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إقـرار المشرف
مبــادئ حوكمــة المــوارد البشــریة فــي توظیــف"الموســومة بـــ الرســالةأشــهد أن إعــداد هــذه 

المستشفیات الحكومیة واالهلیة فـي عینة منالحد من ظاهرة االحتراق الوظیفي: دراسة مقارنة ل
، األعمـالإدارة / قسـم واالقتصـاد/ كلیـة اإلدارة إشـرافي فـي جامعـة الموصـلبىجر " مدینة الموصل

.إدارة األعمالفي الماجستیرشهادةوهي جزء من متطلبات نیل 
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مبــادئ حوكمــة المــوارد البشــریة فــي الحــد مــن توظیــف": ــــبالموســومةالرســالة ن أشــهد أ

المستشـفیات الحكومیـة واالهلیـة فـي مدینـة عینـة مـنظاهرة االحتراق الوظیفي: دراسـة مقارنـة ل
تمــت مراجعتهــا مــن الناحیــة اللغویــة وتصــحیح مــا ورد فیهــا مــن أخطــاء لغویــة وتعبیریــة، "الموصــل

سالمة األسلوب وصحة التعبیر.بمر مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األالرسالةوبذلك أصبحت 
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ـــاًء علـــى التوصـــیت ـــدم بهنتـــیلالینبن الرســـالةا المشـــرف والمقـــوم اللغـــوي، أرشـــح هـــذه مـــتق
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قرار لجنة المناقشة
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اإلهـــــــــــداء
ال تطیـــب اللحظـــات اال بطاعتـــك... و اال.... وال یطیـــب النهـــار الهـــي ال یطیـــب اللیـــل اال بشـــكرك

جاللكوال تطیب الجنة اال برؤیتك خرة اال بعفوك.... آلوال تطیب ابذكرك .... 
لـى نبـي الرحمـة ونـور العـالمین سـیدنا محمـد إ.. األمـةمانـة.. ونصـح دى األأبلـغ الرسـالة و الى من 

صلى اهللا علیه وسلم.....
لـى إقطر حب.. الى من كلت انامله لیقـدم لنـا لحظـة سـعادة.. نيیلیسقالى من جرع الكأس فارغا 

العزیزوالدي : لي طریق العلم الى القلب الكبیرمن حصد االشواك عن دربي لیمهد
الحنان والتفاني. إلى بسمة الحیاة وسر الوجود الى من و .. الى معنى الحب الى مالكي في الحیاة

امي الحبیبة: ى اغلى الحبایبكان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ال
قنا الشوق الیهم  بعد رحـیلهم .. نخاطب من ارهحیاء.... لكن في لحظات الحنینعادة نخاطب األ

رحـم اهللا ضـحكات ال ...وال تولـد مـرة اخـرة...ارواحا ال تعـوضتعالىهؤالء نقول رحم اهللال..عنا
مــن عشــنا معهــم اجمــل تعــالىرحــم اهللا..ال تغیــب واحادیــث اشــتقنا لســماعها.... ومالمــحتنســى

كــل روحــا غالیــة تحــت الثــرى..... اهــدي ســالما تعــالى رحــم اهللا ...الســنین  وهزنــا الــیهم الحنــین
بكل شهید قدم روحه لیحیـا حروفه رؤوسها خجلة.... وتحیة تملؤها المحبة واالفتخار....طأطأت

خي الشهید مالزم اول محمد خزعل الجواريأالوطن .... 
الى من عرفت معهم .....دهم اكتسب قوة ومحبة ال حدود لهاالى من علیهم اعتمد الى من بوجو 

)(محمد وریموولديً زوجتي ......معنى الحیاة
الـــى ضــیاء قلبـــي ودربـــي.. الــى مـــن كــانوا حاضـــرین فـــي ...الــى الـــذین حــبهم یجـــري فـــي عروقــي

الى من كـانوا عونـا ....والرفعةو فرحتي ....الى من الفیت في وجوههم كل معنى للعالأوحشتي 
: ر والعزة وسند حیاتي وظلهـاو ق النیجلي كربتي... الى من مدوا لي ایمانهم لنمضي معا في طری

واخواتي.خوتيأ
وكلمــات مــن درر........ وعبــارات مــن أســمى وأجلــى .......الــى مــن علمونــا حروفــا مــن ذهــب

ــــا علمهــــم حروفــــا ــــى مــــن صــــاغوا لن ــــم.... ال ــــا ........."عبــــارات العل ــــارة تنیــــر لن ومــــن فكــــرهم من
أساتذتي الكرام: ......... العلم والنجاح .......سیرة....
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وثنــــــاءر ـــــــشك
، وجاعــــــــــل الظلمــــــــــات والنــــــــــور، العــــــــــالمین، خــــــــــالق الســــــــــموات واالرضالحمــــــــــد هللا رب

ـــــده اذا ، ســـــبحانه زاالشـــــكر لـــــه ســـــبحانه قضـــــى االمـــــر وقـــــدرهواهـــــب المقـــــدرة، و  د الـــــنعم علـــــى عب
لـــــو ال ان هـــــداني اهللا، فالحمـــــد ألهتـــــدي، فالحمـــــد هللا الـــــذي هـــــداني لهـــــذا وماكنـــــت حمـــــده وشـــــكره
، وصــــــلى اهللا علــــــى ســــــیدنا محمــــــد خــــــاتم یم ســــــلطانهینبغــــــي لجــــــالل وجهــــــه وعظــــــوالشــــــكر كمــــــا 

ـــــــى صـــــــراط االنبیـــــــاء والرســـــــل اجمعـــــــین، انقـــــــذ اهللا بـــــــه البشـــــــر مـــــــن الظ ـــــــة وهـــــــدى النـــــــاس ال الل
، صراط اهللا الذي له ما في السموات واالرض.مستقیم

لمشــــــــرفتيبعــــــــد شــــــــكر اهللا عــــــــز وجــــــــل یســــــــعدني ان اتقــــــــدم بجزیــــــــل الشــــــــكر والعرفــــــــان
،علــــى هــــذه الرســــالةالتــــي اشــــرفت)میســــون عبــــد اهللا احمــــد الشــــلمةةلــــدكتور ااالســــتاذ المســــاعد (
تابعتهــــــا بكــــــل جدیــــــة ومثــــــابرة، وبصــــــدر رحــــــب فقــــــدمت لــــــي نصــــــائحها وتوجیهاتهــــــا الســــــدیدةإذ

وبــــــارك لهــــــا فــــــي كلــــــهالخیــــــرتعــــــالى، فجزاهــــــا اهللا حتــــــى ظهــــــرت الرســــــالة علــــــى هــــــذا الوجــــــه
احمـــــــد الـــــــدكتور ثــــــائراالســــــتاذ (د عمیــــــد كلیـــــــة االدارة واالقتصــــــاشــــــكروأ، كمـــــــا علمهــــــا ودینهــــــا

الـــــدكتور عـــــالء عبـــــد الســــــالماالســـــتاذ (ومعـــــاوني العمیـــــد للشـــــؤون العلمیـــــة واالداریــــــة )الســـــمان
ـــــــــدكتور احمـــــــــد (و)الحمـــــــــداني االســـــــــتاذ () ورئـــــــــیس قســـــــــم ادارة االعمـــــــــالالجرجـــــــــريحســـــــــین ال

العلــــم بــــذلوه ویبــــذلون مــــن جهــــد فــــي رســــم معــــالم علــــى مــــا) الــــدكتور معــــن وعــــداهللا المعاضــــیدي
لطلبتهم.
مـــــیِن ّمـــــي اســـــتمارة االســـــتبانة والمقـــــوّمقـــــواالســـــاتذة االفاضـــــل الـــــىاتقـــــدم بـــــوافر شـــــكري و 

ــــي هــــي  ــــى الصــــورة الت ــــى انتهــــت إل ــــراءة الرســــالة وتقویمهــــا حت ــــي ق ــــذلوه ف العلمــــي واللغــــوي لمــــا ب
تهماإلضـــــاف، واعضـــــاء لجنـــــة المناقشـــــة لتفضـــــلهما بالمشـــــاركة فـــــي مناقشـــــة هـــــذه الرســـــالة علیهـــــا
هذه الرسالة.وتحسینهاحاتهما اثر في تقویم واقترا

االســــــتاذ مــــــدیر معاونیــــــة لزمالئــــــي فــــــي العمــــــل كافــــــةاتقــــــدم بعظــــــیم الشــــــكر والتقــــــدیر و 
مــــــدیر /ؤد و نـــــاظم علـــــي الـــــداوالســــــیدعلـــــي زیـــــدان خلـــــف المهنــــــدسالســـــمنت الشـــــمالیة الخبیـــــر
لتقــــــدیمهما مــــــدیر ادارة المــــــوارد البشــــــریة/داؤدســــــالموعــــــد اهللالســــــیدقســــــم البحــــــث والتطــــــویر  و 

الدعم المعنوي لي اثناء دراستي.
ــــدم بجزیــــل الشــــكر والتقــــدیر مــــن االخــــوة الــــزمالء العــــاملین فــــي دائــــرة صــــحة نینــــوى  واتق

ةوالــــــدكتور مــــــدیر البحــــــث والتطــــــویر فخــــــريالــــــدكتور عبیــــــدوالســــــیماوالمستشــــــفیات التــــــابع لهــــــا  
زیــــــاد ذنــــــون العبیــــــدي/ معــــــاون والســــــیدمـــــدیر اقــــــدمحامــــــد الطــــــائي/ معــــــنالســــــیدو خلــــــفنهلـــــة

ـــــذین تعـــــاونوا معـــــي مـــــدیر (مـــــدیر شـــــعبة المـــــوارد البشـــــریة) فـــــي مجـــــال  ـــــق هـــــذه الرســـــالة ال تطبی
إلنجاز هذه الرسالة.
في اسهملكل من الشكرفوالثناءكثیرون هم الذین یستحقون الشكر اقول في الختام 

انجاز هذا العمل بتقدیم ید المساعدة او بأبداء الراي او بدعوة في ظهر الغیب.



د

المستخلص
ارد البشــــــریة مبــــــادئ حوكمــــــة المــــــو توظیــــــفمــــــدىالــــــى التعــــــرف علــــــى الحالیــــــة الدراســــــة تهــــــدف

وتولیــــــــــد المعلومـــــــــــات، والمســــــــــاءلة، والشــــــــــفافیة،بأبعادهــــــــــا الثمانیــــــــــة (التوجــــــــــه االســــــــــتراتیجي،
المشــــــــاركة) فــــــــي الحــــــــد مــــــــن ظــــــــاهرة االحتــــــــراق الــــــــوظیفي والعدالــــــــة، واالســــــــتجابة، و ،الكفــــــــاءةو 

( االجهـــــــاد االنفعـــــــالي، وتبلـــــــد المشـــــــاعر، وانخفـــــــاض االنجـــــــاز الشخصــــــــي)بأبعادهـــــــا الثالثـــــــة
التابعــــــة الــــــى دائـــــرة صــــــحة نینـــــوى، وتــــــم تصــــــمیم المستشـــــفیات الحكومیــــــة واالهلیـــــة مــــــنلعینـــــة

ــــــد مشــــــكلة الدراســــــ ــــــة مــــــن خــــــالل تحدی ــــــت المنهجی ة فــــــي عــــــدة تســــــاؤالت تمحــــــورت فیمــــــا اذ كان
ــــــاء  ــــــم بن ــــــي ضــــــوء ذلــــــك ت ــــــرات الدراســــــة، وف ــــــین متغی ــــــاط وتــــــأثیر ب ــــــة ارتب ــــــاك عالق مخطــــــطهن

افتراضي انبثقت عنه فرضیات الدراسة الرئیسة والفرعیة.
ـــــم اعـــــدادها لهـــــذا  ـــــات مـــــن خـــــالل اداة االســـــتبانة ت ـــــار صـــــحة الفرضـــــیات تـــــم جمـــــع البیان والختب

ـــــــت الدراســـــــ ـــــــي الغـــــــرض، وتبن ـــــــارن ف ـــــــي فضـــــــال" عـــــــن المـــــــنهج المق ة المـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیل
اجراءاتهـــــا، وكـــــان مجتمـــــع الدراســـــة یتمثـــــل فـــــي المستشـــــفیات ( الحكومیـــــة واالهلیـــــة) والـــــذین تـــــم 

، مـــــن (الكـــــوادر الطبیـــــة)"شخصـــــا) 180شـــــملت(قصـــــدیةاســـــتهدافهم مـــــن خـــــالل اختیـــــار عینـــــة 
إذ كانت االستبانة االداة الرئیسة في جمع البیانات والمعلومات. 

ـــــــد مـــــــن االســـــــالیب االحصـــــــائیة ابرزهـــــــا:( النســـــــب  ـــــــات اســـــــتعملت العدی وبهـــــــدف معالجـــــــة البیان
، ومعامــــــــــل االرتبــــــــــاط بیرســــــــــون، واالنحــــــــــراف المعیــــــــــاري، المتوســــــــــطات الحســــــــــابیةو المئویــــــــــة،

) وباالعتمـــــــاد علـــــــى k-Sالبســـــــیط، واختبـــــــارومعامـــــــل االخـــــــتالف، ومعامـــــــل االنحـــــــدار الخطـــــــي 
).SPSS V.20البرنامج االحصائي (

بــــین )تــــأثیرالرتبــــاط و الا(التــــي توصــــلت الیهــــا الدراســــة: وجــــود عالقــــة االســــتنتاجاتومــــن ابــــرز 
ــــوظیفي مبــــادئ حوكمــــة المــــوارد البشــــریة فــــي التوظیــــف لعینــــة مــــنحــــد مــــن ظــــاهرة االحتــــراق ال

الكلي او الفرعي.یینعلى المستو "المستشفیات الحكومیة واالهلیة سواء
: ضـــــرورة وخــــتم الدراســــة بمجموعـــــة مــــن التوصــــیات علـــــى وفــــق االســــتنتاجات كـــــان مــــن ابرزهــــا

ـــــــف ـــــــادئ حوكتوظی ـــــــزفضـــــــال" عـــــــنمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة ،مب ـــــــدى تعزی ـــــــة ل ـــــــاهیم االداری المف
ـــــــــة ـــــــــدىواالهتمـــــــــام بموضـــــــــوع االحتـــــــــراق ،الكـــــــــوادر الطبی ـــــــــوظیفي ل ـــــــــة فـــــــــي ال الكـــــــــوادر الطبی

ــــــة)المستشــــــفیات ( ــــــة واالهلی ــــــة،الحكومی ــــــة الكــــــوادر الطبی ــــــى انتاجی ــــــأثیره الســــــلبي عل ــــــة ،لت وتهیئ
ــــــإلدارة العلیــــــا التــــــي تمكــــــن المســــــتمرةوضــــــغوطات العمــــــلكالتهم مــــــن تحدیــــــد المشــــــالوســــــائل ل

ثارها.آمن وضاع ال یمكن الحدأكي تمكنهم من التعامل االیجابي قبل تأزم االمور الى 
، المستشـــــــفیات الكلمـــــــات المفتاحیـــــــة: (حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة، االحتـــــــراق الـــــــوظیفي

).الحكومیة واالهلیة
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ةـــــــــالمقدم
ـــــؤدي حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة دورا التـــــي المشـــــكالتمـــــن عدیـــــدفـــــي حـــــل "اساســـــیا"ت

ـــــــى ســـــــبیل امنهـــــــا ، العمـــــــال، فـــــــي ظـــــــل التحـــــــدیات المعاصـــــــرةتواجـــــــه منظمـــــــات ا لمثـــــــال ال عل
ــــــــا، والالحصــــــــر : تحــــــــدیات العولمــــــــة ــــــــي التكنولوجی ــــــــرات المتســــــــارعة ف ــــــــدام ، و تغی تحــــــــدیات احت

آثـــــار مباشـــــرة ، لمـــــا تتركـــــه مـــــن اح علـــــى االســـــواق العالمیـــــةوتحـــــدیات االنفتـــــ، التنافســـــیة العالیـــــة
، فـــــي بنـــــاء منظمـــــات االعمـــــال ونمائهـــــاســـــاسحجـــــر األیعـــــد، الـــــذي علـــــى رأس المـــــال البشـــــري

ــــي المــــد ــــق رســــالتها واهــــدافها االســــتراتیجیة ف ــــي تحقی ــــل، ىومســــاهمته ف حوكمــــة المــــوارد ولالطوی
ــــي تعزیــــز  ــــة المنــــاخ التنظیمــــي دور الكــــوادر البشــــریة دور مهــــم ف المالئــــم لتحســــین الطبیــــة وتهیئ

ـــــات االنســـــانیة واالجتماعیـــــة بـــــین ا ، وفیمـــــا بیـــــنهم لمســـــؤولین والكـــــوادر الطبیـــــة مـــــن جهـــــةالعالق
ــــى دعــــم  اصــــحاب الكفــــاءاتأخــــرى، فهــــو امــــن جهــــة  ــــز دورهــــمســــلوب حــــدیث یقــــوم عل ، وتعزی

ـــــة و  ـــــى تطبیـــــق العدال تهیئـــــة المعلومـــــات لكافـــــة ، و المســـــاءلة، والشـــــفافیة فـــــي التعامـــــلوالعمـــــل عل
ــــــة اشــــــراكهم فــــــي فضــــــال" عــــــن، المســــــتویات ــــــة، واالســــــتجابة الرؤی المســــــتقبلیة للمنظمــــــة المبحوث
ارة رغبــــــاتهم فــــــي المنظمــــــة، ممــــــا یــــــؤدي الــــــى تحفیــــــز االخــــــرین واثــــــبللكــــــوادر الطبیــــــةالســــــریعة 

ء ، وتقویــــة انتمـــــاجــــواء فـــــي رفــــع درجــــة الرضـــــا الــــوظیفي، وقــــد تســـــهم هــــذه االالتطــــویر والتنمیــــة
ـــــــة ـــــــي الكـــــــوادر الطبی ـــــــیهمووالئهـــــــم للمنظمـــــــة الت ـــــــا عل ـــــــنعكس ایجاب ـــــــى تحتضـــــــنهم، ممـــــــا ی ، فتبق

ي احتــــــــراق أروحهــــــــم المعنویــــــــة عالیــــــــة، مفعمــــــــین باألمــــــــل والتفــــــــاؤل وقــــــــادرین علــــــــى مواجهــــــــة 
وظیفي محتمل.

ــــــوظیفي فــــــي البحــــــث و  تناولــــــت العدیــــــد مــــــن االدبیــــــات الســــــابقة موضــــــوع االحتــــــراق ال
ــــــره ایــــــاه مــــــرض العصــــــر نتیجــــــة الضــــــغوط واالزمــــــات النفســــــیة، بحكــــــم التغییــــــر والدراســــــة معتب

الســـــریع الـــــذي تمیـــــز بـــــه هـــــذا العصـــــر ومـــــا ترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن العالقـــــات االجتماعیـــــة فـــــي 
العمـــــل وانعكاســــــات ذلـــــك علــــــى الفــــــرد ومـــــا یحــــــیط بـــــه مــــــن غمــــــوض وصـــــراع ، وهــــــذا یفــــــرض 

ر یرافقهـــــــا اتجاهـــــــات علـــــــى الفـــــــرد تعـــــــدد انمـــــــاط ســـــــلوكیاته التـــــــي توصـــــــف باســـــــتنزاف المشـــــــاع
ســــــــلبیة، تترتــــــــب علیهــــــــا اثــــــــار متنوعــــــــة منهــــــــا الفســــــــیولوجیة والكثیــــــــر مــــــــن الجوانــــــــب االخــــــــرى 

االجتماعیة والنفسیة.
ــــــــا یعــــــــدو  ــــــــوظیفي مــــــــرض شــــــــائع، فمــــــــا مــــــــن مجــــــــال مــــــــن مجــــــــاالت حیاتن االحتــــــــراق ال

محمـــــال بتناقضـــــات اجتماعیـــــة وضــــــغوط نفســـــیة تـــــؤدي حتمـــــا فـــــي حــــــال نجـــــدهالمعاصـــــرة اال و 
االحتـــــــــراق الـــــــــوظیفي). وقـــــــــد اكتســـــــــب موضـــــــــوع االحتــــــــــراق (اســـــــــتمرارها للنتیجـــــــــة المأســـــــــاویة 

العقـــــــود فــــــيوالنامیــــــةالــــــوظیفي اهمیــــــة كبیـــــــرة لــــــدى الكتــــــاب والبـــــــاحثین فــــــي الــــــدول المتقدمـــــــة 
بیــــة ألنهـــــا مــــن المشـــــكالت الهامـــــة الثالثــــة الماضـــــیة فــــي مجـــــال الســــلوك التنظیمـــــي والعلـــــوم الط
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، ة فـــــــي المنظمـــــــات الحكومیـــــــة واالهلیـــــــةفـــــــي عالمنـــــــا المعاصـــــــر التـــــــي تواجـــــــه الكـــــــوادر الطبیـــــــ
وتعتبـــــر مؤشـــــر علـــــى مــــــرور المنظمـــــات بأزمـــــة یمكـــــن ان تــــــؤدي بهـــــا الـــــى التـــــدني واالنحــــــدار 

.یة على المنظمات والكوادر الطبیةویصیبها الفشل على المدى الطویل لألثار السلب
ارتفـــــاع مـــــنضـــــغوط العمـــــل الزائـــــدة، لنشـــــأ االحتـــــراق الـــــوظیفي لـــــدى الكـــــوادر الطبیـــــة یو 

ـــــــة،  ـــــــوظیفي، وســـــــوء تعامـــــــل المســـــــؤولین مـــــــع الكـــــــوادر الطبی مـــــــن االهمـــــــال، وعـــــــدم العـــــــبء ال
ــــــى الحــــــوافز ــــــرار موعــــــدم اشــــــراكهم، او تجــــــاهلهالحصــــــول عل مات، او تعرضــــــهفــــــي صــــــناعة الق

ـــــةفـــــي تقیـــــو عـــــدم االنصـــــاف، اللظلـــــم فـــــي الترقیـــــات ، یم االداء، وتجاهلـــــه فـــــي الـــــدورات التدریبی
شــــعور باإلحبــــاط، مفــــي العمــــل، وقــــد یتولــــد  لــــدیهم، وعالقــــتهم" علــــى انجــــازهنعكس ســــلبایــــممــــا 

المتزایـــــد لتغیـــــبامنهـــــامخرجاتهــــاعلـــــى لمنظمـــــة التـــــي تعمــــل فیهـــــا و یتســــبب فـــــي التـــــأثیر علــــى ا
، او تركهم للعمل.للكوادر

: ء علــــــى موضــــــوعین حیــــــویین همــــــاالدراســــــة الضــــــو وبنــــــاء علــــــى مــــــا تقــــــدم القــــــت هــــــذه 
ــــــــادئ  ــــــــوظیفي، ظــــــــاهرة ، و مــــــــوارد البشــــــــریةحوكمــــــــة المب ــــــــراق ال ــــــــة و االحت ــــــــع العالق ــــــــت تتب حاول

بینهمـــــا لمنظمـــــات مهمـــــة وهـــــي المستشـــــفیات الحكومیـــــة واالهلیـــــة فـــــي مدینـــــة )األثـــــرو االرتبـــــاط (
.الموصل

من الفصـــــــل یتضـــــــفصـــــــول، ةثالثـــــــفـــــــيالدراســـــــة یـــــــةهیكلوتحقیقـــــــا" لمـــــــا تقـــــــدم جـــــــاءت
ـــــین ـــــاني للالمبحـــــث االول خـــــص،االول مبحث ـــــة یتضـــــمن دراســـــات الســـــابقة، والمبحـــــث الث منهجی

االولمباحـــــث،  یتكـــــون المبحـــــث تضـــــمن الفصـــــل الثـــــاني (االطـــــار النظـــــري) ثالثـــــةالدراســـــة، و 
مــــــن االحتــــــراق الــــــوظیفي، والمبحــــــث یتكــــــونمــــــن حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة، والمبحــــــث الثــــــاني

ـــــــوظیفي، یتكـــــــون مـــــــن الثالـــــــث  العالقـــــــة النظریـــــــة بـــــــین حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة واالحتـــــــراق ال
ــــثاویتكــــون ــــي)لفصــــل الثال ــــة مباحــــث(االطــــار العمل مبحــــث االول لوصــــف الخــــص،مــــن ثالث

ــــــــات الشخصــــــــیة ــــــــاني البیان ــــــــل، والمبحــــــــث الث ــــــــة، لتحلی ــــــــار الفرضــــــــیات والمقارن ــــــــات واختب البیان
. المستقبلیةستنتاجات والتوصیات والبحوث لالالمبحث الثالث و 
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ولالفصل األ
الدراسات السابقة ومنھجیة الدراسة

یر ابتش ات الس ن الدراس ة م ى مجموع رف عل ى التع ل ال ذا الفص ات ھ ة معطی قة ذات العالق
:یأتيماحثین على وفق ب، وعرض منھجیتھا بمبالدراسة الحالیة

الفصل االول

الدراسات السابقة ومنھجیة الدراسة

االولالمبحث 
الدراسات السابقة

تمھید

ة  ابقة العربی ات الس رض الدراس ع
واالجنبیة

التعقیب على الدراسات السابقة

االفادة من الدراسات السابقة

تمھید

مشكلة الدراسة واھمیتھا واھدافھا

منھج الدراسة واسالیب جمع البیانات

وعینة الدراسةمجتمع میدان و

مقیاس ومصطلحات الدراسة

الفرضي وفرضیات الدراسةالمخطط

الدراسةومحددات مبررات وحدود 

اء  وات بن ل وخط ائل التحلی وس
صدق االستبانة

مخطط انسیابي لمباحث وفقرات الفصل االول)1الشكل ( 

المبحث الثاني
منھجیة الدراسة

ا ن م ة ع ة الحالی ز الدراس یمی
السابقةاتالدراس
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الفصل االول
المبحث االول

الدراسات السابقة
:تمهید

یهـــــدف هـــــذا المبحـــــث الـــــى عـــــرض الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تتضـــــمن متغیـــــرات الدراســـــة 
ــــــوظیفي)، اذ تعــــــد الدراســــــات ظــــــاهرة و ، حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریةمبــــــادئ (الحالیــــــة االحتــــــراق ال
علــــى مـــا توصــــلت الیـــه، ومــــا للتعـــرفدراســــةةالركـــائز االساســــیة عنـــد اجــــراء ایـــىاحــــدالســـابقة 

بنــــاء قاعـــدة رصــــینة وبلــــورة تــــراكم ل، بـــدأ الباحــــث مــــن حیــــث انتهـــى االخــــرون، لكــــي یاوصـــت بــــه
نشــــــاطا معرفیــــــا مهمــــــا ألیــــــة ویشــــــكل الفكــــــر الســــــابق، رفــــــي ترتكــــــز علیهــــــا الدراســــــة الحالیــــــةمع

ـــــــة  ـــــــحصـــــــیلة جهـــــــود ألنهـــــــادراســـــــة الحق ـــــــدمها الین ـــــــائج جـــــــاهزة ق ـــــــاء ونت ا ممـــــــن اجتهـــــــدوا إلغن
ــــــذا یقــــــوم البــــــاحثون غالبــــــا بــــــاالطالع علــــــى المعرفــــــة،  الدراســــــات الســــــابقة لمعرفــــــة مــــــنعدیــــــدل

بـــــاالطالع علـــــى نتائجهـــــا لالهتـــــداء بهـــــا وتطویرهـــــا وتعمیـــــق دورهـــــا وتأثیرهـــــا، لـــــذا قـــــام الباحـــــث 
ـــــــد مـــــــن الدراســـــــات ـــــــرب تالعدی ـــــــار بعضـــــــا منهـــــــا ممـــــــن تقت ـــــــب فاصـــــــیلها مـــــــ، وجـــــــرى اختی ن قری

ـــــة ـــــرات الدراســـــة الحالی ـــــم عـــــرض الدراســـــات الســـــابقة بمتغی ـــــدرج ، وقـــــد ت ـــــى وفـــــق الت ـــــاریخي عل الت
تي: ، وسیكون عرض هذا المبحث على وفق الترتیب اآلحدثقدم الى األمن األ

اوال": عرض الدراسات السابقة العربیة واالجنبیة
 وتتضمنالموارد البشریة)حوكمة مبادئ (التي تتعلق بالدراسات السابقة:

:الدراسات العربیة-1
)2016) دراسة (الذبحاوي،1جدول (ال

)2016، الذبحاويدراسة (الباحث والسنة

ــــي عنوان الدراسة ــــة ف ــــوظیفي( دراســــة تطبیقی ــــراق ال ــــة واالحت ــــة التنظیمی ــــین العدال ــــة ب اختبــــار العالق
الكوفة)/المعهد التقني

الوصفيالمنهج منهج الدراسة
شخصا40كوفة/التدریسین في المعهد التقنيالدراسةوعینةمجتمع

ــــــوظیفي مشكلة الدراسة ــــــراق ال ــــــادي االحت ــــــي تف ــــــا ف ــــــإلدارة العلی ــــــة ل ــــــة التنظیمی مــــــا هــــــو دور العدال
للعاملین؟

هدف الدراسة

معرفـــــة مســــــتوى تطبیــــــق مرتكـــــزات العدالــــــة التنظیمیــــــة مـــــن قبــــــل االدارة العلیــــــا -1
كوفة./التقنيفي المعهد 

معرفــــــــة مــــــــدى مالئمــــــــة االســــــــالیب التــــــــي تســــــــتخدمها االدارة العلیــــــــا للمعهــــــــد -2
كوفة في تطبیق العدالة التنظیمیة./التقني

الوسائل االحصائیة االداة و 
المستخدمة في الدراسة

المتوســــــــــطات الحســــــــــابیة، تكـــــــــرارات، معامــــــــــل االخــــــــــتالف، النســــــــــب (االســـــــــتبانة) 
SPSSالمئویة، ومعامل االنحدار، برنامج 



5

)2016، الذبحاويدراسة (الباحث والسنة

اهم االستنتاجات التي 
توصلت الیها الدراسة

ــــــــــة،  ــــــــــع االجــــــــــور، واالســــــــــتحقاقات المالی ــــــــــة بتوزی یهــــــــــتم التدریســــــــــین بدرجــــــــــة عالی
ـــــــــي المعهـــــــــد  ـــــــــي یحصـــــــــل علیهـــــــــا وكـــــــــذلك یعـــــــــاني التدریســـــــــیون ف ـــــــــآت الت والمكاف

كوفة من ضعف قدرتهم على التأثیر ، وفقدان مغزى العمل/التقني
العدالة التفاعلیة–العدالة االجرائیة -العدالة التوزیعیةابعاد الدراسة 

),2017دلي () دراسة 2جدول(ال
)2017دراسة (دلي ،الباحث والسنة

تشخیص حوكمة الموارد البشریة في دائرة صحة كركوكعنوان الدراسة
دراسة میدانیةمنهج الدراسة
وعینــــــــــــــة مجتمــــــــــــــع 

الدراسة
من مدیري دائرة صحة نینوى67دائرة صحة كركوك

مشكلة الدراسة

تحــــــــدیات كبیــــــــرة فــــــــي االحتفــــــــاظ بالعناصــــــــر البشــــــــریة مواجهــــــــة المنظمــــــــة المبحوثــــــــة- أ
الممیــــــزة، یلقــــــي القــــــادة اإلداریــــــون فــــــي العــــــادة عبــــــأ كبیــــــرا" علــــــى إدارة المــــــوارد البشــــــریة 
لتعـــــدیل وتطـــــویر أنظمـــــة وسیاســـــات، وٕاجـــــراءات ولـــــوائح القـــــوى البشـــــریة، لـــــذا فإنـــــه مـــــن 

ــــــد  ــــــي الضــــــروري ان یواكــــــب مــــــدیرو وأخصــــــائي المــــــوارد البشــــــریة االطــــــالع كــــــل جدی ف
مجــــــال المــــــوارد البشــــــریة إلدارة المـــــــوارد البشــــــریة فــــــي المنظمـــــــة بشــــــكل فعــــــال للحفـــــــاظ 
ــــــاءات أخــــــرى لهــــــا، وتطــــــویر السیاســــــات  ــــــزة، واســــــتقطاب كف علــــــى القــــــوى العاملــــــة الممی
واإلجـــــــراءات الخاصـــــــة بالعمـــــــل، وتطـــــــویر أداء العـــــــاملین علـــــــى وفـــــــق مبـــــــادئ حوكمـــــــة 

الموارد البشریة.
ة الموارد البشریة.عدم وجود إطار رسمي لحوكم-ب

هدف الدراسة

دراسة امكانیة تطبیق حوكمة الموارد البشریة في دائرة صحة كركوك.-1
تصمیم انموذج مقترح لحوكمة الموارد البشریة في صحة كركوك.-2
اقتراح مشروع تطبیق حوكمة الموارد البشریة.-3
تطویر مجموعة مبادئ حوكمة الموارد البشریة.-4

الوســـــــــــــــــــــــائل االداة و 
االحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــائیة

المســــــــــــتخدمة فــــــــــــي 
الدراسة

التكــــــــــــرارات والنســــــــــــب المئویــــــــــــة (االســـــــــــتبانة والمقــــــــــــابالت الشخصــــــــــــیة و المالحظــــــــــــة )
والمتوسطات الحسابیة والمتوسطات الحسابیة المرجحة واالنحرافات المعیاریة. 

اهــــــــــم االســــــــــتنتاجات
ـــــي توصـــــلت الیهـــــا  الت

الدراسة

ــــائج الدراســــة ضــــعف معرفــــة العــــاملین فــــي ال منظمــــة المبحوثــــة بمجــــال حوكمــــة أثبتــــت نت
المــــوارد البشــــریة وتبــــین مــــن المقــــابالت مــــع أفــــراد عینــــة البحــــث وجــــود خلــــط فــــي مفهــــوم 
الحوكمــــة مــــع المفــــاهیم األخــــرى وعــــدم القــــدرة علــــى التغییــــر الصــــحیح لهــــا، واشــــارة إلــــى 
عـــــدم وجـــــود إطـــــار رســـــمي أو غیـــــر رســـــمي لحوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة معمـــــول لـــــه فـــــي 

، ممـــــــا یـــــــدل علـــــــى أن ممـــــــن یـــــــدعون بالمعرفـــــــة أنهـــــــم ال یفهمونهـــــــا المنظمـــــــة المبحوثـــــــة
بشكل صحیح.

) وهـــــــــي (التوجـــــــــه االســـــــــتراتیجي، والمســـــــــاءلة، والشـــــــــفافیة، ، Kaplan,2013مبـــــــــادئ (ابعاد الدراسة
والكفاءة، وتولید المعلومات، والعدالة، واالستجابة)
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(2019 , دراسة (مرسال (3 جدول(ال
)2019(مرسال ،دراسة الباحث والسنة

ـــــة: عنوان الدراسة دور حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــي ادارة مخـــــاطر المـــــوارد البشـــــریة (دراســـــة حال
الخرطوم)-شركة كولدیر الهندسیة المحدودة

دراسة میدانیةمنهج الدراسة
عامال50الخرطوم-شركة كولدیر الهندسیة المحدودةالدراسةوعینة مجتمع 

مشكلة الدراسة

فـــــي حـــــل كثیـــــر مـــــن المشـــــكالت التـــــي المـــــوارد البشـــــریة تســـــهم فكـــــر الحوكمـــــةلـــــم 
صـــــعوبة تطبیقـــــه واعتمـــــاده :المؤسســـــي نتیجـــــة الســـــباب كثیـــــرة منهـــــاتواجـــــه العمـــــل 

ــــة واالداریــــة فحســــب مــــن  ــــق بالجوانــــب المالی ــــى فكــــرة حــــل المشــــكالت التــــي تتعل عل
دون النظــــــــر للمشــــــــكالت التــــــــي تواجــــــــه المــــــــوارد البشــــــــریة والتــــــــي تمثــــــــل عصــــــــب

العمـــــــل، وتختلـــــــف مجـــــــال الحوكمـــــــة فـــــــي بعـــــــض المؤسســـــــات عـــــــن تطبیقهـــــــا فـــــــي 
المؤسسات االخرى .

التعرف على مفهوم الحوكمة واهمیتها.-1هدف الدراسة
التعرف على مفهوم مخاطر الموارد البشریة.-2
الكشف عن دور الحوكمة في ادارة مخاطر الموارد البشریة.-3
في المنظمات السودانیة.معرفة واقع ممارسة الحوكمة-4
دراســـــــة اثـــــــر حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة وتحلیلهـــــــا فـــــــي اداة مخـــــــاطر المـــــــوارد -5

البشریة بمعاییر الحوكمة.
الوسائل االحصائیةاالداة و 

المستخدمة في الدراسة
ـــــاري، ومعامـــــل (االســـــتبانة)  ـــــة، والوســـــط الحســـــابي، واالنحـــــراف المعی النســـــب المئوی

االرتباط بیرسون، ومعامل االنحدار البسیط، ومعامل االختالف، 

التي اهم االستنتاجات
توصلت الیها الدراسة 

تعمل شركة كولدیر الهندسیة المحدودة على تطبیق الحوكمة.-1
ركة.وجود مخاطر للموارد البشریة تواجه الش-2
ال توجـــــــــد عالقـــــــــة ذات داللـــــــــة احصـــــــــائیة بـــــــــین حوكمـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة -3

ومخاطر الموارد البشریة في الشركة الهندسیة.

وهــــــي ( ســــــیادة القــــــانون، الشــــــفافیة، GIATمبــــــادئ الحوكمــــــة علــــــى وفــــــق نمــــــوذج ابعاد الدراسة الدراسة
المساءلة، النزاهة، االنصاف، الفاعلیة، الكفاءة، االستدامة)

Kaplan,2013دراسة )4جدول (ال:الدراسات االجنبیة-2
(Kaplan et al, 2013)الباحث والسنة

عنوان الدراسة

Human resource governance: what does governance mean for the
heath work force in low-and middle-in come countries?

لصــــــحة فـــــي البلــــــدان لحوكمـــــة المـــــوارد البشــــــریة: مـــــاذا تعنـــــي الحوكمــــــة للقـــــوة العاملـــــة 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط؟

دراسة میدانیةمنهج الدراسة

(الدول البلـــــــــــدان ذات الـــــــــــدخل المــــــــــــنخفض والمتوســـــــــــط والموظفــــــــــــون فـــــــــــي الصــــــــــــحةالدراسةوعینة مجتمع 
شركة20العشرین)

مشكلة الدراسة
تعزیــــــز النظــــــام الصــــــحي بــــــین القــــــوى العاملــــــة الصــــــحیة والحوكمــــــة مــــــن خــــــالل تقــــــدیم 

دئ للحوكمــــــة: إطــــــار لفحــــــص قضــــــایا القــــــوى العاملــــــة الصــــــحیة المتعلقــــــة بثمانیــــــة مبــــــا
ـــــــة االســـــــتراتیجیة، والمســـــــاءلة، والشـــــــفافیة، والمعلومـــــــات، والكفـــــــاءة، واإلنصـــــــاف/  الرؤی
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(Kaplan et al, 2013)الباحث والسنة
، واالستجابة و صوت المواطن ومشاركتهاإلنصاف

هدف الدراسة

ــــف یمكــــن لحوكمــــة الصــــحة أن تــــؤدي إلــــى - 1 ــــي الصــــحة لتحدیــــد كی ــــیم النظــــام ف تقی
تحسین الموارد البشریة في الصحة واألداء.

تعزیــــز الــــنظم الصــــحیة وٕاظهــــار نقــــاط التقــــاطع بــــین المــــوارد البشــــریة فــــي الصــــحة - 2
والحوكمة.

تحدیـــــــد نقـــــــاط القـــــــوة الرئیســـــــة ونقـــــــاط الضـــــــعف فـــــــي نظـــــــام الصـــــــحة باســــــــتخدام - 3
رات معترف بها دولیاً مؤش

الوسائل االداة و 
المستخدمة االحصائیة

في الدراسة

النســـــــــــب المئویـــــــــــة، والوســـــــــــط الحســـــــــــابي، (االســـــــــــتبیان و المقـــــــــــابالت الشخصـــــــــــیة ) 
ــــــــاط بیرســــــــون، ومعامــــــــل االنحــــــــدار البســــــــیط،  ــــــــاري، ومعامــــــــل االرتب واالنحــــــــراف المعی

ومعامل االختالف، واالنحدار الخطي المتعدد

الت االستنتاجاتاهم 
توصلت الیها الدراسة

اكدت النتائج أن ابراز نقاط القوة تتضمن زیادة شفافیة التدفق المالي.- 1
یمكـــــن زیـــــادة القـــــدرة علـــــى االســـــتجابة لالحتیاجـــــات الصـــــحیة للســـــكان مـــــن تـــــدریب - 2

ــــــدیم  ــــــنقص وتق ــــــدة مــــــن المــــــوارد البشــــــریة فــــــي مجــــــال الصــــــحة لمعالجــــــة ال كــــــوادر جدی
الریف الموجودین في أماكن بعیدة.الرعایة إلى سكان 

صــــــــعوبات فـــــــــي تطـــــــــویر سیاســـــــــات المـــــــــوارد البشـــــــــریة فـــــــــي الصـــــــــحة وتطبیقهـــــــــا - 3
وتقییمها التي تحدد الرؤیة االستراتیجیة للموارد البشریة في الصحة.

(التوجــــــــــــه االســــــــــــتراتیجي، والمســــــــــــالة، والشــــــــــــفافیة، وتولیــــــــــــد المعلومــــــــــــات، والعدالــــــــــــة، ابعاد الدراسة
واالستجابة، والمشاركة)والكفاءة، 

AGrobler,2014) دراسة 5جدول (ال
(A GROBLER. etal., : 2014)الباحث والسنة

عنوان الدراسة

"Framework for Governance and HR :the
Development of a South African organization

منظمــــــــات الجنــــــــوب عمــــــــل لاطــــــــار والمــــــــوارد البشــــــــریة: تطــــــــویر الحوكمــــــــة
افریقیة

دراسة میدانیةمنهج الدراسة
موظف100منظمة20الدراسةوعینةمجتمع

مشكلة الدراسة

) االمتثالوخاصة(المنظماتفيالبشریةالمواردحوكمةأنشطةمنلعدیدا
المخاطرمنالتخفیفأوالحدأولمنعتأسیسهاتموقداألصل،فيتفاعلیة

منظمةأيأنالضروريمنلذلك. االمتثالبعدمالمرتبطةوالمسؤولیات
والبشریةالمواردسیاساتمثلاالستباقیة،االمتثاللتدابیرمواردتخصص

ــــــــلالبشــــــــریةالمــــــــواردوأناإلجــــــــراءات، ــــــــةاألدوارمــــــــنتنتق للجهــــــــةالتقلیدی
تجارًیاشریًكالتصبحوالمدیرالتنظیمیة
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(A GROBLER. etal., : 2014)الباحث والسنة

هدف الدراسة

البحثیــــــة فـــــي مجــــــال الحاكمیــــــة اذ ســـــعت الــــــى تطــــــویر للتطــــــوراتاســـــتجابة 
ــــــــوب  ــــــــة المــــــــوارد البشــــــــریة الســــــــیما بالمنظمــــــــات الجن اطــــــــار عمــــــــل لحاكمی

ــــــــــة ( ــــــــــة الحاكمی ــــــــــى مــــــــــدونات لجن ــــــــــذلك عل ــــــــــة معتمــــــــــدة ب ) IIIKingافریقی
ــــة وظیفــــة المــــوارد البشــــریة، فضــــال عــــن عالقتهــــا  وتســــلیط الضــــوء فــــي اهمی

وتاثیرها مع االنشطة التنظیمیة االخرى
الوسائل االحصائیةالداة و ا

المستخدمة في الدراسة
الوســــــط الحســــــابي، واالنحــــــراف المعیــــــاري، ومعامــــــل االرتبــــــاط، (االســــــتبانة) 

، والتحلیل العاملي االستكشافيTوقیمة 

التي توصلت الیها اهم االستنتاجات
الدراسة

ـــــــــة  ـــــــــد مـــــــــن انشـــــــــطة حاكمی ـــــــــى ان عدی للمنظمـــــــــات مثـــــــــل HRتؤكـــــــــد عل
(االمتثـــــــــال) هـــــــــي ردة فعـــــــــل، تنشـــــــــا  لمنـــــــــع او التخفیـــــــــف مـــــــــن المخـــــــــاطر 

وااللتزامات المرتبطة بعدم االمتثال.
االمتثالابعاد الدراسة

Sabreya Khanom Zuma)، (2018دراسة) 6جدول (ال

Sabreya Khanom Zuma)، (2018دراسةالباحث والسنة

عنوان الدراسة
HR Governance for Sustainable Human Resource Development:
Evidence from Private Sector of Bangladesh

:البشریةللمواردالمستدامةالتنمیةأجلمنالبشریةالمواردحوكمة
بنغالدیشفيالخاصالقطاعمنأدلة

میدانیةدراسة منهج الدراسة

الدراسةوعینة مجتمع 
إلجراءالقطاعینكالاختیارتمالخدمیةوثالثة الصناعاتتصنیعیةصناعاتخمس
موظف200.الموظفینعلى استهدافمنظماستبیانتعویمخاللمنمسح

مشكلة الدراسة
منظورمنالمستدامةالبشریةالمواردعلى تنمیةالبشریةالمواردحوكمةتؤثرهل

بنغالدیش؟فيالخاصالقطاع

هدف الدراسة

:هياألهداف
.بنغالدیشفيالخاصالقطاعفيالبشریةالمواردحوكمةاستجابةفيالتحقیق-
.البشریةللمواردالمستدامةالتنمیةعلىالبشریةالمواردحوكمةتأثیرقیاس-
البشریةللمواردالمستدامةالتنمیةعلىتؤثرالتيالمختلفةالعواملتحدید-

الوسائل االداة و 
المستخدمة االحصائیة

في الدراسة

)و()SPSS((االستبیان) MS-Excelاختبار)ANOVA(

التي اهم االستنتاجات
توصلت الیها الدراسة

المستدامةالتنمیةعلىكبیرتأثیرلهاالمتغیراتابعادبعضأنإلىالبحثنتائجتشیر
البشریةالمواردحوكمةممارساتلكن . أهمیةأقلاآلخروالبعضالبشریةللموارد
.البشریةالمواردمتخصصيمساءلةتتطلب
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Sabreya Khanom Zuma)، (2018دراسةالباحث والسنة

وتطویر،البشریةالمواردمخاطروٕادارة،الموحدةالبشریةالمواردسیاسةادارة المواهب، ابعاد الدراسة
الموظفورفاهیة،التعویضومزایا،الموظفین

وتتضمن:السابقة المتعلقة (االحتراق الوظیفي)ثانیا: الدراسات
)2015ابو غنیمة،() دراسة 7جدول (ال:الدراسات العربیة- 1

)2015دراسة (ابو غنیمة ،الباحث والسنة

ــــــالوزارات عنوان الدراسة ــــــوظیفي ب ــــــراق ال ــــــادة االســــــتراتیجیة فــــــي الحــــــد مــــــن ظــــــاهرة االحت دور القی
الفلسطینیة

الوصفيالمنهج منهج الدراسة
موظف3337الوزارات الفلسطینیة في قطاع غزةالدراسةوعینة مجتمع 

ـــــــار ظـــــــاهرة مشكلة الدراسة ـــــــادة االســـــــتراتیجیة فـــــــي الحـــــــد مـــــــن اث اهمیـــــــة التعـــــــرف علـــــــى دور القی
االحتراق الوظیفي بالوزارات الفلسطینیة

هدف الدراسة
االحتـــــــــراق التعـــــــــرف علـــــــــى دور القیـــــــــادة االســـــــــتراتیجیة فـــــــــي الحـــــــــد مـــــــــن ظـــــــــاهرة 

الوظیفي

الوسائل االحصائیةاالداة و 
المستخدمة في الدراسة

،والنســــــــــــب spssوبرنــــــــــــامج الحــــــــــــزم االحصــــــــــــائي excelبرنــــــــــــامج (االســــــــــــتبیان) 
المئویة، والجداول المتقاطعة، ومعامل االرتباط (بیرسون)

التي اهم االستنتاجات
توصلت الیها الدراسة

ـــــــــوظیفي - ـــــــــراق ال ـــــــــى ان االحت ـــــــــدل عل ـــــــــوزارات ی ـــــــــي ال ـــــــــة ف موجـــــــــود بنســـــــــب قلیل
الفلسطینیة في قطاع غزة

نقص االنجاز الشخصي-تبلد الشعور-االجهاد االنفعالي-ابعاد الدراسة 
)2017،عاشوردراسة (8)جدول (ال

)2017دراسة (عاشور،الباحث والسنة
عالقة غیاب العدالة التوزیعیة بأبعاد االحتراق الوظیفيعنوان الدراسة
المنهج الوصفيمنهج الدراسة

شخصا43مستشاري التوجیه واالرشاد المدرسي والمهنيالدراسةوعینة مجتمع 
ما مدى تأثیر عدالة التوزیع في مستویات ابعاد االحتراق الوظیفي؟مشكلة الدراسة

هدف الدراسة

تحدیــــــــد مســــــــتوى العدالــــــــة التوزیعیــــــــة التــــــــي یشــــــــعر بهــــــــا مستشــــــــاري التوجیــــــــه -1
واالرشاد المدرسي.

تحدیـــــــد مســـــــتویات ابعـــــــاد االحتـــــــراق الـــــــوظیفي لمستشـــــــاري التوجیـــــــه واالرشـــــــاد -2
المدرسي.

تحدیـــــد العالقـــــة االرتباطیـــــة بـــــین العدالـــــة التوزیعیـــــة وابعـــــاد االحتـــــراق الـــــوظیفي -3
لدى مستشاري التوجیه واالرشاد المدرسي

الوسائل االحصائیة االداة و 
المستخدمة في الدراسة

، النســــــــب المئویــــــــة، الجــــــــداول المتقاطعــــــــة، معامــــــــل excelبرنــــــــامج ســــــــتبیان) ( اال
SPSSاالرتباط بیرسون، وبرنامج الحزم االحصائیة

اهم االستنتاجات التي 
توصلت الیها الدراسة

وجــــب علـــــى المـــــدیرین وكـــــل االطــــراف التـــــي تعمـــــل مـــــع هــــذه الفئـــــة تـــــوفیر المنـــــاخ 
ــــــى یشــــــعر المستشــــــار انــــــه  ــــــي، حت ــــــى االنــــــدماج المهن ــــــذي یســــــاعد عل ــــــوظیفي ال ال
ــــائج، كمــــا  ــــي رفــــع النت ــــي یقــــدمها تســــاهم ف ــــق التربــــوي وان االعمــــال الت ضــــمن الفری

طلـــــــب یشـــــــعر بالقیمـــــــة المعنویـــــــة لإلنجـــــــاز الـــــــذي یقدمـــــــه لصـــــــالح الفئـــــــات التـــــــي ت
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)2017دراسة (عاشور،الباحث والسنة
خدماتـــــــه والعمـــــــل مـــــــن اجـــــــل تحســـــــین االجـــــــر بإعـــــــادة التصـــــــنیف، او فـــــــتح بـــــــاب 

الترقیة لمناصب اعلى
شعور بنقص االنجاز-تبلد المشاعر-االنهاك االنفعاليابعاد الدراسة 

)2019مشارقة،() دراسة 9جدول (ال
)2019دراسة (مشارقه ،دراسة

ـــــــى دور ادارة المواهـــــــب فـــــــي الحـــــــد مـــــــن عنوان الدراسة ـــــــراق الـــــــوظیفي دراســـــــة تطبیقیـــــــة عل االحت
مستشفى المستقبل

المنهج الوصفيمنهج الدراسة

ــــــة البیــــــرة الدراسةوعینة مجتمع  ــــــي مدین ــــــع ف ــــــذي تق ــــــون جمیعــــــا مستشــــــفى المســــــتقبل الخــــــاص وال الموظف
شخصا49فلسطین/بمحافظة رام اهللا

ــــــد اهــــــم المــــــوارد فــــــي مشكلة الدراسة ــــــراق الــــــوظیفي عن دور ادارة المواهــــــب فــــــي الحــــــد مــــــن االحت
المؤسسة  وهو ( المورد البشریة) 

هدف الدراسة

ـــــدى العـــــاملین فـــــي  ـــــى التعـــــرف الـــــى درجـــــة االحتـــــراق الـــــوظیفي ل یســـــعى البحـــــث ال
ــــــــــین اراء المبحــــــــــوثین ــــــــــروق ب ــــــــــراق الــــــــــوظیفي المشــــــــــفى، وكشــــــــــف الف ــــــــــي االحت ف

بـــــــاالختالف المتغیـــــــرات الشخصـــــــیة وهـــــــي (الجـــــــنس، والمؤهـــــــل العلمـــــــي، والخبـــــــرة، 
وطبیعة الوظیفیة)

الوسائل االحصائیةاالداة و 
المستخدمة في الدراسة

ـــــــــــة، والنســـــــــــب (االســـــــــــتبیان)  ـــــــــــاط (بیرســـــــــــون)،واالنحرافات المعیاری معامـــــــــــل االرتب
المئویة، والمتوسطات الحسابیة

التي االستنتاجاتاهم 
توصلت الیها الدراسة

ـــــــــراق الـــــــــوظیفي لـــــــــدى إلدارة ـــــــــة فـــــــــي تخفیـــــــــف االحت المواهـــــــــب دور بـــــــــالغ االهمی
العــــــــــاملین، وان ادارة المواهــــــــــب تعــــــــــزز رضــــــــــاهم الــــــــــوظیفي، ویشــــــــــعرون بمــــــــــدى 
ــــد مــــن والئهــــم للمشــــفى، ویحســــن  ــــي امــــان وظیفــــي یزی اهتمــــام االدارة بهــــم، وانهــــم ف

ــــــتهم برؤســــــ ــــــد مــــــن ثق ــــــروح المعنویــــــة ادائهــــــم، ویزی ــــــع ال ائهم فــــــي العمــــــل، ممــــــا یرف
فتتالشى لدیهم اي اعراض االحتراق الوظیفي

ـــــذات ومـــــع االخـــــرین-االنهـــــاك العـــــاطفي-ابعاد الدراسة  وانخفـــــاض -والعالقـــــات الســـــلبیة مـــــع ال
االنجاز

)(Bobcock,2003دراسة 10)جدول(ال:الدراسات االجنبیة- 2
)Bobcock,2003(الباحث والدراسة

عنوان الدراسة
Job burnout among social researchers who hold a master's degree.

)االحتراق الوظیفي لدى الباحثین االجتماعین حاملي شهادة الماجستیر(
دراسة میدانیةمنهج الدراسة

ةوعینمجتمع
الدراسة

شخصا600الوزارات الفلسطینیة في قطاع غزة

ما مستوى االحتراق الوظیفي لدى حاملي شهادة الماجستیرالدراسةمشكلة 

هدف الدراسة
ــــــــــدى البــــــــــاحثین االجتمــــــــــاعیین حــــــــــاملي شــــــــــهادة  قیــــــــــاس مســــــــــتوى االحتــــــــــراق الــــــــــوظیفي ل

الماجستیر
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)Bobcock,2003(الباحث والدراسة

الوسائل االداة و 
االحصائیة

المستخدمة في 
الدراسة

للتعـــــرف علـــــى العوامـــــل الیتان لقیـــــاس مســـــتوى االحتـــــراق الـــــوظیفي وآلیـــــة ثالثـــــة (االســـــتبیان)
الوقایة والعوامل الدیموغرافیة المؤثرة على مستویات االحتراق

اهم االستنتاجات
التي توصلت الیها 

الدراسة

مســــــــتوى االحتــــــــراق الــــــــوظیفي لــــــــدى المســــــــتجیبین معتــــــــدال علــــــــى البعــــــــدین االول والثــــــــاني 
لالحتراق الوظیفي 

تدني االنجاز الشخصياالجهاد االنفعالي، تبلد المشاعر،ابعاد الدراسة
(Alparslan Doganer,2009 (دراسة  (11 جدول(ال

)Alparslan Doganer,2009(الباحث والدراسة

عنوان الدراسة
The relationship between social and occupational factors and levels
of burnout in eastern Turkey.

)تویات االحتراق النفسي شرق تركیاوالمهنیة ومسالعالقة بین العوامل االجتماعیة (
دراسة میدانیةمنهج الدراسة

257القابالت العامالت بمركز المقاطعة شرق تركیاالدراسةوعینة مجتمع 
هل توجد عالقة بین العوامل االجتماعیة واالحتراق النفسي؟مشكلة الدراسة

هدف الدراسة
االجتماعیـــــــة والدیموغرافیـــــــة والمهنیـــــــة ومســـــــتویات التعـــــــرف علـــــــى العالقـــــــة بـــــــین العوامـــــــل 
االحتراق النفسي لدى القابالت في تركیا

الوسائل االداة و 
االحصائیة

المستخدمة في 
الدراسة

MBIمقیاس االحتراق الوظیفي ( االستبیان) 

التي اهم االستنتاجات
توصلت الیها الدراسة

التالیــــــة (الصــــــفات الشخصــــــیة، ومكــــــان یتــــــأثر االحتــــــراق النفســــــي بالعوامــــــل الدیموغرافیــــــة 
العمــــــل، وجــــــدول العمــــــل، ومــــــدة التعاقــــــد للعمــــــل، ومكــــــان العمــــــل) ولــــــم یتــــــأثر بــــــاالحتراق 

النفسي بعوامل (العمر، والحالة االجتماعیة، ومنطقة العمل)
االجهاد االنفعالي، تبلد المشاعر، تدني االنجاز الشخصيابعاد الدراسة

& Nordang) دراسة 12جدول(ال others,2010)(

)(Nordang & others,2010الباحث والدراسة

Occupational burnout in the health professionsعنوان الدراسة during
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)(Nordang & others,2010الباحث والدراسة

reorganization processes.
)االحتراق الوظیفي في المهن الصحیة خالل عملیات اعادة التنظیم(

دراسة میدانیةمنهج الدراسة
شخصا46العاملین في مجال مهنة التمریضالدراسةوعینةمجتمع

ماهي درجة االحتراق الوظیفي في المهن الصحیة؟مشكلة الدراسة
تهدف الدراسة الى قیاس االحتراق الوظیفي لدى العاملین في المراكز الصحیة هدف الدراسة

الوسائل االداة و 
المستخدمة االحصائیة

في الدراسة

)، ومقیــــــاس الشـــــعور بــــــالتالحم BBIبیــــــرغن لالحتـــــراق الـــــوظیفي (مقیـــــاس (االســـــتبیان) 
)SOC(

التي اهم االستنتاجات
توصلت الیها الدراسة

ـــــي درجـــــة االحتـــــراق  ـــــر متوقعـــــة ف ـــــرة غی ـــــى وجـــــود زیـــــادة كبی ـــــائج الدراســـــة ال اشـــــارت نت
الــــــوظیفي لــــــدى هــــــؤالء الممرضــــــین، ویعتقــــــد البــــــاحثون فــــــي هــــــذه الدراســــــة ان اعــــــادة 

الوحید المحتمل لذلكالتنظیم هي التفسیر
، تبلد المشاعراالنفعالياالجهاد ابعاد الدراسة

التعقیب على الدراسات السابقة:ثانیا": 
المراجعـــــــة العلمیـــــــة للدراســـــــات الســـــــابقة ذات العالقـــــــة بموضـــــــوع الدراســـــــة الحالیـــــــة ظهــــــرت بعـــــــد

ـــــد ـــــة لیشـــــكل رافـــــدعدی ـــــة للدراســـــة الحالی ـــــي شـــــكلت اضـــــافة علمی ـــــب الت ـــــه ا"مـــــن الجوان اساســـــیا ل
الباحـــــث ســـــیناقش، لـــــذا راســـــة فـــــي جانبیـــــه النظـــــري والتطبیقـــــيالســـــیما فـــــي وضـــــع تصـــــورات الد

هــــم مــــا ألیعــــرضبعــــض المؤشــــرات والجوانــــب التــــي تضــــمنتها هــــذه الدراســــة و ات فــــي هــــذه الفقــــر 
:یأتيوكمااسة الحالیة عن الدراسات السابقةیمیز الدر 
 وتتضمنشریةببحوكمة الموارد الالتعقیب على الدراسات السابقة المتعلقة:

ـــى االهـــ-1 ـــذه الدراســـاتبالنســـبة ال ـــا ه ـــي ســـعت الیه ـــى : داف الت هـــدفت بعـــض الدراســـات ال
) او تشخیصــــــها فــــــي 2019،مرســــــال(حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة كمــــــا فــــــي دراســــــة دورتوضــــــیح 

المـــــوارد البشـــــریة فـــــي تكـــــوین انمـــــوذج لحوكمـــــةهـــــدفت الـــــىدراســـــات فضـــــًال عـــــن ،المنظمـــــات
اختبـــــــــار العالقـــــــــة بـــــــــین العدالـــــــــة او ) 2017المنظمـــــــــات المبحوثـــــــــة كمـــــــــا فـــــــــي دراســـــــــة (دلـــــــــي،

فـــــي حــــین دراســــات هـــــدفت ) 2016،الــــذبحاوي(كمـــــا فــــي دراســــة التنظیمیــــة واالحتــــراق الــــوظیفي
ـــــى توضـــــیح  ــــــدور حوكمال ـــــة المستدامــــــ ـــــي التنمی ــــــة المـــــوارد البشـــــریة ف كمـــــا البشـــــریةة للمـــــوارد ــــــــــ

ــــي دراس ـــــف ــــي حــــین اشــــارت دراســــات الــــى Sabreya Khanom Zuma)، (2018ةــــــــ ف
ــــــنظم الصــــــحیة ودو  ــــــي ال ــــــق الحوكمــــــة ف ــــــاط تطبی كمــــــا القــــــوى والضــــــعفرهــــــا فــــــي تشــــــخیص نق

عـــــن فـــــي حـــــین تتمیـــــز هـــــذه الدراســـــة ، (Kaplan et al, 2013)فـــــي دراســـــة  یتضـــــح 
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مبـــــادئ حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــي توظیـــــفمســـــتوىالتعـــــرف علـــــى فـــــي الدراســـــات االخـــــرى 
.الحد من ظاهرة االحتراق الوظیفي

اعتمـــــدت معظـــــم الدراســـــات الســـــابقة علـــــى المـــــنهج :لنســـــبة لمـــــنهج الدراســـــات الســـــابقةبا-2
)2016(الـــــــذبحاوي،الوصـــــــفي التحلیـــــــل لتوافـــــــق هـــــــذه الدراســـــــات مـــــــع هـــــــذه النـــــــوع مـــــــن دراســـــــة 

Aودراســـــة (Kaplan et al, 2013)وو ) 2019،مرســـــال) و (2017(دلـــــي،و

GROBLER. et al., :2014)(2018و) ،(Sabreya Khanom Zuma فــــي ،
باســـــــتخدام المـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیلـــــــي فضـــــــال" عـــــــن المـــــــنهج الحالیـــــــةحــــــین تمیـــــــزت الدراســـــــة

المقارن.
فــــي والعینــــة العشــــوائیة الطبقیــــة لقصــــدیة معظــــم الدراســــات طبقــــت العینــــة ا:عینــــة الدراســــة-3

.القصدیة في هذه الدراسةالعینة تم استخدام حین 
ــــــرات دوات المســــــتخدمة فــــــي الدر معظــــــم األ: اداة الدراســــــة-4 اســــــات الســــــابقة بــــــاختالف المتغی

.ة الحالیة في استخدام نفس االداةوتتفق الدراسهي االستبانة
 وتتضمنباالحتراق الوظیفيالتي تتعلقالتعقیب على الدراسات السابقة:

هداف التي سعت الیها هذه الدراسات:بالنسبة الى األ-1
هـــــدفت بعـــــض الدراســـــات الـــــى ربـــــط بعـــــض المتغیـــــرات المســـــتقلة بـــــاالحتراق الـــــوظیفي كدراســـــة 

AlparslanDoganer,2009)،و 2017،عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور) و (2015) و (ابوغنیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (
ات ). وتتفـــــــق هـــــــذه الدراســـــــة الحالیـــــــة مـــــــع الدراســـــــات الســـــــابقة. وهـــــــدفت دراســـــــ2019(مشـــــــارقه،

اخـــــــرى للتعـــــــرف علـــــــى واقـــــــع ظـــــــاهرة االحتـــــــراق الـــــــوظیفي فـــــــي المؤسســـــــات العامـــــــة والخاصـــــــة 
)Bobcock,2003) و (Nordang & others,2010(.
اعتمـــــدت معظـــــم الدراســـــات الســـــابقة علـــــى المـــــنهج : بالنســـــبة لمـــــنهج الدراســـــات الســـــابقة-2

ـــــوع مـــــن كدراســـــة ( ـــــل لتوافـــــق هـــــذه الدراســـــات مـــــع هـــــذه الن ) و 2015ابوغنیمـــــة،الوصـــــفي التحلی
,Bobcock) و(2019،ة ) و (مشــــــــارق2017،عاشــــــــور( Alparslan) و 2003

Doganer, 2009)) (Nordang & others,2010 وتتفـــق هـــذه الدراســـة الحالیـــة مـــع (
وصــــف الظــــاهرة فیــــهمــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي والــــذي تــــمالدراســــات الســــابقة التــــي اســــتخدمت ال

ــــوظیفيتوظیــــف(موضــــوع  )مبــــادئ حوكمــــة المــــوارد البشــــریة فــــي الحــــد مــــن ظــــاهرة االحتــــراق ال
المـــــــنهج فضـــــــال عـــــــن ذلـــــــكالمـــــــنهج الوصـــــــفيوتختلــــــف عـــــــن الدراســـــــات الســـــــابقة باســـــــتخدامها 

.المقارن
ـــــة الدراســـــة-3 ـــــة العشـــــوائیة معظـــــم الدراســـــات:عین ـــــت العین ـــــي حـــــین طبق ـــــف ف الدراســـــة تختل

.القصدیةالعینة إذ استخدمتالحالیة 
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ــــــ: اداة الدراســــــة-4 ــــــاختالف المتغی ــــــي الدراســــــات الســــــابقة ب رات معظــــــم االدوات المســــــتخدمة ف
هي االستبانة وتتفق الدراسة الحالیة في استخدام نفس االداة.

:مدى افادة الباحث من الدراسات السابقةثالثا": 
الباحث من االطر النظریة في الدراسات السابقة بتدعیم الخلفیة المعرفیة.افاد-1
ــــــك الدراســــــات افــــــاد-2 ــــــى الخطــــــوات واالجــــــراءات التــــــي اتبعتهــــــا تل الباحــــــث مــــــن االطــــــالع عل

وكیفیة تصمیم اداة االستبانة.
حوكمــــة المــــوارد مبــــادئ (بعــــاد المتغیــــرین أالباحــــث مــــن الدراســــات الســــابقة فــــي معرفــــة افــــاد-3

االحتراق الوظیفي).ظاهرة البشریة، 
ه ومــــــن ثــــــم الخــــــروج بــــــاإلجراءات البحــــــث فــــــي اســــــباب ظهــــــور االحتــــــراق الــــــوظیفي وعواملــــــ-4

.الوظیفيالطبیة من االحتراقت الكفیلة بتخفیض معاناة الكوادر والسیاسا
السابقة:اتما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسرابعا": 

ــــث تعــــد االولــــى مــــن نوعها.1 ــــي مجــــال تطبیــــق الدراســــة حی ــــل ف (حســــب اطــــالع الباحــــث)تتمث
التـــــــي طبقـــــــت علـــــــى المستشـــــــفیات الحكومیـــــــة واالهلیـــــــة فـــــــي مدینـــــــة الموصـــــــل، وتكســـــــب صـــــــفة 

في دائرة صحة نینوى.-بأذن اهللا تعالى-االضافة العلمیة
ــــة للحــــد مــــن.2 االحتــــراق ظــــاهرةتعــــد هــــذه الدراســــة اداة مهمــــة للمستشــــفیات الحكومیــــة واالهلی

اتخـــــاذ االجـــــراءات والتـــــدابیر توجـــــه االنظـــــار صـــــوب الكـــــوادر الطبیـــــة، وتســـــاهم فـــــي الـــــوظیفي، و 
علـــــى ان یكونـــــوا اكثــــر تمتعـــــا بصـــــحة نفســـــیة جیـــــدة مــــة التـــــي مـــــن شـــــأنها مســــاعدة الكـــــوادر الالز 

متمثلـــــة فـــــي تكیفـــــیهم مـــــع نفســـــهم واالخـــــرین وكـــــذلك تهیئـــــة المنـــــاخ المناســـــب لتطـــــویر اتجاهاتـــــه 
واتقــــان دقــــة، والمهنیــــة وبالتــــالي اكثــــركثــــر فاعلیــــة فــــي الحیــــاة االجتماعیــــةلیصــــبح امتجــــاه ذاتهــــ

لما یقوم به من خدمات تجاه المرضى.
بـــــــین مبـــــــادئ حوكمـــــــة )والتـــــــأثیر( االرتبـــــــاطســـــــعت الدراســـــــة الحالیـــــــة الـــــــى دراســـــــة عالقـــــــة.3

االحتــــــراق الــــــوظیفي، وهــــــذا مــــــالم تتناولــــــه الدراســــــات الســــــابقة (حســــــب ظــــــاهرة المــــــوارد البشــــــریة و 
المجال.الع الباحث)، علها تفتح افاقا" امام ابحاث اخرى في هذا اط
مبــــــادئ حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة توظیــــــفمســــــتوىركــــــزت الدراســــــة الحالیــــــة علــــــى معرفــــــة .4

فـــــي الحـــــد مـــــن ظـــــاهرة االحتـــــراق الـــــوظیفي لـــــبعض المستشـــــفیات الحكومیـــــة واالهلیـــــة فـــــي مدینـــــة 
الموصل.
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المبحث الثاني
منهجیة الدراسة

:تمهید
انجــــــاز الجانــــــب التطبیقــــــي فیــــــهیــــــتم "االدراســــــة واجراءاتهــــــا محــــــورا رئیســــــمنهجیــــــةتعــــــد

لوبــــــة إلجــــــراء التحلیــــــل االحصــــــائي الحصــــــول علــــــى البیانــــــات المطفیهــــــایــــــتمإذمــــــن الدراســــــة، 
، بموضــــوع الدراســـــةالتــــي تتعلـــــقاالدبیــــاتوصــــل الــــى النتـــــائج التــــي یــــتم تفســـــیرها فــــي ضـــــوء لل

تحقیق االهداف التي تسعى الى تحقیقها.ومن ثم
ة لمنهجیــــة الدراســـــة الرئیســـــالنقــــاطن هـــــذا المبحــــث اهـــــم ث ضــــمعلــــى ذلـــــك یتنــــاول الباحـــــ"بنــــاء

ة هـــــم الفـــــروض الرئیســـــفضـــــال عـــــن تناولـــــه ال،واهـــــدافهاواهمیتهـــــالمشـــــكلة الدراســـــة باســـــتعراض
اداة الدراســـــــة فضـــــــال" عـــــــن، هتـــــــوعینهلمـــــــنهج المتبـــــــع ومجتمعـــــــاصـــــــفیالفرضـــــــي و المخطــــــطو 

علـــــى صـــــدقها وثباتهـــــا، وذلـــــكرهـــــا، ومـــــدى هـــــا وتطویئالمســـــتخدمة وطریقـــــة اعـــــدادها وكیفیـــــة بنا
:اآلتيوفق 

اوال: مشكلة الدراسة:
تشــــكل المستشــــفیات احــــدى اهــــم المنظمــــات فــــي المجتمــــع النعكــــاس ادائهــــا علــــى صــــحة الفــــرد 

لتحقـــــق النجـــــاح فـــــي و وحیـــــاتهم، لـــــذل فهـــــي ذات طـــــابع خـــــاص وفریـــــد فـــــي اهـــــدافها وانشـــــطتها، 
ـــــة الصـــــحیة عملهـــــا  ـــــؤدي دورا اساســـــیا فـــــي المجتمـــــع بتقـــــدیم افضـــــل خـــــدمات الرعای علیهـــــا ان ت

ـــــى  ـــــه ألنهـــــا عل ـــــة والتمریضـــــیة من والطبیـــــة، و الســـــیما برفـــــع كفـــــاءة اداء كوادرهـــــا، الســـــیما الطبی
ــــالمریض، وهــــي احــــدى  الخدمیــــة التــــي تتعامــــل بشــــكل مســــتمر مــــع المنظمــــاتاتصــــال مباشــــر ب

ــــــى اخــــــتال ف ثقــــــافتهم ومســــــتوى تفكیــــــرهم، والســــــیما فــــــي ظــــــل عــــــدد كبیــــــر مــــــن المــــــراجعین، عل
ـــــون ومنهـــــا ازمـــــة جائحـــــة  (كوفیـــــد ،) كورونـــــا19-االزمـــــات الكبیـــــرة التـــــي یعـــــاني منهـــــا المواطن

شــــهر مــــننینــــوىإلــــى دائــــرة صــــحة الباحــــثالزیــــارات االســــتطالعیة التــــي قــــام بهــــافقــــد اشــــرت 
)7( والملحــــــق رقــــــم) 6(كمــــــا فــــــي الملحــــــق رقــــــم م2020حزیــــــرانكــــــانون الثــــــاني الــــــى شــــــهر 

ـــــن و ، (مستشـــــفى الســـــالم التعلیمـــــيلعـــــدد مـــــن المستشـــــفیات ســـــواء كانـــــت الحكومیـــــة  مستشـــــفى اب
مستشـــــفى نینـــــوى) فـــــي و ، مستشـــــفى الربیـــــعو ، (مستشـــــفى الزهـــــراويهلیـــــة ســـــینا التعلیمـــــي) او األ

:اآلتيوفقعلىسوغات عددا من الممدینة الموصل 
حــــــدیثهم عــــــن دوام فــــــيمــــــدى التــــــذمر الحاصــــــل لــــــدى الكــــــوادر الطبیــــــة، وقــــــد بــــــدأ واضــــــحا .1

.، او الترقیاتالمناوبات او التخصصات للخرجین المتدربین
.، في ظل تزاید اعداد المراجعینوالمكافآتتدنى الحوافز .2
.ونااجتیاح جائحة كور السیمازیادة االعباء و .3
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.والمهاراتعدم اهتمام المسؤولین بذوي الكفاءات .4
االعتداءات المتكررة على الكوادر الطبیة..5
.بنیة تحتیة مدمرة (عدم توفر مناخ تنظیمي مالئم للكوادر الطبیة).6

فبــــــرزت مشــــــكلة حقیقیــــــة تعــــــاني منهــــــا الدراســــــةتلمــــــس الباحــــــث الحاجــــــة الضــــــروریة لمتغیــــــرات 
التـــــي یـــــتم مواجهتهـــــا ممـــــا اثـــــر المســـــتمرةیومیـــــةالمنظمـــــة المبحوثـــــة نتیجـــــة ضـــــغوطات العمـــــل ال

مبــــادئ حوكمــــة المــــوارد توظیــــفمــــدى تــــدور مشــــكلة الدراســــة حــــولاولــــذعلــــى طبیعــــة العمــــل،
البشــــریة فــــي الحــــد مــــن ظــــاهرة االحتــــراق الــــوظیفي عنــــد اهــــم مــــورد فــــي المنظمــــة، الــــذي یطلــــق 

ث عنــــه واســــتقطابه وتنمیتــــه وتطــــویره، س المــــال الفكــــري، فــــي زمــــن یتطلــــب حســــن البحــــرأعلیــــه 
ــــــزه ــــــوفیر وضــــــرورة تحفی ــــــة، وت ــــــالمناخــــــات التنظیمی ــــــة، الت ــــــة عالی ــــــروح معنوی ــــــع ب ــــــه یتمت ي تجعل
ــــدة البعــــد وشخصــــیة ثابتــــة ــــه ، ونفســــیة مفعمــــة بالحیویــــة والنشــــاط، بعی ــــراق كل عــــن التآكــــل واالحت

ممــــا، بــــل تتمتــــع بــــذهن صــــافي، وعقــــل متفــــتح، وجســــد خــــالي مــــن العلــــل والمنغصــــاتالــــداخلي
، او اختالل العالقات مع االخرین.الوهن، او االكتئابدون احساس بمن یؤدي دوره 
ي:تاآلیسالرئغة مشكلة الدراسة في السؤال ویمكن صیا

مـــــــن ظـــــــاهرة االحتـــــــراق الحـــــــدالبشـــــــریة فـــــــيمبـــــــادئ حوكمـــــــة المـــــــواردتوظیـــــــفمـــــــدىمـــــــا-1
الوظیفي في المیدان المبحوث؟

األتیة:وتتفرع منه االسئلة 
؟(الحكومیة واالهلیة)مبادئ حوكمة الموارد البشریة في المستشفیاتتوظیفما واقع -أ

) فــــــــــــــــي الكــــــــــــــــوادر الطبیــــــــــــــــةاالحتــــــــــــــــراق الــــــــــــــــوظیفي لــــــــــــــــدى (ظــــــــــــــــاهرة مســــــــــــــــتوىمـــــــــــــــا -ب
؟(الحكومیة واالهلیة)المستشفیات

االحتـــــراق الـــــوظیفي فـــــي ظـــــاهرة حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة و مبـــــادئ هـــــل توجـــــد عالقـــــة بـــــین -ج
؟(الحكومیة واالهلیة)المستشفیات

االحتـــــــراق ظـــــــاهرة الحـــــــد مـــــــن حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة فـــــــيمبـــــــادئ یســـــــهم توظیـــــــفهـــــــل -د
؟(الحكومیة واالهلیة)) في المستشفیاتالكوادر الطبیةالوظیفي لدى (

اهمیة الدراسة:ثانیا:
مـــــن خــــــالل مــــــا تـــــم عرضــــــه لمشــــــكلة الدراســـــة الرئیســــــة ومســــــوغاته تحدیـــــد المشــــــكلة وتســــــاؤالت 

:یأتيالدراسة تبلورت اهمیة الدراسة الحالیة بما 
ـــــــة .1 ـــــــيالمـــــــوارد البشـــــــریةحوكمـــــــةمبـــــــادئ بیـــــــان اهمی القضـــــــاء ومكافحـــــــة الفســـــــاد المـــــــالي ف

.واالداري في دائرة صحة نینوى
ـــــــــى المســـــــــببات التنظیمیـــــــــة .2 ـــــــــوظیفي فـــــــــي المستشـــــــــفیات لظـــــــــاهرة االالتعـــــــــرف عل ـــــــــراق ال حت

(الحكومیة واالهلیة) في مدینة الموصل.
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ـــــــــراق .3 ـــــــــت موضـــــــــوعا" مهمـــــــــا" مـــــــــن مجـــــــــاالت الســـــــــلوك التنظیمـــــــــي وهـــــــــو االحت انهـــــــــا تناول
ــــــد مــــــن  ــــــى العدی ــــــأثیر عل ــــــوي فــــــي الت ــــــه دور حی ــــــه ل ــــــه والحــــــد من ــــــث القضــــــاء علی ــــــوظیفي، حی ال

المنظمة.المتغیرات االخرى ذات الصلة باألفراد داخل 
تنـــــاول الباحـــــث احـــــد اهـــــم االتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي عـــــالم االدارة، ســـــواء فـــــي القطـــــاع العـــــام .4

حوكمــــــة المــــــوارد مبــــــادئ الدراســــــة عالقــــــة وتــــــربطاو الخــــــاص، وهــــــو حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة، 
المؤرقــــــــة اتعو صــــــــبح مــــــــن الموضــــــــأاالحتــــــــراق الــــــــوظیفي، الــــــــذي ظــــــــاهرة البشــــــــریة بموضــــــــوع 

یكلفهــــــا الغــــــالي والنفــــــیس فــــــي عالجــــــه، ألنــــــه یــــــؤدي الــــــى اعاقتهــــــا إلدارات المنظمــــــات، بــــــل قــــــد
.عن تحقیق اهدافها ورسالتها

معالجــــــــــة مشــــــــــكلة واقعیــــــــــة تــــــــــؤثر بشــــــــــكل كبیــــــــــر علــــــــــى اداء ةحاولــــــــــت الدراســــــــــة الحالیــــــــــ.5
ة الموصل.نالمستشفیات في مدیوالسیماالمستشفیات العراقیة 

دئهـــــــا فـــــــي العـــــــراق بمـــــــا فـــــــي نشـــــــر افكـــــــار الحوكمـــــــة وارســـــــاء مباالحالیـــــــةتســـــــهم الدراســـــــة.6
یتماشى وطبیعة بیئة المنظمة.

ــــــي یمكــــــن مــــــن .7 ــــــة، الت ــــــائج النهائی ــــــي ضــــــوء النت ــــــة ف ــــــة لهــــــذه الدراســــــة الحالی وتكمــــــن االهمی
ة العالقـــــــــات بـــــــــین متغیـــــــــرات الدراســـــــــة، التـــــــــي یمكـــــــــن ان تســـــــــاعد ادارة عـــــــــخاللهـــــــــا معرفـــــــــة طبی

.الحتراق الوظیفيالمستشفیات قید الدراسة على ایجاد السبل الكفیلة للحد من ظاهرة ا

هداف الدراسة:أثالثا: 
باالعتمـــــــاد علـــــــى مشـــــــكلة الدراســـــــة الحالیـــــــة ومـــــــا نـــــــتج عـــــــن اهمیـــــــة الدراســـــــة یمكـــــــن ان نحـــــــدد 

االهداف المتعلقة بالدراسة الحالیة باالتي:
حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة فــــــي المستشــــــفیات فــــــي مدینــــــة الموصــــــل ، مبــــــادئ واقــــــع دراســــــة -1

تولیــــــــــد المعلومــــــــــات، و الشـــــــــفافیة، و المســــــــــاءلة، و التوجـــــــــه االســــــــــتراتیجي، (بأبعادهـــــــــا االساســــــــــیة 
االحتـــــــراق الـــــــوظیفي ظـــــــاهرة فـــــــي الحـــــــد مـــــــن، المشـــــــاركة)، و االســـــــتجابةو والعدالـــــــة،الكفـــــــاءة،و 

.المنظمة المبحوثة) في ةالطبیوادر(الكلدى 
حوكمة الموارد البشریة في دائرة صحة نینوى.مبادئ دراسة امكانیة تطبیق -2
ا وفوائـــــد هـــــدفهأحوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة و بمبـــــادئ التـــــي تتعلـــــقوتوضـــــیح المفـــــاهیم عـــــرض -3

ثــــــــاره آســــــــبابه و أاالحتــــــــراق الــــــــوظیفي و ظــــــــاهرة توضــــــــیح مفهــــــــوم ، و تطبیــــــــق مبادئهــــــــا االساســــــــیة
االحتـــــراق الـــــوظیفي عنـــــد ظـــــاهرة بعـــــاده االساســـــیة، وتشـــــخیص مســـــتویات أواعراضـــــه ومراحلـــــه و 

) في المستشفیات.ةالطبیوادر(الك
ــــــاط عالقــــــةان طبیعــــــة بیــــــ-4 ــــــرو (االرتب ــــــادئ حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة و )االث ظــــــاهرة بــــــین مب

في المنظمة المبحوثة (المستشفیات).االحتراق الوظیفي
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المبحوثــــــة بــــــذول مــــــن قبــــــل االفــــــراد داخــــــل المنظمــــــاتمعرفــــــة اســــــباب انخفــــــاض الجهــــــد الم-5
لوضع المعالجات المالئمة.

التــــــي تهــــــدف (المستشــــــفیات الحكومیــــــة واالهلیــــــة)للمنظمــــــات المبحوثــــــةلتوصــــــیاتتقــــــدیم ا-6
ــــي الحــــد  ــــة الموصــــل ف ــــق مبــــادئ حوكمــــة المــــوارد البشــــریة فــــي المستشــــفیات فــــي مدین ــــى تطبی ال

من ظاهرة االحتراق الوظیفي.
:  رابعا: منهج الدراسة

ــــي(اهــــداف الدراســــة قــــام الباحــــث باســــتخدام لتحقیــــق نظــــرا لمالئمتــــه )المــــنهج الوصــــفي التحلیل
ـــــــة ـــــــذي یمكـــــــن لطبیعـــــــة الدراســـــــة الحالی ـــــــهال ـــــــل وصـــــــف الظـــــــاهرة فی موضـــــــوع  الدراســـــــة، وتحلی

، والعالقــــــــة بــــــــین مكوناتهــــــــا واآلراء التــــــــي تطــــــــرح حولهــــــــا والعملیــــــــات التــــــــي تتضــــــــمنها بیاناتهــــــــا
وذلـــــك لوصـــــف وبیـــــان الظـــــاهرة المـــــراد دراســـــتها كمـــــا توجـــــد فـــــي الواقـــــع، ثـــــار التـــــي تحـــــدثها، واآل

"فضــــــالعلمــــــي وموضــــــوعي، تفاعــــــل معهــــــا فیصــــــفها ویحللهــــــا بشــــــكل باحــــــث ان یویســــــتطیع ال
معرفــــة للمقارنتــــه للظــــواهر محــــل البحــــث والدراســــة، )المــــنهج المقــــارن(عــــن ذلــــك تــــم اســــتخدام 

لمالءمتــــــه طبیعــــــة لتشــــــابه واالخــــــتالف فـــــي تلــــــك الظـــــواهروجـــــه اأالعناصـــــر التــــــي تـــــتحكم فــــــي 
الدراسة.
ــــارنیعتمــــد  ــــى المــــنهج الوصــــفيالمــــنهج المق ــــبصــــورة مباشــــرة عل ــــد ة، فأی ــــة الب مــــن دراســــة مقارن

احـــــث ان یجــــــري مقارناتــــــه وان ، وبمقتضـــــى هــــــذا الوصــــــف یتســـــنى علــــــى البان تســـــبق بوصــــــف
ین او بــــــین طــــــرف ، نتائجــــــه، فمــــــن المســــــتحیل اجــــــراء مقارنــــــة بــــــین متغیــــــرین مجهــــــولیســــــتخلص

للمـــــنهج المقـــــارن اســـــیاً بوصـــــفه شـــــرطا استـــــأتي حتمیـــــة الوصـــــف لـــــذا، و معلـــــوم  واخـــــر مجهـــــول
).2017،8(هادي،

:امسا: اسالیب جمع بیانات الدراسةخ
ز الدراســــــة فـــــــي جــــــانبین رئیســـــــین تمثلــــــت عملیــــــة جمـــــــع البیانــــــات والمعلومــــــات الالزمـــــــة إلنجــــــا

:هما
:الجانب النظري-1

تــــم الحصـــــول اعتمــــد الجانــــب النظــــري مــــن الدراســــة علـــــى اســــهامات البــــاحثین والدارســــین التــــي 
ة المختلفـــــة العربیـــــة واالجنبیـــــة مـــــن كتـــــب وبحـــــوث علمیـــــة ومجـــــالت یـــــمالمراجـــــع العلعلیهــــا مـــــن 

ــــة  ــــقورســــائل الماجســــتیر واطــــاریح علمی ــــادة مــــن بموضــــوع الدراســــةالتــــي تتعل ، فضــــال عــــن االف
، وهــــــدف الباحـــــث مـــــن خــــــالل اللجـــــوء الــــــى )Internetخـــــدمات الشـــــبكة العالمیــــــة للمعلومـــــات (

ــــي الدراســــة ــــة ف ــــةالمصــــادر الثانوی ــــىتعــــرف للالحالی ــــاالســــس والطر عل ــــي ق الائ ــــة الســــلیمة ف علمی
حــــدثت وتحــــدث فـــــي ي، وكــــذلك اخـــــذ تصــــور عــــام عـــــن اخــــر المســــتجدات التـــــكتابــــة الدراســــات
مجال الدراسة.
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:الجانب التطبیقي-2
ــــى وســــائل ــــات والمعلومــــات عــــدةاعتمــــد البحــــث فــــي جانبهــــا التطبیقــــي عل ــــى البیان للحصــــول عل

:المطلوبة من اهمهااالولیة 
یهـــــــا فـــــــي جمـــــــع البیانـــــــات  والمعـــــــول علالدراســـــــة: اداة القیـــــــاس االساســـــــیة لهـــــــذه االســـــــتبانة-أ

ـــــــردات والمعلومـــــــات ـــــــك مـــــــن خـــــــالل البحـــــــث فـــــــي الجانـــــــب المیـــــــداني بتوزیـــــــع اســـــــتبانة لمف ، وذل
الدراســــــة وحصـــــــر المعلومــــــات الالزمـــــــة فــــــي موضـــــــوع الدراســــــة وتجمیعهـــــــا، ومــــــن ثـــــــم تفریغهـــــــا 

دام االســـــــــــالیب االحصـــــــــــائیة واســـــــــــتخSPSS)ائي (وتحلیلهـــــــــــا باســـــــــــتخدام البرنـــــــــــامج االحصـــــــــــ
، بهـــــــــدف الوصـــــــــول الـــــــــى دالالت ذات قیمـــــــــة ومؤشـــــــــرات تـــــــــدعم موضـــــــــوع الدراســـــــــةالمناســـــــــبة
وقـــــــد تـــــــم تصـــــــمیم اســـــــتمارة االســـــــتبیان لتغطـــــــي متغیـــــــري الدراســـــــة (حوكمـــــــة المـــــــوارد ، الحالیـــــــة

).4في الملحق (یتضح االحتراق الوظیفي)، كما(البشریة) و 
هــــــــدف ببعــــــــض المقــــــــابالت الشخصــــــــیة التــــــــي اجراهــــــــا الباحــــــــث : الشخصــــــــیةالمقــــــــابالت -ب

لكــــــــوادر الطبیـــــــة فــــــــي المستشــــــــفیات بعـــــــض االحصـــــــول علــــــــى البیانـــــــات وایضــــــــاح اآلراء، مــــــــع 
لتشــــــخیص مشــــــكلة الدراســــــة، وتوضــــــیح طبیعــــــة الدراســــــة الحكومیــــــة واالهلیــــــة (عینــــــة الدراســــــة)

والهـــــدف منهـــــا، توضـــــیح عـــــدد مـــــن الجوانـــــب فـــــي اســـــتمارة االســـــتبیان وغیرهـــــا وكیفیـــــة االجابـــــة 
.)7() واالسئلة في الملحق رقم6(في الملحق رقم كما ،عن فقراتها

:وعینتهمجتمع الدراسةمیدان و : سادسا
ـــــدان ومجتمـــــع الدراســـــة  ـــــد می ـــــهیكتســـــب تحدی ـــــرة، إذ وعینت ـــــة كبی ـــــه الدراســـــة اهمی الـــــذي تجـــــري فی

والواضـــــح لمجتمـــــع الدراســـــة،تتضـــــح متغیـــــرات الدراســـــة واهـــــدافها فـــــي ضـــــوء التحدیـــــد الصـــــحیح
وتعــــد عملیــــة اختیــــار مجتمــــع الدراســــة مــــن المحــــاور ذات االهمیــــة البالغــــة فــــي البحــــث العلمــــي، 

ــــائج إذ ان االختیــــار المناســــب والمالئــــم لمجتمــــع الدراســــة یســــهم علــــى نحــــو كبیــــر فــــي صــــحة نت
ـــــــي  ـــــــة احـــــــدى الركـــــــائز االساســـــــیة ف ـــــــار الفرضـــــــیات، إذ تعـــــــد المنظمـــــــات الخدمی الدراســـــــة واختب

ـــــي النهـــــوض بخدمـــــة المجتمـــــع،  ـــــة ف ـــــك العـــــراق فضـــــال عـــــن مســـــاهمتها الفعال ـــــى ذل وتأسیســـــا عل
المجتمـــــع و میـــــدان الدراســـــة هـــــو المیـــــدان الصـــــحيمشـــــكلة الدراســـــة واهـــــدافها فـــــانعلـــــى"بنـــــاءو 

ــــــة واألبعــــــضكــــــون مــــــنتالمســــــتهدف ی ــــــة المستشــــــفیات الحكومی ــــــرةهلی ــــــى دائ صــــــحة التابعــــــة ال
مــــــــن الكــــــــوادر الطبیــــــــةفــــــــردا") 180، واجریــــــــت الدراســــــــة علــــــــى عینــــــــة مكونــــــــة مــــــــن (نینــــــــوى 

إذ یحقـــــــــــق هـــــــــــذا (العمدیة)القصـــــــــــدیةاســـــــــــلوب العینـــــــــــة باســـــــــــتخدام(االطبـــــــــــاء والممرضـــــــــــین)، 
ـــــار هـــــدف الدراســـــة الحالیـــــة،  ) 180العینـــــة ل() فقـــــط تـــــم اخـــــذ14الجـــــدول رقـــــم(وحســـــب االختی

.الكوادر الطبیة دون الكوادر االخرى من المجموع الكليمن
شـــــعبة /لقســـــم التخطـــــیط وتنمیـــــة المـــــوارد 2019)ووفقـــــا للبوصـــــلة االحصـــــائیة الصـــــحیة لعـــــام (

فــــــي الجــــــدول یتضــــــحالعراقیــــــة، والبیئــــــة التابعــــــة لــــــوزارة الصــــــحة االحصــــــاء الصــــــحي والحیــــــاتي 
فـــــي حـــــین تـــــم توضـــــیح ذلـــــك فـــــي الملحـــــق (للمســـــاحة، والســـــكان)بعـــــض المؤشـــــرات)13(تـــــياآل

:)9رقم (
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2019) یوضح المؤشرات السكانیة والصحیة لعام 13جدول ( 
2019المؤشرات السكانیة لعام 

Indicatorالقیمةالمؤشر
²37360Area(Km²)كم/المساحة

/3.828.197Populationالعدد الكلي/السكان Total
2019المنظمات الصحیة لعام 

17Govermentalالحكومیة
3No.Private Hospitalsاالهلیة

م.2019المصدر: البوصلة االحصائیة الصحیة لعام 

:نبذة تعریفیة عن دائرة صحة نینوى) 6-1(
ــــث مــــن القــــرن العشــــرین،  ــــاني والثال ــــي إذ تأسســــت دائــــرة صــــحة نینــــوى بــــین العقــــدین الث كانــــت ف

بــــــــــدایتها مستشــــــــــفى یســــــــــمى بالمستشــــــــــفى الملكــــــــــي، وتحــــــــــول بعــــــــــدها إلــــــــــى اســــــــــم المستشــــــــــفى 
الجمهـــــــوري، ثـــــــم بـــــــدأت بعـــــــدها الوحـــــــدات الصـــــــحیة بالتوســـــــع حتـــــــى صـــــــار اســـــــمها فـــــــي عـــــــام 

تحــــول اســــم 1983رئاســــة صــــحة لــــواء الموصــــل ثــــم رئاســــة صــــحة نینــــوى. وفــــي العــــام 1922
ــــرة صــــحة نینــــوى بموجــــب قــــانون وز  ــــوى إلــــى دائ لســــنة 10ارة الصــــحة المــــرقم رئاســــة صــــحة نین

وفــــــي مجــــــال االنجــــــازات فــــــإن الــــــدائرة شــــــرعت فــــــي عدیــــــد مــــــن المشــــــاریع عــــــن طریــــــق .1983
بنــــــاء المراكــــــز الصــــــحیة والمستشــــــفیات العامــــــة والتخصصــــــیة، فضــــــًال عــــــن توســــــیع عــــــدد مــــــن 
ـــــــم ومستشـــــــفى  ـــــــة األســـــــرة ومراكـــــــز العق المستشـــــــفیات والمراكـــــــز الصـــــــحیة وانشـــــــاء مراكـــــــز لرعای

ـــــــى أبعـــــــد نقطـــــــة ضـــــــمن الرقعـــــــة لتحســـــــینالحـــــــروق وغیرهـــــــا  الخـــــــدمات الصـــــــحیة وایصـــــــالها إل
ــــــّم إنشــــــاء عــــــدد كبیــــــر مــــــن المراكــــــز الصــــــحیة فــــــي القــــــرى  ــــــوى، فقــــــد ت الجغرافیــــــة لمحافظــــــة نین

.والنواحي البعیدة عن مركز المدینة أو عن االقضیة التي تتواجد فیها المستشفیات

:) اهداف دائرة صحة نینوى6-2(
المســـــــــتلزمات الطبیـــــــــة بتـــــــــوفیرتهـــــــــدف الـــــــــدائرة إلـــــــــى تقـــــــــدیم الخـــــــــدمات الصـــــــــحیة للمـــــــــواطنین 

الضــــــروریة لصــــــحة المــــــواطن والتــــــي تكفــــــل لــــــه حــــــق التمتــــــع باللیاقــــــة الصــــــحیة بــــــدنیًا وعقلیـــــــًا 
:یأتيبماواجتماعیًا. إذ یمكن تحدید أهداف الدائرة 

ها في القطر.وتطویر وادارتهاتأسیس الوحدات الصحیة والوقائیة والعالجیة.1
ـــــــة .2 ـــــــة األمومـــــــة والطفول ـــــــك رعای ـــــــي ذل ـــــــة بمـــــــا ف ـــــــة الصـــــــحیة األولی ـــــــة بخـــــــدمات الرعای العنای

والشیخوخة والصحة المدرسیة وصحة األسرة.
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مكافحـــــة األمـــــراض االنتقالیـــــة والســـــیطرة علیهـــــا ومراقبتهـــــا ومنـــــع تســـــربها مـــــن خـــــارج القطـــــر .3
شـــــارها فـــــي األراضـــــي خـــــر فیـــــه، والحـــــد مـــــن انتألمـــــن مكـــــان إلـــــى إلــــى داخلـــــه وبـــــالعكس أو
والمیاه واألجواء العراقیة.

وتطویرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.وتحسینهاحمایة البیئة.4
فــــــي مشــــــاریع العمــــــل ورفــــــع المســــــتوى الصــــــحي لهــــــم وســــــالمتهمالعنایــــــة بصــــــحة العــــــاملین.5

وحمــــــایتهم مـــــــن اخطــــــار وامـــــــراض المهنــــــة وامـــــــراض وحــــــوادث العمـــــــل، ووضــــــع الضـــــــوابط 
المواصــــــــفات والشــــــــروط الخاصــــــــة وســــــــالمة مواقــــــــع العمــــــــل فیهــــــــا ومراقبــــــــة تطبیــــــــق تلــــــــك و 

الضوابط والمواصفات والشروط.
غرس مفاهیم التربیة الصحیة ونشر الوعي الصحي والبیئي بین المواطنین..6
ـــــوفیر األ.7 ـــــة الالزمـــــة ت ـــــة المختلف ـــــة والمســـــتلزمات والمعـــــدات الطبی ـــــة إلداءدوی الخـــــدمات الطبی

الوقائیة منها والعالجیة.
المســـــاهمة فـــــي اعـــــداد الكـــــوادر الصـــــحیة المســـــاعدة ورفـــــع المســـــتوى العلمـــــي للعـــــاملین فـــــي .8

فــــــي المجــــــاالت وثاســــــات الطبیــــــة والصــــــحیة وتشــــــجیع البحــــــقطــــــاع الصــــــحة وتطــــــویر الدر 
الصحیة المختلفة.

لرقابــــــة علــــــى ا" عــــــن ومراقبتهــــــا فضــــــالتنظــــــیم ورقابــــــة ممارســــــة المهــــــن الطبیــــــة والصــــــحیة .9
ـــــزامهم بالشـــــروط والضـــــوابط الصـــــحیة لممارســـــة اصـــــحاب المهـــــن ـــــق مـــــن الت ـــــة للتحق المختلف

المهنة.
تحسین خدمات نقل الدم وٕانشاء وحدة االستجابة للكوارث وٕادارة األزمات..10

.العمل على تقویة العمل بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة.11

ــــة فــــي ظــــل )، 2018احمــــد صــــباح محمــــود، (الطــــائي، المصــــدر:  ــــة الداخلی ــــات آتطــــویر اســــالیب الرقاب لی
االدارة بــــالتطبیق علـــى دائــــرة صـــحة نینــــوى، دبلـــوم عــــالي فـــي تــــدقیق ومراقبـــة الحســــابات، كلیــــة الحوكمـــة

.37-38واالقتصاد، جامعة الموصل، ص
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(الحكومیة واالهلیة)لبعض المستشفیات)عینة الدراسةالكوادر الطبیة() اعداد 14جدول (
عینة الدراسة        (الكوادر المستشفیاتت

الطبیة)
مستشفى السالم التعلیمي1

90
مستشفى ابن سینا التعلیمي2
هليمستشفى الزهراوي األ3

90 هليمستشفى الربیع األ4
هليمستشفى نینوى األ5

180المجموع

من اعداد الباحثالجدول:

: مقیاس الدراسة:"سابعا
Five-point(مقیـــــــاس لیكـــــــرت الخماســـــــياعتمـــــــدت الدراســـــــة الحـــــــالي Likert( لقیــــــــاس

ــــــــــرادمســــــــــتویات  ــــــــــادئ (ابعــــــــــاد)اســــــــــتخدم الباحــــــــــث إذ المبحــــــــــوثین، االف )  Kaplan,2013(مب
التوجـــــــــه(الثمانیـــــــــةبأبعـــــــــادهحوكمـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة مبـــــــــادئ المســـــــــتقلمتغیـــــــــراللقیـــــــــاس 

ــــــة، واالســــــتجابة ،  ــــــاءة ، والعدال ــــــد المعلومــــــات، والكف االســــــتراتیجي، والمســــــاءلة، الشــــــفافیة، وتولی
ـــــــرالاســـــــتخدم الباحـــــــث لقیـــــــاس ایضـــــــا". والمشـــــــاركة) االحتـــــــراق الـــــــوظیفي ظـــــــاهرة التـــــــابعمتغی

ــــــة بأبعــــــاده ــــــد المشــــــاعر، و (الثالث ــــــدني االجهــــــاد االنفعــــــالي، وتبل ــــــي باالنجــــــاز الشخصــــــي)، ت تبن
Maslach& Jackson(ابعاد :وكما موضح في الجدول ادناه، )1981,

متغیرات الدراسة وابعادها والمصادر المعتمدة في بناء االستبانة)15(جدول
االنموذج والمقیاسعدد الفقراتاالبعاد الفرعیةالمتغیرات الرئیسةت

عینة ألفرادالشخصیة البیاناتاوال"
6الدراسة

الموارد البشریةحوكمة ثانیا"

8التوجه االستراتیجي

Kaplan,2013) (
ابعاد

8المساءلة
8الشفافیة

8تولید المعلومات
8الكفاءة
8العدالة

6االستجابة
7المشاركة

االحتراق الوظیفيثالثا"
9االجهاد االنفعالي

Maslach,1981) (ابعاد 5تبلد المشاعر
8االنجاز الشخصيتدني 

عداد الباحثإالمصدر: من 
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:: مصطلحات الدراسةثامناً 
دارة ووظیفـــــة المـــــوارد البشـــــریة إ: الفعـــــل او النشـــــاط الـــــذي یقـــــود حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة-1

ـــــــى تطلعـــــــات  ـــــــي تحســـــــین اداء راس المـــــــال البشـــــــري للمنظمـــــــة والتعـــــــرف عل ـــــــى االســـــــتثمار ف ال
والوفــــــــاء بالمســــــــؤولیات االئتمانیــــــــة والمالیــــــــة وتقلیــــــــل مخــــــــاطر اصــــــــحاب المصــــــــالح وتوقعــــــــاتهم 

المــــــوارد مشــــــاركةالمــــــوارد البشــــــریة للمنظمــــــة ومؤامــــــة اولویــــــات الوظــــــائف مــــــع تلــــــك االعمــــــال و 
).Heslop,2003,13(البشریة من صنع القرارات التنفیذیة

ــــــوظیفي-2 ــــــراق ال ــــــرد :االحت ــــــاض االنفعــــــاليباإلجهــــــاداحســــــاس الف ــــــد المشــــــاعر، وانخف ، وتبل
ـــــــاالنجــــــاز الشخصــــــي، ویعــــــرف االجه ـــــــاد االنفعــــــــــــ ــــــه أ) بEmotion Exhaustion(الي ــــــــ ن
، كمــــا تعرفـــــان تبلـــــد ، واالحســـــاس بزیــــادة متطلبـــــات العمـــــلفقــــد طاقـــــة الفـــــرد علــــى العمـــــل واالداء

ــــــــــه ســــــــــلبي وصــــــــــارمأ) بDepersonalization(المشــــــــــاعر  ــــــــــرد بان ــــــــــه شــــــــــعور الف ، وكــــــــــذلك ن
ـــــــــــــاحس ـــــــــــــباختاسه ــــــــــــ ـــــــــــــالل حالتــــــــــــــــــ ـــــــــــــه المزاجیــــــــــــ ـــــــــــــة، امــــــــــــــــ ـــــــــــــا انخفــــــــــــــــ ـــــــــــــاض االنجـــــــــــــــ از ـــــــــــ

حســـــاس الفـــــرد إنـــــه أتعرفانـــــه بو ) Lower Personal Accomplishmentي (ـــــــــالشخص
ـــــــــ ـــــــــاده ب ـــــــــدني نجاحـــــــــه ، واعتق ـــــــــذهب ســـــــــدىأبت & Maslach).ن مجهوداتـــــــــه ت

Jackson,1981,109)

:الفرضي للدراسةالمخطط: تاسعاً 
تصــــــــمیم –رهــــــــا النظــــــــري فــــــــي ضــــــــوء اطا–الدراســــــــةتســــــــتلزم المعالجــــــــة المنهجیــــــــة لمشــــــــكلة 

ـــــىفرضـــــي مخطـــــط ـــــذي یشـــــیر ال ـــــاط(عالقـــــةال ـــــأثیرو االرتب ـــــادئ حوكمـــــة المـــــوارد بـــــین )الت مب
مجتمــــــــعالحكومیــــــــة واالهلیــــــــة) (ظــــــــاهرة االحتــــــــراق الــــــــوظیفي فـــــــي المستشــــــــفیات فــــــــيالبشـــــــریة 
علــــــى مبــــــادئ حوكمــــــة المــــــوارد لمخطــــــطفــــــي تصــــــمیمها لالحالیــــــةاعتمــــــدت الدراســــــةو الدراســــــة. 

،المســــــــــألةو التوجــــــــــه االســــــــــتراتیجي، () وهـــــــــي Kaplan,2013شــــــــــار الیهــــــــــا (أالبشـــــــــریة التــــــــــي 
)، وهـــــــي تمثـــــــل ، والمشـــــــاركةاالســـــــتجابةو العدالـــــــة،و والكفـــــــاءة،،وتولیـــــــد المعلومـــــــاتوالشـــــــفافیة،

ـــــــــي اشـــــــــار الیهـــــــــا (ظـــــــــاهرة ، و المتغیـــــــــر المســـــــــتقل ـــــــــوظیفي الت ـــــــــراق ال ) Maslach,1981االحت
تــــــــدني االنجــــــــاز الشخصــــــــي) التــــــــي تمثــــــــل و تبلــــــــد المشــــــــاعر، و االجهــــــــاد االنفعــــــــالي، (وابعــــــــاده 

:یأتيكما المتغیر التابع. 



24

:: فرضیات الدراسةعاشرا"
مــــدىتعتمــــد الدراســــة علــــى مجموعــــة مــــن الفرضــــیات التــــي تهــــدف بصــــفة اساســــیة الــــى معرفــــة 

ــــوظیفي كمــــا یراهــــا توظیــــف مبــــادئ حوكمــــة المــــوارد البشــــریة فــــي الحــــد مــــن ظــــاهرة االحتــــراق ال
:على وفق االتيالحالیةافراد العینة، إذ تم صیاغة فرضیات الدراسة

:فرضیات االرتباط
ــــىالفرضــــیة الرئیســــ بــــین مبــــادى حوكمــــة معنویــــةداللــــةتوجــــد عالقــــة ارتبــــاط ذات: ة االول

ثمـــــان فرضـــــیات، وینطلـــــق مـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة االحتـــــراق الـــــوظیفيظـــــاهرة مـــــوارد البشـــــریة و ال
وهي: فرعیة

التوجھ 
االستراتیجي

تولید الشفافیةالمساءلة
المعلومات

المشاركةاالستجابةالعدالةالكفاءة

ابعاد حوكمة الموارد البشریة

تدني االنجاز الشخصيتبلد المشاعراالجھاد االنفعالي

ابعاد االحتراق الوظیفي

الفرضي للدراسةالمخطط) 2الشكل ( 

عالقة ارتباط
عالقة تأثیر



25

ـــــــى-1 ـــــــة االول ـــــــة : الفرضـــــــیة الفرعی ـــــــاط ذات دالل ـــــــة ارتب ـــــــةتوجـــــــد عالق ـــــــین التوجـــــــه معنوی ب
.االحتراق الوظیفي على المستوى الكليظاهرة االستراتیجي و 

ــــــة : الفرضــــــیة الفرعیــــــة الثانیــــــة-2 ــــــة ارتبــــــاط ذات دالل ــــــین المســــــاءلة معنویــــــةتوجــــــد عالق ب
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.ظاهرة و 
بـــــــین الشـــــــفافیة معنویـــــــةتوجـــــــد عالقـــــــة ارتبـــــــاط ذات داللـــــــة :الفرضـــــــیة الفرعیـــــــة الثالثـــــــة-3
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.ظاهرة و 
بــــــــین تولیــــــــد معنویــــــــةتوجــــــــد عالقــــــــة ارتبــــــــاط ذات داللــــــــة :الفرضــــــــیة الفرعیــــــــة الرابعــــــــة-4

واالحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.المعلومات
ــــــة الخامســــــة-5 ــــــة :الفرضــــــیة الفرعی ــــــاط ذات دالل ــــــةتوجــــــد عالقــــــة ارتب ــــــاءة معنوی ــــــین الكف ب
حتراق الوظیفي على المستوى الكلي.االظاهرة و 
ــــــة السادســــــة-6 ــــــة : الفرضــــــیة الفرعی ــــــاط ذات دالل ــــــةتوجــــــد عالقــــــة ارتب ــــــة معنوی ــــــین العدال ب
االحتراق الوظیفي على المستوى الكليظاهرة و 
ـــــة ارتبـــــاط ذات داللـــــة : الفرضـــــیة الفرعیـــــة الســـــابعة-7 بـــــین االســـــتجابة معنویـــــةتوجـــــد عالق
الكلي.االحتراق الوظیفي على المستوىظاهرة و 
ــــــة-8 ــــــة الثامن ــــــة : الفرضــــــیة الفرعی بــــــین المشــــــاركة معنویــــــةتوجــــــد عالقــــــة ارتبــــــاط ذات دالل
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.ظاهرة و 

فرضیات التأثیر:
حوكمــــة المــــوارد مبــــادئلمعنویــــةتــــأثیر ذو داللــــة عالقــــةیوجــــد: ة الثانیــــةالفرضــــیة الرئیســــ

ثمـــــــان فرضـــــــیات ، وینطلــــــق مـــــــن الفرضـــــــیة الرئیســــــة االحتـــــــراق الـــــــوظیفيظــــــاهرة فـــــــيالبشــــــریة 
فرعي وهي:

ــــى-1 ــــة االول ــــأثیر یوجــــد:الفرضــــیة الفرعی ــــة ذوت ــــةدالل ــــینمعنوی ــــيتوجــــه االســــتراتیجي لاب ف
.االحتراق الوظیفي على المستوى الكليظاهرة 

فــــــي ظــــــاهرةلمســــــاءلةبـــــین امعنویــــــةیوجــــــد تـــــأثیر ذو داللــــــة : الفرضــــــیة الفرعیــــــة الثانیــــــة-2
الوظیفي على المستوى الكلي.االحتراق 

فــــــي ظــــــاهرةلشــــــفافیةبــــــین امعنویــــــةیوجــــــد تــــــأثیر ذو داللــــــة: لثالثــــــةالفرضــــــیة الفرعیــــــة ا-3
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.

ـــــة : الفرضـــــیة الفرعیـــــة الرابعـــــة-4 ـــــأثیر ذو دالل ـــــین معنویـــــةیوجـــــد ت ـــــد المعلومـــــاتب فـــــي تولی
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.ظاهرة
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ـــــة : الفرضـــــیة الفرعیـــــة الخامســـــة-5 ـــــأثیر ذو دالل ـــــینمعنویـــــةیوجـــــد ت ـــــاءةاب ـــــي ظـــــاهرةلكف ف
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.

ـــــةیوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة : الفرضـــــیة الفرعیـــــة السادســـــة-6 فـــــي ظـــــاهرةلعدالـــــةبـــــین امعنوی
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.

ظـــــاهرة فـــــيالســـــتجابةبـــــین امعنویـــــةیوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة : الفرضـــــیة الفرعیـــــة الســـــابعة-7
.لياالحتراق الوظیفي على المستوى الك

ـــــةالفرضـــــیة الفر -8 ـــــة الثامن ـــــة : عی ـــــأثیر ذو دالل ـــــةیوجـــــد ت ـــــین امعنوی ـــــي ظـــــاهرةلمشـــــاركةب ف
االحتراق الوظیفي على المستوى الكلي.

:الدراسةومجتمع اختیار موضوع مسوغات: عشرالحادي
ــــار دراســــة اي موضــــوع  ، ومــــن هــــذه االســــباب ســــباب ودوافــــعألیكــــون نتیجــــة والمجتمــــع ان اختی

ما یأتي:نذكروالمجتمع)الموضوع(هذا ادت الى اختیارالتي 
ــــاحثین-1 ــــاق الكتــــاب والب ــــه، شــــري مــــن اهــــم المــــوارد االســــتراتیجیةبــــأن المــــورد الباتف یحــــدد ألن

ـــــدم ،  ـــــاء والنجـــــاح والتق ـــــي البق ـــــى و فرصـــــة المنظمـــــة ف ـــــى المنافســـــة وعل ـــــدرة المنظمـــــة عل یحـــــدد ق
التفوق على زمیالتها من المنظمات.

، فـــــــي اطــــــــار التوجهــــــــات العالمیــــــــة دارة الفعالـــــــة للمــــــــوارد البشــــــــریةازدیـــــــاد الحاجــــــــة الــــــــى اال-2
البشــــــریة مــــــن مهــــــارات تمتلكــــــه المــــــوارد لمــــــا، تســــــمح بمواجهــــــة تحــــــدیات العصــــــرإذالجدیــــــدة ، 

ممـــــا، بأدائهـــــالمـــــوارد البشـــــریة مصـــــدرا الرتقـــــاء المنظمـــــة تمتلكـــــه امـــــاإذ یعـــــد، وقـــــدرات وخبـــــرات
المختلفـــــــة یشـــــــجع البـــــــاحثین لدراســـــــة مختلـــــــف االســـــــتراتیجیات والوظـــــــائف واالنشـــــــطة واالنظمـــــــة 

الموارد البشریة.بإدارةالتي تتعلق
الســــــیما، خاصــــــة التــــــي تنتمــــــي الــــــى الــــــدول النامیــــــة و معانــــــاة كثیــــــر مــــــن المنظمــــــات الیــــــوم-3

ـــــر مـــــن العوائـــــق االداریـــــة والتنظیمیـــــةمســـــتوى ادائهـــــاالعـــــراق ، مـــــن انخفـــــاض  ادى امـــــم، ، لكثی
، وعجزهـــــــا عـــــــن االنـــــــدماج فـــــــي االقتصـــــــاد ل تلـــــــك المنظمـــــــات فـــــــي تحقیـــــــق اهـــــــدافهاالـــــــى فشـــــــ

العالمي المبني على انتاجیة القوة العقلیة والمهارات البشریة والكفاءات والمعرفة.
ــــدور الــــذي تمارســــه-4 ــــة ال ــــدیم الخــــالمستشــــفیاتأهمی دمات الطبیــــة والصــــحیة للمجتمــــع فــــي تق

.نینوىفي محافظة 
یعني وجود خبرة تراكمیة فیها.مماتتمیز هذه المنظمات بعراقتها وقدم تأسیسها، -5
ــــــى مســــــتوى المحافظــــــة -6 ــــــوع أنشــــــطتها وخــــــدماتها المقدمــــــة للمجتمــــــع عل منظمــــــات ألنهــــــاتن

تضم االختصاصات الفنیة واإلداریة كافة.
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إلــــــــى معرفــــــــة المفــــــــاهیم اإلداریــــــــة الحدیثــــــــة التــــــــي تعــــــــزز دور حاجــــــــة المنظمــــــــة المبحوثــــــــة-7
حوكمــــــــة المــــــــوارد البشــــــــریة أحــــــــد أهــــــــم هــــــــذه مبــــــــادئ الخــــــــدمات الصــــــــحیة وجودتهــــــــا، وتشــــــــكل 

المفــــــاهیم الرائــــــدة التــــــي تســــــمح إلدارة المنظمــــــات التصــــــرف إزاء أنــــــواع الفســــــاد اإلداري والمــــــالي 
.لمتوقعةإمكانیة استغالل الفرص وتجنب المخاطر امثجمیعها ومن 

:الدراسةدحدو : عشرالثاني
تمثلت حدود الدراسة الحالیة فیما یأتي:

ــــــت الدراســــــة الحــــــدود الموضــــــوعیة:.1 ــــــادئ حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة فــــــي توظیــــــفتناول مب
ـــــدى العـــــاملین فـــــي المستشـــــفیات (الكـــــوادر الطبیـــــة) فـــــي  الحـــــد مـــــن ظـــــاهرة االحتـــــراق الـــــوظیفي ل

حوكمــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة (التوجـــــــه االســـــــتراتیجي، لمبـــــــادئ باألبعـــــــاد الرئیســـــــةمدینــــــة الموصـــــــل 
ـــــــــد المعلومـــــــــات،و الشـــــــــفافیة، و المســـــــــألة، و  ـــــــــاءةو تولی ـــــــــة، و ،الكف المشـــــــــاركة) و ،االســـــــــتجابةو العدال
تــــــدني االنجــــــاز الشخصــــــي، و االحتــــــراق الــــــوظیفي تمثلــــــت (االجهــــــاد االنفعــــــالي ، ظــــــاهرة بعــــــاد أو 
تبلد المشاعر).و 
ــــــق الحــــــدود البشــــــریة.2 ــــــم تطبی ــــــة) فــــــي بعــــــض : ت ــــــى (الكــــــوادر الطبی ــــــة عل الدراســــــة المیدانی

.التابعة الى دائرة صحة نینوىهلیةالمستشفیات الحكومیة واأل
المیـــــــــدان الصـــــــــحي لـــــــــبعض تـــــــــم تطبیـــــــــق الدراســـــــــة المیدانیـــــــــة فـــــــــيالحـــــــــدود المكانیـــــــــة:.3

.االهلیة) في مدینة الموصلالمستشفیات (الحكومیة 
م.2020العام في: تم تطبیق الدراسة المیدانیة الحدود الزمانیة.4

:الدراسةمحددات : الثالث عشر
واجهــــــــت الدراســــــــة صــــــــعوبات عدیــــــــدة علــــــــى مســــــــتوى الدراســــــــة النظریــــــــة والمیدانیــــــــة، تمثلــــــــت 

فـــــــي الدراســـــــات العربیـــــــة واالجنبیـــــــة الخاصـــــــة محدودیـــــــةالصـــــــعوبات علـــــــى المســـــــتوى النظـــــــري 
ــــــى المســــــتوى البشــــــریة).حوكمــــــة المــــــوارد مبــــــادئ بــــــالمتغیر المســــــتقل ( وتمثلــــــت الصــــــعوبات عل

المیداني بما یأتي:
.)كورونا(19-كوفیدجائحةألزمةالصعوبة في توزیع االستبیان -1
امتناع بعض االطباء عن ملئ االستبانة.-2
بعــــــــــض المستشــــــــــفیات ال تعــــــــــط االرقــــــــــام الصــــــــــحیحة ألعــــــــــداد الكــــــــــوادر الطبیــــــــــة لتوزیــــــــــع -3

االستبانة.
الكوادر الطبیة في ملئ االستمارة.هتماماعدم -4
للباحث.ا"اعداد الكوادر الطبیة التي تعمل غیر صحیحة مما یسبب ارباك-5
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والســـــیمانتشـــــار االمـــــراض الالخطـــــورة البالغـــــة فـــــي توزیـــــع االســـــتبانة فـــــي االقســـــام والشـــــعب -6
(جائحة كورونا) .

عدم المامهم الكافي بمفهوم متغیرات الدراسة.-7
المناوبات للكوادر الطبیة.دوامالصعوبة في توزیع االستبانة بسب -8

:: وسائل التحلیل والمعالجة االحصائیةالرابع عشر
ســـــالیب والوســـــائل االحصـــــائیة فـــــي معالجـــــة البیانـــــات اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن األ

ــــــــي االســــــــتبانةوتبویبهــــــــا وجــــــــدولتها  ــــــــواردة ف ــــــــامج لالســــــــتجابات ال االحصــــــــائي ، واســــــــتعمل البرن
:على وفق ما یأتي) وهي SPSSالجاهز (

وصـــــــــف عینـــــــــة ل: )Percentage &Frequencies(والتكـــــــــراراتالنســـــــــبة المئویـــــــــة-1
الدراسة.

ـــاط بیرســـون-2 یعمـــل هـــذا (Pearson Correlation Coefficient):معامـــل االرتب
ــــــى معرفــــــة عالقــــــة المتغیــــــرات بعضــــــها مــــــع بعــــــض اآل خــــــر وتحدیــــــد نــــــوع العالقــــــة االســــــلوب ال

ــــأثیرســــلبیة ام ایجابیــــة ، فــــإذا وجــــدت حالــــة االرتبــــاط یجــــب اال ، ســــتمرار فــــي ایجــــاد عالقــــات الت
.عندهااما اذا لم توجد عالقات ارتباط فیتوقف الباحث

تفســــره لتوضــــیح مــــا):R²)Coefficient of determinationمعامــــل التحدیــــد -3
تمد.عالمتغیرات المستقلة من اختالفات في قیم المتغیر الم

ــــــــار (-4 ــــــــر ):T-testاختب ــــــــى المتغی ــــــــي التــــــــأثیر عل ــــــــرات المســــــــتقلة ف ــــــــد كفــــــــاءة المتغی لتحدی
المعتمد.

