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 :قدمةم

اليوم تداخالت عديدة من القوى والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي  العالميعيش 
القاطرة التي تقود المجتمع نحو األخذ  ساهمت في إعادة تشكيل طبيعة التعليم والذي هو

 .بعوامل التقدم والتنمية
 لعام إننا نجد أن هنا  أهمية قصوى للتعليم اكافة أنواع التعليم لها أهميتها إالو 

والذي يشمل مختلف المستويات التي تشرف عليها وزارة التربية الكويتية فيما بصفة خاصة، 
وزارة التربية الكويتية، )م 0661قبل المرحلة الجامعية، حسب قانون التعليم اإللزامي لعام 

 (.06م، ص 7117
المواهب  إدارة من جعل الذي األمر القيمة، يعال بشري مال سأر  الموهبة وأصبحت

أولويات  مقدمة في يأتي وتنميتها مواهبهم واكتشاف الموظفين، اختيار وحسن المؤسسية
 التكنولوجي التطور األجنبية، وخاصة المنافسة حدة ازدياد بسبب وذل  .المؤسسات الناجحة

 لذل  نتيجة البيئي، االستقرار عدم ،والتطوير االبتكار معدالت يدزات المعلومات، ثورة الهائل،
 وتحسين اتهار قد وتنمية الكفاءات الستقطاب الفعالة البرامج تصميم إلى المنظمات تحتاج
وأن إدارة المواهب تساعد قيادات ومديري (. 76م، ص 7100عباس، أنس (أدائها

هم ومواهبهم المؤسسات في تفويض الكثير من األعمال ألفراد المؤسسة والتي تتفق مع مهارات
 .وبخاصة مدارس التعليم العام بدولة الكويت(. 61م، ص 7101يوسف أبو الحجاج، )

  :مشكلة الدراسة

مما تزداد معه الحاجة تواجه مدارس التعليم العام بدولة الكويت متغيرات جديدة، 
ية، أفضل المواهب إلدارة تل  المدارس بكفاءة عالية لتحقيق أهدافها اإلستراتيجالمتالكها 

موضوع إدارة المواهب المؤسسية على درجة كبيرة من االهتمام في المؤسسات  يحظىحيث 
 .المتميزة

ويستوجب مع ما تقدم أن تتجه اإلدارة التربوية الناجحة نحو األساليب اإلدارية 
لذل  . الحديثة والمعاصرة مثل إدارة المواهب المؤسسية والتي أضحت لها مكانتها المرموقة

باعتبار هذه العملية ما هي إال ( إدارة الموهبة البشرية)لضروري ظهور مصطلح كان من ا
م، 7116عوني شاهين وحنان زايد، )اجتياز لمجموعة من المراحل حتى نصل إلى النجاح 

 (. 27ص 
  



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 666 - 

 اسةإليه نتائج العديد من الدراسات السابقة ومنها در  هذا ما أشارت        
(Hewitt,2008) سببها المؤسسات في المبتكرة الممارسات بأن ائجهانت والتي خلصت 

 أن نتائجها إلى توصلتوالتي ( م7101) محمد الكرعاوي ، ودراسةالمواهب إدارة في التطور
، ودراسة أشرف محمود وعوض اهلل سليمان أداء أفضل لتحقيق األهم المصدر هي الموهبة

داع ووضع إستراتيجية متكاملة والتى أوصت بإنشاء وحدة إلدارة المواهب واإلب( م7102)
 .مرنة إلدارة المواهب

أهمية وحداثة إدارة المواهب المؤسسية في مدارس  وفي ضوء ما سبق يتضح          
في ظل اإلقبال المتزايد على التعليم والتوسع في مؤسساته، جاءت التعليم العام بدولة الكويت، 

  :عن السؤال الرئيس التاليفي اإلجابة  مشكلتها والتي تبلورت الدراسة هذه
 

آليات لتطبيق إدارة المواهب المؤسسية لتحقيق في مدارس التعليم العام بدولة  تقديم       
 ؟الكويت

 :وهي فرعية أسئلة عدة السؤال هذا عن ويتفرع          
 ما األسس النظرية إلدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت؟ -0
 نظر وجهة من إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام بالكويت قعوا ما  -7

 ؟ المعلمين
ليات لتطبيق إدارة المواهب المؤسسية لتحقيق في مدارس التعليم العام بدولة اآل ما -2

 الكويت؟
 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على ما يلي
وخصائصها وعناصرها ومتطلبات تطبيقها  لمؤسسيةلمواهب اتوضيح مفهوم إدارة ا -0

 .في الميدان التربوي
من وجهة  م بدولة الكويتالتعليم العا دارسفي م مواهب المؤسسيةرصد واقع إدارة ال -7

 .المعلميننظر 
آليات مقترحة لتطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام بدولة تقديم  -2

 .الكويت



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 641 - 

 :أهمية الدراسة

 :فيما يلينبع أهمية الدراسة الحالية ت
 الالزمة إدارة المواهب المؤسسيةفي التعرف على  عامإفادة مديري مدارس التعليم ال -0

 .لهم ومعرفة مستواها لديهم
المطلوبة عند  القدرات والمهارات والمواهبتبصير متخذي القرار في وزارة التربية ب -7

 .العاماختيار قيادات ومديري مدارس التعليم 
 عاماستفادة أصحاب القرار ومسئولي التخطيط ووحدات الجودة بمؤسسات التعليم ال -2

 المواهب إدارة نظام استثمارو من نتائج الدراسة الحالية في تطوير األداء اإلداري 
 .المثلى بالطرق وتطبيقه مؤسسيةال

طار فلسفي ومنهجي إلدارة المواهب المؤسسية في المؤسسات  -7 تقديم تأصيل نظري وا 
 .ترسيخ ثقافة المواهب اإلسهام في إلى التربوية، واعتبارها مجال بحث خصب تقود

 حدود الدراسة

 :التالية للحدود الدراسة الحالية تخضع
في المجاالت  في، وذل  إدارة المواهب المؤسسيةالدراسة  تقتصر ا :املوضوعي احلد -أ

 .لهاالمقترحة المكونة 
 ها األربعراحلبدولة الكويت بمالتعليم العام  لى مدارسالدراسة ع اقتصرت :املكاني احلد -ب

 .والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية المرحلة االبتدائية: هيو 
ــ  7101من العام الدراسي   ثانيخالل الفصل الدراسي ال االستبانة طبقت :الزمين احلد -ج

 .م7106
  :منهج الدراسة

 

وصفي ألنه أكثر المناهج المالئمة لطبيعة الدراسة الحالية على المنهج ال تعتمدا 
بدولة  مدارس التعليم العام واقع إدارة المواهب المؤسسية فيالدراسة والذي يفيد في رصد 

فالمنهج الوصفي يعتمد على دراسة الظاهرة وتحليلها كما توجد في الواقع، ويهتم . الكويت
كايد و عبيدات، عبدالرحمن عدس  ذوقان)بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا 

 (.700، ص م7107عبدالحق، 
 



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 640 - 

 (Manage Institutional Talents:    )إدارة املواهب املؤسسية 

استعدادًا فطريًا لدى الفرد يدفعه للتفاعل البناء مع مظاهر : "ُتعّرف الموهبة بأنها
إدارة  وتعرف،(. 02-01، ص ص م7101محمد الصيرفي، ")مختلفة من عالم التجربة

 التي العمليات من مجموعة(: "06م، ص 7116سعد العنزي وأحمد صالح، )المواهب بأنها 
 الموهوبين من والمستقبلية اآلنية المنظمة حاجة تخطيط على تركز إستراتيجية لصياغة تسعى
 المنظمة في المتوافرة المواهب وجودة مستوى وتشخيص جهة، من استقطابهمي عل والعمل
ثراء لتطوير التنظيمية مستوياتها جميع وفي ،ياً حال  موضوعية معايير باعتماد معارفها وا 
 واستبقائهم الموهوبين على المحافظة على والعمل أخرى، جهة من مستدامة تطويرية مجراوب
دارة إلسنادهم المشجعة والحوافز لهم المالئمة الظروف توفير خالل من . الوظيفي مسارهم وا 

حيد وتكامل بين التركيز على قدرات ومواهب الموظفين لتحقيق عملية تطوير وتو "أو هي 
المنافسة، وتطوير العاملين الجدد، والمحافظة على العاملين الحاليين، وجذب العاملين 

، م7101محمد هالل، ")الموهوبين من ذوي الخبرات العالية للعمل في الشركات والمؤسسات
 (.74ص 

الممارسة  :ا، بأنهلإلدارة المواهب المؤسسية التالي تعريفالتبنى البحث الحالي يو 
الرشيدة والفائقة في توظيف وتطوير وقيادة المواهب المؤسسية وتحفيزهم لتوظيف قدراتهم 
العالية من خالل استثمار اإلمكانات والموارد المتاحة في ظل المتغيرات المحيطة لتحيق 

 .األهداف المنشودة بما يضمن للمؤسسة التنافس والبقاء
 :الدراسات السابقة

 ومعرفة المواهب إدارة في القوة نقاط تحديد إلى هدفت( (Hewit,2008أجرى 
وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي مستخدمة االستبانة كأداة للدراسة . تواجهها التي التحديات

جراء مقابالت شخصية مع   في المبتكرة الممارسات بأن الدراسة نتائج خلصت. مدير( 011)وا 
 تنافسية ميزة هي الموهبة جودة وأن المواهب إدارة في التطور سببها المختارة كاتالشر 

 التركيز إلى يرجع العاملة القوى فيرات التغي نطاق في واقعية نظرة وجود جانب إلى مستدامة
 .المواهب إدارة حول
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 السببية العالقات تحليل محاولة إلى بدراسة هدفت( م7101) الكرعاويوأتبعه محمد 
انتهجت الدراسة المنهج الوصفي مستخدمة االستبانة كأداة . العالي واألداء الموهبة إدارة بين

 وعمداء ومساعديهما والقادسية الكوفة جامعتي رئيسي للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من
 أن إلى نتائجها توصلتو . فرد( 66)بإجمال  العلمية األقسام ورؤساء ومعاونيهم الكليات
 بضرورة الدراسة أوصت، و المنظمات واستدامة تنافسية لتحقيق األهم المصدر يه الموهبة
 أداء تحسين في الموهبة إدارة دور مجال في الجامعية للقيادات اتيجير االست الوعي تنمية

 .الجامعات
والتى هدفت إلى ( م7102)ثم جاءت دراسة أشرف محمود وعوض اهلل سليمان 

لمواهب المؤسسية وعالقتها بتمكين العاملين بمدارس التعليم التعرف على واقع تطبيق إدارة ا
وانتهجت المنهج الوصفي مستخدمة االستبانة كأداة للدراسة وكانت  العام بمحافظة الطائف

وكشفت نتائجها إلى أن تطبيق إدارة . معلماً ( 411)االستبانة أداة لها وتكونت عينتها من 
( 1.10)ة طردية ذو داللة إحصائية عند مستوى المواهب جاءت بدرجة متوسطة ووجود عالق

بين إدارة المواهب المؤسسية وتمكين العاملين بمدارس التعليم العام وأوصت الدراسة بإنشاء 
 .وحدة إلدارة المواهب واإلبداع

من خالل استعراض الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة نستنتج بأن معظمها           
المؤسسات  المواهب المؤسسية سعيًا لتنميتها وتطويرها في إدارة تحدثت عن تطبيق إدارة

المواهب  ومعظمها اتفقت علي ضرورة العمل وفق المداخل اإلدارية الحديثة كإدارة المختلفة
والمؤسسي نعكس باإليجاب على تحسين األداء اإلداري تلما لها من أهمية كبيرة  المؤسسية
 .النجاح التفوقى للوصول إل

 :ة بما يليالدراسات السابق ت الدراسة الحالية عنوتميز  
 ضوءفي ( إدارة المواهب المؤسسية)قد تناولت موضوع  السابقة الدراسات معظم -0

 خالل من التخصيص إلى تهدف الدراسة الحالية أن إال اإلدارية المعاصرة االتجاهات
عربية المتعلقة ندرة الدراسات الفي ظل ( مدارس التعليم العام)اختيار  على التركيز

 .على حد علم الباحث بإدارة المواهب
مدارس التعليم العام في  لالرتقاء بإدارة المواهب المؤسسية ةمقترحآليات  قدمت -7

 .دولة الكويتب
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مدارس وتوضح الدراسة األسس النظرية ثم واقع إلدارة المواهب المؤسسية في 
 .كما يلي دولة الكويت تعقبها اآلليات المقترحةالتعليم العام ب

 :األسس النظرية إلدارة املواهب املؤسسية يف مدارس التعليم العام بدولة الكويت: أواًل
 

