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 :المستخلص

مدى توفر عناصر  لبحث من مضمون فلسفي يجادل حقيقة واقعية للعالقة بينينطلق هذا ا  

لذا يمكن بلورتها من خالل التساؤل  بالنجاحامكانية المدراء من عقد اجتماعات تتسم الموهبة و إدارة

الموهبة في المنظمة يساعدها في تعزيز الفرص من عقد  إدارةاالتي )هل ان وجود عناصر 

ن رؤساء اقسام ومدراء وحدات ( شخصا م64تكونت عينة البحث من ) ؟(،ناجحةاجتماعات 

، وجرى استعمال االستبانة اداة لجمع ستويات تنظيمية مختلفة في الشركة، الذين يشغلون موشعب

من نتائج كان  ينالباحث هافراد العينة لتأكيد ما توصل اليوالمقابالت الشخصية لعدد من المعلومات 

وتبين ان  الناجحة االجتماعات تحقيقالموهبة في  إدارةة استعملت عناصر الشرك إدارةاهمها ان 

 الشركة من خالل الدور الذي تؤديه إدارةلدى الناجحة هناك اهمية بالغة في دعم االجتماعات 

 إدارة عناصر الموهبة في تعزيز فرص نجاح االجتماعات كذلك اوضحت النتائج ان إدارة عناصر

 .االجتماعات يرا ينعكس في تحقيق نجاح تأث ارتباط و لها ردةمنفالموهبة مجتمعة او 

 .االجتماعات إدارة االجتماعات، الموهبة، إدارةعناصر  المفتاحية: الكلمات
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Abstract: 

  This research stems from a philosophical content that argues for a real reality of 

the relationship between the availability of talent management elements and the ability 

of managers to conduct successful meetings. Which can be crystallized by the following 

question (does the presence of talent management in the organization help them to 

enhance opportunities for successful meetings?). The sample of the research consisted 

of (46) people from the heads of departments and directors of units and divisions. The 

questionnaire was used as a tool for gathering information and interviews of a number 
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of respondents to confirm the findings of the researchers. The most important of these 

was that the management of the company used the talent management elements to 

achieve the successful meetings and found that it is very important to support successful 

meetings with the management of the company through the role played by the elements 

of talent management in enhancing the chances of success of meetings. As well as the 

results showed that the elements of talent management combined or individually have a 

correlation and impact reflected in the success of meetings. 

Keywords: Elements of talent management, meetings, meeting management. 
 

 المقدمة

اليوم وقد اشتدت  المنظماتنرى  واالعمال دارةاإلالمتالحقة في  التطوراتعندما ننظر إلى   

، وانطالقا من هذه الحقيقة المنظماتلهذه  استراتيجيالمنافسة بينها، حتى بات البقاء والنجاح هدف 

حتى تتمكن من البقاء  المنظمات استراتيجياتمن  هاما   البشرية جزء  ستثمار في الموارد أصبح اال

في ظل تلك المنافسة. ويتجسد ذلك االستثمار من خالل االهتمام واالعتناء بتوظيف واالبقاء 

وتطوير وجذب االفراد الموهوبين الذين بدورهم يساهمون وبشكل كبير على تحقيق المنظمة 

حيث لوحظ في تسعينيات القرن الماضي حرب المواهب التي اشتعلت بين منظمات  ألهدافها،

االعمال فبعض المنظمات تسعى الى االحتفاظ بهم واالخرى الى تطويرهم والبعض االخر الى 

الموهبة وعناصرها من اهتمامات واولويات منظمات االعمال لما  إدارةومن هنا اصبحت جذبهم 

من الجتماعات ل لما. وكذلك المنظمات بتحقيق اهدافها التي تسعى لها لها من دور فعال في نجاح

يتمخض عنها من حلول للمشاكل التي تتعرض لها  الناجحة ومااهمية وخاصة االجتماعات 

منظمات االعمال فتعتبر بذلك الركيزة االساسية التي ينطلق من خاللها القرارات التي من شانها 

على  لتأخذوعليه جاءت هذه الدراسة  االعمال،التي تواجه منظمات  المشاكلبنجاح ترشيد ومعالجة 

في منظمات  الناجحة االجتماعاتتحقيق  في وأثرها الموهبة إدارة عناصر وأثرعالقة عاتقها 

 االعمال.
 

 منهجية البحث االول:المحور 

اد ستيراركزت جهودها على  المنظماتأكدت التجارب العالمية أن بعض  :مشكلة البحث اوالً.

الموهبة  إدارةوب واالهتمام بالموهبةهتمام الجاد بالموارد البشرية االالتكنولوجيا الحديثة، وأهملت 

مشكلة حرب  المنظماتأدركت  ذلكتحقيق أي تقدم. ل تستطيعلم  الموهبة لذا إدارة وبعناصر

 العربية المنظماتالموهبة ولكن  إدارةوعناصر المواهب وتعاملت معها في ضوء فلسفة ونظم 

تفتقر إلى فهم حقيقة هذه المشكلة. وتبرز مشكلة أخرى  ال زالتخاصة، بشكل عام والمحلية بشكل 

فضال  عن ان معظم  من أجل تحسين أدائها، ألعمالها هااجتماعات دارةإل ظماتالمنتتعلق بسعي 

نظمات اساسي في قيادة الم ورامور اخرى متجاهلة لما للموهوبين من دالمنظمات تركز على 

للنجاح وتحقيق االهداف وايضا يبرز دورهم في انجاح االجتماعات التي من شانها ان تضع الحجر 

ومن هنا انبثقت مشكلة البحث  النجاح.االساس الذي بدوره يمثل االليات واالساليب من اجل تحقيق 

 قيقتحفي المنظمة يساعدها في  الموهبة إدارةوجود عناصر اساسي وهو )هل ان  تساؤلفي 

 الى: التساؤل؟( وينبثق الناجحة االجتماعات

 في المنظمة؟ مدى اهميتهاالموهبة؟ وما  إدارةعناصر بما المقصود . 5
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 ؟وما هي ادوات نجاح االجتماعات االجتماعات؟بما المقصود . 9

 ؟لموهبةا إدارةاالهتمام بعناصر هل تزداد فرص نجاح االجتماعات كلما ازداد قدرة المنظمة على . 3

 تكمن أهمية هذه البحث في االتي: :اهمية البحث ثانياً.

 .همابين واالجتماعات والعالقة الموهبة إدارة عناصر التي تتناولها: وهيأهمية المتغيرات . 5

التي تعسى أحد االساليب التي تثمن الجهود المبذولة لتحقيق االهداف  الموهبة إدارةعناصر عد ت. 9

 .المنظمات للوصول اليها

وتطوير قدراتها  هانحو تحقيق أهداف من اجل توجيه المنظماتمتطلب أساسي  يعد نجاح االجتماعات .3

 .وتحسين أدائها في الحاضر والمستقبل

 البحث:اهداف  ثالثاً.

