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إهـــداء
إىل روح من يل عمره أفنى وبالعطاء أثنى ...والدي رمحه اهلل
إىل روح من كانت بالدعاء يل جتود وعين العسر تذود  ...والدتي رمحها اهلل
إىل خري من أشدد هبم أزري وأشركهم يف أمري سندي وعزوتي  ...أخوتي وأخواتي
إىل من يطيب هبا عيش الدهر ...رفيقة عمري الصابرة احملتسبة  ...زوجيت احلبيبة
إىل فرحة عمري وقرة عيين وبسمة احلاضر وأمل املستقبل ...أبنائي ..حازم..عبداهلل..النا
إىل إخوة عرفناهم وألفنا صحبتهم يف اخلري دائماً ...أصدقائي وأحبيت األعزاء

الباحث

ب

شــكر وتقــدير
صالة تقضي لنا بها
وص ِّل اللهم على من ال نبي بعده ،
ً
الحمد هلل حمداً يليق بجالله وعظمتهَ ،
الحاجات  ،وترفعنا بها أعلى الدرجات  ،و تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات  ،وهلل الشكر

أوالً وأخي اًر ،على حسن توفيقه  ،وكريم عونه ،على ما َّ
علي من إنجاز لهذه الدراسة ،بعد
من وفتح به َّ
وفرج الهم الكثير ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن أصبت
أن يسر العسيرَّ ،
فمن هللا وحده ،وان أخطأت فمن نفسي والشيطان وما توفيقي إال من هللا العلي القدير.

وانطالقاً من قوله عليه الصالة والسالم "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" ،فإنه يسرني ويشرفني

أن اسطر كل عرفان بالجميل إلى الدكتورة /نهاية عبد الهادي التلباني ،والدكتور /محمد جودت فارس

المشرفان على هذه الرسالة ،واللذان أفاداني بعلمهما القيم ،و لم يبخال علي بالجهد والتوجيه فكانا نعم
الموجه والمرشد ،كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور/وفيق حلمي األغا ،والى

الدكتور/محمد إبراهيم المدهون على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ،والحكم عليها ،واثرائها
بمالحظاتهما السديدة رغم أعبائهما األكاديمية واإلدارية ،سائالً هللا – عز وجل  -أن يديم عليهما

موفور الصحة والعافية وأن يجزيهما عني خير الجزاء.

والشكر موصول إلى حاضنة العلم ،جامعة األزهر – غزة ممثلة بكلية االقتصاد والعلوم

اإلدارية ،وعلى وجه الخصوص كافة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم إدارة األعمال ،وكذلك عمادة

الدراسات العليا ،لما قدموه من تسهيالت ومساعدة لي طيلة فترة الدراسة.

ووفاء وتقدي اًر للذين ال يتسع المقام لذكرهم بأسمائهم ،يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل لكل من
ً
عاون وساهم في إخراج هذا العمل المتواضع منذ أن كانت فكرة ،حتى رأى النور واقعاً ،فلهم مني كل

االحترام والتقدير.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
الباحث

ج

ملخص الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين األنماط القيادية باالحتراق الوظيفي من وجهة نظر
األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة ،وقد اعتمدالباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قام بتصميم استبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة
من عينة عشوائية طبقية من األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة ضمن

المستشفيات الحكومية العامة (مستشفى بيت حانون-مستشفى الشهيد كمال عدوان -مستشفى

الشفاء (مجمع الشفاء الطبي)-مستشفى شهداء األقصى-مستشفى ناصر (مجمع ناصر الطبي)-
مستشفى غزة األوروبي-مستشفى أبو يوسف النجار-مستشفى العيون-مستشفى محمد الدرة

لألطفال-مستشفى عبدالعزيز الرنتيسي لألطفال-مستشفى النصر لألطفال -مستشفى تل
السلطان).

وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة ( )1343مفردة ،تم توزيع عدد ( )299استبانة كعينة ممثلة لمجتمع

الدراسة تم استرداد منها ( )278استبانة بنسبة استرداد (.)%93
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 إن نمط القيادة الديمقراطي هو األكثر شيوعاً واستخداماً من وجهة نظر األطباء العاملين فيو ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة داخل المستشفيات الحكومية العامة ،يليه نمط القيادة

الحر ،وأخي اًر نمط القيادة األوتوقراطي.

 كما وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين نمط القيادةاألوتوقراطي والحر المستخدمين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة واالحتراق

الوظيفي ،ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة الديمقراطي المستخدم في
و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة واالحتراق الوظيفي.

 وقد أظهرت النتائج وجود درجة متوسطة من االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباءالعاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة بوزن نسبي (.)%57

وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ترتبط بضرورة تعزيز العمل ضمن منظومة الفريق
وزرة الصحة الفلسطينية
الواحد نحو تكريس سيادة نمط القيادة الديمقراطي واشاعته في ا

بمحافظات غزة ،وكذلك العمل على سيادة روح التعاون والمحبة مرو اًر بتعزيز قيم االلتزام
التنظيمي للحد من الضغوط النفسية واالحتراق الوظيفي ،والعمل على تطوير البرامج التدريبية

الخاصة باألطباء بما يضمن إزالة الغموض عن األدوار المنوطة بهم.

وطرحت الدراسة بعضاً من االفكار لتشكل فيما بعد دراسات مستقبيلية مقترحة ضمن هذا

المنحى.

د

Abstract
The Study aims at identifying the relationship between the leadership styles
and the Job Burnout from the viewpoint of the physicians working in the Palestinian
Ministry of Health - Gaza Governorates.
The Researcher has adopted the Descriptive Analytical Approach, for which
he has devised a questionnaire as a Study Tool.
The Study population consists of a random hierarchical sample of physicians
employed in the Palestinian Ministry of Health - Gaza Governorates, within public
governmental hospitals ( Hospitals of : Bait Hanoon; Martyr Kamal Udwan; Al
Shifa Medical Compound; Martyrs of Al Aqsa; Nasser Medical Complex; Gaza
European Hospital; Abu Yousef El-Najjar; Ophthalmics Hospital; Mohammed ElDorra Pediatrics Hospital; Abdel Aziz Al Ranteesi Pediatrics Hospital; Al Nasser
Pediatrics Hospital and Tal El Sultan).
The body of The Study Samplehas amounted to 1343 items, 299 questionnaires of
them were distributed as Study Population representative samples, 278
questionnaires of them were redeemed at a redemption ratio of 93%.
Among the most important conclusions of the Study were the following:
- The democratic leadership style is the most common and used one from the
viewpoint of the physicians working for the Palestinian Ministry of Health in Gaza
Governorates' public governmental hospitals, followed by the free leadership style
and finally the autocratic leadership style .
- The Study also showed a statistically significant progressive relationship
between the autocratic and free leadership styles employed in the Palestinian
Ministry of Health, Gaza Governorates and the job burnout; and it also highlighted
a retrogressive statistically significant relationship between the democratic
leadership style used in the Palestinian Ministry of Health, Gaza Governorates, and
the job burnout.
- The Study revealed a mild amount of Job Burnout from the viewpoint of the
physicians working for the Palestinian Ministry of Health in Gaza Governorates,
with a relative weight of ( 57% ).
The Study has had several recommendations relating to the need for the
reinforcement of team work groups, aiming at stabilizing the dominance and spread
of the democratic leadership style in the Palestinian Ministry of Health in Gaza
Governorates, as well as the prevalence of the spirit of co-operation, love, right
through strengthening the values of "organizational commitment" in the hope of
reducing the psychological stress and Job Burnout, in addition to working towards
developing the physicians' training programs, in order to ensure removing
uncertainty in respect of their required tasks.
The Study has put forward some ideas that may later on constitute suggested
future scopes of study within the present framework.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
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أولا :مقدمة
إن المتأمل لواقع المنظمات اليوم ،يجد أنها تتسم بالتطور المتالحق على مستوى عملياتها ،حيث
الجهد الالفت الذي يبذله أفراد هذه المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة.
وأمام ما يشهده عصرنا الحالي من ثورة معلوماتية كبيرة؛ يزداد االعتماد على المورد البشري في الرقي
بمستوى الخدمات التي يقدمها داخل المنظمة ،وهي التي ال يمكن أن يصل إليها إال من خالل جهد
دؤوب وادارة حكيمة تقود سفينة االنجازات داخل المنظمة بأمن وسالم.
كما ويلعب دور النمط القيادي داخل المنظمات دو اًر هاماً في تحديد قدرة المنظمة على تحمل
مسئولياتها تجاه أصحاب الشأن من مختلف األطراف ،كون أن هذه المنظمات ما كان لها أن تمارس
نشاطاتها المختلفة وتحقيق أهدافها المرجوة بمعزل عن قيادة إدارية فاعلة تعمل على تحقيق رسالة
المنظمة والوصول بها إلى بلوغ رؤيتها المستقبلية بكل وضوح .
فالقيادة اإلدارية الفعالة تعد سلعة قيمة في سوق يتميز بالنقص في الكفاءات القيادية الفعالة التي
ترجع أسبابها إلى عظم المهام والمسئوليات الملقاة على عاتق المدير والتي ال يتحمل أعباءها إال القلة
من األفراد ممن تتوفر فيهم خصائص القيادة (الشريف.)2004 ،
ويعد موضوع الضغوط النفسية واالحتراق النفسي من المفاهيم الحديثة نسبياً ،والتي تناولتها العديد
من البحوث في مجال علم النفس االجتماعي ،وعلم النفس المهني ،والتي أكدت بمجملها أنها مشاكل
مهمة تتعلق بالعمل ،وان فهمها يتطلب فهم كل من شخصية الفرد وبيئة العمل( الزيودي.)2007،
ويعتبر االحتراق النفسي المرحلة المتأخرة من مراحل التعرض للضغوط النفسية التي تواجه الفرد،
سواء تعلق األمر بالجانب األسري أو االجتماعي أو المهني ،لكن األساس في ظهور هذا المصطلح
هو ميدان العمل وما قد يعانيه الفرد من أعباء وكثرة المسئوليات والضغوطات الشديدة التي قد تؤدي به
في نهاية المطاف إلى اإلصابة بالضغوط النفسية ،ومنه إلى االحتراق النفسي(باوية . )2012،
وألن و ازرة الصحة تأخذ على عاتقها الدور الريادي األهم في تقديم خدمات كثيرة للمجتمع من
خالل طاق م أطباء يعمل على تلبية احتياجات األفراد بالصورة الممكنة ،لذا فإن هذه الشريحة الهامة
سوف تكون العامل األساسي في هذه الدراسة ،والتي تصف األنماط القيادية السائدة وعالقتها باالحتراق
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الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية – محافظات غزة ما من شأنه
أن يساهم في رسم صورة تعكس واقعاً سائداً لدى هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع.
ثاني ا  :مشكلة الدراسة:
تمثل القيادة داخل المؤسسات بشتى أنواعها ركيزة أساسية من شأنها المحافظة على ديمومة
المنظمة ،وهي التي يلقى على كاهلها الحكم على بقاءها أو اندثارها.
وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي تحاول المنظمات بذلها لتوفير مناخ وظيفي الئق لمواردها
البشرية إال أن هناك أسباباً قد تط أر لحظياً كظاهرة االحتراق الوظيفي تؤثر في معدالت األداء لديهم.
إن اهتمام الباحثين بالقيادة جاء نتيجة قناعاتهم النظرية ودراساتهم التطبيقية بان ما يحدث الفرق في
مجال فاعلية المنظمات هو قياداتها ،فالمنظمات تهتم بموضوع القيادة بحيث تزيد من األفراد الذين
يتصفون بكونهم مديرين وقادة في الوقت نفسه(.السعود : 2009 ،ص .)249
وتختلف مستويات الضغط النفسي تبعا لتنوع العمل وطبيعته ،وعليه يشير )1987(Langfordبهذا
المفهوم إلى أن أكثر مجاالت العمل إثارة للضغوط تلك المجاالت التي تمتاز بمواجهة مباشرة مع
الناس ،والتي يكرس فيها األفراد أنفسهم لخدمة اآلخرين فالمعلمين والمشرفين االجتماعيين والممرضين
واألطباء ،معرضين للضغوط أكثر من غيرهم ،حيث يختار هؤالء مهنتهم ولديهم الرغبة القوية لمساعدة
اآلخرين ،ولكنهم سرعان ما يدركون حجم المشاكل واألفراد الذين يطلبون المساعدة ،فيعملون بأقصى
جهدهم ليجدوا أن المشاكل تستمر ،عندها يصيبهم اإلنهاك ويشعرون باالحتراق لشعورهم بأنهم عديموا
الفائدة( .ندى:1998 ،ص)4
ويركز النظام الصحي الفلسطيني على تقديم خدمات عالجية مكلفة وبناء مستشفيات ،وخاصة في
قطاع غزه ،وذلك على حساب تطوير النظام الصحي المجتمعي والتي تستهدف زيادة وتحسين
الخدمات الصحية األساسية .من جانب آخر فإن زيادة نسبة األمراض المزمنة واإلعاقات يزيد من
األعباء على القطاع الصحي الفلسطيني ويزيد الضغط على الموارد المحدودة ،وبالتالي تزداد المنافسة
على خدماته بين المرشحين لالستفادة منها( .شلبي ولدادوة :2007 ،ص.)6
وبعد دراسة لعدد من األبحاث والدراسات التي تحدثت عن المتغيرات قيد الدراسة ،فقد وجد الباحث
عدداً من الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع األنماط القيادية وعالقتها باالحتراق الوظيفي ،والتي
كان األغلب فيها ذو طابع أجنبي كما ظهر في الدراسات السابقة مثل دراسة (Asgari et
3

) al.,2012و) (Garcia-Rivera et al.,2012والالتي أكد من خاللهما الباحثين على أهمية
دراسة العالقة بين هذين المتغيرين.
ويظهر اإلحتراق لدى العاملين في المجال المهني ذي الطابع اإلنساني ،وبخاصة الذين يتعاملون
بشكل مباشر مع األفراد ،وقد يظهر لدى األطباء والممرضين والمعلمين ،باإلضافة إلى االختصاصيين
في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية (حجاج.)2013 ،
باإلضافة للعديد من الدراسات العربية واألجنبية التي أكدت على نفس األمر ،حيث يجد الباحث في
ذلك إشارة واضحة على اهتمام العديد من الباحثين بهذا العامل الهام السيما وبعد أن تم ربطه بمتغير
االحتراق الوظيفي الذي استحوذ على اهتمام العديد من الباحثين  ،مما يعطي داللة واضحة للباحث
على ضرورة االهتمام بهذا العامل داخل المنظمات المختلفة ،وعليه فإنه يمكن صياغة المشكلة على
النحو التالي-:
هل هناك عالقة بين األنماط القيادية وظاهرة الحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة ؟
ثالث ا  :متغيرات الدراسة:
ستعتمد الدراسة في سعيها لمعالجة المشكلة على دراسة العالقة بين األنماط القيادية و االحتراق
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة  ،حيث سيعتمد
الباحث أثناء دراسته على المتغيرات التالية:
 المتغير المستقل  :األنماط القياديةيمكن تقسيم القيادة إلى عدة أنماط وفق المعايير التي يحدد في ضوئها ذلك التصنيف ،فمن وجهة نظر
الفعالية يمكن تقسيم القيادة إلى قيادة ايجابية وأخرى سلبية ،ومن وجهة نظر تفويض السلطة يمكن
تقسيمها إلى قيادة مركزية وأخرى ال مركزية ،ومن حيث طبيعة التنظيم يمكن تقسيمها إلى قيادة رسمية
وأخرى غير رسمية ،وتتفق الدراسات الكالسيكية على تقسيم القيادة إلى قيادة ديمقراطية وأخرى
أوتوقراطية وثالثة متحررة(الشريف : 2004 ،ص.)78

4

وسوف يقوم الباحث بتناول األبعاد التالية ضمن المتغير المستقل في الدراسة والتي تشكل أبعاد
النمط القيادي :
أ -النمط األوتوقراطي
ب -النمط الديمقراطي
ت -النمط الحر
 المتغير التابع  :الحتراق الوظيفي المتغيرات الديمغرافية  ( :الجنس،العمر،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،مكان العمل ،عددسنوات الخبرة).
المتغيرات الديمغرافية( :الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،مكان العمل ،عدد سنوات الخبرة)

