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The role of talent management dimensions to improve the 
quality of banking service 

An analytical study of the views of a sample of workers at Libyan 

commercial banks 

Abstract 

is a theme of talent management with great interest by the service 

organizations, including the production of different objectives, 

activities and operations because Machhdh business environment 

changes rapidly, and developments, and the current study dealt with 

one of the important aspects of a role that talent management 

dimensions through the dimensions 

of (development strategy - famine and keep - deployment and  

management - communication and empowerment) in improving the 

quality of banking service, Temtlt study the problem in answering the 

following question: Is there a role for the dimensions of talent 

management in improving the quality of banking services to banks 

commercial Jamahiriya and that dimensions of (speed - response - cost 

- security) ? The study aimed to find out the role of talent management 
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dimensions to improve the quality of banking service, The study 

population consisted of all employees commercial banks located in 

Murzuq totaling (164), while the total study sample (67) single and 

then rely on the questionnaire to collect data, and give each paragraph 

and weight listed according to the Likert scale quintet, and then the 

data using a program analysis (Spss) view to arriving at an appropriate 

sentence on a sample study in response to the paragraphs of the 

questionnaire and find out their attitudes, the study results showed a 

strong relationship between talent management dimensions and 

improve the quality of banking services were the most important 

recommendations need to pay attention to improving the quality of 

services banking through and attention to attracting and human 

resources development Organization of focus. 

Key Words: the quality, Talent Management, Commercial banks, 

Creativity, talent. 

 املقدمة: 

بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، وما  تزايد االهتمام جبودة اخلدمة يف الفرتة األخرية ، وذلك
صاحبه من تغريات اقتصادية ، حيث صار السعي وراء حتقيق اجلودة يف املؤسسات املصرفية مطلباً 
ضرورايً، وقد واجهت املؤسسات املصرفية ضغوطا لتحسني قيمة أنشطتها وخدماهتا وذلك ألن 

دة من اجل حتسني جودة اخلدمة املقدمة ، تعزيز الوضع التنافسي حيتاج إىل نفقات كبرية ووقفة جا
مبا يف ذلك الرتكيز على كافة مصاحل أصحاب العالقة وزايدة مستوى الرضي. وذلك للعمل على 

برز يف اآلونة األخرية اهتمام كبري يف اجملاالت األكادميية واملهنية على تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم، و 
ه إدارة املواهب يف سياق اخلدمة، ومت االعرتاف أبهنا تلعب حد سواء لتحليل الدور اهلام الذي تلعب

دورًا إجيابيًا ومفيدا، إن زايدة التشديد واالهتمام إبدارة املواهب من شأنه أن يساهم يف تقدمي 
خدمات أكثر جودة ، كما يساهم يف اخنفاض حاالت الفشل الناجتة عن وجود العديد من 
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جلميع أعضاء املنظمة ويف النهاية زايدة القيمة من خالل  اهلفوات اإلدارية مبا حيقق السعادة
 املواقف االجيابية والسلوك من قبل املوظفني بل وحتقيق أعلى مستوايت الرضا ألصحاب املصلحة.

 أوال: اإلطار العام 

 أ: مشكلـــــة البحث: 

كـــن يف املنظمـــة يعتـــل العنصـــر البشـــري يف املنظمـــة مـــن أهـــم األصـــول الـــ   تلكهـــا املنظمـــة ومـــا  ي
العنصــــر الفعــــال مــــن األفــــراد فأهنــــا تفتقــــر إىل الكفــــاءة واىل األداء املتميــــز، ونظــــراً ملــــا تشــــهد  بي ــــة 

املصـــرفية يف الوقـــت الاضـــر للكثـــري مـــن التحـــدايت الـــ  نت ـــت عـــن ضـــعف االهتمـــام  املنظمـــات
مـا عـن النظـر أو حـ   ابألسس واملعايري يف ممارسات الكثري من املنظمات ألنشطتها واالبتعاد نوعـاً 

التفكري ابملورد البشـري كأصـل تنمـوي منـتع وفعـال، ونظـرا ملـا تشـهد  املصـارف مـن اطيـة خـدماهتا 
والبعــد عــن االهتمــام بفــن اخلدمــة املصــرفية، فضــاًل عــن مــا حيصــل فيهــا مــن أعمــال يوصــف الكثــري 

ملهتمــني بضــرورة التفكــري منهــا أبهنــا أعمــال جمــردة مــن املبــادت، كــل تلــك الت ــاوزات أ رت اهتمــام ا
ابلطـــرق املناســـبة لضـــمان حتســـني األداء مـــن خـــالل إدارة املواهـــب، ممـــا دفعهـــا إىل التفكـــري بضـــرورة 
االهتمـــام بلاجمهـــا اخلاصـــة ابملـــورد البشـــري  وتعظـــيم األســـس القريبـــة مـــن أعماهلـــا، ســـعياً للتكيـــف 

 وضمان البقاء يف بي ة األعمال.

لسؤال التايل: هل ألبعاد إدارة املواهب دور يف حتسني ومن هنا جاءت مشكلة حبثنا يف ا
 جودة اخلدمة املصرفية ابملصارف التجارية الليبية؟ 

 أهداف البحث:  -ب 
 البحث تتمثل يف: أهدافمن خالل العرض السابق ملشكلة البحث ميكن القول أبن 

  يف حتسني جودة اخلدمة املصرفية .التعرف على دور أبعاد إدارة املواهب   -1
والقضاء على مجيع يف حتسني جودة اخلدمة املصرفية  التعرف على أبرز العوامل ال  تساهم  -2

 املشكالت مبا يؤمن حتسني األداء هبذ  املنظمات. 
اخلروج بنتائع وتوصيات رمبا تفيد املنظمة املبحوثة يف الوصول إىل حتقيق  أهدافها ابلكفاءة  -3

 وفعالية.
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 فرضيات البحث:  –جـ 

 لبحث على أربعة فرضيات هي: يقوم ا  

ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني اسرتاتي ية التطوير وحتسني جودة اخلدمة  – 1
 املصرفية .

ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني اجلذب واالحتفاظ وحتسني جودة اخلدمة  – 2
 املصرفية .

ية بني إدارة األداء بوصفها متغري مستقل  وحتسني ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائ - 3
 جودة اخلدمة املصرفية  بوصفة متغري اتبع .

ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني االتصال والتمكني بوصفه متغري مستقل   – 4
 وحتسني جودة اخلدمة املصرفية  بوصفه متغري اتبع  .

 أمهية البحث:  –د 

من حيوية موضوعة ونذرته النسبية يف األدبيات اإلدارية حسب اطالع  يكتسب البحث أمهيته
الباحثان بشكل عام واملنظمة املبحوثة بشكل خاص، ومن خالل التعرف على مفاهيم إدارة 
املواهب وجودة اخلدمة املصرفية  والتبصري أبمهية استكشاف الوضع القائم ألداء املنظمة يف الوقت 

يف تطوير وتنمية املوارد البشرية مبا يساعد على تقدمي خدمات مصرفية الراهن، وكذلك املسامهة 
ممتازة تساهم يف حتقيق الرضا لكافة األطراف ذات العالقة، فضال عن تقدمي جمموعة من 

 التوصيات املنبثقة من نتائع البحث وتطبيقها يف الواقع العملي.

