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ُلفصلُاألولا

ُاإلطارُالعامُللدراسة

  Introductionمقدمةال1.1ُ

إذ  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ تحوالت سريعة وهائلة فيالمنصرم القرن  ت نهاياتشهد

عمالها. التي تؤدي فيها أفي بيئة األعمال، والمصارف التجارية والكيفية  مهماً لعبت هذه التغيرات دورًا 

وقصر دورة حياة  ،الذي ارتبط بالتكنولوجيا زيادة سرعة االبتكارنتيجة ل األعمال العالميةغيرت بيئة وت

الكثير من التغيرات والتطورات التي تؤثر بشكل مباشر على منظمات ويواجه العالم أو الخدمة.  المنتج

ارتفاع الضغوطات  إضافًة إلىازدياد كثافة المنافسة في السوق، و األعمال؛ فالتغيير السريع في البيئة، 

من قبل العمالء ورغباتهم بالسلع الفردية، وتناقص الوقت الالزم لطرح المنتجات في األسواق؛ وضع 

ذه البيئة العالمية عنصرًا إستراتيجيًا في ه. وأصبحت المعرفة المختلفة األعمالمن التحديات أمام  كثيراً 

مواكبة جميع تطورات بيئة العمل لدعمها و  ،لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمالأساسيًا 

في القطاع الخاص، والعام  منظماتالالمتجددة، ومواجهة المنافسين فيها، وباتت من أهم وسائل نجاح 

 بغض النظر عن أهدافها وطبيعة عملها ونشاطها. كذلك،

من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تلقى اهتمامًا متزايدًا من قبل الباحثين في  إدارة المعرفةوتعد 

مجال إدارة األعمال، حيث سعت العديد من المنظمات إلى تحويل أعمالها ألعمال ونشاطات مبنية 

 إدارة المعرفةواالهتمام بممارسات  ،على المعرفة، فعملت على توجيه استثماراتها تجاه توليد المعرفة

لتمتلك رأس المال الفكري وتبتعد عن األعمال  ،ونشرها ،وتخزينها ،التي تهدف إلى اكتساب المعرفة

 التقليدية. 
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توفير  النمو االقتصادي بالصورة المرجوة في تحقيقاستمرار عمل المصارف بأنواعها ويتطلب 

 المصارف األردنيةتعتبر و  تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.ساهم في تل ،دارة المعرفةإل أنموذج متكامل

العمود الفقري للجهاز المصرفي في األردن والذي يشكل ركيزة أساسية من مرتكزات النظام االقتصادي 

بعد أن أدركت أن بناء  التجارية األردنية المصارف وتزايد دور .(2007االردني )عبداهلل و قطناني، 

دامتها يعتمد أساسًا على الموجو  دات الفكرية، وتحديدًا على األصول المعرفية الميزة التنافسية وا 

في جميع الجوانب والمجاالت  ،ومبتكرة ،واالستثمار فيها، لما لذلك من أثر على اكتشاف طرق جديدة

 إستجابةً أذواق، وامكانات العمالء و احتياجات، و بما يتالءم مع رغبات،  ،لتقديم الخدمات المصرفية

 للتغيرات البيئية.

ر الشامل؛ فغدا االبتكار ازداد عدد المنظمات التي أدركت أهمية االبتكاإضافًة لما سبق، 

متمثاًل بإدارة إلى وضع نمط جديد إلدارة االبتكار المنظمات وتطورها، وسعت  مصدر قوتها وبقائها

لتمثل أنموذجًا  ،، حيث تحولت من اإلدارة التقليدية لالبتكار إلى إدارة االبتكار الشاملاالبتكار الشامل

 زويدها بمزايا تنافسية مستدامة في المستقبلي جديدًا إلدارة االبتكار في القرن الحادي والعشرين والذي

وذلك طوال الوقت، وفي كل المجاالت،  األفراد المبدعين،جميع عناصر االبتكار، وجميع  متضمناً 

  (.Xu, Jin, & Mei, 2011)بهدف تحقيق قيمة مضافة 

لتنمية، للدور الذي تقوم به المصارف األردنية في دعم االقتصاد الوطني، ودفع عجلة اونظرًا 