 في المنظمة المبحوثة.  الموهبة إدارة بعناصرالعليا والوسطى  دارةاإل مدى اهتماممعرفة واقع و. 5

 .الناجحة االجتماعاتلتحقيق  كأداةم بالموظفين الموهوبين واستثمارهم االهتما معرفة مدى. 9

 .ونجاح االجتماعات الموهبة إدارة عناصر ة بينمعرفة مدى العالق. 3

 .الناجحة في تحقيق االجتماعات الموهبة إدارةعناصر  أثرمعرفة . 6

عناصر وهما: اسيين يتكون المخطط الفرضي للبحث من بعدين اس المخطط الفرضي للبحث: رابعا.

 .واالجتماعات الناجحة الموهبة إدارة

 

 

     

 

 

 

 

 البحث:فرضيات  .خامسا

ازداد كلما  ةالمبحوث الناجحة للشركة تحقيق االجتماعات تزداد فرصالرئيسة االولى:  الفرضية أ. 

 :ية وكاآلتيوتتفرع هذه الفرضية الى فرضيات فرع الموهبة، إدارةبعناصر الشركة  اهتمام

 .جذب الموهبةلازداد تبنيها  المبحوثة كلمافي الشركة تحقيق االجتماعات الناجحة تزداد فرض  -

 .لالحتفاظ بالموهبةلشركة المبحوثة كلما ازداد تبنيها افي تحقيق االجتماعات الناجحة تزداد فرض  -

وتطوير  تبنيها لتنميةداد لشركة المبحوثة كلما ازا الناجحة فيتحقيق االجتماعات تزداد فرض  -

 .الموهبة

تحقيق االجتماعات في تعزيز فرص  ةالموهب إدارةعناصر  نعكستالفرضية الرئيسة الثانية: ب. 

 ة الى فرضيات فرعية وكاالتي:ضيالمبحوثة وتتفرع الفر الناجحة للشركة

 .المبحوثة الناجحة للشركةتحقيق االجتماعات في تعزيز فرص  جذب الموهبةينعكس  -

 المبحوثة. الناجحة للشركةتحقيق االجتماعات في تعزيز فرص  االحتفاظ بالموهبةنعكس ي -

 المبحوثة. الناجحة للشركةتحقيق االجتماعات في تعزيز فرص  تنمية وتطوير الموهبةنعكس ت -

االحتفاظ  جذب الموهبة

 بالموهبة

تنمية وتطوير 

 الموهبة

 االجتماعات الناجحة
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 تتمثل بأساليب جمع البيانات واألساليب اإلحصائية لتحليلها وهي:  البحث:ادوات  سادسا.

بجمعها من  يناالعتماد على إسهامات الكتاب والباحثين التي قام الباحثتم ت اإلطار النظري: أدواأ. 

المصادر المتمثلة بالمراجع العلمية من الكتب، المجالت، االطاريح، البحوث، والدراسات العلمية 

وباللغتين العربية واألجنبية وهي ذات صلة بموضوع البحث فضال  عن االستعانة بخدمات 

 .النترنت()ا

 عدد من األدوات واألساليب لجمع البيانات وهي: ونالميداني: استعمل الباحث اإلطارادوات ب. 

االستبانة: وهي األداة الرئيسة في هذا البحث لجمع البيانات وقد صممت لتغطي جميع متغيرات  -

( اتفق تماما  5( الذي تتراوح قيمته بين الرتبة )Likertوقد تم اعتماد مقياس )، أنموذج البحث

 ( ال اتفق تماما ، أي انه خماسي الدرجات. وتضمنت االستبانة المحاور اآلتية: 1والرتبة )

 وتضمن هذا المحور اآلتي: االول:المحور  -

 .تنمية وتطوير الموهبة( بالموهبة،االحتفاظ  الموهبة،جذب )ـ المتمثلة ب الموهبة إدارة عناصر. 5

 الناجحة. االجتماعات .9

لغرض تحليل البيانات لمتغيرات البحث واختبار  :البحث في المستخدمة اإلحصائية الوسائل عا.ساب

 تمت االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية باستعمال البرنامج اإلحصائي فرضياته،

(SPSS وجرى استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لكل فقر )

 .رجة موافقة أفراد العينة على متغيرات البحث وأبعادهللتعرف على د

عناصر ل البسيط(االنحدار الخطي  )ومعامللبيرسون  االرتباط( معامل)استعمال كما جرى   

 واختبار مدى صحة فرضياته. البحثمتغيرات 

تم لغرض أن تستوفي االستبانة الشروط العلمية المعتمدة، فقد  اختبارات استبانة البحث: ثامنا.

، وتم الحصول دارةعرضها على مجموعة من االساتذة المحكمين ذوي االختصاص في مجال اإل

على استبانة معدلة في صورتها النهائية بعد اجراء التعديالت الالزمة عليها، واستنادا  إلى آراء 

كما ( فقرة، 36الخبراء يتحقق الصدق الظاهري للمقياس، وأصبح عدد فقراتها بصورتها النهائية )

تم استخراج )الفا كرونباخ( من اجل التحقق من معامل ثبات االستبانة بشكل اكبر فقد بلغت قيمته 

 (، مما يشير الى صدق المقياس وثبات االستبانة.0.886لفقرات االستبانة الكلية )

 أساسي كمجتمع من شركة الحبوب فرع االنبار محدد عينة اختيار تم :وعينته البحث مجتمع تاسعا.

 ،والشعبمدراء االقسام والوحدات  من مجموعة على االختيار ووقع ،الحالي البحث في عتمادهال

 الحالي للبحث العينة هذه على االستبانات توزيع وتم ،الحالي البحثرات بمتغي وثيقة صلة لها التي

 نية.الميداوهي نسبة مقبولة إلجراء البحوث  البحث مجتمع من %60 نسبته ما تقريبا   تشكل وهي
 

 النظري للبحث اإلطارالمحور الثاني: 

 :الموهبة إدارة عناصر اوالً.

