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 الملخص
من  النالع ضنر   ،إدارة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل نظرية ملوضوعتقدمي قراءات وحتليالت  إىل الدراسة تهدف 

يف  وأمهيتوننا وأهنندافوافوننول املوهفننة يف مؤسسننات التعلننيم العننايل، وهنن لد ضننر  ملفوننول إدارة املواهننب التعريفننات ملهننم أ
رة إدا السنااتييياتمؤسسات التعليم العنايل، فالنال ضن  توضنيو متوننات نظنال إدارة املواهنب وضنر  اعن  ال  نا   

استخدمت الدراسة امل وج الوصفي لوضع إطار ضال ملوضوع إدارة املواهب حيث املواهب يف مؤسسات التعليم العايل، 
 .يف مؤسسات التعليم العايل

أن التحديد الدقيق ملفوول املوهفة العل ية داالل مؤسسات التعليم العايل يعترب أساساً جوهرياً إىل الدراسة  اللصتو 
اسااتيييات إدارة املواهب يف  ه ميت  تص يفنأو ، املواهب وحتقيق امليزة الت افسية ملؤسسات التعليم العايلل ياح إدارة 

حتفاظ، وت  ية املواهب، ويتم تطفيقوا م  الالع واالاجل ب،  -هي: اسااتييياتمؤسسات التعليم العايل إىل ثالث 
املرموقننة يف اسوسنننا  والوصننوع إىل املراهننز العل ينننة  االسنننااتييية أهنندافواجم وضننة منن  امل ارسنننات الننح تسننعي لتحقينننق 

العل يننة، ه ننا ح طننرح اعنن  التوصننيات الننح قنند تسننوم يف ديننادة االهت ننال اننسدارة املواهننب يف هنن   املؤسسننات وتفعيننل 
 دورها يف حتقيق امليزة الت افسية.

 

Abstract 

 This study aims to provide theoretical readings and analyzes of the subject of talent 

management in higher education institutions by presenting the definitions of the 

concept of talent in higher education institutions, as well as a presentation of the 

concept of talent management, its importance in these institutions and some models of 

talent management's strategies in higher education institutions. The study uses the 

descriptive approach to develop a general framework of the subject of talent 

management in institutions of higher education.  

 

   The study found that the precise definition of the concept of scientific talent within 

the institutions of higher education is fundamental for the success of talent 

management and the competitive advantage of institutions of higher education. Talent 

management strategies in higher education institutions can be classified into three 

strategies: attraction, retention and talent development, Through a set of practices that 
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seek to achieve its strategic objectives and access to scientific centers in the 

prestigious scientific community, The study gives some recommendations that may 

contribute to the increased interest in talent management these institutions and the 

activating of its role in achieving competitive advantages. 

 

 إدارة املواهب، مؤسسات التعليم العايل. تاحية:الكلمات المف

Keywords: talent management, higher education institutions. 

 

 المقدمة
، والتق يننة وه هنننا يننة والاقافيننةمجينننع اتنناالت االقتصننادية واالجت اض متغنن ة يف يف ايئنناتتعننيم مؤسسننات التعلننيم العننايل            

ت رار ضلى التتيف والتأقلم لال ان االسنم  أجل احلفاظ ضلى قدرهتا  ،ض  آليات حدياة لل  افسة وتفحث ه   املؤسسات
 .م  الدراسات والتيارب العاملية وتؤهد العديد ،يف ظل ه   التحديات احمللية والعاملية والفقاء وال  و

هوهنننا مرنننة و مفتتننرة، وهنن   املزايننا الت افسننية   تسننت د مزاياهننا الت افسننية منن املختلفننة  املؤسسننات التعلي يننة منن  ن التانن أ     
، وأن االسننتا ار الفعناع لل نوارد الف ننرية قعلونا قنادرة ضلننى الت ناف ، ويتيسنند م فعونا احلقيقني هننم املوظفنون والعناملون

  املسنت ر أصنفحت املوهفننة رأ  انالتغيف إدارة املواهنب، ففني هنن ا العصنر الن   يتسنم  صنورةهن ا االسنتا ار يف أفالنل 
)احل ينند  و أيت يف مقدمننة أولويننات هنن   املؤسسننات تننمنناع ا ننر  ضننايل القي ننة، اسمننر النن   جعننل منن  إدارة املواهننب 

 أفرادهننااضت نناداع ضلننى قنندرات  عرفننة أهاننرظننل اقتصنناديات امل حيننث أصننفحت املؤسسننات التعلي يننة يف(، ل1122،الطيننب
 هننناأفرادوقننندرات  رياضنننية إلمتانيننناتال يننناح  الت افسننني ضفنننارة ضننن  دالنننة   وأصنننفو ،اإلاداضينننة وإمتانننناهتمضلنننى االاتتنننار 

العنامل    ت نييع إىلدفعونا  هن او  والت ينز والتفاضنل والتواصنل منع ايطونا، اإلانداعاال تل ال   ميت وا من  اللنق فنر  
إلانداضي، ال  نا  االاتتنار  وا، والع ل ضلى مواجوة تزايند الطلنب ضلنى وتطوير املواهب لديوم   ية ضلى االاتتار وتهبا 

إقاد قدرات الالقة وموهوانة ان  أفرادهنا تعي ونا ضلنى مواهفنة التطنور، والع نل ضلنى االهت نال هبن    حيث يقع ضلى ضاتقوا
إىل  هااسالنننرحت وحتقينننق املينننزة الت افسنننية، وهننن ا يننندضو  أن تفقننني ضلنننى متانتونننا اننن  املؤسسننناتالقننندرات املوهوانننة لتسنننتطيع 

، و لد من  النالع إدارة حيو داالل املؤسسةاملوهواة واملفدضة وتويل رضايتوا وت  يتوا لتأال  متاهنا الص اهت اف الع اصر
 النح تسنعى إىل تطنوير جم وضننة املونارات وإضطناء املنوظف  الفرصنة لتوسننيع نطناه النربهتم ولنراتوم يف الع ننل، ويفاملواهنب 

  .(ل1122)الفرجاين، وتطورهاالح حتتاجوم ل  وها   ات الوقت تقدمي املواهب لل ؤسسة
فاءات ال نادرة ان  نننتزايندت حندة هينرة التوامل افسة الدولينة،  واملعلوماتظل العوملة والتطور التت ولوجي يف و 

أصنفحت و توظيفونا، و ظور مفونول ) حنرب املواهنب( الن   يرهنز ضلنى جن ب املواهنب وامتالهونا الفلدان اصورة هف ة، و 
 ,Devine&Powell) والتفناءات يف القطناع العنال واصنا  تعناين من  نقنه يف املونارات التعلنيم العنايل مؤسسنات

ة، ة املواهننب منن  أولوياهتننا الر يسننإىل احلفنناظ ضلننى املننوظف  املوهننوا ، وجعننل إدار  سننعت هنن   املؤسسننات لنن ا ،(2008
و لننند االع نننل ضلنننى حتديننند املنننؤهالت اسساسنننية والقيادينننة والف ينننة والوظيفينننة، وجعنننل إدارة املواهنننب أحننند مونننال القنننادة 
اسساسننننية، حيننننث يتحننننتم ضلننننيوم الدقننننة يف وضننننع معنننناي  االتيننننار املننننوظف  واهت نننناف مننننواهفوم والع ننننل ضلننننى صننننقلوا 
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إلدارة املواهب، وراطوا خبطط تطوير املوارد الف رية  يبأسالوضع اسااتيييات و ا ه ا قامت ه   املؤسسات  وتطويرها،
واقننااح ايليننات الالدمننة لتننوف  الفيئننة الت ظي يننة  لصننياهة م ظومننة الت يننز،)منن  اسهننادميي  واإلدارينن  وهنن هم( املسننتقفلية 

 المننننتالق القنننندرات الت افسننننية حتفيزهننننااملال  ننننة ل  ننننو تلنننند املواهننننب، وتتننننوي  القيننننادات القننننادرة ضلننننى ا نننناء املسننننتقفل و 
 .(Hilman & Abubaker ,2017؛ 4102،الفرجاين)

 المحور األول: منهجية الدراسة
 الدراسات السابقة

 ظح  ااالهت ال التف  ال   حظيت نه مليف مؤسسات التعليم العايل إال أاالرهم م  أمهية موضوع إدارة املواهب 
فقد ، وي عت   لد يف قلة الدراسات الح ت اولت ه ا املوضوع، والتيارية إدارة املواهب يف جماع امل ظ ات الص اضية اه

وجود ضالقة اقااية متوسطة  ات داللة إحصا ية ا  إدارة املواهب  (Kamal & Lukman 4102)اي ت دراسة 
فره و  ،وداضم لل واهب م اخ ت ظي ي جيد يف ظلمؤسسات التعليم العايل العامة يف ماليزيا ضي ة م  يف  ،وإدارة اسداء

وجود ضالقة متوسطة اقااية ا  هل اععد  تف  ، ه لدضلى اصدمات املقدمة ومستوحت اسداء مما انعت ض ل مجاضي 
االتيار اسشخا  ج ب و ن حيث إ اء،مع إدارة اسد ضلى حد  م  أاعاد إدارة املواهب )اجل ب واالحتفاظ والت  ية(

الرضا والوالء الت ظي ي واالتايل إىل حتقيق ال  و ال خصي، حتقيق التطوير و العالية يؤد  إىل واملوارات  و  التفاءات 
ماليزيا لتعزيز  يف، وه   ال تا ج متال مؤشرات لفقية مؤسسات التعليم العايل يف قطاع التعليم العايلاسداء  وتعزيز

  .اسااتيييات إدارة املواهب هبا لتحقيق التفوه والت يز الت ظي ي
إدارة املواهب يف تعزيز  اسااتييياتإىل التعرف ضلى أثر تطفيق  (م5102 الجراح وأبو دوله)ه ا سعت دراسة 

إدارة املواهب يف  اسااتييياتوتوصلت الدراسة إىل أن مستوحت تطفيق  ،االنت اء الت ظي ي يف اجلامعات اسردنية
اجلامعات اسردنية الرمسية )االستقطاب والت  ية واالحتفاظ ااملواهب( جاءت ادرجة متوسطة، حيث ال توجد دوا ر 

اجلامعات يف  اسااتييياتداالل تلد اجلامعات تععىن ااملوظف  أصحاب املواهب و التفاءات، ضلى الرهم م  أن 
  اسهفاء واستقطاهبم وت  يتوم ض   حدود اإلمتانيات تتوافق إىل حد ما مع والفحث ض  املدرس اإليفاد

إدارة املواهب  اسااتييياتا ي ملستوحت تطفيق إقإدارة املواهب، ه ا اي ت وجود أثر موم وارتفا  طرد   اسااتيييات
امل ارسات الح تقول هبا  ضلى مستوحت االنت اء الت ظي ي ااجلامعات ال الدراسة، وأهدت ال تا ج ضلى أن مقدار

اجلامعات الهت اف املواهب واهتساهبا ه  هافية، حيث تتوفر لدحت اجلامعات آلية اددة الهت اف املواهب لديوا م  
أضالاء هيئة التدري  م  الالع مسامهاهتم اإلاداضية، ولت  تلد ايليات املف ية ضلى مفدأ العدالة وال فافية تعاين م  

اجلامعات ترهز إىل حد ما يف حتديد احتياجاهتا م  املوارد الف رية )أضالاء  أن  اسحيان، ه ا سوء استخدال يف اع
هيئة التدري ( ضلى ال وضية والتفاءة ولي  فقط ضلى الت ية، وه فت ال تا ج ض  افتقار أضالاء هيئة التدري  لفر  

ليست  ات هفاءة ضالية إ ا ما  إال أهناالتدري   أن اجلامعات توفر تق يات تدريفية سضالاء هيئة  رهمحقيقية للتدريب، 
قورنت االتق يات التدريفية املوجودة يف أهلب اجلامعات الح ختّرجوا م وا، واالتايل فسنه يتع ر ضلى ضالو هيئة التدري  
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ااإلضافة إىل أن املعاي  الح تالعوا  ،إىل حد ما اأن يطور موهفته ويصقل موارته اسفب اإلمتانيات الفسيطة املتاحة
اجلامعة ه  م اسفة إىل حد ما لقيا  أداء التفاءات م  أضالاء هيئة التدري ، ه ا تدع ال تا ج ضلى تقص  واضو م  
قفل اجلامعة لا  موهوايوا مب حوم املتافآت أو احلوافز، مما قعل ايئة الع ل  ات تفاضل وت اف  قليل أو حىت شفه 

 اً اسمر ال   يؤد  اعالو هيئة التدري  صاحب التفاءة واملوهفة إىل الفحث ض  ايئة أهار تفاضاًل وأهار حتديمعدول، 
 هبا.واالتايل ترهه لليامعة الح يع ل 

تقدمي إطار مقاح لتطفيق اسااتييية إدارة املواهب الف رية لتحقيق  (م5102 :المصري واآلغا)دراسة  هدفتو 
االستخدال املتاف  -الت يز الفحاي يف اجلامعات الفلسطي ية يف ضوء جمت ع املعرفة، ومتالت ض اصر إدارة املواهب يف:

ر متام  املوهفة، ووضع املوهفة ل  ا   التفايات الوظيفية، ومشولية إدارة املواهب جل يع املستويات، واالستا ار يف تطوي
واي ت ال تا ج أن مستوحت تطفيق اسااتييية إدارة املواهب الف رية يف  ،امل اسفة يف املتان امل اسب، تتامل ض اصر املوهفة

اجلامعات الفلسطي ية هانت ضالية، حيث أن اجلامعات هتتم ااستقطاب وت  ية املواهب الف رية لديوا، والاصة أن معظم 
ت اف  مست ر يف استقطاب الطلفة اجلدد، أو الوصوع إىل درجة ضالية م  الت يز ضلى املستوحت  يفات الفلسطي ية اجلامع

واالتايل تالع يف الططوا املوهفة الح حتتا  إليوا ه ًّا ونوًضا لتع ل ضلى استقطاهبا، ه ا  احمللي أو املستوحت العر ي،
فاتاالت  آالر،أهدت ال تا ج ضلى ترهيز اجلامعات ضلى أن االستا ار يف متام  املوهفة هو أسا  ال ياح س  ض ل 

حتديد احلاجة وال وضية م  املوهفة، ه لد أوضحت اسراعة هلوا ال ميت  أن تتحقق إالّ اوجود املوهفة واالستا ار فيوا، و 
نتا ج الدراسة توفر قيادة  هية ااجلامعات تدضم املوهوا  م  الالع وسا ل االتصاع املت وضة، والتغ ية املرتدة، إال أن 

ت ر ملتافأة نه ال يتم تقييم اسداء ا تل مسأه ا   ،س و حبرّية املوهوا تحبيث  ةاهلياهل الت ظي ية لليامعات ه  مرن
 املوهوا .