 تظهر ثم شيء كل من خالًيا الحياة لهذه يأتي اإلنسان أن في اإللهي اإلعجاز يظهر
 موهوب متميز وعمل تطبيق إلى ثم معرفة إلى التعلم هذا حولي ثم ،والأ  للتعلم االستعدادات

 .ضاألر  على خالفته إقامة في هدفه نحو ويتقدم تواجهه مشكلة العبد ليح
 بقدرات يمتازون عباداً  األرض هذه على يجعل أن وتعالى سبحانه اهلل حكمة كانتو 

 : "والقائل في كتابه العزيز شيء كل على القادر وهو سبحانه اهلل خالفة إقامة تعينهم على
ْذ َقاَل َربَُّ  ِلْلَمالِئَكةِ  ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُ   َواِ 

 (.21آية : سورة البقرة) "الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَ  َوُنَقدُِّس َلَ  َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال َتْعَلُمونَ 
ب بين الناس بشكل متفاوت كمًا وكيفًا، حتى يعيش اقتضت سنة اهلل تعالى أن يوزع المواه
 اإلنسان أن المؤكدتحتاج لبعضها البعض، ومن  إنسانيةالناس فيما بينهم في شكل مجتمعات 

ال يتمكن من التميز إال في المجال الذي يتمتع فيه بنصيب وافر من المواهب التي منحه اهلل 
إبراهيم ) من الدراسة والتدريب والممارسةخاصة إذا استكمل وصقل ذل  بمزيد  إياهاتعالى 
 . (014م، ص 7116الديب، 

 :ـ مفهوم املوهبة واملفاهيم املرتبطة بها1
 

الفرق بين الموهبة والمفاهيم ( 22-74، ص ص م7107)أوضح أحمد أبو أسعد 
 :فيما يلي( اإلبداع، التفوق، التميز، العبقرية، الفطنة، التبصر، والذكاء)المرتبطة بها وهي 

  :أ ـ املوهبة

وقد  والوظائف المهارات بعض في المرتفع لإلنجاز الفرد تؤهل معقدة سمات هي
استخدمت أحدى المؤشرات في التعرف على الموهوبين ومنها موهبة ممتازة في الفن أو أحدى 
الحرف ومستوى مرتفع من التحصيل األكاديمي أو في االستعداد العلمي أو في المهارات 

 .أو في القيادة الميكانيكية
 :اإلبداعب ـ 

 اإلنجاز على يعتمد بذل  وهو عمالً  أو فكراً  المفيد المختلف النادر الجديد إنتاج 
 .الملموس
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 :التفوق ج ـ

  مؤشر يعد قد الجيد فالتحصيل المرتفع المدرسي واإلنجاز العالي التحصيل إلى يشير 
 الدراسي تحصيله أو إنجازه في يرتفع ذيال الطالب بأنه تحصيلياً  المتفوق ويعرف لذكاءل علىاً 

 .أقرانه من المتوسطين أو األكثرية فوق ملحوظ بمقدار
 :التميزـ  د

المتميز هو صاحب األداء العالي مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في  
اعية قدرة عقلية عامة ـ استعداد أكاديمي خاص ـ قدرة إبد)قدرة أكثر من مجموعة قدرات وهي 

 (.ةللتفكير المنتج ـ قدرة قيادية ـ قدرة في الفنون األدائية البصرية ـ قدرة نفس حركي
 :العبقريةهـ ـ  

 المشتغلين أعظم يعتبرون من إلى تعزى كالتي رفيع نمط من فطرية فكرية قوةهي  
 عالقة وذات عادية وغير فطرية طاقة فهي التطبيق أو التأمل أو الفن فروع من فرع أي في

 .ليالتخي باإلبداع
 :و ـ الفطنة

 .تشير إلى النشوء والتطور العقلي المبكر 
 :ز ـ التبصر

القدرة على فصل المعلومات المناسبة وذات العالقة عن تل  غير المناسبة  وهي 
يجاد طرق جديدة وفعالة لربط األجزاء الصغيرة من المعلومات   .وا 

  :الذكاءح ـ 

 مع والتفاعل عقالني بشكل والتفكير مقصود بفعل القيام على العامة الكلية القدرة هو
 واألرقام المفردات في العالية كالقدرات مجاالت عدة في الفرد قدرات هو فالذكاء ،بكفاية البيئة

 .الجديدة المعلومات وتعلم الخبرات من اإلفادة على والقدرة المشكالت وحل والمفاهيم
 يتمتع الذي الشخص على طلقت صفة الموهبة أن يتضح ما سبق وفي ضوء

القيادية  معرفيةال للقدرات صورة في المتقدمة الوظائف من حصيلة وهو عال ذكاء بمستوى
 مقارنة متميز مستوى ذو الشخص هو الموهوب أنو  كاديمي،األ  تفوقوال والفنية واإلبداعية

بطرق  التالمشك وحل واألفكار الحقائق مع التعامل على قدرة لديهو  سنه مثل في هم بمن
 .إبداعية
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 :ـ جماالت املوهبة والعوامل املؤثرة فيها2
 

يمكن الكشف عن الموهبة عن طريق اإلنتاج فهنا  عشرة مجاالت للموهبة وهي 
العلوم، القيادة، اإلبداع، الفن، الكتابة، التمثيل، الموسيقى، الموهبة الميكانيكية  ،الذكاء

 (:02، ص م7101محمد الصيرفي، )الموهبة الفيزيائية 
 (:010م، ص 7101 علي،محمد )وتتأثر الموهبة بعدة عوامل منها ما يلي 

 الجيني األساس أن أكدا وتيرمان فجالتون الذكاء، من % 61 بنسبة تسهم :وراثية عواملـ 
 .والموهبة للذكاء مهموالوراثي 

 هذه تترجم أن يمكن كيف تحدد التي هيو  الذكاء من % 71 بنسبة تسهم :بيئية عواملـ 
 الذي المدى تحدد التي هي الوراثية العوامل وفي تفوق، إلى االستعدادات

 .هموهبت في الفرد إليه يصل أن يمكن
، التى توصلت الخصائص من قائمة( م7117)وحدد محمد البواليز، خليل المعايطة 

 تياراالخ عمليات في اعتمادها تمو  غليها الدراسات المتعلقة بخصائص الموهوبين والمتفوقين
 .يبين ذل ( 0)، وجدول والتجريب التطبيق خالل من وصدقها جدواها تثبت والتي

 

 (1)جدول 

 عليها الدالة والسلوكيات للموهوبين السلوكية السمات

 عليها الدالة السلوكيات السلوكية السمات م

 واصلي كي الخارجي الحث من قليل إلى البداية في يحتاج وقد بحماس يعمل الدافعية 1

 .وينجزه ملهع

 وقته وتنظيم المتوافرة المعلومات مصادر استخدام توجيه بأقل يستطيع االستقاللية 2

 .نفسه على معتمدا   تواجهه التي المشكالت ومعالجة ونشاطاته

 .مألوفة وغير جديدة وحلوال أفكارا   ويعطي معروف هو ما تكرار عن يبتعد األصالة 3

 فكرية أنماطا   يتبنى وال المعطيات ضوء في التفكير في أسلوبه تغيير يستطيع المرونة 4

 .تقليدية

 .وتصميم بعزيمة والواجبات المهمات إنجاز على يعمل المثابرة 5

 .عليه تطرح التي األسئلة أو الحلول منيرا  كب دا  عد يعطي الطالقة 6

 .المجهول الستكشاف ميال له، مفهوم غير شيء أي حول يتساءل االستطالع حب 7

 .حوله يدور لما بوعي وينتبه والعالقات التفاصيل عن يبحث المالحظة 8

 لمعالجة والخيال التجريد إلي والواقع المحسوس عالم من االنتقال يستطيع التأملي التفكير 9

 .المجردة األفكار

 .فردية اهتمامات لديه البديهة سريع محدد موقف اتخاذ في يتردد ال المبادرة 11

 فحصها دون التعليمات أو البيانات أو األفكار يقبل وال البناء النقد يمارس النقد 11

 .وتقييمها
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 عليها الدالة السلوكيات السلوكية السمات م

 المجازفة 12

 

 معضلة لحل أو فكرة إلثبات يواجهها أن يمكن التي المهمات بصعوبة يهتم ال

 .مؤكدة غير نتائجها كانت لو حتى

 .اآلخرين عم والتواصل االستماع ويحسن نفسه عن التعبير يستطيع االتصال 13

 اآلخرين قيادة ويستطيع زمالئه يحترمه ا ، انفعالي ا   زن ا وات نضوجا يظهر القيادة 14

 .ذلك األمر يتطلب عندما

 .قوية ذاكرة ولديه وتمكن وسهولة بسرعة يتعلم التعلم 15

 .تهقراراو أعماله مسئولية ويتحمل األمور يزن بالمسئولية الحس 16

 .وأعماله أفكاره عرض في يتردد وال الكبار وأمام نهأقرا أمام نفسه من واثق بالنفس الثقة 17

 .الجديدة واألراء والمواقف األماكن مع بسرعة يتكيف التكيف 18

 الغموض تحمل 19

 

 والمسائل المشكالت مع التعامل ويستطيع الموقف في الوضوح عدم يزعجه ال

 .حل أو معنى من أكثر تحتمل التي المعقدة

 المشكلة حل في وفاعليتها مالئمتها أساس على البدائل تقييم يستطيع القرارات اذاتخ 21

 .ونتائجها

 (.49، ص 2114 معايطة،خليل الو البواليزمحمد )ر المصد

 ( Talents Managing the Institutional) ـ مفهوم إدارة املواهب املؤسسية 3

 اتجاه أسماها فمنهم من مواهب،ال إدارة مفهوم تحديد في الباحثين الكثير من اختلف
(Trend) ،موضة اسمها ومنهم من (Fashion) فكر أسموها وآخرون (Mindest)دارة، فإ 
 لألفراد العالية القيمة إدارة للبعض فتعني أشخاص، لعدة أشياء عدة تعني المواهب

 ميعج أن وهذا يعني الموظفين، لجميعو عام  اآلخر تعنى التفوق بشكل وللبعض الموهوبين،
 .وتحريرها واكتشافها تحديدها وعلينا مواهب لديهم الموظفين
 الذي المواهب إدارة بمصطلح االهتمام وزيادة ظهور إلى أدت أسباب عدة توجد        
محمد ) يلي فيما األسباب هذه أهم تتمثل الحالي، وقتنا في أعمال منظمة أي إليه تسعى

 :(02م، ص 7112سلطان، 
  :األداء ومتطلبات وظيفةال مالمح تغيريأ ـ 

 عدة إحداث إلى التكنولوجيا وتعقد ،األشياء  صنع فنون في السريع النمو أدى
 أكثر لعاملين الحاجة ازدياد هو التغيرات هذه أحد .العاملة القوى وطبيعة نوعية في تغيرات
 وأصبح(Generalist)  العام الممارس أيام ولت فلقد تخصص، وأكثر مهارة وأكثر معرفة
  (Specialist). المتخصص عهد هو اليوم عهد
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 :التعليم مستويات ارتفاعب ـ 

 للتعليم، المتوسط المستوى في عاً وسري اً مطرد نمواً  الماضية سنة األربعين شهدت لقد
 العاملين أن هذا من واألهم أسالفهم، منأفراد  محل سيحلون الجدد العاملين أن يعني ذل  إن

 التعليم مستوى في الفروق تصل وقد .بكثير منهمًا أقل تعليمًا محل أفراد سيحلون الجدد
 .سنوات ست حتى أو خمس أو أربع إلى الرسمي

  :اإلدارية املهام تعقدج ـ 

 التطور األجنبية، المنافسة بروز إلى باإلضافة المنافسة حدة ازدياد بسبب وذل 
 البيئي، رقرااالست عدم والتطوير، االبتكار معدالت دتزاي المعلومات، ثورة الهائل، التكنولوجي

 .الكفاءات الستقطاب الفعالة البرامج تصميم إلى المنظمات تحتاج لذل  نتيجة
 :احلكومي التدخل درجة زيادةـ  د

 مختلف في اإلدارة الدول غالبية في المعاصرة العمل وتشريعات قوانين تطالب 
 النوع أو اللون إلى النظر بدون فالوظائ لشغل المؤهلة العناصر أفضل باستقطاب المؤسسات

 .أخرى تميزية أداة أي أو
في عام  Mckinseyواستخدم مصطلح إدارة المواهب ألول مرة من ِقبل ماكينزي 

ثم استخدم " الحرب من أجل المواهب" م في مقال نشره في العام نفسه تحت عنوان 0664
أن مواهب ومهارات العامين  المصطلح بعد ذل  من ِقبل العديد من المؤسسات، حيث اكتشفت