 اريــــدم الحضـــس التقـــم أســن أهـــمة ــوق والموهبــالتفيعــــد  ة:ــالموهب إدارةوم ـمفه .أ

الموارد البشرية،  إدارةفي أصبحت الموهبة احد اهم المواضيع و ،(336: 9159)العاجز ومرتجى،

( 5221واول دراسة قدمت بهذا المجال كانت سنه )العديد من المهتمين بهذا المجال، وحفزت 

 ستتخذهاإلعادة التفكير في اإلجراءات التي  المواهب( الحرب على War for Talentsبعنوان )

وعليه اشار  ،(Dam, 2006: 332واالحتفاظ بهم ) الموهبينالشركات الستقطاب اإلفراد 
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(Goffee and Jones, 2007: 71الى ان المواهب ) لديهمالذين  هي مجموعة من العاملين 

 لديهم.من الموارد المتاحة  اإلمكانات على إنتاج القيمة تمنحهماألفكار ومعارف التي 

 ( فقد صنف المواهب الى:Osinga & Sybin, 2009: 15-17) ماأ  

 عن وضعاالفراد المسؤولين ويقصد بهم  الموهبةهرم تصنيف  في اعلىالقيادة: وتكون  موهبة. 5

 على مستوى المنظمة ككل. االستراتيجيةوتنفيذ وإعداد 

النوع  اعتبار هذامنافسة ويمكن  المواهب فيضمن هذا النوع من  ويكون األفراداألساسية:  الموهبة .9

 للمستقبل.لما تتمتع به من قدرات وما يمتلكه األفراد من رؤية وتصور  مهمالموهبة من 

ويشكلون وهم األشخاص الذين ينجزون األعمال األساسية. وتنفيذ ما هو مهم  الجوهرية: بةالموه. 3

 العظمى في المنظمة. القوة

( 5الداعمة لألعمال األساسية والشكل ) الموهبةخالل دعم  األنشطة منوتنفذ  الداعمة:الموهبة 

 يوضح ذلك.

 المواهب( )تصنيف

 

 الموهبة القيادية       

 

  

 وهبة الجوهريةالم     

  
 الموهبة الداعمة     

 
 

Source: Osinga, Syben, (2009), “Talent Management & Oracle HCM”, HCM 3 Group, 

Thought Leader Oracle and HCM Consultancy. 

أو أنظمة  متكاملة،استراتيجيات  هي تنفيذ( بان الموهبة Li et al., 2008: 32واضاف )  

التزال  الموهبة إدارةذوي المهارات. وبالرغم من إن  االفرادتوظيف وتطوير بلالهتمام مصممة 

 دارةالالزم إل االستراتيجي لتوفير الفهممن المهتمين قدموا إطارات عمل  لكن عدد الوالدة،حديثة 

البد لها ان تتكامل وبشكل  الموهبة إدارة استراتيجية وعليه فإن(. Cheese, 2008: 81) الموهبة

التي شريكا ويمكن ان تحقق المنظمة ذلك من خالل مجموعة  بوصفها المنظمة، استراتيجية تام مع

 ( وهي:Armstrong, 2009: 173) الموهبة إدارة استراتيجيةيمكن ان تكون 

   الموهبة. إدارةتحديد من الذي سيشمل ببرنامج . 5

  معرفة.والباستخدام تعبيرات مثل المقدرات  بالموهبةتحديد ما المقصود . 9

 للمنظمة المستقبلية  الموهبةتحديد متطلبات . 3

 المريح.مكان العمل  مفهومباستخدام  تطوير المنظمة. 6

 (Cohn et al., 2008: 64):اآلتيةالعناصر بالموهوبين  إدارةنظام  يتلخص :الموهبة إدارةعناصر  .ب

 االفرادجذب  خالليدة من تجارية ومكانة ج عالمة تأسيسسعي المنظمة إلى  الموهوبين:. جذب 5

  .إليهاالموهوبين 
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وضع برامج وادوات ووسائل يمكن من خاللها اختيار . اختيار الموهوبين: ينبغي على المنظمة 9

 االفراد الموهوبين.

يعدون بمثابة الركائز  ألنهمعلى المنظمة التمسك بهؤالء الموهوبين ينبغي  المواهب:استبقاء  .3

 منظمة الى النجاح في المستقبل.االساسية التي تقود ال

 من:تكون ي المواهب دارةإل نموذجا( Renzulli & Ries, 1997: 102ويرى )  

 قابلية التعديل: من خالل انتماء الفرد الالمحدود الى المنظمة التي يعمل بها.. 5

 االبتكار: اتباع الفرد طرق مبتكره في التفكير وتطبيق االفكار.. 9

 .(9كما هو موضح بالشكل )و ،الوقت واالداء العالي إدارةالقدرة على  االلتزام: ويعني. 3

 (المواهب دارةنموذج إل)

 

 

 

 

 

 

Source: Renzulli, J.S. & Ries, S.M., (1997), “The Schoolwid Enrichment Model, A 

How-to-Guide for Educational”, Excellence, Creative Learning Press. 

الموهبة  دارةإل( بان هناك مكونات اساسية  Morton, 2005: 92) &Ashtonواضاف   

 .(3كما هو موضح في الشكل )(، النظام. 6، التركيز. 3، الهيكلة. 9، روح الفريق. 5) وهي:

 المواهب( دارة)المكونات االساسية إل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ashton, Chris & Morton, Lynne, (2005), “Managing talent for competitive 

advantage”, Strategic Human Resource Review property of Melcrum publishing Ltd, 

Volume 4 Issue 5. 
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 االجتماعات إدارة ثانياً.

 لهام في مختلف التنظيمات والمنظماتصور النشاط ا أحدتعتبر االجتماعات  :مفهوم االجتماعات  .أ

 أكثر.كافة صورها واشكالها في عدد من االفراد قد يكون اثنين او ب عاتاالجتماوتتمثل  بأنواعها،

من فرد في مكان محدد وزمان محدد للتداول والتشاور وتبادل  أكثرويتمثل االجتماع في لقاء بين 

( 91 :9151 ،محمد)بشأنها. الرأي حول موضوع معين او مشكلة بغرض تحليلها واتخاذ القرار 

فهوم االجتماع في كتابة قواعد روبرت التنظيمية على ان االجتماع هو قد حدد هنري روبرت مو

كما  (16 :9151 ،درة)األعمال.  إلنجازتجمع رسمي ألعضاء منظمه ما في غرفه فيها نصاب 

يلتقي االفراد في مواعيد  الرسمي، حيثتعرف االجتماعات بانها احدى وسائل االتصال الشفهي 

فقد تكون هذه االجتماعات بين االفراد على نفس  والمعلومات، دورية لتبادل االفكار واآلراء

اخرى من  وأطرافالمستوى الوظيفي او بين الرئيس والمرؤوسين او بين ممثلي المنظمة 

كذلك يعتبر االجتماع بانه التقاء عدد من االفراد في مكان ما وفي  (93 :9113 ،)الشتريخارجها.