مدحت ت في  اسااتيييات إدارة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل  (Rudhumbu 4102) دراسةواالتربت 
اصاصة الح تقدل مؤهالت مو ية وأهادميية، وأشارت ال تا ج إىل أن اسااتيييات إدارة املواهب )اجل ب واالحتفاظ( يف 

املواهب وحتفيزهم للع ل معظم مؤسسات التعليم العايل اصاصة يف اوتسوانا ه  فعالة سهنا ه  قادرة ضلى استقطاب 
وض ان االحتفاظ هبم وحتس  اسداء يف مؤسساهتا، حيث تستغره ض لية توظيف املوهوا  اجلدد وفوم ثقافة  ،هبا

وإجراءات مؤسساهتم وقتاً طوياًل، مع ارتفاع هف  يف معدع دوران املوظف  يف ه   املؤسسات، ااإلضافة إىل إن املديري  
م   مسؤوليتوم، ه لد  ضدل اضتفار  تسهنم يعتربوهنا ليس ،  وقتوا ضلى املسا ل املتعلقة ااملواهبي فقوا القليل جداً م

إدارة املواهب واسن طة املتعلقة هبا م  اسولويات االسااتييية للقيادة املؤسسية، فالاًل ض  الفصل ال ديد يف ه   
ه اق ضعف يف املواءمة  أن لوصف الوظيفي حيثاملؤسسات ا  املتافآت واسداء، ه لد وجود ضدد م  م اهل ا

ايئة الع ل ه  م يعة ضلى االاتتار أن ه ا ،  ا  موارات ومعارف املوظف  واسدوار واملسؤوليات امللقاة ضلى ضاتقوم
 فر  تطوير وت  ية مواراهتم ادودة مما يدفعوم إىل ترق الع ل. فالال ض  أن ،واإلاداع لدحت املوهوا 

إىل ثر القيادة التحويلية ضلى إدارة املواهب جبامعة ا غاد ، وتوصلت أ (م5102 :الفرجاني)دراسة ت اولت ه ا 
تقع يف  ،أن تطفيق إدارة املواهب ا تل إمجايل و ه لد هل اعد م  أاعادها حسب وجوة نظر أضالاء هيئة التدري 
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عات أضالاء هيئة التدري  ااجلامعة، وأن درجة  امل اسب وال حتقق تطل املدحت امل خف  م  املقيا  وال ترقى إىل املستوحت
ج ب املواهب، وحتديد املواهب، واالحتفاظ ااملواهب، و ت  ية  -تطفيق أاعاد إدارة املواهب مرتفة ت ادليا ه ا يلي:

 ية إضافة إىل املؤهالت التعلي ،املواهب، ه ا أهدت ال تا ج ضلى اخنفا  القدرة ضلى حتديد املوارات والقدرات الالدمة
وأهداف وثقافة اجلامعة، واخنفا  وجود وتطفيق معاي  اددة  اسااتيييةواصربات ض د االالتيار مبا يت اسب مع 

وواضحة لقيا  املواهب ااجلامعة، واخنفا  استخدال معاي  موضوضية لتقييم أداء املوهوا  داالل اجلامعة، واالرهم م  
يف ج ب املواهب، إال أن  اومتانة مرموقة يف اسوسا  العل ية واتت ع يلعب دور أن اسم اجلامعة وما تت يز اه م  مسعة 

مستوحت املرتفات واملتافآت واحلوافز املادية م خف  وال ترتقي إىل املستوحت ال   ظحفز وق ب للع ل ااجلامعة، ه لد 
وقلة فر  الاقية وحتقيق التقدل ضعف متت  أضالاء هيئة التدري ، وادودية اصدمات االجت اضية والصحية وه ها، 

وال  و املوين وال خصي، ه ا أن ايئة الع ل ااجلامعة ه  م يعة لإلاداع واالاتتار، ه ا اي ت ال تا ج ضعف دضم 
الاقافة الت ظي ية لليامعة لل واهب هبا، و ضعف دضم سياسات اجلامعة لألمان الوظيفي واالستقرار يف الع ل، ه لد 

ااحلوافز املع وية هالتقدير وال تر، وضعف اإلرشاد والتوجيه والرضاية املو ية، وضعف إتاحة سياسات اخنفا  االهت ال 
اجلامعة فر  امل ارهة يف الربامج التدريفية، ه ا أن سياسات اجلامعة ال حتفز ضلى القيال مبوال جديدة الهتساب 

 موارات جديدة.
القدرة الت افسية حتقيق التعرف ضلى دور إدارة املواهب يف   ((Gichuhi et al2014 دراسة حاولته لد 

 الدراسة أن اجلامعات العامة يف هي يا اضت دت ممارسات جيدة نسفياً نتا ج وأظورت  ،لليامعات احلتومية يف هي يا
 أهدت ال تا ج ضلى أن حيث ،تعزيزالو  تحس املزيد م  الحتتا  إىل  اع  امل ارساته اق  أنإال  إلدارة املواهب

ه   وتؤهد ضلى أن  ،هف اً   اهت اماً هلا توىل و  املوهواةأمهية املوارد الف رية تدرق معات اجلاوقيادات اإلدارات العليا 
ادون  ،اجلامعات ه  مستعدة ملواجوة حتديات االقتصاد العاملي وامل ارهة املفاشرة يف معاجلة امل اهل الح تواجه اتت ع

أهدت ال تا ج ه ا وقاضدة ايانات شاملة لسوه الع ل،  هبا سات جيدة التص يم لت  ية املوارد الف رية املوهواة وجود سيا
قعل م  ضالو هيئة ضلى هل م  التحفيز والرضا الفرد  واجل اضي، حيث  يؤثرامل اخ الت ظي ي ااجلامعات  ضلى إن

أالطاء  تفو ون، ه ا أن امل رف  يرف وموارات جديدةالتدري  أو املوظف موتم اتطوير نفسه م  الالع اهتساب معا
، وتتم معاجلة ال قه يف املوارات هم ضلى التعلم م  مال ه   اسالطاء ادال م  معاقفتوم أو تافيطومويساضدو املوظف  

لتعاقب والتفاءات م  الالع اع  ممارسات إدارة املواهب مال التدريب، والتعوي ، وإدارة أداء املوظف ، والتخطيط 
ت  ية املوظف  م  الالع الاهيز ضلى امل اخ ال فسي واللق ض ليات آليات تعزد  أن أتأن اجلامعات ه ا ،  املوظف 

وجود ضالقة الطية هف ة ا  إدارة املواهب والقدرة الت افسية  ه ا أشارت ال تا ج إىل ضالقات طيفة ا  العامل  هبا،
أفالل وسيلة صلق ميزة ت افسية مستدامة لليامعات ضلى املدحت  متالاهب حيث أن إدارة املو  ،لليامعات احلتومة

الطويل، وت فع ه   امليزة الت افسية املستدامة م  املوارد القي ة )املواهب( الح ال ميت  تقليدها أو استفداهلا م  قفل 
واالتايل فوي  ،قادرة ضلى امل افسةن ه   اجلامعات حتتا  إىل إدارة املواهب ضلى أسا  ضاملي لتي تظل أامل افس ، و 

ودضم  متافأة اسداء املت يز، تت ال يف  لدحتتا  إىل معاجلة العديد م  القالايا املتعلقة اسدارة املواهب مبا يف 
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املواهب، والتأهيد  ض لوم، ودضم ض ليات ت  ية أث اءهادميي  واملوظف  للتعلم م  الالع اسالطاء الح يقعون فيوا اس
 .  ااجلامعات ال الدراسةستخدال السليم إلمتانيات أضالاء هيئة التدري  و املوظفضلى اال
واقع تطفيق نظال إدارة املواهب الف رية م  وجوة نظر اإلدارة الوسطى لفحه  (م5102 :صيام)دراسة  جاءتو 

ضالقة  ات داللة إحصا ية ا  ارتفا  والعليا دراسة حالة اجلامعة اإلسالمية اغزة، وتوصلت الدراسة إىل أن ه اق 
اسااتيييات اجلامعة ونظال إدارة املواهب، ه ا اي ت ال تا ج وجود تأث   و داللة إحصا ية لتل م  )اسااتيييات 
اجلامعة، االستخدال املتاف ل  ا   التفايات الوظيفية، مشولية إدارة املواهب جل يع املستويات اإلدارية، تطوير متام  

اهب، وضع املوهفة امل اسفة يف املتان امل اسب، تتامل ض اصر ال ياح( ضلى نظال إدارة املواهب الف رية يف اجلامعة،  املو 
ه ا ه فت ال تا ج ض  ه و  يف مفوول إدارة املواهب الف رية لدحت العامل  يف اإلدارة العليا والوسطى ااجلامعة 

توافر اع  املفادئ اسساسية هل ا ال ظال، ولت  امل ارسة الفعلية مل والصوًصا في ا يتعلق اع ليات ه ا ال ظال، حيث ت
تت  ظاهرة، ه ا تف  ضدل وجود إدارة متخصصة هتتم ا ئون املوهوا  ااجلامعة اإلسالمية، ال تعاملوم هفاقي العامل  

مما  ،اتت ع احمللي والدويل العادي  دون تفرقة، االرهم م  أن  اجلامعة اإلسالمية حتظى اس عة طيفة وشورة ضالية يف
 قعلوا ايئة الصفة الجت اب أفالل املوهوا  وتطفيق نظال إلدارهتم.

التعرف ضلى التطفيقات ال اجحة املتعلقة اسدارة املواهب يف التعليم  (Riccio : 2010)دراسة ه ا حاولت 
ن ت  ية أهل   املؤسسات، ه ا تف   االسااتيييةالعايل، وقد توصلت إىل وجود صلة قوية ا  إدارة املواهب واصطط 

إدارة املواهب يف اع  املؤسسات، ه لد إتفاع م وج شامل لتطوير املواهب  اسااتيييةاملوارات القيادية ميال جزءاً م  
أوضحت الدراسة أن القليل م  مؤسسات التعليم العايل أسست  ، ويف مجيع املؤسسات، و توفر التدريب يف ايئة الع ل

ارناجمًا رمسيًا لدضم املواهب املوجودة لديوا، ه ا أن القليل م  ه   املؤسسات تتفىن ارامج ت  وية رمسية لل واهب، 
فوا، ه ا أن ن مؤسسات التعليم العايل ال تره إىل مستوحت اسض اع التيارية والص اضية يف تطوير مواهفسواالتايل 

الفحوث املتعلقة اسدارة املواهب يف جماع التعليم العايل ادودة العدد، ه لد يعترب مفوول إدارة املواهب يف جماع التعليم 
العايل هو أحد اتاالت الح ال تزاع ه  مستت فة إىل حد هف ، واالرهم م  أن مؤسسات التعليم العايل تفلي االًء 

ت اسالرحت يف احتياجات التدريب والتطوير إال إهنا ال تقول هب ا الدور لا  املوظف  العامل  حس ًا يف الدمة امل ظ ا
هبا، ه ا تف  أن قطاع التعليم العايل يواجه حتديات هف ة يف إدارة مواهفوا، فدوران الع الة متزايٌد يف الس وات اسال ة 

واملتافآت الح ال تت اسب مع ما تدفعه امل ظ ات يف اتاالت  اسفب اإلرهاه يف الع ل، و التقاضد، إىل جانب املرتفات
 اسالرحت، وه ا يتطلب م  ه   املؤسسات إقاد حلوع لتظل قادرة ضلى م افسة نظا رها الاصة يف القطاع اصا .

يف  ودورها ،املواهب يف مؤسسات التعليم العايل إدارة أمهيةمدحت  في ا سفقيتالو م  الدراسات السااقة املعروضة 
 ه   الدراسات السااقة طفقت نأه ا   ،االسااتييية أهدافواض  حتقيق  فالالً  حتقيق امليزة الت افسية والت يز الت ظي ي هلا

ويف الدوع العراية والتقين  ا قيه اإلنسايناملواهب يف مؤسسات التعليم العايل يف القطاع العال واصا   إدارة اسااتيييات
  .واسج فية
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تواجه التطفيق الفعاع السااتيييات  الح إىل وجود العديد م  التحديات والعقفاته   الدراسات  أشارته لد 
 املواهب يف مؤسسات التعليم العايل. إدارة
املواهب يف مؤسسات  إدارة وأاعادنه االرهم م  تعدد اسااتيييات أواست ادًا لعر  الدراسات السااقة يتالو      

ميت  استخداموا يف  وجود ثالثة اسااتيييات أو أاعاد نه ه اق شفه اتفاه ا  الفاحا  ضلىأ إال، التعليم العايل
 -هي:  املواهب إدارةقيا  مستوحت تطفيق 

 استقطاب املواهب. أوج ب  -
 االحتفاظ ااملواهب. -
 ت  ية املواهب. -

 م : يف هلاملواهب  إدارةه   الدراسات ضالقة  تاملواهب ااملتغ ات الت ظي ية فقد ت اول إدارةفي ا خيه ضالقة  ماأ      
، والقدرة الت افسية القيادة التحويليةو املؤسسي،  اسداءو الت يز الفحاي لليامعات، و االنت اء الت ظي ي، و ، اسداء إدارة

 اسااتيييات اجلامعة.و ، لليامعات

 مشكلة الدراسة
سننواء يف النندوع املتقدمننة أو ال اميننة، حيننث رأت النندوع العننايل م نن  مطلننع القننرن الع ننري  تزاينند االهت ننال اننالتعليم 

وسنننننيلتوا إىل القنننننوة والفقننننناء واحملافظنننننة ضلنننننى أوضننننناضوا االقتصنننننادية والسياسنننننية واالجت اضينننننة العنننننايل يف التعلنننننيم  املتقدمنننننة
ا يسناضدها ضلنى ل، مبنهو أداهتا لسد الفينوة ان  التخلنف والتقندالعايل والعسترية، أما الدوع ال امية فأدرهت أن التعليم 

 (.م5112:وجاد اهلل )شكر رفع مستو  معي توا

الننح تقننول انندور فعنناع يف يف أ  دولننة، العننايل أهننم النن ظم اجلز يننة لل ظننال التعلي نني  واملعاهنند العليننا اجلامعننات ومتاننل 
الفيننوة انن  تطننوير وحتننديث هنن ا ال ظننال منن  الننالع مننا تقدمننه منن  جوننود حبايننة وتعلي يننة واجت اضيننة والع ننل ضلننى سنند 

من  النالع ختنريج الطلفنة مبسنتويات ضالينة من  املونارة يف  تلنف  ،حاجات سوه الع ل واملسنتوحت احلنايل للقنوحت العاملنة
التت ولوجينننا النننح تتسنننم انننالتغ  وارتفننناع معننندع التعامنننل منننع فنننات السنننوه احلالينننة، واملسنننتقفلية ملواجونننة متطل ،اتننناالت
ن إلضننافة إىل دورهننا اتت عنني، إال أإىل طننره التنندري  والفحننث العل نني فيوننا ااويرجننع حنناح هنن   املؤسسننات  الدقيقننة،

سناليب اإلدارة ال اجحة تسوم ا تل أهار فعالية يف توف  الظروف املال  ة الح تزدهر فيونا طنره التندري  اجلنامعي وأ
  (.م5112:)شاتوكالفحث العل ي 

التصنن يفات سفالننل اجلامعننات  منن  اتت عننات ظوننرت العدينندونظننراً سمهيننة دور مؤسسننات التعلننيم العننايل يف 
يم العنايل وفقا لعدة معاي   تلفة، لال ان توافر مستويات ضالية م  االحاد العل ي، وم وا تص يف معود التعلنواملعاهد 

