
 
 

 

 

 

 األردنيفي بنك االتحاد  أثر الشفافية التنظيمية على التجديد االستراتيجي

 

 

 أعدت من قبل

  عبد هللاضياء نجم  

 

 أشرف عليها

 زكريا مطلك الدوري  االستاذ الدكتور

 

 قدمت هذه الرسالة

في إدارة  االعمال كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستيرإلى كلية 

 االعمال

 

 

 0202أيار 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم   

 

 قال تعالي: 

 {َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  }

 [11 :سورة المجادلة] 
 

 

 

 

 َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اْْلَْلَباِب{ُقْل َهْل }

 [9 :سورة الزمر]
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 نموذج إقرار

 

 ى التجديدتنظيمية علأثر الشفافية البعنوان "  عبد اهللضياء نجم رسالة الطالب  ةبمراجعلقد قمت 

 " وأصبحت سليمة من الناحية اللغوية.ي في بنك االتحاد االردنياالستراتيج

 االسم:

 

 التوقيع:

 التاريخ:
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 كرا وتقديرـــش

العلم والمعرفة والقدرة على إتمام هذا  منحنيالحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى الذي 

الدكتور  الفاضل اْلستاذ يالجهد المتواضع، ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر واَلمتنان إلى أستاذ

زكريا مطلك الدوري الذي واكب هذا الجهد منذ كان فكرة حتى أصبح حقيقة رأت النور برعايته 

 وتوجيهاته الرشيدة.

فان لألساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة كما أتقدم بعظيم الشكر والعر 

اَلسراء واإلداريين والعاملين فيها، والشكر موصول ْلعضاء لجنة المناقشة اْلفاضل على 

تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة كما وأشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الجهد سواء 

 بالتشجيع أو المساندة.

 واهلل الموفق
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 اإلهداء

 

 أفنى الذي الرجل الى داخلي، في ادئ اإلسالميةوالمب القيم زرع من الى الكفاح، رجل الى
 . .. الغالي( والدي) المرحلة هذه الى يوصلني كي حياته

 

 رس الصادقة دعواتها كانت من ، الىوالتضحيةوالحب  الحنان رمز الى النابض، القلب الى
 ... الغالية( امي) نجاحي

 

 ... وأصدقائيوزوجتي  اخوتي الى

 

 ... لمجيبا سميع انه به، ينفع ان القدير العلي اهلل سائالا  المتواضع، الجهد هذا إليهم اهدي

 

 

 

 

 عبد هللاضياء نجم 
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 ح قائمة المحتويات
 ك قائمة الجداول
 ل قائمة االشكال
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 الملخص باللغة العربية    

 اَلستراتيجيأثر الشفافية التنظيمية على التجديد 

 في بنك اَلتحاد اَلردني 

 عبد اهللضياء نجم إعداد الطالب:                         

 زكريا مطلك الدوري إشراف األستاذ الدكتور:                  

نك االتحاد األردني ب في االستراتيجي التجديدعلى  الشفافية التنظيميةهدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر 

مجتمع الدراسة من كافة العاملين في بنك االتحاد األردني، أما عينة الدراسة فقد شملت حيث تكون 

كافة الموظفين العاملين في اإلدارتين العليا والوسطى في بنك االتحاد األردني، والذين تم اختيارهم 

وصفي ( فردًا. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج )ال88بشكل عشوائي والبالغ عددهم )

 التحليلي( من خالل العديد من األساليب اإلحصائية أبرزها تحليل االنحدار المتعدد.

يمية جود أثر ذو داللة إحصائية للشفافية التنظو وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها 

ية ئ)دقة المعلومات، وضوح األنظمة واالجراءات، نشر الثقافة التنظيمية( عند مستوى داللة احصا

(α ≤ 0.05على التجديد االستراتيجي في بنك االتحاد األردني ) . جود أثر ذو داللة إحصائية وو

( α ≤ 0.05للشفافية التنظيمية )دقة المعلومات، نشر الثقافة التنظيمية( عند مستوى داللة احصائية )

افية التنظيمية للشف جود أثر ذو داللة إحصائيةوو . على التصور االستراتيجي في بنك االتحاد األردني

( على الفعل α ≤ 0.05)دقة المعلومات، نشر الثقافة التنظيمية( عند مستوى داللة احصائية )

)دقة  جود أثر ذو داللة إحصائية للشفافية التنظيميةوو . االستراتيجي المنسق في بنك االتحاد األردني

( على استثمار α ≤ 0.05ية )المعلومات، ووضوح األنظمة واالجراءات( عند مستوى داللة احصائ

 الفرص في بنك االتحاد األردني.
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بنك االتحاد  من قبل بالشفافية التنظيميةبـ ضرورة االهتمام وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة 

وضرورة  في كافة المستويات اإلدارية. التوافق والتكاملاألردني لالستفادة من انعكاساته في تحقيق 

داريا للمنظمات زيادة اهتمام االدارة  العليا بعمليات التجديد االستراتيجي كونه يمثل اطارا معرفيا وا 

 .الراغبة في النمو وزيادة االرباح والمنافسة

 الشفافية التنظيمية، التجديد االستراتيجي، بنك االتحاد األردني.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The Effect of Organizational Transparency on Strategic 

Renewal in the Al Etihad Bank of Jordan. 

Dhia Najm Abdullah 

Supervisor 

Prof.Dr.Zakaria M.AL-Douri 

This study aimed to demonstrate the effect of organizational 

transparency on strategic renewal: an applied study on the Jordan Al Etihad 

Bank where the study community is made up of all workers in the Jordan Al 

Etihad Bank, The study sample consisted of all employees from top and 

middle administrations of The Jordan Al Etihad Bank, who were randomly 

selected totaling (88) individuals.  

To achieve the objectives of the study, (descriptive and analytical) 

method was used through many statistical methods, most notably the 

multiple regression analysis. 

The study reached a number of results, the most prominent of which is 

the presence of a statistically significant effect of organizational 

transparency (accuracy of the information, clarity of systems and procedures, 

dissemination of organizational culture) at the level of statistical significance 

(α ≤ 0.05) on strategic innovation in Jordan Al Etihad Bank. Also, the 

presence of a statistically significant effect of organizational transparency 

(accuracy of information, dissemination of organizational culture) at the 

level of statistical significance (α ≤ 0.05) on the strategic perception in the 

Jordan Al Etihad Bank. And the presence of a statistically significant effect 

of organizational transparency (accuracy of information, dissemination of 

organizational culture) at the level of statistical significance (α ≤ 0.05) on the 

coordinated strategic act in the Jordan Al Etihad Bank. And the presence of 

a statistically significant effect of organizational transparency (accuracy of 

information, clarity of systems and procedures) at the level of statistical 

significance (α ≤ 0.05) on investing opportunities perception in the Jordan 

Al Etihad Bank.  
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According to the results, the study recommended that attention to the 

importance of attention to organizational transparency by the Al Etihad Bank 

of Jordan in order to benefit from its implications in achieving compatibility 

and complementarity in all administrative procedures. Moreover, the 

necessity of increasing the interest of senior management in strategic 

innovation, as it represents a knowledge and administrative framework for 

organizations wishing to grow and increase profits and competition. 

Keywords: organizational transparency, strategic renewal, Bank of Jordan. 

 