في توفير  إدارة المعرفةاءت هذه الدراسة استجابًة للدور الذي تقوم به جفقد وتسهيل الحياة اليومية؛ 

في  ذلك مساهمةبيئة مصرفية سليمة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للمصرف، وكيفية 

  مصارف التجارية األردنية.تحقيق االبتكار الشامل في ال
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The Study Structureُالتنظيمُالهيكليُللدراسة1.2ُُ

)تشخيص المعرفة، اكتساب  إدارة المعرفة أثر ممارسات  إلىإلى التعرف  تهدف هذه الدراسة

المعرفة، توليد المعرفة، مشاركة المعرفة، تخزين المعرفة، تطبيق المعرفة( على االبتكار الشامل 

، االبتكار التنظيمي، االبتكار الثقافي، التسويقي، االبتكار اإلداري)االبتكار االستراتيجي، االبتكار 

 .دنية( في المصارف التجارية االر التكنولوجياالبتكار 

اإلطار العام المتكون من الدراسة إلى ستة فصول، حيث عرض الفصل األول  وتم تقسيم هذه

عرض الفصل الثاني أهمية الدراسة وأهدافها ومشكلتها وفرضياتها وأنموذجها وتعريفاتها وحدودها. و 

تكون مالنظري الالدراسات السابقة ومايميز الدراسة الحالية عن غيرها. وعرض الفصل الثالث اإلطار 

دارة المعرفةمن المعرفة و  دارة االبتكار الشامل ،ا   االبتكارو  إدارة المعرفةوالعالقة بين  ،واالبتكار وا 

. وعرض الفصل الرابع منهجية الدراسة المتكونة من نوع الدراسة والمصارف التجارية األردنيةالشامل، 

والثبات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في  وطبيعتها ومجتمعها وعينتها وأدواتها واختبارات الصدق

التحليل. وعرض الفصل الخامس نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيات. وعرض الفصل السادس 

 وتقديم التوصيات.واالستنتاجات  مناقشة النتائج 

 :The Study Importanceُأهميةُالدراسةُ 1.3

-Githii, 2014; Lealواالبتكار مثل )إدارة المعرفة رغم وجود دراسات ربطت ما بين 

Rodriguez, Leal-Millan, Roldan-Salgueiro, & Ortega-Gutierrez, 2013; Honarpour, Jusoh, 

& Md, 2012) وبين إدارة المعرفة ؛ إال أن الباحثة قد الحظت قلة الدراسات التي ربطت ما بين

، االبتكار التنظيمي،  التسويقي االبتكار ،اإلداري االبتكار الشامل )االبتكار االستراتيجي، االبتكار

وقلة الدراسات التي بحثت موضوع إدارة االبتكار الشامل في   االبتكار الثقافي، االبتكار التكنولوجي(،
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 إدارة المعرفةهناك دراسات قليلة اختبرت أثر و  ألردنية في حدود اضطالع الباحثة.المصارف التجارية ا

 ,Kor & Madenارية في المنظمات والتي تزيد من تطبيق أنواع االبتكار المختلفة )على القدرة االبتك

 في حينعلى االبتكار في المنتج؛   ركزت التي ابقةالكتير من الدراسات السهناك  كما أن(. 2013

  ;Razali, Shamsuddinb, & Wahab, 2012) منها موضوع االبتكار في الخدمة تناولت القليل

Joubert, & Van Belle, 2012 ). الخدمات متمثلة قطاع  جزء من الضوء على الحالية سلط الدراسةوت

وتأتي استكمااًل للدراسات السابقة التي المصارف التجارية األردنية، الشامل في  بدراسة إدارة االبتكار

واستخدامها في تطوير األعمال وخاصة في المصارف التجارية األردنية؛  ،إدارة المعرفةتناولت تطبيق 

 إدارة المعرفةوتأمل هذه الدراسة أن تضيف معرفة جديدة إلى المعارف السابقة حيث بحثت ممارسات 

 أهمية الدراسة الحالية حيث: تبرزومن هنا  .الشامل االبتكارو 

تمثل المصارف التجارية األردنية شريحة  إذعليه،  تبرز أهمية الدراسة من أهمية القطاع الذي تطبق .1

