـلطان ،2012 ،إدارة المواهـب كمدخـل لتنميـة سـلوكيات االسـتغراق الوظيفـي لـدى
العامليـن بالمنظمـات الحكوميـة السـعودية ،المؤتمـر الثانـي لمعاهـد اإلدارة العامـة والتنميـة االداريـة فـي دول
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة.1087 - 1025 :
5 .5العنـزي ،سـعد علـي ،والدليمـي ،عمـاد علـي« ،)2016( ،دور إدارة المواهـب القياديـة فـي عمليـة التغييـر
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The Correlation between Talent Management
Practices and Its Outcomes: an Application on Saudi
Banks in the Region of Tabuk
Saleh Hamed Alharbi
Nabil Mohamed Khalil
Faculty of Business Administration - Tabuk University
Tabuk - K.S.A.

Abstract:
This study focuses on identifying the dimensions of talent management
practices as well as the outcomes of their application on Saudi banks. The
study examines the relationship between talent management practices
and their outcomes as applied on Saudi banks in the Tabuk region, while
emphasizing the differences between them according the personal and
functional background variables studied. The main objective of the study
is to test six hypotheses drawn in the light of the review and analysis of
previous studies on the relationships between talent management practices
and the outcomes of their application. The study data was collected from a
sample of 140 employees and managers working in the Tabuk region. Using
the methods of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis,
the study identified four factors of talent management practices including
planning, succession, career path, recruiting, selection and retention,
motivation and performance management, training and development,
as well as two outcomes of talent management application (internal and
external). Finally, the study found a statistically-significant difference in
the variables of practices and outputs according to the personal, social and
functional variables.
Keywords: Talent, Talent Management, Talent Management Practices,
Talent Management Outcomes.
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