 جمتمع وعينة البحث: -هـ 

)مصرف اجلمهورية  ث يف كافة العاملني ابملصارف الت ارية جمتمع البحث:  ثل جمتمع البح -1
الواقعة مبدينة مرزق والبالغ فرع ديسا، مصرف اجلمهورية فرع مرزق، مصرف مشال أفريقيا(  

 ( موظف .146عددهم )
( مفردة من جمتمع البحث أي 67عينة البحث:  ثلت يف عينة مث اختيارها عشوائيا بلغت ) -2

 تمع البحث.% من جم 46مبا يعادل 
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 مصطلحات الدراسة:  -و 

 عملية جذب واستقطاب واالحتفاظ ابلعاملني املوهوبني.إدارة املواهب : – 1
قدرة املصرف على االست ابة لتوقعات الزابئن ومتطلباهتم أو تعين جودة اخلدمة املصرفية:  – 2

 التفوق عليها.

 الدراسات السابقة:

نـوان: "إىل أي درجــة تـطبق إدارة املواهب يف قطاع ( بعـ2013دراسة )الرويلي وآخرون،  -1
 البنوك السـعـودي".

هدفت هذ  الدراسة إىل تقييم تطبيق إدارة املواهب يف قطاع البنوك السعودي وقد جاءت بناًء 
على التحول من املمارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية إىل إدارة املواهب ال  تتبعها املنظمات 

درجة تنافسيتها حمليًا ودوليًا كتبعة من تبعات العوملة. وضم جمتمع الدراسة البنوك العاملة يف  لزايدة
مدينة الرايض وضمت العينة بنكني حمليني وآخرين أجنبيني. وقد اعتمد الباحثون على أسلوب 

عرفة درجة وعي مقابلة العاملون يف املوارد البشرية يف البنوك األربعة جلمع البياانت وحتليلها لغرض م
إدارة املوارد البشرية مبفهوم إدارة املواهب ودرجة تطبيقها هلا يف البنوك السعودية. وقد خلصت 
نتائع الدراسة إىل أن إدارة املواهب ذات أمهية وترتبط بتدريب وتنمية املوارد البشرية، أيضاً أظهرت 

% من 75لتدريب يف البنوك األربعة أبن نتائع املقابلة ال   ت مع مدراء املوارد البشرية ومدراء ا
البنوك السعودية تنتهع سياسة جذب وتوظيف وتدريب وتطوير مواهب األفراد الاليني واحملافظة 
عليهم مجيعاً. وأوصت الدراسة بضرورة القيام مبزيد من الدراسات حول إدارة املواهب وربطها 

إبسرتاتي يات املنظمة وقياس أثر املتغريات  ابملخرجات وقياس األداء واجلودة ابإلضافة إىل ربطها
 البي ية على هذ  املواهب واألثر ال  ترتكه على املنظمة.

( بعنوان: "إدارة املواهب يف اثنتني من Abdul Nasir et. al. 2012دراسة ) -2
 “الشركات القيادية )الرائدة( يف ماليزاي 

املواهب، وحتديد الطرق املختلفة إلدارة هدفت هذ  الدراسة لفهم وفحص ممارسات مفهوم إدارة 
املواهب ال  تطبقها الشركات، وحتديد االختالفات يف هنع إدارة املواهب واملشاكل ال  ميكن أن 
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تعرتض تطبيق املفهوم وأخريًا التعرف على فعالية إدارة املواهب يف هذ  الشركات خصوصاً 
ن مجيع الشركات بدأت يف برامع إدارة املواهب والشركات املاليزية عموماً. وخلصت الدراسة إىل أ

نظرًا للضغط املتزايد من األعمال الداخلية واخلارجية، وذلك للنظرة اإلسرتاتي ية لكال الشركتني 
أبن إدارة املواهب تعتل دافعًا مهمًا للنمو ومصدرًا مهمًا للميزة التنافسية، بيد أن املمارسات ال 

 ة ملزيد من التعمق والدراسة.تزال غري انض ة  اماً وحباج

وأوصت الدراسة أبن تتبىن الشركات يف ماليزاي سياسة جديدة تبىن على بناء وحدة متخصصة 
إدارة املواهب تعىن بكافة النشاطات ال  تتعلق ابملوهوبني وتوضيح املفهوم بشكل أيسر للعاملني 

من دوران املواهب واحملافظة عليهم يف الشركات املاليزية. أيضًا ال بد من توفر اللامع ال  تض
وتدريبهم، وتطوير قدراهتم ليكونوا أكثر فعالية من ذي قبل، كما أن للتعويضات العادلة والوافز 
اجلذابة أثر كبري يف احملافظة عليهم ودفعهم لبذل كافة إمكاانهتم لتحقيق األهداف اإلسرتاتي ية 

 للشركات.

نوان: "دراسة إدارة املواهب كأداة اسرتاتيجية ( بعRani et. al.، 2012دراســة ) -3
 للمنظمات يف شركات تكنولوجيا املعلومات اهلندية املختارة"

كوظائف   –هدفت الدراسة إىل توضيح الكيفية ال  تنفذ هبا عمليات االستقطاب واالختيار 
مفهوم إدارة املواهب  وإدارهتا ضمن احملتوى التنظيمي وابلرتكيز على -تقليدية إلدارة املوارد البشرية

كإسرتاتي ية جديدة تضاف إىل إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتي ية. وأظهرت نتائع الدراسة أبن 
% من املبحوثني أكدوا أن الثقافة التنظيمية تعتل احملرك األساسي والقوي يف جذب املواهب 60

ظفني أن املكاف ات املالية % من املو 48اجلديدة وظهور مواهب دفينة يف املنظمات، أيضًا رأى 
% من املوظفني أن الراتب 57تلعب دوراً مهماً يف االحتفاظ ابملواهب بشكل عام، يف حني رأى 

% من املبحوثني أن األمان الوظيفي 52األساسي ميكن أن حيقق االحتفاظ ابملواهب، بينما رأى 
ع الدراسة أن عملية سوف حيقق احتفاظ ابملواهب خالل السنوات القادمة. ومن أبرز نتائ

التدريب والتطوير املستمرين حيققان ما   حتققه األمور املالية من حتفيز األفراد. أوصت الدراسة 
بضرورة االهتمام إبسرتاتي يات إدارة املواهب ال  ترتابط مع إسرتاتي يات إدارة املوارد البشرية  
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وليًة من خالل عمليات اإلحالل كاالستقطاب والتعيني والتدريب والتطوير إال أهنا أكثر مش
 )التعاقب( الوظيفي لتطوير قدرات وكفاءات قيادية ملواقع أكثر أمهية للمنظمة. 

(بعنوان:"دور إدارة املواهب Hanif and Yunfei 2013دراســـة ) -4
 The Role of Talent“" واسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية لالحتفاظ ابملواهب" 

Management and HR Generic Strategies for Retention 
Talents” 

أجريت هذ  الدراسة يف حماولة منها لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه إدارة املواهب البشرية 
ابلتزامن مع اسرتاتي يات إدارة املوارد البشرية يف احملافظة على املواهب داخل املنظمات، والد من 

رة املوارد البشرية من خالل تنفيذ سياسات التعاقب الوظيفي، دوران العمل، وحتقيق رؤية إدا
والعالمات الت ارية، وفعالية الوافز وبرامع التطوير املستخدمة، ابإلضافة إىل الدوار التقليدية 
إلدارة املوارد البشرية من استقطاب وتعيني وتدريب وتطوير وال  هلا أثر إجيايب يف جناح املنظمات. 

