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 الكبرى بالقاهرة نجوم    ةبداع العاملين بفنادق الخمسإفي تعزيز  إدارة المواهبممارسات  دور
                              رانيا السيد إبراهيم أبو العنين                               أحمد سيد عبد العزيز محمد             

               األقصر يجوثإ المعهد العالي للسياحة والفنادق          ليةياإلسماع يجوثإ -المعهد العالي للسياحة والفنادق
 الملخصمعلومات المقالة       

حقل   في  المواهب  إدارة  إل  المواردتسعي  ثقافة   ىالبشرية  ومفهوم  فكرة  وتطوير  بناء 
لخلق    علىالتركيز   كمصدر  تمتلك إ  حيثالوظيفي،    اإلبداعالمواهب  التي  الفنادق  ن 

وق تسو الموهوبين  التي  هي  المميزة  العمل  ومصدر تة  التنظيمية،  ثقافتها  تطوير  طيع 
ب العاملين  اأاعتزاز  وتبني  وتهدفنفسهم  العاملين.  بين  والثقة  إلى    لوالء  الدراسة  هذه 

المواهب و   التعرف على  إدارة  الفنادق، باإلضافة    اإلبداعماهية    ى لإ الوظيفي في سياق 
،  اختيار المواهب،  المواهب  )استقطابمتمثلة في  إدارة المواهب  ممارسات    على التعرف  

في    المواهب  تطوير المواهب(  على  فئة    الوظيفي  اإلبداعتعزيز  والمحافظة  فنادق  في 
في    ةالخمس الكبرى نجوم  تم،  القاهرة  التحليلي  استخدام  وقد  الوصفي  حيث   ، المنهج 

الفنادق في  العاملين  على  الدراسة  الدراسة    أجريت  )عينة  عددها  فندق 12والبالغ    ، ا( 
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة    .ارةاستم(  338)  وعدد االستمارات الصالحة للتحليل

 إدارة الموهبةحد ما في تطبيق ممارسات    إلىوجود قصور  من النتائج كان من أبرزها:  
ثم تطويرها والحفاظ   المواهب واختيارها  استقطاب  الفنادق من  في  . كما هاعليالبشرية 

أيضًا  أ النتائج  لد  اإلبداعدرجة  أن    إلى شارت  عينة    ىالوظيفي  الفنادق  في  العاملين 
وخرجت الدراسة  تأثرت بالقصور الحادث في تطبيق ممارسات إدارة المواهب.    الدراسة 

من   ما    علىمنها  التوصيات  بالعديد  المثال  وتطوير يليسبيل  الموهبة  ثقافة  تعزيز   :
لد المواهب  إدارة  خاصة    ىمفهوم  وحدة  تخصيص  خالل  من  بالفنادق  اإلدارية  البيئة 

بالهيكل التنظيمي وإعطاء صالحيات لها.   ابإدارة المواهب البشرية ويكون موقعها مدرج
العاملين   مناسبة،    اإلبداع  علىتشجيع  عمل  بيئة  توفير  خالل  من  وتعزيزهم  الوظيفي 

  ى من بينهم. وتشجيع العاملين علوتقديم المكافآت المادية والمعنوية للمبدعين والنشطاء  
 .يةاإلبداعإزالة الحواجز والمخاوف من نشر أفكارهم وآرائهم 

 مقدمة  
ساسيًا لتكثيف البحوث والتجارب أ  خيرة الماضية محفزاً عمال في السنوات األدارة واأليعتبر التقدم الذي شهدته اإل

الفكر اإل إلى تطوير  التي تسعى  البشرية بشكل خاص، األ داري بشكل عام  العلمية  الموارد  الذي نتج وإدارة  مر 
تطور مفهوم إدارة . عنه ظهور مفاهيم وأفكار إدارية وتنظيمية جديدة من أهمها مصطلح إدارة المواهب البشرية

 الكلمات المفتاحية 

  ؛إدارة المواهب
 . االبداع الوظيفي
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خرى كاإلدارة والسلوك  معرفي جديد يأخذ من نظريات وأدوات مختلف العلوم األ  كمجالالمواهب البشرية ليظهر  
، والذكاء اإلبداعكما يرتبط مفهوم المواهب بعدة مفاهيم أخرى كاالبتكار، و    ،علم النفس وعلم االجتماعالتنظيمي و 

)صالح   وثيقًا بالتطبيقات العلمية المعاصرة في إدارة المواهب  لية متشابكة ترتبط ارتباطاً مع  فهي أيضا  العاطفي،
الذي يشهده    .(2014الدين،   المطرد  التطور  االبتكاري و ي  العالمومع هذا  النشاط  الطلب على  ،  اإلبداعزداد  ي 

فبات من الضروري على كل منظمة إيجاد قدرات خالقة موهوبة من بين أفرادها تعينها على مواكبة هذا التطور  
هتمام ورعاية وتنمية، لذا  ا يمكن القول بأن بقاء المؤسسة واستمرارها يرتبط بما تقدمه للمواهب من    هعليو المطرد،  

مع زيادة المعرفة والتكنولوجيا التي   دارة المعاصرة إلى ضرورة وجود إدارة فعالة للمواهب، خاصةً تشير أدبيات اإل
  (. 2016ي )المصري واالغا، تؤثر على الوضع الحالي والمستقبل

بداع العاملين بفنادق  إإدارة المواهب في تعزيز ممارسات دور  علىالتعرف  ى، فإن هذه الدراسة تسعي إلهعليو 
 نجوم بالقاهرة الكبرى.  ةالخمس

 مشكلة الدراسة  
  مختلف ن التغيرات السائدة والمتالحقة في األنظمة اإلدارية واالقتصادية ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة، دفع  إ

للتعامل مع تلك التغيرات والتأقلم معها، ليس بزيادة المورد البشري   أساليبالفنادق للبحث عن    ومنهاالمنظمات  
الفنادق،  العاملين  فقط بل رغبتها في زيادة عدد   الصراع  الموهوبين في  القو   علىفقد بدأ  العاملة    ى امتالك هذه 

الفنادق في سبيل   بين  هاعليدم االهتمام بها وللمنافسة الشديدة عالموهوبة، فضاًل عن هجرة المواهب الفذة ل خاصةً 
واضحًا   وبات  االقتصادي،  من أالتفوق  وجذبها  واستنزافها  والذكية  المبدعة  المواهب  لهذه  الفنادق  امتالك  ن 

