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يهخص ::ضوطرب ئوجٌز جظتىج٘د ِٓ ذُت جٌٕمحؽ جألْحُْس جٌيت جيد هًٍ
جظتإْٓس جٌطٍوُُ هٍُهح و جال٘طّحَ هبح ِٓ أؾً جٌمىٌز هًٍ ِىجورس جٌطـىٌجش جٌوحظتُس و
حتمُك جٌٕؿحـ.
ًٌج قحوٌٕح يف ًٖ٘ جٌىٌلس جٌركػُس ِوٍفس ِرحوب و جْطٍجضُؿُحش ئوجٌز جظتى٘رس
وجنً جظتإْٓس ،و يٌه ِٓ أؾً حتُٓت و فهُ ئوجٌز جظتىجٌو جٌرشٍَس فُهح نحطس ِح
َطوٍك ذحألفٍجو جظتى٘ىذُت.
ولى ضىطٍٕح ِٓ نالي وٌجْطٕح ًٖ٘ ئىل

ػٍوٌز ِوٍفس جٌطـرُك جصتُى

إلْطٍجضُؿُس ئوجٌز جظتىج٘د يف جظتإْٓس ِٓ أؾً جْطمـحخ جظتى٘ىذُت وجحملحفلس هٍُهُ
وضـىٍَ لىٌجهتُ ،مبح خيىَ أ٘ىجف جظتإْٓس وَىهُ ضٕحفُٓطهح.
وٍّحش ِفطحقُس:

ئوجٌز جظتىجٌو جٌرشٍَس ،جظتىج٘د ،ئوجٌز جظتىج٘د ،جْطٍجضُؿُحش

ئوجٌزجظتىج٘د.
تصنٍفاد 12 ،M : JEL
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Abstract :
Talent management is one of the main points that the organization must
focus on them and attention to them in order to be able to keep pace with
global developments and achieve success. In this paper, we have tried to
understand the principles and strategies of talent management within the
organization, in order to improve and understand the management of
human resources, especially with talented individuals. In this study, we
have identified the need to know the good application of the talent
management strategy in the organization in order to attract and retain
talented people and develop their abilities, serving the objectives of the
institution and support its competitiveness.
Keywords: Human Resource Management; Talent; Talent Management;
Talent Management Strategies.
Jel Classification Codes: M, 12.
----------------------------

ahlem.khene@univ-biskra.dz : البريد االلكتروني،  أحالم خان:المؤلف المرسل

:يقذيخ
ٌُمى أطركص جظتى٘رس وجنً جظتإْٓس يف هظٍٔح جضتحيل هٕظٍ ج أْحٍْج َط
وَطـٍد ً٘ج جٌطكُٓت

،جالهطّحو هٍُهح ٌغٍع حتُٓت جٌوىَى ِٓ جصتىجٔد

ِىجورطهح ٌٍطغَتجش جٌوحظتُس جضتحٌُس ِٓ نالي جال٘طّحَ هبًٖ جظتىج٘د و ِوٍفس
ِٓ  ألْ ؾتحـ جظتإْٓس جٌُىَ أطرف ٍِضرؾج مبح ٌىَهح، وُفُس جضتظىي هٍُهح أوال
.ِىجٌو ذشٍَس يجش وفحءز هحٌُس و ِطُُّز
ِٓ  وهًٍ جٌٍغُ أَؼح،وهًٍ جٌٍغُ ِٓ أمهُس جظتى٘رس وجنً جظتإْٓس
جٌىٌجْحش جظتمىِس يف ً٘ج ججملحي ئال أهنح مل ضًٕ جضتق جٌىجيف ِٓ جٌىٌجْحش
.جٌىحفُس ِٓ لرً جٌرحقػُت وٌوجو جٌفىٍ ذحٌشىً جًٌٌ ٍَُ مبهطٍف ؾىجٔرهح
ًٌج ٔٓوً ِٓ نالي ًٖ٘ جٌىٌلس جٌركػُس ٌٍطوٍف هًٍ ِرحوب و جْطٍجضُؿُحش
 و،ٍئوجٌز جظتى٘رس وجنً جظتإْٓس ذحٌشىً جًٌٌ َٓحهىٔح هًٍ فهُ ًٖ٘ جٌوٕحط
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يٌه ِٓ أؾً حتُٓت و فهُ ئوجٌز جظتى جٌو جٌرشٌٍز يف جظتإْٓس نحطس جظتى٘ىذُت
ِٕهُ.
ِٓ أؾً حتمُك يٌه ،لّٕح ذـٍـ جإلشىحٌُس جٌطحٌُس:
فُُ ضطّػً أُ٘ ِرحوب و جْطٍجضُؿُحش ئوجٌز جظتىج٘د يف جظتإْٓس؟
و ٔٓوً ِٓ نالي يٌه ٌطكمُك رتٍس ِٓ جأل٘ىجف ضطّػً يف:
جٌطوٍف هًٍ ِفهىَ ئوجٌز جظتىج٘د ذحهطرحٌٖ ؾُء ال َطؿُأ ِٓ ئوجٌز جظتىجٌو
جٌرشٍَس.
جٌطوٍف هًٍ ِرحوب ئوجٌز جظتىج٘د يف جظتإْٓس.
جٌطوٍف هًٍ جْطٍجضُؿُحش ئوجٌز جظتىج٘د جٌيت جيد هًٍ جظتإْٓس ضرُٕهح
ذحٌشىً جًٌٌ جيوٍهح ضٓطفُى ِٕهح مبح خيىَ أ٘ىجفهح.

- 2يذخم إلدارح انًىارد انجشرٌخ
 1- 2اإلطبر انًفبهًًٍ:
ال ديىٕٕح ِوحصتس ئشىحٌُس ِطوٍمس مبىػىم

ئوجٌز جظتىج٘د جٌرشٍَس ووْ

جٌطـٍق ئىل ضوٍَفهح ،فحظتىجٌو جٌرشٍَس ضورب هٓ غتّىم جألفٍجو وجصتّحهحش جٌيت
ضىىْ جظتإْٓس يف ولص ِوُت ،وخيطٍف ٘إالء جألفٍجو فُّح ذُٕهُ ِٓ قُع
ضىىَٕهُ ،نربجهتٍُْ ،ىوهُ ،وؿّىقهُ وّح خيطٍفىْ يف وكحتفهُِٓ ،طىَحهتُ
جإلوجٌَس ويف ِٓحٌجهتُ ،وٍ٘ دتػً ُِجيح ِٓ جظتوحٌف ،جظتهحٌجش ،جٌىفحءجش،
وجالجتح٘حش جٌيت ضٓطهىِهح جظتإْٓس ِٓ أؾً حتمُك أ٘ىجفهح؛ وّح أْ ًٖ٘ جظتىجٌو
ختطٍف ِٓ ِإْٓس ئىل

أنٍي( .جٌىجوٌ ،2008 ،طفكس )10

و ضوطرب ئوجٌز جظتىجٌو جٌرشٍَس ِٓ أقىظ جألٔلّس جٌفٍهُس ٌٍطَُٓت يف
جظتإْٓس ،فهٍ هتطُ ذحظتىجٌو جٌرشٍَس ذحهطرحٌٖ ج أقى أُ٘ أطىعتح جإلْطٍجضُؿُس
قُع ضمىَ ذطُّٕس ،طُحٔس جظتىجٌو جٌرشٍَس ،وجٌوًّ هًٍ ضىفَت هّحٌس ِٕطؿس.
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وّح ضوٍف هًٍ أهنح غتّىهس ِٓ جإلؾٍجءجش وجٌمٍجٌجش وجٌُٓحْحش جٌيت
دتىٓ ِٓ جضتظىي يف جٌىلص جظتٍغىخ هًٍ جظتىجٌو جٌرشٍَس ذحٌىفحءجش وجٌطأًُ٘
وجظتوحٌف وجٌمىٌجش جظتـٍىذس ،و حتفُُ٘ح وضـىٍَ ئِىحُٔحهتح ٌططّىٓ ِٓ جٌمُحَ
ذحٌٕشحؿحش أو جٌىكحتف ،وحتًّ جظتٓإوٌُحش ِٓ

أؾً جْطٍّجٌ قُحز جظتإْٓس

وضـىٌ٘ح.