قع ي حيثاالقتصادية من أهم القطاعات  هذا القطاعويعد األردن،  في واسعة من القطاع المصرفي

 المصارفحيث بلغت موجودات  ،رة في االرتقاء بالوضع االقتصاديعلى عاتقه مسؤولية كبي

 مليار دينار أردني مشكلة ما نسبته( 44.4ما مقداره ) (2014) امالمرخصة في نهاية ع

لهذه المصارف من دور بارز ما ه لمما يدفع نحو اختيار    ،1جمالياإلمن الناتج المحلي  %( 174.6)

تسعى المصارف التجارية لتقديم كل ما هو جديد لالرتقاء  في دفع عجلة التنمية االقتصادية، حيث

 الدائم بما يحقق رضا العمالء. 

                                                 
البنكالمركزياألردني:التقريرالماليالسنوي 1

http://www.cbj.gov.jo/uploads/JFSR2014A.pdf
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تشكل الدراسة إغناًء لألدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، حيث الحظت الباحثة أثناء عمليات  .2

دراسة وقلة ندرة في تناول متغيرات ال ؛والدراسات السابقة المرتبطة بها ،والتقصي في المتغيرات ،البحث

 .()إدارة المعرفة واالبتكار الشاملالدراسات التي حاولت ربط متغيري الدراسة 

التجارية األردنية لتطبيق االبتكار الشامل  تلقي الدراسة الضوء على مدى مواكبة المصارف .3

 (.، التنظيمي، الثقافي، التكنولوجيالتسويقي ،إلداريااالستراتيجي، )

، تتبناها المصارفل الدراسة للخروج بنتائج تلقي المزيد من الضوء على واقع متغيرات الدراسة تسعى .4

والتي يمكن أن يرجع إليها أصحاب القرار في زيادة فعالية  ،باإلضافة إلى وضع التوصيات الالزمة

 هداف الموضوعة من قبل إدارة المصرف.األرؤية و الهذه المتغيرات في خدمة 

 : The Study Objectives الدراسةأهداف1.4ُُ

 :األهداف التاليةتهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 

 لتعرف على مستوى تطبيق إدارة المعرفة في المصارف التجارية األردنية.ا  .1

 التحقق من مستوى تطبيق االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية. .2

تجارية على االبتكار لتطبيق إدارة المعرفة في المصارف الالتعرف على وجود أثر ذو داللة إحصائية  .3

 ا.الشامل فيه

 تقديم توصيات واقتراحات بناًء على نتائج الدراسة ألصحاب القرار في المصارف التجارية األردنية، .4

الضعف و تطبيق متغيرات الدراسة، ونواحي القوة  واقع لتعكس وللباحثين المهتمين بموضوع الدراسة،

في العملية اإلدارية، وتوضيح مسار  المهمةيساهم باالرتقاء بمستوى هذه المتغيرات  فيها، مما

 اتجاهات البحث المستقبلية. 
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 :The Study Problemُمشكلةُالدراسة 1.5

إن زيادة حدة التنافس بين المصارف التجارية األردنية وازدياد سرعة التغيرات والتطورات 

، والتقدم ياد متطلبات العمالءد، واز وانفتاحها نتيجة للعولمة والدوليالبيئية على الصعيدين المحلي 

االستجابة لها سرعة م على المصارف التجارية األردنية ضرورة مالحظة هذه التغيرات و حتّ  ؛التكنولوجي

 ،اتلمواكبة هذه التطور  ،للعمالء وطريقة تقديم خدماتها ،وخدماتها ،من خالل تحديث وتطوير أعمالها

الجوهرية التي تساهم في تحقيق الميزة  قدراتهالتعزيز  ؛اللتفات إلى االبتكار بأنواعه المختلفةضرورة او 

بطريقة  إدارة المعرفةإلى االجتهاد في الكيفية التي تقوم فيها بسعت جاهدة التنافسية المستدامة؛  لذلك 

ء ذا بدوره أدى إلى زيادة العبناجحة حتى تحقق لنفسها االبتكار الشامل على مخلتف المستويات؛ وه