ـــــار (-5 -Fاختب test،ـــــرات المعتمـــــدة ـــــرات المســـــتقلة فـــــي المتغی ـــــر المتغی ـــــد اث ـــــإذا ): لتحدی ف
) المحســــــــوبة اكبــــــــر مــــــــن مســــــــتوى الداللــــــــة فــــــــان ذلــــــــك یعنــــــــي ان المتغیــــــــرات Fكانــــــــت قیمــــــــة (

عتمد وبالعكس.المتغیر الملة ذات أثر معنوي في المستق
یســـــــتخدم لقیـــــــاس ثبـــــــات المقیـــــــاس Alpha–:(Cronbach(الفـــــــا-معامـــــــل كرونبـــــــاخ-6

ولالتساق الداخلي.
: لحســـــاب متوســـــطات عبـــــارات محوریـــــة المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة-7

ــــــراد  ــــــى اســــــتجابات اف ــــــاء عل ــــــة ألبعادهــــــا بن ــــــدرجات الفرعی ــــــة وال االســــــتبانة وكــــــذلك الدرجــــــة الكلی
.الدراسةعینة 

ع.بكل متغیر مستقل في المتغیر التاتأثیرلتحدید: البسیطاالنحدارتحلیل-8
ــــــــــــــار -9 :K-S(Kolmogorov-SmirnoTestســــــــــــــمرنوف (-كولمجــــــــــــــوروفاختب

ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه.الختبار
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عشر: اختبار بیانات الدراسة:الخامس
ــــق اختبــــار ( ــــم تطبی ــــل بهــــدف K-Sت ــــة لشــــروط التحلی ــــد صــــالحیة بیانــــات الدراســــة الحالی ) لتحدی

:یأتيتخضع لالختبارات المعلمیة وكما تحدید ان اختبارات الدراسة الحالیة
:Normality Distribution Testاختبار التوزیع الطبیعي 

ـــــــــار  ـــــــــم اســـــــــتخدام اختب K-S (Kolmogorov-Smirno-Testســـــــــمرنوف (-كولمجـــــــــوروفت
ــــائج كمــــا هــــي  ــــت النت ــــع الطبیعــــي مــــن عدمــــه، وكان ــــع التوزی ــــات تتب ــــت البیان ــــار مــــا اذا كان الختب

).16مبینة في الجدول ( 
)K-S() نتائج اختبار التوزیع الطبیعي16جدول ( 

االختبارقیمة (المجال)المتغیر المستقل والتابع

حوكمة الموارد
البشریة

0.617التوجه االستراتیجي

0.435المساءلة

0.228الشفافیة

0.702تولید المعلومات

0.618الكفاءة

0.822العدالة

0.729االستجابة

0.673المشاركة

0.722المستوى الكلي

االحتراق الوظیفي
0.482االجهاد االنفعالي

0.677تبلد (التجرد) المشاعر

0.631تدني االنجاز الشخصي

0.609المستوى الكلي

.SPSSمن نتائج التحلیل االحصائيالمصدر: اعداد الباحث 
ـــــــائج ـــــــي الجـــــــدول ( واضـــــــح مـــــــن النت ـــــــار) ان قیمـــــــة 16الموضـــــــحة ف ـــــــع مجـــــــاالت االختب لجمی

) وبــــذلك فــــأن توزیــــع البیانــــات لهــــذه المجــــاالت یتبــــع (0.05الدراســــة اكبــــر مــــن مســــتوى الداللــــة 
فرضیات الدراسة.لإلجابة علىالتوزیع الطبیعي حیث تم استخدام االختبارات المعلمیة 

: اداة الدراسة:عشرالسادس
ــــى مــــا ورد فــــي االطــــار النظــــري والدراســــات  ــــاء اســــتبیان خصیصــــا باالعتمــــاد عل ــــم بن الســــابقة، ت

تــــم اعــــداد اســــتبانة حـــــول لقیــــاس اتجاهــــات مفــــردات العینـــــة ، وفقــــا لمحــــاور الرئیســــة للدراســـــة ،و 
دراســـــة :مبـــــادئ حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــي الحـــــد مـــــن ظـــــاهرة االحتـــــراق الـــــوظیفيتوظیـــــف" 

المستشفیات الحكومیة واالهلیة في مدینة الموصل".لعینة منمقارنة 
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:على وفق االتيمحاور ةن استبانة الدراسة من ثالثتتكو
المؤهـــــل و الفئــــة العمریــــة، و الجــــنس، (: هــــو البیانــــات الشخصــــیة عــــن المســــتجیب االولالمحــــور
مــــدة الخدمــــة فــــي الموقــــع الــــوظیفي و مــــدة الخدمــــة فــــي الوظیفــــة، و المســــمى الــــوظیفي، و العلمــــي، 
الحالي).
) 61المتغیــــر المســــتقل) ویتكــــون مــــن ((البشــــریةحوكمــــة المــــوارد مبــــادئ : هــــو الثــــانيالمحــــور

:هي) ابعاد8فقرة موزعة على (
) فقرات.8: التوجه االستراتیجي لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (البعد االول
) فقرات.8: المساءلة لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (البعد الثاني
) فقرات.8الموارد البشریة، ویتكون من (: الشفافیة لحوكمةالبعد الثالث
) فقرات.8: تولید المعلومات لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (البعد الرابع

) فقرات.8: الكفاءة لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (البعد الخامس
) فقرات.8: العدالة لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (البعد السادس

) فقرات.6: االستجابة لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (سابعالبعد ال
) فقرات.7: المشاركة لحوكمة الموارد البشریة، ویتكون من (البعد الثامن

) 22ویتكــــــون مــــــن (إذالمتغیــــــر التــــــابع)،(االحتــــــراق الــــــوظیفيظــــــاهرة : وهــــــوالثالــــــثالمحــــــور
:هيبعادأ) 3على (تتوزعفقرة 

) فقرات.9االنفعالي لالحتراق الوظیفي ، ویتكون من (: االجهاد البعد االول
) فقرات.5: تبلد المشاعر لالحتراق الوظیفي ، ویتكون من (البعد الثاني
) فقرات.8: تدني االنجاز الشخصي لالحتراق الوظیفي، ویتكون من (البعد الثالث

:: خطوات بناء االستبانةعشرالسابع
ــــــفقــــــام الباحــــــث بإعــــــداد اداة الدراســــــة لمعرفــــــة "  مبــــــادئ حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة فــــــي توظی

المستشـــــــفیات الحكومیـــــــة لعینـــــــة مـــــــندراســـــــة مقارنـــــــة :الحـــــــد مـــــــن ظـــــــاهرة االحتـــــــراق الـــــــوظیفي 
:لبناء االستبانةاالتیةدینة الموصل"، واتبع الباحث الخطوات مواالهلیة في 

، لســـــــــابقة ذات الصـــــــــلة بموضـــــــــوع الدراســـــــــةوالدراســـــــــات ادب النظـــــــــري ألأاالطـــــــــالع علـــــــــى -1
واالستفادة منها في بناء االستبانة وصیاغة فقراتها.

بعاد االستبانة وفقراتها.أاستشار الباحث عددا من االساتذة والمشرفین في تحدید -2
تحدید االبعاد الرئیسة التي شملتها االستبانة.-3
د.تحدید الفقرات التي تقع تحت كل بع-4
)112(وا"بعـــــــد)11(تـــــــم تصـــــــمیم االســـــــتبانة فـــــــي صـــــــورتها االولیـــــــة وقـــــــد تكونـــــــت مـــــــن -5

فقرة.
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ـــــــى (-6 ـــــــم عـــــــرض االســـــــتبانة عل ـــــــي ) مـــــــن المحكمـــــــین مـــــــن اعضـــــــاء هی16ت ـــــــدریس ف ـــــــة الت ئ
).5، كما في الملحق رقم (الجامعات العراقیة

فـــــــي ضـــــــوء اراء المحكمـــــــین تـــــــم تعـــــــدیل بعـــــــض فقـــــــرات االســـــــتبانة مـــــــن حیـــــــث الحـــــــذف او -7
فقرة.)83(االضافة والتعدیل ، لتستقر االستبانة على عدد 

الصـــــدق والثبـــــات لالســـــتبانة اســـــتبانة الختبـــــار)90(تـــــم توزیـــــع عینـــــة اســـــتطالعیة حجمهـــــا -8
ـــــى  ینظـــــر ، فقـــــرة)83(تـــــم حـــــذف بعـــــض الفقـــــرات لتســـــتقر االســـــتبانة فـــــي صـــــورتها النهائیـــــة عل

.)4(ملحق 
: صدق االستبانة:عشرالثامن

، )2010،34الجرجــــــاوي،(صــــــدق االســــــتبانة یعنــــــي " ان یقــــــیس االســــــتبیان مــــــا وضــــــع لقیاســــــه" 
ـــــي التحلیـــــل للعناصـــــر كلهـــــایقصـــــد بالصـــــدق " شـــــمول االستقصـــــاء و ـــــدخل ف ـــــي یجـــــب ان ت الت

تكـــــــون مفهومـــــــة لكـــــــل مـــــــن إذمـــــــن ناحیـــــــة ، ووضـــــــوح فقراتهـــــــا ومفرداتهـــــــا مـــــــن ناحیـــــــة ثانیـــــــة، 
:هما) . وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطریقتین2001،12عبیدات، (یستخدمها" 

الصدق الظاهري) من وجهة نظر المحكمین:(-1
الباحـــــث عـــــددا مـــــن المحكمـــــین المتخصصـــــین فـــــي یقصـــــد بصـــــدق المحكمـــــین " هـــــو ان یختـــــار 

قــــــام الباحــــــث بعـــــــرض و )  2010مجــــــال الظــــــاهرة او المشـــــــكلة موضــــــوع الدراســــــة" (الجرجـــــــاوي،
متخصــــــص )16اداة الدراســـــة فــــــي صــــــورتها االولیـــــة علــــــى عــــــدد مــــــن المحكمـــــین تألفــــــت مــــــن (

ـــــــم  ـــــــالملحق رق ـــــــي االدارة واســـــــماء المحكمـــــــین ب ـــــــاموا بتحكـــــــیم اداة الدراســـــــ،  )5(ف ـــــــذین ق إذ، ةال
قـــــاموا بإبـــــداء آرائهـــــم فـــــي مـــــدى مالئمـــــة العبـــــارات لقیـــــاس مـــــا وضـــــعت ألجلـــــه ، ومـــــدى وضـــــوح 
صــــــیاغة العبــــــارات ومــــــدى مناســــــبة كــــــل عبــــــارة للمحــــــور او البعــــــد الــــــذي تنتمــــــي الیــــــه، ومــــــدى

ـــــة كـــــل محـــــور ـــــة العبـــــارات لتغطی ـــــرات الدراســـــة األكفای فضـــــال" عـــــن ، ساســـــیةمـــــن محـــــاور متغی
بــــــارات ، او اضــــــافة عتعــــــدیل صــــــیاغة العبــــــارات، او حــــــذفهاضــــــروریا مــــــنیجدونــــــهاقتــــــراح مــــــا 

الخصــــــــائص (، وابــــــــداء آرائهــــــــم فیمــــــــا یتعلــــــــق بالبیانــــــــات االولیــــــــة جدیــــــــدة الزمــــــــة ألداة الدراســــــــة
ــــــة مــــــن المبحــــــوثین،  ــــــة) المطلوب ــــــاس لیكــــــرت فضــــــال" عــــــن الشخصــــــیة، والوظیفی المســــــتخدم مقی

ــــي االســــتبانة ــــار . وتركــــزت توجیهــــات المحكمــــین بتقلــــف ــــي بعــــض المحــــاوریص بعــــض العب ، ات ف
ـــــى بعـــــض المحـــــاورواضـــــا ـــــى المالحظـــــات فة بعـــــض العبـــــارات ال ـــــي ، اســـــتنادا ال والتوجیهـــــات الت

ــــداها المحكمــــون ، حیــــث الت التــــي اتفــــق علیهــــا مــــع المحكمــــینقــــام الباحــــث بــــإجراء التعــــدیو ، اب
ــــم تعــــدیل صــــیاغ ــــبعض االخــــر منهــــات ــــارات، وحــــذف ال ــــي ، ة بعــــض العب الملحــــق كمــــا یتضــــح ف

ــــــــة)4( ــــــــي صــــــــورتها النهائی ــــــــئ اســــــــتمارة االســــــــتبانة ف ــــــــى ان یــــــــتم مل ، وحــــــــرص الباحــــــــث عل
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ــــان  ــــي االطمئن ــــب االمــــر توضــــیحها، ممــــا زاد ف ــــد یتطل ــــرة ق ــــة فق االســــتبیان بحضــــوره لتوضــــیح ای
الى صحة النتائج التي تم التوصل الیها.

صدق المقیاس:-2
االتساق الداخلي:اوال:

بعـــــــاد االســـــــتبانة أخلي مـــــــدى اتســـــــاق كـــــــل فقـــــــرة مـــــــن فقـــــــرات یقصـــــــد بصـــــــدق االتســـــــاق الـــــــدا
االحتـــــــراق ظـــــــاهرة حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة، مبـــــــادئ ()المســـــــتقل والتـــــــابع(للمتغیـــــــرین كلیهمـــــــا
ــــــوظیفي) مــــــع ا ــــــد قــــــام الباحــــــث بحســــــاب االتســــــاق لبعــــــد الــــــذي تنتمــــــي الیــــــه هــــــذه الفقــــــرةال ، وق

ـــــرات االســـــتبانة  ـــــداخلي لفق ـــــاط لال ـــــرات نســـــبیرماحســـــاب معـــــامالت االرتب ـــــرة مـــــن فق ـــــین كـــــل فق ب
اظهــــــرت النتــــــائج ان جمیــــــع قــــــیم معــــــامالت والدرجــــــة الكلیــــــة للمتغیــــــر نفســــــه، ابعــــــاد االســــــتبانة

لكـــــل ابعـــــاد المتغیـــــرین كانـــــت دالـــــة احصـــــائیة بعـــــد اختبارهـــــا احصـــــائیا كمـــــا ســـــبیرمان االرتبـــــاط 
ـــــم یتضـــــح ـــــد مســـــتوى ممـــــا. )8(فـــــي الملحـــــق رق ـــــة عن ـــــة دال ـــــاط المبین ـــــین ان معـــــامالت االرتب یب
.المجال صادقا لما وضع لقیاسهیعدلذاa≤0.05معنویة 

ثبات االستبانة:: ثانیا
اذا اعیـــــــد تطبیقـــــــه عـــــــدة النتـــــــائج نفســـــــهان یعطـــــــي االســـــــتبیان أیقصــــــد بثبـــــــات االســـــــتبانة هـــــــو "

درجـــــــة یعطـــــــي المقیـــــــاس )، ویقصـــــــد بـــــــه ایضـــــــا " الـــــــى اي 2010الجرجـــــــاوي،(مـــــــرات متتالیـــــــة" 
، او مــــا هــــي درجــــه اتســــاقه وانســــجامه واســــتمراریته متقاربــــة عنــــد كــــل مــــرة یســــتخدم فیهــــاقــــراءات

). وقـــــد تحقـــــق الباحـــــث مـــــن 2002،32القحطـــــاني،(عنـــــد تكـــــرار اســـــتخدامه فـــــي اوقـــــات مختلفـــــة 
ـــــات اســـــتبانة الدراســـــة ـــــة : ألفـــــامعامـــــل كرونبـــــاخ:بثب ـــــاخاســـــتخدم الباحـــــث طریق ألفـــــاكرونب
.)17(في الجدول یتضحالنتائج كما لقیاس ثبات االستبانة، و 

لقیاس ثبات االستبانة) -AlphaCronbach(معامل )17(جدول
عدد الفقراتالمستشفیات المتغیر

(المتغیر المستقل)   
حوكمة الموارد

البشریة

0.808التوجه االستراتیجي
0.828المساءلة
0.818الشفافیة

0.838تولید المعلومات
0.838الكفاءة

0.828العدالة
0.846االستجابة
0.827المشاركة

0.81المستوى الكلي
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عدد الفقراتالمستشفیات المتغیر

(المتغیر التابع)    
االحتراق الوظیفي

0.849االجهاد االنفعالي
0.865تبلد (التجرد) المشاعر
0.818تدني االنجاز الشخصي

0.82المستوى الكلي
: من اعداد الباحث المصدر
مرتفــــــع ألفــــــاكرونبــــــاخقیمــــــة معامــــــل ان)17(مــــــن النتــــــائج الموضــــــحة فــــــي الجــــــدول یتضــــــح

االســـــتبانة لكـــــل مـــــن حوكمـــــة لفقـــــراتبلغـــــت فـــــي حـــــین) 0.80،0.86لكـــــل مجـــــال تتـــــراوح بـــــین (
ــــــة ممــــــا. )0.82) واالحتــــــراق الــــــوظیفي (0.81المــــــوارد البشــــــریة ( یعنــــــي ان الثبــــــات مرتفــــــع ودال

احصائیة.
ــــــذا قابلــــــة للتوزیــــــع، )4(فــــــي الملحــــــق یتضــــــحكمــــــاالنهــــــائيصــــــورتهاتكــــــون االســــــتبانة فــــــي ل

ممـــــا یجعلهـــــا علـــــى ثقـــــة تامـــــة ثباتهـــــا و مـــــن صـــــدق اســـــتبانة الدراســـــة تأكـــــدویكـــــون الباحـــــث قـــــد 
ــــــــى اســــــــئلة الدراســــــــة  واختبــــــــار بصــــــــحة االســــــــتبانة وصــــــــالحیتها لتحلیــــــــل النتــــــــائج واالجابــــــــة عل

الفرضیات.
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الفصل الثاني
االطار النظري

(ماهیة حوكمة الموارد البشریة واالحتراق الوظیفي والعالقة النظریة بینهما)
المســـــتقل والتـــــابع) لیمثـــــل اطـــــار مفـــــاهیمي فـــــي ضـــــوء المتغیـــــرین (هـــــدف هـــــذا الفصـــــل الـــــى بنـــــاء ی

یمكن االرتكاز علیها في معرفة مضامینه وكما مبین في الشكل االتي:قاعدة 

الفصل الثاني

ماھیة حوكمة الموارد البشریة واالحتراق الوظیفي 
والعالقة النظریة بینھما

المبحث االول
حوكمة الموارد البشریة

المبحث الثاني
االحتراق الوظیفي

المبحث الثالث
ین  ة ب ة النظری العالق
ریة  وارد البش ة الم حوكم

واالحتراق الوظیفي

توطئة

طالحا  ة واص ة لغ الحوكم
ونشاتھا

توطئھ

ة  وظیفي لغ راق ال االحت
واصطالحا

اھیم  وظیفي والمف راق ال االحت
ذات الصلة

راق  ل االحت اھیم ومراح مف
الوظیفي

راق ن ل االحت اد ومراح اذج وابع م
الوظیفي

حتراق الوظیفيلالالعوامل واالسباب 

اثار وعالمات واعراض والوقایة من 
االحتراق الوظیفي

ور  ى ظھ اعدة عل ل المس العوام
الحوكمة

وم  ة مفھ داف واھمی واھ
حوكمة الموارد البشریة

ددات  اذج ومح ادئ ونم مب
ات  وارد ومعوق ة الم حوكم

البشریة

الثانيمخطط انسیابي لمباحث وفقرات الفصل )3الشكل رقم ( 

مستویات حوكمة الموارد 
البشریة

توطئھ

توضیح العالقة بین المتغیرین 
(المستقل والتابع)
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المبحث االول
ماهیة حوكمة الموارد البشریة

توطئه:
الجدیـــــدة التـــــي اســـــتحوذت علـــــى اهتمـــــام الموضـــــوعاتتعـــــد حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة مـــــن 

لمعیــــــــاري اذ انــــــــه یمثــــــــل االطــــــــار ا،مــــــــن البــــــــاحثین والكتــــــــاب فــــــــي ادارة المــــــــوارد البشــــــــریةعدیــــــــد
.منظمة كانت باختالف انشطتها وحجمهاأیةالداخلي والخارجي لنجاح 

ــــــات ــــــى وضــــــع االمكانی ــــــي والالزمــــــة إلجــــــراءات العمــــــل ، الضــــــروریةكلهــــــاتهــــــدف الحوكمــــــة ال الت
ــــــق ــــــالمورد البشــــــري فــــــي المنظمــــــة ضــــــمن منظومــــــة االتتعل خــــــالق، وتتضــــــمن هــــــذه االجــــــراءات ب
ة والتزامـــــــه الســـــــلوكي وادارة اداءه مـــــــن وظـــــــائف ادارة مـــــــن اختیـــــــار الفـــــــرد ومنحـــــــه الكفـــــــاءاء"ابتـــــــد

نظمـــــة یـــــتم ألـــــذا یمكـــــن القـــــول ان حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة مـــــاهي اال نظـــــام او .البشـــــریةالمـــــوارد
ـــــراد وضـــــمان خضـــــوعهم للمســـــاءلعـــــن طریقهـــــا ت وهـــــي مهمـــــة كحوكمـــــة الموجـــــودات .ةوجیـــــه االف

ـــــــة  ـــــــة س المـــــــال، أو ر أالمادی ـــــــي فضـــــــال عـــــــن مســـــــاهمتها الفاعل ـــــــي نشـــــــر الســـــــلوك المناســـــــب ف ف
المنظمــــات مــــع اخـــــذ العوامــــل البشـــــریة واالجتماعیــــة بعــــین االعتبـــــار فــــي عملیـــــة صــــناعة القـــــرار، 

.ائج ایجابیة لجمیع اصحاب المصلحةنتلتحقیق
الوضـــــوح والشـــــفافیة فـــــي :همهـــــاأتبنـــــى حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة علـــــى عـــــدد مـــــن المبـــــادئ مـــــن  

ـــــــةتصـــــــمیم مخرجـــــــات ـــــــات والممارســـــــات التنظیمی ـــــــي العملی ـــــــة ف ، والمســـــــاءلة امـــــــا الجهـــــــات الرقابی
وتتطلـــــــــب حوكمـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة .لســـــــــلطات القانونیـــــــــة واصـــــــــحاب المصـــــــــلحةالمنظمـــــــــات وا

ــــة التنســــیق وااللتــــزام  بحیــــث یــــتم اظهــــار اعلــــى جمیعهــــاوالمشــــاركة فــــي مســــتویات المنظمــــةالفعال
.تخطیط العمل االستراتیجي وتنفیذهبالتكامل بینمستوى من االلتزام 

:: الحوكمة لغةً "أوال
ترجمــــة 2002قــــره مجمــــع اللغــــة العربیــــة فــــي القــــاهرة أ،الحوكمــــة لفــــظ حــــدیث فــــي اللغــــة العربیــــة

ـــــــــحَ (التـــــــــي مـــــــــن معانیهـــــــــا )Governance(للكلمـــــــــة االنكلیزیـــــــــة  ، حوكمـــــــــة،الحكامـــــــــة،مَ َك
ومتابعــــــة مســــــتوى اداء القــــــائمین نظمــــــة ومراقبتــــــههــــــي تــــــدعیم نشــــــاط الم) الحكمانیــــــة، الحاكمیــــــة

مــــن تشــــتقفــــي ســــیاق كــــل مــــن العولمــــة او الحوســــبة) وهــــي (جــــاءت علــــى وزن فوعلــــة إذ ،علیهــــا
الـــــــــذي یعنـــــــــي توجیـــــــــه وقـــــــــد اســـــــــتخدمه افالطـــــــــون ألول مـــــــــرة ) Kubernaoالفعـــــــــل الیونـــــــــاني (
وتـــــم اســـــتخدمها فـــــي ،بعـــــد ذلـــــك الـــــى الالتینیـــــة ومـــــن ثـــــم لغـــــات اخـــــرىانتقـــــل بـــــالمعنى المجـــــازي 

951)،1998بن منظور،(اللغة االنكلیزیة للتعبیر عن نوع محدد من حكم الدولة
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الـــــدعوة ) فـــــيCorporate Governanceالحوكمـــــة مـــــع حوكمـــــة الشـــــركات (تشـــــابه تلـــــذلك 
طریقـــــــة عمـــــــل الحكومـــــــة فـــــــي ادارة شـــــــؤون "الحوكمـــــــة ایضـــــــاتشـــــــملالـــــــى الشـــــــفافیة واالفصـــــــاح و 

الجهـــــــــات المشـــــــــاركة فـــــــــي عملیـــــــــة اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات والتنفیـــــــــذ والمراقبـــــــــةفضـــــــــال" عـــــــــن ،الدولـــــــــة
).2014،4(البسام،

:ا"اصطالححوكمة ال:"ثانیا
مجـــــاالت ةعـــــدعلــــى الـــــرغم مـــــن انتشـــــار اســــتخدام مصـــــطلح الحوكمـــــة فـــــي الســــنوات االخیـــــرة فـــــي 
االتفــــــاق علــــــى كاالقتصــــــاد والسیاســــــة، اال انــــــه لــــــم یتبلــــــور تعریــــــف محــــــدد لهــــــا علــــــى الــــــرغم مــــــن 

ــــــى اســــــاس دور الحكومــــــات فــــــي ، ویقــــــوم المفهــــــوم االساســــــي للحوكمــــــةالمبــــــادئ المكونــــــة لهــــــا عل
ــــــدور مــــــني الســــــنوات االخیــــــرة تغیــــــر فــــــقــــــد ادارة شــــــؤون الدولــــــة  والوحیــــــد فــــــي بعــــــض الــــــرئیسال

بانهـــــــــا " القواعـــــــــد ، وتعـــــــــرف الحوكمـــــــــة اصـــــــــطالحا"، الـــــــــى الـــــــــدور المنســـــــــق والمـــــــــنظماالحیـــــــــان
واصــــــحاب ،وادارتهــــــا،واالجــــــراءات التــــــي تتبــــــع لضــــــبط وتنظــــــیم العالقــــــات بــــــین مــــــالك الشــــــركة

وحفــــظ حقــــوق كــــل مــــنهم، وتمكیــــنهم مــــن الرقابــــة ،كفــــاءة االداء والفاعلیــــةلتحقیــــقالمصــــلحة فیهــــا 
.)2009،3وتقییم االداء"(مطاوع،

تعـــــــــــرف الحوكمــــــــــــة بأنهـــــــــــا "عملیــــــــــــة اتخـــــــــــاذ القــــــــــــرارات والطریقـــــــــــة التــــــــــــي تنفـــــــــــذ بهــــــــــــا تلــــــــــــك و 
البنــــــــك الــــــــدولي الحوكمــــــــة بانهــــــــا "الطریقــــــــة التــــــــي ویعــــــــرف).UNESCAP,2009,1"(القــــــــرارات

الســـــــــــــــــــلطة فـــــــــــــــــــي ادارة المـــــــــــــــــــوارد االقتصـــــــــــــــــــادیة واالجتماعیـــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــبالد هـــــــــــــــــــافیتمـــــــــــــــــــارس 
")WorldBank,2009,1(. اتفـــق و)De Ferranti, Ody,& Ramshaw, 2009,8 (

علـــــــى انهـــــــا " الطریقـــــــة التـــــــي یشـــــــترك فیهـــــــا المســـــــؤولون والمنظمـــــــات الحكومیـــــــة وغیـــــــر كالهمـــــــا 
الحكومیة في رسم السیاسات العامة وتقدیم الخدمات للناس".

:حوكمةالنشأة ثالثا: 
ــــةتعــــاظم االهتمــــام بمفهــــوم والیــــات الحوكمــــة فــــي عدیــــد مــــن االقتصــــادیات المتقدمــــة والنالقــــد  ،می

كافــــــة فــــــيالمنظمــــــات االقلیمیــــــة والدولیــــــة علــــــىالمهمــــــةاصــــــبحت الحوكمــــــة مــــــن الموضــــــوعات و 
والتـــــي ،فـــــي اعقـــــاب االنهیـــــارات المالیـــــة واالزمـــــات االقتصـــــادیةوالســـــیما،العقـــــود القلیلـــــة الماضـــــیة

الیـــــات الشـــــفافیة والحوكمـــــة بـــــبعض مـــــن المنظمـــــات تطبیـــــق جـــــاءت نتیجـــــة مباشـــــرة للقصـــــور فـــــي 
المالیـــــة العالمیـــــة، وافتقـــــار ادارتهـــــا الـــــى الممارســـــة الســـــلیمة فـــــي الرقابـــــة واالشـــــراف ونقـــــص الخبـــــرة 

ـــــي كـــــل مـــــن ار ،والمهـــــارة ـــــرت بالســـــلب ف ـــــي اث ـــــبط بالتعامـــــل معهـــــاالت ســـــواء بصـــــورة مباشـــــرة او ،ت
زاد االهتمــــام بمفهـــــوم الحوكمــــة واصــــبحت مـــــن الركــــائز االساســـــیة التــــي یجـــــب لـــــذا. غیــــر مباشــــرة

ولــــــم یقتصــــــر االمــــــر علــــــى ذلــــــك بــــــل قامــــــت كثیــــــر مــــــن ،ان تقــــــوم علیهــــــا الوحــــــدات االقتصــــــادیة
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ــــي ــــى تطبیقــــه ف ــــد مزایــــا هــــذا المفهــــوم والحــــث عل الوحــــدات االقتصــــادیة المنظمــــات والهیئــــات بتأكی
التـــــي تـــــم تشـــــكیلها لوضـــــع اطـــــار )Cadbury Committee(لجنـــــة كـــــادبوري مـــــن،المختلفـــــة

،فـــي المملكـــة المتحـــدة1992عـــامCadbury Best Practiceلحوكمـــة المنظمـــات بأســـم 
) والتـــــــــي قامـــــــــت بوضـــــــــع مبـــــــــادئ حوكمـــــــــة OCEDومنظمـــــــــة التعـــــــــاون االقتصـــــــــادي والتنمیـــــــــة (

، وصـــــندوق 1999عـــــام Principles of Coporate Governanceالشـــــركات 
(Blue Ribbonلجنــــة و،فــــي الوالیــــات المتحــــدة االمریكیــــةCalpers)المعاشــــات العامــــة (

Committee( 1999فـــــــــي الوالیــــــــــات المتحــــــــــدة االمریكیــــــــــة التـــــــــي اصــــــــــدرت مقترحاتهــــــــــا عــــــــــام
).2009،10،محمدوزیدان(

ــــــى الحوكمــــــة  ــــــارات االقتصــــــادیةوالســــــیماوقــــــد ظهــــــرت الحاجــــــة ال ــــــاب االنهی واالزمــــــات ،فــــــي اعق
ــــــــي شــــــــهدتها عــــــــدد مــــــــن دول شــــــــرق اســــــــیا وامریكــــــــا  ــــــــة الت ــــــــةالمالی ــــــــد ،الالتینی ــــــــي عق وروســــــــیا ف

ــــي مــــاو،ات مــــن القــــرن العشــــرینیالتســــعین مــــة ز االخیــــرة مــــن ااآلونــــةشــــهده االقتصــــاد العــــالمي ف
وكانـــــت اولـــــى هـــــذه االزمـــــات . اوربـــــاوخاصـــــة فـــــي الوالیـــــات المتحـــــدة االمریكیـــــة و،مالیـــــة عالمیـــــة

فقـــــد ،1997تلـــــك التـــــي عصـــــفت بـــــدول جنـــــوب شـــــرق اســـــیا ومنهـــــا مالیزیـــــا وكوریـــــا والیابـــــان عـــــام 
ــــة كــــادت ان تطــــیح  ــــة لضــــائقات مالی ــــد مــــن الشــــركات العمالق نجــــم عــــن هــــذه االزمــــة تعــــرض عدی

.)2014،5مركز ابو ظبي،(بها 
ـــــــىممـــــــا اســـــــتدعى ـــــــةوضـــــــع قواعـــــــد للحوكمـــــــةال مـــــــع جمـــــــیعهملضـــــــبط عمـــــــل اصـــــــحاب العالق

ثیــــر مــــن الــــدول العــــالم الــــى التحــــولالمنظمــــة او الشــــركة وتزایــــد اهمیــــة الحوكمــــة نتیجــــة التجــــاه ك
ــــــى الشــــــركات الخاصــــــة  ــــــنظم االقتصــــــادیة الرأســــــمالیة التــــــي یعتمــــــد فیهــــــا بدرجــــــة كبیــــــرة عل الــــــى ال

ــــد ،لتحقیــــق معــــدالت مرتفعــــة مــــن النمــــو االقتصــــادي ــــى دى اتســــاع حجــــم أوق ــــك المشــــروعات ال تل
وشــــــرعت تلــــــك المشــــــروعات فــــــي البحــــــث عــــــن مصــــــادر للتمویــــــل ،عــــــن االدارةالمالكیــــــةانفصــــــال 

علــــى ذلـــــك مــــا شـــــهده ممــــا ســـــاعد،فاتجهــــت الـــــى اســــواق راس المـــــال،اقــــل تكلفـــــة مــــن االســـــتدانة
فتزایــــــدت انتقــــــاالت رؤوس االمــــــوال عبــــــر الحــــــدود بشــــــكل ،المالیــــــةلألســــــواقالعــــــالم مــــــن تحریــــــر 

ــــر مســــبوق ــــع اتســــاع حجــــم الشــــركات،غی ــــى ضــــعف الیــــات ،ودف ــــة عــــن االدارة ال وانفصــــال الملكی
ــــــى وقــــــوع كثیــــــر مــــــن الشــــــركات فــــــي ازمــــــات  ــــــى تصــــــرفات المســــــؤولین والمــــــدیرین، وال الرقابــــــة عل

مالیة.
ســـــاهل المـــــدققین الخـــــارجیین وعلـــــى غـــــرار فضـــــیحة شـــــركة انـــــرون االمریكیـــــة التـــــي نجمـــــت عـــــن ت

الـــــذي ادى الـــــى انهیـــــار ،وعـــــدم دقـــــة التقـــــاریر المالیـــــة الصـــــادرة عـــــن الشـــــركة،مـــــع مجلـــــس االدارة
ـــــــرون،  ـــــــز فو شـــــــركة ان ـــــــة قواعـــــــد تتمی ـــــــات المتحـــــــدة االمریكی ـــــــي الوالی ـــــــة ف ضـــــــعت الجهـــــــات الرقابی

،لضــــــبط عمــــــل الشــــــركات المســــــاهمة العامــــــة2006اوكســــــلي عــــــام –بالحوكمــــــة الجیــــــدة لســــــریان 
ـــــة  ـــــذلها المنظمـــــات الدولیـــــة فـــــي مجـــــال التنمی ظهـــــر مفهـــــوم الحوكمـــــة فـــــي اطـــــار الجهـــــود التـــــي تب
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تـــــــــم اســـــــــتخدام هـــــــــذا إذ،واالجتماعیـــــــــة،االنســـــــــانیة بمختلـــــــــف ابعادهـــــــــا السیاســـــــــیة، واالقتصـــــــــادیة
ــــــــى المســــــــاء ــــــــز عل ــــــــة للحكومــــــــات. المصــــــــطلح للتركی ــــــــق الحوكمــــــــةلة المالی ــــــــى وف ــــــــ،عل االدوات ف

ـــــة للسیاســـــات االقتصـــــاد ـــــیسیة الحكومی بـــــل ،مـــــن المفـــــروض ان تكـــــون اقتصـــــادیة وفعالـــــة فقـــــطل
ن تكفل العدالة والمساواة.أمنالبد 

علــــــى الجوانــــــب الدیمقراطیــــــة للحوكمــــــة مــــــن حیــــــث تــــــدعیم تــــــم التركیــــــز،ومــــــع بدایــــــة التســــــعینیات
مــــن الدولــــة ممــــثال وازاحــــة الغبــــار عــــن كــــل مــــا یجعــــل ،وتفعیــــل دور المجتمــــع المــــدني،المشــــاركة
ـــــین ،ربطـــــت منظمـــــة التنمیـــــة االقتصـــــادیة بـــــین جـــــودة وفعالیـــــة الحوكمـــــةإذ. لمواطنیهـــــاشـــــرعیا  وب

،درجــــــة رخــــــاء المجتمــــــع، واكــــــدت ان المصــــــطلح یــــــذهب الــــــى مــــــاهو ابعــــــد مــــــن االدارة الحكومیــــــة
التــــي تكالدول علــــى حــــل المشــــمــــن حیــــث التركیــــز علــــى كیفیــــة تطبیــــق الدیمقراطیــــة لمســــاعدة الــــ

ـــق تـــمتواجههـــا ـــه یتعـــرض لمـــا هـــو ابعـــد مـــن . ومـــن هـــذا المنطل ـــى اســـاس ان تبنـــي هـــذا المفهـــوم عل
لیشــــــــــمل مجموعـــــــــــة ،بــــــــــالحكمالتــــــــــي تتعلــــــــــقدوات والعالقــــــــــات واالســــــــــالیب واأل،االدارة العامــــــــــة

سســـــات سیاســـــیة او كجـــــزء مـــــن مؤ كـــــأفرادبـــــین الحكومـــــة والمـــــواطنین ســـــواء التـــــي تقـــــوم العالقـــــات 
.واجتماعیة واقتصادیة

ـــــــوم ـــــــة الی ـــــــدو توصـــــــي المنظمـــــــات الدولی ـــــــة ال ـــــــادئ الحبل النامی ـــــــق مب ـــــــة لوكمـــــــةتطبی ضـــــــمان تنمی
ــــــــال ،متســــــــاویة الن لهــــــــا هــــــــدف تحســــــــین مشــــــــاركة المــــــــواطنین ــــــــة ومســــــــتقبل االجی وحمایــــــــة البیئ

ئ تهـــــــدف الـــــــى ولــــــذا قامـــــــت الـــــــدول المتطــــــورة بتحدیـــــــد مبــــــاد،وضـــــــمان تنمیــــــة حقیقیـــــــة،القادمــــــة
ل المقتربــــــات التــــــي فضــــــأ. وقــــــد قامــــــت الــــــدول النامیــــــة بالبحــــــث عــــــن تحســــــین مســــــتمر لحوكمتهــــــا

تســـــــمح لبلـــــــدانهم إذ،تكســـــــبهم مالحظـــــــات جیـــــــدة فـــــــي مجـــــــال التطبیـــــــق الجیـــــــد لمبـــــــادئ الحوكمـــــــة
وبلوغ التنمیة المستدامة.،باستقطاب االستثمارت

مقبــــــول عالمیــــــا فــــــي تطــــــویر نوعیــــــة مقتربــــــا" مرجعیــــــا"یبــــــدو ان مســــــار الحكــــــم الجیــــــد قــــــد فــــــرض 
ــــــه،مفهــــــوم الحوكمــــــة یقــــــدم كمفهــــــوم شــــــامل. ویبــــــدو ایضــــــا ان مســــــاره، وفــــــي طریقــــــةالتنمیــــــة ألن

. فــــــي فــــــي البلــــــدلمنظمــــــاتلاالجتماعیــــــة، السیاســــــیة، ،یتضــــــمن كــــــل اشــــــكال الحیــــــاة االقتصــــــادیة
ـــــــــة ـــــــــدول النامی ـــــــــر مـــــــــن ال ـــــــــد فرغـــــــــت،كثی ـــــــــلفق ـــــــــةو -: االشـــــــــتراكیةمث -المســـــــــاواةو -الدیموقراطی

ــــــى البیئــــــةو -االســــــتخدام الرشــــــید للمــــــواردو -الشــــــفافیةو  لعــــــدم،الحقیقــــــيمــــــن معناهــــــا،الحفــــــاظ عل
او عـــــــــــــــدم النزاهـــــــــــــــة، وتمریـــــــــــــــر المصـــــــــــــــالح الشخصـــــــــــــــیة علـــــــــــــــى مصـــــــــــــــالح البلـــــــــــــــد ،الكفـــــــــــــــاءة

)Brahim,2006,5.(
:ویمكن رصد اهم محطات تطور الحوكمة كما یلي

ــــى االهتمــــام بمفهــــوم Jensen and Macklingعمــــل كــــل مــــن (1976فــــي عــــام -1 ) عل
بـــــین الفصــــلالحوكمــــة وابــــراز اهمیتهــــا فــــي الحـــــد او التقلیــــل مــــن المشــــكالت التــــي قـــــد تنشــــأ مــــن 

الملكیـــــة واالدارة. وقـــــد تبـــــع ذلـــــك مجموعـــــة مـــــن الدراســـــات العلمیـــــة والعملیـــــة التـــــي اكـــــدت ضـــــرورة 
ــــــى زیــــــادة ثقــــــة المســــــتثمرین فــــــي اعضــــــاء مجــــــالس ا الدارة. االلتــــــزام بمبــــــادئ الحوكمــــــة واثرهــــــا عل
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ممــــــا یســــــاعد فــــــي جــــــذب المســــــتثمرین ســــــواء كــــــانوا محلیــــــین او أجانــــــب، وحــــــث بعــــــض الهیئــــــات 
ــــوانین شــــرعینالعلمیــــة والم ــــوائح والق ــــى اصــــدار مجموعــــة مــــن الل ــــي عدیــــد مــــن دول العــــالم ، عل ، ف

).Stephane,2003,3-5والتقاریر التي تؤكد اهمیة الزام الشركات بتطبیق تلك المبادئ (
) الـــــى مشـــــكلة الوكالـــــة، إذ اشـــــار الـــــى حتمیـــــة حـــــدوث Famaتطـــــرق فامـــــا (1980فـــــي عـــــام -2

صراع بالشركة عندما یوجد فصل بین الملكیة واالدارة.
ـــــي عـــــام -3 ـــــة منهـــــا المعهـــــد 1985ف ـــــات المتحـــــدة االمریكی ـــــة مقرهـــــا الوالی قامـــــت جمعیـــــات مهنی

ظیمـــــــــات ) بتشـــــــــكل لجنـــــــــة حمایـــــــــة التنAICPAاالمریكـــــــــي للمحاســـــــــبین القـــــــــانونیین المعتمـــــــــدین (
-The Committee of Sposoring Organizationاالداریـــة ( COSO- المعروفـــة (

). قامــــــت االخیـــــرة بدراســـــة لتحدیــــــد Treed Way Commissionباســـــم لجنـــــة تریـــــدواي (
العوامـــــل المســـــببة فـــــي اعـــــداد التقـــــاریر المالیـــــة االحتیالیـــــة واجـــــراءات الحـــــد منهـــــا، إذ صـــــدرت فـــــي 

Report of the National Commission onتقریرهـــا النهـــائي (1987اكتـــوبر 
Frauchlent Financial Reporting))Joseph,1989,2 تضـــــمن هـــــذا التقریـــــر .(

مجموعـــــــة مـــــــن التوصـــــــیات الخاصـــــــة بتطبیـــــــق قواعـــــــد الحوكمـــــــة ومـــــــا یـــــــرتبط بهـــــــا منـــــــع الغـــــــش 
مـــــة والتالعـــــب فـــــي اعـــــداد القـــــوائم المالیـــــة، باالهتمـــــام بمفهـــــوم نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة وتعزیـــــز مه

).16، 2009المراجعة الخارجیة امام مجالس االدارة (سلیمان، 
انهیــــــار بنــــــك االعتمــــــاد والتجــــــارة وافــــــالس شــــــركة ماكســــــویل فــــــي المملكــــــة المتحــــــدة ، وتــــــأثیر -4

، ومـــــــا صـــــــاحبها ذك مـــــــن 1991-1992ذلــــــك علـــــــى بورصـــــــة لنــــــدن لـــــــالوراق المالیـــــــة فـــــــي عــــــام 
المســــــــجلة ببورصــــــــة لنــــــــدن برئاســــــــة تشــــــــكیل لجنــــــــة لدراســــــــة اســــــــباب انهیــــــــار وافــــــــالس الشــــــــركات 

)Adrian Cadbury دیســــــمبر 1)، عضــــــو مجلــــــس العمــــــوم البریطــــــاني، التــــــي صــــــدرت فــــــي
.Cadburyتقریرا عن الحوكمة تحت مسمى تقریر 1992

ــــــي عــــــام -5 ــــــة االســــــیویة ف ــــــة فــــــي 1997انفجــــــار االزمــــــة المالی ، وماتبعهــــــا مــــــن االزمــــــات المالی
ــــي توجــــت بفضــــ ــــة الت )، ومــــا تالهــــا World com.Enronیحة شــــركة (روســــیا وامریكــــا الالتینی

من سلسلة اكتشاف التالعب في القوائم المالیة للشركات.
، بعـــــد انهیـــــار كبـــــرى البنـــــوك االمریكیـــــة وهـــــو 2008االزمـــــة المالیـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــي عـــــام -6

) وتبعتهـــــا سلســـــلة مـــــن االنهیـــــارات فـــــي الشـــــركات الكبـــــرى داخـــــل Brothers Lehmanبنـــــك (
المتحدة وخارجها إذ اثر سلوك تلك الشركات على اقتصاد دولها.الوالیات 

ــــة والمتابعــــة والنظــــر  ــــد جعلــــت هــــذه االزمــــات الخبــــراء یبحثــــون عــــن أدوات وآلیــــات جدیــــدة للرقاب لق
ـــــــة المنظمـــــــات مـــــــن االنهیـــــــار  ـــــــى انهـــــــا صـــــــمام األمـــــــان لحمای ـــــــدة عل ـــــــى الحوكمـــــــة بنظـــــــرة جدی ال

).2007،6(یوسف،
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ـــــي جـــــاءحوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة مراحـــــل تطـــــورویجـــــد الباحـــــث نتیجـــــة مجموعـــــة المشـــــكالت الت
ــــذلك، ممــــا حــــدا  ــــأثر المجتمــــع واالقتصــــاد ب تعرضــــت لهــــا المنظمــــات لتطــــور اعمالهــــا وتوســــعها وت
بالمنظمــــــات الدولیــــــة الــــــى ایجــــــاد اســــــالیب واجــــــراءات مــــــن شــــــأنها تحســــــین ممارســــــات المنظمــــــات 

لتحقیق التنمیة االقتصادیة.
:اعدة على ظهور مصطلح الحوكمةالعوامل المس: رابعاً 

،ء مــــن الناحیــــة الفكریــــة او العملیـــــةالــــى بــــروز مفهــــوم الحوكمــــة ســــواوجــــدت اســــباب عدیــــدة ادت
ـــــة ـــــذي یحصـــــل فـــــي ،وهـــــذا مـــــا هـــــو اال انعكـــــاس لتطـــــورات وتغیـــــرات حدیث ـــــي التغییـــــر ال تجلـــــت ف

طـــــرح إذطبیعـــــة دور الحكومـــــة مـــــن جانـــــب والتطـــــورات المنهجیـــــة واالكادیمیـــــة مـــــن جانـــــب اخـــــر. 
وثقافیــــــــة وتــــــــأثر بمعطیــــــــات ،وسیاســــــــیة،واجتماعیــــــــة،هــــــــذا المفهــــــــوم فــــــــي صــــــــیاغات اقتصــــــــادیة

) 2015،184حســـــــــین،(علـــــــــى وفـــــــــقیـــــــــهبهـــــــــذا الصـــــــــدد االشـــــــــارة الیمكـــــــــن و،داخلیـــــــــة ودولیـــــــــة
:)2005،2و(الطیب، 

اساسا.بها وما تضمنته من عملیات تتعلق بوصفها مسارا"العولمة -1
ق االنسان.عولمة القیم الدیموقراطیة وحقو -2
تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة على المستوى الدولي والوطني.-3
ا ادى الى تزاید دور القطاع الخاص.ملیات وافكار اقتصادیة السوق مآعولمة -4
ي.مانتشار التحوالت على المستوى العال-5
زیادة معدالت التشابه بین الجماعات والمؤسسات او المجتمعات.-6
مــــا ادى الــــى ضــــرورة التفكیــــر فــــي انتهــــاج الیــــات تجعــــل مــــن مشــــیوع ظــــاهرة الفســــاد عالمیــــا -7

االنظمة اكثر شفافیة قصد القضاء على هذه الظاهرة.
ادى الى ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملیات التنمیة.-8
إذ تشـــــكل ،ا"بوصـــــفه فـــــاعال" رئیســـــهـــــذه التطـــــورات الـــــى تغیـــــر الـــــدور التقلیـــــدي للدولـــــة ادت -9

.المختلفةولویات السیاسة العامة في الحكوماتأبمجملها خیارات العامل الخارجي
.اتیفي فترة التسعینوالسیماظهور مفاهیم جدیدة للتنمیة - 10
وحقــــــوق االنســــــان ،یمقراطیــــــة والحریــــــةدتأكیــــــد عدیــــــد مــــــن الدراســــــات علــــــى اهمیــــــة ارســــــاء ال- 11

علــــى مفهــــوم جدیــــد یتمثــــل فــــي التنمیــــة االنســــانیة تأكیــــدفــــي عملیــــة تحقیــــق التنمیــــة االقتصــــادیة و
علــــى المفهــــوم الواســــع للحریــــة وحقــــوق تأكیــــدیشــــیر الــــى عملیــــة توســــیع الخیــــارات والفــــرص مــــع إذ

االنسان واكتساب المعرفة.
ـــــــي حـــــــین اكـــــــد  ـــــــش،كالهمـــــــاف ) ان مـــــــن اســـــــباب ظهـــــــور 2019،35) و(بشـــــــیر،2007،16(دروی

:یأتيما الحوكمة 
العلیا بالمنظمات وتعزیز المساءلة.تقویم اداء االدارة -ا
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بمـــــــــــا یضـــــــــــمن تحقیـــــــــــق ،تـــــــــــوفیر الحـــــــــــوافز لمجلـــــــــــس االدارة واالدارة التنفیذیـــــــــــة للمنظمـــــــــــات-ب
االهداف العامة للمنظمة .

ــــــــى إذ،المنظمــــــــاتألداءمراجعــــــــة تعــــــــدیل القــــــــوانین الحاكمــــــــة -ت تتحــــــــول مســــــــؤولیة الرقابــــــــة ال
.جمیعهااالطراف ذات العالقة بالمنظمة

ــــــرهم مــــــن األ-ث طــــــراف اصــــــحاب المصــــــلحة فــــــي نجــــــاح اداء المنظمــــــة مســــــاهمة العــــــاملین وغی
في تحقیق اهدافها.

ــــى -ج ــــة العادلــــة لجمیــــع المســــاهمین، بمــــا یضــــمن حقهــــم فــــي ممارســــة الرقابــــة عل ضــــمان المعامل
اداء المنظمة.

ق الممكنة.ائتشجیع االستخدام االمثل للمواد بأكفأ الطر -ح
ناسق بین اهداف المنظمة، ووسائل تحقیق االهداف.تحقیق التكامل والت-خ
ومـــــــــدیري تنفیـــــــــذین ،مـــــــــن مجلـــــــــس االدارةالعـــــــــاملین جمیعـــــــــا"تـــــــــوفیر اطـــــــــار واضـــــــــح لمهـــــــــام -د

وغیرهم، بما یضمن عدم حدوث لبس او تدخل في اختصاصات االهداف.
ـــــــــة المحیطـــــــــة مـــــــــن الجوانـــــــــب-و ـــــــــة (جمیعهـــــــــاتحقیـــــــــق تكامـــــــــل بـــــــــین المنظمـــــــــات والبیئ القانونی

ظیمیة واالجتماعیة السائدة).والتن
ــــــــــادة وعــــــــــي المســــــــــؤولین و -ي صــــــــــحاب المصــــــــــلحة بأســــــــــالیب ممارســــــــــة الســــــــــلطة وتحمــــــــــل أزی

المسؤولیة.
ظهــــــر للحــــــد مــــــن مظــــــاهرة الفســــــاد االداري المــــــوارد البشــــــریةالباحــــــث ان مفهــــــوم حوكمــــــةیجــــــدو 

علــــى غیــــاب المســــؤولیة والمحاســــبة، وضــــعف الشــــفافیة والنزاهــــة فــــي العمــــل ولتعزیــــز التــــي ترتــــب
طر القانونیة والتنظیمیة التي تكفل نجاح العمل ورفع مستوى جودته.المشاركة ووضع األ

: مفهوم حوكمة الموارد البشریةخامسا
ـــــي جـــــاء بهـــــا البـــــاحثمـــــتبـــــرز عدیـــــد یعـــــدالمـــــوارد البشـــــریة اذ ةلتوضـــــیح حوكمـــــونن المفـــــاهیم الت

)Wolfensohn,1999,15والشـــــــــفافیةالعدالــــــــةتحقیــــــــقحــــــــولیــــــــدورالــــــــذي) بانهــــــــا " النظــــــــام
,Valeria & Rickالمســـؤولین. واكـــد (ومحاســـبة 2001, علـــى انهـــا العملیـــة كالهمـــا ) 20

وادارتهــــــــــــــا.  واضـــــــــــــــافوالهیكــــــــــــــل المســــــــــــــتخدم فـــــــــــــــي توجیــــــــــــــه وظـــــــــــــــائف المــــــــــــــوارد البشـــــــــــــــریة 
،تعكـــــــــس تفاعـــــــــل الحكومـــــــــة مـــــــــع المؤسســـــــــات االجتماعیـــــــــة االخـــــــــرىبأنهـــــــــا ) 2003،8(الكایـــــــــد،

ـــــــــــــــرارات. واشـــــــــــــــار و  ـــــــــــــــتم اتخـــــــــــــــاذ الق ـــــــــــــــالمواطنین والمقیمـــــــــــــــین وی ـــــــــــــــك االطـــــــــــــــراف ب ـــــــــــــــرتبط تل ت
)Kumar,2007,2المنظمــــــة فــــــي كافــــــة) االلتــــــزام بــــــالقیم والســــــلوك االخالقــــــي إلنجــــــاز االعمــــــال

ــــــــــــوظفیـــــمـــــــــــن العمـــــــــــالء والمجمـــــــــــیعهمصـــــــــــحاب المصـــــــــــالحبمـــــــــــا یضـــــــــــمن االنصـــــــــــاف أل ن ـــــــــــــــــ
ــــــــریــــــوالمستثم ــــــــن والموردیـــــــــــــــــــــــــ ــــــــن والحكومـــــــــــــــــــــــــ ــــــــعة والمجتمــــــــــــ ــــــــاكو .ـــــــــــــ Hilbدــــــــــ &
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Oertel, توجیــــــه ادارة المــــــوارد البشــــــریة وخطــــــط طریــــــق المــــــوارد البشــــــریة التــــــي )(2010,19
ضـــــــعها مجـــــــالس االدارة وتشـــــــمل نمـــــــوذج اعمـــــــال المـــــــوارد البشـــــــریة والعملیـــــــات الجوهریـــــــة فـــــــي ت

. الموارد البشریة وهیاكلها ومفهومها
ـــــد Moore,2011,1واشـــــار ( ـــــي تحدی ـــــي تبنتهـــــا المنظمـــــة ف ـــــات والممارســـــة الت ـــــى انهـــــا العملی ) عل

وفــــــــي نهایـــــــــة مســـــــــاءلة المـــــــــوظفین واالدارة ،واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات،والمســـــــــؤولیات،االدوار والســــــــلطة
ــــــد والمؤسســــــات بانهــــــا )2012,4WGI,(فــــــي حــــــي اكــــــدت جمیعــــــا لصــــــالح مســــــاهمیه.  " التقالی

و یشــــــــمل كیفیــــــــة اختیــــــــار الحكومــــــــات ومراقبتهــــــــا ،الســــــــلطة فــــــــي بلــــــــد مــــــــافیهــــــــاالتــــــــي تمــــــــارس 
الخـــــدمات وتـــــوفیر وتنفیـــــذهاوقـــــدرة الحكومـــــة علـــــى صـــــیاغة سیاســـــات فعالـــــة وســـــلیمة،واســـــتبدالها

واحتـــــــــــرام المـــــــــــواطنین الدولـــــــــــة للمؤسســـــــــــات التـــــــــــي تحكـــــــــــم التفـــــــــــاعالت االقتصـــــــــــادیة ،العامـــــــــــة
فمـــــــنهم مـــــــن ونالبـــــــاحثهابعـــــــض المفـــــــاهیم التـــــــي اكـــــــدفضـــــــال" عـــــــن واالجتماعیـــــــة فیمـــــــا بینهـــــــا".

التـــــــي وضـــــــحه المفهـــــــوم علـــــــى انـــــــه (ممارســـــــة، اســـــــتراتیجیة، عملیـــــــات، نظـــــــام، ألیـــــــات، مـــــــنهج،)
االتي:وفقعلى یمكن ان نستعرضها 

من وجهة نظر بعض الباحثین) یوضح مفاهیم حوكمة الموارد البشریة18الجدول (
المفاهیمونوالمهتمالباحثونت

1UNDP, 1998,5)(

ممارســــــة الســــــلطة السیاســــــیة واالقتصــــــادیة واالداریــــــة فــــــي تســــــییر شــــــؤون 
ـــــــــــة،المجتمـــــــــــع علـــــــــــى المســـــــــــتویات ـــــــــــات أللیـــــــــــاتاوتشـــــــــــمل كاف والعملی

والمؤسســـــــــات المركبـــــــــة التـــــــــي یقـــــــــوم مـــــــــن خاللـــــــــه االفـــــــــراد والجماعـــــــــات 
مصــــــــــالحهم ومعالجــــــــــة خالفــــــــــاتهم وممارســــــــــة حقــــــــــوقهم نبــــــــــالتعبیر عــــــــــ

والتزاماتهم القانونیة

2)Williumson,1999,18(

یســــــــة مــــــــة فــــــــي ســــــــعیها لتحقیــــــــق اهــــــــدافها الرئاســــــــتراتیجیة تتبناهــــــــا المنظ
شخصـــــیة معنویــــــة بوصــــــفهاضـــــمن منظـــــور اخالقــــــي ینبـــــع مــــــن داخلهـــــا 

مســــــتقلة وقائمــــــة بــــــذاتها ولهــــــا مــــــن االنظمــــــة واللــــــوائح الداخلیــــــة والهیكــــــل 
االداري مــــا یكفــــل لهــــا تحقیــــق تلــــك االهــــداف بقــــدراتها الذاتیــــة بعیــــدا عــــن 
تســـــلط اي فـــــرد فیهـــــا بالقـــــدر الـــــذي ال یتضـــــارب ومصـــــالح االخـــــرین ذوي 

العالقة

3)Monks & Minow,2001,5( ــــــین عــــــدد مــــــن ــــــه عالقــــــة ب ــــــى توجی ــــــؤدي ال ــــــي ت االطــــــراف المشــــــاركة الت
وتحسین اداء الشركة

4)IIA,2002,5(

االجـــــراءات المســـــتخدمة مـــــن ممثلـــــي اصـــــحاب فیهـــــاالعملیـــــات التـــــي تـــــتم 
تـــــــوفیر االشـــــــراف علـــــــى ادارة المخـــــــاطر ومراقبتهـــــــا والتأكیـــــــد لالمصـــــــالح 

علـــــى كفـــــاءة الضـــــوابط إلنجـــــاز االهـــــداف والمحافظـــــة علـــــى قـــــیم الشـــــركة 
مةالحوكفي
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5)Heslop,2003,13(

الفعـــــــــل والنشـــــــــاط الـــــــــذي یقـــــــــود ادارة ووظیفـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة الــــــــــى 
ـــــــي تحســـــــین اداء راس المـــــــال البشـــــــري للمنظمـــــــة والتعـــــــرف  االســـــــتثمار ف
علـــــــى تطلعـــــــات اصـــــــحاب المصـــــــلحة وتوقعـــــــاتهم والوفـــــــاء بالمســـــــؤولیات 
االئتمانیــــــة والمالیــــــة وتقلیــــــل مخــــــاطر المــــــوارد البشــــــریة للمنظمــــــة ومؤامــــــة 
ــــــك االعمــــــال وتمكــــــین المــــــوارد البشــــــریة مــــــن  ــــــات الوظــــــائف مــــــع تل اولوی

صنع القرارات التنفیذیة

6)Mercer,2003,2(

ـــــــــادة وظیفـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة وادارة االســـــــــتثمارات ذات  فعـــــــــل فـــــــــي قی
اداء موجــــــودات المنظمــــــة للمــــــوارد بتحســــــیناالداء االمثــــــل -الصــــــلة ل ا

مهــــــــارات والخبــــــــرات داخــــــــل المــــــــوارد وال(البشــــــــریة وراس المــــــــال البشــــــــري 
الوفـــــاء بالمســـــؤولیات -المنظمـــــة لتلبیـــــة االحتیاجـــــات الكلیـــــة لالعمـــــال).ب

ـــــة  ـــــرص وســـــهولة الوصـــــول الیهـــــا).ج(القانونی ـــــك تكـــــافؤ الف -بمـــــا فـــــي ذل
-تمخـــــــــاطر المـــــــــوارد البشـــــــــریة المنظمیـــــــــة.والتخفیـــــــــف منهـــــــــاتجنـــــــــب 

ـــــــــات الوظیفـــــــــة مـــــــــع احتیاجـــــــــات االعمـــــــــال.ث تمكـــــــــین -مواءمـــــــــة اولوی
ـــــة حـــــول الجوانـــــب الرئالبشـــــریة مـــــن اتخـــــاذ القـــــر المـــــوارد  یســـــة ارات التنفیذی

ـــــك التخطـــــیط والعملیـــــات والرصـــــد (العمـــــال المـــــوارد البشـــــریة  بمـــــا فـــــي ذل
والتحسین المستمر).

و ، ومراقبتهـــــــــاادارة منشــــــــئات االعمـــــــــالفیـــــــــهالنظــــــــام الـــــــــذي یــــــــتم مـــــــــن )2006،4ابو غزاله،(7
على انها وسیلة لتعزیز الشفافیة والمساءلةللحوكمة

8)Paauwe & Boselie,2008,5( ــــــؤة ــــــة كف ــــــى الحكــــــم والســــــیطرة علــــــى مــــــدى المســــــؤولیات بطریق القــــــدرة عل
وفعالة وشفافة من اجل تقدیم قیمة مضافة للمنظمة

)2009،12،(المشهداني9

االداریـــــــــة، القانونیـــــــــة، (بانهـــــــــا مجموعـــــــــة القواعـــــــــد واالجـــــــــراءات والـــــــــنظم 
المالیــــــة، االقتصــــــادیة) والتعلیمــــــات التــــــي توجــــــه ســــــلوك الشــــــركة وتحكــــــم 

فــــي النشــــاط بالشــــكل الــــذي یحقــــق كلهــــا العالقــــة بــــین االطــــراف المشــــاركة 
التفاعــــــل بــــــین تلــــــك االطــــــراف وبمــــــا یــــــؤدي الــــــى تحســــــین االداء ونزاهــــــة 
الســـــــلوكیات والحـــــــد مـــــــن الممارســــــــات الخاطئـــــــة فضـــــــال عـــــــن اســــــــتغالل 

اهداف الشركةلتحقیقوارد بكفاءة وفاعلیة الم

10)Saliba,2010,1(
النظــــــــام الــــــــذي ینبغــــــــي ان تعتمــــــــده المنظمــــــــات للتأكــــــــد مــــــــن ان المــــــــوارد 
البشـــــریة التـــــي تجـــــري ادارتهـــــا تكـــــون بالشـــــكل المناســـــب وبالطریقـــــة التـــــي 

یة مخاطرة ذات الصلة بالموارد البشریةأتخفف من 
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11)Deloitte,2011,5(
ى اســـــــتراتیجیة المـــــــوارد والقـــــــوانین التـــــــي تســـــــیطر وتشـــــــرف علـــــــاالنظمـــــــة 

ـــــار البشـــــریة وتشـــــرف علیهـــــا  بتحدیـــــد االســـــلوب  ـــــق االهـــــداف هواختی لتحقی
والخطط والسیاسات للمنظمة

)2012،51،بله(12

ادارةعلــــــىوتنظیمهــــــاللقــــــائمینالســــــلیمةوالممارســــــاتالتطبیقــــــاتایجــــــاد
ــــىیحــــافظبمــــاالمنظمــــة ــــالحقــــوقعل ــــقااللتزامب االفصــــاحمعــــاییربتطبی

اتخـــــــاذخاللهــــــامــــــنیـــــــتمالتــــــيالعملیــــــةلوصـــــــفویســــــتخدم، والشــــــفافیة
المنظمةفيوتنفیذهاالقرارات

13Asorwoe,2014,41)(العــــــــامالقطــــــــاعمؤسســــــــاتفــــــــيواللــــــــوائحاالخالقیــــــــةالمعــــــــاییرتطبیــــــــق
الفسادلمكافحةتعد أداةالتياالداریةاالصالحاتوتبني

14)30408,2016ISO,(

نظــــــام یوجــــــه المنظمــــــة ویشــــــرف علیهــــــا ویأخــــــذ فــــــي الحســــــبان اصــــــحاب 
ـــــــة مـــــــن  المصـــــــالح المنظمـــــــة فضـــــــال عـــــــن العوامـــــــل البشـــــــریة واالجتماعی

وجمیعهــــــااعلــــــى المســــــتویات صــــــنع القــــــرار والــــــى المســــــتویات االخــــــرى
شیر الى انها نظام یوجه فیه افراد المنظمة ویخضعون للمساءلةی

)2016،111(قرواني،15
ضـــــــمنیا" هـــــــذا النظـــــــام إذ یعـــــــد،م یقـــــــوم علـــــــى العقالنیـــــــة والشـــــــفافیةنظــــــا

ــــــى المبــــــادئ والقــــــیمومتحكمــــــا" كمــــــا یتضــــــمن نظــــــام الحوكمــــــة ،یقــــــوم عل
وجود كیان اداري داخل كل دولة او منظمة او مشروع

)2017،6(العزاوي وجاسم،16

مجموعـــــــة مــــــــن االلیـــــــات التــــــــي تلــــــــزم اعضـــــــاء مجلــــــــس االدارة والمــــــــدیر 
التنفیـــــــذي فـــــــي المنظمـــــــة علـــــــى تقـــــــدیم التقـــــــاریر التـــــــي تتســـــــم باالفصـــــــاح 

فـــــي كیفیـــــة التعامـــــل مـــــع تـــــوجیهموالشـــــفافیة، ضـــــمن منظـــــور اخالقـــــي، و 
معطیــــــات بیئتهــــــا الداخلیــــــة ومتغیــــــرات بیئتهــــــا الخارجیــــــة والتكییــــــف معهــــــا 

ــــي باالعتمــــاد االســــالیب الحد یثــــة المناســــبة بمــــا یضــــمن الجــــودة والتمیــــز ف
االداء

)2018،43(المعمري،17
مجموعــــــــة االجــــــــراءات القانونیــــــــة واالداریــــــــة التــــــــي تحكــــــــم العالقــــــــة بــــــــین 

ـــــة والعـــــاملین فیهـــــا و،والمتعـــــاملین معهـــــا،والمـــــواطنین،االجهـــــزة الحكومی
تحدد الوسائل التي تحكم اتخاذ القرارات لتفعیل االهداف المرجوة

)2018،11(صایج،18
ــــــــي تســــــــاعد المنظمــــــــة علــــــــى ادارة  مجموعــــــــة مــــــــن القــــــــوانین والــــــــنظم الت

ـــــــرارات وهـــــــيشـــــــؤونها الداخلیـــــــة والخارجیـــــــة  مجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد والق
مـــــان واتخـــــاذ القـــــرارات التـــــي تســـــاعد ادارة المنظمـــــة للوصـــــول الـــــى بـــــر األ

جمیعهــــا المناســــبة وذلــــك مــــن خــــالل التواصــــل بــــین االطــــراف المســــتفیدة 
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القواعد والنظمبوموظفین ومجتمع ،جلس االدارةمن م

)2019،142،محمد(19

ــــــى ســــــیر  مــــــنهج او اســــــلوب عمــــــل یتمحــــــور حــــــول ضــــــبط والســــــیطرة عل
لضـــــــــمانموضـــــــــوعي) (العملیـــــــــات االجرائیـــــــــة فـــــــــي المنظمـــــــــات بشـــــــــكل 

ـــــىاالطـــــرافحقـــــوق ـــــا جمیعهـــــا عل ـــــى مجتمـــــع (وفق ـــــة) للوصـــــول ال العدال
سعید ومستقر

الباحث باالستفادة من المصادر في متنهالمصدر: من إعداد 
بانهـــــا المـــــوارد البشـــــریة لحوكمـــــة )2018مـــــع (صـــــایج، االجرائـــــيالتعریـــــفعلـــــىلباحـــــث ویتفـــــق ا

".مجموعة من القوانین التي تساعد المنظمة على أدارة شؤونها الداخلیة والخارجیة" 
: اهمیة حوكمة الموارد البشریةسادسا

العمـــــــود الفقـــــــري وصـــــــفها باصــــــبحت حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة ذات اهمیــــــة ،مــــــع مـــــــرور الوقـــــــت
لتنمیـــــة المـــــوارد البشـــــریة المســـــتدامة التـــــي تحـــــول المـــــوارد البشـــــریة الـــــى راس مـــــال بشـــــري تضـــــمن

& Ulrich(اشـــار كـــل مـــن فیمـــا النمـــو التـــدریجي للمنظمـــة، وتتضـــح هـــذه االهمیـــة هـــذه كلهـــا
Beatty,2001,293 ( لتغیـــــــرات الســـــــریعة فـــــــي متطلبـــــــات انجـــــــاز لیتهـــــــا اهمازدادت ان الحوكمـــــــة

ــــى ضــــرورة احــــداث تطــــویر دورهــــا،  امــــتالك حوكمــــة ســــاعدیوتحســــینه و االعمــــال ممــــا اســــتدعى ال
:ما یأتيالموارد البشریة في المنظمات على 

االلتزام بالقانون واالعتراف بأفضل الممارسات.ملة الموظفین بعدالة بشكل ثابت و معا-ا
لــــــــف ومؤامــــــــة ممارســــــــات ادارة المــــــــوارد البشــــــــریة باســــــــتراتیجیة المنظمــــــــة الســــــــیطرة علــــــــى الك-ب

ورؤیتها ورسالتها وقیمها.
تســــــاعد علــــــى تزویــــــد المنظمــــــة باطــــــار لضــــــمان عــــــدم هبوطهــــــا الــــــى الفوضــــــویة فــــــي غیــــــاب -ج

الموارد البشریة.بإدارةالتي تتعلق القواعد والتعلیمات واجراءات العملیات المعیاریة 
زیــــــــادة العالقــــــــة بــــــــین اســــــــتراتیجیة بتتمثــــــــل التــــــــي ) اهمیتهــــــــا David,2004,38(فــــــــي حــــــــین اكــــــــد

االعمــــــال وراس المــــــال البشــــــري، واالســــــتراتیجیات الوظیفیــــــة لــــــالدارة المــــــوارد البشــــــریة التــــــي تــــــؤثر 
في نموذج انجاز االعمال في المنظمات.

ـــــى ان كالهمـــــا )(Jabbour & Santos,2008,32اشـــــار فـــــي حـــــین حوكمـــــة المـــــوارد ال
المســــــــاهمة االقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة بفــــــــي االســــــــتدامة التنظیمیــــــــة یســــــــارئدورا تــــــــؤديلبشــــــــریةا

وضــــــــــــح ان اهمیــــــــــــة حوكمــــــــــــة )Oertig,2008,157(، غیــــــــــــر ان واالداء البیئــــــــــــي للمنظمــــــــــــات
:فیما یأتيالموارد البشریة تظهر 

.بین الموارد البشریة مع االهداف المعیاریة واالستراتیجیة للمنظمةالمواءمة-ا
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تعزیز االلتزام االخالقي.-ب
:تتمثل بما یأتيلحوكمة الموارد البشریة) ان االهمیة 200918,سامي،(في حین اكد

في مختلف المستویات التنظیمیة.كافةعاملینللتحقیق الحیادیة واالستقالل -ا
الوقائیــــــة التــــــي تمنــــــع الضــــــوابطتقلیــــــل االخطــــــاء الــــــى ادنــــــى قــــــدر ممكــــــن، واالعتمــــــاد علــــــى -ب

حدوث االخطاء، ومن ثم تفادي تكالیف حدوثها.
فادة من نظم الرقابة الداخلیة.ضمان اال-ت
ةتأكیــــــد اســــــتقاللیة وموضــــــوعیة وحیادیــــــة المــــــراجین الخــــــارجیین، وضــــــمان عــــــدم تــــــأثرهم بأیــــــ-ث

ضغوط من جانب مجلس االدارة، او اي اطراف داخلیة اخرى.
انــــــه یمكــــــن ان تحــــــدد اهمیــــــة حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة )2009،39الیونســــــكو،(واكــــــدت منظمــــــة 

:فیما یأتي
ضمان االلتزام بالقوانین واالنظمة المعمول بها في المجتمع.-ا
في المنظمة.كافةلعاملینلتحقیق النزاهة واالستقامة -ب
تعمل الحوكمة على ایجاد بیئة عمل محفزة للعاملین.-ج
التمیز المطلوب في المنظمة.تساعدهم على تحقیق -د
فادة القصوى والفعلیة من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة بالمنظمة.اال-ه
ان حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة كالهمـــــــا)Martin & McGoldrick,2009,8اشـــــــار (و 

:منتقدمه بما تأتياهمیتها 
،وخطـــــر االســـــتعدادالخطـــــر االخالقـــــي، (وادارتهـــــا مـــــن مثـــــل تقـــــدیر مخـــــاطر المـــــوارد البشـــــریة -ا

وخطر الشواغر، خطر االنتقال، خطر المحفظة).
وضوح دور وانشطة الموارد البشریة والقرارات في المنظمة.-ب
السیطرة على صنع القرارات المنطقیة في المنظمة.-ج
مع اسبقیات العمل.والمواءمةالتكامل -د
العملیات والثقة وااللتزام الموظفین.و شفافیة العمل -ه

) الـــــــــى ان االهمیـــــــــة تتمثـــــــــل فــــــــي تعزیـــــــــز موثوقیـــــــــة المعلومـــــــــات، Waduge,2011,9ویشــــــــیر (
اعضـــــاء المنظمـــــة فـــــي تأكیـــــدها علـــــى عـــــن فضـــــال"،وبالتـــــالي تعزیـــــز النزاهـــــة والكفـــــاءةونوعیتهـــــا 

.جمیعهمتنفیذ الحوكمة
تركیزهــــا بان اهمیــــة الحوكمــــة تظهــــر كالهمــــا)Shen &Jiuhua Zhu,2011,12واتفــــق (

ـــــــز ـــــــى تحفی ـــــــوظیفيعل وضـــــــح ان حوكمـــــــة )Meyer,2011,15(، اال ان المـــــــوظفین والرضـــــــا ال
الشـــــــــریك فقـــــــــطبوصـــــــــفهالیســـــــــت المـــــــــوارد البشـــــــــریة المـــــــــوارد البشـــــــــریة ظهـــــــــرت عنـــــــــدما ســـــــــعت 

لنجاح تلك االعمال.یسالرئعد المحرك تال بل االستراتیجي في منظمات االعم
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ـــــة)Kreissl,2012,43واشـــــار( ـــــه ومـــــا ان االهمی ـــــوائح مـــــنتقدمـــــهتظهـــــر بمـــــا تحقق سیاســـــات ول
، تقلیـــــــل مخـــــــاطر المـــــــوارد البشـــــــریة علـــــــى للمنظمـــــــةبالمـــــــوارد البشـــــــریة كحراســـــــة وقائیـــــــة حوكمـــــــة

:ما یأتيوتؤدي حوكمة الموارد البشریة 
المتعلقة بممارسة الموارد البشریة.اللتزامات القانونیة واالخالقیة او تسهیل االمتثال -ا

ون شـــــــــؤ ةارســـــــــمبمالتـــــــــي تتعلـــــــــقیضـــــــــمن هیكـــــــــل حوكمـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة ان القـــــــــرارات -ب
تعزیز مصداقیة الموارد البشریة.ومن ثم، الموظفین تحكم على اعلى مستوى

ـــــا-ج ـــــا التنافســـــیة االساســـــیة للمـــــوارد البشـــــریة "تحقـــــق للمنظمـــــة هـــــیكال اداری ـــــق المزای شـــــفافا لتحقی
دم االمتثال.التي تنفذ التدابیر االستباقیة لع

قـــــدرات المــــــوارد قــــــدرة مـــــن فـــــي أنهـــــاحظهــــــا ان االهمیـــــة یمكـــــن ان تل)SABPP,2012,3كـــــد (أو 
بمـــــا فـــــي ذلـــــك ادارة مخـــــاطرة المـــــوارد لألعمـــــالتجعـــــل قـــــرارات االفـــــراد فعالـــــة فیهـــــاالبشـــــریة التـــــي 

ـــــــع رمـــــــوز  ـــــــوانین العمـــــــل وقواعـــــــد ومعـــــــاییر المـــــــوارد البشـــــــریة ورف البشـــــــریة وضـــــــمان االمتثـــــــال لق
ومعاییر الموارد البشریة من شركاء في العمل الى حكام الموارد البشریة.

المـــــــوارد البشـــــــریة الضـــــــوء تســـــــلیط حوكمـــــــة بتتضـــــــح ان االهمیـــــــة Deloitte,2013)32,(واكـــــــدها
رسمي من االسفل لضمان الكفاءة والفاعلیة.الغیر واصل الرسمي و على القیادة والت

ـــــة  ـــــهفیمـــــا ویمكـــــن ان نحـــــدد االهمی ـــــق Kramar,2014,6)(جـــــاء ب ـــــى تحقی بأنهـــــا المســـــاعدة عل
وتحدیـــــــد هیئـــــــة ،االهـــــــداف االســـــــتراتیجیة والمالیـــــــة والنفســـــــیة واالجتماعیـــــــة علـــــــى المـــــــدى الطویـــــــل

المنظـــــــــــور الشخصـــــــــــي واالجتمـــــــــــاعي والتنظیمـــــــــــي. فیمـــــــــــا اشـــــــــــار ادارة المـــــــــــوارد البشـــــــــــریة مـــــــــــن
ــــــــاب، ــــــــق)2014،7(دی ــــــــة تحق ــــــــى ان االهمی ــــــــادئ الحوكمــــــــة اســــــــتقرار ومصــــــــداقیة ال ــــــــق مب تطبی

معـــــاییر الوضـــــع و ، ، ممـــــا یـــــؤدي الـــــى تعزیـــــز الربحیـــــة وفاعلیـــــة االداء"وعالمیـــــا"المنظمـــــات محلیـــــا
هــــذه المعـــــاییر الزامیــــة فـــــي وجعــــل تطبیـــــق ،كفیلــــة فــــي تجنـــــب تضــــارب المصـــــالح فــــي المنظمـــــةال

المنظمات لمنع حاالت الفساد.
الـــــذي محاربـــــة الفســـــاد الـــــداخلي فـــــي المنظمـــــة) تنبـــــع االهمیـــــة مـــــن 4، 2015عاللـــــي، (وضـــــح و 

مــــــن المختلفــــــةفــــــي المســــــتویاتكافــــــةوالنزاهــــــة بــــــین العــــــاملینیــــــنعكس علــــــى تحقیــــــق االســــــتقامة 
تطبیــــق ، وبالتــــالي یــــؤدي الــــى اعضــــاء مجلــــس االدارة وحتــــى اقــــل العــــاملین مســــتوى فــــي المنظمــــة

علومــــات المختلفــــة التــــي یــــتم تــــداولها فــــي المنظمــــة ســــواء مالثقــــة فــــي الالــــى تولیــــدمبــــادئ الحوكمــــة 
داخلیة او خارجیة.

ـــــــة الحوكمـــــــة ب)Melouney,2017,13واضـــــــاف ( وانهـــــــا،جـــــــوهر نجـــــــاح المنظمـــــــاتنهـــــــا أاهمی
، والمحافظـــــة ودفعهـــــا نحـــــو التحســـــن المســـــتمرنظمـــــةمةیـــــأعنصـــــر اساســـــي فـــــي تحقیـــــق اهـــــداف 

على الوضع االخالقي والقانوني داخل المنظمة. 
:فیما یأتي) ان االهمیة یمكن توضیحها 2018،202الطیب،(واكد
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وعــــــدم الســــــماح بوجــــــوده او عودتــــــه مــــــرة ،محاربــــــة الفســــــاد المــــــالي واالداري فــــــي المنظمــــــات-1
اخرى.

ضمان النزاهة والحیادیة واالستقامة لكافة العاملین في المنظمة.-2
وذلـــــك ،دنـــــى قـــــدر ممكـــــنأتفـــــادي وجـــــود اخطـــــاء او انحرافـــــات او العمـــــل علـــــى تقلیلهـــــا الـــــى -3

باستخدام النظم الرقابیة المتطورة.
وتحقیــــــــق فاعلیــــــــة ،فــــــــادة القصــــــــوى مــــــــن الــــــــنظم المحاســــــــبیة والرقابــــــــة الداخلیــــــــةتحقیــــــــق اال-4

االنفاق باإلنتاج.وربط ،االنفاق
تحقیق قدر كاف من االفصاح والشفافیة.-5
تحقیــــــــق التــــــــوازن بــــــــین االهــــــــداف االقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة واالســــــــتخدام الكــــــــفء للمــــــــوارد -6

وربط مصالح االفراد والمنظمات بشكل عام.،وضمان المساءلة
تـــــــوفیر فـــــــرص العمـــــــل والخـــــــدمات للمجتمـــــــع ممـــــــا یـــــــؤدي الـــــــى تحســـــــین مســـــــتوى المعیشـــــــة -7

التماسك االجتماعي.وتعزیز 
محاربــــــة الفســــــاد المــــــالي واالداري وتحقیــــــق درجــــــة فیهــــــاانهــــــا اداة یــــــتم )2019،27واكــــــد (بشــــــیر،

.كافةلعاملینلعالیة من الشفافیة والحیادیة واالستقاللیة 
لیـــــة ترشـــــید العمـــــل االداري آترجـــــع الـــــى انهـــــا ان اهمیـــــة حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة الباحـــــث یجـــــدو 

،: الشــــــفافیة، وضــــــوح المســــــاءلة والمحاســــــبةكافــــــة، بتطبیــــــق مجموعــــــة مــــــن المبــــــادئفــــــي جوانبــــــه
ــــة اتخــــاذ القــــرار جمیعــــاواتاحــــة الفرصــــة امــــام االطــــراف ــــي عملی واصــــحاب المصــــلحة المشــــاركة ف

وتقییم نتائجها.
: اهداف حوكمة الموارد البشریةسابعا

ــــادئ الحو  ــــق مب ــــق مجموعــــة مــــن االهــــداف یســــهم تطبی ــــي تحقی ــــتم كمــــة ف ــــذي ی وتوضــــح االطــــار ال
تحدیـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن لوضـــــــع اهـــــــداف المنظمـــــــة واســـــــالیب تحقیقهـــــــا والرقابـــــــة علـــــــى االداء فیـــــــه 

وضــــــمان تحقیـــــــق تقــــــدیم توجیـــــــه اســــــتراتیجي ل،المســــــؤولیات والممارســــــات التــــــي تتبعهـــــــا المنظمــــــة
واســــــــتغالل مــــــــوارد المنظمــــــــة بكفــــــــاءة ،والتحقــــــــق مــــــــن ادارة المخــــــــاطر بشــــــــكل مالئــــــــم،االهــــــــداف

.)2000،48،(داغر و صالحوفاعلیة
ومـــــنح حـــــق ،وضـــــوابطها الـــــى تحقیـــــق الشـــــفافیة والعدالـــــةالمـــــوارد البشـــــریةمبـــــادئ حوكمـــــةتهـــــدف 

تحقیــــق الحمایــــة لجمیــــع العــــاملین مــــع مراعــــاة مصــــالح العمـــــل، مــــن ثــــمالعمــــل، و ألداء المســــاءلة 
،ممـــــا یـــــؤدي الـــــى التنمیـــــة المســـــتدامة،والحـــــد مـــــن اســـــتغالل الســـــلطة فـــــي غیـــــر المصـــــلحة العامـــــة

القــــانون، ووجـــــود هیاكــــل اداریـــــة تمكــــن مـــــن محاســـــبة بأحكـــــامهـــــذه المبــــادئ اهمیـــــة االلتــــزام تؤكــــد
االدارة، مـــــع تكـــــوین لجنـــــة مراجعـــــة مـــــن غیـــــر اعضـــــاء مجلـــــس االدارة التنفیـــــذي تكـــــون لهـــــا مهـــــام 

).2007،6واختصاصات وصالحیات عدیدة لتحقیق رقابة مستقلة على التنفیذ (رزق،
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شــــــفافیة نهــــــا تســــــعى نحــــــو أب)(Mercer,2003,6الیــــــهفیمــــــا اشــــــارویمكــــــن توضــــــیح االهــــــداف 
World(یؤكـــــدفـــــي حـــــین،وثقـــــة الموظـــــف،وااللتـــــزام،سیاســـــات وعملیـــــات المـــــوارد البشـــــریة

Bank,2005,2( كــــــــبح مخالفــــــــات اإلدارة وضــــــــمان التنــــــــاغم الفعــــــــال بـــــــــین اإلدارة علــــــــى انهــــــــا
ـــــــــوب(اضـــــــــاف و ، والعـــــــــاملین ـــــــــي مـــــــــاهو اال)2006،57،یعق غـــــــــرس روح االنتمـــــــــاء للعـــــــــاملین ف
وضــــــوح القواعــــــد واألنظمــــــة والضــــــوابط والهیاكــــــل نهــــــا أب)2008،10،(حــــــداد، ویؤكــــــد المنظمــــــة

ــــى أداء  ــــة عل اإلداریــــة التــــي تمــــنح حــــق مســــاءلة إدارة المنظمــــة أمــــام فــــرض الرقابــــة الجیــــدة والفاعل
ــــــــراد المــــــــوارد البشــــــــریة مــــــــع األهــــــــداف االســــــــتراتیجیة مواءمــــــــة (Oertig,2009,2)واشــــــــار،األف

ــــــــــــة للمنظمــــــــــــة. التبصــــــــــــر واالستشــــــــــــراف (Martin&McGoldrick,2009,8)واكــــــــــــدالمعیاری
وتوجیـــــه ممارســـــات المـــــوارد البشـــــریة التـــــي تســـــاعد علـــــى خلـــــق قـــــوة عاملـــــة منســـــجمة مـــــع مقـــــاییس 

األداء المتصاعد.
ومواءمـــــــة أنمـــــــوذج خدمـــــــة ضـــــــمان تصــــــمیم (Commonwealth,2010,22)فــــــي حـــــــین اكـــــــد

ـــــــة ـــــــراد ،(Saliba,2010,5)واضـــــــاف،المـــــــوارد البشـــــــریة مـــــــع مفهـــــــوم العملی ضـــــــمان التـــــــزام األف
تحقیق النتائج المستهدفة.لبسیاسات وممارسات الموارد البشریة 

یعملـــــــــون فـــــــــي التأكـــــــــد مـــــــــن أن العـــــــــاملین (Creelman &Lambert,2011,4)واشـــــــــار
یكونــــــون ملتــــــزمین بعــــــرض جهــــــودهم للعمــــــل لمصــــــلحة الــــــذي بموجبــــــه ســــــلوكیات ثابتــــــة ومحــــــددة 

وتخفیفها.إدارة مخاطر الموارد البشریةKoob,2012,2)(كد أفي حین المنظمة.
تحقیقهــــــا وخصــــــائص ســــــاعدتها علــــــى ذلــــــك ویمكــــــن للحوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة اهــــــداف وجــــــدت و 

,Reilly & Williams(علـــى وفـــقتلخـــیص اهـــدافها فـــي العناصـــر االتیـــة  2012, 321 (
:)2016،5الساعدي والربیعي،وكلیهما و (

:متعددة هيالسیطرة على المخاطر ولها ابعاد-1
المنظمـــــــات مخالفـــــــة المنظمـــــــین، ال ترغـــــــبإذ ،التجـــــــاوب واالنســـــــجام مـــــــع التنظیمـــــــات الخارجیـــــــة

ـــــي حـــــال الخســـــارة، وقـــــد تكـــــون ه ـــــة ف ـــــاك غرامـــــات عالی ـــــة ســـــمعة المنظمـــــاتن وان والســـــیما،حمای
الحـــــد تصـــــاعد االحـــــداث، و إلیقـــــافن تعمـــــل بجـــــد علـــــى المنظمـــــات االـــــذاالخبـــــار تتناقـــــل بســـــرعة

ـــــى انتكاســـــة ـــــة صـــــنع القـــــرار ال ـــــة مـــــن ،مـــــن تعـــــرض عملی ـــــع الســـــلطة المخول ـــــك من وقـــــد یشـــــمل ذل
جعـــــــل عملیــــــة القـــــــرار اكثـــــــر یاتهـــــــا بالطریقــــــة التـــــــي تـــــــوذي الجمیــــــع، و وضــــــع قواعـــــــد ممارســــــة حر 

اذ تقـــــوم ،ار مـــــدى تحمـــــلاختبـــــمســـــؤولیات شـــــفافة ومعرفـــــة بشـــــكل واضـــــح، وضـــــوح كـــــان تكـــــون ال
المنظمــــات فــــي مقابــــل ســــیناریو العمــــل المتطــــرف باتخــــاذ قــــرار حــــول تحدیــــد مقــــدار الســــلطة التــــي 

توفیر االمان والحمایة في مقابل الظروف المتقلبة.بإمكانها
ابعاد خاصة.یؤدي بالمنظمات الى امرا" ایجابیا"ویعد ذلك: ز القیمتعزی-2
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ــــه -3 نحــــن نریــــد تحقیــــق المســــاواة الداخلیــــة فــــي التعامــــل مــــع ضــــمان االتســــاق: ویؤكــــد فــــي قول
د ازالة التمییز غیر العادل فیما بینهم.فراد الذین یعملون في المنظمة ونر اال
الحوكمـــــــة قــــــد تكـــــــون ،: خاصـــــــة مــــــع وجـــــــود اتجاهــــــات عدیـــــــدةاالتحــــــاد الـــــــداخلي للمنظمــــــة-4

ثیر السلطة الالمركزیة.أمهمة لدمج نشاطات المنظمة والتخلص من ت
ــــــدمج واالســــــتحواذ والمنظمــــــات ترغــــــب التوا-5 ــــــع عملیــــــات ال فــــــق واالنســــــجام: خاصــــــة فیمــــــا یتب

.وترتیباتهافي المشاركة وشیوع وسائل الموارد البشریة 
هــــــو ایجــــــاد المــــــوارد البشــــــریةاهــــــداف مشــــــاریع حوكمــــــة ى: ان احــــــدالحــــــد مــــــن االزدواجیــــــة-6

استخدام التقنین والبساطة في القوانین.بسیاسة اسهل 
االنفـــــــاق الــــــوظیفي: اي اتخـــــــاذ قــــــرارات بشــــــان كیفیـــــــة االســــــتخدام المحـــــــدد تحدیــــــد اولویــــــات -7

للتمویل.
إذ ،: تســــــعى المــــــوارد البشــــــریة الكتشــــــاف وســــــائل لتقلــــــیص نفقاتهــــــاتقلیــــــل الكلــــــف الوظیفیــــــة-8
تي ذلك من المعاییر القیاسیة واالداء التلقائي.أی
ســــس التــــي تســــتند علیهــــا هیكلیــــة المــــوارد البشــــریة لألیمكــــن: عمــــل هیكلیــــة للمــــوارد البشــــریة-9
ـــــي مســـــتوى الفائـــــدة االقتصـــــادیة بتحقیـــــق اعلـــــى كفـــــاءة مـــــن نمـــــوذج تقـــــدیم الخـــــدمات الموزعـــــة ل الت

:ت والخبرات ولكنه لن یعمل من دونعن مشاركة الخدماتنتج
توجیهات ومن ثم ادارة تغییر لحاجات الهیاكل واالنظمة والعملیات.-أ

اركة الخدمات ومراكز الخبرة وزمالء العمل واستثمارهم بشكل فعال.كید من مشأت-ب
تحدید الكیفیة التي یتم بها توحید العملیات والسیاسات والممارسات.-ج
ـــــــة الباحـــــــث ان غایـــــــة حوكمـــــــة ایجـــــــدو  لمـــــــوارد البشـــــــریة فـــــــي ادارة المستشـــــــفیات ســـــــوآءا (الحكومی

:ةا عبر تحقیق االهداف االتیهو تعزیز ثقة المواطنین بالدولة ومؤسساتهواالهلیة)
زیادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها المستشفیات.-1
هلیـــــــــة وموظفیهـــــــــا وااللتـــــــــزام تحقیـــــــــق مبـــــــــدا المحاســـــــــبة والمســـــــــاءلة للـــــــــدوائر الحكومیـــــــــة واأل-2

بالقوانین واالنظمة.
ـــــدا النزاهـــــة والعـــــدل والشـــــفافیة فـــــي اســـــتعمال الســـــلطة وادارة المـــــال العـــــام ومـــــ-3 ـــــق مب وارد تحقی

غرا ض خاصة .والحد من استغالل السلطة العامة أل،الدولة
تحقیق تكافؤ الفرص بین المواطنین.-4
ــــــة العامــــــة والخاصــــــة مــــــع مراعــــــة مصــــــالح االطــــــراف ذات -5 ــــــة الالزمــــــة للملكی ــــــق الحمای تحقی

العالقة.
العمــــــل علــــــى تحقیــــــق االهــــــداف الوطنیــــــة االســــــتراتیجیة وتحقیــــــق االســــــتقرار المــــــالي للــــــدوائر -6

المعنیة.
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تعزیــــــــز االداء المنظمــــــــي وتطــــــــویره بالحكومیــــــــة واالهلیــــــــة) (رفــــــــع مســــــــتوى قــــــــدرات الــــــــدوائر -7
المتابعة والتقییم على نحو مستمر.ب
المالیة.ثارها آانشاء انظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل المنظمي وتخفیف -8

: مستویات حوكمة الموارد البشریة ثامنا
ــــةمهمــــة لمواءمــــة االســــالیبالبشــــریةتعــــد مســــتویات حوكمــــة المــــوارد  ــــي حوكمــــة المــــوارد المختلف ف

بنــــــاء فــــــي تســــــاعد هــــــذه المســــــتویات مــــــع خیــــــارات مختلفــــــة لحوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة و ،البشــــــریة
المختلفـــــــین بوصـــــــفهم رؤیـــــــة واضـــــــحة لمســـــــتوى التعقیـــــــد عنـــــــد التعامـــــــل مـــــــع اصـــــــحاب المصـــــــلحة 

ــــــم تحــــــظ،)SABPP,2018,8المــــــوارد البشــــــریة (إلدارةمتكامــــــلمــــــن نهــــــج جــــــزءا" مســــــتویات ول
ـــــاق موحـــــد علیهـــــا ـــــاك مـــــن قصـــــرها ،الحوكمـــــة باتف ـــــى عـــــدد مســـــتویاتها فهن ـــــتم االتفـــــاق عل ـــــم ی اذ ل

ـــــ ـــــى ثالث ـــــى ســـــتة مســـــتویات هكـــــذاةعل ،مســـــتویات واخـــــر حـــــددها باربعـــــة  ومـــــنهم مـــــن وســـــعها ال
ویمكـــــن ارجـــــاع التبـــــاین الحاصـــــل فـــــي عـــــدد المســـــتویات الـــــى التغیـــــرات والتطـــــورات الحاصـــــلة فـــــي 

ـــــــات  ـــــــة،الحوكمـــــــة لتشـــــــمل المجـــــــاالتتطبیق ـــــــم یعـــــــد المختلف ـــــــان مؤسســـــــي او بإمكـــــــاناذ ل اي كی
الـــــوطني، و الــــدولي، و العــــالمي، اق هــــذا المــــدخل ســــواء علـــــى الصــــعید (جمــــاعي العمــــل خــــارج نطـــــ

.) 143-2019،144محمد،(المنظمي)و المحلي، و 
ـــــــــــــــى 144)،2019محمـــــــــــــــد،و((Carrington&Debuse,2008,2-5)واشـــــــــــــــار كالهمـــــــــــــــا عل

:االتیة19)كما في الجدول رقم (المستویات 
) مستویات الحوكمة البشریة19الجدول (

التطبیقاتدواعي االستخدامالمجالالمستوىت

1
حوكمة عالمیة-

حوكمة فرعیة او متعددة -
Mutli-Level–المستوى 

تحسین شؤون الدولةالمنظمة الدولیة

تعزیـــــــــــــــز كفـــــــــــــــاءة 
ــــــــــة اجهــــــــــزة  وفاعلی
ومنظمـــــات الدولـــــة 

المختلفة

حوكمة المستوى االدنى 2
Minimal-state

الفاعلیــــــــــــــــة فــــــــــــــــي 
قطاعــــــــات الدولــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــن غیـــــــــــــــــــــــر 

الحكومة

ــــــــــــة  ــــــــــــرارات الفردی ــــــــــــع الق تجمی
للفــــــــــــــاعیلن فــــــــــــــي قطاعــــــــــــــات 

االعمال

منظمـــــات القطـــــاع 
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

المختلفة

3
حوكمة االدارة العامة الجدیدة 

New public
Management

ســــالیب عمــــل وهیكــــل أادخــــال المنظمات العامة
جدید

ــــــــــز  تســــــــــییر وتحفی
المنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

العامة

4
حوكمة شبكة العالقات 

Network Levelالخارجیة 
المنظمــــــــات غیــــــــر 

محلیة
التخــــــاذ قــــــرارات تخــــــص بیئــــــة 

العمل الدولي
نظـــــــــــــام الضـــــــــــــبط 
االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــاعي 
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التطبیقاتدواعي االستخدامالمجالالمستوىت

لتنظـــــــیم الفـــــــاعلین 
وفـــــق طـــــرق علـــــى 

غیر رسمیة

5
حوكمة شبكة العالقات المنظمة 

Self-organizationذاتیا 
اســــــــــتقاللیة المنظمــــــــــات فــــــــــي المنظمة المحلیة

ادارة اعملها

تنســــــــــــــیق شــــــــــــــبكة 
عالقـــــــات منظمـــــــة 
ذاتیــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــین 

كلهمالفاعلین
الذكاء االجتماعي في تحدید استراتیجیة ادارة الصراع المالئمة بتوسیط حوكمة تأثیر، 2019،(محمدالمصدر: 

)144الطبعة االولى، الصفحة جامعة بغداد، الموارد البشریة، 

:رد البشریة االتیة) الى مستویات حوكمة المواSABPP,2018,8فیما اشار (
ـــــة البشـــــریة-1 ـــــذاتي:الحوكم ـــــنظم فیـــــه أفضـــــل شـــــكل للحوكمـــــة هـــــو الحكـــــم ال ، وهـــــو نظـــــام ی

دمــــــج مســــــتوى عــــــاٍل ال یمكــــــن تحقیــــــق ذلــــــك إال إذا أمكــــــنإذ/ الفــــــرق شــــــؤونهم الخاصــــــة. األفــــــراد
ــــــردي ــــــي مــــــن النضــــــج الف ــــــادئ المســــــؤولیة والمســــــاءلة. ف ــــــي مب ــــــوارد ف ــــــى النحــــــو ال / الجمــــــاعي عل

البشــــــریة فــــــي صــــــمیم أشــــــكال الحوكمــــــةالمــــــوارد نحتــــــاج أیًضــــــا إلــــــى ضــــــمان أن تكــــــون ،النهایــــــة
مــــــن الشــــــروط بــــــالنظر إلــــــى الــــــدور المركــــــزي للنــــــاس فـــــي نظــــــم الحوكمــــــة. هنــــــاك عــــــدد،جمیعهـــــا

مثـــــــل ثقافـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان مـــــــن ،فرهـــــــا إلنجـــــــاح حوكمـــــــة اإلنســـــــانجـــــــب تو األساســـــــیة التـــــــي ی
،والمواطنــــــــة النشــــــــطة،وتمكــــــــین المــــــــوظفین،ومســــــــتویات التعلــــــــیم والمهــــــــارات العالیــــــــة،المرتفعــــــــة

وانخفــــــاض مســــــتویات االحتیــــــال والفســــــاد وأنــــــواع ،ومســــــتویات عالیــــــة مــــــن الحریــــــة والدیمقراطیــــــة
.أخرى من الممارسات غیر األخالقیة

ــــــة-2 ــــــةحوكم ــــــوارد البشــــــریة التنظیمی ــــــاني مــــــن حوكمــــــة المــــــوارد : الم ــــــاول المســــــتوى الث یتن
تشـــــــكل جمیـــــــع سیاســـــــات و البشـــــــریة كیفیـــــــة حكمنـــــــا للمنظمـــــــات مـــــــن منظـــــــور حوكمـــــــة الشـــــــركات. 

.وعملیات وٕاجراءات وضوابط اإلدارة جزًءا من حوكمة الموارد البشریة التنظیمیة
ــــة/حوكمــــة المــــوارد البشــــریة الوطنیــــة-3 منظمــــات ،المســــتوى الــــوطنيعلــــىتبــــرز: القطاعی

تــــــــوفر ،. علــــــــى ســـــــبیل المثــــــــالالمختلفـــــــةوطنیـــــــة مســــــــؤولة عـــــــن جوانــــــــب إدارة المـــــــوارد البشــــــــریة
اإلدارات الحكومیـــــــة مثـــــــل وزارة العمـــــــل ووزارة التعلـــــــیم العـــــــالي والتـــــــدریب اإلشـــــــراف علـــــــى قـــــــوانین 

ــــــ ــــــوالي. وبالمث ــــــى الت ــــــة عل ــــــوانین التنمی ــــــإن الوكــــــاالت ،لالعمــــــل ومهــــــارات مــــــا بعــــــد المدرســــــة. ق ف
ووكـــــــاالت التعلـــــــیم والتـــــــدریب فـــــــي ،مثـــــــل هیئـــــــة المـــــــؤهالت فـــــــي جنـــــــوب إفریقیـــــــامـــــــن الحكومیـــــــة 

ــــــیم تؤدیــــــهیسرئــــــدور )QCPالقطــــــاع ومجلــــــس الجــــــودة للحــــــرف والمهــــــن ( فــــــي إدارة نظــــــام التعل
بعـــــــد المدرســـــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق لضـــــــمان الجـــــــودة واعتمـــــــاد مقـــــــدمي الـــــــتعلم فـــــــي ضـــــــمان مصـــــــداقیة 
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ــــــة المــــــؤهالت  ــــــة (وأهمی انفضــــــال" عــــــن). NQFالرســــــمیة كجــــــزء مــــــن إطــــــار المــــــؤهالت الوطنی
مســــــؤولة عــــــن تحدیــــــد معــــــاییر المــــــوارد SABPPمثــــــل مــــــن الهیئــــــات المهنیــــــة للمــــــوارد البشــــــریة 

ــــــاءات ــــــم،البشــــــریة والكف ــــــي المســــــتمر (ومــــــن ث ــــــى التطــــــویر المهن ) لممارســــــي CPDاإلشــــــراف عل
یوجــــــد العدیــــــد مــــــن أنظمــــــة اإلدارة و/ ،. عــــــالوة علــــــى ذلــــــكNQFالمــــــوارد البشــــــریة وفقــــــا لقــــــانون 
ـــــداخلي و ـــــال للقطـــــاع ال ـــــي أو االمتث ـــــة وخطـــــط العمـــــل ف ـــــال والخطـــــط االجتماعی / أو أنظمـــــة االمتث

یجـــــب علـــــى مـــــدیري المـــــوارد البشـــــریة التأكـــــد مـــــن أن منـــــاهج حوكمـــــة ،صـــــناعة التعـــــدین. إجمـــــاالً 
ة المشـــــــكالت یمكــــــن معالجــــــأذ) UNDPهم فــــــي خطــــــة التنمیــــــة الوطنیــــــة (ریة تســــــالمــــــوارد البشــــــ

یـــــــوفر قـــــــانون الملـــــــك وتقریـــــــر حوكمـــــــة ،االجتماعیــــــة واالقتصـــــــادیة للبلـــــــد.  باإلضـــــــافة إلـــــــى ذلــــــك
الشــــــركات فــــــي جنــــــوب إفریقیــــــا بعــــــض الفــــــرص الفریــــــدة لهیئــــــات اإلدارة ومــــــدیري المــــــوارد البشــــــریة 

مثــــل عمــــل لجــــان األجــــور مــــن لبنــــاء أســــاس متــــین للمعرفــــة حــــول قضــــایا حوكمــــة المــــوارد البشــــریة 
.تطویر وتنمیة القیادة،قیات وثقافة المنظمةواألخال

ــــدول)حوكمــــة المــــو -4 ــــین ال ــــاون ب توجــــد هیاكــــل حوكمــــة إقلیمیــــة شــــاملة:ارد البشــــریة (التع
). SADCمثــــــــل هیاكــــــــل المــــــــوارد البشــــــــریة فــــــــي الجماعــــــــة اإلنمائیــــــــة للجنــــــــوب األفریقــــــــي (مــــــــن

قــــــد یكــــــون لــــــدى المؤسســــــات العاملــــــة فــــــي عدیــــــد مــــــن الــــــدول مــــــدراء أو لجــــــان إقلیمیــــــة ،وبالمثــــــل
النمــــــــو فــــــــي الكتــــــــل ویــــــــوفرأو غــــــــرب إفریقیــــــــا. SADCمســــــــؤولة عــــــــن المــــــــوارد البشــــــــریة فــــــــي 

أیًضــــــا فرًصــــــا جدیــــــدة لبنــــــاء هیاكــــــل إدارة المــــــوارد التــــــي تنشــــــأالجغرافیــــــة السیاســــــیة فــــــي األســــــواق 
.وتعزیزهاالبشریة اإلقلیمیة

علـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود منتـــــدیات المـــــوارد البشـــــریة :ة المـــــوارد البشـــــریة القاریـــــةحوكمـــــ-5
وجــــــودیتضــــــح،) التــــــي تــــــربط بــــــین البلــــــدان األفریقیــــــة المختلفــــــةAUلهیاكــــــل االتحــــــاد األفریقــــــي (

الریــــادة فــــي إدارة المــــوارد البشــــریة الفعالــــة فــــي البلــــدان األفریقیــــة حاجــــة إلــــى مزیــــد مــــن العمــــل فــــي
دولــــــة. قــــــد تــــــؤدي أنظمــــــة المــــــوارد البشــــــریة المختلفــــــة فــــــي هــــــذه 54عــــــددها غ لــــــبجمیعهــــــا التــــــي ی

تعــــاون لللــــذاارد البشــــریة الوطنیــــة. البلــــدان إلــــى تفــــاقم أوجــــه عــــدم االتســــاق الحالیــــة فــــي إدارة المــــو 
للمـــــــوارد البشــــــریة أهمیــــــة قصــــــوى فــــــي تحســـــــین إدارة المختلفــــــة بــــــین الهیئــــــات المهنیــــــة الوطنیــــــة 

.الموارد البشریة في أفریقیا
مــــــــن عدیـــــــد،علـــــــى المســـــــتوى العـــــــالميتبـــــــرز :حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة العالمیــــــــة-6

/ أو القیــــــادة بشــــــأن قضــــــایا رأس المــــــال البشــــــري مــــــن منظــــــور المنظمــــــات التــــــي تقــــــدم التوجیــــــه و
مثــــــل صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي والبنــــــك الــــــدولي واألمــــــم المتحــــــدة والمنتــــــدى مــــــن التنافســــــیة الدولیــــــة 

ذه الجهــــــود علــــــى عمــــــل حقــــــوق اإلنســــــان وحقــــــوق العمــــــل فــــــي تعتمــــــد هــــــو االقتصــــــادي العــــــالمي. 
عمـــــل اإلطـــــار یعـــــد،). وأیًضـــــاILO) ومنظمـــــة العمـــــل الدولیـــــة (GRIمبـــــادرة اإلبـــــالغ العالمیـــــة (

مــــــن ءا") فــــــي وضــــــع رأس المــــــال البشــــــري جــــــز IIRFإلعــــــداد التقــــــاریر (مهمــــــا الــــــدولي المتكامــــــل 
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رأس المــــــــال البشــــــــري فــــــــي عواصــــــــم األعمــــــــال الســــــــتة ســــــــیوفر المزیــــــــد مــــــــن الــــــــزخم لرفــــــــع قیمــــــــة 
ولكـــــــن األهـــــــم مـــــــن ذلـــــــك أن مـــــــن المتوقـــــــع أن یـــــــؤدي العمـــــــل فـــــــي معـــــــاییر المـــــــوارد ،المنظمـــــــات

) إلـــــى رفـــــع مســـــتوى معـــــاییر المـــــوارد البشــــــریة ISOالبشـــــریة الدولیـــــة لمنظمـــــة المعـــــاییر الدولیـــــة (
.وٕادارة الموارد البشریة على المستوى العالمي

) مستویات حوكمة الموارد البشریة4الشكل (یوضح 
Source: SABPP,(2018) , " Levels  OF HR  Governance",p:1.

یة لمعرفـــــة كیفیــــة التعامـــــل مـــــع كافـــــة الباحـــــث ان مســـــتویات حوكمـــــة المــــوارد البشـــــریة ضـــــرور یجــــد 
.ةاو خارجیةالمستویات سواء داخلی

: مبادئ حوكمة الموارد البشریةتاسعا
الى ضمان النزاهة والشفافیة في الموارد البشریةالتزام المنظمات بتطبیق مبادئ حوكمةیؤدي

السنوات االخیرة ومن ثم یؤدي الى تطویرها فيبعد ما تعرضت له من فساد والسیماادارتها، 
عكس وزیادة قدرتها التنافسیة والتشغیلیة والمالیة واالداریة بما ینمشكالتها المختلفةوالتغلب على 

التي تتعلق لحصول على المعلومات لتبني المنظمات للمبادئ وتسهلایجابا على تحقیق اهدافها، 
ن ضممما یساعد على تفعیل الرقابة علیها وزیادة الثقة في ادارتها ویبالجوانب المختلفة ألدائها

الحوكمة العالمیة

الحوكمة 
القاریة

الحوكمة بین 
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المجتمع فرادإلبهذه المنظمات وتحقیق المنفعة المختلفة التي ترتبطاالطرافالعالقات بین
Robinson(جمیعهم  & Fredothers,2002,23.(

4,وتعـــــــــــددت مبـــــــــــادئ الحوكمـــــــــــة فـــــــــــي االدب النظـــــــــــري والدراســـــــــــات الســـــــــــابقة وقـــــــــــد عرفـــــــــــت (
OECD,2004" داة فعالـــــــة ومعـــــــاییر غیـــــــر مقیـــــــدة أ)  مبـــــــادئ حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة بانهـــــــا
على التنفیذ".وتعد دلیال"وتطبیقها جیده 

عاملین واالدارة لل) مبادئ حوكمة الموارد البشریة التي تضمن Dielemane,2011,3ووضح (
المسؤولیة المتبادلة في تنفیذ سیاسات المنظمة وعملیاتها، وان تتوفر الشفافیة حول رسالة تحملب

المنظمة واهدافها والمحافظة على المعلومات وادارة البرامج واتخاذ القرارات التي تؤثر في العاملین 
والمنظمة.

الحوكمة على مجموعة من المبادئ وهي بمثابة قواعد واسس تسیر علیها المنظمات للوصول تقوم
وتعد،را لتبني التجاه الحوكمة من عدمهالى ما تسعى الیه من الكفاءة وتعد درجة تطبیقها مؤش

مبادئ الحوكمة بمثابة االجراءات والعملیات الموجودة ضمن المنظمات التي تضع االهداف 
.)2015،19(الفواز،مراقبة تحقیقها بما ینسجم مع رؤیة ورسالة المنظماتوتؤكدالمنشودة 

ـــــدین،(اشـــــارو  ـــــى هـــــيبـــــان مبـــــادئ الحوكمـــــة ) 3-4، 2017ناصـــــر ال ـــــي تقـــــوم عل " المبـــــادئ الت
ــــذي یســــتند داساســــها الحوكمــــة وتعــــ ــــة او المصــــدر ال ــــد حكــــم الوحــــدة او المنظمــــة المرجعی ــــه عن الی

ــــــــى تحقیــــــــق الجــــــــودة العالیــــــــة والتمیــــــــز فــــــــي االداء  ــــــــة بالتــــــــي تهــــــــدف ال اختیــــــــار االســــــــالیب الفعال
الدراســــــات الســــــابقة عــــــدم اتفــــــاق الكتــــــاب والبــــــاحثین بعــــــض اســــــتعراض ویلحــــــظ بعــــــد والمناســــــبة.

:االتیةتلك المبادئ20)(الجدولعلى مبادئ موحدة لحوكمة الموارد البشریة 
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لباحثین والمهتمینعلى وفق احوكمة الموارد البشریة(ابعاد) ) یوضح 20الجدول ( 
األبعاد
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اعداد الباحث باالعتماد على المصادر في متنهإ: من المصدر



57

بدراســــــة التــــــي تتمثــــــلاتفــــــاق لــــــبعض البــــــاحثین علــــــى االبعــــــاد التالیــــــة الجــــــدول وجــــــودونجــــــد فــــــي 
)Kaplan,2013,11(:)ـــــــــد المعلومـــــــــات، التوجـــــــــه االســـــــــتراتیجي ، والمســـــــــاءلة، والشـــــــــفافیة، وتولی

، والعدالة، واالستجابة، والمشاركة)والكفاءة
:ألنهااستعراض االبعاد تبني تلك االبعاد من الباحث للدراسة الحالیة سیتم بعدو 
تـــــم تطبیقهــــــا ســــــابقا فــــــي المیــــــدان الصــــــحي واثبتــــــت فاعلیتهــــــا ونجاحهــــــا فــــــي هــــــذا المیــــــدان -1

.)Kaplan,2013(انموذج ومن هذه الدراسات التي اعتمدت هذه االبعاد دراسة 
فضال عن مالئمته لتحقیق اهداف المیدان المبحوث.-2
ده من اغلب الدراسات السابقة كما یتضح في الجدول السابق.تم اعتما-3

)(Kaplan,2013) مبادئ حوكمة الموارد البشریة وفق 5الشكل رقم ( 
:التوجه االستراتیجي-1

االساســـــيواالعتقـــــاد،طویلـــــةلفتـــــرةاالســـــتراتیجیةاالدارةادبیـــــاتفـــــياالســـــتراتیجيالتوجـــــهظهـــــر 
تــــــــــدعمالتــــــــــيموضــــــــــوعیةاســــــــــتراتیجیةمعتقــــــــــداتهنــــــــــاكانهــــــــــواالســــــــــتراتیجيالتوجــــــــــهفــــــــــي

ـــــــياالســـــــتراتیجیةاالجـــــــراءات ـــــــرالمعتقـــــــداتهـــــــذهتهـــــــم ، المنظمـــــــةتتخـــــــذهاالت االساســـــــيالتفكی
وكیـــــف، تعمـــــل؟المنظمـــــةكیـــــفیوضـــــحانإذ،المنظمـــــةانشـــــطةنطـــــاقمتابعـــــةعلـــــىللمنظمـــــة

ــــــدورهاالفلســــــفیةاالســــــسهــــــذهتوجــــــه و ، تعمــــــل؟انلهــــــا ــــــاراتب ــــــيللمنظمــــــةاالســــــتراتیجیةالخی ف
اتخــــــاذفــــــياالعمــــــالاالســــــاسفــــــيتسترشــــــدســــــوفومــــــن ثــــــم،المختلفــــــةالمجــــــاالتمــــــنعدیــــــد

.)2015،145،البغدادي(االستراتیجیةالتوجهحددهالتياالستراتیجیةالخیارات

مبادئ حوكمة 
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االستراتیجیة 
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لتــــي تهــــتم بتحدیــــد المســــتقبل االســــاسیعــــد التوجــــه االســــتراتیجي مــــن المفــــاهیم االداریــــة الحدیثــــة او 
ـــــر عـــــن فهـــــم واقعـــــي لمـــــا یـــــدور فـــــي تنهـــــا ألللمنظمـــــة واالهـــــداف التـــــي تســـــعى الـــــى تحقیقهـــــا،  عب

البیئـــــــة الداخلیـــــــة للمنظمـــــــة، ومحاولـــــــة التعـــــــرف علـــــــى نقـــــــاط القـــــــوة والضـــــــعف فیهـــــــا، وفهـــــــم بیئـــــــة 
ــــي تنطــــوي علیهــــا، ممــــا یمكــــن  ــــى الفــــرص والمخــــاطر الت ــــة التعــــرف عل المنظمــــة الخارجیــــة ومحاول

ــــود مــــن استشــــراق المســــتقبل، وا ــــي تق ــــدائل االســــتراتیجیة الت ــــه، بصــــیاغة مجموعــــة مــــن الب العــــداد ل
هم فــــــي تســــــهیل تحقیــــــق هــــــذه افها، وتــــــوفیر شــــــروط وظــــــروف افضــــــل تســــــالمنظمــــــة لتحقیــــــق اهــــــد

).2015،21هداف(ابو غنیمة،األ
استشـــــــراقتعنـــــــيانهـــــــاإذ االســـــــتراتیجیةكلمـــــــةمعنـــــــىمـــــــناالســـــــتراتیجيالتوجـــــــهمفهـــــــومیظهـــــــر

فیهـــــابمـــــاالفكـــــرةتلـــــكلتحقیـــــقالالزمـــــةالنشـــــاطاتوتولیـــــدالمســـــتقبلیة،الفكـــــرةوتقـــــدیم، المســـــتقبل
مـــــنواصــــبحتالمســــتقبل،نحــــووشــــاملمتكامــــلبشــــكلالمنظمــــةتوجــــهإذ. التنفیذیــــةالنشــــاطات
النهـــــــماســـــــتراتیجيبشـــــــكلعمـــــــالهمأیـــــــدیروالكـــــــياالســـــــتراتیجیینللمـــــــدیرینالجوهریـــــــةالمهمـــــــات
اتخــــــــاذمــــــــنهمیتطلــــــــبممــــــــابالمخــــــــاطر،والمحفــــــــوفالمؤكــــــــد،رغیــــــــالمســــــــتقبلمــــــــعیتعــــــــاملون
Macmillan(اســــتراتیجیاتوجهــــاوتوجههــــاالمنظمــــةمســــتقبللضــــماناالســــتراتیجیةالقــــرارات

& Tompoe,2000,12.(واشــــــار)Zhou,2006,1 (االتجــــــاههــــــواالســــــتراتیجيالتوجــــــهان
.االمثلاالداءلتحقیقالسلیمةالسلوكیاتخلقفيللمنظمةاالستراتیجي

مركزهــــــاثقافــــــةتشــــــكیلعلــــــىیعمــــــلاالســــــتراتیجيالتوجــــــهانعلــــــى) 200732,،حبتــــــور(یجــــــدو 
القیـــــادةووجـــــود،تتوقـــــفالتنافســـــیةمیـــــزةعلیهـــــاتبنـــــىمتینـــــةقاعـــــدةتأســـــیسعلـــــىوتقـــــوم، القـــــیم

انیجــــــــــباالســـــــــتراتیجیةاالدارةئهاانشــــــــــااولتطـــــــــویرضــــــــــروریةبـــــــــالقیمالموجــــــــــهاوالمدفوعـــــــــة
، تجاهلهـــــــااوآلخـــــــرینتفویضـــــــهاوألیمكـــــــنالعلیـــــــااالدارةلـــــــدىاالولویـــــــاتعلـــــــىأعلـــــــىتحظـــــــى

وضــــــع اســــــتراتیجیة للعمــــــل بفعالیــــــة یعنــــــي) 2009،152(مهدي،التوجــــــه االســــــتراتیجي كمــــــا اشــــــار
ـــــــة االســـــــتراتیجیة واختیـــــــار ورســـــــم السیاســـــــا ت الخاصـــــــة بحوكمـــــــة ونشـــــــاط وحیویـــــــة وتحدیـــــــد الرؤی

تنفــــــذهاالتـــــياالســـــتراتیجیةالتوجهـــــاتتعكـــــسممـــــا ) FU,2011,1(واضـــــافالمـــــوارد البشـــــریة. 
.لألعمالومستمرمتفوقإلداءالصحیحةالسلوكیاتإلنشاءالمنظمة

ــــــین مــــــن ــــــاهیمویتب ــــــواردةالمف ــــــى وفــــــق هــــــياالســــــتراتیجیةالتوجهــــــاتمفهــــــومخصــــــائصانال عل
:)2015،146،البغدادي(االتي بحسب 

.الداخلیةوالمواردالخارجیةالبیئةوتفسیرالمعرفيالفهم-ا
وصیاغتها.المنظمةاستراتیجیةتشكیلفیهایتم-ب
ـــــة-ت بیئتهـــــافـــــيالحاصـــــلةللتغیـــــرات"تبعـــــاللمنظمـــــةالمســـــتقبليالموقـــــعالختیـــــارتحلیـــــلعملی

.معهاالمنظمةتكیفومدى، الخارجیة
.الجدیدةالمنظمةاستراتیجیةتدعموخبرةمعرفةنظمةأ-ث
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.منظمةللقیمةنشاطاتتولید-ج
ــــــىتخطــــــیط-ح فــــــيالمشــــــاركةیضــــــاأویشــــــمل. لهــــــایعمــــــلالتــــــيللمنظمــــــةالطویــــــلالمــــــدىعل

ـــــــدیماالســـــــتراتیجیةصـــــــیاغة ـــــــم تق ـــــــذها وتقیمهـــــــا ومـــــــن ث ـــــــةخطـــــــواتوتنفی القـــــــراراتتخـــــــادألعملی
.االستراتیجیة

:االستراتیجیةالتوجهاتهمیةا)1- 1(
وتـــــــأثیراالداریـــــــةالعلـــــــومفـــــــيالمعاصـــــــرةالتطــــــوراتفـــــــياالســـــــتراتیجیةالتوجهـــــــاتاهمیـــــــةتبــــــرز

التـــــيالجدیـــــدةوالفلســــفاتالمفـــــاهیموظهـــــوراالخــــرىالعلـــــومفـــــيوالمعرفیــــةالتكنولوجیـــــةالتغیــــرات
االمــــــریتطلــــــبممــــــاالحــــــاليرالعصــــــفــــــيالمنظمــــــاتتواجــــــهالتــــــيالتحــــــدیاتمــــــنعدیــــــدتبــــــرز

االدارةكفــــاءةزیــــادةفــــيتســــهمومحــــددةواضــــحةفلســــفةالــــىتســــتندمتكاملــــةاداریــــةرؤیــــةتطــــویر
ــــا متكاملــــةبمجموعــــةتزویــــدهاباســــتراتیجیةقیــــادةالــــىوتحویلهــــا، المنظمــــاتفــــيوفاعلیاتهــــاالعلی
ـــــةالمهـــــاراتمـــــن ـــــةالفكری ـــــىوالســـــعي،واالنســـــانیةوالتحلیلی ـــــةقاعـــــدةارســـــاءال تســـــاعدهامعلوماتی
ــــــاتآتوضــــــیحباالســــــتراتیجيتوجههــــــافــــــي ــــــذهااالســــــتراتیجیاتصــــــیاغةلی ،علیهــــــاوالرقابــــــةوتنفی

ــــقمــــناالدارةهــــذهتمكــــن ــــراتاهــــمواســــتیعابتمیزهــــاتحقی ــــةوالمــــؤثراتالتغی اطــــارضــــمنالبیئی
).Pearce,1987,34(والبیئةالمنظمةبینوالتوائمالتكیفحالة

ــــــي اســــــتجابته Alpkan,2005,33(واضــــــاف ــــــة التوجــــــه االســــــتراتیجي ال تتجلــــــى ف ) الــــــى ان اهمی
ـــــــي الحاضـــــــر  ـــــــي تواجـــــــه منظمـــــــات االعمـــــــال ف منظومـــــــة فحســـــــب وانمـــــــا بوصـــــــفهاللتحـــــــدیات الت

متكاملــــــــة التخــــــــاذ قــــــــرارات اســــــــتراتیجیة مســــــــتقبلیة تعكــــــــس افضــــــــل البــــــــدائل والخیــــــــارات المتاحــــــــة 
رســـــــالة راتیجي فـــــــي صـــــــیاغة یـــــــة التوجـــــــه االســـــــت) الـــــــى اهم2009،22ر(الكرخي،واشـــــــاللمنظمـــــــة.
ــــــد وصــــــیاغة وتطــــــویر المنظمــــــة  ــــــه مســــــار العمــــــل فــــــي المنظمــــــة، وتحدی اهــــــدافها، وتحدیــــــد وتوجی

الغایـــــــات واالهـــــــداف االســـــــتراتیجیة للمنظمـــــــة، وتـــــــوفیر متطلبـــــــات تحســـــــین االداء، وتحقیـــــــق نمـــــــو 
ة مـــــن ربـــــط االهـــــداف االســـــتراتیجیة لطموحـــــات اصـــــحاب االمـــــوال واالدار والتأكـــــدوتقـــــدم المنظمـــــة، 

ــــــا ــــــى االســــــتخدامات واهــــــدافهمالعلی ــــــات ال ــــــه المــــــوارد واالمكان بمصــــــلحة اعضــــــاء المنظمــــــة وتوجی
االقتصـــــــــادیة، وتوجیـــــــــه الجهـــــــــود البحثیـــــــــة لتطـــــــــویر اداء المنظمـــــــــة وتـــــــــدعیم موقفهـــــــــا التنافســـــــــي، 
والتأكــــــد مــــــن تحقیــــــق التــــــرابط بــــــین رســــــالة المنظمــــــة، واهــــــدافها ومــــــا یــــــتم وضــــــعه مــــــن سیاســــــات 

.وقواعد وانظمةالعمل 
ــــــــى أهمیتــــــــه اذب) التوجــــــــه االســــــــتراتیجي11Kaplan,2013,وضــــــــح (فــــــــي حــــــــین  یســــــــاعد عل

ــــد االولویــــات واالدوار المتوقعــــة مــــن الجهــــات فــــي النظــــام،  ــــة مرجعیــــة لقیــــاس وتأســــیستحدی مقارن
ـــــــي  ـــــــق ف ـــــــى المـــــــدى المتوســـــــط القصـــــــیر، وبنـــــــاء تواف ـــــــین مجموعـــــــات اصـــــــحاب اآلراءاالداء عل ب

لمؤامة برامجهم مع اولویات الحكومة.المختلفةالمصلحة
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:االستراتیجیةالتوجهاتبعادا)2- 1(
الـــــــــىوتعـــــــــود. الدراســـــــــةتحـــــــــتنســـــــــبیاهـــــــــياالســـــــــتراتیجیةالتوجهـــــــــاتابعـــــــــادجـــــــــذورمازالــــــــت

)Venkatraman,1989,12 (التوجــــــــــهمقــــــــــایسصــــــــــحةمــــــــــنوالتحقــــــــــقلبنــــــــــاءجهــــــــــودهفــــــــــي
ةرئیســـــــابعـــــــادســـــــتةوهـــــــياالســـــــتراتیجيالتوجـــــــهمـــــــنالمكونـــــــةاالجـــــــزاءحـــــــددإذ، االســـــــتراتیجي

ــــــــــاتشــــــــــاملةدراســــــــــةب ، والعــــــــــدائي(هــــــــــيالســــــــــتةاالبعــــــــــادوهــــــــــذه، االســــــــــتراتیجیةاإلدارةلألدبی
علـــــــــــى ذلــــــــــــكیتفـــــــــــقإذ).المخـــــــــــاطرة، و االســــــــــــتباقیة، والمســـــــــــتقبلي، والـــــــــــدفاعي، والتحلیلـــــــــــي

)Strong,2003,43 (و)Eris,2012,88(.وكالهما
لنجــــــاح المنظمـــــات وتمیزهـــــا تنافســـــیا ویتغلغـــــل فــــــي المفتـــــاح االســـــاسه االســـــتراتیجي التوجـــــیعـــــد 

وحتـــــــــى تســـــــــتطیع المنظمـــــــــات تحقیـــــــــق ابعـــــــــاد المســــــــــؤولیة كلهـــــــــا،عوامـــــــــل النجـــــــــاح التنظیمـــــــــي
ــــــــة ــــــــتج التوجــــــــه االســــــــتراتیجي،االجتماعی ــــــــد لهــــــــا ان تن ــــــــك ،الب ــــــــا لتل ــــــــا اجباری ــــــــذي یعــــــــد متطلب ال

ـــــا تنافســـــیة. ومـــــع ثـــــور  ـــــي تبحـــــث عـــــن تحقیـــــق مزای ـــــد المنظمـــــات الت ـــــا المعاصـــــرة، وتزای ة التكنولوجی
حـــــدة المنافســـــة اخـــــذت المنظمـــــات تـــــدرك شـــــیئا فشـــــیئا اهمیـــــة التوجـــــه االســـــتراتیجي ودوره كنشـــــاط 

واســـــــالیب جدیـــــــدة تحقـــــــق اداء ،الـــــــى خـــــــدماتللوصـــــــول،یمكـــــــن ان یكـــــــون منظمـــــــا، ومنهجیـــــــاإذ 
).42، 2007،رشید وكالب(افضل وتعزیز المزایا التنافسیة للمنظمة

جي الــــــذي یـــــــؤدي ی) ان المنظمــــــات تركــــــز علـــــــى التوجــــــه االســــــتراتPaauwe,2008,207اشــــــار (
هــــذا یجــــري علــــى ت وتكــــوین ثقافــــة المنظمــــة الهادفــــة تكــــوین هیاكــــل ونظــــم وممارســــابالــــى النجــــاح 

ــــــداخلي، وتوجهــــــا اســــــتراتیجیا خارجیــــــا  ــــــلالصــــــعید ال ــــــة الخارجیــــــة واصــــــحاب المصــــــالح یتمث بالبیئ
التوجـــــه ویعــــد ان تتوافــــق مـــــع االعــــراف المجتمعیــــة.مــــن حیــــث القــــوانین والتشـــــریعات التــــي یجــــب 

االســـــــتراتیجي عملیـــــــة تهـــــــدف لـــــــدعم القـــــــادة لكـــــــي یكونـــــــوا علـــــــى وعـــــــي بأهـــــــدافهم ووســـــــائلهم هـــــــو
منظمـــــــة . ویمكـــــــن للتوجــــــه االســـــــتراتیجي ان یســــــاعد المســــــاعي المنظمـــــــة فــــــي اداء عمـــــــل افضــــــل

وان یضـــــمن ،علـــــى ان تركـــــز اولویاتهـــــا فـــــي االســـــتجابة للتغیـــــرات الحادثـــــة فـــــي البیئـــــة مـــــن حولهـــــا
). 2008،30الصیرفي،(ان افراد المنظمة یعملون باتجاه تحقیق نفس االهداف 

ویمكـــــن تحدیـــــد التوجـــــه برســـــالة المنظمـــــة واهـــــدافها االســـــتراتیجیة ذات العالقـــــة المباشـــــرة االیجابیـــــة 
والبیئــــــة وتحلیــــــل المنافســــــة ومــــــا یرافقهــــــا مــــــن جوانــــــب قــــــوة منظمیــــــهقیــــــیم عوامــــــل االتجــــــاه مــــــع تب

).2010یاسین، (خر آوضعف من جانب وفرص وتهدیدات من جانب 
االهــــــداف، و الرســــــالة، و الرؤیــــــة، (المتمثلــــــة فــــــي االبعــــــادویشــــــمل التوجــــــه االســــــتراتیجي عدیــــــد مــــــن 

القیم):و 
،یحـــــدد الوجهـــــة التـــــي ترغـــــب فـــــي الوصـــــول الیهـــــاالرؤیـــــة: المســـــار المســـــتقبلي للمنظمـــــة الـــــذي -أ

والمركـــــــز الســـــــوقي الـــــــذي ینـــــــوي تحقیقـــــــه، ونوعیـــــــة القـــــــدرات واالمكانـــــــات التـــــــي تخطـــــــط لتنمیتهـــــــا 
).2008،45(الصیرفي،
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الـــــذي یمیـــــز المنظمـــــة عـــــن غیرهـــــا مـــــن المنظمـــــات، وتحـــــدد الرســـــالة هـــــي االســـــاس:الرســـــالة-ب
مجال عمل المنظمة .