فيها يجب العناية بها ومن ثم سارعت العديد من المؤسسات إلى التخطيط لمواردها البشرية 
 (.Edward, 2009, p. 4)ومواهبها 

إلى أن مفهوم إدارة المواهب ذو معاني متعددة ( (Storey,2007, p.19يشير 
ت التعين والتطوير والمكافأة واالحتفاظ الرتباطه بتنوع مصادر العاملين وبشكل عام فإن عمليا

 متكاملة إستراتيجيات تنفيذ هي المواهب إدارة أن على اتفاق هنا و  .هي مراحل خط الموهبة
 تاراالمه بذوي واالحتفاظ األشخاص وتطوير توظيف عمليات لتحسين مصممة أنظمة أو

، عامر العنزيسعد ) تقبليةوالمس الحالية التنظيمية االحتياجات لتلبية واالستعداد المطلوبة
 (. 76م، ص 7100العطوي، علي العابدي، 
فهي  إلدارة المواهب( 07، ص م7101،السودانيعلى و  صالح أحمد)لذل  يعرف 

 حاجة تخطيط على تركز إستراتيجية لصياغة تسعى التي العمليات من مجموعة عن بارةع
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 وتشخيص جهة من ستقطابهما على والعمل الموهوبين من والمستقبلية اآلنية المنظمة
 لتطوير التنظيمية مستوياتها جميع وفي ،ياً حال المنظمة في المتوافرة المواهب وجودة مستوى
ثراء  والعمل أخرى جهة من مستدامة تطويرية برامجو  موضوعية معايير باعتماد معارفها وا 
 والحوافز لهم المالئمة الظروف توفير خالل من واستبقائهم الموهوبين على المحافظة على

دارة إلسنادهم المشجعة إستراتيجية متكاملة لتوفير قوة : "وُتعرف بأنها .الوظيفي مسارهم وا 
العمل المثلى للمؤسسة من خالل التنبؤ بمدى الحاجة إلى العاملين واستقطاب المواهب 
اظ والكفاءات وتحسين عملية توظيف العاملين الجدد وتطوير ذوى المهارات المطلوبة واالحتف

أشرف محمود " )بهم؛ لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة لتحقيق األهداف
 (.76م، ص 7102وعوض اهلل سليمان، 

 الموارد إدارة عن وتطور نشأ فكر المواهب إدارة صطلحم يتضح مما سبق أن         
 دعمهم ثم ومن المتميز األداء ذوي دفرااأل استقطاب تشمل متكاملة عملية وهو البشرية
 لتحقيق تسعى واضحة خطط ضمن موهبتهم من واالستفادة استبقائهم أجل من وتطويرهم
 .المنظمة أهداف

 :البشرية املواهب وإدارة البشرية املوارد إدارة بني االختالفات ـ 4
 

دارة البشرية الموارد إدارة بين يخلط الكثير ليزا ال  أن اً جد المهم ومن المواهب وا 
 إدارة بين واضح تداخل وهنا  .البشرية الموارد إدارة جوانب كل مع المواهب إدارة منظا يندمج

 فرق هنا  ولكن الوظيفي التعاقب تخطيط مسارات وحفظ والتنوع والتطوير والتعيين المواهب
دارة التكتيكية البشرية الموارد إدارة بين االختالف نشوء وهو مهم واحد  المواهب وا 

 عملية هي المواهب إدارة بينما عامة، إدارة هي البشرية الموارد إدارة اتفنشاط اإلستراتيجية
، عامر العطوي العنزيسعد ) الحقيقي العمل مكان إلى المثلى البشرية الموارد توصل متواصلة

 (.011م، ص 7100وعلي العابدي، 
أن أدبيات إدارة المواهب بينت أن Aston & Morton (2005, p.30 )يشير 
وانتقادات حول الحدود المفاهيمية للموضوع وعلى الرغم من هذه االنتقادات نجد  هنا  خالف

وفي الكثير من . في الواقع أنه ليس هنا  تعريف ثابت أو موحد إلدارة المواهب المؤسسية
األدبيات والدراسات السابقة يستبدل تسمية إدارة الموارد البشرية بإدارة المواهب وهنا  من 
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إسقاط احتياجات للعاملين من خالل "الكفاءات والمواهب التي تركز على يشدد على تطوير 
 (.,p. 140 Lewis & Heckman, 2006" )المواقف

إن عملية استقطاب الشخص المميز الذي يمتل  الموهبة هي خطوة أولية أساسية 
 في بناء رأس المال البشري في المنظمات وذل  من أجل مالئمة قدرتهم الكامنة لكي تحقق

 ,Dess & Lumpkin, 2003المساهمة التضامنية فيما بين العاملين بالمنظمات الناجحة 
p. 19) .) 
تشير الدراسات الحديثة إلى أهمية االستثمار في العنصر البشري من خالل العاملين         

قوة واإلدارة على السواء لمساهمتهم الفعالة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات فهم يمثلون 
فكرية ومعرفية تساعد في إدارة وتشغيل المنظمات فعلى المنظمات أن تحافظ وبشدة على ما 
تمتلكه من أهم  األصول أال وهو رأس المال المعرفي والمتمثل بالمورد البشري فقد أصبحت 
المنظمات اليوم بحاجة إلى استخدام طاقات المورد البشري اإلبداعية واستثمار مواهبهم وعدم 

 (.1، ص م7117اتحاد الخبراء واالستشاريون الدوليون، )تفاء بقدراتهم الطبيعية االك
 :ـ تربية املوهوبني يف دولة الكويت 5
 

 الموهوبين بحاجات المجتمعي الوعي درجة رفع في فعال دور كان لدولة الكويت         
الطفولة العربية دور ، وعقدت العديد من المؤتمرات وكان للجمعية الكويتية لتقدم والمتفوقين

 .كبير في استقطاب العديد من دول العالم لالستفادة من خبراتها في هذا المجال
وتسهم جامعة الكويت من خالل دعمها لألنشطة الثقافية إلبراز دور الموهوبين 
المبدعين في مجاالت العمل كافة وتقييم الدورات التدريبية، كما أن مؤسسة الكويت للتقدم 

ا دور فعال في خدمة هذه الفئة، فهي ترصد الجوائز السنوية للمبدعين من الشباب العلمي له
 (.07م، ص 7111ليلى السبعان، )في المجاالت العلمية واألدبية 

بعد صدور  م0664ـ 0666بدأ تنفيذ مشروع رعاية المتفوقين في العام الدراسي 
وضع نظم رعاية المتفوقين لة الجهات المختص دبتحدي م0666لسنة  021القرار الوزاري رقم 

ويمكن  وبناء على هذا القرار أنشئ مجلس إلدارة المشروع تابع للوزير وتحت إشرافه المباشر
 :(241م، ص 7117، سعيد العزة)فيما يلي ه تخليص أهم منجزات

 الكشف سنويا عن األطفال المتفوقين في المرحلة االبتدائية. 
 حصر المتفوقين تحصيليا. 
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 رات الذكاء الجمعية و الفردية عليهم إجراء اختبا. 
 المتوسطة عن طريقفوقين في المرحلتين االبتدائية و المتابعة السنوية للتالميذ المت.  
 إعداد أنشطة إثرائية في اللغة العربية والرياضيات تقدم للتالميذ المتفوقين. 

ميذ تجربة برنامج إثرائي للتال م تم البدء في0661ـ 0666في العام الدراسي و 
للمتفوقين والموهوبين المتفوقين في الصف الثالث والرابع االبتدائي حيث أفتتح مركزان 

ا مسائية يومين في األسبوع وقد اشتر  في مأحداهما للبنين  الثاني للبنات وكانت الدراسة فيه
هذين المركزين عينات من التالميذ المتفوقين قي المناطق التعليمية الخمس وبدأت الدراسة 

ـ 0667نهاية العام الدراسي وب فيها في الصف الثاني من العام الدراسي واستمرت شهرين
تم اختيار مجموعة من مدرسي المرحلة المتوسطة بهدف تدريبهم على طرق تدريس  م0661

أقيمت دورة تدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية بغرض تدريبهم على كيفية وبعدها  المتفوقين
ة المتفوقين كما تم إنشاء دورة أخرى لمدرسي المرحلة المتوسطة لتدريبهم التعامل مع الطلب

 .على تدريس األنشطة االثرائية للطلبة المتفوقين قي المرحلة المتوسطة
، يوسف قطامي)في نوعين من البرامج كالتالي تربية الموهوبين في الكويت وتمثلت 

 :(771م، ص 7101
  من الخامس إلى )لطالب الموهوبين في الصفوف ثرائي المسائي ويقدم لالبرنامج اإل

حيث يلتحق الطالب في المدارس الحكومية في الفترة المسائية وبواقع ثالث ( الثامن
 .حصص مسائية في اليوم الواحد

  برنامج صفوف خاصة في المرحلة الثانوية وينفذ كبرنامج في مدرستين حكوميتين
ب في صفوف خاصة داخل المدرسة لإلناث ويجمع الطال واألخرىللذكور  أحداهما

الدوام الرسمي ويقدم البرنامج منهج وزارة التربية والتعليم للصفوف  أوقاتالحكومية في 
 .اإلبداعمادة تحت مسمى  إلى باإلضافة، هذا (من التاسع إلى الحادي عشر)

 :املؤسسات يف البشرية املواهب إدارة ـ أهمية 6

 اإلنتاج يظهر سوف تهمدراق وتنمي بينالموهو  حاجات منظمة أي تلبي عندما
 وتظهر .اغيره عن المنظمة هذه تميز مخرجات إلى حتماً  سيؤدي والذي واالبتكار اإلبداعي
 (Meyer, 2005, p. 2):ما يلي  حيث من الموهوبين إدارة أهمية
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 :التكاليفأ ـ 

 ألنها ةكبير  والمواهب النادرة تاراالمه ذوي من شخص استبدال إلى الحاجة تكاليف 
 أجل من المستشارين أو للوكاالت حاجة هنا  أن يعني هذا السوق في بحرية متاحة ليست
 .المواهب هذه مثل على للعثور البحث

 :املخاطرةب ـ 

 أن خطر ئماً دا هنا  لكن بفعالية العاملين اختيار ممارسة محاوالت من الرغم على 
 .بذل  تمنحهم مواهب يمتلكوا لم ما منهم متوقع هو كما هابتنفيذ يقوموا لن الجدد العاملين

  :البديلة الفرصة وتكاليف العمالء خدمةـ  ج

 .المنظمة داخل المواهب وجود عند واالرتياح بالثقة العمالء يشعر
 :يلي فيما المواهب إدارة أهمية (6، ص م7100 ،الهادي الطيبو محمد الحميدي )حدد و 
 اإلستراتيجية األهمية ذات الحرجة الوظيفية والمراكز المناصب على التركيز. 
 الكامنة الطاقات واستكشاف الحرجة للمناصب البدالء أسماء تحديد. 
 المؤسسة في تنظيمي مستوى لكل مواهب أوعية تكوين. 
 الموهبي لالستعداد واضح تحديد. 
 الحرجة المناصب لشاغلي المفاجئ الرحيل بسبب العمل بطرااض تفادي. 
 المنظمة لخدمة اإليجابية مساهمتها مانوض المواهب على المحافظة. 