 التصافها بالندرة والنضوب. اهعليالمنافسين يعد ميزة تنافسية جديدة يصعب التغلب 

   التالية: التساؤالتوبالتالي يمكن بلورة مشكلة الدراسة في  
   البشرية؟المواهب  العلمي إلدارة المفهومما  .1
 ؟ الوظيفي لإلبداعما المفهوم العلمي  .2
  الموهبة؟ الفنادق عينة الدراسة ممارسات إدارة  تطبق ىأي مد ىإل .3
 العاملين في الفنادق عينة الدراسة؟  ىالوظيفي لد اإلبداعما درجة  .4
 الدراسة؟ بداع العاملين بالفنادق عينة إهل يوجد تأثير لممارسات إدارة المواهب في تعزيز  .5

 أهداف الدراسة 
استقطاب  )المواهب ودورها في الفنادق عينة الدراسة، بممارستها متمثلة في    دارةإ  علىالتعرف    إلى  الدراسة  ىتسع

والمحافظة   الموهبة  تطوير  الموهبة،  اختيار  لد  اإلبداعودرجة    (الموهبة  علىالموهبة،  في    ىالوظيفي  العاملين 
 بداع العاملين.إالفنادق، وكشف التأثير لممارسات المواهب في تعزيز 
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   نموذج الدراسة

   
 مصطلحات البحث 

تعلق بتطوير وتطبيق أسس إدارة  تالعمليات التي  : تعرف على أنها  Talents Management  :المواهبإدارة  
للوصول   البشرية  األفضل    إلىالموارد  حفاظًا    للعامليناألداء  العالية،  المهارات  ذوي  التنافسية   علىمن  الميزة 

 . (Gitonga, 2016للمنظمة ونجاحها المستقبلي )
على    Functional Innovation  الوظيفي:  اإلبداع أشكااًل    أنهيعرف  يتخذ  وقد  والمعتاد،  المألوف  عن  خروج 

ستراتيجية إدارية أو أسلوب  االموضوع قيد النظر مما يجعله يظهر في   ىبعادًا متعددة ومتنوعة وذلك اعتمادًا علأو 
 . (2011بوزيد، أ) إداري جديد

 حدود الدراسة  
تعزيز   في  وممارستها  المواهب  إدارة  موضوع  الدراسة  وط    اإلبداعتتناول  فنادق    علىبق  الوظيفي،  في  العاملين 

 . 2020 أكتوبر في عامو  سبتمبرالقاهرة الكبرى، خالل شهري 

 ية عالمرجالدراسات 
 مدخل نظري  الفندقية.في المنشآت  إدارة المواهب/ 1
 مفهوم إدارة المواهب   1/1

 :  أبرزها يتمثل فيما يلىالرغم من حداثة هذا العلم، لعل    علىتعددت التعاريف التي تناولت إدارة المواهب 

المواهب   - إدارة  وتطويرهم،    إلىتشير  فيها،  ودمجهم  للعمل،  العالية  المهارات  ذوي  العاملين  جذب  عملية 
 . (Gitonga, 2016) واالحتفاظ بهم

عرفها   - وفق  أنهاب(  2016،  والدليمى  العنزي )كما  تعمل  المنظمة،  العمليات  من  مجموعة  تفاعل  ًا  تعني 
تركز   مدروسة،  عمل  األ   علىالستراتيجية  من  والمستقبلية  الحالية  المنظمة  احتياجات  ذوي  تخطيط  فراد 

إدارة   ستراتيجيةابصورة تدعم    هاعليجذبها وتطويرها وتوجيهها والمحافظة    علىالمواهب المطلوبة، والعمل  
 . ستراتيجيةاالالموارد البشرية وتنسجم مع توجهات المنظمة 
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تعريفها   - بأكما يمكن  باستقطاب ذوي  أيضَا  المتعلقة  المتكاملة  الممارسات والنظم  تفاعل مجموعة من  نها 
 ,Nasirي للمنظمة )وتطويرهم بما ينسجم لتحقيق التوجه االستراتيج  همعليالمهارات المطلوبة، والمحافظة 

2017 .) 

ن إدارة المواهب تعني اإلدارة التي تقوم بجهود منظمة ومدروسة، من  أإلى  (  2017كما أشار )العمري،   -
الوصول   استقطاب    ىل إاجل  طريق  عن  متميز،  السوق، أأداء  في  المتاحة  البشرية  المواهب  فضل 

 . ةعليوفاهداف المنظمة بكفاءة أ ، وتطويرها واستثمارها االستثمار األمثل لتحقيق هاعليوالمحافظة 

- ( وضح  استقطابأ  Hitu and Baroda, (2018كما  تعني  المواهب  إدارة   ا وتطوير   اواختيار   امنظم  ان 
 قلون قيمة حقيقية ومؤكدة للمنظمة.نبالموظفين من ذوي اإلنجاز المرتفع في العمل وي اواحتفاظ

 ممارسات إدارة المواهب:  1/2
 ، يمكن إيضاحها علي النحو التالي: ممارسات أربع تتبعها وإدارة المواهب

)الذين يتمكنون من استقطاب أو جذب االفراد األكثر موهبًة    علىتبني هذه العملية    استقطاب الموهبة:  1/2/1
الكفاءات    ستراتيجيةاتحقيق   ويحملون  المنظمة(   والقدراتالمنظمة،  وعمل  وطبيعة  لثقافة  ومالئمين  المناسبة، 

يكونو  مالأ  ن بحيث  والقادر   الحتياجاتمة  ءكثر  والمستقبل  الحالي  الوقت  في    والتأقلمالتكيف    علىن  يالتوظيف 
المنظمة داخل  العالية  عن    وتعتبر.  (Akar and sharma, 2017)  واإلنتاجية  للعاملين  االستقطاب  عملية 

المنظمة   بها  تقوم  الحاجة  أعمليات  وتعد    ىلإثناء  الخارجي،  العمل  سوق  من  الكتساب  أالعاملين  الطرق  حد 
 :  كالتالي ، العاملين ولها أربعة عناصر

 ؛ توظيف العاملين ذوي المهارات الخاصة -
 ؛ توظيف األشخاص ذوي المهارات والتفكير الخالق -
 ؛الوظائف المتاحةتقوم بمطابقة المرشح للعمل مع  -
 .  (2019)عابدين،  ارج عند شعورها بوجود مواقع شاغرةتقوم المنظمة بالترقية من الداخل أو الخ -

الموهبة:  1/2/2 التفكير    اختيار  الوظائف وتستلزم  في  المناسبين  اختيار توظيف األشخاص   ستراتيجياالوهي 
العادية  التوظيف  شروط  عن  تختلف  الحقيقية  المواهب  وذكية الختيار  خاصة  شروط  وصياغة  البشرية  للموارد 