ـــــة او الماالهـــــداف-ت ـــــى تحقیقـــــه : الغای ـــــذي تســـــعى المنظمـــــة ال ـــــيقصـــــد ال ـــــة ف ـــــة معین ـــــرة زمنی فت
وتركــــــز االهــــــداف علــــــى النــــــواتج والمخرجــــــات التــــــي تســــــعى المنظمــــــة ســــــنوات، 3-5تتــــــراوح بــــــین 

.ورؤاها وقیمهاالى انجازها، على ان تتسق هذه االهداف مع رسالة المنظمة
بموجبهــــا یحكمـــــون ،ع مــــاالقــــیم: هــــي مجموعـــــة الفضــــائل المتعــــارف علیهـــــا بــــین افــــراد مجتمـــــ-ج

ـــــى االشـــــیاء بالجمـــــال او  علـــــى ســـــلوك االفـــــراد او الجماعـــــات بالحســـــن او بالســـــوء،  ویحكمـــــون عل
الن الجماعـــــــــات تختلـــــــــف فــــــــــي اعرافهـــــــــا وثقافتهــــــــــا وال تكـــــــــون عامــــــــــه وملزمـــــــــة عــــــــــادة،،القـــــــــبح

عنــــد مجتمــــع غیــــر مالئــــمومعتقــــداتها ونظــــم حیاتهــــا، فمــــا هــــو مستحســــن عنــــد مجتمــــع قــــد یكــــون 
ــــى ســــلوك بانــــه معــــوج اخــــر، وقــــ اخــــرون معتــــدال غایــــة االعتــــدال فــــي حــــین یعــــدهد یحكــــم قــــوم عل
. )2010،43(یاسین،

:المساءلة-2
لــــــذا هــــــو مصــــــطلح یصــــــعب تحدیــــــد مفهــــــوم دقیــــــق لــــــه ان المســــــاءلة ) Bovens,2006,2(اشــــــار

یعنـــــي ان المســـــاءلة تحـــــدث عنـــــدما یكـــــون هنالـــــك عالقـــــة بـــــین شـــــخص او هیئـــــة او ادارة مســـــؤولة 
ــــة انجــــاز عمــــل او مهمــــة وهــــي تخضــــع لإلعــــن  شــــراف والتوجیــــه وعلیهــــا اعــــداد المعلومــــات الكامل

نهـــــا" محاســـــبة المـــــرؤوس عـــــن أتعـــــرف المســـــاءلة بو .حـــــول انجـــــاز تلـــــك المهـــــام امـــــام ذوي العالقـــــة
ادائــــه لمهامــــه الوظیفیـــــة، والمســــاءلة تــــتم عنـــــدما یكــــون هنالــــك عالقـــــات فـــــيالنتــــائج التــــي حققهــــا 

حــــد االفــــراد او المســــتویات مســــؤوال امـــــام أیكــــون إذبــــین مواقــــع متفاوتــــة فــــي المســــتویات االداریـــــة 
مســــــــــــــــتوى اداري اخــــــــــــــــر عــــــــــــــــن تصــــــــــــــــرفاته وادائــــــــــــــــه للمهــــــــــــــــام المنوطــــــــــــــــه بــــــــــــــــه "(الطروانــــــــــــــــة 

ــــــــرادتعــــــــرف بانهــــــــا " وســــــــیلة یمكــــــــن و)، 2010،68والعضــــــــایلة، منهــــــــاوالمنظمــــــــات تحمــــــــللألف
یــــؤدي ذلــــك الــــى االطمئنــــان معهــــم بــــان االمــــور تجــــري للصــــالح العــــام وفــــق إذمســــؤولیات ادائهــــم 

االهـــــــداف المرســـــــومة، وتســـــــتند الـــــــى تعظـــــــیم الممارســـــــات الجیـــــــدة، وتحجـــــــیم الممارســـــــات الســـــــیئة 
).2010،38والتعامل مع المشكالت بعدالة ومساواة (السبیعي،

ــــــي حــــــین  ــــــى المســــــؤولین عــــــن الوظــــــائف 2013،58ح،شــــــار (مصــــــلأف ) بانهــــــا" نظــــــام یوجــــــب عل
ـــــین  ـــــین او معین ـــــة بســـــواء كـــــانوا منتخب ـــــدرجات الوظیفی ـــــة ال ـــــة عـــــن المختلف ـــــاریر دوری ـــــدیم تق مـــــن تق

ــــــبانجــــــاز االعمــــــال المناطــــــة بهــــــم واالســــــتعداد لتحمــــــل المســــــؤولیة  ــــــي تترت ــــــك الت ــــــائج تل ــــــى نت عل
التقاریر.

ممـــــــــا ســـــــــبق یمكـــــــــن ان تظهـــــــــر اهمیـــــــــة المســـــــــالة ونوضـــــــــحها فیمـــــــــا اشـــــــــار الیهـــــــــا 
:) على وفق مایأتي2011،32(العمري،
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ـــــؤدي دوراألنهـــــا-1 ـــــا"ت ـــــة وتوجیههـــــا "محوری ـــــات والنشـــــاطات الیومی ـــــي تشـــــكیل العملی انهـــــا إذف
بتحقیـــــق وتـــــرتبط اهمیتهـــــالیـــــات آتمثـــــل قیمـــــة فـــــي النســـــق القیمـــــي للمجتمـــــع قبـــــل ان تكـــــون مجـــــرد 

الدیموقراطیة، الشفافیة، التمكین).(ى. ابرزها قیم اخر 
السعي الدؤوب الى تعزیز الكفاءة والفاعلیة وتحقیقها.-2
كشف التالعب والفساد بمعدل اسرع من المعتاد.-3
تأكید تطبیق مبادئ المجتمع الدیموقراطي.-4

) ان من اهم اهداف المسألة هي:2006،38(خوارشیده،في حین اكد 
: تعــــد الرقابـــة وســــیلة ســـابقة لعملیــــة المســــاءلة وســــیلة للرقابــــة والــــتحكمالمســـاءلة بوصــــفها -1

الشــــــــعور انالمســــــــاءلة علـــــــى نتــــــــائج عملیــــــــات الرقابـــــــة تشــــــــكل اداة لتوجیـــــــه الســــــــلوك،إذ تعتمـــــــد
بحصـــــول المســــــاءلة بموجــــــب نتــــــائج الرقابــــــة یفــــــرض علــــــى العــــــاملین ومتخــــــذي القــــــرارات االداریــــــة 

على قراراتهم منسقة مع الخطط المرسومة.تترتبالتي اعطاء اهتمام اكبر، لجعل النتائج 
ان وجـــــــود المســـــــاءلة حســـــــن ادارة یضـــــــمن : المســـــــاءلة بوصـــــــفها نوعـــــــا" مـــــــن الضـــــــمان-2

ـــــك  ـــــتم ذل ـــــي بالعـــــاملین، وی ـــــرانهم او مـــــن هـــــم ف ـــــة، ســـــواء للمـــــدیرین مـــــن اق ـــــق المســـــاءلة االفقی تحقی
مستواهم االداري انفسهم.

ــــة للتحســــین المســــتمر-3 ــــق المســــاءلة : وهــــيالمســــاءلة بوصــــفها عملی ــــة لتحقی نتیجــــة حتمی
لتشـــــخیص مـــــواطن ادةتكـــــون اداة لخفـــــض الســـــلبیة فـــــي االداء ومحاولـــــة جـــــإذللهـــــدفین الســـــابقین، 

ــــــة اســــــتغاللها  ــــــوة وكیفی ــــــان مــــــواطن الق ــــــوة ومعرفــــــة عوامــــــل القصــــــور فــــــي االداء وبی الضــــــعف والق
وتوظیفها لتحقیق نتائج ایجابیة.

:یأتيبما) 2013،125(جوهر ورضوان،قدمهعلى وفق مامبادى المساءلة وتتضمن 
ــــــد ان تعتمــــــد المســــــاءلة:الشــــــفافیة-1 ــــــوافر المعلومــــــات بشــــــكل الب ــــــى الشــــــفافیة العامــــــة وت عل

فوري.
والنتــــــــائج كلهــــــــا نشــــــــطة والعملیــــــــات لأل: بمعنــــــــى ان المســــــــاءلة تكــــــــون شــــــــاملة الشــــــــمولیة-2

المهمة.
التـــــي قطعتهـــــا علـــــى : الـــــذي یعكـــــس مـــــدى التـــــزام المنظمـــــات واعضـــــائها بالتعهـــــدات االلتـــــزام-3

نفسها.
ــــــة-4 ــــــى المرون ــــــذي یركــــــز عل : اي یســــــتجیب نظــــــام المســــــاءلة للتغیــــــرات المتوقعــــــة حــــــدوثها ال

كثر من الماضي.أالمستقبل 
ـــــد القـــــادر، ـــــي خضـــــوع صـــــناع القـــــرار فـــــي الحكومـــــة للمســـــاءلة 2012،32واضـــــاف (عب ) انهـــــا تعن

ــــــى محاســــــبة المســــــؤولین عــــــن ادارتهــــــم و،مــــــن الجمهــــــور ــــــدرة عل ــــــى الق للمــــــوارد العامــــــة ترمــــــز ال
:ما یأتيالمساءلة تتمثل فیعدیدة أللیةتصنیفاتوتبرزحمایة الصالح العام، ك
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ــــــة-ا ــــــذي فــــــي محاســــــبة نفســــــه بنفســــــه:المســــــاءلة التنفیذی ،مســــــؤولیة الجهــــــاز الحكــــــومي التنفی
وتضمن سالمة الجهاز التنفیذي.،سبل اداریة ووسائل تضبط العمل االداريب

الـــــدور الـــــذي یؤدیـــــه البرلمـــــان فـــــي تنفیـــــذ الحكومـــــة والرقابـــــة علیهـــــا، : المســـــاءلة التشـــــریعیة-ب
حیان كثیرة لضمان استقامة سیر العمل الحكومي.أومعارضتها في 

ـــــــوم بضـــــــبط جهـــــــاز العمـــــــل الحكـــــــوميالمســـــــاءلة القضـــــــائیة-ت ـــــــوانین مـــــــن ب،: تق ـــــــق الق تطبی
وباســــــــتقاللیة تامـــــــــة مـــــــــن دون تـــــــــدخل ،القضــــــــاة فـــــــــي النزاعـــــــــات والــــــــدعاوي المعروضـــــــــة علیهـــــــــا

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.
الوســــائل المتاحــــةب: یقصــــد بهــــا ســــلطة الــــراي العــــام فــــي الرقابــــة المســــاءلة بالســــلطة الرابعــــة-ث
مثل منظمات المجتمع ووسائل االعالم وغیرها.من

یفیـــــة اســـــتخدامهم بانهـــــا " وســـــیلة تـــــتم عبرهـــــا متابعـــــة العـــــاملین عـــــن ك)2012،49ي،بالراســـــواشار(
ـــــیهم وهـــــي وســـــیلة للتأكـــــد مـــــن تحمـــــل العـــــاملین  ـــــة ال للصـــــالحیات والســـــلطات والمســـــؤولیات الموكل

."للمتطلبات المتوقعة إلداء ادوارهم وفق ما هو محدد ومتفق علیه
المهمــــــة فــــــي تطبیــــــق حوكمــــــة المــــــوارد تطبیــــــق المســــــاءلة یعــــــد مــــــن المؤشــــــرات الباحــــــث ان یجـــــدو 

الفســــاد وتــــوخي المســــؤولین الحــــذر فــــي اعمــــالهم ممــــا یــــؤدي الــــى البشــــریة فــــي كشــــف التالعــــب او
و،حمایـــــة المصـــــالح العامـــــة بشـــــكل اكثـــــر فعالیـــــة، وســـــیادة العـــــدل والمســـــاواة بـــــین افـــــراد المنظمـــــة

لیات تحسین العمل وتحقیق االنضباط.آحد أترتبط المساءلة بتقویم االداء وانها 

:الشفافیة-3
ــــــــــذي حــــــــــاولوا بیــــــــــان مفهــــــــــوم الشــــــــــفافیة اذ  ،(الطــــــــــوخياشــــــــــاربــــــــــرز عدیــــــــــد مــــــــــن البــــــــــاحثین ال

ــــــى الشــــــفافیة بــــــأن تعمــــــل اإلدارة فــــــي بیــــــت مــــــن زجــــــاج كــــــل مــــــا )116,2002 مكشــــــوف فیــــــهإل
باإلفصــــــــاح دارة العامــــــــة والمنظمــــــــات الخاصــــــــة للعــــــــاملین والجمهــــــــور، فهــــــــي التــــــــزام منظمــــــــات اإل
ـــــــــي ممارســـــــــة أعمالهـــــــــا  ـــــــــة والوضـــــــــوح ف واكـــــــــد ،مـــــــــع خضـــــــــوعها للمســـــــــاءلة والمحاســـــــــبةوالعالنی

)(Vincke,2003,32ــــــــــي العمــــــــــلأب ــــــــــیض الغمــــــــــوض او الســــــــــریة  ف ــــــــــوفیر ،نهــــــــــا نق ــــــــــي ت وتعن
المعلومــــــات الكاملــــــة عــــــن االنشــــــطة العاملــــــة للصــــــحافة والــــــرأي العــــــام والمــــــواطنین الــــــراغبین فــــــي 

ســــواء االطــــالع علــــى اعمــــال الحكومــــة ومــــا یتعلــــق بهــــا مــــن جوانــــب ایجابیــــة او ســــلبیة علــــى حــــد
دون اخفــــــــاء، و یتضــــــــح ان الشــــــــفافیة تتعلــــــــق بجــــــــانبین االول یتعلــــــــق بوضــــــــوح االجــــــــراءات مــــــــن 

عـــــــرض المعلومـــــــات والبیانـــــــات الخاصـــــــة بالوحـــــــدات والمؤسســـــــات السیاســـــــیة و وصـــــــحة مصـــــــداقیة 
واالقتصـــــــــادیة واالجتماعیـــــــــة الخاصـــــــــة والعامـــــــــة ووضـــــــــوح العالقـــــــــات فیمـــــــــا بینهـــــــــا مـــــــــن حیـــــــــث 

للوصـــــول للغایـــــات واالهـــــداف المعلنـــــة مســـــبقا، فـــــي حـــــین یتعلـــــق والتنفیـــــذ) ،التخطـــــیط، والتمویـــــل(
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ــــــي  ــــــب االول وحقهــــــم ف ــــــدمها الجان ــــــي یق ــــــة مــــــن الخــــــدمات الت ــــــاني بعالقــــــة ذوي العالق ــــــب الث الجان
الحصول والوصول للمعلومات الصحیحة والحقیقیة في الوقت المناسب.

الصــــــــراحة" كالهمــــــــا بــــــــأن الشــــــــفافیة هــــــــي ) Graham,Amos,&Plumptre,2003,6(واكــــــــد
نظــــرهموجهــــاتعــــنبصــــراحةالتحــــدثفــــيالقــــدرةالعــــاملینلــــدىیكــــونإذوالمكاشــــفة،والمواجــــه

ـــــــبوعـــــــدم ـــــــىوالعمـــــــلمواجهتهـــــــاوانمـــــــاالمزعجـــــــة،اوالحساســـــــةالمســـــــائلتجن ـــــــروححلهـــــــاعل ب
ــــــدالخــــــوفعــــــن"بعیــــــداالواحــــــدالفریــــــق " بانهــــــا)2007،46،الراشــــــدي(واشــــــار. والعقــــــابوالتهدی
ـــــوفر ـــــداولهاالالزمـــــةالمعلومـــــاتت ـــــةالمقـــــروءةاالعـــــالمبوســـــائلت والتصـــــرفوالمســـــموعةوالمكتوب

االولالمقــــــامفــــــيالشــــــفافیةتعنــــــي) 200723,،العــــــزاوي(علــــــى وفــــــق .علنیــــــةمكشــــــوفةبطریقــــــة
الحاكمــــــةوالضــــــوابطالقانونیــــــةاالســــــسباتبــــــاعوتنفیــــــذالقــــــرارواتخــــــاذصــــــنععملیــــــاتتكــــــونان

ســـــــوفالـــــــذینلهـــــــؤالءكاملــــــةبحریـــــــةمتاحـــــــةوالمعلومـــــــاتالبیانــــــاتتكـــــــونانتعنـــــــيو ، المعلنــــــة
ــــــىذاتتكــــــونالتوفیرهــــــاالواجــــــبالمعلومــــــاتانیهيالبــــــدومــــــنالقــــــرارات،بهــــــذهیتــــــأثرون معن

.المتخصصینلغیرواالستیعابالفهموسهلةواضحةتكنلمان
أن القــــــرارات المتخـــــــذة تــــــتم بطریقــــــة تتبــــــع القواعـــــــد )UNSCAP,2009,23(تعنــــــي علــــــى وفــــــق 

ــــوائح.  ــــك ممــــاوالل ــــا ویمكــــن الوصــــول إلیهــــا مباشــــرًة ألولئ ــــي أیًضــــا أن المعلومــــات متاحــــة مجاًن یعن
ــــــة  ــــــوفیر معلومــــــات كافی ــــــتم ت ــــــه ی ــــــي أیًضــــــا أن ــــــرارات وتطبیقهــــــا. و یعن ــــــذین ســــــیتأثرون بهــــــذه الق ال

قالل كقــــــــیم تنظیمیــــــــة. یعــــــــد نشــــــــر االحتــــــــرام والحریــــــــة واالســــــــتمــــــــن ثــــــــمالخصوصــــــــیة، و اءوأنهــــــــ
ـــــة جمیعهـــــاالمعلومـــــات فـــــي أنحـــــاء المنظمـــــة ـــــوفیر خـــــدمات ومنتجـــــات عالی ـــــة لت ـــــالغ األهمی أمـــــًرا ب

الـــــىالوصـــــولحریـــــةنهـــــاأب)201269,، مـــــرزوق(وضـــــححـــــینفـــــيالمنظمـــــة.زبـــــائنالجـــــودة ل
ــــــيیقابلهــــــا،ومــــــاالمعلومــــــات ــــــةمــــــنالمفهــــــومویعن ــــــة: اخــــــرىزاوی مناقشــــــةفــــــيوالوضــــــوحالعلنی

هــــذاویعنــــي، العــــامالمجــــالفــــيالعمــــلمفــــرداتبشــــانالمعلومــــاتتــــداولوحریــــة، الموضــــوعات
المجتمعیـــــــةوالعملیـــــــاتالمنظمـــــــاتوتفـــــــتحللمعلومـــــــات،الحـــــــرالتـــــــدفقعلـــــــىتقـــــــومالشـــــــفافیةان

) Kaplan,2013شــــــــار (أو . ومراقبتهــــــــالتفهمهــــــــاالكافیــــــــةالمعلومــــــــاتوتتــــــــاحللمهتمــــــــینمباشــــــــرة
االنفتـــــاح والوضــــــوح فــــــي عملیـــــة صــــــنع القــــــرار وتخصـــــیص المــــــوارد، اذ تحتــــــاج انهـــــا تشــــــیر الــــــى

.المنظمات نظم لصنع القرارات الشفافة، ووضع المیزانیات، وتتبع النفقات
) أن 2008،125(الشــــمري، اشــــار الیهــــا ممــــا ســــبق یمكــــن ان تظهــــر اهمیــــة الشــــفافیة وفیمــــا

ــــدأ الشــــفافیة اإلداریــــة  تســــمح إذوآثــــار ایجابیــــة فــــي بیئــــة العمــــل فــــي المنظمــــات اهمیــــةلتطبیــــق مب
ـــــیم األداء للعـــــاملین  ـــــة فـــــي تقی ـــــق العدال ـــــارات المتاحـــــة وتحقی ـــــى الخی بتوعیـــــة األفـــــراد واطالعهـــــم عل

ـــــوح،  تســـــاعد الشـــــفافیة فـــــي ازالـــــة ضـــــبابیة المعلومـــــات ووالوصـــــول إلـــــى مـــــا یعـــــرف بالنظـــــام المفت
،االجتهــــــاد الشخصــــــي فــــــي تفســــــیر االنظمــــــةوتبســــــیط االجــــــراءات واالنجــــــاز بســــــرعة بعیــــــدًا عــــــن 
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ــــــائج عنــــــدما یكــــــون أداء األعمــــــال  وتقــــــوم بترســــــیخ قــــــیم التعــــــارف وتضــــــافر الجهــــــود ووضــــــوح النت
:)20114,،قرداغي(یأتيفیماواقلیمیةومحلیةعالمیةبأهمیةالشفافیةوتحظىجماعیًا.

.الفسادعلىوالقضاءوالضبابیةالغموضتقلیل-ا
المتاحـــــةالخیـــــاراتعلـــــىواطالعهـــــمالمـــــواطنینحـــــقتلبیـــــةمـــــنبـــــالقراراتالمعنیـــــینتمكـــــین-ب

.الدیموقراطیةوتحقیقاالداءتقییمعملیاتوتسهیل
.العامللصالحوالوالءواالنتماءوالنزاهةبالموضوعیةتتصفقیاداتاختیار-ت
.والمسؤولینالمصالحواصحابالمواطنینبینلالتصالمفتوحةقناةایجاد-ث

):55-93، 2014،كریمابو(لذا یمكن ان نجد اهمیة الشفافیة على وفق 
ــــــىالقضــــــاءفــــــيوالمســــــاهمةالغمــــــوضتقلیــــــل-1 ــــــىالشــــــفافیةانعــــــدامإذ یــــــؤديالفســــــاد،عل ال

.التشریعاتغموض
خارجهــــــااوالمنظمـــــةداخـــــلمـــــنســـــواءبهـــــا،المعنیـــــینوتمكـــــینالصـــــادرةالقـــــراراتتمكـــــن-2

.فیهاالتأثیرفي
.المعلوماتفيمشاركتهمبوالمعرفةالفهمفيالعامةحقوقتلبیة-3
ـــــاتالعملیـــــاتادارةفهـــــمفـــــيالمســـــاعدةتقـــــدیم-4 المـــــواطنینوعیـــــةتبتســـــمحوالداخلیـــــةوالبیان

.المتاحةالخیاراتعلىواطالعهم
:یأتياهمیتها فیما ) 246، 2014(االحمدي،ویؤكد

.المستدامةوالتنمیةاالدارياالصالحتحقیق-1
.المنظماتفياالداريالفسادعلىالقضاء-2
.بهاوینهضالتنمویةاالهدافیخدمالشفافیةتطبیق-3
.والمنظماتالمجتمعافرادبینالثقةیعزز-4
تعنـــــــيفهـــــــيالحوكمـــــــةتطبیـــــــقفـــــــيالمهمـــــــةالمؤشـــــــراتمـــــــنتعـــــــدالشـــــــفافیةانالباحـــــــثیجـــــــدو 

ــــــــوانینوضــــــــوح ــــــــاتواتاحــــــــةواالنظمــــــــةالق ــــــــىالوصــــــــولوحریــــــــة،والمعلومــــــــاتالبیان ــــــــواتلاال قن
ترمــــــــز الــــــــى حــــــــق المــــــــواطنین فــــــــي التعــــــــرف واالطــــــــالع علــــــــى ، و ذلــــــــكتخــــــــصالتــــــــي مختلفــــــــةال

القتصـــــــادیة العامـــــــة المصـــــــدر المعلومـــــــات الضـــــــروریة والموثوقـــــــة، وتعـــــــد الحكومـــــــة والمؤسســـــــات ا
لهـــــــذه المعلومـــــــات ویجـــــــب نشـــــــرها واطـــــــالع المـــــــواطنین علیهـــــــا بطریقـــــــة علنیـــــــة ودوریـــــــة الـــــــرئیس 

.وتقلیص الفساد من جهة اخرى،توسیع دائرة المشاركة والرقابة من جهةل

:تولید المعلومات-4
ــــــدلتحدیــــــد مفهــــــوم  ــــــي تولی ــــــاهیم الت معلومــــــات المــــــوارد البشــــــریة البــــــد مــــــن اســــــتعراض بعــــــض المف

نهـــــــــا" أ) ب1995،254تناولــــــــت تحدیــــــــد هــــــــذا المفهــــــــوم وااللمــــــــام بجوانبــــــــه. فقــــــــد عــــــــرف (فجــــــــان،
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االنســـــــان او اآلالت او كلیهمـــــــا بهـــــــدف بوســـــــاطةمجموعـــــــة مـــــــن االجـــــــراءات التـــــــي یـــــــتم تنفیـــــــذها 
التـــــي تســـــتخدمها فـــــي التخطـــــیط واتخـــــاذ تحویـــــل البیانـــــات الـــــى معلومـــــات وایصـــــالها الـــــى الجهـــــات

ــــــیم االداء فــــــي الزمــــــان والمكــــــان المالئمــــــین وبال ــــــرارات والرقابــــــة والتنســــــیق وتقی كمیــــــة والنوعیــــــة الق
نهــــــــا "االجــــــــراء النظــــــــامي لجمــــــــعأ) بAkinyokum&Uzoka,1997,28(المطلــــــــوبین". واشــــــــار

وارد البشریة".في المنظمة حول المالمعلومات المطلوبة وخزنها وادامتها واسترجاعها
ـــــب، نهـــــا " الوظیفـــــة االساســـــیة للنظـــــام الفرعـــــي للمـــــوارد البشـــــریة أ) ب1998،68فـــــي حـــــین اكـــــد (نای

ـــــي یحتاجهـــــا حـــــول المـــــوظفین ـــــة احتیاجـــــات ادارة المـــــوارد البشـــــریة مـــــن المعلومـــــات الت ـــــك لتلبی وذل
، وألغــــــراض تخطــــــیط وتنظــــــیم المــــــوارد البشــــــریة وتقیــــــیم ادائهــــــا علــــــى مســــــتوى المنظمــــــة".جمیعــــــا"

) بانـــــه" نظـــــام معلومــــــات المـــــوارد البشـــــریة فــــــي Mcleod Raymond,1998,447واضـــــافة (
الهیكــــــــل التنظیمــــــــي وحــــــــدة تنظیمیــــــــة تضــــــــم افــــــــرادا یقومــــــــون بتشــــــــغیل بیانــــــــات المــــــــوارد البشــــــــریة 

ـــــر الحاســـــوب". واوضـــــح ( ـــــات الحاســـــوب وغی ) بانـــــه " Roberts bill,1998,3باســـــتخدام تقنی
همـــــة حـــــول العـــــاملین فـــــي موقـــــع مركـــــزي وســـــهل مومـــــات النظـــــام ذو قاعـــــدة بیانـــــات تحـــــتفظ بالمعل

بهم".التي تتصلالوصول، فضال عن المعلومات الشخصیة المهمة
" طریقــــــة نظامیــــــة لتخــــــزین البیانــــــات ) بــــــأن تولیــــــد المعلومــــــات Kanthawongs,2003,1واكــــــد (

ـــــرارات، وتقـــــدیم  ـــــي التخطـــــیط واتخـــــاذ الق ـــــرد مســـــتخدم بهـــــدف المســـــاعدة ف والمعلومـــــات عـــــن كـــــل ف
تقــــاریر كاملــــة عــــن كـــــل نشــــاط یقــــوم بـــــه یخــــدم اهــــداف المنظمــــة، وهـــــو مجموعــــة مــــن المكونـــــات 
ـــــــة، تشـــــــمل جمـــــــع وخـــــــزن وتحلیـــــــل ومعالجـــــــة واســـــــترجاع  التـــــــي تعمـــــــل بصـــــــورة منتظمـــــــة ومتفاعل

ــــــقبیانــــــات والمعلومــــــات ال بــــــالموارد البشــــــریة وادارتهــــــا وتهیئتهــــــا امــــــام المســــــتفیدین مــــــن التــــــي تتعل
المــــــــدیرین ومتخــــــــذي القــــــــرار، لمســــــــاعدتهم فــــــــي اتخــــــــاذ القــــــــرارات فــــــــي مجــــــــال تخطــــــــیط المــــــــوارد 

واســــــتقطابها وتعیینهــــــا وتعویضـــــها وتــــــدریبها وتطویرهــــــا وتقیـــــیم ادائهــــــا بكفــــــاءة وفاعلیــــــة، البشـــــریة،
علــــــــى سلســــــــلة مــــــــن قواعــــــــد البیانــــــــات والتطبیقــــــــات لخــــــــزن المعلومــــــــات ا"ســــــــبویكــــــــون ذلــــــــك محو 

حول الموارد البشریة". وتصنیفها وتحلیلها واسترجاعها ونشرها 
) انـــــــه یـــــــتم تولیـــــــد المعلومـــــــات فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب، والمعلومـــــــات Kaplan,2013,3ضـــــــح (وو 

ذ اجـــــــراءات واتخـــــــا،الدقیقـــــــة تمكـــــــن اصـــــــحاب المصـــــــلحة علـــــــى جعـــــــل السیاســـــــات مبلغـــــــة االدلـــــــة
ــــــدما ال ــــــتم اســــــتیفاء االهــــــداف والمعــــــاییرعن ــــــرارتهــــــم. اذ ی فــــــي جمــــــیعهمالمعلومــــــات صــــــناع الق

وتســـــاعد نظـــــم المعلومـــــات .، علـــــى مســـــتوى السیاســـــات والبـــــرامج واالدارةجمیعهـــــاانحـــــاء المنظمـــــة
وبقـــــــدر الدقــــــــة ،االداریـــــــة علـــــــى تـــــــوفیر المعلومـــــــات الالزمـــــــة التخـــــــاذ القـــــــرارات بكفـــــــاءة وفعالیـــــــة
ممــــا یــــؤدي ذلــــكوالشــــمولیة والتوقیــــت فــــي تقــــدیم المعلومــــات التــــي تزیــــد مــــن كفــــاءة تلــــك القــــرارات 

).Fawzi,2013,413داء (الى تحسین األ
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طریقــــــة نظامیــــــة علــــــى انــــــهتولیــــــد المعلومــــــاتالباحــــــث ممــــــا تقــــــدم یمكــــــن تأكیــــــد ان نظــــــام یجــــــدو 
ـــــل،وتصـــــنیف،وخـــــزن،لجمـــــع ـــــات التـــــي ی،وتحلی جـــــري الحصـــــول علیهـــــا مـــــن كـــــل وعـــــرض البیان

ــــــي مجــــــال المــــــوارد  ــــــرارات ف ــــــى التخطــــــیط واتخــــــاذ الق ــــــرار عل فــــــرد مســــــتخدم لمســــــاعدة متخــــــذي الق
هــــذا النظــــام بطبیعتــــه ارتباطــــا وثیقــــا بنظــــام تقیــــیم اداء العــــاملین یــــرتبطو ،البشــــریة داخــــل المنظمــــة

ســـــــین تحقیـــــــق اهـــــــداف المنظمـــــــة وتحألغـــــــراضیســـــــهل مـــــــن تطـــــــویر دوره وبنائـــــــه وادامتـــــــه ألنـــــــه
فاعلیتها وكفاءتها.

:الكفاءة-5
) ان الكفــــــاءة تعنــــــي الدرجــــــة التــــــي یصــــــل فیهــــــا الفــــــرد او المنظمــــــة 2002،411(مصــــــطفى،بــــــین

شــــیر الــــى المــــدى الــــذي یحــــدد قیمــــة یوالــــى تحقیــــق االهــــداف المخطــــط لهــــا بدقــــة وفعالیــــة عالیــــة،
علـــــــــى وفـــــــــقوتعنـــــــــي الكفــــــــاءة . هــــــــدر او ضـــــــــیاعوجـــــــــوددون مـــــــــنالمــــــــوارد البشـــــــــریة والمالیــــــــة

)Bryane Michael,2004,32-46شیاء بشكل جید".نها" عمل األأ) ب
هــــــــــو: "االســــــــــتخدام للكفــــــــــاءة. فــــــــــإن تعریــــــــــف إدارة المــــــــــوارد البشــــــــــریةStone,2005,4)وفًقــــــــــا (

المثمــــــــر لألشــــــــخاص لتحقیــــــــق األهــــــــداف االســــــــتراتیجیة للمنظمــــــــة وتلبیــــــــة احتیاجــــــــات المــــــــوظفین 
البشــــــریة یعكــــــس ویــــــوازن بــــــین جوانــــــب الكفــــــاءة فــــــي إدارة هــــــذا التعریــــــف إلدارة المــــــوارد، الفردیــــــة"

األفراد في المنظمات.
یشــــمل مفهــــوم الكفــــاءة فــــي ســــیاق الحوكمــــة أیًضــــا االســــتخدام المســــتدام للمــــوارد الطبیعیــــة وحمایــــة 

یعكـــــــس المعنـــــــى النهـــــــائي إلدارة و علـــــــى المســـــــتوى التنظیمـــــــي ،)UNESCAP,2009,32البیئـــــــة (
یمكـــــــن تعریـــــــف إذ ،)Opatha, 2010,15(وفًقـــــــا لــــــــ.ظـــــــرةالمـــــــوارد البشـــــــریة أیًضـــــــا نفـــــــس الن

) لتحقیــــــق أهــــــداف المنظمــــــة علــــــى أنــــــه إدارة HRاالســــــتخدام الكــــــفء والفعــــــال للمــــــوارد البشــــــریة (
یغطي هذا التعریف أیًضا عناصر فعالیة وكفاءة الحوكمة. و ). HRMالموارد البشریة (

إلـــــى الصـــــورة للوصـــــولتعنـــــي الكفـــــاءة مـــــدى تحقیـــــق النظـــــام لألهـــــداف التـــــي أنشـــــئ مـــــن أجلهـــــا و 
الواقعیـــــــة لمـــــــا تحقـــــــق ومقارنـــــــة ذلـــــــك مـــــــع مـــــــا هـــــــو مســـــــتهدف تحقیقـــــــه فـــــــي مـــــــدة زمنیـــــــة معینـــــــة 

بـــــین الكفـــــاءة والفاعلیـــــة یـــــقوتأسیســـــًا علـــــى مـــــا ســـــبق ذكـــــره یمكـــــن التفر ، )201128,(إســـــماعیل،
ــــــة هــــــي اســــــتغالل ــــــول إن الفعالی ــــــق األهــــــداف المرســــــومة أي إنهــــــا فنق المــــــوارد المتاحــــــة فــــــي تحقی

ــــــي اتبعــــــت ــــــوغ النتــــــائج فــــــي حــــــین تــــــرتبط الكفــــــاءة بالوســــــائل الت ــــــى هــــــذه تخــــــتص ببل الوصــــــول إل
النتائج.

ــــــى وجــــــود كفــــــاءة عالیــــــة تتضــــــمن اطــــــار الحوكمــــــة فــــــي 2012،33(فتحــــــي،اكــــــد فــــــي حــــــین ) ال
یجـــــــــب ان یكـــــــــون متناســـــــــقا مـــــــــع احكـــــــــام القـــــــــانون، وان تصـــــــــاغ و تعزیـــــــــز شـــــــــفافیتها وكفاءتهـــــــــا، 
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ـــــن المســـــؤولیات بوضـــــوح وتقســـــم مـــــا ـــــة المختلفـــــة ول بـــــین الســـــلطات االشـــــرافیة والتنظیمیـــــة والتنفیذی
كفاءة التطبیق. بیحدث ذلك اال 

(الكفـــــــاءة :) والتـــــــي هـــــــيBryane,2004) و(2005،63انـــــــواع الكفـــــــاءة وفقـــــــا ل(ســـــــلمي،وتبـــــــرز 
الكفــــــــاءة النوعیــــــــة، الكفــــــــاءة الممتــــــــدة والمستعرضــــــــة،كفــــــــاءة الخاصــــــــة اوالفردیــــــــة والجماعیــــــــة، ال

)  الـــــــى ان الكفـــــــاءة Kline,1992,709شـــــــار (أاالســـــــتراتیجیة، الكفـــــــاءة التنظیمیـــــــة). فـــــــي حـــــــین 
كفاءة استخدام الموارد).:(كفاءة االداء، كفاءة االتصال،أبعاد یمكن ان تحدد

بــــــــین زة التنافســـــــیة االكثـــــــر حســـــــما مـــــــاالباحـــــــث ان الكفـــــــاءة الیـــــــوم اضـــــــحت تمثــــــــل المیـــــــیجـــــــد و 
المنظمـــــــات، فالكفـــــــاءة هـــــــي التـــــــي تصـــــــنع التفـــــــوق، ویمثـــــــل مفهـــــــوم الكفـــــــاءة معیـــــــار الرشـــــــد فـــــــي 

استخدام الموارد البشریة والمادیة والمالیة والمعلوماتیة المتاحة .
:(المساواة)العدالة -6

الـــــــــــى ادارك ) العدالــــــــــة التنظیمیــــــــــة بانهــــــــــا مفهــــــــــوم یشــــــــــیرGreenberg,1990,582ویعــــــــــرف (
ك تــــــأثیرا علــــــى النتــــــائج التنظیمیــــــة راولهــــــذا االد،العـــــاملین لمــــــدى معــــــاملتهم بعدالــــــة فــــــي المنظمــــــة

.والرضا الوظیفي،مثل االلتزام
العدالـــــة التنظیمیـــــة تظهـــــر منظومـــــة القـــــیم االجتماعیـــــة واالخالقیـــــة والدینیـــــة وتحـــــدد طـــــرق التفاعـــــل 

امــــــــــــــــــا ). 2004،15اونــــــــــــــــــة، والنضــــــــــــــــــج االخالقــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــاملین (الفهــــــــــــــــــداوي و القط
)Tatum,2008,297ــــــأثیر أ) ب ــــــة فــــــي وظــــــائفهم وت ــــــة المعامل نهــــــا مــــــدى احســــــاس العــــــاملین لعدال

خرجات التنظیمیة.مذلك على عدید من ال
بانهــــــا تعنــــــي عدالــــــة المعاملــــــة التــــــي یتلقهــــــا المــــــوظفین مــــــن االدارة )2012،55واشــــــار (الزبیــــــدي،

فئــــــات، او بشــــــكل عدالــــــة االجــــــراءات المطبقــــــة العلیــــــا ســــــواء اكانــــــت بشــــــكل توزیــــــع االجــــــور والمكا
ـــــي ـــــى المســـــتوى الشخصـــــي،توزیـــــع االجـــــورف عدالـــــة او،المعلومـــــاتياو،او عدالـــــة المعاملـــــة عل

تقویم االداء.
:ببین هماتعود لسالتي) الى اهمیة العدالةBrockner,2002,59وقد اشار(

للتنبؤ بما یعاملوا به مستقبال.یستخدمون الموظفین ادراك العدالة الحالیة في المنظمة -ا
ـــــون-ب لمـــــدى ا"وجـــــود العدالـــــة مؤشـــــر یعـــــد و ،نهم جـــــزء مـــــن المنظمـــــةأاالدراك بـــــیحـــــاول الموظف

قبولهم وتقدیرهم من ادارة المنظمة.
:) وهي312-2016،313وفقا ل (الذبحاوي، و وهنالك ابعاد للعدالة التنظیمیة

:العدالة التوزیعیة)1- 6(
نهـــــــا تعمـــــــل علـــــــى مـــــــنح التخصیصـــــــات ویطلـــــــق علـــــــى العدالـــــــة التنظیمیـــــــة العدالـــــــة التوزیعیـــــــة أل
إذوالعدالــــــة التوزیعیــــــة مهتمــــــة بحقیقــــــة ،للــــــبعض او الحصــــــول علــــــى بعــــــض النتــــــائج دون غیــــــرهم

، والتمیــــــز بتوزیــــــع النتــــــائج فــــــي موقــــــع جمیعــــــا" بالمســــــتوى نفســــــهال یــــــتم التعامــــــل مــــــع المــــــوظفین
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قیقـــــــة النظـــــــام حالعدالـــــــة التوزیعیـــــــة فـــــــي المنظمـــــــة وتبـــــــین)، Cropanzano,2007,37العمـــــــل (
الـــــى مــــدى متابعـــــة االدارة العلیـــــا فــــي نظـــــام عــــادل لتوزیـــــع االجـــــور و ،التــــوزیعي للرواتـــــب واالجــــور

بذله الموظف من جهد ووقت.ب مع ماسوالمكافئات تتنا
ـــــــة التوزیعیـــــــة وادراك  ـــــــي مقارنـــــــة نســـــــبة مـــــــا یحصـــــــل علیـــــــه مـــــــن مـــــــدخالت بالموظـــــــف بالعدال والت

،فأنهــــــا تحــــــدد ادراك الموظــــــف حــــــول الترقیــــــة،تتســــــاوى مــــــع مــــــدخالت ومخرجــــــات موظــــــف اخــــــر
.)Hooshmand & Moghimi,2011,555والمتشابهة بالنتائج (،جور المدفوعةواأل

:العدالة االجرائیة)2- 6(
ــــادل االجتمــــاعي ــــة مــــوردا مهمــــا فــــي التب ــــة االجرائی ــــة اهمیــــة ،تعــــد العدال ــــة االجرائی وتكتســــب العدال

ة بالنســــبة للمــــوظفین ألنهــــا تخــــتص باتخــــاذ قــــرارات توزیــــع النــــواتج، ممــــا یؤكــــد لهــــم احتمــــال العدالــــ
هم فـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــعورهم بقیمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذات فـــــــــــــــــــي النتـــــــــــــــــــائج بعیـــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــدى ممـــــــــــــــــــا یســـــــــــــــــــ

)Paterson،Green&Cary,2002,401).
حدیـــــــــد توزیـــــــــع النتـــــــــائج او ) انهـــــــــا عدالـــــــــة االجـــــــــراءات المتبعــــــــة فـــــــــي تDolan,2004,3(جــــــــدوی

وتوضــــــح العدالــــــة االجرائیــــــة الــــــى المســــــاواة فــــــي االجــــــراءات الرســــــمیة التــــــي تقــــــوم المخصصــــــات.
) .Asgari,2008,230علیها قرارات المنظمة من حیث تعلقها بالموظفین (

العدالة التفاعلیة:)3- 6(
نهــــا " درجــــة شــــعور الموظــــف بعدالــــة المعاملــــة أ) بRobert & Angelo,2001,302اشــــار (

ــــه  ــــة توجــــدو .لإلجــــراءاتاالنســــانیة التــــي یحصــــل علیهــــا عنــــد تطبیق ــــة التفاعلی صــــلة مباشــــرة للعدال
ـــــة،  ـــــب االنســـــاني للممارســـــات التنظیمی ـــــي حـــــین تخـــــتصمـــــع الجان ـــــة ف ـــــة واالجرائی ـــــة التوزیعی العدال

اإلدارةبـــــفــــراد واالتصــــال الشخصــــي فالعدالــــة التفاعلیــــة تركــــز علـــــى ســــلوكیات اال،بعمــــل المنظمــــة
والعدالـــــــة . Johnson,2007,30)العلیـــــــا للمنظمـــــــة علـــــــى عكـــــــس العدالـــــــة التوزیعیـــــــة واالجرائیـــــــة (

ــــــي یتلقاهــــــا الموظــــــف مــــــن المســــــؤول المباشــــــر ــــــة الشخصــــــیة الت ــــــة هــــــي المعامل وتعــــــرف ،التفاعلی
والمتعلقـــــــة بالســـــــمة العدالـــــــة التفاعلیـــــــة علـــــــى انهـــــــا الطریقـــــــة التـــــــي تعامـــــــل االدارة مســـــــتلم العدالـــــــة 

).Hooshmand & Moghimi,2011,555االنسانیة والممارسات التنظیمیة (
احســــــاس المــــــوظفین فهــــــي تعبــــــر عــــــنتعــــــد العدالــــــة التفاعلیــــــة البعــــــد الثالــــــث للعدالــــــة التنظیمیــــــة و 

ـــــــــــیهم االجـــــــــــراءات الرســـــــــــمیة  ـــــــــــة التـــــــــــي یحصـــــــــــلون علیهـــــــــــا عنـــــــــــدما تطبـــــــــــق عل بعدالـــــــــــة المعامل
). 2013،413(السكر،

درجـــــة تطبـــــق السیاســـــات واالجـــــراءات علـــــى ة) ان العدالـــــة تشـــــیر الـــــى ایـــــKaplan,2013كـــــد (أو 
) ان العدالــــــة تســــــتند الــــــى جملــــــة مــــــن المقومــــــات االساســــــیة 201330,فــــــرج، ،(اكــــــدو الجمیــــــع.
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ـــــىوالمهمـــــة، اذ تقـــــوم ـــــة عادلـــــة تركـــــز عل رغبـــــة العـــــاملین فـــــي المنظمـــــات بالحصـــــول علـــــى معامل
ـــــة مـــــع االخـــــرین،  ـــــة عادلـــــة مقارن ـــــذا تعتمـــــدعلـــــى اعتقـــــاد الموظـــــف بانـــــه یعامـــــل معامل مقومـــــات ل

العدالـــــة التنظیمیـــــة واسســـــها علـــــى حقیقـــــة المقارنـــــات التـــــي یمكـــــن بناؤهـــــا اســـــتنادا الـــــى مقتضـــــیات 
هـــــذه المقومـــــات فـــــي كیفیـــــة ادراك إذ تصـــــبالداري، الدافعیـــــة والتحفیـــــز فـــــي الســـــلوك التنظیمـــــي وا

حسب الصیغة االداریة لتشكیل العدالة.بالموظفین للعدالة التنظیمیة في منظماتهم 

:االستجابة-7
ـــــتم اتخاذهـــــا مـــــن المنظمـــــة  ـــــي ی ـــــرارات الت ـــــي الق ـــــة لتعن ـــــرات الداخلی ـــــین الشـــــركة مـــــع التغی ـــــق ب لتوفی

) تعنـــي 2010،51موســـى،علـــى وفـــق (.Pearce & Robinson, 1998,22)والخارجیـــة (
ـــــي مالئـــــم یـــــتم  ـــــدیم المنظمـــــات الحكومیـــــة لخـــــدماتها فیـــــهاالســـــتجابة ضـــــرورة وضـــــع اطـــــار زمن تق

ممـــــا دون اي اســـــتثناء مـــــنالمنظمـــــات مـــــن خدمـــــة الجمیـــــعهحتـــــى تـــــتمكن هـــــذ،والقیـــــام بأعمالهـــــا
ــــــرارات والعمل ــــــین ردة فعــــــل المجتمــــــع تجــــــاه الق ــــــي ضــــــرورة وجــــــود درجــــــة مــــــن التفاعــــــل ب ــــــات یعن ی

وسرعة التفاعل مع التغذیة الراجعة من هذا المجتمع لتعدیل عملیات التقنیة او القرارات.
) ان االســــــــتجابة هــــــــي قــــــــدرة المنظمــــــــة علــــــــى االســــــــتجابة لالحتیاجــــــــات Kaplan,2013واشــــــــار (

االســـــتجابة تعنـــــي ســـــعي الـــــى ان) 33، 2013اكـــــد (مطیـــــر، و .كافـــــةاالنســـــانیة علـــــى المســـــتویات
ــــــــع مــــــــن لهــــــــم مصــــــــلحة فیهــــــــا.المنظمــــــــات والعملیــــــــا اف  واضــــــــت المجتمعیــــــــة إلــــــــى خدمــــــــة جمی

)Guidance,2015,1 تحقیـــــــــق فیـــــــــه) بـــــــــان االســـــــــتجابة هـــــــــي " مـــــــــنهج اداري تـــــــــروم المنظمـــــــــة
االســـــــتجابة للمتغیـــــــرات الحاصـــــــلة فـــــــي بیئـــــــة الخارجیـــــــة ومواجهتهـــــــا مـــــــن باهـــــــدافها االســـــــتراتیجیة 

ــــــــــي تتمتــــــــــع بهــــــــــا المنظمــــــــــة". ــــــــــدرات والمــــــــــوارد الت االســــــــــتجابة مــــــــــن قبــــــــــل وتعــــــــــرف خــــــــــالل الق
)Borui,2014,4 علـــــــى انهـــــــا " العملیـــــــة التـــــــي تســـــــاعد المنظمـــــــة علـــــــى اكتســـــــاب القـــــــدرة علـــــــى (

ــــم یقتصــــر األ ــــة التــــي تواجههــــا". ول ــــأقلم مــــن الضــــغوط الخارجی ــــى المنظمــــة فالت ــــل مــــر عل حســــب ب
داة لمعرفــــــــة االنشــــــــطة والتطبیقــــــــات والتقنیــــــــات التــــــــي تســــــــتخدم فــــــــي ادارة اســــــــتخدمتها الشــــــــركات أ

ــــــــات الجمــــــــعالمعلو  ــــــــي تتضــــــــمن عملی ــــــــل، واســــــــتخدام المعلومــــــــات،مــــــــات الت االعــــــــالن، و ،والتحلی
التعرف على المنافسین. فیهاوردود الفعل التي یتم 

) (Madjdi & Husing,2011,15-17كمــــا اشــــارالمراحــــل االساســــیة لالســــتجابةتحــــددو 
:على وفق ما یأتي

الــــى قــــراءة فــــي هــــذه المرحلــــةلمنظمــــةتحتــــاج االمرحلــــة االولــــى: فهــــم الحاجــــة الــــى التغیــــر:-أ
دقیقــــــة للبیئــــــة الداخلیــــــة والخارجیــــــة وفهمهــــــا فهمــــــا معمقــــــا ومــــــا هــــــو موقــــــف المنظمــــــة الحــــــالي اي 

البــــد مــــن وجــــود فریــــق خــــاص لــــذاالمكــــان الــــذي تتواجــــد فیــــه فــــي مرحلــــة االخطــــاء او االضــــطراب 
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ــــة اهــــم االحــــداث او المشــــ ــــة واثــــركالتلفحــــص البیئــــة بصــــورة عامــــة لمعرف هــــذه المشــــاكل المعوق
ــــتم . وجمیعهــــاعلــــى المنظمــــات ــــادة ی ــــة اجــــراء حالــــة مــــن التغییــــر وان تنــــتهج القی فــــي هــــذه المرحل

فــــــي المنظمــــــة نهجــــــا اســــــتراتیجیا واضــــــحا ومفهومــــــا ووضــــــع اســــــتراتیجیة التحــــــول التــــــي یمكــــــن ان 
تسهم في حل هذه المشكلة.

ـــــة: االستكشـــــاف االســـــتراتیجیة ووضـــــع التصـــــورات:-ب ـــــة الثانی فـــــي تقـــــوم المنظمـــــاتالمرحل
زیـــــادة المعرفـــــة االســـــتراتیجیة وااللمـــــام لهـــــذه المرحلـــــة بـــــإجراء عدیـــــد مـــــن التحلـــــیالت االســـــتراتیجیة 

ـــــأهم ـــــي تنشـــــأ لفهـــــمب ـــــق الرؤیـــــة المشـــــكالت الت ـــــتم تحقی ـــــف ی الوضـــــع وصـــــیاغة فهـــــم افضـــــل. وكی
وضــــع فــــي هــــذه المرحلــــةویــــتم وكیفیــــة االنتقــــال مــــن النظــــام الحــــالي الــــى النظــــام المرغــــوب فیــــه. 

یقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق لـــــــذاو ،التخطـــــــیط االســـــــتراتیجي االولـــــــي للتحـــــــول واستكشـــــــاف البیئـــــــة الجدیـــــــدة
وضـــــع نمـــــاذج االعمـــــال بدیلـــــة واســـــتراتیجیة علـــــى وفـــــق المنظمـــــة ان تطـــــور اعمالهـــــا المســـــتقبلیة 

ــــــدما فیهــــــا. وتصــــــبح هــــــذه الخطــــــة االســــــتراتیجیة اســــــاس للخطــــــة االســــــتراتیجیة  ــــــة والمضــــــي ق بدیل
وان تكون مرنة.لمتغیرات البیئیة بشكل مستمر على وفق االتي تعدلساسیة اال
ــــذ االســــتراتیجیة-ت ــــة: تنفی ــــة الثالث ــــةیــــتم:المرحل وآلیــــات فــــي هــــذه المرحلــــة وضــــع نظــــم الرؤی

ـــــــى واقـــــــع جدیـــــــد ووضـــــــع اهـــــــم االجـــــــراءات التـــــــي تحویلهـــــــا  مـــــــع الخطـــــــة االســـــــتراتیجیة  تـــــــتالءمال
ـــــذ هـــــذه الخطـــــة تأخـــــذ المنظمـــــة ولللمنظمـــــة  ـــــى المســـــتوى جمیعهـــــاالمبـــــادرات االســـــتراتیجیةتنفی عل

ل والعمـــــــل علـــــــى وحـــــــدة االعمـــــــال داخــــــــعمـــــــل التشـــــــاركي بـــــــین اعضـــــــاء المنظمــــــــة التنظیمـــــــي وال
جمیعــــــا تقســــــم الخطــــــط علــــــى اعضــــــاء المنظمــــــةإذ الجدیــــــدة التنظــــــیم وعنــــــد وضــــــع االســــــتراتیجیة

یجیة الجدیدة.تنفیذ نماذج االعمال الجدیدة التي وضعت استنادا للخطط االستراتوذلك ل
تقــــوم المنظمــــة فــــي هــــذه المرحلــــة بالرصــــد البیئــــي المرحلــــة الرابعــــة: التعــــدیل االســــتراتیجي:-ث

یعتمــــــد معرفــــــة االداء الــــــداخلي للمنظمــــــة للمعرفــــــة نتــــــائج التنفیــــــذ الخــــــاص باالســــــتراتیجیة الجدیــــــدة 
ردة الفعــــل هــــذا االداء علــــى االســــتراتیجیة الجدیــــدة والبــــد مــــن اتخــــاذ اجــــراءات محــــددة بنــــاء علــــى 

یها مشاكل انیة.فالتي قد یحدث لخارجي والعمل على تحدید االنشطةالداخلي وا
اذ تمیـــــل مـــــن الناحیـــــة النظریـــــة ا،عـــــد ضـــــروریا بحـــــد ذاتهـــــتكلهـــــاالباحـــــث ان هـــــذه المبـــــادئ یجـــــدو 

یتوقـــــــفوان ،الـــــــى ان تكـــــــون متبادلـــــــة الـــــــدعم واالعتمـــــــاد وتعمـــــــل علـــــــى وفـــــــق منظومـــــــة واحـــــــدة
ــــى اآل ــــي القطــــاعین یجســــدخــــر وبالنتیجــــة منهمــــا عل مجمــــوع تفاعلهــــا وترابطهــــا مفهــــوم الحوكمــــة ف

ویــــوفر ،القاعــــدة االساســــیة لهــــذه المبــــادئ الشــــفافیةلــــذا تعــــد،العــــام والخــــاص) فــــي المستشــــفیات(
االنفتــــــاح وتســــــهیل الوصــــــول للمعلومــــــات بالكمیــــــة والكیفیــــــة والوقــــــت المناســــــب امكانیــــــة المشــــــاركة 

ان المعلومــــــات والمعرفــــــة فــــــي الوقــــــت ســــــاسلمشــــــاركة بالســــــلطة علــــــى ااي امكانیــــــة ا،بالمعلومــــــة
أن الشــــــــفافیة هــــــــي الــــــــركن االســــــــاسفضــــــــال عــــــــن ،الحاضــــــــر هــــــــي احــــــــدى مصــــــــادر الســــــــلطة

،فالشـــــــفافیة والمســـــــاءلة مفهومـــــــان متـــــــداخالن بعالقــــــة تبادلیـــــــة یعـــــــزز احـــــــدهما االخـــــــر،للمســــــاءلة
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ن أســـــــریع وموثـــــــوق بشـــــــامكانیـــــــة الحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات بشـــــــكل عـــــــدممـــــــن دون الشـــــــفافیة 
یكـــــــون مـــــــن الصـــــــعب بمكـــــــان وضـــــــع كیانـــــــات الوحـــــــدة الصـــــــحیة ولـــــــذا،القـــــــرارات ونوعیـــــــة االداء

ــــــم ،وال تكتســــــب الشــــــفافیة قیمــــــة اال بوجــــــود عنصــــــر المســــــاءلة،موضــــــوع المســــــاءلة بمعنــــــى مــــــا ل
اســـــتعمال المـــــوارد وعواقـــــب الفشـــــل فـــــي بلـــــوغ االهـــــداف بتكـــــن هنـــــاك مســـــاءلة اي الیـــــات االبـــــالغ 

لى صعید االداء فلن تكن هنالك شفافیة. المحددة ع
ــــــائج الســــــلوكیة یجــــــدو  ــــــد مــــــن النت ــــــرتبط بعدی ــــــة ت ــــــر العادل ــــــرارات غی ــــــة صــــــنع الق الباحــــــث ان عملی

ــــــدني اداء المنظمــــــة ككــــــلمــــــن الســــــلبیة  ــــــل ت ــــــوظیفي،مث ــــــص الرضــــــا ال ــــــاض االنتمــــــاء ،ونق وانخف
ضعف ابعاد العدالة في المنظمة.لالتنظیمي 

المشاركة:-8
) أن المشـــــــاركة تعنــــــــي دعـــــــوة المــــــــدیر لمرؤوســـــــیه وااللتقــــــــاء بهــــــــم 208، 1995(كنعــــــــان، اشـــــــار

ــــــول  ــــــى افضــــــل الحل ــــــة الوصــــــول إل ــــــي تواجهــــــه، وتحلیلهــــــا ومحاول ــــــة الت لمناقشــــــة المشــــــاكل اإلداری
الممكنــــة لهــــا، ممــــا یخلــــق الثقــــة لــــدیهم إلشــــراك المــــدیر لهــــم فــــي وضــــع الحلــــول المالئمــــة للمشــــاكل 

ــــة ــــد .اإلداری ) إلــــى أن مشــــاركة األعضــــاء مــــع اإلدارة فــــي almbert, 1995, 57وضــــح (لق
ــــــى ــــــااتجاهــــــاتهم وتكشــــــف عــــــن تقــــــدیرهم ألو عملیــــــة صــــــنع القــــــرار تســــــاعد فــــــي التعــــــرف عل ت لوی

الخدمات فضًال عن ذلك فهي توفر فرص التعارف والتواصل بین اإلدارة واألعضاء.
اما مباشرة ،اتخاذ القرار) بانها حق الجمیع في المشاركة في UNDP,1997,13(في حین أكد

مؤسسات شرعیة وسیطة تمثل مصالحهم، وتركز المشاركة الرحبة على حریة التجمع ساطة او بو 
وحریة الحدیث وعلى توفر القدرات للمشاركة البناءة.

في قراطیة تشرك كل من یتأثر بالقرار) إلى أن المنظمات الدیم102، 2005(مرسي، ووضح
ممیزات عدیدة تترتب على إشراك العاملین في اتخاذ القرارات فكلما تبرزعملیة اعداده، واتخاذه، إذ 

شترك العاملین في القرار كانت أقدر على فهم أزادت اآلراء كان القرار أقرب إلى الصواب وكلما 
نها " عملیة أ) ب2011،32ونجد ان (عوض،مغزاه وهدفه ویكونون أكثر تأییدًا له وتحمسًا لتنفیذه.

عقلیا ووجدانیا) مع الجماعة التي یعمل معها بطریقة تمكنه من تعبئة جهوده وطاقاته (تفاعل الفرد 
لتحقیق االهداف المشتركة وتحمل المسؤولیة بوعي واندفاع ذاتي في ظل معطیات البیئة التي تعمل 

المنظمة فیها. 
ــــــذین یعملــــــون مــــــن الصــــــوت والمشــــــاركة همــــــا بــــــأن ) Kaplan,2013(اشــــــار و  اشــــــراك االفــــــراد ال

ویعــــــــرف البنــــــــك ومصــــــــالحهم المجموعــــــــة االكبــــــــر.،خــــــــالل المنظمــــــــات التــــــــي تمثــــــــل مصــــــــالحهم
ــــــى االفــــــراد  ــــــدولي المشــــــاركة بأنهــــــا (عملیــــــة صــــــنع القــــــرار وحــــــل المشــــــكالت التــــــي تتضــــــمن عل ال
والمجموعــــــات الــــــذین یمثلــــــون المصــــــالح المتنوعــــــة والخبــــــرات ووجهــــــات النظــــــر المختلفــــــة لصــــــالح 
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بـــــالقرارات التـــــي یتخـــــذونها واإلجـــــراءات التـــــي تتبـــــع التنفیـــــذ  (الـــــدلیل التشـــــاركي جمیعـــــا"لمتـــــأثرینا
.)2014،13في التخطیط االستراتیجي، وزارة تطویر القطاع العام، 

:بما یأتي) 2015،13(شلبي،جاء به وفق ماعلى اهمیة وفوائد المشاركة وتبرز
تبرز مشاركة المرؤوسین في صناعة القرارات االداریة بالمنظمة من حیث جعل القرارات اكثر -1

اقتناع.بواقعیة واكثر قبوال للتنفیذ لمن شارك في صنعها وعن رغبته 
دعــــوة المــــوظفین او العــــاملین للمشــــاركة فــــي صــــنع القــــرار احــــدى الوســــائل التــــي تعــــین تعــــد-1

ـــــــى ســـــــد الحاجـــــــات النفســـــــیة ـــــــدراتهم وتتوســـــــع مـــــــداركهم االدارة عل للمـــــــوظفین والعـــــــاملین فتنمـــــــو ق
ویتحملون نصیبا من المسؤولیة.

ــــــرار ووضــــــع السیاســــــات بقیمــــــتهم یشــــــعر-2 افســــــاح المجــــــال امــــــام المرؤوســــــین فــــــي صــــــنع الق
ــــــي طــــــرح االفكــــــار التــــــي مــــــن شــــــانها ان تعمــــــل علــــــى  وانســــــانیتهم ویســــــاعدهم علــــــى االجتهــــــاد ف

تحسین ظروف العمل والحد من الصراعات.
یجــــــابي فــــــي زیــــــادة إتــــــؤمن المشــــــاركة مزیــــــدا مــــــن االنســــــجام فــــــي جــــــو العمــــــل ولهــــــا تــــــأثیر -3

االنتاج.
تعــــــــد مشــــــــاركة العــــــــاملین فــــــــي صــــــــنع القــــــــرارات وســــــــیلة فعالــــــــة لتحســــــــین اداء المنظمــــــــة اذا -4

ارتبطت بتنوع الحوافز كالحوافز الجماعیة في فرق العمل.
بممارســــة عــــدد مــــن التــــأثیر فــــي عملهــــم فیهــــاانهــــا عملیــــة یســــمح للعــــاملین بتعنــــي المشــــاركة كمــــا 

ــــون فیهــــا ــــي یعمل ــــي ظــــرو ،وفــــي الظــــروف الت ــــراد ف ــــي وعــــاطفي لألف ــــدماج عقل ف اذ تعــــد عملیــــة ان
(حمد وشـــــــاكر،تحقیـــــــق اهـــــــدافها ومقاســـــــمة المســـــــؤولیةالجماعـــــــة التـــــــي تســـــــعى الـــــــى تشـــــــجیعهم ل

:یأتي) المشاركة الى نوعین وكما 2009،88وقسمت (ریب اهللا،).2011،9
: هــــــي التــــــي تتمثــــــل فــــــي المناقشــــــات واالجتماعــــــات الدوریــــــة والنــــــدوات ركة المباشــــــرةالمشــــــا-ا

بـــــداء وجهـــــة نظـــــرهم واشـــــراكهم فـــــي صـــــناعة القـــــرارات التـــــي ألالتـــــي تعقـــــدها االدارة مـــــع االعضـــــاء 
یصدرها المجلس.

ـــــر المباشـــــرة-ب فـــــي صـــــناعة جمیعـــــا"االعضـــــاءشـــــراكإلتتـــــیح : وهـــــي التـــــي الالمشـــــاركة غی
القرار اال الذین لهم عضویة الدائمة في مجالس االدارة ولجان العمل واللجان االستشاریة.

:على وفق ما یأتي)2018،24الشلمة،(فیما وضحهوتتضح المشاركة 
مما یؤدي الى االخالص في العمل والتفاني.بأهمیتهمالشعور نعاملیالتعطي -1
مـــــــن الضـــــــروریات المختلفـــــــةالمســـــــتویات االداریـــــــةي االخـــــــرین فـــــــي أویعـــــــد االسترشـــــــاد بـــــــر -2

.شيءمن هو خبیر في كل ال یوجدالالزمة في عملیة صنع القرار ضمن المرور بانه 
تعمـــــل المشـــــاركة علـــــى تحقیـــــق الثقـــــة المتبادلـــــة بـــــین القیـــــادة والعـــــاملین فـــــي المنظمـــــة علـــــى -3

انها تؤدي الى اقامة عالقات انسانیة جیدة.
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ســــــهولة التوجیــــــه بعــــــد ان تقــــــل الحاجــــــة لتوســــــیع نطــــــاق الرقابــــــة مــــــن مزایــــــا المشــــــاركة هــــــو -4
لشعورهم بالمسؤولیة.

تســــاعد المشــــاركة علــــى توزیــــع المســــؤولیة فــــال تقــــع نتائجهــــا علــــى كاهــــل عامــــل واحــــد بعینــــه -5
.)201712,الدلي،(بل یتقاسمها الجمیع بغض النظر عن طبیعتها.

یــــــــرتبط بالمشـــــــاركة الفعالــــــــة مــــــــن المـــــــوارد البشــــــــریةالباحــــــــث ان تطبیـــــــق الجیــــــــد لحوكمــــــــةیجـــــــدو 
ــــــات، وضــــــرورة وجــــــود قاعــــــدة معلومــــــات واضــــــحة فیمــــــا  ــــــك الطلب ــــــین بتطبیقهــــــا وتفهمهــــــم لتل المعن

ــــــــأدوارهم  ــــــــام ب ــــــــق بالتوجیهــــــــات االســــــــتراتیجیة للمنظمــــــــة مــــــــع تمكــــــــنهم مــــــــن القی ــــــــى یتعل ــــــــق عل وف
امكانیاتهم المتاحة.

: نماذج حوكمة الموارد البشریةعاشرا
المختلفـــــة التـــــي تغطـــــي بشـــــكل كبیـــــر وشـــــامل الجوانـــــب عت نمـــــاذج حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة وضـــــ

ارادت التخفیف من خطر العنصر البشري.التي تحتاج الى اهتمام المنظمات بها اذا ما
) بینــــــــت ان نمــــــــاذج حوكمــــــــة المـــــــــوارد Delloitte,2013,5شــــــــركة االستشــــــــارات (علــــــــى وفــــــــق 

،وكیفیــــــــة اتخــــــــاذ القــــــــرارات،تحدیــــــــد اولویــــــــات العمــــــــلالبشــــــــریة یمكنهــــــــا ان تحــــــــدد كیــــــــف یجــــــــري 
واســــلوب االتصــــاالت فــــي ارجــــاء المنظمــــة كافــــة. ویعــــرف نمــــاذج حوكمــــة المــــوارد البشــــریة بانهـــــا 

یـــــتم ادارتهـــــا إذمـــــن ان المـــــوارد البشـــــریةللتأكـــــد" النظـــــام الـــــذي ینبغـــــي علـــــى المنظمـــــات اعتمـــــاده 
Charlesر المـــــوارد البشـــــریة (بشـــــكل مناســـــب ومراقبتهـــــا بالطریقـــــة التـــــي تخفـــــف مـــــن مخـــــاط

Saliba,2014,12(.نمـــــــاذج لحوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة الـــــــى تعزیـــــــز الحوكمـــــــة وضـــــــع ویـــــــؤدي
ــــــة وظیفــــــة المــــــوارد البشــــــریة،فــــــي المنظمــــــات ــــــى اهمی تأثیرهــــــا، فضــــــال عــــــنوتســــــلیط الضــــــوء عل

ـــــــرارات اسیضـــــــمناذ ،وعالقتهـــــــا مـــــــع االنشـــــــطة التنظیمیـــــــة االخـــــــرى ـــــــقاالطـــــــار ان الق ـــــــي تتعل لت
بممارســـــــات ادارة المـــــــوارد البشـــــــریة تحكـــــــم علـــــــى اعلـــــــى مســـــــتوى ممـــــــا یعـــــــزز مصـــــــداقیة المـــــــوارد 
البشــــــریة واالدارة، و یمكــــــن الطــــــار حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة ان یوضــــــح اهمیــــــة هیاكــــــل المــــــوارد 

).2017،80الدلي،(البشریة التي تتضمن االلتزام بالسیاسات والعملیات واالجراءات 
ــــــدة لحو نمــــــاذج وتبــــــرز ــــــدلي،كمــــــة المــــــوارد البشــــــریة  كمــــــا اكــــــدها كالهمــــــا عدی و 80)،2017(ال
:ما یأتيمنها154-166)،2019(محمد،

Mercer,2003):(انموذج شركة -1

اســــــــــتراتیجیةبــــــــــینیوضــــــــــح العالقــــــــــة ) 6رقــــــــــم (الشــــــــــكلفــــــــــي) 81-83، 2017(الــــــــــدلي،اشـــــــــار
ـــــــي ،رأس المـــــــال البشـــــــريواســـــــتراتیجیةاألعمـــــــال ـــــــة للمـــــــوارد البشـــــــریة الت واالســـــــتراتیجیات الوظیفی

ــــاتي للمــــوارد البشــــریة ــــي األنمــــوذج العملی ــــؤثر ف ــــالغ نظــــام الحوكمــــة ت ــــي هــــي لیســــت ، وٕاب هــــدفاالت
ألهـــــداف االســـــتراتیجیة بـــــل أنهـــــا مـــــدخل مـــــنظم لـــــإلدارة تمكـــــن الوظیفـــــة علـــــى إنجـــــاز ا،اســـــتراتیجیا

ـــــةوالعملیا ـــــؤطر حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة بشـــــكل ویقـــــع. تی ـــــي ت األنمـــــوذج فـــــي مقدمـــــة النمـــــاذج الت
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ًوُیعــــــزى تبنــــــي هــــــذا األنمــــــوذج أن معظــــــم قــــــادة المــــــوارد البشــــــریة لــــــم تكــــــن تفكــــــر رســــــمیا،صــــــریح
مرادفـــــــاحتــــــى فــــــي حالـــــــة وجــــــوده كــــــان ،إذ تعمــــــل بــــــاألنموذج ضـــــــمنیا،حــــــول وظیفــــــة الحوكمـــــــة

ذلــــك فــــإن أنمــــوذج عــــن فضــــال. تحســــین القیــــادة ووظیفــــة اإلدارةیاقضــــامتناســــیابــــااللتزام ومقترنــــا
ـــــة اســـــتباقیة بعـــــد أن  ـــــذ مهامـــــه بطریق ـــــا اقتصـــــرهحوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة ینف ـــــذها تفاعلی ـــــى تنفی عل

مضـــــــامین هـــــــذا األنمـــــــوذج هـــــــو اقتـــــــراح الكیفیـــــــة التـــــــي یـــــــتم فیهـــــــا إضـــــــفاء الطـــــــابع ).رد الفعـــــــل(
ـــــى حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة ـــــ،الرســـــمي عل ف یمكـــــن للحوكمـــــة الصـــــریحة أن تســـــاعد ویعـــــرض كی

.لتحسین األداء الوظیفي والمساهمةالمدیر التنفیذي للموارد البشریة في كشف الفرص 
وكذلك من مضامین هذا األنموذج هو اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة :

؟لبشریة في وظیفة الموارد البشریة. ما هو أنموذج حوكمة الموارد ا1
؟ف تدار النشاطات في هذه المجاالتالموارد البشریة ؟ كی. ما مجاالت تركیز 2
ـــــى المخـــــاطرة3 ـــــذاتي،. كیـــــف تعمـــــل فلســـــفة الوظیفـــــة عل ومالءمـــــة تفـــــویض الســـــلطة ،والحكـــــم ال

؟مع األعمال
؟المالیةومساءلتهم. كیف یعمل القادة على فهم مؤتمنیهم 4
؟الحوكمة الفاعلیة وأداء الوظیفة. كیف یراقب مجلس5

فقــــد حــــددت العناصــــر األساســــیة التــــي یجــــب علــــى المنظمــــة تبنیهــــا ،كــــزات هــــذا األنمــــوذجأمــــا مرت
وفعالیــــــة ،الهیكــــــل والمســــــاءلة(إذا مـــــا ُأریــــــد بنــــــاء حوكمــــــة مــــــوارد بشــــــریة صــــــریحة ورســــــمیة وهــــــي 

.)ومراقبة األداء،وأنشطة اإلدارة الجوهریة،ومبادئهاووصف فلسفة العملیات،المجلس
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مراقبة األداء وتحدیده

التنظیمیةاالستراتیجیةتصطف حوكمة الموارد البشریة مع یةكیف)6الشكل (یمثل 
Source: Mercer، (2003)، Why HR Governance Matters : Managing the HR

Function for Superior Performance، P.2 .

یــــــتم تحدیـــــــد ووصــــــف العناصـــــــر الخمســــــة األساســـــــیة التـــــــي ینبغــــــي إدراجهـــــــا فــــــي نظـــــــام حوكمـــــــة 
المـــــــوارد البشـــــــریة فـــــــي الجـــــــدول. وتمكـــــــن هـــــــذه العناصـــــــر القـــــــادة الـــــــوظیفیین مـــــــن إدارة مجـــــــاالت 

ــــــى نحــــــو فعــــــال. فــــــي حــــــین  ه بعضــــــعــــــن هــــــذه العناصــــــر بعضــــــها تمیــــــز التركیــــــز والمســــــاءلة عل
یح كــــل عنصــــر علــــى حــــدة وتطــــویره لــــیحكم بشــــكل ممــــا یعنــــي أنــــه یجــــب توضــــ،وتتــــرابط،االخــــر

). علـــى الــــرغم مـــن التعقیــــد الظـــاهر لحوكمــــة Heslop et al. 2003, 3صـــریح وفعـــال (
تقـــــدیم أربعـــــة أركـــــان ب) " Moor,2011وفقًـــــا (،یمكـــــن لـــــإلدارة تبســـــیط العملیـــــة،المـــــوارد البشـــــریة

ســــــات والتقیــــــد بهـــــــا أساســــــیة كإطــــــار للحوكمــــــة: تطـــــــویر سیاســــــات المــــــوارد البشــــــریة وتنفیـــــــذ السیا
مـــــــن بوصـــــــفها جـــــــزءا"تمثیـــــــل خبـــــــرة المـــــــوارد البشـــــــریة وتأكیـــــــد،ومراجعـــــــة وتحـــــــدیث السیاســـــــات

مجموعة المهارات الخاصة بمجلس اإلدارة ".

ستراتیجیة ا

األعمال

ستراتیجیة رأس المال ا
:البشري

، إدارة و سنحكم كیف 
تحفیز القوى العاملة 

تنفیذ ھاالتي یمكن
العمل؟ستراتیجیةا

ستراتیجیة وظیفة الموارد ا
:البشریة 

القیمة تقدیم كیف یمكننا 
مساھمة الالمتوقعة و

؟للمنظمة

مصادر ال

سوف التيما األنشطة
/ أنفسنا بانقوم بھ

والبعض اآلخر ال؟

بنیة التحتیة ال

ما القدرات الالزمة 
ستراتیجیةالتحقیق 

الموارد البشریة في؟

التكنولوجیاالعملیة

التنظیماألفراد

الحوكمة 

وظیفة قیادة كیف یمكننا 
وإدارة االستثمارات ذات 

الصلة؟

االنموذج العملیاتي للموارد البشریة
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الموارد البشریةة) العناصر الجوهریة في نظام حوكم21الجدول (
الوصفالعناصر

مع اصحاب المصالحیضع تصمیم لمجلس االدارة وعالقتهالهیكل والمساءلة

یربط الهیكل وفاعلیة مجالس االدارة واصحاب المصالحالمجالس الفاعلة

یصــــف مــــدى التســــامح مــــع المخــــاطر ومــــدخل تفــــویض الصــــالحیات والمســــتویات الفلسفة ومبادئ العملیات
المتوقعة من االستقاللیة في االدارة على مستوى الوحدات او الموقع الجغرافي

جوهریةنشاطات وادارة 
هذه النشاطات تطویر استراتیجیة الموارد البشریة وتخطیط االعمال والرقابة تشتمل 

وبرامجهـا وتخصـیص المـوارد البشـریة وتطـویر كـوادر المـوارد المكافآتعلى خطط 
البشریة والتعاقب القیادي

ة طــــــر مقــــــاییس لتقیــــــیم وتواصــــــل وظــــــائف الفاعلیــــــة العملیاتیــــــة والمطابقــــــأوضــــــع داءمراقبة األ
والمساهمة الى نجاح االعمال

)Mercer,2003المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على دراسة (
فـــــي الوقـــــت لتحدیـــــد الكیفیـــــة التـــــي تمكـــــن المجلـــــس اســـــتثماراهیكـــــل حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریةیعـــــد 

ــــــق  ــــــس فــــــي تســــــریع تنفیــــــذ تطبی ــــــه لتمكــــــین المجل للمــــــوارد البشــــــریة المنظمیــــــةمــــــن اســــــتكمال عمل
.الجدیدة وتسلیم برامج عدیدة للموظف الجدید

ــــــى أن مــــــدخل وظیفــــــة المــــــوارد البشــــــریة إلنشــــــاء هیكــــــل الحوكمــــــة وعملیــــــة Mercerلقــــــد أشــــــار إل
تحفیـــــز مجلـــــس المنظمـــــات إلعـــــادة النظـــــر فـــــي هیكلهـــــا الخـــــاص وعملیـــــات األعمـــــال هـــــو مؤشـــــر 

. استراتیجیة في المنظمةألعمالبوصفه شریكا" مهم لوضع الموارد البشریة 
تهیكل المجلس، والسلوك، والبروتوكوال) 22( الجدولیظهر 

تهیكل االجتماعات والبروتوكوالفاعلیة المجلسالهیكل واألدوار والمساءلة
ما المجاالت التي تحتاج إلى × 

تركیز اهتمام المجلس ؟
إعطاء مجاالت التركیز، أفضل × 

الخدمات في المجلس ؟
یشارك مباشرة في العمل من × 

على كل مجال من مجاالت 
، وما أدوارهم؟زالتركی
للمجلس المیثاق األساسما × 

واللجان ؟
اآللیات الرسمیة إلشراك ما × 

الفریق + كیف سنقوم بتقییم فاعلیة 
والفرق الفرعیة ؟

+ كیف یمكننا تحدید ما إذا كانت 
عملیة حوكمة الموارد البشریة حققت 

الغرض األصلي ؟
+ ما هي اآللیة المستخدمة لجمع 
اآلراء حول فاعلیة حوكمة الموارد 

البشریة ؟

؟وتاریخه@ مكان االجتماع
في وترتیبه@ ما  أساس، الهیكل

جدول األعمال ؟
الطریق ؟@ ما قواعد

@ ما عملیة صنع القرار التي 
نستخدمها ؟ من یصنع القرارات ؟

@ ما القضایا التي یتم تناولها في 
كل اجتماع ؟ بانتظام ؟ سنویا ؟

ر جدول األعمال قبل @ من یدی
إثنائها وبعدها ؟في واالجتماعات 
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اآلخرین من قادة الموارد البشریة / 
المدیرین وأصحاب مصلحة 
األعمال في أنشطة حوكمة الموارد 

البشریة ؟
)2017و (الدلي،(Mercer,2008)من إعداد الباحث باالعتماد على دراسة المصدر: 

فـــــي المـــــوارد البشـــــریة هـــــو تأســـــیس هیكـــــل مرئیـــــاویعـــــد األنمـــــوذج أن المخـــــاطر التنظیمیـــــة األكثـــــر 
أنظمـــــة تمكـــــین تـــــؤثر مباشـــــرة فـــــي قـــــدرة مجـــــالس الحوكمـــــة إلنجـــــاز بلجنـــــة رســـــمي لـــــتحكم بفعالیـــــة 

التــــــــزام اصــــــــحاب ،التقانــــــــة،قابلیــــــــة قیــــــــادة المــــــــدیر التنفیــــــــذي للمــــــــوارد البشــــــــریة(العمــــــــل وتشــــــــمل 
.)رقابة العملیة وٕادارتها،اتصال الموظف،المصلحة

عنـــــد التحـــــرك نحـــــو األســـــواق متزایـــــدااألنمـــــوذج أن التعقیـــــد فـــــي عملیـــــات األعمـــــال ســـــیكون یجـــــدو 
إذ تمتلـــــك المنظمـــــات محـــــرك حاســـــم للنجـــــاح وهـــــو الكیفیـــــة التـــــي یكونـــــون فیهـــــا فعـــــالین ،العالمیـــــة

. إذ إن أنمــــــــوذج حوكمــــــــة اییرومتــــــــى تســــــــتخدم المعــــــــ،ومتــــــــى تســــــــتخدم المرونــــــــة،لرفــــــــع المــــــــوارد
ـــــي یـــــتم  ـــــى إیقـــــاف عمفیهـــــاالمـــــوارد البشـــــریة هـــــو اآللیـــــة الت ـــــي تـــــؤدي إل ـــــد الفـــــرص الت لیـــــات تحدی

ـــــة المـــــوارد البشـــــریة حصـــــر Mercer. وأكـــــد الهـــــدر جـــــراء الجهـــــود المضـــــاعفة ـــــام لجن وجـــــوب قی
تنافســــیة العالمیــــة كتخطــــیط جهودهــــا فــــي ممارســــات المــــوارد البشــــریة التــــي تعــــد مصــــادر للمیــــزة ال

.قب وٕادارة األداء وتطویر القیادةالتعا
ـــــق ـــــة المـــــوارد البشـــــریة یتحق أن تعـــــدنشـــــاطات اإلدارة األساســـــیة التـــــي یمكـــــن بفعـــــل حوكمـــــة وظیف

:على ما یأتيالمرتكز الثاني وتشمل
.التخطیط االستراتیجي.1
.التوازن وتخطیط األعمال.2
.مارات الرئیسةالمكافآت واالستثاإلشراف المالي واالئتماني لخطط .3
.وتعاقب القیادة للموارد البشریةتطویر العاملین.4
.إلى المتطلبات التنظیمیة الجدیدةالحاجة .5

آخــــــــر مــــــــن مرتكــــــــزات حوكمــــــــة المــــــــوارد مرتكــــــــزاتهیئــــــــة المتطلبــــــــات التنظیمیــــــــة أن تعــــــــدویمكــــــــن 
(میزانیــــــة ســــــریعة إذ إنهــــــا تتضــــــمن ضــــــرورة صــــــیاغة طرائــــــق لــــــإلدارة والســــــیطرة وتضــــــم ،البشــــــریة
ومتطلبـــــــات تنظیمیــــــــة ،و هیاكـــــــل تنظیمیـــــــة معقــــــــدة،واســـــــتثمارات فــــــــي البنیـــــــة التحتیــــــــة،التوســـــــع
.)وائتمانیة
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:)Hofton,2004انموذج (-2
لتحدیــــــد إطــــــار )(BC Hydro) دراســــــة فــــــي (Deloitte Consultingأجــــــرت شــــــركة 

ـــــــــذي یـــــــــدعم المنظمـــــــــة وهـــــــــي تســـــــــعى جاهـــــــــدة لتحقیـــــــــق أهـــــــــدافها لحوكمـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة ال
وفـــــــقعلـــــــى بـــــــإدارة المـــــــوارد البشـــــــریةالتـــــــي تتعلـــــــقاالســـــــتراتیجیة. وكانـــــــت االعتبـــــــارات المحـــــــددة 

):Hofton 2004, 9(اآلتي
استراتیجیات الموارد البشریة -1
.هیاكل تنظیم الموارد البشریة-2
.الشركات مقابل خطوط العمل_األدوار والمساءلة والروابط -3
العالقة مع مقدمي خدمات الموارد البشریة وٕادارتهم. -4

 إلطار حوكمة الموارد البشریة:اآلتیةتم وضع المبادئ التوجیهیة
توضیح األدوار والمسؤولیات األساسیة التي تحكم أنشطة الموارد البشریة الیومیة. -1
المختلفـــــــة فـــــــي المنظمـــــــة فـــــــي تصـــــــمیم بـــــــرامج المـــــــوارد الجهـــــــد التعـــــــاوني للجهـــــــات الفاعلـــــــة -2

وتطویرها.البشریة
ـــــــي أنحـــــــاء المنظمـــــــة-3 ـــــــرامج أعمـــــــال ف ـــــــى أنهـــــــا ب التعامـــــــل مـــــــع بـــــــرامج المـــــــوارد البشـــــــریة عل

. جمیعها
:یأتيیسمح هذا بما مما المساءلة واضحة لكل مكون البرنامج. -4
.ة اتصال واحدة لمعلومات البرنامجنقط-ا

.جمیعاتوقعات األداء على المستویاتالوضوح في قیادة -ب
ــــــى أساســــــها -5 ویجــــــب أن یتضــــــمن إطــــــار حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة تــــــدابیر بســــــیطة یمكــــــن عل

قیاس تقدم عملیة تحویل الموارد البشریة في المستقبل.
Heslop etفـــي الشـــكل. (BC Hydroیظهـــر إطـــار إدارة المـــوارد البشـــریة الموصـــى بـــه لــــ 

al. 2003, 8 ( عدیـــد مـــن األنظمـــة التمكینیـــة التـــي تـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى قـــدرة بـــروزوتجـــد
:یتضح مما یأتيالتي لها قیمة ألطر الحوكمة كما كمة على النجاح مجلس الحو 

ـــــة للمـــــوارد البشـــــریة:-1 ـــــق اإلدارة التنفیذی ـــــة لفری ،للتعبیـــــر رؤیـــــة وأولویـــــاتالقـــــدرة القیادی
.، وٕادارة اتخاذ القراراتوٕاشراك المجلس

بمــــــا فــــــي ،جمیعــــــالالســــــتفادة مــــــن جوانــــــب قــــــدرات وظیفــــــة المــــــوارد البشــــــریةالتكنولوجیــــــا: -2
ـــــك تقـــــدیم الخـــــدمات ونقـــــل المعرفـــــة وتواصـــــل المـــــوظفین وجمـــــع المع ـــــة ذل ـــــال ومراقب لومـــــات واالمتث

.األداء
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مكونات القیادة
قیادة بنشاط للجهات المتبنیة لبرامج الموارد البشریة

رأس المال البشري المحرك الرئیس للقیمة في المنظمةاعتراف القیادة العلیا بان 
اصطفاف  استراتیجیة الموارد البشریة الستراتیجیة وحدات األعمال

المواءمة مع استراتیجیة المنظمة وأهدافها  واألولویات المحددة

مكونات قیادة القیمة
من الخارج)(برامج ابداع الموارد البشریة وٕایصالها وتوفیر القیادة الفكریة خارجیا 

تكامل التمیز التشغیلي في برامج الموارد البشریة
تبني مبادئ توجیهیة وسیاسات الموارد البشریة نحو أولویات  األعمال

في عقود األداءالتي تتضمن، والموافقة علیها و یتم تعریف مسؤولیات الموارد البشریة،جمیعاعلى المستویات

المكونات التأسیسیة

یتم تنفیذ المعامالت الخاصة بالموارد البشریة بكفاءة ودقة
توافق مع استراتیجیة الموارد البشریةویالموارد البشریة المنظمیة هاحجم وتصمیم

وبشكل واضح أدوار ومسؤولیات الموارد البشریة وٕابالغهاتحدید 
یتم تعریف نطاقات وجداول برامج الموارد البشریة وٕابالغهاو 

BC Hydro) أنموذج حوكمة الموارد البشریة الموصى به في 7الشكل (
Source: Hofton، 2004، Human resources leading practices study، Vancouver,

Canada: Deloitte Consulting، BC Hydro, Final report، P21.

مقاومـــــة للتغییـــــر. ةلتســـــریع فهـــــم أنشـــــطة المجلـــــس وٕادارة أیـــــمشـــــاركة أصـــــحاب المصـــــلحة:-3
) بـــــأن یقـــــوم محترفـــــي المـــــوارد البشـــــریة بتعزیـــــز العالقـــــات (SABPP, 2012, 18یوصـــــي و 

والمــــــدیر المــــــالي وكبیــــــر مســــــؤولي المخــــــاطر ورئــــــیس قســــــم اإلیجابیــــــة مــــــع مجلــــــس اإلدارة واإلدارة 
تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات ومـــــــدیر االســـــــتدامة ورئـــــــیس المســـــــؤولیة االجتماعیـــــــة للشـــــــركات وســـــــكرتیر 

الشركة ورئیس التدقیق الداخلي لتعزیز صوت الحوكمة.

استراتیجیة

األعمال

أصبحت برامج الموارد 
البشریة ذات كفاءة عالیة 
وفاعلة في استنباط قیمة 
حقوق المساھمین ورأس 
المال البشري ویصبح 

وعنصر من عناصر مفتاحا
إستراتیجیة األعمال
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ــــات وأنشــــطة المــــوارد البشــــریة لنجــــاح الموظــــف تواصــــل الموظــــف:-4 ــــة دعــــم أولوی لشــــرح كیفی
مراقبـــــة أداء بیـــــتم إیـــــالء االعتبـــــار الـــــدقیق لمـــــن یتلقـــــى المعلومـــــات التـــــي یـــــتم جمعهـــــا إذ . والتنظــــیم

بحیـــــث یمكـــــن وضـــــع خطـــــوط واضـــــحة للعیـــــان بـــــین أهـــــداف الموظـــــف والمـــــوارد ،المـــــوارد البشـــــریة
التــــــي توصـــــــي ،)Deloitte(2008,یــــــدعم هـــــــذا الــــــرأي شـــــــركةو البشــــــریة واألهــــــداف التنظیمیـــــــة. 
أداء األعمــــــــال البشــــــــریة مــــــــن أن كــــــــل موظــــــــف مســــــــؤول عــــــــن بــــــــأن یتأكــــــــد أخصــــــــائیو المــــــــوارد 

.ومسؤولیات االمتثال

ــــــتحكم فیهــــــا:-5 ــــــى إدارة العملیــــــات وال لتحســــــین الطریقــــــة التــــــي یقــــــود بهــــــا إطــــــار العمــــــل إل
) بــــأن یحــــتفظ محترفــــي المــــوارد البشــــریة SABPP, 2012, 18یوصــــي (و تحقیــــق األهــــداف. 

م فـــــــي المــــــوارد البشـــــــریة إلدراجهــــــا فـــــــي بســــــجالت دقیقــــــة وأن یجمعـــــــوا تقــــــاریر دوریـــــــة عــــــن التقــــــد
.تقاریر االستدامة والتقاریر المتكاملة

نظمـــــة إدارة لمواءمـــــة أا": ضـــــروریالتعلـــــیم فـــــي اإلطـــــار ومقـــــاییس المـــــوارد البشـــــریةیعـــــد -6
إدارة األداء بشكل كامل.العملیات والتحكم في

:)Paauwe,2004انموذج (-3
فیهــــــا المنظمــــــة نفســــــها ومــــــع اصــــــحاب یوضــــــح هــــــذا االنمــــــوذج االطــــــار المؤسســــــي الــــــذي تجــــــد 

بمـــــا فـــــي ذلـــــك الحكومـــــة والشـــــركاء االجتمـــــاعیین وخارجهـــــاداخـــــل المنظمـــــة،المصـــــالح المختلفـــــین
حاجـــــة إلـــــى العـــــاملین بومـــــن مضـــــامین هـــــذا األنمـــــوذج أن المنظمـــــة ،النقابـــــات ومجـــــالس العمـــــل)(

االلتـــــــزام ویتمســـــــكون بـــــــالقیم األخالقیـــــــة و ،الـــــــذین یتصـــــــرفون بشـــــــكل اســـــــتباقي ومبـــــــدع مـــــــن جهـــــــة
المنظمة والصناعة من جهة أخرى . بالمعاییر الموضوعة من 

أن وظیفــــــة المــــــوارد البشــــــریة التــــــي ترغــــــب فــــــي تســــــلیم القیمــــــة المضــــــافة أیضــــــاومــــــن مضــــــامینها 
ــــى الحكــــم والســــیطرة علــــى مــــدى المســــؤولیات بكفــــاءة ومــــن متضــــمناتها ،یجــــب أن تكــــون قــــادرة عل

إیجـــــــاد الطرائـــــــق المناســـــــبة للمـــــــوارد البشـــــــریة بللحوكمـــــــة تركیـــــــزه علـــــــى المـــــــنهج التنظیمـــــــي أیضـــــــا
یشـــــیر النمـــــوذج كمـــــا.اجتماعیـــــاإلدارة المخـــــاطر العالیـــــة وتجنبهـــــا الســـــلوك غیـــــر المرغـــــوب فیـــــه 

عدیدة منها ما یأتي :لوجود اهداف 
ـــــة-1 ،االبتكـــــار، وحجـــــم التـــــداولو ،المرونـــــةو الكفـــــاءة، و ،الجـــــودة(: وتشـــــمل االهـــــداف التنظیمی
واالرباح).حصة السوق و 
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تـــــوفیر الیقـــــین للمـــــوظفین فـــــي مـــــا و ،تـــــوفیر فـــــرص العمـــــل(: وتشـــــمل االهـــــداف االجتماعیـــــة-2
،لــــى عالقــــة جیــــدة مــــع الشــــركاء االجتمــــاعیینالحفــــاظ عو ، یتعلــــق بالمعاشــــات التقاعدیــــة والتــــامین

).جمیعهاالحفاظ على مشاركة الموظفین على المستویات التنظیمیةو 

ـــــــة للمـــــــوظفین-3 ـــــــداف الفردی ـــــــاة(تشـــــــمل : و االه ـــــــین العمـــــــل والحی ـــــــد ب ـــــــوازن جی الرضـــــــا و ،ت
ووقت الفراغ).،والتنمیة الشخصیة،الوظیفي، والصحة

ــــــذي الو  ــــــى المســــــؤولیة االجتماعیــــــة للمنظمــــــات، ال ــــــى یركــــــز هــــــذا النمــــــوذج اكثــــــر عل یقتصــــــر عل
ــــــــف االنشــــــــطة  ــــــــة لتكیی ــــــــادرات تطوعی ــــــــال للقواعــــــــد العامــــــــة ولكــــــــن یتكــــــــون ایضــــــــا مــــــــن مب االمتث

ـــــة مـــــع ا ـــــونالتنظیمی ـــــب بهـــــا المراقب ـــــي یطال ـــــك ركـــــز هـــــذا االنمـــــوذج فضـــــال" عـــــن.لمصـــــالح الت ذل
ـــــــــنهج التنظیمـــــــــي  ـــــــــى ال ـــــــــة)(الحوكمـــــــــة إلدارةعل ـــــــــوایضـــــــــا ایجـــــــــاد طر ،الحوكمـــــــــة الذاتی إلدارةق ائ

تــــــــأثیرهالن ،مرغــــــــوب فیــــــــه اجتماعیــــــــةالغیــــــــر لتجنــــــــب المخــــــــاطر العالیــــــــة والســــــــلوك المــــــــوظفین 
ویمكــــــن توضــــــیح ذلــــــك تعلــــــیم وتقیــــــیم المــــــوظفین.یــــــنعكس فــــــي التوظیــــــف واالختیــــــار والتــــــدریب وال

الشكل االتي:في
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أنموذج تحقیق التوازن بین المصالح والحاجات اللتزام أصحاب المصلحة الداخلیین )  8الشكل(
والخارجیین

Source: Paauwe, J. (2008). HRM and performance: Achievements, methodological
issues and prospects. Journal of Management Studies, Vol. 46، No

:)Martin & McGoldrick,2009انموذج (-4
بـــــان نمـــــاذج الحوكمـــــة مـــــن المحتمـــــل ان كالهمـــــا)Martin & Goldric,2009,4اشـــــار (

،هــــــؤالء المــــــؤلفین، ومــــــن االدبیــــــات الناشــــــئةعلــــــى وفــــــق . بــــــدال مــــــن توجیههــــــاتتبــــــع االســــــتراتیجیة
ـــــــــة بـــــــــین اهتمامـــــــــات  ـــــــــى الموازن ـــــــــي االدارة بالحاجـــــــــة ال تعتـــــــــرف نمـــــــــاذج اصـــــــــحاب المصـــــــــلحة ف

ــــــداخلیین ــــــا ،واحتیاجــــــات اصــــــحاب المصــــــلحة الخــــــارجیین وال ــــــرضوغالب ــــــى المنظمــــــات مــــــا تف عل
ـــــي قـــــوي ومصـــــالح یقتـــــرح ( Martinالتـــــي یقودهـــــا تحدیـــــد مهن & McGodric,2009,6 (
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یســــــلط هــــــذا النمــــــوذج الضــــــوء إذ ) 9نموذجــــــا لقطــــــاع الخــــــدمات العامــــــة الموضــــــح فــــــي الشــــــكل (
–علـــــى العالقـــــة الســـــببیة المحتملـــــة بـــــین االبتكـــــارات فـــــي حوكمـــــة وظیفـــــة المـــــوارد البشـــــریة نفســـــها 

ــــــة هیكلتهــــــا ومــــــدى تقبلهــــــا بالمعرفــــــة الجدیــــــدة تشــــــیر الــــــى التــــــيوادارة المنــــــاخ التنظیمــــــي، -كیفی
الیــــــات اعطــــــاء المــــــوظفین صــــــوتا اكبــــــر فــــــي صــــــنع القــــــرار وتشــــــجیعهم علــــــى التعــــــاون وتبـــــــادل 

عواقـــــب مهمـــــة بالنســـــبة لالبتكـــــارات (الداخلیـــــة) كـــــل مـــــن وظـــــائف ادارة المـــــوارد البشـــــریة لالمعرفــــة. 
ــــــا ــــــى ســــــیاقات القطــــــاع و وحوكمــــــة الشــــــركات. )الموجــــــه (خارجی ــــــق هــــــذا النمــــــوذج ایضــــــا عل ینطب

ـــــل امـــــن العـــــام  ـــــة الصـــــحیةمث ـــــال،لرعای ـــــى ســـــبیل المث ـــــذین قـــــد تتعـــــزز وظـــــائفهم ،عل المـــــوظفین ال
ــــــق الضــــــغط  ــــــب العــــــاليلعــــــن طری ــــــي تشــــــمل الطل ــــــل فــــــي المشــــــاریع الت ــــــادة التموی ــــــا زی التكنولوجی

ـــــة الصـــــحیة وادارة وبنـــــاء اقســـــام متخصصـــــة ـــــل نهـــــج االدارة فـــــي تكامـــــل نظـــــام لتقـــــدیم الرعای . یتمث
رفاهیتهم.مخاطر المعنیة بتحسین صحة السكان و ال

)Paauwe،2008) الموارد البشریة، وٕادارة المخاطر (مقتبس من 9الشكل (
تحت عنوان.Paauwe, J. (2008)المصدر : مقتبس من أنموذج 

HRM and performance: Achievements, methodological issues and prospects.

ــــــي نظــــــام واحــــــد ول ــــــة الصــــــحیة وٕادارة المخــــــاطر جعــــــل مــــــنهج الحوكمــــــة ف ــــــدیم الرعای ومتكامــــــل لتق
بـــــــثالث ًینبغـــــــي ان یكـــــــون النظـــــــام مـــــــدعوما،ممـــــــاالمحـــــــددة وتحســـــــین الصـــــــحة والرفـــــــاه للســـــــكان

یتضــــــحكمــــــا)والحوكمــــــة المالیــــــة،والحوكمــــــة الســــــریریة،حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة(وهــــــي ركــــــائز
. )10في الشكل (
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أعـــــاله أن حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة هـــــي نظـــــام مســـــاءلة المنظمـــــات عـــــن فـــــي وحـــــدد األنمـــــوذج 
عــــــدد مــــــن علــــــى حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة تســــــتند. إذ لجمیــــــع العــــــاملینالكفــــــؤةواإلدارة الوضــــــوح 

:الركائز هي
 ــــــس ضــــــمن الشــــــرط ــــــي مســــــتوى المجل ــــــى حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة أن تؤســــــس ف یجــــــب عل

.القانوني للمجلس
 المـــــــوارد البشـــــــریة إبـــــــالغ المجلـــــــس عـــــــن معیـــــــار حوكمـــــــة المـــــــوارد إن تقـــــــوم لجنـــــــة حوكمـــــــة

البشریة .
 تســـــتند معـــــاییر حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة التـــــي تنطبـــــق علـــــى جمیـــــع المجـــــالس فـــــي الرعایـــــة

مســـــاهمة حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــيالهـــــدفان یتحـــــدد ،الصـــــحیة علـــــى هـــــدفین وخمســـــة مبـــــادئ
المبـــــادئ الرئیســـــة ویتضـــــمن. جـــــودة عالیـــــةودعـــــم تقـــــدیم رعایـــــة ذات،تحســـــین الصـــــحة والرفاهیـــــةل

ــــؤثر فــــیهمو ،تــــدریب مناســــبو ،واســــعة االطــــالع(الخمســــة  ــــرارات التــــي ت ــــي اتخــــاذ الق ،المشــــاركة ف
.)مجهزة مع التحسین وبیئة العمل آمنةو ،ومعاملة عادلة وباستمرار

) الموارد البشریة ، والحوكمة ، والمخاطر في الرعایة الصحیة10الشكل  (
Source: Martin , G ,& McGoldrick ,J.  (2009) , Theorising the links between HR and
Governance: issues and challenges for HRD, Department of Management University of
Glasgow.

،المخاطر الرسمیة 
األھداف والمعاییر

تحقیق التوازن بین 
مخاطر اإلبداع 

مخاطر المناخ المھنیة 
(االتحاد)والقوةوالنقابة

موازنة الخطر الوظیفي
االبتكار والعملیات

نحو الخارج

نحو الداخل

التكتیكیةاالستراتیجیة

حوكمة وظیفة الموارد حوكمة الموظفین
البشریة

الحوكمة السریریة الحوكمة المالیة

الموارد البشریة 
والحوكمة
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:(Kaplan et al,2013)أنموذج  -5
اســـــــتخدم و .للمـــــــوارد البشـــــــریة فـــــــي الصـــــــحة محـــــــدودعـــــــن الحوكمـــــــة العملیـــــــة والفعالـــــــةالبحـــــــث 

)(Kaplan,2013هي:محاور ةمنهجیة ترتكز على ثالثوزمالؤه
مراجعة محكمة لتحدید المبادئ االساسیة للحوكمة في الصحة.-1
تطـــــــویر انمـــــــوذج عمـــــــل یســـــــتند الـــــــى مراجعـــــــة االدبیـــــــات التـــــــي تحـــــــدد المؤشـــــــرات وتصـــــــف -2

HAF).(الروابط بین الحوكمة والموارد البشریة في الصحة
البلــــــد لتحدیــــــد كیفیــــــة قیــــــام البلــــــدان فــــــي )HSA(تحلیــــــل البیانــــــات لتقیــــــیم النظــــــام الصــــــحي -3

.حیة لتحسین اداء الموارد البشریةبتنفیذ الحوكمة الص
ــــــه جــــــاءت لوجــــــود بعــــــض نقــــــاط الضــــــعف وزمالئــــــه Kaplanدوافــــــع هــــــذا البحــــــث الــــــذي قــــــام ب
:التي تمثل فیما یأتية الرئیس
ولـــــــیس تـــــــدخالت ذات تركیـــــــز ضـــــــیق،تتطلـــــــب االنظمـــــــة الصـــــــحیة القویـــــــة حلـــــــوال متكاملـــــــةاوال:

تغیــــــرات شــــــاملة علــــــى محركــــــات االداء مثــــــل أجراءبــــــالنظــــــام الصــــــحي یــــــتم تقویتــــــه ألن ،فحســــــب
بـــــدال مـــــن تحســـــین جوانـــــب الـــــدعم الفردیـــــة للنظـــــام. واكـــــدت وظـــــائف النظـــــام الصـــــحي،بالعالقـــــات 

ـــــــة صـــــــادرة مـــــــن منظمـــــــة ال ـــــــة عـــــــام صـــــــورق ـــــــین 2009حة العالمی ـــــــاعالت ب ـــــــات والتف انهـــــــا العالق
ویــــــؤثر علــــــیهم، ویتــــــأثر اللبنــــــات االساســــــیة للنظــــــام الصــــــحي كیــــــف یــــــؤثر الفــــــرد علــــــى االخــــــرین

التي تحول هذه الكتل الى نظام.بدوره بهم 
عنـــــد دراســـــة تفاعـــــل المـــــوارد البشـــــریة فـــــي الصـــــحة مـــــع النظـــــام الصـــــحي االكبـــــر، نحتـــــاج ثانیـــــا:

الموارد البشریة في الصحة وحوكمة الصحة.الى النظر في العالقة القویة بین
مفهـــــوم الحوكمـــــة الصـــــحیة علـــــى انهـــــا" مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد التـــــي وزمـــــالؤهKaplanلقـــــد حـــــدد 

تحــــــدد مســــــؤولیات االطــــــراف الفاعلــــــة فــــــي النظــــــام الصــــــحي، وكیــــــف تعمــــــل؟ وكیــــــف تــــــرتبط مــــــع 
).2017،80بعضها؟ (الدلي،
ـــــد ( ـــــادئ لحوكمـــــة الصـــــحة ال8وجـــــرى تحدی ـــــة مب ـــــتم ) ثمانی ـــــي ی ـــــوفیر الخطـــــوط العریضـــــة فیهـــــات ت
،والكفــــــاءة،والرؤیـــــة والتوجــــــه االســـــتراتیجي، والشــــــفافیة،والمســــــاءلة،المعلومـــــات(لألنمـــــوذج وهــــــي 

. وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن المــــــوارد واألدوات المتعــــــددة )والصــــــوت والمشــــــاركة،واالســــــتجابة،والعدالــــــة
فجـــــوة بـــــرزت. إال أنـــــه وأداء المـــــوارد البشـــــریة فـــــي الصـــــحةمتـــــوافرة لتقیـــــیم أداء الحوكمـــــة الصـــــحیة

ـــــینفـــــي تحدیـــــد هـــــذا التـــــداخل (نقـــــاط التقـــــاطع ا . ولمعالجـــــة هـــــذه لمشـــــتركة) فـــــي التقیـــــیم بـــــین االثن
ـــــة ـــــات الحوكمـــــة والمؤشـــــرات مـــــن األدوات الحالی ـــــم اســـــتعمال مراجعـــــة أدبی ـــــیم نظـــــام ،الفجـــــوة ت وتقی

لبشـــــریة فـــــي الصـــــحة والحوكمـــــة ن المـــــوارد ایوضـــــح الـــــربط بـــــی)أنمـــــوذج(تطـــــویر إطـــــار ل،الصـــــحة
. إذ إن نظـــــام تقیـــــیم الصـــــحة هـــــو مؤشـــــر تقیـــــیم مســـــتند إلـــــى وصـــــف مـــــنهج تقیـــــیم نظـــــام الصـــــحیة
مــــن المؤشــــرات الكمیــــة والنوعیــــة . علــــى وفــــق مجموعــــةوهــــو یحلــــل أداء نظــــام الصــــحة ،الصــــحة
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ــــة إلدارة  ــــى خلــــق بیئــــة مواتی المــــوارد البشــــریة ویهــــدف حقــــل عمــــل إطــــار تنفیــــذ المــــوارد البشــــریة إل
ــــــة مــــــن خــــــالل تعزیــــــز ســــــتة  ــــــول عمــــــل(الفعال ــــــي تشــــــمل ) حق ــــــل،السیاســــــة(الت ــــــیم،والتموی ،والتعل

ــــــــادة،والشــــــــراكة ــــــــق التــــــــدخالت )وٕادارة المــــــــوارد البشــــــــریة،والقی ــــــــة تطبی ــــــــإن عملی ــــــــذلك ف ــــــــا ل . ووفق
إلـــــى تحســـــین المـــــوارد البشـــــریة فـــــي علـــــى وفـــــق ذلـــــك ســـــتؤديالخاصـــــة لكـــــل حقـــــول العمـــــل هـــــذه 

لتـــــي ســـــتكون قـــــادرة علـــــى تقـــــدیم خـــــدمات ذات جـــــودة أعلـــــى وفاعلیـــــة وكفـــــاءة وعدالـــــة وا،الصـــــحة
ـــــر ـــــائج الصـــــحیة للســـــكانممـــــا ســـــیؤدي ،أكب ـــــى تحســـــین النت . وبالمحصـــــلة فقـــــد اســـــتخدمت هـــــذه إل

ـــــــثالث  ـــــــي الصـــــــحة والحوكمـــــــةلالركـــــــائز ال تســـــــلیط ل،تطـــــــویر أنمـــــــوذج عمـــــــل للمـــــــوارد البشـــــــریة ف
.في الصحة والحوكمةموارد البشریة الضوء على العالقة بین ال

:من اهمها ما یأتياألنموذج بمن المضامین عدداوزمالؤه Kaplanوقدم 
ـــــــد أفضـــــــل-1 وتشـــــــخیص التحـــــــدیات المشـــــــتركة فـــــــي نقـــــــاط التقـــــــاطع بـــــــین ،الممارســـــــاتتحدی
.حوكمة والموارد البشریة في الصحةال
ـــــــدول العشـــــــرین -2 ـــــــدى المنظمـــــــات الصـــــــحیة فـــــــي ال )عینـــــــة البحـــــــث(تحدیـــــــد مـــــــا إذا كانـــــــت ل

ولویـــــات للمـــــوارد سیاســـــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــي الصـــــحة أو خطـــــة اســـــتراتیجیة تحـــــدد األهـــــداف واأل
.البشریة في الصحة

النظــــــر فــــــي التــــــدابیر المختلفــــــة والمســــــتخدمة عــــــادة إلجــــــراء مســــــاءلة المــــــوارد البشــــــریة فــــــي -3
.على تقدیم خدمات ذات جودة عالیةالصحة

وجـــــود وتطبیـــــق الوصـــــف الـــــوظیفي الصـــــحةتقیـــــیم نظـــــامیقـــــیس إذ ،تقیـــــیم البیئـــــة التمكینیـــــة-4
.على العاملین في المجال الصحيواإلشراف 

تقیـــــیم مـــــدى االلتـــــزام بمبـــــدأ الشـــــفافیة فـــــي سیاســـــة التمویـــــل وفـــــي سیاســـــات المـــــوارد البشـــــریة -5
وممارساتها.

تعكــــــــس أهمیــــــــة التــــــــي ضــــــــخامة مخصصــــــــات المیزانیــــــــة للمــــــــوارد البشــــــــریة فــــــــي الصــــــــحة -6
.یةالشفافیة في عملیة وضع المیزان

.حددة بشكل واضح وشفافضمان أن المسارات الوظیفیة للعاملین م-7
ـــــــي الصـــــــحة -8 ـــــــالموارد البشـــــــریة ف ـــــــد معلومـــــــات خاصـــــــة ب ـــــــى تولی ـــــــدرة المنظمـــــــات عل مـــــــدى ق

.دام نظم معلومات الموارد البشریةفر واستخ، ومدى تو واستخدامها
والتأكـــــــد مـــــــن تنفیـــــــذ ،ضـــــــمان تحقیـــــــق العدالـــــــة واإلنصـــــــاف فـــــــي دفـــــــع األجـــــــور والتعـــــــویض-9

ـــــــل األداء  ـــــــة كـــــــاألجر مقاب مجموعـــــــة متنوعـــــــة مـــــــن المبـــــــادرات المبتكـــــــرة باســـــــتخدام آلیـــــــات تجریبی
زیـــــادة إنتاجیـــــة العـــــاملین فـــــي وتعزیـــــز ،ولرفـــــع الـــــروح المعنویـــــة،لتقیـــــیم ومكافـــــأة المراكـــــز الصـــــحیة

.الصحة
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(Kaplan et al , 2013)) أنموذج 23(الجدول

مبادئ 
HSAمؤشرالموارد البشریة / الحوكمةارتباط الحوكمة

تقییم نظام الصحة

حقل فعل 
HAF

إطار تنفیذ الموارد 
البشریة في الصحة

المعلومات

تسهل أنظمة المعلومات إنتاج البیانات إلعالم 
ودعم صحة القرارات حول (التخطیط، والتدریب،

انسیاب المعلومات ویساعد. القوة العاملة وغیرها)
من األسفل لألعلى في صیاغة السیاسات 
المستندة إلى الدلیل، وخطة توجیه القطاع 

.ومراقبة األداءالصحي،

توفیر / استعمال أنظمة 
الموارد (HRH)المعلومات 

البشریة في الصحة.
تزود القطاع العام/الخاص 
بتقاریر المعلومات إلى 

الحكومة .

أنظمة إدارة 
لبشریةالموارد ا

(االستراتیجیة)

المساءلة

المسؤولیات اذ عرف العاملون في البیئة 
راف من إنجاز ومساندة اإلشراف، وتمكین اإلش

وجود و/ أو استعمال .واجباتهم بشكل أفضل
األدوات لقیاس أداء العاملین في القطاع الصحي 

ن المساءلة یمكن المدیرین من تحمیل العاملیاذ 
مجاالت الممارسة .المجموعةأمام توقعات 

(بمعنى آخر، تسجیل  ترخیص بممارسة المهنة) 
تضمن المؤهالت المجتمعة على الدخول إلى 
إجراءات إعادة التقییم والمهنة في التطبیق 

لضمان بقاء العاملین  بحالة مؤهلة .

بقاء تمكین البیئة إلنجاز 
توفیر الغایات واألهداف .

اآللیات للرقابة وتحسین 
األداء.وجود واضح في 

سیاسات الموارد مجاالت الممارسة.
البشریة

الرؤیة
ستراتیجیةاال

HRHالخطط االستراتیجیة / للسیاسات لكلفة 
.ریة الصحیة والمستندة إلى الدلیلالموارد البش

في تزود رؤیة القوة العاملة الصحیة وتساعد
.تنسیق األنشطة مع قطاع الصحة

أحدث خطة هابقاء واستعمال
وسیاسات الموارد استراتیجیة،

سیاسات الموارد .البشریة الصحیة
البشریة

الشفافیة

التوثیق الذي یضمن الوضوح بین العاملین في 
.همالصحة التي تتعلق بالقواعد المحكومة من

حسابات الصحة الوطنیة NHAقدرة بیانات 
لى إنفاق الرتابیة أصحاب المصلحة للتعقب ع

.مصادر التجهیزالصحة من
/ الحساب الشامل في عملیة المیزانیة لشفافیةا

.اراتیضمن الوضوح في اتخاذ القر 

استعمال / توثیق سیاسات 
الموارد البشریة كالتوظیف 

والتدریب وغیرها.
عن بیانات NHAتقاریر

اإلنفاق.
عمل التقدیرات المیزانیات/

HRHِل

مالیة

الكفاءة

طبقت الحوافز المالیة وغیر المالیة بشكل إذ
.كن أن تضمن أداء أفضل مع هدر اقلمالئم یم

األداء یتقلص، عندما القطاع العام یتعاون / 
یشتري الخدمات من القطاع الخاص، یمكن أن 

لعنایة ذات جودة أفضل یؤدي إلى  إعطاء او 
.وبكلفة أقل

تعمل األجور الشكلیة المستعملة كمانع (عازل) 
محسنة أو عبر للرعایة وزیادة الكلفة بدون جودة 

.خدمات الصحة العامة

ل الخدمات منظمة، موّ 
.المجهزین لتحسین الجودة

تقلیص اآللیات الموجودة بین 
ارة الصحة / والجمهور وز 

./والمجهزین
شكلیة بقاء األجور ال

.المستعملة في القطاع العام
تحدد نوع آلیات الدفع 

.للمجهز

مالیة
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مبادئ 
HSAمؤشرالموارد البشریة / الحوكمةارتباط الحوكمة

تقییم نظام الصحة

حقل فعل 
HAF

إطار تنفیذ الموارد 
البشریة في الصحة

اآللیات تستعمل لدفع مجهزي الخدمة الصحیة 
.حوافز / التأثیر في جودة الرعایةللخدمة كال

العدالة

تصورات األجور غیر العادلة، واختالف األجر 
.قي الذي یقود إلى تقلبات التوظیفالحقی

الرواتب یجب أن تكون عادلة بین العاملین 
لعمل، ومدفوعة في ضمن المستویات المتماثلة ل

.الوقت المناسب

الرواتب التنافسیة في أسواق 
میة، العمل المحلیة / اإلقلی

.والمدفوعة في الوقت المناسب
قبول السكان الحضر مقابل 

الریف/ الخریجون

التعلیم

االستجابة

مواءمة التعلیم قبل الخدمة مع الكفاءة الضروریة 
لمعالجة جهة وعنوان السكان واألرقام الصحیحة 
والكوادر لدخول سوق العمل من ذوي المهارات 

ال التيالمناسبة والمناهج التي عفا عنها الزمن، 
سكان ومصادر تستجیب الحتیاجات صحة ال

.تدریب العمال السیئة
ربط التدریب للمنظمات في الخدمةینبغي

"أولویات"/ التغییرات في قطاع الصحة، 
المخصص للتدریب أثناء الخدمة الذي یكون ال 

ما یؤدي إلى عالقة له باحتیاجات العاملین غالبا
.معدالت حضور منخفضة

المسؤولون الحكومیون ذوي المستوى العالي 
(وزراء، والبرلمان، ومجلس الوزراء، وأعضاء 

ع الخاص / العام) ان یكونوا على وقادة القطا
وقضایا تطویر دعوات العمل / HRHبینة من 

HRHتشمل في طلبات الجهات المانحة.

إنتاج جدید لعمال الرعایة 
الصحیة تستجیب لعدد السكان 

واالحتیاجات الصحیة .
التعلیم ما قبل الخدمة محدثة 

.بانتظام
مما في أثناء الخدمة التدریب 

جات السكان یتماشى مع احتیا
والقوى العاملة .

الوعي الحكومي رفیع المستوى 
.HRHمسؤولون عن قضایا 

القیادة

الصوت و 
المشاركة

ینبغي أن یكون للمجتمع صوت لتحدید الخدمات 
المقدمة، كیف یتم تحویل المیزانیة / تقدیم التغذیة 

.لى جودة الخدماتالمرتدة ع

للمریض اآللیات المطبقة 
الشراكات.المرتدة للمجتمعوالتغذیة 

Source : Kaplan ، Avril, & Dominis, S  & Palen,P and Quain E . (2013) .Human
resource governance: what does  governance mean for the health workforce in  low- and
middle-income countries ?

:یأتيعلى وفق ماتحدیات في البلدان التي تمت الدراسة فیها ةتم تحدید ثالث
ـــــدان ألهمیـــــة الخطـــــط االســـــتراتیجیة-1 ـــــر ،علـــــى الـــــرغم مـــــن ادراك عدیـــــد مـــــن البل فـــــان عـــــدد كبی

وضــــــع خطـــــط تركـــــز علـــــى المــــــوارد البشـــــریة الصـــــحیة ثـــــم تنفیــــــذها، لمـــــن البلـــــدان الیـــــزال یكـــــافح 
اســــــتثمارات المــــــوارد المالیــــــة والبشــــــریة الالزمــــــة للتنفیــــــذ، فلــــــیس مــــــن المســــــتغرب ان علــــــى اســــــاس

تواجه البلدان صعوبة في االنتقال من خطة الى اخرى.
ـــــة والبشـــــریة لتحســـــین التنظـــــیم واالشـــــراف هـــــو -2 ـــــي المـــــوارد المالی ـــــى الـــــنقص ف ـــــب عل یعـــــد التغل

ــــــى تحــــــدیا" كبیــــــرا". إذ اضــــــاف صــــــعود مقــــــدمي الخــــــدمات مــــــن القطــــــاع الخــــــ اص بعــــــدا جدیــــــدا ال
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ــــدان التــــي ركــــزت ســــابقا  عملیــــة ضــــمان الجــــودة التــــي ســــتتطلب تكییــــف اللــــوائح واالنظمــــة فــــي البل
بالكامــــــل علــــــى انظمــــــة القطــــــاع العــــــام، فــــــي االعــــــدادات المحــــــدودة للمــــــوارد، وتــــــتم اعــــــادة توجیــــــه 

ــــذا،  جــــودة التقلیــــل مــــن اهمیــــة ضــــمان ال ینبغــــيالمــــوارد بســــهولة لتوجیــــه نفقــــات تقــــدیم الخدمــــة. ل
الموارد البشریة، ومن ثم الخدمات المقدمة.

