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 اإلىداء

عقمي، و تضيع الكممات في شكر من ىم في فؤادي، وأجد المعاني ضيقًة ال تعبر عما يجول في قمبي، 
خانتني الكممات وضاعت، وتناثرت الحروف من أماكنيا وغابت، فال بدي لي وتفكيري، ولكن ميما 

نقطة  منمن النطق بكممات قد ال ترقى إلى الشكر واالمتنان، ولكنيا تخرج من أعماق أعماق قمبي، 
شتى، فال يدرك  لعثماتٍ سوداء في عمقو تنطق لكم دون ذاك التمعثم الذي قد يربك لساني ويسقطو في 

تتدفق  فييا ليكمل ما عجز عنو من عبارات، ولكنني أقول من كل قمبي وبكل قطرة دمٍ  سرعة يستفيق
ليو:  منو وا 

 
رفيق دربي، منارتي، ومؤازري، شكرًا لفمذات الكبد، ونسمات الروح؛ طفالي ، لك زوجي الحبيب شكراً 

ن األوراق نشغالي عنكم بياصبركم عمى عدم وجودي بينكم دومًا ولصبركم عمى ل عمر ويحيى، شكراً 
لى أبي وأميالمبعثرة والضائعة،   أقول شكراً  ي جميعاً انخواتي وأخو )أطال اهلل في أعمارىما(، أ وا 

زميالتي وزمالئي في المعيد، أشكركم جميعًا، فقد أثريتم و شكرًا لصديقاتي لدعمكم المتواصل والدائم، 
 أكيد فرحًا.مودة وحبا، معرفة ووعيا، وبالت زىرت بكم أوقات الدراسةأمعرفتي و 

 
ويحيى إىداء خاص بطعم المحبة زوجي وطفالي عمر  موحدى ملكم جميعا أىدي ىذا الجيد، ولي

 والتقدير... أىديكم...   
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 الخاصة، أبحاثي نتيجة وأنيا الماجستير، درجة لنيل القدس، لجامعة قدمت بأنيا الرسالة معد أنا أقر

 ألي عميا درجة لنيل يقدم لم منيا، جزء أي أو الدراسة، ىذه أن ،ورد حيثما لو اإلشارة تم ما باستثناء
 .آخر معيد أو جامعة
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 الشكر والعرفان

فإنني  -سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم – الحمد هلل والصالة والسالم عمى أفضل الخمق وأشرفيم
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساىم في إنجاز ىذا البحث العممي، وأخص بالذكر الدكتور 

، وشكر دة واإلشراف حتى إنجاز ىذا البحثشاكرًا فضمو في النصح والمساععطية مصمح المشرف د. 
 خاص لمدكتور ثمين ىيجاوي.

 
لى معيد التنمية المستدامة كما أتوجو بالشكر إ دارتيا وأقساميا، وا  لى جامعة القدس ممثمة برئاستيا وا 

لى كافة أعضاء الييئة  الدكتور عزمي األطرش ومدير مساق بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية وا 
 التدريسية وكافة العاممين.

 
لى جميع الجيات التي قدمت الالقطاع المصرفيموصول إلى  الشكر  مساعدة والمعمومات.، وا 

 

 

 واهلل ولي التوفيق،،،

 مصمح عمي مدأحأسماء 
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 مصطمحات الدراسة
 

مجموىة متكاممة من العمميات والبرامج واالجراءات والمعايير المستخدمة في  إدارة الموىبة
واالحتفاظ بالموىوبين من أجل  الموىبة المنظمة والمصممة لجذب وتطوير ونشر

)متعب و حاجم، حقيق األىداف االستراتيجية لممنظمة زيادة االنتاجية وت
3102). 

 
 المستقبل، وفي في الوقت الحاضر المطموبين الموىوبين ونوع عدد تحديد عممية تخطيط المواىب

 بيا واالحتفاظ المواىب جذب سياسات تطوير إلى وتؤدي تقنياتفييا  وتستخدم
(Harttig, 2010). 

