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  :لخصامل

التعرف إلى أثر عمليات إدارة املعرفة بداللة أبعادها: )اكتشاف املعرفة، وامتالك املعرفة، ومشاركة املعرفة، وتطبيق املعرفة( هدفت هذه الدراسة 

طبقت الدراسة  في الثقافة(.في التميز املنظمي بداللة أبعاده: )التميز في القيادة، التميز في الهيكل التنظيمي، التميز املرؤوسين، التميز االستراتيجي، التميز 

اسلوب املعاينة العشوائية  الباحثين( موظف في االدارتين العليا والوسطى، استخدم 1900على املصارف التجارية الردنية، حيث بلغ مجتمع الدراسة )

عدد  نسبة ن إ(، وبالتالي ف371(، في حين بلغت االستبانات الصالحة للتحليل )394، تم استرجاع )استبانة(  420) حيث تم توزيع الطبقية املتناسبة 

يوجد أثر ذو داللة معنوية  همها ما يلي: %(، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أ  88) لى االستبانات التي تم توزيعها هو إ الصالحة للتحليل االستبانات 

بيق املعرفة( في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تط

:  ما يليبالدراسة  وصتأ . )التميز في القيادة، التميز في الهيكل التنظيمي، التميز للمرؤوسين، التميز االستراتيجي، التميز في الثقافة( في املصارف التجارية

املعرفة ودراسة استراتيجيات السوق الحديثة سواء أكانت داخل اململكة أو خارجها، وزيادة آلية عقد ورشات عمل للموظفين )املرؤوسين( يتم فيها تبادل 

 .تبادل املعرفة واكساب الخبرات للمرؤوسين والتقليل من فارق املركزية في القطاع املصرفي

 املصارف التجارية الردنية. ؛نظم معلومات املوارد البشرية ؛التميز املنظمي ؛عمليات إدارة املعرفةالكلمات املفتاحية: 

  :املقدمة

رها يشهد العالم اليوم تطورات مستمرة في تكنولوجيا املعلومات في جميع املجاالت والتي أصبح استخدامها من الضروريات الهامة والواجب تواف

التكنولوجية  أن تكون من العمدة الساسية للمنظمات بأنواعها وفرضت عليها لالستمرار في بيئة تتسم بالتعقيد والتغير املستمر والتي أتاحت للقدرات 

ظل املنافسة الدخول في هذا القطاع لقدرتها على توفير املعلومات واملحتوى الدقيق الذي يحتاجه متخذ القرار لضمان بقاء املنظمة  واستمراريتها في 

رها في تعظيم الكفاءات واملوارد الساسية للمنظمة. ويعتبر رأس املال املعرفي أحد أهم املوارد الشديدة التي يشهدها عصرنا الحالي بالضافة إلى دو 

املعارف التي وأكثرها قيمة والذي يعتبر رأس املال للمنظمة ففي ظل االقتصاد املعرفي الذي تعيشه املنظمات في وقتنا الحالي والذي يقوم بأساسه على 

امليزة التنافسية الحقيقية للمنظمة والتي تسعى املنظمة إلى استدامتها لضمان بقائها مما أوجب على املنظمات البحث في  يمتلكها العاملين والتي تعتبر

نشر البداع الوسائل واآلليات الالزمة ليجاد املعرفة الالزمة ونشرها وتطبيقها وامتالكها بحيث تصبح جزءا من هيكل املنظمة وهذا بدوره يقود إلى 

ويعد التميز املنظمي من   ار في املنظمة بشكل يسهم في زيادة قدرة املنظمة على إيجاد منتجات وخدمات جديدة قادرة على تحقيق رضا العمالء.واالبتك

الفاعلة في تحقيق النمو القضايا الرئيسة في الدول املتقدمة والنامية على حٍد سواء، وذلك من خالل الدور الكبير الذي تساهم به املشاريع الريادية 

وهنا يأتي دور نظم معلومات املوارد البشرية  لدى مديري هذه  االقتصادي ورفع الناتج املحلي، عدا عن كونها أهم دعائم القوة في منظمات العمال.

 املنظمات في تحسين أدائها وتحقيق مقدرات جوهرية في تميزها املنظمي عن غيرها من املنظمات.  
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 : اسةأهمية الدر 

رف  تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل ما يمكن أن تسهم به من توضيح لألطر النظرية للمتغيرات وتأثيرها الكبير في أداء املنظمات واملصا

 في املصارف  واملؤسسات، وتنبع أهمية الدراسة من أهمية عمليات إدارة املعرفة
ً
التجارية، والتميز املنظمي في منظمات العمال بشكل عام وخصوصا

الهتمام في اآلونة بالضافة إلى أهمية عمليات إدارة املعرفة كمورد استراتيجي للمنظمات، و يعد موضوع عمليات إدارة املعرفة أحد أهم املواضيع املثيرة ل

إدارة املعرفة في تحقيق التميز املنظمي ين والدارسين، بالضافة إلى قلة املواضيع التي تناولت أثر عمليات الباحثالخيرة، وهو محط اهتمام العديد من 

 في تحقيق أفضل النتائج  إفي استخراج الدراسات السابقة، ومن جانب آخر ف الباحثينحسب ما توصل إليه 
ً
 مهما

ً
 تنافسيا

ً
ن إدارة املعرفة تعتبر سالحا

الدراسة التي من املؤمل أن تضيف  معرفة جديدة إلى املعارف السابقة من املمكنة في زيادة الرأس املعرفي بغرض زيادة النتاجية ومن هنا تبرز أهمية هذه 

ائج تسلط الضوء توفير قاعدة معرفية تتعلق بأهمية عمليات إدارة املعرفة للمصارف املبحوثة تجاه التغيرات البيئية املتسارعة واملتزايدة، والخروج بنت

فة إلى وضع التوصيات الالزمة، والتي يمكن أن يرجع إليها أصحاب السياسات في زيادة فعالية هذه على واقع متغيرات الدراسة لتتبناها املصارف، بالضا

 املتغيرات في خدمة الرؤية والهداف املوضوعة من قبل إدارة املصرف.

  :أهداف الدراسة

 اآلتية :  تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحليل أثر عمليات إدارة املعرفة على التميز املنظمي ، وذلك من خالل تحقيق جملة من الهداف الفرعية

لدى املصارف   عمليات إدارة املعرفة بأبعاده املختلفة )اكتشاف املعرفة، وامتالك املعرفة، ومشاركة املعرفة، وتطبيق املعرفة(معرفة مدى تطبيق  •

 التجارية الردنية.

( لتميز املنظمي بأبعاده )التميز في القيادة ،التميز في الهيكل التنظيمي، التميز للمرؤوسين، التميز االستراتيجي، التميز في الثقافة مستوى ا  معرفة •

 لدى املصارف التجارية الردنية.

املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التميز املنظمي    معرفة أثر عمليات إدارة املعرفة بأبعاده  •

 التميز في الهيكل التنظيمي، التميز للمرؤوسين، التميز االستراتيجي، التميز في الثقافة( في املصارف التجارية الردنية. بأبعاده )التميز في القيادة،

 مشكلة الدراسة:

تعتبر املصارف و ، في تحقيقه مشكلة الدراسة في سعي املصارف التجارية الردنية  لتحقيق التميز املنظمي ، ودور عمليات إدارة املعرفة تكمن 

   وهذا حتم عليها تواجه هذه املصارف، التجارية أحد الركائز الساسية في االقتصاد املحلي والدولي وبذلك نجد أن هناك تحديات وتغيرات وتطورات

من تعزيز وتنظيم بيئته  للمصارف خاطر في السوق املحلي والدولي، والبد امل من اجل مواجهة التغيرات وتعزيز قدرتها لتحقيق التميز املنظمي ه مواكبة هذ

وكل ذلك  ، حاجات العمالء  من اجل تلبية  ت ر ا لتطو لداعمة ملجابهة الصعوبات التي تواجهها واالستجابة الفاعلة البيئة التحفيز  من اجلالداخلية 

 لبناء متطلبات التميز املنظمي. تخاذ القرارات الالزمة الللمعرفة  فاعلة  يتطلب إدارة 

 :أسئلة الدراسة 

 ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

لبعادها املتمثلة في )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة ما مستوى تطبيق عمليات إدارة املعرفة في املصارف التجارية الردنية وفقا  •

 املعرفة، تطبيق املعرفة ( ؟ 

في املصارف التجارية الردنية وفقا لبعاده املتمثلة في )التميز في القيادة،التميز في الهيكل التنظيمي، التميز  ما مستوى تطبيق التميز املنظمي •

 التميز في الثقافة(؟للمرؤوسين، التميز االستراتيجي، 

املنظمي بأبعاده ما هو أثر عمليات إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة ( على التميز  •

 لتميز في الثقافة( في املصارف التجارية الردنية ؟التميز في الهيكل التنظيمي، التميز للمرؤوسين، التميز االستراتيجي، ا  املختلفة )التميز في القيادة،

 :فرضيات الدراسة

   :الفرضية الرئيسية األولى

Ho1 : ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 ( لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة )التميز في القيادة، التميز في الهيكل التنظيمي، التميز للمرؤوسين، التميز  املعرفة، تطبيق املعرفة( في 

 االستراتيجي، التميز في الثقافة( في املصارف التجارية االردنية.

 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
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Ho1-1:  إحصائية عند مستوى معنوية )ال يوجد أثر ذو داللةα ≤ 0.05 ( لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

 املعرفة، تطبيق املعرفة( في تميز القيادة في املصارف  التجارية الردنية.

Ho1-2: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 لعمليات إدارة ) املعرفة بأبعادها )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

 املعرفة، تطبيق املعرفة( في تميز الهيكل التنظيمي في املصارف التجارية الردنية.

Ho1-3: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05  لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

 املعرفة، تطبيق املعرفة( في تميز االستراتيجية في املصارف التجارية الردنية.