یمثــــــل االنتقــــــال مــــــن الــــــورق المســــــتند الــــــى انظمــــــة المعلومــــــات الصــــــحیة االلیــــــة تحــــــدیا. انظمــــــة -3
معلومــــــات الــــــدول الحالیــــــة محــــــدودة فــــــي قــــــدرتها علــــــى تــــــوفیر المعلومــــــات ذات الصــــــلة فــــــي الوقــــــت 

وتشـــــــتمل العوائـــــــق الشـــــــائعة التـــــــي المناســـــــب لواضـــــــعي السیاســـــــات ومقـــــــدمي الخـــــــدمات والمرضـــــــى، 
تعتـــــــرض التنفیـــــــذ علـــــــى عـــــــدم وجـــــــود هیئـــــــة تنســـــــیق إلدارة نظـــــــم المعلومـــــــات، وعـــــــدم وجـــــــود خطـــــــة 

ة لعناصـــــــر البیانـــــــات اســـــــتراتیجیة محدثـــــــة للمعلومـــــــات الصـــــــحیة، واالفتقـــــــار الـــــــى التعـــــــاریف القیاســـــــی
.التي تم جمعها

) :Charles Saliba,2014(انموذج-6
وحـــــدة البحــــــوث المتخصصــــــة قبــــــلقـــــد وضــــــع مـــــنالــــــذينمــــــوذج حوكمـــــة المــــــوارد البشـــــریةیعـــــد

نبغــــي وقــــد اكــــدت هــــذه الوحــــدة ان حوكمــــة المــــوارد البشــــریة ی) HR WORKER(المعروفــــة بـــــ
ادوات ،الهیئــــــات والمجــــــالس الشــــــرعیة،مجــــــاالت الحوكمــــــة(:ان تقــــــوم علــــــى ثــــــالث ركــــــائز وهــــــي

(جاســــــــــــــم) وCharles Saliba,2014(اكــــــــــــــده )، وهــــــــــــــذا مــــــــــــــاالحوكمــــــــــــــة المختــــــــــــــارة
ــــــــــــك 6-10)، 2016) و (الســــــــــــاعدي والربیعــــــــــــي،288-2015،289،غــــــــــــانمو  فــــــــــــيوتوضــــــــــــیح ذل

ـــــــة :  ـــــــى المرتكـــــــزات االتی ـــــــات -2مجـــــــاالت الحوكمـــــــة-1النمـــــــاذج باالعتمـــــــاد عل المجـــــــالس الهیئ
.ادوات الحوكمة المختار-3الشرعیة

)Charles Saliba,2014(انموذج11)الشكل رقم (

حوكمة الموارد البشریة

أدوات الحوكمة 
المختارة

الھیئات والمجالس 
التشریعیة

مجاالت 
الحوكمة

اجراءات االلتزام -1
بالمتطلبات.

تقاریر التدقیق.-2
تقاریر ضمان الجودة.-3
.تقاریر التطویر-4

مجلس االدارة ولجانھ-1
لجنة الموارد البشریة-2
قسم التدقیق الداخلي-3
قسم ضمان الجودة.-4

للموارد االلتزام الواجب -1
البشریة.

بنیة ھیكل راس المال -2
البشري.

فریق القیادة-3

I II III

ائز
رك

ال

زة 
ركی

ال
زة 3
ركی

ال
2

زة 
ركی

ال
1
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ـــى الحوكمـــة(-1 ـــاج ال ـــي تحت The Areas that to beالمجـــاالت الت

governance( :ــــــدخول باألســــــاسهــــــذه المجــــــاالت تعــــــد ومــــــن لعــــــدم االلتــــــزام الیهــــــانقطــــــة ال
:هيمداخلةثالثفيان یخترق المنظمة ثم یمكن الخطر 

علـــــــى مراقبـــــــة تركـــــــز الحوكمـــــــة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــالقســـــــم المـــــــوارد البشـــــــریة:المـــــــدخل االول: 
مـــــــن ادارة فـــــــادةباإلالسیاســـــــات واالجـــــــراءات والـــــــنظم وفـــــــرق العمـــــــل، وممارســـــــة المـــــــوارد البشـــــــریة 

الموارد البشریة في المنظمة.
ـــاني:  ـــالمـــدخل الث ـــال البشـــريهبنی ـــهراس الم هـــذه الجوانـــب ضـــمن نمـــوذج حوكمـــة وتعـــد :وهیكل

ـــــــث اعـــــــداد العـــــــاملین،  ـــــــة المنظمـــــــة مـــــــن حی ـــــــى ضـــــــمان حمای ـــــــي ترتكـــــــز عل المـــــــوارد البشـــــــریة الت
القابلیــــــة علــــــى النمــــــو، وكفــــــاءتهم، والخلفیــــــة االجتماعیــــــة، والجــــــنس، والــــــتعلم، والجنســــــیة، والقــــــدرة و 

وشیخوخة الموارد البشریة، واالهم من ذلك من حیث االداء.
ــــــث: ــــــدخل الثال ــــــادة:الم ــــــق القی ــــــادة الحــــــالین، فری ــــــوة والضــــــعف للق ــــــاط الق ــــــاول الحوكمــــــة نق تتن

واســـــالیب قیـــــادتهم، ونوعیـــــة قـــــراراتهم، وااللتـــــزام وعـــــدم االلتـــــزام بالقواعـــــد واللـــــوائح، واضـــــفاء صـــــورة 
تطویر االداء.بإمكاناتمهنیة  عن المنظمة واالحتفاظ 

البشریة) یوضح مجاالت حوكمة الموارد 11الشكل رقم (
SOURCE: Charles Saliba, April 14 &15،2014 HR Governance – The Real Gate Keeper, USEK,
Colloquium on Corporate Governance across Ethics, Culture& Citizenship,P:3

SOURCE: Charles Saliba, April 14 &15 ,2014 HR Governance – The Real GateKeeper,, USEK,

أدوات الحوكمة 
المختارة

الھیئات 
والمجالس 

الحوكمةمجاالت 

تقییم القیادة-
تحدید نقاط القوة والضعف-

اسالیب القیادة--
نوعیة القرارات--
مدى االلتزام مقابل عدم االمتثال --

للقواعد واللوائح
اسقاط الصورة المھنیة ---

المنظمة
االحتفاظ وامكانات تطویر االداء

ضمان حمایة الشركة من حیث:
اعداد القوى العاملة-
والكفاءات للعاملینالتعلیم -
الخلفیة االجتماعیة-
القدرة وامكانیة النمو-
مستوى االعتمادیة الفردیة-
أداء وشیخوختھا الموارد -

البشریة

مراقبة التطبیق واالمتثال:
لسیاسات واجراءات -

الموارد البشریة
انظمة الموارد البشریة-
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وھیكلھ

االلتزامات الواجبة للموارد البشریة
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:)The Legitimate Govering Bodiesالهیئات او المجالس الشرعیة (-2
التعیین مـــــن قبـــــل بـــــهـــــي تلـــــك الكیانـــــات التـــــي تكـــــون فـــــي هیئـــــة اطـــــار وظیفـــــي بحكـــــم القـــــانون او 

:ئات االداریة للموارد البشریة هيالهی.لتنفیذ حوكمة الشركات في المنظمة،المجلس
قسم التدقیق الداخلي.- ثقسم ضمان الجودة- تلجنة الموارد البشریة-بمجلس االدارة-ا

ضــــمن نطــــاق مســــؤولیاتها وتنفیــــذ المهــــام المنوطــــة بهــــا والتــــي كلهــــا االداریــــة هــــذه الهیئــــات وتعمــــل
عملیـــــــة تنفیـــــــذ هـــــــذه المهـــــــام تكـــــــونتضـــــــمن االدارة الرشـــــــیدة للمـــــــوارد البشـــــــریة داخـــــــل المنظمـــــــة. و 

ذ. وفــــي الظــــروف العادیـــــة، تتوقــــف علــــى الجهــــة التــــي تنفــــإذتكــــون بطریقــــة اســــتباقیة او تفاعلیــــة 
ــــوم ــــة وتنفیــــذ مــــاهو باإلضــــافةلجنــــة المــــوارد البشــــریة وتق ــــة ضــــمان الجــــودة بعملیــــة الرقاب الــــى لجن

التخفیـــــف مـــــن اي مخـــــاطر مـــــن ثـــــمقبـــــل ان یـــــتم اتخـــــاذ قـــــرار و ،مناســـــب مـــــن الـــــنظم والسیاســـــات
. ومــــــن ناحیــــــة اخــــــرى فــــــان مجلــــــس االدارة ةمحتملــــــة قــــــد تنشــــــا نتیجــــــة االجــــــراءات غیــــــر المناســــــب

ـــــون  ـــــداخلي یعمل ـــــدقیق ال ـــــث یبأســـــلوبوقســـــم الت ـــــاعلي حی ـــــة) كلمـــــا (مكـــــن ان تف احظـــــو لیرفـــــع الرای
،ونظـــــم او سیاســـــات،راتیجیةاالتفـــــاق علیـــــه مـــــن اســـــتمـــــا تـــــمتنفیـــــذ وجـــــود انحـــــراف او خـــــرق فـــــي

والتفـــــاعلي ادوار الهیئـــــات االداریـــــة الشـــــرعیة فـــــي االســـــتباقيهـــــذه الدینامیكیـــــة فـــــي العمـــــل تحـــــددو 
ة.حتملة في حوكمة الموارد البشریمام حدوث الخروقات المأغلق الباب 

) الهیئات والمجالس التشریعیة لحوكمة الموارد البشریة11الشكل (یوضح 
SOURCE: Charles Saliba, April 14 &15،2014 HR Governance – The Real GateKeeper,, USEK,
Colloquium on Corporate Governance across Ethics, Culture& Citizenship,P:3

حوكمة الموارد البشریة

ادوات 
الحوكمة 

الھیئات 
والمجالس 

مجاالت الحوكمة

لجنة الموارد 
البشریة

مجلس االدارةقسم التدقیققسم ضمان الجودة
ولجانھ

الھیئات المسؤولة عن تنفیذ حوكمة 
الموارد البشریة للمنظمة بحكم القانون 

التعیین من قبل المجلساو 

المراقبة التنفیذیة المناسبة من النظم 
والسیاسات، اي قبل اتخاذ القرار الذي یخفف 
من حدة المخاطر المحتملة التي قد تنشا من 

االجراءات الغیر المناسبة

رفع الرایة كلما الحظت خرق او انحراف في تنفیذ 
النظم السیاسیة المتفق علیھا

1 2 3 4



93

:)(Selected Governance Toolsادوات الحوكمة المختارة -3
مــــــور المهمــــــة التــــــي ال ینبغــــــي التقلیــــــل مــــــن التعامــــــل مــــــع حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة مــــــن األیعــــــد

لــــــذا یجــــــب التحقــــــق مــــــن االدوات جمیعهــــــا التــــــي تســــــتخدم فــــــي هــــــذا المجــــــال للتأكــــــد مــــــن شــــــانها
المــــــوارد البشــــــریة وجعلهــــــا اكثــــــر واقعیــــــة لمحافظــــــة علــــــى نتــــــائج حوكمــــــة ولصــــــحتها ومصــــــداقیتها 

:فیما یأتيادوات حوكمة الموارد البشریة تتحددومصداقیة و 
وهــــي مجموعــــة مــــن التــــدریبات الفنیــــة التــــي تهــــدف الــــى اجــــراءات االلتــــزام بمتطلبــــات العمــــل:-ا

ــــــیم الوضــــــع الحــــــالي للمنظمــــــة و  ــــــااللتزام بالسیاســــــات والتشــــــریعات الســــــیماتقی ــــــق ب ــــــي تتعل ــــــك الت تل
اختبـــــار بشـــــان مـــــدى نجـــــاح االعمـــــال عنـــــدما یتعلـــــق االمـــــر باســـــتخدام (التـــــدریبات تتمثـــــل بوهـــــذه

ـــــة) وعـــــادة مـــــا ـــــة والقانونیـــــة والتنظیمی ـــــادرات مـــــن مـــــدققین المقارنـــــة المرجعیـــــة المالی تنفـــــذ هـــــذه المب
داخلیین او خارجیین متخصصین في ادارة راس المال البشري.

مراجعــــة العمــــل المنجــــز ســــابقا مــــن قســــم المــــوارد تهــــدف هــــذه التقــــاریر الــــىتقــــاریر التــــدقیق:-ب
توثــــــــق النتــــــــائج بعــــــــد إذاالفــــــــراد داخــــــــل المنظمــــــــة. بــــــــإدارةلهــــــــا عالقــــــــة ةجهــــــــةالبشــــــــریة او ایــــــــ

استعراضـــــــها وتقـــــــدیم التوصـــــــیات ومـــــــن االفضـــــــل رفعهـــــــا مباشـــــــرة الـــــــى مجلـــــــس االدارة لمناقشـــــــتها 
واتخاذ االجراءات المناسبة لها.

هــــذه التقــــاریر مـــــن قســــم ضــــمان الجـــــودة وتمــــنح للجهـــــات توضـــــع تقــــاریر ضـــــمان الجــــودة:-ت
بقســـــم المـــــوارد البشـــــریة والمـــــدیر التنفیـــــذي والمجلـــــس اذ تبـــــین هـــــذه التقـــــاریر وجهـــــات التـــــي تتمثـــــل

نظــــــر شــــــاملة ومفصــــــلة حــــــول نقــــــاط التحســــــین التــــــي تتضــــــمن المحافظــــــة علــــــى حوكمــــــة المــــــوارد 
البشریة.

ــــــاریر التطــــــویر:-ث ــــــذي احدثتــــــه حوكمــــــة تق ــــــاریر بعــــــد التحســــــین المســــــتمر ال وتؤكــــــد هــــــذه التق
ــــارة اخــــرى ،لبشــــریةالمــــوارد ا ودة تؤكــــد التــــدقیق، فیمــــا یقــــوم كــــل مــــن قســــم ضــــمان الجــــفإنهــــاوبعب

المنظمـــــة لیصـــــبح متوافقـــــا مـــــرة تصـــــحیح مســـــارلعلـــــى التوصـــــیات والمجلـــــس بعملیـــــة التنفیـــــذ بنـــــاء
على وفق ما یأتي:الشكل االتي هذه االدواتیوضح ،اخرى

حوكمة الموارد البشریة

دوات الحوكمة أ
المختارة

الھیئات والمجالس 
التشریعیة

مجاالت الحوكمة

مجلس االدارة قسم التدقیققسم ضمان الجودةلجنة الموارد البشریة
ولجانھ

الھیئات المسؤولة عن تنفیذ حوكمة الموارد 
بحكم القانون او التعیین البشریة للمنظمة

من قبل المجلس

المراقبة التنفیذیة المناسبة من النظم والسیاسات، اي 
قبل اتخاذ القرار الذي یخفف من حدة المخاطر 

المحتملة التي قد تنشا من االجراءات الغیر المناسبة

لحظت خرقا في تنفیذ النظم السیاسیة المتفق علیھا

1 2
3 4
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) یوضح ادوات الحوكمة المختارة لحوكمة الموارد البشریة11الشكل رقم (

حوكمة الموارد البشریة

ادوات 
الحوكمة 

الھیئات 
والمجالس 

مجاالت
الحوكمة

التاكید على بعد -
التحسین المستمر الناجم 

عن حوكمة الموارد 
البشریة.

على توصیات التاكید-
قسمي التدقیق وضمان 
الجودة وضرورة العمل 

على اساسھا من اجل 
تصحیح مسار عمل 
المنظمة على وفق 

السیاسات الموضوعة

استعراض العمل -
المنفذ من قبل قسم 

الموارد البشریة او اي 
كیان اخر یشارك في 

ادارة االفراد داخل 
المنظمة .

تقریر موثوق فیھ -
یات النتائج والتوص

ومقدم الى مجلس 
االدارة لمناقشة واتخاذ 

االجراء المناسب

اجراء عملیات التشخیص -
التقني عادة من قبل 

المدققین الداخلیین او 
الخارجیین لراس المال 

البشري
تقییم الوضع الحالي -

للمنظمة من حیث مطابقتھا 
مع الممارسات الموار 
البشریة ( السیاسات 
لمالیة واللوائح والمعاییر ا

والقانونیة والتنظیمیة 
الرئیسیة).

اعطاء الجھات -
المعنیة ، كقسم 

الموارد البشریة 
والمدیر التنفیذي 

صورة شاملة 
ومفصلة عن نقاط 
التحسین للمحافظة 

على حوكمة 
الموارد البشریة

للمحافظة ادوات تتسم بالصالحیة والموثقیة
على دیمومة نتائج تمارین حوكمة الموارد 

البشریة
تقاریر ضمان 4تقاریر التطویر

الجودة
اجراءات االلتزام 2تقاریر التدقیق3

بالمتطلبات
1
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)Charles Saliba(انموذج )11الشكل رقم (
SOURCE: Charles Saliba, April 14 &15،2014 HR Governance – The Real GateKeeper,, USEK,
Colloquium on Corporate Governance across Ethics, Culture& Citizenship,P:3

حوكمة الموارد ألنموذجفان من االهمیة بمكان ان نذكر ان االداء االمثل ،الرغم من ذلكعلى
:مما یأتيالتأكدالبشریة یعتمد على 

ویفضل على وفق الجدول الزمني).(وبانتظام جمیعها بعاد حوكمة الموارد البشریةأمراقبة -ا

دوارهم.أداء أالمشاركة الفاعلة للهیئات التشریعیة في -ب

حوكمة الموارد البشریة

ادوات 
الحوكمة 
المختارة

الھیئات 
والمجالس 
التشریعیة

مجاالت
الحوكمة

على بعد التحسین التاكید-
المستمر الذي ینجم عن 
حوكمة الموارد البشریة.

تاكید توصیات قسمي -
التدقیق وضمان الجودة 

وضرورة العمل على 
اساسھا لتصحیح مسار 
عمل المنظمة على وفق 

السیاسات الموضوعة

استعراض العمل المنفذ -
قسم الموارد البشریة او 
اي كیان اخر یشارك في 

د داخل ادارة االفرا
المنظمة .

تقریر موثوق فیھ -
النتائج والتوصیات ومقدم 

الى مجلس االدارة 
لمناقشة واتخاذ االجراء 

المناسب

اجراء عملیات التشخیص -
التقني عادة المدققین الداخلیین 

او الخارجیین لراس المال 
البشري

تقییم الوضع الحالي للمنظمة -
من حیث مطابقتھا مع 

ار البشریة ( الممارسات المو
السیاسات واللوائح والمعاییر 
المالیة والقانونیة والتنظیمیة 

اعطاء الجھات -
المعنیة ، كقسم 

الموارد البشریة 
والمدیر التنفیذي 

صورة شاملة 
ومفصلة عن نقاط 
التحسین للمحافظة 

على حوكمة الموارد 
البشریة

ادوات تتسم بالصالحیة والموثقیة
للمحافظة على دیمومة نتائج 
تمارین حوكمة الموارد البشریة

تقاریر ضمان 4تقاریر التطویر
الجودة

1اجراءات االلتزام بالمتطلبات2تقاریر التدقیق3

حوكمة الموارد البشریة

ادوات الحوكمة 
المختارة

الھیئات والمجالس 
مجاالت الحوكمةالتشریعیة

مدونة االحتراف المھنيحوكمة الكفاءات

البعد االخالقي لحوكمة الموارد البشریةي لحوكمة الموار البشریةلبعد الكفائا

65

العاملین في وتضمن ھذه االداة لجمیع -1
المنظمة ان اعمالھم واماكنھم الصحیحة ، اي 

حسب الكفاءة المطلوبة للعمل.
وتعتمد االداة على ضمان ان كل موظف لدیھ -2

على الھیكل التنظیمي الوصف الوظیفي بناءا
الرسمي للمنظمة ، وتعول ایضا على وجود اداة 

واضحة لتقییم الكفاءة ولقیاس الفجوة بین 
مستوى الكفاءة الحالي للموظف مقابل مستوى 

الكفاءة التي تتطلبھا وظیفتھ

المدونة الرسمیة العالمیة التي تضع وتحدد -
ات ركائز االحتراف للعالم الحدیث والجامع اخالقی

المھنة ، والعالقات الجماعیة ، واالدارة الجیدة ، 
وتكامل القرارات ، والجماعات الجیدة ، الخ.

ستقدم ھذه المدونة الى جمیع العاملین في -
المنظمات عبر التوعیة والدورات التدریبیة.

یجب ان تكون مدونة االحتراف مرشحا بشكل -
جدي لتصبح دورة اساسیة تقیمھا الجامعة 

التخصصات ، وتحدید للتخصصات ذات ولجمیع
العالقة بإدارة االعمال
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بشكل مناسب ومفهوم وموضوعي.جمیعهااستخدام ادوات حوكمة الموارد البشریة-ت
عملیــــــة تحقیــــــق هــــــذا المنظمــــــة تجنــــــي فوائــــــد ضــــــمان االدارة الرشــــــیدة للمــــــوارد البشــــــریة، وتجعــــــل

فقــــد ُحــــددت خطــــوات داللیــــة علــــى كیفیــــة العمــــل وتتضــــمنواكتمالــــهتســــهیل تنفیــــذ هــــذا األنمــــوذجل
:یأتي ما

) أنموذج حوكمة الموارد البشریة12الشكل (
Source: Saliba، Charles، (2014)، "HR Governance – The real Gatekeepe".

ان مجلـــــــس االدارة یتلقـــــــى التقـــــــاریر مـــــــن قســـــــمي التـــــــدقیق وقســـــــم )12رقـــــــم (الشـــــــكلیلحـــــــظ مـــــــن
ـــــى  ـــــدم التوصـــــیات ال ـــــل تق ـــــي المقاب ـــــرض اعـــــادة النظـــــر فیهـــــا ومناقشـــــتها وف ضـــــمان الجـــــودة اذ یفت

المدیر التنفیذي بشأن المجاالت التي تحتاج الى انتباه.
ویتلقــــى قســـــم التـــــدقیق الـــــداخلي التوجیهـــــات مـــــن مجلـــــس االدارة بشـــــأن المســـــائل التـــــي تحتـــــاج الـــــى 

بتـــــدقیق كـــــل ابعـــــاد فـــــي المقابـــــلیقـــــوم قســـــم التـــــدقیق الـــــداخليو . فـــــي خرقهـــــاتـــــدقیق نتیجـــــة الشـــــك 
ــــــــــاءأو بعضــــــــــها بحســــــــــبالحوكمــــــــــة  ــــــــــس االدارة وبن ــــــــــدم اســــــــــتنتاجاته " توجیهــــــــــات مجل ــــــــــه یق علی
المبــــــادرة بوصــــــفها جــــــزء مــــــن مســــــؤولیاته لمتابعــــــة یأخــــــذلجــــــودة امــــــا قســــــم ضــــــمان اوتوصــــــیاته.

مجلس االدارة ولجانھ

قسم ضمان الجودة

قسم الموارد البشریة

قسم التدقیق الداخلي

المدیر التنفیذي

لجنة الموارد البشریة

المدخالت

التوصیات 
وتقاریر 
ضمان 
الجودة

التعلیمات 
والتوصیات

تتوجیھا

التغذیة العكسیة

تقاریر 
التطویر

النتائج والتوصیات
التعلیمات

المراقبة والتنفیذ

تدقیق الموارد 
البشریة 
والمراجع 
واالمتثال

طلب تغذیة عكسیةمدخالت وتعلیمات
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. ومـــــــن ثـــــــم زام وتحدیـــــــد فـــــــرص التحســـــــینالتنفیـــــــذ المناســـــــب للسیاســـــــات واالنظمـــــــة لضـــــــمان االلتـــــــ
مشـــــــاركة تلــــــــك الفــــــــرص مـــــــع المــــــــدیر التنفیــــــــذي ومــــــــع المجلـــــــس واذا اثبــــــــت صــــــــالحیتها المــــــــدیر 

لتحقیـــــــــق تلـــــــــك بعـــــــــد ذلـــــــــك ت الالزمـــــــــةتتخـــــــــذ االجـــــــــراءاو،التنفیـــــــــذي وقســـــــــم المـــــــــوارد البشـــــــــریة
ــــى و التحســــینات. ــــات مــــن قســــم المــــوارد البشــــریة یســــال فیهــــا ردود تتلق لجنــــة المــــوارد البشــــریة الطلب

قــــرارات التعیــــین، قضــــایا (التــــي تتمثــــلالفعــــل بشــــان المســــائل الحساســــة بالنســــبة للمــــوارد البشــــریة و 
لــــدیها مــــن مــــاكــــل المقابــــلفــــي اللجنــــة المعنیــــة وتقــــدممیزانیــــة المــــوارد البشــــریة، تنمیــــة المواهــــب) 

ـــــب منهـــــا قبـــــل اتخـــــاذ القـــــرار النهـــــائي قســـــم المـــــوارد البشـــــریة ،مـــــدخالت وتوجیهـــــات بشـــــان مـــــا طل
وتتلقى ردود الفعل من قسمي التدقیق الداخلي وضمان الجودة.

أخــــذ طــــرح عــــدد مــــن النمــــاذج الخاصــــة بحوكمــــة المــــواد البشــــریة وكــــل انمــــوذجویجــــد الباحــــث ان
ــــــي اولویــــــة معینــــــة، هــــــذه  االولویــــــات حســــــب الباحــــــث تــــــم تبنیهــــــا نتیجــــــة للموقــــــف او المشــــــكلة الت

ــــى مرتكــــزات ومضــــامین ومجــــاالت االفــــادة مــــن كــــل  واجهــــة البــــاحثین، باإلضــــافة الــــى الوقــــوف عل
:انموذج من النماذج ومن جملة هذه االفادة ما یأتي

امكانیة تطبیقها في المنظمات المبحوثة.-1
تحدد اولویات العمل في المنظمة.-2
سلیط الضوء على اهمیة الموارد البشریة في المنظمة.ت-3
تحسین اداء العاملین.-4
توضیح االدوار والمسؤولیات االساسیة التي تحكم أنشطة الموارد البشریة.-5
التخطیط االستراتیجي لمستقبل المنظمة.-6
التقید باللوائح واالنظمة المعمول بها في المنظمة.-7
تقلیل خطر العنصر البشري.-8
نماذج حوكمة الموارد البشریة یؤدي الى تعزیز الحوكمة في المنظمات.أن وضع -9

حوكمة الموارد البشریةمبادئ تطبیق ومعوقات محددات: الرابع عشر
المنظمــــــات الصــــــحیة مجموعــــــة مــــــن ولــــــدى ،تحتــــــاج حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة الــــــى ادارة التغییــــــر

ــــــل والتطبیــــــق بشــــــفافیة  ،ضــــــمن سیاســــــة تعظــــــیم االنجــــــازاالنظمــــــة والقــــــوانین بحاجــــــة الــــــى التفعی
ــــــــدا المســــــــاءلة ــــــــة ســــــــیر االداء،ومب ــــــــك ،ومراقب تكــــــــون ،بمــــــــنهج رشــــــــید،تطــــــــویر المنظمــــــــاتلوذل

والرؤیــــة المســــتقبلیة مــــن مســــتلزماته، لــــذا فانــــه مــــن االهمیــــة بمكــــان النظــــر ،الواقعیــــة مــــن مقوماتــــه
& Hanapiyah(الیهــــــــااشــــــــار والتــــــــيالمــــــــوارد البشــــــــریةالــــــــى محــــــــددات حوكمــــــــة

Duad,2016,76 (ــــــى إضــــــافة قیمــــــة "كالهمــــــا بأنهــــــا المعــــــاییر المهمــــــة لمســــــاعدة المنظمــــــة عل
ــــــین "و تحســــــین هــــــدف المنظمــــــة،وتحســــــین إجــــــراءات المنظمــــــة وممارســــــاتها،الموظــــــف ــــــي تب الت

ـــــــــــــد للحوكمـــــــــــــة وجودتهـــــــــــــا ـــــــــــــق الجی ـــــــــــــد حـــــــــــــدد ،مســـــــــــــتوى التطبی ) 2007،10العشـــــــــــــماوي، (وق
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داخلیـــــــــــة التلـــــــــــك المحــــــــــددات فـــــــــــي المحـــــــــــددات ) 2020،13و (االســـــــــــمر،) 2012،43(غــــــــــادر،و
:13)(في الشكل یتضحخارجیة كما المحددات الو 

) یوضح محددات الحوكمة13(الشكل 
محــــددات الحوكمــــة ومعاییرهــــا. المــــؤتمر العلمــــي الــــدولي حــــول عولمــــة االدارة ،)2012(،محمــــد(المصــــدر:

.)43ص لبنان،،جامعة الجنان،كلیة ادارة االعمالفي عصر المعرفة،
،جمیعــــــا"اأشــــــكالهبوتشــــــتمل المحــــــددات الخارجیــــــة التشــــــریعات التــــــي تــــــنظم النشــــــاط االقتصــــــادي 

فــــــي ضــــــمان تســــــهم بــــــدورهاوالهیئــــــات الرقابیــــــة والتــــــي ،والبیئــــــة العامــــــة لالســــــتثمارات فــــــي الدولــــــة
. المحـــــــددات )2012ادارة المنظمـــــــات بشـــــــكل جیـــــــد (غـــــــادر،مـــــــن ثـــــــمتنفیـــــــذ االنظمـــــــة والقـــــــوانین و 

وتوزیــــــع ،: القواعــــــد واالســــــس التــــــي تحـــــدد كیفیــــــة تصــــــمیم واتخــــــاذ القــــــراراتوتتمثــــــل فــــــيالداخلیـــــة 
ـــــــین مصـــــــالح ،الســـــــلطات والمســـــــؤولیات داخـــــــل المنظمـــــــات ـــــــل التعـــــــارض ب ـــــــي تقلی ممـــــــا یســـــــهم ف

).2011،54،(العجميالصحاب المصالح المختلفة 
ــــــدي،أشــــــاركمــــــا ــــــادئ ان)2019،23(الزائ ــــــق حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریةمب ــــــد واجــــــهت: تطبی عدی

ــــــات ــــــي تحــــــول دون تحقیقهــــــا مــــــن المعوق ــــــك المرجــــــوة منهــــــادافهاهــــــألالت ــــــات، وتنوعــــــت تل المعوق
یعـــــود الـــــى الجوانـــــب ومنـــــه مـــــا،بتنـــــوع مصـــــادرها فمنهـــــا یعـــــود الـــــى الجوانـــــب التنظیمیـــــة واالداریـــــة

یتعلــــق بــــه مــــن ســــلوك العــــاملین وخلفیــــاتهم الثقافیــــة وقــــدرتهم علــــى التغییــــر والتطــــور البشــــریة ومــــا
وتـــــم اســـــتقراء ،والقاعـــــات وتجهیزاتهـــــاباإلمكانـــــاتهـــــو مـــــادي یتعلـــــق مقـــــاومتهم لـــــه، ومنهـــــا مـــــااو 

تنظیمیة ومادیة وبشریة.معوقاتوصنفت الى للمعوقاتادبیات حوكمة الموارد البشریة 

محددات حوكمة الموارد البشریة

المحددات الخارجیةالمحددات الداخلیة

القوانین واللوائح الداخلیة-

الھیاكل االداریة الواضحة-

التوازن بین السلطات والمسؤولیات-

القوانین واللوائح التنظیمیة للدولة-

كفاءات الھیئات الرقابیة -

دور المؤسسات الغیر حكومیة-
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البشریة)2011،2938(محمد،

تمثـــــــل "المعوقـــــــات البشـــــــریة تلـــــــك الصـــــــعوبات التـــــــي تحـــــــول 
دون تحقیــــــــــــق الحوكمــــــــــــة ومبادئهــــــــــــا والمتعلقــــــــــــة بالعنصــــــــــــر 
البشـــــــــري وثقافتـــــــــه وسیاســـــــــته ومنطلقاتـــــــــه "ومنهـــــــــا ضـــــــــعف 
ـــــــة، وعـــــــدم وجـــــــود لالســـــــتعداد للعمـــــــل مـــــــن  الـــــــدورات التدریبی

ــــــبعض، ــــــب ال ــــــىجان ــــــة عل االخــــــرین، ووجــــــود تفرقــــــة االتكالی
فــــي المعامــــل بــــین العــــاملین، وعــــدم احاطــــة بعــــض العــــاملین 

وعــــدم هــــو جدیــــد مــــن تعلیمــــات وقــــرارات تخصــــهم،بكــــل مــــا
المشاركة في حل المشكالت السلبیة المتعلقة بالعمل.

البشریة)2011،499(عوض،

عــــــدم طــــــرح نتــــــائج التقییمــــــات التــــــي تحــــــدد مســــــتوى االداء، 
وضــــــعف االهتمــــــام بالعمــــــل المجتمعیــــــة،وضــــــعف الشــــــراكة 

وغمـــــــوض اهـــــــداف الجـــــــودة لـــــــدى الـــــــبعض،كفریـــــــق واحـــــــد،
ـــــــات، ـــــــرات والمعلومـــــــات والمـــــــوارد واالمكان ـــــــادل الخب وقلـــــــة تب

ـــــــــي اداء  ـــــــــزام بعضـــــــــهم ف وتســـــــــیب العـــــــــاملین وضـــــــــعف االلت
وقلـــــــة تـــــــوفر الكـــــــوادر المدربـــــــة والمؤهلـــــــة لتحقیـــــــق ادوارهـــــــم،

ین بحقــــــوقهم وعــــــدم المــــــام اغلــــــب العــــــاملاهــــــداف الحوكمــــــة،
ــــــاتهم، ــــــوعي العــــــام وواجب ــــــةوضــــــعف ال ــــــي بأهمی الحوكمــــــة ف

الحد من الفساد االداري.

2

المادیة)2010،217(السبیعي

ـــــــي تحـــــــول تمثـــــــل ـــــــك الصـــــــعوبات الت ـــــــة تل ـــــــات المادی "المعوق
ـــــة  ـــــالموارد المادی ـــــة ب ـــــق الحوكمـــــة ومبادئهـــــا والمتعلق دون تحقی

الـــــدور االعالمـــــي "ومنهـــــا ضـــــعف مـــــن تجهیـــــزات وامكانیـــــات
ونقـــــص ومنظمــــات المجتمــــع فــــي توضــــیح اهمیــــة الحوكمــــة،

وعـــــــدم تـــــــوفر المكـــــــان بعـــــــض االمكانـــــــات الالزمـــــــة للعمـــــــل،
.الالئقالمناسب لسیر العمل بالشكل 

المادیة)2011،108(فریحات،
فحــــددها فــــي عــــدم اســــتخدام وســــائل تقنیــــة حدیثــــة فــــي مجــــال 

وســــــیلة اتصــــــال االتصـــــاالت، وایضــــــا عــــــدم اســـــتخدام االدارة 
مناسبة مع قدرات العاملین وفهمهم.

(جاد 
ــــــــــاع المادیة)2013،3088اهللا، ــــــــــة بارتف ــــــــــب العــــــــــاملین مقارن ــــــــــاض مســــــــــتوى روات بانخف

تكالیف المعیشة.

تنظیمیة)2011،499(عوض،

تمثــــــل المعوقــــــات التنظیمیــــــة "كــــــل الصــــــعوبات التــــــي تحــــــول 
المرتكــــــــــــزة والمرتبطــــــــــــة دون تحقیــــــــــــق الحوكمــــــــــــة ومبادئهــــــــــــا 

یتضـــــــمنه مـــــــن لـــــــوائح وتشـــــــریعات ومـــــــابـــــــالتنظیم الرســـــــمي،
ـــــة" ومنهـــــا عـــــدم تفـــــویض الســـــلطة، وانشـــــغال وهیاكـــــل تنظیمی
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المســــــؤولین بتحقیــــــق اهــــــداف ومصــــــالح شخصــــــیة، وضــــــعف 
وعــــــــــــــــدم مشــــــــــــــــاركة العــــــــــــــــاملین ممارســــــــــــــــة الدیمقراطیــــــــــــــــة،

والمستفیدین في عملیة صنع القرار.

تنظیمیة)2008،44(الزهراني،

اكـــــد علـــــى عـــــدم اســـــتقرار االدارة وتغیرهـــــا الـــــدائم ممـــــا یحـــــدد 
ـــــــــین مـــــــــن تحقیـــــــــق االهـــــــــداف، ـــــــــق التـــــــــوازن ب واهمـــــــــال تحقی

االهــــــــــداف قصــــــــــیرة المــــــــــدى واالهــــــــــداف طویلــــــــــة المــــــــــدى،
والمركزیـــــة فـــــي اتخـــــاذ القــــــرارات حیـــــث ان تحقیـــــق الحوكمــــــة 

والتركیــــز علــــى یتطلــــب المرونــــة والســــرعة فــــي اتخــــاذ القــــرار،
علـــــى القیـــــادة التـــــي تســـــاعد فـــــي تحقیـــــق ساء ولـــــیتقیـــــیم االد
الحوكمة.

تنظیمیة)2010،217(السبیعي،

ــــي عــــدم وجــــود االنظمــــة والتشــــریعات  فحــــددها بانهــــا تكمــــن ف
ـــــادئ الحوكمـــــة، ـــــق مب ـــــز تطبی وضـــــعف االدارة الملزمـــــة بتعزی

ــــــا بتزویــــــد العــــــاملین بالبیانــــــات والمعلومــــــات واطالعهــــــم  العلی
ـــــى السیاســـــات واالنظمـــــة  والتشـــــریعات واجـــــراءات العمـــــل،عل

وشیوع ثقافة سریة واحتكار المعلومات.

اقع تطبیق مبادئ الحوكمة بمكاتب التعلیم بمحافظة جدة من وجهة ، و 2019)الزائدي، احمد بن محمد،(المصدر: 
).1العدد (–) 11مجلة جامعة ام القرى للعلوم التربویة والنفسیة، المجلد (نظر المشرفین التربویین، 
تعمــــل علــــى اعاقــــة تطبیــــق مبــــادئ حوكمــــة والمعوقــــاتالباحــــث ان هــــذه یجــــدومــــن هــــذا المنطلــــق 

ــــــذا البــــــد مــــــن تــــــذلیل المــــــوارد البشــــــریة فــــــي عــــــدة جوانــــــب منهــــــا (بشــــــري، ومــــــادي، وتنظیمــــــي)،  ل
تــــوفیر كافـــــة المســـــتلزمات وتهیئـــــة الســـــیما فـــــيمبـــــادئ هــــذه الالتـــــي تحـــــول دون تطبیـــــق المعوقــــات

ها.البیئة المناسبة لتطبیق
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المبحث الثاني
االحتراق الوظیفيماهیة 

توطئه:
التـــــي نوقشـــــت علـــــى نطـــــاق تعـــــد ظـــــاهرة االحتـــــراق الـــــوظیفي واحـــــدة مـــــن اكثـــــر المشـــــكالت

ـــــــةعـــــــالم ألنواســـــــع،  ـــــــوم یواجـــــــه تحـــــــدیات اجتماعی ـــــــرة-الی ـــــــى ، اقتصـــــــادیة كبی ـــــــنعكس عل ممـــــــا ی
ني اإذ یعــــــ،فــــــي مواقــــــع العمــــــلالســــــیما . و لضــــــغوط متزایــــــدة فــــــي حیــــــاتهم الیومیــــــةفــــــراد تعــــــرض األ

بالعمـــــل وغالبـــــا الـــــذي یـــــرتبطالمســـــتمر فـــــي المنظمـــــات مـــــن االجهـــــاد(الكـــــوادر الطبیـــــة)العـــــاملون
)Burnoutمــــا یشــــار الـــــى االعــــراض الســـــابقة علــــى انهــــا احتـــــراق وظیفــــي یعـــــاني منهــــا االفـــــراد (

)Ahola,2005,55-62.(
المنافســـــةمـــــنوالقلـــــق،الفریـــــقوصـــــراعات،رتیبـــــةلمهـــــامخـــــاصبشـــــكلخضـــــوعهمفضـــــال" عـــــن

ــــــزمالءبــــــین فــــــي كافــــــة الوظیفــــــة،فــــــيوالشــــــكوك،األســــــرةوتوقعــــــاتالعــــــاليالطمــــــوحوعــــــبء،ال
عملهـــــــا ألنالمنظمـــــــات (الخدمیـــــــة واالنتاجیـــــــة) ولعـــــــل الظـــــــاهرة تبـــــــرز فـــــــي المنظمـــــــات الصـــــــحیة 

یـــــتم تـــــوفیر ذإعـــــن اوضـــــاع المستشـــــفى التــــي تنشـــــأبالحاجــــة الـــــى التعامـــــل مـــــع المواقـــــف المعقـــــدة 
(الكــــوادر الطبیــــة)ویتعــــرض .دة االشــــخاص علــــى التعــــافي مــــن المــــرضالعــــالج والرعایــــة لمســــاع

ور ظـــــــاهرة التـــــــي قـــــــد تثیـــــــر تطـــــــ، فـــــــي المجـــــــال الصـــــــحي باســـــــتمرار للعوامـــــــل المســـــــببة للضـــــــغط
واإلدارةالعمــــــلمكــــــانفــــــياألساســــــیةوالتغیــــــراتالحالیــــــةالعمــــــلبیئــــــةاالحتــــــراق الــــــوظیفي منهــــــا 

ـــــــود والقیـــــــودالمـــــــواردانخفـــــــاض،المتزایـــــــدةالقیـــــــودوصـــــــعبة ومختلفـــــــةبیئـــــــةإلـــــــىالمـــــــوظفینتق
).2003,6Angerer,(االحتراق الوظیفيإذ تؤدي هذه العوامل كلها الى،الزمنیة
ـــــه مـــــنممـــــا  ـــــك كل ـــــوظیفي الباحـــــث اســـــتدعى ذل ـــــراق ال ـــــة االحت بوصـــــفه ظـــــاهرة البحـــــث عـــــن ماهی

ــــراق الــــوظلبحــــثوا عــــن "الوبدایــــة ظهورهــــا كظــــاهرة، فضــــواصــــطالحایفي لغــــةعــــن اصــــل االحت
ــــا ــــى مراحــــل التطــــور التــــاریخي لهــــا واهــــم النظری ت والنمــــاذج التــــي جــــاء بهــــا البــــاحثون،التطــــرق ال

.ومحدداتهابعاد والعوامل المؤثرة للظاهرة ومسببات الظاهرةوالبحث عن األ
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:االحتراق الوظیفي لغة واصطالحا:اوال
حــــرق" نجـــــد ان -: بالكشــــف فــــي المعجـــــم الوســــیط عـــــن الفعــــل "یحتـــــرقلغـــــةاالحتــــراق الـــــوظیفي 

فشــــــل" وینهــــــار ویصــــــبح منهكــــــا نتیجــــــة للعمــــــل الزائــــــد علــــــى الطاقــــــة والمقــــــدرة، –معنــــــاه " یفشــــــل 
جــــة ومــــن ثــــم فــــأن االحتــــراق الــــوظیفي مــــا هــــو اال حالــــة مــــن حــــاالت االنهــــاك والشــــد العصــــبي النات

).2004،168وسیط،(المعجم العن زیادة عبء العمل ومتطلباته
نــــه "مجموعــــة اعــــراض مــــن أ: فقــــد تــــم تعریــــف االحتــــراق الــــوظیفي اصــــطالحا بتعریفــــه اصــــطالحا

ــــــــد الشخصــــــــي ــــــــذهني واالســــــــتنفاد االنفعــــــــالي والتبل واالحســــــــاس بعــــــــدم الرضــــــــا عــــــــن ،االجهــــــــاد ال
ـــــــي المنجـــــــز الشخصـــــــي واأل ـــــــه "ویعـــــــرف ایضـــــــا)،(Halbeslben,2004,859داء المهن ـــــــى ان عل

ـــــى الضـــــغوط أشـــــكل مـــــن  ـــــي تتطـــــور مـــــع مـــــرور الوقـــــت اســـــتجابة ال ـــــة الت شـــــكال الضـــــغوط المزمن
ـــــل المـــــزمن والمواقـــــف الســـــلبیة  ـــــة طویلـــــة االجـــــل تتمیـــــز بالخل ـــــة لفتـــــرات طویلـــــة، وهـــــي عملی العالی

یعــــــرف االحتــــــراق الــــــوظیفي بانــــــه و ) Skinner,2005,2(والســــــیما العمــــــلالزبــــــائنوالتشــــــاؤم تجــــــاه 
وینـــــتج عنـــــه عـــــدم ،لضـــــغط الزائـــــد عـــــن الحـــــد، لل كامـــــلظـــــاهرة اســـــتنزاف جســـــمي وانفعـــــالي بشـــــك

یشــــعر الفــــرد انــــه غیــــر قــــادر علــــى التعامــــل مــــع اي ضــــغط إذالتــــوازن بــــین المتطلبــــات والقــــدرات، 
.)Brewer,2004,102اضافي في الوقت الحالي مما یؤدي الى االحتراق الوظیفي (

ثانیا: التمییز بین االحتراق الوظیفي والمصطلحات ذات الصلة
بعــــــدد كبیــــــر مــــــن المصــــــطلحات المختلفــــــة مثــــــل )Burnoutاالحتــــــراق الــــــوظیفي (بط مفهــــــوم ارتــــــ

ــــــق، و التعــــــب( ــــــه) و التهــــــرب النفســــــي، و الضــــــغوط النفســــــیة، و عــــــدم الرضــــــا، و ،القل ــــــرد لعمل تــــــرك الف
. )Maslach & Schaufeli,1993,3وغیرها من المفاهیم االخرى (

ــــدة مــــن نوعهــــا  ــــوظیفي ظــــاهرة فری ــــم التســــاؤل اذا كــــان االحتــــراق ال ــــد ت & Schaufeli(ولق
Enzmann,1998,4(. مـــــــــن البنــــــــــى النفســـــــــیة األخــــــــــرى ذات االحتــــــــــراق الـــــــــوظیفيتمیـــــــــز لـــــــــذا

ــــة هــــو قضــــیة مهمــــة.  ــــاهیم بإیجــــازســــیتم شــــرحومــــن ثــــمالصــــلة والمألوف هــــذه المصــــطلحات والمف
ادعــــــــــــــــــــــــــــــیس، () و35-1997،36،بــــــــــــــــــــــــــــــدران(و )Maslach&Jakson,1986,2(اتفــــــــــــــــــــــــــــــق و 

إذ یمكــــــن تلخیصــــــها علــــــى هــــــذه المفــــــاهیم كلهــــــم )2015،29،ابــــــو غنیمــــــة(و )2012،48-47
: یتضح في ادناهكما بهذا الجدول 

) یوضح االحتراق الوظیفي والمصطلحات ذات الصلة25جدول (ال
االحتراق الوظیفي والمفاهیم االخرى

المفاهیمالمصطلحاتت

حــــــــظ ان االحتـــــــــراق الــــــــوظیفي لـــــــــیس هــــــــو التعـــــــــب او التـــــــــوتر یلالوظیفي والتعباالحتراق1
ـــــه . فقـــــد ویكـــــونالمؤقـــــت،  وجـــــود هـــــذا الشـــــعور عالمـــــة مبكـــــرة ل
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یشــــــــكل التعــــــــب او التــــــــوتر المؤقــــــــت العالمــــــــات المبدئیــــــــة لهــــــــذه 
إذ یتصـــــــف الظــــــاهرة، اال ان ذلــــــك لـــــــیس كافیــــــا للداللـــــــة علیهــــــا، 

بي فیمــــا یتعلــــق بهــــذه االحتــــراق الــــوظیفي بحالــــة مــــن الثبــــات النســــ
التغیرات

االحتراق الوظیفي والقلق2

یتكــــون  القلــــق مــــن اعــــراض جســــمیة، ومشــــاعر وافكــــار مزعجـــــة 
ـــــد تصـــــل الـــــى وغـــــر مریحـــــة ربمـــــا تكـــــون متوســـــطة ا لدرجـــــة او ق

ـــــق الحـــــاد یشـــــیر الـــــى وجـــــود صـــــراع انفعـــــالي وغیـــــر واع إذ. القل
ـــي یعـــاني منهـــا  ـــدما یصـــل هـــذا الصـــراع الـــى درجـــة الشـــدة الت وعن
الجســـم یعـــاني الفـــرد مـــن الضـــغط والـــذي یتحـــول مـــع الوقـــت الـــى 

االحتراق الوظیفي.

االحتراق الوظیفي وعدم الرضا3

حالة عدم الرضا في حد ذاتها احتراقا وظیفیا ومع ذلك التعد
تؤخذ هذه الحالة بعین االعتبار، والتعامل معها بفاعلیة ینبغي ان

رتباط القوى بضغوط الالن استمرارها یؤدي الى االحتراق الوظیفي 
العمل.

االحتراق الوظیفي والضغوط النفسیة4

یختلــــــف االحتــــــراق الــــــوظیفي عــــــن الضــــــغوط النفســــــیة فغالبــــــا مــــــا 
ـــــه محترقـــــا  ـــــو ان یعـــــاني الفـــــرد مـــــن ضـــــغط مؤقـــــت ویشـــــعر كمـــــا ل
ــــتم التعامــــل مــــع مصــــدر الضــــغط ینتهــــي  نفســــیا لكــــن مجــــرد ان ی

عوامــــــل ةهــــــذا الضــــــغط علــــــى اغلــــــب االحــــــوال وینــــــتج عــــــن عــــــد
لمـــــدة قصـــــیرة مــــن الـــــزمن، ولكـــــن االحتــــراق الـــــوظیفي هـــــو محــــدد 

ضــــــــاغطة ومصــــــــادر رتبط بعوامــــــــلیــــــــعــــــــرض طویــــــــل االجــــــــل 
التــــــي تــــــؤدي الــــــى االســــــتنزاف االنفعــــــالي. اخــــــرى مثــــــل االحبــــــاط 

ظیفي قـــــــــد یكـــــــــون لضـــــــــغوط شـــــــــدیدة، اال ان االحتـــــــــراق الـــــــــو وان 
المصــــــــابین بضــــــــغوط العمــــــــل یشــــــــعرون بتحســــــــن اذا اســــــــتطاعوا 
الســــــــیطرة علــــــــى مســــــــببات الضــــــــغوط بخــــــــالف االحتــــــــراق الــــــــذي 
ــــــــي بــــــــذل اي  ــــــــد الرغبــــــــة ف ــــــــالفراغ ویفق ــــــــه الشــــــــخص ب یشــــــــعر فی

الشــــخص یشــــعراي امــــل فــــي تحســــن الوضــــع، ال یجــــدمجهــــود، 
ـــــة ـــــراق عنـــــدما یكـــــون تحـــــت الضـــــغط عمـــــل شـــــدید فـــــي حال االحت

الموظـــــف عنـــــدما یعنـــــيال یشـــــعر الشـــــخص بحقیقـــــة حالتـــــه. بمـــــا 
ــــذي یؤدیــــه،  ــــي یشــــعر بضــــغط العمــــل انــــه یهــــتم كثیــــرا للعمــــل ال ف

الموظف الذي یعاني االحتراق ال یكترث لعملهحین
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االحتراق الوظیفي والتهرب النفسي5

اال ان التهـــــرب نفســـــهالمعنىبـــــغالبـــــا مـــــا تســـــتخدم المصـــــطلحات 
تمـــــارض ینـــــتج عـــــن احســـــاس الفـــــرد بانـــــه أن یعـــــدالنفســـــي یمكـــــن 

لــــــــیس علــــــــى مــــــــا یــــــــرام فیحمــــــــي نفســــــــه بدرجــــــــة تتعــــــــارض مــــــــع 
نـــــوع مـــــن اللـــــوم الموجـــــه الـــــى العوامـــــل الخارجیـــــة فهـــــواالنتاجیـــــة 

ــــة، فاإلنســــان حــــین یجعــــل  بوصــــفها مســــؤولة عــــن نقــــص االنتاجی
ة مـــــا مـــــن نفســـــه ضـــــحیه تصـــــبح الحیـــــاة فـــــي نظـــــره اســـــهل، وعـــــاد

ــــــذرع االنســــــان بأعــــــذار للتهــــــرب مــــــن تحمــــــل المســــــؤولیة مــــــثال  یت
التقـــــــــدم فــــــــــي العمــــــــــر او االحســــــــــاس بعــــــــــدم االمــــــــــان او نقــــــــــص 
ــــــات المادیــــــة او بظــــــروف االســــــرة او متاعــــــب الحیــــــاة او  االمكانی

ـــــــى التهـــــــرب والبحـــــــث عـــــــن فیلجـــــــأالظـــــــروف الخاصـــــــة  ـــــــرد ال الف
اعــــذار یمكـــــن ان یكـــــون مفیـــــدا للفــــرد عنـــــد مســـــتوى معـــــین ولكنـــــه 

ذا اراد ان یصـــــــــــبح الفـــــــــــرد غیـــــــــــر منـــــــــــتج، واذا كـــــــــــان مســـــــــــتوى ا
منـــــتج ایضــــــا ران یصــــــبح الفـــــرد غیـــــمنخفضـــــا" فـــــیمكنالتهـــــرب 

الن نقـــــص مســـــتوى التهـــــرب النفســـــي عـــــن الحـــــد المناســـــب ربمـــــا 
زیـــــادة الضـــــغط  فـــــاالحتراق ومـــــن ثـــــم یقـــــود الـــــى زیـــــادة الضـــــغط 

هــــــو الــــــوظیفي. اي ان التهــــــرب النفســــــي مــــــن تحمــــــل المســــــؤولیة
ـــــــرد  ـــــــوم بهـــــــا الف ـــــــة یق ـــــــة ارادی ـــــــض أأســـــــلوب مـــــــن حال ســـــــالیب خف

الضـــــغط اي انـــــه وســـــیلة دفاعیـــــة یقـــــوم بهـــــا الفـــــرد علـــــى مســـــتوى 
ــــــــة  ــــــــوظیفي فهــــــــو حال ــــــــراق ال ــــــــة نفســــــــه امــــــــا االحت ــــــــوعي لحمای ال

ومـــــن ثـــــم جســـــمانیة وانفعالیـــــة وســـــلوكیة علـــــى مســـــتوى الالوعـــــي، 
تتحول الى حالة مرضیة مع مرور الوقت

وترك الفرد لعملهاالحتراق الوظیفي6

تـــرك الفــــرد لعملــــه قــــد ینــــتج االحتــــراق الــــوظیفي ولكــــن فــــي الوقــــت
ممـــا یعانیـــه مـــن علـــى الـــرغمربمـــا یســـتمر الفـــرد فـــي العمـــل نفســـه

احتـــــــــراق وظیفـــــــــي ال ســـــــــباب متعـــــــــددة مثـــــــــل الراتـــــــــب المغـــــــــري، 
والضمان االجتماعي

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر في متنه
قتصـــــر علـــــى تإذ عـــــن الظـــــواهر االخـــــرىظـــــاهرة منفصـــــلةاالحتـــــراق الـــــوظیفي أن الباحـــــث یجـــــدو 

ــــكفضــــال" عــــنمكــــان العمــــل.  ــــف ،ذل ــــي التكی ــــار ف ــــى انهی ــــر إل ــــة فهــــو یشــــیر أكث للضــــغوط الطویل
.للعمل
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االحتراق الوظیفيمفهوم: ثالثا
بـــــــأن االحتــــــــراق هـــــــو "مزیجـــــــا مــــــــن االجهـــــــاد العـــــــاطفي واالجهــــــــاد )Shirom,1989,33اشـــــــار (

ــــــدني واالجهــــــاد المعرفــــــي" ــــــ)Greer,1992,169واوضــــــح (الب ــــــدرة أب ــــــراق هــــــو " عــــــدم الق ن االحت
") االحتــــراق بأنــــه(Leatz & Stoler,1993,7یعــــّرف و المزمنـــة علــــى التعامـــل مــــع االجهـــاد"

ـــــي وعـــــاطفي یحـــــدث انهـــــ ـــــرة لاك جســـــدي وعقل ،واالنخـــــراط العـــــاطفي العـــــاليلضـــــغوطات ذات الخب
ـــــــة مـــــــن النجـــــــاح الشخصـــــــيفضـــــــال" عـــــــن ان  )Schaufeli,1996,240واكـــــــد ("مســـــــتویات عالی

مهنة یشارك فیها االشخاص تنشأ في العمل".ةاالحتراق  " یتعلق بأی
االحتــــــراق الــــــوظیفي هــــــو " حالــــــة مــــــن االجهــــــاد یســــــخر بــــــان )Maslach,1996,20(ووضــــــحت

ـــــــى االداء".فیهـــــــا المـــــــرء مـــــــن قیمـــــــة شـــــــغل  ـــــــه الفـــــــرد ویشـــــــك فـــــــي قدرتـــــــه عل ـــــــى وفـــــــق مـــــــا قال عل
)Maslach & Leiter,1997,5 هــــو رد فعــــل عــــاطفي ســــلبي یحــــدث فــــي ")، بــــأن االحتــــراق

,Verbeke,Bakker& Demerouti(اتفــــق و ،"بیئــــة العمــــل  2005, علــــى كالهمــــا )84
) 2014،408ســـــلیمان،وعلـــــى وفـــــق (ان االحتـــــراق الـــــوظیفي "نـــــاتج عـــــن تجربـــــة العمـــــل الســـــلبیة".

،"حالـــــة مـــــن االضـــــطراب النفســـــي والجســـــدي لـــــدى الموظـــــف تظهـــــر علـــــى شـــــكل اجهـــــاد عـــــاطفي
الموظـــــــف والمنظمـــــــة التـــــــي ممـــــــا یـــــــؤثر علـــــــى اداء ،وتـــــــدني االداء الشخصـــــــي،وتبلـــــــد االحســـــــاس

:تياآلویمكن تلخیص المفاهیم في الجدول یعمل فیها"، 
من وجهة نظر بعض الباحثین)Burnoutاالحتراق الوظیفي (مفهوم) 26جدول (ال

مفاهیم االحتراق الوظیفي

المفاهیمالباحثونت

1H.Frudenbreger,1974,159)(
فـــــــــرض مطالـــــــــب مفرطـــــــــة علـــــــــى الطاقـــــــــة او القـــــــــوة او باالنهـــــــــاك 

المــــــوارد ممــــــا یخلــــــف احساســــــا بالفشــــــل ثــــــم االنهــــــاك الــــــذي یــــــؤدي 
الى  االحتراق الكلي

2(Maslach & Jackson,1981,109)

ـــــاض  ـــــد المشـــــاعر، وانخف ـــــرد باإلجهـــــاد االنفعـــــالي، وتبل احســـــاس الف
Emotionاالنجــــاز الشخصـــــي، ویعـــــرف االجهــــاد االنفعـــــالي (

Exhaustionنــــــــه فقـــــــــد طاقــــــــة الفـــــــــرد علــــــــى العمـــــــــل واالداء، أ) ب
ــــــات العمــــــل،  ــــــادة متطلب ــــــد المشــــــاعر وواالحســــــاس بزی ــــــان تبل تعرف

)Depersonalizationنــــــــــــه شــــــــــــعور الفـــــــــــــرد بانــــــــــــه ســـــــــــــلبي أ) ب
ــــــة، وصــــــ ــــــاختالل حالتــــــه المزاجی ویعرفــــــانارم، وكــــــذلك احساســــــه ب

Lower Personalانخفـــــــاض االنجــــــــاز الشخصــــــــي (
Accomplishmentنـــــــــه احســــــــــاس الفــــــــــرد بتــــــــــدني نجاحــــــــــه، أ) ب

واعتقاده بان مجهوداته تذهب سدى
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3(Matteson & Ivanceveich,1982,9(االســـــــتجابة الفســـــــیولوجیة او الســـــــیكولوجیة التـــــــي یقـــــــوم بهـــــــا الفـــــــرد
في مواجهة حدث او حالة خارجیة

4Levi,1984,2)(
ــــــــرات  ــــــــأثیرات والتغی ــــــــع الت ــــــــر المحــــــــددة لجمی اســــــــتجابة الجســــــــم غی
ـــــف  ـــــه التكی ـــــي یتعـــــرض لهـــــا ومحاولت ـــــات والضـــــغوطات الت والمتطلب

معها

9)، 1986(علي عسكر واخرون،5

ـــــي العالقـــــات واالتجاهـــــات  ـــــرات الســـــلبیة ف ـــــل فـــــي التغی ظـــــاهرة تتمث
فعـــــل لضـــــغوط العمـــــل ومـــــن بوصـــــفه ردوالســـــلوك الخـــــاص بـــــالفرد 

ـــــــة  ـــــــدان االهتمـــــــام بالعمـــــــل، واداء العمـــــــل بطریق اهـــــــم مظاهرهـــــــا فق
ــــــــــدان  ــــــــــر وفق ــــــــــة ومقاومــــــــــة التغیی ــــــــــي الدافعی ــــــــــنقص ف ــــــــــة وال روتینی

االبتكاریة

6Pines & Aranson,1988,11)(االنهـــــاك الجســـــدي والعقلـــــي والعـــــاطفي التـــــي تنشـــــأ مـــــن حالـــــة مـــــن
االنهماك لفترات طویلة في المهام االنسانیة

7Silva,1990,10)(
اســـــــــتجابة نفســـــــــیة فســـــــــیولوجیة شـــــــــاملة تظهـــــــــر لجهـــــــــود متكـــــــــررة، 
ــــة عمومــــا لتلبیــــة العمــــل المفــــرط  ــــا شــــدیدة، ولكنهــــا غیــــر فعال واحیان

وفي بعض االحیان مطالب تنافسیة

)3، 1992من، (عبد الرح8
عقلیــــــة  تــــــؤرق االشــــــخاص الــــــذین یعملــــــون فــــــي وأحالــــــة نفســــــیة، 
، وهــــــؤالء ي طبیعتهــــــا التعامــــــل مــــــع انــــــاس كثیــــــرینمهــــــن یكــــــون فــــــ

العاملون عادة یعطون اكثر مما یأخذون

9Maslach & Leiter,1997,8)(تأكل في الروح البشریة حیث یفقد الفرد كرامته وروحه واردته

10Schanfeli & Enzmann,1998,36)(

ــــــة مســــــتمرة وســــــلبیة  ــــــة ذهنی ــــــدى االفــــــراد حال ذات صــــــلة بالعمــــــل ل
ــــــذي یرافقــــــه الضــــــیق،  ــــــز اساســــــا بالتعــــــب ال الطبیعیــــــین والتــــــي تتمی
والشـــــــــعور باإلنجـــــــــاز المـــــــــنخفض والـــــــــدوافع المنخفضـــــــــة وتطـــــــــور 

المواقف والسلوكیات الوظیفیة في العمل

)21، 2000(الحایك، 11
حالــــة مــــن االضــــطراب والتــــوتر، وعــــدم الرضــــا الــــوظیفي، تصــــیب 

عـــــــــن ینـــــــــتجالعـــــــــاملین فـــــــــي المجـــــــــال االنســـــــــاني، واالجتمـــــــــاعي، 
ـــــــرد  ـــــــي یتعـــــــرض لهـــــــا الف عبـــــــاء ألالضـــــــغوط النفســـــــیة الشـــــــدیدة الت

العمــــل تــــؤدي بــــه الــــى اســــتنزاف طاقاتــــه، وجهــــوده ممــــا تنحــــدر بــــه 
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على مستوى غیر مقبول من االداء

)118، 2001(الكالبي ورشید، 12

ــــة مــــن االنهــــاك العــــاطفي والفكــــري والجســــماني تكــــون علــــى إذحال
شــــــــــكل تعبیــــــــــرات یســــــــــتخدمها الفــــــــــرد تجــــــــــاه عملــــــــــه كاســــــــــتجابات 
للضـــــــغوط والعالقـــــــات التنظیمیـــــــة المزمنـــــــة، وتتمثـــــــل هـــــــذه الحالـــــــة 

ن مصـــــــادره العاطفیـــــــة مســـــــتنزفة، ویمیـــــــل أفـــــــي احســـــــاس الفـــــــرد بـــــــ
ـــــه فـــــ،لتقـــــویم ذاتـــــه ســـــلبیا ي العمـــــل وفقـــــدان احساســـــه بتـــــدني كفاءت

التزامــــــــه الشخصـــــــــي فـــــــــي عالقــــــــات العمـــــــــل، باإلضـــــــــافة لفقدانـــــــــه 
العنصــــــر االنســــــاني فــــــي التعامــــــل مــــــع االخــــــرین داخــــــل المنظمــــــة 

وخارجها

)4، 2002(ال مشرف، 13

لضـــــغط الزائـــــد لظـــــاهرة اســـــتنزاف جســـــمي وانفعـــــالي بشـــــكل كامـــــل، 
عــــن الحــــد، وینـــــتج عنــــه عــــدم التـــــوازن بــــین المتطلبــــات والقـــــدرات، 

ـــــادر علـــــإذ التعامـــــل مـــــع اي ضـــــغط ىیشـــــعر الفـــــرد بانـــــه غیـــــر ق
اضافي في الوقت الحالي مما یؤدي لالحتراق الوظیفي

ـــــة، )1، 2003(الجمالي وحسن، 14 ـــــرة نفســـــیة ســـــلبیة داخلی ـــــى مســـــتوى فـــــردي، وهـــــو خب یحـــــدث عل
تتضمن المشاعر واالتجاهات والدوافع والتوقعات

)8، 2008(الهالن، 15

درجــــــة شـــــــعور الفـــــــرد باإلنهـــــــاك العـــــــاطفي وتبلـــــــد الشـــــــعور وتـــــــدني 
اثنــــاء تأدیــــة مهــــام عملــــه ویقــــاس بالدرجــــة فــــي االنجــــاز الشخصــــي 

ـــــــــارات بالتـــــــــي یحصـــــــــل علیهـــــــــا المســـــــــتجیب  ـــــــــى عب اســـــــــتجابته عل
المقیاس

16Linq,2013,67)(
ــــــدما ال ــــــي تحــــــدث عن ــــــة الضــــــارة الت االســــــتجابة الجســــــدیة والعاطفی

مــــــع قـــــــدرات او مـــــــوارد او احتیاجـــــــات تتوافــــــق متطلبـــــــات الوظیفـــــــة 
العاملین

17)Finney,2013,5(
ـــــنجمااللـــــم واالجهـــــاد النفســـــي  عـــــن ضـــــغوط وظیفیـــــة فـــــي العمـــــل ت

ـــــة العمـــــل، ـــــوظیفي وبیئ ـــــد ناجمـــــة عـــــن دوره ال تهـــــدد الموظـــــف وتزی
من احساسه بعدم االمان الوظیفي، والشعور بعدم الطمأنینة

18(Dimitrios & Konstantion,2014,47)
الـــــــة مـــــــن الشـــــــعور بالضـــــــعف واالحبـــــــاط والمیـــــــل الـــــــى الهـــــــروب ح

والعزلـــــــة مـــــــن الواقـــــــع، تقـــــــود الـــــــى ظهـــــــور اضـــــــطرابات عصــــــــبیة 
مثـــــل تســـــارع ضـــــربات القلـــــب، وضـــــیق مـــــن ونفســـــیة، او جســـــدیة
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مفاهیم االحتراق الوظیفي

المفاهیمالباحثونت

یؤدي الى تراجع في االداء الوظیفيفي التنفس، ما

ــــك حالــــة مــــن االنهــــاك النفســــي، والجســــماني، )29، 2015(ابو غنیمة، 19 یشــــعر بهــــا الفــــرد وذل
عقب سلسلة من المواقف والعالقات السلبیة

)11، 2015(بو حارة، 20

تـــــــــدهور الحالـــــــــة النفســـــــــیة للموظـــــــــف التـــــــــي تقـــــــــوده الـــــــــى ســـــــــلوك 
لضـــــــــغوط التـــــــــي لانســـــــــحابي مـــــــــن المنظمـــــــــة التـــــــــي یعمـــــــــل بهـــــــــا، 

تواجهـــــه، فتزیـــــد مـــــن احساســـــه االنفعـــــالي المتـــــوتر، والشـــــعور بعـــــدم 
الرضا، وتراجع االداء

)13، 2016(الشعالن، 21
ظهـــــور مشـــــاعر ســـــلبیة تجـــــاه العمـــــل، تقـــــود الـــــى ضـــــعف انتاجیـــــة 
ــــي یعمــــل بهــــا، ناجمــــة  الموظــــف، وتــــؤثر ســــلبا علیــــه ومؤسســــته الت

عن ضغوط العمل التي یعیشها

)2017،12(ناصر،22

مــــن ثـــــمالفــــرد بفقــــدان الرغبــــة بالعمــــل، و فیهــــاحالــــة نفســــیة یصــــل 
رضــــــــــا الــــــــــوظیفي تجــــــــــاه انخفــــــــــاض مســــــــــتوى االداء وانخفــــــــــاض ال

ومتطلبـــــــات وضــــــغوطهاالعمــــــال المكلــــــف بهــــــا، لروتینیـــــــة العمــــــل
وعـــــدم العدالـــــة ممـــــا یـــــنعكس ســـــلبا علـــــى وقلتـــــهالتحفیـــــز االیجـــــابي

خـــــرین وممارســـــة العمـــــل الیـــــومي، ســـــلوكیاتهم فـــــي التعامـــــل مـــــع اآل
ـــــاره لیشـــــمل اصـــــحاب المصـــــالح المتعـــــاملین مـــــع جمیعـــــا"وتمتـــــد اث

المنظمة

)317، 2019(المشارقه، 23
ــــــة مــــــن  ــــــوازن الموظــــــف، فیعــــــیش حال ــــــل فیهــــــا ت ــــــة نفســــــیة یخت حال

ــــى االحبــــاط والنكــــوص، م ــــد تصــــل ال ــــؤثر ســــلبا مــــاالضــــطراب ق ا ی
على ادائه، ویدفعه الى سلوكیات سلبیة

عداد الباحث باالعتماد على المصادر في متنهإالمصدر: من 
االحتــــــراق الــــــوظیفي هــــــو " نتیجــــــة  بــــــأن الــــــى التعریــــــف االجرائــــــي للباحــــــثالوصــــــولممــــــا ســــــبق یمكــــــن 

ــــــــوازن بــــــــین المطالــــــــب ،تحطــــــــم العوامــــــــل والخصــــــــائص الشخصــــــــیة والوظیفیــــــــة فضــــــــال" عــــــــن عــــــــدم الت
ومصادر تلبیة المطالب ".

: مراحل التطور التاریخي لالحتراق الوظیفيرابعا
فــــــي مقــــــال حــــــول )Bradley,1969,70(م مــــــن أن المصــــــطلح ذكــــــر ألول مــــــرة مــــــنعلــــــى الــــــرغ

ــــــا لألحــــــداث الجــــــانحین (هربــــــرت اال ان ،ضــــــباط المراقبــــــة الــــــذین أداروا برنامًجــــــا عالجًیــــــا مجتمعًی
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إذبشـــــــــكل عـــــــــام األب المؤســـــــــس لظـــــــــاهرة االحتـــــــــراق الـــــــــوظیفي.عـــــــــدی)1974،65،فرودینبرغـــــــــر
مهـــــدت ورقتـــــه المـــــؤثرة حـــــول "احتـــــراق المـــــوظفین" الطریـــــق لتقـــــدیم المفهـــــوم. كطبیـــــب نفســـــي غیـــــر 

ـــــي و ،األجـــــرمـــــدفوع  ـــــورك لمـــــدمني المخـــــدرات الت ـــــي نیوی ـــــة ف ـــــادة مجانی ـــــي عی ـــــدنبرغر ف عمـــــل فروی
Freudenbergerكــــــان یعمــــــل فیهــــــا بشــــــكل أساســــــي متطوعــــــون شــــــباب بــــــدوافع مثالیــــــة. الحــــــظ 
الــــــــذي صــــــــاحبه ، أن العدیــــــــد مــــــــنهم شــــــــهدوا نضــــــــوًبا تــــــــدریجًیا للطاقــــــــة وفقــــــــدان الــــــــدافع وااللتــــــــزام

البدنیــــــة. لتســــــمیة حالــــــة االحتــــــراق هــــــذه التــــــي حــــــدثت مجموعــــــة واســــــعة مــــــن األعــــــراض العقلیــــــة و 
ــــادة ــــتم ،عــــادة بعــــد حــــوالي عــــام مــــن بــــدء المتطــــوعین العمــــل فــــي العی ــــار فرویــــدنبرجر كلمــــة ی اخت

ــــي نفــــس  ــــراق. ف ــــى آثــــار تعــــاطي المخــــدرات المــــزمن: االحت اســــتخدامها بشــــكل عرضــــي لإلشــــارة إل
مهتمـــــــة ،نفســــــیة اجتماعیــــــةباحثــــــة )،1976،16أصــــــبحت (كریســــــتینا ماســـــــالخ، ،الوقــــــت تقریًبــــــا

ع اإلثـــــــارة العاطفیـــــــة فـــــــي بالطریقــــــة التـــــــي یتعامـــــــل بهـــــــا األشـــــــخاص فـــــــي الخــــــدمات اإلنســـــــانیة مـــــــ
حظــــــت أن مصــــــطلح "االحتـــــراق" یســــــتخدم بشــــــكل عـــــام مــــــن قبــــــل محـــــامیي الفقــــــر فــــــي العمـــــل. ول

ـــــدى زمالئهـــــم.  ـــــزام ل ـــــدان االلت ـــــتهكم وفق ـــــدریجي وال ـــــة االجهـــــاد الت ـــــا لوصـــــف عملی ـــــررت و كالیفورنی ق
Maslach مــــــن أجریــــــت مــــــعتــــــم التعــــــرف علیــــــه بســــــهولةإذوزمالؤهــــــا اعتمــــــاد هــــــذا المصــــــطلح

ویمثـــــل،معهـــــم المقـــــابالت فـــــي دراســـــتهم بـــــین المتخصصـــــین فـــــي الخـــــدمات البشـــــریة. بطریقـــــة مـــــا
ماســـــلخ بدایـــــة لتقلیـــــدین ة"اكتشـــــاف" االحتـــــراق المتـــــزامن تقریًبـــــا مـــــن الطبیـــــب فرویـــــدنبرغر والباحثـــــ

ى التــــــوالي. علــــــ،تــــــراق مــــــن الناحیــــــة العملیــــــة ومــــــن الناحیــــــة العلمیــــــةمختلفــــــین یقتربــــــان مــــــن االح
ــــــة والعــــــالجیركــــــز األول بشــــــكل أســــــاس ــــــیم والوقای ــــــى التقی ــــــي حــــــین ،عل ــــــر یركــــــزف بشــــــكل األخی

عـــــن ا بشـــــكل مســــتقل نســـــبًیا عــــن بعضـــــهوتطــــورت التقالیـــــد كلهــــاعلـــــى البحــــث والنظریـــــة. أســــاس
فـــــي حـــــین ،فـــــي البدایـــــة فـــــي مـــــا یســـــمى بالمرحلـــــة الرائـــــدة ســـــاد الـــــنهج الســـــریري،االخـــــرالـــــبعض

لقـــــد مـــــر هـــــذا المفهـــــوم بمراحـــــل فـــــي المرحلـــــة التجریبیـــــة نحـــــو نهـــــج أكثـــــر علمیـــــة.تحولـــــت اللكنـــــة
ـــــي، -2008،38مختلفـــــة مـــــن التطـــــور وفـــــق مـــــا حـــــدده البـــــاحثون ولعـــــل ابرزهـــــا مـــــا اكـــــد الیـــــه (عل

) 45-2014،47) و(ســــــــــارة،2012،41عــــــــــیس،) و(اد2012،17) و (ابــــــــــو موســــــــــى وكــــــــــالب،36
ة (الرائــــــــــدة) ) وهــــــــــي المرحلــــــــــة االستكشــــــــــافی6، 2019مشــــــــــارقه،() و2015،27و (ابــــــــــو غنیمــــــــــة،

:بما یأتيیمكن تلخیصها والمرحلة التجریبیة إذ 
)1979-1960للفترة من (الرائدة)(المرحلة االستكشافیة -1

بــــــدأتانمــــــا وجــــــدت مصــــــطلحات بدیلــــــة، ،فــــــي البدایــــــةیعــــــرف مصــــــطلح االحتــــــراق الــــــوظیفيلــــــم 
حـــــظ بعــــض البـــــاحثین فـــــي لإذ) 1960(ات مـــــن القــــرن العشـــــرین یهــــذه المرحلـــــة فـــــي بدایــــة الســـــتین

ــــــــــع، مــــــــــع ظهــــــــــور بعــــــــــض  ــــــــــدني اداء بعــــــــــض العــــــــــاملین ذوي االداء المرتف مجــــــــــال الصــــــــــناعة ت
اطلـــــــق إذ،المتغیــــــرات الســــــلوكیة الســــــلبیة، منهــــــا التغیــــــب المســــــتمر عــــــن العمــــــل لفتــــــرات طویلــــــة

.Flame outs) الوهج المنطفئ ( على ذلك مصطلح 
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ـــــــي منتصـــــــف ســـــــبعینیات القـــــــرن الماضـــــــي فـــــــي الوالیـــــــات المتحـــــــدة  ظهـــــــرت المقـــــــاالت األولیـــــــة ف
وكانــــت مســــاهمتها األساســــیة هــــي وصــــف الظــــاهرة األساســــیة وٕاعطــــاء اســــم لهــــا وٕاظهــــار أنهــــا لــــم 

تجربـــــة العـــــاملین فـــــي مجـــــال اســـــتندت هـــــذه الكتابـــــة المبكـــــرة إلـــــى و تكـــــن اســـــتجابة غیـــــر شـــــائعة. 
المهـــــــــن التـــــــــي یتمثـــــــــل الهـــــــــدف منهـــــــــا فـــــــــي تقـــــــــدیم -الخـــــــــدمات اإلنســـــــــانیة والرعایـــــــــة الصـــــــــحیة 

تمییزهـــــا بـــــالتوتر النفســـــي ومـــــن ثـــــمالتـــــي یمكـــــن ، المســـــاعدات والخـــــدمات لألشـــــخاص المحتـــــاجین
وهـــــــو طبیــــــب نفســـــــاني یعمــــــل فـــــــي ،)1975كتبـــــــت المقــــــاالت األولیـــــــة فرویــــــدنبرغر (،والعــــــاطفي

ــــة ب ــــة الصــــحیةوكال اجتمــــاعي كــــان ةنفســــیباحثــــةوهــــو ،)1976ماســــالش (جــــاءتو ،دیلــــة للرعای
روایـــــــات مباشـــــــرة عـــــــن العملیـــــــة Freudenbergerدرس العواطـــــــف فـــــــي مكـــــــان العمـــــــل. قـــــــدم تـــــــ

ــــــدافع وااللتــــــزامفیهــــــاالتــــــي عــــــانى  ووصــــــفه ،هــــــو واآلخــــــرون مــــــن النضــــــوب العــــــاطفي وفقــــــدان ال
. االحتـــــــراقتعـــــــاطي المخـــــــدرات المـــــــزمن: بمصـــــــطلح یســـــــتخدم بشـــــــكل عـــــــام لإلشـــــــارة إلـــــــى آثـــــــار

مقـــــابالت مـــــع مجموعـــــة واســـــعة مـــــن العـــــاملین فـــــي الخـــــدمات اإلنســـــانیة حـــــول Maslachأجـــــرت 
ســــــتراتیجیات المواجهـــــــة آثــــــار مهمـــــــة علــــــى الهویـــــــة الاإلجهــــــاد العـــــــاطفي لوظــــــائفهم واكتشـــــــفوا أن 
ــــة والســــلوك الــــوظیفي للنــــاس. وهكــــذا ــــراقبحــــاث أل،المهنی جــــذورها فــــي مهــــن تقــــدیم الرعایــــة االحت

یعنــــــي هــــــذا كمــــــا انــــــه كــــــان جــــــوهر الوظیفــــــة هــــــو العالقــــــة بــــــین المــــــزود والمتلقــــــي. إذ،والخدمــــــة
ــــة ــــذ البدای ــــة من ــــراقتمــــت دراســــة و ،الســــیاق الشخصــــي للوظیف ،رد فعــــل إجهــــاد فــــرديتلیســــاالحت

ــــكفضــــال" عــــنولكــــن مــــن حیــــث معــــامالت الفــــرد ذات العالقــــة فــــي مكــــان العمــــل.  هــــذا ركــــز،ذل
وعلــــــى الــــــدوافع والقــــــیم الكامنــــــة وراء عملــــــه مــــــع ،الســــــیاق بــــــین األشــــــخاص علــــــى عواطــــــف الفــــــرد

المستلمین.
أثـــــــرت المنظــــــــورات النفســـــــیة واالجتماعیــــــــة الســـــــریریة للمقــــــــاالت األولیـــــــة علــــــــى طبیعـــــــة المرحلــــــــة 

كــــــــان التركیــــــــز علــــــــى أعــــــــراض إذ ،. علــــــــى الجانــــــــب الســــــــریرياالحتــــــــراقاألولــــــــى مــــــــن أبحــــــــاث
كــــــان التركیــــــز علــــــى العالقــــــة و ،یا الصــــــحة العقلیــــــة. علــــــى الجانــــــب االجتمــــــاعيوقضــــــااالحتــــــراق

كــــان معظــــم هــــذا البحــــث األولــــي إذبــــین المــــزود والمتلقــــي وعلــــى الســــیاق الظرفــــي لمهــــن الخدمــــة.
اســـــتخدم تقنیـــــات مثـــــل المقـــــابالت ودراســـــات الحالـــــة والمالحظـــــات فـــــي و ،مكتوًبـــــا ونوعًیـــــا بطبیعتـــــه

،مــــــن هــــــذه المقــــــابالت المبكــــــرة فــــــي الخــــــدمات اإلنســــــانیةموضــــــوعاتیــــــدة ظهــــــرت عدو لموقــــــع. ا
أن تقـــــــدیم یتضـــــــح،لهـــــــا بعـــــــض األشـــــــكال المحـــــــددة. أوالً االحتـــــــراقممـــــــا یشـــــــیر إلـــــــى أن ظـــــــاهرة 

العـــــاطفي لــــــیس االجهــــــادالخدمـــــة أو الرعایـــــة یمكــــــن أن یكـــــون مهنـــــة شــــــاقة للغایـــــة ویتضـــــمن أن 
ر أیًضـــــا المكـــــون الثـــــاني مـــــن ظهـــــو اســـــتجابة غیـــــر شـــــائعة لمثـــــل هـــــذا الحمـــــل الزائـــــد فـــــي العمـــــل. 

وصـــــف األشـــــخاص كیـــــف حـــــاولوا التعامـــــل إذ،نـــــزع الشخصـــــیة (الســـــخریة) مـــــن هـــــذه المقـــــابالت
المســـــافة فـــــيالزبـــــائناالعتـــــدال فـــــي تعـــــاطف المـــــرء مـــــع ویعـــــدمـــــع الضـــــغوط العاطفیـــــة لعملهـــــم. 

ــــــة الشــــــدیدة  ــــــارة العاطفی ــــــة لحمایــــــة نفســــــه مــــــن اإلث ــــــة عــــــنهم ("االهتمــــــام المنفصــــــل") طریق العاطفی



111

أن عــــدم التــــوازن المفــــرط فــــي لــــذا یبــــدوالتــــي یمكــــن أن تتــــداخل مــــع العمــــل بفعالیــــة فــــي الوظیفــــة. 
ــــــى اســــــتجابة العمــــــالء بطــــــرق ســــــلبیة وقاســــــیة وال  االهتمــــــام وعــــــدم االهتمــــــام بــــــالموظفین یــــــؤدي إل

ــــي مــــن المالحظــــات و انیة. إنســــ ــــة بــــین المســــتلم والمتلق ــــي للعالق جــــاء شــــعور أفضــــل للســــیاق الظرف
رؤیــــة بعــــض العوامــــل المهمــــة التــــي تــــم وصــــفها فــــي إذ یمكــــنالمقــــابالت. فضــــال" عــــن،المیدانیــــة

وانتشـــــــار مالحظـــــــات ،مثـــــــل ارتفـــــــاع عـــــــدد العمـــــــالء (عـــــــدد الحـــــــاالت)مـــــــن ،المقـــــــابالت الســـــــابقة
الموارد.وندرة ،العمالء السلبیة

ـــــلویمكـــــن ـــــین المـــــوفر والعمی ـــــغ عنهـــــا للتفاعـــــل ب ـــــر المبل ـــــب األخـــــرى غی ،أیًضـــــا مالحظـــــة الجوان
العمـــــــل كـــــــان العمـــــــل المتشـــــــابك طـــــــوال هـــــــذا إذ مثـــــــل ســـــــلوكیات "االبتعـــــــاد" غیـــــــر اللفظیـــــــة. مـــــــن 

ولكـــــن أیًضـــــا بـــــین ،عـــــادة بـــــین المـــــزود والمتلقـــــي-علـــــى العالقـــــات المبكـــــر هـــــو التركیـــــز الـــــرئیس
ــــــت هــــــذه العالقــــــات و ء العمــــــل أو أفــــــراد األســــــرة. المــــــزود وزمــــــال ــــــوتراتكان ــــــة مصــــــدرا" للت العاطفی

ـــــت تعمـــــلو ،كلهـــــاوالمكافـــــآت ـــــانكان ـــــوتر. أوضـــــحت فـــــي بعـــــض االحی ـــــى الت ـــــب عل مصـــــدر للتغل
مركزیـــــة هـــــذه التفـــــاعالت للتجـــــارب التـــــي تـــــم وصـــــفها أن تحلیـــــل الســـــیاق للظـــــاهرة الكلیـــــة ســـــیكون 

ـــــة علیهـــــ ـــــكفضـــــال" عـــــنا. أنســـــب طریقـــــة الكتســـــاب نظـــــرة ثاقب ـــــى ،ذل تمیـــــزت هـــــذه المرحلـــــة األول
التـــــــي تعكـــــــس مجموعـــــــة معینـــــــة مـــــــن العوامـــــــل االجتماعیـــــــة واالقتصـــــــادیة ،بتوجـــــــه قـــــــوي مطبـــــــق
أثــــرت هــــذه العوامــــل علــــى إضــــفاء الطــــابع المهنــــي علــــى ممــــا . 1970sمــــن والتاریخیــــة والثقافیــــة

ــــى  ــــى األشــــخاص العثــــور عل ــــت مــــن الصــــعب عل الخــــدمات اإلنســــانیة فــــي الوالیــــات المتحــــدة وجعل
أدى القلـــــق الشـــــدید و ). 15Cherniss, 1980&Farber,(وظــــائف ورضـــــا فــــي هـــــذه المهـــــن 

علـــــى الـــــرغم مـــــن ،إلـــــى نـــــداءات إلیجـــــاد حلـــــول فوریـــــةاالحتـــــراقفـــــي هـــــذه المهـــــن بشـــــأن مشـــــكلة
ــــــة بأســــــباب  ــــــى المعرفــــــة القوی ــــــراقاالفتقــــــار إل وســــــیلة أساســــــیة Burnoutأصــــــبحت ورش و . االحت

).Pines et al 1981,26واستخدمها بعض مصادر البیانات (،للتدخل
)1990-1980للفترة من (المرحلة التجریبیة-2

كــــان هــــذا إذ إلــــى أبحــــاث تجریبیــــة أكثــــر منهجیــــة. فــــي الثمانینیــــات االحتــــراقتحــــول العمــــل علــــى 
ــــــا بطبیعتــــــه باســــــتخدام منهجیــــــة االســــــتبیان والمســــــح ودراســــــة أكبــــــر عــــــدد مــــــن ،العمــــــل أكثــــــر كمًی

وتـــــم تطـــــویر ،االحتـــــراقعلـــــى تقیـــــیم المرحلـــــةتـــــم التركیـــــز بشـــــكل خـــــاص فـــــي هـــــذا و األشـــــخاص. 
ـــــه أقـــــوى الخصـــــائص ـــــذي العدیـــــد مـــــن التـــــدابیر المختلفـــــة. المقیـــــاس الـــــذي كـــــان ل الســـــیكومتریة وال

Maslach Burnout Inventoryال یــــزال یســــتخدمه البــــاحثون علــــى نطــــاق واســــع هــــو 
(MBI ـــه ـــذي طورت ـــم تصـــمیم )(Maslach & Jackson,1981,99-113) ال MBIت

اســــــتجابًة الهتمــــــام المعلمــــــین ،فــــــي األصــــــل لالســــــتخدام فــــــي مهــــــن الخدمــــــة البشــــــریة. ومــــــع ذلــــــك
الســـــتخدامها فـــــي المهـــــن التعلیمیـــــة. مـــــع تنـــــامي MBIتـــــم تطـــــویر نســـــخة ثانیـــــة مـــــن ،بـــــاالحتراق

بـــــــدأت یـــــــتم إنشـــــــاء مقترحـــــــات بدیلـــــــة حـــــــول المســـــــار التنمـــــــوي و ،مجموعـــــــة األبحـــــــاث التجریبیـــــــة
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مـــــــع مـــــــرور الوقــــــــت. رافـــــــق التحـــــــول إلـــــــى مزیــــــــد مـــــــن التجریبیـــــــة مســـــــاهمات نظریــــــــة لالحتـــــــراق
بوصــــــفه االحتــــــراقكــــــان ینظــــــر إلــــــى و مــــــي. ومنهجیــــــة مــــــن مجــــــال علــــــم الــــــنفس الصــــــناعي التنظی

ـــــــزام ،مـــــــن أشـــــــكال ضـــــــغوط العمـــــــل"شـــــــكال ـــــــل إشـــــــباع الوظـــــــائف وااللت ـــــــاهیم مث ـــــــط لمف مـــــــع رواب
عنـــــدما یقتـــــرن بالعمـــــل الســـــابق المســـــتند ،التنظیمـــــي والـــــدوران. ولـــــدى الـــــنهج الصـــــناعي التنظیمـــــي

االحتــــراقحــــول تنوًعــــا أكثــــر ثــــراًء فــــي وجهــــات النظــــر،إلــــى علــــم الــــنفس اإلكلینیكــــي واالجتمــــاعي
اســــــتمرت هــــــذه المرحلــــــة و اســــــتخدام أدوات موحــــــدة وتصــــــمیمات بحثیــــــة. بوعــــــزز القاعــــــدة العلمیــــــة 

في التسعینیات:اتجاهات جدیدةعدة، ولكن مع التجریبیة
ــــــم توســــــیع مفهــــــوم :أوالً  ــــــراقت ــــــي تتجــــــاالحت اوز الخــــــدمات اإلنســــــانیة والتعلــــــیم لیشــــــمل المهــــــن الت

.والمدیرین، والعسكریین،وتكنولوجیا الكمبیوتر،رجال الدین،على سبیل المثال
ــــــــز أبحــــــــاث :انیــــــــاً ث ــــــــم تعزی ــــــــراقت أدت ممــــــــا منهجیــــــــة وأدوات إحصــــــــائیة أكثــــــــر تطــــــــورًا. باالحت

ى اســـــتخدام النمـــــاذج إلـــــلالحتـــــراقالعالقـــــات المعقـــــدة بـــــین العوامـــــل التنظیمیـــــة والمكونـــــات الثالثـــــة 
كثیــــرینللبــــاحثین بفحــــص مســــاهمة هــــذا الــــنهج یســــمح . االحتــــراقكثیــــر مــــن أبحــــاث الهیكلیــــة فــــي 

ــــي وقــــت واحــــد ــــة ف ــــائج المحتمل ــــأثیرات والنت ــــدة فــــي تطــــویر ،الت ــــراقوفصــــل المســــاهمات الفری االحت
عن تلك الزائدة عن الحاجة.

ـــــا ـــــي وقـــــت واحـــــد :ثالًث ـــــة العمـــــل ف ـــــین بیئ ـــــروابط ب ـــــیم ال ـــــة فـــــي تقی ـــــدأت بعـــــض الدراســـــات الطولی ب
التـــــي تمثـــــل معالجـــــة الفرضـــــیة األساســـــیة فضـــــال" عـــــن وأفكـــــار ومشـــــاعر الفـــــرد فـــــي وقـــــت الحـــــق.

فـــــإن الدراســـــات الطولیـــــة مهمـــــة ،هـــــو نتیجـــــة لتفاعـــــل الفـــــرد مــــع مجموعـــــة عمـــــلاالحتـــــراقفــــي أن 
. االحتراقلتقییم تأثیر التدخالت للتخفیف من 

اذا انتقلنـــــا الـــــى النتـــــاج الفكــــري العربـــــي ان مصـــــطلح (االحتـــــراق الــــوظیفي) ظهـــــر علـــــى یـــــد نجــــد و 
) 1989امثــــــال كمــــــال دوانــــــي واخــــــرین (مــــــن) ونظــــــر الیــــــه بعــــــض البــــــاحثین1986،4،(عســــــكر

ـــــــى انـــــــه مفهـــــــوم ثالثـــــــي االبعـــــــاد ،ضـــــــعف االهتمـــــــام بالبعـــــــد االنســـــــاني،: االجهـــــــاد االنفعـــــــاليعل
ونقص الكفاءة واالنجاز الشخصي.

ان بدایــــــــة  ظهــــــــوركالهمــــــــا)Schaufeli,Leiter&Maslach,2009,20(شــــــــار أفــــــــي حــــــــین 
ـــــــرامفهـــــــوم ـــــــوظیفياالحت ـــــــرتبطق ال ـــــــةالتطـــــــوراتمـــــــنبعدیـــــــدی ـــــــةواالقتصـــــــادیةاالجتماعی والثقافی
فـــــيســـــاهمتقـــــدمحــــددةتطـــــوراتثالثـــــةهنــــاكتكـــــونوقـــــد. أمریكـــــافــــيالســـــتینیاتفـــــياألوســــع
:ما یأتيعلى وفق اإلنسانیة وهي الخدماتقطاعفياالحتراق الوظیفيظهور

االحتـــــــراقإلـــــــىفصـــــــاعداً العشـــــــرینالقـــــــرنخمســـــــینیاتمنـــــــذاإلنســـــــانیةالخـــــــدماتخضـــــــعت-أ
ــــــةالحكومــــــةنفــــــوذلزیــــــادةوالبیروقراطیــــــةالســــــریع ،الصــــــغیرةالتقلیدیــــــةالوكــــــاالتتحولــــــتو .والدول

ــــى ــــةمؤسســــاتإل ــــيتوصــــیفمــــعكبیــــرةحدیث ــــاإذا. رســــميوظیف ،المنظــــورهــــذامــــنإلیهــــانظرن
ـــــإن ـــــلاالجهـــــادف ـــــىاالحترافـــــيالطـــــابعإضـــــفاءمقابـــــلالمـــــدفوعالســـــعریمث المســـــاعدةالمهـــــنعل
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عــــنالــــذ یــــنجم األمــــلوخیبــــةاإلحبــــاطأنالمــــرءیــــتكهنقــــد. الحدیثــــةالمهــــنإلــــىالمكالمــــاتمــــن
المهنیــــــــةأوالشخصــــــــیةالقــــــــیممــــــــعالنفعیــــــــةالتنظیمیــــــــةللقــــــــیمالنطــــــــاقواســــــــعمؤسســــــــيصــــــــدام
.الحتراقاعززقدللمقّدرین

ــــــذالحــــــربأدت-ب ــــــةمن ــــــىبعــــــدهاومــــــاالســــــتینیاتبدای ــــــرعل ــــــاتفــــــيالفق ــــــىالمتحــــــدةالوالی إل
الكفــــاحبعــــد،ذلــــكومــــع. اإلنســــانیةالخــــدماتمهــــنإلــــىمثالیــــةبــــدوافعالشــــبابمــــنكبیــــرتــــدفق

كانــــــتإذ ،متزایـــــدةأمــــــلبخیبـــــةأنفســــــهموجـــــدوا،ذلــــــكنحـــــوأوعقــــــدلمـــــدةالفقــــــرعلـــــىلقضـــــاءل
إلـــــىتــــدریجیاً وتحولــــت،االحتــــراقلتجربــــةالممیــــزةالنوعیــــةهــــيبهــــمالخاصــــةالمحبطــــةالمثالیــــة

.والسخریةالیأس
والمعلمـــــینوالممرضـــــاتلألطبـــــاءالمهنیـــــةالســـــلطةالســـــتینیاتفـــــيالثقافیـــــةالثـــــورةأضـــــعفت-ج

ـــــمف. كبیـــــربشـــــكلالشـــــرطةوضـــــباطاالجتمـــــاعیینواألخصـــــائیین ـــــةتعـــــدل لهـــــؤالءالتقلیدیـــــةالمكان
مـــــنأكثــــروالطلـــــببالســــلطةیتمتعــــونالـــــذینالمســــتفیدونویتوقــــع،كالمعطیـــــاتمقبولــــةالمهنیــــین

والخدمــــــةالرعایــــــةمــــــنالمســــــتفیدینطلبــــــاتاشــــــتدت،لــــــذا. الســــــابقمــــــنأكثــــــرمضــــــىوقــــــتأي
المهنیــــــینجهــــــودبــــــینالتنــــــاقضنمــــــاو ،االجتمــــــاعيالتبــــــادلمنظــــــورمــــــن،والرحمــــــةوالتعــــــاطف
ـــــــىاالفتقـــــــار"هـــــــذاویعـــــــزز. واالمتنـــــــاناالعتـــــــرافعلیهـــــــا .شـــــــروطحصـــــــلواالتـــــــيوالمكافـــــــآت إل

. Schaufeli,2006,87)(االحتراق" بالمثلالمعاملة
المفسرة لظاهرة االحتراق الوظیفي والنظریات : النماذج خامسا
ـــــوظیفي اشـــــار  ـــــى عدیـــــد اإلشـــــارةبعدیـــــد مـــــن البـــــاحثین والمهتمـــــین بتفســـــیر ظـــــاهرة االحتـــــراق ال ال

) 2010،10ابـــــو مســـــعود،() و 2008،41(الزهرانـــــي،ابرزهـــــا مـــــا اشـــــار مـــــن مـــــن النمـــــاذج ولعـــــل 
:على وفق ما یأتي) 28-2014،31رزیقة،و(

)Cherniss Modelنموذج تشیرنس لالحتراق الوظیفي (أ-1
وقـــــد قابـــــل مـــــع معاونیـــــه ثمانیـــــة ،) النمـــــوذج الشـــــامل لالحتـــــراق الـــــوظیفيCherniss,1985قـــــدم (
ــــــي اربعــــــة مجــــــاالت هــــــي مجــــــال الصــــــحةینوعشــــــر  ــــــدئا ف ــــــا مبت ــــــانون، ومجــــــال ،مهنی ومجــــــال الق

ـــــــة ـــــــدریس فـــــــي المـــــــدارس الثانوی ـــــــة ،التمـــــــریض فـــــــي المستشـــــــفیات العامـــــــة، ومجـــــــال الت وتـــــــم مقابل
اآلتـــــــيویوضـــــــح الشـــــــكل ،فتــــــرة تتـــــــراوح مـــــــن ســـــــنة الــــــى ســـــــنتینفـــــــيكلهـــــــم مـــــــرات المفحوصــــــین 

النموذج:
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) لالحتراق الوظیفيCherniss,1985نموذج (أ)14الشكل (یوضح 
Source: Graham،Scott,(1993),"Staff burnout & job induced tension: the
buffering effects of social support & locus of control ",mater study ,Simon
Fraser University,p33.

) الى:41-2008،52،الزهراني(االتياالنموذج ویشیر 
خصائص محیط العمل:-ا

ــــــــذین یــــــــدخلون الوظیفــــــــة ألول مــــــــرة ولهــــــــم توجهــــــــات  تتفاعــــــــل هــــــــذه الخصــــــــائص مــــــــع االفــــــــراد ال
وتعـــــــد هـــــــذه،ویحتـــــــاجون الـــــــى مســـــــاندات اجتماعیـــــــة،مســـــــتقبلیة معینـــــــة، ومطالـــــــب عمـــــــل زائـــــــدة

ــــةكلهــــاالعوامــــل  ــــدرجات متفاوت ــــراد ب ــــه االف ــــذي یتعــــرض ل ــــة مــــن الضــــغط ال ــــؤام ،مصــــادر معین ویت
فیلجــــــــــا الــــــــــبعض الــــــــــى اســــــــــالیب ،ق مختلفــــــــــةائــــــــــع هــــــــــذه العوامــــــــــل الضــــــــــاغطة بطر االفــــــــــراد مــــــــــ

التــــي تشــــكل ، اللجوء الــــى االتجاهــــات الســــالبةبــــیتــــواءم اخــــرون فــــي حــــین،واســــتراتیجیات منحرفــــة
:الوظیفي وهذه الخصائص هياالحتراق 

ــــــي العمــــــل ــــــائناالتصــــــال بالو عــــــبء العمــــــل، االســــــتثارة، و ،(التوجــــــه ف اهــــــداف و االســــــتقاللیة، و ، زب
العزلة االجتماعیة).و القیادة واالشراف، و المنظمة، 

متغیرات االتجاھات السلبیة:
عدم وضوح اھداف العمل-
نقص المسؤولة -

االجتماعیة
التناقض بین المثالیة -

والواقعیة
االغتراب النفسي-
االغتراب الوظیفي-
نقص االھتمام بالذات-

خصائص محیط العمل:
التوجھ في العمل-
العملعبء -
االستثارة-
بالعمالءاالتصال -
االستقاللیة-
أھداف المنظمة-
القیادة واالشراف-
العزلة االجتماعیة-

مصادر الضغوط
عدم الثقة بالذات ونقص -

الكفاءة 
المشاكل مع العمالء-
التدخل البیروقراطي-
نقص االثارة واالنجاز-
عدم مساندة الزمالء-

المتغیرات الشخصیة
الخصائص -

الدیموغرافیة
التوجھات المھنیة-
المطالب خارج العمل-
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:المتغیرات الشخصیة-ب

التأییـــــــد االجتمـــــــاعي مـــــــن خـــــــارج محـــــــیط فضـــــــال" عـــــــنوهـــــــي تضـــــــم الخصـــــــائص الدیموغرافیـــــــة، 
العمل.

مصادر الضغط:-ج
مقدمات لالحتراق الوظیفي هي:بوصفها ) خمس مصادر للضغط Chernissوضع (

نقـــــص و التـــــدخل البیروقراطیـــــة، و ، لزبـــــائنمـــــع اونقـــــص الكفـــــاءة، والمشـــــكالتثقـــــة بالـــــذات عـــــدم ال(
عدم مساندة الزمالء)و االثارة واالنجاز، 

متغیرات االتجاهات السالبة:-ح
:ما یأتي) اتجاهات سالبة تنتج عن ضغوط العمل وتتمثل فیChernissحدد (

بـــــــــین المثالیـــــــــة التنــــــــاقضو نقـــــــــص المســــــــؤولیة االجتماعیـــــــــة، و (عــــــــدم وضـــــــــوح اهــــــــداف العمـــــــــل، 
نقص االهتمام بالذات).و االغتراب الوظیفي، و االغتراب النفسي، و ،والواقعیة

متغیرات اضافیة:
:على وفق مایأتياضیفت بعض المتغیرات االخرى مثل المتغیرات المرتبطة بالعمل 

ـــــــــــوظیفي، ( االعـــــــــــراض و االتجـــــــــــاه نحـــــــــــو تـــــــــــرك المهنـــــــــــة، و الغیـــــــــــاب عـــــــــــن العمـــــــــــل، و الرضـــــــــــا ال
اســــــــــــتخدام و الصــــــــــــحة الجســــــــــــمانیة، و صــــــــــــراع الـــــــــــدور، و الرضــــــــــــا الزواجــــــــــــي، و ، السیكوســـــــــــوماتیة

العقاقیر).
،انـــــــه كلمـــــــا زادت صـــــــدمة الواقـــــــع وزاد التعـــــــرض للضـــــــغط كلمـــــــا زاد االحتـــــــراق الـــــــوظیفيیوضـــــــح

ــــــة مــــــن االحتــــــراق ووضــــــح االنمــــــوذجكمــــــا  ــــــى درجــــــات عالی ــــــذین یحصــــــلون عل ان االشــــــخاص ال
ایضــــــا ان العوامــــــل االنمــــــوذج یوضــــــحعیفة الــــــوظیفي هــــــم الــــــذین یتلقــــــون مســــــاندة اجتماعیــــــة ضــــــ

ــــة  ــــل الســــنمــــن الدیموغرافی ــــاالحتراق الــــوظیفي،مث ــــاط ب ــــرة ضــــعیفة االرتب ،والجــــنس، وســــنوات الخب
علـــــى درجـــــات احتـــــراق مرتفـــــع هـــــم العـــــاملون الـــــذین " علـــــى هـــــذا النمـــــوذج فـــــان مـــــن یحصـــــلبنـــــاء

ویعــــــانون ،ایــــــددویــــــة بشــــــكل متز وهــــــم الــــــذین یســــــتخدمون األ،)سیكوســــــوماتیة(یشــــــعرون بــــــأعراض 
ــــابهم،مــــن عــــدم الرضــــا الزواجــــي ــــوظیفي، وترتفــــع نســــبة غی ــــة الرضــــا ال ــــدور، وقل ،ومــــن صــــراع ال

یمیلون الى ترك المهنة.
التـــــــي تســـــــبب انـــــــه یركـــــــز علـــــــى خصـــــــائص محـــــــیط العمـــــــل )Chernissنمـــــــوذج (أحـــــــظ مـــــــن ویل

یركــــــــز علـــــــــى بعــــــــض االتجاهــــــــات الســــــــالبة التـــــــــي توجــــــــد لــــــــدى االشـــــــــخاص و ضــــــــغوطا للفــــــــرد، 
نمـــــــــوذج ایضـــــــــا الـــــــــى بعـــــــــض المتغیـــــــــرات المســــــــتهدفین للشـــــــــعور بالضـــــــــغط النفســـــــــي، واشـــــــــار األ
واعطــــــــــى اهمیــــــــــة لــــــــــبعض المتغیــــــــــرات ،الشخصــــــــــیة والتــــــــــي تتضــــــــــمن المتغیــــــــــرات الدیموغرافیــــــــــة

نمـــــوذج بعـــــض واضـــــاف األ،: مـــــدى الحصـــــول علـــــى المســـــاندة االجتماعیـــــةمثـــــلمـــــناالجتماعیـــــة



116

ــــي تــــرتبطالمتغیــــرات االضــــافیة االخــــرى  ــــلعمــــل بالالت ــــوظیفيمــــن مث ــــدور،: الرضــــا ال ،وصــــراع ال
والصحة الجسمیة وغیرها.

ـــــــبعض االســـــــتراتیجیات للتـــــــدخل فـــــــي Chernissنمـــــــوذج (أالباحـــــــث یجـــــــد )  اعطـــــــى اقتراحـــــــات ل
التــــــي یمكــــــن ان تقلــــــل مــــــن االحســــــاس بــــــاالحتراق الــــــوظیفي وقســــــمها الــــــى اربــــــع ، محــــــیط العمــــــل

:هيفئات 
البنـــــــــــاء -ف والقیــــــــــادة واالهــــــــــداف التنظیمیــــــــــة جاالشـــــــــــرا-بوتطــــــــــویرهمارشــــــــــاد العــــــــــاملین-ا

االسالیب والمعاییر.-الوظیفي ج

) 1986نموذج شفاف واخرون لظاهرة االحتراق الوظیفي (أ-2
نمـــــــوذج الـــــــى المصـــــــادر والمظـــــــاهر والمصـــــــاحبات الســـــــلوكیة لالحتـــــــراق الـــــــوظیفي یشـــــــیر هـــــــذا األ

تي:وضح بالشكل اآلكما ی
)1986(نموذج شفاف واخرون )27(جدول ال

االحتراق الوظیفي

مصادره

عوامل خاصة
صراع الدور-
غموض الدور-
عدم المشاركة في القرار-
تأیید اجتماعي ردئ-

عوامل ومتغیرات شخصیة
الجنس، السن-
سنوات الخبرة-
المستوى التعلیمي-
التوقعات المهنیة-

مظاهر (االبعاد)
استنزاف انفعالي- 1
فقدان الهویة الشخصیة- 2
نقص في االنجاز الشخصي- 3

المصاحبات السلوكیة
ترك المهنة-
زیادة معدل الغیاب-
التعب ال قل مجهود-

" االحتــــراق النفســــي وعالقتــــه بــــبعض ســــمات الشخصــــیة لــــدى العــــامالت ،)2008المصــــدر: (الزهرانــــي، نــــوال،(
)52الصفحةرسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ام القرى،،مع ذوي االحتیاجات الخاصة " 

ضح من هذا الشكل التخطیطي ما یأتي:یت
:هماالى نوعین من مصادر االحتراق الوظیفياالنموذج: یشیراوال

وعـــــــدم مشـــــــاركة ،الـــــــذي یتمثـــــــل فـــــــي صـــــــراع الـــــــدور وغموضـــــــهاولهمـــــــا بمكـــــــان العمـــــــل یـــــــرتبط
ــــــرديء.  ذاتــــــه ثانیهمــــــا بــــــالموظف ویــــــرتبط الموظــــــف فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات والتأییــــــد االجتمــــــاعي ال

المتغیــــرات الشخصـــــیة االخــــرى الخاصـــــة بــــه مثـــــل فضـــــال" عــــن،مثــــل توقعاتــــه نحـــــو دوره المهنــــي
سنه وجنسه وسنوات الخبرة والمستوى التعلیمي.
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التـــــي تتمثـــــل وأبعـــــاده ومكوناتـــــه االحتـــــراق الـــــوظیفي مظـــــاهر نمـــــوذج ایضـــــا الـــــى : اشـــــار األثانیـــــا
ور باإلنجاز الشخصي المنخفض.في االستنزاف االنفعالي وفقدان الهویة الشخصیة والشع

التـــــي تتمثـــــل فـــــي رغبـــــة حبات الســـــلوكیة لالحتـــــراق الـــــوظیفي نمـــــوذج الـــــى المصـــــا: اشـــــار األثالثـــــا
الموظف ترك المهنة والتعب ألقل مجهود والتمارض وزیادة معدل التغیب عن العمل.

:)1988نموذج المتغیرات الشخصیة والبیئیة :لجین بریزي  واخرون (أ-3
نمــــــوذج لتحدیــــــد احســـــن مجموعــــــة مــــــن المتغیـــــرات المنبئــــــة بــــــاالحتراق الـــــوظیفي وقــــــد ضــــــم أوهـــــو 

هـــــذا النمــــــوذج مجمــــــوعتین مــــــن المتغیــــــرات البیئیــــــة ركــــــزت المجموعــــــة االولــــــى علــــــى الخصــــــائص 
ـــــة  ـــــة واالقتصـــــادیة لمكـــــان العمـــــلالمهمـــــةالتنظیمی ـــــل الحالـــــة االجتماعی ـــــة الـــــتحكم ،مث مـــــدى فاعلی

ى مشــــاركة المــــوظفین فــــي اتخــــاذ القــــرار. فــــي حــــین ركــــزت مــــدو ،الشخصــــي فــــي الموقــــف المهنــــي
وتـــــم االصـــــدقاء. و الـــــزمالء، و ،: االدارةلـــــى المســـــاندة مـــــن مصـــــادرها المختلفـــــةالمجموعـــــة الثانیـــــة ع

ركـــــــزت المجموعـــــــة االولـــــــى علـــــــى التـــــــيالشخصـــــــیةضـــــــم النمـــــــوذج مجموعـــــــة مـــــــن المتغیـــــــرات
جموعــــــــة الثانیــــــــة علــــــــى ســــــــنوات الخبــــــــرة وركــــــــزت المو ،الخصــــــــائص الدیموغرافیــــــــة مثــــــــل الجــــــــنس

ــــــاءة المهنیــــــة ــــــذات، والمســــــتوى التعلیمــــــي ،المتغیــــــرات الشخصــــــیة مثــــــل الكف ووجــــــد فــــــيوتقــــــدیر ال
ــــــوظیفي كلهــــــامراحــــــل النمــــــوذج  ان المتغیــــــرات البیئیــــــة والشخصــــــیة ذات ارتبــــــاط دال بــــــاالحتراق ال

).56، 2008الزهراني، (

)G.A.S)Selyes General Adaeptation Sydrome:نظریة سیلي-4
فــــــي مجــــــال الطــــــب والبیولوجیــــــا عــــــام ،هــــــانز ســــــیلي اول مــــــن اســــــتخدام مصــــــطلح الضــــــغطیعــــــد

ثـــــم طـــــوره بعــــد ذلـــــك واوضـــــح ،كــــان مفهومـــــه عـــــن الضــــغط آنـــــذاك مفهومـــــا فســــیولوجیاإذ ،1926
).2007،41دریدر، (الجانب النفسي للمفهوم 

علیهـــــا طلـــــق أو 1976ثـــــم اعـــــادة صـــــیاغتها مـــــرة اخـــــرة عـــــام 1956ســـــیلي نظریتـــــه عـــــام وضـــــحو 
وفیهــــا یقــــرر ســــیلي ان التعــــرض )General Adaptation Syndromeمتالزمــــة التوافــــق (

یفتــــــــرض االحتــــــــراق إذ،المتكــــــــرر لالحتــــــــراق یترتــــــــب علیــــــــه تــــــــأثیرات ســــــــلبیة علــــــــى حیــــــــاة الفــــــــرد
الـــــوظیفي علـــــى الفـــــرد متطلبـــــات قـــــد تكـــــون فســـــیولوجیة او اجتماعیـــــة او نفســـــیة او تجمـــــع بینهمـــــا 

ــــرغم مــــن،جمیعــــا ــــى ال ــــك الضــــغوط قــــد تبــــدو ناجحــــة فــــان حشــــد الفــــرد لطاقاتــــه اوعل الســــتجابة لتل
وقـــــد وصـــــف " فـــــي شـــــكل اعـــــراض نفســـــیة وفیســـــولوجیة،لمواجهـــــة تلـــــك االحتراقـــــات قـــــد یـــــدفع ثمنـــــا

ــــــى  ــــــأســــــیلي هــــــذه االعــــــراض عل ــــــك االحتراقــــــات اةســــــاس ثالث فــــــيتتضــــــح طــــــوار لالســــــتجابة لتل
تي:الشكل اآل
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)Seyleلوظیفیة ومظاهرها في نظریة (اق ا) اطوار االستجابة لالحتر 15الشكل (یوضح 
" مــــدى فاعلیــــة كــــال مــــن االرشــــاد النفســــي الموجــــه وغیــــر الموجــــه فــــي ،1998)المصــــدر: (زیــــدان، وایمــــان،(

ـــة مـــن المعلمـــات " ـــدى عین ـــراق النفســـي ل ـــر منشـــورة، معهـــد الدراســـات ،تخفیـــف حـــدة االحت ـــورة غی رســـالة دكت
)   14والبحوث التربویة، جامعة القاهرة، صفحة 

ــــــف األأنویظهــــــر الشــــــكل نمــــــوذج سلســــــلة مــــــن االســــــتجابات الجســــــمیة والنفســــــیة لمواجهــــــة المواق
:على وفق ما یأتيالضاغطة السلبیة وتمر بثالث مراحل وهي 

: رد فعل االنذار بالخطرلة االولىالمرح
،ویســــــــتعد لمواجهتهــــــــا،وفیمــــــــا یمیــــــــز الجســــــــم مواقــــــــف الخطــــــــر،وتعــــــــد اســــــــتجابة اولیــــــــة للخطــــــــر

وســــــرعة التــــــنفس، ،: زیــــــادة ضــــــربات القلــــــبمــــــن مثــــــلویصــــــاحبها بعــــــض التغیــــــرات الفســــــیولوجیة 
وتوتر النسیج العضلي.

: المقاومة المرحلة الثانیة
ــــة لمواجهــــة الضــــغوطیل تســــتطیع وعنــــدما ال،حــــظ فــــي هــــذه المرحلــــة وجــــود بعــــض الحیــــل الدفاعی

ــــــــوازن للجســــــــم ــــــــل اعــــــــادة الت تظهــــــــر عالمــــــــات االســــــــتنزاف والتعــــــــب ة،لضــــــــغوط المســــــــتمر ل،الحی
الشدیدین.

: االنهاكالمرحلة الثالثة
،یحــــــدث االنهــــــاك،وتتــــــدهور المقاومـــــة مــــــع اســــــتمرار الضـــــغط،ســـــالیب المواجهــــــةأعنـــــدما تفشــــــل 

ــــــد تظهــــــر بعــــــض االضــــــطرابات النفسجســــــمیة  ســــــیلي ان تكــــــوین یوضــــــح) *السیكوســــــوماتیة(وق
ــــــــر حســــــــيإذ،السیكوســــــــوماتیة یمــــــــر بمراحــــــــل،االضــــــــطرابات ــــــــه ادراك وتقــــــــدیر ،یبــــــــدا بمثی یعقب

الطور 
األول 
االنذار

نشاط الجھاز 
العصبي 

السیمباثوري
زیادة افراز -

االدرنالین
ارتفاع -

معدالت 
ضربات القلب

اضطرابات -
في المعدة

ضیق في -
التنفس

الطور 
الثاني 
المقاومة

اضطرابات 
نفسیة 
جسمیة

الطور 
الثالث 
االنھاك

اعتالل -
الصحة 
والمرض

نقص في -
األداء

اضطرابات -
نفسیة 

ئابكاالكت
نقص الدافعیة-

وماتي  دي:psychosomatic*سیكوس ف -جس ا تل دث فیھ ي یح ة، والت ة او عاطفی طرابات عقلی ن اض ئة ع دیة الناش طرابات الجس ي االض ي: وھ نفس
ف دي لش الج الجس نجح الع ي ال ی ریض والت ة الم زان بیئ دم ات ى ع ع ال ة ترج ة مزمن طرابات انفعالی ة اض ائف نتیج ي وظ ل ف م او خل اء الجس د اعض اء الح

یل، وانما یعالج اسباب التعرض لالنفعاالت والتوتر.الحال، وحتى وان استمر على المدى الطو
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ــــــى اســــــتثارة انفعالیــــــة،معرفــــــي للمواقــــــف وعندئــــــذ یحــــــدث اتصــــــال الجســــــم بالعقــــــل ،ممــــــا یــــــؤدي ال
ثم اثار بدنیة تؤدي الى المرض.،وینتج عن ذلك استثارة جسمیة

االعـــــراض وتقتـــــرب،نمـــــوذج الـــــى ان مرحلـــــة االنهـــــاك ناتجـــــة عـــــن الضـــــغوط المســـــتمرةویشـــــیر األ
ـــــي اشـــــار الیهـــــا النمـــــوذج  ـــــرا مـــــن اعـــــراض الت والناتجـــــة عـــــن العجـــــز عـــــن مواجهـــــة الضـــــغوط، كثی

).2007،42،دریدر(االنهاك) (التي اطلق علیها سیلي في نموذجه ، االحتراق الوظیفي
) Structural Relation Modelنموذج العالقات البنائیة (أ-5

االنجــــــــاز یقــــــــدم هــــــــذا النمــــــــوذج وصــــــــفا للعالقــــــــات المتبادلــــــــة بــــــــین ابعــــــــاد االحتــــــــراق الــــــــوظیفي : 
ـــــى االخـــــر،الشخصـــــي ـــــأثیر كـــــل منهـــــا عل ـــــث ت ـــــى ان بعـــــد ،ومشـــــاعر االجهـــــاد مـــــن حی فیشـــــیر ال

ـــــه كلمـــــا ارتفـــــع انجـــــاز الفـــــرد قـــــل  ـــــى االنجـــــاز االنفعـــــالي، بمعنـــــى ان ـــــؤثر عل االنجـــــاز الشخصـــــي ی
ــــــب ومــــــن جانــــــب اخــــــر یوضــــــح النمــــــوذج ،احساســــــه باإلجهــــــاد، وبتبلــــــد المشــــــاعر هــــــذا مــــــن جان

ـــــــأثیرات اســـــــتراتیجیات ـــــــوظیفي المواجت التـــــــي صـــــــنفت الـــــــى اســـــــتراتیجیات هـــــــة علـــــــى االحتـــــــراق ال
واخــــــــــرى غیــــــــــر فعالــــــــــة واوضــــــــــح ارتبــــــــــاط اســــــــــتراتیجیات المواجهــــــــــة الفعالــــــــــة باإلنجــــــــــاز ،فعالــــــــــة

ـــــــة بمشـــــــاعر االجهـــــــادفـــــــي حـــــــین،الشخصـــــــي بمعنـــــــى ان ،ارتبطـــــــت االســـــــتراتیجیات غیـــــــر الفعال
ـــــــین اســـــــتراتیجیات المواجهـــــــة بنو  ـــــــات المتبادلـــــــة ب ـــــــوع مـــــــن العالق ـــــــاك ن ـــــــین االحتـــــــراق هن عیهـــــــا وب

وهمــــــا بعــــــدي تبلــــــد االخــــــرالبعضبــــــبعضــــــها أبعــــــاد االحتــــــراق الــــــوظیفي وكــــــذلك بــــــین ،الــــــوظیفي
الــــذي یــــدل ارتفاعــــه علــــى انخفــــاض ، وبــــین البعــــد الثالــــث لالحتــــراق المشــــاعر واالجهــــاد االنفعــــالي

یـــــــدل انخفاضـــــــه علـــــــى ارتفـــــــاع االحتـــــــراق الـــــــوظیفي وهـــــــو بعـــــــد فـــــــي حـــــــین،االحتـــــــراق الـــــــوظیفي
).2007،43،دریدر(از الشخصي االنج

ـــةمســـح مجـــاالتAW (Areas of work life modelنمـــوذج (أ-6 ـــاة العملی الحی
الوظیفيظاهرة االحتراقلتفسیر
عـــــــدمأوالتـــــــوازناخـــــــتاللحیـــــــثمـــــــنالوظیفیـــــــةالضـــــــغوطتـــــــأطیرعلـــــــىAWنمـــــــوذجأیعمـــــــل

ــــــؤثر، إذ )Leiter & Maslach,2004,91-134(التطــــــابق ــــــىالضــــــغوطاتهــــــذهت عل
النتـــــــائجبـــــــدوره،االحتــــــراقمـــــــنالمســــــتوىهـــــــذایحــــــدد و ،الخبـــــــرةذيالشــــــخصنضـــــــوبمســــــتوى
االجتماعیــــــةوالســــــلوكیات) والتغیــــــباألداءمثــــــل(العمــــــلســــــلوكیاتمثــــــلمــــــن المختلفــــــةالفردیــــــة

أنـــــهAWنمـــــوذجایقتـــــرح. الشخصـــــیةوالصـــــحة،)المنزلیـــــةالحیـــــاةجـــــودة،المثـــــالســـــبیلعلـــــى(
احتمــــــــالزاد،والوظیفــــــــةالشــــــــخصبــــــــینالتوافــــــــقعــــــــدمأوالمتصــــــــّورالتناســــــــقعــــــــدمزادكلمــــــــا

یمیـــــزمـــــا. العمـــــلفـــــيالمشـــــاركةاحتمـــــالزاد،الملحـــــوظالتطـــــابقزادكلمـــــاو ،بالمقابـــــلاالحتـــــراق
عــــــبء: (االخــــــتالالتهــــــذهفیهــــــاتحــــــدثةرئیســــــمجــــــاالتســــــتةیحــــــددأنــــــههــــــوAWنمــــــوذجأ

:االتیةالمجاالتكما تتضح)والقیم،واإلنصاف،والمجتمع،والمكافأة،والتحكم،العمل
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لالحتراق الوظیفيAW)(نموذج )16شكل (ال
Source: Maslach,(2017),Finding solution to the problem of burnout, University of
California,Berkeley,p:149.

