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 الملخص

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دور ممارسات إدارة املواىب يف 
شركة جوال لالتصاالت اخللوية الفلسطينية، حتقيق الرباعة التنظيمية يف 

ولغاية حتقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي 
التحليلي، كما مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة من 

وقد توصلت الدراسة إىل ( مبحوثاً، 511البالغ تعدادىا )أفراد العينة 
شركة جوال لالتصاالت اخللوية العديد من النتائج أمهها: أن 

بدرجة  م بشكل عام مبمارسة كافة أبعاد إدارة املواىبهتت الفلسطينية
بتطبيق كافة أبعاد ، كما جاء اىتمام الشركة بشكل عام عالية جداً 

أشارت نتائج الدراسة إىل و الرباعة التنظيمية بدرجة عالية جدًا أيضاً، 
( α ≤ .0.1وجود أثر ىام ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

االحتفاظ باملواىب، تدريب وتطوير املواىب، ألبعاد إدارة املواىب )
( على الرباعة التنظيمية، كما تبني أيضًا أنو ال يوجد جذب املواىب

بعاد ( ألα ≤ .0.1أثر ىام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
( إدارة أداء املواىب، ختطيط التعاقب الوظيفي للمواىب)إدارة املواىب 

على الرباعة التنظيمية، كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط 
( بني α ≤ .0.5طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

جذب املواىب، تدريب وتطوير املواىب، إدارة أبعاد إدارة املواىب )
أداء املواىب، ختطيط التعاقب الوظيفي للمواىب، واالحتفاظ 

لرباعة التنظيمية )االستغالل، االستكشاف( على أبعاد ا( و باملواىب
ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مت تقدمي املستوى الكلي0 

العديد من التوصيات الرامية إىل تفعيل دور ممارسات إدارة املواىب يف 
 حتقيق الرباعة التنظيمية0

التصاالت إدارة املواىب، الرباعة التنظيمية، قطاع ا الكلمات الدالة:
 اخللوية0
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Abstract 

 
 This study sheds the light on the role of praxis in 
talent management in achieving organizational 
ambidexterity in the Palestinian 
Telecommunication Company (Jawwal). To 
achieve the objectives of the study, the researcher 
adopted the descriptive analytical methodology. He 
also used the questionnaire as a tool for gathering 
the required data from the individuals of the 
sample which consists of (155) respondents. The 
study concluded to several results, the most 
important of which is: The Palestinian 
telecommunications Company (Jawwal) is 
generally interested in employing all the 
dimensions of creativity in a very high degree. The 
results of the study also showed that there is an 
important effect which statistically significant at 
the significance level of (α  ≤.0.0)  for the 
dimensions in talent management (preserving 
talents, training and developing talents, attracting 
talents) on the organizational ambidexterity. It also 
indicated that there is no important effect which is 
statistically significant at the significance level of 

(α  ≤.0.0)  for the dimensions of talent management 
(talent management performance, succession 
planning of talents) on the organizational 
ambidexterity. The results of the study indicated 
that there is a direct correlation which is 
statistically significant at the significance level of 

(α  ≤.0.0 ) between the dimensions of talent 
management (attracting the talents, training and 
developing the talents, talent management 
performance, succession planning of talents, and 
preserving the talents) and the dimensions of 
organizational ambidexterity (exploitation, 
discovering) on the total level.  In the light of the 
results reached by the study, several 
recommendations were offered which aim to 
activate the role of praxis in talent management in 
achieving Organizational Ambidexterity. 
Keywords: Talent Management, Organizational 
Ambidexterity, the Sector of Tele 
Communications. 
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