2- 2

أهًٍخ االستثًبر فً رأس انًبل انجشري:
ٌمى َجو ج٘طّحَ جاللطظحوَُت و ٌؾحي جألهّحي ذحالْطػّحٌ يف ٌأِ جظتحي

جٌرشٌٍ ،ويٌه ٌجؾن ئىل هىز أْرحخ ٌوً ِٓ أمههح أْ جٌَُحوز يف ِوىي ضىىَٓ
ٌأِ جظتحي جظتحوٌ ال ضإيت ذتحٌ٘ـح فـٍ هٍُّـس جٌطُّٕـس جاللطظحوَس ئيج مل ضطُ
ََحوز جظتوٍفس و جطتربجش جٌرشٍَس.
وهٍُٗ ،فاْ جٌٕلٍَس جٌطمٍُىَس ٌالْطػّحٌ جيد أْ ضطٓن ٌطشًّ جإلٔفحلحش جٌيت
ضٓحُ٘ يف حتـُٓت ٔىهُس ٌأِ جظتحي جٌرشٌٍ و ٌفن وفحَطٗ جإلٔطحؾُس ِػً جإلٔفحق
هًٍ جطتىِحش جٌـظكُس وجٌطوٍُُّس.
وّح أْ جنطالف جظتٓطىَحش جٌظكُس و جٌطوٍُُّس َإوٌ قطّح ئىل جنطالف
جٌٕىهُحش و جٌىفحءجش جإلٔطحؾُس ،فحٌوّحي جظتوطٍُت طكُح هًٍ ْرًُ جظتػحي ال
َـٓطـُوىْ جٌمُحَ ذأوػٍ ِٓ ْحهحش ػتىوز ِٓ جٌوًّ جٌشحق ،و ِٓ جٌٕحقُس
جاللطظحوَس فاْ ً٘ج َوٍت لظٍ قُحهتُ جإلٔطحؾُس؛ يف ِمحذً أْ ُْحْس
جظتإْٓحش ضمىَ هًٍ جالْطغالي جٌىحِـً ٌمىٌجش جألفٍجو .وجتىٌ جإلشحٌز أْ جٌىوي
جٌٕحُِس حبحؾس ِحْس ئىل ً٘ج جٌٕىم ِٓ جالْطػّحٌ ،قىت ديىٕهح ِٓ جْطهىجَ
ِىجٌو٘ـح جظتطحقس ذألظً وفحَس جلطظحوَس

ؽتىٕس( .ذىوفىِ ،2007 ،طفكس )47

وّح أْ جالْطػّحٌ يف جٌطوٍُُ ذظفس هحِس و ٍِجوُ جٌطىٌَد جظتهٍت و جٌطوٍُُ
جٌفٕـٍ ذـظفس نحطـس َإغٍ يف ٔىهُس و وفحَس ٌأِ جظتحي جٌرشٌٍ .و ذحإلػحفس
ئىل يٌه وؾد ئهحوز جٌطىََن جصتغٍجيف ٌٍٓىحْ مبح َطالءَ ِن ِطـٍرحش جٌطــىٌ
وحتمُك جٌطىجَْ جصتغٍجيف ذُت جٌـٍد و جٌوٍع هًٍ
- 84 -
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ٌمى أطركص جظتىجٌو جٌرشٍَس يف هظٍٔح جضتحيل جظتحوز جطتحَ ٌالْطػّحٌ جظتوٍيف
وجظتحوٌ أَؼح ،ذحهطرحٌ ِح ديىٓ ٌٍّإْٓس جضتظىي هٍُهح ِٓ ُِجَح ضطوٍك ذطكُٓت
أوجتهح وُُِهتح جٌطٕحفُٓس ،ووًج حتُٓت ذُثطهح جٌىجنٍُس وجطتحٌؾُس أَؼح ،وَطوٍك
جألٍِ ذحٌىوي جٌٕحُِس ذشىً ورَت ،وقىت جٌىوي جظتطمىِس أَؼح.

3- 2

انتحذٌبد انتً تىاجه إدارح انًىارد انجشرٌخ:

ئْ جٌطكىَحش جٌيت فٍػطهح نظحتض جٌوظٍ جضتحيل وحٌوىظتس و شىز جظتٕحفٓس و
جٌطـىٌ جٌٕىهٍ جٌشحًِ و غٍوز جالضظحالش و جظتوٍىِحش وجٌطؿحٌز جضتٍز ،أغٍش يف
ؿرُوس جٌواللس جٌيت ْحوش جٌوًّ يف جظتٕلّحش جظتهطٍفس وّح فٍػص هًٍ ِىٌٍَ
جٌُىَ و جٌغى أْ َىىٔىج أوػٍ ٍِؤس و مشىٌُس يف ؽتحٌْحضٗ

َ  ،نحطس وأْ ًٖ٘

جٌطكىَحش دتىٓ جٌمحتُّت هًٍ جٌطوحًِ ِن جٌمىي جٌرشٍَس أْ َىىٔىج يوٌ لىٌجش
ئذىجهُس .و ديىٓ ئجيحَ ًٖ٘ جٌطكىَحش مبح

ٍٍَ( :قٌٍَُ ،2011 ،طفكس )83

 إدارح انجىدح انشبيهخ ِٓ :نالي جٌطٍوُُ هًٍ جصتىجٔد جٌطحٌُس

:

ِٓحمهس جٌوحٍُِت ،جٌطّىُت ،حتمُك ٌػح جظتٓطهٍه ،جٌىلحَس ذىال ِٓ جٌوالؼ،
جٌطكُٓت جظتٓطٍّ ٌٍفٍو جٌوحًِ ِٓ أؾً ئؿالق لىٌجضٗ يف ؼتطٍف جظتٓحٌجش
جإلوجٌَس و جٌطٕلُُّس.
 حتىَحش جٌوىظتس جٌطٕحفُٓس ٌ :مى أْهّص جٌوىظتس يف نٍك ضىْن شحًِ يف
جألْىجق جٌوحظتُس حبُع أطرف ججملطّن جإلٔٓحين لٍَس طغَتز ٔٓطـُن ِٓ
ل العتح و يف ولص لظَت ؾىج

أْ ٔطوحًِ ِن ؼتطٍف جٌػمحفحش جإلٔٓحُٔس،

ذحهطرحٌ أْ ْرً جضتظىي هًٍ جٌمىي جٌرشٍَس وجنطُحٌُ٘ نؼوص ٌٍوىَى
ِٓ جالهطرحٌجش جٌيت ٔظص هٍُهح ِوحََت جٌوًّ جٌٓحتىز و ً٘ج ِح جيوً ْرً
جٌطوحًِ ِن جٌوحٍُِت نحػوح ٌٍوىَى ِٓ جٌمىجُٔت ػتٍُح وووٌُح.
 انتحذٌبد انتكنىنىجٍخٌ :مى ٌود جٌطـىٌ جٌطىٕىٌىؾٍ ووٌج ذحٌَج يف
ئقىجظ ضـىٌجش يف جٌوىَى ِٓ ججملحالش ،ؽتح أوي ذحظتإْٓحش

يضغَُت ْرً

ضوحٍِهح ِن جٌمىي جٌوحٍِس يف ػىء ضوىو جٌػمحفحش وجظتهحٌجش جٌٕحجتس هٓ
جٌطـىٌ جضتحطً يف ؼتطٍف غتحالش هٍع و ؿٍد جٌمىي جٌرشٍَس دتحشُح
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ِن جظتٓطؿىجش جٌطىٕىٌىؾُس ِٓ أؾً حتُٓت ٔىهُس قُحز جألفٍجو جٌوحٍُِت
و غَت٘ح ِٓ جِغحٌ جٌطٕلُُّس و جإلوجٌَس جظتهطٍفس.
 انتحذٌبد انجٍئٍخ  :ئْ جْطؿحذس جٌرُثس جطتحٌؾُس ٌٍّطغَتجش جظتطٓحٌهس
أفٍَش ذُثس وَٕحُِىُس أٌ ذُٕس غَت ِٓطمٍز ،وهٍُٗ فهًٖ جظتطغَتجش أغٍش
هًٍ ْىق جٌوًّ و ِهحٌجش جٌمىي جٌوحٍِس و وًٌه لُُ جٌوحٍُِت و ِطـٍرحهتُ
جٌػمحفُس.