Ho1-4: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05ة، امتالك املعرفة، مشاركة ( لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )اكتشاف املعرف

 املعرفة، تطبيق املعرفة( في تميز املرؤوسين في املصارف التجارية الردنية 

Ho1-5: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 ( لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

 املعرفة، تطبيق املعرفة( في التميز الثقافي في املصارف التجارية الردنية 

  :أنموذج الدراسة

والتميز املنظمي(، على اعتبار أن عمليات   املعرفة،ـ)إدارة  تم صياغة أنموذج الدراسة، لغرض وصف العالقة بين متغيرات الدراسة املتمثلة ب

،  والشكل )
ً
 تابعا

ً
، والتميز املنظمي متغيرا

ً
 مستقال

ً
 ( يوضح تلك العالقة بين متغيرات الدراسة.1إدارة املعرفة متغيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أنموذج الدراسة1الشكل)

العبيني، املتغير التابع: ،  (   Byukusenge, Munene (2016)(، 2015. املحاميد، ) املتغير املستقل:   التالية:ين باالعتماد على الدراسات الباحثينملصدر : من اعداد ا

(2018 (، )Mohamed ,m &  Khalifa , g& Nusari .m & Ameen ,2018). 

 : التعريفات اإلجرائية

هي العملية التي تتعلق بتطوير معرفة جديدة بكل نوعيها الضمنية والصريحة. )وهي العملية التي يتم من خاللها تحويل املعرفة من  اكتشاف املعرفة: 

( التوريد ويتم ذلك من خالل مجموعة من الطرق internalization( التصدير و ) exteraliazitionمعرفة ضمنية إلى معرفة صريحة من خالل عمليات )

 لتجميع والتفاعل االجتماعي . وهي ا 

ي عملية الحصول على املعرفة  التي يملكها الفراد العاملين في املنظمة ، أو تلك املعارف املتعلقة بآلية عمل املنظمة وهيكلها التنظيم امتالك املعرفة:

 الى املعارف املتعلقة باملوردين واملوزعين واملنافسين.  بالضافة

 ية تتعلق بنقل املعرفة بين أعضاء املنظمة، وإيصالها للشخص املناسب من أجل القيام بالالزم. تشاركية املعرفة:  عمل

 ملنظمة.تطبيق املعرفة: عملية تتعلق باستخدام املعرفة ووضعها موضع التنفيذ، وجعلها متاحة لجميع الفراد في ا 

أهدافها بصورة فعالة تميزها عن منافسيها، كما أنه طريقة العمل التي تحقق الرضا هو قدرة املصارف التجارية الردنية على تحقيق  التميز املنظمي:

   .املتوازن بين جميع أصحاب املصالح من اجل  االستمرارية والنجاح على املدى الطويل

لين و مواجهة الزمات و املتغيرات بشكل يتمثل في مدى قدرة القائد على االستغالل المثل للفرص التنظيمية و إيجاد فرص تطويرية للعام تميز القيادة:

 يساعد على اقتناص الفرص وتخطي التهديدات.
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ت وهو تميز املورد البشري في املنظمة في  إنجاز جميع املهام املطلوبة منه بصورة إبداعية، ويكون لديه القدرة على حل املشاكل واملعضال  تميز املرؤوسين: 

ا لن  يدهوالعقبات بصورة فعالة والقدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف املنظمة الكلية، ويعتبر تميز املرؤوسين ميزة تنافسية يصعب تقل

  املعرفة تكون متوفرة لديهم في عقولهم.

وهو عبارة عن النظام الرسمي الذي يحكم املنظمة من قواعد عمل وإجراءات ومهام وعالقات وسلطة واتصاالت، والتي تعنى  تميز الهيكل التنظيمي:

تراتيجية للمنظمة، فعندما يكون الهيكل التنظيمي مرن يعمل بأساليب التعاون بين أفراد املنظمة وكيفية استخدام املوارد من أجل تحقيق الهداف االس

 على تسهيل التجاوب بين العاملين من خالل توفير قدر مناسب من االستقاللية لهم. 

طرق ممارستها  هو أن تكون ثقافة املنظمة متميزة في أفكارها وقيمها ومعتقداتها وقواعدها والذي بدوره يعكس الطريقة التي تعمل بها، و  تميز الثقافة: 

 للسلطة  ومتابعة الفراد العاملين وتقييم أدائهم وتحفيز العاملين. 

   تميز االستراتيجية:
ً
من القائد في تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة  إن تميز املنظمة يعتمد على تميز الخطة االستراتيجية والذي بدوره يتطلب جهدا

ة، ويكون ووضعها في موضع التنفيذ، وبالتالي تحديد املنافع التي يمكن أن تعود على العاملين وأصحاب املصالح إذا تم تحقيق الهداف االستراتيجي

 ؤيتها وقدرتها على مواجهة التغيرات البيئية. التميز االستراتيجي بدرجة تميز الخطوات التي تتخذها املنظمة لتحقيق رسالتها ور 

 :حدود الدراسة

حيث تمت دراسة املتغير املستقل )عمليات إدارة املعرفة( بأبعادها )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق  الحدود العلمية: •

 .(ة، تميز االستراتيجية، تميز الهيكل التنظيمي، تميز الثقافةواملتغير التابع )التميز التنظيمي ( بأبعاده )تميز القياد املعرفة(.

 املصارف التجارية الردنية في مدينة عمان . الحدود املكانية: •

 .  2019 الحدود الزمانية: •

  :الدراسات السابقة

 :
ً
   :الدراسات في البيئة العربيةأوال

: دراسة حالة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي -تحقيق التميز التنظيمي ( بعنوان: التفكير االستراتيجي وأثره في 2018دراسة العبيني ) •

ت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التفكير االستراتيجي وأثره في تحقيق التميز التنظيمي في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، واعتمد

ين في الوظائف الشرافيه في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وعددهم الدراسة استراتيجية املسح الشامل حيث شملت جميع املوظفين العامل

 وموظفة. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات عن طريق االستبانة حيث بلغت )422)
ً
( استبانة. توصلت 382( موظفا

جتماعي تعطي أهمية واضحة للتفكير االستراتيجي والتميز التنظيمي، ووجود الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن املؤسسة العامة للضمان اال 

 أثر معنوي للتفكير االستراتيجي في التميز التنظيمي.

( بعنوان: أثر ممارسة عمليات إدارة املعرفة في قدرات الذكاء التنظيمي في الشركات الصناعية املدرجة في  2016دراسة املحاميد واملصالحة ) •

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة عمليات إدارة املعرفة في قدرات الذكاء التنظيمي في الشركات الصناعية املدرجة : عمان املاليسوق 

في سوق عمان املالي. لغايات تحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة خاصة لجمع البيانات من عينة الدراسة. تكون مجتمع الدراسة من جميع 

( في الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي، حيث 234ديري ورؤساء أقسام املوارد البشرية، والبحث والتطوير، والنتاج البالغ عددهم )م

 ورئيس قسم 146تم اختيار عينة عشوائية مقدارها )
ً
في سوق  من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الشركات الصناعية املدرجة  .( مديرا

شركات  عمان املالي تمارس عمليات خلق واكتساب املعرفة، تخزين وتوثيق املعرفة، ومشاركة املعرفة وتطبيق املعرفة بدرجة متوسطة. كما تمتلك ال

ملمارسة عمليات  الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي قدرات ذكاء تنظيمي بدرجة متوسطة. كما بينت النتائج وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية 

 في قدرات الذكاء التنظيمي لكنها
ً
 ايجاداالقل  إدارة املعرفة في قدرات الذكاء التنظيمي، ووجدت الدراسة أن عملية تطبيق املعرفة هي الكثر تأثيرا

لفة لزيادة  واكتسابأ للمعرفة. من أبرز التوصيات ضرورة تفعيل الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي ملمارسة عمليات إدارة املعرفة املخت

 سرعتها في االستجابة للتغيرات الحاصلة في بيئة عملها.

:
ً
 : الدراسات في البيئة األجنبية  ثانيا

 Knowledge Management and Business Performance: Mediating  بعنوان:( وهي  Byukusenge, Munene and Orobia (2016)دراسة 

Effect of Innovation. هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين إدارة املعرفة وأداء العمال : إدارة املعرفة وأداء االعمال: الدور الوسيط لالبتكار

 من املشاريع الصغيرة، 250في املشاريع الصغيرة واملتوسطة في رواندا. اعتمدت الدراسة املنهج الكمي لجمع البيانات. وتضمن مجتمع الدراسة )
ً
( مشروعا



 معتصم وهبة & أيوب الصوالحة                                           في املصارف التجارية األردنية  على التميز املنظمي أثر عمليات إدارة املعرفة  

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 273-292 
 277 

 

 377وبلغت عينة الدراسة من )
ً
من املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مقاطعة مدينة كيغالي. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن االبتكار له تأثير  ( مشروعا

اهم هذه الدراسة في إيجابي على أداء العمال، في حين ال يوجد تأثير مباشر لدارة املعرفة على أداء العمال إال من خالل الوساطة الكاملة لالبتكار، وتس

املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل االبتكار، وقد تساعد نتائج الدراسة أصحاب العمال على االستفادة من موارد معارفهم من خالل تحسين أداء 

 تحويلها إلى منتجات جديدة وعمليات جديدة، وتعزيز أداء أعمالهم.