 
 الوظائف ءلمل عن الموىوبين ذوي الكفاءات والميارات العالية البحث ميمة استقطاب المواىب

تنفيذ السياسات الناجحة  عبر منيم واختيار االفضل جذبيممن خالل  الشاغرة
 .(2013)الزبيدي و حسين،  لجذب المواىب واستقطابيا

 
نقاط القوة  لتحديد (Talent Auditsالمواىب ) مراجعات استخدام عممية اكتشاف المواىب 

 من جزًءا ليصبحواالمؤىمين بيدف تطويرىم وتعميميم والضعف لدى الموظفين 
 .(2015)الشمري و غالب،  لدى المنظمة المواىب مجمع

 
 األفراد اكتساب ضمان إلى تيدف تعميمية وتطويرية سياساتفيذ ىي عممية تن المواىب تنمية

 .(2015)الشمري و غالب،  وتعزيزىا يحتاجونيا التي والكفاءات لمميارات
 

 مشاركين كأعضاء الموىوبين األشخاص بقاء لضمان المصممة السياسات تنفيذ االحتفاظ بالموىبة
 الموىوبين باألفراد المنظمة تمسك أيضاً  وىي تعني ،ةالمنظم في وممتزمين

(Armstrong  وTaylor ،2014). 
 

الشركة وتدفع عجمة النمو  تيجية تقوم عمى تطوير نموذج أعمالاعبارة عن استر   التنافسية الميزة
والتطور فييا، وتتيح لمشركة فرصة إنتاج وتقديم خدمات وسمع ومنافع لمزبائن 

لمشركة مزيد من  ققتيا من المنافسين في السوق، ويحراظيفييا عمى ن تتفوق
 (.Ranjith ،6102) األرباح، ويحسن من سمعتيا في السوق



 د 
 

 
قدرة الشركة عمى تعظيم نسبة مبيعاتيا، وزيادة أرباحيا في السوق وجذب زبائن  السوقية الحصة

 .(2014، آخرونو  Peter) الحاليين بالزبائناالىتمام إلى جانب  جدد
 

مكمفة، العمى االستفادة من القوى العاممة الماىرة، والمواد الخام غير  قدرة الشركة لتكمفةا
بأسعار أقل من و لخمق أقصى قيمة لممستيمكين  بفعالية ياتكاليف عممياتلمتحكم ب
 .(Diab ،2014) المنافسين

 
 تيجيةاركة كاستر مجموعة من النشاطات والعمميات المتكاممة التي تتبعيا الش النوعية )الجودة(

لتحسين إنتاجيا وتخفيض التكمفة وكسب رضا الزبائن وتوسيع نطاق التسويق 
 .(2013، آخرونو  Chen) التنافسية والتوزيع، وتحقيق أىداف الشركة

 
استحداث  وتطبقيا الشركات والتي تقوم عمى مبدأ تبعياتيجيات التي تااالستر  االبتكار

بدعة، ال مثيل ليا، ومواكبة متطمبات العصر ، وتوليد ممارسات مجديدةٍ  أفكارٍ 
 ، من أجل تحقيق ميزة تنافسيةحديثةٍ  وأساليب إداريةٍ  من تكنولوجيا وخطط

 .(2012)عبدالوىاب،  مرعوبة
 

متطمبات واحتياجات الزبائن والتأقمم مع تحوالت البيئة في تمبية  الشركات سرعة )االستجابة( الوقت
ت بشكل دائم، راوالتنبؤ بحدوث التغي العمل، المتغيرة، والتي تتطمب تجزئة

 تالفياً  وتحديث اآلليات لضمان حصول الزبائن عمى المنتج والخدمات بسرعة
 .(2013، آخرونو  Chen) لالختناقات وزيادة التكاليف
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 الممخص بالمغة العربية
 