المتغير التابع

المتغير المستقل
األنماط القيادية

اإلحتراق الوظيفي

 -1نمط القيادة األوتوقراطي
 -2نمط القيادة الديمقراطي
 -3نمط القيادة الحر

المصدر :جرد بواسطة الباحث

شكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة

اعتمادا على الخفاجي (.)Ghalenoi et al., 2013( )Asgari et al., 2012(, ,)2002

رابعا  :فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين
األنماط القيادية واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية –
محافظات غزة.
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ويتفرع منها الفروض الفرعية التالية:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين نمط القيادة األوتوقراطي
واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية – محافظات غزة .
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين نمط القيادة الديمقراطي
واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية – محافظات غزة.
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين نمط القيادة الحر واالحتراق
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية – محافظات غزة.
الفرضية الرئيسية الثانية  :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين عند مستوى داللة
( (α≥ 0.05حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية –
محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،الحالة
االجتماعية ،مكان العمل).
الفرضية الرئيسية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين عند مستوى داللة
( (α≥ 0.05حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية –
محافظات غزة تعزى إلى المتغيرات الشخصية (الجنس،العمر،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،مكان
العمل ،عدد سنوات الخبرة).
خامسا  :أهداف الدراسة:
 -1التعرف على طبيعة العالقة بين األنماط القيادية واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة.
 -2التعرف على األنماط القيادية السائدة من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة
الفلسطينية -محافظات غزة .
 -3التعرف على مستوى االحتراق الوظيفي لألطباء للعاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات
غزة.
 -4التعرف على الفروق في استجابات المبحوثين حول األنماط القيادية واالحتراق الوظيفي من وجهة
نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية – محافظات غزة.
 -5التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تساهم في تحسين األداء لدى األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية -محافظات غزة.
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سادسا  :أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة من خالل ما ستعود به بالنفع ضمن القطاعات التالية -:
أ -األهمية العلمية
تكمن أهمية الدراسة فيالعالقة بين المتغيرين موضع الدراسة ،حيث هناك ندرة في الدراسات العربية
التي ربطت المتغيرين موضع الدراسة ببعضهما( على حد علم الباحث) .
ب -األهمية العملية
يمكن أن ينظر إلى نتائج هذه الدراسة على أنها أداة مهمة لإلدارة العليا في و ازرة الصحة الفلسطينية
تساهم في صنع الق اررات التي تحقق أهدافها.
ت -أهمية للباحث
سوف تساعد الدراسة في رسم صورة أوضح للباحث عن معرفة النمط القيادي السائد في و ازرة الصحة
الفلسطينية ،وكذلك عالقته باالحتراق الوظيفي لدى مجتمع الدراسة ،كذلك فهي متطلب للحصول على
درجة الماجستير في إدارة األعمال.
ث-أهمية للمجتمع
ستفتح الدراسة آفاقاً ومداركاً جديدة لجمهور الباحثين  ،والمتخصصين في علم الموارد البشرية للبحث
والدراسة في مجال األنماط القيادية  ،كما أنها سوف تحاول عالج العديد من المشكالت التي تنتج عن
ظاهرة االحتراق الوظيفي  ،مما يساعد في رفع مستوى األداء لدى العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية
– محافظات غزة .
سابع ا :مصطلحات الدراسة:
 النمط  :السلوك المتكرر والمميز لق اررات وممارسات القائد أثناء إدارته للعمل(مغاري:2009 ،ص.)9
التعريف الجرائي للنمط هو  :الصفة المتالزمة والهيئة المتكررة التي يبدو عليها القائد خالل ممارساته
الدورية أثناء متابعته لمسيرة قيادة المنظمة.
 القيادة  :فن ومهارة التأثير في اآلخرين من خالل توجيه جهودهم وطاقاتهم مما يؤدي إلى أن يسعوابحماس والتزام إلى أداء مثمر يحقق األهداف المنشودة بأكبر قدر من الفعالية (عبد الرحيم:2009 ،
ص.)9
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التعريف الجرائي للقيادة هي :كافة األفعال العقالنية ،التي يستخدمها القائد من خالل تنسيق وتوجيه
جهود األفراد في المنظمة نحو العمل بفن ومهارة بغرض تحقيق أهداف المنظمة.
 الضغوط النفسية  :هي االستجابة االنفعالية الناتجة عن موقف ما ،عندما ال تتالءم متطلبات البيئةمع حاجات الفرد وقدراته على مواجهة ذلك الموقف(أبو سخيلة ،2011 ،ص .)693
التعريففف الجرائففي للضففغوط النفسففية هففي  :ردة الفعــل االنفعاليــة و حالــة عــدم التـوازن التــي يبــدو عليهــا
الفرد في المنظمة جراء وقوعه تحت تأثير عوامل بيئية غير مالئمة ،يعجز الفرد على مواجهتهـا والعمـل
على التأقلم معها.
 الحتراق النفسي  :حالة من التعب واإلرهاق واإلجهاد البدني ،النفسي ،والعقلي ،يصل إليها الفردعند تعرضه المستمر لمواقف ضاغطة شديدة في حياته اليومية  ،األسرية االجتماعية ،المهنية الخاصة
يفقد بذلك ثقته وتقديره لذاته ،واحساسه بالمسئولية ،وانخفاض إنجازه وكذلك انسحابه من المجتمع ومن
عالقته باآلخرين (باوية ،2012 ،ص.)322
التعريف الجرائي لالحتراق النفسي هو :مجموعة التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية التي تط أر على
الفرد في المنظمة ،جراء وقوع األفراد تحت طائلة الضغوط المتكررة في العديد من الجوانب الحياتية
اليومية ،تؤدي بالفرد إلى انحدار في أداءه يفقد خاللها ثقته بنفسه مما يؤدي به إلى عزوفه عن العمل.
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الفصل الثاني
اإلطــــــار النظــــري
 املبحث األو  :األمناط القيادية
 املبحث الثاني :اإلحرتاق الوظيفي
 املبحث الثالث :وزارة الصحة الفلسطينية

المبحث األول
األنماط القيادية
أولا :المقدمة
تتطلع المنظمات اليوم في المجتمعات المختلفة إلى التوجه نحو إكساب قادتها اإلداريين داخلها مهارات
من شأنها زيادة الوعي واإلدراك نحو متطلبات األفراد العاملين في المنظمة ،وذلك يتطلب بالضرورة
معرفة القادة بسلوك األفراد وتنظيم متطلباتهم ،واالرتقاء بجهودهم وتنسيقها ما من شأنه أن يمكن القائد
من إحداث نقلة نوعية في تطوير أداء المنظمات نحو تحقيق األهداف المرجوة.
فحظيت القيادة باهتمام خاص من قبل الكتاب والمفكرون ،لما أظهرته من دور في الحياة ،وعلى ذلك
فإننا وجدنا أن الكتابات التي تناولت القيادة قد أشارت إلى بداية بروز الحاجة إلى القيادة منذ نشأة
المجتمعات اإلنسانية ،ثم بدأت بعد ذلك تتسع الحاجة إليها بعد ظهور التنظيمات الرسمية وغير
الرسمية ،حيث أن القيادة هي القدرة على كسب التأييد وااللتزام بأهداف عامة ،تفوق المتطلبات
التنظيمية والعمل على تحقيقها من خالل ممارسة المشاركة والقدرة على اإلشباع من جانب جماعة
العمل في المنظمة(العتيبي.)2014 ،
وتشكل القيادة اإلدارية اليوم واقعاً مهماً ال يستغنى عنه  ،وهي البد منها لحياة المجتمع البشري حتى
تترتب حياتهم ويظهر العدل ويحال دون أن يأكل القوي الضعيف،وهو ما اتضح جلياً في قول هللا
تعالى (ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العالمين) .فالقيادة
بالغة األهمية ،لما تركز عليه من قيم في الطاقة واالبتكار التي بدورها تستطيع أن تتخذ الق اررات
الجريئة والشجاعة ،وفي السياق ذاته التزامها بالنظم واللوائح (العجمي.)2010،
فالمنظمة تنظر إلى مستوى نجاح وكفاءة طاقمها العامل وبالتالي قياس أدائه من خالل نظرة ومعاملة
القيادة اإلدارية لألفراد العاملين بداخلها ،ذلك يعكس واقعاً هاماً وايجابياً على المنظمة طالماً كانت
القيادة كفؤة وجيدة ،ما يساهم في تحقيق المنظمة ألهدافها ،فالقادة أناس يمتازون باإلبداع باحثين في
رحلتهم القيادية عن المخاطر واقتناص الفرص والمكافآت(عبوي.)2012 ،
و يهدف الباحث من خالل هذا المبحث إلى التطرق لبعض أدبيات الدراسة ذات العالقة باألنماط
القيادية ،حيث سيتطرق في هذا اإلطار النظري لمفهوم القيادة اإلدارية وخصائصها وعناصرها
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وأهميتها ،كما سيتناول المبحث العالقة بين القيادة واإلدارة ،ونظريات القيادة ،ومن ثم مفهوم األنماط
القيادية ودراستها بما يساهم في الوصول إلى هدف المبحث.

ثانيا  :مفهوم القيادة اإلدارية
كثيرون هم الذين تطرقوا إلى تعريف القيادة ،سواء من قام بتعريفها علماء أو قادة برزوا عبر
التاريخ ،لكن القيادة ضمن هذه التعاريف لم تكن موضوعاً يقبل الجدل بقدر ما كانت موضوعاً يتطلب
الرصد المستمر والبحث والدراسة والمناقشة (الزعبي والبطاينة.)2014 ،
ولقد وجدت القيادة في جميع الحضارات القديمة من حيث أصولها وتقاليدها ،ومفاهيمها الخاصة التي
تميزت بها تبعاً لصفات وخصائص كل حضارة أو عصر مرت به ،ولقد ترسخت في كل مرحلة
تاريخية العديد من المفاهيم القيادية التي بلورت فكرة القيادة الحديثة وعملت على تأسيسها(السكارنة،
.)2010
وقد تعددت التعريفات والمفاهيم التي قام الباحثون والكتاب بإدراجها ضمن موضوع القيادة اإلدارية،
وذلك سوف يظهر جلياً من خالل ما سيقوم الباحث بسرده من تعريفات .
 يعرفها الشقحاء ( ،2003ص )21على أنها" :فن التأثير على اآلخرين وتوجيه جهودهم وطاقاتهم نحوتحقيق األهداف المرجوة".
 وعرفها )1977, P238(Hunt&Larsonبأنها" :الوسيلة التي يتمكن بواسطتها المدير من بث روحالتآلف والتعاون المثمر بين الموظفين في المنظمة من أجل تحقيق األهداف المشروعة"(الشريف،
 ،2004ص.)30
 عرفها العالق ( ،2010ص )14على أنها" :عملية تأثير على سلوك اآلخرين للوصول إلى تحقيقاألهداف المشتركة" .
 يعرفها السكارنة ( ،2010ص )20على أنها" :قوة التأثير باآلخرين بحيث يقوموا بما هو مطلوب منهمبطواعية".
 عرفها ناصر ( ،2010ص )11على أنها" :النشاط الذي يمارسه الشخص المكلف بإدارة المنظمة عنطريق التأثير على المرؤوسين أفراد أو جماعات واستمالتهم بقصد تحقيق أهداف المنظمة" .
 كما وعرفها العجمي ( ،2010ص )58على أنها" :القدرة على التأثير في سلوكيات العاملين والتيتمكن القائد من توجيههم التوجيه الصحيح ليحققوا األهداف المنشودة المتفق عليها في ظل عالقات
إنسانية جيدة بين القائد وتابعيه.
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 وعرفها )Grimbig &Robet(2004, P568بأنها" :عبارة عن إجراءات يؤثر بمقتضاها شخص علىباقي أعضاء الجماعة لتحقيق أهداف محددة" (ناصر ،2010 ،ص.)10
 عرفتها القزالن ( ،2014ص )11على أنها " :قدرة القائد المسؤول للتأثير على المرؤوسين أفراد أوجماعات ودفعهم لتحقيق أهداف المنظمة من خالل جهودهم المشتركة".
وعليه فإن الباحث يعرف القيادة اإلدارية بأنها  :الجهود اإلنسانية التي يبذلها قائد المنظمة
للتأثير في سلوك الموظفين من خالل توجيههم توجيهاً سليماً نحو القيام بواجباتهم داخل المنظمة بما
يضمن تحقيق أهدافها المرجوة.

ثالث ا  :أركان القيادة اإلدارية
ويشير العمودي ( ،2013ص )67أن القيادة تتكون من عدد من األركان التي تعتبر ركيزة أساسية
لعملية القيادة اإلدارية برمتها ،حيث تعتمد القيادة اإلدارية على ثالثة أركان أساسية ،يترتب على أي
إخالل بركن فيها فساداً لبنيانها كاملة ،وهذه األركان هي:
 -1األتباع :ويقصد بهم الجماعة من الناس التي تجتمع على هدف مشترك لتحقيقه.
 -2القائد :وهو ذلك الشخص الذي يلعب دو اًر هاماً في توجيه الجماعة ،متعاوناً معها لتحقيق الهدف
العام للمنظمة.
 -3موقف اجتماعي :ويعني ذلك الظروف والمالبسات التي يتفاعل فيها األفراد حيث ال يحدث ذلك
بمعزل عن القائد.
ويرى الزعبي والبطاينة ( )2014أنه ومن خالل تعريفات القيادة اإلدارية والتي تركز على قدرة التأثير
في الناس والجماعات لكي يتعاونوا في سبيل تحقيق هدف مرغوب به ،أن متطلبات القيادة تكمن في
العناصر التالية:
 القائد بمهاراته القيادية. التابعين من خالل التأثير الذي يمارسه القائد عليهم لتحقيق الهدف. -المواقف التي يمارس فيها التابعين أعمالهم.

رابعا  :خصائص القيادة اإلدارية
يشير الزعبي والبطاينة ( )2014أن نجاح المنظمات يتركز على مجموعة من الصفات التي
يجب أن تتوافر في القائد الجيد ،وهذه الصفات هي:
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 .1التفاعل اإلجتماعي :ويكون من خالل العمل الجاد ضمن جماعة  ،مع توافر التعاون المشترك،
والشعور بمشكالتهم.
 .2اليقظة والشجاعة :ويقصد بها الحذر الدائم ،واالستعداد لمواجهة الطوارئ ،واإلدارة الواثقة
للمنظمة بما يضمن جرأة تحقيق األهداف.
 .3الحماس والمبادأة :والذي يبرز من خالل ايجاد طرق مختلفة لحل المشكالت.
 .4قوة الشخصية :من خالل حسن المظهر والخلق ،والتصميم والثقة لما له األثر البالغ في حفز
الموظفين نحو تحقيق أهداف المنظمة.
 .5القدرة على التنظيم والتخطيط :ويتم ذلك من خالل المعرفة الجيدة والخبرة المالزمة في وضع
الخطط ،وتوحيد الجهود وتنسيقها نحو تحقيق األهداف المرجوة.
 .6قوة التحمل والحكمة والذكاء :والتي تكمن في صحة البدن ،والقدرة على تقدير األمور لمواجهة
المشكالت.
 .7القدرة على إقامة عالقات ذات طابع ا سليم ا من كافة أعضاء المنظمة.
 .8الروح المرحة :وتبرز من خالل إدخال جواً من الفرح في محيط العمل بما ينعكس على أداءهم
شكل ايجابي.
 .9القدرة على اإلنتاج :وذلك من خالل توزيع العمل بعدالة وموضوعية ،ومتابعة جيدة لقدرات
العاملين.
 .10الثقافة :وتكمن في محصلة المعتقدات والقيم التي يحملها القائد وتتماشى مع أهداف المنظمة
وثقافتها ،بما يسهم في حل الصراعات.
 .11إنكار الذات :ويكون من خالل البعد عن األنانية واالبتعاد عن المآرب الشخصية.
 .12األخالق الحميدة :والتي يجب أن يتحلى بها القائد ،والتي تحمل بين طياتها سعة الصدر واالتزان
العاطفي والعقلي ،وكل ما يدعو إلى االحترام والتواضع.
وهذا يعني أن القيادة كونها نشاط ا وتأثي ار وتعاون ا وذات هدف ا حيوي ا فإنه يمكن حصر
خصائصها فيما يلي(العجمي:)2010 ،
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 .1القيادة نشاط وحركة ،حيث يجتهد القائد في تعامله مع أشخاص تظهر لديهم القدرة الجسدية
والعقلية والوجدانية ،فنجاح القائد في ذلك الحين يعتمد اعتماداً كبي اًر على توجيه هذه القدرات توجيهاً
اء.
بن ً

 .2تلعب القيادة دو اًر هاماً في تأثر األفراد والجماعات ليسلكوا طريقهم باتجاه هدف مشترك تسعى

الجماعة لتحقيقه ،ويبرز هذا التأثير عادة عن طريق المناقشة واإلقناع وليس بإتباع طرق أخرى
كاألمر والفرض.
 .3القيادة منهج تعاوني  ،يزرع القائد من خاللها روح التعاون بين أفراد جماعته.
 .4القيادة ذات هدف حيوياً ،وذلك يستدعي القائد أن يحفز همم األفراد لينشطوا نحو تحقيق هدفهم.
ويضيف السكارنة ( )2010أنه وبعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماماً ملحوظاً بدراسة
سلوك القادة اإلداريين ،فقد لوحظ أن هناك اشتراكاً في الخصائص السلوكية للقائمين على إدارة
األعمال الرائدة حيث أن من هذه الخصائص:
 .1الخصائص الشخصية :حيث أن المفردات الشخصية تنمو عبر مسيرة حياة الفرد وتنصهر في
سلوكياته حتى يصعب تغييرها ،حيث يعتقد الكتاب بأن هذه المفردات تنشأ نتيجة تطوير السلوك
القيادي ،علماً أن أهم هذه الخصائص الشخصية :
 الحاجة لإلنجاز :وتشير هذه الخاصية إلى رغبة العاملين في تقديم أفضل انجاز . الرغبة في االستقاللية :حيث يتطلع أصحاب األعمال الرائدة إلى االستقاللية دوماً دون االعتمادعلى اآلخرين.
 الثقة في النفس :وينشأ ذلك كون أن الثقة تنشط الجوانب اإلدراكية والتصورية للفرد ،مما يجعلهأكثر تفاؤالً تجاه المتوقع من أعماله الجديدة.
 النظرة المستقبلية :ويولي أصحاب األعمال الرائدة اهتماما كبي اًر نحو المستقبل والتفكير بالمردودالمالي.
 التضحية واإليثار :حيث يؤمن أصحاب األعمال الرائدة بأن بلوغ النجاح لن يدرك إلى بالتضحيةواإليثار والمثابرة.
 -2الخصائص السلوكية :حيث يبني األفراد أنماطاً سلوكية معينة ،كما يتبنون هوايات يرغبونها،
ويغير األفراد هواياتهم بسهولة نسبية بالمقارنة مع تغير مفرداتهم الشخصية.
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 -3المهارات اإلدارية :وهي تتمثل في المهارات اإلنسانية التي يطورها القائد مع مرؤوسيه ،حيث تبنى
هذه العالقات اإلنسانية على االحترام المتبادل والثقة والدعم المستمر بينهما ،كما وتشمل كذلك
المهارات الفكرية والفنية والتي تستخدم في ايجاد حل لكافة المشكالت التي تتعرض لها المنظمة.
ويمكن القول أنه ومن خالل ما سبق من دراسات للباحثين والكتاب وبعض الدراسات العلمية التي
أبدت اهتمامها بالقيادة اإلدارية وخصائصها ،فقد وجد الباحث أن القيادة اإلدارية بمفهومها الحديث
تكسب المدير طابعاً انسانياً ،وقيمة معنوية تحظى باحترام الجماعة التي ينتمي إليها ويحاول التأثير
بها ،مما يجعله محط أنظار اهتمامهم ،وبالتالي تأثرهم بسلوكياته موحدين جهودهم نحو تحقيق أهداف
المنظمة.