4- 2

تطىر وظٍفخ انًىارد انجشرٌخ:

كهٍ ً٘ج جظتفهىَ وذٍَ يف أوجتً جٌطٓوُُٕحش هٕىِح شحم جْطهىجَ هرحٌز" قٍخ
جظتى٘رس "ضورَتجً هٓ جظتٕحفٓس جٌشىَىز ذُت جظتٕلّحش صتًخ أطكحخ جظتى٘رس
ٌٍوًّ هبح .ولى جَوجو يف جٌىلص جضتحػٍ جال٘طّحَ ذاوجٌز جظتىج٘د ،وذٍغ جألٍِ
ذروغ جٌرحقػُت ئىل ئذٍجَ أمهُس ً٘ج جظتىػىم ِٓ نالي ضـىٌ وكُفس جظتىجٌو
جٌرشٍَس يف ِٕلّحش جألهّحي ،ئي ٍَوْ ذأْ وكُفس جظتىجٌو جٌرشٍَس ضـىٌش أو
ٍِش ذػالظ ٍِجقً ضحٌخيُس هًٍ جٌٕكى

جِيت(Bersin, 2006, p. 02):

 قسى األفراد:
وٍ٘ جٌفطٍز جٌيت جِطىش ًِٕ جٌٓروُٕحش ِٓ جٌمٍْ جظتحػٍ ئىل جٌػّحُٕٔحش ِٕٗ
وِالػتهح جألْحُْس ٍ٘ ضىكُف جألفٍجو ،وفن أؾىٌ عتُ ،وجٌطأوى ِٓ أهنُ
جْطٍّىج هىجتى ػٍوٌَس وأطرف فُهح جٌمُٓ وكُفس أهّحي.
 إدارح انًىارد انجشرٌخ اإلستراتٍجٍخ:
وٍ٘ فطٍز جِطىش ِٓ جٌػّحُٕٔحش ئىل جٌطٓوُٕحش ،وأوٌوص فُهح جظتٕلّحش ذأْ
وكُفس جظتىجٌو جٌرشٍَس يف جٌىجلن أوػٍ أمهُس وأطركص ذحٌطحيل وكُفس
ئْطٍجضُؿُس وضـىٌش ِٓ وكُفس أهّحي ئىل شٍَه أهّحي.
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 إدارحاليىهجخ:

وٍ٘ فطٍز ذىأش ًِٕ ذىجَحش جٌمٍْ جضتحوٌ وجٌوشٍَٓ وال َجٌص ِٓطٍّز،
وضطؼّٓ هٍُّحش وأٔلّس ِىجٌو ذشٍَس ؾىَىز وذشىً ِطىحًِ ؾىجً وأطركص
ِٓ شٍَه أهّحي ئىل ضىحًِ ِن جألهّحي.

- 3إدارح انًىاهت فً انًؤسسخ :يفبهٍى أسبسٍخ
كهٍش فىٍز ً٘ج جظتفهىَ يف جٌركع جًٌٌ ٔشٍضٗ غتّىهس

Mc Kinsey

ٌٍىٌجْحش ،وجظتوٕىْ ذحضتٍخ هًٍ جظتى٘رس يف هحَ  ،1997وجًٌٌ مت ضـىٍَٖ فُّح
ذوى ٌُظىٌ وطحذح حيًّ ٔفّ جٌوٕىجْ طىٌ هٓ  Harvardيف هحَ ، 2001

 1-3يفهىو انًىاهت وتصنٍفبتهب:
ضشىً جظتى٘رس لىٌز ؽتُُز إلوجٌز ولُحوز جظتٕلّس دتٕكهح جٌطُُّ وجٌٍَحوز
يف ضوحٍِهح ِن فٍص وأنـحٌ ذُثطهح جضتحٌُس وجظتٓطمرٍُس ،قُع حتًّ ؾحٔرح فـٍَح
ِىٌوغح وآنٍ ِىطٓد ِٓ جٌطوٍُ جالْطٍجضُؿٍ .أَٓ ضّٕى وضطٓن ِن جْطمـحهبح
ٌٍّٕلّس ،وضٓحُ٘ ذٍجِؽ جٌطىٌَد يف ضـىٍَ٘ح.
ًٌج َوطرب جٌشهض جظتى٘ىخ جٌشهض جًٌٌ ديطٍه ِهحٌجش و وفحءجش ؽتُُز
هًٍ جِنٍَٓ ،و جٌيت ِٓ جٌظود ٔمٍهح هٓ ؿٍَك

جٌطىٌَد(Fourboul, 2008, p. 07).

وِٕٗ ضوٍ ف جظتى٘رس هًٍ أهنح " جألفٍجو جًٌَٓ ديىٓ أْ حيىغىج فٍلح يف
أوجء جظتٕلّس ئِح ِٓ نالي جظتٓحمهس جظترحشٍز يف يٌه جألوجء ،أو ذىجْـس حتمُك
ِٓطىَحش هحٌُس ِٓ جألوجء هًٍ جظتٓطىي

جٌروُى"(Armstrong, 2009, p. 168).

و َمطٍـ ًٌَتويل ٔلٍَس ضًّٓ جٌطظىٌ غالغٍ جضتٍمحش قىي جظتى٘رس the

 ،three ring conception of giftednessو َوطرب٘ح ِفُىز أوػٍ يف ضفَٓت
جظتى٘رس جإلذىجهُس ،و ضطّػً ِىىٔحش جظتى٘رس قٓد ًٖ٘ جٌٕلٍَس يف جٌشىً
جٌطحيل:
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انشكم ِ :1ىىٔحش جظتى٘رس يف ضظىٌ ًٌَتويل

ا

انًصذر :شحوٍ هرى جضتُّى ٍُّْحْ ،1995 ،ص.83
ِٓ نالي جٌشىً ،فاْ جٌٕلٍَس ضفطٍع قىوظ ضفحهالش ذُت ًٖ٘ جٌوٕحطٍ
جٌػالغس ضتىوظ جظتى٘رس .أٌ أْ ٍْىن جظتى٘ىخ َٕطؽ ِٓ نالي جالضُحْ ذحٌوٕحطٍ
جٌطحٌُس:
 لحذٍُس فىق جظتوىي ِٓ :نالي جٔطّحء جٌفٍو ٌألوجء جٌوحيل.
 جظتهحٌجش جالذطىحٌَس ِٓ :نالي ئضرحم جٌفٍو ؿٍلح ِرطىٍز يف جٌطفىَت
 جالٌطُجَ ذأوجء جٌوًّ ِٓ :نالي لىٌز جٌفٍو هًٍ ئوجٌز جٌىلص وِػحذٍضٗ
وجؾتحَٖ.
ولى لُٓ  Tanenbaumجألفٍجو جظتى٘ىذُت

وحٌطحيل( :طُحَ ،2013 ،طفكس )18

 انًىاهت اننبدرح Scarcity talent :وُ٘ جألفٍجو جًٌَٓ ذىهُ لًٍُ
عتُ جيوٍىْ جضتُحز أوػٍ ْهىٌس وأِٓج ،وأٍُْ طكٍج وأوػٍ وػىقحِ ً،ػحي
هًٍ يٌه ِٓحمهحش ؾىَّٕ ْحٌه يف جوطشحف ٌمحـ شًٍ جألؿفحي.،ئْ ًٖ٘
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جظتٓحمهحش لٍّح ضطىٌٍ ،وٌىٕهح ئيج ِح ضىٌٍش ِػٍص يف ووٌ٘ح منىيؼ ج
ٌٍّىج٘د جٌٕحوٌز.
 انًىاهت انفبئضخ  Surplus talentوُ٘ جألفٍجو جًٌَٓ ديٍىىْ لىٌجش
ٔحوٌز إلغحٌز وئٔوحٔ أقحُّْ وِىٌوحش جٌٕحِ ،وٌفوهح ئىل ِٓطىَحش
ٌجلُس ِٓ نالي جإلٔطحؼ جٌولُُ يف جٌفٓ أو جألوخ و جظتىُْمً أو جٌفٍٓفس.
وٕ٘حن جٌمًٍُ ِٓ جألفٍجو جًٌَٓ ديىٕهُ أْ َطفىلىج يف ً٘ج جٌظٕف ِػً
ذحل وِحَىً جؾتٍى.
 انًىاهت اننسجٍخ  Quata Talentsوضطّػً يف شهض ِطهظض يوٌ
ِهحٌجش هحٌُس جظتٓطىيَ ،وًّ هًٍ ضُوَى جٌٍٓن وجطتىِحش جٌيت َىىْ فُهح
جٌطٓىَك ػتىووج ،وديػً ً٘ج جٌٕىم ِٓ جظتى٘ىذُت جألؿرحء وجحملحِىْ
وجظتوٍّىْ ،وجظتهٕىْىْ وجٌفٕحٔىْ جٌطؿحٌَىْ ،وٌؾحي جألهّحي جٌطٕفًَُُت
جًٌَٓ ديطٍىىْ ِهحٌجش هحٌُس يف ً٘ج ججملحي.
 انًىاهت انشبرح  Anamlous Talentsوُ٘ جألفٍجو جًٌَٓ ال َمُّهُ
ججملطّن ذشىً نحص ،أو قىت َوطرب ذوؼهُ أفٍجوج َفطمىوْ ٌٍمُُِ ،ن أْ
أوجتهُ هًٍ جٌىػَت ِٓ جظتهحٌجش َوى ٔىم ج ِٓ جٌٕؿحـ أو جٌطفىق ِ .ػحي يٌه
جٌمٍجءز جٌٍَٓوس ؾىج  ،وجٌمُحَ ذوٍُّحش قٓحذُس ِومىز ذشىً أٍْم ِٓ
جٌىّرُىضٍ.
وّح صٔف ذحقػىْ آنٍوْ جظتىج٘د قٓد ِٓإوٌُطهح يف جظتٕلّس

