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A B S T R A C T 

This research paper aims to see the theoretical and practical views of the impact of management talents on 
the company performance, and following a descriptive approach that helps to stimulate ideas and attract 
multidimensional interests. To achieve this goal, we focused on modern literature to address this issue 
through multiple angles, including: educational psychology, demographic changes, historical development 
of human resources, the location of TM in light of the knowledge economy, and what said the theorists 
and practitioners. Through the study on the impact of talent management system on the performance of the 
national company of juice and canned-food unit MANAA, we approved the hypothesis, which states the 
existence of a significant impact of the talent management system on company performance. 

 ملخص
 

اء المؤسسة، وذلك وجهات النظر النظرية والميدانية الخاصة بأثر إدارة المواهب على أدتأتي هذه الورقة البحثية في إطار االطالع على 
تم التركيز على أدبيات حديثة  ،ق هذا الهدفقيمتعددة األبعاد. ولتحالبإتباع منهج وصفي، يساهم في تحفيز األفكار واستخالص الفائدة 

التطور والسوسيولوجيون والتغيرات الديمغرافية، وللخوض في الموضوع، وذلك من خالل زوايا متعددة، منها: علم النفس التربوي، 
ومن خالل الدراسة المنجزة والمتعلقة بأثر  ظل اقتصاد المعرفة، المنظرون والممارسون. في TMالتاريخي إلدارة المورد البشري وموقع 

 تم قبول الفرضية التي تنص على وجود أثر ،المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية وحدة منعةنظام إدارة المواهب على أداء 
 أداء المؤسسة. تغير نظام إدارة المواهب فيلم معنوي
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 المقدمة. 1

تعلم المنظمات أنه يجب أن يكون لديها أفضل المواهب للنجاح في ظل المنافسة المفرطة      
 الحاجة لتعيين، تنمية والمحافظة على األفرادوفي ظل االقتصاد الذي يزداد تعقيدا. ومع تفهم 

أدركت المنظمات أنه يتوجب عليها إدارة المواهب كموارد أساسية للحصول على  الموهوبين
والمنظمات التي تملك العروض المالئمة من المواهب  .أفضل النتائج الممكنة وأفضل أداء

ظمة وفي مستوى القيادة الوسطى قليلة اليوم، هذا إن وجدت. فالفجوات موجودة في قمة المن
. والمواهب هي موارد نادرة على نحو متزايد، لذا يجب إدارتها بحيث دنياخطوط الالوعلى 

تكون ذات تأثير. وفي ظل االنكماش االقتصادي الحالي، نحن نعيش حالة "وقف النار" قصيرة 
اهب في في الحرب من أجل المواهب، ولكن نشهد أيضا ضغوط جديدة وضعت على المو

 تشغيل المنظمات. 

، في تنفق بالنظر إلى أن الشركات أمر ال مفر منه إدارة المواهب هذا التركيز على إن     
المؤسسة  ومستحقات العاملين. سيما أن على الرواتب عائداتها ثلث اآلن أكثر منالمتوسط، 

 المنافسين بسهولة، وإذا خفضت األسعار فسوف يقوميتم نسخه و منتج جديد تستطيع خلق
لكن توظيف يد عاملة ذات  سوقا مربحة،  ، وهو ذات الحال إذا قامت بمالحقةبنفس الشيء

نشره، واالحتفاظ به و فعال توظيف التزام يكاد يكون أمرا من المستحيل تقليده. والقدرة على
سسة مؤال تمتلكها حقيقية تنافسية ميزة هو في الحقيقة، على جميع المستويات المواهب وإشراك

 فقط.

 مشكلة الدراسة 1.1.
 :سؤال اآلتيمما تقدم، ستعالج هذه الورقة ال     

 ما مدى تأثير نظام إدارة المواهب على أداء المؤسسة الجزائرية؟

 :عليها، وهي ويندرج تحت السؤال الرئيسي أسئلة فرعية ستحاول هذه الورقة اإلجابة

 وعملياتها؟كيف يناقش المنظرون مفهوم إدارة المواهب  -
 ما هي العوامل المؤثرة على أداء المؤسسة؟  -
 بين نظام إدارة المواهب وأداء المؤسسة؟ عالقة أي -

 سةالدرا متغيرات.1.2 

  متغيرين هما:  الدراسة نموذج يتضمن     

إدارة المواهب، وتتمثل في نظام إدارة  مسمى تحت ويندرجالمستقل:  المتغير -
 اختيار المواهب، استبقاء المواهب، االعتراف بالمواهب.المواهب: جذب المواهب، 

، الفعالية، الكفاءة أداء المؤسسة، ويشمل: وهو وحيد متغير في ويتمثلالتابع:  المتغير -
 .أساليب ونظام وإجراءات العمل، وعادات العمل، التقدم في العمل

