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هدفت هذه الدراسةةةةة  الع الععرف ثلع اار ممةارسةةةةةات ادارل الموارد الطشةةةةةرا  اعخطاط التوا العةاملة ، الخعاةار والععاان، العةدراب والعطوار، 
مو فا  146الععواضةةات والاوافز، وعتااا الدا ف فر رضةةا العاملان فر الاامعات الاكوما  فر امارل اطو  طرد وكد عكونت ثان  الدراسةة  من 

 معة  المارات، ولعاتا  اهداف الدراسةةةةة  كامت الطةاااة  طالثعمةاد ثلع السةةةةةعطةانا الماكمة  لامت الطاةانات، وكد عا عالاة  الطاةانات واخعطةارمن اا
وع هر صةةعوط  الدراسةة  فر عاداد رضةةا العاملان و طعاد  للازا الاعماثا د SPSSوطرنام    Excelالفرضةةاات اثعمادا ثلع ك  من طرنام   

من ثدل ممارسةات وعاداد هذه الممارسةات من ثدل اوانب مخعلف  وثلاا سةاعا التا  الضةو  ثلع الطعاد المععلت  طهذه الممارسةات   كااس رضةاها
اضةةةةةات المرعطط  طإدارل الموارد الطشةةةةةرا  وكد عطنت الدراسةةةةة  الطعاد ا عخطاط التوا العامل  ، الخعاار والععاان ، العدراب والعطوار ، الععو

وعتااا األدا  ف و اضةةا عطنت الدراسةة  دراسةة  رضةةا المععاملان من السةةطاب العر ععزا للمعمارات الدامولرافا  ا الانس ، العمر ،  والاوافز ،
واطاث الفصة  الاانر الطار الن ر  والدراسةات السةاطت  من ااث مفهوا الموارد الطشةرا  والعطور العاراخر  .المؤه  العلمر ، الار الشةهر  ف

ا خطوات إلدارل الموارد الطشرا  و هما  الموارد الطشرا  واهداف الموارد الطشرا  وممارسات ادارل الموارد الطشرا  وعخطاط التوا العاملا  و ه
والععاان والعةدراةب والعطوار وععراف العةدراةب والعطوار و هماة  العةدراةب والعطوار و هةداف العةدراةب والعطوار   العخطاط طةالعفصةةةةةاة  والخعاةار

الع  والمرااة  العر عمر طهةا العملاة  العةدراطاة  وعتااا الدا  من امات الاوانةب والععواضةةةةةات والاوافز من امات الاوانةب وطةالنهةااة  عا العطر 
ب العر عشةم  الدراسة  وكد عا طنا  الفرضةاات الرياسةا  والمعمارات طنا  ثلع هذه الدراسةات وهذا الطار الن ر  الرضةا الو افر وامات الاوان

اهدف هذا الفصة  الع الععراف طمنهاا  الطاث العر اعطععها د ما فر الفصة  الاالث عا شةرا المنهاا  والارا ات العر عمت فر هذه الدراسة  ااث 
ا ، وذلك من خال  عوضةا  ك  من ماعمت الدراسة ، اخعاار العان ، وادل العالا ، طر  امت الطاانات، طنا  ادال الدراسة  الطااا  فر الدراسة  الاال

وفر الفصةة  الراطت عا العطر  الع نعاي   دواخعطارها صةةدكها واطاعها، والسةةالاب الاصةةايا  المسةةعخدم  فر عالا  الطاانات واخعطار الفرضةةاات
اعناو  هذا الفصة  ثرضةا للنعاي  الاصةايا  الوصةفا  العر اسةعخدمت فر عالا  اسةعااطات افراد ثان  الدراسة  فر اامع   الدراسة  طشةك  مفصة  و

ااطان،  المارات، وفتا لدال الدراسةة  االسةةعطاناف، والعر عكونت من الاز  الو  المععل  طالمعمارات الدامولرافا  والشةةخصةةا  المععلت  طالمسةةع
ف ثطارل موزث  ثلع ماوران، وهما ممارسةةات ادارل الموارد الطشةةرا  ورضةةا العاملان، طالضةةاف  الع 50لذ  ااعوا ثلع اوالاز  الاانر وا

وكد ا هرت  الخعطارات الاصةايا  العر اسةعخدمت فر اخعطار اار ممارسةات ادارل الموارد الطشةرا  فر عاتا  رضةا العاملان فر هذه الاامعاتد
عططا  ممارسةةات ادارل الموارد الطشةةرا  طشةةك  ثاا كد اا  طمسةةعوا معوسةةط، ااث ااع  عخطاط الموارد الطشةةرا    نعاي  الدراسةة  طان مسةةعوا

لعدراب العرعاب الو  من ااث الهما  وطمسةعوا مرعفت، عاله طتا  الممارسةات طمسةعوا معوسةط وثلع العرعاب االخعاار والععاان، عتااا الدا ، ا
كما ا هرت النعاي  واود اار معنو  ذو دلل   فزفد اما مسةعوا الرضةا الو افر فتد اا  ااضةا طمسةعوا معوسةطدوالعطوار، الععواضةات والاوا

كطر  فر ااصةايا  لممارسةات ادارل الموارد الطشةرا  ماعمع  ومنفردل فر عاتا  الرضةا الو افر، وكد دلت النعاي  ثلع ان عتااا الدا  لا الار ال
وكذلك  ه ثلع العرعاب ك  من؛ الععواضةةات والاوافز، عخطاط التوا العامل ، العدراب والعطوار، الخعاار والععااند  عاتا  الرضةةا الو افر، عال

اشةةارت النعاي  الع واود فرو  دال  ااصةةاياا فر مسةةعوا الرضةةا الو افر ععزا  للعمر، سةةنوات الخطرل والمنصةةب الو افر، طانما ا هرت 
 ر مسعوا الرضا الو افر ععزا للنوع الاعماثر، المؤه  العلمر  ومعوسط الار الشهر دالدراس  ثدا واود فرو  ااصايا  ف

 
 ممارسات ادارل الموارد الطشرا ، الرضا الو افر، الاامعات الاكوما ،  طو طردكلمات البحث الرئيسية: 

 