فضل  أن يساهموا بشكل  أ  باستطاعتهم  ن وهي عملية تحديد المرشحين الذي.  (Adsule, 2017)  لألفراد العاديين
للمنظمة التنافسية،    ،في األهداف االستراتيجية  الميزة  البحث الكتساب  نها تدار بواسطة محاوالت  أو ويساعد في 

المنظمة ليتم تحديد المتقدمين مع المعارف والمهارات والخصائص التي ستساعد المنظمة في تحقيق أهدافها، أو  
 . (2019)مشارقة،  الذي سوف يستمر بالعمل بالمنظمة أو الالعملية التي سوف تقرر المنظمة من خاللها 

الموهبة:  1/2/3 ت    تطوير  التي  والسلوكيات  والمهارات  المعرفة  اكتساب  عملية  العاملين هي  إمكانيات  حسن 
إل  ىلمواجهة التغيرات في متطلبات العمل والتغيرات في مستويات الطلب لد التعلم الرسمي،    ىالعمالء، وتشير 

للمستقبل لالستعداد  تساعدهم  التي  العاملين  شخصيات  وتقويم  والعالقات  العمل  .  (Nwigbo, 2016)  وخبرات 
المواهب،  أومن   إمكانات  تحقيق  يتطلب  فإنه  المنظمات،  في  عالية  إمكانات  تحقيق  بإمكانات  جل  والمقصود 
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في   المواهب  هذه  وتعيين  جذب  عملية  تترافق  أن  هو  قدراتهم المواهب  في  التطوير  من  المزيد  مع  المنظمة 
خطط   خالل  من  ومعارفهم  ومهاراتهم  والندوات(،    معليالتوإمكانياتهم  والمؤتمرات  )كالدورات  ولتطوير المستمر 

التعلم   برامج  الي  المنظمات  جميع  تحتاج  الرسمية،    معليوالتالمواهب،  وغير  المعارف باإلضافة  الرسمية  الي 
 . (2019، والحربي)خليل  والمهارات

المواهب، فهناك عوامل وقائية  بهناك عدد من العوامل التي تساهم في االحتفاظ    الموهبة:  على المحافظة    1/2/4
المنافع له    مثل  الذي  العمل  وموقع  المباشرة،  المباشرة وغير  نجاح ال  على  ثر مباشرأواالمتيازات، والتعويضات 

يعتمد   الذي  النجاح  بينما  للمنظمة،  تعمل    المكافآت  على الوظيفي  التي  أو    على الضمنية  فقدان    تسرب تقليل 
مباشر غير  بشكل  في  أ و   .(Tatoglu et, al 2016)  المواهب  الحالية  العمل  لجماعات  المساعدة  تقديم  ن 

ذلك من    همعليالمحافظة    على المنظمة يساعدها   المحققة منهم وللمنظمة بشكل عام ويتم  الفوائد  وزيادة مقدار 
العاملين ذوي    على محافظة  خالل تقديم دعم خاص للمهام المناطة بهم والمشاركة بالخبرات الجيدة مما يحقق ال

فوائد   علىل فعالية المنظمة عالية والتقليل من حجم التنظيم الذي يمكن المنظمة من الحصول المواهب وذلك يجع
أفضل   استثمارالمواهب البشرية في المنظمة دائمًا يكون    علىفي رأس المال البشري. وان المحافظة    االستثمار

 . (2016 خرون،آ)الشمري و  بكثير من كلفة االستقطاب واالستبدال

 في المنشآت الفندقية الوظيفي اإلبداع.2
 الوظيفي   اإلبداع 2/1

من األمور المهمة بالنسبة لجميع المنظمات التي تواجه بيئة تنافسية متغيرة وأصبح تشجيع الوظيفي  اإلبداعيعتبر 
ومنها المنشآت    تحقيقها   ىالعديد من المنظمات إل  ىفي مقدمة األهداف التي تسع  هعليالوظيفي والحث    اإلبداع

االستخدام الناجح لعمليات أو برامج أو منتجات تظهر كنتيجة لقرارات أنه    (2010)راضي،    وقد عرفه .  الفندقية
بأنه عملية تطوير وتطبيق األفكار الجديدة في المنظمة. كما وضح (  2011زيد،    بوأ)كما أشار    داخل المنظمة.

فكرة    اإلبداع  ( 2014،  الدين  )صالح بأنه تطبيق  استعارتها من خارج  الوظيفي  أو تمت  المنظمة  داخل  طورت 
البرنامج أو الخدمة، وهذه   ،بالمنتجالمنظمة سواء كانت تتعلق   العملية أو السياسة أو  النظام أو    أو الوسيلة أو 

( بأنه عملية معينة يحاول 2018حسين وحمد،  يضًا )أوعرفه    جديدة بالنسبة للمنظمة حينما تم تطبيقها.  الفكرة
فراد مختلفين أن ينتج  أتفكيره وقدراته العقلية وما يحيط به من مثيرات مختلفة و   ستخدامافيها الموظف عن طريق  

   و بالنسبة لبيئته، شريطة أن يكون هذا اإلنتاج نافعًا للمجتمع الذي يعيش فيه. أنتاجًا جديدًا بالنسبة له  إ

 دور البيئة التنظيمية في تنمية اإلبداع الوظيفي: 2/2
أهم جوانب ومتغيرات البيئة التنظيمية  وفيما يلي  الوظيفي،    اإلبداعهمًا في تنمية  متلعب البيئة التنظيمية دورًا  

 : ، تتمثل في التاليالوظيفي وتشجعه اإلبداعالتي تحفز 

وذلك ألنه يتضمن درجة متدنية من تقسيم التمايز الرأسي،   اإلبداع  علىالهيكل التنظيمي: يؤثر إيجابيًا   -
وحدات مما يشجع ويسهل والمركزية، فالهيكل التنظيمي يوفر المرونة والتكييف والتفاعل األفقي بين ال

 ؛ اتاإلبداعتبني 
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: حيث إن استقرار اإلدارة يوفر المشروعية والمعرفة في كيفية اإلبداعباستقرار اإلدارة لفترة طويلة يرتبط   -
 ؛إنجاز وتحقيق العمل وتحقيق النتائج المرجوة

والتجربة،  - واالختبار  المخاطرة  تشجع  فهي  متشابهة،  ثقافات  لديها  المبدعة  المنظمات  المنظمة:  ثقافة 
النجاح والفشل،   إل  على بل وتكافئ    ،وتشجعوتكافئ  أنه نتيجة ثانوية   على الفشل    ى األخطاء، وتنظر 