 Effect of Organizational Excellence and Employee  :وهي بعنوان ( .Mohamed ,m &  Khalifa,g& Nusari.m   & Ameen ,A  ,  2018 )  دراسة:

Performance on Organizational Productivity Within Healthcare Sector in the UAE واداء العاملين في االنتاجية  نظمياثر التميز امل

التميز املنظمي، حيث يمكن ايجاد امليزة ب جل السعي لتحسين الداء يجب االهتمامأ من : التنظيمية  في قطاع الصحة في االمارات العرية املتحدة

طق من العالم. التنافسية من خالل البداع واالبتكار، وبينت الدراسة  أن الحاجة املاسة للتميز أدت إلى ابراز متطلبات تطبيق الجودة في مختلف املنا

من حيث املبادئ واملمارسات جنًبا إلى  املنظميأثير التميز هي محور الدراسة حيث يتم تطبيق نهج مبتكر لتقييم  (HAAD) أبوظبي  -تعد هيئة الصحة 

توصلت الدراسة الى  .وتحليلها (HAAD) موظًفا من هيئة الصحة في أبوظبي 256جنب مع أداء املوظفين على النتاجية التنظيمية. تم جمع البيانات من 

 .  كان له اثر ايجابيأداء املوظف  ان كماالنتاجية التنظيمية  أن للتميز التنظيمي )مبادئ التميز وممارسات التميز( أثير إيجابي على

  :االطار النظري 

  :
ً
   :عمليات إدارة املعرفة أوال

أهداف  ترتبط  إدارة املعرفة في القيام بالنشطة املتعلقة باكتشاف املعارف واحتوائها ونشرها وتطبيقها من أجل تعزيز أثر املعرفة على تحقيق

 (. Fernandez & Sabherwal, 2010بطريقة فعالة من حيث السرعة في اتخاذ القرار والتكلفة )املنظمة 

 :Heisig & Vorbeck, 2001( والذي اعتمدت عليها دراسة ) Fraunhofer IPKوقد تضمنت عمليات إدارة املعرفة خمسة عمليات وفق نموذج منظمة ) 

 فة، توليد املعرفة، خزن املعرفة، توزيع املعرفة، وتطبيق املعرفة. (، والتي تشمل خمسة عمليات هي: تشخيص املعر  114

   : تشخيص املعرفة  .1

تعني اكتشاف معرفة املنظمة، وتحديد الشخاص الحاملين لها ومواقعهم، وتعد عملية التشخيص من أهم التحديات التي تواجه منظمات 

ة التي يتم العمال لن النجاح في مشروع إدارة املعرفة يتوقف على دقة التشخيص. يستند اكتشاف املعرفة الصريحة الجديدة الى التجميع، وهي العملي

يحة. في خاللها تركيب أجزاء متعددة من املعرفة الصريحة من بيانات أو معلومات المتالك املزيد من املجموعات املعقدة الجديدة من املعرفة الصر  من

رفة التي لدى حين يتم اكتشاف املعرفة الضمنية الجديدة من خالل التفاعل االجتماعي داخل املنظمة، حيث يعد التفاعل االجتماعي بمثابة تجميع للمع

 (.  Fernandez & Sabherwal, 2010 )املوظفين وعادة ما تتم من خالل النشطة املشتركة بدال من التعليمات املكتوبة 

   :توليد املعرفة  .2

هي مشاركة الفراد وفرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف املشكالت  

راتيجيات سة استوإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة، وتزود املنظمة بالقدرة على التفوق في النجاز وتحقيق مكانة سوقية عالية في ممار 

وإدارتها عمل جديدة والقدرة في حل املشكالت، ونقل املمارسات الفضلى وتطوير مهارات العاملين من املهنيين، ومساعدة الدارة في توظيف املواهب 

 ملعرفة جديدة واالحتفاظ بها. هذا يعني أن املعرفة واالبتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين: فاملعرفة مصدر لالبتكار عندما يكون يصبح اال 
ً
بتكار مصدرا

 (. 2008)عليان، 

   :خزن املعرفة .3

ذاكرة هي تلك العمليات التي تشتمل على االحتفاظ  باملعرفة والبحث والوصول واالسترجاع واملكان، وتشير هنا عملية خزن املعرفة إلى أهمية ال

 نتيجة لفقدانها للكثير من املع
ً
 كبيرا

ً
رفة  لسباب منها: مغادرة الفراد الذين يحملونها لسبب أو آلخر )الزيادات، التنظيمية، فاملنظمات تواجه خطرا

2008 .) 

 بين التقاط املعرفة وعملية استرجاعها، فالكثير من القيمة املتحصلة لدارة املعرفة ناتج من خالل عناصر
ً
املعرفة  إن تخزين املعرفة تمثل جسرا

 (.  2008ها وإدامتها وتحديثها)عليان، املختلفة وموضوعاتها وضرورات الربط فيما بين

 املعرفة   توزيع .4

والتعلم أثناءالعمل، أو املخططة وأدلة العمل والتدريب واالجتماعات الرسمية  لتقاريرآليات فعالة رسمية مثل ا  يعتمد توزيع املعرفة على وجود

عادة في غير أوقات العمل، على أن اآلليات غير الرسمية يمكن أن تكون أقل فعالية ذلك  وتتم والندوات والحلقات النقاشية   كاالجتماعات رسميةغير 

رسمية   أن املعرفة قد ال تنتقل بشكل صحيح من شخص آلخر،  والختالف تلقيها من قبل املتلقي طبقاً لطاره املرجعي، وعلى الجانب اآلخر اآلليات ال
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. لذا فإن الجمع بين اآلليات الرسمية وغير الرسمية يؤدي إلى فعالية االبتكارثر فاعلية وأن تضمن نقل أكبر للمعرفة إال أنها قد تعوق عملية قد تكون أك

 (. 2009أكبر في نقل املعرفة )العلواني، 

   تطبيق املعرفة .5

عم ومن خاللها يقوم بعض الفراد باستخدام املعرفة التي تم معالجتها من قبل موظفين آخرين بدون طلبها أو تعلمها، وتشمل اآلليات التي تد

ر العمل اييالتوجيه )الهرمية التقليدية في املنظمات واملراكز املساندة(  ومن جهه أخرى تشمل اآلليات التي تدعم الروتين السياسات التنظيمية ومع

التكنولوجيا التي تدعم  اخرى وممارساته، وتشمل التكنولوجيات التي تقوم بدعم التوجيه معرفة الخبراء في النظم الخبيرة ونظم دعم القرار، ومن جهة 

آلليات والتكنولوجيات عملية الروتين النظم الخبيرة ونظم تخطيط املوارد في املنظمات ونظم التقليدية لدارة املعلومات، وبشكل عام تدعم هذه ا

  (.2013التوجيه والروتين داخل املنظمة وخارجها )همشري، 

:
ً
 التميز املنظمي    ثانيا

 مفهوم التميز املنظمي  .1

( التميز املنظمي بأنه عملية تهدف إلى تحسين قدرات املنظمة وتمكينها من التكيف مع املتغيرات البيئة وحل مشكالتها بصورة 2009) عرف الدويري 

 عن الطرق التقليدية. 
ً
 إبداعية بعيدا

املنافسين في الداء االستراتيجي بأنه تحقيق ميزة تنافسية بحيث تكون املنظمة أفضل من  (Sharma and Kodali ,2008 ) كما عرف كل من

 )الجودة، التكلفة، املرونة، االعتمادية، واالبتكار(.

 أبعاد التميز املنظمي   .2

 التميز القيادي:   •

رة  لي باملهاللقيادة العليا تأثير مباشر في التميز، ذلك من خالل تنمية قدرات الفراد، وتشجيعها لهم بالتوجه نحو البداع والتميز، من خالل التح

وعة من القيادية وعالقات العمل الفعالة، والقدرة على التفكير االبتكاري، وتشجيع الفراد على املنافسة والتوصل إلى أفكار جديدة، وهناك مجم

المركزية في العمل النشاطات، التي يجب أن تقوم بها القيادة املسؤولة عن املنظمة لتشجيع ظهور التميز فيها، من تلك املمارسات أو النشاطات: نظام ال

رة االبتكارية لدى داخل املنظمة والذي يسهل انسياب املعلومات والفكار االبتكارية بين العاملين والقيادة العليا مباشرة دون أي عوائق، وكذلك فإن القد

خالل املوقف الواحد، هو من يعي الخطاء ويحدد الفراد تتأثر بنمط القيادة الديمقراطية. القائد املتميز الذي يستطيع رؤية كثير من املشكالت بوضوح 

 .  (  Sharma and Kodali ,2008)  باملشكالت، وبالتالي يدرك أوجه القصور واملشكالت في املواقف كافة، مما يتيح الفرصة نحو تحقيق التميز للمنظمة 

   :التميز بتقديم الخدمة •

بمثابة مستهلكين للسلع والخدمات، وعندما يتم الحصول على سلعة ال تلبي حاجات فئات إن فئات املتعاملين أو ما يعرفون بالعمالء يعدون 

ن اللجوء إلى هذه املتعاملين أو تزيد من توقعاتهم  وال تفي بالغرض، فإن هؤالء املتعاملين يلجؤون إلى املنافسين للتعامل معهم. في ظل إدارة التميز فإ

 ما 
ً
 على أن شيئا

ً
يتم خطأ في أسلوب تقديم الخدمة التي أدت لنتاج هذه الخدمة، وهذه العراض تفض ي إلى خطة عمل، لتصحيح النتائًج يعد مؤشرا

 هذه الخطاء أو نواحي القصور وال شك أن استخدام املدخل الهيكلي لحل املشاكل يجعل بالمكان التحرك املستمر نحو التحسين. 