 أهمية بيانوتكمن مشكلة الدراسة في  .محليًا وعالمياً الستمرار بقائها وتنافسها في البيئة اتقها على ع

في ظل وجود إدارة المعرفة ومدى تطبيقها له  البتكار الشاملالمصارف التجارية األردنية ل إدراك

 وتقديمها لخدماتها.وتوضيح أثر ذلك في طريقة أدائها ألعمالها 

 الرئيس اآلتي: بناًء على ما سبق؛ فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن التساؤل

 ما أثر إدارة المعرفة على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية؟

 ويتفرع عن هذا السؤال، األسئلة الفرعية اآلتية:

 ارية األردنية؟ما واقع تطبيق إدارة المعرفة في المصارف التج .1

 االبتكار الشامل بمكوناتها في المصارف التجارية األردنية؟إدارة ما واقع تطبيق  .2

 ثر تشخيص المعرفة على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية؟أما  .3

 ما أثر اكتساب المعرفة على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية؟ .4
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 على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية؟ما أثر توليد المعرفة  .5

 ما أثر مشاركة المعرفة على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية؟ .6

 ما أثر تخزين المعرفة على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األردنية؟ .7

 ردنية؟ما أثر تطبيق المعرفة على االبتكار الشامل في المصارف التجارية األ .8

 : The Study Hypothesises فرضياتُالدراسة 1.6

 تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفرضيات اآلتية:

 : The Main Hypoyhesisفرضيةُالدراسةُالرئيسة

H01:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(α ≥ 0.05)  إلدارة المعرفة على االبتكار الشامل

 في المصارف التجارية األردنية.

 :The Sub Hypothesises الفرضياتُالفرعيةُ

 ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة، الفرضيات الفرعية اآلتية:

H01:1ُ:( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≥ 0.05 لتشخيص المعرفة على االبتكار )

 الشامل في المصارف التجارية األردنية.

H01:2ُ:( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≥ 0.05 الكتساب المعرفة على االبتكار )

 الشامل في المصارف التجارية األردنية.

H01:3ُ:( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≥ 0.05لتوليد المعرفة على االبتك ) ار

 الشامل في المصارف التجارية األردنية.



8 

 

H01:4ُ:( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≥ 0.05 لمشاركة المعرفة على االبتكار )

 الشامل في المصارف التجارية األردنية.

H01:5ُ:( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≥ 0.05 لتخزين المعرفة على ) االبتكار

 الشامل في المصارف التجارية األردنية.

H01:6ُ:( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα ≥ُ0.05 لتطبيق المعرفة على االبتكار )

 الشامل في المصارف التجارية األردنية.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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  The Study Model أنموذجُالدراسة7ُ.

 أنموذجُالدراسة (1-1لشكلُ)ا

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُلمصدر:ُتمُتطويرهُمنُقبلُالباحثةُاعتمادًاُعلى:ا

ُالمستقل: -Abu)(، Eskandarzadeh, Ebrahimpour,& Hasanzadeh, 2015)، (2015 )المحاميد، المتغير

Yassin, Al-Nsour & Alkloub, 2011)، (King, 2009) ،(2004عمري، ال) ،(HedLund 1994 

Marquardt, 1996) ،(DiBella & Nevis, 1998) ،(Lauden & Lauden, 2001) ،(Alavi , & 

Liedner, D. 1999) ، (1998,O’dell & Grayson) ،Davenport & Prusak,2000)) .ُالتابع:ُرالمتغي
(Olamade, Abubakar, & Shola, 2014( ،)Hajikarimi, Hamidizadeh, Jazani, & Hashemi, 

2013،) (Mao &  Wang, 2012)( ،Xu, Jin, & Mei, 2011،) (Xu, Chen, Chen, Jin, & 

Lou,2008( ،)Jin, Shiyang, Gang, Yubing, & Tingting, 2007 ،)(Xu, Zhu, Zheng, &Wang, 

2006).
 