اسهانر ، و يعتنرب التصن يف (ARWU)الن   يعنرف انن ل التصن يف اسهنادميي جلامعنات العناملل التااع جلامعة ش غوا  
جامعننة من  أصننل مننا  (0511)حيننث  ينتم تصنن يف أهانر منن   (م5112)ضننال  ت نادا ضلننى مسنتوحت العننامل النن   اندأاض
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 جامعنننة ضلنننى مسنننتوحت العنننامل (211)جامعنننة مسنننيلة يف )اليونسنننتو( ي ينننتم ترتينننب أوع أفالنننل  (01111)يقنننارب 
(2016: ARWU)، االقتصنننادية واالجت اضينننة  ظونننرت الاهنننات حديانننة يف إدارة اجلامعنننات نتيينننة للتغننن ات ه نننا

الح ي ودها العامل اليول، مما جعلونا تتسنم ااملروننة يف انتوناد الفنر  والط نوح  والاصة التت ولوجية ،والسياسية والاقافية
ال   يتحقق م  الالع امتالق ه   اجلامعات لقيادات وأضالاء هيئة تدري  وموظف   و    ،إداء حتقيق التقدل العل ي

الرق ية، واجلامعة الرشيقة، واجلامعة  اجلامعة-احلدياة: هفاءات ومستويات ضالية م  االحاد، وم  أهم ه   االلاهات 
 (.م5112 :)محجوب اإلاداضية، واجلامعة االفااضية

يف الوقت احلايل م  أمهوا هيفية تطفيق اسااتييية إدارة م  املتغ ات  ضددم العايل وتواجه مؤسسات التعلي 
أفالل املواهب الف رية  امتالقتطلب م  ه   املؤسسات يلتحقيق الت يز الفحاي والتعلي ي، فو ا  ،املواهب الف رية

إلدارة مو اهتا الوظيفية واإلدارية والفحاية وامل ويية واسالالقية اتفاءة ضالية لتحقيق أهدافوا االسااتييية، ولتحقيق 
م  أدوات حتقيق  أداةهال اد م  استخدال إدارة املواهب الف رية   ،املعاصرةه ا التوافق م  أجل التغّلب ضلى املتغ ات 

تعترب حرب املواهب يف جماع التعليم العايل أشد حدة  و ،(م5102:)المصري واآلغا ه   املؤسساتات اسااتييي
م وا يف قطاع اسض اع، حيث تواجه اجلامعات واملعاهد العليا م افسة شرسة م  امل افس  يف نف  ال  ا  مت اال يف 

اسهار  اجلامعات واملعاهد اسالرحت، ااإلضافة إىل م افسة ال رهات وامل ظ ات العاملة يف ال  اطات املختلفة، واملااع
املتحصلة ضلى الاتيب اسوع ضامليًا حسب تص يف  - (Harvard)وضوحًا هو الصراع ضلى املواهب ا  جامعة  

(2016:ARWU) ض القة ضامل التت ولوجيا و  - لليامعات(Google, Microsoft) إضافة إىل شرهات ،
هل   احلرب، يف ااولة الستقطاب  (م5102)نظ ت يف اداية ضال ، والص اضات الدوا ية الح االتت ولوجيا احليوية

إال أن  جديدة يف إدارة املواهب الف رية، املواهب ال ااة م  اجلامعة مما دفع اجلامعة إىل طرح وتفين أفتار وسياسات
، ويرجع  لد إىل مقارنة مع امل ظ ات الص اضية مؤسسات التعليم العايل تظور نقصًا ملحوظًا يف ممارسة إدارة املواهب

 ،و اللوا و اجلامدة، وضدل التغي  ال   يعيق جوود ه   املؤسسات لف اء قوحت ضاملة ضالية اسداء احملدودةامليزانيات 
ت تل حتديًا هف ًا ملؤسسات التعليم العايل  ، مما قعل إدارة املواهبوارتفاع معدالت الدوران يف أضالاء هيئة التدري 

وتعقيد اسن طة يف التعليم العايل مما يتطلب ممارسات واسااتيييات مرنة إلدارة  ،يف الفيئة احمليطة نظرًا للتغ  السريع
 .(;Ringo et a,l 2008b Tyagi et al,2017;Rudhumbu,2014)املواهب لتحقيق ميزة ت افسية 

تواجننه إدارة املواهننب يف مؤسسننات التعلننيم العننايل يف النندوع املتقدمننة ماننل ارتفنناع الننح ن التحننديات التعلي يننة إ
الطلب ضلى احملاضري   و  اإلمتانيات العالية، ومستوحت اجلودة و فعاليتوا، ومندحت تنوفر فنر  للفحنوث املسنتدامة منع 

امل نارهة سضالناء هيئنة التندري ، ومقايي  اسداء، والدوافع لتوليد اسفتار اجلديدة، ومسنتوحت ضناع من   التايفالتدريب 
هننننننني ضلنننننننى ال قننننننني  مننننننن  التحنننننننديات النننننننح تواجنننننننه إدارة املواهنننننننب يف مؤسسنننننننات التعلنننننننيم العنننننننايل يف الننننننندوع ال امينننننننة 

Chandrachud & Athavale, 2015))دف اجلامعات العراية م تالت االغة التعقيد لعل من  هن ، حيث تواجه
ن أمراً يفدو صعب امل اع، ولعل مستوحت اإلقفاع ضلى االلتحاه ااجلامعات يف امل طقة العراية  اجلودة ن اصفته حتدياً معاصراً 

ضنناجزة ضنن  اسننتيعاب اسضننداد امللتحقننة  ،قنند أالنن  مسننة متطرفننة يف ديننادة معدالتننه أمننال إمتانننات ا ننرية وماديننة انندودة
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 رج  ارتننفط  اتواضننع املسننتويات املو يننةوحت اصننتنندنياً ملحوظنناً يف مسننت يل، وهانننت ال تييننة الطفيعيننة لنن لداننالتعليم العننا

واملعرفية لطيف م  امللتحق  االتدري  اجلامعي، ليصفو التلق  طااعاً مالدماً ملعظم املوضوضات الدراسية يف العديد م  
ضف ال اسقسال والتليات، فالاًل ضنن  شننعور اعندل املفناالة نناجم ضن  دينادة أضنداد الطلفنة، واحلاجنة جلونند تدريسني مالنا

مؤسسات التعليم العايل يف  أنه ا  ،(م5112:)محجوب  اجلامعات العراية توفر حوافز  ال ظم اجلامعية يف العديد م
تفتقر إىل ثقافة االهت ال ااملواهب فالال ض  ممارسة إدارة املواهب، حيث تت حور إدارة املوارد الف رية فيوا  العامل العر ي

ضلى قينا  الفينوة يف اسداء، والع نل ضلنى معاجلتونا من  النالع انرامج التندريب والتطنوير والتوجينه، و لند سن اسنت رار 
ع ل ضلى حتقيق الت يز واإلاداع ض  طريق هلا، ولاهل إدارة الفر  ياال سفة  ه   الفيوة ميال هتديداً لألداء املستودف

 (.م5100 :العنزي وآخرون ؛ م5100:الطيب و )الحميدي إدارة املواهب
دمات أن االرتقنناء مبسننتوحت اصنن - العدينند منن  الدراسننات أهدتننهانطالقننا ممننا  - ومنن  ه ننا اننرد اضتقنناد لنندحت الفاحاننة    

دفع ة موهواننة، وهنن لد وجننود دضننم يننيتننأتى منن  تننوافر هننوادر ضل يننة متخصصنن التعلننيم العننايلالتعلي يننة والفحايننة ملؤسسننات 
يصفو  املواهب( إدارةفلسفة ) ، وت  ي مواهفوا لتحقيق امليزة الت افسية، واالتايل فسن تفيناإلاداع والت يزه   التوادر حنو 

واهنب التفناءات والتنوادر ع ت  ينة وتطنوير مرقي م  ه   اصدمات و لد م  النالطلفاً أساسياً للوصوع إىل مستوحت أم
يف  وأاعادهنااملواهنب  إدارة نظنر  ضنال ملوضنوع إطنارن هن   الدراسنة هني ااولنة لف ناء االتنايل فنس ،مبؤسسات التعليم العايل

 -التساؤالت التالية:  ضلى لإلجااة الدراسة جاءت وء  لدضويف مؤسسات التعليم العايل، 
 ؟يف مؤسسات التعليم العايل وإدارة املواهبماهية مفوول املوهفة الت ظي ية  .2
 ؟ومفاد وا أهداف إدارة املواهبما هي  .1
 العايل؟مؤسسات التعليم  املواهب يفما هي متونات نظال إدارة  .3
 املواهب يف مؤسسات التعليم العايل؟ إلدارة اسساسية اساعادما هي  .2

 الدراسة أهداف 
املواهنب يف مؤسسنات التعلنيم العنايل، و لند  إلدارة حنوع موضنوعتقدمي إطار نظنر   للدراسة هو يساهلدف الر ي 

 - الالع:م  
 .مؤسسات التعليم العايليف  أهدافوا ومفاد وا وإدارة املواهباملوهفة توضيو مفوول  -
 توضيو متونات نظال إدارة املواهب. -
 مؤسسات التعليم العايل. يف م  الالع منا   هلا املواهب إدارةأاعاد حتديد  -
 املواهب مبؤسسات التعليم العايل. وتطوير إدارةوصيات الح قد تسوم يف ت  ية طرح جم وضة م  الت -

 الدراسة: أهمية
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يف  ،يف حاح مؤسسات التعليم العايل اأساسي ال   يعترب ضامالم  أمهية موضوع إدارة املواهب  ةسالدرا أمهية تأيت 
والوصننوع سهنندافوا املرجننوة وحتقيننق املتانننة املرموقننة يف اسوسننا   ،وتطننوير اسداء هبننا العل يننة وننااالسننتفادة منن  مواهف

مبؤسسنات إدارة املواهنب  م  ي إرسناء اسسن  العل ينة ملوضنوعو  ،املستدامة والت  ية املعرفية العل ية وامليزة الت افسية
 يف ظل اقتصاديات املعرفة.يم العايل التعل

 منهج الدراسة:
 إدارةالنح ت اولنت موضنوع  الدراسنات إلينهتوصنلت  ضنر  وحتلينل منا من  النالع وصفيتستخدل الدراسة امل وج ال 

 .مؤسسات التعليم العايل يف وأاعادهااملواهب  إدارة ضال ملوضوع إطار إىلوالراط اي وا وحتليلوا للوصوع  ،املواهب

 المحور الثاني: اإلطار النظري.
 :في مؤسسات التعليم العالي مفهوم الموهبة

يعترب مصطلو املوهفة مال التا  م  املصطلحات الح يصعب تعريفوا ادقة، وم  الصعب الوصوع إىل درجة هف ة         
وااللاهات الح حتاوع تعريف  خيتلف ااالتالف الزمان، والاقافة و اسفتار م  اإلمجاع ضلى ماهيته، سنه مصطلو

م م   لد فقد حاولت العديد م  الدراسات الح ت اولت موضوع املوهفة واملوهوا   حتديد معىًن ضلى الرهاملوهفة، و 
ه ا اتاع، ف   يف واضحة ا  املتخصص  والفاحا   االتالفاتإال أن ه اق  ،واضحًا ملصطلو املوهفة واملوهوا 

قدرات  المتالهومأن اع  اسشخا  يعتربون موهواون  -:ه اق جم وضة م  الفاحا  واصرباء يرون ال ظريةال احية 
أنه  -آالننرون:يستطيعون م  الالهلا التأث  يف هفاءة وفعالية امل ظ ة الح يع لون فيوا، اي  ا يرحت  ،استا ا يةوإمتانات 

وه ا ال  ،م  ال احية الع لية ميت  س  شخه قادر ضلى التأث  يف حتقيق امل ظ ة سهدافوا أن يطلق ضليه موهوب
دون ه هم هون هل  استا ا يةقب ضلى اإلدارة الاهيز فقط ضلى جم وضة صغ ة م  هؤالء ال ي  ميتلتون مقدرات 

  (.م5102العزام، ) لل ؤسسةميت  حتفيزها ورضايتوا لتحقيق امليزة الت افسية  ،فرد ميتلد مقدرات وإمتانيات هام ة
فنننه وتفسننن   سننننه يتنننأثر أن املوهفنننة يف جمننناع اسض ننناع مصنننطلو يصنننعب تعري (Serrat:2010) ويوضنننو   

وطفيعة ض ل املوهفة، وهل ه    اسجياع و و والتخصصات الفترية والص اضات وامل اطق اجلغرافيةاامل ظ ات واسسواه 
نه ات شاملة أو اددة، فس  قفوع تفس  العوامل م  احملت ل أن تتغ  مع مرور الوقت وفقا لألولويات الت ظي ية وادال م

هبننا لل وهفننة وإدارة املواهننب، واالتننايل منن  اسمهيننة مبتننان إضطنناء  الننا منن  املفينند لل  ظ ننات أن تقننول اصننياهة تعريننف 
ويف الواقنع إن حتديند معنىن  ية واصارجينة واحتياجاهتنا اصاصنة،معىن لل وهفة وإدارهتا لتت اسب مع ظروف امل ظ ة الداالل

حيننث أن االالنتالف انن  الفنناحا  يف وضنع مفوننول دقيننق إلدارة املواهننب املواهننب يعتننرب مسنألة صننعفة، املوهفنة يف إدارة 
ويعننين هنن ا انننه لنني  هننل  ؟منناداع قا  ننا ممننا يننؤد  إىل صننعواة االتفنناه، هننل هنني إدارة القي ننة العاليننة لألفننراد )املوهننوا (

ويعننين هنن ا أن مجيننع العننامل   ؟تل ضننال )جل يننع العنامل (اسفنراد العننامل  اامل ظ ننة موهننوا ، أل أهننا إدارة املواهننب ا نن
 لديوم مواهب ولت وا  تلفة م  حيث الطفيعة والدرجة.
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منزيج معقند من  املونارات والقندرة ل  -:أهنناضلنى  املوهفنة الت ظي ينة  (Carole et al 1:4112) تضرفنقند ف   
 ( & Ngozwanضرفوننا الننح هلننا أمهيننة هننربحتل، يف حنن   والقننيم، وتفالننيالت الع ننل لل ننوظف  واملعرفننة اإلدراهيننة

rugimbana 2011:1525)  ( إمتانيننات ضاليننة وموننارات ل ت نن  إىل أولئنند ال ننا  النن ي  لننديوم -:ضلننى أهنننا
 املوهفنة  (72 م:5100 :نالعنززي وآخزرو )وينرحت حوع والتغي  يف امل ظ ة ا يناحل، ال ي  ميت  أن يقودوا الت نادرة، 

ون م  أجنل حتقينق جم وضة م  القدرات املت يزة واصربات واملعارف واملوارات والسلوهيات الح ميتلتوا العاملل  -:أهناا
ل ت ن  إىل أولئند الن ي  لنديوم -:أن املوهفنة الت ظي ينة  (Tansley : 2011:266)يعتقند ه نا أهنداف امل ظ نةل،  
ل جم وضة القدرات -: أهناا (52:م 5102 العزام)ضرفوا م  اإلحادل، ه ا ع إىل مستويات ضالية القدرة ضلى الوصو 