ان على االستبانة كأداة جلمع البياانت إلثبات هدف الدراسة وفرضياهتا أو نفيها، واعتمد الباحث
من مدراء األقسام والدوائر املختلفة يف كافة املستوايت  200ووزعت على عينة عشوائية قدرها 

اإلدارية، وأظهرت نتائع الدراسة ان الدور الذي تلعبه إدارة املواهب إاا هو جزٌء ال يت زأ من 
رتاتي يات العامة إلدارة املوارد البشرية، أي مبعىن أهنا تتكامل كل منها مع اآلخر فالسياسات اإلس

املطبقة يف كلتامها هي نفسها. وأوصت الدراسة أبنه يتوجب على القيادات اإلدارية من التنبه أبن 
ابلتدريب سياسة االحتفاظ ابملواهب أتيت نتي ة توفر رزمة من األجور املناسبة وحوافز تتعلق 

والتطوير، واالهتمام بتحقيق الرضا الوظيفي لدى املواهب من خالل مشاركتهم واخنراطهم يف رسم 
 اهلداف واإلسرتاتي يات وبناء مقدراهتم وكفاءاهتم ومعارفهم بشكل متواصل.

( بعنوان "أثر إدارة املواهب على امليزة التنافسية Ramadan، 2012دراسة ) -5
 ت الصغرية واملتوسطة احلجم"املستدامة يف الشركا

هتدف هذ  الدراسة لسد الثغرات الاصلة يف األدبيات النظرية املقدمة من خالل الرتكيز على 
حتليل العالقة بني إدارة املواهب وامليزة التنافسية املستدامة ملا يوفر  من أدلة جتريبية لطبيعة العالقة 
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ة واملتوسطة ال م يف كندا، وتشتمل الدراسة على واثرها على امليزة التنافسية للمنظمات الصغري 
استبانة وزعت على الشركات الصغرية واملتوسطة لقياس العالقة بني إدارة املواهب كمتغري مستقل 
وامليزة التنافسية املستدامة كمتغري اتبع، وأوضحت نتائع الدراسة أن إدارة املواهب ترتبط بشكل 

  يعين أن إدارة املواهب تعتل مصدر أساسي وحيوي يف حتقيق قوي مع إنتاجية املنظمة وهذا بدور 
امليزة التنافسية املستدامة، وقد أوصت الدراسة بضرورة إهتمام اإلدارة العليا ابملواهب ال   تلكها 
وكيفية إدارهتا جيدًا وعدم التفريط هبؤالء املوهوبني ألهنم مصدرًا قيمًا يف املساعدة على حتقيق 

   تسعى ورائها هذ  الشركات.التنافسية ال

 اثنيا: اجلانب النظري: 

 (:82، ص2013)متعب، حاجم، إدارة املواهب  –أ 

تعــد إدارة املواهــب مــن أهــم األســباب الداعمــة واألساســية لتحقيــق جناحــات عظميــة يف منظمــات 
( أبهنـــا الشـــخص Tansleyالعمـــل  وابلتـــان جيـــب أن نتعـــرف علـــى معـــىن املوهبـــة حيـــث عـــرف )

لديـــة قـــدرة غـــري عاديـــة فطريـــة أو مكتســـبة لعمـــل شـــيء مبـــدع وابرز. وابلتـــان  عرفـــت إدارة الـــذي 
املوهبـــة أبهنـــا: عمليـــة حتديـــد وتطـــوير وجـــذب وإبقـــاء اإلمكانيـــات املوجـــودة لـــدى األفـــراد املوهـــوبني 

 واستغالهلا ونشرها لألخريني لغرض حتقيق االستخدام املشرتك.

 هبة:أبعاد واسرتاتيجيات إدارة املو  –ب 

تطـــوير املوهبـــة: يعتـــل التطـــوير مـــن وجهـــة نظـــر البـــاحثني مـــن القضـــااي اهلامـــة يف جمـــال املـــوارد  – 1
البشرية فتطوير املواهب هو عبارة عن اجلهود ال  تبـذهلا املنظمـة  ـو تزويـد العـاملني ابلقـدرات الـ  

ني يف املنظمـة وجيعـل األفـراد حتتاج إليها املنظمة يف املستقبل وذلـك مبـا حيقـق اإلثـراء الـوظيفي للعـامل
أكثر أتهيال ومرونة للعمل يف األجل الطويل وابلتان يعد التطوير هو احـد أهـم األسـاليب للحفـاظ 

 .(Naji،2014)على املوارد البشرية 

اجلــذب واالحتفــاظ: يعــرف االســتقطاب أبنــه العمليــة الــ  مبقتضــاها يــتم البحــث عــن األفــراد  – 2
لوظائف الشاغرة يف املنظمة وميثل االحتفـاظ ابملوهبـة هـو العمليـة الـ  تركـز املؤهلني وجذهبم لشغل ا

(.كمـا يشـري 41،ص2009بشكل اسرتاتي ي على اإلبقاء علـى املوهبـة واحملافظـة عليهـا )حسـن، 



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

243 

 

( إىل االســـتقطاب أبنـــه عمليـــات البحـــث والدراســـة والتحـــري عـــن املـــوارد 52،ص2009)املغـــريب، 
هيــل ملــلء الوظــائف الشــاغرة والعمــل علــى جــذهبا واختيــار األفضــل منهــا البشــرية ذات الكفــاءة والتأ

 للعمل ابملنظمة.

(: هي عملية توفري ونشـر املـوارد الفعالـة مـن خـالل 71،ص2013النشر و اإلدارة )متعب،  – 3
 حتديد املهارات واخللات إلدارة العمل مبا ينس م مع الاجات التنظيمية.

( يشري  كني العاملني يف منظمات األعمال 18،ص2009ريب، االتصال والتمكني: )املغ – 4
إىل القوى ال  يكتسب األفراد من خالهلا القدرة على التصرف، فتزيد ثقتهم أبنفسهم، ويرتفع 
مستوى انتمائهم ووالئهم لتحمل املس ولية، إن مجيع املستوايت التنظيمية حتتاج إىل التدريب 

كني للعاملني فالتمكني يتحقق عندما تش ع اإلدارة العاملني والتنمية والتعريف بسلوكيات التم
على التفكري بطريقة رجال األعمال وليس بطريقة املوظفني وتقوم بدعمهم حيث يقوم التمكني 
على تنمية قدرات األفراد وفرق العمل ويساعد على مواجهة التحدايت مبا يسهم يف حتقق الكفاءة 

هوبني إىل  تع القادة خبلة يف االتصاالت وتوصيل الرسائل بكفاءة والفعالية كما حتتاج إدارة املو 
 وفعالية. 

 ب:  جودة اخلدمة املصرفية 

   (:26،ص2011على،) مفهوم جودة اخلدمة املصرفية – 1

تعتل اجلودة مثن الوصول إىل السوق لذا فان أهم القرارات ال  يتخذها رجال التسويق تتضمن  -
ال  تقدم للسوق املستهدف وجبودة عالية تفوق توقعات الزابئن،  حتديد مستوى جودة اخلدمة

( أن جودة اخلدمة املصرفية تتعلق بقدرة املصرف على اإليفاء بتوقعات الزبون أو payneويرى )
التفوق عليها وميكن مالحظة جودة اخلدمة من خالل قياس نتائع األداء وان جودة اخلدمة هلا 

 :مكوانن أساسيان 
ة الفنية )التقنية(: وهي نتائع عمليات اخلدمة، وهي تتمثل ابجلوانب الكمية للخدمة اجلود –أ 

 املصرفية.
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اجلودة الوظيفية )املهنية( : وهي البعد اإلجرائي يف شروط تفاعل الزبون مع مقدم اخلدمة  –ب 
 وهي تشري إىل الكيفية ال  تتم فيها عملية نقل اجلودة الفنية إىل الزبون.