 ؛ (2014،  الدين )صالح طبيعية للخوض في المجهول

وتدعيم    اإلبداعالقيادة:   - بالتغيير  ملتزمة  قيادة  بل    اإلبداعيتطلب  األخطاء،  مع  وتتسامح  وتسانده 
خوفهم من الفشل، وتطوير ثقافة المخاطرة    علىالتغلب    علىالمدير أن يساعد األفراد    علىوتشجعها و 

 ؛الدائم اإلبداع ىالذكية التي تؤدي إل 

االجتماعي - العالقات  تسودها  التي  المنظمة  إن  العمل:  ذاتيًا جماعة  راضية  تصبح  أن  يمكن  القوية  ة 
تشجع   التي  المنظمات  أن  يعني  وهذا  التحديات،  عن  ومنعزلة  الراهن  الداخلي    علىبالوضع  االنفتاح 

 ؛ التعاوني اإلبداعفراد الموهوبين والمبدعين، وتشجع جذب األ على تساعد 

، والربط بين أنظمة اإلبداعتالئم    ويحفزه نظم وضع العوائد التي  اإلبداعأنظمة العوائد والحوافز: ويساند   -
 . (2018)كنجو،  بما في ذلك منح االعتراف والتقدير للجهد واألداء الجيد اإلبداعالحوافز و 

 الوظيفي وهي كالتالي: اإلبداعتنمية  فيعمال بعض الممارسات التي تساهم ولمنظمات األ

 ؛ فراد والتعبير عن األفكار ومناقشتهافعالة تسمح بتبادل المعلومات بين األ تصالاإيجاد قنوات  -

العاملين   - والعمل    علىتشجيع  الحر  والنقاش  األفكار  اآلخرين  هتماماال  علىطرح    واالعتراف  ،بآراء 
 ؛بمساهماتهم في اإلنجاز

 ؛ وعدم إعطاء األمور اإلجرائية اهتمامًا أكثر مما تستحقه األهداف العامة للتنظيم علىالتركيز  -

 ؛ بالتكييف مع التغيير أمرًا ضروريًا وطبيعياً  هتماماال -

 ؛أفكار إبداعية جديدة  ىتشجيع التنافس بين العاملين نحو التوصل إل -

 ؛ يةاإلبداعتقديم الدعم المادي والمعنوي للمبدعين ومشاريعهم  -

 ؛ (2018)حسين وحمد، دراسة األفكار الجديدة دراسة جادة وإبداء االهتمام بها وتطبيق الجيد منها -

 في المنشآت الفندقية الوظيفي اإلبداعالعالقة بين إدارة المواهب و  -3
من  أنه   - الرغم  معنى    االتفاقعلى  على  بعض   اإلبداعاللغوي  وجود  إلى  تشير  الحديثة  الدراسات  أن  إال 

( في العصر الحديث، وعلى الرغم من هذه الفوارق إال أن العلماء اإلبداعالفوارق بين المصطلحين )الموهبة و 
الخصائص   غالبية  أن  على  الموهوبيناإلبداعيتفقون  لدى  موجودة  التفكير   .ية  شكل  في  اإلبداع  يظهر 

االبتكاري الذي يعتمد على المنهج العلمي في البحث بما في ذلك اإلدراك والقدرة على المالحظة للمشكالت  
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، ووضع الفرضيات واختبارها، والتحقق من صحة النتائج وفائدتها وتعميمها،  التي تواجه المنظمة أو المجتمع
جديد اكتشاف  أو  منتج  شكل  على  والمتفوقين و   .أو  بالموهوبين  االهتمام  تزايد  العشرين  القرن  بداية  منذ 

نظمات التي يتبعون لها، وظهرت العديد من األسباب موتدريبهم خدمًة ألهداف ال  بتعليمهموالمبدعين وذلك  
، لذا كان من الطبيعي أن يتأثر تطور االهتمام بالموهوبين والمبدعينالتي تدعو إلى االهتمام بالموهوبين  

الموهوبين    لمبدعينا القياس العقلي، ذلك أن عملية اكتشاف  لقدراته    والمبدعينبتطور حركة  تتطلب قياسًا 
بأخرى  أو  الميزة    (.2014  الدين،  )صالح  بطريقة  تحقيق  في  قوتها  المنظمات  تستمد  أخرى  ناحية  ومن 

واستخدام أفضل التقنيات، أو أفضل المنتجات، ولكنها تستمدها من كونها    الموهوبين،األفراد    منالتنافسية  
التي تهتم بهم بشكل مباشر لتحقيق   المنظماتمرنة ومبتكرة، وأن هذه المزايا التنافسية منبعها العاملون في  

ا أهدافهاهذه  تحقيق  في  المنظمة  وتساعد  الجميع،  على  العام  بالنفع  تعود  التي  المزايا  من  وغيرها   لمزايا 
 (. 2018)كنجو، 

 الدراسة الميدانية 
 منهجية الدراسة 2

  على ممارسات إدارة المواهب    علىمفهوم إدارة المواهب باإلضافة الي التعرف    على الي التعرف  الدراسة  تهدف  
للعاملين    اإلبداعتعزيز   الخمس  علىالوظيفي  فنادق  الكبرى.    ةعينة من  بالقاهرة  االعتماد  نجوم  المنهج   علىتم 

لمال وذلك  للبيانات،  التحليلي  الدراسةءالوصفي  هذه  لطبيعة  "الدراسات مته  البحث  أدبيات  مراجعة  تمت  كما   ،
  12تمثلت في    الكبرى القاهرة  ب  نجوم  ة الخمس  الدراسة مجموعة من العاملين بفنادق وقد شملت عينة    المرجعية".