، ووضو العديد امل يزة واصربات واملعارف واملوارات والسلوهيات الح ميتلتوا العاملون م  أجل حتقيق أهداف امل ظ ةل
ل ي ن  إىل الفننرد املنزود  االتفنناءة والقندرات واملوننارات املطلواننة يف  -:من  الفنناحا  أن مفونول املوهفننة يف التعلنيم العننايل

      .(Kamal & Lukman,2017:56)قطاع التعليم العايل 
 

 مؤسسات التعليم العاليتزصنزيزف المواهب داخل 

وآخزرون، العنززي ) حسب املسئولية لتل ص ف م وا إىل أنه ميت  تص يف املواهب إىل أراعة أص اف (Osinga)ي    
 - :(م5100

م  يف ق ة هرل تص يف املواهب وهم القادة املوهواون  تقع: ه   الفئة Leadership Talentمواهب قيادية  .2
 .املؤسسةضلى مستوحت  االسااتيييةال ي  يت تعون ااملسئولية يف وضع وإضداد وتوصيل وت في  أضالاء هيئة التدري  

حنن  امل افسننة القويننة ويعتنننربون  النن ي  لننديوم هيئننة التنندري أضالننناء  نن ل ت: Key Talentمواهززب أساسززية  .1
رؤيننة  ميتلتننون منن نظننراً ملننا يت تعننون اننه منن  قنندرات ومننا  ،لل ؤسسننةاال سننفة التقلينند  وأمهيننة صننعفة قي ننة ات مواهننب 
مننن  املنننوظف  داالنننل  (%2-%5)، ونسنننفتوم املونننارات ال نننادرة  و الفتنننر أو  وميالنننون قنننادةلل سنننتقفل، وتصنننور 
 .امل ظ ة

، م  أضالاء هيئة التدري  : ي تل أفراد ه ا ال وع القوة العظ ى ض   الع لCore Talentمواهب جوهرية  .3
 ااملؤسسة. اسرضة وتساهم يف ديادة م حىن التعلم اسض اعقدرات جوهرية وت ف  املواهب  ومتتلد ه  

املواهننب الداض ننة لألض نناع هنن   الننالع دضننمإن ت فينن  اسن ننطة يننتم منن   :Support Talentمواهززب داةمززة  .2
، وتتننون احلاسننب اييل الننح تسننتخدل اإلداريننةاسساسننية، وهانن اً مننا تتننون هنن   اسن ننطة ضلننى سننفيل املانناع اسن ننطة 

، وميتننن  مننع ضننم الاهيننز ضلننى املسننتقفل فرة اسننوولةاملتننو موننارات اسفننراد العننامل  داالننل هنن   ات وضننة منن  املواهننب 
 .م  الالع التدريب عتغي ها يف هالون أسااي
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 مفهوم إدارة المواهب:
 Mckinsey) ضلى يند م0772د الف رية يف ضال ظور مصطلو احلرب م  أجل املواهب أوع مرة يف املوار        

& Company ) اسنتيااة لن قه العنامل  املونرة يف السنوه وحاجنة امل ظ نات للت ناف  ضلنى هن   املواهنب احملندودة ،
ضلى نطاه أوسع اعد  لد يف العديد م  امل ظ نات، حينث دادت ض لينات الفحنث الهت ناف واستخدل ه ا املصطلو 

ن املواهننب هنني الننح تقننود اسض نناع إىل ال ينناح وحتقيننق اسرانناح، وقنند سننارضت ب انن  العننامل ، وسنناد االضتقنناد اننأاملواهنن
ادة رصيدها م  املواهب، ه ا طنورت العديد م  ال رهات العاملية الط وحة إىل ختطيط وتطوير مواردها الف رية هبدف دي

   .(م5101)هالل، مفوول ض لياهتا وأساليفوا يف إدارة املواهب ه وارد ا رية نادرة
 ;Riccio,2010; Ringo,2008a; Devin, Powell,2008)ووفقننننا للعدينننند منننن  الدراسننننات       

Fegley,2006 ) ظ ات املعاصرة، فع لية االستقطاب ر يسية ملعظم امل  اسااتيييةت قالية فحن إدارة املواهب أصفس
هنا ضوامل حاح حامسة لتحقينق أهنداف امل ظ نة ي ظر إليوا ا تل متزايد ضلى أ ،ت  ية املواهبة ضلى واحملافظ والتوظيف

دمننج  و منندحت، هننإدارة املواهننب السننااتييية ننة الننح تسنول اضت نناد امل ظ ننة ومنن  الع اصننر املو مانل اللننق امليننزة الت افسننية،
 ن ختطنيط القنوحتفارهنا وحندة ت ظي ينة م عزلنة، حينث إوضدل اضت ،لل  ظ ة االسااتيييإدارة املواهب يف إطار التخطيط 

ال قب راطه ارسالة امل ظ ة ا نتل ضنال، ه نا إن أ  ارننامج إلدارة املواهنب  العاملة اامل ظ ة قب أن ال يتون م عزال
وااللننا  املسننتقفلي لل  ظ ننة، و قنند اي ننت اعنن  الدراسننات  االسننااتيييةااصطننة قننب أن يتننون ض ليننة تطويريننة ومننرتفط 

فالاًل ض  املفوول ال ظر ، حيث يرحت النفع  أن امل ظ نات ال تعنرف   ضدل وجود اتفاه يف ايراء حوع امل ارسة الع لية
منندحت اسننتخدال مصننطلو  معننىن إدارة املواهننب ناهينند ضنن  التعامننل معوننا، وااإلضننافة إىل وجننود االتالفننات ملحوظننة يف

املوهفة يف امل ظ ات، ففع  امل ظ ات ال تستخدل مصطلو املوهفة يف السياسات والع ليات وهياب التعريف الت ظي ي 
واستخدال  ،ملعىن املوهفة يف مستويات معي ة أو ناشئ املواهب، اي  ا اع  امل ظ ات لديوا فوم  حديث وإدارةلل وهفة 

املواهنب هبنا، واعن  امل ظ نات  إلدارة ةوال توجند اسنااتييية ضامن ،لسياسنات والع لينات هبناادود ملصنطلو املوهفنة يف ا
،  Tansley,2011 ;2006)املواهنننب هبنننا  إلدارةواضنننو ملفونننول املوهفنننة منننع وجنننود اسنننااتييية متتاملنننة  إدراقلنننديوا 

Carole et al.) 
وقنند االتلننف الفنناحاون والتتنناب حننوع حتدينند مفوننول إدارة املواهننب، نظننرا الالننتالف وجوننة نظننر هننل منن وم و    

وفي نا يلني اعن  حداثة موضوع إدارة املواهب، رهم اتفاقوم ضلى أن ه   املرحلة هي مرحلة احلرب م  اجنل املواهنب، 
 وجن ب مصنادرل أهننا مفنادرة هتندف إىل حتديند  -:ضلنى Guillory :2005:1) )ضرفونا  فقند :إدارة املواهنب اتريفتع

واالحتفنناظ انناملوظف   و  التفنناءة العاليننة، ه ننا هتنندف إىل تطننوير القيننادة و وظننا ف اإلدارة لتحقيننق  وت  يننة وتوظيننف
ال يننناح املسنننت ر لل  ظ نننة، لننن لد فنننسن إدارة املواهنننب تنننرتفط ارتفاطنننا قوينننا ااسهنننداف االسنننااتييية لل  ظ نننة ل، وضرفونننا  

(Barlow) املونارات العالينة للع نل اامل ظ نة   ل ض لية مرتفطة جب ب وتفين و تطوير  املنوظف  اجلندد  و  -:ضلى إهنا
تطنوير واالحتفناظ اناملوظف  احلنالي  الوالتوجينه ودجمونم يف ثقافنة امل ظ نة، وهن لد  والتعاقندضرب إجراء مقنااالت معونم، 
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 -:أن إدارة املواهننب  (5: م5112 :ةبززد الوهززاب)، ويننرحت (Ahmadi et al,2012:234) و  املوننارات العاليننة ل 
واملسئوليات الح  هي  م ويية متطورة حلس  استخدال رأ  املاع ال هي و ج ب العامل  املال    وتوجيووم لل والل

قيننق أهننداف الع ننل قريفننة قينندون القيننال هبننا، وت  يننتوم املسننت رة، لتقنندمي أفالننل ضطنناء، وإشننفاع حاجنناهتم املت وضننة، وحت
ل ض لية ا ناء و تطنوير قندرات و مواهنب  -:إىل إدارة املواهب ضلى أهنا (22: م5101هالل )واعيدة املدحتل، وي ظر 

املوظف  لتحقيق الت يز وامل افسة، و لد م  الالع االالتيار الدقيق للعامل  اجلدد و تطويرهم و تدريفوم، والع ل ضلى 
احملافظننة ضلننى العننامل  احلننالي ، و جنن ب العننامل  منن   وحت اصننربات العاليننة للع ننل يف م ظ ننات اسض نناعل، ه ننا يننرحت 

لهنني تفاضننل جم وضننة منن  امل ارسننات والنن ظم املتتاملننة املتعلقننة  -:أن إدارة املواهننب (77: م5100ي وآخززرون العنززز )
ااسنننتقطاب العنننامل   و  املونننارات املت ينننزة املطلوانننة واحملافظنننة ضلنننيوم وتطنننويرهم مبنننا ي سنننيم منننع  التوجنننه االسنننااتييي 

ل ض لينة تطنوير ودمنج الع ناع اجلندد،   -:اأهننإىل إدارة املواهنب ضلنى  Jain et al :2012:496))لل  ظ نةل، وي ظنر 
العززززام )وتطنننوير واالحتفننناظ  االع ننناع احلنننالي ، وجننن ب الع ننناع  و  املونننارات العالينننة للع نننل اامل ظ نننةل، ه نننا ضنننرف 

ات النننح إدارة املواهننب ضلننى أهنننا لهنني ض لينننة م ظ ننة تقننول ضلننى االتيننار املنننوظف  ضلننى أسننا  اجلنندار  (52: م5102
ميتلتوهنا، وتدريب وتطوير واستدامة هؤالء داالل امل ظ ة، واهت اف املوهوا  داالل امل ظ ة وتعزيز وجودهم م  الالع 

، وضنرف قي نة يسنوم يف حتقينق املينزة الت افسنية لل  ظ نةل  واستدامتوم والع ل ضلنى حتفينزهم واحملافظنة ضلنيوم ه صندر 
ل اسنااتييية تسنت د إىل حتسن  إجنراءات  -:اجلامعات ضلى أهننا يفإدارة املواهب  (22: م5102: المصري واآلغا )

التعينن  والت  يننة ضنن  طريننق توظيننف إمتانننات أضالنناء هيئننة التنندري  والعننامل  وقنندراهتم وتطويرهننا، والع ننل ضلننى اإلاقنناء 
اح والت ينزل، وتعنرف الفاحانة إدارة ضليوم واالحتفاظ هبم، واالستعانة ااملواهب م  الار  اجلامعة، م  أجنل حتقينق ال ين

 و   واملننننوظف  وت  يننننة أضالنننناء هيئننننة التنننندري  احتفنننناظ جنننن ب و اتحدينننند وض ليننننة مرتفطننننة ل -:هننننناأاملواهننننب ضلننننى 
 لتحقيق امليزة الت افسية ملؤسسة التعليم العايلل، و يتالو م  التعريفات السااقة أن: ،اإلمتانيات العالية

 التفاءات العالية. وت  ية  و يد وج ب واالحتفاظ إدارة املواهب تتال   حتد  •
 هتا ضلى ال  و وحتقيق امليزة الت افسية.اوديادة قدر  ملواهب تسعى لتحقيق أهداف مؤسسات التعليم العايلإدارة ا  •
 وم سي ة مع التوجه االسااتييي هلا.  ؤسسةلل االسااتيييةطة ااسهداف إدارة املواهب مرتف  •

 لمواهب في مؤسسات التعليم العالي:أهمية إدارة ا
ترجع أمهية إدارة املواهب إىل أهنا جاءت استيااة للتغ ات يف سوه الع ل والعوملة، الح معوا أصفحت  

مو ة أ  مؤسسة تعلي ية تت ال يف ج ب أفالل الع اصر م  القوحت العاملة والع ل ضلى ت  يتوا وحتفيزها ضلى اسداء 
تتطلب قدراً م  التعليم والتدريب ضلى  م0775 م  الوظا ف اجلديدة م   ضال % 21واالست رار فيوا، الاصة وأن 

ز الطالب ضلى التعلم يفحتالتت ولوجيا واملعرفة، مما يستلزل وجود مواهب ملواهفة التغي  يف سوه الع ل ااإلضافة إىل 
دحت داالل اجلامعات، واستخدال طره حدياة وشيقة يف التدري  وتطوير امل اهج واملقررات الدراسية مبا ي  ي املوهفة ل

، وحتديد أمساء االسااتيييةالطالب، ه ا تت   أمهيتوا يف الاهيز ضلى امل اصب واملراهز الوظيفية احلرجة  ات اسمهية 
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 و و تتوي  أوضية مواهب لتل مستوحت ت ظي ي يف املؤسسة، استت اف الطاقات التام ة، احلرجةالفدالء لل  اصب 
ب الع ل اسفب الرحيل املفاجئ ل اهلي امل اصب احلرجة، واحملافظة تفاد  اضطرالحتديد واضو لالستعداد املوهيب، 

مساضدة اسفراد و ض ان تدفق املواهب ضرب أناايب القيادة، و ضلى املواهب وض ان مسامهتوا اإلقااية صدمة امل ظ ة، 
ملواهب م  اهت ال ورضاية واالتايل إن اقاء اجلامعات واست رارها يرتفطان مبا تقدمه إىل ا ضلى ختطيط مساراهتم الوظيفية

اضت اد اسااتيييات  ، ه ا انوت  ية الاصة، مع ديادة املعرفة والتت ولوجيا الح تؤثر يف الوضع احلايل واملستقفلي هلا
 ،إدارة املواهب يف ه   املؤسسات سيساضد يف حتديد التفاءات اسساسية املطلواة لوصف الوظا ف م  قفل التليات

واالتايل يساضد يف اإلدارة م  الالع توظيف واالتيار املوظف  اسهار فعالية ضلى أسا  التفاءات امل اسفة الح سوف 
 صيام، ؛م5102:دولهالجراح وأبو  ؛م5102:واآلغاالمصري )يؤد  إىل الوظيفة امل اسفة لل خه امل اسب 

Tyagi et al,2017;2013.) 