  ( :40-38،ص2008)علي، لطيف،  جودة اخلدمة املصرفية معايري  - 2
إىل وجود عشرة معايري  (Kotler on Marketing أشار عديد من الكتاب وأمهها )

 يستخدمها الزبون لتقييم جودة اخلدمة :

االعتمادية: تشري إىل قدرة مقدم اخلدمة املصرفية على أداء اخلدمة املوعودة بشكل ميكن  -أ 
يها وبدرجة عالية من الدقة والصحة فالزبون يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث االعتماد عل

 االلتزام ابلوقت واألداء. 
 امللموسة: إظهار التسهيالت املادية مثل املعدات واألجهزة، واألفراد ووسائل االتصاالت. -ب  

ي يقدم له اخلدمة بكفاءة الكفاية )اجلدارة(: يشري دلك إىل امن الزبون يت ه إىل املصرف الذ -ج 
 وجدارة.

االتصاالت: تقدمي املعلومات الضرورية للزابئن حول طبيعة اخلدمة املقدمة والدور الذي يلعبه  -د 
 الزبون للحصول على اخلدمة املطلوبة.

 الكياسة: االحرتام ومراعاة املشاعر والصداقة بني مقدم اخلدمة والزبون. -هـ 
 دارة لتقدمي املساعدة املطلوبة للزابئن وإجياد اللول املناسبة ملشاكلهم.االست ابة: است ابة اإل -و 
املصداقية: يعد من األبعاد املهمة يف حتقيق جودة اخلدمة املصرفية ويقصد بة قدرة اإلدارة  -ز 

 على االلتزام واإليفاء ابلتزاماهتا وتعهداهتا  و الزابئن.
املبذول ملعرفة حاجات ورغبات الزبون ومواءمة اخلدمة معرفة وفهم الزبون: ويقصد به اجلهد  -ح 

 يف ضوء ذلك تلك املعرفة.
 األمان: يعين خلو املعامالت املصرفية من اخلطورة. -ط 
مدى توفر اخلدمة من حيث الزمان واملكان: أي إمكانية الوصول إىل اخلدمة والصول  -ي 

 عليها دون االنتظار.
 اثلثا: اجلانب العملي:

باحثان على املنهع الوصفي التحليلي يف إجناز البحث، كما مث االعتماد على تقاانت هـذا اعتمد ال
املنهع يف حتصيل مسـتلزماته مـن البيـاانت، والـ  مت حتصـيلها ابإلفـادة مـن اسـتمارة اسـتبانة مناسـبة، 
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يف أعدت من قبل الباحثان على وفق السياقات العلمية يف إعداد استمارات االستباانت ، ووقعت 
 حمورين على النحو األيت:

حتســـني جـــودة اخلدمـــة املصـــرفية  دور أبعـــاد إدارة املواهـــب  يف اشـــتمل علـــى املؤشـــرات، الـــ  تقـــيس 
  -التكلفــــة   -االســــت ابة    -ابملصــــارف الت اريــــة الليبيــــة وذلــــك أببعادهــــا املتمثلــــة يف ) الســــرعة 

 األمان(  

العتماد على التقاانت امليسرة يف اللانمع أما فيما خيص تقاانت التحليل اإلحصائي، فتم ا 
)التكرارات، والنسب امل وية، واألوساط السابية، واال راف املعياري،  ( لسابSPSSاجلاهز)

 واال دار البسيط  (.

)مصرف اجلمهورية فرع ديسا، مصرف   ثل جمتمع البحث يف كافة العاملني ابملصارف الت ارية و 
( موظف، 146الواقعة مبدينة مرزق والبالغ عددهم )ف مشال أفريقيا(  اجلمهورية فرع مرزق، مصر 

( مفردة من جمتمع البحث أي مبا 67و ثلت عينة البحث  يف عينة مث اختيارها عشوائيا بلغت )
 % من جمتمع البحث. 46يعادل 

 (:(Cronbach Alpha معامل الصدق و الثبات -أ

ة اداة الدراســــة قيــــاس مــــا هــــو مطلــــوب قياســــه يعــــرف صــــدق اداء الدراســــة ابنــــه " مــــدى اســــتطاع
(Steve،،2007 ،p8 كمــا يقصــد ابلصــدق " مشــول االســتبانة لكــل العناصــر الــ  جيــب ان ،)

تدخل يف التحليل من انحية، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من انحية اخرى حبيث تكون مفهومة لكـل 
دراسـة مـا يفـرتض اهنـا تقيسـه امـا من يستخدمها وهـو يتعلـق عمومـاً ابملـدى الـذى تقـيس فيـه اداة ال

الثبات فيعرف ابنه " مدى االتساق ىف عبارات اداة الدراسة، اما الصدق الظاهري وهو احد انـواع 
الصــدق فيعــىن " قــدرة املقيــاس علــى قيــاس مــا ينبغــي قياســه مــن خــالل النظــر اليــه وتفحــص مـــــــدى 

وقـد مت قيـاس  (،p114،Zabihollah،1996ختلفـة )مـــــالءمـــة بنــود  لـقـياس ابعـــــاد املتغري امل
الصـــدق الظـــاهري ألداة هـــذ  الدراســـة بتطبيـــق اداة الدراســــة علـــى عينـــة اســـتطالعيه مـــن مفــــردات 

( اســـتبياانً مت 67الدراســـة ممـــن تنطبـــق علـــيهم مواصـــفات افـــراد عينـــة الدراســـة حيـــث مت توزيـــع عـــدد)
دارة املصـارف وقـد كـان اهلـدف مـن هـذا االجـراء توزيعها عشـوائياً علـى افـراد اجملتمـع مـن العـاملني إب
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هو االطـالع علـى آرائهـم ومقرتحـاهتم حـول لغـة ووضـوح حمتـوى اداة الدراسـة، وقـد  ـت االسـتفادة 
ممــا ورد مــن مالحظــات واقرتاحــات وبــذلك مت التوصــل اىل الشــكل النهــائي ألداة الدراســة، كمــا قــام 

يف االســتبانة حــ  يــتم فهمهــا واالجابــة عنهــا  الباحــث إبرفــاق توضــيح لــبعا املصــطلحات الــواردة
ابلشكل الصحيح من قبل افـراد العينـة مـن العـاملني، وبعـد اسـتعادة اسـتمارة االسـتبانة قـام الباحـث 
حبســاب معــامالت الثبــات ابســتخدام معامــل الفــا كــرو نبــار لكــل حمــور مــن حمــاور اداة الدراســة مــن 

لك لبيان مدى االتسـاق يف االسـت اابت لكـل بنـود انحية وثبات اداة الدراسة من انحية اخرى وذ
املقيــاس، أي التأكــد مــن قيــاس كــل االجــزاء املكونــة لالســتبيان للشــيء نفســه، ومت حســاب معامــل 

ألســ لة االستقصــاء، وذلــك لبحــث مــدى ثبــات  (Cronbach Alpha)الصــدق و الثبــات 
 تحليل.أس لة االستبانة و مدى إمكانية االعتماد على هذ  األس لة يف ال

واخلاصة  ألسئلة االستقصاء (Cronbach Alpha)معامل الصدق والثبات : (1جدول رقم )
 جبودة اخلدمة املصرفية: هي قدرة املصرف على اإليفاء بتوقعات

 الزبون أو التفوق عليها . 
 معامل الثبات% عدد الفقرات المتغيرات ت

 0.943 5 تطوير الموهبة 1

 0.907 5 الجذب واالحتفاظ 2

 0.920 5 إدارة أداء الموهبة 3

 0.960 5 االتصال والتمكين 4

 0.823 10 جودة الخدمة المصرفية 5

 0.910 30 المجموع الكلي للفقرات 6

( وكـذلك قيمـة ألفـا جلميـع 0.5( يتضح أن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـار جتـاوزت)1من اجلدول رقم )
معـــامالت ذات داللـــة جيـــدة ألغـــراض البحـــث، (  ، وابلتـــان ميكـــن القـــول أهنـــا 0.910احملـــاور  )

 وميكن االعتماد عليها يف التحليل وتعميم النتائع.

