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 شــــكـر وتـقـدٌـر
 

  

الحمد والشكر هلل، أنعم علً بنعم ال تحصى وال تعد، والحمد 

 صبر، وسّهل علً هذه الدراسة.والشكر له سبحانه أنعم علً بالعزٌمة وال

أتقدم بجزٌل الشكر وعظٌم  ... وعرفاناً منً بؤصحاب الفضل

المشرف على  ... التقدٌر واالمتنان إلى االستاذ الدكتور زكرٌا الدوري

رسالتً، صاحب القلب الحانً، والٌد المعطاة، والعقل المنٌر والخبرة 

بنصائحه العلمٌة  الواسعة، والنفس المتواضعة، والذي لم ٌبخل علً

القٌمة، وتوجٌهاته السدٌدة، الذي منحنً من وقته وجهده الكثٌر، مما كان 

له أكبر األثر فً إنارة دربً وإرشادي إلى ما فٌه الصواب، وتمكٌنً من 

إتمام هذه الدراسة، التً رعاها من البداٌة، إلى أن خرجت بالشكل الذي 

 هً علٌه اآلن.

  أعضاء لجنة المناقشةكما أشكر األساتذة الكرام 
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 محكمًوأتوجه بالشكر إلى أساتذة كلٌة األعمال واألساتذة 

 االستبانة.

 وكل الشكر والتقدٌر إلى كل من ساعدنً بإتمام هذه الدراسة
 

 
 وَّللا الموفق

 

 

 

 هـــداءاإل
 

 فاإلهداء...  اذا كان االهداء ٌعبر ولو بجزء من الوفاء

صنعتها من أوراق ...  إلى من نذرت عمرها فً أداء رسالة

بال فتور أو  على سراج األمل...  وطرزتها فً ظالم الدهر...  الصبر

 كلل

تعلم الوفاء كٌف ٌكون ...  رسالة تعلم العطاء كٌف ٌكون العطاء

 الوفاء

 إلٌك أمً أهدي هذه الرسالة

 وشتان بٌن رسالة ورسالة

انً بال من أعط ... نبراسً الذي ٌنٌر دربً ... إلى قدوتً األولى

 من رفعت رأسً عالٌاً افتخارا به ... حدود

 أبً الغالً  إلٌك

 اخً...  إلى سندي فً الدنٌا وعونً بعد َّللا
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 الممخص بالمغة العربية

 أثر المنظمة المتعممة في البراعة التنظيمية في منظمات االعمال  
  تطبيقية عمى عينة من العاممين في البنوك التجارية األردنيةدراسة 

  
  لوسيعبد الكريم اآلرائد إبراىيم :  الطالب إعــداد

 

 زكريا مطمك الدوري : األستاذ الدكتورإشـــــراف 
 

 

التجارية في البنوك المنظمة المتعممة في البراعة التنظيمية بيان أثر ىدفت الدراسة إلى 

والباال  عاددىم  العامة تكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية األردنية اإلدارة ، حيثاألردنية 

ماااديرإل اإلدارات ورؤسااااام األسساااام ومسااااؤولي كافااااة شاااممت  بناااكم أماااا عينااااة الدراساااة ف ااااد (13)

إختياااارىم  البناااوك التجاريااة األردنياااة اإلدارة العاماااة، والاااذين تااامفاااي العااااممين الوحاادات التنظيمياااة 

ولتح يق أىادا  الدراساة تام اساتخدام المانيم الكماي  ( فردًام364والبال  عددىم )بشكل عشوائي 
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 ممن االساليب اإلحصائية أبرزىاا تحميال اإلنحادار المتعادد )الوصفي التحميمي( من خالل العديد

إذ تضمنت الدراسة متغيرين، المست ل ممثاًل بالمنظمة المتعممة بأبعادىا، التابع، ممثاًل بالبراعاة 

 التنظيمية وسضية الدراسة األساسيةم

عااد ألبداللاة إحصاائية و تاأثير ذ وجود إلى عدد من النتائم أبرزىاوسد توصمت الدراسة 

في البناوك  البراعة التنظيمية في( التعمم، تطبيق المعرفة وتطبيق التكنولوجيا) المنظمة المتعممة

ألبعاااد داللااة إحصااائية و تااأثير ذ وجااودو  ،(  0.05) عنااد مسااتول داللااة االردنيااةالتجاريااة 

فاي البناوك  براعة اإلساتغالل في( التعمم، تطبيق المعرفة وتطبيق التكنولوجيا) المنظمة المتعممة

ألبعاااد داللااة إحصااائية و تااأثير ذ وجااودو  ،(  0.05) عنااد مسااتول داللااة االردنيااةالتجاريااة 

فاااي  براعاااة اإلستكشاااا  فاااي( الاااتعمم، تطبياااق المعرفاااة وتطبياااق التكنولوجياااا) المنظماااة المتعمماااة

 ،(  0.05) عند مستول داللة االردنيةالتجارية البنوك 

التجارياااة األردنياااة بتشاااجيع سياااام البناااوك  ضااارورةب الدراساااة أوصااات النتاااائموفاااي ضاااوم 

الجديااادة  األفكاااارعامميياااا عماااى تحمااال المخااااطرة وان يكوناااوا مبااادعين وساااادرين عماااى استكشاااا  

ومحاولاااة تجرباااة عممياااات جديااادة وتطاااوير خااادمات جديااادة، إضاااافة إلاااى اإلطاااالع عماااى أفضااال 

نعكاساااو عماااى بعااادإلالممارساااات  البراعاااة التنظيمياااة  فاااي مجاااال خصاااائص المنظماااة المتعمماااة واي

 لمحاق بركب المنظمات المعاصرة والرائدةم 
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The study aimed to invistigate the impact of Learning Organization on 

Organizational Ambidexterity in Jordanian commercial banks. 
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The study population consisted of Jordanian Commercial Banks (public 

administration) totaling (13). The study sample consists of managers of departments, 

head of departments and organizational unit officials working in Jordanian Commercial 

Banks the sample was randomly selected totaling (364) Individuals.in order to achieve 

the study objectives, the study used quantitative method (descriptive analytical) through 

many statistical tools, most notably multiple regression analysis. The study considered 

two variables, Learning Organization with its dimensions (independent), Organizational 

Ambidexterity (dependent) the basic case study. 

The study was reached a number of results namely :there is a significant impact 

of Learning Organization dimensions (learning, knowledge implementation and 

technology application) on Organizational Ambidexterity in Jordanian Commercial 

Banks at level (  0.05). There is a significant impact of Learning Organization 

dimensions (learning, knowledge implementation and technology application) on 

Exploration Ambidexterity in Jordanian Commercial Banks at level (  0.05). There is 

a significant impact of Learning Organization dimensions (learning, knowledge 

implementation and technology application) on Exploitation Ambidexterity in Jordanian 

Commercial Banks at level (  0.05).  

The study recommends that the Jordanian commercial banks should encourage 

their employees to take the risk, be creative, able to explore new ideas and try to 

experience new processes, develop new services, moreover, the Jordanian commercial 

banks should acquaint themselves with the best practices in the area of Learning 

Organization characteristics and the reflection on the Organizational Ambidexterity 

dimensions to catch up with modern and leading organizations. 

  

 
 
 
 
 
 