ــــــدالعمــــــلیســــــهم: العمــــــلعــــــبء-1 قــــــدرةاســــــتنفادب)Burnout(فــــــيوالكمــــــيالنــــــوعيالزائ
وظیفًیــــاشــــرًطاالزائــــدالحمــــلمــــنالنــــوعهــــذایكــــونعنــــدما. الوظیفــــةمتطلبــــاتتلبیــــةعلــــىالنــــاس
فرًصــــــالــــــإلدارةالقابــــــلالعمــــــلعــــــبءیــــــوفر،ذلــــــكمــــــنالنقــــــیضعلــــــىهنــــــاكتكــــــونإذ،مزمًنــــــا

نشـــــــاطمجـــــــاالتفـــــــيفعالـــــــةتصـــــــبحأنفضـــــــال" عـــــــنوتحســـــــینهاالحالیـــــــةالمهـــــــاراتالســـــــتخدام
.جدیدة

ـــــــصبـــــــینواضـــــــحةصـــــــلةوجـــــــوداألبحـــــــاثحـــــــددت:مراقبـــــــةال-2 والمســـــــتویاتالســـــــیطرةنق
للتــــأثیرالمتصــــورةالقــــدرةالمــــوظفینلــــدىیكــــونعنــــدمالــــذا یــــرجح. واالحتــــراقالتــــوترمــــنالعالیــــة
المـــــواردإلـــــىوالوصـــــول،المهنـــــياالســـــتقاللوممارســـــة،عملهـــــمعلـــــىتـــــؤثرالتـــــيالقـــــراراتعلـــــى

.العمللمشاركةیتعرضواأن،فعالبعملللقیامالالزمة
ـــــاةاوجـــــائزة-3 ـــــةعـــــدم: مكاف ـــــرافكفای ـــــأةاالعت ـــــتســـــواء(والمكاف ـــــةكان أومؤسســـــیةأومالی

ــــونألنهــــم،لالحتــــراقالنــــاستعــــرضمــــنیزیــــد) اجتماعیــــة كلیهمــــاوالعمــــالالعمــــلقیمــــةمــــنیقلل
المكافــــأةُبعــــدفــــياالتســــاقویعنــــي،المقابــــلفــــي. الفعالیــــةعــــدمبمشــــاعروثیــــقبشــــكلویرتبطــــون

.الذاتيللرضامادیةوفرصمزایاوجودوالوظیفةالشخصبین
ـــــربطالتـــــيالمســـــتمرةالعالقـــــاتتعـــــد: اجتمـــــاعيالتواصـــــل-4 آخـــــرینبأشـــــخاصالمـــــوظفینت

یـــــتملـــــموبصـــــراعوالثقـــــةالـــــدعمبـــــنقصالعالقـــــاتهـــــذهتتمیـــــزعنـــــدماا،مهمـــــا"أمـــــر الوظیفـــــةفـــــي
بالوظیفــــــةالصــــــلةذاتالعالقـــــاتهــــــذهتعمــــــلعنـــــدمالــــــذا. لالحتــــــراقأكبـــــرخطــــــرفهنــــــاك،حلـــــه

ــــدىیكــــونإذ،االجتمــــاعيالــــدعممــــنكبیــــرقــــدریوجــــدو ،جیــــدبشــــكل ــــةوســــائلالمــــوظفینل فعال
.العملفيالمشاركةلتجربةعرضةأكثروهم،الخالفاتلحل

ـــــة(اإلنصـــــاف-5 أنهـــــاعلـــــىالعمـــــلفـــــيالقـــــراراتإلـــــىفیـــــهُینظـــــرالـــــذيالمـــــدىهـــــي: )العدال
ـــــــة اتخـــــــاذعملیـــــــةأثنـــــــاءفـــــــي ومعـــــــاملتهم،اإلجـــــــراءاتجـــــــودةالنـــــــاسیســـــــتخدمو . ومنصـــــــفةعادل

النتائج

صحة الموظف• 

التغیب• 

جودة العمل• 

رضا المرضى• 

التكلفةالفعالیة من حیث• 
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والعـــــداءوالغضـــــبالســـــخریةتنشـــــأأنالمـــــرجحمـــــن. المجتمـــــعفـــــيمكـــــانهمعلـــــىكـــــدلیل،القـــــرار
.العادلةالمعاملةمنیأتيباحترامیعاملونالأنهمالناسیشعرعندما

،وظـــــائفهمإلـــــىاألصـــــلفـــــيالنـــــاسجـــــذبتالتـــــيوالـــــدوافعالعلیـــــاالمثـــــلهـــــيالقـــــیم: القـــــیم-6
للوقــــتالنفعــــيالتبــــادلتتجــــاوزالتــــي،العمــــلومكــــانالعامــــلبــــینالمحفــــزةالعالقــــةفهــــيمــــن ثــــمو 

ــــىالقــــیمفــــيتعــــارضهنــــاكیكــــونعنــــدما. التقــــدمأوالمــــالمقابــــل وجــــودمــــن ثــــمو ،الوظیفــــةعل
بــــــینبمفاضــــــلةیقومــــــونأنفســــــهمالموظفــــــونســــــیجد،التنظیمیــــــةوالقــــــیمالفردیــــــةالقــــــیمبــــــینفجــــــوة
ــــذيالعمــــل ــــامیریــــدونال ــــهالقی ــــذيوالعمــــلب ــــیهمیتعــــینال ــــامعل ــــهالقی ــــؤديأنیمكــــنإذ،ب ــــىی إل
بـــــینالتطـــــابقلهـــــذاالســـــلبيالتـــــأثیرعـــــنلـــــیسالحدیثـــــةالدراســـــاتكشـــــفتو . االحتـــــراقمـــــنمزیـــــد

فحسب.وآخرشخص
أداةمــــــــنا"نوعــــــــالســــــــتةالعملیــــــــةالحیــــــــاةمجــــــــاالتاســــــــتخدامیمكــــــــنأنــــــــهالباحــــــــث  إلــــــــىیجــــــــد

صـــــــورةتـــــــوفیرمـــــــن ثـــــــمو ،والشـــــــخصالوظیفـــــــةبـــــــینالمهـــــــمالتطـــــــابقعـــــــدملتحدیـــــــدالتشـــــــخیص
بحیــــــثالتــــــدخل" تخصــــــیص"فــــــي. الفعــــــالالتــــــدخلأهــــــدافعلیــــــهتكــــــونأنیمكــــــنلمــــــاأوضــــــح

ـــــيیأخـــــذ ـــــارف ـــــةاألســـــباباالعتب ـــــدالً ،المحتمل ـــــىاالعتمـــــادمـــــنب ـــــاتعل ـــــرمقارب ـــــاًراأكث بمـــــا معی
ــــعیناســــب ــــعأفضــــلفرصــــةللممارســــینســــتتاحو ،الجمی ــــاءاالحتــــراقلمن ــــيالمشــــاركةوبن ــــعف جمی
ـــــــي نفـــــــس الســـــــیاق یجـــــــد الباحـــــــث ان انمـــــــوذج .العمـــــــلمكـــــــانأنحـــــــاء ـــــــوفر (AWوف إطـــــــاًرا) ی
یمكـــــن. واالزدهـــــارالنجـــــاحفیـــــه(الكـــــوادر الطبیـــــة) للموظفینیمكـــــنصـــــحيعمـــــلمكـــــانلتحدیـــــد
عمـــــلعــــبء) أ(أنهــــاعلـــــىوالرفاهیــــةالمشــــاركةتعـــــززالتــــيالســــتةاإلیجابیـــــة" النوبــــات"تعریــــف

ــــــــأةاالعتــــــــراف) ج(والســــــــیطرةاالختیــــــــار) ب(مســــــــتدام ) هـــــــــ(داعــــــــمعمــــــــلمجتمــــــــع) د(والمكاف
. المجديوالعملالواضحةالقیم) و(االجتماعیةوالعدالةواالحترامالعدالة

بعاد االحتراق الوظیفيأ: سادسا
ابعـــــــاد هـــــــي ةثالثـــــــ،لالحتـــــــراق الـــــــوظیفيثـــــــالث ابعـــــــادJacksonوزمیلهـــــــا Maslachوضـــــــعت 

ـــــــد المشـــــــاعر، واالنجـــــــاز الشخصـــــــي( بشـــــــكل تجریبـــــــي لكـــــــن ال تـــــــرتبط)االجهـــــــاد العـــــــاطفي، وتبل
. وقــــد تــــم )Ellahi & Mushtaq,2012,38(نفســــها الطرائــــق و كلهــــا تحــــدث فــــي االوقــــات

ـــــلمـــــناالبعـــــاداعتمـــــاد هـــــذا  اســـــةالدر لتحقیـــــق اهـــــداف افضـــــال عـــــن مالئمتهـــــ،اكثـــــر البـــــاحثینقب
:كما یتضح في الجدول ادناهباالضافة الى مالئمتها للمیدان المبحوث ةالحالی
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ــــــم (یظهــــــر مــــــن الجــــــدول ــــــي یمكــــــن )28رق ــــــاس متغیــــــر فیهــــــاوجــــــود عــــــدد مــــــن االبعــــــاد الت قی
ـــــراق الـــــوظیفي، اال ان  الحـــــالي اذ تـــــم للدراســـــةهـــــو االنســـــب ابعـــــاد (ماســـــالك وجاكســـــون)االحت

ــــالدراســــةمالئمتــــه لتحقیــــق اهــــداف ه مــــن قبــــل اغلــــب الدراســــات فضــــال عــــن اعتمــــاد فــــي ةالحالی
ـــــــدر،(حـــــــین اكـــــــد  االنفعـــــــالي وفیـــــــه الغضـــــــب : االجهـــــــاد أبعـــــــاد وهـــــــية) ثالثـــــــ2014،423دوی

ـــــرم وفیـــــه تبلـــــد المشـــــاعر وتغیرهـــــا ســـــلبا ،ثـــــم بعـــــد فقـــــدان العنصـــــر االنســـــاني،واالســـــتثارة،والتب
ظــــر االهــــل نو ،ثــــم بعــــد ذلــــك انخفــــاض فــــي االنجــــاز وفیــــه عــــدم الرضــــا،نحــــو الــــذات واالخــــرین

.المشكالتإلثارةوالزبائن على انهم مصدر
)Khamisa,2015,464و() Ojekou&Dorthy,2015,255فــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــین اشــــــــــــــــــــــــار (

: الشـــــعور بتـــــدني االنجـــــاز، وتبـــــدد الشخصـــــیة او االحســـــاس كلیهمـــــا الـــــى ابعـــــاد متشـــــابهة وهـــــي
.، واالنهاك العاطفيخرینبالسلبیة تجاه الذات واآل

Teven,2007,23)) و(Perlman & Hartman,1982,12(فــــــــي حــــــــین وضــــــــح
208)2015,حـــــــراز،() و257،2015،الشـــــــفلو(وRoy & Novak,2010,191)و(
ـــوا مـــع االبعـــاد التـــي جـــاء بهـــا كـــل أو 259,2015)،عیســـى(و إلـــى مـــن ماســـالك وجاكســـون تفق

:ما یأتيعلى وفق ) &109Jackson,1981,Maslach(حسب بثالثة ابعاد 
ــــــد االول: ــــــة :االجهــــــاد العــــــاطفي (االنفعــــــالي)البع ــــــدان احســــــاس الموظــــــف للثق ویتمثــــــل فــــــي فق

ـــــــروح المعنویـــــــة، وكـــــــذلك فقدانـــــــه لالهتمـــــــام والعنایـــــــة بالمســـــــتفیدین مـــــــن الخدمـــــــة ،  ـــــــذات، وال بال
باإلنهـــــاكواســـــتنفاد كـــــل طاقتـــــه ، واحساســـــه بـــــأن مصـــــادره العاطفیـــــة مســـــتنزفة ، وهـــــذا الشـــــعور 

وظـــــف انـــــه لـــــم یعـــــد والشـــــدة النفســـــي، حینمـــــا یشــــعر المباإلحبــــاطالعــــاطفي قـــــد یواكبـــــه احســـــاس 
مســــؤولیاته نحـــــو المســـــتفید بـــــنفس المســـــتوى الـــــذي تأدیـــــةقــــادرا علـــــى االســـــتمرار فـــــي العطـــــاء او 

العـــــاطفي شـــــعور الموظـــــف بالرهبـــــة لإلنهـــــاككـــــان یقدمـــــه مـــــن قبـــــل، ومـــــن االعـــــراض الشـــــائعة 
والفــــزع حــــین التفكیــــر بالــــذهاب الــــى العمــــل صــــباح كــــل یــــوم ، وتحــــدث حالــــة االنهــــاك العــــاطفي 

فین فــــــــي العــــــــادة   بســــــــبب المتطلبــــــــات النفســــــــیة والعاطفیــــــــة المفرطــــــــة مــــــــن قبــــــــل هــــــــذه للمــــــــوظ
ــــذین یتلقــــون خــــدماتهم ، ویعكــــس مصــــطلح االنهــــاك العــــاطفي فرضــــا اساســــیا مهمــــا  الجمهــــور ال
ــــــر بشــــــاغلي الوظــــــائف  ــــــى حــــــد كبی ــــــراق متصــــــلة ال ــــــراق، فــــــأعراض االحت ــــــاحثي ظــــــاهرة االحت لب

ا یفتـــــرض حالـــــة مـــــن التـــــیقظ المســـــبق ، الـــــذین یتطلـــــب عملهـــــم انغماســـــا كبیـــــرا فـــــي العمـــــل. كمـــــ
علــــى عكــــس الضــــجر ، الــــذي قــــد یشــــعر بــــه مــــن یشــــغلون الوظــــائف الــــذین یكــــون عملهــــم علــــى 

).Maslach&Jackson,1981,109وتیرة واحدة او یتسم بالملل (

ـــــاني: فـــــي التعامـــــل فیتمثـــــل فـــــي نـــــزوعهم : فقـــــدان العنصـــــر االنســـــاني او الشخصـــــي البعـــــد الث
ة عـــــن المســـــتفیدین الـــــذین یتعـــــاملون معهـــــم ، ســـــواء كـــــان هـــــؤالء نحـــــو تجریـــــد الصـــــفة الشخصـــــی

المســــــــــتفیدون مــــــــــن داخــــــــــل المنظمــــــــــة او خارجهــــــــــا ، ویعنــــــــــي فقــــــــــدان العنصــــــــــر االنســــــــــاني او 
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الشخصــــــي فــــــي التعامــــــل معاملــــــة االفــــــراد كأشــــــیاء ولــــــیس كبشــــــر، فــــــي هــــــذه الحالــــــة یتصـــــــف 
ــــــوم لزمالئــــــه فــــــي العمــــــل، وكــــــذلك الموظــــــف بالقســــــوة ، والتشــــــاؤم، وكثــــــرة االنتقــــــاد، وتوجیــــــه الل

المســـــتفید مـــــن الخدمـــــة ، وقلـــــة العنایـــــة بهـــــم وكثیـــــرا مـــــا یـــــنعكس ذلـــــك علـــــى تســـــمیة الموظــــــف 
ــــة الموظــــف االلیــــة للمســــتفیدین وعــــدم اكتراثــــه بهــــم   ــــى ســــبیل المثــــال ، تظهــــر معامل لألشــــیاء فعل

" بـــــــدال مـــــــن اســـــــتخدام اســـــــم 204بإشـــــــارته الـــــــى مســـــــتفید معـــــــین بـــــــالقول ان :"ال...فـــــــي غرفـــــــة
عنـــــي، كمـــــا یـــــنعكس فـــــي فلســـــفته للمواقـــــف المختلفـــــة فـــــي العمـــــل وفـــــي االنســـــحاب الشـــــخص الم

بــــاللجوء الــــى الفتــــرات الطویلــــة للراحــــة، او المحادثــــات المطولــــة مــــع زمــــالء العمــــل، وكــــذلك فــــي 
االســــــتخدام المفــــــرط للمصــــــطلحات الفنیــــــة الخاصــــــة بالعمــــــل. وفــــــي الواقــــــع فــــــان تجریــــــد الصــــــفة 

ــــل مــــن ا ــــد یقل ــــذي یشــــعر بهــــا الشخصــــیة عــــن المســــتفیدین ق ــــرط ال ــــأجج العــــاطفي المف حتمــــال الت
الموظــــف والــــذي قـــــد یــــؤثر عـــــل اداء العمــــل فـــــي حــــاالت الطـــــوارئ وبالتــــالي فأنـــــه یمثــــل وســـــیلة 
للتعامـــــل مـــــع االســـــتنزاف العـــــاطفي للموظـــــف، ویســـــتخدم كوســـــیلة دفاعیـــــة للتقلیـــــل مـــــن الشـــــعور 

ـــــاط النـــــاتجین عـــــن العمـــــل ، وتعـــــد المســـــتویات المتوســـــطة  ـــــذنب واالحب ـــــدان العنصـــــر بال مـــــن فق
ـــــألداء الفعـــــال فـــــي  االنســـــاني او الشخصـــــي فـــــي التعامـــــل مـــــع المســـــتفیدین مناســـــبة وضـــــروریة ل

).Maslach &Pines,1977,107بعض الوظائف (

ـــــث: ـــــد الثال ـــــدني االنجـــــاز الشخصـــــيالبع ـــــذات :الشـــــعور بت ـــــل نحـــــو تقـــــویم ال ـــــذي یتســـــم بالمی ال
ــــــه بالفشــــــل، وكــــــذل ك تــــــدني احساســــــهم بالكفــــــاءة فــــــي تقویمــــــا ســــــلبیا، وشــــــعور االفــــــراد مــــــن خالل

العمــــــل واالنجــــــاز النــــــاجح ألعمــــــالهم او تفــــــاعلهم مــــــع االخــــــرین ، ویحــــــدث ذلــــــك عنــــــدما یشــــــعر 
الموظـــــف بفقـــــدان االلتـــــزام الشخصـــــي فـــــي عالقـــــات العمـــــل . وتتمثـــــل اعـــــراض هـــــذا البعـــــد فـــــي 
مشــــاعر الموظــــف الــــذي توقــــع بــــه باســــتمرار عقوبــــات تأدیبیــــة مــــن رئیســــه او فــــي الشــــعور كمــــا 

كـــــــان الفـــــــرد فـــــــي ســـــــفین تغـــــــرق بوســـــــط البحـــــــر وتـــــــتالطم بهـــــــا االمـــــــواج فـــــــي كـــــــل اتجـــــــاه لـــــــو 
)Cords&Dougherty,1993,623.(

:ما یأتيان االبعاد تشیر الىث ویجد الباح
ـــــة واســـــتهالك المـــــوارد العاطفیـــــة.نهـــــاك) اإل1( ـــــذي یعنـــــي تصـــــریف الطاق یمكـــــن إذالعـــــاطفي ال

الوظیفي.االحتراقاعتبار هذا البعد حجر الزاویة في 
عـــــن اآلخـــــرین ویســـــبب التشـــــاؤم للـــــزمالء املین ) نـــــزع الطـــــابع الشخصـــــي الـــــذي یفصـــــل العـــــ2(

الـــــوظیفي ســـــائد بـــــین هـــــؤالء المـــــوظفین الـــــذین االحتـــــراقهـــــذا البعـــــد مـــــن و والعمـــــالء والمنظمـــــة. 
.خاص آخرینیتواصلون بانتظام مع أش

ـــــــى 3( ـــــــه الشـــــــخص إل ـــــــأتي مـــــــن خالل ـــــــذي ی ـــــــذاتي ) ضـــــــعف اإلنجـــــــاز الشخصـــــــي ال ـــــــیم ال التقی
لتفـــــــاوت الملحــــــــوظ بـــــــین متطلبــــــــات الوظیفــــــــة االـــــــوظیفي هــــــــو " االحتــــــــراقفـــــــإن ،الســـــــلبي لــــــــذا
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والمـــــوارد (المادیــــــة والعاطفیــــــة) التــــــي یتـــــاح لهــــــا الموظــــــف. عنــــــدما تكـــــون الطلبــــــات فــــــي مكــــــان 
یصـــــــبح مــــــن المســــــتحیل بشـــــــكل متزایــــــد التعامــــــل مـــــــع إذ ،العمــــــل عالیــــــة بشـــــــكل غیــــــر عــــــادي

تـــــم العثـــــور علـــــى جـــــذورها فـــــي المعـــــامالت الیومیـــــة وف العمـــــل هـــــذه. غوط المرتبطـــــة بظـــــر الضـــــ
عــــــن الحمـــــل الزائـــــد الجســــــدي والعـــــاطفي المنهــــــك الـــــذي ینشـــــأ مــــــن الضـــــغط علــــــى التـــــي تـــــنجم

الوظیفة. 
: مراحل االحتراق الوظیفي "سابعا

الــــذین قــــاموا بتطــــویر نمــــاذج تصــــف االحتــــراق الــــوظیفي علــــى انــــه سلســــلة مــــن ونیؤكــــد البــــاحث
بمراحـــــــــل عدیـــــــــدة)ان االحتـــــــــراق الـــــــــوظیفي یمـــــــــر(Dubrin,1979,24علـــــــــى وفـــــــــقالمراحـــــــــل 

االحتراق مـــــــن ،: االحتـــــــراق مـــــــن الدرجـــــــة االولـــــــى (فتـــــــرات مـــــــن التعـــــــب واالجهـــــــاد والقلـــــــق)هـــــــي
ــــــة )نوبــــــات اطــــــول مــــــن هــــــذه المشــــــاعر نفســــــها(الدرجــــــة الثانیــــــة  ، االحتــــــراق مــــــن الدرجــــــة الثالث

.، االم الظهر)القرحة،عبدأت المظاهر الجسدیة تحدث بما في ذلك الصدا(
مرحلــــة : كالهمــــا مراحــــل االحتــــراق هــــي)1980,2Edelwich & Brodsky,(وضــــحو 

ـــــة ،الواقعیـــــة)زیـــــادة فـــــي الطاقـــــة والتوقعـــــات المهنیـــــة غیـــــر،هنـــــاك أمـــــل كبیـــــر(الحمـــــاس مرحل
مرحلــــــة اإلحبــــــاط، فــــــي هــــــذه المرحلــــــة هنــــــاك انخفــــــاض فــــــي رغبــــــات المــــــرء وآمالــــــه)(الركــــــود

الــــــذین بــــــدأوا ،صــــــعوبة تغییــــــر األشــــــخاص والنظــــــام وظــــــروف العمــــــل الســــــلبیةتــــــتفهم  مــــــدى (
ـــــاالة،العمـــــل لمســـــاعدة اآلخـــــرین وخـــــدمتهم فـــــي هـــــذه المرحلـــــة) ـــــة الالمب تمـــــزق عـــــاطفي (مرحل

. عدم إیمان عمیق ویأس في هذه المرحلة)،عقیمعمیق جدًا أو 
ــــــق كــــــل مــــــن ( ــــــراق هــــــو )Clouse&Whitaker,1981,17اتف ــــــالث اســــــتجابةان االحت مــــــن ث

:على وفق ما یأتيمراحل وهي 
یـــــــدخل المحترقــــــون المتفــــــانون للغایــــــة وظــــــائفهم الملیئـــــــة :المرحلــــــة االولــــــى (االحبــــــاط)-1

یبـــــــدا الحمـــــــاس فـــــــي إذ بالتوقعـــــــات العالیـــــــة والحمـــــــاس رغبـــــــة شـــــــدیدة فـــــــي مســـــــاعدة االخـــــــرین، 
نیـــــــؤدي الضــــــــغط وفقــــــــداقــــــــد،یمكـــــــن تلبیــــــــة التوقعـــــــات العالیــــــــة للفـــــــرداالنخفـــــــاض عنــــــــدما ال

الحمـــــاس فـــــي بیئـــــة العمـــــل الـــــى الشـــــعور بعـــــدم الكفـــــاءة وعـــــدم كفایـــــة االمـــــر الـــــذي یعـــــزز بـــــدوره 
االحباط والقلق.

ــــــــراب)-2 ــــــــة (االغت ــــــــة الثانی ــــــــذي یــــــــرتبطقــــــــد یــــــــأتي مــــــــن االحبــــــــاط :المرحل ــــــــالحواجز ال ب
،الشخصــــــــیة التــــــــي تتــــــــداخل مــــــــع الخدمــــــــة، والمشــــــــكالتوخیبــــــــة االمــــــــل المهنیــــــــة،التنظیمیــــــــة

ــــالعجز، وقــــد  ــــد العــــاطفي والشــــكوك فــــي والشــــعور ب یحــــدث االنفصــــال العــــاطفي مــــن الحمــــل الزائ
نقص انظمة الدعم.و لتقلیل الم الفشل والشعور بعدم الكفاءة ،خدمة العمالء بشكل فعال

مــــــع الشــــــعور بالعزلــــــة الجســــــدیة قــــــد یحــــــدث :)المرحلــــــة الثالثــــــة (االنســــــحاب النفســــــي-3
یحترق الفرد).(االنسحاب النفسي 
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)  خمــــــسHudson and Meagher, 1983,51(و)Baldwin,1981,24(قــــــدم 
ــــة:یــــأتيعلــــى وفــــق مــــااالحتــــراق الــــوظیفي مــــنمراحــــل ــــىالمرحل :"الحمیمــــةبالمشــــاركة"األول
. فیهـــــامكانهـــــاأوومكانـــــهوالوظیفـــــةللمهنـــــةجـــــًدامـــــتحمسإنـــــه. العمـــــلمكـــــانفـــــيجدیـــــدالفـــــرد

ـــــةتبـــــدأو  ،الوظیفـــــةفـــــيالفـــــردمشـــــاركةبتزایـــــد،االســـــتجواب/ اإلجهـــــادمرحلـــــة،ثانیـــــةالالمرحل
بــــــالغأمــــــر،الموازنــــــةقــــــانونهــــــي،الثالثــــــةوالمرحلــــــة. والعــــــاطفيالجســــــدياإلجهــــــادوتجربــــــة
. اإلجهـــــــادمـــــــعللتعامـــــــلالمواجهـــــــةاســـــــتراتیجیاتاســـــــتخدامیـــــــتمإذ . ولكـــــــن غـــــــامضاألهمیـــــــة

ــــــىالفــــــردســــــینتقلأمتوقــــــفقــــــداالحتــــــراقكــــــانإذامــــــااالســــــتراتیجیاتهــــــذهنجــــــاحیحــــــددو  إل
ــــاليالمســــتوى ــــةفــــي. الت ــــةالمرحل ــــة"،الرابع ــــة،االنســــحابمرحل الشــــخصیعــــانيو ،األمــــلخیب

ـــــاةمـــــن ـــــتمإذ . التـــــأقلممهـــــاراتضـــــعفلمتزایـــــدةمعان ـــــةالمـــــوتتحـــــذیراتعـــــرضی مـــــنالمهنی
ــــــة. والعمــــــلالمنــــــزلفــــــيبــــــالتوترالتــــــي تــــــرتبطوالمشــــــكالتالخطیــــــراالكتئــــــابخــــــالل المرحل

المحتـــــرفیمـــــرإذ،الذاتیـــــةاإلدارةعلـــــىالـــــذاتبحمایـــــةیتمیـــــز" النهائیـــــةالســـــخریة" ،النهائیـــــة
ـــــةمشـــــاركةبالفـــــردوینســـــحب،فحســـــبالعمـــــلحركـــــاتخـــــاللمـــــنالمهتـــــرئ ـــــمبشـــــكلمتدنی دائ
والهزیمة.بالفشلسائدوشعور

ــــــراق كالهمــــــا )Jones &Emanuel-212،1981,209(اشــــــار كــــــل مــــــن و  ــــــى ان االحت ال
المرحلـــــة ،التســـــخین)(المرحلـــــة االولـــــى: علـــــى وفـــــق مـــــا یـــــأتيالـــــوظیفي یمـــــر بـــــثالث مراحـــــل 

االنفجار) . (المرحلة الثالثة،الغلیان)(الثانیة
المراحــــل االتیــــة لالحتــــراق كالهمــــا (Veninga & Spradley,1981,364-374)وتبنــــى 

المرحلـــــة الثانیـــــة)،رء متحمســـــا للعمـــــلیكـــــون المــــ(إذشـــــهر العســــل المرحلـــــة االولـــــىالــــوظیفي 
حیـــــث یتطلـــــب الـــــذهاب الـــــى العمـــــل جهـــــدا واعیـــــا ویبـــــدا عـــــدم الرضـــــا عـــــن (نقـــــص الوقـــــود هـــــي 

، )الوظیفیــــــة علـــــــى الـــــــرغم مــــــن ان المظـــــــاهر الجســـــــدیة لإلجهـــــــاد تبــــــدا خـــــــالل المرحلـــــــة الثانیـــــــة
ــــــة ــــــة الثالث ــــــة الرابعــــــة(تجــــــد ان االعــــــراض الجســــــدیة تصــــــبح مزمنــــــة)، والمرحل هــــــي والمرحل

ــــــــوف بالمخــــــــاطر(إذ االزمــــــــة  واالعــــــــراض مثــــــــل الســــــــخریة ،تصــــــــبح االعــــــــراض الجســــــــدیة محف
ــــة ــــى ابعــــاد هائل ــــرة، )والخــــوف وخیبــــة االمــــل تصــــل ال ــــة االخی االنمــــوذج هــــيمــــن هــــذا والمرحل

فقدان تام للسیطرة، انهاء وضع الفرد في العمل). من حیث (االحساس النهائي بالهزیمة 
:الوظیفي یمر بثالث مراحل) ان االحتراق 1982,23Allen,اشار (و 
عندما یحدث خلل بین الموارد ونتائج الطلب والجهد).(المرحلة االولى-1
ینــــــتج عــــــن هــــــذا الخلـــــل انــــــدفاع فــــــوري وقصــــــیر لالســــــتجابة الحركیــــــة (المرحلــــــة الثانیــــــة-2

التي قد تؤدي الى مشاعر القلق والتوتر واالجهاد).
ــــة-3 ــــة الثالث بیة فــــي المواقــــف والســــلوك مــــع المیــــل الــــى معاملــــة تتمیــــز بتغیــــرات ســــل(المرحل

حاجـــــات المـــــرء بإشـــــباعوینبـــــع االنشـــــغال الســـــاخر ،العمـــــالء بطریقـــــة منفصـــــلة وغیـــــر شخصـــــیة
من هجمة الدفاع).
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ان االحتـــــراق یمـــــر بمراحـــــل عدیـــــدة علـــــى وفـــــق مـــــاGuillevic,1991,40)(فـــــي حـــــین اشـــــار
:یأتي

المهــن فــيالكثیــرةالمتطلبــاتإلــىراجــعأولــيحمــاسعــنتعبــر:األولــىالمرحلــة-
كفایــةعـدمإلــىراجـعتــدریجيإحبـاطالحمــاسهـذایلــيو المثالیـة،بشــدةالمتســمةالعالئقیـة 

ضـغطعنـهینـتجوالمـوارد،الطلبـاتبـینالتفـاوتهـذاینـتج و الطلبـاتلتلـكالمتـوفرةالمـوارد
.العملوضعیاتإزاءوقلقانفعاليبتعبیترجمنفسي

یقــودقــدالقلــقفــإنوالمــواردالطلبــاتبــینالتفــاوتاســتمرمــاإذا:الثانیــةالمرحلــة-
الســلوكالممــرضیتبنــىوبعــدهاالعدوانیــةالمواجهــةأفعــالردودنحــوتــدریجیاالممــرض
.الزمالءأوالممرضنحوالتهكمي

بالتــدریج االنفعــالياالنســحابواالبتعــادفــيالمرحلــةهــذهتتحلــى:الثالــثالمرحلــة-
یتبـقولـمكلیـةأتلـفقـدالممـرضیكـونأینمـامعممـةالمبـاالةحالـةإلـىالوصـولغایـةإلـى
.الرمادسوىمنه

:اآلتیة) فقد اشار الى المراحل Gervais,1991,34أما (
بضـبطلـهتسـمحوقـدراتإمكانیـاتالمرحلـةهـذهفـيونالعـاملیمتلـك:األولـىالمرحلـة-

.انفعالیاالمشحونةالمواقفمواجهةوصراعاتهحلوسلوكه
صـراعاته،حـلعلـىقـادراً صـارمـاالـذيالفـرداسـتجابةعـنتعبـر:الثانیـةالمرحلـة-

لـهتكفـلحلـولعـنالبحـثإلـىبـهیـؤديالـذيالنفسـيالضـغطمسـتوىارتفـاعإلـىممـا یقـود
تالمشـكالیحـلالهـذاأنإال.مؤقتـابـالتكیفلـهتسـمحدفاعیـةامكانیـاتباسـتخدامارتیـاح

.سابقاكانمماأكثریشتدالنفسيالضغطأنكما
والـتحكمالنفسـيالضــغطمواجهـةعلـىیصـبح العــاملون غیـر قــادرین:الثالثــةالمرحلـة-

(عدوانیــة،التكیــفعــدممؤشــراتببــالبروزویبــدأ االحتــراق الــوظیفي فــي هــذه المرحلــةفیــه 
.واضحةجلیةتصبحالتي)..التحكمفقدان

علــىیرینقــادغیــرحوأصــبالعــاملونالمرحلــةهــذهیصــبح فــي:الرابعــةالمرحلــة-
تبــرز المواجــه.علــىقــادروغیــرقلــقبأنــهتــدریجیافیشــعرحاجاتــه،وٕاشــباعإرضــاء
.النفسياالحتراقعلىدالةعدیدة أعراض

والجســدیةالنفســیةناحیــةمــنالشــدیداالحتــراق الــوظیفيبحــدةتتســم: األخیــرةالمرحلــة-
.للعاملین

) كالهمـــــــــــا ان عملیــــــــــة االحتـــــــــــراق الـــــــــــوظیفي تمـــــــــــر 2005،301عریبـــــــــــات،واشار(الخرابشــــــــــة،
ــــىبمراحــــل وهــــي :  ــــة االول ــــین :المرحل ــــنجم عــــن عــــدم التــــوازن ب ــــة وجــــود ضــــغط ی وهــــي مرحل

المرحلــــة متطلبــــات العمــــل والقــــدرات الالزمــــة لتنفیــــذه مــــن قبــــل الفــــرد القــــائم بهــــذا العمــــل. وتكــــون 
ـــــة ـــــوازن، الثانی ـــــة عـــــدم الت ـــــي هـــــي رد الفعـــــل االنفعـــــالي لحال ـــــى والت ـــــة االول : هـــــي نتیجـــــة المرحل
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حیـــــث یشـــــعر الفـــــرد بـــــالقلق والتعـــــب، الـــــذي یـــــنجم عـــــن الضـــــغط الـــــذي تولـــــده متطلبـــــات العمـــــل.
ـــــة ـــــة الثالث ـــــرات فـــــي اتجاهـــــات الفـــــرد وســـــلوكهالمرحل ـــــل مـــــن ،: وهـــــي مجموعـــــة التغی ـــــل المی مث

لیـــــــة وانشـــــــغاله عـــــــنهم باالتجـــــــاه نحـــــــو اشـــــــباع آیقـــــــة لمعاملـــــــة االشـــــــخاص المتعامـــــــل معهـــــــم بطر 
مما ینجم عنه القلیل من االلتزام الذاتي بالمسؤولیة الوظیفیة .،حاجاته الشخصیة

ــــــــــــــــــي(فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــین اتفــــــــــــــــــق  ) 2010،45) و (ابــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــعود،45، 2008،حســــــــــــــــــام وعل
ان 31)2015،ابـــــو غنیمـــــة،(و 50)،2012ادعـــــیس، (و )Pankaj,2010,32و(

:تیةمراحل اآلالاالحتراق ال یحدث فجأة وانما یتضمن 
: وفیهـــــــــا یكـــــــــون مســـــــــتوى الرضـــــــــا عـــــــــن العمـــــــــل )Involvementمرحلـــــــــة االســـــــــتغراق (-ا

ولكــــن اذا حــــدث عــــدم اتســــاق بــــین مــــا هــــو متوقــــع مــــن العمــــل ومــــا یحــــدث فــــي الواقــــع ،مرتفعــــا
یبدا مستوى الرضا في االنخفاض.

ـــــة التبلـــــد (-ب ـــــة بـــــبطءنمـــــو وت):Stagnationمرحل ـــــنخفض فیهـــــا مســـــتوى ،هـــــذه المرحل وی
ویشــــــعر ،ویــــــنخفض مســــــتوى االداء فــــــي العمــــــل،وتقــــــل الكفــــــاءة،الرضــــــا عــــــن العمــــــل تــــــدریجیا

كالهوایـــــات ،وینقـــــل اهتمامـــــه الـــــى مظـــــاهر اخـــــرى فـــــي الحیـــــاة،الفـــــرد بـــــاعتالل صـــــحته البدنیـــــة
واالتصاالت االجتماعیة وذلك لشغل اوقات فراغه.

ــــــــة االنفصــــــــال (-ج ــــــــرد مــــــــا حــــــــدث):Detachmentمرحل ــــــــدرك الف ــــــــد،وفیهــــــــا ی ــــــــي أویب ف
مــــــــع ارتفــــــــاع مســــــــتوى االجهــــــــاد ،والنفســــــــیة،االنســــــــحاب النفســــــــي، واعــــــــتالل الصــــــــحة المدنیــــــــة

النفسي.
ــــة الحرجــــة (-د ــــراقأهــــي):Junctureالمرحل ــــي سلســــلة االحت ــــة ف وفیهــــا تــــزداد ،قصــــى مرحل

شـــــكوك لویختـــــل تفكیـــــر الفــــرد، نتیجـــــة ،ســـــوءا وخطــــرا،والســـــلوكیة، والنفســــیة،االعــــراض البدنیـــــة
ـــــذات ـــــاح ،ال ـــــة االجتی ـــــى مرحل ـــــد (ویصـــــل الفـــــرد ال ـــــرك العمـــــل وق ـــــي ت االنفجـــــار) ویفكـــــر الفـــــرد ف

یفكر في االنتحار.
ان االحتــــــــــراق یتضــــــــــمن كالهمــــــــــا ) 13، 2013،و (منصــــــــــور)2008،53واتفــــــــــق (الزهرانــــــــــي،

: تیةالمراحل اآل
ــــــة االســــــتغراق-1 ــــــة یكــــــون مرحل ا"مســــــتوى الرضــــــا عــــــن العمــــــل مرتفعــــــ: وفــــــي هــــــذه المرحل

ــــه  وتشــــتمل علــــى حالــــة مــــن االســــتثارة والســــرور، وعنــــدما یحــــدث عــــدم اتســــاق بــــین مــــا یطمــــح ل
الموظف وبین ما یحدث فعلیا هذا بدوره یؤدي الى االحتراق.

ــــــة الكســــــاد:-2 ــــــبطتنمــــــو مرحل ــــــة ب ــــــنخفض مســــــتوى الرضــــــا عــــــن العمــــــل ءهــــــذه المرحل وی
تـــــدریجیا وتقـــــل الكفـــــاءة ویـــــنخفض مســـــتوى االداء فـــــي العمـــــل وتـــــنخفض االســـــتثارة التـــــي كانـــــت 

وینتقــــل اهتمـــــام الفــــرد مـــــن ،فــــي المرحلــــة االولـــــى، ویشــــعر الفـــــرد بــــاعتالل فـــــي الصــــحة البدنیـــــة
نشــــــطة مثــــــل االتصــــــاالت االجتماعیــــــة والهوایــــــات وامــــــن العمــــــل الــــــى مظــــــاهر الحیــــــاة االخــــــرى 

متنوعة لشغل اوقات الفراغ.
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ــــة االنفصــــال:-3 ــــردمرحل ــــةیــــدرك الف ــــدا باالنســــحاب النفســــي مــــافــــي هــــذه المرحل حــــدث ویب
ــــــى االنهــــــاك المــــــزمن ،وارتفــــــاع مســــــتوى االجهــــــاد النفســــــي ــــــة ال ــــــرد فــــــي هــــــذه المرحل ویصــــــل الف

واعتالل الصحة البدنیة والنفسیة.
ــــة فــــي سلســــلة االحتــــرانقطــــة االتصــــال:-4 ــــة ،قوتعــــد اقصــــى مرحل وتــــزداد االعــــراض البدنی

ـــــــذات "وخطـــــــرا"والنفســـــــیة والســـــــلوكیة ســـــــوءا ـــــــاب وشـــــــكوك ال ـــــــرد نتیجـــــــة ارتی ـــــــر الف ـــــــل تفكی ویخت
و حتـــــى أویصـــــل الفـــــرد الـــــى مرحلـــــة التـــــدمیر ویصـــــبح الفـــــرد فـــــي تفكیـــــر مســـــتمر لتـــــرك العمـــــل 

التفكیر في االنتحار.
ــــــــامو  ــــــــك و هی ــــــــق (الحای ــــــــوو ()2000،اتف ان كالهمــــــــا) 18-2012،19موســــــــى و كــــــــالب، اب

فـــــــان لـــــــه بعـــــــض المســـــــتویات المتدرجـــــــة وهـــــــي ،متعاقبـــــــةبمراحـــــــلاالحتـــــــراق الـــــــوظیفي یحـــــــدث 
مستویات:ةثالث

ـــــدل:-1 ـــــراق نفســـــي معت ـــــاطإذاحت ـــــق واالحب ـــــات متكـــــررة مـــــن التعـــــب والقل ـــــتج عـــــن نوب ،ین
والتهیج .

ولكنهــــا تســــتمر نفســــها،وینــــتج عــــن مصــــادر المســــتوى الســــابقاحتــــراق نفســــي متوســــط:-2
لمدة اطول " اسبوعین على االقل " مع عدم القدرة على مواجهتها بفاعلیة.

ـــــراق نفســـــي شـــــدید:-3 والـــــم الظهـــــر ،مثـــــل القرحـــــةمـــــنوینـــــتج عـــــن اعـــــراض جســـــمیةاحت
ونوبـــــــات الصـــــــداع الشـــــــدیدة، ولـــــــیس غریبـــــــا ان یشـــــــعر العـــــــاملون بمشـــــــاعر احتـــــــراق ،المزمنـــــــة

كـــــن عنـــــدما تلـــــح هـــــذه المشـــــاعر وتظهـــــر فــــــي ول،نفســـــي معتدلـــــة ومتوســـــطة مـــــن حـــــین ألخـــــر
شكل امراض جسمیة ونفسیة مزمنة عندئذ یصبح االحتراق مشكلة خطیرة.

واإلجهــادبالتعــبالشــعورمــنمتتالیــةبمراحــلاالحتــراق یمــرانویجــد الباحــث عمومــا
یـؤديومـن ثـمالـوظیفي،العمـلتجـاهالمتشـائمةالسـلبیةالنظـرةثـمومـنوالیـأس واإلحبـاط

نقـصعلـىسـلبیایـؤثرممـاالمهنـي،والتطـوراالرتقـاءوضـعفوالتحفیـزالدافعیـةإلـى 
فـيالبـاحثونحتـى أن اختلـف.المهنـةتـركفـيوالرغبـةالعمـلوكراهیـةباإلنجـازالشـعور
نقطـةاكتشـافیمكـنالأنـهكلهـم علـىیؤكـدونأنهـمإالالـوظیفياالحتـراقمراحـلتقسـیم
تـمالتـيالسـلبیةبـالتغیراتیتعلـقفیمـابالثبـاتیتسـمالـذيالـوظیفياالحتـراقوحـدوثبدایـة

تـدفعدرجـةإلـىالفـردینهـكجلیـة حینمـاتصـبحاالحتـراق الـوظیفيأن ظـاهرةإالذكرهـا.
جسدیة.–نفسیةبروز اضطراباتمعالعمل،عناإلقالعفيللتفكیربه
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الوظیفياالحتراقظاهرة حدوثإلىتؤديالتياألسبابو: العوامل"ثامنا
ـــــــــــــــى وفـــــــــــــــق  ) Clouse&Whitaker,1981,18) و(Cherniss,1980,30كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن (عل

الــــــوظیفي تقســــــم الــــــى شخصــــــیة وبیئیــــــة إذ ) فــــــان عوامــــــل االحتــــــراق,35Maslach,1982و(
:على وفق ما یأتيیمكن تقسیم المصادر البیئیة الى مهنیة وتنظیمیة واجتماعیة 

واالحتیاجـــــات والقـــــیم واحتـــــرام الـــــذات والتعبیـــــرات الـــــدافعوتتضـــــمن (العوامـــــل الشخصـــــیة:-1
المهـــــــــارات، اهـــــــــدافهم ،العاطفیـــــــــة والـــــــــتحكم واالســـــــــلوب الشخصـــــــــي وااللتـــــــــزام واالكثـــــــــر مثالیـــــــــة

التفویض الضعیف، السیطرة، المرونة، االنطواء)،الهویة الشخصیة،عالیة
ـــــــة-2 ـــــــل البیئی ـــــــة بشـــــــكل مســـــــتمروتتضـــــــمن (: العوام معیـــــــارو ،مســـــــتویات االجهـــــــاد العالی

المطالـــــــــب المســـــــــتمرة و تشـــــــــجیع تفاعـــــــــل المـــــــــوظفین الهرمـــــــــي، و ،العطـــــــــاء المســـــــــتمر لألخـــــــــرین
توقــــع جهــــد اضــــافي باقــــل مكافــــاة، و الحــــد االدنــــى مــــن التقبــــل لتقاســــم مظــــالم العمــــال، و للكمــــال، 

ـــــــروح المعنویـــــــة، انشـــــــطة العمـــــــل المتكـــــــررة، الحـــــــد ال یوجـــــــد تعزیـــــــز لالقتراحـــــــات او تحســـــــین ال
ــــى مــــن المــــوارد االضــــافیاأل ــــى الرعایــــة الذاتیــــة، و ة لمهــــام الجهــــد االضــــافي، دن قلــــة التشــــجیع عل

تثبـــــــیط المشـــــــاركة المتبادلـــــــة، تظهـــــــر التغیـــــــرات فـــــــي السیاســـــــات القلیـــــــل مـــــــن العالقـــــــة المباشـــــــرة 
تفشـــــــي مثـــــــل الشـــــــیخوخة والعنصـــــــریة و كتابـــــــة االدوار الصـــــــلبة للعمـــــــال، و بأولویـــــــات المشـــــــكلة. 

ـــــــز الجنســـــــي والمحســـــــوبیة ـــــــر القواعـــــــد او،والتحی الحـــــــد و السیاســـــــات االساســـــــیة باســـــــتمرار، تغیی
الحــــــد االدنــــــى مــــــن االولویــــــة علــــــى راحــــــة و ،االدنــــــى مــــــن التركیــــــز علــــــى ردود الفعــــــل االیجابیــــــة

الى ما یأتي:االهتمام بالبیئة).وتقسم
(غیـــــــاب االســـــــتقاللیة، وغیـــــــاب درجـــــــات اعلـــــــى مـــــــن التـــــــي تتضـــــــمن المصـــــــادر المهنیـــــــة:-ا

غیر المتقن).التدریب و ،نقص تقدیر الذاتو السیطرة، 
ــــــي وتتضــــــمن المصــــــادر التنظیمیــــــة:-ب غمــــــوض و تضــــــارب االدوار، و (عــــــبء العمــــــل،  الت

روتــــــــین و االفتقــــــــار الــــــــى االســــــــتقاللیة، و ،القلیــــــــل مــــــــن المســــــــؤولیةو ،انعــــــــدام الســــــــیطرةو االدوار، 
ــــــة،  و الوظیفــــــة،  ــــــر الواقعی ــــــد غی ــــــز المفــــــرط، المواعی ــــــل مــــــن الوقــــــتو التحفی ــــــر ،القلی ــــــب غی مطال
نقــــــص الــــــدعم والتغذیــــــة ، و عــــــدم وجــــــود ردود فعــــــل ایجابیــــــة، و داد غیــــــر الكــــــافياالمــــــو نهائیــــــة،  

توجـــــــــد مســــــــــؤولیات الو ،االفتقــــــــــار الـــــــــى التعـــــــــاونو ،االفتقـــــــــار الـــــــــى االتصـــــــــاالتو الراجعـــــــــة، 
ســـــلطة التسلســـــل الهرمـــــي و ،عـــــدم وجـــــود رؤیـــــة تنظیمیـــــة مشـــــتركةو ،هیكـــــل المنظمـــــةو ،مشـــــتركة
ــــــدریب واعــــــداد العــــــاملینو ،الصــــــارم ــــــة ت ــــــر و ،ظــــــروف العمــــــل الســــــیئة،عــــــدم كفای التوقعــــــات غی

عـــــدم وجـــــود و ،النزاعـــــات بـــــین الـــــزمالءو ،راتـــــب مـــــنخفض،قبـــــل التوظیـــــفالواقعیـــــة لمرحلـــــة مـــــا
عــــدم و ،قلــــة التنــــوع ونقــــص مجموعــــات دعــــم العمــــلو غیــــاب المتابعــــة، و ،معنــــى واهمیــــة العمــــل

.)وجود المكافآت
ــــــة:-ج ــــــي تتضــــــمن (المصــــــادر المجتمعی ــــــؤثر الثقافــــــة الت ــــــف تجــــــاه انظمــــــة العمــــــل ت والمواق

والدعم على استجابة الفرد).
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تــؤديعوامــل تنظیمیــةمجموعــةإلــى) Maslach&Leiter,1997،30فــي حــین اشــار (
:علـى وفـق االتـيوالمنظمـاتبعـضفـيوالعـاملینالمـوظفینلـدىالـوظیفياالحتـراقالـى

بیئــــــة العمــــــل و ، ومحدودیــــــة صــــــالحیات العمــــــل، وقلــــــة التعزیــــــز االیجــــــابي،العمــــــلضــــــغط
ــــــیمو عــــــدم االنصــــــاف والعــــــدل، و المجتمــــــع)، ( ــــــة(صــــــراع الق ــــــى التعامــــــل مــــــع القــــــیم االخالقی ) عل

:وفق ما یأتي
ین مــــــن المـــــرجح أن یحـــــدث حمــــــل زائـــــد بســـــبب عــــــدم التوافـــــق بـــــین العــــــامل:العمـــــلضـــــغط. 1

ـــــر مـــــن العمـــــل مـــــع القلیـــــل مـــــن الوقـــــت. یقومـــــون بإذ ووظـــــائفهم. العـــــاملین  یحـــــدث الحمـــــل و كثی
یمكــــن أن یـــــؤدي ذلـــــك أذ الزائــــد ألن العمـــــل المنجــــز یتجـــــاوز القــــدرات البشـــــریة التـــــي لهــــا قیـــــود. 

وتقلیـــــل إبـــــداع ،والعالقـــــات غیـــــر الصـــــحیة فـــــي بیئـــــة العمـــــل،إلـــــى انخفـــــاض فـــــي جـــــودة العمـــــال
وتسبب االحتراق الوظیفي.،العمال

رصــــــة فــــــي تحدیــــــد لجمیــــــع الرغبــــــة فــــــي الحصــــــول علــــــى فل:محدودیــــــة صــــــالحیات العمــــــل. 2
الخیـــــــــارات واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات واســـــــــتخدم قـــــــــدراتهم علـــــــــى التفكیـــــــــر وحـــــــــل المشـــــــــكالت وتحقیـــــــــق 
اإلنجــــــازات. وجــــــود قواعــــــد یجعــــــل العمــــــال فــــــي بعــــــض األحیــــــان لــــــدیهم حــــــدود فــــــي االبتكـــــــار 

لرقابــــــة الصــــــارمة للغایــــــة مــــــن لوالشــــــعور بمســــــؤولیة أقــــــل مــــــع النتــــــائج التــــــي یحصــــــلون علیهــــــا 
الرؤساء.

ـــــ. 3 ـــــة التعزی العـــــاملین یشـــــعرون  عـــــدم وجـــــود تقـــــدیر مـــــن بیئـــــة العمـــــلیجعـــــل :ز االیجـــــابيقل
لعالقــــات لولكــــن ،تقــــدیم المكافــــآت (النقــــود)فــــيال ُینظــــر إلــــى التقــــدیر ،قیمــــةبــــذيبــــانهم لیســــو 

ـــــــى العـــــــاملین. فحســـــــبالعـــــــاملین والرؤســـــــاء)  (الجیـــــــدة بـــــــین (العـــــــاملین والعـــــــاملین)و تـــــــأثیر عل
أیًضــــــا قیمــــــة مهمــــــة فــــــي مثــــــلســــــیزید التقــــــدیر المقــــــدم مــــــن المــــــودة اإلیجابیــــــة للعــــــاملین التــــــي ت

إظهار أن شخًصا ما یعمل جیًدا بالفعل .
لعــــــاملین الــــــذین یفتقــــــرون إلــــــى الشــــــعور باالنتمــــــاء إلــــــى بیئــــــة ل:)المجتمــــــع(. بیئــــــة العمــــــل 4

ســــــیعمل و ارتبــــــاط إیجــــــابي فــــــي العمــــــل. عملهــــــم (المجتمــــــع) ســــــوف یتســــــببون فــــــي عــــــدم وجــــــود 
ـــــة مـــــع االحتـــــرام  ـــــدیهم الراحـــــة والســـــعادة المتداخل ـــــدما یكـــــون ل ـــــى أقصـــــى حـــــد عن شـــــخص مـــــا إل

فجـــــوات وتبـــــرزولكـــــن فـــــي بعـــــض األحیـــــان تعمـــــل بیئـــــة العمـــــل علـــــى عكـــــس ذلـــــك. ،المتبـــــادل
ـــــین العـــــاملین والرؤســـــاء ـــــع مـــــع زمـــــالء العمـــــل،ب ـــــدیهم وقـــــت ممت ـــــیس ل ـــــا ویجعـــــل،ول التكنولوجی

مثــــل الهواتــــف المحمولــــة أو أجهــــزة الكمبیــــوتر الشــــخص یمیــــل إلــــى القضــــاء علــــى احیانــــا" مــــن 
مثــــــل مـــــن التواصـــــل االجتمــــــاعي مـــــع األشــــــخاص المحیطـــــین بــــــه. یجـــــب القیــــــام بعالقـــــة جیــــــدة 

ـــــة مـــــع زمـــــالء العمـــــل،المشـــــاركة ـــــا. إقامـــــة عالقـــــات قوی العالقـــــات الســـــیئة وتجعـــــل،المـــــزاح مًع
یحــــــة وملیئــــــة بالغضــــــب واإلحبــــــاط والقلــــــق والشــــــعور بعــــــدم األجــــــواء فــــــي بیئــــــة العمــــــل غیــــــر مر 

مما یجعل الدعم االجتماعي سیًئا ونقص المساعدة المتبادلة بین الزمالء. ،التقدیر
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"مشــــاعر عــــدم التعامــــل بشــــكل غیــــر عــــادل هــــي أیضــــا عــــامالتعــــد :االنصــــاف)(. العدالــــة 5
ســــــیؤدي وجــــــود و الفــــــات. االحتــــــرام المتبــــــادل وقبــــــول االختویعــــــدحــــــدوث االحتــــــراق الــــــوظیفي، ل

بعــــــدم ونیشــــــعر العــــــاملو جتمــــــع (بیئــــــة العمــــــل). االحتــــــرام المتبــــــادل إلــــــى الشــــــعور باالنتمــــــاء للم
بمشــــاعر الظلــــم عــــادةو مــــا یــــتم الشــــعور،ثقـــتهم فــــي بیئــــة العمــــل عنــــدما ال یكــــون هنــــاك عدالـــة

أو عندما یتم إلقاء اللوم على العاملین عندما یرتكبون أخطاء.،أثناء فترة الترقیة
ـــــة6 ـــــیم االخالقی قـــــد یـــــؤدي العمـــــل إلـــــى جعـــــل العـــــاملین یفعلـــــون شـــــیًئا ال :. التعامـــــل مـــــع الق

یتعـــــین علـــــى البـــــائع أحیاًنـــــا أن یكـــــذب حتـــــى یمكـــــن ،فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال،یتماشـــــى مـــــع قـــــیمهم
ى جهــــده عنــــد القیــــام بمــــا یتوافــــق مــــع ســــوف یبــــذل شــــخص مــــا قصــــار و بیــــع المنــــتج المعــــروض. 

القــــیم والمعتقــــدات والحفــــاظ علــــى النزاهــــة واحتــــرام الــــذات. إنســــان لــــیس لــــه دور فریــــد فــــي بیئتــــه 
ولكن لدیه أیًضا شخصیة وأنماط سلوك محددة من نفسه. ،االجتماعیة

العوامــل مــنكبیــرعــددإلــىمختلفــةبیئــاتفــيأجریــتالتــيالمیدانیــةالدراســاتوأشــارت
االحتـــراق ظـــاهرة حـــدوثفـــيبـــارزادوراتلعـــبالتـــيواالســـباب كمـــا اشـــار الیهـــا البـــاحثین و 

,Maslach, 2001)) و(45,1999) و(رمضــان،1998،21،عــودة(علــى وفــق الــوظیفي
:یأتيكما ) 27-2010،39(ابو مسعود،و 23)، ,2003و(النجار 52

التزامــاوانتمــاءاألكثــراإلنســانأنعلــىالدراســاتمعظــماتفقــت:الفــرديالعوامــل-1
إذ،العــاملینمــنغیــرهمــنالــوظیفيلالحتــراقاألكثــر تعرضــاوهــولــهإخــالصوبعملــه
.فیهیعملالذيالعملضغوطتأثیرتحتیقعاإلنسانهذاأنإلىذلكهؤالءیفسر

عــبءبتحمـلملتزمــةأحیانـانفســهاالمؤسسـاتمــنعدیــدتجــد:·االجتمــاعيالعوامــل-2
درجـةمـنیرفـعالـذياألمـر،علیهـایلقـون بأعبـائهمیـنالـذالمجتمـعأفـرادقبـلمـنالعمـل
هـؤالءمحـاوالتوٕازاءهـذه المؤسسـاتفـيیعملـونالـذینبالعـاملینالمنـوطالـوظیفيالعـبء
األكثـرلونمالعـایجـدو ،المـواطنینومصـلحةورسـالتهأهدافـهو العمـلمصـلحةبـینالتوفیـق
اإلحبـاطبهـم إلـىیـدفعممـامتمیـزةخـدماتتقـدیمعـنعـاجزینمأنفسـهلمهـنهموانتمـاءً التزامـا

التـوازنعـدممـنحالـةلـدیهمیحـدثمـن ثـمو ،مجـتمعهممتطلبـاتإزاءبـالتراجعاإلحسـاسو
.الوظیفيلالحتراقعرضةیجعلهمو
األهــموالبعــدالبــارزالجانــبهــيمتطلباتهــاوالمهنــةكانــتلمــا:·المهنــيالعوامــل-3

وبیئتــهالعمــلظــروففــان،وبأهدافــهبــهوالتزامــهلعملــهانتمائــهفیهــاللعامــلیحــددالــذي
فـانلـذا،العامـلعلـىالواقـعضـغط العمـلحـدةانخفـاضأوزیـادةفـيبعیـدحـدإلـىتسـهمان
حاجاتــهإشــباعفــيبفشــلهوٕاحساســه،العمــلأهــدافتحقیــقفــيبفشــلهالعامــلإحســاس

عـدمو،المنخفضـةمـن المعنویـةحالـةإلـىبـهیقـودسـوفبـهیقـومالـذيالعمـلفـياألساسـیة
.الوظیفياالحتراقإلىمن ثمو مختلفةبأبعادالعملعنالرضا
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هـذه وتتجمـع،متعـددةالـوظیفياالحتـراقظـاهرةحـدوثفـيتـؤثرالتـيالعوامـلأنلـذا نجـد
بالتعقیـدوتتمیـز هـذه الظـاهرة،الـوظیفياالحتـراقظـاهرةلتحـدثوتتفاعـلبینهـافیمـاالعوامـل

واختلــفمــداهاو اتجاهاتهــاوتحدیــدإثارتهــافــيالعوامــلمــنعــددیتفاعــلإذ والتشــابك 
المصـادرتلـكتصـنیفالمجـالهـذافـيدراسـات عدیـدةمراجعـةثـمو ،تصـنیفهافـيالبـاحثون

:على وفق ما یأتي
بــاالحتراقالمصــابالفــردبهــایعمــلالتــيوالمنظمــةالعمــلإن:الوظیفیــةالمصــادر-1

الضـغوطمـنیملـكقـدالعمـلهـذاألن،بإصـابته بـاالحتراقجـدامهمـةعالقـةلهـاالـوظیفي
فــيمهمــادوراالــوظیفيالجانــبیــؤدي معهــا،التكیــفعلــىقــادرغیــرالفــردیجعــلمــا

إنـهو؛أدائـهوفـىالفـردفـيأو إیجابـاسـلبایـؤثرقـدالعمـلإنإذ؛منعـهأواالحتـراقحـدوث
إالبالمـالویمـده،األساسـیةحاجاتـهتحقیـقفـيهفیسـاعدالفـردحیـاةفـيمهمـادورایـؤدى

بـهوینتهـي،الـوظیفيالرضـاوعـدمبالضـغطیشـعرهسـوفحاجاتـهتحقیـقفـيالفـردفشـلأن
فــإنولــذلك)303,2005عربیــات،والخرابشــة(الــوظیفي االحتــراقإلــىللوصــولاألمــر

( ثقافــة المنظمــة، :تصــنیفها علــى وفــق مــا یــأتیمكــنلالحتــراقالمســببةالوظیفیــةالمصــادر
ونقص المساندة االجتماعیة، وعالقة العمل الشخصیة، اعباء الدور، ضغوط الدور).

:األسبابلهذهتفصیلوبیانیليفیماو
تختلـفالتـيالخاصـةطبیعتـهلـهكیـانللمنظمـة:)المنظمـةشخصـیة(المنظمـةثقافـة-أ

والصـلبللحدیـدمصـنععـنثقافتهـافـيتختلـففالمستشـفى منظمـة،ألخـرىمنظمـةمـن
العامـلالفـردیسـتطعلـمإنالتـي،بهـاوقیمهـا الخاصـةشخصـیتهامنظمـةفلكـل،مـثال

هـذاالفـردعلـىضـغطایشـكلممـاوبـین المؤسسـة،بینـهةفجـو وجـودیعنـىفـذلك،تبنیهـا
مـنیحملونـهبمـا-یمثلـونقـدالمحیطـین بـالفردالـزمالءفـإنآخـرجانـبومـن،جانـبمـن
مـن الضـغوطات الواقعـة علـى كاهــل یزیـدا ممـ،الفــردعلـىجدیــداضـغطا-وأفكـارقـیم

الـوظیفيلالحتـراقیصـلقـدبـلبالضـغطوقـد یصـاب الفـرد) 1997،150(هیجـان،الفـرد
الثقافـة مـع مـا یحملـه تلـكتتسـقالحیـث؛حولـهللعمـلالتنظیمیـةالثقافـةیقبـلالعنـدما

) وتشـــمل ثقافـــة المنظمـــة األبنیـــة(Kahn & Cooper 1993,52،الفـــرد مـــن قـــیم  
الضـغوطمـنووسـائلأدواتمـنبهـاومـا،األبنیـةوتعتبـر مشـكالتالموجـودةوالوسـائل

تقیـیمفعملیـة.األداءتقیـیمطریقـةالمنظمـةثقافـةضـمنویـدخل،العامـلالفـردالتـي تعرقـل
فـالتقییم،الموظـفعلـىالواقعـةالنفسـیةالضـغوطمصـادرمـنمهمـامصـدراتمثـلاألداء

مظــاهرمــنممــا یعــدوظیفتــهویتــركیفقــدالموظــفلــألداءوغیــر الموضــوعيالســلبي
اممـ،والتوقعـاتاألهـدافإحبـاطإلـىیـؤدىالموضـوعيالتقیـیمفعـدماالحتـراق الـوظیفي

لـــــذا تشـــــمل ) 2002،27فـــــي الوصـــــول الـــــى مرحلـــــة االحتـــــراق الـــــوظیفي (حمـــــدان، یســـــاعد
،حولهــایــدورمـابــل،المنظمــةتلـكداخــلالعمـلظــروفجمیــعالمنظمــة تشـملثقافـة
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ممـا،یومیـاتقریبـابالعمـل نفسـه یقـومالموظـفیجعـلالتجدیـدوعـدم،العمـلفـيفالرتابـة
مـنللمعانـاةالطریـقیفـتحالـذيبالملـلویشـعر،العمـلذلــكمــنیفقــد المعنـىیجعلـه
.)2002،203،والسبب ثقافة المنظمة وما تحمله من جمود (الزیور،الوظیفياقر االحت

أووقـوعفـيمهمـادورااالجتماعیـةالمسـاندةتـؤدي: االجتماعیـةالمسـاندةنقـص-ب
"إلـىاالجتماعیـةالمسـاندةمفهـومویشـیر،الـوظیفي االحتـراقفـيالوقـوعمـنالفـردوقایـة

الفــرد باتصــاله الرســمي وغیــر تلقاهــاالتــيالمعلومــاتأووالمســاعدةبالراحــةالشــعور
علــىكبیــرأثــرلــهوجودهــاإن16)،1988الرســمي بالجماعــات واالفــراد (عســكر، 

المسـاندةتـتموالمسـببة لـهالعوامـلوالـوظیفياالحتـراقمـنالفـردمعانـاةمـنالتخفیـف
یرتـاحالـذيمـن األشـخاصمجموعـةمـعحمیمـةوصـداقةودعالقـاتبإقامـةاالجتماعیـة

ووجهـاتاآلراءیتبـادلومعهـمیتحـدث،العقـلورجاحـةوالرویـةبالحكمـةیتصـفونولهـم
عـنالتنفـیس"بــیعـرفممـا.مسـبباتهووظیفـياحتـراقمـنیعانیـهمـاحـولالنظـر
عدیـدة للصـحةجوانـبعلـىكبیـرأثـرلـهیكـونالـذيالنفسـیةالصـحةعلمـاءعنـد"الـنفس

القلــقوالمعانــاةمــنبــدالالنفســیةبالراحــةوالشــعوروالعــاطفيالنفســياالســتقرارو
)  (Larocco,et al.,1980,216) واوضــــــحت دراســــــة 1994،126واالكتئــــــاب (هنــــــداوي،

زادتكلمـاإذ الـوظیفياالحتـراقبـینواالجتماعیـةالمسـاندةبـینقویـةعالقـةهنـاكأن
المســاندةتقتصــروال.األفــرادبصــحةالتــي تــرتبطالشــكاوىقلــتاالجتماعیــةالمســاندة

:ما یأتيلتشمل أشكالهاتتعددبل،واحدشكلعلىاالجتماعیة
.والتعاطفوالقبولوالثقةالرعایةتتضمنوالتي:االنفعالیةالمساندة-
.واألموال،األعمالفيالمساعدةوتشمل:األدائیةالمساندة-
لحـلالـالزمواإلرشـادوالنصـحالمعلومـاتتقـدیمخـاللمـن:اإلرشـادیةالمسـاندة-

.المشكالت
(عبـد الـرزاق،الشـدة وقـتفـيبعضـابعضـهموتـدعیمبتعزیـز:األصـدقاءمسـاندة-
،1998،90(

تحقیـقوفـى،الفـردحیـاةفـيمهمـادوراتـؤدياالجتماعیـةالمسـاندةفـإنتقـدممـاعلـىبنـاء
.حیاتهجوانبشتَّىفيللفردوالتوافقالتوازن

بأعمـالالقیـامعـنمسـؤوالبالعمـلیلتحـقعنـدماالعامـلالفـردیصـبح:العمـلأعبـاء-ت
:ومنهـاالممیـزاتمـنمجموعـةمقابـل،الكفـاءةمـنبـأعلى درجـةأدائهـامـنالبـدمعینـة
التحـديخصـائصمـنطبیعتهـافـيتحملـهمـافیمـاللفـردالشخصـیةإثبـاتفـيتسـاعدأنهـا

).1997،169،هیجان(والتجدید
:بنوعین هماالوظیفيلالحتراقمصدرالعملأعباءالباحثونتناولولقد
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،قدراتـهتفـوقالتـيالضـغوطمـنلمجموعـةالفـردیتعـرضقـد: الزائـدالعمـلأعبـاء-
إذ یحــاول ؛العمـلضـغوطمصـادرمـنالزائـدفأعبـاء العمـل،زائـدةأعبـاءیجعلهـاممـا

یســــتطیع انجازهــــا فــــي الوقــــت المناســــب وال،طاقتــــهتفــــوقبمهــــامالقیــــامالفــــرد
تتناسـبال،كثیـرةبأعمـالالقیـاممنـهیطلـبالـذي) فـالموظف209، 2000(المشـعان،

للقیـامالالزمـةالقـدراتیمتلـكال،اق الـوظیفير لالحتـیتعـرضأناحتمالیـةتزیـد،قدراتـهمـع
و.األعمـالتلـكألداءالمناسـبالوقـتلـهإذ یتـوفرآخـرجانـبومـن،األعمـالتلـكبمثـل
).23،2002،حمدان(قسمینإلىتنقسمو،الزائدةالعملأعباءتتعدد
منـهمطلـوبضـخمةبأعبـاءمحمـلأنـهالفـردفیهـایشـعرحالـةوهـو:الكمـيالعـبءاوال: 
.علیهیثقلمماالرسميالعملوقتفيبهاالقیام
ضـخمةتكـونالقـدمهـاممنـهمطلـوبأنـهفیهـاالفـردیشـعرحالـةوهـو: الكیفـيالعـبءثانیـا:
.علیهضغطایمثلمما،بفاعلیةلألداءالقدرةلدیهلیسأي،الشدیدةبقدر صعوبتهاالحجم

فـإن،الفـردعلـىضـغطاتمثـلالزائـدةالعمـلأعبـاءكانـتإذا:المـنخفضالعمـلأعبـاء-
الحمـلقلـةإذ تعـد،الفـردعلـىآخـرضـغطامعـین یمثـلحـدعـنأیضـااألعبـاءتلـكنقـص

مــنأقــلقــدراتتتطلــبالتــياألعمــالوجــودفــيیتمثــل،الفــردإلزعــاجمصــدراالــوظیفي
ویمكـــن ان تكـــون ردود افعـــال )،2000،100(عســـكر،قدراتـــهتتحـــدىوالالفـــردإمكانیـــات

،العمـلمـناالنسـحاب"المقنعـةالبطالـةتسـمىكمـاأوالمنخفضـةالعمـلأعبـاءتجـاهالفـرد
.)للمؤسسةوكثرة النقد،بالنقصوالشعور،والتغیب

بـل،للملـلتـؤديإنهـاحیـث،النفسـیةالضـغوطمصـادرمـنالمنخفضـةالعمـلأعبـاءتـؤدي
–نظمـةالممسـتوىعلـى-تـؤديبـل،للمـرضسـهلةفریسـةالفـردوتجعـل،الفـرد الدافعیـةتفقـد

) 200649 ,،المعطيعبد(العاملینطاقةواستنفاذاإلنتاجلنقص
لالحتــراقتعرضــهیزیــدالزائــدةالعمــلأعبــاءمــنیعــانيالــذيالفــردأنتقــدمممــایتضــح

لـدىمنطقـيغیـرأنـهیبـدوقـدأمـروهـذا،منخفضـةضـغوطایعـانيالـذيالفـردو ،الـوظیفي
ویشـعرالكسـلیعتـادفإنـهقدراتـهیتحـدىمـایجـدلـمإذاالفـردأننعـرفعنـدماولكـن،ابعضـن
عـنفیتغیـب،علیـهمظـاهرهوظهـورالنفسـياإلنهـاكلمرحلـةوصـولهفـيیسـاعدا ممـ،بالملـل
یعمـلالتـينظمـةللمنقـدهویـزداد،بـالنقصویشـعرلذاتـهتقـدیرهویقـل،وینسـحب منـه،العمـل
,،علــي(الــوظیفيواالحتــراقالنفســیةالضــغوطمصــادرمــنالعمــلأعبــاءتعــدلــذا،فیهــا

200854.(
والضـغوطمصـادرمـنیمكـنعملـهفـيالفـردیمكـن ان یكـون دور:الـدورضـغوط-ث

:یأتيمافنجد،الوظیفيلالحتراقیؤديقدمماالدورضغوطوتتعدد،الوظیفياالحتراق
أوتزیـدكانـتْ سـواءالضـغوطمـنلمجموعـةیتعـرضالفـردكـانإذا: الـدورغمـوض-

تلـكفـيأداؤهمنـهالمطلــوبالـدوروضـوحلعـدمكـذلكقـد یتعـرضفإنـه،قدراتـهعـنتقـل



136

صـعبیكـونكـأنأمامـهواضـحغیـرالفـرددوریكـونعنـدماوینشـأ غمـوض الـدور،األدوار
مـنتمامـامتأكـدغیـرالفـردیكـونأنأو،أهمیـةلـهتالفـرد لیسـدوریكـونأنأو،مـثالالفهـم

25)2002,(حمدان،بهاالقیامعلیهیجبالتيالمهمة
یتصــلمــامنهــا،المهــاممــنبمجموعــةالقیــامالفــردمــنیطلــبقــد:الــدورصــراع-

وقـتفـيیتعارضـاكـأنتعـارضبینهمـایحـدثوقـدبالعمـل المهنـيیتصـلمـاومنهـا،بـالمنزل
الفــردمــنمطلــوبعمــلمـنأكثــرلوجــودوتعــارض الــدورصــراعویحـدث ،مــثالإنجازهمـا

وأسـرةبیتـالـدیهاأنمـعمـامؤسسـةفـيتعمـلالتـيالموظفـة العاملـةفـيیتضـحممـابـهالقیـام
أداءعـنالغالـبفـيالوظیفیـةمسـؤولیتهاتعطـلبـل إن،بهمـااالهتمـامعلیهـاالمفـروضمـن

والمهنیـةالنفسـیةالضـغوطیزیـدوظیفـيصـراع وتعـارضعنـهینشـأممـا،األسـرةفـيدورهـا
،عســكر(الــدمبضــغطواإلصــابة،الــوظیفياالرضــانخفــاض:مثــلعالمــاتعلیهــافتظهــر
2000،96(.
الــى انمـــاط )Kahn&Cooper,1993,41(إذ یشـــیر،الــدورلصـــراععدیــدةأنمـــاطوتوجــد
منها:

لفـردالـوظیفي،الـدورمـعللفـردالـوظیفيالـدوریتعـارض:آخـرفـردمـعالفـرددورضـغوط-ا
.آخرشخصقیمعنتختلفقیمهوأن،آخر
وتدخلــه ،واحــدةمنظمــةفــيالعضــویةتتعــارض:العمــلجماعــاتبــینالــدورصــراع-ب

.فیهاالموجودةاألخرىالجماعاتفيالعضویة
الــدورمتطلبــاتتحطِّــمعنـدماوتنشــأ:المنظمــةقــیممــعوتعارضــهاالفــردقــیمصــراع-ج

مقبولـةغیـرسـلوكیاتإلـىالفـردالعمـلطموحـاتتقـودأواألخالقیـةالقـیمللفـرد،الـوظیفي
.أخالقیا
یتعـرض الفـردأذ،األولویـاتحیـثمـنالوظیفیـةالمطالـبفـيتعارضـاالـدورصـراعیشـمل

وكــذلك،الیومیــةرهاأدو علیــهتملیهــاالتــياألعمــالإلنجــازلحاجتــهنتیجــةوظیفــيلصــراع
.)1997،177،هیجان(االعمال التي یكلفه بها القادة 

ولكنــه،أعبـاءمـنفیــهوماالعمـلذلـكیــألفبعملـهالفـردقیــامیجعـل:الــدورصـدمة-
الـدورلصـدمةیعرضـهوقـد،ضـغوطهمـنیزیـدقـدفإنـهغیـر مـألوفجدیـداشـیئایقابـلحینمـا
الفـردیتحـولعنـدماالتواصـلعلـىالقـدرةكعـدمتظهـروالتـوترات التـيالضـغوطتمثـلالتـي
جدیـدایكـونأنالمـألوفغیـرالـدورویمكـن لهـذا مـألوف،غیـردورإلـىالمـألوفالـدورمـن

مواقـففـيمبتكـرةبطریقـةیـؤديولكنـه،ا مألوفـامقــدیدورایكـونأنیمكــنو ،الفــردعلـى
الــذینالمعلمــونو ،المكســببعــدیتعرضــون للخســارةالــذینالتجــار:مثــلوذلــك،جدیــدة

فـالفردلهـذاالـوظیفيلالحتـراقمصـدرایمثـلممـاالنجـاحبعـدالتـدریسفـيللفشـلیتعرضـون
یؤدیـهكـانالـذيبالـدورتتعلـقبصـدمةیصـاب فإنـهالنجـاحبعـدالفشـللخبـرةیتعـرضحینمـا
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"النفسـي الــذي یمثــل ردالإلنهــاكیعرضــهقــدممــافشــلهبعــدالــدورذلــكوتغیــر،نجاحــهوقـت
).2008،56سلوكیا لذلك الفشل (علي، 

الفــردبــینتحــدثالتــيالتفاعلیــةالعالقــاتلطبیعــة:الشخصــیةالعمــلعالقــات-ج
وزمالئـهوالفـردبـینوتقـدمها المنظمـاتالتـيالخـدماتمـنالمسـتفیدینأووالمـراجعین

.الـوظیفياالحتـراقحـاالتیولـدممـاالفـردإثـارةفـيكبیـردورومرؤوسـیهالـرئیسبـین
مــنوالمــراجعینالعــاملینبــینالتفاعــل(Cordes&Dougherty,1993,628)ویعــد 

التـيالمـراجعینتـتم مـعالتـيالتفـاعالتإن.الـوظیفياالحتـراقلحـدوثالعوامـلأهـم
المـراجعین مسـتدیمةمشـاكلتكـونأنأو،طویلـةلمـدةومسـتمرةومتكـررةمباشـرةتكـون
قــوةوتتوقــف.الفــردلــدىالــوظیفياالحتــراقمــنعالیــةمســتویاتحــدوثإلــىتــؤدي

یكــوناذاحتیاجاتــه.طبیعــةوالمراجــعوضــعلطبیعــةتبعــاومــداهالــوظیفياالحتــراق
سـلبیاأحیانـایكـونبینمـاالموظـف،مـعبقسـوةیتفاعـلوهجومیـاوتعسـفیاالمراجـع أحیانـا

المنظمـةعلـىالكلـيالعتمـادهدفاعیـاالمراجـعیكـونبعـض األحیـانوفـي.مبـالوغیـر
الموظـفیخـدمهمالـذینالمـراجعینعـددیتوقـف علـىو.المطلوبـةالخدمـةعلـىلحصـوله

سـوءاالحالـةوتـزداد.الـوظیفياالحتـراقلحـدوثعرضـةكـانكلمـاكبیـراعـددهمكـانفكلمـا
وحمـالمرهقـاعبئـایعنـيممـاحیاتـهوالمراجـعمسـتقبلعـنمسـئوالالفـردیكـونعنـدما
).Maslach,1982,185والنفسیة(العاطفیةقدراتهیستنزفمماعلیهرهیبا

تــرتبطشخصــیةلمصــادرالــوظیفياالحتــراقیرجــعقــد:الشخصــیةالمصــادر-2
فــيالشخصــیةتلعبــهالــذيبالــدوراهــتم، البــاحثونلــذا تعــد،الفــردشخصــیةبســمات

التـي الصـفات مـنلمجموعـةبعضـهمتوصـلوقـداالحتـراقوالنفسـیةللضـغوطالتعـرض
و االلتــزام، مركــز الضــبط، ونمــط الشخصــیة،(:یلــيمــاومنهــاالــوظیفيبــاالحتراقتــرتبط

والصالبة النفسیة، والذكاء الوجداني).
الضبط:مركز -أ

یمثــــل مركـــــز الضـــــبط او عدمـــــه مصـــــدرا مهمـــــا لحـــــدوث االحتـــــراق الـــــوظیفي حیـــــث ان االحتـــــراق 
الــــوظیفي للمــــوظفین (الكــــوادر الطبیــــة) یــــرتبط بنــــوع مركــــز الضــــبط لدیــــه، حیــــث نجــــد صـــــاحب 
مركـــــز الضـــــبط الخـــــارجي، وهـــــو ذلـــــك الشـــــخص الـــــذي تـــــتحكم فیـــــه قـــــوى خارجیـــــة، ویجـــــد نفســـــه 

ــــة ال یســــتط ــــه واقعــــا تحــــت ضــــغوط خارجی ــــا، ال ن ــــذل جهــــدا عالی ــــال یب ــــذلك ف ــــأثیر فیهــــا، ول یع الت
یتوقــــع ان جهــــده ســــوف ال یكــــون لــــه  االثــــر الفعــــال فــــي النتــــائج، وهــــو اكثــــر تعرضــــا لالحتــــراق 

) امـــــــا الــــــــنمط االخـــــــر مــــــــن مركـــــــز الضـــــــبط فهــــــــو صـــــــاحب وجهــــــــة 1991،733(الســـــــمادوني،
اته، وانـــــــــه الضـــــــــبط الداخلیـــــــــة، ان الفـــــــــرد یشـــــــــعر فیهـــــــــا بالمســـــــــؤولیة الشخصـــــــــیة نحـــــــــو تصـــــــــرف

) یتضـــــــــح ممـــــــــا تقـــــــــدم ان الفـــــــــرد 2002،273المســـــــــؤول عنهـــــــــا بالدرجـــــــــة االولـــــــــى .(مخیمـــــــــر،
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صـــــــاحب وجهـــــــة الضـــــــبط الخارجیـــــــة كثیـــــــرا مـــــــا یتعـــــــرض لضـــــــغوط ال یمكـــــــن التكیـــــــف معهـــــــا 
بالطریقــــــة مقبولــــــة، كمــــــا انــــــه ال یســــــتطیع الــــــتحكم فیهــــــا ، ال نــــــه یجــــــد نفســــــه یحــــــرك مــــــن قبــــــل 

ـــــــل االخـــــــرین ،  ـــــــة ومـــــــن قب ـــــــراق ، عكـــــــس االحـــــــداث الخارجی ـــــــي تعرضـــــــه لالحت ممـــــــا یســـــــاهم ف
ــــذي یمكنــــه الســــیطرة علــــى االمــــور ، والــــتحكم فــــي الضــــغوط  صــــاحب وجــــه الضــــبط الداخلیــــة ال
المختلفـــــة ال نـــــه یجـــــد نفســـــه المســـــؤول االول عـــــن تصـــــرفاته، ممـــــا قـــــد یكـــــون ســـــببا فـــــي وقایتـــــه 

من االحتراق ، لذا فوجهة الضبط لها عالقة قویة باالحتراق الوظیفي.
الشخصیة:نمط -ب

ومــــن ســــمات الشخصــــیة التــــي تعــــد مصــــدرا لالحتــــراق الــــوظیفي ایضــــا نمــــط الشخصـــــیة(أ) ، إذ 
ان هنــــاك نمطــــین مــــن الشخصــــیة االول: یســــمى نمــــط الشخصــــیة وهــــو انفعــــال ســــلوكي مركــــب 
یتضـــــمن اســـــتعدادات وصـــــفات ســـــلوكیة معینـــــة مثـــــل : االهتمـــــام بالمواعیـــــد ، والتحـــــدث بســـــرعة 

فـــــي االنجـــــاز ممــــــا یجعلـــــه یشـــــعر فــــــي الغالـــــب بالضـــــغوط بدرجــــــة ، والنشـــــاط، والرغبـــــة القویــــــة 
اعلــــى مـــــن الـــــنمط االخـــــر(ب) إذ ان االفـــــراد الــــذین یتســـــمون بـــــالنمط (ب) یظهـــــرون تحـــــررا مـــــن 
العــــــــدوان، ولــــــــدیهم قــــــــدرة قویــــــــة علــــــــى االســــــــترخاء، والمشــــــــاركة فــــــــي االنشــــــــطة الترویجیــــــــة، وال 

حتـــــــراق الـــــــوظیفي مـــــــن یشـــــــعرون بضـــــــغوط الوقـــــــت، ممـــــــا یجعـــــــل الـــــــنمط (أ) اكثـــــــر تعرضـــــــا لال
).2007،104النمط (ب) (دریدر،

االلتزام:-ت
ان الفــــــرد الملتــــــزم قــــــد یجعــــــل صــــــعوبة فــــــي مســــــایرة بعــــــض االمــــــور، ولهــــــذا نجــــــد تبــــــاین حــــــول 
االلتــــــزام كســـــــمة مـــــــن ســـــــمات الشخصـــــــیة ودوره فــــــي االحتـــــــراق الـــــــوظیفي، حیـــــــث ان الشـــــــخص 

ــــالحرص یتســــ ــــك ال نــــه مــــن یتســــم ب ــــالتروي وتأمــــل االمــــور، االكثــــر حرصــــا اقــــل احتراقــــا" وذل م ب
ومـــــــن هنـــــــا فهـــــــو اقـــــــدر علـــــــى حـــــــل مشـــــــكالته، ممـــــــا یقلـــــــل مـــــــن احساســـــــه بالضـــــــغوط النفســـــــیة 

).1995،365واالحتراق الوظیفي (عبداهللا،
ـــــــه یكـــــــون اكثـــــــر تعرضـــــــا لالحتـــــــراق  فـــــــي حـــــــین ان الفـــــــرد االكثـــــــر التزامـــــــا واخالصـــــــا فـــــــي عمل

مـــــــل، اضـــــــافة الـــــــى وجـــــــود الــــــوظیفي، إذ ان الفـــــــرد الملتـــــــزم والمخلـــــــص تقـــــــع علیــــــه ضـــــــغوط الع
ضـــــغط داخلــــــي یدفعــــــه للعطــــــاء، بــــــل انــــــه یواجــــــه ظروفــــــا وتغیــــــرات خارجیــــــة ال یملــــــك الســــــیطرة 
ــــــوظیفي والتعــــــرض لمخــــــاطرة( عســــــكر،  ــــــراق ال ــــــي االحت ــــــوع ف ــــــذلك فهــــــو معــــــرض للوق علیهــــــا، ل

). وال تعـــــارض بـــــین مـــــا ذكـــــر إذ ان الشـــــخص الملتـــــزم والحـــــریص اقـــــل انهاكــــــا ال 2000،211
ــــالتروي وف ــــه یتســــم ب ــــه خارجیــــا، فــــالحرص ن هــــم االمــــور، ولكــــن بشــــرط اال یجــــد مــــا یضــــغط علی

ــــراد  ــــدى االف واق" مــــن االنهــــاك شــــرط تــــوافر جانــــب مــــن المرونــــة، ولهــــذا فــــااللتزام ســــمة تكــــون ل
نحـــــو نفســـــه وكـــــذلك المجتمـــــع حولـــــه بمـــــن فیـــــه، ان االلتـــــزام یعنـــــي ان یلتـــــزم الفـــــرد تجـــــاه نفســـــه 

ـــــى المواقـــــف ـــــه، وینظـــــر ال ـــــى ، واهدافـــــه والمجتمـــــع حول ـــــه ذات معن ـــــى ان مواجهت الضـــــاغطة عل
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ـــــراق  ـــــر مناســـــبة، ممـــــا یعرضـــــه للضـــــغط واالحت ـــــة غی ـــــف بطریق ـــــتعلم مواجهـــــة الموق ـــــد ی ولهـــــذا فق
الـــوظیفي، واذا كــــان االلتـــزام یشــــمل جمیـــع مــــا یحـــیط بــــالفرد ویـــؤثر فیــــه فـــأن یــــؤثر فـــي احســــاس 

).2008،60الفرد بالضغوط، مما یؤثر في حیاة الفرد العائلیة (علي،

الصالبة النفسیة:-ث
ــــــوظیفي ،  ــــــاالحتراق ال ــــــل الصــــــالبة النفســــــیة احــــــدى الخصــــــائص الشخصــــــیة ذات العالقــــــة ب تمث
فمهــــــــوم الصــــــــالبة النفســــــــیة یشــــــــیر إلدراك الفــــــــرد وتقبلــــــــه التغیــــــــرات والضــــــــغوط النفســــــــیة التــــــــي 
یتعـــــــرض لهـــــــا وانهـــــــا تعمـــــــل كـــــــواق" مـــــــن عواقـــــــب الضـــــــغوط، وتســـــــاهم فـــــــي خفـــــــض الضـــــــغوط 

وظیفي باعتبـــــاره مرحلـــــة متقدمـــــة مـــــن الضـــــغوط، كمـــــا اشـــــار الـــــى ان والوقایـــــة مـــــن االحتـــــراق الـــــ
ــــــدة لمقاومــــــة الضــــــغوط واالســــــتنزاف النفســــــي، إذ انهــــــا تعــــــدل مــــــن ادراك  الصــــــالبة النفســــــیة مفی
الفــــــرد لإلحــــــداث وتجعلهــــــا اقــــــل تــــــأثیرا، فتكســــــب الفــــــرد قــــــدرا مــــــن المرونــــــة، ولهــــــذا فالصــــــالبة 

ـــــد مـــــن قـــــدرات الفـــــرد لمواجهـــــة الضـــــغوط ال ـــــراق النفســـــیة تزی ـــــة مـــــن االحت مختلفـــــة، وكـــــذلك الوقای
ـــــزام،  ـــــى ان مكونـــــات الصـــــالبة النفســـــیة ثالثـــــة( التحـــــدي، وااللت الـــــوظیفي، إذ تتعـــــدى مكوناتـــــه ال
ـــــــوظیفي ارتباطـــــــا ســـــــلبیا، فـــــــالفرد المتســـــــم بالصـــــــالبة  ـــــــاالحتراق ال ـــــــتحكم) تـــــــرتبط ب والســـــــیطرة وال

ر مقاومــــــــة للضــــــــغوط النفســــــــیة، اي یتســــــــم بالتحــــــــدي، وااللتــــــــزام ، والســــــــیطرة فأنــــــــه یكــــــــون اكثــــــــ
ــــى اهمیــــة  ــــب البــــاحثین عل ــــوظیفي ومــــع اجمــــاع اغل ــــالي اقــــل تعرضــــا لالحتــــراق ال المختلفــــة وبالت

).2002،391دور الصالبة النفسیة في مقاومة االنهاك النفسي( البهاص،
الذكاء الوجداني:-ج

یــــــرتبط الــــــذكاء الوجــــــداني بــــــاالحتراق الــــــوظیفي، ویعتبــــــر مــــــن العوامــــــل المســــــاعد فــــــي الــــــتخلص
مـــــن الضـــــغوط المختلفـــــة، والوقایـــــة مـــــن التعـــــرض لالحتـــــراق الـــــوظیفي، ولكـــــن قلـــــة تحلـــــي الفـــــرد 
ــــــة مــــــن  ــــــذكاء الوجــــــداني یســــــاعد فــــــي الوقای ــــــه معرضــــــا لإلنهــــــاك النفســــــي إذ ان ال ــــــد یجعل ــــــه ق ب
االحتــــــراق الــــــوظیفي، ان قلــــــة ذكــــــاء الفــــــرد وجــــــدانیا یعرضــــــه لإلصــــــابة بالضــــــغوط ممــــــا یجعلــــــه 

ظیفي، إذ انـــــه ال یســـــتطیع حـــــل مشـــــكالته، كمـــــا یتعامـــــل مـــــع یصـــــل فـــــي النهایـــــة لالحتـــــراق الـــــو 
االخـــــرین بطریقـــــة ســـــلبیة، إذ ان الـــــذكاء الوجـــــداني یســـــاعد فـــــي تحمـــــل االحبـــــاط وزیـــــادة الـــــوعي 
الــــذاتي والنظــــرة االیجابیــــة للحیــــاة والقــــدرة علـــــى تقــــدیم المســــاعدة لهــــذا فوجــــود الــــذكاء الوجـــــداني 

ة فـــــي تعامالتـــــه مـــــع االخـــــرین، وتـــــزداد ثقتـــــه یعـــــد واقیـــــا" مـــــن االحتـــــراق، إذ یعطـــــي للفـــــرد مرونـــــ
فــــــي ذاتــــــه، كمــــــا تــــــزداد قدرتــــــه فــــــي مواجهــــــة ضــــــغوطه وتحملــــــه مــــــا ینــــــتج عنهــــــا مــــــن اعبــــــاء، 
والتكیــــــف معهــــــا بطریقــــــة مقبولــــــة، ولهــــــذا فقلــــــة الــــــذكاء الوجــــــداني للفــــــرد قــــــد یعرضــــــه لالحتــــــراق 

).2008،62الوظیفي (علي ،
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فــيالموظــفعلــىتقــعالتــياالجتماعیــةالضــغوطتتعــدد:االجتماعیــةالمصــادر-3
:یأتيماالوظیفيلالحتراقاالجتماعیةالمصادرومنالمختلفةعالقاته
، بـهللمحیطـیناطمئنانـهوعـدمللفـرداالجتماعیـةالعالقـاتفـيالسـلبیةالتغیـراتتـؤدي 

االجتماعیـةالنظـرةتـدنيالـوظیفيبـاالحتراقوالشـعورالنفسـيللضـغطلـهاحتـرامهمعـدمو 
بحاجـاتالمجتمـعوفـاءعـدمالـوظیفيلالحتـراقتعرضـهومـن ثـم،ضـغوطهتزیـدللموظـف

حاجاتــهإشــباعمقابــل،مجتمعــهنحــوواجبــاتعلیــهالموظــفالفــردإنحیــثأفــراده
أكبـرتـوفیرالمختصـینینبغـي علـىاذلهـ،الموظـفالفـردنحـوواجبـاتعلیـهوللمجتمـع

المخـاطرمـنحاجـاتهم، ووقـایتهملتحقیـقیسـاعدهمبمـالمـوظفیهمالرعایـةمـنممكـنقـدر
تلــكأعظــممــنالــوظیفياالحتــراقأنفــيشــكوال،لهــایتعرضــواأنیمكــنالتــي

مســتوىارتفــاع، الموظــفللفــرداألســریةاألعبــاءاالســري ووجــودالحمــلزیــادة.المخــاطر
.الواقعيغیرالطموح

فالفـردعلـىللضـغطالمسـببةالعوامـلمـنفیهـابمـاالطبیعـةتعـد:الطبیعیـةالمصـادر-4
فیهــایعــیشالتــيالبیئــةوتلـوث،وحــروبزالزلمـنفیهــابمــا)الكونیــة(الطبیعیــةالكـوارث

،العـالعبـد(،الضـغطزیـادةفـيدورولـذلك كلـهوالمـروريالزحـام السـكانيفضـال" عـنالفـرد
طبیعیـةألسـبابالـوظیفيلالحتـراقیتعـرضقـدالفـردأنسـبقممـایتضـح،)2002134
،الحــرارةدرجــاتوارتفــاعللجــوالجغرافیــةكالحالــة،طبیعیــةظــروفمــنالبیئــةفــيیوجــد

زحـاممـنالفـردیجـدهومـا،بـالفردالمحیطـةالضوضـاءتشـملبـل،والبـراكینوحـدوث الـزالزل
.في التنقالتوصعوبة

مــنالفــردمعانــاةفــي"مهمــا"جانبــااالقتصــاديالجانــبیمثــل:االقتصــادیةالمصــادر-5
الصـلةذاتاالقتصـادیةالعوامـلأحـدأجـرهوالفـرد الموظـفدخـلأذحیـثالنفسـياإلنهـاك
یحصـلالتـيالحـوافزواألجـرأنإلـىالحـوافزاألجـور ونظـمتشـیرو ،النفسـيباإلنهـاك

ضـعیفةالرواتـبكانـتفـإذا.یقـدمهاالتـيالخـدماتوالمبـذولالجهـدمـعتتسـاوىالفـردعلیهـا
الفـردلـدىیتولـدالعقـابوللثـوابغیـر مناسـبةأداةتكـونإذفعالـةغیـرالحـوافزنظـمأو

وعاطفیـااسـتنفادالدیـهممـا یحـدثالجهـدبـذلفـيالرغبـةعـدموالقلـقوباإلحبـاطشـعور
فــيیقــعالالمطلوبــة حتــىالمهــامأداءمــنالتهــربلمحاولــةاألســالیباخــتالقیحــاول

و تنتابــهاإلنســانیةعــدمیولــدالــذياألمــربالعزلــةشــعورهیــزدادأنــهفضــال" عــنالمســاءلة
المادیـةعلـى الحـوافزالحصـولأنكمـاغیابـهثـریكواالهتمـامعـدموالسـخطمـنحـاالت

نظـرةمسـتوىوأدائهـممسـتوىقیـاساألفـرادفیهـایسـتطیعالتـيالطـرقإحـدىالمعنویـةأو
حــدوث والفــردفعالیــةعلــىكبیــرأثــراو انعــدامهاالحــوافزلضــعفإن.لهــماآلخــرین
ال أداءهــمبــأنیشــعرونالحــوافزعلــىاألفــرادحصــولعــدمإذ یجعــلالــوظیفياالحتــراق
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الالزمـةالمعـاییرإلـىتصـللـمببسـاطةجهـودهمأنأوالمكافـآت،تلـكعلـىللحصـولیكـف
) .Jackson,1984,105(المبذولللجهدالتقدیرانعدامأوبروز ضعف،للحصول

اتجاهـــــــاتهم بدراســـــــةالباحـــــــث ان تنـــــــامي االهتمـــــــام بـــــــالمورد البشـــــــري فـــــــي بیئـــــــة العمـــــــل جـــــــدوی
ومشـــــــاعرهم واثـــــــارهم الســـــــلوكیة االیجابیـــــــة والســـــــلبیة المنعكســـــــة علـــــــى المهـــــــام الوظیفیـــــــة تنـــــــدرج 

ــــــق اهــــــداف المنظمــــــات  ــــــع جــــــودة االداء وتحقی ــــــات رف ــــــز الســــــلوكیات االیجابضــــــمن الی ــــــةلتعزی ی
ومعالجة السلوكیات السلبیة لدى االفراد العاملین.

ـــــهالباحـــــثویجـــــد ـــــي الســـــیاق ذات ـــــدى العـــــاملینف ـــــوظیفي ل ـــــة)ان االحتـــــراق ال فـــــي (الكوادر الطبی
ـــــال اهتمـــــام اداراتهـــــا  ـــــة المناســـــبة للتعامـــــل معـــــه یجـــــادإلالمستشـــــفیات شـــــان یســـــتحق ان ین الكیفی

علــــــــى اداء مقــــــــدمي الرعایــــــــة الطبیــــــــة والصــــــــحیة فــــــــي لوقایــــــــة منــــــــه، وذلــــــــك لتــــــــأثیره الــــــــرئیسوا
ـــــــة الصـــــــحیة للمرضـــــــى و  ـــــــه تطـــــــال بشـــــــكل مباشـــــــر الحال انهـــــــا الســـــــیماالمستشـــــــفى، اذ ان عواقب

ـــــة واجتماعیـــــة ونفســـــیة علـــــى  ـــــك مـــــن تبعـــــات واضـــــرار مادی ـــــق بحیـــــاتهم ومـــــا الـــــى ذل الفـــــرد تتعل
ـــــــر عرضـــــــة الالعامـــــــل والمستشـــــــفى والمجتمـــــــع، ـــــــة الصـــــــحیة هـــــــم اكث ـــــــدمو الرعای ـــــــراق ان مق حت

ــــــذي یتطلــــــب مــــــنهم تقــــــدیم الرعایــــــة الجســــــمیة والعاطفیــــــة والثقافیــــــة لالــــــوظیفي  طبیعــــــة عملهــــــم ال
ــــدعم المنهــــك طاقــــاتهم ومصــــادرهم،یســــتنزف للمــــریض  ــــدمهــــذا ال یتضــــح ،واســــتنادا الــــى مــــا تق

ـــــــــة فـــــــــي المستشـــــــــفیات هـــــــــم اكثـــــــــر عرضـــــــــة لإلصـــــــــابة  ان الكـــــــــوادر الطبیـــــــــة والصـــــــــحیة العامل
لـــــــــى تمـــــــــاس مباشـــــــــر الحتیاجـــــــــات المجتمـــــــــع بســـــــــبب طبیعـــــــــة عألنهـــــــــمبـــــــــاالحتراق الـــــــــوظیفي 

) مجموعــــــة مـــــن العوامــــــل Stewart,2009,25-26الخـــــدمات التـــــي یقــــــدمونها. لـــــذا فقــــــد حـــــدد (
(الكـــــوادر الطبیـــــة)التنظیمیـــــة التـــــي تـــــؤدي الـــــى االحتـــــراق الـــــوظیفي لـــــدى االطبـــــاء والممرضـــــین

:على وفق االتيفي بعض المستشفیات 
الطبیـــــب او یعتقـــــدتـــــي تـــــأتي مـــــن عـــــدم القـــــدرة علـــــى فعـــــل مـــــا االلـــــم المعنـــــوي او االالم ال-1

الممرض انه صحیح.
اقل اكثر عرضة لالحتراق).(العمر والخبرة -2
التعامل مع عواطف المرضى وعوائلهم.-3
ـــــر المنصـــــفة أ-4 ـــــادة ســـــاعات العمـــــل غی ـــــة العمـــــل كزی ـــــق ببیئ ـــــي لیســـــت مـــــن (ســـــباب تتعل الت

شروط العمل).
قلة احترام االدارة للموظفین.-5
عالقة مهنیة ضعیفة بین الممرضین واالطباء.وجود -6
ــــرون -7 ــــرار او یشــــعرون انهــــم یفتق ــــراد انهــــم جــــزء مــــن عملیــــة صــــنع الق عنــــدما ال یشــــعر االف

الى السلطة المؤثرة.
قلة التوظیف).(قلة عدد الكوادر الطبیة والصحیة مقابل اعداد المرضى -8
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مثـــــل تغییـــــر القیـــــادة، او تغییـــــر ثقافـــــة المنظمـــــة وغیرهـــــا، مـــــنبعـــــض التـــــأثیرات التنظیمیـــــة-9
قد تزید من الضغط على االطباء والممرضین والذي یؤدي الى االحتراق الوظیفي.

:مسببات االحتراق الوظیفياما 
مـــــــنقـــــــدربـــــــأكبرحظیـــــــتالتـــــــيالـــــــوظیفيلالحتـــــــراقأســـــــباب)Cedolin,1982,611(یقـــــــدم

:یأتيمافیاالهتمام
ـــــدان-1 ـــــىالســـــیطرةفق ،شخصـــــیةوغیـــــركبیـــــرةتصـــــبحالمنظمـــــاتألن:المـــــرءمصـــــیرعل

ممــــــا البســــــیطةویمكــــــن للمهــــــام. القــــــرارصــــــنعفــــــيمشــــــاركةأقــــــلالموظفــــــونیكــــــونمــــــاغالًبــــــا
فــــــيالمشــــــاركةتعــــــزز.  األمــــــوالنقــــــصأواإلداریــــــةالسیاســــــةأوالقانونیــــــةلإلمــــــالءاتتتــــــأخر
.الفعاللألداءأكبروتحفیًزاإیجابیةاألكثرالوظیفیةالمواقفالقرارصنع

ــــــلمــــــن :المهنــــــيوالتواصــــــلالراجعــــــةالتغذیــــــةنقــــــص-2 یرغــــــب،اآلخــــــرینالعــــــاملینمث
ــــــةاختصاصــــــیو ــــــةفــــــيالتوعی ــــــيوالســــــلوكیات،المنظمــــــةتوقعــــــاتمعرف أوناجحــــــةســــــتكونالت

،موجــــودةتكــــونقــــدونفســــیةجســــدیةمخــــاطرةوأیــــ،الوظیفــــةمتطلبــــاتتلبیــــةفــــيناجحــــةغیــــر
الوظیفیـــــــــةالقــــــــیملتطــــــــویرمرتـــــــــدةتغذیــــــــةإلــــــــىالصــــــــحةموظفـــــــــویحتــــــــاج. الوظیفــــــــةوأمــــــــن

ومتســـــقةواضـــــحةمعلومـــــاتوجـــــودعـــــدمیـــــؤديأنیمكـــــنو . واإلنجـــــازاتواألهـــــدافوالتطلعـــــات
راجعــــةتغذیــــةفحســــب مــــن دونالســــنةفــــيمــــرتینأومــــرةیحــــدثالتقیــــیمكــــانإذا. الكــــربإلــــى

. فراغفيأطوللفترةالموظفعملكلمااإلجهادإمكانیةلذا تزید،منتظمةدوریة
بطریقــــــــةوالمســــــــيءوالصــــــــادقالمفتــــــــوحالتعبیــــــــرالتنظیمیــــــــةالهیاكــــــــلتعــــــــززالتواصــــــــل:-3

ــــاءةإیجابیــــة االتصــــالفــــتحمــــعاإلدارةتتفاعــــلعنــــدما. المــــوظفینمــــنكبیــــرةأرباًحــــاتجنــــيوبن
.السلبیةاالتصاالتتعززفإنها،فحسباألزماتأساسعلى

ـــلعـــبء-4 ـــدالعم ـــصأوالزائ ـــلنق ـــاحثونوجـــد:الحم ـــةمســـتویاتالب ـــیناإلجهـــادمـــنعالی ب
ــــراد مــــنكثیــــر،بهــــاالتنبــــؤیمكــــنالأوطویلــــةســــاعات. مفــــرطعمــــلعــــبءلــــدیهمالــــذیناألف

مباشـــــرةالتعامـــــل،الهاتفیـــــةالمكالمـــــاتمـــــنالكثیـــــر،للغایـــــةســـــریعةبـــــوتیرةالعمـــــل،المســـــؤولیات
واإلشـــــراف،المســـــتمرةاألزمـــــاتمـــــعالتعامـــــل،كافیــــةراحـــــةدونمـــــن الصـــــعبیناألشـــــخاصمــــع

ــــى ــــرعل ــــاسمــــنالكثی ــــى(الن ــــالســــبیلعل ــــرةالفصــــولأحجــــام،المث وجــــودأو) واالكتظــــاظالكبی
ـــــةأوصـــــاف ـــــدالحمـــــلخصـــــائصهـــــياألوجـــــهمتعـــــددةوظیفی ـــــكفضـــــال" عـــــن. للعمـــــلالزائ ،ذل

.سواءحدعلىمحزنأمرهيتنوعدونمن المملةالوظائفأوالوظائففإن
ــــــداالتصــــــال-5 ــــــائج:الزائ ــــــداالتصــــــالنت ــــــاءاتضــــــرورةمــــــنالزائ أشــــــخاصمــــــعمتكــــــررةلق

) القـــــانونوٕانفــــاذواالستشــــارةالتــــدریس(المهــــنبعــــضتتطلــــب. وظیفیــــةبوظــــائفلقیــــاملآخــــرین
ـــــدةلقـــــاءات ـــــرعدی ـــــمو ســـــارةغی ـــــةمـــــن ث ـــــرةنســـــبةالعمـــــالهـــــؤالءیقضـــــي. محزن ـــــتمـــــنكبی وق
القضـــــایاعـــــددیكـــــونعنـــــدما. المختلفـــــةالضـــــیقحـــــاالتفـــــيالنـــــاسمـــــعالتفاعـــــلفـــــيعملهـــــم
وال . وظیفـــــيرضـــــاءمـــــنذلـــــكعلـــــىیترتـــــبومـــــاالفـــــردعمـــــلعلـــــىالســـــیطرةتتـــــأثرو ،مرتفعـــــاً 
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مـــــنوالـــــدعمللتواصـــــلالطاقـــــةأوالمناســـــبةمـــــنالقلیـــــلســـــوىلالتصـــــالالزائـــــدالتحمیـــــلیتـــــرك 
.ومهنیةشخصیةنموفرصعنللبحثأواآلخرینالموظفین

ـــــوض/ األدوارتضـــــارب-6 ـــــى: الغم ـــــرغمعل أنیمكـــــنوالغمـــــوضاألدوارتضـــــاربأنمـــــنال
المــــرءبــــهیقــــومأنُیتوقــــعمــــابشــــأنالیقــــینعــــدمإلــــىیشــــیرانأنهمــــاإال،مســــتقلبشــــكلیحــــدث
لضــــــــــغطینمتــــــــــزامنحــــــــــدوثأنــــــــــهعلــــــــــىاألدوارتضــــــــــاربتعریــــــــــفیمكــــــــــنو . العمــــــــــلفــــــــــي

ــــــرأومتعارضــــــین ــــــى(مســــــتحیًال أمــــــًرالآلخــــــراالمتثــــــالألحــــــدهمااالســــــتجابةتجعــــــلإذأكث عل
) 1(تكـــــرارالـــــألدوارتضـــــاربأكثـــــر). الفـــــرديالتعلـــــیممقابـــــلالجمـــــاعيالتعلـــــیم،المثـــــالســـــبیل
ــــرئیسوقــــیمالفــــردقــــیمبــــین ــــببــــینالتضــــارب) 2(؛المنظمــــةأوال ــــاةالعمــــلمكــــانمطال والحی

ــــــــینالصــــــــراع) 3(و. للعامــــــــلالشخصــــــــیة ــــــــدراتب ــــــــةوالتوقعــــــــاتالعمــــــــالق ــــــــبطو . التنظیمی ارت
وانخفـــــاض،واإلحبـــــاط،الـــــوظیفيالرضـــــابانخفـــــاضالدراســـــاتمـــــنعدیـــــدفـــــياألدوارتضـــــارب

مـــــنعالیـــــةودرجـــــات،المعنویـــــةوالمشـــــكالت،المنظمـــــةفـــــيالثقـــــةوانخفـــــاض،واالحتـــــرامالثقـــــة
ــــد. اإلجهــــاد ــــتمق ــــفی ــــدورغمــــوضتعری ــــهعلــــىال ــــةحــــولوضــــوحعــــدمأن التبــــاینأي،الوظیف

ــــــةوالمعلومــــــاتللموظــــــفالمتاحــــــةالمعلومــــــاتبــــــین ــــــةألداءالمطلوب ــــــة. بنجــــــاحالوظیف بالمقارن
ـــــــىاألدوارغمـــــــوضول،األدوارتضـــــــاربمـــــــع ـــــــاطأعل ـــــــوظیفيالرضـــــــابعـــــــدمارتب والســـــــیما . ال

.المدارسمدیريبینالذي شاعالدورغموض
وكـــــذلك،الزوجـــــيوالرضـــــا،المـــــالياالســـــتقرارمثـــــلالشخصـــــیةالعوامـــــل: الفردیـــــةالعوامـــــل-7

إدارةمهـــــاراتوضـــــعف،المرونـــــةوعـــــدم،المفـــــرطوالخجـــــل،العصـــــابیةمثـــــلالشخصـــــیةعوامـــــل
ـــــةفـــــيهمتســـــاإلجهـــــاد ـــــأثركیفی ـــــىبالضـــــغطالفـــــردت التفاعـــــلهمیســـــأنیمكـــــنإذ.الوظیفـــــةعل
.الوظیفيالى االحتراق والمهنیةالشخصیةالضغوطاتبینالمتبادلوالتراكم

)Martin & Siehl,1983,52-64اتفــــــــــــــــــــق (فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــین 
ــــــــــــى انهــــــــــــا  مجموعــــــــــــة 2012،51،) و (ادعــــــــــــیسSchaufeli&Wilmar,2009,210و( ) عل

:دوث ظاهرة  االحتراق الوظیفي وهيمن المصادر واالسباب التي تؤدي الى ح
ــــوارد المتــــوفرة-1 ــــل والم ــــین متطلبــــات العم ــــوازن ب ــــى اخــــتالل الت ــــب عل ــــادة الطل ــــد زی : فعن

ـــــة العنصـــــر البشـــــريتقـــــدیم خدمـــــة  ـــــل قل ـــــة المـــــوارد مث ـــــة مـــــع محدودی االدوات ،المســـــتفیدین مقارن
ة والتجدیـــــــــد والتجهیـــــــــزات او المكـــــــــان المالئـــــــــم لهـــــــــذا الطلـــــــــب او عـــــــــدم كفایـــــــــة الفـــــــــرص للراحـــــــــ

.ومواجهة هذا االختالل
مـــــوظفي اإلدارة الحدیثـــــة علـــــى اطـــــالع برؤیـــــة المنظمـــــة ورســـــالتها اصـــــبحصـــــراع القـــــیم:-2

ظـــــف قـــــد یحمـــــل قیمـــــا تختلـــــف عـــــن قـــــیم المنظمـــــة نفســـــها، واحتمـــــال زیـــــادة اال ان المو ،وقیمهـــــا
ـــــین الموظـــــف والمنظمـــــة ـــــى القـــــیم ب ـــــین إذالصـــــراع عل ـــــزام واالنتمـــــاء مـــــا ب ـــــزداد كلمـــــا قـــــل االلت ی

الطرفین.
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االحتراق الوظیفي:وعالماتاعراض:تاسعا

ــــــاطق اعــــــراضیمكــــــن تقســــــیم  ــــــة من ــــــى ثالث ــــــوظیفي ال ــــــراق ال ــــــي/بــــــدني (االحت /عــــــاطفي و عقل
)Robertson,1988,12() و Perlman&Hartman,1980,4وصــــــــــــــــــــــــــــف ()تنظیمــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــى االعــــــــراض الجســــــــدیة والعاطفیــــــــة  ــــــــین علــــــــى انهمــــــــا فســــــــیولوجیا یركــــــــزان عل ــــــــین االولی الفئت
واعراضـــــــه وقـــــــد تظهـــــــر والمعرفیـــــــة ویركـــــــزان علـــــــى المواقـــــــف والمشـــــــاعر وســـــــلوكیات االحتـــــــراق

:بما یأتيیتم تلخیص هذه االعراض ذإعلى المنظمات ایضا اعراض االحتراق 
ـــــى االســـــترخاء، و االرق، (االعـــــراض الجســـــدیة:-1 خفـــــض و زیـــــادة التعـــــب، و عـــــدم القـــــدرة عل

ـــــــــوتر العصـــــــــبي، و الصـــــــــداع، و ،التعـــــــــبو مســـــــــتوى المقاومـــــــــة مـــــــــن الجســـــــــم،  ،االم الظهـــــــــرو الت
التهــــــــاب القولــــــــون، و تصــــــــلب الشــــــــرایین، و ،قــــــــرح هضــــــــمیةو واضــــــــطرابات الجهــــــــاز الهضــــــــمي، 

المــــــوت و الكحــــــول، و تعـــــاطي المخــــــدرات، و ،ارتفـــــاع ضــــــغط الــــــدمو حـــــوادث االوعیــــــة الدماغیــــــة، و 
المفاجئ).

: (الیـــــــــاس، وفقـــــــــدان الحمـــــــــاس، والتـــــــــأخر المـــــــــزمن، العقلیـــــــــة/األعـــــــــراض العاطفیـــــــــة -2
وغیابـــــات غیـــــر مســـــوغة، وفتـــــرات راحـــــة طویلـــــة، واالبتعـــــاد عـــــن الـــــزمالء، واالنســـــحاب، وخیبـــــة 

علــــــى مشــــــكالتهم الخاصــــــة، والعدائیــــــة، والجمــــــود، والمعنویــــــات االمــــــل، لــــــوم العمــــــالء والــــــزمالء
ــــام، وتجنــــب  منخفضــــة، وفقــــدان حــــس الفكاهــــة، فــــال توجــــد ایــــة مثالیــــة او التــــزام، واالشــــمئزاز الت
االتصــــــال، والملــــــل، ونوبــــــات اكتئـــــــاب، والقلــــــق، وفقــــــدان احتـــــــرام الــــــذات، والصــــــراعات، وفـــــــرط 

خفـــــاض الســـــلوك المهنــــي، وعـــــدم الرضـــــا عـــــن الحساســــیة، االغتـــــراب، والحـــــد االدنــــى الكفـــــاءة، ان
ــــل، ســــوء  ــــدة، وعــــدم االهتمــــام بالعمی ــــى العمــــل، والشــــكوك المتزای ــــذهاب ال ــــردد فــــي ال العمــــل، والت

الخدمة).
ـــــة:-3 ـــــادة االســـــتبدادیة(االعـــــراض التنظیمی ـــــةو ،اســـــلوب القی ـــــة صـــــنع القـــــرار المركزی ،عملی
عـــــــدم و االجـــــــراءات والسیاســـــــات)، (تضـــــــارب االهـــــــداف، البیروقراطیـــــــةو ،الفلســـــــفات المتضـــــــاربةو 

ظــــــروف و ،الســـــلطة والســــــیطرة المركزیـــــة،ضــــــعف االتصـــــاالتو ،وجـــــود تقنیـــــات حــــــل المشـــــاكل
.)العمل

ـــــوظیفي لكـــــل منهـــــا اعـــــراض الخاصـــــة 1998،23وضـــــح (عـــــودة، ـــــراق ال ) ثـــــالث درجـــــات لالحت
وهذه الدرجات هي:

تظهــــــر حالــــــة االحتــــــراق الــــــوظیفي فــــــي هــــــذه الحالــــــة بشــــــكل قصــــــیر متقطــــــع الدرجــــــة االولــــــى:
ــــــــك یمكــــــــن بالقیــــــــام بــــــــبعض التمــــــــارین  یمكــــــــن الســــــــیطرة علیــــــــه بســــــــهولة، ویجــــــــد ان عــــــــالج ذل
ــــر مــــن الراحــــة وممارســــة  ــــام بأخــــذ قســــط واف ــــى االســــترخاء ومــــن ثــــم القی ــــود ال ــــي تق الریاضــــیة الت

ق هذه.بعض الهوایات المفضلة بحیث تخفض معها ظاهرة االحترا
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ـــــة: ـــــد هـــــذه الدرجـــــة تأخـــــذ شـــــكال الدرجـــــة الثانی ـــــوظیفي عن ـــــراق ال ـــــث ذكـــــر ان ظـــــاهرة االحت حی
خاصــــة مــــن الحــــدة والوضــــوح وتســــتعرض وقتــــا اطــــول مــــن حیــــث دیمومتهــــا الــــى درجــــة یصــــعب 
معهــــا عالجهــــا او العمــــل علــــى ازالــــة اعراضــــها بــــالطرق التــــي ذكــــرت فــــي الدرجــــة االولــــى إذ لــــم 

القیــــــام بــــــبعض التمــــــارین الریاضــــــیة كانــــــت لعالجهــــــا او الــــــتخلص یعــــــد االســــــترخاء او النــــــوم او
ـــــرغم اســـــترخائه او نومـــــه  منهـــــا، وهنـــــا یمكـــــن بوضـــــوح قیـــــاس درجـــــة االنفعـــــال عنـــــد المحتـــــرق ب
كمـــــا ویلحـــــظ بوضــــــوح مـــــدى ســـــخریته بالقــــــائمین علـــــى العمــــــل الـــــذي یقـــــوم بــــــه ویكـــــون مزاجــــــه 

ا.متقلبا واهتمامه بالمستفیدین من العمل الذي یقوم به منخفض

یلحــــظ فــــي هــــذه الدرجــــة فــــأن الموضــــوع یتطــــور ویتطــــور اعراضــــه مــــن حیــــث الدرجــــة الثالثــــة:
التــــــواص والدیمومــــــة بحیــــــث ترافقهــــــا حــــــاالت مــــــن االجهــــــاد النفســــــي وتــــــزداد المشــــــكلة الصــــــحیة 
والنفســـــیة التـــــي ال یمكـــــن حلهـــــا او معالجتهـــــا مثلمـــــا یتعـــــرض المحتـــــرق لحـــــاالت مـــــن االحبـــــاط 

ـــــت  ـــــاب فـــــي الوق ـــــق واالكتئ ـــــاة المحتـــــرق مـــــع الـــــزمالء والقل ـــــى حی ـــــائج ذلـــــك عل ـــــذي تـــــنعكس نت ال
ومع البیت.

) ان اعراض االحتراق یمكن تشخیصها على النحو التالي:1999،14واشار (رمضان،
عندما یبدا الموظفون او العمال بالحرص على االجازات والعطل االسبوعیة.-1
وتهم بسرعة.یلحظ كذلك عند انتهاء الدوام الیومي وانصرافهم الى بی-2
رغیتهم في التقاعد والحدیث عنه وعن مزایاه وعن دوره في تخلصهم من العمل.-3

ــــاك ثمــــة  ــــراق ، وان هن ــــى والمســــتوى المبكــــر لالحت ــــل الدرجــــة االول ویــــرى ان هــــذه االعــــراض تمث
اعراض متقدمة لالحتراق تظهر على النحو التالي:

وموقعها على الصحة الجسمیة.عندما تأخذ أعراض القلق النفسي والجسمي مكانها-أ
عنـــــــدما تبـــــــدا اعـــــــراض االجهـــــــاد العقلـــــــي وبالتـــــــالي عـــــــدم االنتبـــــــاه والتركیـــــــز فـــــــي العمـــــــل ، -ب

تحتــــل مكانهــــا فــــي ســــلوكه المهنــــي وتــــؤثر ســــلبا علــــى حماســــه واندفاعــــه فــــي العمــــل الــــذي یقــــوم 
به.
ن، تبــــــدا اعــــــراض حــــــدة الطبــــــع، وتغیــــــر الســــــلوك وعــــــدم الرغبــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع االخــــــری-ج

ومحاوالتـــــه الجـــــادة ال نهـــــاء عالقتـــــه مـــــه االخـــــرین ، وبخاصـــــة عالقـــــات العمـــــل ومـــــن ثـــــم عـــــدم 
الرغبة في الظهور امام الناس.

تكــــــون مرحلــــــة االحتــــــراق النفســــــي والــــــوظیفي واالنفعــــــالي، إذ تشــــــخص حــــــاالت مــــــن التــــــذمر -د
وعـــــدم المتواصـــــل مـــــن العمـــــل ، وعـــــدم الرغبـــــة فـــــي االداء واالنجـــــاز ، واالنكفـــــاء عـــــن االخـــــرین

الرغبــــة فــــي التعامـــــل مــــع الزبــــائن (المرضـــــى) او مــــدخالت العمــــل االخـــــرى، ومــــن ثــــم االنعـــــزال 
عن االخرین في مختلف مجاالت الحیاة.
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ــــــــــــــثالث Maslach&Michael,2001,399یلخــــــــــــــص ( ــــــــــــــوظیفي ب ــــــــــــــراق ال ) اعــــــــــــــراض االحت
:تيمجموعات یوضحها الجدول اآل

یوضح اعراض االحتراق الوظیفي)29الجدول (
االداء في العملالتغیرات السلوكیةالحالة العضویة (البدنیة)ت
انخفاض الكفاءةتزاید القابلیة لإلثارةالصداع1
انخفاض القدرة على المباداةتغیر الحالة المزاجیةاالرق2
افتقاد الرغبة في العملتزاید القابلیة لإلحباطانخفاض الوزن3
تخفیض القدرة على االداء بفعالیة والعمل بنظریة المؤامرةتزاید الشك اضطرابات المعدة4

تحت الضغوط
المرنرالتفكیر المتشدد غیتزاید عدم الرغبة في تحمل المخاطراالرهاق والتعب5
استخدام المهدئات والكحولیاتارتفاع ضغط الدم6

، دار المــــــریخ "المنظمــــــاتادارة الســــــلوك فــــــي )،" 2004المصــــــدر: جرینبرغ،جیرالــــــد& بــــــارون، روبــــــرت،(
.676للنشر، الریاض. ص

ــــق ــــى وف ــــذكر(Amaya & Chiquillo,2015,157-163)وعل ــــز االعــــراضی ــــي تمی الت
:على وفق ما یأتيوتزید من إمكانیة التشخیص Burnoutظاهرة 

مظــــــاهرغلبــــــةمــــــع،للشــــــخصللغایــــــةودقیــــــقبطــــــيءتــــــدهورحــــــظیل:النفســــــياالعــــــراض -أ
األســـــــــرةوظـــــــــائفواخـــــــــتاللواالنتحـــــــــارالشخصـــــــــیةواضـــــــــطراباتالمـــــــــزمنوالقلـــــــــقاالكتئـــــــــاب

) العملإدمانذلكفيبما(واإلدمان) العنف(الخطیرة
اآلالمبینهـــــامـــــن،الجســــديالنفســـــيالنــــوعمـــــن،الجســــدیةالمظـــــاهر: الجســـــدیةاالعــــراض -ب

. والصداعاألرقأوالعضلیةالعظمیة
ــــــرز: التنظیمیــــــةاالعــــــراض -ج ــــــاضیب ــــــيانخف ــــــاتجــــــودةف ــــــزمالءمــــــعالعالق ،والمرضــــــىال

.عملهمعنالرضاوعدمالمهنياألداءضعفمعیترافقوالذي
ــــــذینالمرضــــــىفــــــإنAmaya&Chiquillo,2015)وفــــــق(علــــــىو  ظــــــاهرةمــــــنیعــــــانونال

Burnoutهــــــؤالءیتمیــــــز ،بســــــهولةعلیهـــــاالتعــــــرفیمكــــــنإذ ،بهـــــمخاصــــــةبســــــماتیتمیـــــزون
الجیــــــدالمهنــــــيبــــــاألداء،)المــــــریض(مــــــعطویــــــلأومســــــتمرتفاعــــــللــــــدیهمالــــــذیناملینالعــــــ

ـــــدیهم وضـــــیق،بـــــالكربشـــــعورإظهـــــارفـــــيیبـــــدونإنهـــــم. عمـــــلأهـــــدافأوعالیـــــةأهـــــدافول
یفصـــــلواأنالنـــــاسلهـــــؤالءمتزایـــــدنحـــــوعلــــىالصـــــعبومـــــن،التزامـــــاتهمبجمیـــــعللوفـــــاءالوقــــت

العمـــــــلتجـــــــاهالحمـــــــاستضـــــــاؤلإلـــــــىینظـــــــربـــــــدأ،اللحظـــــــةتلـــــــكفـــــــي. العمـــــــلعـــــــنأنفســـــــهم
ـــــبو  ـــــق الجوان ـــــي  تتعل ـــــهجمیعهـــــا الت ـــــة. ب ـــــةإذ بوصـــــفها الی ـــــنقصهـــــذاضـــــدحمای ـــــيال األداءف

مــــــعوالمســــــؤولیةااللتــــــزامفــــــيكبیــــــرانخفــــــاضیوجــــــدإذ،المهــــــتموغیــــــرالســــــاخرالســــــلوكمــــــع
المرضـــــىهـــــؤالءلـــــدىیوجـــــد. العمـــــلتـــــركفـــــيالرغبـــــةتتجلـــــى،الحـــــاالتبعـــــضوفـــــيالعمـــــل

ــــــىتــــــؤديوالتــــــي،والجســــــدیةالعاطفیــــــة،األعــــــراضمــــــنمجموعــــــة عــــــدمســــــلوكیاتظهــــــورإل
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للفعالیــــــةالتنظیمیـــــةاآللیــــــاتفـــــيفشــــــلمـــــع،االكتئــــــابإلـــــىبالمیــــــلتتمیـــــزوهــــــي. الشخصـــــیة
.الجدولفيالمظاهرهذهتلخیصیتمإذ.العاطفيالذاتيوالتحكمالذاتیة

) مؤشرات االحتراق الوظیفي30الجدول (
جسديالعاطفيالمهنیة

الصداعانخفاض التسامح لإلحباطاتالقلیل من االحترام لمعاییر مكان العمل

الصداع النصفيالتهیجانخفاض في اإلنتاجیة

آالم الظهرالقلقالقلیل من الحزم

االنزعاج الهضميانخفاض احترام الذات-

متالزمة التعب المزمنالغموضالتخلي

ارتفاع ضغط الدمالشعور بالعجزالمخاطر المهنیة

الربو القصبيمشاعر النقصالالمباالة للعمل

خالیا النقص/قلة التركیز

مظاهر نقص االوعیة الدمویةانخفاض في المهارات االجتماعیة

Source:Amaya and Chiquillo, (2015), "Psychological profile of patients
with Burnout syndrome", pp. 157-163.