ئىل( :جٌورحوٌ،2011 ،

طفكس )35

 يىاهت انقٍبدحLeadership Talent :

ضىىْ ًٖ٘ جٌفثس يف لّس

ٍَ٘ ضظُٕف جظتىج٘د ،وُ٘ جٌمحوز جظتى٘ىذىْ جًٌَٓ َطّطوىْ ذحظتٓثىٌُس يف
وػن وجهىجو وضىطًُ وضٕفًُ جالْطٍجضُؿُس هًٍ ِٓطىي جظتٕلّس.
 انًىاهت األسبسٍخ Key Talent :جٌٕىم جٌػحين ِٓ ضظُٕفحش جظتىج٘د
ٍ٘ جظتىج٘د جألْحُْس وفُهح:
- 89 -

مبادئ واسرتاتيجيات إدارة املواهب يف املؤسسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جألفٍجو ػّٓ ً٘ج جٌٕىم َىىٔىج يف ِٕحفٓس لىَس وديىٓ جهطرحٌ ً٘ج
جٌٕىم ِٓ جظتىج٘د ِهّس ؾىجً ٌٍّٕلّس ٔلٍج ظتح َطّطن ذٗ ِٓ لىٌجش وِح
ديطٍىٗ جألفٍجو ِٓ ٌؤَس وضظىٌ ٌٍّٓطمرً.
* جألفٍجو يف ً٘ج جٌٕىم ِٓ جٌطظُٕف َىىْ ٌىَهُ جٌمىٌز هًٍ حتًّ
جظتٓثىٌُس ِٓ جظتٓطىي جألوي يف ِىز َُِٕس ال ضطؿحوَ غالظ ْٕىجش.
 انًىاهت انجىهرٌخ  Core Talentوفُهح:
* جألشهحص جًٌَٓ َٕؿُوْ جألهّحي جألْحُْس.
* ضٕفًُ ِح ٘ى ِهُ يف جظتىي جٌمظَت ) 12-6شهٍ (ِٓ ووْ جٌطٍوُُ هًٍ
جظتٓطمرً.
* َشىٍىْ جٌمىز جٌولًّ ػّٓ جٌوًّ ،وُ٘ ِىكفى جإلٔطحؼ جظتٓثىٌُت هٓ
جٌطٍُُٓ.
 انًىاهت انذاعًخ  Support Talentوفُهح:
* جألٔشـس ضٕفً ِٓ نالي وهُ جظتىج٘د جٌىجهّس ٌألهّحي غَت جألْحُْس.
* وػَتج ِح ضىىْ ًٖ٘ جألٔشـس هًٍ ْرًُ جظتػحي جألٔشـس جالوجٌَس جٌيت
لى ضظٍف ٌألدتطس.
* ِهحٌجش جألفٍجو جٌوحٍُِت وجنً ًٖ٘ ججملّىهس ِٓ جظتىج٘د ِطىجفٍز
ذٓهىٌس ،وديىٓ ضغَُت٘ح يف غؼىْ أْحذُن.

2- 3

يفهىو إدارح انًىاهت وأهًٍتهب:
ئوجٌز جظتىج٘د ٍ٘ ضٕفًُ جْطٍجضُؿُحش ِطىحٍِس أو أٔلّس ِظّّس ٌطكُٓت

هٍُّحش ضىكُف جألشهحص وضـىٍَُ٘ ،وجالقطفحف ذًوٌ جظتهحٌجش جظتـٍىذس،
وجالْطوىجو ٌطٍرُس جضتحؾحش جٌطٕلُُّس جضتحٌُس
)38
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و ٍ٘ أَؼح جصتهىو جٌيت ضمىَ هبح جظتإْٓس ِٓ أؾً حتُٓت ٔلحَ ئوجٌز
جظتىجٌو جٌرشٍَس يف ِإْٓس ِح هبىف ؾًخ ،حتىَى ،ضمُُُ و ضـىٍَ جٌوٕحطٍ
جصتُىز ِٓ

جٌوحٍُِت(Rothwell, 2011, p. 01).

وضوًّ ئوجٌز جظتىج٘د هًٍ:

(جٌٕظٌٍ ،2015 ،طفكس )39

 جٌطٍوُُ هًٍ جظتٕحطد يجش جألمهُس جإلْطٍجضُؿُس.
 حتىَى أشتحء جٌرىالء ٌٍّٕحطد جضتٍؾس.
 جْطىشحف جٌـحلحش جٌىحِٕس.
 ضىىَٓ أوهُس ِىج٘د ٌىً ِٓطىي ضٕلٍُّ يف جظتإْٓس.
 حتىَى وجػف ٌالْطوىجو جظتى٘يب.
 ضفحوٌ جػـٍجخ جٌوًّ ذٓرد جٌٍقًُ جظتفحؾة ٌشحغٍٍ جظتٕحطد جضتٍؾس.
 جحملحفلس هًٍ جظتىج٘د وػّحْ ِٓحمهطهح جإلجيحذُس.
 ؾوً هٍُّس جٌطىكُف أوػٍ وفحءز.
 ضوَُُ جألوجء وضوَُُ غمحفس جٌطُّٕس جظتٓطىجِس.

 3- 3أسجبة ظهىر يصطهح إدارح انًىاهت:
ضىؾى هىز أْرحخ أوش ئىل كهىٌ وََحوز جال٘طّحَ مبظـٍف ئوجٌز جظتىج٘د
جًٌٌ ضٓوً ئٌُٗ أٌ ِٕلّس أهّحي يف ولطٕح جضتحيل ،ضطّػً أُ٘ ًٖ٘ جألْرحخ
فُّح ٍٍَ): (Ray, 2004
 ضغَُت ِالِف جٌىكُفس وِطـٍرحش جألوجء:
أوي جٌّٕى جٌٍَٓن وضومى جٌطىٕىٌىؾُح ئىل ئقىجظ هىز ضغَتجش يف ٔىهُس
وؿرُوس جٌمىي جٌوحٍِس ،أقى ًٖ٘ جٌطغَتجش ٘ى جَوَحو جضتحؾس ٌوحٍُِت أوػٍ ِوٍفس
وأوػٍ ِهحٌز وأوػٍ ختظض.
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 جٌضفحم ِٓطىَحش جٌطوٍُُ:

هٍفص جٌفطٍز جظتحػُس منىج ٍَْوح يف جظتٓطىي جظتطىْؾ ٌٍطوٍُُ ،ؽتح َوٍت أْ
جٌوحٍُِت جصتىو ُْكٍىْ ػتً أفٍجو ِٓ أْالفهُ ،وجألُ٘ ِٓ ً٘ج أْ جٌوحٍُِت
جصتىو ُْكٍىْ ػتً أفٍجو ألً ضوٍُُ ج ِٕهُ ذىػَت  ،ولى ضظً جٌفٍوق يف ِٓطىي
جٌطوٍُُ جٌٍشتٍ ئىل أٌذن أو ستّ أو قىت ْص ْٕىجش.
 ضومى جظتهحَ جإلوجٌَس:
ويٌه ذٓرد جَوَحو قىز جظتٕحفٓس ذحإلػحفس ئىل ذٍوَ جظتٕحفٓس جألؾٕرُس،
جٌطـىٌ جٌطىٕىٌىؾٍ جعتحتً ،غىٌز جظتوٍىِحش ،ضُجَى ِوىالش جالذطىحٌ وجٌطـىٍَ،
هىَ جالْطمٍجٌ جٌرُثٍٔ ،طُؿس ًٌٌه حتطحؼ جظتٕلّحش ئىل ضظُُّ جٌربجِؽ جٌفوحٌس
الْطمـحخ جٌىفحءجش وضُّٕس لىٌجهتح وحتُٓت أوجتهح.
ََ حوز وٌؾس جٌطىنً جضتىىٍِ:
ضـحٌد لىجُٔت وضشٍَوحش جٌوًّ جظتوحطٍز يف غحٌرُس جٌىوي جإلوجٌز يف ؼتطٍف
جظتإْٓحش ذحْطمـحخ أفؼً جٌوٕحطٍ جظتإٍ٘س ٌشغً جٌىكحتف ذىوْ جٌٕلٍ ئىل
جٌٍىْ أو جٌٕىم أو أٌ أوجز دتَُُس أنٍي.

