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 قال تعالى:

ُ لاُكْم " ِح اَّللَّ ُحوا ي اْفسا اِلِس فااْفسا جا ُحوا ِف اْلما سَّ ا الَِّذينا آماُنوا ِإذاا ِقيلا لاُكْم ت افا  ۖ  َيا أاي ُّها

ِإذاا اٍت  ِقيلا  وا  وااَّللَُّ  ۖ  انُشُزوا فاانُشُزوا ي اْرفاِع اَّللَُّ الَِّذينا آماُنوا ِمنُكْم واالَِّذينا ُأوُتوا اْلِعْلما داراجا

ُلونا  ِباا ِبير  ت اْعما  "خا

 

 صدق هللا العظيم
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 اإلهـداء

 غمرتني بلطفهاالتي هي هي كنزي الحقيقي ...هي جنة خلقها هللا الجلي ...

 .امي الحبيبة...                                                                        

 

 رجل لن يتكرر في الحياة ابدا وال يسد غيابه اي احد الى من اعطاني اسمه ليبقى معي  

 ...ابي الحبيب.                                                                         

 

 سعادة الحياة ان تمتلك روحا تهديك الفرح ...الى شريك حياتي   

 ... زوجي.                                                                            

 

 النور الذي يضيئ حياتي...الى النبع الذي ارتوي منه حبا وحنانا الى سندي وعزوتي ...الى

 ...اخواني واخواتي.                                                                         

 

 الى الذين شاركوني في مسيرتي الدراسية ...وقضوا معي اجمل اوقاتي ...وكانوا لي خير معين.

 ... الى اصدقائي                                                                                         
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 شكر وتقدير

 

 .اشكر ربي على نعمه وفضله الذي امنه علي وعلى والدي بأن وفقني في اعداد هذه الرسالة

منك تعلمت ان المستحيل يتحقق وان االفكار تحتاج الى من يغرسها في عقولنا فلك مني كل الشكر 

المشرف على هذه الرسالة والذي كان سندا وعونا لي  والتقديردكتوري الفاضل بالل خلف السكارنة

 في انجازها.

في حياتك الجامعية ستجد دكتورا رائعا تفتخربه، تنوي الطموح والسعي لكي تصل مثله يترك 

بداخلك بصمة ال تنسى ، تأتي لمحاضراته هرولة لذلك مني انا شخصيا اشكر واحترم واقدر كل 

والعقلية والفكرية ومسيرتي واوجه لهم كلمة شكر من القلب نابعة دون دكتور اثر بحياتي الجامعية 

 استثناء

 كما اتقدم بخالص الشكر لجميع االساتذة كل بإسمه في مساهمتهم بتحكيم االستبانة من نفع وفائدة.

 لكم مني جميعا تحية اجالل وتقدير

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 ةالباحث                                                             

 مرام هاني عبد الكريم                                                                  
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 في البنك العربي أُثر الذاكرة التنظيمية على األداء المنظمي

 إعداد:

 عبد الكريم مصلح مرام هاني

 المشرف:

 السكارنة خلف الدكتور بالل

 الملخص باللغة العربية

 

ثر الذاكرة التنظيمية على األداء المنظمي: دراسة حالة "ألتعرف على لهذه الدراسة  فتهد

حيث عالج مشكلة البحث، كي تالتي طرحت ل وقد تم اختبار الفرضيات، "العربي في األردن البنك

 استخدام المنهج اإلحصائي الوصفي التحليلي في الدراسة.فيها تم 

، البنك العربي االداريين والعاملين في المدراء ومن  حيث ان المجتمع الدراسي غالبا ما يتكون

بهدف جمع البيانات االولية ( فقرة 33) من  لتتكون)االستبانة(  الدراسةوقامت الباحثة بتطوير اداة 

جمع البيانات، وتحليلها وإختبار ل باالضافة( مستجيب. 230)لمجتمع الدراسة والتي شملت 

 اً أن هنالك أثرتبين الدراسة  ومن خالل هذه (، وSPSSالفرضيات بإستخدام البرنامج اإلحصائي )

(، α≤0.05لذاكرة التنظيمية على األداء المنظمي عند مستوى داللة معنوية )لداللة إحصائية  اذ

على األداء المنظمي ، االدارية، والتقنية( تأثيربعاد الذاكرة التنظيمية )الثقافيةأن ألويتبين من النتيجة 

اء تأثير مختلف على األد ة التنظيمية في األوقات المختلفةفي البنك العربي، وأن الشكال الذاكر

 المنظمي. 

االنتباه إلى تفعيل عمليات المعرفة الناتجة عن الذاكرة التنظيمية في وقد أوصت الدراسة بوجوب 

لإلدارات وصناع القرار كما ال بد ، وإمكاناتها البنكلتعزيز قدرات  البنكإطار تفاعلي بين موظفي 

تحديد العوائق التي تحول دون تطبيق المشاركة الفعالة للمعرفة والعمل على الحد منها  البنك منفي 

 . بين البنوك من أجل تحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها التنافسية

 

 

 

   