،االحتـــــراق الـــــوظیفيبظـــــاهرةلمصـــــابینلفـــــيعـــــادةتظهـــــرالتـــــياألعـــــراضبعـــــضیـــــأتيفیمـــــا
ــــىتــــؤثرالتــــي ــــاونفســــًیاجســــدًیاخطــــًرا"إذ یمكــــن ان تعــــدســــلوكهمعل المهنیــــینلجمیــــعاجتماعًی
وهي:)Maslach,1993,53(كما اشار" ذلكمنیعانونالذین

عــــزلو ،الســــلبيالمــــزاجتقلــــبو والتركیــــز، االنتبــــاهقلــــةو الملــــل،و التهــــیج، و ،االكتئــــابو القلــــق،(
تقلصـــــــــاتالنـــــــــوم،المرضـــــــــى، اضـــــــــطراباتتجـــــــــاهوالالمبـــــــــاالةالبـــــــــردعـــــــــالج، الـــــــــزمالءبقیـــــــــة

العصــــــبیة، األمعـــــاء،الهضـــــمعســــــراضـــــطرابات(الهضـــــميالجهــــــازاضـــــطراباتو العضـــــالت، 
ـــــــاض، و التعـــــــبو الصـــــــداع،و الخفقـــــــان،  ـــــــيانخف ـــــــائجاالستشـــــــاراتجـــــــودةف ـــــــةوالنت مـــــــع العالجی
تلقتهـــــاالتـــــيالتوجیهیـــــةللمبـــــادئاالمتثـــــالعـــــدمو العمـــــل، مـــــنالمســـــوغغیـــــرالغیـــــابالمرضـــــى

فیه).یعملونالذيالمكانإدارة
ـــه Schaufeli, W. B. & Enzman,1998,4(ووضـــح ـــىیشـــار) ان ـــراقإل فـــياالحت
. معــــینمــــرض/ حالــــةعلــــىتــــدلإشــــارات/ العالمــــاتمــــنمجموعــــةتعنــــيظــــاهرةإلــــىالغالــــب

علـــــى وفـــــق )والتنظیمـــــيوالشخصـــــيالفـــــردي(المســـــتوىعلـــــىعالمـــــات عدیـــــدةتحدیـــــدیمكـــــنو 
:ما یأتي

ــــىالعالمــــات-ا ــــرديالمســــتوىعل یتفــــق معظــــم المــــؤلفین علــــى أن كثیــــرا" مــــن اإلشــــارات :الف
قــــد تشــــیر إلــــى أن الشــــخص یعــــاني مــــن االحتــــراق ولكــــن عــــادًة مــــا ال یظهــــر الشــــخص جمیعهــــا 
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)45 ،2006Burisch, اشــــــارة كــــــل مــــــن.(Schaufeli, W. B. &
Enzman,1998,4)) أنـــــــواع مـــــــن إشـــــــارات المســـــــتوى الفردي:(العـــــــاطفي 5) الـــــــى ان هنـــــــاك (

والمعرفي والجسدي والسلوكي والتحفیزي) .
ـــــةاإلشـــــارات. 1 ـــــاب(:العاطفی ـــــروالمـــــزاجاالكتئ ،عـــــاطفياالجهـــــاد، و البكـــــاء، والمـــــزاجتغیی
.)القلق/ التوترزیادةو 
ــــــــةاإلشــــــــارات. 2 ــــــــدان/ (العجــــــــز:المعرفی ــــــــالعجزالشــــــــعور، واألمــــــــلالمعنــــــــىفق الشــــــــعور/ ب

ـــــرامعـــــدم،و بالفشـــــلالشـــــعورو بالحصـــــار، ـــــذاتاحت ـــــذنبالشـــــعورو ،ال ـــــةاألفكـــــارو ،بال ، االنتحاری
.)المعقدةالمهاممعالصعوبةو / النسیان/ التركیزعلىالقدرةعدمو 
ــــــان، و الصــــــداع(:المادیــــــةاإلشــــــارات. 3 ،النــــــوماضــــــطرابات، و عضــــــليألــــــم، و الدوخــــــة، و غثی

.)المزمنالتعب، و معویةاضطراباتو / قرحة
والتبـــــــغالكـــــــافیین: اســـــــتهالكزیـــــــادةو ،االنـــــــدفاعو / النشـــــــاط(فـــــــرط:الســـــــلوكیةاإلشـــــــارات. 4

ـــــــي، و المشـــــــروعةغیـــــــروالمخـــــــدراتوالكحـــــــول ، والشـــــــكوى مـــــــن الترفیهیـــــــةاألنشـــــــطةعـــــــنالتخل
).والنكرانالقهري

واالمــــــــل، خیبـــــــةو ،اســــــــتقالة، و المثالیـــــــةفقـــــــدانو / الحمــــــــاسفقـــــــدان(:تحفیزیــــــــةإشـــــــارات. 5
.)الملل

& .Schaufeli, W. B(یصـــف:الشخصـــیةالعالقـــاتمســـتوىعلـــىالعالمـــات-ب
Enzman,1998,4( العالقــــــاتمســــــتوىعلــــــىاإلشــــــاراتمــــــنطویلــــــةقائمــــــةأیًضــــــاكالهمــــــا

ـــــه. وتحفیزیـــــةوســـــلوكیةومعرفیـــــةعاطفیـــــةإشـــــاراتإلـــــىأخـــــرىمـــــرةیصـــــنفونها. الشخصـــــیة ألن
.استبعادهایتم،الفرديالمستوىعلىإالالمادیةاإلشاراتمالحظةیمكنال
ـــــةاإلشـــــارات. 1 ـــــه،التهـــــیج(:العاطفی ـــــلو ،الحساســـــیةشـــــدیدألن العـــــاطفيالتعـــــاطفمـــــنالتقلی

الغضب).زیادة، و المرضى/ الخدمةمتلقيو / العمالءمع
/ الخدمـــــةمتلقــــيو / العمــــالءعــــناإلنســــانیةوغیـــــرالســــاخرةالمفــــاهیم(:المعرفیــــةاإلشــــارات. 2

ــــــقفیمــــــاالتشــــــاؤمو / الســــــلبیة، المرضــــــى ــــــيو / بــــــالعمالءیتعل تســــــمیةو ،المرضــــــى/ الخدمــــــةمتلق
.)مهینةقائبطر المستفیدین

،والعـــــــــدوانيالعنیـــــــــفالســـــــــلوكإلـــــــــىالمیـــــــــل، و عنیـــــــــفانـــــــــدالع(:الســـــــــلوكیةاالشـــــــــارات. 4
والزواجیــــــــةالشخصــــــــیةالعالقــــــــاتو ،المرضــــــــى/ الخدمــــــــةمتلقــــــــيو / العمــــــــالءتجــــــــاهالعدوانیــــــــةو 

ـــــة، و واألســـــریة ـــــةالعزل ـــــي/ للعمـــــالءاالســـــتجابةو ،واالنســـــحاباالجتماعی المرضـــــى/ الخدمـــــةمتلق
.)میكانیكیةبطریقة

ــــــةشــــــاراتالإ. 5 متلقــــــي/ بــــــالعمالءیتعلــــــقفیمــــــااالكتــــــراثعــــــدمو ،االهتمــــــامفقــــــدان(:تحفیزی
یظهــــــرأن،المحتــــــرقللموظــــــفیمكــــــنإذ ،الشخصــــــيالمســــــتوىعلــــــى.)المرضــــــى/ الخدمــــــة
بــــــارزویبـــــدو شــــــي . واالنســــــحاباالجتماعیــــــةالعزلـــــةالحــــــاالتمعظــــــموتحـــــدث. عنیًفــــــاســـــلوًكا
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ــــــةتــــــتمان . الشخصــــــیةالعالقــــــاتمســــــتوىعلــــــى المرضــــــى/ الخدمــــــةمتلقــــــي/ العمــــــالءمعامل
".ككائناتبوصفهم "

التنظیميالمستوىعلىالعالمات- ت
مــــن ناحیـــــة اخـــــرى یتمیـــــز االحتـــــراق الـــــوظیفي علـــــى المســـــتوى التنظیمـــــي، أوًال وقبـــــل كـــــل شـــــيء 

بانخفــــــاض الفعالیــــــة وضــــــعف أداء العمــــــل والحــــــد األدنــــــى مــــــن اإلنتاجیــــــة كمــــــا اشــــــار كــــــل مــــــن    
 )36Schaufeli, W. B. & Enzman,1998,:تبرز عالمات أخرى هي (
.)العملمناالستیاء(:العاطفیةاإلشارات. 1
ـــــــةاإلشـــــــارات. 2 ـــــــةعـــــــدمو ، العمـــــــلدورحـــــــولالســـــــخریة(:المعرفی ـــــــيالثق ـــــــراناإلدارةف واألق

.)والمشرفین
ـــــةانخفـــــاضو / العمـــــلأداءضـــــعفو / الفعالیـــــة(انخفـــــاض:الســـــلوكیةاإلشـــــارات. 3 ،اإلنتاجی

ـــــادةو ،دوران زیـــــادةو ،المشـــــرفینعلـــــىالمفـــــرطاالعتمـــــادو ،التغیـــــبو / المرضـــــیةاإلجـــــازاتزی
.)الحوادث

انخفــــــاضو ،العمــــــلإلــــــىللــــــذهابالمقاومــــــةو ،للعمــــــلالــــــدافعفقــــــدان(:تحفیزیــــــةإشــــــارات. 4
.)المعنویةالروح

أن أعــــــراض أو عالمــــــات الشــــــخص الــــــذي یعــــــاني یجــــــد الباحــــــث ،بنــــــاًء علــــــى الوصــــــف أعــــــاله
ــــــــراق الــــــــوظیفي تعــــــــاني مــــــــن اضــــــــطرابات جســــــــدیة واضــــــــطرابات ســــــــلوكیة  مــــــــن ظــــــــاهرة االحت

.نفسیةواضطرابات
: االثار السلبیة لالحتراق الوظیفيعاشرا

ـــــــد ـــــــار الســـــــلبیة لالحتـــــــرااشـــــــار البـــــــلق ـــــــؤدي إلـــــــىاحثون ان االث الســـــــلبیةالنتـــــــائجق الـــــــوظیفي ت
أنواضـــــاف الـــــى). Maslach et al.,2001,42(التركیـــــببهـــــذاالتـــــي تـــــرتبطالمختلفـــــة
الفردیـــــةالرفاهیـــــةحیـــــثمـــــن،بأكملهـــــاوالمنظمـــــةللمـــــوظفینالســـــلبیةبالنتـــــائجیـــــرتبطاالحتـــــراق

والقضـــــــایا،والكحـــــــولالمخـــــــدراتتعـــــــاطيوزیـــــــادة،الـــــــوظیفيبالضـــــــعفاالحتـــــــراق یـــــــرتبط وان
ــــــــة ــــــــاب،)Enzmann et al.,1998(الســــــــرياوالصــــــــراع،الزوجی ــــــــق،واالكتئ والقل

)Essenko & Rothmann,2007,22 (البـــــــدنيواإلجهـــــــاد)Ahola &
Hakanen,2007,43 .(ــــــــذي ؛والنضــــــــوبالتنظیمیــــــــةوالنتــــــــائجالعمــــــــلكفــــــــاءةحیــــــــثمــــــــن ال

Salanova(المعنویــــةوالــــروح،الــــوظیفيوالرضــــا،االتصــــالمهــــاراتفــــيبانخفــــاضیــــرتبط
et al.,2002,23،(،العمـــــلمكـــــانفـــــيواألداءاالجتماعیـــــةوالقـــــدرات)Bakker et

al.,2004,35(، االحتــــــــراق بشــــــــكل كبیــــــــر علــــــــى الفــــــــرد والمنظمــــــــةیــــــــؤثرفضــــــــال" عــــــــن ذلــــــــك
ثــــم تــــؤثر علــــى ،تتســــبب نتــــائج االحتــــراق الــــوظیفي أوًال أضــــرار جســــدیة ونفســــیة للفــــردو . كلیهمــــا

یأتي:الى ما)Sürgevil,2006,88(كما اشارالعمل والحیاة األسریة 
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عـــــن الـــــذي یـــــنجمیمكـــــن التعبیـــــر عـــــن الـــــدمار االحتـــــراق الـــــوظیفي علـــــى األفـــــراد:ثـــــارآاوال: 
ـــــــوظیفي فـــــــي األفـــــــراد علـــــــى  ،األعـــــــراض الجســـــــدیة ؛ یوجـــــــد التعـــــــبوفـــــــق االتـــــــي:االحتـــــــراق ال

،وصــــــعوبة التــــــنفس،وفقــــــدان الــــــوزن،والصــــــداع المتكــــــرر واضــــــطرابات النــــــوم،وفقــــــدان الطاقــــــة
ـــــــــــــب التاجیـــــــــــــة ( األعـــــــــــــراض النفســـــــــــــیة والعاطفیـــــــــــــة ؛ و ). Kaçmaz,2005,30وأمـــــــــــــراض القل

ت والصــــــــعوبات العرضــــــــیة فــــــــي المهــــــــارا،والغضــــــــب الســــــــریع،والتهــــــــیج،اإلنهــــــــاك العــــــــاطفيو 
ــــــة ــــــة األمــــــل،اإلدراكی ــــــاد الصــــــبر،واألرق،وخیب ــــــذاتو ،ونف ــــــرام ال ــــــدني احت فــــــرط الحساســــــیة و ،ت

انخفـــــاض احتـــــرام و ،االفتقـــــار إلـــــى الحـــــافزو ،الیـــــأس،عـــــدم القـــــدرة علـــــى اتخـــــاذ القـــــراراتو ،للنقـــــد
،وعــــدم الرضـــــا،والشــــعور بالعزلــــة،القلــــق،التشــــكیك المفــــرطو ،الشــــعور بعــــدم األهمیــــةو ،الــــذات

واضطرابات التركیز .
ـــــا:  ـــــلثانی ـــــى العم ـــــوظیفي عل ـــــراق ال ـــــار االحت ـــــؤثر:آث ـــــراقی ـــــاة االحت ـــــى الحی ســـــلًبا أیًضـــــا عل

ــــى اإلطــــالقإذالعملیــــة.  ــــائج وضــــوًحا هــــي التــــأخر فــــي العمــــل أو عــــدم الوصــــول عل ،أكثــــر النت
ال ســــــــیما وجــــــــود هیكــــــــل عــــــــدواني للشخصــــــــیة ضــــــــد و ،مــــــــع تجاهــــــــل قواعــــــــد مكــــــــان العمــــــــل

وتعـــــــارض ،وانخفـــــــاض األداء وجـــــــودة الخدمـــــــة،والتعـــــــارض المســـــــتمر مـــــــع الـــــــزمالء،رؤســـــــائهم
قویــــــــــــة بــــــــــــین االحتــــــــــــراق الــــــــــــوظیفي ودوران وتبــــــــــــرز عالقــــــــــــةوتجنــــــــــــب المســــــــــــؤولیة. ،األدوار

یتـــــــرك الفـــــــرد وظیفتـــــــه  أو یعمـــــــل فـــــــي مجـــــــال أو مهنـــــــة مختلفـــــــة تماًمـــــــا أو قـــــــد إذالمـــــــوظفین. 
.)Sürgevil,2006,92-93یرغب في التقاعد في سن مبكرة (

ــــر  ــــار االحت ــــا:  آث ــــاة األســــریة:ثالث ــــى الحی ــــوظیفي عل ــــذي یعــــاني منــــه یــــؤثراق ال االحتــــراق ال
العقلیـــــة واالضــــطرابات الســـــلوكیة وتـــــؤثر المشــــكالت.االســــریةاألفــــراد أیًضــــا ســـــلًبا علــــى الحیـــــاة 

الفــــرد الــــذي إذ یكــــونلألفــــراد. االســــریةالتــــي تحــــدث نتیجــــة لالحتــــراق تــــؤثر أیًضــــا علــــى الحیــــاة 
ــــــا بالوحــــــدة  ــــــزل منهًك ــــــى المن ــــــأتي إل ــــــاء أمــــــورههمــــــالإلی ــــــه أو أولی ــــــه أو أطفال ــــــد أن ،زوجت ویعتق

ــــــذنب النــــــاجم عــــــن االحتــــــراقفضــــــال" عــــــنالفــــــرد غیــــــر راٍض عــــــن كونــــــه معهــــــم.  ،الشــــــعور بال
. عــــن الــــبعض االخــــربعضـــهاوابتعــــاد هــــایتســـبب هــــذا النــــوع مـــن االتهــــام مــــن األســــرة فـــي نزاعات

ــــزوجینی،فــــي الواقــــع ــــى طــــالق ال ــــل ،عــــود الموقــــف إل ــــي منــــزل منفصــــل وانعــــزال الطف والعــــیش ف
.)Polatçıو Ardıç,2008,75(بعضهم عن البعض االخرواآلباء

ــــوظ ــــراق ال ـــــاالثــــار الســــلبیة لالحت & Twigg(یفي علــــى المســــتوى التنظیمــــي وفقــــا ل

Kang,2011,1-20كاالتي (:
ــــــائجتتضــــــمن ــــــراقنت ــــــراتاالحت ــــــىالتغیی ــــــأتيالتنظیمــــــيالمســــــتوىعل ــــــىاالســــــتلقاء:مــــــا ی عل
مـــــن والغیـــــاب،الخدمـــــةجـــــودةوتعطیـــــل،الوظیفـــــةعـــــنللتخلـــــيوالنیـــــةالمیـــــلوزیـــــادة،الوظیفـــــة

ـــــل،إجـــــازةدون ـــــدإلـــــىوالمی ـــــخ،المرضـــــیةاإلجـــــازاتتقـــــاریربعـــــناإلجـــــازةتمدی انخفـــــاضو ،.إل
النفقــــــــاتفــــــــيزیـــــــادة،والعاطفیــــــــةالجســــــــدیةاألعـــــــراضفــــــــيزیــــــــادة،المجموعـــــــةتماســــــــكفـــــــي

،التكیـــــفعلـــــىالقـــــدرةوعـــــدم،اإلنســـــانیةالعالقـــــاتفـــــيتـــــدهور،األســـــرةحیـــــاةتـــــدهور،الطبیـــــة
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ــــــوظیفيالرضــــــاعــــــدمو ،األداءفشــــــلمؤشــــــرات ــــــلو ،ال ــــــىالمی ــــــالمرضاإلصــــــابةإل مــــــع عــــــدم ب
.المهنیةوالحوادثاإلصاباتفيزیادةو ،سببوجود اي

االحتراق الوظیفي ظاهرة من الوقایة وسائل المواجهة و : الحادي عشر
عـــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــن كالهمـــــــــــــــــــــا) Maslach,1982,23() وGreenwood,1979,14اقتــــــــــــــــــــرح (

:فیما یأتيالعناصر لتحسین مكان العمل والوقایة من هذه الظاهرة 
ـــــــــوظیفي ب-1 ـــــــــاالحتراق ال ـــــــــرف  ب ـــــــــى المنظمـــــــــة ان تعت ـــــــــة وصـــــــــفهیجـــــــــب عل مشـــــــــكلة حقیقی

وخطرة.
المـــــال، الوقـــــت، التســـــهیالت المـــــوظفین، (قـــــد تحصـــــل المنظمـــــة علـــــى مزیـــــد مـــــن المـــــوارد -2

لجعل عبء العمل اقل).والمعدات
توفر المنظمة تقسیم العمل بشكل افضل.-3
ــــــــوظیفي لتــــــــوفیر اقــــــــل -4 یجــــــــوز للمنظمــــــــة ترتیــــــــب المهــــــــام الوظیفیــــــــة، وانشــــــــاء التنــــــــاوب ال

روتینیة وتنوع اكثر.
یجوز للمنظمة ان تغیر اجراءات التشغیل التي تراعي احتیاجات العمال.-5
مع الحد من امتداد الوظائف.،هداف وتوقعات واضحة وواقعیةأة تقدم المنظم-6
ممـــــــا یســـــــمح للعمـــــــال باالبتعـــــــاد عـــــــن الضـــــــغط ،تـــــــوفر المنظمـــــــة ایامـــــــا للصـــــــحة العقلیـــــــة-7

النفسي.
ــــــراق -8 ــــــة التعامــــــل مــــــع االحت ــــــدریب وورش العمــــــل حــــــول كیفی یجــــــوز للمنظمــــــة ان تــــــوفر الت

الوظیفي.
ــــة إلدارةPine,1982,33وضــــح (و  ــــات االتی ــــة)) العملی ــــالج والوقای ــــوظیفي (الع ــــراق ال االحت

:ما یأتيعلى وفق 
وتحلیلهـــــــا وتقیمهـــــــا وبیـــــــان حـــــــدوثها وانتشـــــــارهاتقنیـــــــات خصـــــــائص االحتــــــراقالتعریـــــــف:-1

لدى االفراد او المجموعات او المنظمات.
محاوالت لمنع االحتراق قبل ان یبدا.الوقایة:-2
.او ایقافهااو ابقائها اجراءات لتقلیل عملیة االحتراقالوساطة:-3
ــــــالج:-4 ــــــراب بســــــرعة الع ــــــراق بالفعــــــل او االقت ــــــراد المعرضــــــین لالحت ــــــات لمســــــاعدة االف تقنی

من تلك المرحلة.
مـــــنعدیـــــداســـــتخدامیمكـــــنإذ؛والوقایـــــةاالحتـــــراقعـــــالجفـــــيالمســـــتخدمةالتقنیـــــاتتتـــــداخلو 

ـــــــــولتقســـــــــیمیمكـــــــــنایضـــــــــا" . صـــــــــحیحوالعكـــــــــسحتـــــــــراقااللمنـــــــــعالعـــــــــالجأشـــــــــكال 32,(حل
Farber،1983 (همافئتینإلىالمقترحة:

ـــــز" ـــــىالتركی ـــــاءمـــــنإجـــــراءاتاتخـــــاذخـــــاللمـــــن" المشـــــكلةعل ـــــز"و،نفســـــهتلق ـــــاالتركی " عاطفًی
ـــــــــول) 1983(وفـــــــــاربرهـــــــــواقتـــــــــرح. المشـــــــــاعروســـــــــاطةوهـــــــــو مـــــــــنأيفـــــــــيالمقترحـــــــــةالحل
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بــــــــایناقتــــــــرحقــــــــد. المجتمعیــــــــةأوالتنظیمیــــــــةأوالجماعیــــــــةأوالفردیــــــــة: األربعــــــــةالمســــــــتویات
ــــــــولأن) 1982( ــــــــدالمقترحــــــــةالحل ــــــــدعالجیــــــــةأووســــــــاطةتكــــــــونق ــــــــدخالتتســــــــتهدفوق الت

:هيمواقعأربعةأهمأنمحددة،مستویات
الضـــــــغوطمـــــــعالتعامـــــــلعلـــــــىالفـــــــردقـــــــدرةلتعزیـــــــزالمصـــــــممةالتـــــــدخالتهـــــــي الفردیـــــــة:. 1

.بالوظیفةالمتعلقة
دینامیكیـــــــــاتأوالشخصـــــــــیةالعالقـــــــــاتلتقویـــــــــةمحـــــــــاوالتهـــــــــو الشخصـــــــــیة:العالقـــــــــات. 2

.الضغطمستوىمعالتعاملأوالتوترلتقلیلالعملمجموعة
أوبطریقـــــةاإلجهـــــادتحویـــــلأولتقلیـــــلالفوریـــــةالعمـــــلبیئـــــةفـــــيتعـــــدیالتالعمـــــل:مكـــــان. 3

.بأخرى
إلــــــىتهــــــدفالتــــــيالهیاكــــــلأواإلجــــــراءاتأوالسیاســــــاتفــــــيالتغییــــــراتهــــــي التنظیمیــــــة:. 4

:الخامسالموقعأنأقترحأنأودو . باالحتراقالتي تتعلقالتنظیمیةالعواملمعالتعامل
بشــــأنالنــــاسعامــــةیحملهــــاالتــــيواألســــاطیروالصــــورالتوقعــــاتفــــيالتغیــــراتالمجتمــــع:. 5

.واإلشرافالقوانینالتدخالتتشملقد،العمل
الوقایـــــة،اســـــتراتیجیاتمـــــنمختلفـــــةأنـــــواعثالثـــــةتبـــــرز) Quick,1992,47-61(وفـــــقعلـــــىو 

:ما یأتيوفقعلىمختلفهدفمنهاولكل
ــــــة-1 ــــــةالوقای العمــــــل،موقــــــعفــــــيالضــــــغوطاتفیهــــــاالتعــــــدیلأوالقضــــــاءتحــــــاول:األولی

ــــدةاإلصــــابةحــــاالتمــــنللحــــد ــــراق(الجدی إصــــالحهــــياالســــتراتیجیةهــــذهأنویتضــــح). االحت
. األشخاصإصالحعلىوالثالثةالثانویةالوقایةوتركز. الوظیفة

فــــــيالضـــــغوطاتمـــــعالتعامـــــلعلـــــىاألشــــــخاصمســـــاعدةتحـــــاول:الثانویـــــةالوقایـــــة-2
.)الوظیفياالحتراقأو(العملضغوطانتشارمنللحدعلیها،التغلبأوالعملموقع

التعـــــرضمــــنبالفعــــلیعــــانونالــــذیناألشــــخاصتعامــــل: الثالثــــةالدرجــــةمــــنالوقایــــة-3
.االحتراقأواإلجهادبعدالعجزالمتبقیةاآلثارمنللحدالعمل،موقعلضغوطات

ـــــــرز ـــــــاتتب ـــــــدةفئ ـــــــرالمقترحـــــــاتمـــــــنعدی ـــــــيشـــــــعبیةاألكث ـــــــىتركـــــــزالت ـــــــلالشـــــــخصعل لتقلی
ــــوظیفياالحتــــراق ــــيوتلخــــص؛ال ــــةوالصــــحة: اآلتیــــةاألقســــامف ــــرالتوصــــیةربمــــا، اللیاق األكث

أيمــــــعالتعامــــــلعلـــــىوقــــــدرةمرونـــــةأكثــــــرســـــیكونوناألصــــــحاءاألشـــــخاصأنهــــــيشـــــیوًعا
التوصـــــیاتتشـــــملتحدیـــــدًا،أكثـــــربشـــــكل. االحتـــــراقذلـــــكفـــــيبمـــــااإلجهـــــاد،تجربـــــةمـــــننـــــوع

الریاضــــــیةالتمرینــــــاتوممارســــــةالزائــــــد،الــــــوزنوفقــــــدانالمغــــــذي،الطعــــــام(مــــــنالمزیــــــدتنــــــاول
االتجــــاهوجــــاء،)القبیــــلهــــذامــــنشــــيءهــــيالجیــــدةالصــــحة. التــــدخینعــــنواإلقــــالعبانتظــــام،
، وهـــــــــذه العمـــــــــلمكـــــــــانفـــــــــيالصـــــــــحةتعزیـــــــــزبـــــــــرامجلتنفیـــــــــذللمؤسســـــــــاتبالنســـــــــبةاألخیـــــــــر

االستراتیجیات هي:
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تشـــــــجیعهـــــــوالتـــــــوترمــــــعللتعامـــــــلالرئیســـــــةاألســــــالیبأحـــــــد: االســـــــترخاءاســـــــتراتیجیات-ا
اإلثــــــارةمــــــنالحــــــدخاللهــــــامــــــنللنــــــاسیمكــــــنالتــــــيالتقنیــــــاتمــــــنعدیــــــدوتبــــــرز. االســــــترخاء

ــــــةوتحقیــــــقالعالیــــــة ــــــوجي،واالرتجــــــاعالتأمــــــل،(هــــــذهوتشــــــمل. الهــــــدوءمــــــنحال ــــــةالبیول وقیلول
األساســــــیةالحجــــــة. الــــــذاتيوالفهــــــم. والتــــــدلیكالســــــاخنة،والحمامــــــاتاللیــــــل،فــــــيأطــــــولونــــــوم
الشخصـــــیة،والضــــعفالقـــــوةبنقــــاطأفضــــلمعرفـــــةالنــــاسلـــــدىكــــانإذاأنــــههـــــيالــــذاتلفهــــم
ــــدوافع،واالحتیاجــــاتالشخصــــیةحیــــثمــــن ــــدیهمفســــیكونوال ــــرتقیــــیمل ســــببحــــولواقعیــــةأكث

ـــــرالذاتیـــــةالمعرفـــــةاســـــتخدام.لالحتـــــراقتعرضـــــهم ـــــىللحصـــــولســـــلوكهملتغیی أكثـــــرنتـــــائجعل
البصــــــیرةمــــــنمزیــــــدإلنشــــــاءاســــــتخدامهایمكــــــنالتــــــيالتقنیــــــاتمــــــنعدیــــــدةوبــــــرزت. إیجابیــــــة
).التأقلممهارات، والعالجواإلرشادالیقظة(ذلكفيبماالذاتیة،

إذالعمـــــــل،لضـــــــغوطالشـــــــخصاســـــــتجابةلتغییـــــــر: الوقائیـــــــةالمواجهـــــــةاســـــــتراتیجیات-ب
ــــي(أقــــلتأثیرهــــایكــــون ــــلف ــــرز). نفســــهاالضــــغوطاتتغییــــرمقاب ــــدوتب ــــاتمــــنعدی ــــيالتقنی الت
بنـــــوعتتمیـــــزتقریًبـــــاكلهـــــاولكـــــنالنزاعـــــات،وحـــــلالوقـــــتإدارة(مثـــــلالفئـــــة،هـــــذهضـــــمنتنـــــدرج

ســـــلوكتفســـــیروٕاعـــــادةالوظیفیـــــة،الشـــــخصتوقعـــــاتتغییـــــرمثـــــلالمعرفیـــــةالهیكلـــــةإعـــــادةمـــــن
ـــــلاآلخـــــرین، ـــــدةأهـــــدافوتخی ـــــرات). التالیـــــةوالخطـــــواتجدی ـــــالنظر. العمـــــلأنمـــــاطفـــــيالتغیی ب

ـــــى الشـــــائعةالتوصـــــیةفـــــإنالـــــوظیفي،واالحتـــــراقالعمـــــلعلـــــىالزائـــــدالحمـــــلبـــــیناالرتبـــــاطإل
مــــنمزیــــدإنشــــاءالمثــــال،ســــبیلعلــــىمنهــــاعدیــــدهذلــــكیســــتغرققــــد. أقــــلبشــــكلالعمــــلهــــي

أوالوقــــــتمــــــنمزیــــــدوأخــــــذاإلضــــــافي،العمــــــلوتجنــــــبالروتینــــــي،العمــــــلفــــــيالراحــــــةفتــــــرات
.العطالت

التــــياإلیجابیــــةاألنشــــطةبــــینأفضــــلتــــوازنتحقیــــقعلــــى:األخــــرىاالســــتراتیجیاتتركــــز-ج
الوظــــائفصــــیاغةالمثــــال،ســــبیلعلــــىمنهــــاعبئــــااألكثــــرالعمــــلومتطلبــــاتالمــــرءبهــــایتمتــــع

مســـــــؤولیاتبـــــــینأفضـــــــلتـــــــوازنتحقیـــــــقأوالوظیفـــــــة،تصـــــــمیمإعـــــــادةالفـــــــرد،وظیفـــــــةلتغییـــــــر
.الفردحیاةوبقیةالعمل
ـــــد،نحـــــوعلـــــى المســـــاعدةعلـــــىللحصـــــولآخـــــرینأشـــــخاصإلـــــىبـــــالرجوعتوصـــــیةتبـــــدومتزای
ــــــي ــــــراقمــــــعالتعامــــــلف ــــــىالعثــــــوریمكــــــن، االحت العمــــــلمكــــــانداخــــــلاالجتمــــــاعيالــــــدعمعل

ــــــــزمالء( ــــــــزل) والمشــــــــرفونوالموجهــــــــونال ــــــــراناألصــــــــدقاء،األســــــــرة،(والمن أنیمكــــــــنإذ). الجی
ــــدعمیتخــــذ ــــكفــــيبمــــامتعــــددة،أشــــكاًال ال والتشــــجیعالعاطفیــــةوالراحــــةوالتعلیقــــاتالمســــاعدةذل

االســــــــــتراتیجیاتلهــــــــــذهالجوهریــــــــــةالمزایــــــــــامــــــــــن" كثیــــــــــراانوتتضــــــــــح. والفكاهــــــــــةواالعتــــــــــراف
ـــــة ـــــراقبمنـــــعارتباطهـــــاأنلدرجـــــة،اإلیجابی ـــــاأمـــــراً یكـــــونمـــــاغالًبـــــااالحت یـــــتموالمنـــــهمفروًغ
ـــــــهالتعبیـــــــر ـــــــذلك،ونتیجـــــــة. بالفعـــــــلعن ـــــــرزل ـــــــةتقییمـــــــاتتب هـــــــذهمـــــــنأيلفعالیـــــــةنســـــــبیاً قلیل

.)Maslach & Goldberg,1998,63-74(االحتراقمنللحداالستراتیجیات
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50)،2010(ابو مسعود،عدیدة لمواجه مسببات االحتراق الوظیفي كما اشار الیهاوهناك وسائل 
سیم هذه الوسائل الى نوعین وهما: في العمل والتي تهدف الى احداث التغیر المطلوب. ویمكن تق

الوسائل الفردیة.-1
الوسائل التنظیمیة.-2

اوال: الوسائل الفردیة:
ـــــي  ـــــراق یقصـــــد بهـــــا االســـــالیب الشخصـــــیة الت ـــــف مـــــن حـــــدة االحت یمكـــــن للفـــــرد ان یتبعهـــــا للتخفی

الــــــــوظیفي ومــــــــن اهمــــــــا الكشــــــــف الطبــــــــي المبكــــــــر والــــــــراح واالنغمــــــــاس والمســــــــاندة االجتماعیــــــــة 
). وهنـــــاك وســـــائل اخـــــرى مـــــن 1994،125والعـــــالج الروحـــــي وفـــــرص العمـــــل البدیلـــــة (هنـــــداوي،

االجتمـــــاعي مـــــن الـــــزمالء اهمهـــــا تغییـــــر فلســـــفة الحیـــــاة واعـــــادة تقـــــویم اســـــلوب الحیـــــاة والتأییـــــد 
). كمـــــــــا اقترحـــــــــت طـــــــــرق لعالجـــــــــه بالتحـــــــــدث مـــــــــع 1994،24والتمـــــــــارین الریاضـــــــــیة (النمـــــــــر،

ـــــــــى مجموعـــــــــات ممارســـــــــة  ـــــــــة عل ـــــــــویض الســـــــــلطة، والمشـــــــــاركة والنظـــــــــرة التفاؤلی االخـــــــــرین، وتف
الریاضــــــة ، والتخطــــــیط المســــــبق لكیفیــــــة التصــــــرف مــــــع االحتــــــراق ، واالنســــــحاب مــــــن مواجهــــــة 

).2000،69سلوك بالتدریب (النفیعي،الواقع ، وتغیر نمط ال
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ـــــوظیفي بـــــدور اإلدارة فـــــي مســـــاعدة العـــــاملین  تتعلـــــق الوســـــائل التنظیمیـــــة لمواجهـــــة االحتـــــراق ال
ـــــة منـــــه ، والتعامـــــل معـــــه اقترحـــــت بعـــــض  ـــــوظیفي والوقای ـــــى الـــــتخلص مـــــن االحتـــــراق ال بهـــــا عل

لعـــــــاملین وحســـــــن اســـــــتغالل تقـــــــویم االداء الوســـــــائل مـــــــن اهمهـــــــا تحســـــــین العالقـــــــة بـــــــین كافـــــــة ا
وتوضــــــــیح معــــــــاییر الترقیــــــــة ، وتغیــــــــر نظــــــــام االجــــــــور والحــــــــوافز ، وتحلیــــــــل االدوار ، واعــــــــادة 
تصــــــــمیم الوظیفــــــــة ، واالهتمــــــــام بــــــــاإلثراء الــــــــوظیفي، والتقــــــــدم المهنــــــــي والمشــــــــاركة فــــــــي اتخــــــــاذ 

ــــــدریب متطــــــو  ــــــین ، واســــــتخدام نظــــــم ت ــــــار والتعی ــــــرامج االختی ــــــرارات ، وتطــــــویر ب رة والتشــــــجیع الق
ــــــــرامج لمســــــــاعدة العــــــــاملین (الكــــــــوادر  ــــــــة وایجــــــــاد ب ــــــــي االنشــــــــطة االجتماعی ــــــــى المشــــــــاركة ف عل

الطبیة).
لتبــــاین بــــین المهتمــــین ،یشــــیر البــــاحثون الــــى ان منــــع االحتــــراق الــــوظیفي لــــیس بــــاألمر الســــهلو 

وقـــــد ،االمــــر الـــــذي یجعــــل الحـــــد مــــن االحتـــــراق الــــوظیفي امـــــرا صــــعبا،فــــي القــــدرات والتوقعـــــات
او جهـــــودا ترمـــــي الـــــى منـــــع االحتـــــراق الـــــوظیفي دونهایعـــــعدیـــــدةتخلص البـــــاحثون اجـــــراءاتاســـــ

ومـــــــع ان اســـــــتعراض الظـــــــروف المحیطـــــــة بهـــــــذه الظـــــــاهرة ،الـــــــى ادنـــــــى درجـــــــة ممكنـــــــةالتقلیـــــــل 
یـــــوحي بالكأبـــــة ومحدودیـــــة فـــــرص التعامـــــل معهـــــا، اال انـــــه فـــــي الواقـــــع هنـــــاك مـــــا یمكـــــن عملـــــه 
لتقلیـــــــل هـــــــذه الظـــــــروف وبـــــــالطبع تتفـــــــاوت مواقـــــــع العمـــــــل فـــــــي مـــــــدى نجاحهـــــــا تبعـــــــا للظـــــــروف 
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ع ظهــــــــور المحیطــــــــة بهــــــــا .ویمكــــــــن اعتبــــــــار الخطــــــــوات التالیــــــــة كجهــــــــود رامیــــــــة لتقلیــــــــل او منــــــــ
یأتي:ماعلى )2008،37(الزهراني،و) 2002،1الزیود،(اتفق كالاالحتراق كما 

عدم المبالغة من الجانب المهني في توقعاته.-1
توســــــیع نطــــــاق المســــــؤولیة للمرؤوســــــین والعمــــــل علــــــى ایجــــــاد فــــــرص المشــــــاركة بــــــالقرارات -2

التي تخصهم.
من االستقاللیة في القرارات الخاصة بإعمالهم."كافیا"اعطاء المهنیین قدرا-3
ایجاد روح التآزر واالستعداد لتقدیم الدعم النفسي في بیئة العمل.-4
تقلیــــــــل العــــــــبء الــــــــوظیفي واالبتعــــــــاد لفتــــــــرة زمنیــــــــة عــــــــن العمــــــــل االعتیادیــــــــة واالنشــــــــغال -5

بمسؤولیات اخرى.
به.تكوین صداقات مع مهنیین اخرین في مجاالت غیر المجال الذي یعمل -6
االعـــــــداد والتـــــــدریب علـــــــى مهـــــــارات العالقـــــــات والتعامـــــــل مـــــــع االخـــــــرین بجانـــــــب االعـــــــداد -7

التخصصي.
االهتمام ببرامج التطویر والنمو من الناحیة المهنیة.-8
ــــــمعرفــــــة طر -9 ــــــق ائ ــــــل الضــــــغط العصــــــبي والقل ــــــذین ینتجــــــانق لتقلی مــــــن ظــــــروف العمــــــل الل

بمختلف جوانبها.

ـــــــــــــــــــــــدري،1999،23رمضـــــــــــــــــــــــان،(و) 1998،32،العارضـــــــــــــــــــــــة(واتفـــــــــــــــــــــــق  ) 2000،42) و(الب
ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود ) 19-2013،20و(منصــــــــــــــــور، ــــــــــــــــوظیفي عل ــــــــــــــــراق ال وســــــــــــــــائل مقاومــــــــــــــــة االحت

االستراتیجیات االتیة:ب
:، وتتمثلبالمجال النفسي والجسدي للفردالتي تتعلقاالستراتیجیات -1
ممـــــا ،مثـــــل بـــــرامج التســـــلیة وممارســـــة الهوایـــــاتمـــــناالتجـــــاه نحـــــو وســـــائل التســـــلیة والترفیـــــه-ا

یؤدي الى تفادي حاالت التوتر والقلق التي تسببها ظروف العمل الیومیة.
ممارســــــة االنشــــــطة الریاضــــــیة ممــــــا یحــــــافظ علــــــى حیویــــــة الفــــــرد وتمتعــــــه بصــــــحة جســــــدیة -ب

ــــغ النفســــيتعــــد جیــــدة، و  ــــة مــــن طــــرق التفری ــــذا و ،الریاضــــة بحــــد ذاتهــــا تعــــد طریق ــــذلك تحــــافظ ل ب
على الصحة النفسیة للفرد.

مثـــــل االشـــــتراك فـــــي مـــــن ،اوقـــــات الفـــــراغ المتمثـــــل بكســـــر روتـــــین الحیـــــاة الیومیـــــةاســـــتغالل-ج
الندوات والدورات واعمال النقابات والجمعیات الخیریة.

اخــــر مثــــل شــــيءاالنســــحاب العقلــــي والجســــدي مــــن جــــو العمــــل لفتــــرة معینــــة والتســــلیة بــــاي -د
عالقة لها بالعمل.قراءة كتب ال

دراته وامكاناته.وضع اهداف واقعیة تقع ضمن ق-ه
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: تجنــــــب یلــــــيبمجــــــال العالقــــــة مــــــع االخــــــرین وتتمثــــــل فیمــــــاالتــــــي تتعلــــــقاالســــــتراتیجیات -2
ـــــى ان یكـــــون  ـــــة معهـــــم عل ـــــل االشـــــتراك بنشـــــاطات جماعی االنعـــــزال عـــــن الـــــزمالء واالصـــــدقاء مث

هنـــــاك انســـــجام یبـــــرز،هـــــؤالء الـــــزمالء مـــــن ذوي االهتمامـــــات التـــــي تتفـــــق مـــــع اهتمامـــــات الفـــــرد
بـــــین الفـــــرد ومجموعـــــة الـــــزمالء الـــــذین یتعامـــــل معهـــــم واالشـــــتراك فـــــي اعمـــــال تعاونیـــــة مشـــــتركة 

مع الزمالء فیما یخص العمل.
:یأتيما بمجال العمل وتتمثل فیالتي تتعلقات یاالستراتیج-3
واستخدامها.بأهمیتهاتقبل االسالیب والطرق الجدیدة واالیمان -
ورات المتخصصة في مجال العمل.االشتراك في الندوات والد-
االشتراك في نشاطات التطور المهني.-
البقاء بحالة عقلیة متیقظة من االسباب المهمة لمنع االحتراق الوظیفي-
اللجوء الى خلق روح الدعابة والنكتة اثناء العمل.-
ـــــاء العمـــــل هـــــذا مـــــن شـــــانه فـــــيتنویـــــع المهـــــام التـــــي یقـــــوم بهـــــا الشـــــخص- فـــــي التـــــأثیراثن

في مستوى ادائه.التأثیرمن ثمحیویة الفرد ونشاطه و 
ـــــــقاالســـــــتراتیجیات -4 ـــــــي تتعل ـــــــل (بصـــــــاحب العمـــــــل االداري الت او الجهـــــــة المســـــــؤولة) وتتمث

، وقـــــــد اضـــــــافالمـــــــدیر)(هـــــــذه االســـــــتراتیجیة المســـــــؤولة بـــــــالنمط االداري الـــــــذي یتبنـــــــاه القائـــــــد 
ــــى ایالباحــــث هــــذه االســــتراتیج ــــه ســــاسات عل انهــــا تمثــــل ســــببا مــــن اســــباب بقــــاء الفــــرد فــــي عمل

علیـــــــهجـــــــد الباحـــــــث انـــــــه یواال زاد تـــــــذمره مـــــــن ظـــــــروف العمـــــــل . ومـــــــن االســـــــتراتیجیات التـــــــي 
اتباعها:

اختیار النمط االداري الذي یتناسب مع الموقف.-
وتنفیذها.القراراتفي صنع و اشراك الموظفین في وضع االهداف ان یعمل على-
التعزیز المادیة والمعنویة.ان یستخدم اسالیب-
ـــــاق العمـــــل المنســـــجمین مـــــع بعضـــــهم لیقومـــــوا - ان یعمـــــل علـــــى وضـــــع افـــــراد جماعـــــات رف

وظیفة معینة.بأداء
ـــــــر عـــــــن - ـــــــیح الفرصـــــــة امـــــــام المـــــــوظفین للتعبی وطـــــــرح مشـــــــكالتهم للتوصـــــــل ئهـــــــمأراان یت

معهم الى حلها.
ان یعمل على تطویر العاملین معه من الناحیة المهنیة.-
اثناء العمل .في روح الدعابة ان یخلق -

ومـــــن  االســـــتراتیجیات التـــــي یمكـــــن اتخاذهـــــا للتعامـــــل مـــــع االحتـــــراق الـــــوظیفي ومحاولـــــة التغلـــــب 
ــــك مــــن خــــالل عــــدد مــــن الخطــــوات،علیــــه ــــراق ،وذل ــــي اذا اتبعهــــا الشــــخص المعــــرض لالحت والت

:) وهي2006،32الوظیفي فبإمكانه تفادیه والتغلب علیه (یوسف، 
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ــــه-1 ألنــــه فهــــم الفــــرد الســــتجاباته ،واســــالیبه فــــي االســــتجابة للضــــغوط:فهــــم الشــــخص لعمل
ــــــر الفعــــــال ــــــى انمــــــاط الســــــلوك غی ــــــى التعــــــرف عل ــــــالي ،بشــــــكل كامــــــل ســــــوف یســــــاعده عل وبالت

محاولة تغییرها.
ـــــه-2 ـــــه واولیات ـــــرد لقیمـــــه واهداف ،المثالیـــــة،فاألهـــــداف غیـــــر الواقعیـــــة:اعـــــادة فحـــــص الف

او بمعنـــــــى اخـــــــر التأكـــــــد مـــــــن قابلیـــــــة ،رتبـــــــاكللوظـــــــائف واالداء ســـــــتعرض الفـــــــرد لإلحبـــــــاط واال
اهدافنا للتنفیذ.

ــــــى مجــــــاالت-3 والتركیــــــز قــــــدر ،الحیــــــاة االجتماعیــــــة،المنــــــزل،العمــــــل:تقســــــیم الحیــــــاة ال
واال نسمح لضغوط مكان ان تؤثر على مكان اخر.،االمكان على كل مجال نعیشه

العمل على بناء نظام المساندة االجتماعیة. -4
مــــــنللوقایــــــةةالتوجیهیـــــالمبــــــادئبعــــــضاقتـــــراحتــــــم) Maslach,2011,44-47(وعلـــــى وفــــــق 

:هيالوظیفياالحتراق
بعــــدلمعالجتهــــااالنتظــــارمــــنأفضــــلاســــتراتیجیةهــــي: الــــوظیفياالحتــــراقمــــنالوقایــــة: أوالً 
والتنظیمیــــــــــةواالجتماعیــــــــــةالشخصــــــــــیةالتكــــــــــالیفتكــــــــــونأنیمكــــــــــنإذ . مشــــــــــكلةتصــــــــــبحأن

مــــــنلــــــیسلــــــذلك،العمــــــلوأداءالنفســــــيوالرفــــــاهالبدنیــــــةالصــــــحةحیــــــثمــــــنكبیــــــرةلالحتــــــراق
یـــــتمالتـــــي،األولیـــــةالوقایـــــةاســـــتراتیجیة. تحســـــینيإجـــــراءأياتخـــــاذقبـــــلهـــــؤالءتكبـــــدالمنطقـــــي

أكثــــرنهــــجهــــي،حدوثــــهقبــــلاالحتــــراقخطــــرمــــنحــــدأدنــــىإلــــىللتقلیــــلخطــــواتاتخــــاذفیهــــا
ــــالطبعهــــذا. وحكمــــةعقالنیــــة ــــياالســــتخدامضــــدیجــــادلالب ــــةالتكمیل ــــةللوقای ــــةأوالثانوی الثالث

ــــــــذینلألشــــــــخاص ــــــــراقمــــــــنبالفعــــــــلیعــــــــانونال ــــــــكمــــــــنبــــــــدال. االحت ــــــــأنیجــــــــادلفإنــــــــه،ذل ب
.االحتراقحدوثاحتمالمنللحدتكونأنیجباألساسیةاالستراتیجیة

األشــــــــخاصیكـــــــونإذ)Burnout(لمنــــــــعطریقـــــــةأفضـــــــلهــــــــو: المشـــــــاركةبنــــــــاء: ثانًیـــــــا
هـــــموبالتـــــالي،یواجهونهـــــاالتـــــيالتحـــــدیاتمواجهـــــةعلـــــىقـــــدرةأكثـــــرعملهـــــمفـــــيالمنخرطـــــون

هــــــو،كبیــــــرةوجــــــود مشــــــكالتقبــــــل،عاملــــــةقــــــوةبنــــــاء. اإلجهــــــادمــــــنللتعــــــافيعرضــــــةأكثــــــر
أي،لالســـــــتمراریةاإلیجابیـــــــةالنهایـــــــةحـــــــولالمشـــــــكالتتـــــــأطیرإن. كبیـــــــرةوقائیـــــــةاســـــــتراتیجیة

لمشـــــكلةحلـــــولحـــــولالمحادثـــــةلبـــــدءفعالیـــــةأكثـــــرطریقـــــةهـــــو،"نكـــــونأننـــــودحیـــــث"هـــــدف
ـــــراق ـــــف. االحت ـــــاهـــــذاجعـــــلیمكـــــنكی ـــــامكاًن ـــــا،للعمـــــلرائًع الـــــذيمـــــاالمفضـــــل؟للعمـــــلومكاًن

یركــــــزعنـــــدماعملهـــــم؟فـــــيكامــــــلبشـــــكلواالنخـــــراطهنـــــاالعمــــــلفـــــيیرغبـــــونالنـــــاسیجعـــــل
فمــــــن،الخطــــــأفــــــيالوقــــــوعمجــــــردمــــــنبــــــدالً ،أفضــــــلاألمــــــورجعــــــلكیفیــــــةعلــــــىاألشــــــخاص

.العملمكانفيالبناءةالتغییراتببعضیلتزمواأنالمرجح
ــــا ــــدخل: ثالًث ــــرالتنظیمــــيالت ــــةأكث ــــدخلمــــنإنتاجی ــــرديالت تحســــیناتإجــــراءأمكــــنإذا: الف

ـــــيالعمـــــلظـــــروففـــــي ـــــؤثرالت ـــــىت ـــــرعل ـــــكفـــــإن،المـــــوظفینمـــــنكثی ـــــدخالتتل أنیمكـــــنالت
ــــــأثیرلهــــــایكــــــون ــــــرت ــــــرأكب ــــــى. بكثی ــــــالســــــبیلعل ــــــةللسیاســــــاتیكــــــونأنیمكــــــن،المث المتعلق
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(Porter& Perlow,2009,102النطـــــاقواســـــعتـــــأثیرالعمـــــلبســـــاعات مـــــاوبقـــــدر). ,
فـــــيتبـــــدأأنیمكـــــنفإنهـــــا،المنظمـــــةعمـــــلطریقـــــةفـــــيتغییـــــراتالتـــــدخالتهـــــذهمثـــــلتحـــــدث
ــــر ــــةتغیی ــــدركأنالمهــــممــــن. التنظیمــــيالمنــــاخأوالثقاف ــــادراً النــــاسأنن ــــونمــــان بمعــــزلیعمل
إذ . أكثــــرأوواحــــدةاجتماعیــــةشــــبكةفــــيمــــدمجونفهــــمذلــــكمــــنبــــدالً ،تماًمــــااآلخــــرینعــــن

ـــــأثر ـــــةبهـــــذهشـــــخصكـــــلیت البیئـــــةمـــــنجـــــزًءاأیًضـــــاشـــــخصكـــــلویشـــــكل،االجتماعیـــــةالبیئ
ــــىتــــؤثرالتــــي ــــادلالمســــتمراالجتمــــاعيالتفاعــــلمــــنكثیــــرویبــــرز. آخــــرشــــخصأيعل والتب

غیــــــرعمــــــلمجتمــــــعإنتــــــاجفــــــيأووجذابــــــةداعمــــــةبیئــــــةفــــــيهمیســــــأنیمكــــــنإذ،المتبــــــادل
).Leiter,2012(االحتراقإلىیؤديأنیمكنومتحمسمدني
ــــا ــــة:رابع ــــوظیفي(والبحــــوثاألدبأنحــــاءفــــيثابــــتموضــــوعهنــــاك: الوظیف هــــو)االحتــــراق ال

ــــــینالعالقــــــةاشــــــكالیة ــــــردب ــــــةالف ــــــي،العمــــــلوبیئ ــــــاالت ــــــثمــــــنتوصــــــفمــــــاغالب ــــــلحی أوالخل
یــــتمكنأنمــــنأكبــــرالوظیفــــةمتطلبــــاتتكــــونقــــد،المثــــالســــبیلعلــــى. كفــــؤغیــــرأواخــــتالل

بالمكافــــــآتبالمثــــــلالشــــــخصجهــــــودتكــــــونالقــــــدأو. بفعالیــــــةمعهــــــاالتعامــــــلمــــــنالشــــــخص
.  العادلة

ـــــــوظیفي لیســـــــت بالدائمـــــــة وباإلمكـــــــان تفادیهـــــــا والوقایـــــــة ویجـــــــد الباحـــــــث ان  ـــــــة االحتـــــــراق ال حال
منهـــــا، ویعـــــد قیـــــام الفـــــرد العامـــــل بـــــدوره المتمثـــــل فـــــي حیـــــاة متوازنـــــة بالتغذیـــــة والنشـــــاط الحركـــــي 
واالســـــترخاء الـــــذهني مـــــن االمـــــور الحیویـــــة والمكملـــــة للجهـــــود المنظمیـــــة فـــــي تفـــــادي االحتــــــراق 

فة ســــــــحریة قــــــــادرة علــــــــى التصــــــــدي لالحتــــــــراق  اال ان الــــــــوظیفي ، إذ ال توجــــــــد وســــــــیلة او صــــــــ
الدراســــــــات العدیــــــــدة التــــــــي تناولــــــــت الموضــــــــوع قــــــــدمت حلــــــــوال واســــــــتراتیجیات یمكــــــــن توظیفهــــــــا 

ان العمــــل علــــى وفــــق وفــــي نفــــس الســــیاق یجــــد الباحــــث، للتخفــــیض مــــن حدتــــه وبالتــــالي موجتــــه
،تخلص منــــهیعمــــل علــــى تجنــــب اعــــراض االحتــــراق الــــوظیفي ومــــن ثــــم الــــهــــذه االســــتراتیجیات 

ــــادة مســــتوى اداء الفــــرد  ــــى زی ــــى االنجــــاز وبانــــه ذإذممــــا یــــؤدي ال فاعلیــــة ایشــــعر بــــان قــــادر عل
ـــــة جیـــــدة، وانـــــه قـــــادر علـــــى صـــــنع القـــــرارات وتنفیـــــذها مفهـــــوم ذات ممـــــا ینمـــــي بـــــدوره،اجتماعی

ــــــه. ــــــق ذات ــــــرد ویشــــــعره بتحقی ــــــدى الف ــــــة لعــــــالج ایجــــــابي ل ــــــد الجانبی ویجــــــد الباحــــــث احــــــدى الفوائ
ــــراق  ــــدة تمامــــااالحت ــــنمط حیــــاة جدی ــــي التطــــور المحتمــــل ل اســــلوب یمكــــن للمــــرء ،بشــــكل فعــــال ف

التـــــي تعـــــزز تجربـــــة حیـــــاة علـــــى الضـــــغوطات، ویســـــتخدم اســـــتراتیجیات التكیـــــف هان یتعـــــرف فیـــــ
مـــــــن دون اســـــــتراتیجیات ناجحـــــــة جدیـــــــدة، ســـــــیواجه االفـــــــراد االحبـــــــاط والفشـــــــل، ممتعـــــــة غنیـــــــة، 

ن شـــــــدة االحتـــــــراق م إذ یمكـــــــن ان یقلـــــــل مـــــــویواجهـــــــون خطـــــــر االحتـــــــراق المتكـــــــرر، بشـــــــكل عـــــــا
لمـــــــرء ان یبحـــــــث عـــــــن الجوانـــــــب الممتعـــــــة، مهمـــــــا كانـــــــت ، ویجـــــــب علـــــــى ابـــــــالموقف االیجـــــــابي

في الوضع او في العالم الخارجي.صغیرة
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المبحث الثالث
مبادئ حوكمة الموارد البشریة وظاهرة اعتمادتوضیح العالقة النظریة بین

االحتراق الوظیفي بحسب وجه نظر الباحث واالستشهاد بآراء الباحثین
:توطئه

یهــــــدف هــــــذا المبحــــــث الــــــى عــــــرض العالقــــــة النظریــــــة بــــــین المتغیــــــرین (المســــــتقل والتــــــابع) 
تــــــــوفر التــــــــرابط بــــــــین مبــــــــادئ حوكمــــــــة المــــــــوارد البشــــــــریة وظــــــــاهرة االحتــــــــراق وتوضــــــــیح مــــــــدى 

وفیما یأتي توضیح ذلك:لوظیفيا
التوجــــــــه (الباحــــــــث ان اعتمــــــــاد المبــــــــادئ الخاصــــــــة بحوكمــــــــة المــــــــوارد البشــــــــریة یجــــــــد

وظــــــروف افضــــــل للعمــــــل داخــــــل المنظمــــــة وتحقیــــــق مــــــن شــــــأنه تــــــوفیر شــــــروط االســــــتراتیجیة)
:فیما یأتيرضا العاملین والحد من ظاهرة االحتراق الوظیفي ویلخص الباحث 

الرؤیـــــــة المثالیـــــــة طویلـــــــة االجـــــــل وتحـــــــرك فـــــــيعملیـــــــة تحدیـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي تـــــــدفع-ا
ـــــى مـــــدى واســـــع  مـــــن شـــــانه تقلیـــــل الضـــــغوط النفســـــیة ممـــــا العـــــاملین نحـــــو تحقیـــــق توقعـــــاتهم عل

تفادي حدوث ظاهرة االحتراق الوظیفي.من ثمعلى العاملین و 
ـــــــــة التوجـــــــــه االســـــــــتراتیجي تســـــــــتخدم-ب ـــــــــر عملی ـــــــــب مرشـــــــــدا" لكثی ـــــــــة تنفـــــــــذ مـــــــــن جوان عملی

ولكــــــي تنــــــافس ،اســـــتراتیجیة المنظمــــــة، وهـــــذا یشــــــمل الــــــدوافع والقیـــــادة ودعــــــم وتمكــــــین العـــــاملین
المنظمـــــة فــــــي الصـــــناعات المتنوعــــــة یجـــــب ان یكــــــون لهــــــا رؤیـــــة طویلــــــة االجـــــل ومقبولــــــة مــــــن 

اولئك الذین یتأثرون بها.
وتركیـــــــز داء عمـــــــل افضـــــــل أعملیـــــــة تحدیـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي المنظمـــــــة فـــــــي تســـــــاعد -ت

ــــر الــــذي سیحصــــل  ــــة استكشــــاف حــــدة التغیی اولویاتهــــا فــــي االســــتجابة للتغیــــرات الحادثــــة ومحاول
ــــــى المنظمــــــة ــــــي المســــــتقبل ودرجــــــة تــــــأثیره عل یشــــــمل وجــــــود رســــــالة محــــــددة وواضــــــحة ممــــــا،ف

مــــن واهــــداف اســــتراتیجیة طویلــــة المــــدى وتحدیــــد الوســــائل المســــتخدمة لتحقیــــق هــــذه االهــــداف و 
املین والتخفیف من التوتر.یقلل الضغط على العثم
التوجــــــه االســــــتراتیجي تطبیـــــــق انظمــــــة كفــــــؤة لتحفیـــــــز العــــــاملین وتحقیـــــــق فـــــــيكمــــــا یمكــــــن -ج

ــــوفیر فرصــــة موضــــوعیة ل ــــراد التنظــــیم وت ــــین اف ــــین جماعــــات العمــــل وب ــــق اســــالیب تنــــافس ب تطبی
فادة القصوى من تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها في مجال االعمال.اداریة فعالة واال

ـــــان التوجـــــه االســـــتراتیجي یعنـــــيحســـــب اراء البـــــاحبو  تبـــــادل ب" اكتســـــاب الخبـــــرة والمعـــــارف :ثین ف
المعلومـــــــات بـــــــین اعضـــــــاء التنظـــــــیم للتجـــــــارب الناجحـــــــة التـــــــي حققتهـــــــا المنشـــــــاة فـــــــي الماضـــــــي 

ــــــي المســــــتقبل  ــــــق ف ــــــي یجــــــب ان تحق مــــــن تجــــــارب المنشــــــآت االخــــــرى الناجحــــــة و فــــــادةواإلوالت
افضــــــل الممارســــــات االداریــــــة فیهــــــا، ونقلهــــــا الــــــى العــــــاملین المنشــــــآت المنافســــــة والتعــــــرف علــــــى 

ـــــق العملـــــي (هـــــاینز،جمیعـــــا"  ).كمـــــا 2007،23فـــــي التنظـــــیم لالســـــتفادة منهـــــا فـــــي مجـــــال التطبی
ـــــــه (الصـــــــیرفي،  ـــــــي اداء عمـــــــل افضـــــــل ومســـــــاعدة 2008،43عرف ) "هـــــــو مســـــــاعدة المنظمـــــــة ف
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ـــــي ـــــة ف ـــــرات الحادث ـــــي االســـــتجابة للتغی ـــــى ان تركـــــز اولویاتهـــــا ف ـــــة مـــــن حولهـــــا المنظمـــــة عل البیئ
.نفسهااالهدافالمنظمة یعملون باتجاه تحقیقوان یضمن ان افراد

ــــة )المســــاءلة(الباحــــث ان اعتمــــاد مبــــادئ حوكمــــة المــــوارد البشــــریة یجــــدو  ــــة عملی : تكــــون بمثاب
وهــــــدر ،بالمحســــــوبیة والوســــــاطةالتــــــي تتمثــــــلتســــــاعد علــــــى القضــــــاء علــــــى االمــــــراض االداریــــــة 

ــــــــر  ــــــــق ادارة اكث ــــــــى تعزیــــــــز الثقــــــــة بالجهــــــــاز االداري وخل الوقــــــــت والمــــــــال العــــــــام . وتســــــــاعد عل
ســــــیادة  االلتــــــزام االخالقــــــي والعقالنــــــي وســــــیادة وجودهــــــایؤكــــــد، و اســــــتجابة لحاجــــــات العــــــاملین

ــــانون ــــز الشــــعور بالرضــــا ،الق ــــه وتعزی ــــق شــــفافیة العمــــل االداري وعدالت ممــــا یعــــزز الســــعي لتحقی
حســــــب اراء البــــــاحثین فــــــان المســــــاءلة تعنــــــي: بقلــــــل مــــــن االحتــــــراق الــــــوظیفي. و الــــــوظیفي ممــــــا ی

،عملیـــــة تـــــتم ضـــــمن اطـــــار مـــــن العالقـــــة بـــــین مـــــن توكـــــل الـــــیهم مســـــؤولیة انجـــــاز مهـــــام محـــــددة
).Hany,2000,41وبین من یمتلكون سلطة محاسبتهم على ادائهم (

تعــــد القاعــــدة الذهبیـــــة : الشـــــفافیة)(الباحــــث ان اعتمــــاد مبـــــادئ حوكمــــة المــــوارد البشــــریة یجــــدو 
لســــــــــلوك المنظمــــــــــة وهــــــــــي احــــــــــدى ادوات المصــــــــــداقیة، اذا تجعــــــــــل االدارة العامــــــــــة واجهزتهــــــــــا 

:فیما یأتيوادواتها تعمل بشكل واضح وبعید عن الكتمان ویلخص الباحث ذلك
.)عصب الحیاة(ألنهاالمعلومات المتدفقة فيالشفافیة بشكل مبكر تلحظ-ا

ـــــي تحـــــاول -ب ـــــق الت ـــــى منـــــع العوائ ـــــدفق المعلومـــــات، مـــــن تعمـــــل عل القواعـــــد تهـــــدفإذدون ت
ــــــوائح  ــــــر مــــــن كلهــــــا واالنظمــــــة والل ــــــى عــــــدد كبی لمســــــتویات عالیــــــة مــــــن االفصــــــاح وتحتــــــوي عل

النزاهــــــة والضــــــمان ومتســــــقة وملیئــــــة بــــــالروح المعنویــــــة لــــــدرء تضــــــارب المصــــــالح بــــــین العــــــاملین 
.تقلیل ظاهرة االحتراق الوظیفيثممنمما یقلل الضغوط على العاملین و 

مالئمــــة ظــــروف العمـــــل وفــــرص الترقیــــة والنمـــــو لألفــــراد وعمالئهـــــم بتحقــــق رضــــا العـــــاملین -ت
اطالعهم على منتجاتها واربحها وبناء عالقة جیدة معهم.ب
ــــدم وترســــیخ -ج ــــة والتق ــــاع معــــدالت النمــــو والتنمی ــــى ارتف ــــؤدي ال كلمــــا ازدادت درجــــة الشــــفافیة ی

.لین وتحقیق التنافسیة المستدامةمحقوق العا
ـــــي  ـــــي الشـــــفافیة ف ـــــاحثین: وتعن ـــــي الحكـــــم ىوهـــــي احـــــداراء الب ـــــدة ف تـــــوافر بعناصـــــر االدارة الجی

المعلومـــــــــات لعامـــــــــة االفـــــــــراد حـــــــــول السیاســـــــــات واالنظمـــــــــة والتعلیمـــــــــات والقـــــــــرارات الحكومیـــــــــة 
اآلخــــــــرالــــــــبعضمـــــــع ووضـــــــح التشــــــــریعات وســـــــهولة فهمهــــــــا واســــــــتقرارها وانســـــــجامها بعضــــــــها 

).2014،18،البهجي(ووضوح لغتها وموضعیتها
ســــاعد هـــــذا : تتولیـــــد المعلومـــــات)(الباحــــث ان اعتمـــــاد مبــــادئ حوكمـــــة المــــوارد البشـــــریة یجــــد و 

وبقــــــــدر الدقــــــــة ،النظــــــــام فــــــــي تــــــــوفیر المعلومــــــــات الالزمــــــــة التخــــــــاذ القــــــــرارات بكفــــــــاءة وفعالیــــــــة
ـــــت المناســـــب ـــــرارات،والشـــــمولیة والتوقی ـــــاءة الق ـــــد مـــــن كف ـــــى تحســـــین ،تزی ـــــؤدي ال ـــــذي ی االمـــــر ال

ــــوظیفيمــــااالداء  ــــراق ال ــــع العــــاملین فــــي الحــــد مــــن االحت ــــى واق ــــنعكس عل ــــاحثین فــــأن ی . اراء الب
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: نظـــــام رســـــمي لتزویـــــد االدارة بالمعلومـــــات مفیـــــدة او ضـــــروریة التخـــــاذ لمعلومـــــات یعنـــــيتولیـــــد ا
ـــــــه فعـــــــال وهـــــــو جـــــــزء ـــــــى معلومـــــــات صـــــــحیحة یجعل الالقـــــــرارات، وهـــــــو تحكـــــــم اداري یســـــــتند ال

یســـــتغنى عنـــــه مـــــن اي نظـــــام مراقبـــــة تصـــــف االقســـــام كیـــــف یمكـــــن اســـــتعمال نظـــــام المعلومـــــات 
تطبیـــــــــق نظـــــــــام تولیـــــــــد المعلومـــــــــات تعنـــــــــي.)Dubrin,2010,605(للـــــــــتحكم ورصـــــــــد العمـــــــــل 

هم فـــــي اتخـــــاذ قـــــرارات داد المعلومـــــات للمســـــتفیدین بمـــــا یســـــتصـــــمیم نظـــــام متكامـــــل لغـــــرض امـــــ
.)Kaplan,2013,3الموارد البشریة في المنظمة (

ـــــاءة):الباحـــــث ان اعتمـــــاد مبـــــادئ حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة یجـــــدو  تطبیـــــق كفـــــاءة االداء ل(الكف
ـــــي  ـــــوازن ف ـــــق الت ـــــي تمكـــــین العـــــاملین الن تحقی ـــــة ف ـــــاةاهمی یعـــــد الهـــــدف االســـــاسإذ االداء مكاف

اذ یتحقـــــــق اســـــــتنادا الـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن العوامـــــــل االیجابیـــــــة التـــــــي یلتمســـــــها المرؤوســـــــین فـــــــي 
ـــــــة  ـــــــائج ایجابی ـــــــى نت ـــــــؤدي ال ـــــــیم االداء ی ـــــــد تقی ـــــــهتعامـــــــل االدارة معهـــــــم عن یشـــــــعر العـــــــاملین ألن

ممـــــا یقلـــــل التقیـــــیم النهـــــائي علـــــى حســـــاب حقـــــوق االخـــــرین واســـــتحقاقاتهموال یكـــــونباالطمئنـــــان
"االســــــــتخدام :اراء البــــــــاحثین فـــــــان الكفــــــــاءة تعنــــــــي.یفي للعــــــــاملینبـــــــدوره مــــــــن االحتــــــــراق الـــــــوظ

المثمـــــــر لألشـــــــخاص لتحقیـــــــق األهـــــــداف االســـــــتراتیجیة للمنظمـــــــة وتلبیـــــــة احتیاجـــــــات المـــــــوظفین 
ـــــــة" ـــــــاءة العـــــــاملین و الفردی ـــــــي  تنشـــــــیط كف ـــــــة ان دور الحوكمـــــــة ف ـــــــة هادف ـــــــتم إذذات غای ـــــــه ی ان

نشــــاط معنــــي، فالشــــخص یكــــون تشــــغیل معــــارف مختلفــــة قصــــد تحقیــــق هــــدف محــــدد أو تنفیــــذ
).2005،177موساوي،كفؤ إذا استطاع تأدیة هذا النشاط بصفة كاملة (

ــــــة(الباحــــــث ان اعتمــــــاد مبــــــادئ حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة یجــــــدو  مؤشــــــر مهــــــم لمــــــدى : )العدال
:فیما یأتيقبولهم وتقدیرهم من جانب ادارة المنظمة ویلخص الباحث ذلك 

اعر االنســـــانیة المتولــــدة عـــــن حــــاالت الظلـــــم التــــي قـــــد یشـــــعر ثـــــر كبیــــر علـــــى المشــــأللعدالــــة -ا
ــــي قــــد یشــــعر  ــــد بــــین كثیــــر مــــن البــــاحثین ان مشــــاعر الغضــــب الت ــــي المنظمــــة، فق ــــه االفــــراد ف ب

ــــة غیــــر العادلــــة ویحتمــــل،بهــــا االفــــراد ــــة او الســــلوكیة االداری ان تكــــون نتیجــــة القــــرارات التنظیمی
ـــــین وصـــــعبي المـــــزاج هـــــذا فضـــــال عـــــن فـــــاألفراد ـــــوا عنیف ـــــا مـــــا یكون ـــــذین یواجهـــــون ظلمـــــا غالب ال

ـــــة خلقهـــــا مشـــــاعر اخـــــرى كالعدوانیـــــة، والشـــــعور بالـــــذنب، والخجـــــل، واالنســـــحاب، نتیجـــــة  امكانی
كذلك تؤدي الى االحتراق الوظیفي.ضعف ابعاد العدالة في المنظمة 

ظمة للتنبؤ بما یعاملوا به مستقبال.یستخدم العاملین ادراك العدالة الحالیة في المن-ب
ـــــــةیبـــــــین-ت مـــــــن المنظمـــــــة عنـــــــدما تطبـــــــق االجـــــــراءات ءا"بـــــــان العـــــــاملین جـــــــز تطبیـــــــق العدال

بشكل عادل.الرسمیة
:ما یأتيتطبیق العدالة في المنظمة یوفر-ج
: یجــــــــب ان اتكــــــــون االدارة منفتحــــــــة ونزیهــــــــة وصــــــــریحة عنــــــــد تنفیــــــــذ اجــــــــراءات الصــــــــدق-

اتخاذ القرار.
: یجب ان توفر االدارة التفسیرات المالئمة لنتائج عملیة القرار.غسویالت-
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: االبتعاد عن االقوال والعبارات غیر المناسبة.اللباقة-
: یجب ان تعامل االدارة االفراد باحترام وكرامة.االحترام-
االدارة العلیـــــــا ســـــــواء اكانـــــــت بشـــــــكل توزیـــــــع مـــــــن عدالـــــــة المعاملـــــــة التـــــــي یتلقهـــــــا العـــــــاملین -د

ــــــة و المكافــــــآت،االجــــــور ــــــة االجــــــراءات المطبقــــــة فــــــي توزیــــــع االجــــــور، او عدال او بشــــــكل عدال
.او المعلوماتي او عدالة تقویم االداء،المعاملة على المستوى الشخصي

ـــــاحثین  ـــــةاراء الب ـــــي العدال ـــــد الجوانـــــب تعن ـــــة والنزاهـــــة علـــــى مســـــتوى العائ : ادراك العـــــاملین للعدال
المتبعـــــــة داخــــــل المنظمــــــات بـــــــأختالف طبیعتهــــــا ســـــــواء كافــــــةالتنظیمیــــــة واالجــــــراءات االداریـــــــة

).2015،18كانت خدمیة او صناعیة (ابو سمعان،
تطبیـــــــق یســـــــاعد: )االســـــــتجابة(الباحـــــــث ان اعتمــــــاد مبـــــــادئ حوكمـــــــة المــــــوارد البشـــــــریة یجــــــدو 

اســـــتثناء وهـــــذا االســــتجابة فـــــي المنظمـــــات علــــى تقـــــدیم الخـــــدمات لكافـــــة العــــاملین دون تفرقـــــة او
ــــل ال ــــى كاهــــل العــــاملینبــــدوره یقل ــــى فضــــال" عــــن.ضــــغوط واالعبــــاء عل ان االســــتجابة تهــــدف ال

تحقیـــــــق المرونــــــــة  واالداء وخلــــــــق رؤیــــــــة واضــــــــحة للعــــــــاملین للحــــــــد مــــــــن االحتــــــــراق الــــــــوظیفي.
ضـــــرورة وضـــــع نهـــــاأب) 2010،51موســـــى،(وتعنـــــي االســـــتجابة مـــــن اراء البـــــاحثین علـــــى وفـــــق

،بأعمالهـــــاحكومیـــــة لخـــــدماتها والقیـــــام اطـــــار زمنـــــي مالئـــــم یـــــتم مـــــن خاللـــــه تقـــــدیم المنظمـــــات ال
ـــــتمكن هـــــذ ـــــى ت ـــــع هحت ـــــي ضـــــرورة ممـــــادون اي اســـــتثناء مـــــن المنظمـــــات مـــــن خدمـــــة الجمی یعن

وجـــــود درجـــــة مـــــن التفاعـــــل بـــــین ردة فعـــــل المجتمـــــع تجـــــاه القـــــرارات والعملیـــــات وســـــرعة التفاعـــــل 
مع التغذیة الراجعة من هذا المجتمع لتعدیل عملیات التقنیة او القرارات.

فلســــفة حوكمـــــة هــــي: المشــــاركة)(الباحــــث ان اعتمــــاد مبــــادئ حوكمــــة المـــــوارد البشــــریة یجــــد و 
ـــــى اســـــاس ان اهـــــداف المنظمـــــة تتحقـــــق مـــــع اآل ـــــذا المـــــوارد البشـــــریة عل خـــــرین ومـــــن خاللهـــــم، ل

تعظـــــیم مشــــاركة العــــاملین جمیعـــــا" داخــــل المنظمـــــة ألنــــه متطلـــــب فــــان مــــن متطلبـــــات الحوكمــــة 
یـؤديفإنـهالمستشـفىداخـلیـتمفیمـاالعـاملینهـؤالءمشـاركةعـدمحالـةفـيأمـااسـاس،

التغیـب واألداءلكثـرةالمستشـفىإدارةعلـىضـغطذلـكیمثـلومـن ثـموالقلـقاإلحبـاطإلـى
الـــى باإلضـــافةالـــوظیفي وهـــذا بـــدوره یـــؤدي الـــى االحتـــراق الـــوظیفي، الرضـــاوعـــدمالـــرديء

ان قـــــدرة حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــي  مشــــــاركة العـــــاملین مـــــن شـــــانه تـــــوفیر ظـــــروف افضــــــل 
للعمــــل داخــــل المنظمــــة وتحقیــــق رضــــا العــــاملین ویتضــــح مالهــــا مــــن اثــــار فــــي الحــــد مــــن ظــــاهرة 

یــتمالــذيالمــدىإلــىاالحتــراق الــوظیفي . وتعنــي المشــاركة بحســب اراء البــاحثین تعنــي: 
لهــمالفــرصإتاحــةیــتمإذالمستشــفى،ادارةفــيلعــاملیناألفــراد ابــأداءاالعتــراففیــه

.)Brooks,1999,65(القرارصنععملیةفيللمشاركة
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الثالثفصل ال
الجانب العملي للدراسة

عرض الجانب العملي للدراسة وكما موضحة في الشكل االتي:تھدف معطیات ھذا الفصل الى 

الثالثالفصل 

الجانب العملي للدراسة

المبحث االول
ف ال ة وص ائي لعین االحص

الشخصیةالدراسة وفق البیانات

الثانيالمبحث 
ار  ات واختب ل البیان تحلی

الفرضیات الدراسة والمقارنة

المبحث الثالث
یات  تنتاجات والتوص االس

والبحوث المستقبلیة

توطئھ

فال قوص ائي وف االحص
ة  یة لعین ات الشخص البیان
ة  الدراس

)(المستشفیات الحكومیة

توطئھ

ات  ل اجاب ور االول :  تحلی المح
ري  وثین ازاء متغی راد المبح االف

الدراسة وتشخیصھا

ل  اني : تحلی ور الث المح
یات  ار فرض ات واختب البیان

الدراسة ومناقشة نتائجھا

ین  ة ب ث: المقارن ور الثال المح
ة ( فیات الحكومی المستش

)والمستشفیات االھلیة

فال قوص ائي وف االحص
ة  یة لعین ات الشخص البیان
فیات  ة (المستش الدراس

االھلیة)

الثالثمخطط انسیابي لمباحث وفقرات الفصل ) 17لشكل رقم ( ا

ة  تنتاجات النظری االس
والمیدانیة

التوصیات

ةیلالمستقبالبحوث 

توطئھ
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االولالمبحث 
الوصف االحصائي لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیة

:توطئه
وفـــــــــق علـــــــــىوصـــــــــف االحصـــــــــائي لعینـــــــــة الدراســـــــــةللعرضـــــــــا المبحـــــــــثیتضـــــــــمن هـــــــــذا 

ــــــــات الشخصــــــــیة ــــــــم التوصــــــــل الیهــــــــا الخصــــــــائص والبیان ــــــــي ت ــــــــةالت ــــــــى باإلجاب ــــــــي شــــــــملت عل الت
مـــــــدة الخدمـــــــة الوظیفیـــــــة، و المســـــــمى الـــــــوظیفي، و المؤهـــــــل العلمـــــــي، و الفئـــــــة العمریـــــــة، و الجـــــــنس، (
ـــــم اجـــــراء المعالجـــــات االحصـــــائیة للبیاو  ـــــذا ت ـــــوظیفي الحـــــالي)، ل ـــــع ال ـــــي الموق ـــــات مـــــدة الخدمـــــة ف ن

تــــــــــم اســــــــــتخدام برنــــــــــامج الــــــــــرزم االحصــــــــــائیة للدراســــــــــات و ، المتجمعــــــــــة عــــــــــن اســــــــــتبانة الدراســــــــــة
وتحلیلهـــــــا فـــــــي هـــــــذا ) للحصـــــــول علـــــــى نتـــــــائج الدراســـــــة التـــــــي تـــــــم عرضـــــــها SPSSاالجتماعیـــــــة (

في الجداول االتیة:كما یتضحالمبحث.
البیانات الشخصیة لعینة الدراسة (المستشفیات الحكومیة) :وصف اوال: 

المستشفیات الحكومیة)() البیانات الشخصیة لعینة الدراسة 31جدول (ال

ت
البیانات الشخصیة لعینة 

الدراسة
النسبة المئویةالعددتوزیع الخاصیة

الجنس1
%4449ذكر
%4651انثى

%90100المجموع

سنة)(الفئة العمري 2

%1719سنة فأقل25
%5258سنة26-35
%1213سنة36-45
%67سنة46-55
%33سنة فأكثر56

%90100المجموع

المؤهل العلمي3

%1618عدادیةإ
%1820دبلوم

%4853بكالوریوس
%56دبلوم عالي
%22ماجستیر
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ت
البیانات الشخصیة لعینة 

الدراسة
النسبة المئویةالعددتوزیع الخاصیة

%11دكتوراه
%90100المجموع

المسمى الوظیفي4
%4449طبیب
%4651ممرض

%90100المجموع

مدة الخدمة في الوظیفیة5

%4751سنوات5
%2224سنة6-10

%67سنة10-15
%56سنة16-20
%56سنة21-25
%56سنة فأكثر26

%90100المجموع

6
مدة الخدمة في الموقع 

الوظیفي الحالي

%2224سنة فأقل1
%3337سنة1-3
8%7سنة4-5

%1213سنة6-8
%1112سنة9-11
%56سنة فأكثر12

%90100المجموع
م.SPSS(،2020عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (إالمصدر: من 

ة الدراســـــة هـــــم مـــــن بـــــأن النســـــبة االعلـــــى مـــــن افـــــراد عینـــــ1)) الفقـــــرة (31یتضـــــح مـــــن الجـــــدول ( 
االقتصـــــــادیة لظـــــــروف ل، ویعـــــــود%)49%) فیمـــــــا بلغـــــــت نســـــــبة الـــــــذكور(51، بنســـــــبة (االنـــــــاث

والحروب. والسیاسیة 
اعمــــــارهم %) مــــــن عینــــــة الدراســــــة  19ان مــــــا نســــــبته (2)) الفقــــــرة (31یتضــــــح مــــــن الجــــــدول ( 

%) تتــــــــراوح 13) ســــــــنة، و (35-26%) تتــــــــراوح اعمــــــــارهم مــــــــن (58) ســــــــنة، و(25اقــــــــل مــــــــن (
%) 3(فـــــــي حـــــــین) ســـــــنة، 46-55%) تـــــــراوح اعمـــــــارهم مـــــــن (7، و ()36-45اعمـــــــارهم مـــــــن (

ـــــــي التعینـــــــات للخـــــــریجین الجـــــــدد. ) ســـــــنة فـــــــأكثر56اعمـــــــارهم ( ، وهـــــــذا یعـــــــود بســـــــبب التـــــــأخیر ف
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ـــــة الدراســـــة 3) الفقـــــرة (31یوضـــــح الجـــــدول (و  ـــــع األفـــــراد عین ـــــى وفـــــق) توزی مـــــؤهلهم العلمـــــي ، عل
ـــــــــدكتوراه (إذ  ـــــــــى درجـــــــــة ال ـــــــــة درجـــــــــة و%)، 1بلغـــــــــت نســـــــــبة الحاصـــــــــلین عل بلغـــــــــت نســـــــــبة حمل

%) مـــــن إجمـــــالي حجـــــم العینـــــة، فیمـــــا بلغـــــت نســـــبة حملـــــة درجـــــة الـــــدبلوم العــــــالي 2(الماجســـــتیر 
، فیمـــــــا بلغـــــــت نســـــــبة حملـــــــة درجـــــــة (53%)بلغـــــــت بســـــــبة حملـــــــة درجـــــــة بكـــــــالوریوس و%). 6(

أنممـــــــا ســـــــبق یتضـــــــح%). 18، فیمـــــــا بلغـــــــت نســـــــبة حملـــــــة درجـــــــة االعدادیـــــــة ((20%)الـــــــدبلوم 
فر فــــیهم التأهیــــل العلمـــــي والخبــــرة الكــــافیین لإلجابــــة عـــــن یتــــو فــــي الدراســـــةالمشــــمولینلمســــتجیبین ا

ــــــــوق فــــــــي اســــــــتجاباتهم واالعتمــــــــادفقــــــــرات اســــــــتبیان الدراســــــــة،  ــــــــي إمكانیــــــــة الوث علیهــــــــا ممــــــــا یعن
بمصداقیة عالیة.

ـــــرة (31یتضـــــح مـــــن الجـــــدول ( و  ـــــة الدراســـــة مســـــماهم 49ان مـــــا نســـــبته () 4) الفق %) مـــــن عین
حسب توزیع االستبانة.ب%) مسماهم الوظیفي (ممرض)51الوظیفي (طبیب)، و (

%) مـــــــن عینـــــــة الدراســـــــة ســـــــنوات 51ان مـــــــا نســـــــبته (5)) الفقـــــــرة (30یتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول ( 
7%)) ســـــــنوات، و (6-10%) تتــــــراوح خــــــدمتهم مــــــن (24ســـــــنوات، و (5)خــــــدمتهم اقــــــل مــــــن (

) ســـــــنوات، 16-20%) تتـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (6) ســـــــنوات، و (10-15تتـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (
) 26) تتــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (6%(فــــــي حـــــــین )ســـــــنة، 21-25) تتــــــراوح خـــــــدمتهم مــــــن (6%و (

.زیادة العناصر الشبابیة، یتضح هنا الى سنة فأكثر
%) مــــــــن عینــــــــة الدراســــــــة مــــــــدة 24ان مــــــــا نســــــــبته () 6) الفقــــــــرة (31یتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول ( و 

%)  تتـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن 37و (ســـــــنة1)قـــــــل مـــــــن (أالخدمـــــــة فـــــــي الموقـــــــع الـــــــوظیفي الحـــــــالي 
ـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (8%)) ســـــــنوات، و (3-1( ـــــــراوح خـــــــدمتهم 13) ســـــــنوات، و (4-5تت %) تت

) تتــــــراوح 6%(فــــــي حــــــین)ســــــنة، 9-11() تتــــــراوح خــــــدمتهم مــــــن12%) ســــــنوات، و (6-8مـــــن (
دوران العمل في المستشفیات الحكومیة.ل، ) سنة فأكثر12خدمتهم من (

:المستشفیات االهلیة)(البیانات الشخصیة لعینة الدراسة وصف : ثانیا
هلیة)المستشفیات األ()البیانات الشخصیة لعینة الدراسة 32جدول (ال

ت
البیانات الشخصیة لعینة 

الدراسة
النسبة المئویةالعددتوزیع الخاصیة

الجنس1
%6067ذكر
%3033انثى

%90100المجموع

سنة)(الفئة العمري 2
%67سنة فأقل25
53%48سنة35- 26
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ت
البیانات الشخصیة لعینة 

الدراسة
النسبة المئویةالعددتوزیع الخاصیة

%2629سنة45- 36
%910سنة55- 46
%11سنة فأكثر56

%90100المجموع

المؤهل العلمي3

%1011عدادیةإ
%3236دبلوم

%2224بكالوریوس
%78دبلوم عالي
%1517ماجستیر
%44دكتوراه

%90100المجموع

المسمى الوظیفي4
%3337طبیب
%5763ممرض

%90100المجموع

مدة الخدمة في الوظیفیة5

%2023سنوات5
%4045سنة10- 6

%2123سنة10-15
%44سنة16-20
%44سنة25- 21
%11سنة فأكثر26

%90100المجموع

6
مدة الخدمة في الموقع 

الوظیفي الحالي

%22سنة فأقل1
%3232سنة1-3
%1919سنة4-5
%1212سنة6-8
%1414سنة9-11
%1111سنة فأكثر12

%90100المجموع
م.SPSS(،2020عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (إالمصدر: من 
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بـــــأن النســـــبة االعلـــــى مـــــن افـــــراد عینـــــة الدراســـــة هـــــم مـــــن 1)) الفقـــــرة (32یتضـــــح مـــــن الجـــــدول ( 
یعــــــود الــــــى طریقــــــة التعیــــــین ممــــــا، %)33%) فیمــــــا بلغــــــت نســــــبة االنــــــاث (67الــــــذكور بنســــــبة (

المطلوبة من قبل المستشفیات االهلیة.
%) مــــــن عینــــــة الدراســــــة  اعمــــــارهم 7ان مــــــا نســــــبته (2)) الفقــــــرة (32ویتضــــــح مــــــن الجــــــدول ( 

%) تتــــــــراوح 29) ســــــــنة، و (35-26%) تتــــــــراوح اعمــــــــارهم مــــــــن (53) ســــــــنة، و(25اقــــــــل مــــــــن (
%) 1(فــــــي حــــــین) ســــــنة، 46-55%) تــــــراوح اعمــــــارهم مــــــن (10، و ()36-45اعمــــــارهم مــــــن (

لدیها خبرة في العمل.ألنیعود الى الطلب الى هذه الفئة مما، ) سنة فأكثر56اعمارهم (
ـــــرة) 32یوضـــــح الجـــــدول ( ـــــة الدراســـــة 3(الفق ـــــراد عین ـــــع األف ـــــق مـــــؤهلهم العلمـــــي) توزی ـــــى وف ، عل

ـــــــــى درجـــــــــة إذ  ـــــــــدكتوراهبلغـــــــــت نســـــــــبة الحاصـــــــــلین عل ـــــــــة درجـــــــــة و%)، 4(ال بلغـــــــــت نســـــــــبة حمل
الـــــدبلوم العـــــاليدرجـــــة حملـــــة%) مـــــن إجمـــــالي حجـــــم العینـــــة، فیمـــــا بلغـــــت نســـــبة17(الماجســـــتیر

%)بكـــــالوریوسبلغـــــت بســـــبة حملـــــة درجـــــة و%).8( ، فیمـــــا بلغـــــت نســـــبة حملـــــة درجـــــة (24
یتضــــــح أنومّمــــــا ســــــبق%).11، فیمــــــا بلغــــــت نســــــبة حملــــــة درجــــــة االعدادیــــــة ((36%)الــــــدبلوم

نیتــــوفر فــــیهم التأهیــــل العلمـــــي والخبــــرة الكــــافیین لإلجابــــة عـــــفــــي الدراســـــةالمشــــمولینلمســــتجیبینا
ــــــــي إمكانفقــــــــرات اســــــــتبیان الدراســــــــة،  ــــــــوق فــــــــي اســــــــتجاباتهم واالعتمــــــــاد علیهــــــــا یــــــــممــــــــا یعن ة الوث

بمصداقیة عالیة.
%) مــــــن عینــــــة الدراســــــة مســــــماهم 37ان مــــــا نســــــبته () 4) الفقــــــرة (32یتضــــــح مــــــن الجــــــدول ( و 

ــــــــب)، و ( ــــــــوظیفي (طبی ــــــــوظیفي (ممــــــــرض)%) مســــــــماهم 63ال ــــــــع اســــــــتمارة ال ــــــــق توزی ــــــــى وف ، عل
االستبیان.

%) مـــــــن عینـــــــة الدراســـــــة ســـــــنوات 23ان مـــــــا نســـــــبته (5)) الفقـــــــرة (32یتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول (
) ســـــــــــنوات، و 6-10%) تتـــــــــــراوح خـــــــــــدمتهم مـــــــــــن (45ســـــــــــنوات، و (5)خـــــــــــدمتهم اقـــــــــــل مـــــــــــن (

ـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (%23)( ـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (4) ســـــــنوات، و (10-15تت ) 16-20%) تت
) تتـــــراوح خـــــدمتهم مـــــن 1%(فـــــي حـــــین)ســـــنة، 21-25) تتـــــراوح خـــــدمتهم مـــــن (4%ســـــنوات، و (

لدیها خبرة مناسبة للعمل.ألنیتضح ان الطلب على هذه الفئة مما ، ) سنة فأكثر26(
%) مـــــن عینـــــة الدراســـــة مـــــدة الخدمـــــة 2ان مـــــا نســـــبته () 6) الفقـــــرة (32یتضـــــح مـــــن الجـــــدول ( و 

) 1-3%)  تتـــــــراوح خـــــــدمتهم مـــــــن (32و (ســـــــنة1)اقـــــــل مـــــــن (فـــــــي الموقـــــــع الـــــــوظیفي الحـــــــالي 
%) تتــــــــراوح خــــــــدمتهم مــــــــن 12) ســــــــنوات، و (4-5تتــــــــراوح خــــــــدمتهم مــــــــن (19%)ســــــــنوات، و (

) تتــــــــراوح 11%(فــــــــي حـــــــین)ســـــــنة، 9-11) تتـــــــراوح خــــــــدمتهم مـــــــن (14%) ســـــــنوات، و (8-6(
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المستشــــــفیات یعــــــود ذلــــــك الــــــى ســــــرعة دوران العمــــــل فــــــي ممــــــا ، ) ســــــنة فــــــأكثر12خــــــدمتهم مــــــن (
االهلیة.

فــــــــق الخصــــــــائص والســــــــمات علــــــــى بعــــــــد االطــــــــالع علــــــــى الوصــــــــف االحصــــــــائي یجــــــــد الباحــــــــث 
تنوعهـــــا وكفایتهـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بتمثیـــــل للعینـــــة مناســـــبة إلجـــــراء هـــــذه الدراســـــةالشخصـــــیة ان هـــــذه ا

ــــــة العمریــــــة واخــــــتالف المــــــؤهالت  ــــــات المختلفــــــة المبحوثــــــة مــــــن ذكــــــور وانــــــاث واخــــــتالف الفئ الفئ
والمسمى الوظیفي ومدة الخدمة في الوظیفیة والموقع الوظیفي الحالي.العلمیة 
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المبحث الثاني
تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة والمقارنة

:توطئه
حســــــــب ادراك االفــــــــراد بیعــــــــرض هــــــــذا المبحــــــــث تحلیــــــــل لمتغیــــــــرات الدراســــــــة وتشخیصــــــــها 

فضــــــال عــــــن اختبـــــــار اجابــــــاتهم الــــــواردة فــــــي اســــــتمارة االســــــتبیان،المبحــــــوثین لهــــــا اســــــتنادا الــــــى 
ـــــــذلك فقـــــــد اعتمـــــــد الباحـــــــث برنـــــــامج فرضـــــــیات الدراســـــــة ومناقشـــــــة نتائجهـــــــا، SPSS)(وتحقیقـــــــا ل

لالســـــتدالل علـــــى االوســـــاط الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة والتكـــــرارات والنســـــب المئویـــــة ونســـــبة 
تضـــــــمن هـــــــذا یذلـــــــك فقـــــــد علـــــــى وفـــــــق جابة الـــــــى مســـــــاحة المقیـــــــاس ومعامـــــــل االخـــــــتالف، ســـــــتاال

:على وفق مایاتيمحاور ةثالثالمبحث 
:وتتضمن:  تحلیل اجابات االفراد المبحوثین ازاء متغیري الدراسة وتشخیصهاالمحور االول

ـــــــرات -اوال ـــــــل متغی ـــــــادئ تحلی ـــــــوارد البشـــــــریة وتشخیصـــــــهامب ـــــــة الم (المستشـــــــفیات حوكم
:الحكومیة)

مبـــــــادئ االفـــــــراد المبحـــــــوثین ازاء فقـــــــرات متغیـــــــرات إلجابـــــــاتتحلیـــــــل عامـــــــا هـــــــذه الفقـــــــرةتضــــــمن ت
ــــــة متغیــــــر الدراســــــة المســــــت(حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة  ــــــى مســــــتوى المنظمــــــة المبحوث علــــــى قل) عل

ـــــة :وفـــــق مـــــا یـــــأتي المعـــــدل العـــــام للتوزیعـــــات التكراریـــــة واالوســـــاط الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاری
حوكمــــــــة المــــــــوارد لمبــــــــادئ ونســــــــبة االســــــــتجابة ومعامــــــــل االخــــــــتالف لمتغیــــــــر الدراســــــــة المســــــــتقل 

البشریة على مستوى المنظمة المبحوثة.
ــــــــــــــــــــة 33)(جــــــــــــــــــــداول ال ــــــــــــــــــــراد عین ــــــــــــــــــــات أف ــــــــــــــــــــل إجاب ــــــــــــــــــــاسالدراســــــــــــــــــــةتحلی ــــــــــــــــــــرات المقی لفق
)المستشفیات الحكومیة() حوكمة الموارد البشریةمبادئ (

اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

التوجه االستراتیجي

X11718.8%4145.6%2325.6%910.0%00.0%3.73330.8843274.67%23.69%
X21213.3%4853.3%1516.7%1516.7%00.0%3.63330.9173772.67%25.25%
X31112.2%4853.3%1718.9%1314.4%11.0%3.61110.9203672.22%25.49%
X41820.0%4246.7%1820.0%77.8%55.6%3.67781.0581773.56%28.77%
X53033.3%3943.3%1516.7%44.4%22.2%4.01110.9420880.22%23.49%
X688.9%5561.1%1516.7%910.0%33.3%3.62220.9066372.44%25.03%
X71213.3%5055.6%1314.4%1011.1%55.6%3.60001.0364272.00%28.79%
X81213.3%4044.4%2527.8%77.8%66.7%3.50001.0412870.00%29.75%

المؤشر 
%26.22%3.67360.9633373.47%33.3%910.0%1820.0%4550.0%1516.7الكلي

المساءلة

X13235.6%4145.6%1213.3%55.6%00.0%4.11110.8406082.22%20.45%
X21213.3%4853.3%1718.9%1011.1%33.3%3.62220.9666172.44%26.69%
X32628.9%3640.0%1213.3%1112.2%55.6%3.74441.1665974.89%31.16%
X41820.0%4044.4%1617.8%1213.3%44.4%3.62221.0869872.44%30.01%
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اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
X51617.8%4044.4%1415.6%1415.6%66.7%3.51111.1538470.22%32.86%
X62628.9%3640.0%1415.6%910.0%55.6%3.76671.1421475.33%30.32%
X71516.7%4145.6%1718.9%1314.4%44.4%3.55561.0717171.11%30.14%
X82730.0%4448.9%910.0%88.9%22.2%3.95560.9819979.11%24.83%

المؤشر 
%28.14%3.73611.0513174.72%44.4%1011.1%1415.6%4145.6%2123.3الكلي

الشفافیة 

X11213.3%4853.3%2022.2%910.0%11.1%3.67780.8718873.56%23.71%
X21415.6%3134.4%3134.4%1314.4%11.1%3.48890.9627369.78%27.59%
X31617.8%4448.9%2224.4%88.9%00.0%3.75560.8521175.11%22.69%
X41820.0%4550.0%1112.2%1213.3%44.4%3.67781.0792073.56%29.34%
X52628.9%4246.7%1516.7%55.6%22.2%3.94440.9404978.89%23.84%
X61820.0%3336.7%2831.1%910.0%22.2%3.62220.9895872.44%27.32%
X71516.7%3842.2%2022.2%1213.3%55.6%3.51111.0938570.22%31.15%
X81820.0%3437.8%2224.4%1112.2%55.6%3.54441.1133670.89%31.41%

المؤشر 
%27.05%3.65280.9879073.06%33.3%1011.1%2123.3%3943.3%1718.9الكلي

تولید المعلومات

X11820.0%4651.1%2426.7%22.2%00.0%3.88890.7411677.78%19.06%
X21011.1%5864.4%1516.7%55.6%22.2%3.76670.8079775.33%21.45%
X31011.1%5561.1%1718.9%77.8%11.1%3.73330.8044874.67%21.55%
X41516.7%4853.3%1516.7%1112.2%11.1%3.72220.9244274.44%24.84%
X51213.3%4954.4%1921.1%88.9%22.2%3.67780.8972873.56%24.40%
X688.9%5662.2%1820.0%66.7%22.2%3.68890.8161973.78%22.13%
X788.9%5055.6%1718.9%1112.2%44.4%3.52220.9741370.44%27.66%
X81213.3%5055.6%2123.3%33.3%44.4%3.70000.9050474.00%24.46%

المؤشر 
%23.13%3.71250.8588374.25%22.2%77.8%1820.0%5156.7%1213.3الكلي

اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

الكفاءة

X12628.9%4246.7%1415.6%44.4%44.4%3.91111.0127878.22%25.89%
X21112.2%4347.8%2628.9%66.7%44.4%3.56670.9486871.33%26.60%
X31921.1%4448.9%1820.0%55.6%44.4%3.76670.9949375.33%26.41%
X41617.8%3640.0%2022.2%1617.8%22.2%3.53331.0514870.67%29.76%
X51516.7%2730.0%2123.3%1921.1%88.9%3.24441.2207164.89%37.62%
X62325.6%3033.3%1112.2%1820.0%88.9%3.46671.3085769.33%37.75%
X72022.2%4145.6%1718.9%66.7%66.7%3.70001.0959674.00%29.62%
X82224.4%3033.3%1718.9%1415.6%77.8%3.51111.2383870.22%35.27%

المؤشر 
%30.91%3.58751.1089471.75%55.6%1112.2%1820.0%3741.1%1921.1الكلي

العدالة

X11617.8%4752.2%77.8%1617.8%44.4%3.61111.1086472.22%30.70%
X21112.2%4044.4%2123.3%1415.6%44.4%3.44441.0397868.89%30.19%
X32123.3%3134.4%1516.7%1617.8%77.8%3.47781.2472769.56%35.86%
X42123.3%3134.4%2527.8%88.9%55.6%3.61111.1086472.22%30.70%
X51112.2%3538.9%2730.0%1415.6%33.3%3.41111.0044268.22%29.45%
X61112.2%3842.2%2932.2%1011.1%22.2%3.51110.9270570.22%26.40%
X7910.0%3033.3%3033.3%1516.7%66.7%3.23331.0605364.67%32.80%

X81011.1%3538.9%2224.4%1213.3%11
12.2
%

3.23331.1903264.67%36.81%

المؤشر 
%31.55%3.44171.0858368.83%55.6%1314.4%2224.4%3640.0%1415.6الكلي
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اسم المتغیر

رمز المتغیر
بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

االستجابة

X11314.4%3640.0%2426.7%1516.7%22.2%3.47781.0081469.56%28.99%
X21112.2%3842.2%3134.4%910.0%11.1%3.54440.8761770.89%24.72%
X31617.8%4145.6%2123.3%1011.1%22.2%3.65560.9733773.11%26.63%
X41314.4%4145.6%2426.7%1011.1%22.2%3.58890.9468471.78%26.38%
X51314.4%3437.8%2527.8%1213.3%66.7%3.40001.0995468.00%32.34%
X61011.1%3640.0%2932.2%1011.1%55.6%3.40001.0145068.00%29.84%

المؤشر 
%28.09%3.51110.9864370.22%33.3%1112.2%2628.9%3741.1%1314.4الكلي

المشاركة

X1910.0%4044.4%3235.6%910.0%00.0%3.54440.8095170.89%22.84%
X288.9%3437.8%2932.2%1516.7%44.4%3.30000.9994466.00%30.29%
X388.9%3943.3%2527.8%1415.6%44.4%3.36670.9994467.33%29.69%
X488.9%3943.3%2022.2%1820.0%55.6%3.30001.0647666.00%32.27%
X51112.2%3437.8%2932.2%1617.8%00.0%3.47780.9268569.56%26.65%

X61415.6%2527.8%2123.3%2123.3%9
10.0
%

3.15561.2353563.11%39.15%

X788.9%3033.3%3336.7%1314.4%66.7%3.23331.0282564.67%31.80%
المؤشر 

%30.22%3.33971.0090966.79%44.4%1516.7%2730.0%3538.9%910.0الكلي

المؤشر 
العام

1516.7
%4044.6%2022.8

%1111.9
%44.0%3.58191.0064671.64%28.10%

).SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (إدر: من المص
بـــــین اجابـــــات االفـــــراد المبحـــــوثین متوســـــط) الـــــى وجـــــود نســـــبة اتفـــــاق 33الجـــــدول(تشـــــیر معطیـــــات

-X1التوجــــــه االســــــتراتیجي (بالبعــــــد االولالتــــــي تتمثــــــلحــــــول فقــــــرات حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة 

X8) ـــــق تمامـــــا،66.7) اذ بلغـــــت هـــــذه النســـــبة ـــــاك درجـــــة مـــــن %) (اتف ـــــوحي ان هن اتفـــــق) ممـــــا ی
) 3.6736االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (

درجــــــــة عــــــــدم االنســــــــجام لهــــــــذا البعــــــــد مــــــــن االفــــــــراد وبلغــــــــت) 0.96333واالنحــــــــراف المعیــــــــاري (
%) 20(الأتفــــــــق، الأتفــــــــق تمامــــــــا) كمــــــــا كانــــــــت نســــــــبة اجابــــــــة (محایــــــــد) (%) 13.3المبحــــــــوثین (

%) وبنســــــــــبة االســــــــــتجابة الــــــــــى مســــــــــاحة 26.22وكــــــــــذلك كانــــــــــت قیمــــــــــة معامــــــــــل االخــــــــــتالف (
مـــــــن الرابـــــــعمســـــــتوى الممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ %)73.47المقیـــــــاس(

ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــاع مســــتوى الحال ــــل ارتف ــــة هــــذا البعــــد بالنســــبة ویمث ــــي تؤشــــر اهمی الت
.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)لالفراد العاملین

ــــانيامــــا  ــــد الث ــــات فمــــن ابعــــاد حوكمــــة المــــوارد البشــــریة وهــــو المســــاءلة البع الجــــدول تشــــیر معطی
ـــــى وجـــــود نســـــبة اتفـــــاق  ـــــات االفـــــراد المبحـــــوثین (متوســـــطةكـــــذلك ال ) اذ بلغـــــت X1-X8بـــــین اجاب

ــــــوحي 68.9هــــــذه النســــــبة ( درجــــــة مــــــن االنســــــجام مــــــن بوجــــــود%) (اتفــــــق تمامــــــا، اتفــــــق) ممــــــا ی
) واالنحـــــــراف 3.7361جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (

درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین وبلغـــــت) 1.05131المعیــــاري (
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%) 15.6كانــــــــت نســــــــبة اجابــــــــة (محایــــــــد) (والأتفــــــــق، الأتفــــــــق تمامــــــــا) (%) 15.5فقــــــــد بلغــــــــت (
%) وبنســــــــــبة االســــــــــتجابة الــــــــــى مســــــــــاحة 28.14لك كانــــــــــت قیمــــــــــة معامــــــــــل االخــــــــــتالف (وكــــــــــذ

مـــــــن الرابـــــــعمســـــــتوى ال%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ 74.72المقیـــــــاس(
ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــاع مســــتوى الحال ــــل ارتف ــــة هــــذا البعــــد بالنســــبة ویمث ــــي تؤشــــر اهمی الت

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)د العاملینلألفرا
الجـــــدول تشـــــیر معطیــــات فبعـــــاد حوكمــــة المـــــوارد البشــــریة وهـــــو الشــــفافیة أمــــن البعـــــد الثالـــــثامــــا 

) اذ بلغــــــت هــــــذه X1-X8بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (متوســــــطةالــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 
االفـــــراد %) (اتفـــــق تمامـــــا، اتفــــق) ممـــــا یـــــوحي ان هنــــاك درجـــــة مـــــن االنســــجام مـــــن 62.2النســــبة (

) واالنحـــــــــراف المعیــــــــــاري 3.6528المبحـــــــــوثین تجـــــــــاه هــــــــــذا البعـــــــــد اذ بلــــــــــغ الوســـــــــط الحســــــــــابي (
درجـــــــة عـــــــدم االنســـــــجام لهـــــــذا البعـــــــد مـــــــن جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین فقـــــــد وبلغـــــــت) 0.98790(

%) 23.3الأتفـــــــــق، الأتفـــــــــق تمامـــــــــا) كمـــــــــا كانـــــــــت نســـــــــبة اجابـــــــــة (محایـــــــــد) ((%) 14.4بلغـــــــــت (
%) وبنســــــــــبة االســــــــــتجابة الــــــــــى مســــــــــاحة 27.05الف (وكــــــــــذلك كانــــــــــت قیمــــــــــة معامــــــــــل االخــــــــــت

مـــــــن الرابـــــــعمســـــــتوى ال%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ 73.06المقیـــــــاس(
ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــاع مســــتوى الحال ــــل ارتف ــــي تؤشــــر ویمث ــــة هــــذا البعــــد بالنســــبة أالت همی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)د العاملینلالفرا
مـــــن ابعـــــاد حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة وهـــــو تولیـــــد المعلومـــــات تشـــــیر معطیـــــات  البعـــــد الرابـــــعامـــــا 

ـــــــى وجـــــــود نســـــــبة اتفـــــــاق 33الجـــــــدول( ) اذ X1-X8بـــــــین اجابـــــــات االفـــــــراد المبحـــــــوثین (جیـــــــد) ال
%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي ان هنــــاك درجــــة مــــن االنســــجام مــــن 70بلغــــت هــــذه النســــبة (
) واالنحـــــراف المعیــــــاري 3.7125تجـــــاه هــــــذا البعـــــد اذ بلــــــغ الوســـــط الحســــــابي (االفـــــراد المبحــــــوثین 

ـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین (وبلغـــــت) 0.85883( %) 10درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جان
%) و كانـــــــت قیمـــــــة معامـــــــل 20الأتفـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((

%) ممـــــــا یعنـــــــي ان 74.25ســـــــاحة المقیـــــــاس(%) وبنســـــــبة االســـــــتجابة الـــــــى م23.13االخـــــــتالف (
ویمثـــــل ارتفــــاع مســـــتوى مــــن مســـــاحة المقیــــاسالرابـــــعمســــتوى المســــتوى ادراك المبحـــــوثین قــــد بلـــــغ 

فـــــي (الكـــــوادر الطبیـــــة)العـــــاملینلألفـــــرادهمیـــــة هـــــذا البعـــــد بالنســـــبة أالتـــــي تؤشـــــر الحالـــــة المدركـــــة
.المنظمة المبحوثة

ـــــــد الخـــــــامسامـــــــا  ـــــــات  البع مـــــــن ابعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة وهـــــــو الكفـــــــاءة تشـــــــیر معطی
ذ إ) X1-X8بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (متوســــــط) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 33الجــــــدول(

%) (اتفـــــق تمامـــــا، اتفـــــق) ممـــــا یـــــوحي ان هنـــــاك درجـــــة مـــــن االنســـــجام 62.2بلغـــــت هـــــذه النســـــبة (
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) واالنحـــــراف 3.5875بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (ومـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد 
درجــــــــة عــــــــدم االنســــــــجام لهــــــــذا البعــــــــد مــــــــن االفــــــــراد المبحــــــــوثین وبلغــــــــت) 1.10894المعیــــــــاري (

%) و كانــــــــت 20أتفــــــــق تمامــــــــا) كمــــــــا كانــــــــت نســــــــبة اجابــــــــة (محایــــــــد) (أتفــــــــق، الال(%) 17.8(
ـــــاس(30.91قیمـــــة معامـــــل االخـــــتالف ( ـــــى مســـــاحة المقی ) ممـــــا %71.75%) بنســـــبة االســـــتجابة ال

ـــــــغ  ـــــــل مـــــــن مســـــــاحة المقیـــــــاسالرابـــــــعمســـــــتوى الیعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بل ویمث
ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة ارتف ـــــــي تؤشـــــــر اهمی ـــــــرادالت العـــــــاملینلألف

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)
تشـــــــیر معطیـــــــات  فمـــــــن ابعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة وهـــــــو العدالـــــــة البعـــــــد الســـــــادسامـــــــا 

) اذ X1-X8بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبولــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 33الجــــــدول(
ــــــاك درجــــــة 55.6بلغــــــت هــــــذه النســــــبة ( ــــــوحي ان هن ــــــق) ممــــــا ی ــــــق تمامــــــا، اتف ــــــة%) (اتف مــــــن قلیل

) 3.4417اذ بلـــــــــغ الوســـــــــط الحســـــــــابي (االنســــــــجام مـــــــــن االفـــــــــراد المبحـــــــــوثین تجـــــــــاه هــــــــذا البعـــــــــد 
درجــــة عــــدم االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد وبلغــــت)1.08583واالنحــــراف المعیــــاري (

ــــــق تمامــــــا) كمــــــا كانــــــت نســــــبة اجابــــــة (محایــــــد) ((%) 20المبحــــــوثین ( %) و 24.4الأتفــــــق، الأتف
ــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف ( ــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة و %) 31.55كان نســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة ال

مـــــــن الثالـــــــث%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قــــــد بلـــــــغ المســـــــتوى 68.83المقیــــــاس(
ــــــاس ــــــة المدركــــــةمســــــاحة المقی ــــــل المســــــتوى المتوســــــط للحال ــــــي تؤشــــــر ویمث ــــــة هــــــذا البعــــــد أالت همی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)العاملینلألفرادبالنسبة 
ــــــات  فبعــــــاد حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة وهــــــو االســــــتجابة أمــــــن البعــــــد الســــــابعامــــــا  تشــــــیر معطی

) اذ X1-X6بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبولــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 33الجــــــدول(
ـــــــوحي 55.5بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــبة ( ـــــــق) ممـــــــا ی ـــــــق تمامـــــــا، اتف ـــــــة درجـــــــة بوجـــــــود%) (اتف مـــــــن قلیل

) 3.5111اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد 
درجــــة عــــدم االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد وبلغــــت) 0.98643واالنحــــراف المعیــــاري (

ـــــد) ((%) 15.5المبحـــــوثین ( ـــــة (محای ـــــت نســـــبة اجاب %) و 28.9الأتفـــــق، الأتفـــــق تمامـــــا) كمـــــا كان
ــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف ( ــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة 28.09كان %) ونســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة ال

مـــــــن الرابـــــــعمســـــــتوى ال%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ 70.22(المقیـــــــاس
ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــاع مســــتوى الحال ــــل ارتف ــــي تؤشــــر ویمث ــــة هــــذا البعــــد بالنســــبة أالت همی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)العاملینلألفراد
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ـــــــامنامـــــــا  ـــــــد الث تشـــــــیر معطیـــــــات  فمـــــــن ابعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة هـــــــو المشـــــــاركة البع
) اذ X1-X7بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (متدنیــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 33الجــــــدول(

ـــــــوحي 48,9بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــبة ( ـــــــق) ممـــــــا ی ـــــــق تمامـــــــا، اتف ـــــــةدرجـــــــةبوجـــــــود%) (اتف مـــــــن قلیل
) 3.5819االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (

درجــــة عــــدم االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد وبلغــــت) 1.00646واالنحــــراف المعیــــاري (
ــــــق تمامــــــا) كمــــــا كانــــــت نســــــبة اجابــــــة (محایــــــد) ((%) 21,1المبحــــــوثین ( %) و 30الأتفــــــق، الأتف

%) وبنســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة 30.22االخــــــــــــــــتالف (كانــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل
مـــــــن الرابـــــــعمســـــــتوى ال%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ 66.79المقیـــــــاس(

ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــاع مســــتوى الحال ــــل ارتف ــــة هــــذا البعــــد بالنســــبة ویمث ــــي تؤشــــر اهمی الت
عـــــن وال تختلـــــف اهمیـــــة هـــــذا البعـــــد. فـــــي المنظمـــــة المبحوثـــــة(الكـــــوادر الطبیـــــة)اد العـــــاملینلالفـــــر 

االبعــــاد االخــــرى مــــع وجــــود نســــبة متقاربــــة مــــن جهــــة معــــدل االســــتجابة لــــدى االفــــراد العــــاملین فــــي 
المنظمة المبحوثة.

االحتراق الوظیفي (المستشفیات الحكومیة)ظاهرة تحلیل متغیرات - ثانیا
ـــــــرةعـــــــرض ت ـــــــرات متغیـــــــر "تحلـــــــیالهـــــــذه الفق ـــــــراد المبحـــــــوثین ازاء فق ظـــــــاهرة عامـــــــا إلجابـــــــات االف

ــــــــوظیفي  ــــــــى مســــــــتوى المنظمــــــــة المتغیــــــــر التــــــــابع) المعتمــــــــد فــــــــي هــــــــذه الدر (االحتــــــــراق ال اســــــــة عل
المعــــــــدل العــــــــام للتوزیعــــــــات التكراریــــــــة واالوســــــــاط الحســــــــابیة :علــــــــى وفــــــــق مــــــــا یــــــــأتيالمبحوثــــــــة 

بع) االخـــــتالف لمتغیـــــر الدراســـــة المعتمـــــد (التـــــاواالنحرافـــــات المعیاریـــــة ونســـــبة االســـــتجابة ومعامـــــل 
على مستوى المنظمة المبحوثة.