لذا تعد  (51 :9111 ،الحمادي)محدده. وصل ألهداف وقت محدد لمناقشة موضوعات معينة للت

استقاللها والتخطيط لها بمثابة االلتقاء مع افراد  أحسنما  إذاعنه  ال غنىاالجتماعات وسيطا اداريا 

 وضعها.م معينين وفق جدول اعمال وفي مكان محدد من اجل الوصول الى تحقيق االهداف التي ت

حيث التواصل بين  المكتوب،جتماعات من طرق االتصال تعتبر اال (، كذلك52 :9114 ،)برهوم

 والتقارير،ومن خالل تبادل المعلومات والمذكرات  االجتماع،االعضاء ينم في ضوء جدول اعمال 

واي اجتماع  االعضاء،ومن خالل محضر االجتماع الذي يتم كتابته وطباعته وتوزيعه على جميع 

جتماع يتناقشون معا حول موضوعات تهم المنظمة له طرفان هما: رئيس االجتماع واعضاء اال

 (.65 :9114، ابو النصر)محدده. بغرض تحقيق هدف او اهداف 

 (54 :9111، )الحمادي :ان االركان الرئيسية لالجتماع هي القولسبق نستطيع  مما  

 قيادة االجتماع. أحدهمعلى ان يتولى  اثنين،االفراد: بحيث ال يقل عددهم عن . 5

 ان: فالبد من تحديد المكان الذي سيعقد فيه االجتماع.المك. 9

 الوقت: بحيث يحدد تاريخ االجتماع واليوم والساعة التي سيعقد فيها االجتماع.. 3

 االهداف: أي الغاية من االجتماع واالهداف المرجوة من عقدة.. 6

 ع.نقاشها وتداولها اثناء االجتماجدول االعمال: أي الموضوعات التي سيتم . 1

 ،الحديثة دارةمات اإلـن سـم ةمــسات ـاالجتماع إدارةبام ـاالهتم يعــد :االجتماعات إدارةمفهوم  .ب

 :ةــذه المهمــهتتضــمن و االجتـماع، نجاح ذلكمصيريا في  لذا يلعب رئيس االجتماع دورا  

 :(53: 9159ة، )الموسوعة االدارية الشامل

 خبرات وافكار المشاركين. المحتوى:. 5

 اسلوب معالجة المحتوى بين المشاركين. التفاعل:. 9

 طريقة تنظيم المعلومات والمشاركين لتحقيق هدف االجتماع. التنظيم:. 3

متوفرة االجتماعات بانها القدرة على االستفادة من االمكانيات المتاحة ال إدارةلذا فقد عرفت    

( بينما 51 :9111 ،. )الحماديسومة لهفيه لتحقيق االهداف المر المشاركينلتوجيه االجتماع و

االجتماعات تميل ان تكون مجموعة من المهارات في الغالب  إدارةبان  (NAMARAترى )

عرفت  كما (MC NAMARA, 2010: 20مرؤوسيهم. )مشرفه من قبل القادة او المدراء على 
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االجتماع بدرجه دف من االجتماع بانها المقدرة على تنظيم االجتماع وتوجيه الجهود نحو اله إدارة

  (55 :9116 ،)العبد القادر. عالية من الكفاءة

االعداد  أحسن إذالالجتماعات اهمية كبرى ان  االجتماع في ميدان االعمال: إدارةاالجتماع واهمية  .ج

لها وادارتها وقد لوحظ من خالل الدراسة والتجربة ان االجتماعات ترجع اهميتها الى االمور 

 (99 :9111 ،حمادي)ال :التالية

 االجتماع وسيلة جيدة للمتابعة والرقابة.. 5

الى  أقربالوصول الى راي ناضج يكون  بواسطتهاالجتماع وسيلة للتفكير الجماعي الذي يمكن . 9

 .الشمول والتكامل

 االجتماع وسيلة جيدة الكتشاف المواهب والقدرات والكفات واالمكانيات العقلية والنفسية والقولية.. 3

االجتماع وسيلة لتقوية العالقات االجتماعية وتحقيق التالف بين االعضاء ومساعدتهم للعمل بروح . 6

 .الفريق

  االجتماع وسيلة لتبادل المعلومات.. 1

لما لها من دور  المنظماتاهمية في جميع  تكتسباالجتماعات  إدارةمما سبق يتبن لنا ان   

يجب ان  إذا دارةمن اداة من ادوات اإل أكثراعات ليست وان االجتم االجتماعات.نجاح في فعال 

وسائل  أكثرتعد االجتماعات من  الممنهجة.تستغل لتحقيق االهداف وان تدار بالطرق العلمية 

االتصال اهمية وذلك من خالل دورها الحيوي كوسيلة اتصال فعالة في حياة الشعوب سواء على 

كما ان االجتماعات مازالت وسيلة  (61 :5224 كيت،) التنظيمات.مستوى االفراد او على مستوى 

فعالة ومهمة للمشاركة الجماعية فعن طريقها وبها يتم تبادل وجهات النظر واالفادة من خبرات 

وكذلك تمثل االجتماعات الوسيلة الرئيسية لتنفيذ جميع جوانب  (51 :9116 القادر، )العبد االخرين.

وكذلك تعد  (91 :9114 برهوم،)اإلدارة. االساسية إلنجاز اهداف  وتعتبر الوسيلة االدارية،العملية 

االفراد المشاركين وامتصاص نقمتهم وذلك لشعورهم بان القرارات تتخذ بناء على  إلرضاءوسيلة 

وكما تعد وسيلة تدريبية لتنمية مهارات  (91 :9111 )الحمادي، وآرائهم.مشورتهم وقناعتهم 

اع في كيفية تقديم المقترحات المالئمة واتخاذ القرارات فتعمل بذلك االعضاء المشاركين في االجتم

 .(93: 9151، )احمدعلى خلق قيادات ادارية للمستقبل. 

 بانها: (51 :9111 ،كما يرى )الحمادي ركان الرئيسية االجتماعات:اال  .د

يه أفراده وقيادتهم القائد: وهو الذي يقوم بتنظيم االجتماع والتخطيط له وتوفير مستلزماته وتوج. 5

 لتحقيق االهداف المرسومة.

 االفراد: وهم المشاركون في االجتماع والمساهمون في النقاش والنقد والتوجيه.. 9

االمكانيات البشرية والمادية: وهي االمكانيات المتاحة والتي يمكن لمدير االجتماع واعضائه . 3

 االستفادة منها لنجاح االجتماع وتحقيق أهدافه.

