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 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيِم.   
       

﴿َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه َوَمْن َيْشُكْر    
 َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد﴾ 

   

 صدق اهلل العظيم
 (21)لقمان  
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 الشكر والتقدير

 

بدن عبددد  الحمدد   بنعمتدت تدتم الصدالحاتل والصدلس والسدلم علدى خيدر الخلدم أجمعدين محمدد

 .ا  صلى ا  عليت وسلم

بجزيددا الشددعر وعظدديم  أتقدددمهددذا الجهددد العلمددي المتواسددع ال يسددعني  ال أن  أمددا بعددد وأنددا أقدددم

المشرف الفاسا الدعتور مدراد سدليم عطيداني الدذر تعدرم مشدعورا بقبدوا الشدراف علدى   لىاالمتنان 

 هذه الرسالة. 

وشدددعرر . األعمددداادارس  ورئاسدددة قسدددم  االعمدددااسدددراء وعمدددادس عليدددة وأشدددعر رئاسدددة جامعدددة ال

عا من وقف بجانبي خدلا مسديرتي العلميدة داعيداج للجميدع ان يدوفقهم ا  فدي   لىوتقديرر موصوا 

 خدمة طلبة العلم ومن ا  التوفيم.  

 
 الباحث

 قاسم داود شمو خدر
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 اإلهداء
 

 ...الى والدر مظلة األمان ومعلمي لمنظومة القيم واألخلم 

 

 الى والدتي الحبيبة منبع الحنان وشلا المودس ومرتعز األمان ..

 

 واخواتي أنيسي غربتي وسندر عند الشدائد ...واني الى اخ

 

 الى اساتذتي العرام ومن عان لهم الفسا األعبر في ان ترى دراستي النور 
 

 الى احبتي واقربائي واصدقائي وسر سعادتي ...

 هد العلمي المتواسع َعلَُّت يناا رساعماهدر لعم جميعاج هذا الج
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 الدكتور مراد سليم عطياني
 الملخص باللغة العربية

مروندة المهدارسل ) مروندة المدوارد البشدرية المتمثدا فدي ابعدادههدفت هذه الدراسة  لدى قيداس أثدر 
لددى والمرونددة السددلوعيةل ومرونددة نظددام المددوارد البشددريةل والمرونددة المحفددزس لنظددام المددوارد البشددرية( ع

فدددي قابليدددة التغييدددرل وحدددا المشدددعلتل وتشدددجيع االبدددداع( لددددى العددداملين ) السدددلوك البدددداعي بأبعددداده
ن مجتمدددع الدراسدددة مدددن جميدددع شدددرعات االتصددداالت )زيددد نل شدددرعات االتصددداالت األردنيدددة. حيدددث تعدددوة

ن العدداملين فددي مختلددف ( مدد189عشددوائية بسدديطة تعونددت مددن )واورانددجل وامنيددة( وجددرى سددحب عينددة 
ولتحقيددم اهددداف الدراسددة وغاياتهددا قددام الباحددث بتطددوير اسددتبانة خاصددة عددأداس  المسددتويات الداريددةل

( فقدددددرس. واسدددددتخدمت العديدددددد مدددددن األسددددداليب الحصدددددائية منهدددددا: 45لجمدددددع البياندددددات تعوندددددت مدددددن )
( لعينددة مسدتقلةل وتحليددا االنحددار البسدديط tطات الحسددابيةل واالنحرافدات المعياريددةل واختبدار )المتوسد

والمتعدد. وبعد  جراء عمليدات التحليدا االحصدائي لبياندات الدراسدة فقدد توصدلت الدراسدة  لدى النتدائج 
 ابعادهددا لمرونددة المددوارد البشددرية بجميددعوجددود تددأثير ذو داللددة  حصددائية  أبرزهدداالتددي عددان مددن بددين 

مرونددة المهددارسل والمرونددة السددلوعيةل ومرونددة نظددام المددوارد البشددريةل والمرونددة المحفددزس لنظددام المددوارد 
العاملين فدي  )قابلية التغييرل وحا المشعلتل وتشجيع االبداع( لدىعلى السلوك البداعي  البشرية

سدرورس ب الباحدثي سوء النتائج التي تدم التوصدا اليهدا فقدد أوصدى فشرعات االتصاالت األردنية. و 
اهتمددام شددرعات االتصدداالت االردنيددة فددي تعزيددز مرونددة المهددارس لدددى المددوارد البشددرية لددديها وايلئهددا 

العمددا علددى تعزيددز ل و ةاهميددة عونهددا لهددا تددأثير فددي تعزيددز الجوانددب البداعيددة فددي الشددرعات المبحوثدد
لوعية لدى الموظفين العاملين في الشرعات العاملة في قطاع االتصاالت حيث االهتمام بالمرونة الس
اع فددي بدددة للتغيددر وحددا المشددعلت وتشددجيع الفددي تعزيددز القابليدد اج أثددر ن لهددا أأظهددرت هددذه المرونددة 
 ردنية.شرعات االتصاالت األ

 االتصاالت األردنية.، شركات السلوك االبداعي، مرونة الموارد البشرية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to measure the impact of human resources flexibility 

represented by its aspects (skill flexibility, behavioural flexibility, human 

resources system flexibility, and the catalytic flexibility of the human 

resources system). On the creative behaviour represented by its aspects 

(adaptability, Solving problems, and enhance creativity) among the workers in 

Jordanian telecommunication companies. The study Covers all the 

telecommunication companies (Zain, Orange and Umniah), And it consists of 

a random study sample on 189 employees in different administrative sectors.  

To achieve the objectives of the study, the researcher developed a special 

questionnaire as a tool to collect the data from the study sample, the 

questionnaire consists of (45) paragraphs. Several of statistical methods used 

such as arithmetic averages, standard deviations, one sample (t) test, and 

analysis for the simple and multiple regression. According to the statistical 

analysis of the study data, the most important results reached in this study is 

there was statistically significant impact of human resource flexibility in all its 

aspects (flexibility of skill, behavioural flexibility, human resources system 

flexibility, and catalytic flexibility of the human resources system) on the 

creative behaviour of all the Jordanian telecommunication employees, 

including all the aspects of creative behaviour (adaptability, solving problems, 

and enhancing creativity). 

According to the results reached in this study, the researcher 

recommended that Jordanian telecommunications companies should pay 

attention to enhancing the flexibility of skill in their human resources and 

give them the importance because its impact on enhancing the creative 

aspects in the researched companies, and work to enhance the attention on 

behavioral flexibility among employees working in companies operating in 

the telecommunication sector where this flexibility is to enhance the 

adaptability and solving problems that support and help creativity in 

Jordanian telecommunication companies. 
 

Key words: Human Resource Flexibility; Creative Behavior; 

Jordanian Telecom Companies. 