 عرض نتائج البحث: -ج 

( الوسط السايب واال راف املعياري لقياس متغري تطوير املوهبة لدى 2يوضح اجلدول رقم ) – 1
( إذ جاءت 0.428)( واب راف معياري 3.78عينة البحث إذ بلغ متوسط إمجان العبارات )

ابملرتبة األوىل وذات أمهية نسبية مرتفعة مقارنة مع املتغريات األخرى، يش ع املصرف املوهوبني من 
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( 0.653( وا راف معياري )4.25خالل االهتمام بكافة أفكارهم ومقرتحاهتم بوسط حسايب )
ومة الت ديد اعتماد على يف حني جاءت ابملرتبة األخرية  تاز خطط تطوير األفراد ابستمرارية ودمي
( وا راف معياري 3.36التغري يف املعلومات اخلاصة ابلعمل والعاملني املوهوبني بوسط حسايب )

( مما يشري إىل ان االمهية 2( وجاءت بقية الفقرات حسب الرتتيب املبني ابجلدول رقم )0.283)
حتظى أبمهية نسبية منخفضة مقارنة النسبية لتطوير املوهبة وعالقتها بتحسني جودة اخلدمة املقدمة 

 مع املتغريات األخرى.

 (2جدول رقم )

 فقرات المتغير )تطوير الموهبة( ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 

تمتاااااا  ططاااااف تطاااااوير اةفاااااراد باساااااتمرارية 

وديمومااااة التجديااااد اىتماااااد ىلاااا  الت ياااار فااااي 

المعلوماااااااات الخاماااااااة بالعمااااااا  والعااااااااملين 

 الموهوبين.

3.36 0.283 

2 

تعتمااد ططااف تطااوير اةفااراد ىلاا  المعلومااات 

الشخصية للموظف، وسنوات الخدماة، وبياااات 

 أطرى

4.21 0.351 

3 
تااربف ا اات التعاااويت بخطااة تطااوير العااااملين 

 لضمان التناسب بين اةجور واةداء.
3.70 0.090 

4 

يساااهت المصاار  فااي مساااىدة الموهااوبين ىلاا  

أداء  تكاااوين ططاااف تطاااوير مساااتندة إلااا  طااار 

 الوظيفة

3.38 0.765 

5 
يشجع المصر  الموهوبين مان طا ل االهتماا  

 بكافة أفكارهت ومقترحاتهت.
4.25 0.653 

 0.428 3.78 الوسف الحسابي العا 

( إىل أنة قد بلغ وسط 3أما ابلنــسبة حملور اجلذب واالستقطــاب فيشري اجلدول رقم ) – 2
إذ جاءت ابملرتبة األوىل فقرة تستقطب منظم  ( 0.896( وا راف معياري )3.47حسايب )

( وا راف 3.76األفراد املوهوبني بسهولة مقارنة ابملنظمات األخرى بوســــــط حسايب بلغ )
( وذات أمهية نسبية مرتفعة مقارنة مع املتغريات األخرى يف حني جاءت ابملرتبة 0.865معيــــاري )

لالستقطاب اخلارجي للموهبة مقارنة ابالستقطاب  األخرية ختصص املنظمة نسبة م وية عالية
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(  وجاءت بقية الفقرات 1.569( وا راف معياري )3.30الداخلي بوسط حسايب بلغ )
( مما يشري إىل أمهية اجلذب واالحتفاظ وعالقتها بتحسني 3حسب الرتتيب املبني ابجلدول رقم )

 جودة اخلدمة املصرفية املقدمة.
 (3جدول رقم )

 لمتغير )الجذب واالحتفاظ (فقرات ا ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
تعتمااد من متااي ىلاا  طبيعااة الوظااااف وأدوارهااا ىنااد 

 استقطاب الموهبة
3.44 0.785 

2 
تخصااال المن ماااة اسااابة مةوياااة ىالياااة ل ساااتقطاب 

 الخارجي للموهبة مقاراة باالستقطاب الداطلي.
3.30 1.569 

3 
موهاوبين بساهولة مقارااة تستقطب من متي اةفاراد ال

 بالمن مات اةطرى
3.76 0.865 

4 
تضع من متاي بارامو ومحفا ات الساتقطاب الموهباة 

 بنجاح.
3.46 1.009 

5 
تمتلااااظ من متااااي معلومااااات متكاملااااة ىاااان المسااااار 

 الوظيفي للعاملين الموهوبين
3.42 0.254 

 0.896 3.47 الوسط الحسابي العام

السايب واال راف املعياري لقياس متغري إدارة أداء املوهبة ( الوسط 4يوضح اجلدول رقم ) - 3
( إذ 0.826( واب راف معياري )3.38لدى عينة البحث إذ بلغ متوسط إمجان العبارات )

جاءت ابملرتبة األوىل  تلك منظم  القدرة على حتديد إجراءات األداء بشكل معروف من قبل 
( وذات أمهية نسبية مرتفعة 0.456وا راف معياري ) (3.56العاملني املوهوبني بوسط حسايب )

مقارنة مع املتغريات األخرى يف حني جاءت ابملرتبة األخرية  تلك منظم  القدرة على احملافظة و 
( وجاءت 0.345( وا راف معياري )3.18حتسني أداء املوهبة بشكل كبري بوسط حسايب )

( مما يشري إىل أمهية إدارة أداء املوهبة وعالقتها 4قم )بقية الفقرات حسب الرتتيب املبني ابجلدول ر 
 بتحسني جودة اخلدمة املصرفية املقدمة.

 (4جدول رقم )
 فقرات المتغير )إدارة أداء الموهبة( ت

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
تمتلااظ من متااي القاادرة ىلاا  تااوفير اةماان الاا    

 للعاملين في كافة اةقسا 
3.34 1.177 
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2 

تمتلااظ من متااي القاادرة ىلاا  و ااع أو ان ةهاادا  

العااااملين الموهاااوبين بشاااك  مختلاااف اساااتناد الااا  

 معايير معروفة من قبلهت.