خامس ا  :عناصر القيادة اإلدارية
ويشير كنعان ( )2009في سياق هذا الموضوع أنه ومن التعريفات السابقة التي أوردت حول
موضوع القيادة اإلدارية فإن هناك ثالثة شروطاً أساسية البد من توافرها لوجود القيادة وهي:
 وجود جماعة من الناس من شخصين أو أكثر. توافر شخص من بين أعضاء هذه الجماعة لديه القدرة على التأثير في سلوك باقي أفراد الجماعةبشكل ايجابياً.
 عملية التأثير يجب أن تستهدف بالدرجة األولى توجيه النشاط الجماعي لتحقيق الهدف العامالمشترك الذي تسعى لتحقيقه.
ويوضح الدوسري ( )2013أن القيادة اإلدارية تتكون من العناصر التالية -:
 .5وجود الجماعة التي تعتبر ركيزة أساسية في مكونات القيادة اإلدارية كون األخيرة احد المظاهر
االجتماعية التي نشأت بنشوء المجتمعات.
 .6وجود هدف مشترك كون القيادة اإلدارية تسعى لتوحيد األهداف والعمل على تحقيق تقارب بينها.
 .7االنسجام والتناسق بين أعضاء الجماعة مما يوجه الجهود نحو تحقيق الهدف المشترك.
ويضيف حمادي ( ،2013ص )20أن العناصر التي تؤثر على عملية القيادة اإلدارية تقسم إلى ثالثة
عناصر ،هي القائد وجماعة العمل والموقف ،وهذه العناصر تتفاعل مع بعضها البعض ويؤثر كل
منها على اآلخر ،كما يوضح الشكل التالي:
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القيم واألعراف

اإلجراءات – األنشطة

القائد

الشخصية

االتصاالت -
التكنولوجيا

جماعة العمل
العدد

المؤهالت

القيم

الخبرات

الظروف اإلقتصادية

الموقف

األهداف

األهداف

المفاهيم – النمط القيادي

السياسات

البيئة

الدوافع -التنظيم غير الرسمي الشخصيات -التجارب

التغيرات

شكل رقم ( :)2العناصر المؤثرة في عملية القيادةالمصدر :حمادي ( ،2013ص)20

سادسا  :أهمية القيادة اإلدارية
يشير السكارنة ( )2010أن أهمية القيادة اإلدارية تتضح من خالل تركيزها على عدة جوانب هامة في
العملية اإلدارية ،ولعل هذه الجوانب األربعة التي يشير إليها الكاتب تجلت فيها أهمية لقيادة اإلدارية
على الصعيد الملموس ،وكانت على النحو التالي:
 .1الجانب التنظيمي لإلدارة :وذلك يبرز من خالل أن القيادة تعتبر عملية تنظيم للجهود المشتركة
لألفراد ،حيث تتم عملية التنظيم وفق قواعد وأسس علمية تم الوصول إليها من خالل التجارب
والبحوث ،وهو ما يعبر عنه الجانب النظري في اإلدارة ،كما أن عملية التنظيم تعتمد اعتماداً كبي اًر
على المهارات اإلنسانية.
 .2الجانب اإلنساني لإلدارة :ويبرز أكثر منه في الجوانب األخرى ،حيث تتضح أهمية ذلك من خالل
النظر في أن عملية تحقيق األهداف ليست إال انجازات تمت عن طريق األفراد الذين تولوا قيادة
التنظيم ،كما وأن عملية التوجيه التي تعتمد عليها القيادة اإلدارية تنصب أساساً على السلوك اإلنساني
للعاملين بغية تنمية روح التعاون بينهم.
 .3الجانب الجتماعي لإلدارة :وينبع الطابع االجتماعي للقيادة اإلدارية من خالل أن المنظمة تضم
مجموعة من األفراد يؤدون نشاطاً جماعياً نحو تحقيق هدف مشترك على اختالف أشكالهم وتعددها،
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بدءاً من األسرة والمدرسة والجامعة  ،إلى الجمعيات على اختالف أنواعها والنقابات والشركات
والمصالح الحكومية ،وانتهاء بالدولة.
 .4الجانب الخاص بأهداف اإلدارة :يركز التنظيم للنشاط االجتماعي على تحقيق أهداف معينة ،وفي
ن
هباء ،مما
حين أن التنظيم بدو وجود أهداف يسعى لتحقيقها يصبح فوضوياً ،وتذهب جهود العاملين ً
يتسبب ذلك في ضياع النشاط الجماعي ،كما ويبرز ذلك الدور الخاص بأهداف اإلدارة من خالل
تحمل القيادة اإلدارية لمسئولية العمل على حل كافة اإلشكاليات المتعلقة بالتنظيم ،ومجابهة المشكالت
التي تط أر من خالل تعدد األهداف التنظيمية.
وتظهر أهمية القيادة من خالل استطاعتها أن تعمل على تحويل األهداف المرجوة إلى نتائج عملية
ملموسة ،وعملها على توجيه العناصر اإلنتاجية بفعالية لتحقيق األهداف المطلوبة ،فبدون القيادة يفقد
التخطيط والتنظيم والرقابة تأثيرها لتحقيق أهداف المنظمة ،وبدون القيادة تجد المنظمة صعوبة في
التعامل مع المتغيرات البيئية المحيطة ،والتي تؤثر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق
المنظمة ألهدافها المرسومة (حمادي.)2013 ،
ويرى الباحث أن أهمية القيادة اإلدارية تكمن في قدرة القائد على تحويل األهداف المخططة إلى نتائج
محققة فعلياً بشكل يضمن المشاركة الجماعية لألفراد في المنظمة بحرية كاملة بعد توجيههم التوجيه
السليم ،وهذا ما جعل العالق ( )2010يرى أن أهمية القيادة هي كاآلتي:
 .1أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المنظمة ،وتطلعاتها المستقبلية.
 .2تمثل القيادة اإلدارية بوتقة ينضوي بها استراتيجيات وسياسات ومفاهيم المنظمة.
 .3قدرتها على حل مشكالت العمل من خالل السيطرة عليها ،والتحكيم بين اآلراء عند نشوب
الخالفات.
 .4العناية باألفراد من خالل تدريبهم وتنمية مهاراتهم كونهم أهم مورداً بالنسبة للمنظمة.
 .5تواكب القيادة اإلدارية للتغيرات المحيطة على كافة المستويات لتوظيفها لتحقيق أهداف المنظمة.
 .6تساهم القيادة اإلدارية في تسهيل عملية تحقيق أهداف المنظمة.
ويتفق الباحث مع ما أورده الزعبي والبطاينة ( )2014في أهمية القيادة اإلدارية من خالل إبراز
أهميتها على النحو التالي:
 .1مقدرة المدير أن يحول األهداف المطلوبة إلى نتائج.
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 .2قوة تأثير الوظائف اإلدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والرقابة في تحقيق أهداف المنظمة.
 .3العمل على إمداد المنظمة بتصور ورؤية لما سوف يحمله لها المستقبل.
 .4المساهمة في مساعدة المنظمة للتعامل مع المتغيرات البيئية بطرق مختلفة.
 .5تحفز األفراد نحو تحقيق أهداف المنظمة.
 .6السيطرة على المشكالت التي تط أر أثناء العمل وحلها بشتى الطرق.
 .7االهتمام بالعنصر البشري كونهم الشريحة األهم في المنظمة.
 .8تعمل القيادة اإلدارية على تطبيق كافة سياسات المنظمة واستراتيجياتها واالنطالق بها نحو تحقيق
األهداف المطلوبة .
سابعا  :معوقات القيادة اإلدارية:
بالرغم من تعدد الدراسات التي أجريت في مجال القيادة اإلدارية ،إال أنها مازالت تواجه صعوبات في
تحديد معناها من قبل الباحثين ،مما ساعد في تأخير الوصول إلى نظرية متكاملة تشرح واقع القيادة
اإلدارية ومنهج دراستها ،ومن هذه الصعوبات (السكارنة: )2010 ،
 .1الصعوبة الناتجة من الخلط في المفهوم بين الجماعة والتنظيم ،حيث استخدم كال المعنيين ليدل
على اآلخر ،وتفسير ذلك يكمن في أن تفسير معنى القيادة يتطلب تفسير مفهوم الجماعة ،الذي من
الضرورة ب مكان أن يتم التفريق في هذا المعنى بين عنصر الجماعة العادية والجماعة المنظمة ،حيث
يتطلب ذلك قواعد هامة لتحقيق أهداف مرجوة.
 .2عدم اتفاق جموع الباحثين على تعريف اصطالحي مقبول للقائد ،حيث أفقدت تعريفات الباحثين
القاصرة غالباً جوهر القائد والقيادة وتركيزها على جوانب معينة دون األخرى.
 .3وجود اتجاهين متعارضين في الفكر اإلداري إحداهما يمثل النظرة الكالسيكية للتنظيم واآلخر يمثل
النظرة السلوكية ،والذي أدى لحدوث فجوة بين النماذج التي أفرزتها هذه االتجاهات.
 .4ماتكون لدى علماء االجتماع من صورة ضد المفاهيم والمبادئ االستبدادية التي انعكست بدورها
على مفهوم القيادة اإلدارية وأساليبها ،مما أثر ذلك على تعريفات ومفاهيم القيادة اإلدارية لدى اإلداريين
الذين تأثروا بعلماء االجتماع.
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كما وينظرالزعبي والبطاينة ( ،2014ص )46إلى أنالتداخل في بعض جوانب العملية اإلدارية
(التخطيط والتنظيم والت وجيه والرقابة) وبين مهمة القائد ودوره في هذه العملية انعكس ذلك على الخلط
بين دور المدير والمدير القائد ،مما تسبب في التباس في مفهوم القيادة اإلدارية ومعناها.

ثامنا  :العالقة بين القيادة واإلدارة
يشير الشريف ( )2004أن آراء علماء اإلدارة قد اختلفت إزاء هذه العالقة التي بين أيدينا ،فهناك من
يرى بأن اإلدارة هي جزء من القيادة ،وهناك من يعتقد بأن القيادة هي جزء من اإلدارة ،ومن العلماء
من يرى أن اإلدارة علم فيما القيادة تعتبر فناً ،وينطلق الرأي األول من كون القيادة تقع في أعلى الهرم
اإلداري ،وبالتالي فالقادة لديهم اهتمامات وتطلعات استراتيجية شاملة حيث ال يقبلون باالنغماس في
تفاصيل األعمال الروتينية .أما الرأي الثاني فيبرر رؤيته للقيادة بأنها جزءاً من اإلدارة من خالل أن
القيادة هي إحدى الوظائف والمسئوليات التي تخص المدير ،كما وذهبت النظريات اإلدارية الحديثة
إلى إفراد نموذجاً قيادياً مستقالً ينصهر في العملية اإلدارية .
ويرى ( )John Kotlerأن هناك فرقاً بين اإلدارة والقيادة ،ولكنهما يجتمعان في كونهما نظم عمل
متكاملة داخل المنظمات على وجه الخصوص ،وانه يعتقد أن القيادة الفعالة تنتج تغيير يفيد
المنظمات ،وكما ويعتقد أيضاً أن اإلدارة الجيدة تتحكم في التعقيدات داخل المنظمة وبيئة عملها ،كما
ويرى كذلك بأن المنظمات الناجحة بحاجة ماسة إلى الجمع بين القيادة الفعالة واإلدارة الجيدة (ناصر،
.)2010
ويشير العالق ( )2010أنه يمكن إيجاز الفرق بين القيادة واإلدارة باآلتي:
 -1القيادة تعتبر قديمة قدم التاريخ ،بينما اإلدارة تعتبر حديثة عهد العقود األخيرة من القرن التاسع
عشر ،ومع ذلك فالقيادة فرع من فروع اإلدارة.
 -2تركز اإلدارة على عمليات رئيسية أربع هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
 -3تهتم القيادة بالتركيز على ثالث عمليات رئيسية هي:
أ -تحديد االتجاه والرؤية.
ب -حشد القوى لهذه الرؤية.
ت -التحفيز وشحذ الهمم.
 -4تركز اإلدارة على المنطق ،فيما تظهر القيادة اهتمامها بالعاطفة.
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 -5القيادة تولي اهتماماً بالكليات (اختيار العمل الصحيح) ،فيما تهتم اإلدارة بالتفاصيل الجزئية.
 -6كالهما يشتركان في تحديد الهدف ،والوسائل واألجواء المناسبة لتحقيقه ،والتحقق بعد ذلك من
انجازه وفق األسس المعايير المطلوبة .
"واإلدارة الجيدة هي مجموعة من الفعاليات الواضحة والمتخصصة والمحترفة ،إنها علم عام يتضمن
التقييم والتخطيط والتنفيذ والقيادة والتحفيز والتنسيق والقياس ،وان أفضل ما يمكن التفكير به من جهة
اإلدارة هو أنها نظام يدمج ممارسات اإلدارة المثبتة بدون حدود زمنية مع عالقات مهارات القيادة
الشخصية المركز عليها " (عبوي ،2012 ،ص.)58
ويمكن القول أن من األهمية بمكان أن يتم الجمع بين القيادة واإلدارة في تطبيق نشاطات المنظمة،
فالمدير الجيد هو حقاً قائداً جيداً في عمله ،ففي حين أن اإلدارة تركز على جوانب التخطيط والتنظيم
والتوجيه والتنسيق والرقابة ،فإن القيادة تشير إلى اهتمامها بتحديد الرؤية وحشد القوى باتجاه هذه الرؤية
وكذلك التحفيز وشحذ همم الجماعة من خالل مخاطبة العاطفة لديهم لتحقيق أهداف الوظيفة اإلدارية
التي خططت اإلدارة لتحقيقها.

تاسعا  :نظريات القيادة
تعددت النظريات المفسرة للقيادة اإلدارية ،حيث أثار هذا الموضوع اهتمام العديد من الباحثين والكتاب،
وذلك مع بروز التطور الالفت في علوم اإلدارة بشكل عام ،مما حذى بالباحث تفسير هذه النظريات
بدءاً من ظهورها ببداية ظهور الفكر اإلداري ووصوالً إلى النظريات الحديثة المفسرة للقيادة اإلدارية،
ما اًر بالتطورات الحاصلة طيلة هذه الفترة من عمر القيادة اإلدارية ،وهذه النظريات هي:
 -1نظرية الرجل العظيم
وتقوم هذه النظرية حسب ما أشار به العميان( )2002على افتراض أن التغير الكبير الحاصل على
حياة المجتمعات اإلنسانية قد تم تحقيقه عن طريق أفراد ولدوا بمواهب فذة ،وأن هذه القدرات ال تتكرر
على مر التاريخ ،ويرى أصحاب هذه النظرية أن بروز الرجال العظام في المجتمع يتم من خالل
تمتعهم بقدرات غير مألوفة وامتالكهم المواهب العظيمة ،والصفات الوراثية التي تجعل منهم قادة،
بغض النظر عن ما يواجهونه من مواقف .
ولقد وجهت لهذه النظرية عدداً من االعتراضات كان من أهمها (العامودي:)2013 ،
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 .1تجاهلها للعوامل البيئية ،فالسمات القيادية وحدها ال تكفي ،حيث أن هناك عوامل أخرى تتعلق
بظروف البيئة المجتمعية المحيطة ،ففي بعض الحاالت نجد أن بعض الرجال العظماء نجحوا في دفع
جماعاتهم إلى المقدمة في ظرف زمني معين ،في حين فشلوا في ظروف أخرى ،كذلك فمنهم من
حالفه الحظ بالنجاح في قيادة جماعة معينة ،في حين فشل في قيادة جماعة أخرى.
 .2إيمانها بعدم جدوى تنمية المهارات القيادية ،ذلك أن القائد يولد وال يصنع ،في حين دلت نتائج
دراسات أخرى على انه باإلمكان أن يكتسب األفراد العاديين بعض العادات والتقاليد والقيم مما يؤهلهم
ليصبحوا قادة ناجحين.
ويرى الباحث أن هناك قصو ار في نظرية الرجل العظيم ,وبالتالي يؤخذ على هذه النظرية النقاط
التالية:
 .1يمكن للفرد أن يخضع للتدريب التطويري لمهاراته من خالل تحديد الفجوة التدريبية ،والعمل على
تنمية روح القيادة لديه ،فبذلك يصبح متمتعاً بخصائص قيادية تؤهله لقيادة المنظمة.
 .2تركز القيادة اإلدارية في جوهر محتواها على الجهود اإلنسانية التي يبذلها القائد لتنسيق جهود
الجماعة نحو تحقيق أهداف المنظمة ،وهذه الجهود قد ال يمتلكها القائد بمعزل عن التأثر بالبيئة
الخارجية كالعادات والتقاليد والقيم ،وهذا ما أهملته نظرية الرجل العظيم.
 -2نظرية السمات
ويرى أصحاب هذه النظرية أن الُقواد يولدون ُقواداً ،وال يمكن للشخص أن يصبح قائداً ما لم يملك

صفات القيادة ،فالملك واألمير واالقطاعي والرأسمالي يولدون ُقواداً ألن لديهم من الصفات الوراثية ما
يؤهلهم لذلك ،حيث تنادي هذه النظرية بتمتع القائد بمميزات معينة تؤهله للقيادة ،على خالف التابع
الذي يفتقر لهذه الصفات فال يمكنه أن يقوم بدور القائد ،وتقوم هذه النظرية أيضاً على أن القادة غالباً
ما يتصفون بمجموعة صفات شخصية تالزم النجاح (العجمي.)2010 ،
ويمكن القول أنه ال يمكن رفض نظرية السمات بالمطلق كدراسة تفسيرية للقيادة اإلدارية كونها تشير
إلى ضرورة توافر بعض الصفات الوراثية للقائد ،والتي من الممكن أن تكون في أغلب األحيان هي
ذاتها مقومات الشخصية القيادية في المنظمة ،ولكن هذا ال يعطي الحق للنظرية أن تحدد سقفاً معيناً
لما يجب أن يولد عليه الشخص القيادي أو أن تحدد له نمطاً للمعيشة يعتاد عليه الفرد ليصبح قائداً
ذلك ما يدعو إلى ظهور تقسيم خاطئ للمجتمع من خالل تحديد طبقة عليا وأخرى دنيا فقط.
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 -3النظرية السلوكية
بعدما لم يتم التوافق على نظرية السمات ،وتوافر األدلة على أن هناك صفات مكتسبة في القيادة ,دار
التساؤل حول خصائص القائد السلوكية ،وهل من الممكن تدريب األفراد الواعدين؟ حيث بدا التركيز
واالهتمام بسلوك القائد والجماعة للتعرف على إجابة للتساؤل السابق ،فقد ركزت النظرية السلوكية
حسب شحادة ( )2008على ثالثة اهتمامات:
 .1التركيز على سلوك القائد وكيفية أن يؤثر ويتأثر بتابعيه من الجماعة.
 .2التركيز على دوافع وسلوك المرؤوسين ،وكذلك تأثيرهم على مدى نجاح القائد ومعاملته لهم.
 .3التركيز على المهمة.
ولقد أشار الدوسري ( )2013إلى أن االنتقادات التي برزت على السطح عند ظهور مدخل
السمات ساعدت على اكتشاف محددات أخرى للفعالية القيادية ،مما ساهم في ظهور النظرية السلوكية
التي صبت اهتمامها على سلوك القائد ،والسلوكيات التي من الممكن أن تبرز أثناء عملية القيادة
وتؤثر في سلوك المرؤوسين ،كما وأن الركيزة األساسية لهذا المدخل تدور حول أن القيادة مجموعة من
السلوكيات التي على القائد أن يمارسها استجابة لسلوك مرؤوسيه وردود الفعل التي يتبعها القائد تجاه
سلوكهم

.

