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يسعنيإالأناتقدمبجزيلالشكرالىأستاذيالدكتورمحمدأبوقلةعلىماقدمهلي

وخبرته مالحظاته من فأستفدت الرسالة هذه على اإلشراف توليه منذ تشجيع من

 . العلميةفلهمنيكلالشكروالتقدير

لنخبةمنالدكاترةاألجالءواألفاضلأعضاءلجنةالعرفانالشكرووكماأتقدمبجزيل

 الدكتور ًباللالمناقشة مناقشا ًالسكارنة األعمالداخليا كلية عبدهللاوالدكتوروعميد

ًمالشورة ًناقشا خارجيا جامعة اإلسالميةمن مناقشةلتفضلهماالعلوم رسالتيبقبول

 الرسالة فيإثراء واَرائهم مالحظاتهم منيكلوأسألهللاالعليالقديرأنتسهم فلهم

 . التقديراإلحترامو
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 الملخص

ستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في شركات إالعوامل التنظيمية وأثرها في 

تصاالت األردنيةإلا  

"دراسة تطبيقية على شركة أمنية"  

 إعداد:

 ديانا عادل فؤاد تادرس

شراف:إ  

 د. محمد عبد أبو قلة

درجة تطبيق العوامل التنظيمية بأبعادها )الهيكل  الدراسة للتعرف على  هذه هدفت 

التنظيمي, األنظمة والتعليمات, السياسات اإلدارية(، ودرجة تطبيق إستراتيجيات إدارة الموارد  

, التدريب, التعويضات, األداء(، والتعرف على أثر العوامل التنظيمية  التوظيف البشرية بأبعادها ) 

نظمة والتعليمات, السياسات اإلدارية( على إستراتيجيات إدارة  بأبعادها  )الهيكل التنظيمي, األ

, التدريب, التعويضات, األداء( في شركة أمنية لالتصاالت  التوظيف الموارد البشرية بأبعادها ) 

عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع  إ األردنية.و

( موظف وموظفة، وتم أخذ  500تصاالت األردنية والبالغ عددهم ) إلالعاملين في شركة أمنية ل 

ستبيان كأداة للدراسة من أجل  إلستخدام اإ( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتم 217عينة بلغت )

 ختبار فرضياتها. إاإلجابة عن أسئلة الدراسة و 

فعة للعوامل التنظيمية  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:وجود درجة تطبيق مرت

بأبعادها )الهيكل التنظيمي, األنظمة والتعليمات, السياسات اإلدارية(، ودرجة تطبيق مرتفعة أيضا  

, التدريب, التعويضات, األداء( في شركة  التوظيفإلستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها ) 

تصاالت األردنية، ووجود أثر للعوامل التنظيمية بأبعادها  )الهيكل التنظيمي, األنظمة  إل أمنية ل

,  التوظيف والتعليمات, السياسات اإلدارية( على إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بأبعادها ) 

 التدريب, التعويضات, األداء( في شركة أمنية لالتصاالت األردنية. 

ستراتيجيات الموارد البشرية بشكل أكبر يواكب  إتطوير  تحسين و  بالعمل علىوأوصت الدراسة 

 طبيعة العمل. مع حتياجات التدريبية بشكل يتناسب إلالتطورات الحاصلة، والعمل على تحديد ا 

 

شركة أمنية  ، إستراتيجية إدارة الموارد البشريةالكلمات المفتاحية: العوامل التنظيمية، 

 . لإلتصاالت األردنية
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Abstract 

Organizational factors and their impact on  

Strategic of Human Resources in Jordanian Communication Companies: 

An Empirical study on Umniah 

by : Diana Adel Fouad Tadrous 

Supervisor: Dr. Mohammad Abed Abu Guolah 

The study aims to identify the degree of appliying organizational factors with 

their dimensions: organizational, regulation and by laws and administrative policies. In 

addition, it attempts to unravel the degree of applying strategies of human resources, 

with their dimensions: recruitment, training, compensations,and performance, it  also 

attempts to identify the influence of organizational factors with their dimensions: 

organizational structure, regulations and by laws,and Administration policies on the 

strategies of human resources with its dimensions: (recruitment, training, 

compensations,and  performance  in Umniah company. 

The study adapted the descriptive analytical method, population of the study  comprised 

of all company employees who amounted to 500 male and females. The sample which 

constituled (217) was randomly selected. The instrument of the study,a 

questionnaire,was used for answering and testing its hypotheses. 

The study come up to numerous results, foremost of which are:  

There was a high degree of applying organizational factors with their dimensions: 

(organization structure, regulations and in laws,and administration policies. There 

was,as well, ahigh degree of applying human resources strategies with their dimensions: 

recruitment, training, compensations,and  performance in Umniah company. 

  There was also an influence of organizational factors with their dimensions: 

organization structure, regulations and by laws, and administration policies on strategies 

of human resources with its dimensions:Recruitment ,Training, Compensations, and 

Performance in the company. 

The study recommends to better improve and develop strategies of human resources so 

an to cope with recent development,it also recommends to determine training needs  in a 

way that suits work nature. 

Keywords: Organizational Factors, Human resource, Umniah company,Jordanian 

communication. 