 

 التابعالمتغيرُ المتغيرُالمستقل

 االبتكارُالشامل ممارساتُإدارةُالمعرفة

 
 
 

 
 
 
 

H01 

H01:1 

H01:2 

H01:3 

H01:4 

H01:5 

H01:6 

 تشخيصُالمعرفة

 اكتسابُالمعرفة

 توليدُالمعرفة

 اركةُالمعرفةمش

 تخزينُالمعرفة

 تطبيقُالمعرفة

 االستراتيجياالبتكارُ

 داريالبتكارُاإلا

 لتسويقيالبتكارُاا

 ثقافيالبتكارُالا

 التكنولوجيالبتكارُا

 تنظيميالبتكارُالا
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Procedural Definitionsُُتعريفاتُاالجرائيةال1.8ُ 

 ، كما يأتي:يتضمن هذا الجزء التعريفات اإلجرائية للمصطلحات المستخدمة في الدراسة

التي تؤثر في والمعتقدات الصحيحة  والمعلوماتهي مجموعة القدرات واألفكار  : Knowledgeالمعرفة

 في المصرف.والقرارات الالزمة للعمل ب العمل يتبنى عليها أسالسلوك األفراد و 

(ُ ُالمعرفة المعرفة ناسبة الستقبال الم القيام بالممارسات : KM)Knowledge Managementإدارة

ونشرها بين االفراد العاملين في المصارف التجارية االردنية  هانقلو  هاوليدوت تهاومشارك هاوتشخيص

بهدف تحسين االداء من خالل تطوير مهارات  وخزنها واالستفادة بأفضل الطرق لتطبيق المعرفة

 العاملين وحثهم على االبتكار بما يتالئم مع التطورات البيئية المتسارعة.

تحديد الفجوة المعرفية التي تمثل ماهو موجود من ُ:Knowledge Diagnosisُتشخيصُالمعرفة

ة المطلوبة باستخدام تقنية رفعالمعرفة في المصارف التجارية األردنية ومقارنتها بحجم ونوعية الم

خريطة المعرفة من أجل تطوير أساليب العمل، واالستفاده من تقييم المعرفة المتوافرة في المصارف 

المشابهة، للمحافظة على درجة عالية من التنافسية في السوق، بواسطة جهات متخصصة داخلية 

ُ.) 1,2,3,4,5) . وتم قياسها من خالل فقرات االستبانةوخارجية

عن طريق  لمصرفعملية الحصول على المعرفة في اُ:Knowledge Acquisition اكتسابُالمعرفة

تبادلها عن طريق المشاركة و  لى البيانات والمعلومات المتوفرة،ع االفراد باالعتماداستقطاب وتوظيف 

جراء البحوث ، وا  الجديدة التي تم اكتسابهاالخبرات  والحفاظ على، في المؤتمرات والندوات والتدريب

 (.6,7,8,9,10,11المتخصصة، واالستعانة بالخبرات الخارجية، وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة )
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ُالمعرفة نشاء شافعملية اكتُ:Knowledge Creationُتوليد ن مالجديدة في المصرف  المعرفة وا 

 ،البحث والتنقيبو التعلم التنظيمي، و الورشات التعليمية، و جلسات العصف الذهني، ك مصادر المختلفةال

في  حل المشكالت التي تواجه االفرادلالستفادة منها في  ؛مسبقةجديدة من معرفة معرفة  وتقديم

 استخدامها في أداء وتنفيذ األعمال، إلى أساليب عمل، من أجل صريحةالمعرفة ال لتحويو  ، مأعماله

 (. 12,13,14,15,16,17) فقرات االستبانة وتم قياسها من خالل

ُالمعرفة في يع وتشارك المعرفة عملية نقل وتقاسم وتبادل وتوز ُ:Knowledge Sharingُمشاركة

االتصال  ووسائل بواسطة طرق ،المصارف األخرىوبينه وبين و  بين العاملين أنفسهم،أعمال المصرف 

جراء المؤتمرات المختلفة،  (.18,19,20,21,22وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة )والندوات،  وا 

المتوافرة في المصرف بكافة أشكالها عملية حفظ المعلومات   : Knowledge Storing تخزينُالمعرفة

، بسهولة عند الحاجة إليها واسترجاعهاالتنقيب عنها سهولة و ، التقليدية واإللكترونيةوبالطرق  وأنواعها

باستخدام جميع الوسائل  ،ومستودعات المعرفةوتجديدها وحفظها بصورة مستمرة في الذاكرة التنظيمية 