ويعتبر هذا المدخل محطة هامة لعدد من البحوث والدراسات المكثفة للقيادة ،حيث يمكن تقسيم
محاور اهتمام هذه الدراسات إلى محورين هم (الزعبي ،والبطاينة:)2014 ،
المحور األول :ويهتم بوظائف القيادة داخل الجماعة ،وينقسم إلى قسمين:
 -1الوظائف المرتبطة بالعمل :وتعنى بحل المشكالت ،وتقديم ما يلزم من معلومات إلتمام العمل.
 -2الوظائف االجتماعية :ويتمثل في مساعدة الجماعة على انجاز أعمالهم من خالل التحفيز
والتشجيع واالستجابة لمشاعرهم.
المحور الثاني :ويعنى بالتركيز على أنماط سلوك القائد في التعامل مع المرؤوسين ،والجدير ذكره بأن
دراسات جامعة والية أوهايو وجامعة ميتشجان من أكثر الدراسات إسهاماً في تكوين مدخل أنماط
السلوك القيادي ،ووجدت إسهامات الباحثين في ذلك سبيالً لتصنيف أنماط السلوك القيادي من خالل
تبني البديلين اآلتيين:
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البديل األول  :ونجد أن تصنيف أنماط السلوك ضمن هذا البديل يشمل عدة أنواع منها :نظرية ليكرت،
نظرية الخط المستمر .وأما نظرية ليكرت فتمثلت في تحديد مميزات القيادة من خالل المقارنة بين
سلوك المشرفين لمجموعات ذات إنتاجية عالية وأخرى منخفضة ،وتبين أن المشرفين على مجموعات
اإلنتاجية العالية تميزوا بالمشاركة األقل بالعمل الفعلي ،في حين تبين أن اشرافهم كان أقل بكثير من
المشرفين على مجموعات ذي اإلنتاجية األقل ،وكذلك استنتج من الدراسة أيضاً أن القيادة الديمقراطية
أفضل من القيادة األوتوقراطية.
ولقد قسمت القيادة حسب نموذج ليكرت إلى أربع فئات وهي (العالق:)2010 ،
 .1المتسلط الستغاللي :وفيه يتخذ القرار ويلزم المرؤوسين بتنفيذه.
 .2المتسلط النفعي :وفيه يسلك القائد طريق التحاور مع المرؤوسين ضمن موضوع القرار المزمع
اتخاذه ،ومن ثم يتخذه بنفسه.
 .3الستشاري :حيث يستشير القائد مرؤوسيه بموضوع القرار ،ويسمح لهم بمشاركته بعض جوانب
القرار.
 .4الجماعي /المشارك :وفيه يتم مشاركة القائد لمرؤوسيه في صنع القرار الذي يتخذ باألغلبية.
كما وأنه وبالنظر إلى نظرية الخط المستمر فنجد أنها عكفت على تحديد العالقة بين القائد
والمرؤوسين على أساس أنها تمثل خطاً متصل بين احد طرفي سلوك القائد األوتوقراطي ،بينما يحدد
الطرف اآلخر بسلوك القائد الديمقراطي ،وتوجد ما بين هذين الطرفين أساليباً متعددة للقيادة يساهم
عامل مدى حرية رغبة القائد في مشاركة المرؤوسين في اتخاذ الق اررات في تحديد هذه األساليب بين
الطرفين(الزعبي ،والبطاينة.)2014 ،
البديل الثاني :الشبكة اإلدارية
ويشير الكبيسي ( ،2006ص )55-54إلى أن جذور هذه النظرية تعود إلى قيامها على أبحاث بالكي
وموتن عام 1976م ،والتي استطاع المشاركون في البرنامج التطويري من المديرين والمساعدين
بواسطتها أن يكتشفوا نمط القيادة لديهم ،وكذلك أنماط القيادة لدى المشاركين ،ليقارنوا بعد ذلك بين
فعالية األنماط وكفاءتها ،ومن ثم يختاروا األسلوب الذي يجعلهم يتحولون للنمط المفضل ،والذي من
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خالله يوفقون فيه بين تحقيق أعلى إنتاج ،وأعلى رضا للعاملين ،أما األنماط الخمسة التي تناولتها
أدبيات النظرية فهي كاآلتي(الجميلي:)2008 ،
 نمط المدير المنسحب( )1/1الذي ال يهتم بالعمل وال بالعاملين. نمط المدير االجتماعي ( )1/9وهو الذي يهتم بالعاملين على حساب العمل. نمط المدير المتأرجح ( )5/5وهو الذي يوزع اهتمامه بين العمل والعاملين. نمط المدير المنتج ( )9/1ويهتم بتحقيق أعلى إنتاج وأقل رضا. نمط المدير المفضل ( )/9/9الذي يحقق أعلى إنتاج وأعلى رضا. -4النظرية الموقفية
وتقوم هذه النظرية على قاعدة فلسفية مؤداها أن الظروف هي التي خلقت القادة وأبرزتهم ،وأن نوعية
القادة تختلف بإختالف الظروف والمواقف التي يواجهونها ،فالقيادة حسب هذا المفهوم ال ترتبط بسمات
شخصية يملكها القائد ،وانما بسمات نسبية ارتبطت بموقف أو ظرف قيادي(السبيل.)2003 ،
ويشير مؤيدي هذه النظرية وأصحابها بأن الفعالية القيادية ال يمكن أن تعزى لنمط قيادي محدد،
فالموقف الذي يوضع فيه القائد هو الذي يحدد فعالية القائد ،ومن هذه النظريات (السكارنة:)2010 ،
 -1نموذج فيدلر :ويقيس هذا النموذج أمرين هما :
األمر األول :يصف القائد في هذا األمر مرؤوسيه من هم أقل تفضيالً عنه ،فعندما يصفه بأنه جيد،
فذلك يعني أن القائد يهتم بمرؤوسيه ،واذا كان وصفه بأنه غير جيد فإننا نقول أن القائد يركز على
المهام ،ويهتم بشكل متوسط بمرؤوسيه( ،وقد شكك الباحثين بصدق هذا المقياس).
األمر الثاني :الموقف القيادي ،ويتم االعتماد على ثالثة أبعاد لقياسه ،قد تم ترتيبها حسب أهميتها:
أ -عالقة القائد بمرؤوسيه :ويرمز بحرف(ج) للعالقة الجيدة ،وحرف (س) للعالقة السيئة.
ب -هيكلة المهام :ويرمز بالحرف (م) للمهام المهيكلة ،ورمز (غ) للمهام غير المهيكلة.
ت -قوة القائد :ويكون القائد قوياً عندما نرمز له بالرمز (ق) ،أو ضعيفاً حينما يرمز له بالرمز (ض).
وينشأ من هذه األبعاد سابقة الذكر ثمانية مواقف قيادية تحدد درجة السلطة التي يمتلكها القائد ،فنجد
أن في أحد المواقف تكون سلطة القائد قليلة ويلزمه التركيز على المهام ويرمز لهذه الحالة
بالرمز(س،غ،ص) ،وقد يستدعي األمر أن يهتم القائد بالعالقات اإلنسانية عندما تكون سلطته معتدلة
في المواقف (س،غ،ق) (س،م،ض) (س،م،ق) (ج،غ،ض) ،أما سلطة القائد القوية والتي تظهر
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بالرموز الثالثة (ج،غ،ق) (ج،م،ض) (ج،م،ق) فذلك يستدعي تركيز القائد على المهام والعالقات
اإلنسانية.
 -2نموذج هاوس وايفانس :ويسميان بالمسار والهدف ،ويركز النموذج على أن مهمة القائد الرئيسية
هي توضيح األهداف للمرؤوسين ومساعدتهم لتحقيقها ،حيث يركز النموذج على نظرية التوقع والحفز،
ويستخدم القائد األسلوب القيادي المساند ،المشارك ،اإلجرائي و االنجازي.
 -3نموذج فروم وياتون :وتسمى بمخطط عملية صنع القرار ،وأوضحت أن هناك خمسة أساليب
لصنع القرار تعتمد على انعكاس صورة الوضع بعد اإلجابة على نموذج أسئلة (بنعم أو ال) ،حيث
تركز األسئلة على نوعية المشكلة ،كفاية المعلومات ،مدى مشاركة المرؤوسين في تحقيق أهداف
المنظمة ،أهمية قبول القرار من قبل المرؤوسين ،في حين يعدد النموذج خمسة أساليب لصنع القرار
هي :يصنع القرار لوحده ،يصنع لوحده بعد الحصول على المعلومات من المرؤوسين ،يصنع القرار
لوحده بعدان يسمع وجهات نظر العاملين بشكل فردي ،ويصنع القرار لوحده بعد أن يسمع وجهات
نظر العاملين كمجموعة ،ويصنع القرار بشكل جماعي مشارك.
ويرىكنعان ( )2009أن هناك مآخذاً على هذه الدراسات ،تتمثل في عدم االتفاق بين القائمين حول
أنماط السلوك القيادي ،ففي حين قسم بعضهم السلوك القيادي إلى ثالثة أنماط مثل جولمبيوسكي هي
األوتوقراطي ،الديمقراطي والموجه (الحر) ،فقد ذهب فيدلر لتقسيمها إلى قسمين هما :االهتمام بالعمل
واالهتمام بالعالقات اإلنسانية ،كما أكد ريدن على تقسيم أنماط السلوك إلى أربعة أنماط تنقسم إلى
ثمانية بحسب استخدامها في مواقف مالئمة أو غير مالئمة.
ويمكن القول أن االختالف في تقسيمات األنماط السلوكية للقائد تبعاً لهذه األفكار والتقسيمات ال تعتبر
بحد ذاتها إشكالية تعيق دراستها أو استخدام أي منها داخل المنظمات ،فالحديث عن سلوكيات معينة
للقائد أثناء عمله هو بحد ذاته ينحصر في دائرة االفتراضات  ،فتعددها حسب الموقف الذي يفرض
على القائد ينظر إليه الباحث بأنه واقعاً عادياً يستدعي االهتمام.
 -5النظرية الوظيفية:
قامت هذه النظرية بربط للقيادة بواقع األعمال والجهود التي تساعد على تحقيق أهداف الجماعة،
وتشتمل هذه النظرية على كافة األنشطة التي تمارسها الجماعة والتي تسهم في تحريك الجماعة نحو
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األهداف المرجوة ،فبذلك فإن القيادة في ضوء هذه النظرية تحدد في ضوء الوظائف واألشخاص الذين
يقومون بها تبعاً لحجم ما يقوم به كل منهم من هذه الوظائف ،فهي بذلك تصلح أساساً الختيار القادة
والمديرين في مجال إدارة المؤسسات نظ اًر لصعوبة التطبيقات التي تصادفها(العجمي.) 2010 ،
ويرى ناصر( )2010بأن النظرية الوظيفية للقيادة تشير إلى أن كل من القائد والمرؤوسين والتنظيم
يسعى لتحقيق الهدف الذي ينشده ،كما ويرى بعض الباحثين أن األهداف الوظيفية متعددة منها:
 أهداف التنظيم :ويقوم فيها القائد بوضع السياسات العامة ،ومحاولته للتأثير في سلوك اآلخرين،وتحديده للمسئوليات والواجبات ،وتوزيع األدوار واالختصاصات ،وتشجيع التعاون المشترك بين
العاملين بعد تنسيق جهودهم للعمل كفريق واحد نحو تحقيق أهداف التنظيم.
 أهداف العاملين :ويقوم القائد فيها بحل المشكالت الفردية ،والنظر في مطالب الجماعة والعملعلى تحقيقها  ،واشباع رغباتهم.
 أهداف القائد الشخصية :ويثبت فيها القائد قدرته على النجاح في دور القيادي ،وتنفيذه للمهامالمطلوبة ،مما يعزز مكانته االجتماعية والوظيفية واالقتصادية ،وهذا يستدعي بالضرورة تالقي أهداف
القائد مع أهداف التنظيم و أهداف المرؤوسين الفردية والجماعية.
 -6النظرية التفاعلية:
ترتكز فكرة النظرية على المزج بين متغيرات النظريات السابقة ،فهي بذلك تجمع بين السمات
الشخصية والظروف الموقفية والعوامل الوظيفية معاً ،وتشير النظرية أيضاً إلى أهمية إدراك القائد
لنفسه ،وادراك اآلخرين له وادراكه لآلخرين ،فالحياة األكاديمية مثالً تتطلب سمات معينة للمعلم ،حيث
تختلف هذه السمات باختالف الموقف ،وتقوم هذه النظرية على أساس التكامل والتفاعل بين المتغيرات
الرئيسية التالية (العامودي:)2013 ،
أ -القائد وشخصيته ونشاطه في الجماعة
ب -أتباعه ،واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم
ت -الجماعة نفسها ،وعالقة األفراد ببعضهم  ،وخصائصها وعملية التفاعل بينهم.
ث -المواقف كما تحددها العوامل المادية وطبيعة وظروف العمل .
كما ويرى النمر وآخرون( ،2006ص )324أنه ووفقاً لهذه النظرية فإن القيادة عملية تفاعل اجتماعي،
تتحدد خصائصها على أساس ثالثة أبعاد هي :السمات الشخصية للقائد ،وعناصر الموقف ،ومتطلبات
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وخصائص الجماعة ،حيث يترتب نجاح القائد على قدرته في التفاعل مع مرؤوسيه ،وتحقيق أهدافهم
والعمل على حل مشكالتهم ،فهي بذلك تؤكد على أهمية المرؤوسين كعامل مؤثر في نجاح القيادة أو
فشلها (زيران.)2013 ،
ويرى الباحث في تعقيبه العام على نظريات القيادة بأكملها أن أقرب النظريات التي تحدثت عن
محصلة عملية لتفسير القيادة اإلدارية هي النظرية التفاعلية ،والتي جمعت بين النظريات كافة ،في
محاولة لربط المفاهيم السلوكية والعناصر الموقفية ،واالهتمام بدور المرؤوسين في العملية القيادية،
وهذا بدوره يعكس واقعاً إدارياً هاماً يتمثل في أن القيادة اإلدارية هي عملية تبادلية تفاعلية تدمج بين
الظرف اإلجتماعي من جانب والنواحي الشخصية من جانب آخر ،مما أكسبها صفة الواقعية والشمول
عن بقية النظريات التي أدت دورها في تفسير األنماط القيادية.

