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 اإلهداء 
 

 إذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء
 فاإلهداء 

 الى
 معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم

 الى

 حبيبة قلبي األولى...أمي الحنونة

 الى
 مثل األبوة األعلى... والدي العزيز

 الى
 الحب كل الحب.... إخوتي وأخواتي

 الــــى
 كافة األهل واألصدقاء

 الــــــى
 من مهدوا الطريق أمامي للوصول الى ذروة العلم

 
 

  اهدي هذا الجهد المتواضع
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 شكـر وتـقـديـر
 

 

 

بجزيل الشكر،  أتقدم أن أالهذه الرسالة، بعون هللا وتوفيقه،  أنجزت أنال يسعني بعد 

الفاضل الدكتور بالل خلف  ألستاذيوعظيم االمتنان، وخالص التقدير والعرفان، بالفضل الكبير 

على هذه الرسالة وتحمل جهدا وعناء، فحرص على قراءة كل كلمة فيها  أشرف، الذي السكرانة

 ، حتى خرجت نبته طيبه بفضله وحسن رعايته.إشرافه، مدة أفكارهاومناقشة جميع 

هذه الرسالة إلى حيز الوجود،   إخراجبالشكر إلى كل من تعاون معي، وساهم في    أتقدمكما   

كما أتوجه بخالص الشكر واالحترام إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، على ما بذلوه 

 من جهد أثناء قراءة هذه الرسالة ومناقشتها. وأتقدم كذلك بوافر الشكر وعظيم االمتنان ألساتذتي

 .األسراءأعضاء الهيئة التدريسية في كلية المال واألعمال بجامعة 

 
 

 وهللا ولي التوفيق
 الباحثة     
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 أثر التغيير االستراتيجي على السلوك اإلبداعي دراسة تطبيقية  

 على العاملين في بنك اإلسكان

 اعداد الطالبة

 هبة أيمن بيوض 

 إشراف الدكتور

 السكرانة بالل خلف 

 الملخص بالعربية

التنظيمي,   رالتكنولوجي, التغييبأبعاده )التغيير    اإلستراتيجي  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التغيير  

,المخاطرة( في بنك   ,المرونة الموارد البشرية ( على السلوك اإلبداعي بأبعاده )الحساسية للمشكالت  رتغيي

للتجارة والتمويل وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة, تكون مجتمع الدراسة   اإلسكان

ومدراء وقد قامت الباحثة بتصميم أداة مالئمة   أقساممن موظفين ورؤساء  اإلسكانمن جميع العاملين في بنك 

ستبانة على العاملين في البنك وقد تم استرداد من هذه اال  استبانة  160وقد تم توزيع    االستبانةلهذه الدراسة وهي  

لبيانات  اإلحصائي%, وبعد تجميع بيانات الدراسة قامت الباحثة بالتحليل 92.5بنسبة استرداد  استبانة 148

  اإلستراتيجي الدراسة وقد تم التوصل للعديد من االستنتاجات ومنها أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتغيير 

لدى العاملين   اإلبداعيالتنظيمي , تغيير الموارد البشرية ( على السلوك  رالتكنولوجي, التغيييير بأبعاده )التغ

بأبعاده )التغيير   اإلستراتيجي للتغيير  إحصائية , وأيضا تم التوصل الى وجود أثر ذو داللة اإلسكانفي بنك 

ية للمشكالت, ووجود أثر ذو داللة إحصائية  التنظيمي , تغيير الموارد البشرية( على الحساس  ر التكنولوجي, التغيي

التنظيمي , تغيير الموارد البشرية( على المرونة   رالتكنولوجي, التغييبأبعاده )التغيير  اإلستراتيجي للتغيير 
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ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتغيير االستراتيجي بأبعاده )التغيير التكنولوجي , تغيير الموارد البشرية( على 

 بينما لم يكن هناك أثر ذو داللة إحصائية للتغيير التنظيمي على المخاطرة.  المخاطرة

 ومنها: وقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات 

على رضا   إثربضرورة استحداث معدات وأدوات تقنية جديدة في البنك لما للتغيير التكنولوجي من  ●

 الزبائن  

وضرورة العمل على بناء ثقافة تنظيمية تشجع على التغيير وتحفيز العاملين على تنمية سلوكهم   ●

 اإلبداعي 

 جدارات المعرفية.الموارد البشرية مستند على الكفاءات وال يكون التغيير في  أنوضرورة   ●

 للتجارة والتمويل اإلسكان اإلبداعي، بنك  اإلستراتيجي، السلوكالكلمات المفتاحية: التغيير 
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Abstract 

The current study aimed to identify the impact of Strategic change with its dimensions 
(technological, organizational, and human resources change) on the creative behavior 

with its dimensions (susceptibility to problems, flexibility, and risk) in the Housing Bank 
for trading and commerce. 

The researcher adopted, in this study, an analytical approach. The study population 
comprised all employees in the bank including department heads and managers. 

The research also designed a suitable instrument for her study, a questionnaire of 
which she distributed 160 Questionnaire to bank employees. She received 148 
responds which constitute 92.5% of the total number. After collecting the data, she 
analyzed them statistically coming up with the following results: 

· There was an influence with statistical significance for the strategic change with its 
dimensions (technological, organizational, and human resources change) on the 
creative behavior of bank employees. 

· There was also an influence with statistical significance of strategic change 
(technological, organizational, and human resources change) on problem 
susceptibility. 
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· Moreover, it was found that there was an impact with statistical significance for the 
strategic change, with dimensions mentioned before, on flexibility. 

· It was also found that there was an impact with statistical significance for the strategic 
change with it’s an aforementioned dimension on risks. 

· But there was no impact with statistical significance for the organizational change on 
risk. 

The researcher recommends the following: 

· The need for introducing new technological tools and equipment to the bank to secure 
customers satisfaction. 

· The need to build up culture of organizing that encourages change and motivates 
employees to develop their creative behavior. The change in human resources should 
be based on qualifications and knowledge competencies. 

Keywords: strategic change; creative beaverette housing Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 