 قدر ممكن من االنجاز. وأكبرالكفاءة: وهي تحقيق اجود  .6

 االجتماع ليكون ناجحا. بتطلبهاالتكلفة المادية: وهي التكلفة التي . 1

 الوقت: وهي الفترة الزمنية التي يستغرقها اعداد االجتماع وتنفيذه.. 4

 االهداف: وهي الغايات والرغبات المرسومة لالجتماع والمرجوة منة.. 1

وحتى يتم ذلك البد من  ،ان معيار نجاح االجتماع هو الوصول الى أهدافه االجتماع: إدارةهارات م .هـ

 (51 :9116 العمر،) :توفر عدد من المهارات االدارية والتي يمكن تفنيدها على النحو التالي
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 مهارة التخطيط لالجتماع التي تغلغل في جميع مراحل االجتماع.. 5

 ..... الخع من حيث الموضوع والمكان وطريقة النقاش مهارة تنظيم االجتما. 9

 دفة االمور. إدارةمهارة القيادة والمتمثلة برئيس االجتماع وقدرته على . 3

 المحدد. وقتهوقت االجتماع وذلك بإعطاء كل بند من البنود  إدارةمهارة . 6

 جتماع.مهارة االستماع واالصغاء الى االفكار التي يطرحها المشاركون في اال. 1

 مهارة التعامل مع المشاركين في ظل تناقض واختالف طباعهم. 4

 الفرضيات واختبار البحث متغيرات وصف :الثالث المحور

 البحث:عرض وتحليل اراء عينة  .أوال

 يخص عناصر فيما االستبانة احتوتها التيالدراسة )استجابات( عينة  البيانات تحليل سيتم  

 متغيرا تنمية وتطوير الموهبة( بالموهبة،االحتفاظ  الموهبة،جذب  (بالمتمثلة  الموهبة إدارة

 متغيرا معتمدا. واالجتماعات الناجحة مستقال

 الموهبة: إدارةعناصر متغير حول  البحث عينة راءآ وتحليل عرض. 1

 إدارةعناصر االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف لمتغير  (:5جدول )ال

 N=  46لموهبة ا
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ا

 

ت
 

 التفاصيل
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االنحراف 

 المعياري

معامل 

االختالف 

% 

بة
ه
و
لم

 ا
ب

جذ
 

5 
تمكن ظروف العمل الجيدة واالجور المناسبة للشركة من جذب 

 المواهب المناسبة
3.89 1.386 35.62 

9 
تسعى الشركة الى البحث عن المواهب أثناء عملية االختيار من 

 وكفاءةعلى موظفين مؤهلين وذوي خبرة  أجل الحصول
3.72 1.259 33.84 

 29.14 1.128 3.87 لجذب الموظفين الموهوبين هابناء صورة جيدة عنلتسعى الشركة  3

6 
تضمن الشركة االمن الوظيفي لألفراد العاملين من اجل جذب 

 اصحاب المواهب
3.63 1.103 30.38 

1 
إلضافة إلى المرافق االجتماعية يعد التوازن بين العمل والحياة با

ا للموظفين  في هذه الشركة عامال  محفز 
3.61 1.201 33.26 

ا 4 ا تنظيمي ا جيد   29.79 1.141 3.83 المناسبة جذب المواهبل تضمن الشركة مناخ 

 32.08 1.203 3.75 المجموع

بة
ه
و
لم

با
ظ 

فا
حت

ال
ا

 

1 
فية التعامل نستخدم أسلوب القيادة الفعال والشركة حريصة على كي

 مع قضايا الموظفين
3.98 1.064 26.73 

1 
تعمل الشركة على بقاء صورتها بشكل جيد من اجل الحفاظ على 

 الموظفين الموهوبين
3.93 .929 23.63 

2 
لدى الشركة سياسة داخلية تساعد على رفع والء ومعنويات 

 الموظفين
3.70 1.171 31.64 

51 
لتالي الحفاظ تقدم الشركة فرص التدريب لتعزيز النمو الوظيفي وبا

 على الموظفين الموهوبين
3.87 1.204 31.11 

 36.07 1.277 3.54 يوجد في الشركة تقييم أداء فعال يعزز ثقة الموظف 55

 27.22 1.059 3.89 تسعى الشركة لضمان رضى الموظفين وتحفيزهم طوال الوقت 59

 29.32 1.117 3.81 المجموع
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 24.27 954. 3.98 التعلم والتطوير المناسبة الشركة استراتيجياتتضع  53

56 
تحدد الشركة الموظفين الذين يحتاجون إلى التعلم والتطوير 

 لذي يحتاجون إليه قبل إجراء التدريبومستوى التعلم والتطوير ا
4.07 .742 18.23 

 23.73 871. 3.67 معارف ومهارات جديدة الشركة باستمراريكتسب الموظفون في  51

 27.12 1.039 3.83 المهارات القيادية على محمل الجد الشركة تنميةتأخذ  54

 43.07 1.469 3.41 نؤمن الشركة بأن التعليم اإللكتروني له أهمية كبيرة 51

 34.13 1.263 3.70 نركز الشركة على تنمية مهارات العمل الجماعي 51

 28.01 1.056 3.77 المجموع

 29.84 1.125 3.77 المجموع العام للمتغير
 

لمتغير  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف يتضح من الجدول اعاله  

( 3.77)الموهبة قد بلغ  إدارةلعناصر ان الوسط الحسابي تبين  حيث الموهبة مجتمعة إدارةعناصر 

الذي عكسه  العينة اجابات افرادوبانسجام جيد في  االجابات،يدل على مستوى متوسط من وهو 

(، 29.84%قيمة معامل االختالف البالغة ) ما اكده هوو (1.125االنحراف المعياري الذي بلغ )

عن  اما الموهبة. إدارةعناصر بمتغير  من قبل الشركة المبحوثةم المتوسط ماوهذا يدل على االهت

 فقد كانت كاالتي: متفرقة عناصر ال

 وهو( 3.75) قد بلغ عنصرمن خالل الجدول اعاله تبين بان الوسط الحسابي لهذا ال جذب الموهبة: أ. 

اما  الموهبة،بعنصر جذب العينة  المتوسط ألفراديدل على االهتمام  متوسط،وسط حسابي 

يدل على االنسجام الجيد في اجابات افراد  وهذا (1.203)االنحراف المعياري لهذا البعد فقد بلغ 

 (.%32.08العينة، وما يؤيد ذلك هو معامل االختالف البالغ )

 (3.81)قد بلغ  عنصرتبين بان الوسط الحسابي لهذا ال اغالهمن خالل الجدول  :االحتفاظ بالموهبةب. 

