
 

 

 

 

 

 

 الحكمة على اتخاذ القرارات االستراتيجية إدارةأثر 

 ياألردنبنك االتحاد في 

The impact of wisdom management on strategic 

decision-making In Bank al Etihad – Jordan 

 

 طالبال

 السعديحيى مجيد 
 

 الرقم الجامعي

Z01534 

 

 إشراف
 الدوريمطلك االستاذ الدكتور زكريا 

 
استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة ت هذه الرسالة قدم

 االعمال

 

 قسم إدارة االعمال

 كلية االعمال

 جامعة االسراء

2018 



 

 

 
 ب

 

 

 

 

 أُوتِيَ  فَقَدْ  اْلِحْكَمةَ  يُْؤتَ  َوَمن يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن يََشاُء ۚ)

 (اْْلَْلبَابِ  أُولُو إِّلَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما  َۗكثِيًرا َخْيًرا

 

  

 

 (269البقرة)سورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ج

 

 اإلسراء جامعة

 
 التـفــــويــض

 

أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو  يحيى مجيد محمد السعدأنا 

 الشركات أو الهيئات أو األشخاص المعنية باألبحاث والدراسات العلمية عند طلبها.

 

 التوقيع:

 2018/  8/  19 التاريخ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 د

 



 

 

 
 ه

 
 شكر وتقدير

فيه على دوام نعمه  مباركاً  طيباً اً كثير اً الحمد هلل رب العالمين حمد

تكاملت فيه دواعي النعمة والسداد والثبات على  وبركاته وفضله حمداً 

الذي  (صلى هللا عليه وسلم) والصالة والسالم على سيدنا محمد اإليمان،

وصحبه الطيبين  آلةوعلى  لقاً وخُ  لقاً اكتملت فيه شمائل المروءة فاكتمل خَ 

يسعدني يشرفني ونه إفوبعد،  الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الدكتور زكريا اْلستاذ )أتقدم بالشكر الجزيل إلى  أن رسالتي زأنجأنا و

وإرشاداته القيمة المشرف على إعدادها لحسن توجيهاته  مطلك الدوري(

أكثر رصانة وأكثر  الرسالةووقت بهدف جعل وصبر د وما بذله من جه

 عني خير الجزاء. تعالى فجزاه هللا ثراءً إ

إلى السادة رئيس لجنة المناقشة وأعضائها  امتنانيوأتقدم بشكري و

كما  وتثبيت المالحظات العلمية القيمة.رسالة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه ال

أساتذتي اْلفاضل الذين يطيب لي أن أتقدم بفائق الثناء واّلحترام إلى 

من  ماجستيرعلى دراستي في المرحلة التحضيرية لدراسة ال أشرفوا

اْلستاذ الدكتور نعمة عباس الخفاجي  هم كل منجهود علمية وإرشادية و

 مراد عطياني والدكتور محمد ابوقلة.الدكتور و

لي من اجل كل من ساهم في تقديم الدعم  إلىبالشكر والثناء  وأتقدم

 استمارة اّلستبياني مقوم ةإكمال رسالتي واخص منهم بالذكر الساد

الجامعة  المركزية/والمدراء في بنك اّلتحاد اْلردني والعاملين في المكتبة 

 الدعم الكامل. لي لتقديمهم (نواف المعماري)العزيز والصديق  اْلردنية

ومحبة أتقدم بوافر الشكر بكل اعتزاز وثناء ا مسك فأنني هوختام

ديا أو الذين لم يوفروا جهدا ما اْلعزاء واّلمتنان والعرفان للوالدين

إنهاء وهذه الطريق  إكمالمن اجل معنويا في دعمي وشد ازري بالدعاء 

الذين لم  وأخواتي أخوانيوالى  ودراستي بكل حرص وإرادة رسالتي

فلهم مني كل الشكر والتقدير  والمؤازرةيدخروا وقتا وجهدا للمساعدة 

 وجتي التي شاءت الصدف أن تشاركني قطف ثمار دراستيز إلىوأخيرا 

 .واّلعتزاز فلها مني كل المحبة
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 الطالب

