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 التقديــــــرالشكــر و 
 

 

. حمدا يعجز اللسان عن تحديده ..... والصالة عطاياه.الحمد هلل حمدا يوازي نعمه ويكافئ 

 )صل اهلل عليه وسلم(. محمد المصطفىعظم ونبينا األ وحبيبنا والسالم على سيدنا وقدوتنا

لى إلعرفان وبعد هذا الجهد المتواصل في دراستي يسرني ويسعدني وبقلب يمأله الثقة بالشكر وا

صاحب بحق الذي كان  نعمة عباس الخفاجيكتور دستاذ الومشرفي الفاضل األ القدير،أستاذي 

 تمام وتصويب هذه الرسالة.إالفضل بعد اهلل عز وجل شأنه في 

كما اشكر األساتذة  إدارة األعمالكما وأتقدم بالشكر الجزيل الى أعضاء هيئة التدريس في قسم 

 ناقشين.الكرام أعضاء لجنة الم

(، وبلدي الثاني جامعه اإلسراءجامعتي العزيزة ) أتقدم بالشكر والعرفان إلىوال يسعني اال أن 

ن أبواب لننهل من جامعاته العلم الحديث بعد العزيز بلد العروبة والنشامى الذي فتح لنا األاألردن 

 راقنا الجريح.أبعدتنا الظروف القاهرة والصعبة عن ع
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 اإلهـــــــــداء 
 ان كان االهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء ..... فاالهداء

 الى الشمعة التي أنارت لي طريقي
  الحب والحنان سقتنيإلى من أ

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
 إلى القلب الناصع بالبياض

 
 أليك امي اهدي هذه الرسالة.

 كانت الصعوبات الى الذي علمني الصمود مهما 
 سعادةإلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة 

   
  اليك ابي اهدي هذه الرسالة

 
 

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين 
 ......وسندي بعد اهلل اخوتي اهيدكم هذه الرسالة  حياتي
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 رسل صالح الدين نوري :اعداد الطالبة
 . نعمة عباس الخفاجيأ.د إشراف:

 
تحقيق الميزة التنافسية في  علىعمليات إدارة المعرفة أثر على التعرف لى إهدفت هذه الدراسة 

توليد المعرفة، إكتساب المعرفة، )يات إدارة المعرفة على عمل تاألردنية، وتضمنالبنوك التجارية 

سرعة ألفت أبعاد الميزة التنافسية من )بينما ت، (وخزن المعرفة، ومشاركة المعرفة وتطبيق المعرفة

( 49تحتوي على ) استبانة تم اعدادولتحقيق هدف الدراسة  (،والمرونة اتتقديم الخدمة، وجودة الخدم

العاملين في اإلدارتين العليا والوسطى مجتمع الدراسة من تكون و صدقها وثباتها.  اختبار، وتم فقرة

اجراء  وتم ( مستجيب،101عينة الدراسة من ) تكونتو  ة.األردنيفي البنوك التجارية  ومساعديهم

تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم  عملية التحليل االحصائي للبيانات

. وتوصلت الّدراسة إلى (Statistical Package for Social Sciences –SPSS) االجتماعية

 ≥ α) ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنويةمجموعة من النتائج كان من أهمها وجود أثر 

تخزين المعرفة وتطبيق المعرفة( و لثالثة من عمليات إدارة المعرفة تمثلت بـ)توليد المعرفة، ، (0.05

للبنوك التجارية  (والمرونة اتسرعة تقديم الخدمة، وجودة الخدمبأبعادها ) على تحقيق الميزة التنافسية

من عمليات ألربعة ، α ≤ 0.05)لة إحصائية عند مستوى المعنوية )ذو دال أثرجود و و  .األردنيـة

وتخزين المعرفة وتطبيق المعرفة( على  المعرفة،إدارة المعرفة تمثلت بـ)توليد المعرفة، واكتساب 

ذو داللة إحصائية عند  أثروجود . وفي البنوك التجارية االردنية (سرعة تقديم الخدمةتحقيق ميزة )

من عمليات إدارة المعرفة تمثلت بـ)توليد المعرفة، وتخزين لثالثة ، (α ≤ 0.05)مستوى المعنوية 



 

  

 أثر د. ووجو في البنوك التجارية االردنية (جودة الخدماتميزة ) المعرفة وتطبيق المعرفة( على تحقيق

من عمليات إدارة المعرفة تمثلت لثالثة ، (α ≤ 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية 

في البنوك التجارية  (المرونــةميزة ) وليد المعرفة، وتخزين المعرفة وتطبيق المعرفة( على تحقيقبـ)ت

 التي المعرفةالدراسة مجموعة من التوصيات منها ضرورة االهتمام بعمليات إدارة  ت. وقدماألردنية

 .التجارية االردنية للبنوكتساهم في تحقيق الميزة التنافسية 

 : عمليات إدارة المعرفة، الميزة التنافسية.الكلمات المفتاحية
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The impact of the Knowledge Management Processes on Achieving the Competitive 
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This study aims to identify the impact of the knowledge management processes on 

achieving the competitive advantage in Jordanian commercial banks. This study 

considered tow variables, knowledge management processes considered (Knowledge 

Generation, Knowledge Acquisition, Knowledge Storig, Knowledge Sharing, Knowledge 

Application), and competitive advantage dimensions consisted from (Service Delivery 

Speed Advantage, Quality Service Advantage, Flexibility Advantage). 

 To achieve the objectives of this study, a questionnaire was designed by the researcher 

containing (49) paragraph and its validity and stability were tested. The study population 

consists of employees in the top and middle administrations and their assistants at 

Jordanian commercial banks. In order to achieve the study objectives, the study sample 

consisted of (101) respondents, the data were analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), to reach the goals and objectives of this study. After analyzing the 

tool, of the results namely: there exists a statistically significant impact at the significance 

level (α ≤ 0.05), for three of the knowledge management processes which are (Knowledge 

generation, knowledge storage and knowledge application) on achieving the competitive 

advantage in Jordanian commercial banks, there exists a statistically significant impact at 

the significance level (α ≤ 0.05), for four of the knowledge management processes which 



 

  

are (Knowledge generation, knowledge Acquisition, knowledge storage and knowledge 

application) on achieving the Service Delivery Speed Advantage in Jordanian commercial 

banks, there exists a statistically significant impact at the significance level (α ≤ 0.05), for 

three of the knowledge management processes which are (Knowledge generation, 

knowledge storage and knowledge application) on achieving Flexibility Advantage in 

Jordanian commercial banks, The study recommended that necessary to attention to 

knowledge management processes that Contributes to achieving the competitive 

advantage in Jordanian commercial banks. 
Keywords: Knowledge management Process, Competitive Advantages 
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