، تت ال المهمة األوليأن وظيفة إدارة املواهب مبت  أن تقسم إىل املوال التالية: Berger: 2004) )ويرحت  
و لد م  الالع أدا وم والرباهتم املاضية ومواهفوم  قيات احملت لة للعامل  ااملؤسسةيف الت فؤ وهو ال ظرة الااقفة للا 

ووضعوم يف قاضدة املواهب  الظاهرة، يف ضوء  لد ميت  ملتخصصي املواهب التعرف ضلى اسشخا  املوهوا 
يف حتديد  المهمة الثالثةفوي وضع معاي  ميت  م  الالهلا قيا  أداء العامل ، وتت ال  المهمة الثانية، أما ااملؤسسة
وهي االتيار القا د املوهوب ال   ميت ه مساضدة  المهمة الرابعة، وأال ًا اسساسية م  العامل  يف املؤسسة املواهب

 طوير هفاءاهتم وحتفيزهم ااست رار.وتوجيه املواهب لت

حتفيز املوهوا   -هو: إدارة املواهب يف املؤسسات التعلي ية اسااتيييةة ل ياح تطفيق يأهم العوامل الر يسإن  
ضلى فعاليتوا وهفاءهتا يف  اتأث ا اقااي وت  ية سلوق الدور اإلضايف  لديوم، مما ظحدث لاهوا واللق االلتزال و الوالء

ال ميزة مبا مي ،الح م  شأهنا إثارة أداء املوهوا  وحتقيق ضوا د ضاليةه لد توفر ايئة الع ل امل اسفة و  ، أهدافواحتقيق 
تت ال يف  أمهوا:  داالل املؤسسة ةيديات حقيقن إدارة املواهب تواجه حتح  أ، يف ت افسية مستدامة لل ؤسسة

 املواهب م  الالع الف  نفقات التطوير وت  يتوم، يفصرف ال ظر ض  االستا ار الح تواملديري   القادة ضقليات
 اسولوية وإضطاءاملاع الف ر   ارأ وضدل االهت ال  ،وض ليات املوارد الف رية التقليدية أنظ ةالاهيز ا تل ضيق ضلى و 

االضطرااات  إىلمما يؤد   ،شاملة اسااتيييةالطة  إدارة املواهب يف ظل مفادراتتطفيق  لضد إىل ااإلضافةلل واهب، 
ال اً أ، و االتصاع ال خصي مع املواهب إىل ااملؤسساتجانب افتقاد هفار القادة  إيلتوقعة، امله  وامل اهل املتتررة 

 املواهب إدارةواملعاي  العل ية  للقيا  يف نظريات  اسساسية املفادئحتديات تتعلق اع لية القيا  حيث يتم لاهل 
  .(م5102)ةبد العال،

 

 :في مؤسسات التعليم العالي أهداف إدارة المواهب
  (Jackso et al,2009)هتدف إدارة املواهب إىل حتقيق ما يلي: 
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تطوير الطة جل م  أ ،ر املرتفطة هبااسدواو  الح ت تل أمهية اسااتييية والتفاءات واملوارات. حتديد القدرات 2
 .املوهواة طويلة اسجل لتوف  املوارد الف رية

 ال ي  لديوم القدرة ضلى تطوير تلد القدرات.يف العامل،  و  القدرات العالية . احلصوع ضلى أفالل اسفراد 1
 ملعيار املستوحت العاملي. وفقاً . تطوير تلد القدرات 3
 . االحتفاظ هب   القدرات ملواجوة وتلفية الطلب املستقفلي واالسااتييي.2
 .لل ؤسسات االسااتييية. القيا  الفعاع والتغ ية العتسية لال ان تلفية االحتياجات 5
والقيادة جم وضة املواهب  اتوف  ،االت افسية هللتحقيق امليزة  ب ا تل مست ر يف مجيع أحناء املؤسسة. توف  املواه6

ال ي  لديوم استعداد ملواجوة التحديات املستقفلية، ه لد ا اء قوة مست رة م  رأ  ، ضلى هل املستويات الفعالة
 .(Riccio ،4101)واهب اااللا  املستقفلي لل ؤسسة املاع الف ر ، وراط امل

ه ، وختصيه املوارد مال )التعويالات، التدريب، التوجياملؤسسة يف امل اصب اسساسية يف . وضع اسفراد املؤهل 7
 .(Berger,2004)ا اًء ضلى قدراهتم وإمتانياهتم الفعلية  واإلرشاد، موال الع ل( لل وهوا 

 :في مؤسسات التعليم العالي المواهب إدارةمبادئ 
هبدف حتقيق املزايا  ،املعاصرة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل إدارةحتتم منا   وجوود  مفادئه اق ضدة 

 -: (م5102الجدائل، )أبو أاردهاالت افسية هلا، م  

ن عية وامل طقية إلدارة املواهب، سنقطة االنطالقة الطفي املؤسسة اسااتيييةتعترب  :المؤسسة استراتيجيةأ. التوافق مع 
لتحقيق رؤيتوا ورسالتوا وأهدافوا  واع املواهب الح حتتاجوا املؤسسةتساضد ضلى حتديد أن االسااتييية
 .واسااتيييتوا

املواهب مع اعالوا، فتطفيق تلد الع اصر مبعزع ض   إدارةيقصد ا لد درجة توافق ض اصر  االتساق الداخلي: ب.
يف تدريب  ض دما تستا ر املؤسسة فيل املااعنتا ج ضتسية، فعلى س إىل اعالوا ال ظحقق ال تا ج امل  ودة ال يؤد 

 ا.يف االحتفاظ هب أيالاتستا ر  أنقب  ،وتطوير التفاءات الواضدة

ثقافتوا  إىلال اجحة  ت ظر العديد م  مؤسسات التعليم العايلالثقافة التنظيمية:  لمواهب فيتضمين قيمة ا ج.
م م  مصادر مزاياها الت افسية املستدامة، ول لد فوي تف ع جوودا حاياة لغر  ودمج قي وا موالت ظي ية ه صدر 

املواهب  إدارةاجلوهرية ض   ثقافتوا الت ظي ية، وم  ا  تلد القيم اجلوهرية الح حتر  ضلى هرسوا مفادئ 
وأنظ ة الفوا د  اسداءرة وتطوير القادة وإدا ،الفعالة الستقطاب وتوظيف املواهب اسساليبوض لياهتا مال 

 والتعويالات الفعالة.

 اإلدارةاملواهب يتطلب رضاية  إدارةحاح ممارسات  أنال اجحة تدرق مؤسسات التعليم العايل  مشاركة اإلدارة:د. 
 املواهب وضدل االهتفاء مبسؤولية املوارد الف رية ض وا. إدارةلع لية  (يةاإلشراف- الوسطي-)العليا 
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 البيئة الخارجية                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 المدخالت

 .الرسالة والفلسفة -

 .اسهداف والسياسات -

 .املواهب الف رية -

 .املوارد ه  الف رية -

 .التت ولوجيا واملعلومات -

 .القيادة -

 العمليات

 

 

 .منا   إدارة املواهب- 

 المخرجات

 .اسااتييية إدارة املواهب  -

 .الرضا الوظيفي -

 .اسداء املت يز -

 .الت افسيةتعزيز امليزة  -

 .التفاءة الت ظي ية -

 .الدمة اتت ع -

ؤسسات التعليم املواهب اال سفة مل إدارةتزداد درجة تعقيد  التوازن بين االحتياجات العالمية والمحلية:تحقيق و. 
تتعرف ضلى هيفية االستيااة للطلب احمللي مع  أن ضليوامعاي  ضاملية، حيث ي فغي  إطارتع ل يف  سهناالعايل 

ضاملية تدضم تطفيقوا قيادات  ات   أداءمعاي   ل فسواوتالع  اسد، احملافظة ضلى تفين الا  اسااتييي وإدار  مت
وأساليب وض ليات وأدوات موحدة لتقومي اسداء، واالتايل ي فغي حتقيق التوادن  هفاءات تت تع ا  ط قياد  ضاملي،

 .ا  تلد املتطلفات واستقطاب وتوظيف املواهب الياً 

 ارود املؤسسة ة الح تساهم معا يفهي مزيج م  ض اصر التسويق واالتصاالت والتق ي :بناء سمة مميزة للمؤسسةز. 
إ  ومسعتوا يف سوه الع ل لدحت الفاحا  ض  الع ل،  ،دمين قص  إطارض  اتت ع يف أوتتوي  صورهتا ال ه ية يف 

ت ت  مؤسسات التعليم حا  ض  ض ل، ولتي تالفا اسفرادلدحت  استقطاب املواهب لل ؤسسة يعين تسويقوا نإ
متييز نفسوا ض  ه ها م  اد هلا م  ، ال و  املوارات والتفاءات وااللاهات امل اسفة اسفرادم  استقطاب  العايل

 امل افسة هلا يف سوه الع ل. املؤسسات

 : في مؤسسات التعليم العالي نظام إدارة المواهب
نظنننال شنننامل يتتنننون مننن  مننندالالت وض لينننات  أهنننناضلنننى  ي ظنننر إليونننا منننع تطنننور مفونننول إدارة املواهنننب أصنننفو

حنند النن ظم املواهننب أ إدارةتتفاضننل مننع اعالننوا وتسننت د طاقتوننا منن  الفيئننة اصارجيننة، ويف نفنن  الوقننت متاننل  و رجننات
 اسنااتيييةوالع لينات النح تناجم  اإلجنراءاتجم وضنة من   املواهنب اأننه إدارة، ويعرف نظال اجلز ية املتونة لل ؤسسة

وال نتل التنايل ، (Berger,2004؛ 4102صنيال، ) للت ينز املؤسسةا إىل ارامج ت غيلية للوصوعوفلسفتوا  املؤسسة
 .يوضو نظال إدارة املواهب الف رية

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 التغذية العكسية
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 ( نظام إدارة المواهب البشرية0الشكل رقم )
 (5102المصدر: )صيام، 

 وتت ال املدالالت يف ضدة متونات هي: :أواًل: المدخالت

وقي وننا االهت ننال ااملواهننب الف ننرية ودض وننا  لرسننالة والفلسننفة السننا دة ااملؤسسننة، حيننث تتالنن   رسننالة املؤسسننةا -
 . حتقيق امليزة الت افسية لل ؤسسةوتطويرها واضتفارها ضامال حامسا يف

ت ننننال اتحدينننند املواهننننب ، حيننننث ت نننن  اسهننننداف والت ننننريعات إىل االهاسهننننداف العامننننة والسياسننننات والت ننننريعات -
 وت  يتوا واالحتفاظ هبا وت وضوا. ااملؤسسة

 ، االهت ال ارأ  املاع الف ر  ودضم قي ته.املواهب الف رية -
النننح تنننوفر ايئنننة ض نننل مادينننة السنننتيعاب  ،ملفننناين وايالت واملعننندات وه هننناوت ننن ل رأ  املننناع وا املنننوارد الغننن  ا نننرية -

 .واإلاداضية املواهب وت  ية قدراهتم االاتتارية
اقتصناديات املعرفنة الاصنة يف ضصنر  ،العنايل  ضاماًل أساسيا يف حاح مؤسسات التعليمتعترب التت ولوجيا واملعلومات -

 لتاونية.اإل وظوور اجلامعات
تفين منطاً قيادياً ي يع ضلى حتقيق أهداف املواهب وت  يتوا، سن ال  ط الف وقراطي يعر   ، ضلى املؤسسةالقيادة -

، وخيلنننق لنننديوم رهفنننة يف تنننرق الع نننل، حينننث ميينننل املؤسسنننةاملواهنننب للخطنننر حينننث ينننؤثر ضلنننى م نننارهتوم داالنننل 
املوهواون إىل ترق امل ظ ات  ات ال  ط القياد  التسلطي ول ب املخاطر والتعلي ات الرمسية املاتفة ضلى  لد، و 
رمبنننا هنننان القا ننند التحنننويلي أنسنننب ال  نننا   القيادينننة إلدارة املواهنننب، إ  أننننه يسنننتطيع أن ظحنننوع مواهنننب املنننوظف  

؛ م5112)ةبززززززد الوهززززززاب،وم نننننناضرهم إىل نتننننننا ج مل وسننننننة وإحننننننادات يفخننننننر هبننننننا هننننننو ومرؤوسننننننو   ودوافعوننننننم
 .(م5102الفرجاني،
إدارة املواهننننب، وسننننيتم التعننننر  لننننفع  ال  ننننا   يف ض ليننننات ال  ننننا   الننننح ت اولننننت  تتعنننندد :العمليززززاتثانيززززًا: 

 مؤسسات التعليم العايل الحقاً.
 املواهب للفيئة اصارجية وت  ل: إدارةوهي ال تا ج الح يالخوا نظال  :ثالثاً المخرجات

ل واقع الوظيفية لم  ظاملتحديد التتال    الح والع ليات وهي ضفارة ض  جم وضة ال  اطات املواهب إدارة اسااتييية -
   نننننزون املواهنننننب  و ، وتطنننننوير ينننننزة الت افسنننننية املسنننننتدامة لل ؤسسنننننةيف حتقينننننق امل ح تسنننننومالننننن ،)الوظنننننا ف( احلامسنننننة

لل حافظنة ضلنى  نزون املواهنب وحتقينق مت يزة  املواقع، وتطوير ممارساته    ملليءالعايل  واسداءالعالية  اإلمتانيات
 )العنززي ل ؤسسنةووال ونم ل هسنب التنزاموماغينة   ،لتحقيقونا م وان  اسهنداف النح تسنعى املؤسسنة ا اين وفيالتالؤل 
 (.م5100،وآخرون

  يف ممنا ين عت ،لل واهب ضلى الع ل والعالقنات ودمنالء الع نل والقينادات وايئنة وننوع الع نل وه هنا الوظيفيالرضا  -
 .التزال والء املواهب لل ؤسسة
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 واإلاداضيننة وت  يننة مونناراهتماالاتتاريننة طاقننات املواهننب  إطننالهاملواهننب ضلننى  إدارة، حيننث يع ننل نظننال املت يننز اسداء -
 ضالية ومت يزة م  االحاد. مستويات ضلى عت  ه ا وي ،والرباهتم

ضلني من  م افسنيوا يف اسنتغالع الفنر  أو احلند من  التوديندات، اقندرة أ ، حيث تت تنع املؤسسنةتعزيز امليزة الت افسية -
مستوحت رفيع م   أو، فقد تتعلق ااجلودة العالية ضلى استغالع مواهفوا الف رية امليزة الت افسية م  قدرة املؤسسةوت فع 

  قية.يحتقيق درجة ضالية م  التفاءة التسو  أوالقدرة ضلى الف  التتلفة  أوالتت ولوجيا 

أضلنى مسنتوحت من  اسداء ااسنتخدال  الح متال معياراً حلس  استخدال موارد ال ظال وحتقينقالت ظي ية  التفاءة والفعالية -
 قل ما ميت  م  املوارد املتاحة.أ
ودرجننة جودهتننا ومنندحت  لننح توفرهننا لل يت ننع منن  حيننث نوضيتوننااصنندمات ا لتحقيننق رفاهيتننه ضنن  طريننق الدمننة اتت ننع -

 لتوقعات الع الء.مقاالتوا 
ض ننل ال ظننال حسننب  ت والع ليننات واملخرجننات لالنن ان سنن وهنني تننراط انن  املنندالال :رابعززًا: التغذيززة العكسززية

 توا يف الوقت امل اسب.جلوحتديد االحنرافات ومعاومعرفة مستوحت االحاد  ،املخطط
 وت  ل: :بيئة النظام خامسًا:

واصصنا ه  ،الت ظي ينة السنا دة ورؤيتونا والاقافنةوطفيعة ن اطوا  : وت  ل اصصا ه العامة لل ؤسسةالفيئة الدااللية -
 وه ها. العامل  والصا ه هبا والت ظي ية اهليتلية

الدولنة  يف وال ظنال السياسني العالقنة ااملؤسسنة وامل ظ نات  ات: وت  ل اجل وور واملنوردي  وامل افسن  الفيئة اصارجية -
 واملعلومنات وال ظال االجت ناضي وترهيفنة السنتان ومسنتوحت التت ولوجينا والتعلي ي وال ظال االقتصاد  وال ظال القانوين

 .وه ها

 :في مؤسسات التعليم العالي إدارة المواهب نماذج
، ومل يت  ه اق اتفاه ضال ضلى يف مؤسسات التعليم العايل ساعاد إدارة املواهب منا    تلفة اع  الفاحا وضع    

حداثة موضوع إدارة املواهب واالتالف وجوات نظر  إىلض اصر أو أاعاد اددة إلدارة املواهب، وقد يرجع  لد 
 الفاحا  حوهلا، ون هر اع  ه   ال  ا  : 

 :ااجلامعات م  الالع ما يلياملواهب  إدارة لع اصر (:م5112 ،وزناتينموذج )ناصف  .0
: م  الالع الت ف ض  نوضية التوادر العل ية الح حتتاجوا االختيار الجيد ألةضاء هيئة التدريس بالجامعات .أ

الربات املرشح  وإمتاناهتم  والت ف ض م  حيث التخصصات املطلواة ومواصفات شاهلي الوظا ف،  ،اجلامعة
ومدحت تتيفوم مع امل اخ اجلامعي، وتقييم متطلفات الع ل، والس ات امل يزة ل اهلي الوظا ف، ووضع الطة لتوظيف 

 إمتانات وقدرات أضالاء هيئة التدري  ال ي  يتم ترشيحوم.

