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  الوطنية الكهرباء شركة في العاملين اداء على البشرية الموارد معلومات نظم أثر
 

 إعــداد
 محمد منصور 

 

 إشـراف 
 مراد سليم العطياني الدكتور 
 لخص بالعربيةالم

 

في  اداء العاملين علىنظم معلومات الموارد البشرية قياس أثر إلى  الدراسةهذه هدفت 
 فئة اإلشرافيين اإلداريين مجتمع الدراسة من تكّون حيث . شركة الكهرباء الوطنية في االردن

 ركة الكهرباءشفي نوابهم ورؤساء االقسام و المديرين  ين في شركة الكهرباء الوطنية و هم العامل
هج المنتم استخدام  ولتحقيق اهداف هذه الدراسة وغاياتها ،( مبحوثاً 150عددهم )بلغ قد و الوطنية، 

تكونت من من افراد عينة الدراسة  البياناتأداة لجمع كاستبانة وجرى تطوير  الوصفي التحليلي،
ليب العديد من األساالباحث جابة على أسئلة الدراسة وتحليل الفرضيات فقد استخدم ولإل( فقرة. 50)

 ، وتحليلمستقلةلعينة  tالحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار  المتوسطات :مثلاإلحصائية 
نتائج الإلى  توصلت الدراسة ،وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة ،المتعددالبسيط و االنحدار 

 :التالية

كة شر في  اداء العاملين في  ظم معلومات الموارد البشريةنل إيجابية وجود تأثير ذو داللة إحصائية
نظم معلومات الموارد لإيجابية ووجود تأثير ذي داللة إحصائية  ،الكهرباء الوطنية في االردن

في ية لنظم معلومات الموارد البشر  إيجابية ووجود تأثير ذو داللة إحصائية كمية االداء،في  البشرية
سرعة في لنظم معلومات الموارد البشرية  إيجابية ذو داللة إحصائية ووجود تأثير ،جودة االداء

وفي ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالعديد من  .كة الكهرباء الوطنية في االردناالنجاز في شر 
  .شركة الكهرباء الوطنيةاالرتقاءبمستوى أداء العاملين في يات التي من شانها صالتو 

 .الردنا ،شركة الكهرباء الوطنية، اداء العاملين، مات الموارد البشريةنظم معلو  :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

This study aims at measuring the impact of human resources management systems 

on employees Performance in National Electricity Company in Jordan. The population 

of study consist of National Electricity Company in Jordan and the unit of analysis 

included on survey sample that estimated (150) respondents. 

 The descriptive analytical method was used through a questionnaire that used as a 

tool for data collection developed at the hands of elite researchers and writers in the 

field of the study variables and which consisted of (50) items. A number of statistical 

tools and methods were used such as Mean, Standard Deviation, One sample T-test, 

Multiple Regression. 

After the analysis of the collected data, a number of results were reached: 

There was a significant impact of human resources management systems on employees 

Performance in National Electricity Company in Jordan, there was a significant impact 

of human resources management systems on quantity of performance in National 

Electricity Company in Jordan, there was a significant impact of human resources 

management systems on quality performance in National Electricity Company in 

Jordan, there was a significant impact of human resources management systems on 

speed of performance in National Electricity Company in Jordan. 
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