3.55 0.587 

3 
تمتلظ من متي القادرة ىلا  تحدياد إجاراءات اةداء 

 بشك  معرو  من قب  العاملين الموهوبين.
3.56 0.456 

4 
سااين تمتلااظ من متااي القاادرة ىلاا  المحاف ااة و تح

 أداء الموهبة بشك  كبير  .
3.18 0.345 

5 
تسهت ا ت تقييت اةداء في من متاي فاي طلاا جاااب 

 كبير من االطمةنان لي
3.28 1.567 

 0.826 3.38 الوسط الحسابي العام

( الوسط السايب واال راف املعياري لقياس متغري االتصال والتمكني 5يوضح اجلدول رقم ) -4
( إذ 0.844( واب راف معياري )3.32بلغ متوسط إمجان العبارات )لدى عينة البحث إذ 

جاءت ابملرتبة األوىل  تلك املنظمة تصورا واضحا للعمل اتركة اهلامش األكل للعاملني املوهوبني 
( وذات أمهية نسبية مرتفعة مقارنة مع 0.895( وا راف معياري )3.46بوسط حسايب )

ابملرتبة األخرية حترص املنظمة  على ضرورة تكافؤ السلطة مع املتغريات األخرى يف حني جاءت 
( 0.457( وا راف معياري )3.20املسؤولية عند تفويا بعا الصالحيات بوسط حسايب )

( مما يشري إىل أمهية االتصال 5وجاءت بقية الفقرات حسب الرتتيب املبني ابجلدول رقم )
 ة.والتمكني وعالقتها بتحسني جودة اخلدمة املقدم

 (5جدول رقم )

 فقرات المتغير )االتصال والتمكين ( ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
تمتلظ من متي القدرة ىلا  تاوفير االتصااالت المناسابة 

 بين العاملين الموهوبين والمشرفين
3.22 0.543 

2 
تحااارل المن ماااة  ىلااا   ااارورة تكااااف  السااالطة ماااع 

 .المس ولية ىند تفويت بعت الص حيات
3.20 0.457 

3 
تمتلااظ المن مااة تصااورا وا ااحا للعماا  تاركااة الهااام  

 اةكبر للعاملين الموهوبين.
3.46 0.895 

4 
تعماا  من متااي ىلاا  تشااجيع الموهااوبين بمااا يسااهت فااي 

 طلا العديد من الفرل أمامها.
3.40 0.543 

5 
تعم  المن مة ىل  االىتناء بتوفير ك  مااهو مان نا ا  

 ىلة.طلا بيةة اتصاالت فا
3.36 1.786 

 0.844 3.32 الوسط الحسابي العام
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متغري جودة اخلدمة املصرفية: أما متغري جودة اخلدمة املصرفية فقد حقق وسط حسايب بلغ   – 5
( إذ حقــــقت الفــــــقرات أوســـــــاط حــــــساـبــــية تــــراوحـــــت 0.995( وانـــــحراف معــــــياري )2.84)

( حيث جاءت 1.872 – 0.125( واب رافات معيارية تراوحت بني )3.45 – 2.10بني )
( 3.45فقرة عند مواجهة مشكلة يطم نين املصرف ويساعد يف حلها أبعلى وسط حسايب بـــلغ )

( وذات أمهية نسبية مرتفعة مقارنة مع املتغريات األخرى بينما حصلت الفقرة 1.123وا راف )
( يف حني 0.991( وا راف بلغ )2.10يحة من أول مرة بوسط )يؤدي املصرف اخلدمة الصح

جاءت بقية الفقرات كما هو موضح ابجلدول مما يشري إىل اخنفاض مستوى الرضا عن اخلدمات 
 املصرفية املقدمة.

 (6جدول رقم )
 فقرات المتغير )جودة الخدمة المصرفية( ت

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
  معاااادات تساااااير العصاااار يتااااوافر لاااادى المصاااار

 وتكنولوجيا حديثة.
2.95 1.872 

 1.213 3.11 يتمي  العاملون بحسن الم هر وأااقة الملبس. 2

 1.112 3.00 العاملون بالمصر  لديهت االستعداد الداات للمساىدة. 3

4 
يمكنااظ أن تشااعر باةمااان ىنااد التعاماا  مااع مااوظفي 

 المصر .
2.28 0.125 

 0.316 2.52 تا ون بالسلوك المهذب.العاملون بالمصر  يم 5

 0.325 2.87 يضع المصر  مصلحتي في أوليات اهتمامات . 6

 0.991 2.10 ي دي المصر  الخدمة الصحيحة من أول مرة. 7

 1.121 3.06 يحدد المصر  وقت ااجا  الخدمة بدقة. 8

9 
ىند مواجهة مشاكلة يطمةنناي المصار  ويسااىد فاي 

 حلها.
3.45 1.123 

 1.752 3.13 تفظ المصر  بسج ت دقيقة.يح 10

 0.995 2.84 الوسط الحسابي العام

 ج: عرض العالقة بني متغريات البحث وحتليلها:
 (7جدول رقم )

 أبعاد إدارة المواهب المت ير

جودة 

الخدمة 

 المصرفية

 إدارة أداء الموهبة الجذب واالحتفاظ تطوير الموهبة
االتصال 

 والتمكين

0.74** 0.71* 0.65* 0.58* 
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                                                         p<=0.05 **p<=0.01* 

( نتائع حتليل معامالت االرتباط لسبريمان إذ يشري إىل وجود عالقة 7يظهر اجلدول رقم ) - 1
وعند ( 0.74ارتباط بني تطوير املوهبة وحتسني جودة اخلدمة املصرفية إذ بلغ معامل االرتباط )

( مما يشري إىل وجود عالقة ارتباط p<=0.01اختبار املعنوية وجد أهنا معنوية حتت مستوى )
طردية وقوية ومعنوية بني تطوير املوهبة وجودة اخلدمة املصرفية لدى أفراد عينة البحث مما يعين 

هبة رفا الفرضية ال  تنص على ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني تطوير املو 
وجودة اخلدمة املصرفية وقبول الفرضية ال  تنص على توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية 

 بني تطوير املوهبة وجودة اخلدمة املصرفية.

( نتائع حتليل معامالت االرتباط لسبريمان إذ يشري إىل وجود عالقة 7يظهر اجلدول رقم ) - 2
جودة اخلدمة املصرفية إذ بلغ معامل االرتباط  ارتباط بني اجلذب واالحتفاظ للموهبة وحتسني

( مما يشري إىل وجود p<=0.05( وعند اختبار املعنوية وجد أهنا معنوية حتت مستوى )0.71)
عالقة ارتباط طردية وقوية ومعنوية بني اجلذب واالحتفاظ للموهبة وجودة اخلدمة املصرفية لدى 

تنص على ال توجد عالقة معنوية ذات داللة أفراد عينة البحث مما يعين رفا الفرضية ال  
إحصائية بني اجلذب واالحتفاظ وجودة اخلدمة املصرفية وقبول الفرضية ال  تنص على توجد 

 عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني اجلذب واالحتفاظ وجودة اخلدمة املصرفية.

مان إذ يشري إىل وجود ( نتائع حتليل معامالت االرتباط لسبري 7كما يظهر اجلدول رقم )  – 3
عالقة ارتباط بني إدارة أداء املوهبة وحتسني جودة اخلدمة املصرفية إذ بلغ معامل االرتباط 

( مما يشري إىل وجود p<=0.05( وعند اختبار املعنوية وجد أهنا معنوية حتت مستوى )0.65)
مة املصرفية لدى أفراد عينة عالقة ارتباط طردية وقوية ومعنوية بني إدارة أداء املوهبة وجودة اخلد

البحث مما يعين رفا الفرضية ال  تنص على ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني 
إدارة أداء املوهبة وجودة اخلدمة املصرفية وقبول الفرضية ال  تنص على توجد عالقة معنوية ذات 

 ية.داللة إحصائية بني إدارة أداء املوهبة وجودة اخلدمة املصرف
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( نتائع حتليل معامالت االرتباط لسبريمان إذ يشري إىل وجود 7كما يظهر اجلدول رقم )  - 4
عالقة ارتباط بني االتصال والتمكني وحتسني جودة اخلدمة املصرفية إذ بلغ معامل االرتباط 