 :املنظمة داخل املواهب ـ تصنيف 7

يري الكثيرون أنه من الصعب تصنيف الموهوبين حسب نظام تصنيف بسيط حيث 
 في المواهب تصنيف يمكنو . الموهبة التي يتمتع بها الموهوبون من شخص آلخر تختلف
 ,Osinga) منها صنف لكل المسئولية مستوى حسب وذل  أصناف أربعة إلى منظمة أي داخل

2009, p. 5) : 

                (Leadership Talent) :القيادة مواهبأ ـ 

 يتمتعون الذين الموهوبون القادة وهم المواهب تصنيف هرم قمة في الفئة هذه
عداد وضع في بالمسئولية  .المنظمة مستوى على اإلستراتيجية وتنفيذ وتوصيل وا 

  (Key Talent)                                  :ساسيةاأل املواهبب ـ 

 في ينتشرون الذين الموظفين  األفراد من%  1ـ 7ة نسب تمثل ما عادة هذه الفئة 
 يكونوا النوع هذا ضمن دفراألولديهم القدرة على تحمل المسئولية وا للتصنيف الهرمي التسلسل
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 به يتمتع لما ظراً ن للمنظمةًا جد مهمة لمواهبا من النوع هذا اعتبار ويمكن قوية منافسة في
 .للمستقبل وتصور رؤية من دفرااأل يمتلكه وما تدراق من
  (Core Talent) :                 اجلوهرية املواهبج ـ 

ـ 6 القصير المدى في مهم هو ما تنفيذ، و األساسية األعمال ينجزونأفراد هذه الفئة 
 موظفو وهم العمل ضمن العظمى القوة يشكلون، و لمستقبلا على التركيز دون من (رشه (07

 .التسليم عن المسئولين اإلنتاج
  (Support Talent) :               الداعمة املواهبـ  د

 يراً كثو  األساسية غير لألعمال الداعمة المواهب دعم خالل من تنفذ األنشطة وفيها
 مهارات، و لألتمتة تصلح قد التي داريةاإل األنشطة المثال سبيل على األنشطة هذه تكون ما

 غضون في تغييرها ويمكن بسهولة متوافرة المواهب من المجموعة هذه داخل العاملين األفراد
       .يوضح ذل التالي ( 0)رقم شكل الو  .أسابيع

 
 (0) رقم شكل

 المنظمة داخل المواهب تصنيف
 (Osinga, 2009, p. 4)  المصدر

 

 السابق، أن إدارة المواهب المؤسسية داخل المنظمة( 0)رقم شكل اليتضح من          
وأن قمة هرم إدارة المواهب هي موهبة القيادة إلى أربعة أصناف تتأثر فيما بينها  تصنف

 .والتأثير في الموهوبين، وأدناها الموهبة الساندة أو التي تدعم بقية المواهب
 :املواهب إدارة ـ نظام 8

 وتستمد بينها فيما تتفاعل فرعية وظائف من مجموعة أي نظام هو عبارة عن إن                
 . مشتركة أهداف لتحقيق الخارجية البيئة من طاقتها
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 داخل يتكون نظام أي أن( 66، ص م7116 ،زهير الصباغو عبدالباري درة )ويرى      
 :يلي فيما تتمثل عناصر من عام بشكل المنظمة
 دخالتُم:(Input)  من ترد التي والطاقة واألموال بشرية عناصر شكل على وتكون 

 .الخارجية البيئة
 تعمليا:   (Processes) النظام داخل تتم تفاعالت وهي. 
 خمرجات: (Outputs) في تصب معلومات أو خدمات أو منتجات شكل على وتكون 

 .البيئة
 جعةرا تغذية:  (Feedback) والضبط بةالرقا منعًا نو  تشكل المعلومات من نوع وهي 

 .أخرى جهة من دخالتوالمُ  والعمليات جهة من المخرجات بين تصل
 التي المنظمة أهداف تحقيق إلى تهدف عناصر عدة من المواهب إدارة نظام يتكون          

 اتجراءاإل من مجموعة بأنه :المواهب إدارة نظام تعريف ويمكن .النظام هذا مثل تتبنى
 إلى للوصول وتطبيقية تشغيلية مجبرا إلى وعقيدتها المنظمة يجيةإسترات تترجم التي والعمليات
 .يوضح ذل التالي ( 7) رقم شكلالو   .(Berger, 2004, p. 6) المنظمة في التميز

 

 
 المواهب إدارة نظام( 2)رقم ل شك

 (بتصرف من الباحث – 68، ص 2118 الصباغ، ، زهيررةعبدالباري د (:المصدر
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يتكون من  المؤسسية المواهب إدارة السابق، أن نظام( 7)رقم شكل اليتضح من 
 :أربعة عناصر يمكن توضيحها فيما يلي

 

 :أ ـ ُمدخالت إدارة املواهب
 

 وهي مكونات عدة في البشرية المواهب رةإدا نظام مدخالت تتمثل
 (:41م، ص 7116زهير الصباغ، و عبدالباري درة )؛ (Schweyer, 2004, p. 5):كالتالي

  :املنظمة يف السائدة الفلسفةو الرسالة ـ

 العام التوجه عن تعبر الفلسفة أما للمنظمة والمهمة األساسية الوظيفة الرسالة تمثل
 وقيمه التنظيم أهداف عن تصور وتعطي للجمهور تقدم التي والجودة الخدمة ونوع للمنظمة
 القدرات ظيفتو  على تركز التي وقيمها رسالتها المنظمة تضع النظام هذا وفي .ومعاييره
 .ورعايتهم بهم االهتمام فلسفتها وتكون الموهوبين على والتركيز الخاصة البشرية

  :األهدافـ 

 القريب المدى على محددة أنشطة إلى وجه ت غايات إلى المنظمة رسالة تترجم وهي
 :إلى األهداف تشير أن ويجب .والبعيد
 القيادية الحاجات وتحديد مةالمنظ في العالية المناصب شواغر لملء الموهبة تحديد 

 .المستقبلية
 المنظمة في المستقبلية لألدوار لالستعداد الموهبة إعداد لضمان للكفاءات خاص تطوير. 
 المنظمة داخل األساسية بالمواهب االحتفاظ. 
 بالمنظمة الرئيسة المواهب ضمن يدتزاالم التنوع. 
 المواهب استقطاب خالل من العالية التكاليف خفض. 
 تبراالخو  المعرفة عرض لزيادة المنظمة في الالزمة العمل وخبرات للوظائف أكثر رتطوي. 

 :والتشريعات السياساتـ 

 تحقيق على جميعها تساعد عمل قواعد تدعمها مبادئ مجموعة أو مبادئ هي
  .بنجاح المنظمة أهداف
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  :البشرية املواهبـ 

 تكلفة وليس قيمة يضيف ستثمارا أنه على البشري بالعنصر بالتفكير النظام هذا يبدأ
 في الموهوبون لعاملونفا ةالمنظم في البشري العنصر قيمة لدعم تكاملي  يعتبر لذل 

 المواهب إدارة نظام جوهر وهو المنظمة نجاح عليه يعتمد الذي األساسي المورد هم المنظمة
 .المنظمة في

 :البشرية غري املواردـ 

 .ةالمختلف والتسهيالت واألجهزة المال ت ورأسواألدوا المباني وتشمل
  :واملعلومات التكنولوجياـ 

 .اليوم أعمال منظمة أي فشل أو نجاح في أساسياً  عامالً  التكنولوجيا تعتبر 
 

  :املواهب إدارة ب ـ عمليات
 

 نموذج إلى تار أش ساتدرا هنا  المواهب إدارة عملية تناولت التي النماذج تعددت
 طريق عن األفراد تقييم الموهبة متطلبات استراتيجيات تحديد :يوه خطوات أربع من يتكون

 ,Dowell & Silzer ). بالموهوبين االحتفاظ األفراد قدرات وتطوير تنمية المطلوبة الكفاءات
2010, p. 89)  
( 2)رقم شكل ال، و المواهب إدارة عملية ءجزاوأ مكونات الباحث إلى توضيح وتوصل

 .يوضح ذل 

 
 

 الموهبة إدارة عملية وناتمك( 3)رقم  لشك

 (بتصرف من الباحث ـ(Bersin, 2006, p. 6 :المصدر
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 العاملة القوى ختطيط: (Workforce Planning)  خطط إنشاء عاةمرا بذل  ويقصد 
 .التعويضات نياتيزام وتخصيص العمل خطط تكامل مع العاملة والتوظيف والجذب القوى
بوضوح  األهداف ووضع للمواهب منظمةال احتياج مدى تحديد طريق عن ذل  ويتم

Bersin, 2006, p. 3) .) 
 والتوظيف االستقطاب: (Recruiting and Staffing) الختيار يرتاح ن المديرأ 

والعملية  العلمية القواعد لكن العمل أسلوب وفي الطباع في يشبهونه الذين الموظفين
 عدة فهذه بيعة عملهاباختالف المنظمات وط تختلف الموهوبين الموظفين الختيار
 الموظفين اختيار كيفية في لمساعدته للمدير والمختصينبراء الخ قدمهاي  نصائح

 :( 001 م، ص7116 تيشوري،عبدالرحمن ) الموهوبين
 واختر معهم حةلرابا تشعر ال الذين الموظفين عين بل شاكلت  على موظفي  تختر ال ـ

 .بشركت  العمل نظام ينتقد من المرشحين من
 العمل لنظام بقاً ط وليس الشخصي مألسلوبه قاً طب العمل يفضلون الذي الموظفين اختر ـ

 .مؤسسةبال المستقر
 .بسهولة بأخطائهم ويعترفون بقوة ئهمراآ عن يدافعون الذين الموظفين اخترـ 
 منافسي  تحرم بذل  ألن  اآلن تحتاجه ال أن  تظن كنت وان الموهوب الموظف فيوظـ ت

 .توظيفهى من
 

 التوجيه: (On boarding)   عليها ويطلق للتوجيه مستويات أربع هنا (4Cs) لكيفية 
 :(Bauer, 2010, p. 2)وهي كالتالي  بالمنظمة الجدد العاملين دمج
 القانونية لقواعداو  األساسي التعليم ويشمل للموظفين ىو مست أدنى هو :لاإلمتثا 

 .واللوائح بالسياسات المرتبطة
 ذات التوقعات وكل الجديدة أعمالهم يفهمون الموظفين أن ضمان ىإل يشير :التوضيح 

 .الصلة

 القواعد من كل وفهم الشعور الموظفين منح يشمل واسع مستوى وهي :ةالثقاف 
 .الرسمية وغير الرسمية سواء حد على التنظيمية

 يجب التي المعلومات وشبكات األشخاص بين الحيوية العالقات إلى يشير :االتصال 
 .الجدد الموظفين بين ضعتو  أن
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 األداء إدارة:  (Performance Management ليست الحالية المهمة في النجاح إن 
 مستوى أعلى في وظيفة على المستقبل في جيد بشكل يؤدي سوف الفرد أن ضمان
 المواهب إدارة نظام في فعالة الخطوة هذه ولتكون ةالمختلف العمل توقعات مع وليةئالمس
 وعلى الحالية اإلنتاجية تحقق التي النتائج إلى داً استنا عاملينال تقييم يكون أن يجب

 Rothwell, 2008, p. 6). ) تظهر التي والسلوكيات الكفاءات
 والتطوير التدريب: (Training and Development) نفسه بتطوير الموهوب يهتم 

 باإلضافة إليه حيطم الذي المستقبل إلى التطلعو  أداؤه تحسين خالل من المنظمة داخل
 تعتمد وغالًبا التنمية تتطلب تحفيزية أو وسلوكية فنية مهارات هنا  كانت إذا ما إلى

 اآلخرين تفوق التي تهمخبرال وذل  كوادرها باقي تدريب أجل من الموهوبين على المنظمة
ارًا استثم منهم يجعل مما المتميزة والحلول األفكار وتبني المشكالت حل على وقدرتهم

 .المكلفة التدريب برامجل
 التعاقب ختطيط: (Succession Planning) والتغيير للتطوير المنظمات تسعى 

 وظيفة التعاقب تخطيط يعتبر جديدة مواقع في دفرالأل تغير إلى يحتاج وهذا المستمر
 أن ويجب الوظائف في الصحيحين المرشحين لتمييز واألفراد ديرينالم تمكن مهمة
   (Bersin, 2006, p. 4).االحتياجات ومطابقة لفهم عملال خطط مع تتوافق

 واملنافع التعويضات: (Compensation and Benefits) المنظمات بعض تحاول 
 لكل مختلف مكافأة نظام تقترحو  قطاعات إلى تقسيمهم طريق عن عاملينال بين لتميزا

 ,Hatum) األداء تقييم في التدرج استخدام طريق عن أو المختلفة القطاعات من
2010, p. 103). 