 4-3فىائذ تطجٍق ثرايج إدارح انًىاهت:
ضٓطفُى جظتٕلّحش ِٓ ُِجَح هىَىز هٕى ضـرُمهح ٌربجِؽ نحطس ذاوجٌز جظتىج٘د،
ٌوً ِٓ أُ٘ ًٖ٘ جظتُجَح

ًٔوٍ(Ray, 2004):

 جٔٓؿحَ هًّ جظتىكف ِن جأل٘ىجف جٌطٕلُُّس.
 جٌىهُ جٌفوحي ٌطهـُؾ لىي جٌوًّ.
ََ حوز ئٔطحؾُس جظتىكفُت.
 وهُ ؾهىو ِشحٌوس جٌوحٍُِت.
 جٌطٍوُُ هًٍ حتمُك جٌطُُّ يف جطتىِس جٌوحِس.
 وهُ جْطٍّجٌَس جألهّحي:
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 ضـىٍَ جظتٓحٌ جظتهٍت وذٍجِؽ ئوجٌز جٌوحٍُِت.
ِٓ نالي جْطػّحٌ ضٍه جٌفىجتى ْطُوجو ئٔطحؾُس جظتٍؤوُْت ،وْططكمك جظتىجتّس
ذُت جأل٘ىجف جٌطٕلُُّس وجووجٌ جظتٍؤوُْت ،وْططؼف ؾهىو فٍق جٌوًّ ِٓ نالي
جٌطٍوُُ يف حتمُك جٌطُُّ يف جطتىِس جظتمىِس ،وذحٌطحيل ٔؼّٓ جٌوًّ جظتٓطٍّ،
وضـىٍَ ذٍجِؽ ئوجٌز جظتٍؤوُْت.

 5- 3نظبو إدارح انًىاهت
هٕى جٌٕلٍ ئىل جٌطـىٌجش جظتطالقمس يف جٌٕلحَ جاللطظحوٌ جٌوحظتٍ ٍٔي أْ
جظتٕحفٓس جٌُىَ لى جشطىش ذُت جظتإْٓحش ،قىت ذحش جٌرمحء وجٌٕؿحـ ٘ىف
جْطٍجضُؿٍ عتًٖ جظتإْٓحش .فهٕحن ِإْٓحش ضٓوً ئىل ؾًخ ِىكفُت ِى٘ىذُت
وجٌروغ جألنٍ َٓوً ئىل جحملحفلس هٍُهُ ،وً٘ج ِح ًَّٓ حبٍخ جظتىج٘د ويٌه
ِٓ نالي جالْطػّحٌ يف جظتىجٌو جٌرشٍَس ووػن ٔلحَ إلوجٌز ًٖ٘ جظتىج٘د.
و َطٍهض ٔلحَ ئوجٌز جظتىج٘د يف جٌوٕحطٍ جٌطحٌُس

(:حيُحوٌ ،2014 ،طفكس )12

 ؾًخ جظتى٘ىذُت :هًٍ جظتٕلّس أْ ضٓوً ئىل ذٕحء هالِس جتحٌَس
وِىحٔس ؾُىز ِٓ أؾً ؾًخ جٌوّحٌس ئٌُهح ،وَطٍهض يٌه يف
ضمىمي ٔطحتؽ ئجيحذُس لحذٍس ٌٍمُحِ جٌىٍّ وجٌٕىهٍ ٔطُؿس ًٌٌه
ْططّىٓ ِٓ ؾًخ أفؼً جألفٌج و ئٌُهح.
 جنطُحٌ جظتى٘ىذُت َٕ:رغٍ هًٍ جظتٕلّس ضٕفًُ ذٍٔحِؽ ؾىَى النطُحٌ
جظتى٘ىذُت ،وضٓطهىَ ًٌٌه جألووجش جظتٕحْرس النطُحٌ جألفٍجو
جظتٕحْرُت هًٍ أْحِ جٌىفحءجش وجظتىج٘د وجألوجء جٌوحيل.
 جْطرمحء جظتىج٘د َٕ:رغٍ جٌطّٓه هبإالء جألفٌجو جظتى٘ىذُت
وجألْحُْت ،فهُ جًٌَٓ َمىووْ جظتٕلّس ٌٍٕؿحـ يف جظتٓطمرً وجًٌَٓ
ال ضمىٌ هًٍ ضؼُُوهُ ،فطىٍفس جْطرىجي جظتىكف جظتٍذف ٌٍّٕلّس
وجًٌٌ َؼُف لُّس عتح ِىٍف ؾىج ،وجظتٕلّس حتطحؼ ٌطظُُّ
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جْصٌجشجيُحش ٌالقطفحف ذحظتى٘ىذُت وٕلحَ جظتىحفأز هًٍ جألوجء
جٌوحيل ،وضىفَت فٍص جٌطُّٕس.
 جالهصٌجف ذحظتى٘ىذُت :ويٌه ذطمىمي ضمحٌٍَ ضمُُُّٗ ٌٍّىكفُت هٓ
أهّحعتُ وِوٍفس ؿّىقحهتُ وِظحضتهُ ،وػتحوٌس جوطشحف ٔمحؽ
جٌمىز ٌىَهُ وضشؿُوهُ هًٍ جوطشحف ِىج٘رهُ جٌىحِٕس وجٌطورَت
هٕٗج.

 6- 3يجبدئ إدارح انًىاهت:
دتػً جظتى٘رس هٕظٍج ٘حِح و قحشتح يف ئوجٌز جظتٕلّس ،وّح أْ جالقطفحف
ذحظتىج٘د و جْطػّحٌ٘ح ديػً هحتىج ورَتج ِحوَح و جْطٍجضُؿُح أِحَ جظتٕحفُٓت ،و
َىٌن جظتىٍَوْ أْ جظتى٘رس جظتٕٓكرس ِٓ جظتٕلّس ٔطُؿس جٌفشً يف جْطػّحٌ٘ح
ضوـٍ ُُِز ٔٓرُس ٌطفىق جظتٕحفُٓت ،و ِٓ جطتـأ أْ َٓطٍّ جالهطمحو أْ جظتُُز
جٌطٕحفُٓس جٌفوٍُس ضىّٓ يف ٔلُ جظتوٍىِحش أو ُ٘حوً جٌوًّ أو جظتوىجش أو جألؾهُز،
و ٌىٕهح يف جضتمُمس ضىّٓ يف جظتىكفُت و جٌٕؿحـ يف ئوجٌز جظتىج٘د.
و ٕ٘حن غتّىهس ِٓ جظترحوب جٌيت جيد أْ َؼوهح جظتىٍَ أِحِٗ ذظفس وجتّس،
ضطّػً

يفٌ( :ػىجْ ،2012 ،طفكس )32

ٌ ىٍ ضطفىق جظتٕلّس جيد هٍُهح ََحوز جْطػّحٌجهتح يف جظتى٘ىذُت ِٓ
قُع جٌىُ و جٌىُف.
 هًٍ جظتىٍَ أْ َٓوً الوطشحف جظتىج٘د ِٓ جٌفٍص جٌىجنٍُس جٌيت
ضطُكهح كٍوف جٌوًّ ،أو جْطمـحهبح ِٓ جظتٕحفُٓت ِٓ جٌفٍص
جطتحٌؾُس.
 جيد جٌٕلٍ ٌٍّىج٘د هًٍ أهنح أقى أطىي جظتٕلّس جٌٍتُُٓس جٌيت
ضىٌ أفؼً جٌوىجتى هًٍ جظتىي جٌمٍَد و جٌروُى.
 ػٍوٌز جالقطفحف ذحظتىج٘د يف جٌرُثس جٌيت ضإِٓ عتح قٓٓ
جْطػّحٌ٘ح.
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ٌ هحَس جظتىج٘د و ضـىٍَ٘ح و ضُّٕطهح ذشىً وجتُ.
 حيطحؼ جظتى٘ىذىْ إلوجٌهتُ ذٕؿحـ ئىل ئوجٌز هٍُح ٌىَهح قى ِٓ
جظتى٘رس.