 (.23,24,25,26,27والتكنولوجيا المتاحة، وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة )

المصرفي،  ت في تطبيقات العملماالمعلو عملية استخدام ُ Knowledge Application تطبيقُالمعرفة

تاحة فرصة التدوير الوظيفي ،وتمكينهم ،عن طريق تدريب وتعليم العاملين في المصرف ومنحهم  ،وا 

السلطات والصالحيات لتأدية اعمالهم بكفاءة وفاعلية، باستخدام وسائل حديثة،  والسعي لتطبيق 

من أجل المحافظة على المنافسة في سوق المصارف  ؛عمليةوتحويلها إلى إجراءات  ،المعرفة الجديدة

، وتم قياسها من خالل فقرات لعمالءمة لورفع مستوى الخدمات المقد، التجارية األردنية

 (.28,29,30,31,32االستبانة)
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المصارف قدرة :ُ Total Innovation Management (TIM) االبتكارُالشامل/الشاملُاالبتكار إدارة

االبتكار و االردنية على تنظيم التآزر بين جميع عناصر االبتكار داخلها، من االبتكار االستراتيجي، 

ُاالبتكار الثقافي، واالبتكار التكنولوجي.و االبتكار التنظيمي، و ، التسويقي االبتكارو ، اإلداري

ُاالستراتيجي التي من شأنها دمج االبتكار كجزء  العمليات جميعُ: Strategic Innovationاالبتكار

للمصرف التي تعنى بتقييم البيئة الخارجية والداخلية  كالعمليات  مهم ال يتجزأ من استراتيجية المصرف؛

 االهتمام بإجراء الدراسات التي تعنى بكل ما هو جديد وتسمحو ، تقييم أوضاع المنافسين باستمرارو 

المصرف ورضا العمالء، ورؤية باستمرار لتحقيق أهداف  المقدمة للعمالء بتطوير األعمال المصرفية

ُ.(1,2,3,4,5الستبانة)وتم قياسها من خالل فقرات ا

ُاإل ضفاء االبتكار على جميع االجراءات والعمليات إُ: Management Innovationدارياالبتكار

ق المنظمة و تف والتوجيهات اإلدارية التي تقوم بها إدارة المصرف والتي تقود المصرف إلى تحقيق

إتاحة ك ،الميزة التنافسية واالرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعمالء حقيقوالتي من شأنها ت ،بقيادتها

ضفاء التحدي و  ،ةالفرصة ألداء عدد من الوظائف المختلف لكل ما هو  وتبني التغيير ،الوظائف فيا 

بربطها بالحوافز  عمالهم؛ألاألفراد والتشجيع على االبتكار في تأدية  ،جديد ففي البيئة الخارجية

 (.32,33,34,35,36,37) وتم قياسها من خالل فقرات االستبانةوالمكافآت. 

ُالتسويقي الموجهه لتقديم الخدمات التسويقية جميع النشاطات   : Marketing Innovationاالبتكار

والتي من شأنها تحقيق االبتكار  ،التي تفوق توقعاتهمالفردية  وفق حاجات ورغبات وتطلعات العمالء

وفير ، كتكل ما هو جديد في بيئة الخدمات المصرفية العالميةمواكبة  ، وذلك من خاللللمصرف
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تاحة خدمات للعمالء بطرق جديدة ومبتكرة، ال إلكترونيًا، وتقديم الخدمات  المصرفية المعامالتالقيام بوا 

 .(26,27,28,29,30,31، وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة )المفصلة للعمالء

ُالتنظيمي تصميم الهيكل التنظيمي باألنشطة المتعلقة جميع ُ: Structural Innovation االبتكار

وتساهم في إضفاء خاصية  ،تالءم مع التغيرات البيئة المحيطة بالمصرفتبحيث  ،العملياتللمنظمة و 

كإعطاء صالحيات للموظفين وتقليل درجة المركزية،  المرونة عليه؛ لتحقيق االبتكار في المصرف،

عادة توصيف وظائف العاملين اتخاذ  رف لزيادة سرعةالتنسيق الفعال بين الوحدات داخل المص، و وا 

