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.....أمً الحبٌبة ومصباح حٌاتً، عٌنً،  

.إلى جانبً وكان خٌر سند.. إلى زوجً العزٌز والغالً... الذي وقف  
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 شكر وتقدير

ٌطٌيب لييً وانييا أختيتم جهييدي العلمييً وفيً نهاٌيية هيذه الدراسيية، ال بييد مين تقييدٌم كلميية عرفيان وشييكر إذ 

الييذي كييان لييه  بييالل خلييف السيكارنةالمتواضيع هييذا أن أتقييدم بيوافر الشييكر وعدييٌم التقييدٌر إليى الييدكتور  
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ومقترحاته وتوصٌاته السدٌدة التً جنبتنً الكثٌر مين األخطياء والهفيوات العلمٌية فكيان ٌلقيانً بتواضيع 

 العلماء ورعاٌة اآلباء وصحبة األصدقاء فجزاه هللا عنً وعن العلم الذي حمل أمانته خٌر الجزاء.

فييً جامعيية اإلسييراء ولجمٌييع  عمييالإدارة األكمييا أتقييدم بجزٌييل الشييكر ووافيير العرفييان لعمييادة كلٌيية 

أسياتذتً األفاضيل فيً وأتقيدم بشيكري وأمتنيانً للسيادة رئيٌ  وأعضياء لجنية المناقشية لتفضيلهم قبيول 

مناقشة هذه الرسالة وأنا على ٌقٌن بأننً سيأجد فيً مالحدياتهم القٌمية فرصية لتنقٌية هيذه الرسيالة مميا 

ال هلل وحده، وال ٌفوتنً هنيا إال أن أسيجل ألهيل علق بها من شوائب، ولتكملة ما شابها من نقص، فالكم

الفضل فضلهم وهم جامعة اإلسراء ممثلة برئاسيتها، وكوادرهيا اإلدارٌية ولكيل مين أسيهم فيً إنجياز هيذه 
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 اٌٍّخض

األردنٌة  التجارٌة البنوك فً المؤسسً األداء على اإلستراتٌجٌة المرونة أثر  

بثٌنة ٌوسف المعاٌعةإعداد الطالبة:   

  السكارنة خلف بالل الدكتور إشراف

 

ت هػػػذل الدراإػػػة إلػػػق تس أػػػؿ وقأػػػاس أرػػػر المرونػػػة الإػػػتراتأنأة  ػػػا اةدا  المؤإإػػػا ل  نػػػوؾ التنارأػػػة هػػػد 

( مػف المػوظنأف المػام أف  ػا ال نػوؾ التنارأػة الردنأػة، 309الردنأة، وذلؾ مف خالؿ دراإة عأنػة مػمت  

(  قػرة وتػـ اخت ػار هػدقثا ور اتثػا، وتجػوف منتمػ  27تستوي ع ق   لتسقأؽ هدؼ الدراإة تـ اعداد اإت انهو 

( مإػتنأب، 309 الدراإة مف المػوظنأف المػام أف  ػا ال نػوؾ التنارأػة اةردنأػة، وتجونػت عأنػة الدراإػة مػف 

وتػػـ إنػػػرا  عم أػػة التس أػػػؿ السهػػػائا ل  أانػػات، وتػػػـ تس أػػؿ ال أانػػػات  اإػػػتخداـ  رنػػامج السػػػـز اإلسهػػػائأة 

 spss توه ت الدراإة إلق منموعة مف النتائج أهمثا( و: 

ل مرونػػػة الإػػػتراتأنأة ع ػػػق الدا  المؤإإػػػا  ػػػا ال نػػػوؾ التنارأػػػة ونػػػود أرػػػر ذو دللػػػة إسهػػػائأة   -

 الردنأة.

 ونود أهمأة نإ أة مرتنمة ل مرونة الإتراتأنأة والدا  المؤإإا  ا ال نوؾ التنارأة الردنأة. -

أف تزأػػػػد ال نػػػػوؾ التنارأػػػػة مػػػػف اهتمامثػػػػا  ػػػػالنرض الإػػػػوقأة السالأػػػػة  مػػػػرورة ت الدراإػػػػة هػػػػوأو       

والمستم ة  ت نا خأػارات اإػتراتأنأة تؤه ثػا لإػتااللثا، ول إػأما أف الهػناعة التػا تممػؿ  أثػا توهػؼ 

 . أنثا سدأرة المثد وأف أمامثا الجرأر مف التطوأر  الخدمات التا أتط ب طرسثا

 إتراتأنأة، الدا  المؤإإا، ال نوؾ التنارأة.الج مات المنتاسأة: المرونة ال

 



 ع

 

Abstract 

The impact of strategic flexibility on institutional performance in Jordanian 

commercial banks 

 Prepard by: Buthaina Yousef Al-Ma'aya 

Supervised : DR. Bilal  kalaf ALSakarneh 

 

This study aimed to analyze and measure the impact of strategic flexibility on 

the institutional performance of the Jordanian commercial banks, through a 

sample of (309) employees in the Jordanian commercial banks. The study 

population consisted of employees working in Jordanian commercial banks. The 

sample of the study consisted of (309) respondents. The statistical analysis of 

the data was carried out. 

- There is a statistically significant impact of the strategic flexibility on the 

institutional performance in the Jordanian commercial banks. 

- High relative importance of strategic flexibility and institutional performance 

in Jordanian commercial banks. 

      The study showed that commercial banks should increase their interest in 

the current and potential market imposition by adopting strategic options that 

qualify them to exploit them. 

Key words: strategic flexibility, institutional performance, commercial banks. 