    :تميز الثقافة التنظيمية   •

م التنظيمية لها أهمية بالغة في املنظمات ففيها تتميز املنظمة من خالل التعبير عن شخصيتها عن طريق ثقافتها املميزة والتي بدورها تقو ن الثقافة إ 

ؤشرات  (. وبذلك تنعكس ثقافة املنظمة على مجموعة من الظواهر وامل2010بتوجية الفراد للعمل بما يتالءم مع استراتيجية املنظمة وثقافتها )مجيد، 

ملنتسبين التي من خاللها يتم التعرف على ثقافة املنظمة ويتم التأثير على سلوك املستفيدين، وتكون هذه الظواهر ذات داللة واضحة على سلوكيات ا 

 فاعال وحاسما في ح
ً
 ياة أصحاب املصالح.ورؤيتهم للمواقف وتبريرهم لها وهذا يعكس طريقة التفكير داخل املنظمة كما تلعب الثقافة التنظيمية دورا

   :تميز الهيكل املنظمي   •

ة سواء  يعتبر الهيكل املنظمي آلية لتحقيق الهداف التي تسعى لها املنظمة من أجل تحقيقها وتمكن املنظمة من االستغالل المثل ملوارد املنظم

 ويسر.  أكانت بشرية أم مالية وبدوره يؤدي إلى زيادة قدرة املنظمة على تحقيق أهدافها بسهولة  

   :تميز املرؤوسين •

اجات  يعتبر تميز املرؤوسين عامال هاما ورئيسيا تتوقف عليه استراتيجية املنظمة املستقبلية والتميز من خالل املرؤوسين يكمن في تحليل احتي

تعزز عملية التميز من خالل تقدير   املنظمة من استقطاب املوارد البشرية ومن اختيار وتعين وتدريب وربطها بنظام املكافئات والتقدير، فاملكافئات

(  أن تحقيق التميز من خالل املرؤوسين يتم من خالل طرح الفكار Cristina and Colurcio ,2006. يرى )،مهارات املوظفين وتقديم الحوافز لهم 

بادل واالستماع إليهم وتشجيع العاملين، وكذلك تشجيع النقاش الحر واالهتمام بآراء اآلخرين، وإيجاد نقطة تواصل بين الرؤساء واملرؤوسين بت

 للوصول إلى أفكار إبداعية جديدة.ق الدافعية املعلومات ومناقشة الفكار بحرية وتشجيع التنافس بين العاملين لتحقي



 معتصم وهبة & أيوب الصوالحة                                           في املصارف التجارية األردنية  على التميز املنظمي أثر عمليات إدارة املعرفة  

Global Journal of Economics and Business, 8(2) (2020), 273-292 
 279 

 

   :التميز االستراتيجي •

مع الهداف والسياسات لتعزيز الداء التنظيمي على املدى البعيد عن طريق  ةيتطلب تحقيق التميز املنظمي تحديد استراتيجية فعالة ومتناسق

اسات  العمليات املنبثقة عن االستراتيجية ولكي تكون املنظمة رائدة ومتميزة يجب عليها تبني استراتيجية واضحة ومفهومة عن طريق وضع خطط وسي

 . لتطبيق االستراتيجية وتركيزها على احتياجات أصحاب املصالح 

 : منهجية الدراسة

 :
ً
 : نوع الدراسة وطبيعتهاأوال

ع تعد هذه الدراسة إيضاحية من حيث الغرض واستنتاجية في طبيعتها نظرا العتمادها على النظريات الدارية والدراسات السابقة في عملية جم

 البيانات من خالل توزيع االستبانة الخاصة لهذا الغرض، فهي تعد دراسة ميدانية.

 :
ً
   : الدراسةوعينة مجتمع ثانيا

 حسب نشرات الجمعية الردنية للبنوك، 13يتمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع املصارف التجارية الردنية والبالغ عددها )
ً
 2018( مصرفا

دراسته على املصارف  الباحثينأجرى (. 1900تين العليا والوسطى فيها )(، ويبلغ عدد العاملين في الدرا 2018)نشرات جمعية البنوك التجارية الردنية، 

باستخدام التوزيع العشوائي وذلك   الباحثينالتجارية، تتمثل باملوظفين الداريين في االدارتين العليا والوسطى في املصارف التجارية الردنية، حيث قام 

 للتحيز الذي من املمكن أن ينشأ من الختيار 
ً
( استبانة على أفراد عينة الدراسة، وما تم 420بتوزيع ) الباحثينالقصدي )العمدي(، حيث قام تجنبا

(، وبالتالي فإن نسبة ما هو صالح 371(، في حين بلغ عدد الستبانات الصالحة للتحليل )%93.8( أي ما نسبته )394استرجاعه من هذه الستبانات )

 %(.   88للتحليل من عدد الستبانات املسترجعة )

 منهاأسماء  املصارف التجارية األردنية والعينة املسحوبة من  :(1) جدول 

العدد املسحوب حسب    العدد الكلي  اسم املصرف  الرقم 

 العينة الطبقية التناسبية
 املجموع الكلي  االدارة الوسطى  االدارة العليا 

 42 253 225 28 البنك العربي  1

 30 177 159 18 البنك الهلي الردني  2

 35 208 198 10 بنك الردن  3

 37 225 210 15 بنك القاهرة عمان  4

 60 356 333 23 بنك االسكان للتجارة والتمويل  5

 27 158 141 17 البنك الردني الكويتي  6

 18 107 84 23 البنك التجاري الردني  7

 9 55 45 10 بنك االستثمار العربي الردني  8

 16 96 81 15 املؤسسة العربية املصرفية بنك  9

 7 39 33 6 البنك االردني لالستثمار والتمويل  10

 21 123 105 18 بنك االتحاد لالدخار واالستثمار  11

 10 58 48 10 بنك سوسيته جنرال/ الردن  12

 8 45 36 9 بنك املال الردني  13

 420 1900 1698 202 املجموع  

 2018جمعية البنوك التجارية األردنية، نشرات املصدر : 

:
ً
 :أداة الدراسة ثالثا

تعارة الكلية تتمثل أداة الدراسة باالستبانة كأداة في جمع البيانات الولية، وتم االسترشاد بمتغيرات الدراسة الحالية ومقاييسها والجمع بين االس

للفقرات االخرى واضافة فقرات جديدة وبما يتالئم مع بيئة املصارف محل الدراسة والبيئة واالستعارة الجزئية لفقرات املقياس والتكييف والتعديل 

ن السئلة الردنية بشكل عام. اضافة الى تحري املراجع واملصادر والدراسات املتعلقة بمتغيرات الدراسة. وستحتوي االستبانة على أربعة مجموعات م

 وسيتم تصميمها على النحو التالي:
 لول: سيتضمن بعض الخصائص الشخصية والوظيفية لفراد عينة الدراسة وتشمل )الجنس، العمر، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي(. الجزء ا 

 الجزء الثاني: سيتضمن الفقرات التي تقيس أبعاد متغيرات الدراسة املستقلة )عمليات إدارة املعرفة(.

 تغيرات الدراسة التابعة )التميز املنظمي(.الجزء الثالث: سيتضمن الفقرات التي تقيس أبعاد م
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 الجزء الرابع: سيتضمن الفقرات التي تقيس متغير الدراسة الوسيط )نظم معلومات املوارد البشرية(.

املقياس من إجابات أفراد العينة على فقرات استبانة الدراسة، ذلك أن هذا  لقياسLikert Scale)  مقياس ليكرت الخماس ي ) الباحثينكما اعتمد 

  .املقاييس الفئوية الشائعة في الدراسات النسانية والدارية

:
ً
   :صدق وثبات أداة الدراسة رابعا

 :صدق األداة 

 
ً
ما وضعت لقياسه، فإن االبحث سوف يقوم باستخدام كل من الصدق الظاهري والصدق البنائي  للتأكد من أداة الدراسة )الستبانة( تقيس فعال

 بنوعيه: التحليل العاملي الستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي، وفيما يلي توضيحا واختبارا لتلك الطرق:

 
ً
 : الصدق الظاهري:أوال

في تحقيق أهدافها واختبار فرضياتها،  مما افادعلمية محكمة لبناء أداة الدراسة  دورياتبالرجوع إلى الدبيات السابقة املنشورة في  الباحثينقام 

بتوزيعها على مجموعة من املحكميين   الباحثينوبعد القيام ببناء أداة الدراسة، وبهدف تحكيمها وبناءها بشكل يضمن صالحية جمع البيانات، قام 

بأخذ جيمع مالحظاتهم بعين العتبار والقيام بالتعديالت املقترحة  الباحثينالكادميين ذوي الصلة بموضوع الدراسة، وبعد استرداد الستبانة، قام 

 .وذلك قبل القيام بتوزيعها على أفراد عينة الدراسة

 ثبات األداة:

 ,.Hair et al) الباحثينار املوثوقية وذلك للتأكد من مدى التساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وثباتها، حيث أشار باجراء اختب الباحثينقام 

(، فهذا يدل على ثبات أداة الدراسة وأن هناك اتساق داخلي ما بين فقرات متغيرات الستبانة. 0.6، إنه اذا كانت قيم كرونباخ ألفا أكبر من )(1998

 يوضح الجدول أدناه قيم معلمة كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة الرئيسية، بالضافة إلى عدد فقرات الدراسة لكل متغير، كما يلي:   

 ملتغيرات الدراسة اختبار املوثوقية مقياس كرونباخ ألفا  :(2ل )جدو 

 قيمة معامل كرونباخ ألفا  عدد األسئلة  متغيرات الدراسة 

 0.767 5 اكتشاف املعرفة 

 0.732 4 امتالك املعرفة 

 0.887 5 تشارك املعرفة 

 0.894 6 تطبيق املعرفة 

 0.947 20 عمليات ادارة املعرفة 

 0.870 3 املرؤوسين تميز 

 0.897 6 تميز الثقافة املنظمية 

 0.843 5 تميز الهيكل التنظيمي 

 0.942 5 تميز القيادة 

 0.887 5 تميز الستراتيجية 

 0.965 24 التميز املنظمي 

 0.937 24 نظم معلومات املوارد البشرية 

اة (، وهذا بدوره يؤكد على مدى ثبات أد0.6متغيرات الدراسة كانت أعلى من )يتضح من نتائج الجدول أعاله أن جميع قيم كرونباخ ألفا لجميع 

، أي أن فقرات الدراسة ومتغيراتها الفرعية والرئيسية تتمتع بموثوقية عالية تمكننا من إجراء تحليل الفرضيات  الدراسة وعلى اتساقها الداخلي

 والدخول إلى الحصاء الستداللي.

 :واختبار الفرضياتتحليل البيانات 

 : وصف خصائص عينة الدراسة

 للخصائص التعريفية، والديموغرافية لفراد عينة الدراسة والجدول أدناه يمثل الحصاءات الوصفية )التكرار، النسبة، 
ً
يتضمن هذا وصفا

د سنوات ، العمر، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي، وعداالجتماعيوالنسبة التراكمية( للمتيغرات الديموغرافية في هذه الدراسة واملتمثلة بكل من النوع 

 الخبرة. والهدف من ذلك الختبار هو التعرف على أهم خصائص أفراد عينة الدراسة. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي  :(3)جدول 

 النسبة التكرار  النوع 

 % 53.9 200 ذكر

 % 46.1 171 أنثى 

 % 100.0 371 املجموع 

(، في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الناث  53.9( أي ما نسبته )%200حيث يتضح من الجدول أعاله أن عدد أفراد عينة الدراسة الذكور بلغ )

الوظائف   ( من الجمالي الكلي لفراد عينة الدراسة، وهذا يوضح أن أغلبية أفراد عينة الدراسة هم ذكورا، وهذا يدل على أن46.1( ما يعادل )171%)

وليات إدارية الدارية في البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة تميل إلى توظيف الذكور في شغل املناصب الدارية ملا تتطلبه هذه املناصب من مسؤ 

على هذه الفئة وإنما الغالبية عالية وضغط عال، وبطبيعة الذكور لديهم قدرة تحملية أكبر من الناث في هذه املناصب، لكن ذلك ال يعني الحكم املطلق 

 العظمى. 