 الحرجة المهارات فجوة تحليل: (Critical Skills Gap Analysis)   تل  هيو 
 متناسبة غير حصص يقودون الذين األفراد من صغيرة مجموعة يمتلكها التي المهارات

 ،والمساهمين لعمالئها المتوسط من أكبر قيمة وتوليد شركاتهم في األعمال أداء من
 األدوار اإلدارة تحدد كيفو  تقاعدوا الذين السكان من كبيرة أعداد تواجه مةالها ألعمالفا

 يسميوكل هذا  ت؟غراالث هذه لملء تفعل أن يجب اذاوم تغادر؟ التي والكفاءات واألفراد
 .( (Bersin, 2006, p. 4الحرجة المواهب بإدارة
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 االحتفاظ: (Retention) من العديد تواجهه أمر الموهوب بالموظف االحتفاظ إن 
 أفضل عمل فرصة عن فيبحث ذاته تطوير في الموظف رغبة العقبات تل  أهم العقبات

 تجعل عمل بيئة إنشاء المنظمة إمكانية في المشكلة تكمن لذل  .أكبر مكان في
وينجلفد بارب، ) فيها بالعمل يحلمون اآلخرين وتجعل البقاء في يرغبون المتميزين
 (.00م، ص 7112

 الخطوات لجميع متوازية تأتي بالموهوبين االحتفاظ عملية أنيتضح مما سبق 
 حزمةفهو يشمل  البعض لبعضها مكملة جميعها وتأتي المواهب إدارة عملية في السابقة

 .والتدريب والمنافع التعويضات
 فترة ألطول بالموهوبين االحتفاظ خالل من عليها الحصول يمكن عدة فوائد هنا و 

 :(071م، ص 7111 كرماللي،سلطان ) الفوائد هذه من ممكنة
 كانوا إن اكتشافهم صعوبة مع التكاليف باهظة عملية جدد دفراأ استقطاب عملية 

 .متميزين
 هذه مثل عوائد من واالستفادة البشري العنصر كفاءة من االستثمار إدامة في الرغبة 

 .العقول
 الفريق معنويات في يؤثر األفراد وراند معدل. 
 مرتفع نوراد معدل هنا  كان إذا الضرر إلى العمالء عم العالقات تتعرض. 
 واإلبداع اإلنتاج تطوير معدل يخفض الموهوبين نار دو  معدل زيادة. 
 بالتالي إليهم الوصول من المنافسين يحرم بالموهوبين االحتفاظ ذل  إلى باإلضافة 

 .منهم واالستفادة اجتذابهم
 بعضها مع تتفاعل رة المواهبإدا عملياتمجمل  هذه أن وفي ضوء ما سبق يتضح

 عنها ينتج مما الخارجية المحلية أو والبيئة المؤسسي التنظيم في الداخلية البيئة ومع البعض
 .النظام هذا خالصة رتعتب معينةبطريقة  مخرجات

  :املواهب إدارة خمرجات ج ـ

 الخارجية البيئة في النظام يضخها التي والنتاجات الحصائلمجموعة  المخرجات تمثل
 في المواهب إدارة نظام مخرجات وتتمثل وعمليات تفاعالت من فيه يتم لما نتيجة

 يرتبط المواهب إلدارة ماً عارًا تصو  تمثل االستراتيجيات نوأ تقراراوال والسياسات االستراتيجيات
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م، ص 7116، الصباغ زهيرو  درةعبدالباري )وسياساتها  تهاقراراو  العامة األهداف بتحديد
 : ، وتتمثل أهم مخرجاتها في(47

 :املواهب إدارة اسرتاتيجياتـ 

 التي والعمليات النشاطات من مجموعة": أنها على المواهب إدارة إستراتيجية تعرف
 الميزة تحقيق في تفاضلي بشكل تساهم التي األساسية للمناصب المنظم التحديد تتضمن
 لملئ العالي واألداء العالية اإلمكانية ذو المواهب خزين وتطوير للمنظمة المستدامة التنافسية

 المواقع هذه شغل لتسهيل البشري المورد إلدارة متميزة هندسة روتطوي والمناصب األدوار هذه
 هذاويضح من " المنظمة إلى المستمر مهمتزاال ولضمان المؤهلين المناصب أصحاب مع

، م7100 ،العابدي علي وي،عامر العط سعد العنزي،)كالتالي  جوانب ثالث يتضمن التعريف
 :(66ص 
 للمنظمة المستدامة التنافسية الميزة تحقيق في الحاسمة الوظيفية المواقع تحديد. 
 المواقع هذه لملئ المواهب خزين تطوير. 
 وبين بينهم ما التالؤم وتحقيق المواهب خزين على للمحافظة متميزة ممارسات تطوير 

 .للمنظمة ووالئهم مهمتزاال كسب غيةب لتحقيقها المنظمة تسعى التي األهداف
 

 .(4) رقم بالشكل كما الناجحة المواهب إدارة إستراتيجية بناء خطوات توضيح ويمكن     

 
 (4) رقم شكل

 الناجحة المواهب إدارة بناء إستراتيجية

 (.98، ص م2111 ،العابدي علي عامر العطوي، ،العنزي سعد: )رالمصد

 إدارة إستراتيجية بها تمر خطوات عدة هنا  أنق، الساب( 7) رقم شكلاليتضح من 
 .الناجحة المواهب

 عادة المشاريع وضع هي :ىاألول الخطوة  .بها النظر وا 
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 المستقبل إلى الطريق خارطة وهي :ةالثاني الخطوة. 
 هنا  إلى هنا من ننتقل كيف الفجوة، تحليل هي :ةالثالث الخطوة. 
 السنوي هبالموا إدارة وقت تحديد :ةبعلراا الخطوة. 
 دارة ثقافة هي :سةالخام الخطوة  .التغيير وا 

 مع لتعاملهات االستراتيجيا تستخدم المواهب إدارة أن يتضح ما سبق وفي ضوء         
 العامة لألهداف وتحديد المنظمة في عامة عمل مجبرا عن عبارةوالتي هي  الخارجية البيئة

 .األهداف تل  لتحقيق الضرورية الموارد وتخصيص العمل لطرق واختيار
 :الوظيفي الرضاـ 

 إشباع عن عبارة وهو المواهب إدارة نظام مخرجات أهم أحد هو الوظيفي الرضا
 الذي اإليجابي االتجاه هو الرضا ويعتبر العمل خالل من والمعنوية المادية الفرد حاجات
 فهو وبذل  ملالع هذا من يستمده الذي اإلشباع لمدى انعكاس وهو عمله نحو الفرد يحمله
 باالرتياح النفسي الشعور هذا وأثر عمله نحو الفرد بها يشعر التي النفسية الحالة إلى يشير
 على اتدراسال من كثير دلت وقد بها يعمل التي للمنظمة وانتمائه ووالئه اإلنسان أداء على
 .وتقدمها المنظمة تطور ومستوى العمل عن الرضا بين جدلية عالقة وجود

 المنظمة داخل الموهوبين دفرالأل الوظيفي الرضا تحقيق على تؤثر عوامل ةعد وهنا 
 المحتوى كوضوح نفسها بالوظيفة تتعلق وعوامل وحاجاتهم بشخصياتهم خاصة عوامل منها

 فيها يظهر حيث الوظيفي ءثرااإل  ووجود مواهبهم مع الوظيفة متطلبات وتالئم الوظيفي
مكاناتهم قدراتهم الموهوبين  وتشمل التنظيمية بالعوامل المتعلقة للعوامل باإلضافة .تهمابر وخ وا 
قرارات ال اتخاذ وأساليب القيادة ونوع والمعنوية المادية والحوافز والرواتب ءاتجراواإل األنظمة

 .العمل ونوع وظروف ببيئة ذل  كل وعالقة الزمالء بين والعالقات والرقابة فشراواإل
 :نظمةامل مستوى على املتميز األداءـ 

 العنصر هذا يسمح حيث المواهب إدارة نظام مخرجات من يعتبر المتميز األداء
 على يعود فيما ومعارفهم تهمبراوخ الفكرية وقدراتهم اإلبداعية الموهوبين طاقات بإطالق
 بيئة خلق في اإلدارة نجحت إذا التميز إدارة فرص تتحقق ثم ومن .النتائج بأفضل المنظمة
 على قائمة بينهم مشتركة ومفاهيم قيم وتنمية العاملين ومشاركة ستقطابال محابية تنظيمية
 .األهداف وتكامل الثقة
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 :التنظيمية اإلنتاجيةـ 

 معيارًا لحسن باعتبارها التنظيمية باإلنتاجية المواهب إدارة نظام مخرجات تعني
 للوصول معياراً  اباعتباره معينة نتائج تطوير على بما يساعد التنظيم موارد واستخدام تجميع
 خالل من فعلياً  قياسها ويمكن الموارد من يمكن ما أقل باستخدام األداء من مستوى أعلى إلى

 اإلنتاجية وتتحقق(. 21م، ص 7117الباري درة،  عبد( )العمل/المخرجات: )التالية المعادلة
 (.46، ص م7116الباري درة وزهير الصباغ،  عبد)كما يلي  مداخل عدة خالل من التنظيمية

 العمل في القوية الرغبة ذوي والموهوبين بالكفاءات المنظمة تزويد. 
 والكفاية الفعالية نحو جهودهم وتوجيه البشرية المواهب استغالل من اإلفادة حسن. 
 تاحة العاملين مواهب إلبراز تتيح التي المالئمة والظروف الصحي المناخ توفير  وا 

 .ذواتهم لتحقيق الفرصة
 فيها والتأثير معها التكيف ومحاولة وقيودها بفرصها الخارجية يئةالب فهم حسن. 
  التغذية الراجعة: 

رشادات رسائل تحمل معلومات وهي  سير كيفية لهم توضح العالقة ذوي إلى معينة وا 
 والعمليات المخرجات بين تربط جعةلراا التغذيةو  المخطط مع تهازاإنج تطابق ومدى النظام
 فيها مرغوب مخرجات تقديم من لها بد ال فعالة حيوية المواهب إدارة تظل ولكي دخالت،والمُ 
 عندما ذل  تحقيق ويتم .المطلوبة المدخالت على الحصول تضمن كي المعنية البيئة داخل
 أو العمليات أو المدخالت وتصويب تعديل في يساهم جعةلراا للتغذية ماً سلي ماً نظا تمتل 
 .عاً م كليهما

 

 بيئة النظام: 

 له أن كما النظام في والتفاعالت العمليات مختلف فيها تتم داخلية بيئة نظامألي 
 البيئة من المدخالت تأخذ فالمنظمات بها ويتأثر ياً تبادل تفاعال معها يتفاعل خارجية بيئة

 الخارجية البيئة ومكونات الداخلية البيئة عناصر وعلى .ضاً أي للبيئة المخرجات وتصدر
 البيئة سةدراب إال سلوكه تحليل أو النظام فهم يمكن وال .النظام فاعلية تعتمد عاً م وتفاعلها

م، ص 7116محمد الطائي، ليث العجيلي، يوسف الحكيم، مؤيد الفضل، ) إليها ينتمي التي
26.) 
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  الداخلية البيئة: 

 الهيكلية والخصائص للمنظمة العامة الخصائص تشمل فهي الداخلية البيئة عن أما
 المادية والموارد العمل خصائص تشمل كما ثقافتهم ومستوى لديها لينالعام وخصائص

 الداخلية لبيئتها المنظمة تنظر أن يجبو (. 61م، ص 7116، الصباغ، زهير درةعبدالباري )
 التي العامة والصفات المهارات ما اعتمادها تم التي لإلستراتيجية المنظمة بنية تستجيب هل

 أجل من المطلوبة والقدرات والموهبة والمهارات الخبرة تلكونيم هل طاقمها؟ دأفرا يمتلكها
م، ص 7111، كرمالليسلطان ( المنظمية األهداف بدوره يحقق الذي واإلبداع االبتكار تحقيق
16). 

 :اخلارجية البيئةـ 

، الجمهور أو الزبائن القريبة وتشمل الخارجية البيئة نوعين إلى تنقسموهي 
، المتميز ووضعها المعرفة مستوى ة،العالق ذات المنظمات ن،افسوالمن، بالموارد المزودون

 الحضاري النظام ،اإلداري النظام ،االقتصادي النظاموتشمل  البعيدة، الخارجية البيئةو 
 النظام، والقانوني السياسي النظام، التربوي النظام،  التكنولوجي النظام ،واالجتماعي

 مكان حسب تتغير ألنها البيئة نوعية تعميم يمكن وال، نيالدي النظام ،السكاني أو فيغراالديمو 
، الصباغ ، زهيرةعبدالباري در ( المجتمع في السائدة والثقافة عملها، وطبيعة المنظمة،
 .(62م، ص 7116

 

 :ـ طريقة إدارة املوهوبني 9
 

تعد المواهب في المؤسسات بمثابة مصدر لقادة المستقبل ومن أجل هذا يتم رعاية 
ين وتطويرهم ودعمهم ومراقبتهم وتقديم النصح والمشورة لهم وتشجيعهم على تطوير الموهوب

م، 7116كاي ثورن، آندي بيالنت، )مهاراتهم والتأكيد على أن تشمل إدارة الموهوبين ما يلي 
 (:064ـ 067ص ص 

 أسلوب يحدد األهداف والمهام ويمنح الصالحيات وييسر األمور ويمأل بالحماس. 
  غير رسمي باإلضافة إلى التوجيه الدقيق عن بعد الذي يسمح أسلوب توجيه

 .بالمناقشات وتقديم تقارير تقييميه إيجابية مع توفير الدعم المناسب
 الثقة المتبادلة فى العاملين الموهوبين وعدم الفضول ومنحهم السلطات الكاملة. 
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  الموهوبينإتاحة الفرص والدعم والتحدي وتقديم المخاطر وعدم فرض السيطرة على. 
 االبتعاد عن البيروقراطية والمركزية والتدرج الوظيفي في اإلدارة. 
 تشكيل فرق عمل متعاونة وتتسم بالمرونة والعمل بروح الفريق. 
 التنمية المستدامة للعاملين بالمؤسسة فيما بينهم. 
 توفير الحرية للعاملين والتقليل من المراقبة المستمرة. 
 تاحة الفرص لالبتكارتشجيع وتهيئة العاملين عل  ى التغيير وا 