 فرضيات الدراسة.1.3 

 :الفرضية اآلتية من الدراسة تنطلق    

 أداء المؤسسة. في إيجابي وبشكل معنوياً  إدارة المواهب يؤثر نظام      

 ويتفرع عنها أربع فرضيات جزئية:

 : تؤثر عملية جذب المواهب معنويا وبشكل ايجابي في أداء المؤسسة.1ف

 : تؤثر عملية اختيار المواهب معنويا وبشكل ايجابي في أداء المؤسسة.2ف

 واهب معنويا وبشكل ايجابي في أداء المؤسسة.: تؤثر عملية استبقاء الم3ف

 : تؤثر عملية االعتراف بالمواهب معنويا وبشكل ايجابي في أداء المؤسسة4ف

 أهداف الدراسة.1.4 

 :إلى الدراسة هذه تهدف     

 أداء المؤسسة؛و االطالع على وجهات النظر النظرية الخاصة بإدارة المواهب -
 في العاملين نظر وممارسة هذا المفهوم من وجهةواقع إدارة المواهب  على التعرف -

 ؛وحدة منعة (باتنة)–المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية 
على  الهدف هذا يقوم المؤسسة محل الدراسة، حيث األداء في  الوقوف على مستوى -

 ؛أهدافها تحقيق في المؤسسة كفاءة مدى يبين الذي األداء الفعلي واقع وتحليل دراسة
إدارة المواهب على  لتحديد أثر نموذج يمثل عام إطار المستخلصة في النتائج وضع -

 أداء المؤسسة؛
 بصورة المؤسسة أداء تطوير في تسهم أن يمكن التي التوصيات من مجموعه تقديم -

 عامة. بصورة الجزائرية الشركات من خاصة وغيرها

 أهمية الدراسة.1.5 

 :اآلتي في الدراسة هذه أهمية تكمن     

 األهداف لتحقيق المبذولة الجهود تثمن التي الفنية األساليب يعد إدارة المواهب أحد -
 ؛والغايات المنشودة

 التنموية أهدافها تحقيق نحو المؤسسات لتوجيه أساسي متطلب األداء تقييم يعد -
 ؛والمستقبل الحاضر في أدائها وتحسين قدراتها واالجتماعية، وتطوير واالقتصادية

 المؤسسات للنهوض بالصناعات المحلية، بأداء الرقي أهمية من الدراسة أهمية تنبع -
الوحدة في سبيل استغالل المنتجات الزراعية التي تزخر بها منطقة  هذه تبذله لما نظرا

 منعة على المستوى الوطني.

 منهجية الدراسة.1.6 

 أسلوبين: على منهجيتها في الدراسة اعتمدت     

 والدوريات واألبحاث للكتب بالرجوع النظري الجانب لتغطية الوصفي: األسلوب -
 المؤسسة. إدارة المواهب وأداء ماهية على للتعرف المتخصصة

 اإلجابة خالله من يتم والذي الدراسة، من التطبيقي الجانب لتغطية الميداني: األسلوب -
 صالحية تم اختبار فرضية الدراسة صحة اختبار أجل منو أسئلة الدراسة. على

أثر إدارة  لنموذج والتحديد االرتباط معامالت خالل من التفسيرية وقدرته النموذج
 .أداء المؤسسة على المواهب

 الدراسات السابقة .2 

دراسة تحليلية للعالقة بين )، بعنوان "2012دراسة (أمال بن سالم، وسيلة واعر،      
 إلى تحليل العالقة بين تسيير الكفاءاتهدفت الدراسة تسيير الكفاءات وإدارة المواهب"، 

 انتهاج في المنظمات استمرار حول جدال المواهب، هذه األخيرة التي أثار ظهورها وإدارة
 ."المواهب إدارة"لـ الحديث النموذج على واالقتصار عنها االستغناء أو الكفاءات تسيير مقاربة

 لما فعالتين مقاربتين المواهب وإدارة الكفاءات تسيير من كل وتوصلت الدراسة إلى أن
 أهداف وتحقيق البشرية الموارد مع التعامل في ومفيدة جيدة وسياسات أدوار من به تتميزان

 إدارة عمليات في متكامل بشكل النماذج لهذه المنظمات تطبيق ضرورة يؤكد ما المنظمات،
 الموهوب. البشري المورد

 في االستثمار"بعنوان  )،2011الطيب،  خوجلي ميدي والهاديالح سعيد (محمددراسة      
ً  فكراً  الورقة قدمت المتحدة"، العربية اإلمارات دولة تجربة المواهب إدارة و التدريب  حديثا
 الموهبة  اكتشاف من بدءاً  إدارة المواهب، في المعاصرة العملية التطبيقات إلى استند