عاش ار  :مفهوم األنماط القيادية
تلعب األنماط القيادية دو اًر هاماً في التعبير عن السلوكيات القيادية التي يمارسها القائد في التأثير على
أفراد الجماعة لتحقيق أهداف المنظمة ،مع ضرورة عدم الخلط بين المعاملة الحازمة والجدية في العمل
وبين نوعية النمط القيادي المستخدم ،فقد يكون هناك قائداً أوتوقراطياً ،ولكنه يعامل الفريق برفق ،وقد
يكون هناك قائداً ديمقراطياً يتعامل بكل حزم لتحقيق االنضباط في العمل (المطيري.)2013 ،
والنمط القيادي يعتبر بأنه السلوك المميز لتصرفات القائد داخل المنظمة ،لذلك عرفهالقريوتي (،2000
ص )18بأنه" :سلوك إنساني يميز تصرفات القادة عندما يكونوا أعضاء في أي تنظيم ،ويختلف عن
تصرفاتهم خارج التنظيم"
ومن واقع التعريفات السابقة لمفهوم النمط القيادي  ،فإن الباحث يرى بأن النمط القيادي هو" :الصفة
المالزمة والهيئة المتكررة التي يبدو عليها القائد خالل ممارساته الدورية أثناء متابعته لمسيرة قيادة
المنظمة في سبيل التأثير على المرؤوسين نحو تحقيق أهداف المنظمة".
وتتنوع األنماط القيادية تبعاً لتنوع المؤسسات واختالف الشخصيات والوظائف واألدوات وكذلك
المواقف ،نجد أن لكل نمط قيادي طابعه الذي يصبغه عن غيره ،حيث نجد أن هناك محاوالت
لدراسات مختلفة نحو التمييز بين أنماط القيادة ،لكنها ورغم تصنيفاتها التي وان اختلفت في جوانب
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فهي اتفقت في جوانب أخرى ،فيصبح فيها القائد يجمع بين أكثر من نمط ،وان كان يميل بطبعه إلى
سلوك نمط قيادي يمكن أن يصنف على أساسه (برباوي.)2013 ،

الحادي عشر  :أنماط القيادة اإلدارية
ولقد حظي ت دراسة أنماط القيادة اإلدارية باهتمام الكثير من الباحثين والدارسين في العلوم اإلدارية،
ويعزى تعدد هذه األنماط القيادية لتعدد المفكرين ،وكذلك تعدد النظريات القيادية التي حاولت تفسير
حقيقة القيادة ،ويتضح في ضوء ما تم استعراضه عن المفاهيم القيادية وتطورها ونظرياتها ،أن هناك
اختالفاً في تقسيمات األنماط القيادية التي ذكرها علماء اإلدارة ،إال أن التصنيف الذي يقسم القادة
بناء على أسلوب القائد ،وطريقته في التأثير ،يعتبر من أكثر التقسيمات شيوعاً وهو ما يسمى بالتقسيم
الكالسيكي ،حيث تندرج تحته كافة التقسيمات األخرى للقيادة(ناصر.)2010 ،
ويمكن القول أنه ومن خالل االطالع والدراسة على واقع األنماط القيادية ،وجد أن تركيزها ينصب
على معيار سلوك القائد ومسيرته في التأثير على المرؤوسين نحو تحقيق أهداف المنظمة ،فلقد سلك
الباحث في دراسته طريق التقسيم الكالسيكي ألنماط القيادة اإلدارية ،والتي أشارت إليها دراسات
مختلفة كدراسة كنعان( )2009التي أكدت أنها من أوائل المحاوالت التي درست األنماط القيادية ،وقد
تم استخدامها فيما بعد في دراسات متعددة ،وهي على النحو التالي:
 -1النمط األوتوقراطي
 -2النمط الديمقراطي
 -3النمط الحر
 -1النمط األوتوقراطي (القيادة األوتوقراطية)
يتميز القائد األوتوقراطي المتحكم أو المتسلط ،بأنه يعمل على تركيز كافة السلطات في يده،
محتفظاً لنفسه بأن يقوم بكل صغيرة وكبيرة بمفرده ،ويعمل على اصدار تعليماته وأوامره مص اًر على أن
يقوم مرؤوسيه بإطاعة هذه األوامر ،لذلك فهو يفتقد لتفويض سلطاته ،بل يحاول صب جهده دائماً
لتوسيع نطاق سلطاته ومدها لتكون كافة األمور تحت سيطرته ،وهو يقوم بكل ذلك لقناعته بأنه يجب
أال يتمتع مرؤوسيه إال بقدر يسير من الحرية في التصرف دون الرجوع إلى موافقته (السكارنة،
.)2010
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ويرتكز مفهوم السلطة لدى النمط الديكتاتوري من المديرين في كون السلطة حق له فقط ،وليس
حقاً لآلخرين ،وانها تفوض تفويضاً وقد فوضت له من السلطة العليا ،وانها تحكم تصرفات اآلخرين،
كذلك فإن العالقات يحكم عليها بكونها سليمة عندما تكون بمثابة عالقة شخص يأمر وآخر يطيع
األوامر فقط (حمادي.)2013 ،
وينصب تركيز هذا النمط القيادي على العمل المطلوب ،ويفضل ذلك على اعتبارات أخرى ،ويتسبب
استهتاره بالعالقات اإلنسانية بعدم فعاليته اإلدارية وكذلك في انخفاض مستوى ثقته باآلخرين ،وذلك ما
أدى بالكثيرين أن يتجنبه  ،وهم يعملون فقط عندما يضغط عليهم(أبو ندا.)2007 ،
ويعرف الضحيلي ( ،2007ص )8النمط األوتوقراطي بأنه":النمط أو السلوك الذي يتصف فيه
القائد أو المدير بالتسلط والتعسف في تسيير العمل واتخاذ الق اررات التي في الغالب ال تصدر إال من
شخص القائد أو المدير نفسه أو أشخاص محدودين جداً ،كما أنه مستبد برأيه وال يقبل الحوار أو
النقاش حول أمور وطريقة سير العمل ،ويقوم بشكل مستمر بتوجيه عمل اآلخرين والتدخل في
تفصيالت العمل" (الحسيني.)2013 ،
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف نمط القيادة األوتوقراطي بأنه " :سلوك القائد المتسلط داخل
المنظمة والذي يعتد فيه برأيه في كل الظروف أثناء متابعته لسير العمل المنظمي ".
أ -المقومات اإلدارية للنمط األوتوقراطي:
ويعمل المدير في ظل هذا النمط على (العجمي:)2008 ،
 يتصف القائد بالتسلط واإلكراه في عملية تسيير األمور من خالل الق اررات المركزية وكذلك فيشئون العمل.
 انفراده بالرأي ،حيث تنتهي عنده كافة العمليات اإلدارية فتكون السلطة في يده على اإلطالق. يرى أن من حقه أن يتحكم في من يتبعه  ،فهو يرفض مبدأ تفويض سلطة القرار لتابعيه. يفرض عليهم ما يكلفهم به من أعمال ،حيث تعتبر كلمته بمثابة قانون تنفذ دون مناقشة. يحدد عالقات األفراد ببعضهم مستبداً برأيه. -امتثالهم لألوامر يأتي نتيجة خوفهم من العقاب فقط وال يرجع إلى اقتناعهم بمعنى القيادة.
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 يبحث عن الثراء والجاه وال يبالي المشاعر وال األحاسيس ،وال يعترف بالخطأ وال يتحمل المسئوليةونتائجها.
 غالباً ما تكون األهداف غير واضحة ،أو غير معروفة. كذلك يعمل على أن تظل العالقات بين األفراد في الجماعة ضعيفة ،تجنباً لحدوث تكتالت تعملضده.
ويقسم الكاتب  Felboهذا النمط القيادي إلى ثالثة أشكال رئيسية على النحو التالي (حسن:)2004 ،
 األوتوقراطي العنيف أو المتشدد :hard-boiledويستخدم هذا النمط التأثيرات السلبية بدرجةكبيرة كالعقاب والترهيب ،ويصدر أوامره الصارمة والتي يلتزم بها المرؤوسون.
 األوتوقراطي الخير  :Benevolentويستخدم هذا النمط أساليباً مرتبطة بالقيادة االيجابية منخالل عبارات الثناء واإلطراء ،واعتماده على العقاب المخفف ،محاوالً بذلك أن يضمن والءاً من قبل
المرؤوسين في تنفيذ ق ارراته.
 األوتوقراطي المناور :Manipulativeويشعر فيه المرؤوسين بأنهم قد شاركوا في صنع القرار،في حين أن الذي اتخذ القرار هو القائد نفسه.
ب -مزايا النمط القيادي األوتوقراطي
يرى الحسيني ( )2013أن مزايا النمط األوتوقراطي تكمن في التالي:
 ينظر للنمط األوتوقراطي بأنه قد نجح في التطبيق العملي في ظل بعض المواقف التي قد تتطلبتطبيقه كفترة األزمات ،أو األحداث الطارئة التي ينبغي أن يستخدم معها الشد والحزم التخاذ قرار في
حسم األمور سريعاً.
 ينجح هذا النمط في التعامل مع بعض النوعيات من العاملين ،حيث ال تجدي معهم األساليبالحكيمة في إقناعهم واستجابتهم.
ت -عيوب النمط القيادي األوتوقراطي
وعلى الرغم من أن هذا النمط من القيادة يبدو ناجحاً في بعض الحاالت ،فإن له مساوئ أخرى كثيرة
أهمها (العميان: )2002 ،
 تدني الروح المعنوية للعاملين ،والذي يترتب عليه عدم الرضى الوظيفي لديهم. خلق العداء والكراهية بين القائد وأتباعه.30

 عدم والء التابعين للقائد في المنظمة. يقتل لدى العاملين روح اإلبداع والمبادأة. انعدام االتصال الصاعد ،والذي يعمل على انعدام التفاهم المتبادل. يعد تربة خصبة لخلق التنظيمات غير الرسمية ،مما يؤثر على فعالية األداء بين التنظيم الرسميوغير الرسمي.
 يعمل على رفع نسبة معدل دوران العاملين ،وكذلك التذمر والشكاوى. يعتبر تحقيقه صعباً في الحياة العملية ،وذلك كونه يتطلب أن تتوافر في القائد الخبرة والكفاءةوالمعرفة للقيام بالمهام الكبيرة .
ث -شروط نجاح نمط القيادة األوتوقراطي
وقد ثبت في هذا المجال أن النمط الديكتاتوري يكون النمط األمثل في حال توفرت عدة شروط هي
(شحادة:)2008 ،
 -1في حال عدم تجانس جماعة العمل ،وهذا يعني أن األف ارد ال يعرفون بعضهم.
 -2عدم اتفاق الجماعة على رأي موحد  ،والذي ينتج عادة من خالل قلة ثقة الجماعة بنفسها.
 -3إذا كانت جماعة العمل ذات الميول العدواني ،والمشاغبة في أغلب األحيان.
 -4قلة خبرة الجماعة وعدم قدرتها على التعاون والتفاهم.
 -5إذا كان الوقت محدداً في انجاز األعمال المطلوبة وتحقيق األهداف.
"وبشكل عام فإن القائد في هذا النمط القيادي عديم الثقة بمرؤوسيه ودائم الشك فيهم وال يشركهم في
مباشرة مهامه أو في صنع ق ارراته فهو يحدد منفرداً سياسات المنظمة وخططها دون مشاورة مرؤوسيه
على ذلك ،وفي استخدامه لسلطته ،فالقائد هنا يفهم السلطة على أنها أداة ضغط وتهديد للحصول على
العمل ،فهو يهددهم بالفصل من العمل أو الخصم من المرتب أو الحرمان من المكافآت "(حسن،
 ،2004ص.)72
ويرى الباحث أنه ومن خالل العرض السابق لنمط القيادة األوتوقراطي فهوال يعكس واقعاً سليماً لدى
المنظمات والعاملين فيها ،حتى وان كان في بعض األحيان يحقق ما تصبو اليه المنظمة حين يظهر
القصور في األنماط القيادية األخرى ،إال أنه قد يصل به األمر إلى تحقيق نتائج سلبية على معدالت
اإلنتاج لدى العاملين ،وذلك نظ اًر لكونه ال يراعي النواحي اإلنسانية والتشاورية في صنع الق اررات
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وتنفيذها لدى المنظمات ،كما ويعتبر قاص اًر في ظل التطورات اإلدارية الحديثة التي تشهدها
المنظمات.
 -2النمط الديمقراطي (القيادة الديمقراطية)
وتبنى فكرة هذا األسلوب القيادي على إشراك المرؤوسين في اتخاذ الق اررات فيما يخصهم من أعمال،
ويعطي هذا النمط المجال لإلبداع والمبادأة ،وكذلك يقدر جهود العاملين ،حيث يمارس فيه القائد إشرافاً
عاماً مما يحفز األفراد على زيادة اإلنتاجية ،ويعتمد هذا األسلوب على عنصر التأثير بدالً من
استخدام السلطة الرسمية في تحريك المرؤوسين ،حيث يعمل كذلك على تفعيل االتصال ذي االتجاهين
بين القائد وتابعيه (العميان.)2002 ،
ويشير عياصرة ( ،2006ص )66إلى أن "القيادة هي قيادة إنسانية وجماعية تضمن التفاف الجماعة
حول القائد الذي يمثلهم كنموذج في تحقيق ذواتهم ويعبر عن طموحاتهم المشروعة بإطار من الوالء
واإلخالص والتفاني ،ويتصرف في جميع أعماله بما يعمق لديهم صورة اإلخالص والتفاني للمصالح
الجماعية ،ويعمل هذا المبدأ جاهداً على خلق قيادات جديدة من ضمن أعضاء المجموعة نفسها"
(العامودي ،2013 ،ص.)86
ويعرف الجرب ( ،2000ص )5النمط القيادي الديمقراطي بأنه" :أسلوب يمتاز بالتفاعل بين المدير
والعاملين ،ويقوم على المشاركة في اتخاذ الق اررات ،والعالقات اإلنسانية ،والتفويض في
العمل"(الحسيني ،2013 ،ص.)23
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف نمط القيادة الديمقراطي بأنه" :سلوك القائد المتفاعل مع المرؤوسين ،
والذي يبنى على المشاركة الفعالة لهم في إدارة العمل داخل المنظمة".
أ -قواعد النمط القيادي الديمقراطي:
ويقوم هذا النمط من القيادة حسب رؤية الويشي ( ،2013ص )110على ثالث ركائز أساسية تتمثل
في:
 إقامة العالقات اإلنسانية بين القائد وتابعيه ،حيث يركز القائد على مراعاة عدة نواحي تنصبجميعها في إشباع حاجات العاملين ،والمعاملة التي من شأنها المحافظة على حقوق الموظف
واحترامه ،ومراعاة مصالحه.
 مشاركة المرؤوسين في عملية وضع األهداف ،وافساح المجال لهم في اشراكهم في رسم السياساتالعامة والمشاركة في عمليات صنع القرار في المنظمة.
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 تفويض جزء من صالحيات السلطة للعاملين في اإلدارات الدنيا ،في حدود المسموح به (الدوسري،.)2013
ب -مزايا النمط القيادي الديمقراطي
فقد كشفت مجموعة من الدراسات التي تمت في هذا المجال عن مزايا القيادة الديمقراطية ،حيث كانت
في أغلبها نتائجاً ايجابية للمرؤوسين ،ومن أهم هذه المزايا (حسن:)2004 ،
 تحقيق الثقة المتبادلة من خالل المشاركة بين القيادة والعاملين من جانب ،وكذلك بين التنظيموالجمهور الذي يتعامل معه ،وهذا ما من شأنه الوصول إلى عالقات إنسانية جيدة مع العاملين
وعالقات حسنة مع الجمهور.
 خلق المناخ الصالح لتشجيع التغيير من خالل المشاركة الديمقراطية في المنظمة ،والعمل علىتسيير سبل االتصال بين القائد ومرؤوسيه ،مما يساهم في أداء المهام المطلوبة على أحسن وجه.
 تساعد المشاركة في صنع القرار على ترشيد عملية اتخاذ القرار ،فهي بدورها تساعد في تحسيننوعية القرار من خالل اكتشاف القائد لآلراء القيمة التي تنبع من أصحاب العقول الناضجة والتجارب
الواسعة والتي يمكن االختيار من بينها البديل المناسب في عملية اتخاذ القرار ،ويحقق ذلك قد اًر من
الرضى وعدم المعارضة للقرار بعد إصداره ،ومن ثم الوصول إلى مرحلة الوالء لهذا القرار.
 مشاركة المرؤوسين في وضع السياسات واألهداف والخطط تتيح المجال لهم التعبير عن آرائهم،والمساهمة باقتراحاتهم في كافة المجاالت التي تمس نشاطهم أو تؤثر في طبيعة وظروف العمل لديهم.
كما ويرى العميان ( )2002أن مزايا هذا النمط القيادي ما يلي:
 المشاركة تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين ،واإلقبال على العمل بجد ونشاط. ايجاد واقع اجتماعي منظمي سليم ،وتحقيق قيمة الترابط االجتماعي. خلق روح اإلحساس باالنتماء للفريق. تحقيق األمان بين العاملين من خالل االستقرار النفسي. إبراز وتنمية روح االبتكار لدى العاملين. يترتب على تطبيق المشاركة في صنع واتخاذ القرار مزايا تفعيل الق اررات وااللتزام بتنفيذها. خفض معدل دوران العمل ومستوى الشكاوى. زيادة األداء ،وبالتالي زيادة اإلنتاجية .33

ت -السمات الشخصية للمدير الديمقراطي
ومن السمات الشخصية للمدير في هذا النمط من األنماط القيادية مجموعة من الصفات تتمثل في
اآلتي (العجمي:)2008 ،
 الشخصية القوية وعدم التكبر. إعطاء الفرصة لكل شخص إلبداء رأيه من خالل تقبل النقد البناء. يعترف بالفروق الفردية ،والعمل على مراعاتها أثناء توزيع المسئوليات والواجبات. يهتم القائد بالوقت والمواعيد مع اآلخرين ،ويحرص على االلتزام بها.ويتضح من ذلك بأن القيادة الديمقراطية تقوم على أساس احترام شخصية الفرد ،كما وترى أيضاً
بضرورة حرية االختيار واإلقناع ،وأن الق اررات النهائية في المنظمة هي ناتج التشاور المستمر ،وعدم
التسلط ،وهي تعتمد كذلك مبدأ الترهيب والترغيب ،وعلى المشاركة في اتخاذ القرار ال على احتكار
السلطة في اتخاذ القرار (القريوتي.)2000 ،
ولكي يكون هذا النوع من القيادة فعاالً وناجحاً ،فينبغي أن يراعي العديد من الجوانب الهامة ،والتي
يذكر منها (حاتم: )2011 ،
 االهتمام بالعالقات اإلنسانية ،والعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين في المنظمة. ينبغي مشاركة المرؤوسين في عملية اتخاذ الق اررات. يجب االهتمام بوظائف اإلدارة المتمثلة بالتخطيط والتنظيم ،والمتابعة بشكل جيد بما يضمنالمشاركة الجماعية.
 االهتمام بالنمو المهني للعاملين في المنظمة ،والعمل على أن يتم تحقيق العدالة االجتماعية بينهم. االهتمام بجانب االتصاالت الجيدة ،وكذلك تعميق اإلحساس وقيمة االنتماء للجماعة.ث -عيوب النمط القيادي الديمقراطي
ويشير كنعان ( ،2009ص )245في هذا الصدد أن من أهم المآخذ على هذا األسلوب من القيادة،
والتي كشفت عنها الدراسات المتعلقة بالموضوع ذاته ما يلي:
 يؤخذ على هذا النمط من المشاركة كونها تشكل مظه اًر لتنازل القائد عن جزء من مهامه القياديةالتي يحتمها عليه منصبه الذي يشغله من جانب ،وكذلك أنه قد ينظر للمشاركة من قبل بعض القادة
كغاية في حد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق ديمقراطية القيادة.
34

