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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 


