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 الباحث

 

 ٌاىْ ٓوسف حسٓن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 شكر وتقدير

 

 الحهد هلل رب العالهٓن، والصٛة والسٛم عمِ رسولً الكٓرم، وعمِ آلً وصحبً الطٓبٓن الطآٌرن، وبعد: 

ٓسعدىْ أن أتقدم بجٓزل شكري وعظٓم اهتىاىْ إلِ أستاذي الفاضل اٖستاذ الدكتور ىعهً عباس     

الة، فٍو ٓستحق هىْ كل لها أحاطىْ بً هن فائدة وعمم وهتابعة طٓمة فترة إشرافً عمِ الرس الخفاجْ،

 التقدٓر واٚحترام.

خص هىٍم الدكتور بٛل أعهال و عضاء ٌٓئة التدٓرس فْ كمٓة اٖأالِ السادي  نبالشكر والعرفاتقدم أكها 

ا الدوري ستاذ واٖالسكارىً والدكتور هراد عطٓاىْ  طٓمة فترة إعداد  دعم وتوجًٓلها قدهوي لْ هن الدكتور زكٓر

 .ٌذي اٖطروحة

بعظٓم الشكر وخالص التقدٓر لمسادة رئٓس وأعضاء لجىة الهىاقشة عمِ تفضمٍم بقبول هىاقشة تقدم أكها 

 ٌذي اٖطروحة.

 فْ إخراج ٌذي اٖطروحة بصورتٍا الىٍائٓة.بالشكر والعرفان إلِ كل هن ساٌم  وأخٓرًا، أتقدم

 واهلل ولْ التوفٓق.
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إن إدارة الهعرفة فْ اٚبداع التىظٓهْ ، حٓث ات إستراتٓجٓ اثرسة إلِ التعرف عمِ ٌدفت ٌذي الدرا

ن تأثٓرات عمِ هختمف ٌهٓة لها لً هباٖ ٓحظِ إدارة الهعرفة ذي تهت دراستً الهتهثل بإستراتٓجٓاتالحقل ال

و هن اٚسالٓب الحدٓثة فْ عمم اٚدارة واعتهدت الدراسة التوجً اٚستراتٓجْ  ،هىظهات اٚعهالالىواحْ فْ   ٌو

اكتساب تٓجٓة ابعادٌا) استر اإدارة الهعرفة بات إستراتٓجٓ اثرالتعرف عمِ خٛل أتت أٌهٓتٍا وحاجتٍا هن و 

( عمِ اٚبداع ةواستراتٓجٓة توظٓف الهعرف ة، استراتٓجٓة الهشاركً فْ الهعرفة، استراتٓجٓة تهثٓل الهعرفةالهعرف

 التىظٓهْ ) اٚبداع التكىولوجْ وابداع الهىتج ( فْ شركات الخدهات الهالًٓ فْ سوق عهان الهالْ .

تكون ( فقرة، تم اختبار صدقٍا وثباتٍا. و 30قٓق ٌدف الدراسة تم اعتهاد استباىة تحتوي عمِ )ولتح

( شركات 10إختٓار )الٓة فْ سوق عهان الهالْ وتم هجتهع الدراسة هن ا٘دارة العمٓا فْ شركات الخدهات اله

 .(purposive sample( بطٓرقة العٓىة القصدٓة )59) أصلهن 

باستخدام برىاهج تم اجراء عهمٓة التحمٓل اٚحصائْ  وقد ( هستجٓب،42الدراسة هن )وتكوىت عٓىة 

( بٍدف - SPSS Statiscal Package for Social Sciencesالحزهً اٚحصائًٓ لمعموم اٚجتهاعًٓ )

 .عمٍٓا هٓداىٓاهعالجة البٓاىات التْ حصل الباحث 

 أٌهٍا:قد توصمت الدراسة إلِ هجهوعة هن الىتائج كان و 

 ادارة الهعرفً بابعادٌا اتٚستراتٓجٓ (a =0.05)  ٓوجد اثر ذو دٚلً احصائًٓ عىد هستوى الدٚلً

اٚبداع التىظٓهْ فْ شركات  الهعرفً( عمِ)اكتساب الهعرفً، تهثٓل الهعرفً، الهشاركً فْ الهعرفً وتوظٓف 

 الهالْ.الخدهات الهالًٓ فْ سوق عهان 



 ك
 

 اكتسابادارة الهعرفً بابعادٌا )  اتٚستراتٓجٓ a = 0.05))احصائًٓ عىد هستوى الدٚلًٓوجد اثر ذو دٚلً 

الهعرفً،تهثٓل الهعرفً، الهشاركً فْ الهعرفً وتوظٓف الهعرفً( عمِ اٚبداع التكىولوجْ فْ شركات الخدهات 

 الهالْ.الهالًٓ فْ سوق عهان 

ٚستراتٓجٓة ادارة الهعرفً بابعادٌا )اكتساب  a = 0.05)ذو دٚلً احصائًٓ عىد هستوى الدٚلً ) أثرٓوجد 

تهثٓل الهعرفً، الهشاركً فْ الهعرفً وتوظٓف الهعرفً( عمِ ابداع الهىتج فْ شركات الخدهات الهالًٓ  الهعرفً،

 الهالْ.فْ سوق عهان 
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Abstract 
 

This study aimed to identify the impact of knowledge management strategies 

on organizational innovation, as the field that was studied represented by knowledge 

management strategies is important because of its effects on various aspects in 

business organizations, and the study adopted the strategic direction which is one of 

the modern methods in management science, and came Importance and need by 

recognizing the impact of knowledge management strategies by its dimensions 

(knowledge acquisition strategy, knowledge representation strategy, knowledge 

sharing strategy and knowledge recruitment strategy) on organizational innovation 

(technological innovation and product innovation) in Financial Services Companies 

in Amman Stock Exchange. 

To achieve the objective of the study, a questionnaire containing (30) items was 

adopted: The study population is from the top management of financial services 

companies in the Amman Financial Market, and (10) companies out of (59) were 

selected using the purposive sample method. The sample of the study consisted of 

(42) respondents. The statistical analysis was carried out using Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) to process the data obtained by the researcher in the field.  

1- There is a statistically significant impact at the level (α =0.05), for the elements 

of knowledge management strategy on elements of organizational innovation in 

the financial services companies.    

2- There is a statistically significant impact at the level (α =0.05), for the elements 

of knowledge management strategy on organizational technology innovation in the 

financial services companies.    

3- There is a statistically significant impact at the level (α =0.05), for the elements 

of knowledge management strategy onorganizational ptoduct innovation in the 

financial services companies.    