ـــــــراد عینـــــــة )34(جـــــــداولال ـــــــات أف ـــــــل إجاب ـــــــاسالدراســـــــةتحلی ـــــــرات المقی االحتـــــــراق ظـــــــاهرة(لفق
.المستشفیات الحكومیة)()الوظیفي

اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

االجهاد االنفعالي

X13943.3%2628.9%1112.2%1011.1%44.4%3.95561.1890079.11%30.06%
X22325.6%2022.2%1112.2%2527.8%1112.2%3.21111.4101964.22%43.92%
X31213.3%2022.2%1213.3%3437.8%1213.3%2.84441.2887756.89%45.31%
X41617.8%1213.3%1617.8%3842.2%88.9%2.88891.2759257.78%44.17%
X51921.1%2022.2%2022.2%2628.9%55.6%3.24441.2389864.89%38.19%
X61415.6%1112.2%1112.2%3336.7%2123.3%2.60001.3804452.00%53.09%
X71516.7%1415.6%1213.3%3437.8%1516.7%2.77781.3556255.56%48.80%
X81112.2%910.0%1213.3%3437.8%2426.7%2.43331.3158548.67%54.08%
X955.6%1011.1%1011.1%2831.1%3741.1%2.08891.2145641.78%58.14%

المؤشر 
%44.81%2.89381.2965957.88%1516.7%2932.2%1314.4%1617.8%1718.9الكلي
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تبلد 
)

التجرد) المشاعر

X11011.1%1314.4%1112.2%3437.8%2224.4%2.50001.3090050.00%52.36%
X21011.1%1617.8%1112.2%3437.8%1921.1%2.60001.3051352.00%50.20%
X31011.1%1718.9%1718.9%3033.3%1617.8%2.72221.2722454.44%46.74%
X42527.8%2325.6%1314.4%2123.3%88.9%3.42221.3572868.44%39.66%
X52325.6%1415.6%1718.9%2426.7%1213.3%3.13331.4078462.67%44.93%

المؤشر 
%46.26%2.87561.3303057.51%1516.7%2831.1%1415.6%1718.9%1617.8الكلي

تدني االنجاز الشخصي

X11112.2%2730.0%1516.7%2932.2%88.9%3.04441.2170260.89%39.98%
X21314.4%2628.9%910.0%3336.7%910.0%3.01111.2851360.22%42.68%
X31112.2%1314.4%1820.0%3943.3%910.0%2.75561.1927855.11%43.29%
X444.4%1516.7%77.8%4246.7%2224.4%2.28891.1242445.78%49.12%
X51516.7%3741.1%2123.3%1213.3%55.6%3.48891.0835369.78%31.06%
X62426.7%4044.4%1314.4%1112.2%22.2%3.81111.0374476.22%27.22%
X72932.2%4550.0%88.9%55.6%33.3%4.02220.9712580.44%24.15%
X82426.7%4246.7%1617.8%55.6%33.3%3.87780.9810377.56%25.30%

المؤشر 
%33.81%3.28751.1115565.75%88.9%2224.4%1314.4%3134.4%1617.8الكلي

المؤشر 
العام

1618.2
%2223.7%1314.8%2629.2%1314.1%3.01901.2461560.38%41.28%

).SPSSعداد الباحث باالعتماد  على مخرجات برنامج (إدر: من المص
ــــى وجــــود نســــبة اتفــــاق 34تشــــیر معطیــــات  الجــــدول( بــــین اجابــــات االفــــراد المبحــــوثین ضــــعیفة) ال

) اذ X1-X9االجهــــــاد االنفعــــــالي (بالبعــــــد االولالتــــــي تتمثــــــلحــــــول فقــــــرات االحتــــــراق الــــــوظیفي 
ـــــــوحي 36.7بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــبة ( ـــــــق) ممـــــــا ی ـــــــق تمامـــــــا، اتف ـــــــة مـــــــن بوجـــــــود%) (اتف درجـــــــة قلیل

) 2.8938االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (
االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جانـــــب االفـــــراد عـــــدم درجـــــة بلغـــــت) 1.29659واالنحـــــراف المعیـــــاري (

ـــــد) (الأتفـــــق، الأتفـــــق تمامـــــا) كمـــــا ك(%) 48.9المبحـــــوثین ( ـــــة (محای ـــــت نســـــبة اجاب %) و 14.4ان
%) وبنســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة 44.81كانــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف (

مـــــــن الثـــــــاني%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ المســـــــتوى 57.88المقیـــــــاس(
ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــدني مســــتوى الحال ــــل ت ــــدىویمث ــــة) االفــــراد العــــاملینل (الكــــوادر الطبی

.في المنظمة المبحوثةم الرضا عن وضعهموعد
ــــد المشــــاعر البعــــد الثــــانيامــــا  ــــراق الــــوظیفي وهــــو تبل ــــات فمــــن ابعــــاد االحت الجــــدول تشــــیر معطی

) اذ بلغــــــت X1-X5بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (ضــــــعیفةكــــــذلك الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 
درجــــة  قلیلــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 36.7هــــذه النســــبة (

) واالنحـــــــراف 2.8756جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (
االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین عـــــدمدرجـــــةوبلغـــــت) 1.33030المعیــــاري (

ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 47.8( كانـــــــت %) و 15.6الأتف
%) 57.51%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(46.26قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (
ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالثـــــانيبلـــــغ المســـــتوى المبحـــــوثین قـــــدممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك
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لــــــدى االفـــــــراد العـــــــاملین (الكــــــوادر الطبیـــــــة) وعــــــدم الرضـــــــا عـــــــن تــــــدني مســـــــتوى الحالــــــة المدركـــــــة
وثة.وضعهم في المنظمة المبح

تشـــیر معطیــــات  فمــــن ابعـــاد االحتــــراق الـــوظیفي وهـــو تــــدني االنجـــاز الشخصــــي البعــــد الثالـــثامـــا 
ـــــى وجـــــود نســـــبة اتفـــــاق  ـــــةالجـــــدول كـــــذلك ال ـــــات االفـــــراد المبحـــــوثین (مقبول ـــــین اجاب ) اذ X1-X8ب

درجـــــــة  قلیلـــــــة مـــــــن بوجـــــــود%) (اتفـــــــق تمامـــــــا، اتفـــــــق) ممـــــــا یـــــــوحي 52.2بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــبة (
) 3.2875االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (

االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد عــــدم درجــــة وبلغــــت) 1.11155واالنحــــراف المعیــــاري (
ـــــد) ((%) 33.3المبحـــــوثین ( ـــــة (محای ـــــت نســـــبة اجاب %) و 14.8الأتفـــــق، الأتفـــــق تمامـــــا) كمـــــا كان

%) وبنســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة 33.81انــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف (ك
مـــــــن الثالـــــــث%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قــــــد بلـــــــغ المســـــــتوى 65.75المقیــــــاس(

لــــــدى االفــــــراد العــــــاملین (الكــــــوادر ویمثــــــل المســــــتوى المتوســــــط للحالــــــة المدركــــــةمســــــاحة المقیــــــاس
المبحوثة.الطبیة) وعدم الرضا عن وضعهم في المنظمة 

(تحلیل متغیرات حوكمة الموارد البشریة وتشخیصها-ثالثا المستشفیات االهلیة):
ــــــیالالفقــــــرةهتضــــــمن هــــــذت ــــــرات"تحل ــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین ازاء فقــــــرات متغی ــــــادئعامــــــا إلجاب مب

ــــــة علــــــى (حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة  ــــــى مســــــتوى المنظمــــــة المبحوث متغیــــــر الدراســــــة المســــــتقل) عل
المعـــــدل العـــــام للتوزیعـــــات التكراریـــــة واالوســـــاط الحســـــابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة :وفـــــق مـــــا یـــــأتي 

ــــــــر الدراســــــــة المســــــــتقل  ــــــــادئ ونســــــــبة االســــــــتجابة ومعامــــــــل االخــــــــتالف لمتغی حوكمــــــــة المــــــــوارد مب
ریة على مستوى المنظمة المبحوثة.البش

لفقـــــــــــــــــــــرات المقیـــــــــــــــــــــاسالدراســـــــــــــــــــــةتحلیـــــــــــــــــــــل إجابـــــــــــــــــــــات أفـــــــــــــــــــــراد عینـــــــــــــــــــــة 35)(جـــــــــــــــــــــداولال
(المستشفیات االهلیة))حوكمة الموارد البشریةمبادئ (

اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

التوجه االستراتیجي

X13640.0%3741.1%1314.4%44.4%00.0%4.16670.8380083.33%20.11%
X21516.7%4347.8%2426.7%77.8%11.1%3.71110.8772374.22%23.64%
X32325.6%3538.9%2730.0%44.4%11.1%3.83330.9025676.67%23.54%
X42224.4%3741.1%2325.6%66.7%22.2%3.78890.9656475.78%25.49%
X52730.0%3538.9%2224.4%55.6%11.1%3.91110.9318978.22%23.83%
X61718.9%3336.7%2426.7%1213.3%44.4%3.52221.0833570.44%30.76%
X72224.4%3336.7%2224.4%1011.1%33.3%3.67781.0687473.56%29.06%
X81718.9%3437.8%2224.4%1011.1%77.8%3.48891.1538469.78%33.07%

المؤشر 
%25.98%3.76250.9776675.25%22.2%77.8%2224.4%3640.0%2325.6الكلي

المساءلة

X13235.6%3741.1%1516.7%55.6%11.1%4.04440.9230080.89%22.82%
X21213.3%4145.6%3235.6%22.2%33.3%3.63330.8670072.67%23.86%
X32224.4%3842.2%2224.4%77.8%11.1%3.81110.9349076.22%24.53%
X41617.8%5055.6%1820.0%44.4%22.2%3.82220.8556276.44%22.39%
X51314.4%5055.6%2022.2%66.7%11.1%3.75560.8253275.11%21.98%
X62123.3%3741.1%1921.1%88.9%55.6%3.67781.0998273.56%29.90%
X7910.0%4246.7%2730.0%66.7%66.7%3.46670.9966269.33%28.75%
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X81718.9%3640.0%2224.4%1112.2%44.4%3.56671.0710771.33%30.03%
المؤشر 

%25.43%3.72220.9466774.44%33.3%66.7%2224.4%4145.6%1820.0الكلي

الشفافیة 

X13640.0%3437.8%1314.4%66.7%11.1%4.08890.9557081.78%23.37%
X21314.4%3943.3%2325.6%1314.4%22.2%3.53330.9852870.67%27.89%
X32022.2%3538.9%2730.0%66.7%22.2%3.72220.9601974.44%25.80%
X42022.2%3538.9%2224.4%910.0%44.4%3.64441.0738172.89%29.46%
X51921.1%3538.9%2831.1%66.7%22.2%3.70000.9534174.00%25.77%
X61516.7%3235.6%3134.4%910.0%66.7%3.52220.9969470.44%28.30%
X71011.1%3134.4%3437.8%1213.3%33.3%3.36670.9651267.33%28.67%
X81516.7%2730.0%3336.7%1112.2%44.4%3.42221.0491168.44%30.66%

المؤشر 
%27.38%3.62500.9924472.50%33.3%910.0%2628.9%3437.8%1820.0الكلي

تولید المعلومات

X13741.1%3741.1%1213.3%33.3%11.1%4.17780.8686583.56%20.79%
X21718.9%3741.1%2730.0%77.8%22.2%3.66670.9480973.33%25.86%
X32224.4%3538.9%2527.8%77.8%11.1%3.77780.9454575.56%25.03%
X41921.1%3235.6%2527.8%1213.3%22.2%3.60001.0364272.00%28.79%
X51516.7%3943.3%2224.4%88.9%66.7%3.54441.0826670.89%30.55%
X62123.3%3437.8%2628.9%77.8%22.2%3.72220.9833274.44%26.42%
X71820.0%3134.4%2932.2%1213.3%00.0%3.61110.9562972.22%26.48%
X81921.1%2628.9%3033.3%1112.2%44.4%3.50001.0939170.00%31.25%

المؤشر 
%26.74%3.70000.9893574.00%22.2%88.9%2426.7%3538.9%2123.3الكلي

اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة
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ف 

حرا
االن

اب
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ل ا
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م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

الكفاءة

X13842.2%3336.7%1314.4%33.3%33.3%4.11110.9993882.22%24.31%
X21921.1%3538.9%2730.0%77.8%22.2%3.68890.9673873.78%26.22%
X32628.9%2932.2%2426.7%1011.1%11.1%3.76671.0282575.33%27.30%
X41921.1%3842.2%2123.3%1112.2%11.1%3.70000.9766974.00%26.40%
X52022.2%2426.7%2831.1%1516.7%33.3%3.47781.1140369.56%32.03%
X61820.0%3134.4%2831.1%1011.1%33.3%3.56671.0391271.33%29.13%
X72022.2%2527.8%2527.8%1718.9%33.3%3.46671.1337569.33%32.70%

X81921.1%2730.0%2123.3%1314.4%10
11.1
%

3.35561.2747467.11%37.99%

المؤشر 
%29.29%3.64171.0666772.83%33.3%1112.2%2325.6%3134.4%2224.4الكلي

العدالة

X13538.9%2932.2%1516.7%77.8%44.4%3.93331.1297878.67%28.72%
X21718.9%3437.8%2527.8%1112.2%33.3%3.56671.0391271.33%29.13%
X32325.6%3033.3%2527.8%1011.1%22.2%3.68891.0455373.78%28.34%
X42022.2%2831.1%2527.8%1011.1%77.8%3.48891.1826969.78%33.90%
X588.9%4145.6%2426.7%1213.3%55.6%3.38891.0133367.78%29.90%
X61112.2%3640.0%2932.2%910.0%55.6%3.43331.0172768.67%29.63%
X71011.1%3842.2%2325.6%1415.6%55.6%3.37781.0555167.56%31.25%
X81415.6%3538.9%2224.4%1314.4%66.7%3.42221.1215768.44%32.77%

المؤشر 
%30.41%3.53751.0756070.75%55.6%1112.2%2325.6%3437.8%1718.9الكلي

االستجابة

X13235.6%4044.4%1112.2%66.7%11.1%4.06670.9216581.33%22.66%
X21314.4%3437.8%3336.7%88.9%22.2%3.53330.9265170.67%26.22%
X31921.1%3842.2%2325.6%77.8%33.3%3.70000.9994474.00%27.01%
X41718.9%2730.0%2831.1%1415.6%33.3%3.45561.0722369.11%31.03%
X51415.6%3336.7%2628.9%1314.4%44.4%3.44441.0611868.89%30.81%
X61617.8%3336.7%2831.1%66.7%77.8%3.50001.1041370.00%31.55%

المؤشر 
%28.04%3.61671.0141972.33%33.3%910.0%2527.8%3437.8%1921.1الكلي

المشاركة

X13033.3%3134.4%1718.9%88.9%44.4%3.83331.1243076.67%29.33%
X21415.6%3033.3%2932.2%1314.4%44.4%3.41111.0588868.22%31.04%
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X31718.9%2730.0%2932.2%1415.6%33.3%3.45561.0722369.11%31.03%
X41718.9%3336.7%2628.9%1314.4%11.1%3.57780.9941271.56%27.79%
X51718.9%3134.4%2831.1%88.9%66.7%3.50001.1041370.00%31.55%
X62022.2%3235.6%1820.0%1415.6%66.7%3.51111.1921570.22%33.95%
X71718.9%2831.1%2628.9%1415.6%55.6%3.42221.1315568.44%33.06%

المؤشر 
%31.07%3.53021.0967670.60%44.4%1213.3%2527.8%3033.3%1921.1الكلي

المؤشر 
العام

2022%3438%2427%910%33%3.64201.0199272.84%28.00%

).SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (إالمصدر : من 
ــــى وجــــود نســــبة اتفــــاق 35الجــــدول(تشــــیر معطیــــات  بــــین اجابــــات االفــــراد المبحــــوثین متوســــطة) ال

-X1التوجــــــه االســــــتراتیجي (بالبعــــــد االولتتمثــــــلالتــــــي حـــــول فقــــــرات حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة و 

X8) درجــــــة مــــــن بوجــــــود%) (اتفــــــق تمامــــــا، اتفــــــق) ممــــــا یــــــوحي 65.6) اذ بلغــــــت هــــــذه النســــــبة
) 3.7625االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (

درجــــة عــــدم االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد وبلغــــت) 0.97766واالنحــــراف المعیــــاري (
%) و 24.4الأتفــــــق، الأتفــــــق تمامــــــا) كمــــــا كانــــــت نســــــبة اجابــــــة (محایــــــد) ((%) 9.9المبحــــــوثین (

%) وبنســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة 25.98كانــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف (
مـــــــن الرابـــــــعمســـــــتوى ال%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بلـــــــغ 75.25المقیـــــــاس(

ــــاس ــــة المدركــــةمســــاحة المقی ــــاع مســــتوى الحال ــــل ارتف ــــي تؤشــــر ویمث ــــة هــــذا البعــــد بالنســــبة أالت همی
.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)العاملینلألفراد
ــــانيامــــا  ــــد الث ــــات فمــــن ابعــــاد حوكمــــة المــــوارد البشــــریة وهــــو المســــاءلة البع الجــــدول تشــــیر معطی

ـــــى وجـــــود نســـــبة اتفـــــاق  ـــــات االفـــــراد المبحـــــوثین (متوســـــطةكـــــذلك ال ) اذ بلغـــــت X1-X8بـــــین اجاب
ــــــوحي 65.6هــــــذه النســــــبة ( درجــــــة مــــــن االنســــــجام مــــــن بوجــــــود%) (اتفــــــق تمامــــــا، اتفــــــق) ممــــــا ی

) واالنحـــــــراف 3.7222جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (
درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین وبلغـــــت) 0.94667المعیــــاري (

%) و كانـــــت قیمــــــة 24.4الأتفـــــق، الأتفـــــق تمامــــــا) كمـــــا كانــــــت نســـــبة اجابـــــة (محایــــــد) ((%) 10(
ــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(25.43معامــــــــل االخــــــــتالف ( %) ممــــــــا 74.44%) وبنســــــــبة االســــــــتجابة ال

ـــــــغ  ـــــــل مـــــــن مســـــــاحة المقیـــــــاسالرابـــــــع مســـــــتوى الیعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قـــــــد بل ویمث
ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراد العـــــــاملأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لألف ینهمی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)
الجـــــدول تشـــــیر معطیــــات فبعـــــاد حوكمــــة المـــــوارد البشــــریة وهـــــو الشــــفافیة أمــــن البعـــــد الثالـــــثامــــا 

ــــــةكــــــذلك الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق  ) اذ بلغــــــت X1-X8بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبول
ــــــوحي 57.8هــــــذه النســــــبة ( درجــــــة مــــــن االنســــــجام مــــــن بوجــــــود%) (اتفــــــق تمامــــــا، اتفــــــق) ممــــــا ی
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) واالنحـــــــراف 3.6250جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (
نـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جاوبلغـــــت) 0.99244المعیــــاري (

ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 13.3( %) و كانـــــــت 28.9الأتف
%) 72.50%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(27.38قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (

ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالرابـــــعمســـــتوى الممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك المبحـــــوثین قـــــد بلـــــغ 
ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لالف د العـــــــاملینهمی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)
ــــد المعلومــــات أمــــن البعــــد الرابــــعامــــا  تشــــیر معطیــــات  فبعــــاد حوكمــــة المــــوارد البشــــریة وهــــو تولی

) اذ X1-X8بـــــین اجابـــــات االفـــــراد المبحـــــوثین (متوســـــطة) الـــــى وجـــــود نســـــبة اتفـــــاق 35الجـــــدول(
درجــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 62.2بلغــــت هــــذه النســــبة (

) واالنحـــــــراف 3.7000جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (
نـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جاوبلغـــــت) 0.98935المعیــــاري (

ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 11.1( %) و كانـــــــت 26.7الأتف
%) 74.00%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(26.74قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (

ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالرابـــــع مســـــتوى القـــــد بلـــــغ ممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك المبحـــــوثین
ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لالف د العـــــــاملینهمی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)
تشـــــــیر معطیـــــــات  فمـــــــن ابعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة وهـــــــو الكفـــــــاءة البعـــــــد الخـــــــامسامـــــــا 

) اذ X1-X8بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبولــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 35الجــــــدول(
درجــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 58.8بلغــــت هــــذه النســــبة (

) واالنحـــــــراف 3.6417جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (
نـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جاوبلغـــــت) 1.06667المعیــــاري (

ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 15.5( %) و كانـــــــت 25.6الأتف
%) 72.83%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(29.29قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (

ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالرابـــــع مســـــتوى القـــــد بلـــــغ ممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك المبحـــــوثین
ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لالف د العـــــــاملینهمی

.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)
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تشـــــــیر معطیـــــــات  فبعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة وهـــــــو العدالـــــــة أمـــــــن البعـــــــد الســـــــادسامـــــــا 
) اذ X1-X8بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبولــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 35الجــــــدول(

درجــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 56.6بلغــــت هــــذه النســــبة (
) واالنحـــــــراف 3.5375جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (

نـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جاوبلغـــــت) 1.07560المعیــــاري (
ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 17.8( %) و كانـــــــت 25.6الأتف

%) 70.75%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(30.41قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (
ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالرابـــــع مســـــتوى القـــــد بلـــــغ ممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك المبحـــــوثین

ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لالف د العـــــــاملینهمی
.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)

ــــــات  فبعــــــاد حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة وهــــــو االســــــتجابة أمــــــن البعــــــد الســــــابعامــــــا  تشــــــیر معطی
) اذ X1-X6بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبولــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 35الجــــــدول(

درجــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 58.9بلغــــت هــــذه النســــبة (
) واالنحـــــــراف 3.6167جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (

نـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جاوبلغـــــت) 1.01419المعیــــاري (
ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 13.3( %) و كانـــــــت 27.8الأتف

%) 72.33%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(28.04قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (
ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالرابـــــع مســـــتوى القـــــد بلـــــغ ممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك المبحـــــوثین

ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لالف د العـــــــاملینهمی
.في المنظمة المبحوثة(الكوادر الطبیة)

ـــــــامنامـــــــا  ـــــــد الث تشـــــــیر معطیـــــــات  فبعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة هـــــــو المشـــــــاركة أمـــــــن البع
) اذ X1-X7بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (مقبولــــــة) الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 35الجــــــدول(

درجــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 54.4بلغــــت هــــذه النســــبة (
) واالنحـــــــراف 3.5302جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (

نـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین درجـــــة عـــــدم االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جاوبلغـــــت) 1.09676المعیــــاري (
ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 17.7( %) و كانـــــــت 27.8الأتف

%) 70.60%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(31.07قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (
ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالرابـــــع مســـــتوى القـــــد بلـــــغ ممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك المبحـــــوثین

ـــــــاع مســـــــتوى الحالـــــــة المدركـــــــة ـــــــي تؤشـــــــر ارتف ـــــــراأالت ـــــــة هـــــــذا البعـــــــد بالنســـــــبة لالف د العـــــــاملینهمی
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عـــــن االبعـــــاد االخـــــرى هـــــذا البعـــــد ال تختلـــــف اهمیتـــــه و . فـــــي المنظمـــــة المبحوثـــــة(الكـــــوادر الطبیـــــة)
ــــــي المنظمــــــة  ــــــراد العــــــاملین ف ــــــدى االف ــــــة مــــــن جهــــــة معــــــدل االســــــتجابة ل مــــــع وجــــــود نســــــبة متقارب

المبحوثة.
االحتراق الوظیفي (المستشفیات االهلیة)ظاهرة تحلیل متغیرات -بعارا
ـــــــرةعـــــــرض ت ـــــــرات متغیـــــــر "تحلـــــــیالهـــــــذه الفق ـــــــراد المبحـــــــوثین ازاء فق ظـــــــاهرة عامـــــــا إلجابـــــــات االف

ــــــــوظیفي  ــــــــى مســــــــتوى المنظمــــــــة المتغیــــــــر التــــــــابع) المعتمــــــــد فــــــــي هــــــــذه الدر (االحتــــــــراق ال اســــــــة عل
للتوزیعــــــــات التكراریــــــــة واالوســــــــاط الحســــــــابیة المعــــــــدل العــــــــام :علــــــــى وفــــــــق مــــــــا یــــــــأتيالمبحوثــــــــة 

واالنحرافـــــات المعیاریـــــة ونســـــبة االســـــتجابة ومعامـــــل االخـــــتالف لمتغیـــــر الدراســـــة المعتمـــــد (التـــــابع) 
على مستوى المنظمة المبحوثة.

ــــــــــــــــــــة )36(جــــــــــــــــــــداولال ــــــــــــــــــــراد عین ــــــــــــــــــــات أف ــــــــــــــــــــل إجاب ــــــــــــــــــــاسالدراســــــــــــــــــــةتحلی ــــــــــــــــــــرات المقی لفق
)االحتراق الوظیفيظاهرة ((المستشفیات االهلیة)

اسم المتغیر

رمز المتغیر

بدائل االستجابة

بي
سا

الح
ط 

وس
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
االن

ابة
ستج

 اال
سبة

ن

الف
الخت

ل ا
عام

م

ال أتفق تماماال أتفقمحایدأتفقأتفق تماما

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

االجهاد االنفعالي

X14145.6%3134.4%1213.3%55.6%11.1%4.17780.9430783.56%22.57%
X22022.2%3235.6%2426.7%1415.6%00.0%3.64440.9978872.89%27.38%
X31516.7%3538.9%1921.1%1516.7%66.7%3.42221.1512468.44%33.64%
X41314.4%3437.8%2224.4%1415.6%77.8%3.35561.1447167.11%34.11%
X51213.3%3336.7%2224.4%1718.9%66.7%3.31111.1282366.22%34.07%
X61112.2%3437.8%1921.1%1820.0%88.9%3.24441.1737964.89%36.18%
X71516.7%2325.6%2527.8%1718.9%1011.1%3.17781.2414063.56%39.07%
X8910.0%3235.6%2224.4%1718.9%1011.1%3.14441.1761862.89%37.40%
X91617.8%2527.8%2123.3%1213.3%1617.8%3.14441.3538262.89%43.05%

المؤشر 
%33.67%3.40251.1455968.05%77.8%1415.6%2123.3%3134.4%1718.9الكلي

تبلد 
)

التجرد) المشاعر

X12022.2%2426.7%1314.4%1617.8%1718.9%3.15561.4449563.11%45.79%
X2910.0%2932.2%1820.0%2022.2%1415.6%2.98891.2586359.78%42.11%
X31213.3%3033.3%1718.9%1516.7%1617.8%3.07781.3258761.56%43.08%
X41921.1%2932.2%1921.1%1314.4%1011.1%3.37781.2770967.56%37.81%
X51718.9%2831.1%1921.1%1314.4%1314.4%3.25561.3202165.11%40.55%

المؤشر 
%41.79%3.17111.3253563.42%1415.6%1516.7%1718.9%2831.1%1617.8الكلي

تدني االنجاز الشخصي

X12730.0%2730.0%1011.1%1921.1%77.8%3.53331.3256370.67%37.52%
X21213.3%2123.3%2527.8%2224.4%1011.1%3.03331.2127660.67%39.98%
X31718.9%2022.2%1617.8%2628.9%1112.2%3.06671.3307161.33%43.39%
X41314.4%2224.4%1617.8%2730.0%1213.3%2.96671.2934659.33%43.60%
X51213.3%3538.9%1415.6%2224.4%77.8%3.25561.1951365.11%36.71%
X61921.1%2831.1%1921.1%1820.0%66.7%3.40001.2160068.00%35.76%
X72224.4%2831.1%1617.8%1718.9%77.8%3.45561.2645769.11%36.60%
X81718.9%3437.8%2022.2%1415.6%55.6%3.48891.1341969.78%32.51%

المؤشر 
%38.06%3.27501.2465665.50%88.9%2123.3%1718.9%2730.0%1718.9الكلي

المؤشر 
العام

1719%2932%1820%1719%910%3.28291.2391765.66%37.75%

).SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (إالمصدر: من 
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بـــــین اجابــــات االفـــــراد المبحـــــوثین مقبولـــــة) الــــى وجـــــود نســـــبة اتفــــاق 36تشــــیر معطیـــــات  الجـــــدول(
) اذ X1-X9االجهــــــــاد االنفعــــــــالي (بالبعــــــــد االولحــــــــول فقــــــــرات االحتــــــــراق الــــــــوظیفي والمتمثلــــــــة 

ـــــــوحي 53.3بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــبة ( ـــــــق) ممـــــــا ی ـــــــق تمامـــــــا، اتف ـــــــة مـــــــن بوجـــــــود%) (اتف درجـــــــة قلیل
) 3.4025االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (

االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد عــــدم درجــــة وبلغــــت) 1.14559واالنحــــراف المعیــــاري (
ـــــد) (الأتفـــــق، الأتفـــــق تمامـــــا) كمـــــا (%) 23.4المبحـــــوثین ( ـــــة (محای ـــــت نســـــبة اجاب %) و 23.3كان

%) وبنســــــــــــــــبة االســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة 33.67كانــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف (
مـــــــن الثالـــــــثمســـــــتوى ال%) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین قــــــد بلـــــــغ 68.05المقیــــــاس(

ــــــاس ــــــة المدركــــــةمســــــاحة المقی ــــــل المســــــتوى المتوســــــط للحال ــــــة) وعــــــدم ویمث ــــــدى ( الكــــــوادر الطبی ل
.في المنظمة المبحوثةوضعهمالرضا عن

ــــد المشــــاعر البعــــد الثــــانيامــــا  ــــراق الــــوظیفي وهــــو تبل ــــات فمــــن ابعــــاد االحت الجــــدول تشــــیر معطی
) اذ بلغــــــت X1-X5بــــــین اجابــــــات االفــــــراد المبحــــــوثین (ضــــــعیفةكــــــذلك الــــــى وجــــــود نســــــبة اتفــــــاق 

درجــــة  قلیلــــة مــــن االنســــجام مــــن بوجــــود%) (اتفــــق تمامــــا، اتفــــق) ممــــا یــــوحي 48.9هــــذه النســــبة (
) واالنحـــــــراف 3.1711جانـــــــب االفـــــــراد المبحـــــــوثین تجـــــــاه هـــــــذا البعـــــــد اذ بلـــــــغ الوســـــــط الحســـــــابي (

االنســـــجام لهـــــذا البعـــــد مـــــن جانـــــب االفـــــراد المبحـــــوثین عـــــدم درجـــــة وبلغـــــت) 1.32535المعیــــاري (
ـــــــق، الأتفـــــــق تمامـــــــا) كمـــــــا كانـــــــت نســـــــبة اجابـــــــة (محایـــــــد) ((%) 32.2( انـــــــت %) و ك18.9الأتف

%) 63.42%) وبنســــــــبة االســـــــتجابة الــــــــى مســــــــاحة المقیــــــــاس(41.79قیمـــــــة معامــــــــل االخــــــــتالف (
ویمثـــــل مـــــن مســـــاحة المقیـــــاسالثالـــــث مســـــتوى القـــــد بلـــــغ المبحـــــوثین ممـــــا یعنـــــي ان مســـــتوى ادراك

فــــــي لـــــدى ( الكــــــوادر الطبیـــــة) وعــــــدم الرضـــــا عــــــن وضـــــعهمالمســـــتوى المتوســــــط للحالـــــة المدركــــــة
.المنظمة المبحوثة

تشـــیر معطیــــات  فمــــن ابعـــاد االحتــــراق الـــوظیفي وهـــو تــــدني االنجـــاز الشخصــــي البعــــد الثالـــثامـــا 
) اذ X1-X8بـــــین اجابـــــات االفـــــراد المبحـــــوثین (ضـــــعیفةالجـــــدول كـــــذلك الـــــى وجـــــود نســـــبة اتفـــــاق 

ـــــــوحي 48.9بلغـــــــت هـــــــذه النســـــــبة ( ـــــــق) ممـــــــا ی ـــــــق تمامـــــــا، اتف ـــــــة مـــــــن درجـــــــة بوجـــــــود%) (اتف قلیل
) 3.2750المبحـــــوثین تجـــــاه هـــــذا البعـــــد اذ بلـــــغ الوســـــط الحســـــابي (االنســـــجام مـــــن جانـــــب االفـــــراد 

االنســــجام لهــــذا البعــــد مــــن جانــــب االفـــــراد عــــدمدرجــــةوبلغــــت) 1.24656واالنحــــراف المعیــــاري (
ـــــد) ((%) 32.2المبحـــــوثین ( ـــــة (محای ـــــت نســـــبة اجاب %) و 18.9الأتفـــــق، الأتفـــــق تمامـــــا) كمـــــا كان

الســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــى مســــــــــــــــاحة %) وبنســــــــــــــــبة ا38.06كانــــــــــــــــت قیمــــــــــــــــة معامــــــــــــــــل االخــــــــــــــــتالف (
مـــــــن الثالـــــــث مســـــــتوى القــــــد بلـــــــغ %) ممـــــــا یعنـــــــي ان مســـــــتوى ادراك المبحـــــــوثین65.50المقیــــــاس(
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ــــــاس ــــــة المدركــــــةمســــــاحة المقی ــــــل المســــــتوى المتوســــــط للحال ــــــة) وعــــــدم ویمث ــــــدى ( الكــــــوادر الطبی ل
.في المنظمة المبحوثةالرضا عن وضعهم

:نتائجهاةومناقش: اختبار فرضیات الدراسةالمحور الثاني
ـــــات ـــــي اعتمـــــدتها الدراســـــة لتفســـــیر العالق ـــــداني للفرضـــــیات الت ـــــل المی یتضـــــمن هـــــذا المحـــــور التحلی

بــــــــــین متغیــــــــــرات الدراســـــــــــة والتحقــــــــــق مــــــــــن ســــــــــریان مخططهــــــــــا الفرضـــــــــــي(االرتبــــــــــاط واالثــــــــــر) 
وبموجب الفقرات االتیة:(للمستشفیات الحكومیة والمستشفیات االهلیة)

:(المستشفیات الحكومیة)اوال: اختبار فرضیات االرتباط
حوكمـــــة مبـــــادئ تهـــــتم هـــــذه الفقـــــرة بدراســـــة قـــــوة واتجـــــاه عالقـــــات االرتبـــــاط بـــــین المتغیـــــر المســـــتقل (

ـــــــابع ( ـــــــر الت ـــــــوظیفي) إذ اعتمـــــــد الباحـــــــث ظـــــــاهرة المـــــــوارد البشـــــــریة) والمتغی ـــــــراق ال معامـــــــل االحت
ــــــــاط  ــــــــى ومــــــــایتفرع عنهــــــــا مــــــــن فرضــــــــیبیرســــــــون االرتب ات الختبــــــــار الفرضــــــــیات الرئیســــــــة االول

فرعیـــــــــة،النها االداة االحصـــــــــائیة المناســـــــــبة للتعـــــــــرف علـــــــــى عالقـــــــــات االرتبـــــــــاط بـــــــــین متغیـــــــــرات 
الدراســــــة ذات البیانــــــات الوصــــــفیة، وســــــیتم التحقــــــق مــــــن مــــــدى صــــــحة تلــــــك الفرضــــــیات وتبعاتهــــــا 

:مایأتيبحسب 
حوكمـــــة المــــــوارد البشــــــریة بداللــــــة مبــــــادئ تحلیـــــل نتــــــائج عالقــــــات االرتبـــــاط بــــــین -أ

( المستوى الكلي)االحتراق الوظیفي.ظاهرة متغیراتها 
 االحتـــراق ظـــاهرة فـــيحوكمـــة المـــوارد البشـــریة مبـــادئ الفرضـــیة الرئیســـة األولـــى : عالقـــة

.الوظیفي
مجتمعــــة) فــــي الحــــد (حوكمــــة المــــوارد البشــــریة مبــــادئ ) نتــــائج عالقــــة االرتبــــاط بــــین 37الجــــدول (

مجتمعة) على المستوى العام.(من االحتراق الوظیفي 
الوظیفياالحتراق

حوكمة الموارد البشریة

معامل 
االرتباط

Tمستوى المعنویة
Sig الجدولیةالمحسوبة

0.2602.5261.9900.031

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df =88
)SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات (إالمصدر: من 

بــــین حوكمــــة )بیرســــونمعامــــل االرتبــــاط () ان قیمــــة 37الجــــدول (وضــــحت النتــــائج المبینــــة فــــي أ
ــــــــــــــوظیفي بلغــــــــــــــت ( ــــــــــــــى االحتــــــــــــــراق ال ــــــــــــــة ) وهــــــــــــــي عالقــــــــــــــة 0.260المــــــــــــــوارد البشــــــــــــــریة عل دال

بعــــــد اختبارهــــــا باالختبــــــار التــــــائي الخــــــاص لداللــــــة معامــــــل االرتبــــــاط اذ بلغــــــت (موجبة)احصــــــائیة
) بمســـــتوى 1.990(التـــــي تبلـــــغ) وهـــــي اكبـــــر مـــــن القیمـــــة الجدولیـــــة 2.526) المحســـــوبة (tقیمـــــة (
یبـــــرهن قـــــوة العالقـــــة بـــــین ممـــــا. ممـــــا یـــــدل علـــــى معنویتهـــــا، )88) ودرجـــــة الحریـــــة (0.05داللـــــة (
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المتغیـــــرین كمـــــا ترشـــــد هـــــذه النتیجـــــة الـــــى انـــــه كلمـــــا اهتمـــــت المنظمـــــة المبحوثـــــة بحوكمـــــة المـــــوارد 
ــــوظیفيالبشــــریة اســــهم  ــــراق ال ــــي الحــــد مــــن االحت ــــك ف ــــذا، ذل ــــة علنافــــأن النتیجــــة ســــتجل ــــول عالق قب
ــــاط الرئیســــ ــــت تــــنص علــــىاالرتب ــــة بــــین حوكمــــة المــــوارد (:ة التــــي كان توجــــد عالقــــة ارتبــــاط معنوی

یدل على قبولها.مماالبشریة وبین االحتراق الوظیفي) 
بین مبادئ حوكمة المـوارد البشـریة (منفـردة) فـي الحـد مـن تحلیل نتائج عالقات االرتباط - ب

)البعادامستوى(وى المنظمة المبحوثة.االحتراق الوظیفي (مجتمعة) على مست
 االحتــراق فـيالفرضـیات الفرعیـة الثمانیـة: عالقـة كــل بعـد مـن أبعـاد حوكمــة المـوارد البشـریة

الوظیفي .
انفــــــرادا) فــــــي الحــــــد مــــــن () نتــــــائج عالقــــــة االرتبــــــاط  بــــــین حوكمــــــة المـــــوارد البشــــــریة 38الجـــــدول (

مجتمعة).(االحتراق الوظیفي 
االحتراق الوظیفي

أبعاد  حوكمة الموارد البشریة

معامل 
االرتباط
بیرسون

T مستوى
المعنویة

Sig

الجدولیةالمحسوبة

0.2802.7361.9900.037التوجه االستراتیجي

0.2502.4221.9900.033المساءلة

0.2102.0151.9900.029الشفافیة

0.2302.2171.9900.031المعلوماتتولید

0.2702.6311.9900.034الكفاءة

0.2402.3191.9900.035العدالة

0.2202.1161.9900.038االستجابة

0.2502.4221.9900.034المشاركة

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df =88
)SPSSمخرجات برنامج (عداد الباحث باالعتماد على إالمصدر: من 

انفـــــــرادا) بوصـــــــفها (نتـــــــائج عالقـــــــة االرتبـــــــاط بـــــــین مبـــــــادئ حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة لكـــــــل بعـــــــد 
متغیـــــر مســـــتجیب، وكمـــــا ألنهـــــامجتمعـــــة) (متغیـــــرات مســـــتقلة فـــــي الحـــــد مـــــن االحتـــــراق الـــــوظیفي 

یلي:
ــــین بعــــد التوجــــه االســــترات-1 ــــوظیفيالعالقــــة ب ــــراق ال ــــي الحــــد مــــن االحت : ســــجلت یجي ف

ذي داللـــــة معنویـــــة لبعـــــد التوجـــــه االســـــتراتیجي فـــــي الحـــــد مـــــن عالقـــــة) وجـــــود 38الجـــــدول (نتـــــائج 
ـــــــر  وهـــــــي عالقـــــــة دالـــــــة )0.280قیمـــــــة معامـــــــل االرتبـــــــاط بیرســـــــون (إذ بلغـــــــت اق الـــــــوظیفياالحت

ــــــة معامــــــل االرتبــــــاط إذ بلغــــــت ــــــار التــــــائي الخــــــاص لدالل القیمــــــة احصــــــائیة بعــــــد اختبارهــــــا باالختب
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) اذ یالحـــــظ انهـــــا اكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا 2.736لمنظمـــــة المبحوثـــــة () علـــــى مســـــتوى اtالمحســـــوبة ل (
ــــــــغالجدولیــــــــة  حجــــــــم و ) 88درجــــــــة حریــــــــة (و ) 0.05) عنــــــــد مســــــــتوى معنویــــــــة (1.990(التــــــــي تبل

ـــــة ( ـــــى اهمیـــــة هـــــذا البعـــــد 90العین یـــــوحي و(الكـــــوادر الطبیـــــة)الفـــــراد العـــــاملینل)، ممـــــا یـــــدل عل
تـــــدعونا هـــــذه النتیجـــــة الـــــى قبـــــول الفرضـــــیة ، لـــــذا هتمـــــام بـــــه الـــــى ضـــــرورة تعزیـــــز هـــــذا البعـــــد واال

وجــــود عالقــــة ارتبــــاط معنویــــة بــــین بعــــد التوجــــه االســــتراتیجي (: ولــــى التــــي تــــنص علــــىالفرعیــــة األ
ـــــوظیفي) و  ـــــراق ال ـــــقفـــــي الحـــــد مـــــن االحت ـــــي تنبث ـــــول هـــــذه ئیســـــعـــــن الفرضـــــیة الر الت ـــــى، وقب ة االول

الفرضیة.
ـــین بعـــد المســـا-2 ـــراق العالقـــة ب ـــوظیفيءلة فـــي الحـــد مـــن االحت : ســـجلت نتـــائج الجـــدول ال
ــــــة) وجــــــود 38( ــــــر عالق ــــــي الحــــــد مــــــن االحت ــــــة لبعــــــد المســــــاءلة ف ــــــة معنوی ــــــوظیفي ذي دالل إذ اق ال

ــــــة احصــــــائیة بعــــــد اختبارهــــــا )0.250قیمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط بیرســــــون (بلغــــــت  وهــــــي عالقــــــة دال
علـــــــى ) tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باالختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل االرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

التــــــي تبلــــــغ) اذ یالحــــــظ انهــــــا اكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة 2.422(نظمــــــة المبحوثــــــة مســــــتوى الم
ــــــة (1.990( ــــــة (و ) 0.05) عنــــــد مســــــتوى معنوی ــــــة (و ) 88درجــــــة حری ــــــدل 90حجــــــم العین )، ممــــــا ی

لـــــذا فــــي المنظمــــة المبحوثــــة. (الكــــوادر الطبیــــة)فــــراد العــــاملینلألومــــدى اهمیتهــــا علــــى معنویتهــــا 
ـــــولســـــتقودنا ـــــى قب ـــــىهـــــذه النتیجـــــة ال ـــــنص عل ـــــي ت ـــــة الت وجـــــود عالقـــــة (: الفرضـــــیة الفرعیـــــة الثانی

عـــــــن التـــــــي تنبثـــــــقارتبـــــــاط معنویـــــــة بـــــــین بعـــــــد المســـــــاءلة فـــــــي الحـــــــد مـــــــن االحتـــــــراق الـــــــوظیفي) و 
الفرضیة الرئیسیة االولى، وقبول هذه الفرضیة.

ـــد الشـــفا-3 ـــین بع ـــة ب ـــوظیفيالعالق ـــراق ال ـــي الحـــد مـــن االحت ســـجلت نتـــائج الجـــدول :فیة ف
ــــــر عالقــــــة) وجــــــود 38( ــــــة لبعــــــد الشــــــفافیة فــــــي الحــــــد مــــــن االحت ــــــة معنوی ــــــوظیفيذي دالل إذ ، اق ال

ــــــة احصــــــائیة بعــــــد اختبارهــــــا )0.210بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط بیرســــــون ( وهــــــي عالقــــــة دال
) علـــــــى tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باالختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل االرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة یل) اذ 2.015مســــــتوى المنظمــــــة المبحوثــــــة ( ــــــي تبلــــــغحــــــظ انهــــــا اكب الت
ــــــــة (1.990( ــــــــد مســــــــتوى معنوی )،  وهــــــــذا 90) وحجــــــــم العینــــــــة (88) ودرجــــــــة حریــــــــة (0.05) عن

یؤكــــد علـــــى ان هـــــذا البعـــــد یحتـــــاج الـــــى اهتمـــــام اكثــــر مـــــن المنظمـــــة المبحوثـــــة. ومـــــن هنـــــا ســـــوف 
:ة االولـــــى التـــــي تـــــنص علـــــىعـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــالتـــــي تنبثـــــقنقبـــــل الفرضـــــیة الفرعیـــــة الثالثـــــة 

والتــــــي وجــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط معنویــــــة بــــــین بعــــــد الشــــــفافیة فــــــي الحــــــد مــــــن االحتــــــراق الــــــوظیفي) (
ة االولى، وقبول هذه الفرضیة.عن الفرضیة الرئیستنبثق
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ـــد المعلو -4 ـــد تولی ـــین بع ـــة ب ـــوظیفيالعالق ـــراق ال ـــي الحـــد مـــن االحت ـــات ف ـــائج م : ســـجلت نت
اق ذي داللــــة معنویــــة لبعـــــد تولیــــد المعلومــــات فـــــي الحــــد مــــن االحتـــــر عالقـــــة) وجــــود 38الجــــدول (
وهـــــي عالقـــــة دالـــــة احصـــــائیة بعـــــد )0.230إذ بلغـــــت قیمـــــة معامـــــل االرتبـــــاط بیرســـــون (الـــــوظیفي 

ـــــاط إذ بلغـــــت ـــــة معامـــــل االرتب ـــــائي الخـــــاص لدالل ـــــار الت ) tالقیمـــــة المحســـــوبة ل (اختبارهـــــا باالختب
ــــى مســــتوى المنظمــــة المبحوثــــة  ) اذ یالحــــظ انهــــا اكبــــر مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة والبالغــــة 2.217(عل

ـــــة (1.990( ـــــد مســـــتوى معنوی ـــــة (0.05) عن ـــــة (88) ودرجـــــة حری ـــــوحي 90) وحجـــــم العین )، ممـــــا ی
ـــــه ـــــز هـــــذا البعـــــد واالهتمـــــام ب ـــــى ضـــــرورة تعزی ـــــول الفرضـــــال ـــــى قب ـــــدعونا هـــــذه النتیجـــــة ال ـــــذا ت یة ، ل

تولیـــــد المعلومـــــاتوجـــــود عالقـــــة ارتبـــــاط معنویـــــة بـــــین بعـــــد (: لتـــــي تـــــنص علـــــىالفرعیـــــة الرابعـــــة ا
ـــــوظی ـــــراق ال ـــــقفي) و فـــــي الحـــــد مـــــن االحت ـــــي تنبث ـــــول هـــــذه ة األعـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــالت ـــــى، وقب ول

الفرضیة.
ســــجلت نتــــائج الجــــدول :اءة فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفيالعالقــــة بــــین بعــــد الكفــــ-5
إذ بلغــــــت قیمــــــة اق ذي داللــــــة معنویــــــة لبعــــــد الكفــــــاءة فــــــي الحــــــد مــــــن االحتــــــر عالقــــــة) وجــــــود 38(

ـــــــاط بیرســـــــون ( ـــــــار )0.270معامـــــــل االرتب ـــــــة احصـــــــائیة بعـــــــد اختبارهـــــــا باالختب ـــــــة دال وهـــــــي عالق
) علــــــــى مســــــــتوى tالقیمــــــــة المحســــــــوبة ل (التــــــــائي الخــــــــاص لداللــــــــة معامــــــــل االرتبــــــــاط إذ بلغــــــــت

) 1.990(التــــــي تبلــــــغمــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة ) اذ یلحــــــظ انهــــــا اكبــــــر2.631(المنظمــــــة المبحوثــــــة 
)،  ممــــــــا یــــــــدل علــــــــى 90) حجــــــــم العینــــــــة (88) درجــــــــة حریــــــــة (0.05عنــــــــد مســــــــتوى معنویــــــــة (

. منظمــــة المبحوثــــة ومــــدى اهمیتهــــا لهـــــمفــــي ال(الكــــوادر الطبیــــة)معنویتهــــا لــــدى االفــــراد العــــاملین
وجــــــود (: تــــــنص علــــــىالتــــــي ى قیــــــول الفرضــــــیة الفرعیــــــة الخامســــــة هــــــذه النتیجــــــة الــــــلــــــذا ســــــتقودنا

عـــــن التـــــي تنبثـــــقعالقـــــة ارتبـــــاط معنویـــــة بـــــین بعـــــد الكفـــــاءة فـــــي الحـــــد مـــــن االحتـــــراق الـــــوظیفي) و 
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األالفرضیة الرئیس

ســــجلت نتــــائج الجــــدول :الــــة فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفيالعالقــــة بــــین بعــــد العد-6
إذ بلغــــــت قیمــــــة ذي داللــــــة معنویــــــة لبعــــــد العدالــــــة فــــــي الحــــــد مــــــن االحتــــــراق عالقــــــة) وجــــــود 38(

ـــــــاط بیرســـــــون ( ـــــــار )0.240معامـــــــل االرتب ـــــــة احصـــــــائیة بعـــــــد اختبارهـــــــا باالختب ـــــــة دال وهـــــــي عالق
) علــــــــى مســــــــتوى tالقیمــــــــة المحســــــــوبة ل (التــــــــائي الخــــــــاص لداللــــــــة معامــــــــل االرتبــــــــاط إذ بلغــــــــت

) 1.990(التــــــي تبلــــــغظ انهــــــا اكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة حــــــ) اذ یل2.319(المنظمــــــة المبحوثــــــة 
ــــد مســــتوى معنویــــة ( ، لــــذا )، ومــــدى اهمیتهــــا لهــــم90) حجــــم العینــــة (88) درجــــة حریــــة (0.05عن

وجـــــود عالقـــــة (: یة الفرعیـــــة السادســـــة التـــــي تـــــنص علـــــىتـــــدعونا هـــــذه النتیجـــــة الـــــى قبـــــول الفرضـــــ
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عــــن الفرضــــیة التــــي تنبثــــقالــــوظیفي) و ارتبــــاط معنویــــة بــــین بعــــد العدالــــة فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق 
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األالرئیس

: ســــجلت نتــــائج الجــــدول فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفياالســــتجابةالعالقــــة بــــین بعــــد -7
إذ اق الــــــوظیفي ذي داللــــــة معنویــــــة لبعــــــد االســــــتجابة فــــــي الحــــــد مــــــن االحتــــــر عالقــــــة) وجــــــود 38(

ــــــة احصــــــائیة بعــــــد اختبارهــــــا )0.220بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط بیرســــــون ( وهــــــي عالقــــــة دال
) علـــــــى tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باالختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل االرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة ) اذ یل2.116(مســــــتوى المنظمــــــة المبحوثــــــة  ــــــي تبلــــــغحــــــظ انهــــــا اكب الت
ــــــة (1.990( ــــــد مســــــتوى معنوی ــــــة (0.05) عن ــــــة () حجــــــم 88) درجــــــة حری ــــــوحي 90العین )، ممــــــا ی

الــــــى ضــــــرورة تعزیــــــز هــــــذا البعــــــد واالهتمــــــام بــــــه ویحتــــــاج الــــــى دعــــــم مــــــن المنظمــــــة للحــــــد مـــــــن 
ـــــى قبـــــول الفرضـــــاالحتـــــراق ـــــدعونا هـــــذه النتیجـــــة ال ـــــذا ت ـــــى، ل ـــــنص عل ـــــي ت ـــــة الســـــابعة الت : یة الفرعی

ـــــــي الحـــــــد مـــــــن االحتـــــــراق الـــــــوظی( ـــــــین بعـــــــد  االســـــــتجابة ف ـــــــاط معنویـــــــة ب في) وجـــــــود عالقـــــــة ارتب
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األقة عن الفرضیة الرئیسوالمنبث

ـــو -8 ـــراق ال ـــین بعـــد المشـــاركة فـــي الحـــد مـــن االحت ـــة ب ســـجلت نتـــائج الجـــدول :ظیفيالعالق
ــــــة لبعــــــد عالقــــــة) وجــــــود 38( ــــــة معنوی ــــــر المشــــــاركةذي دالل ــــــوظیفي فــــــي الحــــــد مــــــن االحت إذ اق ال

ــــــة احصــــــائیة بعــــــد اختبارهــــــا )0.250بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط بیرســــــون ( وهــــــي عالقــــــة دال
) علـــــــى tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باالختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل االرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

الـــــــت تبلـــــــغحـــــــظ انهـــــــا اكبــــــر مـــــــن قیمتهـــــــا الجدولیـــــــة ) اذ یل2.422(مســــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة 
ـــــــة (1.990( ـــــــد مســـــــتوى معنوی ـــــــة (0.05) عن ـــــــة (88) درجـــــــة حری ـــــــدل )،90) حجـــــــم العین ممـــــــا ی

ــــراد العــــاملین ــــى معنویتهــــا لــــدى االف ــــة)عل فــــي المنظمــــة المبحوثــــة ومــــدى اهمیتهــــا (الكــــوادر الطبی
وجـــــود : (التـــــي تـــــنص علـــــىالثامنــــةالفرعیـــــة ، لـــــذا تـــــدعونا هـــــذه النتیجــــة الـــــى قبـــــول الفرضـــــیة لهــــم

عــــن التــــي تنبثــــقعالقــــة ارتبــــاط معنویــــة بــــین بعــــد المشــــاركة فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفي) و 
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األالفرضیة الرئیس

ثانیا: إختبار فرضیات األثر (المستشفیات الحكومیة): 
لمتغیـــــرات الدراســـــة المســـــتقلة وأبعادهـــــا فـــــي لتعـــــرف علـــــى عالقـــــات األثـــــرفـــــي هـــــذه الفقـــــرة ســـــیتم ا

المتغیــــــــر المعتمــــــــد علــــــــى وفــــــــق مانصــــــــت إلیــــــــه الفرضــــــــیة الرئیســــــــة الثانیــــــــة والفرعیــــــــة وســــــــیجري 
إختبارهـــــا تباعـــــا وفـــــق مـــــاورد فـــــي المخطـــــط الدراســـــة الفرضـــــي، فقـــــد أســـــتعملت األداة األحصـــــائیة 
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مـــــــن مـــــــدى صـــــــحة المناســـــــبة لـــــــذلك ألتـــــــي تتمثـــــــل بمعامـــــــل األنحـــــــدار البســـــــیط إذ ســـــــیتم التحقـــــــق
فرضیة األثر الرئیسة والفرعیة بحسب الفقرات األتیة:

بـــین متغیــــري الدراســـة (المســــتقل والمعتمـــد) (المستشــــفیات ثــــراأل تحلیـــل نتــــائج عالقـــات -أ
:(المستوى الكلي) وتتضمنالحكومیة)

االحتــــــراق فــــــيلفرضــــــیة الرئیســــــة الثانیــــــة: عالقــــــة األثــــــر لحوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة ا
.الوظیفي

واالحتراق الوظیفيالموارد البشریةحوكمة ما بین (األثر)نتشاري للعالقةالشكل األ یوضح)18(الشكل
ــــین األمــــن مالحظــــة الشــــكل  حتــــراق الــــوظیفي وحوكمــــة المــــوارد البشــــریة أعــــاله نجــــد ان العالقــــة ب

هي عالقة غیر خطیة ومن الدرجة الثانیة (تربیعیة).
المتغیــــــر المســــــتقل) فــــــي () نتــــــائج العالقــــــة التأثیریــــــة بــــــین حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة 39الجــــــدول (

).لعینة الدراسة(المتغیر التابع) على المستوى العام(حتراق الوظیفي الحد من األ
الوظیفي  االحتراق 

حوكمة الموارد 
البشریة

التأثیر
R²

F مستوى
المعنویة Β0Β1B2الجدولیةالمحسوبة

7.219
(0.000)**

-2.399
(0.000)**

0.375
(0.000)**0.188.7523.9670.000

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df = (1 , 88)
)(SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج إالمصدر: من 

Y=a+ b1Xi1 +b2Xi12

Y=7.219 - 2.399 Xi1+0.375Xi12
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ــــــي الجــــــدول (أ ــــــة ف ــــــائج المبین ــــــة لحوكمــــــة 39شــــــارت النت ــــــة معنوی ــــــأثیر ذي دالل ) وجــــــود ت
ــــــى المســــــتوى العــــــام األفــــــيالمــــــوارد البشــــــریة  ــــــوظیفي عل ــــــت حتــــــراق ال للمنظمــــــة المبحوثــــــة، إذ كان

) عنـــــد 3.967علـــــى مـــــن القیمـــــة الجدولیـــــة لهـــــا والبالغـــــة (أ) وهـــــي 8.752) المحســـــوبة (Fقیمـــــة (
ـــــــة ( ـــــــة (0.05مســـــــتوى معنوی ـــــــي حری ـــــــین مـــــــدى 1,88) ودرجت ـــــــة وجـــــــود حوكمـــــــة أ)، ممـــــــا یب همی

حتـــــراق الـــــوظیفي فـــــي المنظمـــــة المبحوثـــــة، مـــــن ناحیـــــة اخـــــرى المـــــوارد البشـــــریة فـــــي الحـــــد مـــــن األ
ـــــــ ـــــــد (فق ـــــــغ معامـــــــل التحدی ـــــــى ان دور حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة R²()0.18د بل ) ممـــــــا یشـــــــیر ال

ختالفـــــــــات او التـــــــــأثیرات الحاصـــــــــلة فـــــــــي الحـــــــــد مـــــــــن االحتـــــــــراق %) مـــــــــن األ18اســــــــهم وفســـــــــر (
نهـــــا غیـــــر داخلـــــة إالـــــوظیفي، ویعـــــود البـــــاقي الـــــى متغیـــــرات عشـــــوائیة ال یمكـــــن الســـــیطرة علیهـــــا او 

ـــــین للنمـــــوذج التربیعـــــيوبلغـــــت قـــــیم معـــــامالت االنحـــــدارســـــاس،نحـــــدار مـــــن األنمـــــوذج األإفـــــي  ب
ـــــــــــــوظیفي (حوكمـــــــــــــة المـــــــــــــوارد البشـــــــــــــریة مـــــــــــــع األ ) 0.375) و(2.399-و(7.219)حتـــــــــــــراق ال

ـــــد اختبارهـــــا األ ـــــار اظهـــــرت عن ـــــى وجـــــود Tختب ـــــة إحصـــــائیة عالیـــــة وهـــــذا یـــــدل عل بأنهـــــا ذات دالل
ســـــیتم قبـــــول فرضـــــیة الدراســـــة حتـــــراق الـــــوظیفي، لـــــذا األفـــــيثـــــر بـــــین حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة األ

ثیر ذو داللـــــة معنویـــــة بـــــین حوكمـــــة المـــــوارد أالرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي كانـــــت تـــــنص علـــــى: (یوجـــــد تـــــ
.حتراق الوظیفي على المستوى العام للدراسة) مما یوحي بقبولهاالبشریة وبین األ

العالقـــــة التأثیریـــــة البعـــــاد حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة (منفـــــردة) فـــــي الحـــــد مـــــن تحلیـــــل -ب
حتراق الوظیفي (مجتمعة).األ
 حتــــراق األفــــيالفرضـــیات الفرعیــــة الثمانیــــة: أثــــر كــــل بعــــد مـــن حوكمــــة المــــوارد البشــــریة

.(المستوى االبعاد)الوظیفي
ـــــــردة) فـــــــي الحـــــــد مـــــــن )40الجـــــــدول ( العالقـــــــة التأثیریـــــــة البعـــــــاد حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة (منف

حتراق الوظیفي (مجتمعة). األ
االحتراق الوظیفي

أبعاد  حوكمة
الموارد البشریة

التأثیر
R²

F مستوى
المعنویة

Β0Β1B2
الجدولیةالمحسوبة

7.522التوجه االستراتیجي
(0.000)*

-2.431
(0.002)*

0.363
(0.003)

0.136.2013.9670.003

6.658المساءلة
(0.000)*

-2.005
(0.011)*

0.325
(0.009)

0.154.5473.9670.033

6.772الشفافیة
(0.000)*

-2.197
(0.004)*

0.365
(0.003)

0.115.0983.9670.038

7.249تولید المعلومات
(0.000)*

-2.323
(0.001)*

0.361
(0.001)

0.106.1233.9670.003

3.1420.4800.105.9633.9670.034-8.457الكفاءة
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(0.000)*(0.001)*(0.002)

6.60العدالة
(0.000)*

-2.286
(0.004)*

0.351
(0.006)

0.94.8203.9670.031

7.587االستجابة
(0.000)*

-2.737
(0.000)*

0.435
(0.000)

0.127.0883.9670.001

6.538المشاركة
(0.000)*

-2.075
(0.003)*

0.319
(0.004)

0.94.9033.9670.010
1.

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df = (1 , 88)
).SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (إالمصدر : من 

ــــأثیر بُ -1 ــــن األت ــــي الحــــد م ــــوظیفيعــــد التوجــــه االســــتراتیجي ف : ســــجلت نتــــائج حتــــراق ال
عــــــــد التوجــــــــه االســــــــتراتیجي فــــــــي الحــــــــد مــــــــن ) وجــــــــود تــــــــأثیر ذي داللــــــــة معنویــــــــة لبُ 40الجــــــــدول (

) علــــــــى مســـــــتوى المنظمــــــــة F(ـم هـــــــذا التـــــــأثیر القیمــــــــة المحســـــــوبة لـــــــحتـــــــراق الـــــــوظیفي، ویــــــــدعاأل
) 3.967كبــــــر مـــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة والبالغــــــة (أحـــــظ انهــــــا لذ یإ) 6.201(المبحوثـــــة التــــــي بلغــــــت 

ـــــــة ( ـــــــد مســـــــتوى معنوی ـــــــة (0.05عن ـــــــي الحری ـــــــة ضـــــــرورة 1,88)) ودرجت ـــــــى المنظمـــــــة المبحوث وعل
وبلغــــت، حتــــراق الــــوظیفي فــــي المنظمــــةمــــن األن تــــأثیر فــــي الحــــدعــــد لمــــا لــــه مــــهتمــــام بهــــذا البُ األ

عـــــــد التوجـــــــه یعنـــــــي ان بُ ممـــــــا ) 0.13عـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي () لبُ R²قیمـــــــة معامـــــــل التحدیـــــــد (
حتــــــــراق %) مــــــــن التبــــــــاین الحاصــــــــل فــــــــي الحــــــــد مــــــــن األ13ســــــــهم فــــــــي تفســــــــیر (أاالســــــــتراتیجي 

لــــم تــــدخل نهــــا إالــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن الســــیطرة علیهــــا او البــــاقيیعــــودو الــــوظیفي 
ــــــــدعم هــــــــذه النتیجــــــــة قیمــــــــة معــــــــامالت نحــــــــدار اصــــــــالنمــــــــوذج األإفــــــــي  األنحــــــــدار للنمــــــــوذج ، وی

، علـــــــى التــــــــوالي)0.363() 2.431-) (7.522) فـــــــي المنظمــــــــة المبحوثـــــــة اذ بلغتــــــــا (B(التربیعـــــــي
لـــــة إحصـــــائیة عالیـــــة وهـــــذا یـــــدل علـــــى وجـــــود بأنهـــــا ذات دالTختبـــــار ختبارهـــــا األإاظهـــــرت عنـــــد و 

قبــــــول لـــــذا ســــــیتم بهــــــذه النتیجــــــة، حتــــــراق الــــــوظیفياألعــــــد التوجــــــه االســـــتراتیجي فــــــيبُ ثـــــر بــــــین األ
ــــى و  ــــى: (عــــن الفرضــــیة الالتــــي تنبثــــقالفرضــــیة الفرعیــــة االول یوجــــد رئیســــة الثانیــــة التــــي تــــنص عل
ـــــة لبُ  ـــــة معنوی ـــــأثیر ذو دالل ـــــوظیفيمـــــن األیجي فـــــي الحـــــد عـــــد التوجـــــه االســـــتراتت ـــــراق ال ـــــول حت ) وقب

هذه الفرضیة.
ــــأثیر بُ -2 ــــن األت ــــي الحــــد م ــــد المســــاءلة ف ــــوظیفيع ــــراق ال ــــائج الجــــدول (حت ) 40: ســــجلت نت

حتـــــراق الـــــوظیفي، ویـــــدعم هـــــذا وجـــــود تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبعـــــد المســـــاءلة فـــــي الحـــــد مـــــن األ
ذ إ) 4.547() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (

) 0.05) عنــــــد مســــــتوى معنویــــــة (3.967(التــــــي تبلــــــغ كبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة و أنهــــــا إحــــــظ یل
ـــــة ( ـــــي الحری ـــــى 1,88)درجت ـــــدل عل ـــــة هـــــذا البُ أممـــــا ی ـــــهمی ـــــة)ثیره فـــــي أعـــــد وت فـــــي (الكـــــوادر الطبی

المنظمــــــة المبحوثــــــة فــــــي الحــــــد مــــــن االحتــــــراق الــــــوظیفي، واســــــتكماال لهــــــذه العالقــــــة التأثریــــــة فقــــــد 
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عـــــــد یعنـــــــي ان بُ ممـــــــا) 0.15عـــــــد المســـــــاءلة فقـــــــد بلغـــــــت () لبُ R²بلغـــــــت قیمـــــــة معامـــــــل التحدیـــــــد (
ــــي تفســــیر ( ــــاین الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن األ15المســــاءلة اســــهم ف ــــراق الــــوظیفي و %) مــــن التب حت

ــــــاقيیعــــــود ــــــى الب ــــــرات غیــــــر منظــــــور وال یمكــــــن الســــــیطرة علیهــــــا او ال ــــــدخل فــــــي نهــــــا إمتغی ــــــم ت ل
األنحــــــدار للنمــــــوذج التربیعــــــي، ویــــــدعم هــــــذه النتیجــــــة قیمــــــة معــــــامالتصــــــالأنحــــــدار نمــــــوذج األإ
)B ظهـــــــرت وأ،علـــــــى التـــــــوالي(0.325)) 2.005-) (6.658ذ بلغتـــــــا (إ) فـــــــي المنظمـــــــة المبحوثـــــــة

ثــــر بــــینبأنهــــا ذات داللــــة إحصــــائیة عالیــــة وهــــذا یــــدل علــــى وجــــود األTختبــــار ختبارهــــا األإعنــــد 
ـــــيعـــــدبُ  ـــــوظیفياألالمســـــاءلة ف ـــــراق ال ـــــذا، حت ـــــة ل ـــــة الثانی ـــــول الفرضـــــیة الفرعی ـــــتم قب ـــــي ســـــوف ی الت

یوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة لبعـــــد (: ة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىعـــــن الفرضـــــیتنبثـــــق
وقبول هذه الفرضیة.)يحتراق الوظیفالمساءلة في الحد من األ

) 40: ســـــجلت نتــــائج الجـــــدول (حتـــــراق الــــوظیفيتــــأثیر بعـــــد الشــــفافیة فـــــي الحـــــد مــــن األ-3
، ویـــــدعم هـــــذا اق الـــــوظیفيحتـــــر عـــــد الشـــــفافیة فـــــي الحـــــد مـــــن األوجـــــود تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبُ 

ذ إ) 5.098() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
ــــــة أنهــــــا إحــــــظ یل ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولی ــــــي تبلــــــغكب ــــــد مســــــتوى معنویــــــة (3.967(الت )0.05) عن

عــــــد لمــــــا لــــــه مــــــن هتمــــــام بهــــــذا البُ وعلــــــى المنظمــــــة المبحوثــــــة ضــــــرورة األ1,88)درجتـــــي الحریــــــة (
عــــد ) لبُ ²Rقیمــــة معامــــل التحدیــــد (وبلغــــت، حتــــراق الــــوظیفي فــــي المنظمــــةمــــن األتــــأثیر فــــي الحــــد

ـــــــد بلغـــــــت ( %) مـــــــن 11ســـــــهم فـــــــي تفســـــــیر (أیعنـــــــي ان بعـــــــد الشـــــــفافیة ممـــــــا) 0.11الشـــــــفافیة فق
الــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال البــــاقيالتبــــاین الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفي یعــــود

ـــــي یمكـــــن الســـــیطرة علیهـــــا او انهـــــا  ـــــم تـــــدخل ف ـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة صـــــالأنحـــــدار نمـــــوذج األإل ، وی
ــــــيB(األنحــــــدار للنمــــــوذج التربیعــــــيقیمــــــة معــــــامالت ــــــا () ف ــــــة اذ بلغت ) 6.772المنظمــــــة المبحوث

بأنهــــــــا ذات داللــــــــة Tظهــــــــرت عنــــــــد اختبارهــــــــا االختبــــــــار أو علــــــــى التــــــــوالي ، )0.365()2.197-(
لـــــذا، حتـــــراق الـــــوظیفياألالشـــــفافیة فــــيعـــــدبُ ثـــــر بــــینإحصــــائیة عالیـــــة وهـــــذا یــــدل علـــــى وجـــــود األ

عــــــن الفرضــــــیة الرئیســــــة الثانیــــــة التــــــي التــــــي تنبثــــــقســــــوف یــــــتم قبــــــول الفرضــــــیة الفرعیــــــة الثالثــــــة و 
)حتــــراق الـــــوظیفيعـــــد الشــــفافیة فــــي الحـــــد مــــن األیوجــــد تـــــأثیر ذو داللــــة معنویــــة لبُ (: تــــنص علــــى

وقبول هذه الفرضیة.
ـــائج الجـــدول حتـــراق الـــوظیفيتـــأثیر بعـــد تولیـــد المعلومـــات فـــي الحـــد مـــن األ-4 : ســـجلت نت
ــــوظیفي، المعلومــــات فــــي الحــــد مــــن األعــــد تولیــــد ) وجــــود تــــأثیر ذي داللــــة معنویــــة لبُ 40( حتــــراق ال

ــــــأثیر القیمــــــة المحســــــوبة ل ( ــــــدعم هــــــذا الت ــــــي بلغــــــت Fوی ــــــة الت ــــــى مســــــتوى المنظمــــــة المبحوث ) عل
ـــــــة ذ یلإ) 6.123( ـــــــر مـــــــن قیمتهـــــــا الجدولی ـــــــي حـــــــظ انهـــــــا اكب ـــــــد مســـــــتوى 3.967البالغـــــــة (الت ) عن
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ـــــــة (0.05معنویـــــــة ( ـــــــي الحری ـــــــة ضـــــــرورة األ1,88)) درجت ـــــــى المنظمـــــــة المبحوث هتمـــــــام بهـــــــذا وعل
قیمـــــة معامـــــل بلغـــــت، مـــــن االحتـــــراق الـــــوظیفي فـــــي المنظمـــــةعـــــد لمـــــا لـــــه مـــــن تـــــأثیر فـــــي الحـــــدالبُ 

تولیـــــد المعلومـــــاتعـــــد یعنـــــي ان بُ ممـــــا) 0.10فقـــــد بلغـــــت (تولیـــــد المعلومـــــاتعـــــد ) لبُ ²Rالتحدیـــــد (
حتــــــراق الــــــوظیفي والبــــــاقي %) مــــــن التبــــــاین الحاصــــــل فــــــي الحــــــد مــــــن األ10ســــــهم فــــــي تفســــــیر (أ

نمــــــوذج إلــــــم تــــــدخل فــــــي نهــــــا إیعــــــود الــــــى متغیــــــرات غیــــــر منظــــــور وال یمكــــــن الســــــیطرة علیهــــــا او 
) فــــــي B(األنحــــــدار للنمــــــوذج التربیعــــــي، ویــــــدعم هــــــذه النتیجــــــة قیمــــــة معــــــامالتاالنحــــــدار اصــــــال

ظهــــــــــرت عنــــــــــد وأ،علــــــــــى التــــــــــوالي)0.361()2.323-) (7.249المنظمــــــــــة المبحوثــــــــــة اذ بلغتــــــــــا (
ــــى وجــــود األTختبــــار اختبارهــــا األ ــــة إحصــــائیة عالیــــة وهــــذا یــــدل عل عــــد بُ ثــــر بــــین بأنهــــا ذات دالل

التــــي بعــــة و ســــوف یــــتم قبــــول الفرضــــیة الفرعیــــة الرالــــذا،حتــــراق الــــوظیفياألفــــيتولیــــد المعلومــــات
عـــــد یوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة لبُ (: عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىتنبثـــــق
وقبول هذه الفرضیة.)حتراق الوظیفيمعلومات في الحد من األتولید ال

) 40: ســــجلت نتــــائج الجــــدول (عــــد الكفــــاءة فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفيتــــأثیر بُ -5
ـــــة لبُ  ـــــة معنوی ـــــأثیر ذي دالل ـــــي الحـــــد مـــــن األوجـــــود ت ـــــاءة ف ـــــدعم هـــــذا عـــــد الكف ـــــوظیفي، وی ـــــراق ال حت

ذ إ) 5.963() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
ــــــة أنهــــــا إحــــــظ یل ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولی ــــــي تبلــــــغكب ــــــد مســــــتوى معنویــــــة (3.967(الت ) 0.05) عن

هتمــــــام بهــــــذا البعــــــد لمــــــا لــــــه مــــــن وعلــــــى المنظمــــــة المبحوثــــــة ضــــــرورة األ1,88)درجتـــــي الحریــــــة (
ـــــراق الـــــوظیفي فـــــي المنظمـــــةمـــــن األتـــــأثیر فـــــي الحـــــد عـــــد ) لبُ R²قیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد (، امـــــا حت

%) مـــــن التبـــــاین 10ســـــهم فـــــي تفســـــیر (أالكفـــــاءةیعنـــــي ان بعـــــد ممـــــا ) 0.10الكفـــــاءة فقـــــد بلغـــــت (
حتــــراق الــــوظیفي والبــــاقي یعــــود الــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن األ

ـــــي إالســـــیطرة علیهـــــا او  ـــــم تـــــدخل ف ـــــدعم هـــــذه الأنحـــــدار نمـــــوذج األإنهـــــا ل نتیجـــــة قیمـــــة صـــــال ، وی
ــــــــا (B(األنحــــــــدار للنمــــــــوذج التربیعــــــــيمعــــــــامالت ــــــــة اذ بلغت -) (8.457) فــــــــي المنظمــــــــة المبحوث

بأنهـــــــــا ذات داللـــــــــة Tظهـــــــــرت عنـــــــــد اختبارهـــــــــا االختبـــــــــار وأ، التـــــــــواليعلـــــــــى ) 0.480() 3.142
لـــــذا، حتـــــراق الـــــوظیفياألالكفـــــاءة فـــــيعـــــدبُ ثـــــر بـــــین إحصـــــائیة عالیـــــة وهـــــذا یـــــدل علـــــى وجـــــود األ

عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي التـــــي تنبثـــــقســـــوف یـــــتم قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة الخامســـــة و 
)حتـــــراق الـــــوظیفيعـــــد الكفـــــاءة فـــــي الحـــــد مـــــن األیوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة لبُ (: تـــــنص علـــــى

وقبول هذه الفرضیة.
ـــأثیر بُ -6 ـــوظیفيت ـــراق ال ـــي الحـــد مـــن االحت ـــة ف ـــد العدال ) وجـــود40: ســـجلت نتـــائج الجـــدول (ع

، ویـــــدعم هـــــذا التـــــأثیر اق الـــــوظیفيحتـــــر تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبعـــــد العدالـــــة فـــــي الحـــــد مـــــن األ
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ـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل ( حـــــــظ ذ یلإ) 4.820() عل
ـــــة أنهـــــا إ ـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولی ـــــي بلغـــــتكب ـــــة (3.967(الت ـــــد مســـــتوى معنوی ـــــي 0.05) عن ) درجت

عــــد لمــــا لــــه مــــن تــــأثیر فــــي هتمــــام بهــــذا البُ منظمــــة المبحوثــــة ضــــرورة األوعلــــى ال1,88)الحریــــة (
العدالـــــةعـــــد ) لبُ R²قیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد (وبلغـــــت، ي المنظمـــــةحتـــــراق الـــــوظیفي فـــــالحـــــد مـــــن األ

%) مــــن التبــــاین الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن 9ســــهم فــــي تفســــیر (أعــــد العدالــــة یعنــــي ان بُ ممــــا) 0.9(
ــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن الســــیطرة علیهــــا او األ ــــى متغی ــــاقي یعــــود ال ــــوظیفي والب نهــــا إحتــــراق ال

األنحــــدار للنمــــوذج ، ویــــدعم هــــذه النتیجــــة قیمــــة معــــامالت صــــالأر نحــــدانمــــوذج األإلــــم تــــدخل فــــي 
علـــــــى التــــــــوالي )0.351) (2.286-) (6.670) فـــــــي المنظمــــــــة المبحوثـــــــة اذ بلغتــــــــا (B(التربیعـــــــي

بأنهــــا ذات داللــــة إحصــــائیة عالیــــة وهــــذا یــــدل علــــى وجــــود Tختبــــار ختبارهــــا األإظهــــرت عنــــد وأ، 
ســــة ســــوف یــــتم قبــــول الفرضــــیة الفرعیــــة السادلــــذا، حتــــراق الــــوظیفياألفــــيعــــد العدالــــةبُ ثـــر بــــین األ
یوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة (: عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىالتـــــي تنبثـــــقو 
وقبول هذه الفرضیة.)حتراق الوظیفين األعد العدالة في الحد ملبُ 
) 40ســــجلت نتــــائج الجــــدول (حتــــراق الــــوظیفي:ســــتجابة فــــي الحــــد مــــن األعــــد األتــــأثیر بُ -7

ــــة معنویــــة لبُ  ــــأثیر ذي دالل ــــوظیفيحتــــر ســــتجابة فــــي الحــــد مــــن األعــــد األوجــــود ت ــــدعم هــــذا اق ال ، وی
ذ إ) 7.088() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (

) 0.05) عنــــــــد مســــــــتوى معنویــــــــة (3.967كبــــــــر مــــــــن قیمتهــــــــا الجدولیــــــــة والبالغــــــــة (أنهــــــــا إحــــــــظ یل
عــــــد لمــــــا لــــــه مــــــن هتمــــــام بهــــــذا البُ وعلــــــى المنظمــــــة المبحوثــــــة ضــــــرورة األ1,88)درجتـــــي الحریــــــة (
عــــد ) لبُ ²Rقیمــــة معامــــل التحدیــــد (وبلغــــت، حتــــراق الــــوظیفي فــــي المنظمــــةمــــن األتــــأثیر فــــي الحــــد

ـــــــي ان بُ ممـــــــا ) 0.12(األســـــــتجابة ـــــــي تفســـــــیر (أاألســـــــتجابةعـــــــد یعن ـــــــاین 12ســـــــهم ف %) مـــــــن التب
حتــــراق الــــوظیفي والبــــاقي یعــــود الــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن األ

ة قیمــــــة ، ویــــــدعم هــــــذه النتیجــــــصــــــالأنحــــــدار نمــــــوذج األإلــــــم تــــــدخل فــــــي نهــــــا إالســــــیطرة علیهــــــا او 
ــــــــا (B(األنحــــــــدار للنمــــــــوذج التربیعــــــــيمعــــــــامالت ــــــــة اذ بلغت -) (7.587) فــــــــي المنظمــــــــة المبحوث

بأنهـــــــــا ذات داللـــــــــة Tظهـــــــــرت عنـــــــــد اختبارهـــــــــا االختبـــــــــار أو علـــــــــى التـــــــــوالي ، )0.435()2.737
لــــذا، حتــــراق الــــوظیفياألفــــيعــــد األســــتجابةبُ ثــــر بــــین إحصــــائیة عالیــــة وهــــذا یــــدل علــــى وجــــود األ

التـــــي الثانیـــــةعـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة التـــــي تنبثـــــقو الســـــابعةســـــوف یـــــتم قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة 
)حتــــراق الــــوظیفيســــتجابة فــــي الحــــد مــــن األعــــد األیوجــــد تــــأثیر ذو داللــــة معنویــــة لبُ (: تــــنص علــــى

وقبول هذه الفرضیة.
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) 40: ســــجلت نتــــائج الجــــدول (حتــــراق الــــوظیفيعــــد المشــــاركة فــــي الحــــد مــــن األتــــأثیر بُ -8
، ویـــــدعم هـــــذا اق الـــــوظیفيحتـــــر عـــــد المشـــــاركة فـــــي الحـــــد مـــــن األوجـــــود تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبُ 

) اذ 4.903() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
) 0.05) عنــــــــد مســــــــتوى معنویــــــــة (3.967كبــــــــر مــــــــن قیمتهــــــــا الجدولیــــــــة والبالغــــــــة (أنهــــــــا إحــــــــظ یل

عــــــد لمــــــا لــــــه مــــــن هتمــــــام بهــــــذا البُ وعلــــــى المنظمــــــة المبحوثــــــة ضــــــرورة األ1,88)درجتـــــي الحریــــــة (
عــــد ) لبُ ²Rقیمــــة معامــــل التحدیــــد (وبلغــــت، حتــــراق الــــوظیفي فــــي المنظمــــةمــــن األتــــأثیر فــــي الحــــد

%) مـــــن التبـــــاین الحاصـــــل 9ســـــهم فـــــي تفســـــیر (أالمشـــــاركةعـــــد یعنـــــي ان بُ ممـــــا ) 0.9(المشـــــاركة
ــــاقي فــــي الحــــد مــــن األ ــــوظیفي والب ــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن الســــیطرة حتــــراق ال ــــى متغی یعــــود ال

ـــــي نهـــــا إعلیهـــــا او  ـــــدخل ف ـــــم ت ـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة قیمـــــة معـــــامالت صـــــالأنحـــــدار نمـــــوذج األإل ، وی
ــــــــــا (B(األنحــــــــــدار للنمــــــــــوذج التربیعــــــــــي ــــــــــة اذ بلغت ــــــــــي المنظمــــــــــة المبحوث ) 2.075-) (6.538) ف

بأنهــــــــا ذات داللــــــــة إحصــــــــائیة Tختبــــــــار ختبارهــــــــا األإظهــــــــرت عنــــــــد أو ، علــــــــى التــــــــوالي) 0.319(
ســــوف یــــتم لــــذا، حتــــراق الــــوظیفياألعــــد المشــــاركة فــــيبُ ثــــر بــــین عالیــــة وهــــذا یــــدل علــــى وجــــود األ

: عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىالتـــــي تنبثـــــقمنـــــة و قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة الثا
وقبـــــول هـــــذه )الـــــوظیفيحتـــــراق عـــــد المشـــــاركة فـــــي الحـــــد مـــــن األیوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة لبُ (

الفرضیة.
:هلیة)المستشفیات األ(رتباطاأل ختبار فرضیاتاوال: إ

ولـــــى ومـــــایتفرع عنهـــــا مـــــن فرضـــــیات فرعیـــــة،ختبـــــار الفرضـــــیات الرئیســـــة األتتضـــــمن هـــــذه الفقـــــرة إ
حصـــــــائیة المناســـــــبة للتعـــــــرف علـــــــى داة األنهـــــــا األأل)pearsonرتبـــــــاط (معامـــــــل األ ســـــــتعمل وأ

متغیــــــرات الدراســــــة ذات البیانــــــات الوصــــــفیة، وســــــیتم التحقــــــق مــــــن مــــــدى رتبــــــاط بــــــین عالقــــــات األ
تیة:صحة تلك الفرضیات وتبعاتها بحسب الفقرات األ

ـــات األ -أ ـــائج عالق ـــل نت ـــا األتحلی ـــة متغیراته ـــوارد البشـــریة بدالل ـــة الم ـــین حوكم ـــاط ب حتـــراق رتب
(المستوى الكلي)الوظیفي.
الوظیفيحتراقاألفيالبشریةالمواردحوكمةعالقة: األولىالرئیسةالفرضیة

ــــــائج عالقــــــة األیوضــــــح)41الجــــــدول ( ــــــین حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة نت ــــــاط ب ــــــي (رتب مجتمعــــــة) ف
مجتمعة) على المستوى العام.(حتراق الوظیفي الحد من األ

حتراق الوظیفياأل

حوكمة الموارد البشریة

معامل 
االرتباط

T مستوى
المعنویة الجدولیةالمحسوبة

0.3243.2131.9900.021

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df =88
).SPSSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات (إالمصدر: من 
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ــــاطمعامــــل األ () ان قیمــــة 41وضــــحت النتــــائج المبینــــة فــــي الجــــدول ( بــــین حوكمــــة بیرســــون)رتب
حصـــــــــائیةإ) وهـــــــــي عالقــــــــة  دالــــــــة 0.324الــــــــوظیفي بلغــــــــت (حتـــــــــراق األفــــــــيالمــــــــوارد البشــــــــریة 

ـــــة) ـــــة معامـــــل األختبارهـــــا باإلإبعـــــد (موجب ـــــائي الخـــــاص لدالل ـــــار الت ـــــاط اذ بلغـــــت قیمـــــة (ختب ) tرتب
ــــــة 1.990(التــــــي بلغــــــتكبــــــر مــــــن القیمــــــة الجدولیــــــة أ) وهــــــي 3.213المحســــــوبة ( ) بمســــــتوى دالل

یبــــــــرهن قــــــــوة العالقــــــــة بــــــــین ممــــــــا. ممــــــــا یــــــــدل علــــــــى معنویتهــــــــا، )88) ودرجــــــــة الحریــــــــة (0.05(
هتمـــــت المنظمـــــة المبحوثـــــة بحوكمـــــة المـــــوارد أالمتغیـــــرین كمـــــا ترشـــــد هـــــذه النتیجـــــة الـــــى انـــــه كلمـــــا 

قبــــــول عالقــــــة النتیجــــــة ســــــتجعلنا لــــــذا، حتــــــراق الــــــوظیفيذلــــــك فــــــي الحــــــد مــــــن األالبشــــــریة اســــــهم 
وارد توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط معنویـــــة بـــــین حوكمـــــة المـــــ(:االرتبـــــاط الرئیســـــة التـــــي كانـــــت تـــــنص علـــــى

یدل على قبولها.مماق الوظیفي) حتراالبشریة و األ
رتباط  بـین مبـادئ حوكمـة المـوارد البشـریة (منفـردة) فـي الحـد مـن تحلیل نتائج عالقات األ - ب

(مستوى االبعاد)حتراق الوظیفي (مجتمعة) على مستوى المنظمة المبحوثة.األ
ــة ــة الثمانی حتــراق األفــيعــد مــن أبعــاد حوكمــة المــوارد البشــریة : عالقــة كــل بُ الفرضــیات الفرعی

.الوظیفي
) فـــــي الحـــــد انفـــــرادا(بـــــین حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة رتبـــــاط نتـــــائج عالقـــــة األیوضـــــح ) 42الجـــــدول (

مجتمعة).حتراق الوظیفي (من األ
حتراق الوظیفياأل

أبعاد حوكمة الموارد البشریة

معامل 
االرتباط
بیرسون

T مستوى
المعنویة

Sig

الجدولیةالمحسوبة

0.3403.3921.9900.015التوجه االستراتیجي

0.3103.0591.9900.024المساءلة

0.3303.2791.9900.022الشفافیة

0.3403.3921.9900.021تولید المعلومات

0.3603.6201.9900.018الكفاءة

0.3553.5621.9900.023العدالة

0.3203.1681.9900.028ستجابةاأل

0.3823.8781.9900.025المشاركة

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df =88
.   )SPSSالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (
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بوصـــــــفها انفـــــــرادا) (رتبـــــــاط بـــــــین مبـــــــادئ حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة لكـــــــل بعـــــــد نتـــــــائج عالقـــــــة األ
متغیـــــر مســـــتجیب، وكمـــــا ألنهـــــامجتمعـــــة) (حتـــــراق الـــــوظیفي متغیـــــرات مســـــتقلة فـــــي الحـــــد مـــــن األ

یلي:
ـــین بُ -1 ـــة ب ـــي الحـــد مـــن األالعالق ـــد التوجـــه االســـتراتیجي ف ـــوظیفيع ـــراق ال ـــائج حت : ســـجلت نت

ـــــــة ) وجـــــــود 42الجـــــــدول ( ـــــــة لبُ عالق ـــــــي الحـــــــد مـــــــن ذي داللـــــــة معنوی عـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي ف
ـــــــر األ وهـــــــي عالقـــــــة دالـــــــة )0.340إذ بلغـــــــت قیمـــــــة معامـــــــل األرتبـــــــاط بیرســـــــون (اق الـــــــوظیفي حت

ــــــة معامــــــل األرتبــــــاط إذ بلغــــــت ــــــار التــــــائي الخــــــاص لدالل القیمــــــة إحصــــــائیة بعــــــد إختبارهــــــا باإلختب
كبـــــر مـــــن قیمتهـــــا أ) اذ یالحـــــظ انهـــــا 3.392() علـــــى مســـــتوى المنظمـــــة المبحوثـــــة tالمحســـــوبة ل (

) حجـــــم العینـــــة 88) درجـــــة حریـــــة (0.05عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة () 1.990(التـــــي بلغـــــت الجدولیـــــة 
، لــــذا تــــدعونا هــــذه النتیجــــة الــــى قبــــول (للكــــوادر الطبیــــة)عــــدهمیــــة هــــذا البُ أ)، ممــــا یــــدل علــــى 90(

ـــــة األالفر  ـــــىضـــــیة الفرعی ـــــي تـــــنص عل ـــــى الت ـــــین بُ إوجـــــود عالقـــــة (: ول ـــــة ب عـــــد التوجـــــه رتبـــــاط معنوی
ـــــراق الـــــوظیاالســـــتراتیجي فـــــي الحـــــد مـــــن األ ـــــقفي) و حت ـــــى، ة األعـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــالتـــــي تنبث ول

وقبول هذه الفرضیة.
: ســــجلت نتــــائج الجــــدول حتــــراق الــــوظیفيعــــد المســــاءلة فــــي الحــــد مــــن األالعالقــــة بــــین بُ -2
ــــــة) وجــــــود 42( ــــــة لبُ عالق ــــــة معنوی ــــــوظیفيذي دالل ــــــراق ال ــــــي الحــــــد مــــــن االحت إذ عــــــد المســــــاءلة ف

ــــــة إحصــــــائیة بعــــــد إختبارهــــــا )0.310بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل األرتبــــــاط بیرســــــون ( وهــــــي عالقــــــة دال
) علـــــــى tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باإلختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل األرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة أحــــــظ انهــــــا یل) اذ3.059مســــــتوى المنظمــــــة المبحوثــــــة ( ــــــي تبلــــــغكب الت
یؤكـــــــد ممـــــــا )، 90) حجـــــــم العینـــــــة (88) درجـــــــة حریـــــــة (0.05) عنـــــــد مســـــــتوى معنویـــــــة (1.990(

كثــــر مــــن قبــــل المنظمــــة ممــــا یــــدل علــــى معنویتهــــا لــــدى أهتمــــام إعــــد یحتــــاج الــــى علــــى ان هــــذا البُ 
الـــــى هـــــذه النتیجـــــةســـــتقودنالـــــذا ،همیتهـــــا لهـــــمأفـــــي المنظمـــــة المبحوثـــــة ومـــــدى (الكـــــوادر الطبیـــــة)

ـــــى ـــــنص عل ـــــي ت ـــــة والت ـــــة الثانی ـــــول  الفرضـــــیة الفرعی ـــــین بُ إوجـــــود عالقـــــة (: قب ـــــة ب ـــــاط معنوی عـــــد رتب
ــــــراق الــــــوظیفي) و المســــــاءلة فــــــي الحــــــد مــــــن األ ــــــي تنبثــــــقحت ولــــــى، ة األعــــــن الفرضــــــیة الرئیســــــالت

وقبول هذه الفرضیة.
ــــین بُ -3 ــــة ب ــــي الحــــد مــــن األالعالق ــــد الشــــفافیة ف ــــوظیفيع ــــراق ال : ســــجلت نتــــائج الجــــدول حت
ـــــة) وجـــــود 42( ـــــة لبُ عالق ـــــة معنوی ـــــر عـــــد الشـــــفافیة فـــــي الحـــــد مـــــن األذي دالل إذ بلغـــــت قیمـــــة اق حت

ـــــــاط بیرســـــــون (معامـــــــل ا ـــــــار )0.330ألرتب ـــــــة إحصـــــــائیة بعـــــــد إختبارهـــــــا باإلختب ـــــــة دال وهـــــــي عالق
) علــــــــى مســــــــتوى tالقیمــــــــة المحســــــــوبة ل (التــــــــائي الخــــــــاص لداللــــــــة معامــــــــل األرتبــــــــاط إذ بلغــــــــت
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) 1.990(الــــــي بلغــــــتكبــــــر مــــــن قیمتهـــــا الجدولیــــــة أظ انهـــــا حــــــ) اذ یل3.279المنظمـــــة المبحوثــــــة (
ـــــة ( ـــــد مســـــتوى معنوی ـــــا ســـــوف نقبـــــل )، 90) حجـــــم العینـــــة (88() درجـــــة حریـــــة0.05عن ومـــــن هن

عـــــد الشـــــفافیة رتبـــــاط معنویـــــة بـــــین بُ إوجـــــود عالقـــــة (:التـــــي تـــــنص علـــــىالفرضـــــیة الفرعیـــــة الثالثـــــة 
ـــــوظیفي) و فـــــي الحـــــد مـــــن األ ـــــراق ال ـــــقحت ـــــي تنبث ـــــول هـــــذه ة األیة الرئیســـــعـــــن الفرضـــــالت ـــــى، وقب ول

الفرضیة.
ــــین بُ -4 ــــة ب ــــي الحــــد مــــن األالعالق ــــد المعلومــــات ف ــــوظیفيعــــد تولی ــــراق ال : ســــجلت نتــــائج حت

اق حتـــــر عـــــد تولیــــد المعلومــــات فـــــي الحــــد مــــن األذي داللــــة معنویــــة لبُ عالقـــــة) وجــــود 42الجــــدول (
وهـــــي عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائیة بعـــــد )0.340إذ بلغـــــت قیمـــــة معامـــــل األرتبـــــاط بیرســـــون (الـــــوظیفي 

ـــــاط إذ بلغـــــت ـــــة معامـــــل األرتب ـــــائي الخـــــاص لدالل ـــــار الت ) tالقیمـــــة المحســـــوبة ل (إختبارهـــــا باإلختب
ــــــة ( ــــــى مســــــتوى المنظمــــــة المبحوث ــــــة أنهــــــا إحــــــظ ) اذ یل3.392عل ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولی ــــــي كب الت

ـــــــغ ـــــــة (1.990(تبل ـــــــد مســـــــتوى معنوی ـــــــة (0.05) عن ـــــــة (88) درجـــــــة حری )، ممـــــــا 90) حجـــــــم العین
، لـــــذا تـــــدعونا هـــــذه المبحوثـــــةهتمـــــام بـــــه فـــــي المنظمـــــةعـــــد واألیـــــوحي الـــــى ضـــــرورة تعزیـــــز هـــــذا البُ 

رتبـــــاط معنویـــــة أوجـــــود عالقـــــة (: عـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىنتیجـــــة الـــــى قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة الرابال
ــــــوظیفــــــي الحــــــد مــــــن األتولیــــــد المعلومــــــاتعــــــد بــــــین بُ  عــــــن الفرضــــــیة التــــــي تنبثــــــقفي) و حتــــــراق ال
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األالرئیس

الجـــــدول : ســــجلت نتــــائج عــــد الكفــــاءة فــــي الحـــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفيالعالقــــة بــــین بُ -5
ــــة لبُ عالقــــة) وجــــود 42( ــــة معنوی ــــوظیفي حتــــر عــــد الكفــــاءة فــــي الحــــد مــــن األذي دالل إذ بلغــــت اق ال

وهــــي عالقـــــة دالــــة إحصـــــائیة بعــــد إختبارهـــــا باإلختبـــــار )0.360قیمــــة معامـــــل األرتبــــاط بیرســـــون (
) علــــــــى مســــــــتوى tالقیمــــــــة المحســــــــوبة ل (التــــــــائي الخــــــــاص لداللــــــــة معامــــــــل اإلرتبــــــــاط إذ بلغــــــــت

) 1.990(والتـــــي بلغـــــتكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة أحـــــظ انهـــــا ) اذ یل3.620المبحوثـــــة (المنظمـــــة 
)،  ممــــــــا یــــــــدل علــــــــى 90) حجــــــــم العینــــــــة (88) درجــــــــة حریــــــــة (0.05عنــــــــد مســــــــتوى معنویــــــــة (

هــــــذه ســــــتقودنا ، لــــــذاهمیتهــــــاأي المنظمــــــة المبحوثــــــة ومــــــدى فــــــ(الكــــــوادر الطبیــــــة)معنویتهــــــا لــــــدى 
رتبـــــــاط أوجـــــــود عالقـــــــة (: لخامســـــــة والتـــــــي تـــــــنص علـــــــىة الفرعیـــــــة اول الفرضـــــــیبـــــــالـــــــى قالنتیجـــــــة 

ة عــــن الفرضــــیة الرئیســــالتــــي تنبثــــقحتــــراق الــــوظیفي) و عــــد الكفــــاءة فــــي الحــــد مــــن األمعنویــــة بــــین بُ 
االولى، وقبول هذه الفرضیة.

ـــوظیفيالعالقـــة بـــین بُ -6 ـــة فـــي الحـــد مـــن االحتـــراق ال ) 42: ســـجلت نتـــائج الجـــدول (عـــد العدال
إذ بلغــــت قیمــــة ي حتــــراق الــــوظیفعــــد العدالــــة فــــي الحــــد مــــن األذي داللــــة معنویــــة لبُ عالقــــةوجــــود 

ـــــــاط بیرســـــــون ( ـــــــار )0.355معامـــــــل األرتب ـــــــة إحصـــــــائیة بعـــــــد إختبارهـــــــا باإلختب ـــــــة دال وهـــــــي عالق
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) علــــــــى مســــــــتوى tالقیمــــــــة المحســــــــوبة ل (التــــــــائي الخــــــــاص لداللــــــــة معامــــــــل األرتبــــــــاط إذ بلغــــــــت
) 1.990(والتـــــي بلغـــــتكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة أنهـــــا إحـــــظ ) اذ یل3.562المنظمـــــة المبحوثـــــة (

ـــــد مســـــتوى معنویـــــة ( ـــــة (88) ودرجـــــة حریـــــة (0.05عن ، همیتهـــــا لهـــــمأ)، ومـــــدى 90) وحجـــــم العین
ــــــى قبــــــول الفرضــــــیة الفرعیــــــة السادســــــة  ــــــىلــــــذا تــــــدعونا هــــــذه النتیجــــــة ال وجــــــود (: التــــــي تــــــنص عل

عـــــن التـــــي تنبثـــــقالـــــوظیفي) و حتـــــراقعـــــد العدالـــــة فـــــي الحـــــد مـــــن األعالقـــــة ارتبـــــاط معنویـــــة بـــــین بُ 
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األالفرضیة الرئیس

: ســــجلت نتــــائج الجــــدول حتــــراق الــــوظیفيفــــي الحــــد مــــن األســــتجابةاألعــــد العالقــــة بــــین بُ -7
إذ اق الــــــوظیفي حتــــــر ســــــتجابة فــــــي الحــــــد مــــــن األعــــــد األذي داللــــــة معنویــــــة لبُ عالقــــــة) وجــــــود 42(

ــــــة إحصــــــائیة بعــــــد إختبارهــــــا )0.320بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل األرتبــــــاط بیرســــــون ( وهــــــي عالقــــــة دال
) علـــــــى tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باإلختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل األرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

والتـــــي بلغــــــتكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة أحـــــظ انهـــــا ) اذ یل3.168(لمبحوثـــــة مســـــتوى المنظمـــــة ا
ـــــة (1.990( ـــــد مســـــتوى معنوی ـــــة (0.05) عن ـــــة () وحجـــــم ال88) ودرجـــــة حری ـــــوحي 90عین )، ممـــــا ی

، لــــذا المبحوثــــةفــــي المنظمــــةلــــدى (للكــــوادر الطبیــــة)هتمــــام بــــه عــــد واألالـــى ضــــرورة تعزیــــز هــــذا البُ 
ـــــول الفرضـــــ ـــــىتـــــدعونا هـــــذه النتیجـــــة الـــــى قب ـــــي تـــــنص عل وجـــــود عالقـــــة (: یة الفرعیـــــة الســـــابعة الت

عــــــن تنبثــــــقالتــــــي في) و حتــــــراق الــــــوظیعــــــد  االســــــتجابة فــــــي الحــــــد مــــــن األرتبــــــاط معنویــــــة بــــــین بُ إ
ولى، وقبول هذه الفرضیة.ة األالفرضیة الرئیس

ــــین بُ -8 ــــراق الــــوظیفيالعالقــــة ب : ســــجلت نتــــائج الجــــدول عــــد المشــــاركة فــــي الحــــد مــــن االحت
ــــــة لبُ عالقــــــة) وجــــــود 42( ــــــة معنوی ــــــر فــــــي الحــــــد مــــــن األالمشــــــاركةعــــــد ذي دالل ــــــوظیفي حت إذ اق ال

ــــــة احصــــــائیة بعــــــد إختبارهــــــا )0.280بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل األرتبــــــاط بیرســــــون ( وهــــــي عالقــــــة دال
) علـــــــى tالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل (باإلختبـــــــار التـــــــائي الخـــــــاص لداللـــــــة معامـــــــل األرتبـــــــاط إذ بلغـــــــت

ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة أحــــــظ انهــــــا ) اذ یل3.878مســــــتوى المنظمــــــة المبحوثــــــة ( ــــــي تبلــــــغكب الت
)، ممـــــــا یـــــــدل 90) وحجـــــــم العینـــــــة (88) درجـــــــة حریـــــــة (0.05) عنـــــــد مســـــــتوى معنویـــــــة (1.990(

ــــدى  ــــذا تــــدعونا همیتهــــا لهــــمأفــــي المنظمــــة المبحوثــــة ومــــدى (الكــــوارد الطبیــــة)علــــى معنویتهــــا ل ، ل
رتبــــــاط أوجــــــود عالقــــــة (: التــــــي تــــــنص علــــــىالثامنــــــةالفرعیــــــة هــــــذه النتیجــــــة الــــــى قبــــــول الفرضــــــیة 

عــــــن الفرضــــــیة التــــــي تنبثــــــقفي) و حتــــــراق الــــــوظیعــــــد المشــــــاركة فــــــي الحــــــد مــــــن األمعنویــــــة بــــــین بُ 
ولى، وقبول هذه الفرضیة.األةالرئیس
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ختبار فرضیات األثر(المستشفیات االهلیة):ثانیا: إ
لمتغیــــــرات الدراســــــة المســــــتقلة وأبعادهــــــا فــــــي لتعــــــرف علــــــى عالقــــــات األثــــــرتتضــــــمن هــــــذه الفقــــــرة ا

المتغیـــــــــر المعتمـــــــــد فقـــــــــد اســـــــــتعملت األداة األحصـــــــــائیة المناســـــــــبة لـــــــــذلك التـــــــــي تتمثـــــــــل بمعامـــــــــل 
ـــــة بحســـــب  ـــــر الرئیســـــة والفرعی االنحـــــدار البســـــیط إذ ســـــیتم التحقـــــق مـــــن مـــــدى صـــــحة فرضـــــیة األث

الفقرات االتیة:
ــــائج عالقــــات -أ ــــرتحلیــــل نت ــــري الدراســــة (األث المســــتقل والمعتمــــد) (المستشــــفیات بــــین متغی

:(المستوى الكلي) وتتضمن)األهلیة
 حتراق الوظیفياألفيالفرضیة الرئیسة الثانیة: عالقة األثر لحوكمة الموارد البشریة.

المتغیـــــــــر () نتـــــــــائج العالقـــــــــة التأثیریـــــــــة بـــــــــین حوكمـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــریة 43الجـــــــــدول (یوضـــــــــح 
المتغیـــــــر التـــــــابع) علـــــــى المســـــــتوى العـــــــام لعینـــــــة (المســــــتقل) فـــــــي الحـــــــد مـــــــن االحتـــــــراق الـــــــوظیفي 

الدراسة.
االحتراق 

الوظیفي

حوكمة الموارد البشریة

التأثیر
R²

F مستوى
المعنویة 0β1βالجدولیةالمحسوبة

56.122
(4.898)*

0.175
(2.463)*

0.1054.1543.9670.031

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df = (1 , 88)
Y=a+ bxi

Y=56.122+ 0.175 Xi
ــــــة فــــــي الجــــــدول ( ــــــائج المبین ــــــة لحوكمــــــة المــــــوارد 43اشــــــارت النت ــــــة معنوی ــــــأثیر ذي دالل ) وجــــــود ت

ــــى األ ــــوظیفي علــــى المســــتوى العــــام للمنظمــــة المبحوثــــة، البشــــریة عل ــــت قیمــــة إذحتــــراق ال ) F(كان
) عنـــــد مســـــتوى 3.967(التـــــي تبلـــــغعلـــــى مـــــن القیمـــــة الجدولیـــــة لهـــــا أ) وهـــــي 4.154المحســـــوبة (

همیــــــــة وجــــــــود حوكمــــــــة المــــــــوارد أ)، وهــــــــذا یبــــــــین مــــــــدى 1,88) درجتــــــــي حریــــــــة (0.05معنویــــــــة (
حتــــراق الــــوظیفي فـــــي المنظمــــة المبحوثــــة، مــــن ناحیـــــة اخــــرى فقــــد بلـــــغ البشــــریة فــــي الحــــد مـــــن األ

ســـــهم وفســـــر أیشـــــیر الـــــى ان دور حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة ممـــــا ) ²R) (0.105معامـــــل التحدیـــــد (
، ویعــــــود حتــــــراق الــــــوظیفيصـــــلة فــــــي الحــــــد مـــــن األ%) مـــــن االختالفــــــات او التــــــأثیرات الحا10.5(

البــــــاقي الــــــى متغیـــــــرات عشــــــوائیة ال یمكــــــن الســـــــیطرة علیهــــــا او انهــــــا غیـــــــر داخلــــــة فــــــي انمـــــــوذج 
حــــــدار بــــــین حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة مــــــع نقــــــیم معــــــامالت األوبلغــــــتاالنحــــــدار مــــــن االســــــاس، 

ــــــــوظیفي (األ ظهــــــــرت بأنهــــــــا ذات أT) عنــــــــد اختبارهــــــــا االختبــــــــار 0.175و (56.122)حتــــــــراق ال
حتــــــراق ثــــــر بــــــین حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة علــــــى األداللــــــة احصــــــائیة وهــــــذا یــــــدل علــــــى وجــــــود األ
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یوجــــــد (: التــــــي كانــــــت تــــــنص علــــــىالثانیــــــةرئیســــــة ســــــیتم قبــــــول فرضــــــیة الدراســــــة اللــــــذاالــــــوظیفي 
حتـــــراق الـــــوظیفي علـــــى المســـــتوى تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة بـــــین حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة وبـــــین األ

مما یوحي بقبولها.)العام للدراسة
ــــة-ب ــــة التأثیری ــــردةالبعــــاد حوكمــــة المــــوارد البشــــریة (العالق ــــي الحــــد مــــن األمنف ــــراق ) ف حت

مجتمعة).الوظیفي (
 ـــل ـــر ك ـــة: أث ـــة الثمانی ـــى األالفرضـــیات الفرعی ـــوارد البشـــریة عل ـــد مـــن حوكمـــة الم ـــراق بع حت

الوظیفي.
منفــــــردة) فــــــي الحــــــد (العالقــــــة التأثیریــــــة ألبعــــــاد حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة یوضــــــح )44الجــــــدول (

مجتمعة).(من االحتراق الوظیفي 
حتراق الوظیفياأل

أبعاد حوكمة الموارد البشریة

التأثیر
R²

F

مستوى 
المعنویة

0β1βالجدولیةالمحسوبة

66.165التوجه االستراتیجي
(8.008)*

0.219
(2.810)*

0.1164.6563.9670.042

74.329المساءلة
(7.852)*

-0.153
(2.170)*

0.0964.0293.9670.048

82.611الشفافیة
(9.335)*

0.340
(3.131)*

0.1094.2613.9670.033

70.078تولید المعلومات
(7.761)*

0.190
(2.299)*

0.1164.0903.9670.042

61.420الكفاءة
(8.155)*

0.389
(2.534)*

0.1304.2533.9670.040

55.320العدالة
(7.239)*

0.616
(2.323)*

0.1265.3663.9670.022

60.938ستجابةاأل
(7.779)*

0.544
(2.535)*

0.1024.3563.9670.038

55.288المشاركة
(8.491)*

0.706
(2.749)*

0.1467.5583.9670.007
2.

P≤ 0.05  ,   N =90 ,   df = (1 , 88)
).SPSSالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (

ـــوظیفي:تـــأثیر بُ -1 ســـجلت نتـــائج الجـــدول عـــد التوجـــه االســـتراتیجي فـــي الحـــد مـــن االحتـــراق ال
ـــــــأثیر ذي44( ـــــــة لبُ ) وجـــــــود ت ـــــــة معنوی ـــــــر دالل ـــــــي الحـــــــد مـــــــن االحت اق عـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي ف

) علـــــى مســـــتوى المنظمـــــة المبحوثـــــة التـــــي F، ویـــــدعم هـــــذا التـــــأثیر القیمـــــة المحســـــوبة ل (الـــــوظیفي
) عنـــــد مســـــتوى 3.967(التـــــي بلغـــــتكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــةأنهـــــا إحـــــظ ذ یلإ) 4.656(بلغـــــت 

هتمـــــــام بهـــــــذا المنظمـــــــة المبحوثـــــــة ضـــــــرورة األعلـــــــى1,88)) ودرجتـــــــي الحریـــــــة (0.05معنویـــــــة (
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ــــي الحــــد ــــأثیر ف ــــه مــــن ت ــــوظیفي فــــي المنظمــــةمــــن األالبعــــد لمــــا ل قیمــــة معامــــل وبلغــــت، حتــــراق ال
عـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي یعنـــــــي ان بُ ممـــــــا) 0.116عـــــــد التوجـــــــه االســـــــتراتیجي () لبُ ²Rالتحدیـــــــد (

اق الــــــوظیفي یعــــــودحتــــــر %) مــــــن التبــــــاین الحاصــــــل فــــــي الحــــــد مــــــن األ11.6اســــــهم فــــــي تفســــــیر (
ـــــاقي ـــــر منظـــــور وال یمكـــــن الســـــیطرة علیهـــــا او الب ـــــرات غی ـــــى متغی ـــــي نهـــــا إال ـــــدخل ف ـــــم ت نمـــــوذج إل

) فــــــي المنظمــــــة المبحوثــــــة اذ بلغتــــــا B، ویــــــدعم هــــــذه النتیجــــــة قیمــــــة معــــــامالت (صــــــالأنحــــــدار األ
ــــــــــوالي0.219) (66.165( ــــــــــى الت ) وهــــــــــي قیمــــــــــة 8.008) المحســــــــــوبة (tقیمــــــــــة (وبلغــــــــــت، ) عل

ــــة ــــة أ، النهــــا معنوی ــــر مــــن قیمتهــــا الجدولی ــــي بلغــــتكب ــــد مســــتوى معنویــــة 1.990(الت )0.05() عن
عــــن التــــي تنبثــــقولــــى و )، وبهــــذا النتیجــــة ســــوف یــــتم قبــــول الفرضــــیة الفرعیــــة اال90وحجــــم عینــــة (

عـــــــد التوجـــــــه یوجـــــــد تـــــــأثیر ذو داللـــــــة معنویـــــــة لبُ (: الفرضـــــــیة الرئیســـــــة الثانیـــــــة التـــــــي تـــــــنص علـــــــى
وقبول هذه الفرضیة.)حتراق الوظیفياألاالستراتیجي في الحد من

ــــأثیر بُ -2 ــــن األت ــــي الحــــد م ــــد المســــاءلة ف ــــوظیفيع ــــراق ال ــــائج الجــــدول (حت ) 44: ســــجلت نت
، ویـــــدعم هـــــذا اق الـــــوظیفيحتـــــر وجـــــود تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبعـــــد المســـــاءلة فـــــي الحـــــد مـــــن األ

) اذ 4.029() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
) 0.05) عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة (3.967(والتـــــي بلغـــــتكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة أنهـــــا إیلحـــــظ 

ـــــة ( ـــــي الحری ـــــى ضـــــعف المســـــاءلة 1,88)ودرجت ـــــوحي ال ـــــة)، ممـــــا ی ـــــي المنظمـــــة (للكـــــوادر الطبی ف
االخـــــرى واســـــتكماال لهـــــذه العالقـــــة المبحوثـــــة اذا كانـــــت قیمتـــــه المحســـــوبة اقـــــل نســـــبة مـــــن االبعـــــاد 

عــــــد یعنــــــي ان بُ ممــــــا) 0.096عــــــد المســــــاءلة () لبُ ²Rالتأثریــــــة فقــــــد بلغــــــت قیمــــــة معامــــــل التحدیــــــد (
%) مـــــن التبـــــاین الحاصـــــل فـــــي الحـــــد مـــــن االحتـــــراق الـــــوظیفي 9.6المســـــاءلة اســـــهم فـــــي تفســـــیر (

تــــــدخل فــــــي لــــــموالبــــــاقي یعــــــود الــــــى متغیــــــرات غیــــــر منظــــــور وال یمكــــــن الســــــیطرة علیهــــــا او انهــــــا 
) فـــــي المنظمـــــة المبحوثـــــة اذ B، ویـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة قیمـــــة معـــــامالت (نحـــــدار اصـــــالانمـــــوذج األ

) وهــــــــــي 7.852) المحســــــــــوبة (tقیمــــــــــة (بلغــــــــــت) علــــــــــى التــــــــــوالي ، 0.153-) (74.329بلغتــــــــــا (
) عنـــــــد مســـــــتوى معنویــــــــة 1.990، النهـــــــا اكبــــــــر مـــــــن قیمتهـــــــا الجدولیـــــــة البالغــــــــة (قیمـــــــة معنویـــــــة

عـــــن والتـــــي تنبثـــــقســـــوف یـــــتم قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة الثانیـــــة لـــــذا)، 90وحجـــــم عینـــــة ()0.05(
ــــة معنویــــة لبُ (: الفرضــــیة الرئیســــة الثانیــــة التــــي تــــنص علــــى عــــد المســــاءلة فــــي یوجــــد تــــأثیر ذو دالل

وقبول هذه الفرضیة.)حتراق الوظیفيالحد من األ
) 44ســـــجلت نتــــائج الجـــــدول (حتـــــراق الــــوظیفي:عـــــد الشــــفافیة فـــــي الحـــــد مــــن األتــــأثیر بُ -3

، ویـــــدعم هـــــذا اق الـــــوظیفيعـــــد الشـــــفافیة فـــــي الحـــــد مـــــن االحتـــــر وجـــــود تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبُ 
) اذ 4.261() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
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) 0.05) عنــــــد مســــــتوى معنویــــــة (3.967(التــــــي تبلــــــغكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة و أحــــــظ انهــــــا یل
ـــــى المنظمـــــة المبحوثـــــة ضـــــرورة االهتمـــــام بهـــــذا البُ 1,88)ودرجتـــــي الحریـــــة ( عـــــد لمـــــا لـــــه مـــــن وعل

) لبعــــد R²قیمــــة معامــــل التحدیــــد (بلغــــتتــــأثیر فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفي فــــي المنظمــــة ، 
ـــــــي ان بُ ممـــــــا) 0.109الشـــــــفافیة ( ـــــــي تفســـــــیر (یعن ـــــــاین 10.9عـــــــد الشـــــــفافیة اســـــــهم ف %) مـــــــن التب

مــــن االحتــــراق الــــوظیفي والبــــاقي یعــــود الــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن الحاصــــل فــــي الحــــد 
ـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة قیمـــــة  ـــــي انمـــــوذج االنحـــــدار اصـــــال ، وی ـــــم تـــــدخل ف الســـــیطرة علیهـــــا او انهـــــا ل

ـــــــى التـــــــوالي0.340) (82.611) فـــــــي المنظمـــــــة المبحوثـــــــة اذ بلغتـــــــا (Bمعـــــــامالت ( بلغـــــــت ، ) عل
التــــــي نویــــــة ، ألنهــــــا اكبــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولیــــــة ) وهــــــي قیمــــــة مع9.335) المحســــــوبة (tقیمــــــة (

)، وبهــــــذا النتیجــــــة ســــــوف یــــــتم 90وحجــــــم عینــــــة ()0.05() عنــــــد مســــــتوى معنویــــــة 1.990(تبلــــــغ
: عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىالتـــــي تنبثـــــقلثـــــة و قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة الثا

وقبـــــول هـــــذه )حتـــــراق الـــــوظیفيعـــــد الشـــــفافیة فـــــي الحـــــد مـــــن األیوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة لبُ (
الفرضیة.

: ســــجلت نتــــائج الجــــدول حتــــراق الــــوظیفيعــــد تولیــــد المعلومــــات فــــي الحــــد مــــن األتــــأثیر بُ -4
ــــوظیفيحتــــر عــــد تولیــــد المعلومــــات فــــي الحــــد مــــن األ) وجــــود تــــأثیر ذي داللــــة معنویــــة لبُ 44( ، اق ال

ــــــأثیر القیمــــــة المحســــــوبة ل ( ــــــدعم هــــــذا الت ــــــي بلغــــــت Fوی ــــــة الت ــــــى مســــــتوى المنظمــــــة المبحوث ) عل
) عنــــــــد مســــــــتوى 3.967(والتــــــــي تبلــــــــغحــــــــظ انهــــــــا اكبــــــــر مــــــــن قیمتهــــــــا الجدولیــــــــة ) اذ یل4.090(

وعلـــــــى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة ضـــــــرورة االهتمـــــــام بهـــــــذا 1,88)) ودرجتـــــــي الحریـــــــة (0.05معنویــــــة (
قیمـــــة معامـــــل بلغـــــتحتـــــراق الـــــوظیفي فـــــي المنظمـــــة ،عـــــد لمـــــا لـــــه مـــــن تـــــأثیر فـــــي الحـــــد مـــــن األالبُ 

ســــــهم أتولیــــــد المعلومــــــاتعــــــد ) وهــــــذا یعنــــــي ان بُ 0.116عــــــد تولیــــــد المعلومــــــات () لبُ R²التحدیــــــد (
ـــــاین الحاصـــــل فـــــي الحـــــد مـــــن األ11.6فـــــي تفســـــیر ( ـــــاقي یعـــــود %) مـــــن التب ـــــراق الـــــوظیفي والب حت

ــــر منظــــور وال یمكــــن الســــیطرة علیهــــا او انهــــا  ــــى متغیــــرات غی ــــي انمــــوذج األال ــــم تــــدخل ف نحــــدار ل
ـــــا (B، ویـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة قیمـــــة معـــــامالت (الاصـــــ ) 70.078) فـــــي المنظمـــــة المبحوثـــــة اذ بلغت

ــــــى التــــــوالي0.190( ، ة) وهــــــي قیمــــــة معنویــــــ7.761) المحســــــوبة فقــــــد بلغــــــت (t، امــــــا قیمــــــة () عل
وحجـــــم عینـــــة )0.05() عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة 1.990النهــــا اكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة البالغــــة (

ــــــذا)، 90( ــــــولل ــــــتم قب ــــــة الراســــــوف ی ــــــقبعــــــة و الفرضــــــیة الفرعی ــــــي تنبث عــــــن الفرضــــــیة الرئیســــــة الت
عــــد تولیــــد المعلومــــات فــــي الحــــد مــــن یوجــــد تــــأثیر ذو داللــــة معنویــــة لبُ (: الثانیــــة التــــي تــــنص علــــى

وقبول هذه الفرضیة.)حتراق الوظیفياأل
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ـــأثیر بُ -5 ـــوظیفيعـــد الكفـــاءة فـــي الحـــد مـــن األت ) وجـــود 44: ســـجلت نتـــائج الجـــدول (حتـــراق ال
، ویـــــدعم هـــــذا التـــــأثیر اق الـــــوظیفيحتـــــر عـــــد الكفـــــاءة فـــــي الحـــــد مـــــن األتـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبُ 

ـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل ( حـــــــظ ) اذ یل4.253() عل
ــــر مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة و  ــــي بلغــــتانهــــا اكب ــــة (3.967(الت ــــد مســــتوى معنوی ) ودرجتــــي 0.05) عن

عــــد لمــــا لــــه مــــن تــــأثیر فــــي هتمــــام بهــــذا البُ وعلــــى المنظمــــة المبحوثــــة ضــــرورة األ1,88)الحریــــة (
ـــــي المنظمـــــة ،الحـــــد مـــــن األ عـــــد الكفـــــاءة ) لبُ ²Rقیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد (بلغـــــتحتـــــراق الـــــوظیفي ف

%) مــــــن التبــــــاین الحاصــــــل فــــــي 13اســــــهم فــــــي تفســــــیر (الكفــــــاءةعــــــد ) وهــــــذا یعنــــــي ان بُ 0.130(
یعــــــود الــــــى متغیــــــرات غیــــــر منظــــــور وال یمكــــــن الســــــیطرة الحــــــد مــــــن االحتــــــراق الــــــوظیفي والبــــــاقي

ـــــي انمـــــوذج األعلیهـــــا او انهـــــا  ـــــدخل ف ـــــم ت ـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة قیمـــــة معـــــامالت نحـــــدار اصـــــالل ، وی
)B) قیمـــــــة (بلغـــــــت ) علـــــــى التـــــــوالي ، 0.616) (61.420) فـــــــي المنظمـــــــة المبحوثـــــــة اذ بلغتـــــــاt (

التــــــــي تبلــــــــغالجدولیــــــــة ) وهــــــــي قیمــــــــة معنویــــــــة ، ألنهــــــــا اكبــــــــر مــــــــن قیمتهــــــــا8.155المحســــــــوبة (
ــــــذا)، 90وحجــــــم عینــــــة ()0.05() عنــــــد مســــــتوى معنویــــــة 1.990( ســــــوف یــــــتم قبــــــول الفرضــــــیة ل

یوجـــــد تـــــأثیر رئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــى: (عـــــن الفرضـــــیة الالتـــــي تنبثـــــقالفرعیـــــة الخامســـــة و 
) وقبول هذه الفرضیة.حتراق الوظیفياءة في الحد من األعد الكفذو داللة معنویة لبُ 

ـــأثیر بُ -6 ـــي الحـــد مـــن األت ـــة ف ـــد العدال ـــوظیفيع ـــراق ال ) وجـــود 44: ســـجلت نتـــائج الجـــدول (حت
، ویـــــدعم هـــــذا التـــــأثیر يحتـــــراق الـــــوظیفعـــــد العدالـــــة فـــــي الحـــــد مـــــن األتـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبُ 

ـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالقیمـــــــة المحســـــــوبة ل ( حـــــــظ ) اذ یل5.366() عل
ــــر مــــن قیمتهــــا  ــــي بلغــــتالجدولیــــة و انهــــا اكب ــــة (3.967(الت ــــد مســــتوى معنوی ) ودرجتــــي 0.05) عن

عــــد لمــــا لــــه مــــن تــــأثیر فــــي هتمــــام بهــــذا البُ وعلــــى المنظمــــة المبحوثــــة ضــــرورة األ1,88)الحریــــة (
ـــــراق الـــــوظیفي فـــــي المنظمـــــة ،  ـــــة R²قیمـــــة معامـــــل التحدیـــــد (بلغـــــتالحـــــد مـــــن االحت ) لبعـــــد العدال

%) مـــــن التبـــــاین الحاصـــــل فـــــي 12.6ســـــهم فـــــي تفســـــیر (عـــــد العدالـــــة ا) وهـــــذا یعنـــــي ان بُ 0.126(
حتــــــراق الــــــوظیفي والبــــــاقي یعــــــود الــــــى متغیــــــرات غیــــــر منظــــــور وال یمكــــــن الســــــیطرة الحــــــد مــــــن األ

ـــــي انمـــــوذج االنحـــــدار اصـــــالعلیهـــــا او انهـــــا  ـــــدخل ف ـــــم ت ـــــدعم هـــــذه النتیجـــــة قیمـــــة معـــــامالت ل ، وی
)B) قیمــــــــة (بلغـــــــت، لي) علـــــــى التــــــــوا0.616) (55.320) فـــــــي المنظمـــــــة المبحوثــــــــة اذ بلغتـــــــاt (

ـــــــة 7.239المحســـــــوبة ( ـــــــر مـــــــن قیمتهـــــــا الجدولی ـــــــي بلغـــــــت) وهـــــــي قیمـــــــة معنویـــــــة ، النهـــــــا اكب الت
ســــــوف یــــــتم قبــــــول الفرضــــــیة لــــــذا)، 90وحجــــــم عینــــــة (0.05)) عنــــــد مســــــتوى معنویــــــة (1.990(

یوجـــــد تـــــأثیر (: عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــىالتـــــي تنبثـــــقة و الفرعیـــــة السادســـــ
) وقبول هذه الفرضیة.حتراق الوظیفيالة في الحد من األعد العدمعنویة لبُ ذو داللة 
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ــــأثیر بُ -7 ــــد األت ــــي الحــــد مــــن األع ــــوظیفيســــتجابة ف ــــراق ال ) 44: ســــجلت نتــــائج الجــــدول (حت
ــــة معنویــــة لبُ  ــــأثیر ذي دالل ــــوظیفيحتــــر ســــتجابة فــــي الحــــد مــــن األعــــد األوجــــود ت ــــدعم هــــذا اق ال ، وی

) اذ 4.356() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
) 0.05) عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة (3.967(والتـــــي بلغـــــتحـــــظ انهـــــا اكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة یل

ـــــى المنظمـــــة المبحوثـــــة ضـــــرورة االهتمـــــام بهـــــذا البعـــــد لمـــــا لـــــه مـــــن 1,88)ودرجتـــــي الحریـــــة ( وعل
ــــي الحــــد ــــأثیر ف ــــي المنظمــــةت ــــوظیفي ف ــــراق ال ــــد (بلغــــت، مــــن االحت عــــد ) لبُ R²قیمــــة معامــــل التحدی

%) مـــــن التبـــــاین 10.2عـــــد االســـــتجابة اســـــهم فـــــي تفســـــیر (یعنـــــي ان بُ ممـــــا) 0.102االســـــتجابة (
الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفي والبــــاقي یعــــود الــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال یمكــــن 

تیجــــــة قیمــــــة ، ویــــــدعم هــــــذه النلــــــم تــــــدخل فــــــي انمــــــوذج االنحــــــدار اصــــــالالســــــیطرة علیهــــــا او انهــــــا 
ـــــــى التـــــــوالي0.544) (60.938) فـــــــي المنظمـــــــة المبحوثـــــــة اذ بلغتـــــــا (Bمعـــــــامالت ( بلغـــــــت، ) عل

) وهـــــي قیمـــــة معنویـــــة ، النهـــــا اكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة البالغـــــة 7.779) المحســـــوبة (tقیمـــــة (
ســــــوف یــــــتم قبــــــول الفرضــــــیة لــــــذا)، 90وحجــــــم عینــــــة (0.05)() عنــــــد مســــــتوى معنویــــــة 1.990(

یوجــــد تــــأثیر ذو (: التــــي تــــنص علــــىالثانیــــةعــــن الفرضــــیة الرئیســــة تــــي تنبثــــقوالالســــابعةالفرعیــــة 
وقبول هذه الفرضیة.)حتراق الوظیفيستجابة في الحد من األعد األداللة معنویة لبُ 

ــــأثیر بُ -8 ــــوظیفي:عــــد المشــــاركة فــــي الحــــد مــــن األت ــــائج الجــــدول (حتــــراق ال ) 44ســــجلت نت
، ویـــــدعم هـــــذا اق الـــــوظیفيحتـــــر المشـــــاركة فـــــي الحـــــد مـــــن األعـــــد وجـــــود تـــــأثیر ذي داللـــــة معنویـــــة لبُ 

) اذ7.558() علـــــــى مســـــــتوى المنظمـــــــة المبحوثـــــــة التـــــــي بلغـــــــت Fالتـــــــأثیر القیمـــــــة المحســـــــوبة ل (
) 0.05) عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة (3.967(والتـــــي بلغـــــتحـــــظ انهـــــا اكبـــــر مـــــن قیمتهـــــا الجدولیـــــة یل

ـــــى المنظمـــــة المبحوثـــــة ضـــــرورة االه1,88)ودرجتـــــي الحریـــــة ( تمـــــام بهـــــذا البعـــــد لمـــــا لـــــه مـــــن وعل
ــــي المنظمــــة ، ــــوظیفي ف ــــراق ال ــــي الحــــد مــــن االحت ــــأثیر ف ــــد (بلغــــتت ) لبعــــد R²قیمــــة معامــــل التحدی

ــــــي ان بُ ممــــــا ) 0.146المشــــــاركة ( ــــــاین14.6عــــــد المشــــــاركة اســــــهم فــــــي تفســــــیر (یعن %) مــــــن التب
یمكــــن الحاصــــل فــــي الحــــد مــــن االحتــــراق الــــوظیفي والبــــاقي یعــــود الــــى متغیــــرات غیــــر منظــــور وال 

الســــــیطرة علیهــــــا او انهــــــا لــــــم تــــــدخل فــــــي انمــــــوذج االنحــــــدار اصــــــال، ویــــــدعم هــــــذه النتیجــــــة قیمــــــة 
) علــــــى التــــــوالي ، وبلغــــــت 0.706) (55.288) فــــــي المنظمــــــة المبحوثــــــة اذ بلغتــــــا (Bمعــــــامالت (

ــــــة، 8.491) المحســــــوبة (tقیمــــــة ( ــــــي ألنهــــــا) وهــــــي قیمــــــة معنوی ــــــة الت ــــــر مــــــن قیمتهــــــا الجدولی اكب
ـــــد 1.990بلغـــــت ( ـــــة () عن ـــــتم 90وحجـــــم عینـــــة (0.05)مســـــتوى معنوی )، وبهـــــذا النتیجـــــة ســـــوف ی

قبـــــول الفرضـــــیة الفرعیـــــة الثامنـــــة والتـــــي تنبثـــــق عـــــن الفرضـــــیة الرئیســـــة الثانیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــى: 
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حتـــــراق الـــــوظیفي) وقبـــــول هـــــذه عـــــد المشـــــاركة فـــــي الحـــــد مـــــن األ(یوجـــــد تـــــأثیر ذو داللـــــة معنویـــــة لبُ 
الفرضیة.