اما  ،بالموهبةاالحتفاظ بعنصر متوسط يدل على االهتمام المتوسط ألفراد العينة وهو وسط حسابي 

يدل على االنسجام الجيد في اجابات افراد  وهذا( 1.117) االنحراف المعياري لهذا البعد فقد بلغ

 (.%29.32العينة، وما يؤيد ذلك هو معامل االختالف البالغ )

 قد بلغ عنصرتبين بان الوسط الحسابي لهذا ال اعالهول من خالل الجد :تنمية وتطوير الموهبة. ج

بعنصر تنمية وتطوير ألفراد العينة  العالييدل على االهتمام  جيدوهو وسط حسابي  (3.77)

وهذا يدل على االنسجام الجيد في  (1.056)اما االنحراف المعياري لهذا البعد فقد بلغ  الموهبة،

 (.%28.01هو معامل االختالف البالغ )اجابات افراد العينة، وما يؤيد ذلك 
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  :االجتماعات الناجحةحول  البحث عينة راءآ وتحليل عرض .2

االجتماعات (: االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف لمتغير 9جدول )ال

 N=46 الناجحة

ت
 

 التفاصيل
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

االختالف 

% 

 31.88 1.186 3.72 وبسيطتم التعرف على الغرض من االجتماع بشكل واضح لقد  5

 32.99 1.168 3.54 االفراد الذين يهمهم موضوع االجتماع حضروا كلهم 9

 24.94 988. 3.96 كان لدى جميع المشاركين الفرصة بالمشاركة وابداء الراي 3

 25.50 964. 3.78 فسي لالجتماعكان لدي وقتا كافيا ومعلومات كافيا إلعداد ن 6

 26.37 981. 3.72 رئيس االجتماع كان موفقا في تنفيذ االجتماع وعدم ضياع الوقت 1

 21.50 856. 3.98 لي االجتماع بالنسبةلقد فهمت ماذا تعني نتيجة  4

 22.39 1045. 4.93 ها في االجتماععرضتم التي  لألفكار االجتماع مدركارئيس كان  1

 28.22 1.081 3.83 م التعرف على ما هو مطلوب مني اثناء االجتماعلقد ت 1

 25.06 920. 3.67 االفكار عرضت بوضوح وقد فهمها جميع االعضاء 2

 26.00 996. 3.83 بوضوح مما هو المطلوب منه االعضاء فهم كل ختام االجتماع في 51

 30.27 1.087 3.59 استغرق االجتماع الوقت المناسب له 55

 28.22 1.081 3.83 ومن السهل متابعة تنفيذها واضحةاجندة االجتماع كانت  59

 28.63 1.088 3.80 التسهيالت الالزمة لالجتماع كانت متوفرة ومريحه 53

56 
المشاركة كانت موزعه على جميع االفراد بالتساوي حتى ان كل 

 فرد استغرق نفس الوقت في التعبير عن رايه
3.59 1.107 30.83 

 27.24 1.008 3.70 الخالفات بين االفراد بسرعه المشاحنات اوتم ازالة  51

 28.13 1.058 3.76 تم اتخاذ القرارات بطريقه عادله للجميع 54

 36.74 1.286 3.65 تعامل جميع االعضاء مع بعضهم باحترام 51

51 
الفرصة لرؤيه جميع اعضاء االجتماع من قاعة االجتماع تتيح 

 المساعدات السمعية والبصرية مريحهنت كانفس المكان و
3.57 1.328 37.19 

 35.50 1.349 3.80 المجموع العام للمتغير

( 3.83قد بلغ )الجتماعات الناجحة متغير الان الوسط الحسابي  يتضح من الجدول اعاله  

 هبينالعينة الذي  اجابات افرادوبانسجام جيد في  االجابات،على مستوى متوسط من هذا  ويدل

معامل االختالف البالغة  خالل قيمةتم تأكيده من وهو ما  (1.349االنحراف المعياري الذي بلغ )

االجتماعات بمتغير  م المتوسط من قبل الشركة المبحوثة(، وهذا يدل على االهتما%35.50)

 .الناجحة

 البحث: فرضيات اختبار .ثانيا

 إدارة عناصر بين والتأثير الرتباطا عالقةسنتعرف من خالل اختبار فرضيات البحث على   

 وكاآلتي: معتمد كمتغير الناجحةواالجتماعات  مستقل الموهبة كمتغير

 إدارة عناصر االرتباط بين اختبار عالقة سيتم :متغيرات البحث بين االرتباط فرضيات اختبار .1

االرتباط  لمعام استخدام عبر وذلك الفرضية عليها نصت التي الموهبة واالجتماعات الناجحة

كاالتي وتتفرع منها عدة فرضيات فرعية كما هو االولى الفرضية الرئيسية  انطلقت إذ بيرسون

  ادناه:موضح 
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للشركة المبحوثة كلما تبني االجتماعات الناجحة تحقيق  تزداد فرصالفرضية الرئيسة االولى: 

 :تيوتتفرع هذه الفرضية الى فرضيات فرعية وكاآل ،الموهبة إدارةالشركة 

 .جذب الموهبةالشركة المبحوثة كلما ازداد تبنيها ل االجتماعات الناجحةتزداد فرض تحقيق  -

 .لالحتفاظ بالموهبةللشركة المبحوثة كلما ازداد تبنيها  االجتماعات الناجحةتزداد فرض تحقيق  -

 .وتطوير الموهبة تبنيها لتنميةللشركة المبحوثة كلما ازداد  االجتماعات الناجحةتزداد فرض تحقيق  -

  N= 46(: عالقات االرتباط بين متغيرات البحث 3) جدولال

 الموهبة إدارةعناصر 
 الموهبة إدارة

 لمتغير المستقلا           

 جذب الموهبة االحتفاظ بالموهبة تنمية وتطوير الموهبة المتغير التابع

 اتاالجتماع كفاءه وفاعلية **0.640 **0.682 **0.456 **0.549

الموهبة مع متغير  إدارةارتباط ذات داللة معنوية لجميع عناصر  عالقةتوجد 

  (0.01( و )0.00معنوية )عند مستوى  االجتماعات الناجحة
 نوع العالقة

 ما يأتي:  اعاله يتضحمن خالل الجدول 

عناصر بين  (0.00) وجود عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة وذات داللة معنوية عند مستوى         

بوصفها متغيرا  معتمدا ، إذ بلغت االجتماعات الناجحة و بوصفه متغيرا  رئيسا  مستقال   الموهبة إدارة

وهذا يدل على أن الشركة مجتمع البحث تعتمد ( 0.640)** قيمة معامل االرتباط البسيط بينهما

ستسهم  التيفلسفة والمؤثرة في هذه ال العناصرمن خالل دراسة وتحليل  الموهبة إدارةعناصر  على

جذب ، وكل من )االجتماعات الناجحةبلغت قيمة معامالت االرتباط بين  اذ االجتماعاتفي نجاح 

( **0.682( بوصفها متغيرات فرعية مستقلة )تنمية وتطوير الموهبة، االحتفاظ بالموهبة، الموهبة

. وهذا يشير إلى (0.00( )0.01( )0.00)( على التوالي عند درجة ثقة **0.549( )**0.456)

 االجتماعات الناجحةوجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية بين المتغير التابع وهو 

 .)جذب الموهبة، االحتفاظ بالموهبة، تنمية وتطوير الموهبة(المستقلة  ثالثةوالمتغيرات الفرعية ال

باستخدام االنحدار  التأثير تفرضياسنتناول اختبار  اختبار فرضيات التأثير بين متغيرات البحث: .2

