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والمعرفة والقدرة على إتمام هذا الجهد  الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى الذي منحني العلم

المتواضع، ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور بالل خلف 

السكارنه الذي واكب هذا الجهد منذ كان فكرة حتى أصبح حقيقة رأت النور برعايته وتوجيهاته 

 .الرشيدة 

الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لألساتذة 

االسراء واإلداريين والعاملين فيها، والشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة األفاضل على 

تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، كما وأشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الجهد سواء 

 .بالتشجيع أو المساندة

 

 واهلل الموفق
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 اإلهـــداء

ة النور التي عبرت نحو األمل واالماني الجميلة وتسع قلبه ليحتوي حلمي حين الى بؤر 
ضاقت الدنيا فروص الصعاب من اجلي وسار في حلكت الدرب ليغرس معاني النور والصفاء 
في قلبي وعلمني معنى ان اعيش من اجل الحق والعلم لنضل احياء لو فارقت ارواحنا اجسادنا 

لمت عيناه لرؤيتي حامله شهادة الماجستير وها هي اينعت القدمها ولطالما تفطر قلبه شوقا وح
االن بين يديك والدي الحبيب ومن اجل ان امثل امامك الن بشهادتي التي تعترف كل قصاصه 
فيها بانك سبب وجودها وسبب خلودها في مدارك العلم باذن اهلل وقد كان ارضائك جزء من 

تير حتى ترى ثمرة جهدك وطيب غرسك فكنت طموحي وجزء من مسيرتي في طريق الماجس
 . معنى الحياة لي وقد الرضاني اهلل بك يا ابتي فهل ال رضيت عني 

بينما تتسابق الكلمات لتخرج معبره عن مكنون ذاتها الى التي تغزل االمل والحب في 
 قلبي عصفور يرفرف فوق ناصيت االحالم فتبقى روحي متلئلئة ومشرقة لطالما كانت دعواتها
عنوان دربي وتبقى امنياتي على وشك التحقق طالما يدها بيدي وسنارت جهدها وسهرها تصطاد 
لي الراحة وتخطف التعب وااللم من قلبي وعندما تكسوني الهموم واسبح في بحر حبها وحنانها 
مخففه بل ومزيل من االمي  الى امي التي مهما كبرت سابقى طفلتها التي تكتب اسمها على 

ي في ساعة حزني وتهتف بفضلها حين اتقدم في علمي درجات لكي يا والدي الحبيبة يا دفتر قلب
 .سيدة قلب والحياة اهديكي رسالتي لتهديني الرضا والدعاء 

الى زوجي الغالي الذي صبر علي شهور طوال كنت فيها معتكفة على البحث والدراسة 
 . عودتني دايما بحبك وعطفك وحنانك فتحمل هجر االيام   في حياتنا الزوجية فكنت معطاء كما

الى طفلتي الحبيبة قلبي التي انجبتها كبيرة حينما حضنتها دفء حضني النشغالي 
برسالتي واني ارى في عينيكي الدافئتين النور والمستقبل المشرق احدثك االن ولعلك ال تدرين ما 

ي خاطري ربما ال اكون اقول لكن هذا التسجيل سيحدثك بالصوت والصورة عن ما يجول االن ف
 .في حينها على قيد الحياة ومن يدري
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 إعــداد

 السميرات  طعيمهسبأ موسى 

  الدكتورإشـــــراف 

  بالل خلف السكارنه

بناء الجـدارات الوظيفيـة فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية للبنـوك الدراسة إلى بيان أثر هذه هدفت 

( 08)البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها جميع لدراسة من تكون مجتمع احيث  التجارية االردنية

المــديرين ونــوابهم )العــاملين فــي اإلدارتــين العليــا والوســطى تــم إختيــار عينــة عشــوائية مــن قــد ، و بنــك

مجتمــع الدراســة مــن ( اإلدارة الرئيســة)فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة ( ومســاعديهم ومــديري القطاعــات

الوصـفي )تحقيـق أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام المـنهج الكمـي ،  ولغايـات فـرداا ( 800) والبالغ عـددهم

وقـد توصـلت ، من خـالل العديـد مـن االسـاليب اإلحصـائية أبرزهـا تحليـل اإلنحـدار المتعـدد( التحليلي

، المعرفـــة)وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية للجـــدارات الوظيفيـــة الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج أبرزهـــا 

ســرعة  ،ميــزة)للعــاملين فــي البنــوك التجاريــة االردنيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية ( واإلتجــاه المهــارات

ووجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية جــدارة اإلتجــاه ، (  0.05) عنــد مســتوى الداللــة( تقــديم الخدمــة

  ) للعـاملين فـي البنـوك التجاريـة االردنيـة فـي تحقيـق ميـزة الجـودة واإلبـداع عنـد مسـتوى الداللـة

بضـــرورة العمـــل علـــى تعزيـــز الجـــدارات الوظيفيـــة فـــي وفـــي ضـــوء النتـــائج أوصـــت الدراســـة ، (0.05

قيـام البنـوك . البنوك التجارية األردنية محل الدراسة وبما يـتالئم مـع المتطلبـات الخاصـة لبيئـة عملهـا
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ريـة المسـتخدمة محل الدراسة باإلهتمـام أكثـر بتـدريب موظفيهـا علـى األسـاليب اإلدااألردنية التجارية 

 .في العمل المصرفي
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ABSTRACT 
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Saba Mousa Taimah AL-Smairat 
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The study aimed to investigate the Impact of Building Job Competencies in 

achieving Competitive Advantage to Jordanian Commercial Banks. The study 

population included of all Jordanian Commercial Banks totaling (12) bank. a random 

sample of the employees of the higher and middle administrations (managers, deputies, 

assistants and sector managers) was selected in the Jordanian commercial banks (the 

main management) of the study population of (211) individuals, To achieve the study 

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

statistical tools, most notably multiple regression analysis, The study reached a number 

of results, most notably the existence of a statistically significant effect of the functional 

skills (knowledge and direction) of the employees of the Jordanian commercial banks in 

achieving competitive advantage (advantage of speed of service delivery) at the level of 

significance (  0.05), Snd the existence of a statistically significant impact of the 

tendency of the employees of the Jordanian commercial banks to achieve the advantage 

of quality and creativity at the level of significance (  0.05). 


