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  شكر وتقدير
  

   "الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ  يـَْرَفِع اللَّهُ  "
  

  )11اآلية(سورة المجادلة 

  

الحيــاة الجامعيــة مــن وقفــة نعــود إلــى  البد لنــا ونحــن نخطــو خطواتنــا األخيــرة فــي

عــامين قضــيناها فــي رحــاب الجامعــة مــع أســاتذتنا الكــرام الــذين قــدموا لنــا الكثيــر بــاذلين 

بــذلك جهـــودًا كبيـــرة فــي بنـــاء جيـــل الغــد لتبعـــث األمـــة مــن جديـــد، إلـــى مــن وقـــف علـــى 

فضــل ت الســكارنة الــذيالمنابر وأعطى من حصــيلة فكــره لينيــر دربنــا إلــى الــدكتور بــالل 

  بإشراف على هذه الرسالة فجزاه اهللا منا كل خير فله منا كل التقدير واالحترام.

 وقـــدموا لــي العـــونتظــافرت جهـــودهم معــي كـــل مــن والتقـــدير إلــى  الشــكرأقــدم و 

  .إلتمام هذه الدراسة

  ،،، واهللا ولي التوفيق

  ةالباحث

  ميس علي الهروط
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  داءــاإله
  
  

لحب وبلسم الشفاء صاحبة القلب الناصع بالبیاض... إلى من أرضعتني الحب والحنان رمز ا
  والدتي الحبیبة.

  
لـى مـن كلـت أناملـه لیقـدم لنـا لحظـة سـعادة وحصـد  إلى من جرع الكأس فارغًا لیسقیني قطرة حب وإ

  األشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم على صاحب القلب الكبیر ... والدي العزیز.
  

الحبیــب عــن حبیبــه لكــن روحــه أبــدًا ال تغیــب... صــاحب الــروح  قــد تبتعــد األجســاد یومــًا قــد یغیــب
  الطاهرة ألف رحمة ونور على روحك أخي حسین 

  
إلـــى مـــن أرى التفـــاؤل بعیـــنهم .... والســـعادة فـــي ضـــحكتهم إلـــى أصـــاحب الوجـــوه المفعمـــة بـــالبراءة 

  ولمحبتكم ألزهرت أیامي... أخواني 
  

  ة الى ریاحین حیاتي .... إخواتي.والنفوس البریئ الطاهرة الرقیقةإلى القلوب 
  

إلى من زرعت التفاؤل في دربي وقدمت لي المساعدات والتسهیالت واألفكار .... الزمیلة األستاذة 
  رانیا أبو شاور.

  
أما الشكر الذي من النوع الخاص فأني أتوجه بالشـكر إلـى كـل مـن لـم یقـف إلـى جـانبي ومـن وقـف 

ــوال وجــــودهم لمـــا أحسســــت بمتعــــة فـــي طریــــق وعرقـــل مســــیرة العلمیـــة وزرع ا لشــــوك فـــي طریقــــي فلـ
  المنافسة.

  
وفي الختام جمیل أن یكـون لـدیك شـخص رافقـك خـالل مسـیرتك العلمیـة سـاندك رغـم الصـعاب أرى 

  األمل في وجوهك فهو صاحب العطاء الآلمتناهي صاحب القلب الباعث إلى األمل.
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  أثر االغتراب الوظیفي على أداء العاملین
 (دراسة تطبیقیة على البنك العربي في عمان)

  میس علي الهروط: إعـداد
  بالل خلف السكارنة: الدكتور إشراف

   
البنـك فـي  أداء العاملین علـىوأثره االغتراب الوظیفي  أبعاددفت هذه الدراسة إلى قیاس وتحلیل ه

ن مجتمــع الدراســة مــن كافــة العــاملین فــي فــي عمــان العربــي فــي مدینــة  والواقــع البنــك العربــي، حیــث تكــوّ

عینـة عشـوائیة بسـیطة ولتحقیق اهداف هذه الدراسة وغایاتهـا فقـد تـم تصـمیم وتوزیـع اسـتبانة علـى ، عمان

) 70ا (منهـ ةالباحثـ ت، اسـتعادالبنـك العربـي فـي مدینـة عمـان) شخص من العـاملین فـي 90تكونت من (

ــبة اســـترداد بلغـــت ( تـــم و لحة لعملیـــات التحلیـــل االحصـــائي. )، كانـــت جمیعهـــا صـــا% 77.8اســـتبانة بنسـ

األسالیب اإلحصـائیة التـي كـان مـن أبرزهـا العدید من استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، وجرى استخدام 

ـــات المعیاریـــــة، واختبـــــار  ـــابیة، واالنحرافـ ــة مســـــتقلة، وتحل tالمتوســــطات الحســ ـــدد لعینــ ـــدار المتعــ ـــل االنحــ یـ

  والبسیط.  

وبعد إجراء عملیة تحلیل بیانات هذه الدراسة واختبار فرضیاتها توصلت الدراسة إلى عدد من 

فقدان (المتمثلة في االغتراب الوظیفي بعاد أوجود تأثیر دال احصائیا لكافة  :النتائج التي كان من أبرزها

سرعة بأبعادها المتمثلة في ( أداء العاملین على) اعیة، العجز، ضعف المعنى، العزلة األجتمرالمعایی

مجموعة من  ةالباحث تعلى ذلك فقد قدم ، وبناًء  البنك العربي ) فياألداء، دقة األداء، جودة األداء

االهتمام بقدرات وخبرات العاملین في  منها أداء العاملینن ترتقي بمستوى أنها أالتوصیات التي من ش

لشكل األمثل وزیادة مشاركة العاملین في عملیات اتخاذ القرارات ألثرها اإلیجابي في البنك واستغاللها با

  .  تطویر عالقة اإلدارة العلیا بالعاملین

  

  . البنك العربي، أداء العاملین، االغتراب الوظیفيالكلمات الدالة: 
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Abstract  
The Impact of Work Alienation on Employee Performance 

in Amman)      –study in Arab Bank  (Applied  
 

Prepared by:  Mais Ali Alhrout 

Supervisor: Dr. Bilal Khalaf Alsakarneh 

 

This study aimed to measure and analyze functional exportation and its 

impact on the Performance of employee Arab Bank working city. The 

study population consists of all employees working in Arab Bank in 

Amman City.  To achieve the study objectives and goal a special 

questionnaire was designed and distributed to a random sample that 

consisted of (90) worker at, (70) valid questionnaires were retrieved at a 

responses rate of (77.8%). Analytical and descriptive approach used in this 

studye and sevaeal statistical methods were employed inclding, 

arithmetical averages, standard deviations, independent one sample t-test, 

and multiple and simple regression. 

According to data analysis and hypothesis test the most important results 

that was revedel a positive statistical significant impact of  functional 

exportation  (Loss of standards, Disability, Weakness of meaning, Social 

isolation ) on employee performance  (Speed performance, performance 

accuracy, performance quality) in Arab Bank . At the end of this study, the 

researcher provided a number of recommendations that necessary to 

achieve a highest level to Employee Performance These include the 

importance of the capabilities and expertise of the employees in the bank 

and the optimal utilization of them and increase the participation of 

employees in decision-making processes for their positive impact in 

developing the relationship of senior management with employees. 

Keywords: Work Alienation, Employee Performance, Arab Bank. 

 