                                                           
  الباحثة.بتصرف من 
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رصيد اجلامعة م  : ويتم  لد ض  طريق فحه  زون أو اكتشاف المواهب من الكوادر العلمية والقيادية .ب
نظال التقييم املطفق  إىلالهت اف املت يزي  واملوهوا  والرجوع  ،الوسا ل العل ية املق  ة ضلىاملواهب ااالضت اد 

 للتعاقب الوظيفي للقيادات اجلامعية.  واضتفار  أساساً  ااجلامعة،
التقييم ال ايت لعالو : و لد ض  طريق ت ييع ظ ةلي المواهب من أةضاء هيئة التدريسوضع خطط للحفا  . 

هيئة التدري  وض ليات التغ ية العتسية الداض ة لألداء اجليد، وتطفيق نظم مت وضة لتقومي أداء أضالاء هيئة التدري  
تساضد يف حتديد نقا  القوة والت يز وه لد نقا  الالعف يف اسداء، ااإلضافة إىل حتفيز أضالاء هيئة  ،ااجلامعات

حث والاقي للوظا ف اسضلى، أما اال سفة سضالاء هيئة التدري  التفار فسهنم ظحتاجون التدري  صغار الس  ضلى الف
لإلحسا  ااسمان الوظيفي، ه لد دراسة املخاطر الح قد تاتب ضلي ترق أضالاء هيئة التدري  جلامعاهتم واهليرة 

اسفة للحفاظ ضلى أضالاء هيئة للع ل سواء هانت مؤقتة أل دا  ة الاصة املوهوا  م وم، واختا  اإلجراءات امل 
هيرهتم للفالد حيث تقول اجلامعة اتحليل أسفاب ترهوم للع ل اتلياهتا املختلفة و  ،التدري  يف التخصصات ال ادرة

 .العراية واسج فية

 رارية االنت اء لدحت املوهوا  : مبا يال   استد. وضع سياسات للحوافز تشمل ةلى حوافز مادية ومعنوية
االفقاء يف اجلامعة الح يع لون هبا ض  طريق التقدير املاد  امل اسب م  الالع املرتفات واملتافآت املختلفة،  والتزاموم

والاقيات وه ها مبا يال   ج ب  ا يتصل اتوديع اسضفاء التدريسيةواملعاملة العادلة لتل أضالاء هيئة التدري  في 
املت يزة لدحت أضالاء هيئة التدري  املوهوا  ون رها ا  اجلامعات  اجلامعة للعامل  مع االحتفاظ هبم، ورصد اصربات

 املختلفة ه  ا   ظحت حت هبا.

هم مما يال   انت اء هز. وضع سياسة لتنمية المواهب األكاديمية واإلدارية وتطوير أداء أةضاء هيئة التدريس:
ري ، وحتديد فيوات اسداء لدحت أضالاء هيئة لليامعة ض  طريق معرفة جم وضة املوارات املتوفرة لدحت أضالاء هيئة التد

الوظيفة يف املستقفل، ه لد حتديد نوضية املوارات  يالتدري  مبقارنة اسداء الفعلي يف الوظيفة ااسداء املتوقع م  شاهل
 وتدريب ضالو هيئة التدري  قفل شغله للوظيفة املرشو هلا وأث ا وا. ،ضالو هيئة التدري  لت  يتواالح ظحتا  إليوا 

اه مبعين أن تتون متانا يريد  أضالاء هيئة التدري  ويرهفون يف الع ل و. جعل الجامعة مكانا جذابا للعمل: 
ا يتطلب أن وه  ،ئة التدري  املت يزي  للع ل فيواويف الوقت نفسه ق ب أضالاء هي ،ويسعون للفقاء واالنت اء إليه

توف  ايئة ض ل م يعة ت فع حاجات أضالاء  توحت اإلقلي ي والدويل، مما يستلزلحتظى اجلامعة اس عة طيفة ضلى املس
...( تساضدهم ضلى التدري   ض يد هلية \وهيل  –قسم  )ر ي هيئة التدري  وحتقق ط وحاهتم، ووجود قيادات 

 ة. اختا  قراراهتم املو يتقاللية يفوإضطا وم املزيد م  احلرية واالس اجليد

: ض  طريق التأهيد ضلى أن متار  اجلامعة أساليب اإلدارة اجليدة مع أضالاء ز. تطوير األداء اإلداري للجامعات
وه لد الع ل ضلي  فة يستياب يرا وم،م تيون لل عر  احبيث لعلوم ي عرون االتقدير واأهنم أفراد ،هيئة التدري 
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والتعامل مع أضالاء هيئة التدري  اطريقة  ،تت ع م  الالع تقدمي الدمات ضالية اجلودةحتس  صورة اجلامعة أمال ا
 أالالقية وضادلة مما قعل اجلامعة حتتل متانة مت يزة ا  جامعات العامل.

) يف حالة وجود ضيز يف اسسات ة  العمل ةلي جذب واستقطاب األساتذة المتميزين من الجامعات األخرىك. 
 لح ميت  أن تقدموا اجلامعة هلم،التخصصات العل ية (: م  الالع تقدمي ضرو  مغرية وحتديد اصدمات ااع  يف 

وف  ض ل ممتع وجمز  )أجر م  الالع ضدة طره م وا: ت أفالل متان لع ل ضالو هيئة التدري ،الح تربد أهنا 
ظيفي، وهتيئة الظروف املال  ة والدضم ، وتوف  ايئة حباية وضل ية جيدة، توف  فر  للتعلم والاقي الو م اسب(

والت ييع ليحقق أهدافه مبا يتوافق مع ط وحاته ومواهفه، ااإلضافة إىل وجود نظال لتقييم اسداء التدريسي والفحاي 
قاضدة ايانات شاملة وحدياة إلدارة املواهب، وحصر متطلفات اجلامعة و هيئة التدري ، واالضت اد ضلى لعال

 . االضتفار ض د االالتفاروأال ها يفوالتليات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكل رقم )
 (م5112، وزناتيالمصدر: )ناصف 

 ةممارسنننات إدارة املواهنننب يف قطننناع التعلنننيم تصننن ف إىل ثالثننن ال  نننو   أنيعتنننرب هننن ا  :(Behrstock,2010)نمزززوذج . 4
، واالحتفناظ، وت  ينة املواهنب، ويقندل اإلطنار العنال التنايل جم وضنة مت وضنة من  االسنااتيييات التوظيف-هي: جماالت 
، وظحدد مثانية جماالت ر يسنية العايل واهب يف قطاع التعليماملم  تطفيق إدارة دة يف اختا  م وج أهار مشولية لتألل ساض

 -إلدارة فعالة لل واهب اه: 

ال  ة وامل سي ة مع احتياجاهتا ار ارامج إضداد أضالاء هيئة التدري  املاالتي التعليم العايل مؤسسات ضلى أ. اإلةداد:
وتطوير املوارات، واملعرفة امل ت ة التطفيق يف   وضة  تلف م  اسساليب الااويةواستخدال جم ،هلا يف اتاالت احملددة

 القاضات الدراسية، ومجع املعلومات ض  مدحت فاضلية ه   اسساليب.

االالتيار اجليد سضالاء 

 هيئة التدري .

 

ج ب املواهب م     
 اجلامعات اسالرحت.

 

تطوير اسداء اإلدار  

 لليامعة.

 

جعل اجلامعة متان 
 ج اب للع ل.

 

ت  ية وتطوير املواهب 

 العل ية.

 

 احلوافز املادية 

 واملع وية.

املواهب احلفاظ ضلى 
م  أضالاء هيئة 

 التدري .

هت اف املواهب م  ا

التوادر العل ية 

 .والقيادية
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اإلضداد

االالتيار

التوظيف

و تحفيز ال
التوجيه

التطوير 
املوين

تافات امل
واحلوافز

ظروف 
الع ل

إدارة اسداء

املواهب  ضلى اإلقااية )الاهيزحتديد وتوضيو الصفات واصصا ه  العايل ضلى مؤسسات التعليم ب. االختيار:
حتتاجوا يف التخصصات  ات اسمهية اصاصة، ه ا ضليوا  واملوظف  الح ومسات اإلحاد( سضالاء هيئة التدري 

 احلفاظ ضلى معاي  ضالية لالالتيار ض د الفحث ض  جم وضة مت وضة م  املرشح  احملت ل .

 وتس و مل ارهة ،ض ليات التوظيف ا تل مفسط وفقا جلدوع دمين للتوظيف لرحتقب أن  ج. التوظيف:
 .التدري  وأضالاء هيئةاملعلومات ا  املؤسسات 

 جل يع أضالاء هيئة التدري  اً متاحقب أن يتون ضايل اجلودة  والتوجيه إن ارنامج التحفيز والتوجيه: تحفيزد. ال
 .املفد يمبوال تدريسية م اسفة تراضي وضعوم  ويرافقه تتليفوماجلدد، 

 .التدري أضالاء هيئة املوين املست ر متاح لتل حبيث يتون التطوير  هز. التطوير المهني:

وفقا مبرتفات سخية  الفرد  ضلى أسا  اسداء هبا أضالاء هيئة التدري حيث تتافئ املؤسسات  و. التعويضات:
 السوه وامل افسة. ملعاي 

 مرظحة تتال   اإلقااية، والتعاون واالنالفا اأماه  ض ل  أضالاء هيئة التدري قب أن يت تع  ز. ظروف العمل:
 .وأضفاء ض ل م اسفة زة ا تل م اسبومرافق جموأم ة ونظيفة،  تالت داالل القاضات الدراسية وإدارة امل

ي فغي أن متيز املتفوق  مع توف  التغ ية العتسية الواضحة ويف  أضالاء هيئة التدري : نظم تقييم ك. إدارة األداء
 .واحلوافز والتطوير املوين ي أضالاء هيئة التدر أن يرتفط التقييم اأهداف الوقت امل اسب، ه ا ي فغي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )
 (Behrstock,2010)المصدر: 
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 (م5102الفرجاني،وذج )نم.3

متدااللننة  أاعنناد أراعننةالتعلننيم العننايل ت نن ل  إدارة املواهننب يف مؤسسننات )اسننااتيييات(ممارسننات  ال  ننو   أنيفن       
 - اساعاد:يلي توضيو هل    ، وفي اهي حتديد املواهب وج ب املواهب واالحتفاظ ااملواهب وت  ية املواهب

تعتنننرب هننن   اصطنننوة اسوىل يف إدارة املواهنننب و لننند اتحديننند الصنننا ه املوهنننوا  مننن  حينننث أوال: تحديزززد المواهزززب: 
وصف وظيفي واضو   لد اوضعالح تت اسب مع واجفات الوظيفة، وميت  حتقيق ة، واملوارات العل ية والع لية اصرب 

م  االتيار اسفراد املت يزي   و  املوارات  فات شاهليوا، وا لد تت ت  املؤسساتميز  ا  واجفات الوظيفة ومواص
 - الالع:ويتم  لد م   وامل اسفة سضفاء وواجفات الع ل، املطلواة

 أن تندرق طفيعنة املوهفنة اصاصنة النح تعطني أفالنل اجلامعنةضلنى  :للجامعزةمزة المه وضع معيار لتحديد الموهبزة .0
( الالدمنة للعنب اسدوار اسساسنية لتحقينق االسنااتييية )املوهفنة العل ينةحتديد املونارات  واالتايل ضليواال تا ج املرجوة، 
ض  طرينق تقندير فينوة  ،ا وع وطفيعة املواهب املتوفرة هبا واملال  ة ل  اطوا اجلامعة اسااتيييةراط و ،أهدافوا افعالية

م  مواهب، ي الع ل ضلى سد ه   الفينوة من  النالع  اجلامعةاملواهب ا  ما تتطلفه اصطة االسااتييية وما متتلته 
   التعيي ات اجلديدة أو استقطاب املواهب م  امل افس .

 مسنتوحت لقينا  امل اسنفة وضنع املعناي ا : و لندوالمزوظفين اء هيئة التزدريسأةضقياس مستوى المواهب لدى  .4
النننالع االسنننتعانة اتقنننارير اسداء  مننن  ،واملنننوظف  تم تقينننيم اسداء جل ينننع أضالننناء هيئنننة التننندري ، حينننث ينننااملواهنننب هبننن

ومتتين وم من  شنغل ، والع نل ضلنى االرتقناء مبسنتوحت أدا ونم اجلامعةومقارنته ااملعاي  املوضوضة لتحديد املواهب داالل 
 مع مواهفوم.  تتالءلالح  امل اصب

تسنناضد ضلننى التعننرف ضلننى املواهننب  :الجامعززةبوالوظيفيززة  العلميززة وضززع قاةززدة بيانززات شززاملة ةززن المواهززب .2
 ه لد حتديد مصادر احلصوع ضلى املواهب داالليا والارجيا.  ،وحتديد فيوة املواهب اجلامعةاملوجودة ا

 وثقافننة وأهننداف اسننااتيييةمننع  مبننا يت اسننبواصننربات ض نند االالتيننار  واملننؤهالت العل يننة اتحتدينند املوننارات والقنندر  إن
نظنرا صصوصنية الندور الن   يلعفنه ضالنو يعند ضنرورة لتحقينق اجلامعنة لل ينزة الت افسنية، و لند  املسنتقفلية اجلامعة ورؤية

 - يف:هيئة التدري  اجلامعي واملت ال 

النربامج التعلي ينة املعت ندة، وانتقناء  إطنارووضع امل اهج الدراسنية يف  التدري  اجلامعي: ال   ي  ل اسهادمييالدور  -
إىل وضننع االالتفننارات ورصنند  ااإلضننافةاملصننادر العل يننة وامل ننارهة يف اننرامج التنندريب وتقنندمي االست ننارات املتخصصننة، 

 واسحبناثالدراسنات  إجنراءالفحث العل ني مانل  أن طة، وه لد مزاولة ضل ياً  وإرشادهمدرجات الطلفة وتوجيه الطلفة 
التتب وامل ارهة يف املؤمترات العل ية وال دوات واللقاءات واالجت اضات العل ية  ات العالقة  وتأليف ،العل ية ون رها

 االتخصه.
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الف ينننة  اسن نننطةمانننل اسن نننطة العامنننة الاانننو  للطلفنننة وتنننوجيووم وم نننارهتوم يف  اإلرشنننادالننندور الاانننو : مت ننناال يف  -
 والرياضية.