 واالجتماعات الناجحة،الموهبة  إدارةبين عناصر  (Simple Regression)الخطي البسيط 

 (B) معامل الميل الحدي( الختبار معنوية معادلة االنحدار وكذلك عرض قيم Fوجرى استخدام )

 متغير التي تطرأ على تالموهبة للتغيرا إدارة عناصرمن تفسير بة لقياس نس( 2Rومعامل التفسير)

 :وكاالتي الناجحة،االجتماعات 

االجتماعات الناجحة تحقيق  تزداد فرص) نصت الفرضية على :الثانيةاختبار الفرضية الرئيسة 

( وادناه معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط الموهبة إدارةللشركة المبحوثة كلما تبني الشركة 

 .االجتماعات الناجحة الموهبة في إدارةوالمستخدم في قياس تأثير 

 N=46 ةاالجتماعات الناجحالموهبة  إدارةعالقة التأثير بين متغير  :(6) جدولال

معامل 

 التفسير
2R 

 (Fقيمة )
كفاءه وفاعلية 

 االجتماعات

 المتغير المعتمد           

 

 B المحسوبة (%1الجدولية ) ر المستقل المتغي

 الموهبة ارةإد 0.640 30.484 7.31 0.409

            Df (1, 45) 

( وهي تمثل ميل معادلة B( )0.640ويتضح من النتائج الواردة اعاله انه قد بلغت قيمة )  

بمقدار وحدة واحدة  الموهبة إدارةمتغير عناصر ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة  ،االنحدار
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( المحسوبة F، أما قيمة )(64%ر )بمقدا متغير االجتماعات الناجحةيؤدي إلى تغير في قيمة 

( 7.31( الجدولية البالغة )Fمن قيمة ) ( وهي أكبر30.484ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت )

( ويعني ذلك ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط عند المسـتوى 0.01عند مستوى معنوية )

. االجتماعات الناجحةة معنوية  في لها تأثير ذو دالل الموهبة إدارة(، وهذا يشير الى أن 0.01)

( تفسر ما نسبتها الموهبة إدارةعناصرأن )( وهذا يعني 2R( )0.409معامل التفسير) بلغت قيمةو

 (%59.1)( أما المتبقية والبالغة االجتماعات الناجحة( من التغيرات التي تطرأ على )40.9%)

 حث. فتعود إلى مساهمة متغيرات أخرى غير موجودة في مخطط الب

ينعكس جذب الموهبة في تعزيز فرص ) الفرضية على تنص: الولىااختبار الفرضية الفرعية أ. 

وادناه معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط للشركة المبحوثة(  االجتماعات الناجحةتحقيق 

 .االجتماعات الناجحةفي  جذب الموهبةوالمستخدم في قياس تأثير 

 N=46االجتماعات الناجحة وجذب الموهبة بين متغير  عالقة التأثير :(1)جدول ال

 معامل التفسير
2R 

 (Fقيمة )
كفاءه وفاعلية 

 االجتماعات

 المتغير المعتمد                  

 

 B المحسوبة (%1الجدولية ) المتغير المستقل 

 جذب الموهبة 0.682 38.176 7.31 0.465

      Df (1, 45) 

( وهي تمثل ميل معادلة B( )0.682اردة اعاله انه قد بلغت قيمة )ويتضح من النتائج الو  

بمقدار وحدة واحدة  الموهبة إدارةمتغير عناصر ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة  ،االنحدار

( المحسوبة F، أما قيمة )(68.2%بمقدار ) متغير االجتماعات الناجحةيؤدي إلى تغير في قيمة 

( 7.31( الجدولية البالغة )Fمن قيمة ) ( وهي أكبر30.176قد بلغت )ألنموذج االنحدار البسيط ف

( ويعني ذلك ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط عند المسـتوى 0.01عند مستوى معنوية )

. االجتماعات الناجحةفي ذو داللة معنوية لها تأثير  جذب الموهبة(، وهذا يشير الى أن 0.01)

( %46.5) ( تفسر ما نسبتهجذب الموهبةأن )هذا يعني  (2R( )0.465معامل التفسير) بلغت قيمةو

فتعود  (%53.5) أما النسبة المتبقية والبالغة (االجتماعات الناجحةمن التغيرات التي تطرأ على )

 إلى مساهمة متغيرات أخرى غير موجودة في مخطط البحث. 

س االحتفاظ بالموهبة في تعزيز فرص الفرضية على )ينعك تنص :ثانيةاختبار الفرضية الفرعية الب. 

للشركة المبحوثة( وادناه معلمات أنموذج االنحدار الخطي البسيط االجتماعات الناجحة تحقيق 

 الناجحة.االجتماعات والمستخدم في قياس تأثير االحتفاظ بالموهبة في 

 N=46 االجتماعات الناجحةواالحتفاظ بالموهبة عالقة التأثير بين متغير  :(4) جدولال

 معامل التفسير
2R 

 (Fقيمة )
كفاءه وفاعلية 

 االجتماعات

 المتغير المعتمد                  

 

 B المحسوبة (%1الجدولية ) المتغير المستقل 

 االحتفاظ بالموهبة  0.456 11.528 7.31 0.208

      Df (1, 45) 

( وهي تمثل ميل معادلة B( )0.456ويتضح من النتائج الواردة اعاله انه قد بلغت قيمة )  

بمقدار وحدة واحدة  الموهبة إدارةمتغير عناصر ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة  ،االنحدار

( المحسوبة F، أما قيمة )(45.6%بمقدار ) متغير االجتماعات الناجحةيؤدي إلى تغير في قيمة 



 9152/ 5( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

943 

( 7.31( الجدولية البالغة )Fمن قيمة ) ( وهي أكبر11.528ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت )

( ويعني ذلك ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط عند المسـتوى 0.01عند مستوى معنوية )

. االجتماعات الناجحةله تأثير ذو داللة معنوية  في  االحتفاظ بالموهبة(، وهذا يشير الى أن 0.01)

( تفسر ما نسبتها تفاظ بالموهبةاالحأن )( وهذا يعني 2R( )0.208معامل التفسير) بلغت قيمةو

( أما النسبة المتبقية والبالغة االجتماعات الناجحة( من التغيرات التي تطرأ على )20.8%)

 ( فتعود إلى مساهمة متغيرات أخرى غير موجودة في مخطط البحث. 79.2%)

ة في تعزيز الفرضية على )ينعكس تنمية وتطوير الموهب تنص :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  ج.