بواقع   استمارة (  360حيث تم توزيع عدد ).  جمالي مجتمع الدراسةإ% من  41.4بنسبة    افندق  29صل  أمن    افندق
% صالحة  93.9بنسبة    استمارة(  338كان من بينها )( استمارة،  349( استمارة لكل فندق، وتم استرجاع )30)

اإل الحزمة  برنامج  بواسطة  ومعالجتها  تحليلها  تم  والتي  اإلحصائي  االجتماعية  للتحليل  للعلوم  حصائية 
(Statistical Package for Social Sciences version 20.0).    والدارساتالنظري    باألدبتم االستعانة  

العالقة عند تصميم ذات  األول:  االستبيان  استمارة   السابقة  إدارة تطبيق    ىتقييم مد ، وقد تكونت من مقياسين: 
الدراسة  المواهب الفنادق محل  )  في  فقرة  23تضمنت  في  (  اختيار  أمتمثلة  المواهب،  استقطاب  ربع ممارسات: 

  في الفنادق محل الدراسة  الوظيفي  اإلبداعتقييم    متمثل في  االحتفاظ بالمواهب، والثانيتطوير المواهب و   المواهب،
غير   –غير موافق  –محايد  –موافق  –الخماسي )موافق بشدة  وتم استخدام مقياس ليكرت .ات( فقر 10تضمن )

للتعبير عن توجهات و  الخماسي  آموافق بشدة( أمام كل عبارة  المقياس  العاملين وقد تم حساب طول خاليا  راء 
الدراسة   في محاور  التالي  علىالمستخدم  بشدة، من    1.80  إلى  1)من    :النحو  غير موافق  إلي    1.81يمثل 

إلي    4.21يمثل موافق، من    4.20إلي    3.41يمثل محايد، من    3.40إلي   2.61ر موافق، من يمثل غي  2.60
 يمثل موافق بشدة(. 5

 صدق أداة الدراسة  

https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .237-222(، ص 2021، )3، العدد 20المجلد  (JAAUTH)                 رانيا أبو العنينومحمد عبد العزيز 
 

229 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

%(  91.1لالتساق الداخلي بين فقرات المقياسين، حيث بلغت قيمة الفا كرونباخ )  تم استخراج معامالت كرونباخ
الوظيفي. وهي قيم مرتفعة    اإلبداع%( لمقياس  80.1%( لمقياس إدارة المواهب، و )86.2لكال المقياسين، و )

 . %(60اس ) ن القيمة الدنيا التي يعد عندها وجود اتساق داخلي للمقيإثبات أداة الدراسة، حيث  ىتشير إل

 النتائج والمناقشة
 وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل إليها:

 المواهب بالفنادق  ةدار إنحو ممارسات  من العاملين  توجهات أفراد عينة الدراسة
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لُبعد استقطاب المواهب  (1)جدول 

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الترتيب الداللة  المعياري 

من   ىيتبن .1 والكفاءات  الخبرات  ذوي  توظيف  ثقافة  الفندق 
 الموهوبين.

 1 موافق 0.39 3.41

ألصحاب  .2 التعيين  عند  مجزية  وحوافز  رواتب  الفندق  يقدم 
 المواهب عن غيرهم في الفندق. 

 4 محايد 0.91 2.94

الحالية   .3 احتياجاته  لتحديد  المنظم  بالتخطيط  الفندق  يقوم 
 والمستقبلية من المواهب.

2.44 0.84 
غير 
 موافق

6 

يستخدم الفندق وسائل عديدة لإلعالن عن الوظائف الشاغرة   .4
 3 محايد 0.77 3.09 لجذب وانتقاء الموهوبين.

المواهب   .5 ليستقطب أصحاب  الفندق بمراكز خارجية  يستعين 
 غراءات للعمل لديه. إ قدم لهم يو  ى خر أمن فنادق 

 2 محايد 0.85 3.10

الموهوبين من موظفيه بتفويضهم   ىيعزز الفندق الدافعية لد .6
 بعض الصالحيات الهامة. 

 5 محايد 0.71 2.74

 محايد  2.95 المواهب المتوسط الحسابي العام لُبعد استقطاب 

وهي محايدة،    2.95المتوسط الحسابي الكلي لب عد استقطاب المواهب بلغ  ( أن  1يتضح من نتائج الجدول رقم )
درجة    علىبالفنادق عينة الدراسة عن عملية استقطاب المواهب، وكان أ حد ما    ىل إرضا العاملين    علىوذلك يدل  

للعبارة رقم ) الموهوبين"   ى" يتبن  على( والتي تنص  1موافقة  الخبرات والكفاءات من  ثقافة توظيف ذوي  الفندق 
حسابي   )3.41بمتوسط  رقم  العبارة  وحصلت  تنص    على(  3،  والتي  حسابي  متوسط  الفندق   علىأقل  يقوم   "

  على يدل    ا وهذ.  2.44هب" بمتوسط حسابي بلغ  بالتخطيط المنظم لتحديد احتياجاته الحالية والمستقبلية من الموا 
الفنادق عينة الدراسة استقطاب أو جذب األفراد األكثر موهبة، بح  ىلإ قصور     ن ث يكونو يحد ما في ب عد تبني 

والقادر ءاألكثر مال الحالية والمستقبلية  التوظيف  داخل    على ن  يمة الحتياجات  العالية  والتأقلم واإلنتاجية  التكيف 
 (. 2018، سالمةمع ما توصل اليه ) تتفقالفندق، وهذه النتيجة 
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 ار الموهبةياختالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لُبعد ( 2)جدول رقم 
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي 
االنحراف  
 الترتيب الداللة  المعياري 

يتم   .1 لمعايير  الفندق  لشغل على  يخضع  االختيار  أساسها 
 المناصب داخل الفندق.

 موافق 0.38 3.41
2 

تتسم إجراءات االختيار بالدقة وفقًا لكفاءة العامل ومتطلبات   .2
 الوظيفة.

 1 موافق 0.31 3.45

مرجعية خارجية وتقييم  علىإجراءات االختيار بالفندق تعتمد   .3
 لمحكمين مؤهلين.

 محايد 0.96 3.01
6 

اختبارات   .4 يستخدمون  بالفندق  المواهب  اختيار  عملية  في 
 القدرات للمرشحين. 

 محايد 0.83 3.30
4 

يهتم الفندق بالسيرة الذاتية للموهوبين في االختيار في أماكن  .5
 العمل.

 موافق 0.43 3.40
3 

أولوية   .6 الفندق  عن  يعطي  والكفاءات  المواهب  ألصحاب 
 أصحاب األقدمية عند الترقية. 

 محايد 0.65 3.2
5 

 محايد  3.29 المتوسط الحسابي العام لُبعد اختيار الموهبة 

أن ُبعد اختيار المواهب كان على    تفقوااأن غالبية عينة الدراسة    (2)  يتضح من النتائج الواردة في جدول رقم
عام    امحايد حسابي  )  ى مستو   علىو ،  3.29متوسط  رقم  الفقرة  حصلت  البعد  "2فقرات  في  متمثلة  تتسم ( 

الوظيفة"   ومتطلبات  العامل  لكفاءة  وفقًا  بالدقة  االختيار  )   علىأ إجراءات  بلغ  حسابي  وتشير (3.45متوسط   .
يضًا إعطاء الفرصة للموهوبين  أالموهوبين و إلجراءات اختيار العاملين  افتقار الفنادق عينة الدراسة    ىلإالنتائج  

(  2018حسين وحمد،ليه )إ ا توصل  معوهذه النتيجة تختلف    .قدميةعند الترقيات عن أصحاب األ  باالختيار
بعد اختيار المواهب بما ينسجم مع متطلبات التغيير والتطوير الحاصلة في البيئة   علىأن اإلدارة تركز    على

 المحيطة.