 ويؤخذ على ها األسلوب – كأسلوب استشاري قائم على استرشاد القائد بآراء مرؤوسيه – أنه أسلوبغير عملي ،حيث أطلق عليه فيما بعد باألسلوب البيروقراطي لشخصية للمرؤوسين.
 كما وان استخدام هذا األسلوب يشيع اإلحباط بين المرؤوسين الراغبين في العمل السريع ،فهميعتبرون أنهم يضيعون أوقاتهم في الحوار الذي يعيق التقدم.
ويمكن القول أنه ومن خالل العرض السابق لنمط القيادة الديمقراطي فهو يعكس إلى حد ما واقعاً
سليماً لدى المنظمات والعاملين فيها ،مع األخذ في عين االعتبار أنه ومع تطور العلوم اإلدارية يوماً
تلو اآلخر فقد يظهر نماذج أخرى لسلوكيات القادة الديمقراطيين تحقق أعلى قد اًر من مشاركة
المرؤوسين في اتخاذ الق اررات.
كما ويرى الباحث كذلك فإن هذا النمط ال يعني بالضرورة أن يقوم القائد بالتنازل عن كافة ما يملك من
صالحيات ،في حين انه يحقق قد اًر عالياً من فتح قنوات اتصال مباشرة بين العاملين ،مما يمنح الثقة
الدائمة بينهم ،فهو في المقابل فقد ال يكون تفسير التشاركية في هذا المجال أن يعامل القائد مرؤوسيه
برفق ولين دائماً ،ولكن بالحد الذي يضمن المحافظة على احترام آراؤهم واألخذ بها بما يضمن تحقيق
أهداف المنظمة.
 -3النمط الحر (القيادة الحرة)
يرى العجمي ( ،2010ص )158بأن مفهوم القيادة الحرة هو " :أنها القيادة التي تترك لآلخرين الحبل
على الغارب دون تدخل في شؤونهم ،ويقوم القائد التراسلي عادة بتوصيل المعلومات إلى أفراد
مجموعته ويترك لهم مطلق الحرية في التصرف دون أي تدخل منه".
ويعد هذا النمط معاكساً تماماً للنمط األوتوقراطي ،فهناك غياب ألي قيادة حقيقية وكل فرد حر في
أداء عمله كما يرضيه ،ويغلب على هذه القيادة الطابع الفوضوي وسلبية القائد ،حيث إن هذا النوع من
القيادة ال تحكمه القوانين أو السياسات المحددة أو اإلجراءات ،حيث يتميز بعدم تدخل القائد في
مجريات األمور وال يعطي توجيهاته أو إرشاداته للعاملين إطالقا إال إذا طلب منه ذلك فهي قيادة تترك
لألفراد حرية التصرف والعمل دون أي تدخل من جانب القائد (حاتم ،2011 ،ص.)47
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف نمط القيادة الحر بأنه" :سلوك القائد المتساهل ،والذي ينأى فيه عن
التدخل بمجريات األمور التي تسير العملية اإلدارية في المنظمة".
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أ -خصائص النمط القيادي الحر
ومن أهم الخصائص التي يتميز بها هذا النمط من األنماط القيادية والتي كشفت عنها الدراسات
(حسن:)2004 ،
 يتبع هذا النمط سياسة الباب المفتوح ،فيرى القائد في النمط الحر أن أسلوب الحرية لن يكونمجدياً في اإلدارة إال إذا جعل الباب مفتوحاً للمرؤوسين ،وما يالزم ذلك من تسهيل سبل االتصال به
لتوضيح اآلراء واألفكار التي تكون موضع استفسارات بحاجة لتوضيح.
 ميول القائد إلى إعطاء القدر الكافي من الحرية لمرؤوسيه لكي يمارسوا نشاطهم  ،وما يرافق ذلكمن اصدار الق اررات واتباع اإلجراءات التي يرونها مناسبة لتحقيق الهدف.
 يتجه القائد إلى تفويض السلطة لمرؤوسيه على نطاق واسع ،على اعتقاد من القائد أن ذلك يعطيالمرؤوسين مزيداً من الحرية واالستقالل في ممارسة عملهم.
ب -مزايا النمط القيادي الحر
وفي ظل هذا النمط من القيادة نجد أن القائد ال يملك سلطة رسمية ،وانما يمثل رم اًز للمنظمة ويترك
حرية كاملة للمرؤوسين ،حيث يتميز هذا النمط القيادي بما يلي (العميان:)2002 ،
 قد يعطي هذا األسلوب نتائجاً ايجابية إذا حسنت الظروف المحيطة بعملية تطبيقه ،وكذلك توافرالمهارة لدى القائد لتطبيقه ،حيث يؤدي إلى تشجيع األفراد على التقدم والمساهمة باستقاللية الفكر،
واإلبداع الشخصي ،ويتم تفويض األعمال إلى المرؤوسين األكفاء ونتيجة هذه الثقة نلمس التجاوب من
المرؤوسين.
 قد يصل هذا األسلوب إلى النجاح عند تعامل القائد في ظروف عمله مع طبقات من األفراد ذاتمستوى عقلي وعلمي عالي ،كالعاملين في مؤسسات الدراسات واألبحاث.
ت -عيوب النمط القيادي الحر
ويرى كنعان ( )2009أن عيوب هذا النمط من األنماط القيادية تكمن في النقاط التالي:
 شعور المجموعات العاملة في غالب األحيان بأنه ال كيان لها ،وعدم تأدية أعضاءها للعملالكامل ،ما يترتب عليه عدم االنضباط في العمل سواء كان القائد موجوداً أو غير موجود.
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 شعور عدم السرور الذي يالزم العاملين بحرية مطلقة ،وأن الحرية المطلقة في األعمال تعكسنتاجاً سلبياً على زمالء العمل اآلخرين ،والذي بدوره يؤدي بالمجموعة إلى التفكك وفقدان التعاون
المشترك بينهما.
 ا الفتقار إلى الضبط والتنظيم لدى المجموعات العاملة ،حيث يجعل ذلك من الصعوبة بمكان علىقيادتها أن تقوم بتوجيهها نحو األهداف المطلوبة.
ويرى الباحث أنه ومن خالل العرض السابق لنمط القيادة الحرفهو ال يعتبر من األنماط القيادية
المجدية في الحياة العملية داخل المنظمات ،ويرتكز الباحث في سبب ذلك على تفويض السلطات
على إطالقها للمرؤوسين في المنظمة ،حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة في ضبط سلوك المرؤوسين
واستغاللهم للسلطات الممنوحة لديهم ،والتي قد تنتج لغياب الرقابة على هذه الصالحيات والق اررات،
كذلك يمكن القول أن هذا النمط ال يعكس واقع القيادة اإلدارية حسب مفاهيمها المتعارف عليها لدى
الكتاب والدارسين والتي تقوم على عمليه توجيه الجهود وتنسيقها لألفراد المرؤوسين في المنظمة نحو
تحقيق أهداف المنظمة ،وهذا على النقيض تماماً من مبادئ النمط القيادي الحر الذي يقوم على
إطالق العنان للمرؤوسين في كافة أعمالهم دون توجيه وتنسيق مما يدعو إلى إشاعة الفوضى في
األعمال وما يترتب على ذلك من الوصول إلى أهداف المنظمة.
 -4أنماط أخرى للسلوك القيادي
ويذكر القزالن ( )2014في هذا السياق أن من أشهر النماذج التي توضح أنماط السلوك القيادي
نموذج Blaik & Motonالذي يركز على اهتمامات القائد اإلداري ويعتمد على محورين أساسيين
لوصف السلوك القيادي من خالل خمس مجموعات أساسية تعكس درجة اهتمام القادة في ِّ
كل منها
بدرجات مختلفة من هذين المحورين وهما :درجة اهتمام القائد بالعمل واإلنتاج تمثل المحور األول،
ودرجة اهتمامه بالعاملين والعالقات اإلنسانية يمثل المحور اآلخر.
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المبحث الثاني
اإلحتراق الوظيفي
أولا :المقدمة
يشهد عالمنا اليوم نقلة نوعية في مجاالت األعمال المختلفة ،ما يتطلب ذلك استنزاف طاقات كبيرة
للوصول إلى هذه االنجازات ،والتي بدورها تستدعي أن يبذل المرؤوسين جهداً مضاعفاً لتحقيق
األهداف المرجوة ،حيث إن ذلك يستنهض المرؤوسين للتعايش مع واقع المنظمة مهما تكون طبيعة
االنجاز الذي تم تحقيقه ،وعلى العكس تماماً فقد نجد أن هناك واقعاً يفرض نفسه على مجموعة من
المرؤوسين تحول بينهم وبين تحقيق أي انجاز يذكر داخل المنظمة ،مما يشعر هذا العامل بعجزه عن
تحقيق أي انجاز مادي أو معنوي في المنظمة مايلقي ذلك بظالله على العامل بعد ذلك ويضعه في
واقع نفسي مدمر ينعكس على األداء العام له داخل المنظمة.
ويضيف رمضان ( )2011أن أحداث الحياة الخارجية والداخلية ،وما تخلفه من انعكاسات
وضغوط سلبية تؤدي إلى استجابات انفعالية مستمرة وحادة للفرد ،حيث تشكل األحداث الخارجية بما
تحويه من ظروف للعمل وتلوث بيئي ،وكذلك خالفات أسرية ضغوطاً تتشابه إلى حد ما مع األحداث
الداخلية كأن يصاب اإلنسان بالمرض أو القلق أو التغيرات الهرمونية المستمرة دورياً .
ويشير  )2007(Hogan& McKnightأن مفهوم االحتراق الوظيفي  Job Burnoutيعتبر
من المفاهيم التي أصبحت تنتشر بشكل الفت في مجال السلوك التنظيمي ،ويعود هذا المفهوم
إلى" "Freudenbergerالذي يعتبر أول من استخدم هذا المصطلح في إشارة إلى االستجابة االنفعالية
للعاملين الذين يعانون من اإلنهاك العاطفي ،ونقص الخبرة ،وكذلك ضعف االنجاز ،ويميلون بدورهم
إلى تبلد المشاعر تجاه اآلخرين (كامل.)2008 ،
ويهدف الباحث من خالل هذا المبحث إلى التطرق لبعض أدبيات الدراسة ذات العالقة باالحتراق
الوظيفي  ،حيث سيتطرق في هذا اإلطار النظري لمفهوم االحتراق الوظيفي ونظرة إلى االحتراق
الوظيفي والمفاهيم األخرى  ،كما سيتناول المبحث العوامل واألسباب التي تؤدي لحدوث االحتراق
الوظيفي ،وكذلك مقاييس االحتراق الوظيفي  ،ومن ثم كيفية التغلب على االحتراق الوظيفي ودراسة
كافة عناصر هذا الفصل بما يساهم في الوصول إلى هدف المبحث.
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ثانيا :مفهوم الحتراق الوظيفي
يعود الفضل في دخول مصطلح االحتراق النفسي  burnoutإلى حيز االستخدام األكاديمي من
خالل  Herbert Freudenbergerالمحلل النفسي األمريكي وذلك عام 1974م وذلك عند كتابته
دراسة أعدها لدورية متخصصة  Journal of Social Issuesوناقش فيها تجاربه النفسية التي
جاءت نتيجة تعامالته وعالجاته مع المترددين على عيادته النفسية في مدينة نيويورك ،كما وأن
أعمال  Maslachأستاذ علم النفس بجامعة بيركلي األمريكية مثلت الريادة في دراسة وتطوير مفاهيم
االحتراق النفسي (القرني.)2003 ،
وقد تعددت التعريفات والمفاهيم التي قام الباحثون والكتاب بإدراجها ضمن موضوع االحتراق
الوظيفي ،وذلك سوف يظهر جلياً من خالل ما سيقوم الباحث بسرده من تعريفات ضمن هذا المنحى.
 يعرفه النفيعي ( ،2000ص )61على أنه "الحالة المدركة من اإلنهاك العاطفي أو اإلجهاد النفسيوالمواقف السلبية والمشاعر الساخرة مع المراجعين والزمالء التي تتكون لدى العاملين ،كما تتضمن
التقرير الذاتي السلبي ألنفسهم فيما يتعلق بأعمالهم المنوطة بهم وبعالقاتهم مع المراجعين والزمالء
والمنظمة التي يعملون بها".
 ويعرفه  Pines & Aronsonبأنه "حالة من اإلجهاد البدني والذهني والعصبي واالنفعالي ،وهيحالة تحدث نتيجة للعمل مع الناس والتفاعل معهم لفترة طويلة ،وفي مواقف تحتاج إلى بذل
مجهود انفعالي" (جابر ،2007 ،ص.)3
 وقد عرفه  Maslachبأنه "حالة من اإلجهاد التي تصيب الفرد نتيجة ألعباء العمل التي تفوقطاقته وينتج عنها مجموعة من األعراض النفسية والجسدية والعقلية"(الزيودي ،2007 ،ص.)192
 كما ويعرفه علي ( ،2008ص )36بأنه "حالة تصيب الفرد نتيجة الضغوط والحمل الزائد وعدمالقدرة على التوافق معها ،مما يؤدي إلى ظهور جملة من المظاهر المتعددة ،حيث تشمل أغلب
جوانب الحياة ،مما يؤثر في نظرة الفرد لنفسه ولآلخرين".
 يعرفه منيع ( ،2009ص )21بأنه "حالة من اإلنهاك النفسي والفكري ،والجسماني ،يشعر بها الفردعقب سلسلة من المواقف والعالقات السلبية المتتالية والمتكررة ،والتي تكون على شكل تعبيرات
واستجابات للضغوط والعالقات التنظيمية المزمنة ،يشعر الفرد من خاللها بأن مصادره العاطفية
مستنزفة ،ويميل لتقويم ذاته سلبياً ويشعر بتدني كفاءته في العمل ،وفقدان االلتزام الشخصي
واإلنساني في عالقاته مع اآلخرين داخل المنظمة وخارجها".
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 كما وقد عرفه  Perlman& Hartmanبأنه" :االستجابة إلى اإلجهاد االنفعالي الناجم عن اإلجهادالنفسي ،واألداء المنخفض في العمل وأسلوب التعامل الجاف مع اآلخرين"(أبو مسعود،2010 ،
ص.)28
وقد عرفه  Fredmanبأنه "الوهن الجسمي و اإلجهاد االنفعالي وعدم المباالة العقلية التي تصيب
األفراد العاملين في مهن تتعامل مع الناس"(الجمل ،2012 ،ص.)42
وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي انتهجها المفكرون والباحثون وتباينها فإن الباحث يتفق مع ما
ذهب اليه النفيعي ( )2000في إشارته إلى أن هذه التعاريف ال تعني أنها تتضمن مفاهيماً مختلفة
وانما تكمل بعضها وتشترك جميعها في مفهوم يشتمل على كافة العناصر التي يحتويها االحتراق
الوظيفي ،حيث لم يكن هناك إتجاهاً عاماً بينهم لتحديد مفهوم واحد حتى بداية الثمانينات ،حيث تم من
خاللها تحديد مفهوم االحتراق الوظيفي وأداة لقياسه ،في حين عمل  Maslach& Jacksonعام
 1981وعام  1986على تطويرها.
وعليه فإن الباحث يعرف االحتراق الوظيفي بأنه " :مجموعة التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية التي
تط أر على الفرد في المنظمة ،جراء وقوعه تحت طائلة الضغوط المتكررة في العديد من الجوانب
الحياتية اليومية ،تؤدي به إلى انحدار في أداءه يفقد خاللها ثقته بنفسه مما يؤدي به إلى عزوفه عن
العمل ".