ال نرح والتوضنيو  ضلنىميتلند ضالنو هيئنة التندري  املونارات والقندرات اصاصنة انالتعليم مانل القندرة  أن   املونم ف     
 ضلننىوهنن لد امتالهننه ملوننارات االتصنناع وقدرتننه  ،العالقننات اي وننا وإن نناءوالقنندرة ضلنني راننط املواضننيع  والتحليننل لألمننور

إىل املسننتوحت العل نني العننايل  ااإلضننافة ايالننري ،والتعامننل مننع  اإلنسننانية اللننق العالقننات ضلننىتوصننيل املعلومننة والقنندرة 
يف ختصصنه والفحنث  م وال نغف الندا م مبتااعنة اجلديندلاالدراسة والع االهت الواصربة املت يزة يف جماع ختصصه، ه لد 

 الدا م ض  املعلومات.

 ننة واملال  ننة ل  نناطوا التعلي نني وامل املوهفننة العل يننةالننح متاننل حتنندد هنن   املوننارات والقنندرات  أناجلامعننة  ضلننىلنن ا      
ومعرفنننة جم وضنننة املونننارات والقننندرات املتنننوفرة لننندحت أضالننناء هيئنننة التننندري   قننندر مننن  الت ينننز يف اإلحننناد، أقصنننىلتحقينننق 

حتقيننق هنن    ضلننىاجلامعننة  ضنندل قنندرةوترجننع الفاحاننة  ،املوجننودي  وحتدينند نوضيننة املوننارات الننح حتتننا  إىل تطننوير وحتسنن 
 - إىل: املرحلة

  تننوفر  ضلننىالننح تسننت د ا ننتل هفنن  ضة منن  قفننل ودارة التعلننيم العننايل العل يننة انناللوا و والقننوان  املوضننو  اسقسننالالتننزال
املواهننب ض ند االتينار أضالنناء  ضلنىواصننربة لتحقينق متطلفنات التعلننيم اجلنامعي دون الاهينز  ،املنؤهالت العل ينة امل اسنفة

 هيئة التدري .
  الطلفة الدارس  اأضدادالعل ية مقارنة  ااسقسالأضالاء هيئة التدري   أضدادقلة. 
 الح يدرسوهنا. هيئة التدري  مع املقررات ضدل مال  ة التخصه العال والفرضي لفع  أضالاء 
  وحتديث  أدا وموتقييم أضالاء هيئة التدري  مبا يتفل ت  ية قدراهتم وحتديد مستوحت  إلضدادضدل وجود نظم متطورة

 وسا لوم التعلي ية.
  اسنتخدال التت ولوجينا والتق ينات احلديانة واسنتخدال الوسنا ل ضدل اهتساب التا  م  أضالاء هيئة التدري  ملونارات

التقليديننة يف التنندري  اجلننامعي، وافتقننار الننفع  للخننربات الااويننة التافيننة وطننره التنندري  الاصننة يف هليننات العلننول 
 التطفيقية. 

، حىت يف اسوسا  العل ية وشورة هف ةحاحات  املت يزة لتحقيقتسعى مؤسسات التعليم العايل ثانيا: جذب المواهب: 
أن ت ظنننر لع لينننة اجلننن ب مننن  النننالع رؤينننة مسنننتقفلية تراضننني  اجلامعنننةوضلنننى ، تتنننون م ظ نننات جا انننة للع النننة املوهوانننة

 أضالناء هيئنة التندري ء لندحت االحت االت والتطورات الح ترتفط اسوه الع ل، مبنا ظحقنق أضلنى درجنات االنت ناء والنوال
 -ويتم  لد م  الالع: ةاصفة ضامة واملوهوا  اصفة الاص
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وحنوافز امل افسن   حبيث يتوافنق منع مرتفنات: باألداء ةوالمكافآت مرتبط لحوافز الماديةوا توفير نظام للمرتبات .0
الح يع لون هبا، ااإلضافة إىل مستوحت  اجلامعةاالنت اء لدحت املوهوا  والتزاموم االفقاء يف  ويال   است راريةيف السوه 

 .رفيع م  معاشات التقاضد

من  النالع إضنداد انرامج تدريفينة فعالنة لت  ينة قندرات ومونارات  :وخارج الجامعةتوفير فرص التدريب في داخل  .5
 املوهوا . 

 وال خصننني وال  نننو النننوظيفي فنننر  للنننتعلم املت النننة يف الزززوظيفي: والنمزززو وتحقيزززق التقزززدمفزززرص الترقيزززة تزززوفير  .2
 .والعل ي

وه هنا من  اصندمات النح  :الجامعةب والصحية للموهوبيناالجتماةية  المزايا والخدمات مثل الخدمات توفير .2
 .هلم اجلامعةميت  أن تقدموا 

تتون متانا يرهفون يف الع ل  ، حبيثومسعة اجلامعة: م  الالع االهت ال اف اء اسم ومتانة الجامعةاسم وسمعة  .2
 اإلقلي ي والدويل.و  احمللياس عة طيفة ضلى املستوحت  اجلامعةوه ا يتطلب أن حتظى  ،اه ويسعون للفقاء واالنت اء إليه

 م  الالع هتيئنة الظنروف املال  نة وتقندمي الندضم والت نييع :اإلبداعاالبتكار و  ومشجعة ةلىبيئة العمل محفزة  .2
 وتفت هم املوجه حنو املستقفل. مبا حتقق ط وحاهتم املوهوا  لالاتتار واإلاداع إشفاع حاجاتو 

حيث يتم إضطا وم املزيد م  احلرية واالستقاللية يف  :والموظفين ألةضاء هيئة التدريسوجود قدر من التمكين  .2
ومننن و الاقنننة التافينننة لينننؤدوا  وم يف الع نننل اطنننره وأسننناليب مفتتنننرةوحنننل امل نننتالت النننح تنننواجو ،اختنننا  قنننراراهتم املو ينننة

 .وظا فوم ضلى أه ل وجه

 - إىل: ج ب املواهب تطفيق وسا لضدل ويرجع      

  ولن لد اسنفب  ،حالور املؤمترات وورش الع نل وضقند اللقناءات العل ينة داالنل والنار  الدولنة ضلىهياب الت ييع
 .مترات الار  الدولةالاصة في ا يتعلق ااملؤ  اإلجراءاتتعقد 

  والننندوريات واتنننالت املتخصصنننة واملعننندات  اسجونننزةمانننل  ،الفحنننث العل ننني نظرينننا وتطفيقينننا متطلفننناتضننندل تنننوفر
 التدري  وه ها. هيئةنانت يف متاتب أضالاء واإل

 مبرتفننات وحننوافز اعنن  اجلوننات ترتقنني إىل املسننتوحت النن   ظحفننز للع ننل ااجلامعننة مقارنننة  املرتفننات واحلننوافز املاديننة ال
 ال فط.هقطاع   اسالرحت

  خل.... إوالقرطاسية واسدواتواملعدات  اسجوزةاملادية امل اسفة ا تل هاف مال  اإلمتاناتضدل توفر 
  انتفاء وجود اصدمات االجت اضية والاقافية.و اجلامعة  الصحية يفادودية اصدمات 
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املوهفنة  ففعند العانور ضلنى هلنا  انل حتنديا هفن اً مت ن إدارة جم وضنة املواهنب العل ينة ااجلامعنةإاالحتفزاظ بالمواهزب:  ثالثا:
 نتلة املوهوا  هني املأن االحتفناظ ان، حينث اجلامعنةن املو نة التالينة هني اإلاقناء ضلنى هن   املوهفنة ا، فنسامل اسفة اهلامة

فب اإلضنرار اناجلودة  و  القندرات العالينة يسن رتفناع معندع دوران ال نظراً  ،الر يسية لتا  م  مؤسسات التعليم العايل
أن  اجلامعنة حت ال  نو يف اسض ناع، واالتنايل ضلنىمما ينؤد  إىل تآهنل املينزة الت افسنية واخنفنا  مسنتو  املقدمة، اصدماتو 

 -يتم االحتفاظ ااملواهب م  الالع:واضحاً لقي ة استفقاء املوهوا ، و  متتلد فو اً 

أمهيننة تؤهنند ضلننى لل واهننب داض ننة و لنند اسقنناد ون ننر ثقافننة ت ظي يننة : تنظيميززة داةمززة للمواهززبتززوفر ثقافززة  .0
، والع ننل ارؤيننة مسننتقفلية يف تطننوير الاقافننة املسننتخدمة يف الع ننل، الت يننز والقنندرة الت افسننية لليامعننةيف حتقيننق  املوهفننة

، حينننث أن  لننند يلعنننب دورا هفننن ا يف اللنننق ايئنننة ض نننل اجلامعنننةواصنننفة الاصنننة في نننا يتعلنننق اطنننره سننن  الع نننل داالنننل 
 الح يع ل هبا.  اجلامعةنت اء إىل ه لالب مع تفت  املوهوب ول اتت اس

منننع  اجلامعننة: توافننق نظنننال املتافننآت واملرتنننب النن   تدفعنننه والحزززوافز الماديززة مناسزززب لززز داء المرتبزززاتنظززام  .5
 حتفناظ ااملواهنب، وهل نا هنان املوهنوبمرتفات امل افس  والسوه، حيث ميال التعوي  املاد  وسيلة مفاشرة نسنفيا لال

سجنر املسنت د طريقنة ا وتسنتخدل اعن  مؤسسنات التعلنيم العنايلنيتنه يف الفقناء، راٍ  ض  التعنوي  املناد  هل نا دادت 
أهار م   و  اسداء  وديادة يف املرتب ،تافآت أهرب نسيفاال   يس و ل و  اسداء العايل تلقي مضلى اسداء الفرد  

 ايل.اسقل مما يساضد ضلى احلفاظ ضلى  و  اسداء الع

يست د إىل حد هف  ضلى أسا  ه  مل و  مال امل اضر  اجلامعةإن االلتزال االع ل يف توفر الحوافز المعنوية:  .2
وتعزيننز م نناضر االنت نناء،  اجلامعننةوالتقنندير، هلنن ا ميتنن  اسننتخدال املتافننآت هنن  املاديننة هوسننيلة لالحتفنناظ ااملواهننب يف 

 م  قفل املواهب. ةمال ال تر والتقدير واالضااف ااجلوود املف ول

املت الة يف آفاه التقدل وفر  ال  و الوظيفي و ال  نو ال خصني داالنل توفر فرص النمو المهني والشخصي:  .2
وهنوا  اجلندد يف املونين وحناح امل ، م  الالع التدريب والتوجينه واإلرشناد وميتن  للتوجينه تعزينز وضن ان التطنويراجلامعة

وضلنى  ننات التام نة لنديوم،واملساضدة يف تسخ  هل اإلمتا ب والتوجيه يف االحتفاظ ااملواهبويسوم التدري اجلامعة،
وير النوظيفي حتقيق مستوحت ضاٍع م  االستا ار يف تدريب وت  ية موارات املواهب، يف ااولة لوضع الطة للتط اجلامعة

جور أضلى يف س  وه ا قعل املوهوا  يتولون مسئوليات أهرب وهسب مرتفات وأ ،امل افسة املؤسساتتتون أسرع م  
  .أصغر مقارنة اامل افس 

توف  الفيئة امل اسفة لل وهوا  لتقدمي االاتتارات واإلاداضات دون قيود تقليدية،  مناخ العمل المحفز لالبتكار: .2
يعطنني املوهننوب ال ننعور ااإلحنناد والت ييننز، ه ننا تعتننرب حتننديات الع ننل الصننعب واملانن  منن  العوامننل الر يسننية لالحتفنناظ 

سنوف يواجنه اعن  امل نتالت  ،الدااللينةوالتفاضنل منع الفيئنة  اجلامعنةتحاقنه االع نل يف سن املوهنوب م ن  ال ،ااملواهب
وميت  أن ميال  لد ضامال طاردا لل وهوب إ ا  اته املسفقة والواقع ال   يواجوه،ال الة ض  ااوالته لل وا  ة ا  توقع
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وتقلينل ايثنار  ،نندما  يف امل ناخ الت ظي نييف اال اجلامعنةمل تت  ه اق الطة متويدية تساضد املوهوا  يف اداية ض لوم ا
وقنب ان ترهنز اصطنة ضلنى تقرينب النرؤحت ان   ،السلفية الح ميت  أن ت تج ض  وجود احتتاهات أولينة يف اداينة الع نل

 اصفة ضامة.   اجلامعةاملوهوب و 

 - إىل:ااملواهب  االحتفاظاعد   لد تطفيق ويرجع ضدل 

 عندل وجنود ف م اسنفة،ضندل تنوفر ايئنة ض نل مادينة واإلاداع، م  حيث االاتتار  ضلىي يع  الع ل ااجلامعة ال ايئة
الفحنث العل ني،  سهنرا صعواة يف مجع الفيانات واملعلومات الالدمنة  التدري  خيلقيف متاتب أضالاء هيئة  االنانت

 إلجنراءاملادينة  اإلمتانناتالعل ني، هن لد ضندل تنوافر  وال  ر للفحثمتااعة التحتيم  إجراءاتوصعواة وطوع وتعقيد 
 والدراسات. اسحباث

  والفحنننث العل ننني  ،والت يننز يف التننندري  اجلننامعي وجننوا ز اجلنننودةضنندل وجنننود احلننوافز املع وينننة ماننل ال نننتر والتقننندير
 الدافعية للفحث العل ي. اخنفا دحت إىل مما يؤ  ،ا تل دور  سضالاء هيئة التدري  املت يزي 

 الرحت.اس خفالة مقارنة افع  اجلوات املرتفات واحلوافز املادية ااجلامعة م 

حمليطننة، وال ينناح يف تعننين ت ننامي قندرة املوهننوا  يف التعامننل منع التغنن ات احلادثننة يف الفيئنة ا رابعزا: تنميززة المواهززب:
اجلامعة الح يع لون فيوا وميال التطور ض صرا حيويا يف احلياة الوظيفينة اال سنفة لل وهنوا   هدافأحتقيق أهدافوم و 

 النالع:ويتم  لد م   ااملوظف املوهوب والسلوق واملوارات اصاصةيف اجلامعة، وقب أن ي  ل التطور املعارف 
-  

املوهوب مبوال جديدة مل يسفق ضالو هيئة التدري   : تتليفالقيام بمهام جديدة الكتساب مهارات جديدة .2
ا  فره  التعلم وضدل ال عور اامللل، حيث يتم نقل املوهوب مما يتيو له فرصة موارات جديدةليتتسب  ،له أداؤها