 يحيى مجيد محمد السعد

 

  اْلستاذ الدكتورإشـــــراف 

  زكريا مطلك الدوري 

 

)االستشراف، بأبعاده المتمثلة في ثر أدارة الحكمة كمتغير مستقل هدفت الدراسة إلى معرفة إ

بأبعاده االنفتاح على األخرين، التجارب والخبرات( على اتخاذ القرارات االستراتيجية كمتغير تابع 

الرشد والشمول، شبكة االتصاالت، درجة االتفاق، درجة الالمركزية "درجة ) المتمثلة في

في العاصمة  ياألردنتكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في فروع بنك االتحاد  المشاركة"(،

( فرعا. تكونت عينة الدراسة من 34على ) موزعين( فردا 1033األردنية عمان والبالغ عددهم )

( فرداا من العاملين باإلدارتين العليا والوسطى في بنك االتحاد في العاصمة األردنية 201)

الدراسة تم استخدام . ولتحقيق أهداف عشوائيةعمان، إذ تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة 

من التحليلي من خالل دراسة العالقة بين جميع المتغيرات الرئيسة والفرعية -المنهج الوصفي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد  خالل العديد من األساليب اإلحصائية أبرزها

 .األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها



 

 

 
 ن

الداللة  عند مستوىإلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر ذو داللة إحصائية وقد توصلت الدراسة 

(  0.05) على ( االستشراف، االنفتاح على اآلخرين، التجارب والخبرات) ألبعاد إدارة الحكمة

) الرشد والشمول، شبكة االتصاالت، درجة االتفاق، ها مجتمعةاتخاذ القرارات االستراتيجية بأبعاد

 . يفي بنك االتحاد األردن الالمركزية "درجة المشاركة"(درجة 

وجود أثر كبير إلدارة الحكمة للعاملين في قدمت الدراسة استنتاجات من أهمها  النتائجوفي ضوء 

، ومن اهم التوصيات فقد أوصت الدراسة بنك االتحاد األردني أثناء اتخاذ القرارات االستراتيجية

إدارة البنك بتوجيه اإلدارات باالستفادة مما يجري في البيئة الدولية والتعرف على  تعزيز ضرورة

الفرص وكيفية مواجهه اقتناص مدى توافر نقاط القوة والضعف و و التغييرات التي تحصل 

 التحديات من اجل الحفاظ على المكانة التنافسية.
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The study aimed at measuring the impact of wisdom management as an 

independent variable through (prediction, openness to others and 

expertise and experiences) in taking strategic decision making as a 

dependent variable through (maturity and comprehensiveness, 

networking, level of agreement, decentralization level (participation 

level)). The study population consisted of all employees Etihad Bank in 

Amman amounting to (1033) employees from 34 branches. The study 

sample consisted of (201) individual by the purposive sample method 

bank. The sample was selected.  

To accomplish the study's objectives the descriptive analytical method 

was used through examining the correlation between all main and sub 

variables using various statistical methods such as means and sample 
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standard deviation to determine the relevant importance of the study's 

items and variables. 

The study reached to a number of findings, most important of which was 

there is a statistically significant impact at the level of significance        

(  0.05) for the wisdom management in its dimenencionc: 

(predication, openness to others and experiments and experiences) on 

the taking of strategic decision in its dimension: (maturity and 

comprehensiveness, networking, level of agreement, decentralization at 

Etihad bank in Jordan.  

In the light of the study results, conclusions were made, most important 

of which is that there is a significant impact of wisdom management on 

the Etihad's staff while making strategic decisions, following are the most 

important recommendations:  

The study recommended that the Bank management should focus on 

instructing the bank management to benefit from new updates in 

international environment, identify changes analyzing strengths and 

weaknesses, seizing opportunities and how to face challenges to 

preserve the competitive status of the bank.     

 

 