 متغير العمر توزيع عينة الدراسة حسب  :(4جدول )

 النسبة التكرار  العمر 

 % 6.2 23 سنة فأقل  30

 % 60.6 225 سنة  40-سنة 31

 % 28.6 106 سنة  50-سنة -41

 % 4.6 17 سنة فأكثر  51

 % 100.0 371 املجموع 

(، في حين بلغت نسبة الذين تتراوح 6.2%سنة فما أقل بلغت نسبتهم ) 30املوظفيين الداريين الذين بلغ عمرهم يتضح من الجدول أعاله أن 

 أن املوظفيين الداريين الذين بلغت أعمارهم ما بين %60.6سنة ) 40سنة إلى  31أعمارهم ما بين 
ً
سنة كانت  50-سنة 41(، كما ويبين الجدول أيضا

(، وبالتالي يمكن القول بأن الغالبية العظمى من أعمار املوظفين  4.6سنة فما أكثر بلغت نسبتهم )% 51الذين كانت أعمارهم  (، في حين%28.6نسبتهم )

سنة، وبالتالي فإن هذه النتائج تؤكد أن املناصب الدارية العليا تتطلب كل من الوقت والخبرة، حيث أن الوصول   50-31تتمركز ضمن الفئة ما بين 

لدارية العليا يتطلب أن يكون املوظف لديه خبرة كافية في العمل املصرفي لتمام الواجبات واملسؤوليات امللقاه عليه بأكمل صورها، للمناصب ا 

 كافيا في العمل ضمن النطاق املصرفي ليكون أهال لذلك. 
ً
 وللوصول إلى تلك الخبرة فإن ذلك يحتاج وقتا

 املؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير  : (5جدول )

 النسبة التكرار  املؤهل العلمي 

 % 7.3 27 دبلوم كلية مجتمع 

 % 61.2 227 بكالوريوس

 % 2.4 9 دبلوم عالي

 % 20.5 76 ماجستير 

 % 8.6 32 دكتوراه 

 % 100.0 371 املجموع 

يتضح من الجدول أعاله أن نسبة ملوظفيين الداريين والذين يحملون شهادة  يوضح الجدول أعاله الحصاء الوصفي ملتغير املؤهل العلمي، حيث 

( أي ما نسبته 227(، في حين أن أعلى نسبة كانت للموظفين الداريين الذين يحملون شهادة البكالوريوس حيث بلغ عدد هؤالء املوظفين )7.3الدبلوم )%

(، واملوظفيين الذي أكملوا دراساتهم العليا 2.4( بسنبة )%9ملون شهادة الدبلوم العالي )(، في حين بلغ عدد املوظفيين الداريين الذين يح61.2)%

( على التوالي، وهذه النتائج بدورها توضح توافر املعرفة العلمية والكاديمية كشرط للتوظيف 8.6( و )%20.5كاملاجستير والدكتوراه بلغت نسبتهم )%

 أن يكون موظفيها مؤهليين علميا بما يرفد طبيعة العمل املصرفي ويعمل على تحسين أدائة. وذلك حرصا من البنوك التجارية الردنية

 املسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير   :(6جدول )

 النسبة التكرار  املسمى الوظيفي 

 % 19.9 74 مشرف 

 % 3.8 14 رئيس شعبة 

 % 41.5 154 رئيس قسم 

 % 34.8 129 مدير

 % 100.0 371 املجموع 
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يوضح الجدول أعاله الحصاء الوصفي ملتغير املسمى الوظيفي ، حيث يتضح من الجدول أعاله أن نسبة ملوظفيين الداريين الذين يشغلون  

 (، في حين الذين 3.8(، واملوظفيين الداريين الذين يشغلون منصب )رئيس شعبة( بلغت نسبتهم )%19.9املنصب الداري )مشرف( بلغت نسبتهم )%

(، بالتالي، بالرغم من أن جميع املسميات  34.8(، والذين يشغلون منصب )مدير( بلغت نسبتهم )%41.5يشغلون منصب )رئيس قسم( بلغت نسبتهم )%

الستبانة( ة )الوظيفية املذكورة في الجدول أعاله هي مسميات ذات مناصب إدارية إال أن النتائج في الجدول أعاله تؤكد أن أغلبية إجابات أداة الدراس

ية واعتمادية تمركزت حول رؤساء القسام واملدراء أي أن الجابات أتت من أفراد لديهم دراية وخبرة كافية في العمل املصرفي والذي بدوره يؤكد موثوق

 إجابات أداة الدراسة. 

 سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير  :(7جدول )

 النسبة التكرار  عدد سنوات الخبرة 

 % 3.8 14 سنوات فأقل  5

 % 14.0 52 سنوات   10-سنوات  6

 % 16.7 62 سنة  15 -سنة11

 % 45.8 170 سنة  20-سنة 16

 % 15.1 56 سنة  25-سنة 21

 % 4.6 17 سنة فأكثر  26

 % 100.0 371 املجموع 

أعاله أن نسبة املوظفيين الداريين والذين لديهم يوضح الجدول أعاله الحصاء الوصفي ملتغير عدد سنوات الخبرة ، حيث يتضح من الجدول 

 15-11(، والذين تتراوح خبرتهم من 14.0سنوات )% 10إلى  6(، في حين بلغت نسبة الذين لديهم خبرة تترواح ما بين 3.8سنوات فما أقل هي )% 5خبرة 

(، في حين بلغت نسبة الذين لديهم 45.8ة، حيث بلغت نسبتهم )%سن 20إلى  16(، إال النسبة العظمى بلغت للذين تترواح خبرتهم ما بين 16.7سنة )%

(،  4.6سنة فما أكثر كانت )% 26(، إضافة إلى أن نسبة الذين بلغت سنوات خبرتهم 15.1هي )% 25إلى  21خبرة في العمل املصرفي والتي تترواح ما بين 

عمل املصرفي يتطلب وقت وخبرة، كما أن النتائج تبين أن سياسية البنوك حريصة على  وهذه النتائج تدل على أن الوصول إلى املراكز الدارية العليا في ال

بتكار والبداع إيصال الطاقات الشبابية إلى املراتب العليا بحيث تتصف هذه الطاقات بالخبرة الكافية لدارة العمل املصرفي والقدرة على النتاج وال 

 وتحمل املسؤولية وضغوطات العمل.

بالتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها ملعرفة فيما اذا كانت أسئلة  الباحثينقبل التطرق إلى الحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة، سوف يقوم 

لتحليلي العاملي بحذفها أم ال وذلك بعد القيام باجراء كل من ا  الباحثينالدراسة ممثلة ملتغيراتها الرئيسية والتأكد فيما اذا كان هناك أسئلة سوف يقوم 

 الستكشافي والتوكيدي.

   :تحليل بيانات االستبانة 

 عمليات ادارة املعرفة األهمية النسبية ملتغيرات  :(8جدول )

 األهمية النسبية  الترتيب املتوسط الحسابي املتغير 

 مرتفع 2 3.9 اكتشاف املعرفة 

 مرتفع 4 3.82 امتالك املعرفة 

 مرتفع 1 3.92 تشارك املعرفة 

 مرتفع 3 3.84 تطبيق املعرفة 

 مرتفع  3.87 

( وهي تؤشر الى موافقة عينة الدراسة على 3.87يتضح من الجدول اعاله ان الوسط الحسابي للمتغير املستقل عمليات ادارة املعرفة بلغت )

 املتغيرات الفرعية لها جاءات مرتفعة كذلك .فقراتها  وان عمليات ادارة املعرفة تطبق في مجتمع الدراسة .كما ان جميع 

 التميز املنظمي األهمية النسبية ملتغيرات  :(9جدول )

 االهمية النسبية  الترتيب الوسط الحسابي املتغير 

 مرتفع 3 3.82 تميز املرؤوسين  

 مرتفع 4 3.77 تميز الثقافة 

 مرتفع 5 3.73 تميز الهيكل التنظيمي  

 مرتفع 2 3.84 تميز القيادة 

 مرتفع 1 3.84 تميز االستراتيجية 

 مرتفع  3.8 الوسط الحسابي  
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( وهي تؤشر الى موافقة عينة الدراسة على فقراتها  وان  3.8يتضح من الجدول اعاله ان الوسط الحسابي للمتغير التابع  التميز املنظمي بلغت )

 الدراسة .كما ان جميع املتغيرات الفرعية له جاءات مرتفعة كذلك .عمليات التميز املنظمي مطبق في مجتمع 

 اختبار فرضيات الدراسة

   : ولىالفرضية الرئيسية األ 

Ho1: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 ،( لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة

لمرؤوسين، التميز  مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( في التميز املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة )التميز في القيادة، التميز في الهيكل التنظيمي، التميز ل

 االستراتيجي، التميز في الثقافة( في املصارف التجارية االردنية.