ثالث ا :الحتراق الوظيفي والمفاهيم األخرى
لقد تعد دت الدراسات التي تناولت اإلشارة إلى موضوع االحتراق الوظيفي بأبعاده ونتائجه ومكوناته ،إال
أنه وفي اآلونة األخيرة قد يحدث أن يقع جانباً من الخلط بين المفاهيم المتعددة والتي ربما تشير
مصطلحاتها إلى االسم ذاته ،ولكنها تختلف جوه اًر ومضموناً ،مما جعل الباحث أن يضع ومضة
إرشادية إلظهار ارتباط االحتراق الوظيفي بالمفاهيم األخرى من حيث المفهوم واألغراض من خالل
العرض التالي:
 -1الحتراق الوظيفي والضغوط
بيد أن االحتراق الوظيفي يعتبر مرحلة متقدمة من الضغط ،إال أنه ومع ذلك فإن الضغط يمثل
العنصر المجدد للطاقة التكيفية للعقل والجسم ،أما إذا لم يستطيع الفرد التكيف معها فهو يمثل ضر اًر
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بحد ذاته ،وهو كما يسميه البعض بالضغط السلبي ،وهذا ما يقودنا إلى القول بأن اإلنهاك النفسي هو
مرحلة متقدمة من الضغوط النفسية ،حيث أن مصطلح الضغط أشمل وأعم من مصطلح اإلنهاك ،أما
مصادرهما فقد تتشابه ،ولكن االختالف أن مصادر اإلنهاك تستمر دون القدرة على التكيف معها،
وهكذا فاإلنهاك أو االحتراق والضغط مرتبطان معا ،ويختلفان في استمرار الضغط وعدم القدرة على
التعامل معه مما يؤدي إلى حدوث اإلنهاك النفسي (علي ،2008 ،ص.)40
 -2الحتراق الوظيفي والتعب
تجدر اإلشارة إلى أن االحتراق النفسي ليس هو بمثابة التعب أو التوتر المؤقت ،رغم أن مالزمة هذا
الشعور يعتبر بمثابة عالمة مبكرة له ،حيث يشكل التعب المؤقت العالمات المبدئية لهذه الظاهرة،
ولكنه في الوقت ذاته ليس كافياً ليكون داالً عليها ،فالمالحظ أن االحتراق النفسي يتصف بحالة من
الثبات النسبي فيما يخص هذه التغيرات التي تط أر (جرار.)2011 ،
 -3اإلحتراق الوظيفي والقلق
يتكون القلق نتيجة أعراض جسمية تط أر على الفرد ،حيث تتولد مشاعر مزعجة وغير مريحة في أغلب
األحيان تتفاوت في درجة تأثيرها بين المتوسطة والحادة ،ويشير القلق كذلك إلى وجود صراع انفعالي
وغير واع ،يرتقي ذلك الصراع بعد ذلك مضيفاً مزيداً من الضغط على الجسم ،والذي بدوره يتحول مع
مرور الوقت إلى االحتراق النفسي(الزهراني.)2008 ،
 -4الحتراق الوظيفي وحالة عدم الرضا
ينبغي أثناء دراسة موضوع االحتراق الوظيفي أن يتم األخذ بعين االعتبار اإلشارة إلى حالة عدم
الرضا ودراسة جوانبهاـ من خالل أنها حالة ال تعتبر بحد ذاتها احتراقاً وظيفياً ،والتعامل معها بفاعلية،
ألن استمرار هذه الحالة بالتزامن مع ارتباط القوى بضغوط العمل يؤدي بعد مرور الوقت إلى اإلحتراق
الوظيفي (أبو مسعود. )2010 ،
 -5الحتراق الوظيفي والتطويع الجتماعي
يختلف االحتراق الوظيفي اختالقاً كبي اًر عن عملية التطويع االجتماعي  ،التي بمقتضاها يتجه الفرد
بسلوكه واتجاهاته إتجاهاً آخ اًر نتيجة للتأثير االجتماعي من الزمالء والعمالء ،حيث أن الضغط المتزايد
الناتج من العمل والمتالزم مع التغيرات السلبية التي تحدث هي نواة حقيقية لتولد االحتراق الوظيفي،
أي أن كلتا الظاهرتين تتضمنان التغير في السلوك واالتجاهات ،من واقع الدور الذي يلعبه الفرد في
أي نظام (منيع.)2009 ،
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 -6الحتراق الوظيفي وترك الفرد لعمله
قد ينتج عن ترك الفرد لعمله ظاهرة االحتراق النفسي ،ولكن في نفس الوقت ربما يستمر الفرد في
العمل بالرغم مما يعانيه من احتراق نفسي لعدة أسباب منها الضمان الوظيفي أو الراتب
المغري(الزهراني.)2008 ،
ويمكن القول ومن خالل العرض السابق لهذه الظواهر التي تتقارب في مدلوالتها لظاهرة االحتراق
الوظيفي وتختلف في جوانب أخرى بأنه ومع استم اررية التأثير السلبي المباشر الذي تحدثه هذه
الظواهر فذلك من شأنه أن يؤسس لحدوث ظاهرة االحتراق الوظيفي لترتقي فيما بعد لتبلغ ذروتها في
الوصول إلى الظاهرة بكافة أبعادها وتأثيراتها.

رابعا :العوامل واألسباب التي تؤدي إلى حدوث الحتراق الوظيفي
بعد أن وصلت هذه الظاهرة إلى حد كبير بين أوساط المتابعين والدارسين ،فإنه وبالنظر إلى األسباب
التي تؤدي إلى االحتراق النفسي فإننا نجدها تختلف من فرد إلى آخر من حيث وقعها النفسي عليه،
حيث يعود السبب في ذلك االختالف إلى التباين في قدرة التحمل النفسي من فرد آلخر ،وطريقة تعامل
الفرد مع مسببات االحتراق النفسي ومصادره ،كما وأن الفروق الفردية والخبرات السابقة والقدرات
ومفهوم الذات وطبيعة الشخصية تلقي بظاللها على أسباب التباين واالختالف في األسباب التي تؤدي
إلى االحتراق النفسي (أبوهواش والشايب.)2012 ،
ويحدث االحتراق النفسي عندما ال يكون هناك توافق بين طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان الذي ينخرط
في أداء ذلك العمل ،وكلما زاد التباين بين هاتين البيئتين زاد االحتراق النفسي الذي يواجهه الموظف
في مكان عمله ،حيث أشارت ماسالك إلى أن جذور وأساس االحتراق النفسي يكمن في مجموعة
عوامل تتركز في الظروف االقتصادية والتطورات التكنولوجية والفلسفة اإلدارية لتنظيم العمل(القرني،
 ،2003ص.)10
وتصف دردير ( ،2007ص )33أن أسباب االحتراق النفسي ترتبط أغلبها ببيئة العمل ،وما تتيحه
كذلك من فرص تساعد على تعظيم مستويات الضغوط واإلحباط والقهر لفترات طويلة من الزمن ،وفي
المقابل تكون المكافآت ضئيلة لمواجهة كل هذه األسباب ،ويمكن تلخيص هذه األسباب في :
 -1عبء العمل الزائد .
 -2المهام البيروقراطية المتزايدة.
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 -3األعمال الكتابية.
 -4التواصل الضحل والمردود الضعيف.
 -5نقص المكافآت وغياب الدعم.
 -6العمل لفترات طويلة دون الحصول على قسط ٍ
كاف من الراحة.
 -7فقدان الشعور بالسيطرة على مخرجات العمل.
 -8الشعور بالعزلة في العمل ،وضعف العالقات المهنية.
 -9الرتابة والملل في العمل.
-10

ضعف استعداد الفرد للتعامل مع ضغوط العمل.

-11

الخصائص الشخصية للفرد.

وقد أشارت  )1997( Maslach& Leiterإلى مجموعة عوامل تنظيمية مؤسسية تؤدي إلى االحتراق
الوظيفي لدى الموظفين والعاملين في بعض الشركات والمؤسسات والهيئات على النحو التالي:
 -1ضغط العمل :حيث يشعر الموظف بكثرة األعباء المناطة به ،وأن عليه تحقيقها في مدة قصيرة
جداً ،ومن خالل مصادر شحيحة ومحدودة.
 -2محدودية صالحيات العمل وانعدامها لستخدامها في حل مشكالت العمل :هو بمثابة إحدى
المؤشرات التي تؤدي إلى االحتراق النفسي ،حيث تنتج هذه الحالة من خالل إتباع سياسات حازمة ال
تعطي المساحة الكافية للفرد في حرية التصرف واتخاذ اإلجراء المناسب من قبل األفراد في المنظمة.
 -3قلة التعزيز اإليجابي :حيث يبذل الموظف جهداً كبي اًر في عمله ،يفوق العمل المكلف به داخل
المنظمة ،مما يتطلب منه إبداعاً إضافياً لبلوغ األهداف المرسومة ،في حين يقابل ذلك بعدم المباالة
لهذه الجهود وتجاهلها دون مقابل مادي أو معنوي ،فإن ذلك يكون مؤش اًر على االحتراق الوظيفي الذي
يعيشه الموظف.
 -4انعدام الجتماعية :والتي تتأتى نتيجة ممارسته ألعمال تتطلب فصالً فيزيقياً في مكان العمل
وعزلة اجتماعية عن اآلخرين ،في الوقت الذي يحتاج الموظف فيه إلى مشاركة اآلخرين في بعض
الهموم واألفراح والتنفيس مما يؤدي به ذلك إلى االحتراق الوظيفي.
 -5عدم اإلنصاف والعدل :والتي تبرز حين يتم تحميل الموظف مسئوليات ال يكون في مقدوره
تحملها ،وفي المقابل يحاسب ذلك الموظف عند إخالله بها ،وقد نلمس أن القصور الذي تم حصره من
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قبل الموظف بأنه ليس تقاسعاً منه ،ولكن السبب في ذلك يعزو إلى رداءة األجهزة وتواضع إمكانياتها
ومحدودية برامجها.
 -6صراع القيم :ويجد الموظف نفسه في مقابل بدائل صعبة ،فقد يتطلب منه القيام بعمل دون
االكتراث لكون هذه العمل متوافقاً مع قيمه ومبادئه من عدمه.
ويعزو الباحث السبب في عملية االحتراق الوظيفي بأنه ينشأ في مرحلة يشعر فيها الفرد العامل في
المنظمة بضعف القدرة على أن يشبع رغباته وطموحاته ،والتي تنتج عادة كرد طبيعي للعمل الزائد
والمعقد ،حيث تنعدم السيطرة على كافة األعمال التي يكلف بها الفرد مرو اًر بتحميله أعماالً تفوق طاقته
مما يؤدي به نحو الدخول في متالزمة االحتراق الوظيفي.

خامسا :مراحل الحتراق الوظيفي
يشير الخرابشة وعربيات( )2005إلى أن عملية االحتراق النفسي تمر بمراحل ثالث هي كاآلتي:
المرحلة األولى :وفيها يتراكم الضغط الناتج عن عدم التوازن بين متطلبات العمل والقدرات الالزمة
لتنفيذه من قبل الفرد المسئول عن القيام بهذا العمل.
المرحلة الثانية :وتأتي كنتيجة للمرحلة األولى السابقة ،وهي بمثابة رد فعل انفعالياً لحالة عدم التوازن،
وفيها ينتاب الفرد شعو اًر من التعب والقلق ،واإلجهاد الناجم عن الضغط الذي تولد جراء ما يتطلبه
العمل.
المرحلة الثالثة :وتعبر عن مجموعة التغيرات التي تط أر على اتجاهات الفرد وسلوكه ،كإنشغاله عن
األفراد المتعامل معهم باالتجاه نحو إشباع حاجاته الشخصية ،مما يترتب عليه التقليل من االلتزام
الذاتي بالمسئولية الوظيفية.
كما ويرى  )1986( Maslach & Pinesأن الفرد يصل لإلنهاك النفسي عبر مراحل عدة هي
كاآلتي:
المرحلة األولى  :مرحلة اإلستغراق والتدخل Involvement
ونلمس في هذه المرحلة بداية مرتفعة لمستوى الرضا ،ولكن ذلك ال ينعكس على تحقيق توقعات الفرد
االيجابية في منظمته التي يعمل بها ،وكذلك ال يجد الدعم الكافي المقدم له ،مما يؤدي في الوقت
نفسه إلى انحدار في مستوى الرضا الوظيفي لدى الفرد ،متوجهاً إلى المرحلة الثانية.
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المرحلة الثانية :مرحلة التبلد والركود Stagnation
وينخفض فيها مستوى الرضا الوظيفي تدريجياً ،وتقل كفاءة الفرد ،حيث ينصب اهتمامه لظواهر أخرى
في غير مجال عمله.
المرحلة الثالثة :مرحلة النفصال Detachment
ويبدأ فيها الفرد بإدراك ما حدث ،متوجهاً إلى االنسحاب النفسي ،متالزماً ذلك مع تراجعاً في صحة
الفرد النفسية وكذلك البدنية ،وهو ما يضعه في مستوى مرتفع من اإلجهاد النفسي.
المرحلة الرابعة :مرحلة األزمة واإلحراج Juncture
وفيها تزداد المظاهر البدنية والنفسية والسلوكية ليبلغ الفرد في المنظمة أعلى مراحل اإلنهاك النفسي،
والتي تقوده إلى التفكير في ترك العمل ،وفي أحيان أخرى قد يفكر الفرد في االنتحار.

سادسا :أعراض وآثار الحتراق الوظيفي
الشعور باالحتراق الوظيفي كونه ظاهرة حديثة ال تظهر أعراضها األساسية مرة واحده  ،حيث أن هذا
الشعور يمر بمراحل ثالث هي (إدعيس:)2012 ،
المرحلة األولى :والتي يشعر الفرد فيها بعدم التوازن (االختالل) بين الموارد المتوفرة بين يديه ،وكذلك
ما يناط به من أعمال ،وما يلقى عليه من مطالب على الجانب اآلخر ،وذلك يعني أن الموارد في هذه
المرحلة ال تعادل مطلقاً المطالب.
المرحلة الثانية :وتتسم هذه المرحلة بالقلق ،والتعب ،والتوتر وكذلك اإلجهاد ،نتيجة لحالة االختالل
التي يشعر بها الفرد في خضم هذه المرحلة.
المرحلة الثالثة :وتضم مجموعة من التغيرات التي تط أر في اتجاهات وسلوكيات األفراد في المنظمة،
كالميل نحو معاملة اآلخرين بطريقة آلية وبدون إكتراث ،معللين ذلك باالنشغال الكامل بمجريات
العمل.
كما وقد أبرز رمضان ( )2011عدداً من األعراض التي تنتاب األشخاص من ذوي االحتراق الوظيفي
كما يلي:
 -1أعراض نفسية انفعالية :وتتمثل في اإلحساس بعد الرضا واإلرهاق النفسي والعصبي ،والضيق
والتوتر والتعب ،والميل للوم اآلخرين والتقصير ،وكذلك انخفاض المعنويات.
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 -2أعراض جسدية :وتبرز من خالل اإلرهاق الجسدي والصداع وارتفاع ضغط الدم ،واضطرابات
النوم والشعور الدائم باإلنهاك البدني.
 -3أعراض اجتماعية :ويشعر الفرد فيها من خالل اكتشاف مشكالت تحول بينه وبين إقامة عالقات
اجتماعية داخل المنظمة مع اآلخرين ،وتنعدم فيها الرغبة في االندماج مع اآلخرين ،وكذلك الميل نحو
العزلة االجتماعية.
 -4أعراض مرتبطة بالعمل :وتتمثل في االتجاه السلبي تجاه العمل ،وشعور الالمباالة والغياب
والتأخير ،وعدم وضوح الدور ،والملل في العمل ،وضعف االستعداد للتعامل مع ضغوط العمل،
والوصول إلى مرحلة ترك العمل.
وع لى الرغم من أهمية هذه الظاهرة وخطورتها ،فإنه ال يوجد هناك اتفاق تام بين الباحثين على تحديد
آثار محددة أو موحدة لهذه الظاهرة ،حيث افترض أبو ريا ( ،2011ص )44أن اآلثار التي تنتج عن
االحتراق الوظيفي كاآلتي:
 -1ارتفاع مشاعر المقاومة للذهاب إلى العمل.
 -2الشعور بالتعب واإلجهاد بعد العمل.
 -3اإلحساس بالفشل وتأنيب الضمير
 -4الشعور بالعزلة والسلبية ومن ثم االنسحاب.
 -5فقدان المشاعر االيجابية تجاه العاملين معه.
 -6فقدان التركيز وعدم اإلنصات العميق لما يقوله الغير.
 -7الميل إلى تعظيم القوانين واللوائح.
 -8االلتزام الصارم بالمستندات والتعليمات.
 -9تحاشي المناقشات مع الزمالء أثناء العمل.
-10

الشعور المستمر بالصداع وسوء الهضم.

-11

الجمود في التفكير ومقاومة أي تغيير أو تطوير أو تحديث.

ويمكن القول بأن ظاهرة االحتراق الوظيفي ذات تأثير معقد ألبعد الحدود من حيث انعكاساتها على
أداء العمل للفرد داخل المنظمة ،حيث أن المحترقون وظيفياً يعيشون في أوساط تملؤها التعقيدات التي
تؤثر سلباً على كافة المناحي الهامة لتحقيق أهداف المنظمة ،والتي يعاني منها الفرد المحترق داخل
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المنظمة سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي أو انعكاسات ذلك على سير العملية اإلدارية داخل
المنظمة ،مما يؤدي في أغلب األحيان إلى ذهابه بالتفكير إلى ترك العمل رغبة منه في التداوي من
هذه اآلفة الخطيرة التي تكاد تفتك به داخل المنظمة.

سابعا :أبعاد الحتراق الوظيفي
برزت أبعاد االحتراق الوظيفي من خالل دراسات ) Maslach& Jackson(1981:P109حيث ذكر
أن هذه الظاهرة تتكون من ثالثة أبعاد رئيسية ،وهي كاآلتي:
 -1اإلنهاك العاطفي  :Emotional Exhaustionويشير بمدلوله إلى انعدام الطاقة والشعور
باالستنفاذ التام للمصادر النفسية والعاطفية ،مما ينشأ عنه شعو اًر باإلحباط متالزماً مع توت اًر عصبياً،
يتوقف خالله الفرد عن مواصلة عمله في المنظمة كالمعتاد ،حيث أن أهم األعراض التي تدل على
ذلك تكمن في عدم رغبة الفرد في العودة إلى العمل في اليوم التالي.
 -2عدم اإلنسانية  :Depersonalizationوينظر فيها الفرد للمراجعين وطالبي الخدمة على أنهم
ليسوا بش اًر ،وانما ينظر لهم بأنهم مادة أو شيء آخر غير اإلنسان ،حيث يلمس ذلك من خالل القسوة
في التعامل معهم ،وكذلك عدم مراعاة لشعور اآلخرين من الزمالء والمراجعين ،وسياسات المنظمة
ككل ،والتي تبرز من خالل مظاهر التعالي على المراجعين والتي قد تصل في بعض األحيان إلى
االمتناع عن تقديم الخدمة ،أو تعطيل تقديمها من خالل التقيد بما جاء في لوائح وقوانين المنظمة
كنصوص غير مرنة للتعامل مع كافة الظروف بما يخدم الهدف العام للمنظمة.
 -3التقدير السلبي الذاتي  :Diminished Personal Accomplishmentوهو ما يسمى عند
بعض الكتاب والدارسين ببعد التقليل من االنجازات الشخصية ،والذي يميل فيه الفرد إلى تقييم ذاته
بطريقة سلبية من خالل شعوره بتدني كفاءة وفعالية أدائه الشخصي بالتزامن مع تعامله مع اآلخرين.
وتتضح أعراض هذا البعد جلياً من خالل العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف والتي نتجت عن
مشاعره التي توحي بعد مقدرته على الوفاء بإلتزاماته تجاه المنظمة كونه لم يعد كفوءاً للعمل فيها.
ويرى الباحث أن الفرد في المنظمة يقع تحت طائلة تأثير ظاهرة االحتراق الوظيفي حين يمر بمراحل
هامة في العمل تتداخل فيها الكثير من األسباب حيث تشكل بكافة مدلوالتها أبعاداً هامة يرتكز عليها
االحتراق الوظيفي  ،والسيما منها انعدام ثقة الفرد بذاته ،التي تؤدي إلى الشعور بعدم القدرة على
العطاء لصالح منظمته على نفس المستوى المعهود سابقاً ،باإلضافة إلى تالزم التقييم السلبي النجازات
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الفرد في المنظمة مع التعامالت غير العاطفية مع المراجعين والزمالء في المنظمة ،فيما يعرف بإنعدام
العالقات االجتماعية الهامة والتي تؤدي بالفرد إلى العزلة التامة ،ومن ثم تطور ذلك إلى تفكير الفرد
في ترك عمله.