( مما يشري إىل وجود p<=0.05( وعند اختبار املعنوية وجد أهنا معنوية حتت مستوى )0.58)
قة ارتباط طردية وقوية ومعنوية بني االتصال والتمكني وجودة اخلدمة املصرفية لدى أفراد عينة عال

البحث مما يعين رفا الفرضية ال  تنص على ال توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني 
ات االتصال والتمكني وجودة اخلدمة املصرفية وقبول الفرضية ال  تنص على توجد عالقة معنوية ذ

 .داللة إحصائية بني االتصال والتمكني وجودة اخلدمة املصرفية

( يتضح قوة العالقة بني أبعاد إدارة املواهب كمتغري مستقل 7من خالل اجلدول رقم ) - 5
( من التغري الاصل يف جودة اخلدمة 0.67وجودة اخلدمة املصرفية كمتغري اتبع حيث أن )

 ( يرجع لعوامل أخرى.0.33واهب وان )املصرفية يعود إىل أبعادة إدارة امل

 رابعا: النتائج والتوصيات 

 أ: النتائج:

( وهذا يعين انه كلما كان هناك 3.78حقق متغري تطوير املوهبة وسطا حسابيا عاما بلغ ) – 1
مستوى عان من االهتمام بتطوير املوهبة كلما أدى ذلك إىل حتسني مستوى اخلدمة املقدمة وقد 

ري الرتتيب األول يف درجة أمهيته من وجهة نظر عينة البحث يف زايدة وحتسني احتل هذا املتغ
 مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة قياسا ببقية املتغريات. 

( وهذا يعين انه كلما كان 3.47حقق متغري اجلذب واالحتفاظ وسطا حسابيا عاما بلغ )  - 2
وهبة كلما أدى ذلك إىل حتسني مستوى هناك مستوى عان من االهتمام ابجلذب واالحتفاظ ابمل

اخلدمة املقدمة وقد احتل هذا املتغري الرتتيب الثاين  يف درجة أمهيته من وجهة نظر عينة البحث يف 
 زايدة وحتسني مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة قياسا ببقية املتغريات. 

ذا يعين انه كلما كان هناك ( وه3.38حقق متغري إدارة أداء املوهبة وسطا حسابيا عاما بلغ ) -3
مستوى عان من االهتمام إدارة أداء املوهبة كلما أدى ذلك إىل حتسني مستوى اخلدمة املقدمة 
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وقد احتل هذا املتغري الرتتيب األول يف درجة أمهيته من وجهة نظر عينة البحث يف زايدة وحتسني 
 مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة قياسا ببقية املتغريات. 

( وهذا يعين انه كلما كان 3.32حقق متغري االتصال والتمكني وسطا حسابيا عاما بلغ ) - 4
هناك مستوى عان من االهتمام ابالتصال والتمكني كلما أدى ذلك إىل حتسني مستوى اخلدمة 
املقدمة وقد احتل هذا املتغري الرتتيب الرابع يف درجة أمهيته من وجهة نظر عينة البحث يف زايدة 

 سني مستوى اخلدمة املصرفية املقدمة قياسا ببقية املتغريات. وحت

( مما يشري إىل 2.84أما عن جودة اخلدمة املصرفية فقد حقق هذا املتغري وسطا حسابيا ) – 5
ان هناك مستوى خدمات مصرفية ضعيف وهذا لنقص االهتمام ابلعنصر البشري داخل هذ  

مامات ال  توليها املنظمة يف إطار سعيها  و حتقيق املنظمات وعدم إعطائه األولوية يف االهت
 أهدافها.

اختلت فرضيات البحث ابالعتماد على ارتباط الرتب لسبريمان ومبا يؤمن الوقوف على  -6
طبيعة العالقة بني املتغريات املستقلة )أبعاد إدارة املواهب( واملتغري التابع )جودة اخلدمة املصرفية (، 

 كس وجود عالقة معنوية وقوية بني املتغريات السالفة الذكر.وجاءت النتائع لتع

 ب: التوصيات:

ضرورة العمل على حتسني جودة اخلدمة املصرفية من خالل االهتمام بتطوير املواهب  – 1
 واجتذاب املواهب البشرية الكفؤة، وتوفري بي ة جيدة هلم واحتضاهنم وتش يع هذ  املواهب.

إدارة املواهب البشرية ومكوانهتا وذلك من خالل عقد العديد من  العمل على إيضاح أمهية – 2
اللقاءات من ورش عمل ومؤ رات وندوات مبا خيلق بي ة تنافسية بني األفراد تش ع وحتفز 

 املوهوبني منهم .
إعطاء مزيد من االهتمام لألفراد املوهوبني من خالل حتفيزهم والسماح هلم ابملشاركة يف  – 3

مع االهتمام بتقدمي التدريب املستمر هلم مبا ينعكس إجيااب على مستوى تقدميهم  صناعة القرار
 للخدمة.
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ضرورة العمل على البحث عن األفراد املوهوبني واكتشافهم وإدارة أدائهم من خالل حتديد  - 4
نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل على معاجلة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة كضمان لتحقيق 

 ة املنظمة.فاعلي
تطوير وحتديث املعايري وذلك من خالل ضرورة االهتمام بتحسني جودة اخلدمات املصرفية   - 5

مبا فيها من تطوير وجذب املواهب مبا يساهم  املطلوبة ملدخالت جودة اخلدمة املصرفية  وخمرجاهتا
 يف حتقيق التميز يف تقدمي اخلدمة.
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 امللخص
حيظــــى موضــــوع إدارة املواهــــب ابهتمــــام ابلــــغ مــــن قبــــل املنظمــــات اخلدميــــة منهــــا واإلنتاجيــــة علــــى 

بســـبب مـــا تشـــهد   بي ـــة األعمـــال مـــن تغـــريات وتطـــورات اخـــتالف أهـــدافها وأنشـــطتها وعملياهتـــا  
سريعة، وقـد تناولـت الدراسـة الاليـة احـد اجلوانـب املهمـة وهـو دور أبعـاد إدارة املواهـب مـن خـالل 

االتصـــــال  –النشـــــر واإلدارة  -اجلـــــذب واالحتفـــــاظ   –أبعادهــــا املتمثلـــــة يف )اســـــرتاتي ية التطـــــوير 
صـرفية ، و ثلــت مشـكلة الدراســة يف اإلجابـة علــى الســؤال والتمكـني(  يف  حتســني جـودة اخلدمــة امل

اآليت: هل يوجـد دور ألبعـاد إدارة املواهـب  يف  حتسـني جـودة اخلدمـة املصـرفية ابملصـارف الت اريـة 
األمـــان( ه وهـــدفت   -التكلفـــة   -االســـت ابة    -الليبيـــة وذلـــك أببعادهـــا املتمثلـــة يف ) الســـرعة 

إدارة املواهــــب يف  حتســــني جــــودة اخلدمــــة املصــــرفية، وتكــــون جمتمــــع  الدراســــة إىل معرفــــة دور أبعــــاد
الدراسـة مــن كافــة العــاملني ابملصـارف الت اريــة الواقعــة مبدينــة مـرزق )مصــرف اجلمهوريــة فــرع ديســا، 

(  بينمــا بلغــت عينــة 164مصــرف اجلمهوريــة فــرع مــرزق، مصــرف مشــال أفريقيــا(  والبــالغ عــددهم )
عتماد على االسـتبانة جلمـع البيـاانت، وأعطيـت لكـل فقـرة وزان مـدرجا ( مفردة ومث اال67الدراسة )

( بقصـد التوصـل إىل SPSSوفق مقياس ليكرت اخلماسي، ومث حتليل البياانت ابستخدام بـرانمع )
الكم املناسب على است ابة عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومعرفة اجتاهاهتم، وأظهرت نتائع 

يـــة بـــني أبعـــاد إدارة املواهـــب وحتســـني جـــودة اخلدمـــة املصـــرفية وكانـــت أهـــم الدراســـة وجـــود عالقـــة قو 
التوصــيات ضــرورة االهتمــام بتحســني جــودة اخلــدمات املصــرفية وذلــك مــن خــالل الرتكيــز واالهتمــام 

 ابستقطاب و تطوير املوارد البشرية  ابملنظمة .
دمـــة املصـــرفية، املصـــارف جـــودة اخل –اجلـــودة  –إدارة املواهـــب  -)املوهبـــة  الكلمـــات املفتاحيـــة:

 الت ارية(.