 ئيسية االولى املتعدد  للفرضية الر تحليل اإلنحدار الخطي  :(10جدول )
Probability (sig) t-statistics β Coefficients  املتغيرات 

 الثابت قيمة التأثير املحسوبة  االحتمالية 

0.727 -.0351 0.079- 

 اكتشاف املعرفة  0.383 3.992 0.000

 امتالك املعرفة  0.224 2.541 0.013

 مشاركة املعرفة  0.001 0.014 0.989

 تطبيق املعرفة  0.399 4.309 0.000

  مستوى الداللة الكلية  Adjusted R2 F-valueمعامل التحديد املعدل   R2معامل التحديد  Rالرتباط 

Sig  
0.905 0.819 0.808 81.197 0.000 

، وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة  R ( = 0.905يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل الرتباط بلغت )

ة قوية. كما وتظهر )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( والتميز املنظمي في البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة طردي

على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع ، أي أن أبعاد الدارة  ( وهذا يدل0.819بلغت ) R2النتائج أعاله أن قيمة 

( من التباين في التميز املنظمي. كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد، وبالتالي فإذا %81.9املختلفة تشكل )

  مجتمع( تدل على أنه إذا تم تضمين 0.011وهذه القيمة ) 0.011( = 0.819-0.808د املعدل من معامل التحديد )تم طرح معامل التحدي
ً
الدراسة كامال

 ( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر، وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.0.011ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

( في حال كانت جميع أبعاد   0.079-(، أي أن قيمة التميز التنظيمي تساوي )0.079-الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة )كما ويتضح من 

(، أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.727عمليات املعرفة تساوي صفرا، إال أن الداللة الحصائية لها )

ث أظهرت ي حال مساواة املتغيرات املستقلة للصفر، إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على التميز املنظمي، بحيف

 t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على التميز 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 3.922املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على 0.383املنظمي، وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد اكتشاف املعرفة بلغت )

، أظهرت النتائج أن مستوى الداللة 0.383أنه كلما زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز املنظمي بقيمة )
ً
(. أيضا

املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد  t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05لة )( وهي دالة احصائيا عند مستوى دال0.013الحصائية لبعد امتالك املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على التميز املنظمي، وملعرفة قيمة الثر 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 2.541)

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد امتالك 0.224رفة بلغت )واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد امتالك املع

(. كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد مشاركة  0.224املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز املنظمي بقيمة )

( وهي أقل 0.014املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ) t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05عند مستوى داللة ) ( وهي غير دالة احصائيا 0.989املعرفة بلغ )

ستوى تطبيق املعرفة، م(، وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على التميز املنظمي. وفيما يتعلق ب1.96املجدولة ) tمن قيمة 

املحسوبة   t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000الداللة الحصائية بلغ ) فقد أظهرت النتائج أن مستوى 

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على التميز املنظمي، 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 4.309حيث بلغت لهذا البعد )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما 0.399وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد تطبيق املعرفة بلغت )

 (.0.399احدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز املنظمي بقيمة )زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة و 
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عرفة( في التميز وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق امل

(، وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة 0.05احصائيا عند مستوى داللة )( وهي دالة 81.197)  F-valueاملنظمي، حيث بلغت قيمة 

مي عند مستوى داللة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( لها تأثير ذور داللة احصائية في التميز املنظ

(0.05 ًوبناء ،)  .على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل 

 تحليل الفرضية الفرعية  

Ho1-1:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية( 0.05 ،( لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة

 القيادة في املصارف  التجارية الردنية.مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(في تميز 

 تحليل اإلنحدار الخطي املتعدد  للفرضية الفرعية األولى  :(11جدول )

Probability (sig) t-statistics β Coefficients  املتغيرات 

 الثابت قيمة التأثير  املحسوبة  االحتمالية 

0.457 -0.745 -0.121 

 املعرفة اكتشاف  0.202 2.935 0.004

 امتالك املعرفة  0.329 5.213 0.000

 مشاركة املعرفة  0.177 2.610 0.009

 تطبيق املعرفة  0.319 4.995 0.000

 Sigمستوى الداللة الكلية Adjusted R2 F-valueمعامل التحديد املعدل   R2معامل التحديد  Rالرتباط 

0.806 0.650 0.646 169.622 0.000 

، وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة R( = 0.806يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل الرتباط بلغت )

وية. كما وتظهر  )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(وتميز القيادة في البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة طردية ق

ى مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع، أي أن أبعاد الدارة ( وهذا يدل عل0.650بلغت ) R2النتائج أعاله أن قيمة 

( من التباين في تميز القيادة. كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد، وبالتالي فإذا %65.0املختلفة تشكل )

  مجتمع( تدل على أنه إذا تم تضمين 0.004وهذه القيمة ) 0.004( = 0.646-0.650دل من معامل التحديد )تم طرح معامل التحديد املع
ً
الدراسة كامال

 ( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر، وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.0.004ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

( في حال كانت جميع أبعاد  0.121-(، أي أن قيمة تميز القيادة تساوي )0.121-أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة ) كما ويتضح من الجدول 

 
ً
(، أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.457، إال أن الداللة الحصائية لها )عمليات املعرفة تساوي صفرا

نتائج اواة املتغيرات املستقلة للصفر، إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز القيادة، بحيث أظهرت الفي حال مس

حسوبة  امل t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.004أن مستوى الداللة الحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز القيادة، 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 2.935حيث بلغت لهذا البعد )

القيمة تدل على أنه كلما ( وهي طردية موجبة، وهذه 0.202وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد اكتشاف املعرفة بلغت )

، أظهرت النتائج أن مستوى الداللة 0.202زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة )
ً
(. أيضا

 0.000الحصائية لبعد امتالك املعرفة بلغ )
ً
املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد  t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05عند مستوى داللة ) ( وهي دالة احصائيا

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز القيادة، وملعرفة قيمة الثر واتجاه، 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 5.213)

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد امتالك املعرفة 0.329فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد امتالك املعرفة بلغت )

(. كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ 0.329بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة )

  t( وهي أعلى من قيمة 2.610املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ) t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.009)

 (، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز القيادة، وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة1.96املجدولة )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد مشاركة املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن  0.177) )بيتا( لبعد مشاركة املعرفة بلغت

( وهي 0.000ستوى تطبيق املعرفة، فقد أظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية بلغ )م(.  وفيما يتعلق ب0.177تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة )

(، 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 4.995املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ) t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05عند مستوى داللة ) دالة احصائيا

 بيتا( لبعدوهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على تميز القيادة، وملعرفة قيمة الثر والتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )
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( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة 0.319تطبيق املعرفة بلغت )

 (.0.319تميز القيادة بقيمة )

عرفة( في تميز وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق امل

رة املعرفة (، وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادا 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )169.622) F-value القيادة، حيث بلغت قيمة 

عند مستوى داللة   بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( لها تأثير ذور داللة احصائية في تميز القيادة 

(0.05 .وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل ،) 

Ho1-2:  ال يوجد أثر ذو داللة ( 0.05إحصائية عند مستوى معنوية )   لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

   املعرفة، تطبيق املعرفة( فيتميز الهيكل التنظيمي في املصارف التجارية الردنية.

 الثانية تحليل اإلنحدار الخطي املتعدد  للفرضية الفرعية   :(12جدول )
Probability (sig) t-statistics β Coefficients  املتغيرات 

 الثابت قيمة التأثير املحسوبة  االحتمالية 

0.017 2.392 0.387 

 اكتشاف املعرفة  0.376 5.466 0.000

 امتالك املعرفة  0.320 5.070 0.000

 مشاركة املعرفة  0.124- 1.832- 0.068

 تطبيق املعرفة  0.296 4.642 0.000

  لكلية امستوى الداللة  Adjusted R2 F-valueمعامل التحديد املعدل   R2معامل التحديد  Rالرتباط 

Sig 
0.745 0.555 0.550 114.169 0.000 

، وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة R ( =0.745يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيمة معامل الرتباط بلغت )

طردية قوية. كما  )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(وتميز الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة

ا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع ، أي أن أبعاد ( وهذ0.555بلغت ) R2وتظهر النتائج أعاله أن قيمة 

( من التباين في تميز الهيكل التنظيمي. كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل %55.5الدارة املختلفة تشكل )

( تدل على أنه إذا تم تضمين 0.005وهذه القيمة ) 0.005( = 0.550-0.555عامل التحديد املعدل من معامل التحديد )التحديد، وبالتالي فإذا تم طرح م

 ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك ) مجتمع
ً
( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر، وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة 0.005الدراسة كامال

 ممثلة للمجتمع.

في حال كانت جميع أبعاد عمليات    0.387(، أي أن قيمة تميز القيادة تساوي 0.387ا ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت موجبة )كم

مستوى  ئج أناملعرفة تساوي صفرا، إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي، بحيث أظهرت النتا

املحسوبة حيث بلغت  t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000الداللة الحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي، 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 5.466لهذا البعد )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما 0.376وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد اكتشاف املعرفة بلغت )

، أظهرت النتائج أن مستوى الداللة 0.376ة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميزالهيكل التنظيمي بقيمة )زاد بعد اكتشاف املعرف
ً
(. أيضا

املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد  t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000الحصائية لبعد امتالك املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي، وملعرفة قيمة 1.96املجدولة ) t ( وهي أكبر من قيمة5.070)

زاد بعد امتالك  ( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما0.320الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد امتالك املعرفة بلغت )

(. كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد مشاركة 0.320املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز القيادة بقيمة ) 

( وهي أعلى 1.832-لهذا البعد ) املحسوبة حيث بلغت t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي غيردالة احصائيا عند مستوى داللة )0.068املعرفة بلغ )

ستوى تطبيق م(، وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز الهيكل التنظيمي.  وفيما يتعلق ب1.96-املجدولة ) tمن قيمة 

 t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05مستوى داللة )( وهي دالة احصائيا عند 0.000املعرفة، فقد أظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على تميز 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 4.642املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد )
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( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة 0.296لبعد تطبيق املعرفة بلغت )، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا(  الهيكل التنظيمي، وملعرفة قيمة الثر والتجاه 

 (.0.296تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الهيكل التنظيمي)

متالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( فيتميز وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، ا

(، وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )114.169) F-value الهيكل التنظيمي، حيث بلغت قيمة 

تطبيق املعرفة( لها تأثير ذو داللة احصائية في تميز الهيكل التنظيمي عند املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، 

 (، وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل. 0.05مستوى داللة )

 تحليل اإلنحدار الخطي املتعدد  للفرضية الفرعية الثالثة   :(13جدول )
Probability (sig) t-statistics β Coefficients  املتغيرات 

 الثابت قيمة التأثير املحسوبة  االحتمالية 

0.273 1.097 0.153 

 اكتشاف املعرفة  0.243 4.105 0.000

 امتالك املعرفة  0.284 5.230 0.000

 مشاركة املعرفة  0.200 3.428 0.001

 تطبيق املعرفة  0.228 4.161 0.000

 Sigمستوى الداللة الكلية Adjusted R2 F-valueمعامل التحديد املعدل   R2معامل التحديد  Rالرتباط 

0.825 0.681 0.677 195.116 0.000 

Ho1-3: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≤ 0.05 ،لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة

 مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( في تميز االستراتيجية في املصارف التجارية الردنية.  