وإدارة حىت ي  ى لديه املوارات القيادية  ،ة م روع هاملالع ل املختلفة وه لد تطوير مواهفه مب و ه ا املوهوب إدار 
 ت.امل تالوحل  الوقت

فالربامج التدريفية تسعى لزيادة موارات الع ل الفردية  ات الصلة، مع  فرص المشاركة في البرامج التدريبية: .1
  اجلامعة.يف  االسااتيييةواالحتياجات  املوهوا  ضرورة التأهد م  توافق ا  التدريب املقدل لألفراد

يف جماع الت  ية ا تل ضال سواء ضلى  املواهبالتوجيه يتطلع إىل مساضدة إن  توفير التوجيه واإلرشاد: .3
ونقل املعرفة  ملوهوبا وديادة فعاليةإلنتاجية ن هدف التوجيه هو تعزيز اسداء وافس املوين، واالتايلاملستوحت ال خصي أو 

التايل املوهوا  م  الالع العالقات التفادلية وا د القدرة ضلى االتصاع معضلى  ل وضالوة ،العتسيةاملو ة والتغ ية 
اجلدد الفروه الاقافية  تعليم املوهوا ضاة املو ي  ضلى ه ا يع ل الر    ارهة وااللتزال والتفاين لديوم،ديادة مستوحت امل

 لل  ظ ة.
 ية والتق ينةاسساسنم  أجل تطوير التفاءات  :توفر فرص النمو والتطوير وفقا للمهارات التي تحتاج للتنمية .2

نقنا  الالنعف  ضلنىوضندل الاهينز  د املوارات الح حتتنا  إىل ت  ينةوقب حتديواملوارات القيادية لل واهب،  صيةوال خ
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إدارة المواهب

تنمية المواهب
االحتفاظ 
بالمواهب

جذب المواهب تحديد المواهب

ضلنى حتقينق اإلنتنا   ه لد حتفيز املواهنب    الصحيو،فقط، ال ضرورة االهت ال ا قا  القوة للتأهد م  منوها يف االلا
 تقفلي سنوف ظحقنق ط وحناهتم ال خصنية،انه من  ختطنيط مسن زهم ضلنى االقت ناع انأن منا يقومنونينفحتاملت يز، ض  طريق 

ال خصنني منن  الننالع اصننربة والتيراننة واسالطنناء وإضطنناؤ  فرصننة للتصننحيو دون معاقفتننه وتننرق لننه حريننة  وت  يننة ال الننج
  االالتيار وحت ل نتا ج أفعاله.

  -إىل:تطفيق اعد ت  ية املواهب ضدل  يرجع   

 دورات تدريفيننة سضالنناء هيئنة التنندري  يف اتنناالت  ات العالقننة اتخصصنوم أو دورات ضامننة ماننل اسننتخدال النن قلنة
 أو اللغات. اييلاحلاسب 

  وإهفاع الع ل يف اجلامعة  أسا هيئة التدري  ااضتفار  هو  التدريسية سضالاء اسضفاءأداء  ضلىترهيز إدارة اجلامعة
 الفحث العل ي. جوانب

  والااويةتعىن اتطوير هفاءة ضالو هيئة التدري  م  ال واحي التخصصية هز داالل اجلامعة ضدل وجود مرا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (2) شكل رقم
 (م5102المصدر: )الفرجاني،

مما يؤد  إىل ديادة فاضلية إدارة املواهب، اع  اعالوا  ضلى ها  وتأث ضلى ارتفا  أاعاد إدارة املواهب التأهيدم  املوم و    
يرتفط افر   ،اجلامعةوثقافة  واسااتيييةف اال حتديد املوارات املطلواة الح تت اسب مع واجفات الوظيفة وأهداف 

ت  ية واالحتفاظ ااملواهب، ه ا تع ل املتافآت واحلوافز وايئة ال ب و اجلالح تع ل ادورها ضلى ال  و والتطوير 
، ه لد يؤد  قيا  مستوحت أداء املواهب إىل حتديد الربامج اجلامعة ب واالحتفاظ ااملواهب ااجلالع ل ضلى 

مما يؤد  إىل  التدريفية املطلواة، ااإلضافة إىل توضيو مستوحت اسداء املت يز هلم ملتافآهتم ااحلوافز املادية واملع وية
إدراق ه ا  سفة إلدارة املواهب، وضلى قيادات اجلامعةاالحتفاظ هبم، وه ا يوضو مدحت أمهية ه   الع اصر اال 

 .لتحقيق امليزة الت افسية لليامعة االرتفا  القو  ا  أاعاد إدارة املواهب

 



    م 1028 يونيو- سادسال العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 
 

28 

  :(م5102)الفرجاني، وذجنمالصعوبات تطبيق 

 املواهب.إدارة  اأمهيةالتعليم العايل  املوظف  مبؤسساتو  التدري  هيئة أضالاءو العليا  اإلدارةوضي ضدل  -
 داالل مؤسسات التعليم العايل.العل ية  ومتييز املواهب ت  يةضدل  -
 مبؤسسات التعليم العايل.ثقافة املوهفة  الت ظي ية ون رالاقافة صعواة تغي   -
 .التعليم العايل مؤسسات ة للع ل داالل ساللوا و والقوان  املمجود  -
 وضعف مواهفة التطورات العل ية والتت ولوجيا. الغ  م اسفة الع ل املاديةايئة  -
الفترية املستقفلية وحتقيق مستويات  التحليليةوالقدرات  اإلاداضيوضعف الاهيز ضلى التفت  ترهيفة الوظا ف  -

 ضالية م  االحاد.

 ر الثالث: االستنتاجات والتوصياتالمحو 
 :الدراسة استنتاجات

 إىلاملواهب اللصت الدراسة  إدارة واسااتيييات ومنا   وأاعادضلى الدراسة ال ظرية التحليلية ملفاهيم  ا اءً       
  -التالية:  االست تاجات

يعترب أساسًا جوهريًا ل ياح إدارة  ،ن التحديد الدقيق ملفوول املوهفة العل ية داالل مؤسسات التعليم العايلإ .2
 املواهب وحتقيق امليزة الت افسية ملؤسسات التعليم العايل يف ضصر املعلومات والتت ولوجيا.

االلاهات احلدياة يف جماع إدارة املوارد الف رية لتحقيق أهداف مؤسسات التعليم  حتحدإن إدارة املواهب متال إ .1
ملدحت القريب والفعيد، واالرهم م  االهت ال التف  ال   توليه املؤسسات يف ا االسااتيييةورؤيتوا  ،العايل

ن موضوع إدارة املواهب ال يلق نف  مستوحت االهت ال يف مؤسسات أإال  التعلي ية العاملية إلدارة املواهب هبا،
 التعليم العايل الاصة يف الفيئة العراية.

تععىن جب يع املواهب يف مؤسسات التعليم العايل لتحقيق امليزة  إن إدارة املواهب ال تتعلق اقادة املستقفل فقط ال .3
الح تت يز ة الع ل وظوور مفوول اجلامعات اإللتاونية الاصة مع ظروف التغ  املتسارضة يف ايئ ،الت افسية هلا

 مبستوحت ضاع جدا م  التت ولوجيا وإدارة املعلومات.
يال    ،واالحتفاظ ااملواهب يف ظل التوجه االسااتييي ملؤسسات التعليم العايل ت  يةالو  ب اجليف  االستا ار .2

 أسا ضتفارهم اا أهدافواهم هلا والع ل ضلى حتقيق التفاءات العل ية وه لد هسب والء ضدل تسرب وهيرة
 امليزة الت افسية هلا.

املؤسسة  اسااتيييةاإلجراءات والع ليات الح تاجم املدالالت و جم وضة م   يت ال يفنظال إدارة املواهب  .5
للت يز وحتقيق امليزة الت افسية يف ظل الفيئة  ؤسسات التعليم العايلللوصوع مب ،وفلسفتوا إىل ارامج ت غيلية

 .م  الالع  رجاهتا الح تطرحوا يف ه   الفيئة ،الدااللية واصارجية
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 اسننااتييياتاصننفة ضامننة إىل ثننالث فوا يلتعلننيم العننايل ميتنن  تصنن ن اسننااتيييات إدارة املواهننب يف مؤسسننات اإ .6
، ويتم تطفيقوا م  النالع جم وضنة من  امل ارسنات النح تسنعي لتحقينق وت  ية املواهب واالحتفاظ اجل ب-هي: 

 العل ية. اسوسا املراهز العل ية املرموقة يف  إىلوالوصوع  وامليزة الت افسية ،االسااتيييةأهداف املؤسسات 

 :التوصيات

 ،التعلنيم العننايلإدارة املواهننب ودورهنا يف حتقينق املينزة الت افسننية ملؤسسنات  الع نل ضلنى اللنق ثقافننة ت ظي ينة تندضم .2
 ،ات ظي ينننة وضقننند ورش ض نننل ونننندوات لتعزينننز مفونننول إدارة املواهنننب وهيفينننة تطفيقونننال اللنننوا و و لننند مننن  النننالع

 وإشراق القيادات يف اإلدارة العليا والوسطى واإلشرافية.

 ،االسنااتيييةال ناملة والططونا  املؤسسنة التعلي ينة ااسنااتيييةواهب وراطونا متتاملة إلدارة امل اسااتيييةوضع  .1
يننزة ال ننادرة واحلنند منن  هيننرة التفنناءات وت  يتوننا، واالتننايل حتقيننق امل جنن ب املواهننب واالحتفنناظ ااملواهننب تالنن  

  مما يؤد  إىل ديادة قي نة املؤسسنة ،املوهوا  هباأضالاء هيئة التدري  وديادة فعالية  الت افسية املستدامة لل ؤسسة
 هتل واحملافظة ضلى متانتوا املرموقة يف اسوسا  العل ية واتت ع احمللي والدويل.

 ،املونننارات واملعنننارف الالدمنننة فوم ضلنننىوتننندريوحتفينننزهم    الننندضم لرؤسننناء اسقسنننال مبؤسسنننات التعلنننيم العنننايلتنننوف .3
 .  حتقيق امليزة الت افسية الهت اف املوهوا  وت  يتوم واالحتفاظ هبم م  أجل

مسااقات  وإقامة، املوهوا  وت يعوماهتتم  متخصصة إداريةاالهت ال ااملوهوا  م  الطالب م  الالع وحدة  .2
 والت يز. اإلاداعوجوا ز للت ييع ضلى 

وأهداف  اسااتيييةاسب مع تت  الح- تيار أضالاء هيئة التدري اال ض د-االهت ال اتحديد املوارات والقدرات  .5
 علومات ، ووضع معاي  اددة واضحة لقيا  املواهب، وإن اء قاضدة ايانات شاملة للمؤسسات التعليم العايل

والتطوير مع الاهيز ضلى  امل افسة، واالهت ال اسجراءات االالتيار ض  مجيع املواهب ااملؤسسة واملؤسسات
 التخطيط التعاقيب لألهادميي .

، ديادة املرتفات واحلوافز املادية م  الالع ،الاهنيز ضلى ضوامل ج ب التفاءات ال ادرة م  أضالاء هيئة التدري  .6
اسطفاع وال واد  الاقافية واالجت اضية  توف  مرافق اصدمات االجت اضية والصحية مال العيادات ومدار و 

م  االستقاللية والت ت  وديادة م ارهتوم يف اختا  القرارات املتعلقة  ام و أضالاء هيئة التدري  مزيدو ، وه ها
 االع ل.

ل ، مااالهت ال ااحلوافز املادية واحلوافز املع وية الالعالع ل ضلى االحتفاظ اأضالاء هيئة التدري  املوهوا  م   .7
الع ل ضلى اللق ثقافة داض ة لل واهب وايئة ض ل تقدر قي ة ، و التقدير واإلطراء ض د أداء اسض اع املت يزة

وحث أضالاء هيئة التدري   الفرديةت ييع املفادرات ، ااجلامعة قا وماملواهب وتسول تتيفوم وت يع ضلى ا
والع ل ضلى تطوير مواراهتم وقدراهتم الستخدال التت ولوجيا والتق يات احلدياة  ،االاتتار واإلاداعضلى 
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وضع السياسات الح ت يع ضلى ال  و ، و واسساليب احلدياة للتدري  اجلامعي واإلرشاد الااو  والع ل الفحاي
وهوا  ودفعوم ملي ب واالحتفاظ وت  ية موارات الال خصي والوظيفي م  الالع التدريب والتعلم والتوجيه ل

  للت يز واإلاداع.
املواهب مبؤسسات التعليم العايل  تطفيق اسااتيييات إدارةاالستفادة م  التيارب وال  ا   الدولية والعراية يف  .8

 يف ليفيا.
وراطوا افع  املتغ ات  ،إجراء دراسات ميدانية تطفيقية حوع إدارة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل .9

 وامليزة الت افسية، والقيادة اسهادميية، وه ها.الت يز الت ظي ي، و الت ظي ية اسالرحت مال: إدارة اسداء، 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ، جامعة ض ان العراية للدراسات العليا.مؤتمر االتجاهات الحديثة في إدارة األةمالرحن ننة النتنعنلنين نني لطننب اسطنفناع يف اسردنل، 
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 اسااتييية لتعزيز العايل ه  وج اسداء ض ل (. لأنظ ةل1122 رداه:د ضلي، والعطور ، ضامر ضلي، والعااد ، ضلي الع ز ، سع .01
 . 215-92(،     89)32، دمجلة اإلدارة واالقتصاامل ظ اتل،  يف املوهفة إدارة

، أطروحة تطبيقية ةلى جامعة بنغازيأثر القيادة التحويلية ةلى إدارة المواهب دراسة  (.ل1122 ضلي:الفرجاين، فاط ة   .00
 دهتورا  ه  م  ورة، هلية التيارة، جامعة ض  مش .

، القاهرة: امل ظ ة العراية للت  ية الدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية في الجامعات العربية (.ل1112 فيصل:ايوب، نس ان  .04
 اإلدارية.

املواهب يف اندما  العامل  م  الالع التوادن ا  الع ل واسسرة ه تغ  وسيط (. لأثر إدارة ل1123 :السعيد ا د مرسي، مرفت .02
 . 21-11(: 2)9،المجلة األردنية في إدارة األةمالميدانية ضلى مست فيات جامعة الزقاديقل،  دراسة

قي ت  و  اسااتيييل. (.ل إدارة املواهب الف رية يف اجلامعات الفلسطي ية: مقاح تطفيل1125 ا د:املصر ، نالاع وايها،  .02
 .62-32، املرهز العر ي لألحباث ودراسة السياسات، مراهم، املغرب: المؤتمر السنوي الرابع للعلوم االجتماةية واإلنسانية

(. لإدارة املواهب مدالل لتفعيل االنت اء الت ظي ي سضالاء هيئة التدري  ل1118 اسوب:ناصف، مرفت صاحل، ودنايت، أمل  .05
 .275-371: 29، هلية الااية، جامعة ض  مش ، مصر، العددمجلة دراسات في التعليم الجامعي ،املصريةلااجلامعات 

، القاهرة: مرهز تطوير اسداء إدارة المواهب: الموهبة واالستثمار في الموارد البشرية(. ل1121 :هالع، ا د ضفد الغين حس  .06
 والت  ية لل  ر والتوديع.
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