للشركة المبحوثة( وادناه معلمات أنموذج االنحدار الخطي  الناجحة فرص تحقيق االجتماعات

 .االجتماعات الناجحة الموهبة فيالبسيط والمستخدم في قياس تأثير تنمية وتطوير 

 N=46االجتماعات الناجحة وعالقة التأثير بين متغير تنمية وتطوير الموهبة  :(1) جدولال

 التفسيرمعامل 
2R 

 (Fقيمة )
كفاءه وفاعلية 

 االجتماعات

 المتغير المعتمد                  

 

 B المحسوبة (%1الجدولية ) المتغير المستقل 

 تنمية وتطوير الموهبة 0.549 18.942 7.31 0.301

      Df (1, 45) 

مثل ميل معادلة ( وهي تB( )0.549ويتضح من النتائج الواردة اعاله انه قد بلغت قيمة )  

بمقدار وحدة واحدة  الموهبة إدارةمتغير عناصر ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة  ،االنحدار

( المحسوبة F، أما قيمة )(54.9%بمقدار )متغير االجتماعات الناجحة يؤدي إلى تغير في قيمة 

( 7.31ة البالغة )( الجدوليFمن قيمة ) ( وهي أكبر18.942ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت )

( ويعني ذلك ثبوت معنوية أنموذج االنحدار البسيط عند المسـتوى 0.01عند مستوى معنوية )

 االجتماعات. نجاحفي  لموهبة له تأثير ذو داللة معنوية(، وهذا يشير الى أن تنمية وتطوير ا0.01)

لموهبة( يفسر ما نسبته تنمية وتطوير اأن )( وهذا يعني 2R( )0.301) معامل التفسير بلغت قيمةو

( أما النسبة المتبقية والبالغة الناجحة من التغيرات التي تطرأ على )االجتماعات (30.1%)

 أخرى غير موجودة في مخطط البحث. ( فتعود إلى مساهمة متغيرات69.9%)
 

 والتوصيات واالستنتاجات الرابع: النتائج المحور

 النتائج: .أوال

الشركة اتبعت ممارسه فعاله في تحقيق اجتماعات ناجحة من خالل تبينها  ةإداراظهرت النتائج ان  .5

 الموهبة. إدارةلعناصر 

 إدارةاظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق قليلة في استجابات افراد العينة حول عناصر  .9

 الموهبة. إدارةالشركة تجاه عناصر  إدارةالموهبة وتدعم تلك النتائج حقيقة تقارب االهتمام من قبل 

 الموهبة،الموهبة متمثلة ب )جذب  إدارةاوضحت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية بين عناصر . 3

 إدارةوهذا يشير الى ان عناصر  ونجاح االجتماعات الموهبة(تنمية وتطوير  بالموهبة،االحتفاظ 

من خالل الدور الذي تؤديه الشركة وذلك  إدارةالموهبة اهمية بالغه في دعم نجاح االجتماعات لدى 

 االجتماعات.الموهبة في تعزيز فرص تحقيق نجاح  إدارةعناصر 

اذ كانت اعلى  ونجاح االجتماعات،الموهبة  إدارةتبين وجود عالقة ارتباط معنوية بين عناصر  .6

بة( االحتفاظ بالموه الموهبة،تنمية وتطوير  الموهبة، )جذبقيمة معامل ارتباط بينها حسب التوالي 
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الشركة قادرة على استقطاب الموهوبين كلما كانت قادرة على دعم  إدارةوهذا يشير الى كلما كانت 

اما اقل قيمة معامل ارتباط فهي االحتفاظ بالموهبة وهذا يدل على عدم اهتمام  االجتماعات.نجاح 

 بة.الموهالشركة بوضع البرامج والخطط والمحفزات التي من شانها االحتفاظ واستدامة 

الموهبة مجتمعة او منفردة لها تأثيرا ينعكس في تعزيز الفرص  إدارةتبين من النتائج ان لعناصر  .1

 االجتماعات.لتحقيق نجاح 

الشركة لها القدرة على عقد اجتماعات ناجحة ولها االثر االيجابي في تقدم  إدارةاظهرت النتائج ان  .4

اذ  الشركة،الموهبة في  إدارةالذي احدثته عناصر  الشركة ومواجه التحديات وهذا ناتج عن االثر

وذلك  بالموهبة(االحتفاظ  الموهبة،تنمية وتطوير  الموهبة، )جذبجاءت اعلى مساهمات التأثير من 

من خالل وضع اسس ثابتة وبرامج ومحفزات وخطط للتنمية والتطوير ولتوفير المناخ المناسب 

 ت.االجتماعاإلنجاز العمل باتجاه دعم نجاح 

 االستنتاجات: ثانيا.

الموهبة اال ان هذا المفهوم مازال غير واضح وقيد  إدارةلعناصر على الرغم من االهمية المتزايدة . 5

في المؤسسات على المستوى مفادها ان هنالك افتقار  حقيقةالتطور كما ان الواقع الحالي يشير الى 

غم الجهود المتميزة التي بذلها الباحثون ر المجال،حول التطور النظري والفكري في هذا المحلي 

 المجال.في هذا 

الحداثة لكونها تنظر  ما بعدالموهبة المفتاح الرئيسي لنجاح الشركات في عصر  إدارةعناصر تعد  .9

 واالبداع.اال االفراد على انهم المصدر الرئيسي للتطور 

االفراد الموهوبين الذين يمكن ان  الموهبة بقدرة الشركة على تنمية وتطوير إدارة عناصر تتعلق .3

 اهدافها.يساعدوا الشركة في تحقيق 

 التوصيات: ثالثا.

ضرورة بذل الشركة جهودا استثنائية نحو بناء استراتيجيات فعالة وشاملة وعملية بالشكل الذي  .5

تطور من االساسية التي من شانها والمواهب  وتطوير المهاراتتنمية االحتفاظ وجذب ويضمن 

 العاملين. توىمس

تعميق انظار الشركة الى ضرورة وضع خطط وبرامج واستراتيجيات قادرة على االحتفاظ . 9

 االجتماعات. نجاحبالموهبة بغية دعم 

 اعمال.الموهبة على انها استراتيجية  إدارةعناصر ضرورة النظر من قبل االدارات بالشركة الى  .3

عقد جلسات حواريه مع الموهوبين ومحاولة التغلب على الشركة الى ضرورة  إدارةتوجيه انظار  .6

 لهم.المعوقات التي تتعرض 

الموهبة وجعلها جزاء من ثقافتها وذلك  إدارةبعناصر توجيه انظار الشركة الى ضرورة االهتمام  .1

 نجاحا. أكثرفي رفع قدرة المدراء على جعل االجتماعات  ألهميتها

 لمناسب له وذلك الستغالل المواهب والمهارات التي يتمتع بها.وضع الشخص المناسب في المكان ا .4

 جديدة.القيام بعمليات تدريب وذلك لزيادة االنتاج وكسب قدرات ومعارف ومهارات  .1

التي يتمتع بها افراد الشركة االمر الذي  عناصر الموهبةجديدة التي من شانها دعم  تكنلوجياادخال  .1

 .ناجحة اجتماعاتتحقيق يزيد من فرص 
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