ة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة ، وهذا يوضح أن قيمة العالقR( = 0.825يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل الرتباط بلغت )

دية قوية. كما )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(وتميز االستراتيجية في البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة طر 

تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع ، أي أن أبعاد ( وهذا يدل على مقدار التباين الذي 0.681بلغت ) R2وتظهر النتائج أعاله أن قيمة 

( من التباين في تميز االستراتيجية. كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد، %68.1الدارة املختلفة تشكل )

 مجتمع( تدل على أنه إذا تم تضمين 0.004وهذه القيمة ) 0.004( = 0.677-0.681حديد )وبالتالي فإذا تم طرح معامل التحديد املعدل من معامل الت

 ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )
ً
( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر، وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة  0.004الدراسة كامال

 للمجتمع.

في حال كانت جميع أبعاد    0.153(، أي أن قيمة تميز االستراتيجية تساوي 0.153قيمة الثابت كانت موجبة )كما ويتضح من الجدول أعاله أن 

(، أي أنها غير دالة احصائيا للحكم على قيمتها 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.273إال أن الداللة الحصائية لها ) عمليات املعرفة تساوي صفرا،

يرات املستقلة للصفر، إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز الستراتيجية ، بحيث أظهرت  في حال مساواة املتغ

 t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على تميز 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 4.105بة حيث بلغت لهذا البعد )املحسو 

القيمة  ( وهي طردية موجبة، وهذه 0.243الستراتيجية، وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد اكتشاف املعرفة بلغت )

، أظهرت النتائج أن 0.243تدل على أنه كلما زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الستراتيجية بقيمة )
ً
(. أيضا

املحسوبة حيث  tدته قيمة (، وهذا ما أك0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000مستوى الداللة الحصائية لبعد امتالك املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز الستراتيجية، 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 5.230بلغت لهذا البعد )

طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما  ( وهي 0.284وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد امتالك املعرفة بلغت )

(. كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة 0.284بقيمة ) زاد بعد امتالك املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الستراتيجية

املحسوبة حيث بلغت لهذا   t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.001الحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على تميز الستراتيجية.وملعرفة قيمة 1.96املجدولة ) t( وهي أعلى من قيمة 3.428البعد )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد 0.200ت )الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد مشاركة املعرفة بلغ

تطبيق املعرفة، فقد أظهرت  بمستوى (.   وفيما يتعلق 0.200مشاركة املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الستراتيجية بقيمة )

املحسوبة حيث بلغت لهذا   t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05احصائيا عند مستوى داللة )( وهي دالة 0.000النتائج أن مستوى الداللة الحصائية بلغ )
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(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على تميز الستراتيجية، وملعرفة قيمة 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 4.161البعد )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد 0.228قيمة )بيتا( لبعد تطبيق املعرفة بلغت )، فقد أظهرت النتائج أن  الثر والتجاه 

 (.0.228تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الستراتيجية )

تميز  املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( فيوفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف 

(، وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادارة املعرفة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )195.116) F-value االستراتيجية، حيث بلغت قيمة  

تميز الستراتيجية عند مستوى  في داللة احصائية فة، تطبيق املعرفة( لها تأثير ذو املعر بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة 

 (، وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل. 0.05داللة )

Ho1-4: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 ،( لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة

 مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(في تميز املرؤوسين في املصارف التجارية الردنية 

 تحليل اإلنحدار الخطي املتعدد  للفرضية الفرعية الرابعة   :(14جدول )
Probability (sig) t-statistics β Coefficients  املتغيرات 

 الثابت قيمة التأثير  املحسوبة  االحتمالية 

0.040 -2.060 -0.249 

 اكتشاف املعرفة  0.293 5.691 0.000

 امتالك املعرفة  0.066 1.400 0.162

 مشاركة املعرفة  0.138 2.733 0.007

 تطبيق املعرفة  0.556 11.671 0.000

  مستوى الداللة الكلية  Adjusted R2 F-valueمعامل التحديد املعدل   R2معامل التحديد  Rالرتباط 

Sig 
0.884 0.781 0.779 326.695 0.000 

، وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة R( = 0.884يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل الرتباط بلغت )

قوية. كما وتظهر )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(وتميز املرؤوسينفي البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة طردية 

لى مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع، أي أن أبعاد الدارة ( وهذا يدل ع0.781بلغت ) R2النتائج أعاله أن قيمة 

( من التباين في تميز املرؤوسين. كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد، وبالتالي %78.1املختلفة تشكل )

الدراسة  مجتمع( تدل على أنه إذا تم تضمين 0.002وهذه القيمة ) 0.002( = 0.779-0.781ملعدل من معامل التحديد )فإذا تم طرح معامل التحديد ا 

 ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )
ً
 ( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر، وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة للمجتمع.0.002كامال

في حال كانت جميع أبعاد   0.249-(، أي أن قيمة تميز املرؤوسين تساوي -0.249دول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة )كما ويتضح من الج

(، وهذا يؤكد أن تميز املرؤوسيين ال غنى له عن أبعاد الدارة املختلفة، أي 0.05عمليات املعرفة تساوي صفرا كونها دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

 للمرؤوسين، إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على تميز املرؤوسلوال وجو 
ً
ين، بحيث  د أبعاد الدارة ما كان هناك تميزا

ا أكدته (، وهذا م0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000أظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 5.691املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ) tقيمة 

( وهي طردية موجبة، وهذه 0.293)على تميز املرؤوسين، وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد اكتشاف املعرفة بلغت 

، أظهرت النتائج 0.293القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز املرؤوسين بقيمة )
ً
(. أيضا

 t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05توى داللة )( وهي غير دالة احصائيا عند مس0.162أن مستوى الداللة الحصائية لبعد امتالك املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على 1.96املجدولة ) t( وهي أقل من قيمة 1.400املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد )

( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.007لغ )تميز املرؤوسين. كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد مشاركة املعرفة ب

(0.05 وهذا ما أكدته قيمة ،)t ( وهي أعلى من قيمة 2.733املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد )t ( وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة 1.96املجدولة ،)

( وهي 0.138النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد مشاركة املعرفة بلغت ) وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت احصائية ملشاركة املعرفة على تميز املرؤوسين.

(.    0.138مة )طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد مشاركة املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز املرؤوسين بقي

( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.000ستوى الداللة الحصائية بلغ )وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة، فقد أظهرت النتائج أن م

(0.05 وهذا ما أكدته قيمة ،)t ( وهي أكبر من قيمة 11.671املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد )t ( وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة  1.96املجدولة ،)
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( وهي 0.556، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد تطبيق املعرفة بلغت ) الثر والتجاه  احصائية لتطبيق املعرفة على تميز املرؤوسين، وملعرفة قيمة

 (.0.556طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة تميز الستراتيجية )

عرفة( في تميز وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق امل

ادارة املعرفة (، وهذا بدوره يدل على أن عمليات 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )326.695) F-value املرؤوسين، حيث بلغت قيمة  

في تميز املرؤوسين عند مستوى داللة  بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( لها تأثير ذو داللة احصائية

(0.05 .وبناءا على ذلك يتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل ،) 

Ho1-5 :  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( 0.05  ( لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة

 .املعرفة، تطبيق املعرفة(في التميز الثقافي في املصارف التجارية الردنية

 للفرضية الفرعية الخامسة تحليل اإلنحدار الخطي املتعدد   :(15جدول )
Probability (sig) t-statistics β Coefficients  املتغيرات 

 الثابت قيمة التأثير املحسوبة  االحتمالية 

0.267 -1.112 -0.150 

 اكتشاف املعرفة  0.402 7.022 0.000

 امتالك املعرفة  0.225 4.289 0.000

 مشاركة املعرفة  0.003- 0.046- 0.964

 تطبيق املعرفة  0.391 7.380 0.000

  مستوى الداللة الكلية  Adjusted R2 F-valueمعامل التحديد املعدل   R2معامل التحديد  Rالرتباط 

Sig  
0.845 0.713 0.710 227.623 0.000 

، وهذا يوضح أن قيمة العالقة ما بين ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة R( = 0.845يتضح من نتائج الجدول أعاله أن قيمة معامل الرتباط بلغت )

قوية. كما وتظهر )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(والتميز الثقافيفي البنوك التجارية الردنية عينة الدراسة طردية 

( وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعة باملتغير التابع ، أي أن أبعاد الدارة 0.713بلغت ) R2النتائج أعاله أن قيمة 

ا ( من التباين في التميز الثقافي. كما وتظهر النتائج أعاله أن قيمة معامل التحديد املعدل قريبة من معامل التحديد، وبالتالي فإذ%71.3املختلفة تشكل )

  مجتمع( تدل على أنه إذا تم تضمين 0.003وهذه القيمة ) 0.003( = 0.710-0.713تم طرح معامل التحديد املعدل من معامل التحديد )
ً
الدراسة كامال

 لمجتمع.( إنحراف في النتائج، وهو ال يكاد أن يذكر، وهذا بدوره يؤكد على أن عينة الدراسة ممثلة ل0.003ضمن نموذج الدراسة، سيكون هناك )

في حال كانت جميع أبعاد عمليات 0.150-(، أي أن قيمة التميز الثقافي تساوي -0.150كما ويتضح من الجدول أعاله أن قيمة الثابت كانت سالبة )