 :العاديني األفراد إدارة نظام و املواهب إدارة نظام بني الفرقـ  11
 

دارة المواهب إدارة بين الفرق من خالل توضيح  أسلوبين هنا  أن نجد العاديين وا 
 الصمادي،نسيم )كالتالي  وهما األفراد بها يقوم التي العمليات لهندسة فقط أساسيين
 (:6ص  م،7117

 بل العمليات نتائج على األفراد محاسبة تتم الوفيه  :والتشغيل املدخالت على السيطرة أسلوبـ 
 نفسه التشغيل أسلوب وعلى المدخالت من المستخدمة المقادير على المحاسبة تقتصر
 هذه وفي ابتكار أو تغيير ألي مجاال يدع ال بشكل العمل وخطوات ءاتجراإ جميع فتخطط
 في تتخطى ولكنها والتشغيل المدخالت على السيطرة مسئولية العليا اإلدارة حملتت الحالة
 إدارة بنظام يعرف ما وهو كانت مهما النتائج وتتقبل المخرجات على السيطرة عن المقابل
 .يوضح ذل ( 1)رقم شكل الو  العاديين

 

 
 (5)رقم  شكل

 العاديين إدارة عمليات هندسة

 (6م، ص 2118، الصمادي نسيم: المصدر(
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 تتم وال وحدها العمليات نتائج على األفراد محاسبة تتم فيه :النتائج على احملاسبة أسلوبـ 
 العمل وخطوات ءاتجراإ تخطيط فيتر  .المدخالت التشغيل أو طريقة على محاسبتهم
 يتحمل الحالة هذه وفي التمكين عليه يطلق ما وهو .اإلدارة من مباشر تدخل دون للموظف
 أو المدخالت عن مسئوال يكون ال ولكنه( النتائج) المخرجات عن المسئولية الموظف
 على المحاسبة عن تتخلى وال والتشغيل المدخالت على السيطرة عن تتخلى فاإلدارة التشغيل
 .يوضح ذل ( 6)رقم شكل الالمواهب، و  إدارة بنظام ويعرف( المخرجات)النتائج 

 
 (6)رقم  شكل

 نموهوبيلا إدارة عمليات هندسة

 (6م، ص 2118، الصمادي نسيم: المصدر(

 االعتماد فيزداد العمليات هندسة من الثاني األسلوب إلى اإلدارة تتحول يوم بعد ويوماً 
 المدخالت على السيطرة من أدنى حد مع النتائج على التركيز ويتم الموهوبين الموظفين على

 .التشغيل وأسلوب
 الدهشة يثير ما أن إال الموهوبين الموظفين أهمية على يرينالمد كل تأكيد من بالرغم        

 ال فهم منافسيهم شركات إلى شركاتهم من المواهب يبعد بشكل يتصرفون المديرين أغلب أن
 على يعمل قد منهم كثيراً  إن بل المنافسين شركات إلى موظفيهم أفضل تسرب ألسباب يأبهون
 ال الذين المديرون هؤالء .ضاً أي بلده خارج إلى لب فقط شركته خارج إلى ليس المواهب إقصاء
 يتبنون وهم .وغيرها التكاليف إدارة مثل أخرى باعتبارات يهتمون إنما المواهب بإدارة يهتمون
 :(7م، ص 7117، الصمادينسيم ) يلي اآلتية الخاطئة المبادئ

 إدارة عمل نطاق في يدخل بل العليا اإلدارة مسئوليات من ليس المواهب عن البحث أن 
 .وحدها البشرية الموارد
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 بالفعل العاملين الموظفين على يقتصر أن يجب الموهوبين الموظفين عن البحث أن 
 .الشركة داخل

 غير الموظف لها يخضع التي المعايير لنفس يخضع أن يجب الموهوب الموظف أن 
 بقية عن هلتمييز  ذريعة تميزه اتخاذ يجب ال وأنه واألداء تبلراا ناحية من الموهوب
 .الكسالى أو العاديين الموظفين

 موظفين إلى العاديين الموظفين بتحويل كفيلة وحدها والمكافآت والخبرة التدريب أن 
 .موهوبين

 نوبالتالي فإ العاديين الموظفين أداء تفوق ونتائجهم الموهوبين الموظفين أداء نإ
 والعصبية النفسية الحالة إلى ذل  يرجعو  العاديين األفراد إدارة من أصعب الموهوبين إدارة

ن، و للموهوب  تستدعي المنظمة في العمل متطلبات تكن ولم حاً ناج اً وقائد اً كفؤ  المدير يكن لم ا 
 على االعتماد األفضل فمن للموهوبين بحاجة العمل بيئة تكن ولم موهوبين موظفين وجود

 .العاديين
رشا ) الخصائص هذه من معينة بخصائص الموهوبون مدير يتميز أن يجب لذل        
 (:21م، ص 7101ة، عرف
 .واألساليب المبادئ من عدد تبني على تقوم ثقافة فالمواهب :الثقافةـ 
 تهمبراخ تمكنهم الذين المحترفون القادة سوى جيدهي ال فن فاالختيار :والتعيين االختيارـ 

 التحديات اجهةمو  على القادرة الفعالة للكوادر السليم االختيار من ومهاراتهم
 .المهمات وانجاز

 عليه يتحتم التي المهام لقائمة منظمة إلستراتيجية دائمة حاجة في الموهوب :التدريبـ 
 فهذه بذل ، للقيام وحدها بها االسترشاد يمكن ال المواهب لكن بها، القيام
 صقل على للعمل الموهوبين الموظفين تدريب في يسارع الذي القائد وظيفة

 .والتقييم التخطيط ضوء في والممارسة الخبرةب المواهب
 .بفعالية الرسائل وتوصيل االتصال بخبرة التمتع القادة من تحتاج الموهوبين إدارة :االتصالـ 
 من بنوع الموظفين أداء تقييم مهام تولي المسئولين على تحتم المواهب إدارة :المسئوليةـ 

 .ةالمسؤولي
 .والتنشيط التنمية إلى الحاجة دائمة الذكاء من بعةالنا فالمواهب :العاطفي الذكاءـ 
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 في للوقوع عرضة األكثر هم والموهوبون الصراع من المؤسسات تخلو تكاد ال :عصراال إدارةـ 
 .عاتالصرا هذه مثل

 السياسات من عدد خالل من والتخطيط التنظيم من للمزيد يحتاج علم فاإلدارة :التخطيطـ 
 .العمل فريق أعضاء أو للقائد بالنسبة سواء لمعالما الواضحة واإلستراتيجيات

 :دراسة ميدانية:واقع إدارة املواهب املؤسسية يف مدارس التعليم العام بدولة الكويت: ثانيًا

 :أهداف الدراسة امليدانية -أ

 :تهدف الدراسة الميدانية إلى ما يلي
 لتعليم العام بالكويترصد واقع إدارة المواهب المؤسسية والميزة التنافسية بمدارس ا. 
  الجنس، المؤهل العلمي، عدد )التعرف علي الفروق الدالة إحصائيا تعزى لمتغيرات

( سنوات خبرة العمل، عدد الدورات التدريبية، المرحلة التعليمية، المنطقة التعليمية
 .للمعلمين

 :إجراءات الدراسة امليدانية -ب

 :دانية على النحو التاليتعرض الدراسة الحالية إجراءات الدراسة المي
 :ـ جمتمع وعينة الدارسة1

 :وتعرضها الدراسة على النحو التالي
 :ـ جمتمع الدراسة

عددهم و  التعليم العام،تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي مدارس      
التعليمية للعام الدراسي ( الفروانية ـ العاصمة ـ الجهراء)مدرسة، بمناطق ( 201)

 .يوضح ذل ( 0)رقم وجدول  م،7101/7106
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 (1)جدول رقم 

 التعليمية( الفروانية ـ العاصمة ـ الجهراء)مكونات مدارس التعليم العام بمناطق 

 م2115/2116للعام الدراسي 
 

المنطقة 

 التعليمية

مدارس 

المرحلة 

 االبتدائية

 

 مدارس

 

 معلمين
مدارس 

المرحلة 

 المتوسطة

 

 مدارس

 

 معلمين
مدارس 

المرحلة 

 لثانويةا

 

 مدارس

 

 معلمين

 

 الفروانية

 968 12 بنين 1397 17 بنين 2124 25 بنين

 1417 15 بنات 1768 18 بنات 2285 23 بنات

 2375 27 مجموع 3165 35 مجموع 4419 48 مجموع

 

 العاصمة

 1194 12 بنين 1249 15 بنين 1585 22 بنين

 1211 13 بنات 1416 17 بنات 1581 22 بنات

 2295 25 مجموع 2655 32 مجموع 3165 44 مجموع

 

 الجهراء

 743 8 بنين 1438 18 بنين 1825 22 بنين

 1173 11 بنات 1681 18 بنات 2117 22 بنات

 1816 19 مجموع 3119 36 مجموع 3859 44 مجموع

 6486 71 ـــــــ 8939 113 ــــــــ 11433 136 اإلجمالي      

( =  الفروانية ـ العاصمة ـ الجهراء)بالمناطق الثالث ( ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي)عام إجمالي عدد مدارس التعليم ال

 مدرسة 311

الفروانية ـ العاصمة ـ )بالمناطق الثالث ( ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي)إجمالي عدد معلمي مدارس التعليم العام 

 معلم 26858( = الجهراء
 

معلمًا يعملون ( 76616)دراسة بلغ يتضح من الجدول السابق، أن عدد مجتمع ال
( 016)معلمًا و ( 07772)مدرسة للبنين يعملون بها ( 010)مدرسة، منهم ( 201)بعدد 

معلمة، مما يوضح زيادة أعداد المعلمات بمدارس ( 07721)مدرسة للبنات يعملن بها 
 .البنات بالمقارنة بأعداد المعلمين بمدارس البنين

 :ـ عينة الدراسة وخصائصها

 تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من إجمالي المعلمين بجميع
التعليمية للعام بدولة الكويتن ( الفروانية ـ العاصمة ـ الجهراء)بمناطق  التعليم العاممدارس 
 .يوضح ذل ( 7)م، وجدول 7101/7106الدراسي 

 (2)جدول 

 التعليمية( ـ الجهراء الفروانية ـ العاصمة)العينة المختارة بمناطق 

 م2115/2116للعام الدراسي 
 

 المنطقة التعليمية

 العينــــة من المعلمين

 مجموع إناث ذكور

 146 66 81 الفروانية

 89 41 49 العاصمة

 167 76 91 الجهراء

 412 182 221 إجمالي

 :السابق، ما يلي( 7)يتضح من جدول 
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 معلمًا، ( 717)لمجتمع األصلي، وتكونت من عدد عينة الدراسة الحالية عينة ممثلة ل
 %(. 0.1)بنسبه 

 من إجمالي عينة %( 11)معلمًا بما نسبته ( 771)العينة المختارة من الذكور بلغ  عدد
 %(.71)معلمة بما نسبته ( 067)الدراسة، بينما بلغ عدد العينة من اإلناث 

  معلمًا بنسبه ( 076)بلغ عدد العينة المختارة من مدارس منطقة الفروانية التعليمية
من اإلناث، وفي ( 66)من الذكور و ( 61)من إجمالي عينة الدراسة، منهم %( 26)

من الذكور و ( 76)، منهم %(77)معلمًا بنسبه ( 66)منطقة العاصمة التعليمية بلغ 
بمنطقة الجهراء التعليمية، %( 77)معلمًا نسبه ( 064)من اإلناث، بينما بلغ ( 71)

 .من اإلناث( 46)من الذكور و ( 60)منهم 
   :ـ أداة الدراسة2

 :واستخدمت الدراسة الحالية االستبانة، وشمل إعدادها ما يلي
 :ـ خطوات بناء أداة الدراسة

 :التاليةالدراسة الخطوات  اتبعتو 
 حتديد حموري وأبعاد االستبانة: اخلطوة األوىل

 :تم تحديد محوري لالستبانة كالتالي
 .اقع تطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام بالكويتو  :األول احملور
 التخطيط. 
 التوظيف. 
 التطوير. 
 التحفيز. 
 تقييم األداء. 
معوقات تحول دون تطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام  :الثاني احملور

 .بالكويت
 معوقات داخلية. 
 معوقات خارجية. 
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 وتعليمات االستبانةغة عبارات صيا: اخلطوة الثانية

 :لصياغة عبارات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية          
  مراجعة الدراسات السابقة واألدب النظري المرتبط بإدارة المواهب المؤسسية والميزة