 مقرات اإلدارات نافسية فيختبار وفحص العالقة بين إدارة الموىبة والميزة التىدفت ىذه الدراسة إلى ا
، وىذه البنوك ىي لسبعة من البنوك العاممة في فمسطين الموجودة في محافظة رام اهلل والبيرة العامة

البنك العربي، بنك فمسطين، البنك األىمي األردني، مصرف الصفا، البنك الوطني، البنك اإلسالمي 
إدارة ختبار وفحص تأثير الالدراسة أيضًا  تالفمسطيني، والبنك العقاري المصري العربي، كما وىدف

المواىب( عمى  استقطاببأبعادىا )التخطيط لممواىب، تطوير المواىب، االحتفاظ بالمواىب،  الموىبة
تم  ذلكلدى البنوك المبحوثة، وفي سبيل تحقيق بأبعادىا )التكمفة، اإلبتكار والجودة( الميزة التنافسية 
من قبل عشرة محكمين، وأخذت  ياغرض، وقد تم تحكيمليذا الصممت خصيصًا استخدام استبانة 

البيانات من عينة الدراسة  ت، وقد جمعجييز النسخة النيائية منياتمالحظاتيم بعين االعتبار في 
في مقرات اإلدارات يشغمون مواقع وظيفية من درجة رئيس قسم فأعمى  ( موظفاً 138البالغ عددىا )

 SPSSحصائي )ما بعد تم تفريغ االستبانات باستخدام برنامج التحميل اإلمبنوك المبحوثة، وفيالعامة ل
ver. 20.بعد ترميز كافة المتغيرات والبيانات التي جمعت من خالل االستبانة ) 

 إلدارة الموىبة في البنوك المبحوثة وكذلك مستوى عالٍ  عالٍ  وقد أظير التحميل اإلحصائي مستوىً 
في  المبحوثة بشكل خاص ولجميع البنوك العاممة لمبنوك ييماين أىمية كميب مالمميزة التنافسية فييا، 

ذات داللة إحصائية بين ايجابية ، كما وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط بشكل عامفمسطين 
في البنوك المبحوثة، وقد كان لتطوير المواىب األثر وأبعادىا وبين الميزة التنافسية إدارة الموىبة 

المواىب، ثم محور ب االحتفاظاألكبر عمى الميزة التنافسية، جاء بعده في التأثير محور ي اإليحاب
 .فيما بينت النتائج عدم عالقة تأثير لمحور استقطاب المواىب عمى الميزة التنافسيةالمواىب، تخطيط 

 
ية تعزى واقع الميزة التنافسفي كما وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ىل العممي، ما يدل عمى أن ى الوظيفي، الخبرة العممية، والمؤ لممتغيرات الديموغرافية الجنس، المسم
واقع  ات فيأظيرت الدراسة وجود فروق، بينما التأثير عمى الميزة التنافسية فيالمتغيرات لم تتدخل ىذه 

عزى إلى سياسات البنوك المبحوثة في ىذه النتيجة تو  ،العمرلمتغير  بمجاالتيا تعزى الميزة التنافسية
 تطوير موظفييا واالحتفاظ بيم.

 
وقد خرجت ىذه الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا أن عمى البنوك المبحوثة والعاممة في فمسطين 

البشرية وخصوصًا الموىوبين منيم من خالل االستثمار في تطويرىم وتنمية مواىبيم ا االىتمام بمواردى
التي يعممون فييا، وتطويرىم واالحتفاظ  بنوكلم وخبراتيم؛ ذلك أنيم يعتبرون رأسمال ميم جداً ومياراتيم 

 تحقيقيا وتنميتيا والحفاظ عمييا.إلى  البنوكبيم يقود إلى تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى 



 و 
 

Abstract 
 

The aim of this study is to investigate the relationship between talent 

management and competitive advantage in 7 banks (Arab Bank, Bank of 

Palestine, Jordan Ahli Bank, Safa Bank, The National Bank, Palestine Islamic 

Bank, and Egyptian Arab Land Bank located in west bank, Palestine. The 

study also aims to investigate the impact of talent management on attaining 

competitive advantage at those seven banks. To achieve the objectives of this 

study, data was collected by a questionnaire filled out by 138 employees with 

job titles head of sections and above in the headquarters of the banks studied. 