حكم على قيمتها في حال  (، أي أنها غير دالة احصائيا لل0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.267املعرفة تساوي صفرا، إال أن الداللة الحصائية لها )

ت النتائج أن مساواة املتغيرات املستقلة للصفر، إضافة أظهرت النتائج أعاله تأثير كل بعد من أبعاد عمليات املعرفة على التميز الثقافي، بحيث أظهر 

املحسوبة حيث  t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000مستوى الداللة الحصائية لبعد اكتشاف املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية الكتشاف املعرفة على التميز الثقافي، وملعرفة 1.96املجدولة ) t( وهي أكبر من قيمة 7.022بلغت لهذا البعد )

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد 0.402قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد اكتشاف املعرفة بلغت )

، أظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد 0.402اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز الثقافي بقيمة )
ً
(. أيضا

( وهي 4.289املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ) t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05لة )دالة احصائيا عند مستوى دال ( وهي0.000امتالك املعرفة بلغ )

(، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية المتالك املعرفة على تميز الثقافي، وملعرفة قيمة الثر واتجاه، فقد أظهرت  1.96املجدولة ) tأعلى من قيمة 

( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد اكتشاف املعرفة بوحدة واحدة 0.225املعرفة بلغت )النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد امتالك 

( 0.964(.  كما وأظهرت النتائج أن مستوى الداللة الحصائية لبعد مشاركة املعرفة بلغ )0.225فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز الثقافي بقيمة )

املجدولة   t( وهي أعلى من قيمة 0.046-املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد ) t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05صائيا عند مستوى داللة )وهي غير دالة اح

 لنتائج(، وهذا يوضح عدم وجود أثر ذو داللة احصائية ملشاركة املعرفة على التميز الثقافي.  وفيما يتعلق بمستوى تطبيق املعرفة، فقد أظهرت ا -1.96)

املحسوبة حيث بلغت لهذا البعد  t(، وهذا ما أكدته قيمة 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )0.000أن مستوى الداللة الحصائية بلغ )

قيمة الثر (، وهذا يوضح وجود أثر ذو داللة احصائية لتطبيق املعرفة على التميز الثقافي، وملعرفة 1.96املجدولة ) t ( وهي أكبر من قيمة7.380)
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( وهي طردية موجبة، وهذه القيمة تدل على أنه كلما زاد بعد تطبيق 0.391، فقد أظهرت النتائج أن قيمة )بيتا( لبعد تطبيق املعرفة بلغت )  والتجاه 

 (.0.391املعرفة بوحدة واحدة فإنه من املتوقع أن تزداد قيمة التميز الثقافي)

عرفة( في تميز وفيما يتعلق بالتأثير الكلي لعمليات ادارة املعرفة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق امل

رة املعرفة (، وهذا بدوره يدل على أن عمليات ادا 0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )227.623) F-value الثقافي، حيث بلغت قيمة 

ي عند مستوى داللة بأبعادها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( لها تأثير ذو داللة احصائية في التميز الثقاف

(0.05وبناءا على ذلك يتم رفض ال ،) .فرض العدمي وقبول الفرض البديل 

 النتائج والتوصيات

 :النتائج 

( ، وقد 3.87أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع الهمية النسبية لدارة املعرفة في املصارف التجارية الردنية حيث بلغ املتوسط الحسابي ) •

الثانية بمتوسط  ( وبأهمية نسبية مرتفعة، وجاء بعد )اكتشاف املعرفة ( في املرتبة 3.92احتل بعد )تشارك املعرفة ( املرتبة الولى بمتوسط حسابي )

( وبأهمية نسبية مرتفعة ، في جين حل بعد )امتالك 3.84( وبأهمية نسبية مرتفعة ، بينما جاء في املرتبة الثالثة بعد تطبيق املعرفة بمتوسط )3.90)

قطاع املصرفي يوفر بيئة مالئمة  ( ، وبأهمية نسبية مرتفعة أيضا ويعزى ذلك إلى أن ال3.82املعرفة ( في املرتبة الرابعة والخيرة بمتوسط حسابي )

لقسام واملدراء لتشارك املعرفة بين العاملين وكذلك إلى توفر قواعد تكنولوجيا املعلومات املختلفة لتشارك املعرفة بالضافة إلى ارتفاع خبرة رؤساء ا 

 وره يؤدي إلى تقدم العمل املصرفي . وارتفاع نسبة الشهادات العليا بينهم ووجود بيئة محفزة تمكنهم من اكتشاف املعرفة والذي بد

( ، وقد  3.80أظهرت نتائج تحليل أداة الدراسة ارتفاع الهمية النسبية للتميز املنظمي في املصارف التجارية الردنية حيث بلغ املتوسط الحسابي ) •

وبأهمية نسبية مرتفعة، وجاء بعد )تميز املرؤوسين( في املرتبة ( 3.84احتل بعدي )تميز القيادة وتميز االستراتيجية ( املرتبة الولى بمتوسط حسابي )

(    0.377(، وبأهمية نسبية مرتفعة، بينما جاء في املرتبة الثالثة بعد )تميز الثقافة املنظمية( بمتوسط حسابي)3.82الثانية بمتوسط حسابي )

 3.73رابعة والخيرة بمتوسط حسابي )وبأهمية نسبية مرتفعة، في حين حل بعد )الهيكل التنظيمي( في املرتبة ال
ً
ويعزى  ( وبأهمية نسبية مرتفعة أيضا

مة بالخذ  ذلك إلى أن إدارات القطاع املصرفي تقوم بعمل مراجعات دورية لالستراتيجيات العامة وكذلك تقوم الدارة عند صياغة االستراتيجيات العا

امل الخطط والبرامج املوضوعة مع االستراتيجية كما تضع في سلم أولوياتها تلبية بمصلحة أصحاب املصالح باالعتبار وكذلك يحرص فيها على تك

 ة.احتياجات املجتمع املحلي والذي بدوره يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات ونجاح هذه املصارف لكسابهم صفة التميز وتحقيق الرؤية املستقبلي

ها املختلفة )اكتشاف املعرفة، امتالك املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( في التميز يوجد أثر ذو داللة معنوية لعمليات ادارة املعرفة بأبعاد •

لثقافة( في املصارف املنظمي بداللة أبعاده مجتمعة )التميز في القيادة، التميز في الهيكل التنظيمي، التميز للمرؤوسين، التميز االستراتيجي، التميز في ا 

( وهذا يدل على مقدار التباين الذي تحدثه املتغيرات املستقلة مجتمعه في املتغير التابع . %81.9قيمة معامل التحديد ) التجارية االردنية حيث بلغت

رفة ويعزى ذلك إلى أن املصارف في الردن تستخدم جميع املعارف املتوفرة لديها وذلك من اجل تحسين االداء وازالة العوائق امام تطبيق املع

املصرف لديه االمكانيات الكافية من حيث خبرات املوظفين وتحصيلهم االكاديمي والذي بدوره يرفع من كفاءة هذا القطاع ، كما   باالضافة الى ان

يز في تتبنى املصارف اساليب حضارية تعمل على تعزيز االلتزام بالسلوك الداعم للتمييز وكذلك استعمال املصارف النظمة تساعد املوظف على التم

 لتواصل بشكل افضل .االداء وا 

    :توصيات الدراسة

آليات اكتشاف املعرفة وحتى يتم توظيف هذه االليات بشكل سليم يجب على القطاع املصرفي التعاون فيما بينهم على عمل ورشات عمل  تطوير •

هم خبرات للموظفين )املرؤوسين( يتم فيها تبادل املعرفة ودراسة استراتيجيات السوق الحديثة سواء كانت داخل اململكة او خارجها  بحيث يتم اكساب

اءات عملية في وقت قياس ي ترفد كل من السوق املحلي والقطاع املصرفي بخبرات وكفاءات عالية متميزة تواكب بل وتتجاوز اعلى مستويات وكف

 الخبرة العاملية .

الخبرات بوضع استراتيجيات تنموية من شانها ان تقارب من وجهات النظر بين الرئيس واملرؤوس وتوص ي بزيادة آلية تبادل املعرفة واكساب  •

طموح  للمرؤوسين والتقليل من فارق املركزية بحيث تسمح لالفكار الشابة ابداء رأيها بغية اكساب املوارد البشرية خبرات عملية واالستفادة من

 الشباب ونشاطهم في تنمية املورد البشري في القطاع املصرفي.

تح من خاللها الباب لتوعية املوارد البشرية في هذا القطاع على افضل السبل تطوير كفاءات املرؤوسين من خالل عقد دورات تنموية للمرؤوسين تف •

 والنتائج التي يمكن تحقيقها لقلص الفارق املعنوي بين الرئيس واملرؤوس ملستقبل املوارد البشرية في هذا القطاع.

تخدام جميع اليات برامج التنمية البشرية بصورة اكثر تفعيل استخدام برامج التنمية البشرية من خالل تدريب واتاحة املجال للموظفين على اس •

 فعالية.
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Abstract: This study aimed to explore the impact of the knowledge management process through (knowledge 
discovery, sharing, capture and application) on organizational excellence from the dimensions of (leadership, 
structure, strategic culture and subordinates) in the case of Jordanian commercial banks. Where the study 
population (1900) employees in the upper and middle management, the researcher used the method of random 
stratified proportional sampling where (420) questionnaires were distributed, (394) were retrieved, while the 
valid questionnaires were (371). Therefore, the ratio of the number of valid was (88%). The study findings 

revealed the following: There is a significant impact of the different dimensions of knowledge management 
processes (knowledge discovery, capture, sharing, and application) on organizational excellence in terms of 
combined dimensions (strategic, organizational, leadership, subordinates and culture excellence) in Jordanian 
commercial banks. The study reached several recommendations, the most important of which are the following:  
Holding workshops for employees (subordinates) in which knowledge is exchanged and the study of modern 
market strategies, whether inside or outside the Kingdom.  Keep up with and exceed the highest levels of global 
experience, and increase the mechanism of exchange of knowledge and gain experience for subordinates and 
reduce the difference of centralization in the banking sector. 

Keywords: Knowledge Management Processes; Organizational Excellence; Human Resources Information 
Systems; Jordanian Commercial Banks. 
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