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 تقديرالشكر و ال

امتناان  لسساتا  شارر ععيا   الأتقاد  بااال   رساالت  ذا   ءتعالى على إنهااي هلل بعد حمد

ما  سد د عنصااح  ق    عل الفاضل الدرتعر مراد سل   عط ان  ألشرافه على رسالت  عما قدمه ل  من 

ذا   رساالت  حتاى إتماا  ع بدا ا  رحلا  البحا   مان بدؤع ب له من جهاد  على مانافع  ألثراء رسالت  ع 

حقااه  حااهعاااج ع عاان إ فاعالتقااد ر عتبقااى  رلمااام الشااررهااا ت تفاا  بفإنان رتاباا  العبااارام مهمااا علاام ع 

 .ا ر الج اء عجعل  لك ف  معا  ن حسناته اعناهلل  فج ا 

اإلساراء لدرتعر عم د رل   األعماال فا  جامعا  ل ج  ل الشرر عالتقد ر سرن  أن أتقد  برما 

 الجامع .عالشرر معصعل لسستا  الدرتعر  رر ا الدعري عأعضاء اله ح  التدر س   عاإلدار  ن ف  

لماا لاه مان فضال فا  ت ع ادي  رما أا  بالشرر األساتا  الادرتعر عماار فرحاان المحمادي

 بتعج هاته الق م  مما انعرس إ جابًا على ذ   الرسال .

أعضاااااء لجناااا  المناقشاااا  المااااعقرع علااااى  رماااا أتقااااد  بج  اااال الشاااارر عالتقااااد ر لسسااااات ع الرااارا 

علاى ماا أبادع  مان نصااح  اثارم  تقاد رالشارر ع الجم عًا رال من  فله  ذ  ، رسالت  مناقش   تفضله 

 .ذ   الرسال 

 فرحان عبود عبد المهيمن سميرالباحث: 
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 اإلهداء
 من  رع اتمل عالمحب  عالعل  ف  قلب  ... الى مثل  األعلى إلى 

 ر .. الى تاج راس  االى من احمل اسمك برل ف
 ابي الحبيب                      

 
 احن قلب .. عالى منارع درب  الت  ساندتن  دعما  إلى

 الى من حصدم الشعاك عن درب  لتمهد ل  طر ق العل 
 الحبيبة أمي 

 
 سندي عععن  ف  ذ   الدن ا اا  الرب ر لك من  رل التقد رالى 

 اخي سامر
 

 عسعه  قلب  من محب  إلى من 
 الى من ت ترتمل سعادت  من دعنه 

 الى من تعلمم منه  معنى التضح   عالصبر عالعطاء 
 اخواني واخواتي األحباء وفقهم اهلل   

  
 

 
  فرحان  عبودعبد المهيمن سمير  : الباحث                                          



 ح
 

 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع الرقم
 ب اآل   --
 ج التفع ض --
 د قرار لجن  المناقش  --
 ه إقرار السالم  اللغع   --
 ع شرر عتقد ر --
   اإلذداء --
 ح المحتع ام قاحم  --
 ي علاقاحم  الجد --
 ل شرالقاحم  ات --
 ل قاحم  المالحق --
   الملا  باللغ  العرب   --
 ن اإلنجل      الملا  باللغ  --
 1 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 0

 1  مقدم  (:1ا  1)
 2 مشرل  الدراس  (:2ا  1)
 3 أذم   الدراس  (:3ا  1)
 4 الدراس  أذداف (:4ا  1)
 5 الدراس   أنمع ج (:5ا  1)
 6 الدراس    فرض ام (:6ا  1)
 6 اإلجراح   عاتصطالح  التعر فام  (:7ا  1)

 9 الفصل الثاني: اإلطار النظري الدراسات السابقة 9
 9 إدارع المعارد البشر    (:1. 2)
 25 رضا العامل ن  (:2. 2)
 31 السابق  الدراسام  (:3. 2)
 55 ا  م   الدراس  الحال   عن الدراسام السابق م (:4. 2)

 51  منهجية الدراسة: ثالث الفصل ال 3
 51 مقدم  (:1ا  3)



 ط
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 51  الدراس نهج م (:2ا  3)
 51 مجتمع الدراس  (:3ا  3)
 52 ع ن  الدراس  (:4ا  3)
 52 ألفراد ع ن  الدراس عالعي ف    المتغ رام الد مغراف   (:5ا  3)
 55 أدعام الدراس  عمصادر الحصعل على المعلعمام (:6ا  3)
 57 المعالج  اإلحصاح   المستادم  (:7ا  3)
 58 صدق أداع الدراس  عثباتها (:8ا  3)

 65 الفرضيات تحليل البيانات واختبار: رابعالفصل ال 4
 65 اجاب  تساؤتم الدراس  (:1ا  4)
 69 فرض ام الدراس تحل ل مدى مالحم  الب انام تاتبار  (:2ا  4)
 75 ااتبار فرض ام الدراس  (:3ا  4)

 79  النتائج والتوصياتمناقشة : خامسالفصل ال 5
 79 الاصاح  الد مغراف   عالعي ف   (:1- 5)
 82 مناقش  نتاحج تحل ل أسحل  الدراس    (:2- 5)
 86 مناقش  نتاحج فرض ام الدراس  الرح س  عالفرع   (:3- 5)
 87  التعص ام (:4- 5)

 89 قائمة المراجع 
 89 المراجع باللغ  العرب  أعًت:  ----
 92 المراجع باللغ  اتنجل     ثان ًا:  ----
 98 قائمة المالحق ----
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الجداولقائمة   