 المواهبتطوير المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لُبعد  (3) جدول رقم

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الترتيب الداللة  المعياري 

 1 محايد 0.71 2.84 الموهوبين.الفندق تدريب موارده البشرية خاصة  ىيتبن .1
جل  أمن    بفاعليةيركز الفندق على أساليب وتقنيات التعلم   .2

 صقل الموهبة. 
 2 محايد 0.75 2.71

بإبداعات   .3 تهتم  خاصة  مراكز  بناء  على  الفندق   4غير  0.34 2.18يركز 
 يتبع 
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 موافق الموظفين الموهوبين وتعمل على تحسين قدراتهم.
تدريب  هي .4 على  الموهوبين  الموظفين  بتشجيع  الفندق  تم 

 زمالئهم الجدد.
2.10 0.86 

غير 
 موافق

5 

تبادل   .5 تحسين  على  تعمل  إيجابية  بيئة  الفندق  يخلق 
 المعرفة واالستفادة من الخبرات.

غير  0.31 2.04
 موافق

6 

مشاريع   .6 إلدارة  الموهوبين  للموظفين  الفرص  الفندق  يمنح 
 جديدة، وتطوير أساليب العمل.

2.34 0.89 
غير 
 موافق

3 

 غير موافق  2.36 المتوسط الحسابي العام لُبعد تطوير المواهب

  (1)   وقد حصلت الفقرة رقم،  (2.36)  تطوير المواهب بلغتأن المتوسط العام لفقرات ب عد  (  3يتضح من جدول )
الب عد    على على أ  البشرية خاصة الموهوبين    ىيتبنفي "    ةمتمثلمتوسط حسابي لفقرات    بلغ الفندق تدريب موارده 

الفندق بتشجيع الموظفين الموهوبين  قل متوسط حسابي متمثلة في "  أ( ب5وحصلت الفقرة رقم ) "،  (2.84) يتهم 
الفنادق عينة الدراسة يتضح  بوبالنظر الي بعد تطوير المواهب  (.  2.10حيث بلغ )تدريب زمالئهم الجدد"    على
قصور الي حد ما في ب عد تطوير المواهب   علىوذلك يدل  وجود تطوير وتنمية للمواهب    علىعدم الموافقة    على

ور في خلق بيئة  صوق جل صقل الموهبة  أمن    ةعليبفادارات الفندق أساليب وتقنيات التعلم  إوعدم اعتماد  البشرية  
وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه )الكركي،    ،تحسين تبادل المعرفة واالستفادة من الخبرات  علىإيجابية تعمل  

( الي احتياج الفنادق الي المزيد من التطوير في قدراتهم وامكانياتهم ومهاراتهم ومعارفهم من خالل خطط  2016
 .الوظيفي للعاملين اإلبداعتعزيز  علىن ذك يساعد  ال والمدوات(المستمر )كالدورات والمؤتمرات  معليالت

 االحتفاظ بالمواهب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لُبعد  (4) جدول رقم

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الترتيب الداللة  المعياري 

 2 محايد 0.91 2.94 يقدم الفندق الرواتب والحوافز المناسبة لكفاءات الموظفين. .1
 4 غير موافق  0.65 2.11 من موظفين. يقوم الفندق بمعاملة العاملين كشركاء بدال .2
الموظف   .3 تشعر  فندقنا  في  للمواهب  الداعمة  السياسات 

 باالستقرار.
 1 محايد 0.83 3.17

 3 محايد 0.78 2.91 . اإلبداع علىيوفر الفندق للعاملين الموهوبين بيئة محفزة  .4
 5 غير موافق  0.62 1.59 الفندق بمنع تسرب الموهوبين والمبدعين منه. يهتم  .5

 محايد  2.54 المتوسط الحسابي العام لُبعد االحتفاظ بالمواهب 

(، وهو  2.54المتوسط العام لفقرات ب عد االحتفاظ بالمواهب بلغ )أن  إلى ( 4شارت النتائج الواردة في جدول رقم )أ
( " السياسات الداعمة للمواهب في فندقنا  3متوسط حسابي لفقرات الب عد متمثلة في فقرة رقم )  علىأ ، وكان  محايد

قل متوسط حسابي متمثلة في  أ( ب5(" وكانت محايدة، وحصلت الفقرة رقم )3.17تشعر الموظف باالستقرار بلغ ) 
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 ( بلغ  الموهوبين والمبدعين منه حيث  بمنع تسرب  الفندق  يهتم  النت.  ( 1.59"  يدل  ومن  الجدول  في  السابقة  ائج 
(  2016ليه )الكركي،  إوهذه النتيجة تتفق مع ما توصل افتقار الفنادق عينة الدراسة لب عد االحتفاظ بالمواهب    على 
تقليل    علىضرورة اهتمام الفنادق بتقديم االمتيازات والمنافع والتعويضات المباشرة وغير المباشرة التي تعمل    إلى

وزيادة مقدار    همعليالمحافظة    على مباشر الذي يساعد الفنادق    و غيرأالمواهب بشكل مباشر    تسربفقدان أو  
 . الفوائد المتحققة منهم وللفندق بشكل عام

الوظيفي للعاملين بالفنادق   اإلبداعالوظيفي في هذه الفقرة يتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة ب  اإلبداعثانيا  
 عينة الدراسة:  

 الوظيفي  اإلبداع متغير  علىالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة  (5) جدول رقم

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الترتيب الداللة  المعياري 

 8 محايد 0.99 2.49 اقتراح األفكار الجديدة.  علىيشجع المدير الموظفين  .1
 6 محايد 1.96 2.61 يقوم المدير بتطبيق األفكار الجديدة وتجربتها. .2
األفكار   .3 بتنفيذ  المدير  مكلفة   لو  ىحت  ،يةاإلبداعيقوم  كانت 

 ماديًا.
 9 موافق 1.09 2.43

المدير   .4 العوائق    علىيعمل  األفكار  أإزالة  ية اإلبداع مام 
 الجديدة. 

2.55 0.988 
غير 
 موافق

7 

ية المقدمة من قبل  اإلبداعيرحب المدير باالستماع لالقتراحات   .5
 الموظفين لحل المشكالت.

