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 لتفويضا

يااأ طامب حاااو  أو وزحو طاغنم( أفوض جااام اان طء ااااااا ط  ح أم مااأ أ مااأ أنااا طالااااحاان   نااا      

أو طاهيئاو أو طألشااصا   دنأ لهحهم ن اا  م    اااا    وفل طا  هيماو طاناف   ف   طامؤ اا اااو

 .طاجام ن
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(105آية )سورة التوبة "   

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكرك، وال تطيب 

 اآلخرة إال بعفوك، وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 هللا عز وجل

 صح األمة، إلى نبي الرحمة، ونور العالمين محمد صلى هللا عليه وسلمإلى من بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ون

 

الذي شقي ألسعد وتعب ألستريح ورحل على عجل وفي نفسه أن يرى يومي أفضل من أمسي وغدي ... إلى

 أهنأ من يومي أبي تغمده هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته     

ا خطوت في طريق النجاح ، إلى من بدعائها اهتديت وبعطائهبير ال يقدر بثمنبفضل ك اإلى من أدين له

 والدتيواالنجاز،، إلى 

لحظىىىة فىىي مىىىد يىىد العىىىون والمسىىاعدة مىىىن أجىىل إتمىىىا   ومىىىا توانىىو إلىىى أخىىىواني وأخىىواتي الىىىذي سىىاندوني 

 .هذه الرسالة العلمية

و ومىىىن  و مىىىن نهىىىب وكلمىىىات مىىىن درر، إلىىىى مىىىن صىىىاغوا لنىىىا علمهىىىم حروفىىىا فكىىىرهم إلىىىى علمونىىىا حروفىىىا

فلهىىىم األسىىىتان نعمىىىة خفىىىاجي منىىىارة تنيىىىر لنىىىا سىىىيرة العلىىىم والنجىىىاح، إلىىىى أسىىىاتذتنا الكىىىرا ، وإلىىىى مشىىىرفي 

 .جزيل الشكر والتقدير واإلحترا 

و وأمدني بخبايا المعرفة وإلى كل من أبدوا استعداداو منقطع فلم يقصروا ولو بالكلمة  إلى كل من علمني حرفا

أن ينفع به، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد واله  تعالىاضع، سائال هللا الطيبة، أهدي هذا الجهد المتو

 .وصحبه أجمعين 

 ةالباحث                                                                                      

 



 ه

 

ااال ِكااَا اُلِنتَاااِ   َ َااا آ ِ )تعىىالى قىىا  ُِ ْم ِد َِ ا قَاااَ  الِااِعن ِدُهاا ُ ااتَِ    ِِ  ِلَُيااَ  َ ُ َمااَ  آ َََِِسااا َرآْم كم ُْ يَُ  َاا َ  َْ َِ قَُباا يااَ  بِاا

 َِ ِْ َِسااا يَُ اانم م ِلهَُكِ اا ِْ َربلِاان ِليَُبِمااَو ِن  َ َُكاانم م  َُم  َُشكماا م   َنَكااُا َكااَنَ  ََ ااعَا ِكااُا ََُ اا  ََ ْم قَاااَ   َِ ِْ ِدُهاا ِْ    َنَكااُا َشكَااَ  ََاا

 (40)رة النمل آية سو" َربلِن َغهِنٌّ َشِ يال 

 " من لم يشكر الناس لم يشكر هللا: " قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم

الحمىىىد م حمىىىداو يليىىىق بمقامىىىه وعظىىىيم سىىىلطانه وصىىىلى هللا علىىىى سىىىيدنا محمىىىد خىىىاتم األنبيىىىا  والمرسىىىلين 

و ال بىىد مىىن أد، ونشىىكر هللا سىىبحانه وتعىىالى علىىى فضىىله وتوفيقىىه لنىىا و البىىد ولمىىا كىىان الشحىىكر حقىىا ائىىه، ودينىىا

إلدارة جامعىىة اإلسىىرا  التىىي منحتنىىي هىىذه الفرصىىة وأخىى   مىىن قضىىائه، فىىوني أتوجىىه بالىىـشكر الجزيىىـل

، والىىىىذي تفضىىىىل أوالو بالموافقىىىىـة خفىىىىاجي نعمىىىىه األسىىىىتان الىىىىدكتور  للمىىىىـشرف الفاضىىىىل بالشىىىىكر الجزيىىىىل 