  متغير الجنس ألفراد عينة الدراسة يوضح 
 متغير العمر ألفراد عينة الدراسةيوضح 
 متغير المؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسةيوضح 
 متغير سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسةيوضح 
 المركز الوظيفي ألفراد عينة الدراسةمتغير يوضح 

 ابعاد المتغير المستقل)ممارسات إدارة الموارد البشرية(
 تغيرات وابعاد الدراسة لم والتوزيع الطبيعي التساق الداخليلمعامل ثبات كرونباخ ألفا 

لممارسات ادارة الموارد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى االهمية 
 األردنيةالبشرية في  شركات االتصاالت 

لممارسة تخطيط الوظائف في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى االهمية 
 شركات االتصاالت االردنية 

في  االختيار والتعيين لممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى االهمية 
 شركات االتصاالت االردنية 

لممارسة التعويضات والحوافز المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى االهمية 
 األردنيةفي شركات االتصاالت 

لممارسة تقييم االداء في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى االهمية 
 األردنيةشركات االتصاالت 

لممارسة برامج التدريب في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى االهمية 
 األردنيةشركات االتصاالت 

في شركات االتصاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى رضا العاملين 
 االردنية 

 اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ومعامل االلتواء
النموذج ( للتأكد من صالحية Analysis Of variance)لالنحدارنتائج تحليل التباين نموذج 

 الرئيسة الدراسةة الختبار فرضي
ي  ف   رضا العاملين ادارة الموارد البشرية فيممارسات نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 شركات االتصاالت االردنية  
 ملخص النموذج الخاص بالفرضية الفرعية األولى

 األولىالخاص بالفرضية الفرعية  ANOVAتحليل التباين 
 ملخص النموذج الخاص بالفرضية الفرعية الثانية

 الخاص بالفرضية الفرعية الثانية ANOVAتحليل التباين 
 ملخص النموذج الخاص بالفرضية الفرعية الثالثة



 ك
 

 لثةالخاص بالفرضية الفرعية الثا ANOVAتحليل التباين 
 ملخص النموذج الخاص بالفرضية الفرعية الرابعة

 رابعةالخاص بالفرضية الفرعية ال ANOVAتحليل التباين 
 الخامسةملخص النموذج الخاص بالفرضية الفرعية 

 الخامسةالخاص بالفرضية الفرعية  ANOVAتحليل التباين 
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انموذج الدراسة
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 "شركات االتصاالت األردنية في رضا العاملين في البشرية الموارد إدارة ممارسات أثر“
 اعداد

 فرحان عبودعبد المهيمن سمير 
 اشراف

 الدكتور مراد سليم عطياني
 باللغة العربية الملخص

 تاط ط)المتمثل  ف   المعارد البشر  ممارسام إدارع أثر التعرف على الدراس  إلى ذ   ذدفم 
شررام رضا العامل ن ف  ف   (تق    اتداء التدر ب، ،التعع ضام عالتع  ن، اتات ار العياحف،

اتتصاتم األردن   ررام راف  العامل ن ف  شترع ن مجتمع الدراس  من ح   . اتتصاتم األردن  
( شا  312ترعنم من )من مجتمع الدراس   م سرعسحب ع ن  عجرى ، )   ن، عاعرانج، عامن  (

المنهج م الدراس  . عاستادم عملعن ف  شررام اتتصاتم من ماتلف المستع ام اإلدار  
من مجتمع الدراس  لجمع الب انام رح س  ستبان  رأداع ح   قا  الباح  بتطع ر االعصف  التحل ل ، 

حصاح   منها: المتعسطام الحساب  ، . عاستادمم العد د من األسال ب اإلفقرع( 44ترعنم من )
تعصلم قد . ع عالبس ط ، عتحل ل اتنحدار المتعددمستقل لع ن   (t)عاتنحرافام المع ار  ، عااتبار 

أثر دال احصاح ا لراف  ابعاد المتغ ر  : عجعدالعد د من النتاحج الت  ران من ب ن أذمهاالدراس  
تق    ع  التدر ب،ع  ،التعع ضام عالتع  ن، اتات ار العياحف، تاط ط)المستقل عالت  تمثلم ف  

عف  ضعء النتاحج الت  ت  التعصل ، رضا العامل ن ف  شررام اتتصاتم األردن   على (اتداء
ال ها فقد أعصى الباح  بضرعرع تع    ممارسام المعارد البشر   الت  من شانها ان ترتق  بمستعى 

 .اتردن  اتتصاتم العمل عتع   من رضا العامل ن ف  شررام 
 .األردنيةاالتصاالت  ، شركاترضا العاملين ممارسات إدارة الموارد البشرية، :ةالكلمات المفتاحي
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The Abstract 

This aim of this study is to measure the impact of human resources management 
practices, which consist of (Job Planning, Selection, Compensation, Training, and 
Performance Appraisal) on employee satisfaction working in Jordanian 
Telecommunication Companies. The study population consisted of all employees 
working in the Jordanian Telecommunication Companies. A Convenience sample 
consist of (312) employee working in all different management level of the three 
telecom companies (Zain, Orange, and Omniah). The study used descriptive and 
analytical approach. The researcher develop a special questionnaire consist of (44) 
statement as a tool to collect the data from the study sample. Many of statistical 
methods were used such as the means, standard deviation, one sample (t) test and 
multiple and simple regression analysis. According to the data analysis, the most 
important result reached in this study that there is a statistically significant impact of 
human resources management practices (job planning, selection, compensation, 
training, and performance appraisal) on employee satisfaction working in Jordanian 
Telecommunication Companies.  At the end of this study the researcher, recommend 
that the Jordanian telecom companies should enhance all human resources practices 
in order to achieve more employee satisfaction.   

Keywords: Human Resources Management Practices, employees Satisfaction, 
Jordanian Telecommunication Companies. 