- 4استراتٍجٍبد إدارح انًىاهت فً انًؤسسخ
ئْ ئوجٌز جظتىج٘د ِفهىَ َطُٓ ذحظتٍؤس ،فهى ِفهىَ َؼُك و َطٓن قٓد
ٔشحؽ جظتٕلّس و ؿرُوس أهّحعتح و ٔؼؿهح جٌطٕلٍُّ ،و وديىغٍجفُح جٌمىي جٌوحٍِس،
ؽتح أوي ئىل جنطالف جٌرحقػُت قىي هىو و ُِّٓحش جْطٍجضُؿُحش ئوجٌز جظتىج٘د،
ئال أهنُ جيّوىْ قىي وؾىو ستّ جْطٍجضُؿُحش ضطّػً يف:

(جضتىشحْ،2017 ،

جٌظفكحش )146-145

 جإلْطٍجضُؿُس جألوىل :ئْطٍجضُؿُس جٌطهـُؾ ٌٍّىج٘د
 جإلْطٍجضُؿُس جٌػحُٔس :ئْطٍجضُؿُس جْطمـحخ جظتىج٘د
 جإلْطٍجضُؿُس جٌػحٌػس :ئْطٍجضُؿُس ئوجٌز أوجء جظتىج٘د
 جإلْطٍجضُؿُس جٌٍجذوس :ئْطٍجضُؿُس ضىٌَد و ضـىٍَ جظتىج٘د
 جإلْطٍجضُؿُس جطتحِٓس :ئْطٍجضُؿُس جْطرمحء جظتىج٘د
يٌه أْ جْطٍجضُؿُس ئوجٌز جظتىج٘د حتطحؼ ئىل هّك جٌطفىَت وجٌٍؤَس ذٓرد ً٘ج
جٌٕىم جظتطُُّ ِٓ جألفٍجو يوٌ جٌمىٌجش جطتحطس ،وذحٌطحيل فاْ أوىل ِٓإوٌُحهتح
ٍ٘ وُفُس جٔطمحء ٘إالء جألفٍجو وجوطشحف لىٌجهتُ ،وضُّٕس وضـىٍَ ِىج٘رهُ
وضشؿُوهُ ِٓ لرً أطكحخ جٌمٍجٌ الْطغالي ؿحلحهتُ.

 1-4إستراتٍجٍخ انتخطٍط نهًىاهت
ئْ ضوُُت جألفٍجو جظتٕحْرُت يف جٌىكحتف جظتٕحْرس

و يف جٌىلص جظتٕحْد

ٌطكمُك جٌٕطحتؽ جظتطىلوس ًَّٓ جٌطهـُؾ جالْطٍجضُؿٍ ٌٍمىي جٌوحٍِسَٓ .حهى
ً٘ج جظتٕهؽ جظتإْٓحش هًٍ فهُ ِىحٔطهُ جضتحٌُس ،وضٕرإ جٌفؿىجش يف جظتى٘رس،
وجختحي جطتـىجش جٌالَِس ٌٍكى ِٓ ًٖ٘ جٌػغٍجش .و ضٕلٍ جظتٕلّحش قحٌُح عتًج
جظتٕهؽ ووٍُّس جتحٌَس أْحُْس جٌيت غحٌرح ِح َطُ جٌطوحًِ ِوهح ِٓ لرً ئوجٌز
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جظتىجٌو جٌرشٍَس ،وٌىٓ ِٓ أؾً حتمُك ٔطُؿس ٔحؾكس ِٓ نـس جٌمىي جٌوحٍِس
جإلْطٍجضُؿُس .وِٓ جظتهُ ػٍوٌز جؾتحَ جٌمحوز ٌٍوٍُّس ذشىً ِٓرك وجضتظىي
هًٍ ٍِىُطهح.
ئْ "جٌفشً يف جٌطهـُؾ ٘ى جٌطهـُؾ ٌٍفشً".

حبُع ضٍوُ هٍُّس

جٌطهـُؾ جٌطمٍُىَس غحٌرح ذشىً ورَت هًٍ جٌٕفمحش جظتحٌُس جٌؼهّس،
وجٌطىٕىٌىؾُح ،وجالْطػّحٌجش جٌطٓىَمُس .وٌىٓ جٌوٍُّس جٌطمٍُىَس ضٍوُ هًٍ
جظتٕلّس وجظتىجٌو جٌرشٍَس جٌالَِس ٌٍطٕفًُ جٌٍُُٓ ذشىً ألً ِٓ جٌالََ.
وضٍضىد جظتٕلّحش نـأ فحوقح ذحفطٍجع أْ ٌىَهُ جألفٍجو جظتٕحْرُت ِن
جٌمىٌجش جٌالَِس .وجضتمُمس ٍ٘ أهنُ لى َٓطغٍلىْ هىز أشهٍ ،ئْ مل َىٓ
ْٕىجشٌٍ ،كظىي هًٍ جألفٍجو جظتٕحْرُت يف جٌىكحتف جظتٕحْرس ،وً٘ج ديىٓ أْ
َإنٍ ضٕفًُ جٌفىٍز جألٔٓد ِٓ جإلْطٍجضُؿُس ذشىً ؾىٌ.

 2-4إستراتٍجٍخ استقطبة انًىاهت
ؽتح ال شه فُٗ ،أْ ٕ٘حن فٍق ورَت ذُت جظتىكفُت جظتطىجؾىَٓ يف جظتإْٓس و
جًٌَٓ مت جْطمـحهبُ قىَػح ،حبُع َمىَ جظتَٓت ذحال٘طّحَ ذحظتىكف جٌىجفى
جصتىَى نحطس يف جٌُىَ جألوي ِٓ جٌوًّ ِٓ أؾً ضوٍَفٗ ذفٍَك جٌوًّ ،و وًج
غمحفس و ضٕلُُ

جظتإْٓس(Cadieux, 2013, p. 123).

ئْ هٍُّس جْطمـحخ جظتىج٘د ضطـٍد أوال جٌىشف هٓ ٘إالء جظتى٘ىذُت ،فّّح
الشه أْ هٍُّس جٌىشف هٓ جظتى٘ىذُت وجٌطوٍف هٍُهُ ٍ٘ جظتىنً ألٌ ِشٍوم
أو ذٍٔحِؽ َهىف ئىل ٌهحَطهُ و جؿالق ؿحلطهُ وجٌطّىٓ ِٓ ئوجٌهتُ وجالْطفحوز
ِٕهُ ذشىً أفؼً ،ولى ضوىوش ؿٍق جٌىشف هٓ جظتى٘ىذُت ذحالهطّحو هًٍ هىز
هىجًِٔ ،ىؾُ ِٕهح ِح ٍٍَ:
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وحْ  Termanجألوػٍ جهطُجَج هبًج جٌوحًِ وِمحَُٓٗ ،فمحَ ذحْطهىجَ
ِمُحِ ْطحٔفىٌو ًٌٍوحء ،و ٌأي أْ جظتى٘ىخ وجظتطفىق همٍُحً ٘ى ِٓ حيظً هًٍ
وٌؾحش هًٍ ً٘ج جظتمُحِ حبُع ضؼوٗ أفؼً  ِٓ 1%ججملّىهس جٌيت َٕطٍّ
ئٌُهح يف ػىء ِٓطىي جًٌوحء.
خ .جٌطكظًُ جظتىٌٍْ:
وقٓد ً٘ج جٌوحًِ َشًّ جٌطفىق أوٌثه جًٌَٓ َطُُّوْ ذمىٌز همٍُس هحِس
ؽتطحَز ْحهىهتُ هًٍ جٌىطىي يف حتظٍُهُ جألوحوديٍ ئىل ِٓطىي ٍِضفن.
ش .جٌطفىَت جالذطىحٌٌ:
وَوطّى ً٘ج جيهحًِ هًٍ ئكهحٌ جظترىهُت وجظتى٘ىذُت جًٌَٓ َطُُّوْ
ذىٌؾس هحٌُس ِٓ جٌـاللس وجظتٍؤس وجألطحٌس يف أفىحٌُ٘ حبُع حيحوي ً٘ج
جيهحًِ جٌىشف هٓ جٌفٍو جظتُُّ وجٌفٍَى وغَت جظتأٌىف ،وشذُحْ ِىي ضرحَٓ
جظتى٘ىخ هٓ غَتٖ يف ؿٍَمس ضفىَتٖ .وَطـٍد ً٘ج جيهحًِ جال٘طّحَ
ذىٌجْس جٌطىىَٓ جٌومٍٍ ٌٍفٍو ،وجٌطوٍف هًٍ ضٍه جٌمىٌجش جٌيت ضٓهُ يف
هٍُّس جالذطىحٌ .
ظ .جظتى٘رس جطتحطس:
جضٓن ِفهىَ جٌطفىق جٌومٍٍ حبُع مل َوى َمطظٍ هًٍ غتٍو جٌطكظًُ
يف ججملحي جألوحوديٍ فمؾ ذً ؾتىٖ يف غتحالش نحطس ضورب هٓ ِىج٘د ِوُٕس
ٌىي جألفٍجو أٍ٘طهُ وٍ َظٍىج ئىل ِٓطىَحش أوجء ٍِضفوس يف ًٖ٘ ججملحالش ِػً
غتحالش جٌفٕىْ وجٌواللحش جٌوحِس وججملحالش جالؾطّحهُس.
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يف ً٘ج جيهحًَِ ،طىلن ِٓ جظتى٘ىذُت أْ َوـىج جألوجء وجإلٔطحؼ جظتطفىق يف
غتحي ِطهظض ونحطس يف ِٓطىي ِٓ ُ٘ يف ِػً