The collected data was processed using the Statistical Package for Social 

Sciences software (SPSS ver. 20). The results of the study show that there is a 

high level of talent management at the targeted banks, and competitive 

advantage as well. 

 

The results of the study show that there is a significant relationship between 

talent management and competitive advantage. The results also show that 

talent management has an impact on attaining competitive advantage in the 

studied banks. The most impact on competitive advantage by talent 

dimensions was by talent development, then talent planning, and then talent 

retention. While the results shows that talent acquisition has no impact on 

competitive advantage. Also, the study shows that the demographical 

variables don’t predict the changes in the competitive advantage. In other 

words, demographical variables have no impact on competitive advantage. 

 

The study recommends banks in Palestine to pay attention to their human 

resources especially the talented employees and should work always in 

investing in developing the talents they have; because they form high assets 

for companies to attain, keep, enhance, and strengthen their competitive 

advantage. 
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 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول

 
 مقدمة 1.1
 

والنجاح اليدف الرئيسي لمنظمات األعمال حتى تستطيع النمو والتقدم والمحافظة عمى  أصبح التميز
ا جعل صاد العالمي المتغير والمتطور، مالتنافسية في ظل االقت قدرتيا وتعزيز ديمومتيا، ولخمق

 االستثمار في الموارد البشرية مدخال رئيسيًا لزيادة القدرة التنافسية لممؤسسات.
 

فرض عمى  األعمال في السنوات األخيرةوال زالت تشيده التطور الذي شيدتو مة وكذلك كما أن العول
في مجال  جديدةٍ  وتنظيميةٍ  إداريةٍ  وأفكارٍ  وفمسفاتٍ  ومصطمحاتٍ  ر مفاىيمٍ يطو الباحثين والممارسين ت

في  لموىبةامفيوم إدارة التي ظيرت،  الموارد البشرية ورأس المال البشري، ومن أىم المفاىيم الجديدة 
، وظيرت عالٍ  لتحقيق أداءٍ  أصبح االىتمام بالمواىب في إدارة األعمال ضرورياً فقد ، اإلدارةعمم 

دارتيا جديدةٌ  ومفاىيمٌ  مصطمحاتٌ   ذه المصطمحات والمفاىيموزاد االىتمام بي ،في المواىب اإلدارية وا 
 .مموارد البشريةللة مى االىتمام بالقدرات والمواىب والميارات الفعالتركيزىا ع أخيراً 
 

بأىمية كبيرة لدى منظمات األعمال؛ وذلك لضمان االستثمار الصحيح لممواىب  الموىبةوتحظى إدارة 
في تنفيذ األعمال وتطويرىا، فأصبحت المواىب من أكثر التحديات التي تواجة منظمات األعمال 

التنافسية الشرسة، حتى أصبحت لتمبية متطمباتيا وتحقيق أىدافيا في ىذا العصر المتسم بالسرعة و 
، وحسن الموىبةالموىبة سمعة غالية لتحقيق التميز يسعى الجميع إلى امتالكيا؛ األمر الذي جعل إدارة 

اختيار الموظفين، واستكشاف وتنمية مواىبيم والحفاظ عمييا من أىم عوامل الحسم والنجاح في كثير 
 من األحيان.