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

257 

 

 

 السادة األفاضل/............................................

.. وبعد.تحية طيبة  

 يط سيادتكم أبن الباحثان يقومان إبعداد دراسة بعنوان دور أبعاد إدارة املواهب يف حتسني 
لدراسة هو حماولة قياس دور أبعاد إدارة املواهب جودة اخلدمة املصرفية علمًا أبن اهلدف من هذ  ا

واملتمثلة يف )تطوير املوهبة، اجلذب واالحتفاظ، إدارة أداء املوهبة، االتصال والتمكني( على 
حتسني جودة اخلدمة املصرفية، والوصول إىل نتائع تساهم ىف الرفع من مستوى تقدمي اخلدمة 

 اء دوراً كبرياً ىف املسامهة الستكمال هذا العمل.وبذلك ستكون إلجاابتكم على أس لة االستقص

 ونفيدكم أبن ما ستدلون به من إجاابت لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
 ولكم كل الشكر والتقدير

( أمام اإلجابة اليت تراها مناسبة:√اواًل: الرجاء التكرم بوضع عالمة )  

مكانيات املوجودة لدى األفراد املوهوبني عملية حتديد وتطوير وجذب وإبقاء اإل إدارة املوهبة:
 واستغالهلا ونشرها لألخريني لغرض حتقيق االستخدام املشرتك.

 العبارات ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

 موافق

 بشدة

 أوال: تطوير الموهبة

 

1 

تمتا  ططف تطاوير اةفاراد 

باساااااااااتمرارية وديموماااااااااة 

التجديد اىتمااد ىلا  الت يار 

علومااااات الخامااااة فااااي الم

بالعماااااااااااااا  والعاااااااااااااااملين 

 الموهوبين.
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2 

تعتمد ططف تطوير اةفاراد 

ىلاا  المعلومااات الشخصااية 

للموظاااااااااااف، وسااااااااااانوات 

 الخدمة، وبيااات أطرى

     

3 

تربف ا ت التعاويت بخطاة 

تطااااوير العاااااملين لضاااامان 

التناسااااااب بااااااين اةجاااااااور 

 واةداء.

     

4 

يساااااااهت المصااااااار  فاااااااي 

  مسااااىدة الموهاااوبين ىلااا

تكوين ططف تطوير مستندة 

 إل  طر  أداء الوظيفة

     

5 

يشجع المصر  الموهوبين 

مااان طااا ل االهتماااا  بكافاااة 

 أفكارهت ومقترحاتهت.

     

 ثاايا: الجذب واالحتفاظ

6 

تعتمد من متي ىلا  طبيعاة 

الوظااااااف وأدوارهااااا ىنااااد 

 استقطاب الموهبة

     

7 

تخصاااال المن مااااة اساااابة 

اب مةويااااة ىاليااااة ل سااااتقط

الخااارجي للموهباااة مقارااااة 

 باالستقطاب الداطلي.

     

8 

تساااتقطب من متاااي اةفاااراد 

الموهااوبين بسااهولة مقاراااة 

 بالمن مات اةطرى

     

9 

تضااااااع من متااااااي باااااارامو 

ومحفاااااااا ات السااااااااتقطاب 

 الموهبة بنجاح.

     

10 

تمتلاااظ من متاااي معلوماااات 

متكاملاااااااة ىااااااان المساااااااار 

الاااااااااااااوظيفي للعااااااااااااااملين 

 الموهوبين

     

 الثا: إدارة أداء الموهبةث

11 

تمتلظ من متي القادرة ىلا  

تااااااااوفير اةماااااااان الاااااااا    

 للعاملين في كافة اةقسا 
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12 

تمتلظ من متي القادرة ىلا  

و ااااااااع أو ان ةهاااااااادا  

العاااملين الموهااوبين بشااك  

مختلااف اسااتناد الاا  معااايير 

 معروفة من قبلهت.

 

 
    

13 

تمتلظ من متي القادرة ىلا  

ءات اةداء تحدياااااااد إجااااااارا

بشاااك  معااارو  مااان قبااا  

 العاملين الموهوبين.

     

14 

تمتلظ من متي القادرة ىلا  

المحاف اااااة و تحساااااين أداء 

 الموهبة بشك  كبير  .

     

15 

تسااهت ا اات تقياايت اةداء فااي 

من متاااي فاااي طلاااا جاااااب 

 كبير من االطمةنان لي

     

 رابعا: االتصال والتمكين

16 

 تمتلظ من متي القادرة ىلا 

تااوفير االتصاااالت المناساابة 

بااااين العاااااملين الموهااااوبين 

 والمشرفين

     

17 

تحاااارل المن ماااااة  ىلااااا  

 اارورة تكاااف  الساالطة مااع 

المساااا ولية ىنااااد تفااااويت 

 بعت الص حيات.

     

18 

تمتلاااااظ المن ماااااة تصاااااورا 

وا ااااااحا للعماااااا  تاركااااااة 

الهااااام  اةكباااار للعاااااملين 

 الموهوبين.

     

19 

تعم  من متي ىلا  تشاجيع 

لموهاااوبين بماااا يساااهت فاااي ا

طلاااا العدياااد مااان الفااارل 

 أمامها.

     

20 

تعمااااااا  المن ماااااااة ىلااااااا  

االىتناااء بتااوفير كاا  ماااهو 

ماااااان ناااااا ا  طلااااااا بيةااااااة 

 اتصاالت فاىلة
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 ( أمام اإلجابة اليت تراها مناسبة:√الرجاء التكرم بوضع عالمة )اثنياً: 
 بتوقعات الزبون أو التفوق عليها  جودة اخلدمة املصرفية : هي قدرة املصرف على اإليفاء

 العبارات ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 

يتااوافر لاادى المصاار  معاادات 

تسااااااير العصااااار وتكنولوجياااااا 

 حديثة.

     

2 
يتمي  العاملون بحسان الم هار 

 وأااقة الملبس.
     

3 
العاااااملون بالمصاااار  لاااااديهت 

 االستعداد الداات للمساىدة.
     

4 
يمكنااظ أن تشااعر باةمااان ىنااد 

 التعام  مع موظفي المصر .
     

5 
العاااملون بالمصاار  يمتااا ون 

 بالسلوك المهذب.
     

6 
يضع المصار  مصالحتي فاي 

 أوليات اهتمامات .
     

7 
ياااااا دي المصاااااار  الخدمااااااة 

 الصحيحة من أول مرة.
     

8 
يحااادد المصااار  وقااات ااجاااا  

 الخدمة بدقة.
     

9 
د مواجهااة مشااكلة يطمةننااي ىناا

 المصر  ويساىد في حلها.
     

10 
يحااااتفظ المصاااار  بسااااج ت 

 دقيقة.
     

 

 