 3 محايد 0.97 2.9

 5 محايد 0.65 2.63 ية.اإلبداعجراء األفكار يستخدم المدير التكنولوجيا المالئمة إل .6
لو تعارضت    ىحت  ،المبتكرةيتقبل المدير تقديم األفكار واآلراء   .7

 مع األنظمة السائدة للفندق.
2.42 1.08 

غير 
 موافق

10 

تنفيذ  .8 أجل  من  للعاملين  تدريبية  دورات  بإنشاء  المدير  يقوم 
 ية.اإلبداعاألفكار 

 2 محايد 0.78 2.94

 4 محايد 0.57 2.85 ية. اإلبداعيكافئ المدير أصحاب األفكار  .9
العاملين من   .10 التنافس بين  المدير    اإلبداع جل تنشيط  أيشجع 

 الوظيفي واكتشاف المبدعين. 
 1 محايد 0.89 3.12

 محايد  2.69 الوظيفي  اإلبداعالمتوسط الحسابي العام لًبعد 

النتائج الواردة في الجدول رقم ) المتوسط الحسابي العام5أظهرت  ( وهو  2.69الوظيفي بلغ )  اإلبداعلب عد    ( أن 
والتي تمثلت في " يشجع المدير التنافس بين  متوسط حسابي    علىعلى أ (  10حيث حصلت الفقرة رقم )محايد،  

بينما حصلت الفقرة ( وهي محايدة،  3.12)   حيث بلغالوظيفي واكتشاف المبدعين    اإلبداعالعاملين من اجل تنشيط  
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( المبتكرة  (  7رقم  واآلراء  األفكار  تقديم  المدير  يتقبل   " في  متمثلة  حسابي  متوسط  مع   حتىأقل  تعارضت  لو 
لدي العاملين في   الوظيفي  اإلبداع  انخفاض مستوي   علىوذلك يدل  (.  2.42األنظمة السائدة للفندق حيث بلغ )

الدراسة الدراسة في مساعدة    ىلإ ن هناك قصور  أ  على، مما يدل  الفنادق عينة  الفنادق عينة  حد ما في إدارات 
المبتكرة    وعدمالوظيفي    اإلبداعروح    تشجيع  علىالعاملين   اآلراء  العوائق    علىوالعمل  تقبل  األأإزالة  فكار مام 

خوفهم من الفشل، وتطوير ثقافة   علىالتغلب  علىمساعدة األفراد  ( أن 2018كنجو،، كما ذكر )ية الجديدةاإلبداع
إل التي تؤدي  الذكية  الموظفين لحل  اإلبداعاالستماع لالقتراحات  ، و الدائم  اإلبداع  ى المخاطرة  المقدمة من قبل  ية 

 . المشكالت

 الوظيفي اإلبداعوب عد  المتوسط الحسابي العام لب عد إدارة المواهب البشريةملخص ( 6جدول رقم )
 المتوسط الحسابي العام  إدارة المواهب 

 الوظيفي اإلبداع
 2.95 استقطاب المواهب 

 3.29 اختيار المواهب
 2.36 تطوير المواهب 

 2.54 االحتفاظ بالمواهب  
 محايد  2.69 محايد  2.79 الوظيفي اإلبداعو  المتوسط الحسابي العام لبعد إدارة المواهب

 ( رقم  الجدول  نتائج  من  بالشكل أ (  6يتضح  مطبقة  تكن  لم  الدراسة  عينة  الفنادق  في  البشرية  المواهب  إدارة  ن 
لحصولها   عام    علىالكامل  حسابي  النسبة    2.79متوسط  ما  ىلإ  منخفضةتعتبر  وهذه  انعكس  حد  مما   على ، 
وهو    2.69ط حسابي بلغ  سمتو   علىالوظيفي    اإلبداعبداعهم الوظيفي وحصول ب عد  إدرجة    علىالعاملين والتأثير  

يعتبر منخفض يدل  .  أي حد ما  أيضًا  الفنادق    علىوذلك  تبني  في  إيجابية  النتائج  في بعض  الرغم من ظهور 
عن فرص    وأصبحت تلك المواهب تبحث  .إدارة تلك المواهب البشرية  ىل إ  ن نهم يفتقرو أال  إمفهوم إدارة المواهب  

العصيبة    ى أخر  االقتصادية  األمور  منافسةيضًا  أو بسبب  فنادق  من  يتلقونها  التي  العروض  مجاالت أ  بسبب  و 
مما  ى خر أ واإلبقاء  أالفنادق    علىوجب  أ،  للمحافظة  استراتيجيات  تتبع  تمتلكها  علىن  التي  أن   ،المواهب  وفهم 

ضمن كوادرها القيمة    همعلينهم محل تقدير وعناية فائقة في محاولة لإلبقاء  ألهم و   استثنائيةقيمة    والمواهب هم ذو 
لد يعزز  مما  الفندق  أصول  من  تعتبر  تحقي  ىوالتي  وبالتالي  الوظيفي  باالستقرار  اإلحساس    اإلبداع   قالعاملين 

اإلنتاج بأسلوب عمل جديد و فكر جديد، او حل مشكلة ما حيث يتم    علىوقدرة الموظف  في أعمالهم    الوظيفي
والقدرة   واالصالة  الذهنية  والمرونة  الفكرية  الطالقة  من  بقدر  اإلنتاج  والحساسية    على هذا  والربط  التحليل 

 للمشكالت. 
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 النتائج  .4

رنتها بالمواهب المتوافرة مفهوم إدارة المواهب: نظام متكامل يبدأ بتحديد احتياجات الفندق من المواهب ومقا •
الفندق وتحديد احتياجاتهم منها للعمل على استقطابها وجذبها من خارج   الفندقو  أداخل  ، ثم العمل داخل 

لبيئة المالئمة لهم  اعلى تنمية وتطوير المواهب الحالية والجديدة ووضع خطط للحفاظ على المواهب وتوفيرا  
 لكسب والئهم والتزامهم للفندق. 

، ويتجاوز ما هو مألوف للتوصل  الفندقالوظيفي: عملية ذهنية معرفية، يتفاعل فيها الفرد مع    اإلبداعمفهوم   •
. وغيرها  .أو عملية جديدة . اجديد اسلعة جديدة أو أسلوب الشيءشيء جديد غير مألوف، وقد يكون هذا  ىلإ

 وللمجتمع بصفة عامة.  للفندقيعود تطبيقها بالمنفعة 

الفنادق من    ىل إة وجود قصور  أظهرت نتائج الدراس • حد ما في تطبيق ممارسات إدارة الموهبة البشرية في 
(. كما  2.79حيث جاءت محايدة بمتوسط حسابي )  هاعلياستقطاب المواهب واختيارها ثم تطويرها والحفاظ  

العاملين في الفنادق عينة الدراسة تأثرت بالقصور   ى الوظيفي لد  اإلبداعأن درجة    ىلإ شارت النتائج أيضًا  أ
 الحادث في تطبيق ممارسات إدارة المواهب لتأتي بدرجة محايد.