حنىىىي وقتىىىه الثمىىىين، وفىىىي سىىىبيل نلىىىك زودنىىىي بنصىىىائحه ومن علىىىـى اإلشىىىراف علىىىى إعىىىداد هىىىذه الرسىىىالة،

وعلمىىىه الغزيىىىر، وكرمىىىة الفيىىىان، فأسىىىا  هللا أن يبىىىارك لىىىه فىىىي وقتىىىه، وأن يمىىىد لىىىه فىىىي عمىىىره، ويجزيىىىه 

 .الثواب، ويسهل له الصعاب إنه كريم عطا  وهاب

أعضىىىا  لجنىىىة المناقشىىىة حفظهىىىم هللا تعىىىالى، واالحتىىىرا  للسىىىادة األفاضىىىل  كمىىىا أتوجىىىه بالشىىىكر والتقىىىدير 

 .د بما يثري الرسالةعلى ما بذلوه من جه

كمىىىا أتوجىىىه بالشىىىكر والتقىىىدير إلىىىى عىىىائلتي لمىىىا قىىىدموه إلتمىىىا  هىىىذه الرسىىىالة وأدعىىىو هللا تعىىىالى أن يىىىوفقني 

 لما فيه كل خير لهم 

 الباحثة

 

  



 و

 

 قائسة السحتويات

 

 ارة المرجعية غير معّرفة.خطأ! اإلش ......................................... طامناقشن اجنن ق ط 

 أ .............................................................................................

 ه ....................................................................................... 

 و ...................................................................................طام  وياو قائمن

 ز ..................................................................................... طاجأطول قائمن

 ي .................................................................................... طامال ل قائمن

 ك .......................................................................................... طامهص 

 1 ............................................................................. اهأ ط ن طا ام طءلا 

 2 ..................................................................................... طألول طافصل

 2 ............................................................................. اهأ ط ن طا ام طءلا 

 3 .................................................................................... طاأ ط ن أ ئهن

 10 ............................................ طا احقن وطاأ ط او طانظ ي طءلا : طاثان  طافصل

 40 ........................................................... وطءج ط طو طال يقن: طاثااث طافصل

 51 ............................................. طاف ضياو وطص حا  طان ائج د ض :طا طحع طافصل

 78 ................................................... وطا وصياو طان ائج مناقشن: طاصامس طافصل

 81 ................................................................................... طام طجع قائمن

 

 

  



 ز

 

 قائسة الجِان 

 

 

 42 ......................................................(  جم دينن طاأ ط ن2جأول  قم  

 43 .................وصف دينن طاأ ط ن وفل م غي  طانوع طالج ماد : (3ول  قم  طاجأ

42  

  43.................................وصف دينن طاأ ط ن وفل طام مى طاوظيف  :(5جأول  

 45.............................................وفل طاصح  وصف دينن طاأ ط ن  :(6جأول  

 44..............................................................................أجزط  أأط  طاأ ط ن :(7جأول  

 46.....................................................(: مقياس ايب و طاصما  8طاجأول  

 47...............................................................(: طألهمين طان حين9طاجأول  

                   خ أافا( ابل مجال م  مجاالوم امالو ثحاو طال  اق طاأطصه   ب ونحا :(10جأول     

 48...................................................................طاأ ط ن واألأط  ببل أأط 

    طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن  :(11اجأول  قم  ط

 51............................................................................اب  اب طام  فنح

            طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن  :(12م  طاجأول  ق

 52........................................................................... شا ك طام  فنح

 طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن :(13 طاجأول  قم 

 53................................................................................. لحيل طام  فنح

 طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن:(14طاجأول  قم  

 54................................................................................. صزي  طام  فنح

طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن  :(15طاجأول  قم  

 55................................................................................... ماين طام  فنح

 65....م غي طو إأط   طام  فن وقأ  م    يحها  نازايا   ب أ جن طا قأي  :(16طاجأول  قم  



 ح

 

           طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا   : (17طاجأول  قم  

 58............................................................................طام  هقن أقن طألأط 

طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن (18طاجأول  قم  

 59.................................................................................طص صا  طاوقو

 طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن (19طاجأول  قم  

 59.............................................................................  قيل   ين طا مل

 طام و لاو طا  احين وطالن  طفاو طام يا ين افق طو طال  حيا  طام  هقن :(20طاجأول  قم  

 60..................................................................................... قهيل طا بهفن

 61....ا قأي ط م غي طو أأط  طا امهي  وقأ  م    يحها  نازايا   ب أ جن:(21طاجأول  قم  