؛ بحيث تدعم الزمن الحقسقس التخاذ ومتطلباتهم للعمالء السريعة االستجابةو  القرارات وفعاليتها،

 . (6,7,8,9,10,11,12) ات االستبانةقياسها من خالل فقر وتم  القرارات،

ُالثقافي جميع اآلراء والقيم والمعتقدات المتبناه من قبل إدارة ُ: Cultural Innovationاالبتكار

االبتكار داخل المصرف  ومناخ والتي تسهم في نشر ثقافةوالشائعة في بيئة العمل فيه؛  المصرف

ماعي وتحث الموظفين على تبني االبتكار في أثناء تأديتهم لوظائفهم وتساهم في دعم روح العمل الج

والتخلص من األفكار السابقة التي  ،وتقبل التغيير نحو األفضل وتساعدهم في مواجهة التحديات،

، وتم قياسها من خالل ة لدى الموظفينتشكل عائقًا أمام تحقيق المناخ االبتكاري في الثقافة السائد

 .(19,20,21,22,23,24,25فقرات االستبانة )

ُالتكنولوجي باالبتكار في المنتجات  إدارة المصرف قيامُ: Technological Innovationاالبتكار

تقديم الخدمة و  ،أدائهم لعملهم أثناءالموظفين  لمساندةوالخدمات المقدمة واالبتكار في العمليات، 

ماهو كل  مواكبةوذلك من خالل  ؛همتحقيق رضاو  لهم،سرعة الخدمة المقدمة  وزيادة ،المميزة للعمالء

 والبرامج ،المعداتو  ،والتكنولوجيا المتطورة ،جهزةاأل واستخدام ،جديد من تكنولوجيا في البيئة العالمية
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يق الميزة التنافسية تحق تعزز من كفاءة المصرف الجوهرية، وتساهم فيالتي الجديدة المبتكرة؛ 

 (.13,14,15,16,17,18تم قياسها من خالل فقرات االستبانة )و  ،للمصرفالمستدامة 

الكثير من المصطلحات والمسميات  ، قد اعتمدتالدراسات السابقةتجدر اإلشارة بأن و 

إدارة ( المسميات المختلفة لممارسات 1-1ويبين الجدول )، وعملياتها (KMإدارة المعرفة )لممارسات 

سميات المتعددة لكل واحدة من الممارسات الم إعداده لتوضيحقامت الباحثة بوالذي  (KMالمعرفة )

ن اختلفت  للتنويه. متشابه، فجاء الجدول أو النشاط الذي تؤديه ،الغرض أو ،فإن المدلول ؛والتي وا 

ُ

ُ(KMإدارةُالمعرفةُ)توضيحُالمسمياتُالمختلفةُلممارساتُ:ُ(1-1جدولُ)

ُفيُالدراساتُالسابقةُالمسمىُالمشابهُالذيُاعتمدتهُالدراسةالمسمىُ

 تقييم، اكتشاف، استكشاف، تمثيل، تنقيح تشخيص المعرفة

 حصول، استحواذ، مسك، جمع، اقتناء، تجميع اكتساب المعرفة

 إنشاء، تكوين، إيجاد، إبداع، خلق توليد المعرفة 

 إيصال، تبادل، تقاسم، بث، تحويل، تزويدتوزيع، نشر، نقل،  مشاركة المعرفة

 حفظ، استرجاع، احتفاظ، استرداد، حماية تخزين المعرفة

 استخدام، استعمال، استفادة تطبيق المعرفة

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على الدراسات السابقة.
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ُ: Study Limits and Determinants  محدداتُالدراسةحدودُُو1.9ُ

 نتائج الدراسة الحالية بما يأتي:تتحدد 

  .(2015)حزيران (، ولغاية 2015يار )أفي الفترة  توزيع االستبانةتم زمانية: حيث  حدود .1

 المصارف التجارية األردنية. العاملين فياألفراد تم توزيع استبانة على مكانية: حيث  حدود .2

اإلجابة على أسئلة تمثلت في صعوبة الوصول إلى جميع المعنيين في : و أخرىمحددات  .3

 .الدراسة وعدم االستجابة إلجراء مقابالت
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