 
م والفمسفات اإلدارية الحديثة نسبيًا، فقد برزت وبدأ االىتمام بإدارة من المفاىي الموىبةوتعتبر إدارة 

والذي مدراسات ( لMcKinsey) البحث الذي نشرتو مجموعة م من خالل1997في العام  الموىبة
(، فزاد االىتمام بعبارة حرب الموىبة او حرب المواىب The War of Talentة )حرب الموىبن بنوِ عُ 

ة الكبرى وشاع استخدام ىذا المصطمح فيما بينيا لمداللة عمى المنافسة الشرسة بين الشركات العالمي
فيما بينيا، وتحول المنافسة بينيا إلى اجتذاب المواىب وأصحاب الكفاءات العالية وتوفير كافة 

م حيث صدر كتاب يحمل اسم 2001المتطمبات لمحفاظ عمى المواىب، وتطور ىذا المفيوم في العام 
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يطبق  نظاماً  الموىبةصبح مفيوم إدارة ( وأHarvard Business Schoolة عن طريق )حرب الموىب
في الكثير من منظمات األعمال من أجل التطوير والتغيير، فظيرت الحاجة إلى بناء قواعد وأسس 

 عممية لو.
 

التركيز  وبرامج تطبيق إدارة الموىبة في الموارد البشرية إلى تطوير مفيوم ثقافة اتوتيدف استراتيجي
ظيار إلنجاز  بالدعم والمساندةعمى المواىب كمصدر لمتنافس وتزويد ىذه الموارد  أفضل مياميم وا 

الستجابة لمتحديات، والدخول إلى أسواق جديدة، منظمات األعمال عمى اساعد ، مما يقدراتيم ومواىبيم
اإلدارة مواىب و المك تمالشركات التي تأن ، ذلك والتحرك إلى األمام في سبيل المنافسة والتنافس

تبني الوالء والثقة  ؛ ألنيا تعززلمعمل وجذاباً  عظيماً  لتكون مكاناً  ليةٍ عا ر سمعةٍ يتستطيع تطو  الناجحة
 .بين الموظفين الحاليين

 
لتؤكد أن تحقيق التميز في اإلنتاج ليس المتقدمة منيا  تجارب العديد من دول العالم وخصوصاً  وتأتي

تفعيل دور الموارد البشرية بشكل تقميدي في إدارة منظمات و لموارد إلدارة ا حداتفقط من خالل إنشاء و 
الموىوبين من خالل برامج التعميم  عددزيادة  ىالعمل بشكل استراتيجي إل إلىتعداه تاألعمال، بل 

لعالمية امن أىم التجارب  اوماليزي الجنوبيةا والصين وكوري المانيأو  ، وتعتبر اليابانوالتدريب والتطوير
دارتيا وتطويرىا والحفاظ عمييا. في مجال  استكشاف المواىب وا 

 
 معرفيٍ  اقتصادٍ و  وتقنيةٍ  العصر الذي نعيشو اآلن ىو عصر عممٍ فقضية العصر، إذن؛ ىي الموىبة 

االعتماد عمى دور كل من النامية  وال بد لمدولبداع دائمًا، اإليعتمد في أساسو عمى تغيير المألوف و 
مرىون بالنتاج الفكري تقدم ال، فمنيم لتمحق بركب الدول المتقدمةالموىوبين وخصوصًا رادىا فرد من أف

 .والعممي لألمم
 

 مشكمة الدراسة 1.2
 

 ومفاىيمٌ  ، وظيرت مصطمحاتٌ عالٍ  لتحقيق أداءٍ  أصبح االىتمام بالمواىب في إدارة األعمال ضرورياً 
دارتيا،في المواىب اإلدارية  جديدةٌ  ركز عمى االىتمام ت اىيممف ابصفتي أخيراً  اىتمام بيوزاد اال وا 

 .بالقدرات والمواىب والميارات الفعالة في الموارد البشرية
 

المشكالت والتحديات التي إلى جانب  شيدتو اإلدارة واألعمال في السنوات األخيرةالتطور الذي إن 
ىذه المنظمات البحث عن حمول ليذه ى تحتم عم ؛نظمات األعمال والتنافسية الشديدة فيما بينيامتواجو 
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وارد مفاىيم ومصطمحات وأفكار إدارية وتنظيمية جديدة في مجال المالمشكالت من خالل تبني 
قادرة عمى حل مشكالتيا  ، بحيث تكون.... إلخوتنفيذ إدارة وتخطيطمن البشرية ورأس المال البشري 