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test............62: (22طاجأول  قم  

 b Model Summary).........................636جأول مهص  طانمو ج  (23جأول  

 b.............................................................36( ن ائج   هيل طا حاي 24جأول 

 a Coefficient)........ ...................................65( م امالو طالن أط 25جأول  

  b Model Summary).........................66جأول مهص  طانمو ج  (26جأول  

   b.............................................................66( ن ائج   هيل طا حاي 27جأول 

  a(Coefficient)االرتباط للمتغيرات المستقلة ( المعامالت28جدول )

  b Model Summary)......................69جأول مهص  طانمو ج : (29جأول  

 b..........................................................69( ن ائج   هيل طا حاي 30جأول 

  a Coefficient).......................................17( م امالو طالن أط 31جأول  

 b(Model Summary)جدول ملخص النموذج (23جدول )

 b.......................................................... 37( ن ائج   هيل طا حاي 33جأول 

 a Coefficient).....................................74( م امالو طالن أط  43جأول  

 b Model Summary).................... 74جأول مهص  طانمو ج : (35جأول  

 b( نتائج تحليل التباين36جدول)



 ط

 

 a entCoeffici).............................67( م امالو طالن أط  طام  قهن 73جأول  

  



 ي

 

 قائسة السالحق

 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 87 قائمة بأسماء محكمين المقاييس أ

 89 اإلداة  بصورتها النهائية ب

 

  



 ك

 

 السِخص

 أثر إدارة المعرفة في تحسين أداء العاملين في البنوك التجارية األردنية

الغنمإعداد الطالبة: حنان أبو   

 إشراف: أ.د نعمة عباس الخفاجي

 

هأفو ه ه طاأ ط ااااااان إاى طا   ف دهى أث  إأط   طام  فن دهى أأط  طا امهي  ف  طاحنوك طا جا ين طأل أنين  

و ضااام  أح اأ إأط   طام  فن  شاااا ك طام  فن   صزي  طام  فن  طب  ااااب طام  فن  و لحيل طام  فن و وايأ 

أط  طا امهي   طص صااااا  طاوقو  وأقن طألأط   و  قيل  اااا ين طا مل   قهيل  بهفن طام  فن(  حينما  أافو أح اأ أ

 طا مل( 

( فق   و م طص حا  صااااأقها وثحا ها  و بو  39وا  قيل هأف طاأ ط اااان  م طدأطأ ط اااا حانع    وي دهى   

( 339  مج مع طاأ ط اااااان م  طاموظفي  طا امهي  ف  طاحنوك طا جا ين طأل أنين  و بونو دينن طاأ ط اااااان م 

م ااااااا جيب  و م إج ط  دمهين طا  هيل طال صاااااااائ  اهحياناو  و م   هيل طاحياناو حا ااااااا صأطم ح نامج طا زم 

( و وصاااهو طاأ ط ااان إاى مجمودن م  طان ائج با  أهمها وجوأ أث   و أالان إ صاااائين spssطء صاااائين  

طاأ ط ن ( ءأط   طام  فن ف  أأط  طا امهي   وقأ أوصو a0.05دنأ م  وى م نوين  

طب  ااااااب طام  فن  و شاااااا ك طام  فن  و لحيل 

طام  فن  و صزي  طام  فن   ماين طام  فن

. 

 .أط  طا امهي طابهماو طامف ا ين: إأط   طام  فن  أ

  



  

 

Abstract 

Impact Of Knowledge Management On Improving  Imployee  Performance 

In Jordanian Commercial Banks Of Jordan 

Prepared by the student: Hanan Abul-Ghanem 

Supervised by: Dr. Nama Abbas Al-Khafaji 

 

The aim of this study was to identify the impact of knowledge management on the 

performance of Jordanian commercial banks the dimensions of knowledge 

management includes (knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge 

application, knowledge's mintanas and the dependent variable employee 

performance " shorten the time , performant accuracy ,confidentiality  of work, 

work cost reduce". 

In order to achieve the objective of the study, a questionnaire was prepared 

containing (39) paragraphs and tested its validity and stability. The study population 

consisted of employees working in Jordanian commercial banks. The study sample 

consisted of (339) responders. Statistical analysis was conducted. The results of the 

study were found there is a significant statistical effect at level (a≤0.05) for the 

management of knowledge in the performance of employees. The study 

recommended testing the idea of the study model in other business organizations in 

order to verify them. 

Keywords: knowledge management, employee performance. 

 