هٍُّ٘( .جٌٍزتحْ و طُحَ،2013 ،

طفكس )19

 3-4إستراتٍجٍخ إدارح أداء انًىاهت:
ضوطرب ئوجٌز جٌىجء ؾُءج ال َطؿُأ ِٓ هٍُّس ئوجٌز جظتىج٘د ،و هتىف ئىل
جٌطأوى ِٓ حتمُك جأل٘ىجف ذىفحءز و فوحٌُس ِٓ نالي جألوجء جٌفٍوٌ و جصتّحهٍ،
و ضطؼّٓ ًٖ٘ جإلْطٍجضُؿُس غالغس أذوحو ٌتُُٓس ٍ٘ ( :حتىَى جأل٘ىجف -ئوجٌز
جألوجء-ضمىمي جألوجء).
و ضطوٍك ًٖ٘ جإلْطٍجضُؿُس ذٕحء هاللحش ِن جألفٍجو ِٓ نالي وْحتً
هىَىز فؼال هٓ حتىَى ِىحِٓ جظتى٘رس ِٓ نالي وْحتً هىَىز فؼال هٓ حتىَى
ِىحِٓ جظتى٘رس وجقطّحالش وؾىو٘ح ،ختـُؾ أٔشـس جٌطوٍُ وجٌطـىٍَ ،وهٍُٗ فهٍ
وٍُْس ٌَُحوز جال٘طّحَ ذحألفٍجو

وحتفُُُ٘( .جٌورحوٌ ،2011 ،طفكس )38

 4-4إستراتٍجٍخ تذرٌت و تطىٌر انًىاهت:
ِٓ أؾً حتمُك ئِىحٔحش هحٌُس يف جظتٕلّحش ،فأٗ َطـٍد حتمُك ئِىحٔحش
جظتىج٘د ،وجظتمظىو ذاِىحٔحش جظتى٘رس ٘ى أْ ضطٍجفك هٍُّس جْطمـحخ وضوُُت ًٖ٘
جظتىج٘د يف جظتٕلّس ِن جظتَُى ِٓ جٌطـىٍَ يف لىٌجهتُ و

ئِىحٔحهتُ وِهحٌجهتُ

وِوحٌفهُ ِٓ ل الي نـؾ جٌطوٍُُ جظتٓطٍّ (وحٌىوٌجش و جظتإدتٍجش وجٌٕىوجش ) .و
ٌطـىٍَ جظتىج٘د ،حتطحؼ جظتٕلّحش هًٍ قى ْىجء ئىل ذٍجِؽ جٌطوٍُ وجٌطوٍُُ
جٌٍشتُس وغَت جٌٍشتُس ،ذحإلػحفس ئىل جظتهحٌجش وجظتوحٌف ،و ضوطّى ضُّٕس
جظتىج٘د هًٍ جٌطغَُتجش يف جألوجء وجإلوٌجن وجٌٍٓىن.
فّٓ جٌؼٍوٌٌ أْ جالهطّحو هًٍ ئْطٍجضُؿُس ٌطـىٍَ جظتىج٘د ذحْطٍّجٌ
ٌطكمُك ِٓطىَحش أوجء هحٌُس ضطٕحْد وجٌىكُفس جملٌجو شغٍهح ،و ِوٍفس جٌفؿىجش
يف جظتوحٌف جٌيت ديطٍىىهنح ،و ضٕفًُ ِرحوٌجش ٌطوَُُ وفحءجهتُ و جالقطفحف هبُ ،و
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م ىل جٌٍغُ ِٓ ذٍجِؽ جٌطـىٍَ وجٌطىٌَد وجٌطأًُ٘ وجٌطمُُُ جٌيت ضوطّى٘ح
جظتٕلّس ،فاْ ِولُ جألفٍجو جظتى٘ىذُت ِحَجيوج غَت ِوٍوفُت أو مل َطُ جٌىشف هٕهُ
وجنً جظتٕلّحش وذحٌطحيل ،حتطحؼ جظتٕلّحش ٌطٕفًُ ئْطٍجضُؿُحش ضؾ وٍَ وضمُُُ
فوحٌس جٌيت ديىٓ أْ ضإوٌ ئىل حتىَى جٌفٍص خ جهطرحٌ٘ح جٌوٕظٍ جٌٍتٍُٓ يف
ئوجٌز جظتىج٘د ٌطكمُك

ِهّطهح( .جٌوُجَ ،طفكس )13

 5-4إستراتٍجٍخ اإلثقبء عهى انًىاهت
مبوٌت آنٍ ِح َوٍف ذح حملحفلس هًٍ جظتىكف جظتى٘ىخ  ،قُع َطوُت هًٍ
جظتإْٓحش جالقطفحف ذحٌوّحٌس جٌمُّس ٌٍىكحتف جٌشحغٍز ٌىَهح ٔلٍج ألٔٗ ِٓ
جٌظود جضتظىي هًٍ ذىًَ ،فىفمح ٌشٍوس وٍَُىش ٌالْطشحٌجش وجضتحطٍس هًٍ
أهًٍ ستّ ؾىجتُ ىف أوٌىَحش جٌىٌجْس ىف جٌىالَحش جظتطكىز جألٍَِىُس ،فئْ
أوػٍ ِح َػَت لٍك جظتٕلّحش ٘ى وُفُس ؾًخ جظتىج٘د وجالقطفحف هبح.
قُع أْ جظتإْٓحش " جظتطُُّز " ٖ ٌ جٌيت ضٓأي أوالً ِٓ ؟ مث ِحيج ؟ ،
فوٕىِح َىىْ جألشهحص جظتٕحْرُت ىف جظتىجلن جٌظكُكس ،ضٓطـُن جظتإْٓحش
جٌطمىَ ئىل جألِحَ ؿتى حتمُك ِح ضٍَى جٌىطىي ئٌُٗ ،خي ئْ ؾتحـ جظتإْٓس ِٓ
نالي جٌىطىي أذوى ؽتح وطً ئٌُٗ ِٕحفٓى٘ح َوطّى فمؾ هًٍ وػن جٌشهض
جظتٕحْد يف جظتىحْ جظتٕحْد وٌىٓ جيد جنطُحٌ أوػٍ جألشهحص ئؾتحَ ٌىً ِىلن يف
جظتإْٓس

( .هرى جٌوحي و هرى جٌوحي ،2013 ،طفكس )12

ِٓ نالي ِح ْركَ ،رىو أْ هٍُّس ضرٍت جْطٍجضُؿُس ئوجٌز جظتىج٘د ٌُّ
ذحألٍِ جٌٓهً هًٍ جظتإْٓس نحطس يف كً جظتٕحفٓس جٌيت أفٍَهتح جٌوىظتس ،وّح أْ
جحملحفلس هًٍ جظتى٘رس ِٓ لرً جظتإْٓس أطود ذىػَت ِٓ جوطشحفهح و جضتظىي
هٍُهح.

- 99 -

مبادئ واسرتاتيجيات إدارة املواهب يف املؤسسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انخبتًخ:

ِٓ نالي ِح ضمىِٕح ذٗ يف ًٖ٘ جٌىٌلس جٌركػُس مت جٌطىطً ئىل رتٍس ِٓ جٌٕطحتؽ
ِٓ أمههح:
ئوجٌز جظتىج٘د ؾُء ال َطؿُأ ِٓ ئوجٌز جظتىجٌو جٌرشٍَس َطـٍد ِوٍفس
جٌطكىُ جصتُى فُٗ ِٓ أؾً جْطػّحٌٖ ذشىً خيىَ أ٘ىجف جظتإْٓس
ذشىً أفؼً.
ضٕفًُ جْطٍجضُؿُحش ئوجٌز جظتىج٘د ال َوٍت ذحٌؼٍوٌز ؾتحـ جظتإْٓس،
قُع أْ ؾتحـ ً٘ج جالْطٍجضُؿُحش َطىلف هًٍ وُفُس ضٕفًُ٘ح وٌُّ
ضرُٕهح فكٓد.
ََحوز قىز جظتٕحفٓس ذُت جظتإْٓحش ؾوً ِٓ جٌظود ٔىهح ِح جالقطفحف
ذحظتىج٘د ،نحطس يف كً جإلغٍجءجش جٌيت لى ضمىِهح جظتإْٓس جظتٕحفٓس
ٌٍكظىي هًٍ ضٍه جظتىج٘د ،نحطس ئيج وحٔص ضوىو ذوحتى ؾُى ٔطُؿس
هٍّهح وجنٍهح.
ػٍوٌز جال٘طّحَ ذحألفٍجو جظتى٘ىذُت ال َوٍت ذحٌؼٍوٌز ئمهحي جألفٍجو
جٌوحوَُت ،قُع أْ ٌىً هٕظٍ ذشٌٍ وجنً جظتٕلّس أمهُس نحطس ِهّح
وحْ ِٓطىي جٌطفىَت ٌىَٗ.
جألفٍجو غَت جظتى٘ىذُت وقىت ووٌ ِٓطىَحش جًٌوحء جظتطىجػوس حبحؾس
أَؼح ئىل ج٘طّحَ و ذٍجِؽ ضـىٍَ و حتفُُ ،فمى َىىْ جٌوٕظٍ جٌغَت
فوحي ػحٌج ذحظتإْٓس يف قحٌس ئوٌجوٗ ٌوىَ أمهُطٗ يف كً وؾىو ئمهحي
ِٓ لرً جٌمُحوجش جٌوٍُح ِمحذً جال٘طّحَ ذحظتى٘ىذُت.
و هٍُٗ ٔمىَ رتٍس ِٓ جٌطىطُحش ضطّػً يف:
ػٍوٌز وؾىو لٕىجش جضظحي ذُت جألفٍجو جظتى٘ىذُت و جٌوحوَُت
ٌالْطفحوز هًٍ جأللً ِٓ جطتربز و ؤمً جظتوٍىِس جظتّىٓ ضمٍُى٘ح.
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هىَ نٍك دتُُُ وجػف ذُت جألفٍجو جظتى٘ىذُت و جٌوحوَُت و جًٌٌ ِٓ
شأٔٗ أْ خيٍك قٓحُْس ذُت جألفٍجو جٌوحٍُِت وجنً جظتإْٓس ذشىً
ُْٕوىّ قطّح هًٍ أوجتهح.
حتُٓت وْحتً جوطشحف جظتى٘ىذُت و ضـىٍَ ِهحٌجهتُ وجنً جظتإْٓس
نحطس يف كً جٌطمىَ جٌطىٕىٌىؾٍ جًٌٌ ِٓ شأٔٗ جظتٓحهىز هًٍ حتمُك
يٌه.
ججيحو هاللس ذُت أوجء جظتى٘ىذُت و ٔلحَ جضتىجفُ جظتمىَ ٌىَهٌُ ،ىٓ
ذحٌشىً جًٌٌ ال خيٍك قٓحُْس ذُت جٌوحٍُِت.
جٌطٍوُُ هًٍ ذٍجِؽ ضـىٍَ ِىػفس ختض جٌوّحي جظتى٘ىذُت و قىت
جٌوحوَُت قىت ال َشىً يٌه فؿىز ذُت منؾ جٌطفىَت يف جظتإْٓس ،و يٌه
ِٓ أؾً حتمُك ٔىم ِٓ جٌطىجَْ ٌىي جألفٍجو جٌوحٍُِت.
جضحقس جٌفٍطس ٌالفٍجو جظتى٘ىذُت النطُحٌ جظتىحْ جظتٕحْد ٌوٍّهُ مبح
َطٕحْد و لىٌجهتُ و ئِىحُٔحش جظتإْٓس ،ألْ جظتى٘رس هحًِ فـٌٍ ضىىْ
يف غتحالش ِوُٕس و ػتىوز.
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- 5قبئًخ انًراجع:
جٌىطد

أ -

 .1شحوٍ هرى جضتُّى ٍُّْحْ ،جالوطشحف و ضُّٕس جظتىج٘دِ ،ىطرس جٌشرحخ ،جٌمحٍ٘زَ ،ىُٔى
.1995
 .2ػتّىو هرى جٌفطحـ ٌػىجْ  ،ئوجٌز جظتىج٘د يف جظتٕلّس ،ججملّىهس جٌوٍذُس ٌٍطىٌَد و جٌٕشٍ،
جٌـروس جألوىل ،جٌمحٍ٘ز.2012 ،
خ -جظتمحالش وجٌىٌجْحش جٌوٍُّس
 .1جيوجو ٌ جٌشُم  ،حتًٍُ أغٍ جٌطىٌَد وجٌطكفُُ هًٍ ضُّٕس جظتىجٌو جٌرشٍَس يف جٌرٍىجْ
جإلْالُِس ،غتٍس جٌرحقع ،هىو  ،06ؾحِوس لحطىٌ ٍِذحـ وٌلٍس.2008 ،
.2

َوُس ِمٌٍٔ ،وُّس حيُحوٌ ،أغٍ ئوجٌز جظتىج٘د هًٍ أوجء جظتإْٓس ِٓ نالي جالٌطُجَ
جٌطٕلٍُّ :وٌجْس ُِىجُٔس يف جظتإْٓس جٌىكُٕس ٌٍوظَت و جظتظربجش جٌغًجتُس :وقىوز
ِٕوس-ذحضٕس ،غتٍس ؾحِوس جٌرظٍز ،ججملٍى جٌٓحذن ،هىو .2014 ،13

.3

ََحو فُظً جٌوُجَ،

ئوجٌز جظتىج٘د ذُت جٌٕلٍَس و جٌطـرُك،

غتٍس ؾحِوس جٌوٍىَ

جالْالُِس جٌوحظتُس ،هّحْ ،ووْ يوٍ جٌٕٓس.
 .4هَُُز هرى جٌٍزتحْ هرى جهلل طُحَ،

وجلن ضـرُك ٔلحَ ئوجٌز جظتىج٘د جٌرشٍَس ِٓ

وؾهس ٔلٍ جإلوجٌز جٌوٍُح و جٌىْـً :وٌجْس قحٌس جصتحِوس جإلْالُِس ذغُز

ٌْ ،حٌس

ِحؾٓطَت يف ئوجٌز جألهّحي ،جصتحِوس جإلْالُِس غُز-فٍٓـُت.2013 ،
 .5فحٌوق قٌٍَُ ،ووٌ جٌطىٕىٌىؾُحش جضتىَػس ٌالضظحالش يف حتمُك أ٘ىجف ئْطٍجضُؿُس
جٌطُّٕس جٌرشٍَس جظتٓطىجِس يف جصتُجتٍ

 -وٌجْس قحٌس ِإْٓس جضظحالش جصتُجتٍ ،

ٌْحٌس ِحؾٓطَت يف هٍىَ جٌطَُٓت ،ؾحِوس فٍقحش هرحِ ْـُف.2011 ،
ِ .6ظـفً هرى جٌوحي ػتّى هرى جٌوحي ،أغٍ ئوجٌز جظتىج٘د هًٍ جألوجء جظتإٍْٓ :ذحٌطـرُك
هًٍ ئقىي شٍوحش جٌمـحم جطتحصٌْ ،حٌس ِحؾٓطَت يف ئوجٌز جألهّحي ،ؾحِوس هُت
مشِّ-ظٍ.2013 ،
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 وجلن ضـرُك ئوجٌز جظتىج٘د ِن جٌمُحوجش جظتىٌُْس مبىَٕس،ْ ؽتىوـ ذٓ ػتّى جضتىشح.7
،جصتُء جٌػحٌع- جٌوىو جٌٓحذن، غتٍس ؾحِوس جٌفُىَ ٌٍوٍىَ جٌطٍذىَس و جٌٕفُٓس،جٌٍَحع
.2017
 ِمطٍـ: ئوجٌز جظتىج٘د جٌرشٍَس يف جصتحِوحش جٌفٍٓـُُٕس، ػتّى جِغح،ٌٍ ٔؼحي جٌٕظ.8
،13

 هىو، غتٍس هٍّجْ ٌٍوٍىَ جالؾطّحهُس و جٌػمحفُس،ٍضـرُمٍ ضّٕىٌ جْطٍجضُؿ
.2015  طُف،ٍلـ

ٌٍ جٌغ،  ٌؤي و منحيؼ ِمطٍقس: ئوجٌز جظتى٘رس يف ِٕلّحش جألهّحي،ٌ ٘حشُ فىٌَ جٌورحو.9
.ؾحِوس جٌىىفس،2011 ،20  هىو،ٌٍوٍىَ جاللطظحوَس و جٌطؿحٌَس
 أْحٌُد ضُّٕس جظتىجٌو جٌرشٍَس يف جظتإْٓس جاللطظحوَس جٌوّىُِس، ِ ٘شحَ ذىوفى.10
ٌٍُْحٌس ِحؾٓطَت يف ه

، وٌجْس ُِىجُٔس مبإْٓس ْىٔحٌَه فٍؾُىز:جصتُجتٍَس
.2007 ، ؾحِوس ِٕطىٌٌ لٕٓـُٕس،جالؾطّحم
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