( Talent Managementوتعتبر إدارة الموىبة )ومنحيا الميزات التنافسية التي تيدف لموصول إلييا، 
ن لم تكن أىميا؛ فيي تُ  واستكشاف  عن المواىب عنى بالبحثمن ىذه المفاىيم الحديثة نسبيًا وا 

الميارات الفذة وتطويرىا والحفاظ عمييا من أجل تحقيق المنظمة لألىداف التي تسعى إلييا ولتحقيق 
منظمات األعمال بأن كسب الميزة التنافسية في إدارة عممياتيا، يتسم بالفاعمية، وبعد إدراك  عالٍ  أداءٍ 

وتسويق منتجاتيا وخدماتيا يعتمد أساسًا عمى المواىب والميارات العالية التي يمتمكيا العاممون فييا 
 فكار االبداعية داخمياويدعم األ استمراريتيامما يعطي ىذه المنظمات مزايا تنافسية ويؤدي إلى 

(Cappelli ،2008a). 
 

ومع زيادة اعتماد منظمات األعمال عمى التكنولوجيا المتطورة في كافة عممياتيا في ظل التطور 
التكنولوجي العالمي، فال بد ليذه المنظمات من االىتمام بمواردىا البشرية واستكشاف الموىوبين منيا 

ولتحقيق ذلك تيدف منظمات  بقي عمى ميزاتيا التنافسية،وتطويرىم وتمكينيم والحفاظ عمييم لتستمر وتُ 
منتجاتيا من أجل فرض نفسيا في السوق والحفاظ وخدماتيا و  كافةاألعمال دائما إلى تطوير عممياتيا 

ر إدارة الموىبة وأبعادىا "دو تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عن  وعميو وتعزيزىا،فيو السوقية عمى حصتيا 
 .م"2018لعام  الموظفينمن وجية نظر  فمسطين في البنوك العاممةفي في تعزيز الميزة التنافسية 

 
 مبررات الدراسة 1.3
 

 تم اختيار موضوع الدراسة لجممة من المبررات أىميا:
 
  وىو إدارة الموىبة،  يحمل فمسفة إدارية اً معاصر الحداثة: حيث أن الدراسة تتناول مفيومًا

 .رأسمال فكري يم ُيعتبرون؛ ذلك أنوردًا ىامًا لممؤسسات الناجحةم نن يشكمو و األشخاص الموىوبف
  ،قد وبالتالي فقمة الدراسات السابقة في البيئة العربية والمحمية التي تتناول مفيوم إدارة الموىبة

 سد النقص في ىذا المفيوم. فيتساىم ىذه الدراسة 
 البنوكبراز دور إدارة الموىبة بأبعادىا في تحقيق ميزات تنافسية في إ. 
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 أىمية الدراسة 1.4
 

البحث الذي نشرتو  منبدأت فكرتو ىذا البحث ىامًا نظرًا لحداثة مفيوم إدارة الموىبة، فالمفيوم يعتبر 
 The War ofة )حرب الموىبم والذي عنون ب1997في العام مدراسات ( لMcKinsey) مجموعة

Talent م صدر كتاب يحمل نفس اسم البحث عن )2001(، وبعد تطويره في العامHarvard 

Business School:باإلضافة إلى ذلك، تكمن أىمية البحث أيضا فيما يمي .) 
 
