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 قرار لجنة المناقشة 
نوقشت هذه الرسالة وعنوانها: 

 

 

ل التميز المؤسسي وأثره في الصورة الذهنية لمنظمات األعما
 )دراسة ميدانيه على البنوك األردنية(

 م 2019 / 8 / 8 :وُأجيزت بتاريخ

 

 

 

 



  - د- 

 شـــكر وتقـديـر
 

بعد أن مّن اهللا علّي باتمام هذه الدراسة،  وانطالقًا من قول رسولنا الكريم عليه الصالة 

والسالم: " من ال يشكر الناس ال يشكر الخالق "  
 

 أستاذي الدكتور بالل خلف السكارنة، الذي  إلىبجزيل الشكر والتقدير، يسرني أن أتقدم

أشرف على رسالتي، ومنحني من وفكره الرشيد ورأيه السديد، ووجدته نعم المعلم والناصح 

  والمعين، وكان له عظيم األثر في اتمام رسالتي هذه.

 

 األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، على ما لألساتذة واالمتنان بخالص الشكر أتقدمكما 

وكذلك إلى السادة محكمي االستبانات لما قدموه بذلوه من جهد أثناء قراءة هذه الرسالة ومناقشتها. 

من جهد ووقت في إخراج أداة الدراسة في أحسن صورة. 

 

وأخيرًا أقدم الشكر والتقدير إلى كل من تظافرت جهودهم معي وقدموا لي العون إلتمام 

هذه الدراسة. 

 واهللا ولي التوفيق ،،،

 

الباحث 

 صابر خلف غديفان الحواتمة
 

 

 

 



  - ه- 

 اإلهــــداء
 
 

إلى من علمني االعتماد على الذات ... إلى رحمة والدي 

إلى من علمتني الصبر والطموح واألمل ... والدتي الحنونة 

إلى من تحملت وسهرت ووقفت بجانبي ... زوجتي العزيزة 

إلى أمل المستقبل ... أبنائي وبناتي 

إلى من علمني وساندني ... أساتذتي األفاضل 

راجيًا العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه 
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قائمة المحتويات 
 
 الصفحةالموضوع 

 بتفويض 
ج  قرار لجنة المناقشة

د  شكر وتقدير
 هـ اإلهداء

و  قائمة المحتويات
ط  قائمة الجداول
ي  قائمة المالحق

ك  الملخص باللغة العربية
ل  الملخص باللغة اإلنجليزية

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة
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الملخص بالعربية 
 

ل التميز المؤسسي وأثره في الصورة الذهنية لمنظمات األعما
) (دراسة ميدانيه على البنوك األردنية

  إعـــداد: صابر خلف غديفان الحواتمة
 : بالل خلف السكارنةإشراف الدكتور

  
في الصورة الذهنية لمنظمات وأثره  التميز المؤسسي أبعاددفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل ه

ولتحقيق  األردنية والواقعة في مدينة عمان، البنوك، حيث تكّون مجتمع الدراسة من العاملين في لاألعما

) 95عينة عشوائية بسيطة تكونت من (اهداف هذه الدراسة وغاياتها فقد تم تصميم وتوزيع استبانة على 

) استبانة بنسبة استرداد بلغت 80، استعاد الباحث منها (البنوك األردنيةشخص من العاملين في 

تم استخدام المنهج الوصفي و %)، كانت جميعها صالحة لعمليات التحليل االحصائي. 84.2(

األساليب اإلحصائية التي كان من أبرزها المتوسطات الحسابية، العديد من التحليلي، وجرى استخدام 

  لعينة مستقلة، وتحليل االنحدار المتعدد والبسيط.  tواالنحرافات المعيارية، واختبار 

وبعد إجراء عملية تحليل بيانات هذه الدراسة واختبار فرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من 

(التميز المتمثلة في التميز المؤسسي بعاد أوجود تأثير دال احصائيا لكافة  :النتائج التي كان من أبرزها

الصورة الذهنية الصورة الذهنية بأبعادها المتمثلة في (ي ) فالقيادي، تقديم الخدمات، التميز البشري

 على ذلك فقد  ، وبناءً البنوك االردنية الذاتية، الصورة الذهنية المرغوبة، الصورة الذهنية  المدركة) في

.  التميز المؤسسين ترتقي بمستوى أنها أقدم الباحث مجموعة من التوصيات التي من ش

 

الكلمات الدالة: التميز المؤسسي، الصورة الذهنية، البنوك األردنية.  
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Abstract 
Institutional excellence and its impact on the mental image of the 

business organizations  
(A field study on Jordanian Banks) 

Prepared by:  Saber Khalaf Al Hawatmeh 

Supervisor:  Dr. Bilal Khalaf Alsakarneh 

 

This study aim to measure and analyze Institutional excellence and its 

impact on the mental image of the business organizations on Employee 

Performance in the Jordanian Banks. The study population consists of all 

employees working in the Jordanian Banks in Amman City.   To achieve 

the study objectives and goal a special questionnaire was designed and 

distributed to a random sample that consist of (95) worker at, only (80) 

valid questionnaire was retrieved at a responses rate of (84.2%). 

Analytical and descriptive approach used in this studye. Numerous 

statistical methods were used, such as arithmetical averages, standard 

deviations, independent one sample t-test, and multiple and simple 

regression. 

According to data analysis and hypothesis test the most important results 

reached in this study is there is a positive statistical significant impact of  

Institutional excellence  which consist of (Leadership excellence, 

excellence in service delivery, human excellence) in mental image  that 

consist (The self mental image, the desired mental image, Perceived 

mental image) in Jordanian Banks . At the end of this study, the researcher 

provided a number of recommendations that necessary to achieve a 

highest level to Institutional excellence. 

Keywords: Institutional Excellence, Mental Image, Jordanian Banks. 
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