 العربية اإلمارات دولة جهود الورقة أوضحت .واإلبداع للتطور لتنميتها وتشجيعها والتخطيط
 للكتاب زايد وجائزة الحكومي للتميز خليفة الشيخ برنامج خالل من المواهب لدعم المتحدة
 والثقافية العلمية المجاالت في األخرى التشجيعية والجوائز الشرطي اإلبداع وجائزة

واالهتمام  األمثل االستغالل تدعم التي التوصيات من عدد الورقة تضمنت كما واألكاديمية،
 .المستقبل في األعمال لمؤسسات النجاح فرص زيادة باعتبارها الضمان بالمواهب

 العالي األداء عمل )، بعنوان "أنظمة2011العنزي وآخرون،  حمود علي سعددراسة (     
 فلسفي مضمون من الدراسة "، تنطلقالمنظمات في الموهبة إدارة إستراتيجية لتعزيز كمنهج
 والممارسين أغلب األكاديميين كان اآلتي: إذا التساؤل في بلورتها يمكن واقعية حقيقة يجادل
 الحرب هذه بإدارة الكفيلة السبل هي فما، المواهب حرب هو الراهنة المرحلة شعار بأن يتفقون

 استكشاف نحو التوجه خالل من التساؤل هذا إجابة الباحثون ويترجم ؟ ناجحة بطريقة وكسبها 
العالي،  األداء عمل الموهبة ونظم إدارة بين إستراتيجية والفلسفية المفاهيمية العالقة طبيعة

 في تتباين بحثية دوافع ثالث بيان خالل من الدراسة مشكلة ويستند الباحثون في عرض
 فعودوا العالي، األداء عمل ونظم الموهبة، إدارة إستراتيجية فكر تحاكي هي: دوافع طبيعتها،
 الراهنة المرحلة تحديات تخص ودوافع العمل، لقوة القادم الجيل تساؤالت عن تجيب

 في المتقدمة الدول أدركتها قد المشكلة هذه كانت العراقية. وإذا المنظمات في والمستقبلية
 اليوم العراقية المنظمات فأن الموهبة، إدارة فلسفة ضوء في معها وتعاملت التسعينات منتصف
 .االعتبار بنظر تأخذها وان الحقيقة، هذه تدرك أن إلى ماسة بحاجة

 معرفة المواهب: تقييم إدارة")، بعنوان  2012وآخرون، دراسة (حجازي حسين       
 ووعيهم اللبنانين المشاركين معرفة وتقييم الكتشاف الدراسة هذه هدفت، "اللبنانين الموظفين

 استطالع الدراسة الستجاباتهم. أجرت الوصفي التحليل استخدام طريق عن المواهب بإدارة
 شركة في البشرية الموارد مدراء مع مقابالت إلى باإلضافة إلكترونية استبانة خالل من رأي

)SETS( استجاب بيروت، المعلومات في تكنولوجيا مجال في رائدة لبنانية شركة وهي 
 المشاركين أغلبية بأن الدراسة خلصت .المشاركين من العظمى للغالبية%  67,33حوالي 
 القليل المواهب. وأن إدارة عمليات من المزيد يعرفون ال ولكن المواهب إدارة بفائدة يعرفون

 من لعينة الرئيسي وأن العيب إدارتها، في الموهبة إدارة مفهوم تعتمد اللبنانية الشركات من
 بين بوضوح تميز ال التي المواهب إلدارة شاملة وجود إستراتيجية عدم هو اللبنانية الشركات

 بعض بتطبيق تقوم الشركات معظم أن أي البشرية، الموارد وتنمية البشرية الموارد إدارة
 فجوة وجود الدراسة نتائج من كذلك .متكاملة كاملة كطريقة ليس ولكن المواهب إدارة مكونات

 الموهوبين. تطوير في

 إدارة نظام تطبيق )، بعنوان "واقع2013صيام،  هللا عبد الرحمن عبد دراسة (عزيزة      
 اإلسالمية الجامعة حالة دراسة والعليا الوسطى اإلدارة نظر وجهة من البشرية المواهب
 من البشرية المواهب إدارة نظام تطبيق واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت بغزة"،

 العليا اإلدارة أفراد نظر وجهة من النظام لهذا الجوهرية المبادئ توافر مدى خالل فحص
 في اً  غموض هناك أن الدراسة نتائج أظهرت وقد .بغزة - اإلسالمية والوسطى بالجامعة

 اإلسالمية بالجامعة والوسطى العليا اإلدارة العاملين في لدى البشرية المواهب إدارة مفهوم
 النظام، لهذا األساسية المبادئ بعض النظام، حيث تتوافر هذا بعمليات يتعلق فيما ا وخصوصً 

 .مجال ظاهرة تكن لم الفعلية الممارسة ولكن
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