 التوصيات  
 : اإلدارية بالفنادق من خالل البيئة ىتعزيز ثقافة الموهبة وتطوير مفهوم إدارة المواهب لد .1

ويكون   • البشرية  المواهب  بإدارة  خاصة  وحدة  مدرجتخصيص  وإعطاء    اموقعها  التنظيمي  بالهيكل 
 صالحيات لها.

وتحفيز   • الموظفين  بين  تنافسية  بيئة  تكوين  يكفل  بما  والندوات  والمؤتمرات  العمل  ورش  عقد 
 . الموهوبين منهم

 فراد وأصحاب المواهب.األساليب الحديثة في اختيار األ علىاالعتماد  •
 صحاب الكفاءات والمواهب.أألفراد ا أساسها توصيف علىوضع معايير يتم  •
الربط بين المواصفات الفنية والتقنية للبرامج التدريبية وبين مهارات العاملين ومواهبهم وبين طبيعة   •

 المهام المنشودة.
اإلدارة   • جانب  من  بالتدريب  واالهتمام  والمعنوي  المالي  والدعم  اإلمكانيات  مجال    اعليالتوفير 

 . التطبيق

وتعزيزهم من خالل توفير بيئة عمل مناسبة، وتقديم المكافآت المادية  الوظيفي    اإلبداع  على تشجيع العاملين   .2
إزالة الحواجز والمخاوف من نشر أفكارهم   على. وتشجيع العاملين  والمعنوية للمبدعين والنشطاء من بينهم

 ية.اإلبداعوآرائهم 
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 المراجع  
 أوال المراجع العربية 

– ( ذيب  خالد  زيد،  التنظيمية  2011أبو  القوة  اثر  التجارية    اإلبداع  على(،  البنوك  في  للعاملين  الوظيفي 
 قسم إدارة االعمال، كلية االعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن. رسالة ماجستير، األردنية، 

لمياء   – والموسموي،  عبدهللا  احمد  )  علىالشمري،  عبدهللا  سرمد،  الشمري،  تأ2016و  إدارة (،  عمليات  ثير 
الموهبة في المنظمات الريادية، دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري شركة كورك لالتصاالت المتنقلة،  

 مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، العراق. 
– ( محمد  مروة  ر 2016العسال،  للمنظمة،  تنافسية  ميزة  لتعزيز  المواهب  إدارة  استراتيجية  ماجستير،  (،  سالة 

 .القاهرة، ج.م.عجامعة عين شمس، كلية التجارة، 
– ( سعيد  محمد  ميدانية  2017العمري،  دراسة  البشرية:  المواهب  إدارة  نظام  تطبيق  واقع  القطاع   على(، 

 .ج.م.عالصناعي السعودي، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، 
(، دور إدارة المواهب القيادية في عملية التغيير التنظيمي: 2016الدليمي، عماد علب )و   علىالعنزي، سعد   –

االقتصادية   للعلوم  بغداد  كلية  مجلة  العراق،  في  واألهلية  الحكومية  الكليات  من  عدد  في  تطبيقية  دراسة 
 الجامعية، العراق.

نجوم أثرها في الميزة التنافسية في فنادق الخمسة  (، إدارة المواهب و 2017،  )الكركي، ياسين محمود محمد –
 جامعة عمان العربية، األردن.  ،كلية األعمال ،ماجستير، قسم إدارة األعمالرسالة  مدينة العقبة، -في األردن 

(، إدارة المواهب البشرية في الجامعات الفلسطينية، مقترح تطبيقي  2016االغا، محمد )المصري، نضال و  –
االجتماعية   للعلوم  عمران  مجلة  استراتيجي،  البيانات،  تنموي  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  واإلنسانية، 

 قطر.
إدارة المواهب في الميزة التنافسية في البنوك التجارية في األردن من    أثر(،  2018النسور، هبه إسماعيل ) –

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  والبحوث،  المعلومات  مركز  حسين،  الملك  مؤسسة  فيها،  العاملين  نظر  وجهة 
 األردن. 

وسام  حسي – عامر  و   علىن،  تعزيز  2018)  على حمد،  في  البشرية  المواهب  إدارة  عمليات  دور   اإلبداع(، 
 التنظيمي، دراسة استطالعية في جامعة صالح الدين، العراق.

(، العالقة بين ممارسات إدارة المواهب ونواتجها بالتطبيق  2019الحربي، صالح حامد ) خليل، نبيل محمد و  –
السعودية  على اإلنسانية   البنوك  للعلوم  الشارقة  مجلة  تبوك،  جامعة  االعمال،  إدارة  كلية  تبوك،  بمنطقة 

 واالجتماعية، االمارات. 
– ( محسن  جواد  ميدانية  2010راضي،  دراسة  العاملين،  بإبداع  وعالقته  اإلداري  التمكين  من    على(،  عينة 

 صادية، العراق. موظفي كلية اإلدارة واالقتصاد، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقت
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ARTICLE INFO      ABSTACT 
This study aims to recognize the talent management and 

career creativity according to hotels, in addition to focusing 

on talent administration practice in the form of (attracting 

talent, selecting talents, developing talents, and caring for 

these talents) in supporting career creativity in five star 

hotels in Cairo. The descriptive analytical method has been 

used, as the study has been run on the staff who has been 

working in the hotels as a sample of the study which 

included 12 hotels, the number of questionnaires which was 

valid for analysis 338. The study has found a number of 

results some of the most prominent of which The study 

discovered a shortage to some extent in applying the human 

talents administration in hotels especially in attracting the 

talents, selecting them, and consequently developing them 

and caring for them, as they appeared neutral average as 

(2.79). The results referred to the degree of the career 

creativity for the hotel staff sample under study has been 

influenced by the shortage in applying the practice of the 

talents administration to appear in neutral average. The 

study has these recommendations: Supporting the talents 

culture and developing the concept of talents administration 

for the administration environment at the hotels through 

specifying a private unit for the human talents 

administration, and its location should be listed at the 

organizational structure and granting it facilities. Also 

supporting the staff at creativity through a suitable 

environment for work, and giving them financial and 

spiritual rewards for the active among them, and supporting 

the staff to delete obstacles of fear of spreading their 

innovative thoughts and opinions. 
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