 ممكتبة العربية عامة ل إضافة لمتراكم العممي والمعرفيتعتبر ىذه الدراسة : األىمية النظرية

والفمسطينية عمى وجو الخصوص لمفيوم )إدارة الموىبة( والذي يمقى اىتمامًا متزايدًا في الدول 
رة التي تبحث دائمًا عن األفراد الموىوبين والقادرين عمى العمل عمى األجنبية ومؤسساتيا المتطو 

 تطوير األعمال والقيام بيا بطريقة فذة ومميزة تميزىم عن غيرىم من المنافسين.
 وتطويره  التحسين أدائي لمبنوكًا جيدًا قية: حيث ستوفر ىذه الدراسة مرجعاألىمية العممية التطبي

دارة عمى صعيد إدارة الموارد الب  بشكل خاص. الموىبةشرية بشكل عام وا 
 في  امن نوعي من الدراسات األولى( ةاألىمية المكانية: يعتبر ىذا البحث )حسب اطالع الباحث

 .فييا البنوكفمسطين الذي يتطرق إلى مفيوم إدارة الموىبة واألول من حيث التطبيق عمى 
 في فمسطين.القطاع المصرفي حداثة  الزمانية من ة الزمانية: يأخذ ىذا البحث أىميتواألىمي 
 

 أىداف الدراسة 1.5
 

 البنوكفي  الميزة التنافسيةو  ا(وأبعادى)تتمثل أىمية البحث في استكشاف العالقة ما بين إدارة الموىبة 
 ةالباحث تمكن، ومن خالل ىذا البحث ستالميزة التنافسيةعمى  ا(وأبعادى)إدارة الموىبة  ستكشاف تأثيروا

 ن األىداف الفرعية لمبحث والتي تتمخص في:من تحقيق عدد م
 

البنك العربي، بنك ) العاممة في فمسطين البنوكتحميل واقع تبني وتطبيق إدارة الموىبة في  .1
، البنك الوطني، ، البنك العقاري المصري، البنك األىمي األردنيفمسطين، مصرف الصفا

 .(والبنك اإلسالمي الفمسطيني
 ية بأبعادىا في البنوك المبحوثة.تحميل واقع الميزة التنافس .2
 .المبحوثة البنوكوالميزة التنافسية في  (وأبعادىا)القة بين إدارة الموىبة معرفة إن كان ىناك ع .3
 .المبحوثة مبنوكلتحديد أبعاد إدارة الموىبة األكثر تأثيرًا في الميزة التنافسية  .4
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ف المتغيرات اآلتية: الجنس، العمر، باختاللمبنوك المبحوثة واقع الميزة التنافسية التعرف عمى  .5
 سنوات الخبرة، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي

 
 أسئمة الدراسة 1.6
 

يا، ولكن السؤال تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن العديد من األسئمة والتي تساعد في تحقيق أىداف
 ىو: الرئيسي ليا

من وجية نظر  العاممة في فمسطين البنوكفي في تعزيز الميزة التنافسية إدارة الموىبة  دورما 
 الموظفين؟

 ويتفرع من سؤال الدراسة الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 

 ؟في البنوك المبحوثة إدارة الموىبةما واقع ممارسة  .1
 ما اتجاىات الموظفين نحو واقع الميزة التنافسية في البنوك المبحوثة؟ .2
 ؟لدى البنوك محل البحثنافسية الميزة التو  ىل يوجد عالقة بين إدارة الموىبة  .3
 ؟البنوك المبحوثة بتعزيز الميزة التنافسية فيما مدى إسيام إدارة الموىبة  .4
الجنس،  باختالف المتغيرات اآلتية:في البنوك المبحوثة  الميزة التنافسيةىل يختمف واقع  .5

 سنوات الخبرة، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي؟العمر، 
 

 فرضيات الدراسة 1.7
عمى ما تقدم من صياغة المشكمة البحثية وأىداف الدراسة وأسئمتيا، ووفقًا لمراجعة األدبيات  بناءً 

 السابقة، وفي ضوء ما تقدم فقد تمثمت فرضيات الدراسة بالشكل التالي:
 

 α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إوجد عالقة ارتباط ذات داللة يال : الفرضية الرئيسية األولى
، وينبثق عن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية والميزة التنافسيةوىبة )بأبعادىا( بين إدارة الم

 التالية:
 
الموىبة  تخطيط بين α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إوجد عالقة ارتباط ذات داللة يال  .1

 .والميزة التنافسية