هلیة)بین (المستشفیات الحكومیة والمستشفیات األالمحور الثالث: المقارنة 
یتضـــــمن هـــــذا المحـــــور المقارنـــــة بـــــین المستشـــــفیات الحكومیـــــة واالهلیـــــة علـــــى وفـــــق نتـــــائج (نســـــبة 

: یأتيثر) كماواألاالرتباطاالستجابة ، و 
ـــة نســـبة اإل ـــري الدراســـةاوال: مقارن ـــادئ (ســـتجابة لمتغی ـــراق مب ـــوارد البشـــریة، واالحت حوكمـــة الم

:الوظیفي)
ســـــتجابة الـــــى مســـــاحة المقیـــــاس لعینـــــة والفرعیـــــة لنســـــبة اإلالكلیـــــةتتضـــــمن هـــــذه الفقـــــرة المؤشـــــرات 

ــــــر الدراســــــة   ألبعــــــاد حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة (المتغیــــــر المســــــتقل) واإل ــــــوظیفي (المتغی حتــــــراق ال
التابع).

حتـــــراق اإلو ســـــتجابة لمتغیـــــري الدراســـــة (حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة،) یوضـــــح نســـــبة اإل45لجـــــدول (
)الوظیفي

المستشفیات الحكومیةالمتغیر المستقل والتابع
(نسبة االستجابة)

المستشفیات األهلیة
(نسبة االستجابة)

حوكمة الموارد
البشریة

%75.25%73.47التوجه االستراتیجي
%74.44%74.72المساءلة
%72.50%73.06الشفافیة

%74.00%74.25تولید المعلومات
%72.83%71.75الكفاءة

%70.75%68.83العدالة
%72.33%70.22ستجابةاإل

%70.60%66.79المشاركة
%72.84%71.64المستوى الكلي

حتراق الوظیفياإل
%68.05%57.88جهاد االنفعالياإل

%63.42%57.51تبلد (التجرد) المشاعر
%65.50%65.75تدني االنجاز الشخصي

%65.66%60.38المستوى الكلي
)SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج (

اعـــــــاله نســـــــبة اإلســـــــتجابة ألبعـــــــاد المتغیـــــــرین (حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة، یتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 
واألحتراق الوظیفي) على المستوى الفرعي والكلي بما یأتي:
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ســـــتجابة (الوصـــــف) للمتغیـــــر المســـــتقل (حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة) أظهـــــرت نتـــــائج نســـــبة اإل-1
متمثلـــــــة بأبعـــــــاده (التوجـــــــه االســـــــتراتیجي، والمســـــــاءلة، والشـــــــفافیة، وتولیـــــــد المعلومـــــــات، والكفـــــــاءة، 

والعدالة، واألستجابة، والمشاركة) على المستوى الفرعي ما یأتي:
) للمستشـــــفیات (%73.47بلـــــغ ثالـــــث نســـــبة إســـــتجابة إذ(التوجـــــه االســـــتراتیجي)حقـــــق ُبعـــــد -أ

الحكومیــــة، وحقــــق ُبعــــد التوجــــه االســــتراتیجي أعلــــى نســــبة إســــتجابة للمستشــــفیات األهلیــــة فقــــد بلــــغ 
75.25%)(.

للمستشـــــــفیات %74.72)) اعلـــــــى نســـــــبة اســـــــتجابة إذ بلـــــــغ (المســـــــاءلةحقـــــــق ُبعـــــــد (-ب
ــــــــــة إذ  ــــــــــاني نســــــــــبة اســــــــــتجابة للمستشــــــــــفیات االهلی ــــــــــق ُبعــــــــــد المســــــــــاءلة ث ــــــــــة، وحق ــــــــــغ الحكومی بل

74.44%)(.
ـــــغ (الشـــــفافیة)حقـــــق ُبعـــــد -ت ـــــع نســـــبة اســـــتجابة إذ بل ـــــة، (%73.06راب ) للمستشـــــفیات الحكومی

.)(%72.50وحقق ُبعد الشفافیة خامس نسبة استجابة للمستشفیات االهلیة إذ بلغ 
ــــــاتحقــــــق ُبعــــــد( -ث ــــــد المعلوم ــــــغ تولی ) للمستشــــــفیات (%74.25) ثــــــاني نســــــبة إســــــتجابة إذ بل

ــــــغ  ــــــة إذ بل ــــــث نســــــبة اســــــتجابة للمستشــــــفیات االهلی ــــــد المعلومــــــات ثال ــــــق ُبعــــــد تولی ــــــة، وحق الحكومی
74.00%)(.

ـــــــــــاءة)حقـــــــــــق ُبعـــــــــــد -ج ـــــــــــغ (الكف ) للمستشـــــــــــفیات (%71.75خـــــــــــامس نســـــــــــبة اســـــــــــتجابة إذ بل
.)(%72.83الحكومیة، وحقق ُبعد الكفاءة رابع نسبة استجابة للمستشفیات االهلیة إذ بلغ 

ــــــةقــــــق ُبعــــــد (ح-ح ) للمستشــــــفیات الحكومیــــــة، (%68.83) ســــــابع نســــــبة اســــــتجابة إذ بلــــــغ العدال
.)(%70.75وحقق ُبعد العدالة سابع نسبة استجابة للمستشفیات االهلیة إذ بلغ 

) للمستشــــــــــفیات (%70.22) ســــــــــادس نســــــــــبة اســــــــــتجابة إذ بلــــــــــغ االســــــــــتجابةحقــــــــــق ُبعــــــــــد (-خ
لنســـــبة االســـــتجابة للمستشـــــفیات االهلیـــــة إذ بلـــــغ الحكومیـــــة، وحقـــــق ُبعـــــد االســـــتجابة نفـــــس الترتیـــــب 

72.33%)(.
ـــــة، (%66.79) ثـــــامن نســـــبة اســـــتجابة إذ بلـــــغ (المشـــــاركةحقـــــق ُبعـــــد -د ) للمستشـــــفیات الحكومی

)(%70.60وحقق ُبعد المشاركة ثامن نسبة استجابة للمستشفیات االهلیة إذ بلغ 
(حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة) للمتغیــــــر المســــــتقل (الوصــــــف) اظهــــــرت نتــــــائج نســــــبة االســــــتجابة -2

) وبلــــــــغ نســــــــبة االســــــــتجابة %71.64علــــــــى المســــــــتوى الكلــــــــي للمستشــــــــفیات الحكومیــــــــة إذ بلــــــــغ (
.)(%72.84على المستوى الكلي للمستشفیات االهلیة 
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اظهــــــرت نتــــــائج نســــــبة االســــــتجابة (الوصــــــف) للمتغیــــــر التــــــابع (االحتــــــراق الــــــوظیفي) متمثلــــــة -3
ـــــــى المســـــــتوى بأبعـــــــاده (االجهـــــــاد االنفعـــــــالي،  ـــــــد المشـــــــاعر، وتـــــــدني االنجـــــــاز الشخصـــــــي) عل وتبل

الفرعي ما یأتي:
ــــــق ُبعــــــد -أ ــــــالي)(اإلحق ــــــغ جهــــــاد االنفع ــــــاني نســــــبة اســــــتجابة إذ بل ) للمستشــــــفیات (%57.88ث

الحكومیـــــة، وحقــــــق ُبعــــــد االجهــــــاد االنفعــــــالي اعلـــــى نســــــبة اســــــتجابة للمستشــــــفیات االهلیــــــة إذ بلــــــغ 
68.05%)(.

ـــــــق ُبعـــــــد -ب ـــــــد المشـــــــحق ـــــــغ اعر)(تبل ـــــــث نســـــــبة اســـــــتجابة إذ بل ) للمستشـــــــفیات (%57.51ثال
الحكومیـــــــة، وحقـــــــق ُبعـــــــد تبلـــــــد المشـــــــاعر ثالــــــــث نســـــــبة اســـــــتجابة للمستشـــــــفیات االهلیـــــــة إذ بلــــــــغ 

63.42%)(.
) (%65.75اعلــــــــى نســــــــبة اســــــــتجابة إذ بلــــــــغ (تــــــــدني االنجــــــــاز الشخصــــــــي)حقــــــــق ُبعــــــــد -ت

للمستشــــــــــفیات الحكومیــــــــــة، وحقــــــــــق ُبعــــــــــد تــــــــــدني االنجــــــــــاز الشخصــــــــــي ثــــــــــاني نســــــــــبة اســــــــــتجابة 
.)(%65.50للمستشفیات االهلیة إذ بلغ 

ـــــائج نســـــبة االســـــتجابة -4 ـــــة (الوصـــــف) اظهـــــرت نت ـــــي للمستشـــــفیات الحكومی ـــــى المســـــتوى الكل عل
) وبلـــــــــغ نســـــــــبة االســـــــــتجابة علـــــــــى المســـــــــتوى الكلـــــــــي للمستشـــــــــفیات االهلیـــــــــة %60.38إذ بلـــــــــغ (

.للمتغیر التابع (االحتراق الوظیفي))(65.66%
(حوكمة المــــــوارد البشــــــریة، رتبــــــاط واألثــــــر) لمتغیــــــري الدراســــــةثانیــــــا: المقارنــــــة العالقــــــة (اإل 

:واالحتراق الوظیفي)
ــــرة المؤشــــرات  ــــاس الكلیــــةتتضــــمن هــــذه الفق ــــى مســــاحة المقی ــــر) ال ــــة لعالقــــة (األرتبــــاط واألث والفرعی

ــــوظیفي  لعینــــة الدراســــة ألبعــــاد كــــل مــــن حوكمــــة المــــوارد البشــــریة (المتغیــــر المســــتقل) واألحتــــراق ال
(المتغیر التابع) .

) عالقـــــــة األرتبــــــاط واألثـــــــر لمتغیـــــــري الدراســــــة (حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة، 46یوضــــــح الجـــــــدول (
األحتراق الوظیفي)

المستشفیات األهلیةالمستشفیات الحكومیةالمستقل والتابعلعالقة بین المتغیرینا
األثراألرتباطاألثراألرتباط

اإل
في

وظی
ق ال

حترا

0.2800.130.3400.116التوجه األستراتیجي

0.2500.150.3100.096المساءلة

0.2100.110.3300.109الشفافیة

0.2300.100.3400.116تولید المعلومات

0.2700.100.3600.130الكفاءة

0.2400.90.3550.126العدالة
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0.2200.120.3200.102األستجابة

0.2500.90.3820.146المشاركة

0.2600.180.3240.105المستوى الكلي
)SPSS(المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

) عالقـــــــة األرتبـــــــاط واألثـــــــر لمتغیـــــــري الدراســـــــة (حوكمـــــــة المــــــــوارد 46یتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول (
البشریة) و (األحتراق الوظیفي) على وفق ما یأتي:

ــــــین أظهــــــرت -1 ــــــة) ب ــــــة (موجب ــــــاط معنوی ــــــروز عالقــــــات أرتب ــــــاط ب ــــــل عالقــــــات األرتب ــــــائج تحلی نت
أشـــــارت نتـــــائج ، و الكلـــــي والجزئـــــيحوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة واألحتـــــراق الـــــوظیفي علـــــى المســـــتویین 

عالقات األرتباط على المستوى الجزئي بروز ما یأتي: 
ـــــوظیفي، -أ ـــــراق ال ـــــین التوجـــــه األســـــتراتیجي واألحت ـــــة ب ـــــة قلیل ـــــة موجب ـــــاط معنوی وجـــــود عالقـــــة إرتب

)، والمستشــــــــــــفیات االهلیــــــــــــة 0.280إذ بلــــــــــــغ نتــــــــــــائج العالقــــــــــــة فــــــــــــي المستشــــــــــــفیات الحكومیــــــــــــة (
)0.340 .(

ــــــغ وجــــــود عالقــــــة-ب ــــــوظیفي، إذ بل ــــــراق ال ــــــة بــــــین المســــــاءلة واألحت ــــــاط معنویــــــة موجبــــــة قلیل أرتب
)، والمستشــــــــــــفیات االهلیــــــــــــة 0.250نتــــــــــــائج تحلیــــــــــــل العالقــــــــــــة فــــــــــــي المستشــــــــــــفیات الحكومیــــــــــــة (

)0.310.(
ــــــغ  -ت وجــــــود عالقــــــة إرتبــــــاط معنویــــــة موجبــــــة قلیلــــــة بــــــین الشــــــفافیة واألحتــــــراق الــــــوظیفي ، إذ بل

).0.330)، والمستشفیات االهلیة (0.210لحكومیة (نسبة العالقة في المستشفیات ا
وجـــــود عالقـــــة إرتبـــــاط معنویـــــة موجبـــــة قلیلـــــة بـــــین تولیـــــد المعلومـــــات واألحتـــــراق الـــــوظیفي، إذ -ث

ــــــــغ  نتــــــــائج تحلیــــــــل العالقــــــــة فــــــــي المستشــــــــفیات الحكومیــــــــة ( )، والمستشــــــــفیات االهلیــــــــة 0.230بل
)0.340.(
ــــــغ  نســــــبة وجــــــود عالقــــــة إرتبــــــاط معنویــــــة موجبــــــة بــــــین الكفــــــ-ج ــــــوظیفي ، إذ بل اءة واألحتــــــراق ال

).0.360)، والمستشفیات االهلیة (0.270العالقة في المستشفیات الحكومیة (
وجــــود عالقــــة إرتبــــاط معنویــــة موجبــــة قلیلــــة بــــین العدالــــة واألحتــــراق الــــوظیفي ، إذ بلــــغ نتــــائج -ح

).0.355()، والمستشفیات االهلیة0.240تحلیل العالقة في المستشفیات الحكومیة (
ـــــة موجبـــــة قلیلـــــة بـــــین األســـــتجابة واألحتـــــراق الـــــوظیفي ، إذ بلـــــغ  -خ وجـــــود عالقـــــة إرتبـــــاط معنوی

)، والمستشــــــــــــفیات االهلیــــــــــــة 0.220نتــــــــــــائج تحلیــــــــــــل العالقــــــــــــة فــــــــــــي المستشــــــــــــفیات الحكومیــــــــــــة (
)0.320.(
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ــــــغ  -د ــــــوظیفي ، إذ بل ــــــة بــــــین المشــــــاركة واألحتــــــراق ال وجــــــود عالقــــــة إرتبــــــاط معنویــــــة موجبــــــة قلیل
)، والمستشــــــــــــفیات االهلیــــــــــــة 0.250ائج تحلیــــــــــــل العالقــــــــــــة فــــــــــــي المستشــــــــــــفیات الحكومیــــــــــــة (نتــــــــــــ

)0.382.(
أظهــــــرت نتــــــائج تحلیــــــل عالقــــــات األرتبــــــاط علــــــى المســــــتوى الكلــــــي (للمستشــــــفیات الحكومیــــــة) -2

)، واشـــــرت نتـــــائج تحلیـــــل عالقـــــات األرتبـــــاط علـــــى المســـــتوى الكلـــــي (للمستشـــــفیات 0.260إذ بلـــــغ(
). 0.324االهلیة) إذ بلغ (

نتـــــــائج تحلیـــــــل األنحـــــــدار الخطـــــــي البســـــــیط ثبـــــــوت عالقـــــــة التـــــــأثیر المعنویـــــــة بـــــــین أظهـــــــرت -3
المتغیـــــــر المســـــــتقل والمعتمـــــــد علـــــــى المســـــــتویین الكلـــــــي والجزئـــــــي، كمـــــــا أشـــــــارت نتـــــــائج التحلیـــــــل 

على المستوى الجزئي إلى بروز عالقات التأثیر اآلتیة:عالقة التأثیر 
تــــــــأثیر معنویــــــــة موجبــــــــة لُبعــــــــد التوجــــــــه االســــــــتراتیجي فــــــــي أظهــــــــرت نتــــــــائج التحلیــــــــل عالقــــــــة -أ

)،وبلـــــغ فـــــي المستشـــــفیات االهلیـــــة 0.13األحتـــــراق الـــــوظیفي إذ بلـــــغ فـــــي المستشـــــفیات الحكومیـــــة (
)(0.116.

أظهــــــــرت نتــــــــائج التحلیــــــــل عالقــــــــة تــــــــأثیر معنویــــــــة موجبــــــــة لُبعــــــــد المســــــــاءلة فــــــــي األحتــــــــراق -ب
)، وبلـــــــــغ فـــــــــي المستشـــــــــفیات االهلیـــــــــة 0.15الـــــــــوظیفي، إذ بلـــــــــغ فـــــــــي المستشـــــــــفیات الحكومیـــــــــة (

)0.096.(
أظهــــــــرت نتــــــــائج التحلیــــــــل عالقــــــــة تــــــــأثیر معنویــــــــة موجبــــــــة لُبعــــــــد الشــــــــفافیة فــــــــي األحتــــــــراق -ت

)،وبلــــــــــغ فــــــــــي المستشــــــــــفیات االهلیــــــــــة 0.11الــــــــــوظیفي إذ بلــــــــــغ فــــــــــي المستشــــــــــفیات الحكومیــــــــــة (
)(0.109.

ــــد -ث ــــة لُبعــــد تولی ــــة موجب ــــأثیر معنوی ــــة ت ــــل عالق ــــائج التحلی ــــراق أظهــــرت نت ــــي األحت المعلومــــات ف
)،وبلــــــــــغ فــــــــــي المستشــــــــــفیات االهلیــــــــــة 0.10الــــــــــوظیفي إذ بلــــــــــغ فــــــــــي المستشــــــــــفیات الحكومیــــــــــة (

)(0.116.
أظهــــرت نتـــــائج التحلیـــــل عالقـــــة تـــــأثیر معنویـــــة موجبـــــة لُبعـــــد الكفـــــاءة فـــــي األحتـــــراق الـــــوظیفي -ج

.0.130))،وبلغ في المستشفیات االهلیة (0.10إذ بلغ في المستشفیات الحكومیة (
أظهـــــرت نتـــــائج التحلیـــــل عالقـــــة تـــــأثیر معنویـــــة موجبـــــة لُبعـــــد العدالـــــة فـــــي االحتـــــراق الـــــوظیفي -ح

.0.126))،وبلغ في المستشفیات االهلیة (0.9إذ بلغ في المستشفیات الحكومیة (
ـــــــة موجبـــــــة لُبعـــــــد األســـــــتجابة فـــــــي األحتـــــــراق -خ ـــــــل عالقـــــــة تـــــــأثیر معنوی أظهـــــــرت نتـــــــائج التحلی

)،وبلــــــــــغ فــــــــــي المستشــــــــــفیات االهلیــــــــــة 0.12فیات الحكومیــــــــــة (الــــــــــوظیفي إذ بلــــــــــغ فــــــــــي المستشــــــــــ
)(0.102.
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ــــة لُبعــــد المشــــاكة فــــي األحتــــراق الــــوظیفي -د أظهــــرت نتــــائج التحلیــــل عالقــــة تــــأثیر معنویــــة موجب
.0.146)وبلغ في المستشفیات االهلیة ()،0.9إذ بلغ في المستشفیات الحكومیة (

ى الكلــــــي (للمستشــــــفیات الحكومیــــــة) إذ اظهــــــرت نتــــــائج تحلیــــــل عالقــــــات األثــــــر علــــــى المســــــتو -4
ــــــــغ( ــــــــي (للمستشــــــــفیات 0.18بل ــــــــى المســــــــتوى الكل ــــــــات االثــــــــر عل ــــــــائج تحلیــــــــل عالق )، واشــــــــرت نت

.)0.105االهلیة) إذ بلغ (
: مــــــن نتــــــائج  تحلیـــــل عالقــــــة (األرتبـــــاط واألثــــــر) ســــــواء علـــــى المســــــتویین الكلــــــي وبشـــــكل عــــــام

والجزئي یتبین ان األرتباط واألثر كانت قلیلة لعدة اسباب:
حسب نتائج إجابات االفراد المبحوثین من االستبانة.-1
ضعف معرفة الكوادر الطبیة لمتغیرات الدراسة.-2
ونه مطبق في المیدان الصحي.)، كKaplan,2013تم تطبیق (ابعاد) انموذج (-3
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المبحث الثالث
األستنتاجات والتوصیات والبحوث المستقبلیة

توطئه:
ـــــي توصـــــلت إلیهـــــا هـــــذه الدراســـــة، یتضـــــمن هـــــذا المبحـــــث عـــــرض أهـــــم اإل ســـــتنتاجات الت

حصــــــائیة المختلفــــــة، مــــــن الناحیــــــة النظریــــــة والمیدانیــــــة التــــــي تســــــتمد مــــــن نتــــــائج األســــــالیب اإل
الخـــــــــروج بتوصـــــــــیات نظریـــــــــة ومیدانیـــــــــة، وتقـــــــــدیمها فـــــــــي إطـــــــــار یخـــــــــدم البـــــــــاحثین ومحاولـــــــــة 

والدراســــــین مســــــتقبال، فضــــــال عــــــن افــــــادة المنظمــــــة المبحوثــــــة فــــــي تعزیــــــز مســــــیرتها وتحقیـــــــق 
ــــــأن هــــــذا المبحــــــث ــــــه ف ــــــالمتغیرات المدروســــــة، وعلی ــــــق ب ســــــیجري أهــــــدافها، والســــــیما فیمــــــا یتعل

تفصیله على وفق االتي:
:االستنتاجاتاوال : 

ثانیا : التوصیات:
ثالثا : البحوث المستقبلیة:

توصـــــلت الدراســـــة فـــــي ختـــــام رحلتهـــــا المعرفیـــــة والمیدانیـــــة إلـــــى جملـــــة ســـــتنتاجات:اوال: اإل
ستنتاجات النظریة والمیدانیة على وفق ما یأتي:من اإل

ستنتاجات النظریةاإل:
تبنــــــت مجموعــــــة مــــــن داریــــــة الحدیثــــــة التــــــي تعــــــد حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة مــــــن المفــــــاهیم اإل-1

(المفاهیم والمبادئ) التي یمكن ألیة منظمة ان تطبقها لتحقیق التمییز في األداء.
داریــــــة الحدیثــــــة التــــــي تهــــــتم بتحدیــــــد المســــــتقبل یعــــــد التوجــــــه االســــــتراتیجي مــــــن المفــــــاهیم اإل-2

األساســــــي للمنظمــــــة، واالهــــــداف الواســــــعة التــــــي تســــــعى الــــــى تحقیقهــــــا، ألنــــــه یعبــــــر عــــــن فهــــــم 
ور فـــــي البیئـــــة الداخلیـــــة للمنظمـــــة، ومحاولـــــة التعـــــرف علـــــى نقـــــاط القـــــوة ونقـــــاط واقعـــــي لمـــــا یـــــد

الضـــــعف فیهـــــا، وفهـــــم بیئـــــة المنظمـــــة الخارجیـــــة ومحاولـــــة التعـــــرف علـــــى الفـــــرص والمخـــــاطر 
التــــي تنطـــــوي علیهـــــا، ممـــــا یمكــــن مـــــن إستشـــــراق المســـــتقبل، واألعــــداد لـــــه، بصـــــیاغة مجموعـــــة 

لتحقیــــــق أهــــــدافها، وتــــــوفیر شــــــروط وظــــــروف مــــــن البــــــدائل االســــــتراتیجیة التــــــي تقــــــود المنظمــــــة
أفضل تسهم في تسهیل تحقیق هذه األهداف.

هتمــــــام فـــــــي المنظمــــــات التـــــــي تمــــــارس الشـــــــفافیة بــــــالقیم األخالقیـــــــة والصــــــدق والصـــــــراحة واإل-3
المجتمـــــع، تكســــــب مزیـــــدا مــــــن الثقـــــة والــــــوالء مـــــن موظفیهــــــا، ممـــــا یــــــؤدي الـــــى تحقیــــــق منــــــافع 

ملموسة وغیر ملموسة.
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ــــــان اإل-4 وظیفي ظــــــاهرة متعــــــددة االوجــــــه ینــــــتج عــــــن مجموعــــــة مــــــن االســــــباب منهــــــا حتــــــراق ال
ــــــة التعزیــــــز اإلیجــــــابي، وٕانعــــــدام العالقــــــات  (ضــــــغط العمــــــل، ومحدودیــــــة صــــــالحیة العمــــــل، وقل

األجتماعیة، وعدم األنصاف والعدالة، وصراع القیم).
المیدانیة:االستنتاجات

المســـــتقل (حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة) أظهـــــرت نتـــــائج نســـــبة األســـــتجابة (الوصـــــف) للمتغیـــــر -1
ســـــــتراتیجي، والمســـــــاءلة، والشـــــــفافیة، وتولیـــــــد المعلومـــــــات، والكفـــــــاءة، متمثلـــــــة بأبعـــــــاده (التوجـــــــه اإل

ستجابة، والمشاركة) على المستوى الفرعي ما یأتي:والعدالة، واإل
یات لمستشـــــفبااقـــــل نســـــبة مقارنـــــةللمستشـــــفیات الحكومیـــــة(التوجـــــه االســـــتراتیجي)حقـــــق ُبعـــــد -أ

علــــــى تنفیــــــذاألهلیــــــة، األمــــــر الــــــذي یفســــــر لنــــــا قــــــدرة المنظمــــــة المبحوثــــــة (المستشــــــفیات األهلیــــــة)
لكــــي یــــتم التعامــــل مــــع كافــــة الضــــغوط الیومیــــة المســــتمرة التــــي فــــي سیاســــتهالتوجــــه االســــتراتیجي ا

یتعـــــرض لهـــــا الكـــــوادر الطبیـــــة فـــــي المستشـــــفیات او المشـــــكالت التـــــي یواجهونهـــــا مـــــن خـــــالل فهـــــم 
داخلیة والخارجیة والتعرف على المخاطر او التهدیدات والتصدي لها.البیئة ال

لمستشـــــفیات االهلیـــــة، بااقـــــل نســـــبة مقارنـــــة) للمستشـــــفیات الحكومیـــــة، المســـــاءلةحقـــــق ُبعـــــد (-ب
مــــــــر الــــــــذي یفســــــــر لنــــــــا قــــــــدرة المنظمــــــــة المبحوثــــــــة (المستشــــــــفیات الحكومیــــــــة) علــــــــى تطبیــــــــق األ

المساءلة في سیاستها.
ــــــــق ُبعــــــــد -ت ــــــــةافیة)(الشــــــــفحق ــــــــى نســــــــبة اســــــــتجابة باللمستشــــــــفیات الحكومی لمستشــــــــفیات اعل

مــــــــر الــــــــذي یفســــــــر لنــــــــا رغبــــــــة المنظمــــــــة المبحوثــــــــة (المستشــــــــفیات الحكومیــــــــة) فــــــــي االهلیــــــــة، األ
نظمة الخاصة بها على كافة الكوادر الطبیة لدیها.التعامل بوضوح عند تطبیق اللوائح واأل

اعلـــــــى نســـــــبة اســـــــتجابة مقارنـــــــةالحكومیـــــــة) للمستشـــــــفیات تولیـــــــد المعلومـــــــاتحقـــــــق ُبعـــــــد( -ث
لمستشــــفیات االهلیــــة، وهــــذا یؤشــــر الــــى قــــدرة المنظمــــة المبحوثــــة (المستشــــفیات الحكومیــــة) الــــى با

توفیر المعلومات الصحیحة لصناع القرار والكوادر الطبیة في الوقت المناسب. 
ــــــق ُبعــــــد -ج ــــــاءة)حق ــــــة(الكف ــــــةســــــتجابةإنســــــبة اقــــــلللمستشــــــفیات الحكومی لمستشــــــفیات ابمقارن

ــــى تطبیــــق سیاســــة  ــــى قــــدرة المنظمــــة المبحوثــــة (المستشــــفیات االهلیــــة) عل االهلیــــة، وهــــذا یؤشــــر ال
قل.أداء افضل مع هدر أالحوافز المادیة والمعنویة والتي تضمن 

ــــــق ُبعــــــد (-ح ــــــةالعدالــــــةحق لمستشــــــفیات بامقارنــــــةســــــتجابةإنســــــبة اقــــــل) للمستشــــــفیات الحكومی
ة المنظمـــــة المبحوثـــــة (المستشـــــفیات االهلیـــــة) انهـــــا تحـــــدد االجـــــور االهلیـــــة، وهـــــذا یؤشـــــر الـــــى قـــــدر 

للكوادر الطبیة بعدالة ضمن المستویات المماثلة للعمل.
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لمستشـــــفیات بااقـــــل نســـــبة اســـــتجابة مقارنـــــة) للمستشـــــفیات الحكومیـــــةاالســـــتجابةحقـــــق ُبعـــــد (-خ
لیــــــة) علــــــى تبنــــــي االهلیــــــة، األمــــــر الــــــذي یفســــــر لنــــــا قــــــدرة المنظمــــــة المبحوثــــــة (المستشــــــفیات االه

االســـــتجابة فـــــي إطـــــار التوظیـــــف األفضـــــل للقـــــدرات التـــــي تمتلكهـــــا، علمـــــًا ان هـــــذه القـــــدرات تمثـــــل 
المدخل الفاعل لتأمین حاالت التأقلم والتكّیف لهذه المنظمة وبالتالي اثبات وجودها.

ـــــة، (المشـــــاركةحقـــــق ُبعـــــد -د ـــــةنســـــبة اســـــتجابةاقـــــل) للمستشـــــفیات الحكومی لمستشـــــفیات بامقارن
ـــــز ا ـــــى تعزی ـــــة) عل ـــــة (المستشـــــفیات االهلی ـــــا قـــــدرة المنظمـــــة المبحوث ـــــذي یفســـــر لن الهلیـــــة، األمـــــر ال

المشــــاركة مــــن قبــــل االدارة العلیــــا للكــــوادر الطبیــــة ممــــا یســــهم فــــي تحقیــــق نتــــائج ایجابیــــة لكــــل مــــن 
المستشــــــفیات والكــــــوادر الطبیـــــــة إذ تجعــــــل مشــــــاركة الكـــــــوادر اكثــــــر قــــــدرة علـــــــى القیــــــام بأعمـــــــالهم 

والتــــي مــــن شــــانها مــــنح مزیــــد مــــن الســــلطات للكــــوادر الطبیــــة وبالتــــالي رفــــح الــــروح بشــــكل افضــــل،
ــــــــي ســــــــرعة انجــــــــاز االعمــــــــال  ــــــــدور المشــــــــاركة ف ــــــــدیهم اقتناعــــــــا مــــــــن االدارة العلیــــــــا ب ــــــــة ل المعنوی

واختصار الوقت والجهد وتحسین صورة المنظمة في البیئة المحیطة.
ــــــــر المســــــــتقل (حو -2 ــــــــائج نســــــــبة االســــــــتجابة للمتغی كمــــــــة المــــــــوارد البشــــــــریة) علــــــــى اظهــــــــرت نت

ـــــة  ـــــي للمستشـــــفیات الحكومی ـــــة باالمســـــتوى الكل ـــــل مقارن ـــــذي نســـــبة اق ـــــة االمـــــر ال لمستشـــــفیات االهلی
یفســـــر لنـــــا قـــــدرة المنظمـــــة المبحوثـــــة (المستشـــــفیات االهلیـــــة) فـــــي تطبیـــــق مبـــــادئ حوكمـــــة المـــــوارد 

ــــــى اســــــتنهاض ا ــــــة عل ــــــى حــــــرص المنظمــــــة المبحوث ــــــزام بهــــــا باإلضــــــافة ال ــــــاءات البشــــــریة وااللت لكف
لترسیخ معاني الشفافیة والمساءلة فیها.

اظهــــــرت نتــــــائج نســــــبة االســــــتجابة (الوصــــــف) للمتغیــــــر التــــــابع (االحتــــــراق الــــــوظیفي) متمثلــــــة -3
ـــــــى المســـــــتوى  ـــــــد المشـــــــاعر، وتـــــــدني االنجـــــــاز الشخصـــــــي) عل بأبعـــــــاده (االجهـــــــاد االنفعـــــــالي، وتبل

الفرعي ما یأتي:
ـــــــق ُبعـــــــد -أ ـــــــالي)حق ـــــــاد االنفع ـــــــة، (االجه ـــــــة للمستشـــــــفیات الحكومی ـــــــل نســـــــبة اســـــــتجابة مقارن اق
ــــــــة (المستشــــــــفیات با ــــــــدرة المنظمــــــــة المبحوث ــــــــى ضــــــــعف ق ــــــــة، وهــــــــذا یؤشــــــــر ال لمستشــــــــفیات االهلی

األهلیة) في التعامل مع المراجعین یومیا بأعداد كبیرة.
اقـــــــــل نســـــــــبة اســـــــــتجابة مقارنـــــــــةللمستشـــــــــفیات الحكومیـــــــــة(تبلـــــــــد المشـــــــــاعر)حقــــــــق ُبعـــــــــد -ب
الهلیــــــة، وهــــــذا یؤشــــــر الــــــى درجــــــة متوســــــطة مــــــن االنهــــــاك لــــــدى الكــــــوادر الطبیــــــة لمستشــــــفیات ابا

الشــــــعور وعــــــدم الرضــــــا عــــــن وضــــــعهم فــــــي المنظمــــــة المبحوثــــــة (المستشــــــفیات االهلیــــــة)، بســــــبب 
بسیادة العالقات القائمة على المادة والمصالح.
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ــــــق ُبعــــــد -ت ــــــاز الشخصــــــي)حق ــــــدني االنج ــــــة(ت ــــــى نســــــبة اســــــتجابة للمستشــــــفیات الحكومی اعل
لمستشـــــفیات االهلیـــــة، وهـــــذا یفســـــر ان االداء فـــــي العمـــــل لـــــیس بالكفایـــــة المطلوبـــــة فـــــي قارنـــــة بام

المنظمة المبحوثة (المستشفیات الحكومیة). 
ـــــة -4 ـــــي للمستشـــــفیات الحكومی ـــــى المســـــتوى الكل ـــــائج نســـــبة االســـــتجابة عل ـــــل اظهـــــرت نت نســـــبة اق

ــــــة ــــــوظیبامقارن ــــــابع (االحتــــــراق ال ــــــر الت في)، االمــــــر الــــــذي یفســــــر لنــــــا لمستشــــــفیات االهلیــــــة للمتغی
ضــــعف المنظمــــة المبحوثــــة (المستشــــفیات االهلیــــة) وانهــــا تعــــاني مــــن االنهــــاك وعــــدم الرضــــا مــــن 

األداء في العمل لیس بالكفایة المطلوبة.قبل الكوادر الطبیة عن وضعهم الحالي، الن
ن أفـــــــرزت نتـــــــائج تحلیـــــــل عالقـــــــات األرتبـــــــاط بـــــــروز عالقـــــــات أرتبـــــــاط معنویـــــــة (موجبـــــــة) بـــــــی-5

ــــا  ــــي، وهــــذا یفســــر لن ــــي والجزئ ــــى المســــتویین الكل ــــوظیفي عل ــــراق ال حوكمــــة المــــوارد البشــــریة واألحت
الدور الفاعل لحوكمة الموارد البشریة في الحد من ظاهرة األحتراق الوظیفي.

أشارت نتائج عالقات األرتباط على المستوى الجزئي بروز ما یأتي: 
ــــین مــــن نتــــائج التحلیــــل األحصــــائي إن -أ المستشــــفیات األهلیــــة تمتلــــك رؤیــــة خاصــــة بــــالمورد یتب

ـــــــذي تســـــــتطیع فیـــــــه إستشـــــــراق  البشـــــــري تشـــــــكل عنصـــــــرا" مـــــــن عناصـــــــر توجههـــــــا االســـــــتراتیجي ال
ــــــة) تمتلــــــك حوكمــــــة المــــــوارد البشــــــریة ولكنهــــــا ال  المســــــتقبل، فــــــي حــــــین ان (المستشــــــفیات الحكومی

.وارد البشریةترتقي الى مستوى الطموح والسیما من ناحیة التوجه االستراتیجي للم
فـــــــي المنظمـــــــة المبحوثـــــــة (المستشـــــــفیات االهلیـــــــة)  یتضــــــح مـــــــن نتـــــــائج التحلیـــــــل االحصـــــــائي -ب

قـــــــدرة المنظمـــــــة فـــــــي مراجعـــــــة االســـــــس واجـــــــراءات عملیـــــــة المســـــــاءلة الخاصـــــــة بـــــــالموارد البشـــــــریة 
لغایات التحسین المستمر.

لیـــــــات مــــــن نتــــــائج التحلیـــــــل االحصــــــائي فــــــي( المستشـــــــفیات الحكومیــــــة) ضــــــعف عمیتضــــــح-ت
.اإلفصاح والشفافیة في المنظمة المبحوثة عن الحسابات المالیة

) علــــــى االهلیــــــةأثبتــــــت نتــــــائج التحلیــــــل االحصــــــائي قــــــدرة المنظمــــــة المبحوثــــــة (المستشــــــفیات -ث
الحصـــــــــول علـــــــــى المعلومـــــــــات فـــــــــي البیئتـــــــــین الداخلیـــــــــة والخارجیـــــــــة كلتیهمـــــــــا وامتالكهـــــــــا نظـــــــــام 

نتــــــائج التحلیــــــل االحصـــــــائي ضــــــعف قــــــدرة المنظمـــــــة تبــــــین مـــــــن، فـــــــي حــــــین متطــــــورةمعلومــــــات
علـــــــى تحلیـــــــل البیانـــــــات التـــــــي قـــــــد یكـــــــون ســـــــببها محدودیـــــــة )الحكومیـــــــةالمستشـــــــفیات (المبحوثـــــــة 

إمكانیــــات القــــائمین بعملیــــة التحلیــــل، أو عــــدم وجــــود بیانــــات دقیقــــة یعتمــــد علیهــــا المحلــــل للخــــروج 
.لومات المتطورة والذكیةبمعلومات دقیقة، فضال عن عدم امتالك المنظمة ألنظمة المع
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ــــــل األداء فــــــي -ج ــــــل االحصــــــائي غیــــــاب معــــــاییر األجر(الحــــــوافز) مقاب ــــــائج التحلی یتبــــــین مــــــن نت
ـــــــــاءة المنظمـــــــــة  ـــــــــد یضـــــــــعف مـــــــــن كف ـــــــــذي ق ـــــــــة) ال ـــــــــة ( المستشـــــــــفیات الحكومی المنظمـــــــــة المبحوث

.والعاملین
ـــــــــي -ح ـــــــــین توزیـــــــــع الواجبـــــــــات ف ـــــــــل االحصـــــــــائي عـــــــــدم الموازنـــــــــة ب یتضـــــــــح مـــــــــن نتـــــــــائج التحلی

(المستشفیات الحكومیة) مما یكفل الموظف بعدم العدالة.
یتبین من نتائج التحلیل االحصائي ضعف االسـتجابة والتكیـف مـع المتغیـرات البیئیـة (للمستشـفیات -خ

الحكومیة).
یتبین من نتائج التحلیل االحصـائي ضـعف دائـرة المشـاركة فـي صـنع القـرارات بـین الكـوادر الطبیـة -د

ت الحكومیة).في (المستشفیا
أظهـــــرت نتـــــائج تحلیـــــل عالقـــــات األرتبـــــاط علـــــى المســـــتوى الكلـــــي (للمستشـــــفیات الحكومیـــــة)،-ه

ــــل ارتبــــاط ــــة بااق ــــذي یفســــر مقارن ــــة، االمــــر ال ــــة لمستشــــفیات االهلی ــــدرة المنظمــــة المبحوث لتطبیــــق ق
بصورة افضل وضمان استدامتها.مبادئ حوكمة الموارد البشریة

األنحـــــــدار الخطـــــــي البســـــــیط ثبـــــــوت عالقـــــــة التـــــــأثیر المعنویـــــــة بـــــــین أظهـــــــرت نتـــــــائج تحلیـــــــل -6
ــــائج أن تعــــزز  ــــي والجزئــــي، ومــــن شــــأن هــــذه النت ــــى المســــتویین الكل المتغیــــر المســــتقل والمعتمــــد عل
ـــــائج  ـــــوظیفي. كمـــــا أشـــــارت نت ـــــراق ال ـــــي الحـــــد مـــــن األحت ـــــأثیر حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة ف حقیقـــــة ت

ــــــي المتغیــــــر ــــــرات المســــــتقلة ف ــــــل أثــــــر المتغی ــــــى بــــــروز التحلی المعتمــــــد علــــــى المســــــتوى الجزئــــــي إل
عالقات التأثیر اآلتیة:

عــــــد التوجـــــــه یتبــــــین مــــــن نتــــــائج التحلیــــــل االحصــــــائي ثبــــــوت عالقــــــة التــــــأثیر المعنویــــــة بــــــین بُ -أ
االســــــــــتراتیجیة واالحتــــــــــراق الــــــــــوظیفي، األمـــــــــــر الــــــــــذي یفســــــــــر لنـــــــــــا قــــــــــدرة المنظمــــــــــة المبحوثـــــــــــة 

منظمـــــــة المبحوثـــــــة بتطبیقـــــــه للوصـــــــول الــــــــى (المستشـــــــفیات الحكومیـــــــة) باعتبـــــــاره مـــــــنهج تقـــــــوم ال
االداء المتفوق والمستمر في انشطتها واعمالها.

ُبعــــــد المســــــاءلة بــــــین تــــــأثیر معنویــــــةثبــــــوت عالقــــــةاالحصــــــائينتــــــائج التحلیــــــلیتبــــــین مــــــن-ب
االمـــــر الـــــذي یفســـــر قــــدرة المنظمـــــة المبحوثـــــة (المستشـــــفیات الحكومیـــــة) فـــــي حتــــراق الـــــوظیفي، اإلو 

نظمة المعمول بها وفق التعلیمات.تطبیق القوانین واال
ـــــــائج التحلیـــــــل-ت ـــــــي االحصـــــــائيأظهـــــــرت نت ـــــــة لُبعـــــــد الشـــــــفافیة ف ـــــــأثیر معنویـــــــة موجب عالقـــــــة ت

ـــــــوظیفي ـــــــة) األحتـــــــراق ال ـــــــذي یفســـــــر قـــــــدرة المنظمـــــــة المبحوثـــــــة (المستشـــــــفیات الحكومی ، االمـــــــر ال
ـــــع االلكت ـــــى الموق ـــــالموارد البشـــــریة عل ـــــة ب ـــــائق المتعلق ـــــى نشـــــر المعلومـــــات والوث ـــــي، ونشـــــرها عل رون

.على الشبكة الداخلیة للمنظمة بحیث تكون منتاحة لجمیع العاملین وتحدیثها بشكل دوري
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ـــــائج التحلیـــــل-ث ـــــد المعلومـــــات االحصـــــائي أظهـــــرت نت ـــــة لُبعـــــد تولی ـــــأثیر معنویـــــة موجب عالقـــــة ت
، االمــــــر الــــــذي یفســــــر قــــــدرة المنظمــــــة المبحوثــــــة (المستشــــــفیات االهلیــــــة) فــــــي األحتــــــراق الــــــوظیفي

ــــــــة احتیاجــــــــات ادارة المــــــــوارد البشــــــــریة مــــــــن المعلومــــــــات التــــــــي یحتاجهــــــــا حــــــــول المــــــــوظفین  لتلبی
.جمیعا"، وألغراض تخطیط وتنظیم الموارد البشریة وتقییم ادائها على مستوى المنظمة

عالقــــــــة تــــــــأثیر معنویــــــــة موجبــــــــة لُبعــــــــد الكفــــــــاءة فــــــــي االحصــــــــائيأظهــــــــرت نتــــــــائج التحلیــــــــل-ج
ـــــوظیفي ـــــراق ال ـــــذاألحت ـــــى ، االمـــــر ال ـــــة) عل ـــــة (المستشـــــفیات االهلی ـــــدرة المنظمـــــة المبحوث ي یفســـــر ق

مراجعــــة كافــــة الخطــــط المحــــددة والمرتبطــــة بزیــــادة كفــــاءة عمــــل الكــــوادر الطبیــــة مــــن خــــالل اعــــادة 
التنظــــــــیم والهیكلــــــــة علــــــــى اســــــــاس عــــــــبء العمــــــــل واالختصاصــــــــات ومنحنیــــــــات الــــــــتعلم، واجــــــــراء 

.التعدیالت الضروریة والتحسین والتطویر علیها
عالقــــــــة تــــــــأثیر معنویــــــــة موجبــــــــة لُبعــــــــد العدالــــــــة فــــــــي االحصــــــــائيظهــــــــرت نتــــــــائج التحلیــــــــلأ-ح

، االمـــــــر الـــــــذي یفســـــــر قـــــــدرة المنظمـــــــة المبحوثـــــــة (المستشـــــــفیات االهلیـــــــة) علـــــــى مـــــــنح االحتـــــــراق
.الفرص التدریبیة للعاملین بشكل عادل

ـــــــة موجبـــــــة لُبعـــــــد األســـــــتجابة فـــــــي األحتـــــــر -خ ـــــــل عالقـــــــة تـــــــأثیر معنوی اق أظهـــــــرت نتـــــــائج التحلی
ـــــــوظیفي ـــــــدرة المنظمـــــــة المبحوثـــــــة (المستشـــــــفیات الحكومیـــــــة) ال فـــــــي ، االمـــــــر الـــــــذي یفســـــــر لنـــــــا ق

الســــــرعة فــــــي االســــــتجابة للمتغیــــــرات الحاصــــــلة فــــــي البیئــــــة الداخلیــــــة والخارجیــــــة ومواجهتهــــــا مــــــن 
خالل القدرات والموارد التي تمتلكها.

، فــــي األحتــــراق الــــوظیفيأظهــــرت نتــــائج التحلیــــل عالقــــة تــــأثیر معنویــــة موجبــــة لُبعــــد المشــــاكة-د
االمـــــر الـــــذ یفســـــر لنـــــا قـــــدر المنظمـــــة المبحوثـــــة (المستشـــــفیات االهلیـــــة) بـــــااللتزام بمبـــــدا المشـــــاركة 
مــــــــع اصــــــــحاب العالقــــــــة عنــــــــد وضــــــــعها او تعــــــــدیلها لتشــــــــریعات واجــــــــراءات وسیاســــــــات المــــــــوارد 

البشریة وعملیة مشاركة العاملین، واجراءات التحسینات الالزمة علیها،
ـــــــلاظهـــــــرت -7 ـــــــائج تحلی ـــــــي للمستشـــــــفیات االحصـــــــائينت ـــــــى المســـــــتوى الكل ـــــــات األثـــــــر عل عالق

ــــة  ــــىالحكومی ــــةبامقارنــــةاعل ــــذي یفســــر لنــــا ، لمستشــــفیات االهلی ــــدرة المنظمــــة المبحوثــــة االمــــر ال ق
على بتطبیق القوانین والمعاییر التي تضمن التحكم والسیطرة على مجریات العمل.

ان نســـــبة تطبیـــــق مبـــــادئ حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة یتضـــــح مـــــن نتـــــائج التحلیـــــل االحصـــــائي -8
ـــــي اقـــــل مـــــن المستشـــــفیات االهلیـــــة، وهـــــذا یعـــــود  ـــــة علـــــى المســـــتوى الكل فـــــي المستشـــــفیات الحكومی
انــــه ال یوجــــد هنــــاك إطــــارا عامــــا مقبــــوال بشــــكل متعــــارف علیــــه لنظــــام حوكمــــة المــــوارد البشــــریة فــــي 

بــــــادئ هــــــذا النظــــــام (التوجــــــه المنظمــــــة المبحوثــــــة، وتوجــــــد متغیــــــرات التــــــي تعــــــد مــــــن أساســــــیات م
االســـــــــتراتیجي، والمســـــــــاءلة، والكفـــــــــاءة، وتولیـــــــــد المعلومـــــــــات، والكفـــــــــاءة، والعدالـــــــــة، واالســـــــــتجابة، 
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والتعبیــــــــــر عــــــــــن الــــــــــرأي والمشــــــــــاركة) بشــــــــــكل متوســــــــــط  فــــــــــي المنظمــــــــــة المبحوثة(المستشــــــــــفیات 
الحكومیة).

(المستشـــفیات المبحوثـــةالمنظمـــة أثبتـــت نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي ضـــعف معرفـــة العـــاملین فـــي كمـــا و 
بمجال حوكمة الموارد البشریة، و أظهرت نتائج المقابالت مع أفراد عینة الدراسة وجود خلط الحكومیة)

فــي مفهـــوم الحوكمـــة مــع المفـــاهیم األخـــرى، وعـــدم القــدرة علـــى التفســـیر الصــحیح لهـــا والســـیما المفـــاهیم 
ى عــدم تنــاول هــذا الموضــوع فــي الــدورات أو المقاربــة لهــا كالحكومــة االلكترونیــة، وهــي إشــارة مهمــة إلــ

الى عدم وجود إطار رسمي أو غیر رسمي لحوكمـة المـوارد البشـریة معمـول بـه باإلضافةالمحاضرات، 
.(المستشفیات الحكومیة)المنظمة المبحوثةفي 

اثبت نتائج التحلیل االحصائي ان نسبة ظاهرة االحتـراق الـوظیفي علـى المسـتوى الكلـي أعلـى فـي -9
المستشـــفیات االهلیـــة لمجموعـــة مـــن االســـباب منهـــا مـــا یأتي(محدودیـــة صـــالحیة العمـــل، وقلـــة التعزیـــز 

االیجابي، ضعف العدالة).
ثانیا: التوصیات

ــــــى مــــــا توصــــــل الیــــــه الجانــــــب  اعتمــــــادا علــــــى مــــــا جــــــاء بالجانــــــب النظــــــري، وبنــــــاء" علــــــى مــــــا عل
المیــــداني مــــن تحلیــــل ومناقشــــات، یمكــــن للباحــــث ایجــــاز اهــــم التوصــــیات التــــي تســــهم فــــي تحقیــــق 
الفائــــــــدة المنشــــــــودة ( للمستشــــــــفیات الحكومیــــــــة واالهلیــــــــة) والســــــــیما عینــــــــة الدراســــــــة، والمنظمــــــــات 

نفســـــه بشـــــكل عـــــام. لـــــذا ســـــیتم عـــــرض الهـــــم التوصـــــیات التـــــي قـــــد االخـــــرى العاملـــــة فـــــي المجـــــال
توصلت الیها الدراسة على وفق ما یأتي: 

ــــــة) ضــــــرورة تشــــــجیع .1 ــــــة (المستشــــــفیات الحكومی ــــــى االهتمــــــام بالتوجهــــــات المنظمــــــة المبحوث عل
االستراتیجیة لها بوصفها الحجر االساس في دیمومة بقائها. 

تطــــــــویر دالئــــــــل بوضــــــــع و المنظمــــــــة المبحوثــــــــة (المستشــــــــفیات الحكومیــــــــة) ضــــــــرورة تشــــــــجیع.2
كافــــــــة ارشــــــــادیة مكتوبــــــــة وتعمیمهــــــــا تحــــــــدد معــــــــاییر االلتــــــــزام بالشــــــــفافیة فــــــــي جوانــــــــب االداء

ومتابعة تنفیذ تلك المعاییر بلجان مختصة..
ـــــــةنوصـــــــي.3 ـــــــة)ا(المنظمـــــــة المبحوث ـــــــي لمستشـــــــفیات األهلی ـــــــائق ف ـــــــى الحق ـــــــى االعتمـــــــاد عل عل

ــــة اتخــــا ذ القــــرار باســــتخدام قواعــــد بیانــــات ونظــــم معلومــــات متطــــورة وفاعلــــة تعمــــل علــــى عملی
.توفیر المعلومات الدقیقة للمستویات االداریة  كافة في الوقت المناسب

ضــــــــرورة اعــــــــادة النظــــــــر ببــــــــرامج ( االجــــــــر والحــــــــوافز) باالعتمــــــــاد علــــــــى معــــــــاییر وضـــــــــحة .4
لكـــــوادر الطبیــــة) عـــــن تحفیـــــزهم ومتعــــددة وعادلـــــة لمــــا لهـــــا مـــــن تــــأثیر علـــــى رفــــع معنویـــــاتهم (ا

مادیـــــا او معنویـــــا مقابـــــل كفـــــاءتهم المتمیـــــزة، واتاحـــــة فـــــرص الترقیـــــة والترفیـــــع والتقـــــدم الـــــوظیفي 
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ـــــي  ـــــیم االداء والســـــیما ف ـــــة تقی ـــــي عملی ـــــز ف ـــــدة عـــــن التحی ـــــة وبعی ـــــى معـــــاییر عادل باالعتمـــــاد عل
(المستشفیات الحكومیة) .

ــــاء الو .5 ظیفیــــة فــــي (المستشــــفیات الحكومیــــة) بمــــا ضــــرورة الموازنــــة فــــي توزیــــع الواجبــــات واالعب
یكفـــل شـــعور الموظـــف بالعدالـــة تجـــاه مـــا یكلــــف بـــه مـــن اعمـــال، والحـــد مـــن ظـــاهرة االحتــــراق 

الوظیفي. 
ضـــــــــرورة اهتمـــــــــام (المستشـــــــــفیات الحكومیـــــــــة) باالســـــــــتجابة بأبعادهـــــــــا كافـــــــــة والتكیـــــــــف مـــــــــع .6

كـــــوادر الطبیـــــة) فـــــي للالمتغیـــــرات البیئیـــــة المســـــتمرة لتحقیـــــق المرونـــــة وتولیـــــد رؤیـــــة واضـــــحة ( 
الحد من االحتراق الوظیفي.

ایـــــــــالء اهتمـــــــــام بمشـــــــــاركة الكـــــــــوادر الطبیـــــــــة فـــــــــي (المستشـــــــــفیات الحكومیـــــــــة) بتقـــــــــدیم اآلراء .7
واالفكــــــار والمقترحــــــات العلمیــــــة والعملیــــــة المبدعــــــة، وتمكیــــــنهم بمــــــنحهم صــــــالحیة اكبــــــر فــــــي 

ن مســــــتویات اتخــــــاذ القــــــرارات فــــــي بعــــــض جوانــــــب العمــــــل لمــــــا لهــــــا مــــــن دور فــــــي التقلیــــــل مــــــ
االحتراق الوظیفي.

بتــــــوفیر المســــــتلزمات (المستشــــــفیات الحكومیــــــة واألهلیــــــة)ضــــــرورة تــــــوفیر بیئــــــة مناســــــبة للعمل.8
ــــــك فیهــــــا  ــــــة یمتل ــــــي للعمــــــل) وایجــــــاد بیئ كافــــــة مــــــن ( ظــــــروف عمــــــل، واالدوات المســــــتخدمة ف

ـــــة، والتعـــــاون، فضـــــال" عـــــن  ـــــهاالفـــــراد القـــــدرة، والثق ـــــل دور المســـــاءلة ألهمیت فـــــي تحســـــینتفعی
االداء.

ــــــــة متقدمــــــــة .9 ــــــــوى بمراجعــــــــة دوری ــــــــرة صــــــــحة نین ــــــــي دائ ــــــــام الجهــــــــات المســــــــؤولة  ف ضــــــــرورة قی
لمســـــــــــتویات االداء ومؤشـــــــــــرات الفســـــــــــاد االداري والمـــــــــــالي فـــــــــــي المستشـــــــــــفیات وتشـــــــــــكیالتها 

ــــــك االخفاقــــــات وعــــــدم افســــــاح المجــــــال لمســــــببات الفســــــاد االداري  كافــــــة بأشــــــكالهالمعالجــــــة تل
بلجان مختصة.

ـــــــى أســـــــس ومعـــــــاییر واضـــــــحة لتحســـــــین االهتمـــــــام ببـــــــرامج ا.10 لتـــــــدریب والتطـــــــویر بنـــــــاء عل
جمیعــــــــا"، توجــــــــه نحــــــــو تحســــــــین الخــــــــدمات (للكــــــــوادر الطبیــــــــة)مهــــــــارات االبــــــــداع واالبتكــــــــار 

.المقدمة للمرضى
تحدیـــــــد مهـــــــام ومســـــــؤولیات كافـــــــة(الكوادر الطبیـــــــة) بطریقـــــــة واضـــــــحة ومفصـــــــلة ضـــــــرورة .11

والمــــــدیرین والمســــــؤولین مــــــن مــــــن خــــــالل االدوات (الوصــــــف الــــــوظیفي)، إذ تمكــــــن المنظمــــــة 
اجــــــراء التقیــــــیم والمســـــــاءلة الداء وســــــلوكیات (الكـــــــوادر الطبیــــــة) ضـــــــمن مختلــــــف المســـــــتویات 

.بشكل متكامل ودوري من خالل اداة التقییم السنویة
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االهتمــــــــــام بمواكبــــــــــة التطــــــــــورات التكنولوجیــــــــــة الحدیثــــــــــة وتبنیهــــــــــا للتعــــــــــرف علــــــــــى آخــــــــــر .12
ـــــوفیر ـــــة ممـــــا یســـــهم فـــــي ت ـــــراق المســـــتجدات التكنولوجی ـــــل مـــــن ظـــــاهرة االحت ـــــاخ صـــــحي یقل من

الوظیفي لدى ( الكوادر الطبیة).

ثالثا: البحوث المستقبلیة
مـــــدى تـــــوفر متطلبـــــات حوكمـــــة المـــــوارد البشـــــریة فـــــي معاونیـــــة الســـــمنت الشـــــمالیة: دراســـــة -1

میدانیة.
حتــــراق الــــوظیفي: دراســــة حالــــة فــــي تربیـــــة دارة المواهــــب فــــي الحــــد مــــن اإلإدور عملیــــات -2

نینوى.محافظة 
ــــــراق الــــــوظیفي و اإل-3 ــــــره علــــــى الــــــوالء التنظیمــــــي لــــــدى المــــــوظفین أحت : دراســــــة اإلداریــــــینث

جامعة الموصل./دارة واالقتصادتطبیقیة في كلیة اإل
خفـــــــاق عتمـــــــاد مبـــــــادى حوكمـــــــة المـــــــوارد البشـــــــریة بوصـــــــفها مـــــــدخال" لمعالجـــــــة اإلإمـــــــدى -4

عة الموصل.التنظیمي في المؤسسات التعلیمیة العراقیة: دراسة حالة في جام
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ثبت المصادر 
باللغة العربیة:المصادر

القرآن الكریم
الجامعیةوالرسائل: األطاریح"أوال

دور القیادة االستراتیجیة في الحد من ظاهرة االحتـراق )، " 2015(، أبو غنیمة، حنان فضل.1
، رسالة ماجستیر، جامعة األزهر، غزة.الوظیفي بالوزارات الفلسطینیة

ظاهرة االحتراق الوظیفي لدى المـوظفین االداریـین العـاملین ،)2010(، أبو مسعود، سماهر.2
ـــة عالجهـــا ـــي قطـــاع غـــزة: اســـبابها وكیفی ـــالي ف ـــیم الع ـــة والتعل ـــي وزارة التربی ، الجامعـــة ف

اإلسالمیة، غزة، فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة.
ـــا المعلومـــات )، " 2012(، ادعـــیس، اآلء حمـــدي.3 ـــق تكنولوجی ـــین تطبی ـــة ب ـــراق العالق واالحت

"، رسـالة ماجسـتیر، الوظیفي في شركة االتصاالت الفلسطینیة من وجهة نظر العاملین فیهـا
جامعة الخلیل، فلسطین.

االحتــراق النفســي لــدى معلمــي المرحلــة الثانویــة وعالقتــه بــبعض " ،)1997بــدران، منــى، (.4
والبحـوث التربویـة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهـد الدراسـات المتغیرات" دراسة میدانیة"، 

جامعة القاهرة.
ــة )، 2000(،البــدري، علــي.5 ــدى طــالب كلی ــرات ل ــبعض المتغی الضــغوط النفســیة وعالقتهــا ب

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزیرة، جمهوریة السودان.،التربیة
مستویات االحتراق لدى معلمي الحاسوب في المدارس الحكومیة )، " 2000(،الحایك، هیام.6

االردن.-رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، اربدردنیة"،األ 
االحتراق النفسي للمعلمین ذوي الـنمط (أ و ب) وعالقتـه بأسـالیب )،" 2007دریدر، نشوة، (.7

م.ع، رسالة ماجستیر غیر منشورة."، جامعة الفیوم، ج،مواجهة المشكالت
وارد البشـریة فـي دائـرة صـحة المـتشـخیص حوكمـة)،" 2017(الدلي، ابـراهیم محمـد جاسـم،.8

"، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.تحلیل واقع وانموذج مقترح/كركوك
واقـع تطبیــق المعـاییر الحوكمــة المؤسسـیة فــي المصـارف االســالمیة )، 2014(،دیـاب، رنـا.9

" دراســـة تطبیقیـــة علـــى المصـــارف االســـالمیة العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة"، رســـالة فـــي فلســـطین
فلسطین.،اجستیر غیر منشورة، جامعة األقصىم

اثـــر تطبیـــق الحاكمیـــة المؤسســـیة علـــى جـــودة التـــدقیق )، 2011رزق، محمـــد عبـــداهللا ،(.10
، رسالة ماجستیرالداخلي في الشركات الصناعیة المدرجة في سوق الكویت لالوراق المالیة

األردن.-عمان،غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط
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دراسـة میدانیـة علـى -االحتراق النفسـي لـدى عمـال البلـدیات)، " 2014رزیقة، عامري، (.11
، كلیـة العلـوم اإلنسـانیة ورقلـة–ت مدینة تقرت، جامعـة قاصـدي مربـاحعینة من عمال بلدیا

واالجتماعیة، قسم علم النفس وعلوم التربیة، لیبیا.
دى العـاملین ظـاهرة االحتـراق النفسـي واسـتراتیجیات التكیـف لـ" ،)1999(،رمضان، جهـاد.12

"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیـة، نـابلس، في وزارات السلطة الوطنیة
فلسطین.

عالقــة المشــاركة فــي صــنع القــرار بــالروح المعنویــة لــدى )،" 2009، محمــد، (ریــب اهللا.13
ــة"، ــات الجزائری ــة التدریســین بالجامع یــة، دراســة میدانیــة، معهــد الدراســات التربو اعضــاء هیئ

جامعة القاهرة.
اختبار العالقة بین العدالة التنظیمیة واالغتـراب )، "2012الزبیدي، حیدر حمودي علي، (.14

"، رسالة ماجستیر، جامعة الكوفة.الوظیفي
الرشــــیدة فــــي الجامعــــات األهلیــــة واقــــع تطبیــــق الحوكمــــة،)2012(،الزهرانــــي، خدیجــــة.15

. رسـالة هـافیالسعودیة وعالقتها بالرضا الوظیفي والوالء التنظیمي العضـاء هیئـة التـدریس 
ماجســتیر غیــر منشــورة. قســم االدارة التربویــة والتخطــیط، كلیــة التربیــة، جامعــة ام القــرى، مكــة 

المكرمة. 
بــبعض ســـمات الشخصــیة لـــدى االحتـــراق النفســي وعالقتـــه )، " 2008الزهرانــي، نــوال، (.16

"، جامعـة أم القـرى، المملكـة العربیـة السـعودیة، رسـالة العامالت مع ذوي االحتیاجات الخاصة
ماجستیر غیر منشورة.

الـى حالـة باإلشـارةدور الوقـف فـي تحقیـق التكافـل االجتمـاعي )،" 2009(،زیدان ومحمـد.17
" اقتصـاد وادارة الوقـف اإلسـالميبعنوان:لألوقافالجزائر"، بحث مقدم الى المؤتمر الثالث 

، وبناء حضارة"، الجامعة االسالمیة، المملكة العربیة السعودیة.
مـدى فاعلیـة كـال مـن االرشـاد النفسـي الموجـه وغیـر الموجـه " ،1998)زیدان، وایمان، (.18

" رســالة دكتــورة غیــر منشــورة، فــي تخفیــف حــدة االحتــراق النفســي لــدى عینــة مــن المعلمــات
معهد الدراسات والبحوث التربویة، جامعة القاهرة.

اســـتراتیجیات المواجهـــة ومـــدى فاعلیتهـــا فـــي تجـــاوز االحتـــراق )، 2014ســـارة، بقـــدورة، (.19
النفســــي لــــدى القــــابالت، دراســــة میدانیــــة عیادیــــة الربعــــة حــــاالت (قــــابالت) بالمؤسســــة 

، رســالة ماجســتیر، فولــة اللــة خیــر بوالیــة مســتغانماالستشــفائیة المتخصصــة لألمومــة والط
مستغانم، الجزائر.-شعبة علم النفس، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس

ــي ،)2010(،الســبیعي، فــارس.20 دور الشــفافیة والمســاءلة فــي الحــد مــن الفســاد االداري ف
. اطروحـة مقدمـة اسـتكماال لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي القطاعات الحكومیة



223

الفلســفة فــي العلــوم االمنیــة، قســم العلــوم اإلداریــة، كلیــة الدراســات العلیــا، جامعــة نــایف العربیــة 
للعلوم األمنیة.

ــق اراء )، "2018الشــلمة، نــور خالــد حســن، (.21 ــة وف ــادئ الحوكمــة االداری ــع ممارســة مب واق
"، رســـالة دبلــــوم، كلیــــة االدارة واالقتصــــاد ، جامعــــة لــــس محافظــــة نینــــوىالمــــدیرین فــــي مج

الموصل.
أثر تطبیق مبادئ الحوكمة في االداء المؤسسي )، "2018صایج، جویدت جمیل خلیل، (.22

"، رسالة ماجستیر، جامعة القدس، فلسطین.في جمعیة الهالل االحمر الفلسطیني
ـــة فـــي ظـــل )، 2018الطـــائي، احمـــد صـــباح محمـــود، (.23 تطـــویر اســـالیب الرقابـــة الداخلی

ـــى دائـــرة صـــحة نینـــوى ـــوم عـــالي فـــي تـــدقیق ومراقبـــة آلیـــات الحوكمـــة بـــالتطبیق عل ، دبل
.الحسابات، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

ـــي ، )1998العـــارض، معـــاذ، (.24 اســـتراتیجیات تكیـــف المعلمـــین مـــع الضـــغوط النفســـیة الت
، رسالة ماجستیر غیـر منشـورة، لحكومیة في محافظة نابلستواجههم في المدارس الثانویة ا

جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین.
مسـتویات االحتـراق النفسـي لـدى المشـرفین التربـویین فـي )، " 1992عبد الرحمن، علي،(.25

-"، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة الیرمــوك، أربــداالردن وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات
األردن.

أثــر التوجــه التحلیلــي علــى اداء المنظمــة فــي ضــوء )، " 2011العجمــي،  ســالم حســین، (.26
" دراسـة تطبیقیـة علـى شـركة البتـرول الكویتیـة" رسـالة ماجسـتیر منشـورة، كلیـة القدرات المتاحة

األعمال، جامعة الشرق االوسط.
، مقــرر تعریــف الحوكمــة وتــاریخ وتطــور االدارة العامــة،)2007العــزازي، محمــد حســن، (.27

اكادیمیة السادات للعلوم االداریة، القاهرة.،مادة الحوكمة، تمهیدي ماجستیر
ـــاح.28 ملتقـــى االتجاهـــات المعاصـــرة فـــي المحاســـبة )، 2007(،العشـــماوي، محمـــد عبـــد الفت

، الربـاط، المملكـة الحكومیة دلیل حسـابات الحوكمـة المعاصـرة الیـات حوكمـة الخزانـة العامـة
المغربیة.

االتجاهات الحدیثة للحوكمة في قطاع التعلیم العـالي بـالجزائر " )، 2015(،عاللي، إیمان.29
دراسة حال كلیة العلوم االقتصادیة والعلـوم التجاریـة وعلـوم التسـییر جامعـة مـوالي الطـاهر 

منشورة، جامعة موالي الطاهر سعیدة، الجزائر.رغی، رسالة ماجستیرسعیدة "
النفســـي وعالقتـــه بـــالتوافق الزوجـــي وبعـــض االنهـــاك ،)2008(،علـــي، حســـام محمـــود.30

، جامعـة المنیـا، المتغیرات الدیمغرافیة لدى عینة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنیـا
المنیا، مصر، رسالة ماجستیر غیر منشورة.
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ظـاهرة االحتـراق النفسـي وعالقتهـا بضـغوط العمـل لـدى معلمـي )،" 1998، (عودة، یوسف.31
ــة الحكوم ــةالمــدارس الثانوی ــي الضــفة الغربی ــة ف جامعــة ، "، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةی

النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین.
العدالة التنظیمیة لدى رؤساء االقسـام االكادیمیـة وعالقتهـا بالثقـة ،)2013(،فرج، شـذى.32

غیــر . رســالة ماجســتیرالتنظیمیــة ألعضــاء هیــئ التــدریس بجامعــة منطقــة مكــة المكرمــة
القرى، مكة المكرمة.، جامعة اممنشورة

مســتویات االحتــراق النفســي لــدى معلمــات )،" 2009(الفریحــات، عمــار، والربضــي وائــل،.33
"، كلیة عجلون الجامعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة.ریاض االطفال في محافظة عجلون

واقــع تطبیــق مبــادئ الحوكمــة الرشــیدة فــي جامعــات )، 2015الفــواز، نجــوى بنــت مفــوز،(.34
دكتــوراه، اطروحـة" لمكرمــة مـن وجــه نظـر القیــادات االكادیمیـة "تصــور مقتـرحمنطقـة مكـة ا

القرى، كلیة التربیة. امجامعة 
أثــر الشــفافیة والمســاءلة علــى االصــالح االداري دراســة )، 2011قرداغــي، كــاوة محمــد، (.35

، منظمة كیدو.عینة من مواطني اقلیم كردستان العراقآلراء
تأثیر الذكاء االجتماعي في تحدید استراتیجیة ادارة الصراع "،)2019(،محمد، قاسم علي.36

، كلیـــة االدارة واالقتصـــاد، اطروحـــة دكتـــوراه،"المالئمـــة بتوســـیط حاكمیـــة المـــوارد البشـــریة
جامعة بغداد.

دراسة –اهب في الحد من االحتراق الوظیفيدور ادارة المو )،2019(مشارقة، عودة اهللا،.37
، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، فرع رام اهللا والبیرة.المستقبلتطبیقیة على مستشفى 

أثــر فهــم الحوكمـة المؤسســیة فــي تحســین )، " 2009المشـهداني، ایمـان شــیحان عبـاس، (.38
دراســة تطبیقیــة علــى عینــة مــن المصــارف العراقیــة –داء المــالي االســتراتیجي للمصــارفاال

سات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد.، بحث دبلوم، مجلس المعهد العالي للدراالخاصة
)،" واقع تطبیق معاییر الحكم الرشـید وعالقتهـا بـاألداء االداري فـي 2013مطیر، سمیر، (.39

فلسطین.،اكادیمیة االدارة والسیاسة، غزة،الوزارات الفلسطینیة"
ــة )،" 2013منصــور، لنــا حســن محمــد،(.40 ــه بالمســاندة االجتماعی ــراق الــوظیفي وعالقت االحت

، رسالة ماجسـتیر، ى الموظفین االداریین في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظة الخلیللد
جامعة القدس، فلسطین.

مصادر الضغط النفسي لدى المعلمین والمعلمات فـي مـدارس ، )2003(،النجار، عبد اهللا.41
عــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جاموكالــة الغــوث الدولیــة فــي منطقــة الخلیــل التعلیمیــة

القدس، فلسطین.
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االحتــراق النفســي والمســاندة االجتماعیــة وعالقتهمــا )، " 2008الهــالن، أمــل فــالح فهــد، (.42
، رســـالة كلینیكیــة)-بأتجــاه العــاملین الكــویتیین نحــو التقاعــد المبكــر (دراســة ســیكومتریة

، مصر.جامعة الزقازیق،، كلیة التربیةماجستیر
: دراسـة الـداخلي ودوره فـي الـتحكم المؤسسـيالتـدقیق "، )2006، (یعقوب، فیحـاء عبـداهللا.43

غیــــر منشــــورة، الجامعــــة ،أطروحــــة دكتــــوراهتطبیقیــــة علــــى المصــــارف العراقیــــة الخاصــــة" 
المستنصریة.

)الدوریات(المجالت: "ثانیا
مصادر االحتراق النفسي التي تتعرض لها عینـة مـن عضـوات ،)2002(،ال مشرف، فریدة.1

، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة.الملك سعود بالریاضهیئة التدریس بجامعة 
درجـة تطبیـق مبـادئ الحوكمـة بكلیـات التربیـة ،)2014(،أحمـد، والثـواني، طـارقابو كـریم،.2

. مجلـة العلـوم التربویـة بجامعة حائل وجامعة الملك سعود كمـا یراهـا اعضـاء هیئـة التـدریس
.3)العدد (15)والنفسیة، جامعة البحرین، المجلد(

. المجلة الشفافیة االداریة في تحقیق التنمیة اإلداریة،)2014(،االحمدي، بهاء احمد سلیم.3
).117(، العدد(118)، المجلدالمحلیة والتنمیةلإلدارةالغربیة 

–لحوكمــة االداریــة بجامعــة أم القــرىدرجــة ممارســة ا)، 2020االســمر، منــى بنــت حســن، (.4
.(70)التربیة، المجلة التربویة، العدد، كلیة دراسة میدانیة

، الحوكمة الرشیدة: المملكة العربیة السعودیة حالة دراسیة)، 2014(بسام،عبد اهللا ،بسامال.5
معهــد اإلدارة ،یة والقانونیــةاالكادیمیــة للدراســات االجتماعیــة واالنســانیة، قســم العلــوم االقتصــاد

جانفي.-)11العدد(الریاض،العامة،
االسس والمبادئ النظریة للحوكمة ومتطلبات تطبیقهـا فـي )، " 2019محمد حسـن، (بشیر، .6

،المجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاث-"، مجلة العلوم التربویة والنفسیةالتعلیم العام السودان
.3)(المجلد )،6(العدد 

ئن"، (دراسـة تأثیر التوجهات االسـتراتیجیة فـي والء الزبـا)، "2015البغدادي، عادل هادي، (.7
غـــري للعلـــوم مجلـــة المجموعـــة مـــن المجمعـــات التجاریـــة فـــي محافظـــة النجـــف االشـــرف)،

).35العدد(،(12)المجلد ،االقتصادیة واإلداریة
دور تطبیق حوكمة الشـركات فـي ممارسـة اسـالیب )، 2012(،بله، سید عبد الرحمن عباس.8

)، الریـاض، المملكـة 12سییر، العدد( ، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التالمحاسبة االبداعیة
العربیة السعودیة.

االنهــــاك النفســــي وعالقتــــه بالصــــالبة النفســــیة لــــدى معلمــــي ،" 2002)البهــــاص، ســــید، (.9
) ص ص31) العدد(1جامعة طنطا، المجلد(-، مجلة كلیة التربیة"ومعلمات التربیة الخاصة

414-383.
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وعالقته باألداء الوظیفي لدى اعـوان الحمایـة االحتراق النفسي ،)2015(،بو حارة، هنـاء.10
، المدنیة: دراسة میدانیة بمدیریتي الحمایة المدنیة وبعض الوحدات بوالیـة عنابـة والطـارق

).21عدد(الالجزائر، -مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة
الرشــیدة كمؤشــر لزیــادة فاعلیــة الحوكمــة،)2013، (جــاد اهللا، محمــد عرفــات عبــد الواحــد.11

بحــث مقــدم الــى المــؤتمر ،المجتمــعالمؤسســات االهلیــة، دراســة مــن منظــور طریقــة تنظــیم 
كلیـة ة مجلـ،السادس والعشرون للخدمـة االجتماعیـة: الخدمـة االجتماعیـة وتطـویر العشـوائیات

.8)، العدد (الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان
أثر تطبیق سیاسة التدویر على االحتراق الوظیفي: دراسة ،)2015(،حراز، السید یوسـف.12

ـــة ـــة البحـــوث التجاری ـــاط، مجل ـــة دمی ـــى جامع ـــة عل ـــازیق، تطبیقی ـــة التجـــارة جامعـــة الزق ، كلی
).37عدد(ال)، 1مجلد(ال

"، مجلــة العلــوم القانونیــة الحوكمــة... دراســة فــي المفهــوم،" )2015حســین، ســلیمة بــن، (.13
جانفي.–)10عدد (الالوادي، -والسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر

المشــاركة المعرفیــة واثرهــا فــي بنــاء )،" 2011حمــد، موفــق خزعــل، شــاكر، شــذى عبــود، (.14
، دراســـة میدانیـــة فـــي الشـــركة العامـــة للصـــناعات الكهربائیـــة، مجلـــة كلیـــة رأس المـــال الفكـــري"

).18(المأمون، العدد 
االحتراق النفسي لدى المعلمین العاملین مع )،" 2005(،الخرابشة، عمر، وعربیات، أحمـد.15

ــة المصــادر ــي غرف ــتعلم ف ــة ذوي صــعوبات ال "، مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم التربویــة الطلب
).2عدد (ال)، 17مجلد(الواالجتماعیة واالنسانیة، 

أثـــر االحتــراق الـــوظیفي لمقـــدمي ،)2014(،دویــدار، محمــود عـــوض. والبصــیر، عبــد اهللا.16
الخدمات المصرفیة على االنسحاب الوظیفي: دراسة تطبیقیـة علـى المصـارف التجاریـة فـي 

).1عدد( المصر، -، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارةمنطقة القصیم
ـــــذبحاوي، ســـــناء جاســـــم محمـــــد،(.17 ـــــة التنظیمیـــــة )، "2016ال ـــــین العدال ـــــار العالقـــــة ب اختب

ـــراق  ـــوظیفيواالحت ـــي-ال ـــي المعهـــد التقن ـــة ف ـــة)"،/دراســـة تطبیقی ـــوم كوف ـــة الغـــري للعل مجل
).40)، العدد(13االقتصادیة واالداریة، جامعة الفرات االوسط، المجلد(

واقع تطبیق مبادئ الحوكمة بمكاتب التعلیم بمحافظـة ،)2019(الزائدي، احمد بن محمد،.18
ام القــرى للعلــوم التربویــة والنفســیة، ، مجلــة جامعــةجــدة مــن وجــه نظــر المشــرفین التربــویین

).1العدد (-11)المجلد (
واقــع االحتــراق النفسـي للمرشــد النفســي والتربـوي فــي محافظــة )، " 2002، نـادر، (دالزیـو .19

).1جامعة قطر، العدد (-مجلة العلوم التربویة، كلیة التربیةالزرقاء في االردن" 
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–البشـرياختبـار نمـوذج حاكمیـة المـوارد )، 2016(الساعدي، مؤید ورشا عباس الربیعـي،.20
جامعـة الفـرات مجلـة ، المعهـد التقنـي، بحث استطالعي تحلیلي في بعـض الجامعـات العراقیـة

االوسط التقنیة.
دور لجــان المراجعــة فــي حوكمــة الشــركات واثرهــا علــى )، 2009(،ســامي، مجــدي محمــد.21

ــال المصــریة ــة األعم ــي بیئ ــة المنشــورة ف ــوائم المالی مجلــة كلیــة التجــارة للبحــوث ،جــودة الق
).2(، العدد46العلمیة، جامعة االسكندریة، المجلد 

العالقـة بـین ابعـاد االحتـراق الـوظیفي والمتغیـرات ،)2014(،سلیمان، محمد جالل صـدیق.22
، التنظیمیــة: دراســة تطبیقیــة علــى معــاوني اعضــاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة المنصــورة

).4)، عدد(38مصر، مجلد(–یةالمجلة المصریة للدراسات التجار 
مواجهة االحتراق الوظیفي: نحو نموذج مقترح لمسـؤولیة الفـرد ،)2016(،الشعالن، فهـد.23

).65عدد(ال)، 32مجلد(الالسعودیة، -، المجلة العربیة للدراسات االمنیة والتدریبوالقیادة
وااللتـزام التنظیمـي: العالقة بین االحتـراق الـوظیفي ،)2015(،الشفلو، عبد الرؤوف حسن.24

، مجلـة العلـوم االقتصـادیة والسیاسـیة دراسة تطبیقیة على مصرف الوحدة فـرع قصـر االخیـار
).6عدد(اللیبیا، -كلیة االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمریة االسالمیة، زلیتین–

مشــكلة ضـعف مشــاركة العــاملین فـي صــنع واتخــاذ ،)2015(،شـلبي، كریمـة شــلبي محمـد.25
).52عدد (ال. مجلة اإلدارة، مصر، االداري في المنظمات الحكومیةالقرار

ــل عمــل )، " 2008الشــمري، صــادق راشــد، (.26 "، المــالي والمؤسســيلإلصــالحالحوكمــة دلی
).17(لعلوم االقتصادیة الجامعة، العددمجلة كلیة بغداد ل

الشــفافیة علــى اثــر تطبیــق ،)2010(،الطراونـة، رشــا نایـل والعضــایلة، مرعـي محمــد عمــر.27
. المجلـة االردنیـة فـي إدارة األعمـال، األردن مستوى المساءلة االداریة في الـوزارات االردنیـة

).1()، العدد6مجلد (
"، اكادیمیـــة الســـادات للعلـــوم االداریـــة مركـــز االدارة بالشـــفافیة)،" 2002الطـــوخي، ســـامي ،(.28

،القاهرة، مصر.1)عدد (ال، علمیةالمجلة الالبحوث والمعلومات، البحوث اإلداریة، 
دراســة تحلیلیـــة لمفهـــوم الحوكمــة الرشـــیدة ومتطلبـــات ،)2018الطیــب، عزیــزة عبـــد اهللا،(.29

.2)(العدد ، )2مجلد(ال، مجلة العلوم التربویة، تطبیقها في الجامعات السعودیة
"، عالقــة غیــاب العدالــة التوزیعیــة بأبعــاد االحتــراق الــوظیفي،"2017)عاشــور، علــوطي، (.30

).31العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم علم النفس، جامعة المسیلة الجزائر، العدد(مجلة 
تـــأثیر الحوكمــة فـــي جـــودة )، "2017العــزاوي، شــفاء محمـــد علــي، جاســم ، كـــاظم جــواد، (.31

)، 19، مجلـة كلیــة االدارة واالقتصـاد للدراســات االقتصــادیة واالداریـة والمالیــة، المجلــد (االداء"
ة بابل. ،جامع2)العدد(
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مدى تعرض العاملین لضغوط العمـل فـي بعـض ،" 1988)عسكر، علي وعبد اهللا، أحمد، (.32
).4)، العدد (16جامعة الكویت، المجلد (-"، مجلة العلوم االجتماعیةالمهن االجتماعیة

مـــدى تعـــرض معلمـــي المرحلـــة ،)1986(،علـــي عســـكر، حســـن جـــامع، محمـــد االنصـــاري.33
ــة بدولــة الكویــت  عــدد ال، المجلــة التربویــة، جامعــة تكریــت، لظــاهرة االحتــراق النفســيالثانوی

).3) الجزء(104(
حوكمـة الجمعیـات األهلیـة وضـمان الجـودة الشـاملة لمؤسسـات ،2011)(،عوض، اسـماء.34

مجلـد المجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم االنسانیة، مصـر. التعلیم قبل الجامعي.
) .30)، العدد((2

ـــأثیر،)2015(،نیفـــین بیـــوميعیســـى، .35 ـــة ت ـــى جـــودة اعضـــاء هیئ ـــوظیفي عل ـــراق ال االحت
).1عدد(المصر، –، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارةالتدریس بالجامعات الخاصة

تـأثیرات العدالـة التنظیمیـة فـي )،" 2004الفهداوي، فهمي خلیفة& القطاونة، نشأت احمد، (.36
االردن.-، عمان2)) العدد (24، المجلد (دارة، المجلة العربیة لالالوالء التنظیمي"

مدى ممارسة الحوكمة في المدارس في فلسطین من وجهة نظر )، 2016، (قرواني، خالد.37
)، 14، مجلـــة اتحــــاد الجامعـــات العربیــــة للتربیـــة وعلــــم الـــنفس، المجلــــد(المعلمـــین والمعلمــــات

).4العدد(
االحتـراق الـوظیفي: دراسـة استكشـافیة لمقیـاس " )،2001(، مازن،الكالبي، سعد، ورشید.38

"، مجلـة جامعـة الملـك ماسالك علـى المـوظفین بمدینـة الریـاض بالمملكـة العربیـة السـعودیة
).1(العدد)، 13مجلد(اللعلوم االداریة ، لسعود

المســـــائل المنهجیــــة فـــــي البحــــوث االجتماعیـــــة )، " 1990(صــــفوح االخــــرص،،محمــــد.39
ة للدراســــات األمنیــــة، الریــــاض: المركــــز العربــــي للدراســــات االمنیــــة "، المجلــــة العربیــــالمقارنــــة

).9)، العدد((05مجلد الوالتدریب، 
دراسة تحلیلیة لمفهوم الحوكمة الرشـیدة ومتطلبـات تطبیقـه فـي ،)2011(، محمد، مدیحة.40

.العدد((73)مجلد( ال. مجلة مستقبل التربیة العربیة. الجامعات المصریة (18

مصادر الضغوط في العمل لدى المعلمـین الكـویتین وغیـر " ،2000)المشعان، عویـد، (.41
-والعلـوم االنسـانیة والتربویـةلـآلداب"، مجلـة جامعـة دمشـق الكویتین في المرحلـة المتوسـطة

.)1)، العدد (16جامعة دمشق، المجلد (
"، دور حوكمة الشركات في تعظـیم قیمـة المناشـئ" )،2009مطاوع، محمد عبد الحمید، (.42

ة.فی، جامعة المنو ). كلیة التجارة41) و (31مجلة اناقة جدیدة للدراسات التجاریة، العدد (
االحتــراق الــوظیفي فــي المنظمــات الحكومیــة الخدمیــة فــي ،2000)(،النفیعــي، ضــیف اهللا.43

)، 1)، العـدد ((14، مجلة جامعة الملك عبـد العزیـز: االقتصـاد واالدارة، المجلـدمحافظة جدة
ربیة السعودیة.المملكة الع
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دراسـة تحلیلیـة التجاهـات العـاملین نحـو مسـتویات ضـغط العمـل ،" 1994)النمر، سـعود،(.44
.1-58،ص ص2،ع16، المجلة العربیة لإلدارة"في القطاعین العام والخاص

والندواتالمؤتمراتثالثا:
فـي تـدقیق المـوارد البشـریة اداة فاعلـة)، 2015جاسم، ابراهیم محمد وصالح سرمد غـانم، (.1

، المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة التنمیة البشریة، السلیمانیة.حوكمة الموارد البشریة
، المــؤتمر العلمــي دور حوكمــة الشــركات فــي التنمیــة االقتصــادیة)، 2008حــداد، منــاور، (.2

)، 15-16األول حـــول: حوكمـــة الشــــركات ودورهـــا فـــي االصــــالح االقتصـــادي خـــالل الفتــــرة (
دمشق.

ادراك المتفوقین عقلیـا للضـغوط واالحتـراق النفسـي فـي الفصـل ،"1991)السمادوني، السید،(.3
المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر، "،وعالقته ببعض المتغیرات النفسیة والبیئیة

-الجمعیــة المصــریة للدراســات النفســیة باالشــتراك مــع قســم علــم الــنفس التعلیمــي كلیــة التربیــة
761.-729ینایر، 24-22)،2جامعة المنصورة، الجزء (

الحكم الرشید: المفهوم والمكونات"، ( ورقة بحثیة القیت في )، " 2005(،الطیب، بلوصیف.4
، قسم العلوم السیاسیة، جامعـة قاصـدي مربـاح لملتقى الدولي حول الدیمقراطیات الصاعدة )ا

بورقلة، مایو.
محددات الحوكمة ومعاییرها ،المـؤتمر العلمـي الـدولي حـول عولمـة )، 2012محمد،(غادر، .5

، كلیة ادارة االعمال، جامعة الجنان، لبنان.االدارة في عصر المعرفة
، المــؤتمر الــدولي للحوكمــة فــي مؤسســات التعلــیم العــالي،)2017(،ناصـر الــدین، یعقــوب.6

-13، االردن، في الفترة جامعة الشرق االوسط، عمان 11.

الكتبرابعا": 
، القـــاهرة: دار المعـــارف، لســـان العـــرب)، 1998ابـــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي، (.1

القاهرة.
"، المجمـع العربـي للمحاسـبین الشـركاتدلیل حوكمـة)،" 2006(،أبو غزالة، طالل، وشركاءه.2

القانونین، عمان.
ــــوظیفي " )،2012(أبــــو موســــى، انــــور، وكــــالب، یحیــــى،.3 ــــراق ال ــــأثیرهاالحت ــــى اداء وت عل

، والتأهیــلدراســة تطبیقیــة علــى االداریــین العــاملین فــي جمعیــة اعمــار للتنمیــة -العــاملین"
منظمــــات المجتمــــع المــــدني، الجامعــــة دراســــة دبلــــوم عــــالي، معهــــد التنمیــــة المجتمعیــــة، ادارة 

.اإلسالمیة، غزة، فلسطین
، عمــان، دار المســاءلة والفاعلیــة فــي االدارة التربویــة" )،2006(اخوارشــیدة، عالیــة خلــف،.4

الحامد للنشر والتوزیع.
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خصــائص نظــم المعلومــات واثرهــا فــي تحدیــد خیــار المنافســة " )،2011، (إسـماعیل، عمــاد.5
ــا والوســطىاالســتراتیجیة فــي  "، عمــادة الدراســات العلیــا، الجامعــة االســالمیة، االدارتــین العلی

غزة، فلسطین.
، دار الفكـــر 1، طالشـــفافیة واثرهـــا فـــي مكافحـــة الفســـاد)، 2014البهجـــي، عصـــام أحمـــد، (.6

مصر.-الجامعي، االسكندریة
، الطبعـة الجـراح، مطبعة أبناء القواعد المنهجیة لبناء االستبیان،)2010(،الجرجاوي، زیاد.7
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...السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

الحـد مـن ظـاهرة اعتماد مبادئ حوكمة الموارد البشریة في(سعى الباحث إلعداد دراسة بعنوان ی
)-دراسة مقارنة لبعض المستشفیات الحكومیة واالهلیة في مدینة الموصـل–االحتراق الوظیفي

ومــن أجــل اعتمــاد الســیاقات العلمیــة الختبــار الصــدق الظــاهري والشــمولي لالســتبانة نعــرض علــى 
جنــابكم هــذه االســتمارة التــي تــم تصــمیمها فــي إطــار موضــوع الدراســة للحصــول علــى مالحظــاتكم 

القیمة. 
رأیكم حول االستبانة واألبعاد والفقرات التي تندرج ضمنها مع بیان یرجى التفضل بإبداء

المالحظات الضروریة في ضوء اإلجابة على األسئلة اآلتیة:
 هل الفقرة واضحة وتقیس الغرض الذي وضعت من أجله؟
 هل تنتمي كل فقرة مدرجة تحت كل بعد إلى البعد المحدد لها؟
لى كل بعد من األبعاد؟ هل هناك فقرات أخرى یمكن إضافتها إ
 هل هناك أبعاد أخرى یمكن إضافتها إلى األبعاد المؤشرة؟
 هل أن بدائل القیاس مناسبة وان كانت غیر ذلك فهل تقترح بدائل أخرى؟
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انطالقا من ثقتنا بدعمكم للبحث العلمي ودرایة في مجال عملكم نضع بین ایدیكم الكریمة استبانة 

اعتمــاد مبــادئ حوكمــة المــوارد البشــریة فــي الحــد مــن  ظــاهرة االحتــراق الدراســة الموســومة " 
"، وهـي جـزء مقارنة لبعض المستشفیات الحكومیة واالهلیة في مدینة الموصلدراسة -الوظیفي 

من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في إدارة األعمال، نرجو من حضراتكم التفضل باإلجابة بدقـة 
ووضوح عن جمیع فقراتها ضمانًا للنتائج الدقیقة التـي تصـف واقـع منظماتنـا خدمـة لمسـیرة البحـث 

العلمي.
لشكر وفائق االحترام والتقدیر لتعاونكممع جزیل ا

:مالحظات عامة
االستمارةصالحیةعدمیعنيإجابةدونسؤالنتركاألسئلة، الجمیععلىاإلجابةیرجى

للتحلیل.
في الحقل الذي یمثل وجهة نظرك.√عالمة ( وضعیرجى (
باالستمارة.الخاصةواستفساراتكمأسئلتكمكافةعلىلإلجابةاستعدادعلىالباحث

المشرف
األستاذ المساعد الدكتورة

میسون عبداهللا احمد الشلمة

الباحث
طالب الماجستیر 

احمد خزعل محمود الجواري



اوال: البیانات الشخصیة:
أنثىذكرالجنس : 

55- 4546- 3536- 26سنة فما دون25العمر :

فما فوق–56

دبلوم عالي    ماجستیردكتوراه:   المؤهل العلمي 

دبلوم            إعدادیةبكالوریوس       
.......................الموقع الوظیفي الحالي : 

20- 1516- 1011- 6فاقلسنوات5مدة الخدمة في الوظیفة :

فأكثر –2526- 21

سنة          3ــ1من اقل من سنة        مدة الخدمة في الموقع الوظیفي الحالي :
فأكثر12من 11ــ9من 8ــ6من 5ــ3من 



ثانیًا : األسئلة المتعلقة بأبعاد الدراسة 
المتغیر االول : حوكمة الموارد البشریة:

تحســـــین اداء الفعـــــل او النشـــــاط الـــــذي یقـــــود ادارة ووظیفـــــة المـــــوارد البشـــــریة الـــــى االســـــتثمار فـــــي 
راس المـــــال البشـــــري للمنظمـــــة والتعـــــرف علـــــى تطلعـــــات اصـــــحاب المصـــــالح وتوقعـــــاتهم والوفـــــاء 
ـــــات  ـــــل مخـــــاطر المـــــوارد البشـــــریة للمنظمـــــة ومؤامـــــة اولوی ـــــة وتقلی ـــــة والمالی بالمســـــؤولیات االئتمانی
ـــــــــــــك االعمـــــــــــــال وتمكـــــــــــــین المـــــــــــــوارد البشـــــــــــــریة مـــــــــــــن صـــــــــــــنع القـــــــــــــرارات  الوظـــــــــــــائف مـــــــــــــع تل

تنــدرجالتــياألســئلةمجموعــةتســتعرضذلــكوبموجــب)، Heslop,2003,13التنفیذیــة(
یأتي:ابعاد حوكمة الموارد البشریة، وكماالمحورهذاتحت

یشـــــــیر الـــــــى وضـــــــع اســـــــتراتیجة العمـــــــل بفاعلیـــــــة ونشـــــــاط وحیویـــــــة التوجـــــــه االســـــــتراتیجي:-ا
ـــــــــار السیاســـــــــات الخاصـــــــــة بحوكمـــــــــة ـــــــــة االســـــــــتراتیجیة واختی المـــــــــوارد البشـــــــــریة، وتحدیـــــــــد الرؤی

ـــــــي المنظمـــــــة،  ـــــــة ف ـــــــات واألدوار المتوقعـــــــة مـــــــن الجهـــــــات الفاعل ـــــــد األولوی ـــــــى تحدی وتســـــــاعد عل
وتأســــــیس مقارنــــــة مرجعیــــــة لقیــــــاس أالداء علــــــى المــــــدى المتوســــــط القصــــــیر، وبنــــــاء توافــــــق فــــــي 
اآلراء بـــــین مختلـــــف مجموعـــــات اصـــــحاب المصـــــلحة لمواءمـــــة بـــــرامجهم مـــــع أولویـــــات الحكومـــــة 

).2009،152(مهدي،

الفقراتت
اتفق 
ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقتماما

توجهها االستراتیجي یتسم بالوضوح واالختصار1
تراعي تطلعاتها عند صیاغة رؤیتها2
تشارك العاملین في صیاغة الرؤیة3

4
تقوم بتحدید اهداف استراتیجیة وفقا للنتائج 

المطلوب التوصل الیها 

5
تشجع العاملین بضرورة االلتزام بمعاییرها 

االخالقیة

6
تتصف رؤیتها الخاصة بمواردها البشریة 

بالتمسك والوضوح

7
تهتم برؤیة مواردها البشریة لتحقیق اهداف 

النمو 

8
لدیها استراتیجیة وسیاسات فاعلة تضم عملیات 

الموارد البشریةالتنفیذ والرقابة وتقییم نتائج 



: وســـــــیلة تـــــــتم عبرهـــــــا متابعـــــــة العـــــــاملین عـــــــن كیفیـــــــة اســـــــتخدامهم للصـــــــالحیات ب.المســـــــاءلة
ـــــات  ـــــیهم وهـــــي وســـــیلة للتأكـــــد مـــــن تحمـــــل العـــــاملین للمتطلب والســـــلطات والمســـــؤولیات الموكلـــــة ال

).2012،49المتوقعة إلداء ادوارهم وفق ما هو محدد ومتفق علیه ( الراسبي،
ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت

1
تسهم المساءلة في تقویم مواطن 

الضعف في المستشفى

2
تعمل على اعتماد مبدا المسائلة 

في سیاستها

3

تعزز المساءلة دور االدارة في 
عملیة اختیار الموارد البشریة 

االكفاءة

4
في تؤدي المساءلة المعتمدة حالیا 

المستشفى الى تعزیز االداء العالي

5
تعتمد على نظام رقابة ومساءلة 

كفوء

6

یجري الرجوع الى السجالت 
الخاصة إلداء العمل لمراقبة اداء 

ومساءلتهمالعاملین

7
تعمل على االهتمام بالشكاوي 

ومتابعتها حول اداء العاملین

8

تشجع على مبدأ المسؤولیة 
المشتركة وان الجمیع مسؤول عن 

النتائج النهائیة

تشــیر الــى االنفتــاح والوضــوح فــي عملیــة صــنع القــرار وتخصــیص المــوارد ، اذ تحتــاج الشــفافیة:
).Kaplan,2013المنظمات نظم لصنع القرارات الشفافة، ووضع المیزانیات، وتتبع النفقات (

ال اتفق اتفقال محایداتفقاتفق تماماالفقراتت
تماما

1
تفصح عن المعلومات المهمة المتعلقة 

بالموارد البشریة في الوقت المناسب

2
تقدم صورة حقیقیة عن سیاسة 

المكافئات المعتمدة



ال اتفق اتفقال محایداتفقاتفق تماماالفقراتت
تماما

3
تقدم صورة حقیقیة عن المؤهالت 

الشخصیة ألعضائها وكیفیة اختیارها

4
تعد حصول العاملین على المعلومات 
الجدیدة المتعلقة بأعمالهم من حقوقهم 

5

تمتلك توثیق یضمن الوضوح بین 
العاملین في الصحة التي تتعلق 

بالقواعد التي تحكمهم

6

تقدم المعلومات الى الجهات الرسمیة 
تمكن اصحاب المصالح من معرفة 

االنفاق في المجال الصحي

7

تخصص في میزانیتها نسبة مئویة 
محددة لتنفیذ مختلف المجاالت الموارد 
البشریة وعملیاتها كالتدریب والتطویر 
والتوظیف وصیانة الموارد البشریة 

وغیرها

8
تمتلك معاییر لقیاس تكلفة الخدمات 

المقدمة للموارد البشریة بدقة

" مجموعة من االجراءات التي یتم تنفیذها بواسطة االنسان او اآلالت او تولید المعلومات:- ث
كلیهما بهدف تحویل البیانات الى معلومات وایصالها الى الجهات التي تستخدمها في التخطیط 
واتخاذ القرارات والرقابة والتنسیق وتقییم االداء في الزمان والمكان المالئمین وبالكمیة والنوعیة 

).1995،254( فجان،المطلوبین"

اتفق الفقراتت
ال اتفق ال اتفقمحایداتفقتماما

تماما

1

تركز على تولید المعلومات من االسفل الى 
االعلى یساعد في صیاغة السیاسات 
المستندة الى الدلیل وخطة توجیه القطاع 

الصحي ومراقبة االداء

2

لدیها انظمة معلومات تسهل انتاج 
المعلومات لتسهیل اتخاذ القرارات حول 
تخطیط وتدریب ودعم الموارد البشریة في 



اتفق الفقراتت
ال اتفق ال اتفقمحایداتفقتماما

تماما
الصحة

3
تمتلك القدرة على تولید المعلومات الخاصة 

بالموارد البشریة

4

لدیها انظمة معلومات مؤتمتة موحدة یتم 
فیها تقدیم جمیع المعلومات ضمن نظام

واضح المعالم

5

تستطیع الوصول الى المعلومات الصحیحة 
عن الخطط االستراتیجیة في الوقت 

المناسب

6

لدیها القدرة على توفیر المعلومات ذات 
الصلة لصناع القرار والعاملین في الوقت 

المناسب

7
لدیها القدرة على تحلیل المعلومات التي یتم 

خالل التغذیة المرتدةالحصول علیها من 

8
لدیها معاییر تعریفیة لعناصر البیانات التي 

ومعالجتهایتم جمعها

: الدرجة التي یصل فیها الفرد او المنظمة الى تحقیق االهداف المخطط لها بدقة الكفاءة-ج
دون ان یكون هناك وفعالیة عالیة، كما تشیر الى المدى الذي یحدد قیمة الموارد البشریة والمالیة 

).2002،411هدر او ضیاع (مصطفى،
ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت

1
تعمل على اعتماد مبدا الكفاءة في 

لتقییم االداءعملها

2

تتمیز خططها للموارد البشریة بالدقة 
اي خطط (االستقطاب، العالیة

التوظیف، التدریب)
تعمل بكفاءة على تحقیق اهدافها 3

تمتلك موارد البشریة ذات كفاءة عالیة4



ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت

5

تطبق سیاسة الحوافز المادیة والمعنویة 
المطبقة والتي تضمن اداء افضل مع 

هدر اقل

6
تنظم حوافز تشجیعیة الى العاملین 

لتحسین الرعایة

7

البشریة للمشاركة في تلزم مالكاتها
دورات تدریبیة لتحفیزهم على تطویر 

ادائهم

8
تطور انظمة حوافز عادلة لزیادة انتاجیة 

العاملین فیها

: عدالة المعاملة التي یتلقها الموظفین من قبل االدارة العلیا سواء اكانت بشكل توزیع العدالة-ح
، او عدالة المعاملة جراءات المطبقة فو توزیع االجوراالجور والمكافئات، او بشكل عدالة اال

). وتقسم 2012،55، والمعلوماتي ، وعدالة تقویم االداء (الزبیدي،صيعلى المستوى الشخ
العدالة التنظیمیة الى (التوزیعیة ،االجرائیة ، التفاعلیة).

ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت

1
تحدد االجور للعاملین بعدالة ضمن 

المستویات المماثلة للعمل 

2

تتیح االطالع على المعلومات 
والتقاریر للعاملین واصحاب 

المصالح بشكل عادل 

3
تمنح الفرص التدریبیة للعاملین 

بعدالة

4

یدرك العاملین فیها بعدم العدالة 
باألجور التي یتقاضونها مما یسبب 

بارتفاع معدل دوران العمل لدیهم

5

تمتلك موارد بشریة ذات روح معنویة 
عالیة لألعمال واالداء نتیجة كفایة 

االجور

6
تحدد متطلبات واضحة للوظیفة 
المعلن عنها وفق مواصفات شاغل 



ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت

الوظیفة

7

یتقاضى العاملون رواتب جیدة 
بالمقارنة مع غیرهم من العاملین في 

الدوائر االخرى

8
تراعي التوزیع العادل بین المناطق 

الحضریة والریفیة لعاملیها

: " منهج اداري تروم المنظمة من خالله تحقیق اهدافها االستراتیجیة من خالل االستجابة-خ
التي تتمتع االستجابة للمتغیرات الحاصلة في بیئة الخارجیة ومواجهتها من خالل القدرات والموارد 

).Guidance,2015,1بها المنظمة" (

اتفق الفقراتت
ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقتماما

1

تربط بین نظم التعلیم قبل الخدمة 
ومخرجاتها لتوفیر الموارد البشریة 
الضروریة في القطاع الصحي بالوقت 

المناسب وبالمهارات الصحیة

2

متقادمة وموارد تعتمد مناهج التدریب 
تدریب ضعیفة وهي ال تستجیب 

لالحتیاجات المطلوبة

3

تدرك ان التدریب الغیر الفاعل اثناء 
الخدمة الذي ال عالقة له باحتیاجات 
العاملین غالبا ما تنتج عنه معدالت 

حضور منخفضة

4
تهتم بتدریب وتطویر القوى العاملة على 

اختالف مستویاتها

5

یعطي المدیرون في المستویات العلیا 
اهتماما واضحا بقضایا تطور وتحسین 

الموارد البشریة 

6

تستجیب لمعالجة الحاالت الضروریة 
من خالل التعاون بین منظمتنا مع 
المؤسسات التعلیمیة الطبیة لتطویره 



اتفق الفقراتت
ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقتماما

تحدیث المناهج والبرامج التعلیمیة

: "العملیـــــة التـــــي یســـــمح للعـــــاملین مـــــن خاللهـــــا بممارســـــة عـــــدد مـــــن التـــــأثیر فـــــي المشـــــاركة-د
عملهــــم وفــــي الظــــروف التــــي یعملــــون فیهــــا، إذ تعــــد عملیــــة انــــدماج عقلــــي وعــــاطفي لألفــــراد فــــي 
ــــى تشــــجیعهم مــــن أجــــل تحقیــــق أهــــدافها ومقاســــمة المســــؤولیة"  ظــــروف الجماعــــة التــــي تســــعى إل

).2011،9(حمد وشاكر، 

ال اتفقمحایداتفقمامااتفق تالفقراتت
ال اتفق 

تماما

1

لدیها قدرة الحصول على التغذیة المرتدة 
عن العاملین والمجتمع من خالل وسائل 

مختلفة مع الجهات المستفیدة

2
تتبنى سیاسة الباب المفتوح مع العاملین 

والمرضى

3

یشارك المدیرین والعاملین في رسم 
المستشفیات استراتیجیات وسیاسات 

وبضمنها استراتیجیة الموارد البشریة

4
تشجع عاملیها للمشاركة في االجراءات 

التي تؤثر في ادائهم

5

تعد التعبیر عن الرأي والمشاركة ضروریا 
لضمان االلتزام  ودعم المشاریع وتحسین 

الجودة والتطبیق

6
یمتلك الموظفون جمیعا الفرصة نفسها 

صوتهم في اتخاذ القراراتلسماع 

7

لدیها وسائل تستطیع من خاللها 
الحصول على التغذیة المرتدة عن 

مستوى ادائها
البعد الثاني :االحتراق الوظیفي

ـــــــــد المشـــــــــاعر، وانخفـــــــــاض االنجـــــــــاز الشخصـــــــــي، احســـــــــاس الفـــــــــرد باالجهـــــــــاد االنفعـــــــــالي ، وتبل
) بانــــــه فقـــــــد طاقــــــة الفــــــرد علـــــــى Emotion Exhaustionویعــــــرف االجهــــــاد االنفعــــــالي ( 

ـــــــــــات العمـــــــــــلالعمـــــــــــل واالداء ـــــــــــادة متطلب ـــــــــــد المشـــــــــــاعر ، واالحســـــــــــاس بزی ـــــــــــان تبل ، كمـــــــــــا تعرف



)Depersonalization (ـــــاختالل بانـــــه شـــــعور الفـــــرد بانـــــه ســـــلبي وصـــــارم ، وكـــــذلك احساســـــه ب
ـــــــــاض االنجـــــــــاز الشخصـــــــــي ( ـــــــــة، امـــــــــا انخف ـــــــــه المزاجی Lower Personalحالت

Accomplishmentواعتقـــــــــــاده بـــــــــــان احســـــــــــاس الفـــــــــــرد بتـــــــــــدني نجاحـــــــــــهه ) فتعرفانـــــــــــه بانـــــــــــ ،
ــــذهب ســــدى ــــه ت ــــكوبموجــــب(Maslach & Jackson,1981,109). مجهودات ذل

ابعــاد االحتــراق الــوظیفي،  وفقــا المحــورهــذاتحــتتنــدرجالتــياألســئلةمجموعــةتســتعرض
یأتي:وكما) سؤاال22المكون من ()Maslach & Jackson,1981(لنموذج

: فقــــــد طاقــــــة الفــــــرد علــــــى العمــــــل واالداء واالحســــــاس بزیــــــادة متطلبــــــات االنفعــــــالياالجهــــــاد -أ
العمل.

ال اتفق ال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت
تماما

اشعر ان طاقتي في العمل مستنزفة1

2
اتثاقل صباحا عندما استعد للذهاب 

للعمل

3
یغلب علي الملل خالل ساعات الدوام 

الیومي
اجواء  بیئة العمل تقلل من ثقتي بنفسي4

5
التعامل مع المراجعین یومیا یسبب لي 

الضغط

6
اشعر باالختناق والضیق وانا اودي 

واجباتي الوظیفیة

7
العمل مع االخرین بشكل مباشر یسبب 

لي الكثیر من التوتر
اشعر بالراحة عندما اتغیب عن العمل8
اشعر انني سأفقد وظیفتي قریبا9

: شعور الفرد بأنه سلبي وصارم ، و احساسه باختالل حالته المزاجیة تبلد (التجرد) المشاعر-ب
.

ال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت
ال اتفق 

تماما

لدي شعور باالختناق وانا اؤدي 1



مهامي في الدوام

2
وانا اتعامل مع احس بتوتر عالي

المراجعین

3

اشعر بالقلق ألني في كثیر من 
االحیان ابدو غیر عاطفي بسبب 

العمل

4
اشعر بان المراجعین یلقون اللوم علي 

عند حصول بعض المشاكل معهم

5
اشعر بسیادة العالقات القائمة على 

المادة والمصالح الشخصیة
: احســاس الفــرد بتــدني  مســتویات نجاحــه، واعتقــاده بــان مجهوداتــه الشخصــيتــدني االنجــاز -ت

تذهب سدى.
ال اتفق تماماال اتفقمحایداتفقاتفق تماماالفقراتت

1
اقوم بأعمالي الوظیفیة برغبة اقل مقارنة بالفترة 

السابقة

2
اشعر ان المستفیدین غیر راضین عن تعاملهم 

معي
شعور بالتوتر عند استقبال المستفیدیسیطر علي3
احس ان ادائي في العمل لیس بالكفاءة المطلوبة4
اتعامل بشكل فاعل مع مشكالت المستفیدین5

6
في االخرین من ایجابياشعر انني اؤثر بشكل 

خالل عملي
اشعر انني نشیط في عملي7
مریح مع المستفیدینیمكنني بسهولة انشاء جو 8



)5الملحق ( 

موقع العملاالختصاصاللقب العلمياالسماءت
جامعة الكوفةادارة منظمةاستاذمؤید سالم الساعديد. أ.1
جامعة بغدادادارة معرفةاستاذصالح الدین الكبیسيد. أ.2
ادارة موارد استاذدحاميغند. أ.3

جامعة بغدادبشریة
جامعة النهرینمالیةادارة استاذالنعمةحسیننغمد. أ.4
جامعة القادسیةادارة تسویقاستاذأ. د. حسین علي الجنابي5
ادارة استاذأ. د. معن وعد هللا المعاضیدي6

جامعة الموصلاستراتیجیة

ادارة الموارد استاذد. نوال یونس مرادأ.7
الموصل- التقنیة االداریةالبشریة

ادارة استاذد. ھاشم فوزي العباديأ.8
جامعة الكوفةاستراتیجیة

9
عبد السالم علي حسین م.د. أ.

ادارة موارد استاذ مساعدالنوري
جامعة االنباربشریة

جامعة بغدادادارة منظمةاستاذ مساعدأ. د. عالء ادھام10
ادارة استاذ مساعدعالء احمد الجبوريد. م.أ.11

جامعة الموصلاستراتیجیة
الموصل- التقنیة االداریةادارة منظمةاستاذ مساعدسلطان احمد خلیفد. م.أ.12
أدارة استاذ مساعدالجرجرياحمد سلیماند. م.أ.13

الموصل- التقنیة االداریةاستراتیجیة

ادارة منظمةاستاذ مساعدخزعلد. بصیر خلف م.أ.14
الجامعة التقنیة الشمالیة 
المعهد التقني الحویجة

استاذ مساعدعلي عبد هللاحاتمد. م.أ.15
ادارة

االستراتیجیة
معرفةوال

جامعة تكریت

رة موارد ادامدرساحمد حسین الجرجريد. 16
جامعة الموصلبشریة

قائمة المحكمین الستمارة االستبانة



)6الملحق ( 

وقت المقابلةالمنصب الوظیفيمدة المقابلةتاریخ المقابلةت

الكوادر الطبیة في المستشفیات        دقیقة17/1/202045
9:00(الحكومیة االھلیة)

مدیر مركز التدریب والتطویر            دقیقة226/4/202030
9:30صحة نینوى)دائرة(

9:00الكوادر الطبیة في المستشفیات (الحكومیة)دقیقة35/5/202040

10:30(االھلیة) الكوادر الطبیة في المستشفیات دقیقة46/5/202035

مدیر شعبة الموارد البشریة                 دقیقة511/5/202025
10:00(دائرة صحة نینوى)

شعبة االحصاء      –مدیر قسم التخطیط دقیقة612/5/202020
11:40(دائرة صحة نینوى)

مدیر شعبة ادارة الموارد البشریة        دقیقة713/5/202020
11:00(مستشفى السالم التعلیمي)

مدیر شعبة ادارة الموارد البشریة                دقیقة817/5/202020
10:00( مستشفى ابن سینا التعلیمي)

مدیر قسم التدریب دقیقة917/5/202020
11:30مستشفى ابن سینا التعلیمي )(

د البشریة                مدیر ادارة المواردقیقة1018/5/202030
12:30مستشفى الزھراوي االھلي )(

د البشریة                     مدیر ادارة المواردقیقة1119/5/202030
10:15مستشفى نینوى االھلي)(

د البشریة                     مدیر ادارة المواردقیقة1220/5/202030
11:10مستشفى الربیع االھلي)(

الباحثالجدول من اعداد 

المقابالت الشخصیة مع مدیري االقسام والشعب لبعض للمستشفیات (الحكومیة واالهلیة) التابعة 
لدائرة صحة نینوى



)7الملحق ( 

اسئلة حوكمة الموارد البشریة
المستشــــــفیاتفــــــي رســــــم اســــــتراتیجیات وسیاســــــات (الكوادر الطبیــــــة)یشــــــارك المــــــدیرین والعــــــاملین1

وبضمنها استراتیجیات الموارد البشریة
المستشــــــفیاتلمعالجــــــة الحــــــاالت الضــــــروریة مــــــن خــــــالل التعــــــاون بــــــین المستشــــــفیاتتســــــتجیب 2

والمؤسسات التعلیمیة الطبیة لتطویر وتحدیث المناهج والبرامج التعلیمیة
ــــــاملین3 ــــــاس أداء الع ــــــوافر واســــــتخدام األدوات لقی ــــــة)ت ــــــن (الكوادر الطبی ــــــي القطــــــاع الصــــــحي ُیمك ف

المدیرون من مساءلة عاملیهم وتساعد في بناء التوقعات
بعـــدم العدالــــة بـــاألجور التـــي یتقاضـــونها یــــنعكس بارتفـــاع معـــدل دوران العمــــل الكـــوادر الطبیـــةإدراك4

لدیهم
تضمن أداء أفضل مع هدر اقلالمستشفیاتسیاسة الحوافز المادیة والمعنویة المطبقة في 5
توثیـــق یضـــمن الوضـــوح بـــین العـــاملین فـــي الصـــحة التـــي تتعلـــق بالقواعـــد التـــي المستشـــفیاتتمتلـــك 6

تحكمهم
الخطط الالزمة لتحمل وٕادارة مخاطر الموارد البشریةالمستشفیاتتضع 7
القدرة على تولید المعلومات الخاصة بالموارد البشریةالمستشفیاتتمتلك 8
مسؤولیاتهم ویتم مساءلتهم علیهاالمستشفیاتیعرف العاملون في 9

اسئلة االحتراق الوظیفي
اشعر باإلحباط في عملي1
اشعر باستنزاف طاقتي في نهایة یوم عملي2
اشعر بالضیق والقلق عند االستعداد لمواجهة یوم عمل جدید3
التعامل المباشر مع المراجعین طوال الیوم یسبب لي التوتر4
من حالة من الضجر والملل بسبب عملياعاني 5
اصاب بحالة من الشرود الذهني نتیجة كثرة االلتزامات 6
اصبحت اكثر قساوة مع الناس منذ ممارستي لمهنتي7
اشعر بعدم دافعیتي لمساعدة االخرین8
اشعر بعدم  الرغبة في تقدیم مقترحات جدیدة للعمل9

الجدول من اعداد الباحث
االجابة:(اتفق، ال اتفق، محاید، اتفق بشدة، ال اتفق بشدة)

) بعض االسئلة االولیة للمقابالت الشخصیة7ملحق رقم (



)8ملحق رقم (

(المتغیر المستقل):حكومة الموارد البشریةابعاد : اوال
) االتساق الداخلي لبعد التوجه االستراتیجي1الجدول (

12345678t

10.3040.4200.3240.4590.3320.4940.3730.353

20.3720.4920.3810.6440.5850.3890.445

30.3770.3160.3660.4480.3010.316

40.3270.4300.3180.4730.312

50.5800.3370.3640.355

60.4010.3800.390

70.4050.333

80.350

T

) االتساق الداخلي لبعد المساءلة2الجدول (
12345678t

10.5680.3690.3940.3950.4250.3070.3010.357

20.3180.5350.3130.5390.6980.3080.326

30.6170.3180.3290.3940.3190.360

40.3750.3130.3590.3090.364

50.5840.3880.3270.331

60.5180.4980.386

70.3320.314

80.507

T

) االتساق الداخلي لبعد الشفافیة3الجدول (
12345678t

10.4960.3840.3220.3290.5150.6480.5080.604

20.3610.4570.3310.5450.6220.5010.654

صدق االتساق الداخلي لمتغیرات الدراسة



30.3300.3580.6120.6030.6580.601

40.4070.5420.6680.6270.407

50.5110.6360.4500.363

60.7970.5580.464

70.5930.536

80.608

T

الداخلي لبعد تولید المعلومات) االتساق 4الجدول (
12345678t

10.6010.6040.4500.5080.5780.4070.4830.478

20.6540.5580.5010.5360.5430.5750.530

30.5930.6580.6080.4830.5430.320

40.6270.3630.5750.4570.400

50.4640.5430.6030.324

60.5360.5610.549

70.7540.625

80.783

T

) االتساق الداخلي لبعد الكفاءة5الجدول (
12345678t

10.5130.5460.4580.4480.4100.5020.5140.457

20.4910.4530.4440.5220.4310.3850.603

30.5200.5720.5390.3160.4460.561

40.6950.4890.3570.6070.458

50.5790.4940.4570.453

60.5430.4190.520

70.4780.546

80.491

T

) االتساق الداخلي لبعد العدالة6الجدول (
12345678t

10.5130.5460.4580.6040.5780.5460.4780.561

20.4910.4530.6540.4950.5570.5300.457



30.5200.5360.5490.4890.3200.457

40.6080.5400.5790.4000.514

50.5700.5020.3240.754

60.6780.5490.431

70.4280.316

80.357

T

االتساق الداخلي لبعد االستجابة7)الجدول (
123456t

10.5430.4830.4710.4310.5610.754

20.5750.4060.3160.4570.729

30.4810.3570.4570.742

40.4940.5140.792

50.7540.546

60.561

T

االتساق الداخلي لبعد المشاركة8)الجدول (
1234567t

10.5780.4570.4570.6010.6040.4780.551

20.4190.6030.6540.4030.5300.648

30.4780.6080.7310.5110.549

40.5460.4950.6030.542

50.5490.4680.515

60.3200.400

70.324

T

(المتغیر التابع):تراق الوظیفيحاالابعاد :ثانیا
لبعد االجهاد االنفعالي) االتساق الداخلي 9الجدول (

123456789t

10.3200.5510.5490.4000.4780.6540.4500.4640.543

20.6480.5420.3240.5300.6010.5580.4070.478

30.5150.6220.5110.5780.5630.4570.324

40.5450.6030.6040.6130.4000.344



50.6680.5360.5080.5510.483

60.6080.5010.5610.575

70.6580.5490.530

80.4530.320

90.625

T

) االتساق الداخلي لبعد تبلد (التجرد) المشاعر10الجدول (
12345t

10.5130.5460.4080.4290.580

20.4910.4530.7830.572

30.5200.4580.558

40.4530.520

50.458

T

االتساق الداخلي لبعد تدني االنجاز الشخصي11)الجدول (
12345678t

10.5150.5450.6120.4500.5080.4730.4690.410

20.5580.5010.5930.5360.4970.6890.522

30.6080.3630.4070.5060.6720.539

40.5430.4830.5780.4890.435

50.6030.5260.5790.572

60.7720.4060.316

70.4810.357

80.494

T

)المستقل والتابع: بالنسبة لجداول االتساق الداخلي للمتغیرین (مالحظة 
)0.01و0.05جمیع قیم معامالت االرتباط دالة احصائیة عند مستوى داللة (



)9الملحق (
2019البوصلة االحصائیة لعام 
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Abstract

The study aimed to determine to what level does the adoption of

human resource governance principles, based on its eight dimensions

(strategic orientation, accountability, transparency, information

generation, efficiency, fairness, responsiveness, and participation), reduce

the phenomenon of job burnout in some governmental and private

hospitals in the Nineveh Health Department. The methodology of the

study was formulated to answer the study inquiries through various topics

concerning the existence of relationships between study variables. Based

on the questions a hypothetical model was designed that includes a

number of hypothesis and sub hypothesis.

In this study, the researcher relied on a descriptive and analytical

approach in addition to the comparative approach in its procedure to

achieve its objectives. The study population consisted of (180) medical

employee in some governmental and private hospitals. A questionnaire

form was used as the main tool for data acquisition.

In order to process the data, many statistical methods were used,

the most prominent of them  are: percentages, response rate,  arithmetic

means , Pearson correlation coefficient, standard deviations, coefficient of

variation, simple linear regression coefficient, and k-s-test) depending

based on the statistical program (SPSS V.20).

Among the most prominent results of the study is the existence of

a correlation and effect between adopting the principles of human

resource governance in reducing the phenomenon of job burnout in some

governmental and private hospitals, whether at the macro or sub-level.

The study recommended several recommendations, the most

important of which are as follows:

It is necessary for hospitals to adopt the principles of human

resource governance in an excellent manner in addition to strengthening



B

modern management concepts among medical staff and preparing for all

pressures and work problems in particular, by holding courses and

brainstorming sessions with specialists while in the same time both public

and private hospitals must pay attention to the problem of job burnout

among their  medical staff in  due to its negative impact on the

productivity of medical personnel, and they should take the necessary

measures to reduce its levels. Higher management in hospitals also needs

to use the means to identify problems and work pressures in order treat

them positively before matters escalate into situations that cannot be

reduced.

Key words: human resource governance, job burnout, governmental

and private hospitals.
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