 .التنافسية
 تتُبع الخطط والبرامج والنشرات والقرارات الوزارية. 
  اسة حسب ما يليتم صياغة عبارات أداة الدر : 
  مراعاة أن تخدم العبارات األهداف المطلوب تحقيقها والتي تعمل علي تحقيق أهداف

 .الدراسة
 وبحيث يستجيب  هصياغة فقرات أداة الدارسة تحت كل مجال بحيث تكون واضحة ومفهوم

موافق، محايد، )الثالثي ( ليكرت)المفحوص لكل عبارة من عبارات االستبانة وفق تدرج 
 (.0 -7 - 2)تقابله الدرجات ( أوافق غير

تم صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد عينة الدراسة علي الهدف من أداة 
 .الدراسة، وتضمنت التأكيد علي كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة

 :ة يف صورتها األوليةاالستبانإعداد : ةثالثاخلطوة ال

 :اليةتم القيام باإلجراءات الت
 توجيهات لجنة اإلشراف حسب أولي بشكل االستبانة تعديل.  
  وضع معيارًا في ضوئه يستطيع قبول االستبانة أو بعض فقراتها، وهو ضرورة حصول

من لجنة %  41االستبانة أو أي عبارة من عباراتها على نسبة موافقة ال تقل عن 
 .المحكمين

 :وشمل القسم األول لالستبانة على اآلتي
 وتر  للمستجيب حرية الكتابة:  نطقة التعليميةالم  . 
 وتر  للمستجيب حرية الكتابة:  المرحلة التعليمية  . 
 وتر  للمستجيب حرية الكتابة:  المؤهل العلمي. 
 (.  ذكر، أنثى)ويشمل مستويين هما :  الجنس 
 سنة، 01سنوات إلي أقل من  1من )وشمل ثالثة مستويات هي : عدد سنوات خبرة العمل 

 (.سنة فأكثر 71سنة، من  71سنة إلى أقل من 01من 
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 لم أحصل على أي )وشمل ثالثة مستويات هي : عدد الدورات التدريبية الحاصل عليها
دورات  1دورات تدريبية، حصلت على أكثر من  1دورات تدريبية، حصلت على أقل من 

 (.تدريبية
الت األنثى عشر لالستبانة، بينما شمل القسم الثاني لالستبانة على  محوريها والمجا

 .عبارة( 66)وتضمنت أبعاد االستبانة 
 :ب ـ الصدق والثبات

 :ـ صدق االستبانة

تم قياس صدق أداة الدراسة بواسطة طريقة صدق المحكمين لتأكد من أنها تخدم 
أهداف الدارسة، وعرضت الدراسة الحالية االستبانة علي مجموعة من المحكمين في مجال 

لتربية واإلدارة التربوية، من أساتذة كليات التربية بالجامعات المصرية تخصص أصول ا
  .محكماً ( 00)والكويتية بلغ عددهم 

من إجمالي عدد عبارات االستبانة في  عبارة( 06)حذف بوأوصى المحكمون 
 اتعبار  تسععدلت  ،عبارة( 66)، والموافقة على عبارة( 017)صورتها األولية والذي بلغ 

 .يوضح ذل ( 2)ول ، وجدممنه
 (3) رقم جدول

 آراء المحكمين لعبارات االستبانة

 المجاالت المحاور
رقم 

 العبارة
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

ول
أل
 ا
ور
ح
لم
ا

 :
ة 
ار
إد

ية
س
س
مؤ
ال
ب 
ه
وا
لم
ا

 
تضع المدرسة خطط واضحة  3 التخطيط: أوال  

لتشجيع االبتكار والمبادرات 

 .واألفكار الجديدة

اإلدارة المدرسية خطط وبرامج واضحة  تضع

لتشجيع المبادرات واألفكار الجديدة لدى المعلمين 

 .والموظفين اإلداريين

تمتلك المدرسة خطط مستقبلية  6

 .لتطوير عمل عناصر الموهبة

تمتلك اإلدارة المدرسية خطط مستقبلية لتطوير عمل 

 المعلمين والموظفين اإلداريين الموهوبين

توفر المدرسة كل ما يحتاجه  3 التطوير :ثالثا  

 .الموهوبون في مجال عملهم

توفر اإلدارة المدرسية كل ما يحتاجه المعلمين 

 .والموظفين اإلداريين الموهوبين في مجال عملهم

( 6)السابق، أن المحكمين أجروا تعديالت لغوية على ( 2)يتضح من جدول رقم 
( 7)وجدول . عبارة باالستبانة( 66)يها والبالغ عددها عبارات من إجمالي العبارات المتفق عل

 .يوضح نسب اتفاق المحكمين على عبارات االستبانة
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 (4)جدول رقم 

 نسب اتفاق المحكمين 
 نسبة االتفاق رقم العبارة المجاالت المحاور

إدارة 

المواهب 

 المؤسسية

 تعليم العام بالكويتواقع تطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس ال: األول حورالم

 التخطيط: أوال  

1 96% 

2 111% 

3 111% 

4 85% 

5 111% 

6 111% 

7 111% 

 %94 مجموع

: ثانيا  

 التوظيف

1 111% 

2 111% 

3 111% 

4 111% 

5 111% 

6 111% 

7 111% 

 %111 مجموع

 التطوير: ثالثا  

1 111% 

2 91% 

3 111% 

4 111% 

5 82% 

6 111% 

7 111% 

 %96 مجموع

 التحفيز: رابعا  

1 96% 

2 111% 

3 91% 

4 86% 

5 82% 

6 91% 

7 111% 

 %91 مجموع

تقييم : خامسا  

 األداء

1 111% 

2 111% 

3 111% 
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 نسبة االتفاق رقم العبارة المجاالت المحاور

4 82% 

5 111% 

6 111% 

7 111% 

 %94 حورمجموع الم

معوقات تحول دون تطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم : الثاني حورالم

 العام بالكويت

معوقات : أوال  

 داخلية

1 111% 

2 111% 

3 82% 

4 111% 

5 111% 

6 111% 

7 97% 

8 94% 

9 91% 

 %91 مجموع

معوقات : ثانيا  

 خارجية

1 96% 

2 111% 

3 82% 

4 111% 

5 111% 

6 111% 

7 97% 

8 94% 

9 97% 

 %94 مجموع

 %94 مجموع المحور

السابق، أن إجمالي نسبة أتفاق المحكمين على عبارات ( 7)يتضح من جدول رقم 
موزعة على عبارة، ( 66)، وأن عدد العبارات المتفق عليها %( 62)أداة االستبانة بلغت 
 :لتاليمحاور االستبانة كا

 :التالية جملاالتاعبارة موزعة على ( 62)وتضمن : املؤسسيةاملواهب ة إدار: احملور األول
وتضمن : واقع تطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام بالكويت :اجملال األول

 :التالية ألبعاداعبارة موزعة على ( 77)
 .عبارات( 6)وشمل : التخطيط: أوالً 
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 .عبارات( 6)وشمل : لتوظيفا: ثانياً 
 .عبارات( 6)وشمل : التطوير: ثالثاً 
 .عبارات( 6)وشمل : التحفيز: رابعاً 

 .عبارات( 6)وشمل : تقييم األداء: خامساً 
معوقات تحول دون تطبيق إدارة المواهب المؤسسية في مدارس التعليم العام  :اجملال الثاني

 :التالية ادألبعاعبارة موزعة على ( 71)وتضمن : بالكويت
 .عبارة( 00)وشمل : معوقات داخلية: أوالً 
 .عبارات( 6)وشمل : معوقات خارجية: ثانياً 

 ـ حساب معامل ثبات أداة الدراسة

عادة االختباراستخدمت الدراسة الحالية  ، وذل  ((Test-Rtest" طريقة االختبار وا 
العام من خارج عينة معلمًا بمدارس التعليم ( 71)باختيار عينة استطالعية مكونة من 
وبعد مرور أسبوعين تم إعادة تطبيق االستبانة على . الدراسة، وطبقت االستبانة على أفرادها

أفراد العينة أنفسهم، ثم تم حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 
( 1)دول باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وكانت قيم معامل االرتباط كما هو موضح في ج

 : اآلتي
 (5)جدول رقم 

 بيرسون ارتباط معامالت الثبات لالستبانة باستخدام معامل

 قيم بيرسون المجال م

 1.9 التخطيط 1

 1.8 التوظيف 2

 1.9 التطوير 3

 1.9 التحفيز 4

 1.7 تقييم األداء 5

 1.9 مجموع محور واقع إدارة المواهب

 1.7 معوقات داخلية

 1.8 معوقات خارجية

 1.9 مجموع محور معوقات إدارة المواهب

 1.7 مجموع محوري إدارة المواهب

 .وتعد هذه القيم مقبولة وكافية ألغراض هذه الدراسة
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ألفا )استخدمت الدراسة الحالية معامل ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة ثم 
 .يوضح ذل ( 6)، إليجاد معامالت االرتباط، وجدول (كرونباخ

 (6) مرق جدول

 لالستبانة ( ألفا كرونباخ) معامل ميق 

 قيم كرونباخ المجال م

 1.6 التخطيط 1

 1.8 التوظيف 2

 1.8 التطوير 3

 1.6 التحفيز 4

 1.6 تقييم األداء 5

 1.6 مجموع محور واقع إدارة المواهب

 1.8 ت داخليةمعوقا

 1.6 معوقات خارجية

 1.8 مجموع محور معوقات إدارة المواهب

 1.5 جموع محوري إدارة المواهبم

 ككل السابق، أن قيم معامل االتساق الداخلي لالستبانة( 6)رقم يتضح من جدول 
مما وهي قيم مقبولة ، (1.6 ـ 1.1)، ولمحوري ومجاالت االستبانة تراوحت ما بين (1.6)بلغ 

كل ومن ثم يشير إلى قوة ثبات مجاالت ومحاور أداة الدراسة وأيضًا ثبات أداة الدراسة ك
 .صالحيتها للتطبيق

 :ج ـ إجراءات تطبيق االستبانة

بعد أن وضعت أداة الدراسة في صورتها النهائية، وأصبحت جاهزة للتطبيق، تم إتباع  
 :اإلجراءات التالية في عملية التطبيق

  ،الحصول على خطاب تسهيل مهمة الباحث من كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي
 . يوضح ذل ( 7)وملحق 

 ويت للعام الدراسي الحصول على بيان إحصائي كامل لمدارس التعليم العام بدولة الك
 .م 7106ـ  7101

 تم توضيح أهداف أداة الدراسة، وبيان أهميتها، والفائدة المرجوة منها. 
  م، بتوزيع 7106/  7101طبقت أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

ابتدائي، )استبانة علي عينة الدراسة من المعلمين بجميع مدارس التعليم العام ( 761)
، تم استالم (الفروانية، العاصمة، والجهراء)بالمناطق التعليمية الثالث ( متوسط، وثانوي
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( 27)استمارة، واستبعد الباقي وعددهم ( 717)استمارة، وصلحت للتطبيق ( 726)
 .استمارة غير مستوفاة للبيانات

 :األساليب واملعاجلات اإلحصائية املستخدمة: ثالثًا

، وفقًا (SPSS)استخدمت الدراسة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 : األساليب اإلحصائية التالية

 .والذي تمثل في استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية :اإلحصاء الوصفي أ ـ 
، إليجاد معامل ثبات االستبانة، (ألفا كرونباخ)وتمثل في استخدام اختبار  :يب ـ اإلحصاء التحليل
لمعرفة داللة  (ANOVA)، واختبار تحليل التباين األحادي (T-TEST)واختبار ت 

 .للمقارنات البعدية( SCHEFFE)الفروق بين المتوسطات الحسابية، واختبار 
تحديد طول خاليا مقياس ليكرت  بعد عملت الدراسة على إدخال البيانات وتحليلهاو 

، (1.66= 2÷ 7)، قسمة الناتج على طول الفئة (7=0-2)الثالثي، تم حساب المدى 
ضافة الناتج إلى اقل قيمة في أداة الدراسة وبالتتابع، وجدول  .يوضح ذل ( 4) رقم وا 

 ( 7) رقم جدول

 درجة القطع لفئات الدرجات لكل مستوى من مستويات االستجابة
 درجة التوافر النسبة المئوية المتوسط الحسابي فئات م
 كبيرة %  111إلى    78من  3إلى  2.34من  1
 متوسطة % 77إلى   55من  2.33إلى   1.67من  2
 منخفضة % 54إلى   33من  1.66إلى  1من  3

يتضح من الجدول السابقة، أن اعتبار المتوسطات الموضحة بالجدول ونسبها هي 
 .للعبارة أو المجال أو مجموع المحور أو الدرجة الكلية متوسط االستجابة

تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية واالنحرافات المعيارية لجميع و 
 .يوضح ذل ( 6)رقم ، وجدول للدرجة الكليةمجاالت أداة الدراسة و 

 (8)رقم جدول 
 جة لمجاالت االستبانةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدر

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 متوسطة 4 1.6 2.2 التخطيط
 متوسطة 1 1.5 2.3 التوظيف
 متوسطة 2 1.6 2.3 التطوير
 متوسطة 4 1.6 2.2 التحفيز

 متوسطة 6 1.6 2.1 تقييم األداء
 وسطةمت ــ 1.6 2.2 مجموع مجال واقع إدارة المواهب

 متوسطة 6 1.6 2.2 معوقات داخلية
 متوسطة 2 1.6 2.3 معوقات خارجية

 متوسطة ــــ 1.5 2.2 مجموع مجال معوقات إدارة المواهب
 متوسطة ـــ 1.5 2.3 اإلجمــــــالي
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 :يتضح من الجدول ما يلي
  أن الدرجة الكلية لالستبانة جاءت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي لالستبانة

 (.1.1)وبانحراف معياري ( 7.2)
  جاءت كل مجاالت االستبانة بدرجة توافر متوسطة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية

 (.1.6-1.1)وبانحرافات معيارية تراوحت ما بين ( 7.2-7.10)لهم ما بين 
تعزى هذه النتيجة إلى اختالف تصورات أفراد عينة الدراسة من المعلمين حول تطبيق 

في المدرسة في جميع مراحل مدارس التعليم العام بدولة الكويت وأن أغلبهم  إدارة المواهب
يرون أن مديريهم ال يتمتعون بتوافر درجة كافية إلدارة المواهب المؤسسية وال يدركون 
أهميتها ويرجع هذا إلى ضعف وعي المدراء وقلة رغبتهم في التطوير المستمر ومواكبة 

معلمي ومديري  لدى البشرية المواهب إدارة وضًا في مفهومغم هنا  المستجدات العصرية وأن
مدارس التعليم العام بدولة الكويت نظرًا لحداثة مفهوم إدارة المواهب المؤسسية وضعف ثقافة 
التخطيط والتطوير المستمر مما يحتاج معه تكاتف الجميع من إدارة وعاملين على العمل 

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت . نية المستدامةالجماعي والتدريب المستمر والتنمية المه
والتي أوضحت توافر إدارة المواهب ( 7102)إليه دراسة أشرف محمود وعوض اهلل سليمان 

 .اإلستراتيجية المؤسسات وخطط الموهبة إدارة بين عالقة هنا  بدرجة متوسطة، وأن
 :التعليم العام بدولة الكويت مقرتحة لتطبيق إدارة املواهب املؤسسية مبدارس آليات: ًاثالث

 :المقترحة من خالل ما يلي آللياتيمكن تنفيذ ا     
تهيئة الظروف المناسبة لإلبداع والتفكير الفعال مع توفير الوقت والمجال لذل  ونشر  :أ ـ املناخ

ثقافة إدارة المواهب وكذل  التدويل بين المسئولين عن مدارس التعليم العام على 
ة والمناطق ألن هذه المرحلة تعد مرحلة إعداد وتهيئة المناخ المالئم مستوى الوزار 

 .وذل  من خالل الندوات والمؤتمرات وورش العمل   لتقبل أفكار التجديد
فهم طبيعة الفرص الحقيقية المتاحة واستثمارها في سبيل إدارة المواهب  :ب ـ حتديد الفرص

 المؤسسيةاألساسية إلدارة المواهب  المؤسسية وضمان عدم هدره والفصل بين المراحل
 .التطبيق ومرونة
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 إدارة المواهبتشجيع مجموعة األفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة وتوعيتهم بأهمية  :ج ـ التشجيع
لمؤسساتهم واحترام ودعم استقاللية األفراد هو السبيل الوحيد إلدارة المواهب 

  .المؤسسية
حلة وضع خطة رئيسية ووجود رؤية قوية لنجاحها تتطلب هذه المر  :د ـ مرحلة التخطيط

 :وتتضمن هذه الخطة أهداف محددة ويتم خالل مرحلة التخطيط بالخطوات التالية
 اختيار منسق إلدارة المواهب المؤسسية. 
 تدريب أعضاء مجلس إدارة المدارس والمنسقين. 
 دارس تشكيل فرق تحسين األداء المؤسسي والكشف عن أصحاب الكفاءات بجميع م

 .التعليم العام
الهدف من هذه المرحلة هو وضع خطة للتدريب تشمل جميع العاملين  :هـ ـ مرحلة التدريب

 :بالمراحل الثالث بالتعليم العام ويتم خالل مرحلة التدريب علي القيام بالخطوات اآلتية
  خبرة أو حاصلين على الدكتوراه أو م التدريب ويفضل من له سيتولىاختيار من

 .جستيرالما
 تدريب اإلدارة والعاملين. 
 تدريب فرق العمل. 

 .تهدف هذه المرحلة إلي تنفيذ الخطة التي وضعت للتطبيق :و ـ مرحلة التنفيذ
تهدف إلى التعرف علي نواحي الضعف ونواحي القوة وتحديد الفجوة  :ز ـ مرحلة املتابعة والتقويم

كي يعاد التخطيط من جديد وفقا بين ما يقدم وما يرغبه المجتمع في الخطة القادمة ل
 .لذل  التقويم
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 :املراجع

 القرآن الكريم

 - عمان .الطبعة الثانية .والمتفوقين الموهوبين إرشاد(. م7107)أحمد عبد اللطيف أبو أسعد  -0
 .والتوزيع للنشر دارالمسيرة: األردن

يمية إدارة الموهبة منظورات مفاه"(. م7101)أحمد على صالح، علي موات السوداني  -7
ستراتيجية لالنعكاسات والعوائد على المنظمات العربية مجلة معهد اإلدارة . "وا 

 .سلطنة ُعمان. العامة
واقع تطبيق إدارة "(. م7102)أحمد محمود، وعوض اهلل سليمان عوض اهلل  محمودأشرف  -2

المواهب المؤسسية وعالقتها بتمكين العاملين بمدارس التعليم العام بمحافظة 
رابطة التربويين ( ASAP)جلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس م. "الطائف
 .66ـ 00 ص ص  ،األولالعدد  السادس والثالثون،المجلد ، العرب

 .والتوزيع للنشر المسيرة دار :األردن - عمان .البشرية الموارد إدارة(. م7100)أنس عباس  -7
. الطبعة التاسعة. حد والعشرونمدير المستقبل مدير القرن الوا(. م7116)إبراهيم الديب  -1

 .مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع: المنصورة
البحث العلمي مفهومه، أدواته، (. م7107)، عبدالرحمن عدس، كايد عبدالحق عبيداتذوقان  -6

 .دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع: األردن - عَمان. الطبعة السادسة. أساليبه
المجلة االقتصادية . "االستثمار األمثل للثروة البشرية: اهبإدارة المو "(. م7101)رشا عرفة  -4

 .الخامس عشرالعدد ، اإللكترونية
 :األردن - عمان .تدريسهم وأساليب رعايتهم أساليب الموهوبون (.م7116)الطنطاوي  رمضان -6

 .والتوزيع للنشر الثقافة  دار
: في القرن الحادي والعشرينإدارة الموارد البشرية (. م7116)، درة عبدالباري الصباغزهير  -6

 .والتوزيع للطباعة والنشر دار وائل :األردن - عمان .منحنى  نظمي
 - عمان .األعمال منظمات في الفكري المال سرأ إدارة(. م7116)صالح أحمد  سعد العنزي، -01

 .العلمية اليازوري دار :األردن
 لتعزيز كمنهج العالي ألداءا عمل أنظمة"(. م7100)العابدي  علي عامر العطوي، العنزي، سعد -00

الرابع  المجلد ،واالقتصاد اإلدارة مجلة ."المنظمات في الموهبة إدارة إستراتيجية
  .التاسع والثامنونالعدد  والثالثون،
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دار الثقافة : األردن - عَمان. تربية الموهوبين والمتفوقين(. م7117)العزة  حسنيسعيد  -07
 .للنشر

 - عَمان(. ترجمة هيثم حجازي. )المعرفة مدخل تطبيقيإدارة (. م7111) كرمالليسلطان  -02
 .األهلية للنشر والتوزيع: األردن

: األردن - عَمان. العامل البشري واإلنتاجية في المؤسسات العامة(. م7117)عبدالباري درة  -07
 .دار الفرقان للنشر والتوزيع

 ،"المتميز تقبلالمس يصنع المتميزين الموظفين يجذب من" (.م7116)عبدالرحمن تيشوري  -01
 (. 0776)العدد ، المتمدن الحوار مجلة

اإلبداع ــ دراسة في األسس النفسية االجتماعية والتربوية (. م7116)، حنان زايد شاهينعوني  -06
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: رام اهلل. لظاهرة اإلبداع اإلنسانية

دار : القاهرة. الد العامريترجمة خ. فن إدارة الموهبة(. م7116)، آندي بيالنت ثورنكاي  -04
 (.7114الكتاب األصلي منشور )الفاروق للنشر والتوزيع 

دور المؤسسات التربوية لرعاية الموهوبين والمتفوقين في "(. م7111)السبعان  خلفليلى  -06
 العلمي العربي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفوقين بحث مقدم للمؤتمر. "الكويت

المجلس : األردن  - عَمان .م7111يوليو  06 – 06المنعقد في الفترة من 
 .العربي للموهوبين والمتفوقين

دار الفكر : األردن - عَمان. الموهبة والتفوق(. م7117)، خليل المعايطة البواليزمحمد  -06
 .للطباعة والنشر والتوزيع

دارة التدريب في االستثمار"(. م7100)الطيب  الهادي الحميدي، محمد -71  دولة تجربة: المواهب وا 
 سأر  الضباط تدريب معهد مقدمة إلى عمل ورقة ."المتحدة العربية ترااإلما

 .المتحدة العربية ظبي باألمارات كلية الشرطة بأبو ،الخيمة
الدولية  مؤسسة حورس :اإلسكندرية .الطبعة الثانية. دالمدير القائ(. م7101)محمد الصيرفي  -70

 . والتوزيع للنشر
نظم إدارة الجودة في (. م7116)يوسف الحكيم، مؤيد الفضل  محمد الطائي، ليث العجيلي، -77

دار اليازوري العلمية للنشر : األردن - عَمان. المنظمات اإلنتاجية والخدمية
 .والتوزيع

 األداء تحقيق في وأثرهما وأبعادها الموهبة إلدارة التحتية البنية "(.م7101)محمد الكرعاوي  -72
ماجستير  رسالة ،"والقادسية الكوفة جامعتي بين مقارنة دراسة العالي للمنظمات
 .العراق الكوفة، جامعة غير منشورة،
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واقع معرفة وتطبيق إدارة المواهب المؤسسية باإلدارات "(. م7100)محمد جاد حسن أحمد  -77
. السنة الحادية عشرة. مجلة الثقافة والتنمية. "التعليمية بمحافظة البحر األحمر

 .لقاهرةا ،م7100فبراير (. 70)العدد 
 .دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية. إدارة الموارد البشرية(. م7112) سلطانمحمد  -71
 مركز :القاهرة .البشرية الموارد في واالستثمار الموهبة :المواهب إدارة(. م7101)محمد هالل  -76

 .)والتوزيع للنشر ديب ( والتوزيع  للنشر األداء تطوير
مجلة خالصات . "الموظفين المتميزين وتحتفظ بهمكيف تجتذب "(. م7117) الصامدينسيم  -74

العدد ، الشركة العربية لإلعالم العلمي القاهرة، كتب المدير ورجال األعمال
(771.) 

، مجلة خالصات كتب المدير ورجال األعمال. "إدارة المواهب"(. م7116) الصامدينسيم  -76
 (.262)العدد  الشركة العربية لإلعالم العلمي القاهرة، 

ترجمة خالد . دقيقة 11كيف تحتفظ بموظفي  المتميزين في (. م7112) باربلفد وينج -76
 .دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: القاهرة. العامري

التقرير الوطني . م7116-7117التعليم الجامع طريق المستقبل (. م7117)وزارة التربية الكويتية  -21
ة الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، اللجنة الوطني. لتطوير التعليم في دولة الكويت

 . الكويت
دار الكتاب : القاهرة. اإلدارة المتميزة وسمات المدير الناجح(. م7101) أبوالحجاجيوسف  -20

 .العربي
دار المسيرة للنشر والتوزيع : األردن - عَمان. الموهبة والتفوق(. م7101)يوسف قطامي  -27
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