ثامنا :مقاييس الحتراق الوظيفي
وفي هذا السياق يرى الزهراني ( )2008أن االستجابات السلوكية الدالة على االحتراق الوظيفي تشكل
القاعدة األساسية التي يعتمد عليها الباحثون في تصميم أدوات تساعدهم على اإلجابة على التساؤل
فيما إذا كان الفرد بخير أو محترق نفسياً ،حيث يقوم المستجيب في العادة باإلجابة على عبارات
تقديرية بالموافقة أو عدم الموافقة عليها ،ويتضمن المقياس ما يتراوح بين ثالثة إلى إحدى عشر خيا اًر.
ولقد تطرقت عدة د راسات وأبحاث لكيفية قياس ظاهرة االحتراق الوظيفي بالنسبة للفرد في المنظمة،
وقد كانت على النحو التالي:
 -1مقياس الحتراق الوظيفي لف)( Froidnbirger (1980دردير ،2007 ،ص:)45
ويهدف هذا المقياس إلى التعرف على مستوى االحتراق ،حيث يحتوي على ( )18عبارة في صورة
تساؤال ت يتم اإلجابة عليها من خالل مقياس يتراوح بين عدم االنطباق إلى االنطباق التام ،وذلك على
نحو متصل يتراوح من صفر إلى ( ،)5حيث تشير الدرجة التي يحصل عليها الفرد إلى مستوى
االحتراق النفسي وفيه يقسم األفراد كالتالي:
 صفر  25 :الفرد بحالة جيدة  35 : 26بداية اإلحساس بالضغوط  50 : 36إرهاصات اإلصابة باالحتراق النفسي  65 : 51الفرد محترق نفسياً  65فأكثر الوضع يمثل خط اًرومن األمثلة على العبارات المستخدمة ضمن هذا المقياس:
 هل تتعب بسهولة؟ هل تعمل بجد ،ولكن إنجازك منخفض؟ هل تشعر بفترات من الحزن غير واضحة السبب؟ هل أصبحت أكثر عصبية؟48

 -2مقياس ماسالك( Maslach Burnout Inventoryأبو مسعود ،2010 ،ص :)60وقد تم
إعداد هذا المقياس على يد كالً من  Maslach& Jacksonعام ( )1981وهو يتكون من ثالث
مقاييس فرعية:
 اإلجهاد النفعالي :ويتمثل في فقدان المرؤوسين لثقتهم بذاتهم ،واستنفاذهم لطاقتهم بالكامل،مصاحباً ذلك اإلحساس باإلحباط والتوتر.
 تبلد المشاعر :ويتبنى فيها المرؤوسين مواقفاً سلبية وساخرة تجاه الجمهور،حيث يتعاملون معالجمهور كأنهم جماد وليسوا بشر.
 نقص النجاز الشخصي :وتبرز من خالل تقييم المرؤوسين ألنفسهم بشكل سلبي ،حيث يفقدوابعدها الحماس لإلنجاز.
ويتمتع المقياس بخصائص سيكومترية جيدة ،ويصلح كذلك ألغراض التشخيص والبحث العلمي ،حيث
استخدمته العديد من الدراسات لنفس الغرض ،وقد تم ترجمته إلى العديد من اللغات كاالسبانية
والعربية ،وهو يتكون من ( )22عبارة ،يجاب عنها من خالل بعدين ،األول بعد التكرار ،ويعني عدد
مرات تكرار إحساس الفرد بالشعور ،الذي تدل عليه العبارة التي يقرأها ،وكذلك على نحو متصل من
( )1إلى ( ،)6والبعد الثاني هو بعد الشدة ،وهو يعني درجة قوة الشدة في اإلحساس ،ويجاب عنها من
خالل متصل من ( )1إلى (. )7
وفي هذا السياق فقد أشارت دردير ( ،2007ص )46أن الفرد يعد ذو احتراق وظيفي منخفض إذا
حصل على درجات منخفضة على البعدين األول والثاني ،ودرجة مرتفعة على البعد الثالث ،ويتوسط
االحتراق الوظيفي عند حصول الفرد على درجة متوسطة ضمن األبعاد الثالثة ،في حين يرتفع
االحتراق الوظيفي إذا حصل الفرد على درجات مرتفعة على البدين األول والثاني ومنخفضة على البعد
الثالث.

تاسعا :كيفية التغلب على الحتراق الوظيفي
يبقى االحتراق الوظيفي دائما ،وفي أغلب المؤسسات شيء غير مصرح به ،ويعود السبب وراء ذلك
إلى عدم وضوح الرؤية المتعلقة بهذه األعراض ،فنجد أن األفراد الذين يتجرعون معاناة ذلك يتألمون
بصمت ،وقد يجدون صعوبة في التصريح مباشرة عن هذه المعاناة كونهم يعتبرون ذلك تصريحاً بعدم
الرغبة في العمل أو بمثابة اعترافاً صريحاً بالضعف خاصة عند تجاهل اإلدارة لالنتباه لألسباب
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الحقيقية لهذه المعاناة ،مما حذى بالدراسات أن تسلط الضوء على ضرورة االهتمام بالوقاية الجماعية
في إطار ينظم العمل داخل المنظمة (عبد الحليم و نبيل.)2007 ،
ويشير الباحثون إلى أن منع أو تقليل االحتراق النفسي ليس باألمر السهل ،نظ اًر للتباين الذي حصل
بين المهتمين في القدرات والتوقعات ،ذلك ما ترتب عليه صعوبة التغلب على ظاهرة االحتراق
الوظيفي ،في حين استخلص الباحثون جهوداً للتغلب على هذه الظاهرة تكمن في هذه اإلجراءات
(الزيود ،2002 ،ص:)7
 -1عدم مبالغة المهنيين في توقعاتهم.
 -2توسيع نطاق المسئولية والعمل على تفعيل مبدأ المشاركة في الق اررات.
 -3توفير قد اًر كافياً من االستقاللية في القرار.
 -4االستعداد لتقديم الدعم النفسي في بيئة المنظمة.
 -5تقليل العبء الوظيفي (عدد مرضى لكل مريض ،عدد تالميذ لكل معلم.)..
 -6االبتعاد عن العمل االعتيادي.
 -7تكوين عالقات صداقة مع العاملين في مجاالت أخرى في المنظمة.
 -8ابراز طرق تقليل الضغط العصبي والقلق.
 -9النظرة للقيم اإلنسانية من جانب المسئولين على أنها ركن أساسي في ثقافة وسياسات المنظمة.
وكذلك فقد أورد الجمل ( )2012أحد أهم االستراتيجيات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع االحتراق
النفسي ومحاولة التغلب عليه ،والتي تمكن الشخص المعرض لالحتراق الوظيفي من تفادي الوقوع
تحت تأثير هذه الظاهرة ،وهذه االستراتيجيات على النحو التالي :
 -1محاولة أن يقوم الشخص بفهم كامل لعمله ،واستجابته للضغوط  ،مما يساهم في التعرف على
أنماط السلوك غير الفعالة وبالتالي تغييرها إذا لزم األمر.
 -2إعادة النظر في قيم وأهداف الفرد بنفسه وأهدافه وكذلك أولوياته ،من حيث اعتماد أهداف واقعية
تبتعد عن المثالية إلمكانية تحقيقها وعدم التعرض لإلحباط في حال فشل بلوغها.
 -3العمل على تقسيم الحياة إلى مجاالت ،تسمح لنا بالعيش في أحد هذه المجاالت قدر اإلمكان،
كتقسيم الحياة إلى عمل ،ومنزل ،وحياة اجتماعية ،وأال نسمح بتداخل ضغوط المجاالت في بعضها
البعض.
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كما وأننا إذا أردنا أن نتغلب على االحتراق الوظيفي فإنه يجب العمل على محورين أساسيين هما
(إدعيس:)2012 ،
المحور األول :النظرة المتعمقة والمتفحصة لبيئة العمل ذاتها وما فيها من عبء مزمن للعمل وأعمال
شاقة ،ومردود ضعيف ،ونقص للمكافآت وغياب للدعم ،حيث أن هذه المكونات البد من تغييرها ألنها
جميعها عوامل تسبب االحتراق الوظيفي ،حيث يساهم تفادي ذلك في تقليل التكلفة الناتجة عن انقطاع
العمل للفرد المحترق وظيفياً.
المحور الثاني :العمل على مجابهة بيئة العمل غير الصحية ،من خالل تبني استراتيجيات لمواجهة
ذلك ليس فقط للمساعدة في حياتنا العملية فحسب ،وانما يرتقي األمر بتبني هذه االستراتيجيات لتعم
الفائدة كذلك حياتنا الشخصية والعائلية.
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المبحث الثالث
وزارة الصحة الفلسطينية
أولا :مقدمة
إن المتتبع لواقع القطاع الصحي الفلسطيني ،وفي قطاع غزة على وجه الخصوص فإنه يلمس تحديات
جسام يواجهها الكادر الطبي العامل في حقل الصحة الفلسطينية ،وذلك يرجع إلى الطبيعة المختلفة
التي يعيشها العاملين في الحقل الصحي في القطاع ،السيما حجم المعاناة التي يواجهها األطباء جراء
نقص المستلزمات الطبية الناتجة عن الحصار المستمر ،والجهود المكثفة التي يبذلها هذا الطاقم
الصحي في مداواة اآلالف من الجرحى والمرضى الذين يخلفهم العدوان المستمر على القطاع ،وكذلك
انعدام الحقوق اإلدارية التي خلفتها حالة االنقسام التي يحياها القطاع حتى كتابة هذه الدراسة.
ثاني ا :وزارة الصحة الفلسطينية
وضمن هذا المبحث فإن الباحث سوف يقوم بإلقاء الضوء على المجتمع الذي سيتم تطبيق مفردات
الدراسة على عناصره ،والمتمثل في و ازرة الصحة الفلسطينية ،والتي عند النظر إلى النظام األساسي
التابع لها على موقعها على االنترنت فإنه يمكن القول أن (:) 17/4/2015www.moh.ps
 .1رؤية وزارة الصحة الفلسطينية
نظام صحي شامل متكامل يساهم في تحسين وتعزيز مستدام للوضع الصحي بما فيه المحددات
الرئيسية للصحة في فلسطين.
 .2رسالة وزارة الصحة الفلسطينية
إن و ازرة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية كإحدى مؤسسات دولة فلسطين المستقلة ملتزمة بمبدأ
العمل المشترك مع جميع الشركاء لتطوير األداء في القطاع الصحي واالرتقاء به وذلك لضمان إدارة
القطاع الصحي بشكل مهني سليم وخلق قيادة قادرة على وضع السياسات وتنظيم العمل وضمان توفير
خدمات نوعية في كل القطاع الصحي العام والخاص.
 .3المبادئ العامة لوزارة الصحة الفلسطينية
أ -الحق في الصحة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.
ب -الحصول على خدمات صحة عامة ورعاية صحية ذات جودة عالية للجميع بمساواة وعدالة
واالهتمام بالشرائح المهمشة وسكان قطاع غزة الذي يواجه حصا ار خانقا منذ عدة سنوات .
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ت -الحكم الرشيد.
 .4األهداف الستراتيجية لوزارة الصحة الفلسطينية
لقد حددت الخطة االستراتيجية الوطنية للصحة  2013 -2011اتجاه سير العمل لتحقيق األهداف
التالية:
أ -تعزيز اإلدارة والقيادة.
ب -تعزيز التخطيط واإلدارة والتمويل المستدام لالستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة.
ت -تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين إدارة األمراض المزمنة.
ث -ضمان الحصول على خدمات صحية ذات نوعية جيدة من قبل الجميع وخاصة الفقراء والفئات
الضعيفة.
ج -تعزيز التمويل واإلدارة المالية من اجل االستدامة والشفافية.
ح -تعزيز فعالية المعونات في دعم االستراتيجية الوطنية للصحة.
خ -تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعيين العام والخاص.
د -تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعات ومن ضمنها الجانب الصحي الذي ورد في الخطة الوطنية
للتعامل مع الكوارث والطوارئ.
 .5مهام وزارة الصحة الفلسطينية
وتجدر اإلشارة إلى أن و ازرة الصحة تقوم بأداء المهمة التي أنشأت منذ قيام السلطة الفلسطينية لتصل
إلى تحقيق أهدافها من خالل التركيز على القيام بالمهام التالية (تقرير و ازرة الصحة الفلسطينية
السنوي ،2008 ،ص:)6-5
أ -رسم السياسات الصحية واإلشراف عليها بما فيها السياسات ذات العالقة مع القطاعات
الصحية غير الحكومية ووضع األولويات الصحية على المستوى الوطني.
ب -تطوير الخطط الصحية الوطنية بشكل دوري ومنتظم ومتابعة تطبيق هذه الخطط.
ت -تخصيص الموارد واعداد مشروعات الموازنة السنوية للخدمات الصحية ،كجزء من الموازنة
العامة للدولة.
ث -رصد وتقييم فاعلية أنظمة الخدمات الصحية على المستوى الوطني التي تقوم بها اإلدارة
التابعة للو ازرة والقطاعات غير الحكومية ذات العالقة.
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ج -إصدار شهادات المزاولة للمهن الصحية ،وشهادات ترخيص المنشآت الصحية ومصانع
األدوية وأي منشأة لها عالقة بالصحة العامة داخل مناطق السلطة الفلسطينية.
بناء على معايير
ح -اإلشراف على ممارسة المهن الصحية في القطاع الخاص ،وغير الحكومي ً
مزاولة وممارسة المهن الصحية التي تقرها الو ازرة والقوانين والتشريعات المعمول بها في
فلسطين.
خ -تقديم الرعاية الصحية األساسية الوقائية والعالجية ذات المستوى األول والثاني والثالث بما
وبناء
يكفل حماية المجتمع من األوبئة واألمراض وفقاً للقوانين واألنظمة الخاصة بهذه الغاية،
ً
على أسس تحسين البيئة وتعزيز صحة الجمهور.
د -إصدار النشرات الصحية واإلحصائيات الدورية عن األوضاع الصحية ومؤشراتها.
ذ -االهتمام بمسئولية القيام بالدراسات واألبحاث واإلحصائيات والتخطيط في مجاالت علوم
الصحة.
ر -ضمان توفير األدوية والمستحضرات الصيدالنية بسعر مناسب للجمهور ،مع مراقبة األدوية
المحلية والتأكد من جودتها وصحة تداولها.
ز -تنظيم الخدمات الصحية في القطاع غير الحكومي ومراقبتها ،والتعاون معها.
س -تحديد مواصفات ومراقبة المعدات المستخدمة واللوازم لتقديم الخدمات الصحية بما يضمن
سالمة السكان.
ش -الجاهزية للقيام بأية مهام تط أر لتقديم الخدمات المحسنة في فلسطين.
ثالثا :القوى العاملة في القطاع الصحي في فلسطين
موظفا موزعين
بلغ إجمالي أعداد القوى العاملة حتى نهاية العام  2014في القطاع الصحي 14,156
ً
على و ازرة الصحة ،وكالة غوث الالجئين ،الخدمات الطبية والمؤسسات غير الحكومية ،حيث شكلت
و ازرة الصحة أعلى نسبة من القوى العاملة والبالغة  %64من إجمالي العاملين في القطاع الصحي

وأقل نسبة كانت من نصيب الخدمات الطبية العسكرية حيث بلغت  ،%6.2في حين بلغ نصيب

المؤسسات غير الحكومية  ،%23ووكالة الغوث بواقع  ،%62ويتم النظر إلى عملية توزيع القوى

البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة من خالل التالي (و ازرة الصحة الفلسطينية،
التقرير السنوي للقوى العاملة في القطاع الصحي ،2014 ،ص:)6
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أ -توزيع الكادر البشري التابع لمستشفيات وزارة الصحة:
بلغت أعداد القوى العاملة في مستشفيات و ازرة الصحة  5,788موظفاً ،حيث يتضح من الجدول رقم
( )1نسبة القوى العاملة بكل مستشفى من إجمالي العاملين بالمستشفيات ،حيث كانت أعلى نسبة
للعاملين في مجمع الشفاء الطبي والبالغة  %30من إجمالي العاملين بالمستشفيات.
جدول رقم ()1
النسبة المئوية لتوزيع القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى حتى نهاية 2014
العدد

النسبة

م
.1

الشفاء

1738

30

.2

ناصر

877

15.2

.3

غزة األوروبي

783

13.5

.4

شهداء األقصى

502

8.7

.5

كمال عدوان

360

6.2

.6

النصر

300

5.2

.7

أبو يوسف النجار

273

4.7

.8

الرنتيسي

248

4.3

.9

تل السلطان

.10

بيت حانون

214

3.7

202

3.5

.11

الدرة

165

2.9

126

2.1

5788

100

.12

المستشفى

العيون
اإلجمالي

المصدر :وزارة الصحة الفلسطينية ,التقرير السنوي للقوى العاملة في القطاع الصحي2014 ,

ب -األطباء في فلسطين
بلغ عدد األطباء العاملين في مستشفيات و ازرة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة حسب الجدول رقم ()2
 1343طبيباً  ،حيث بلغ معدل طبيب لكل  1000نسمة في العام  )0.8( 2014بينما في العام
 2013بلغ ( ،)0.6في حين أن ممرض لكل  1000نسمة بلغ في العام  ،)1.1( 2014وفي العام
 2013بلغ(.)1
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جدول رقم ()2
مؤشرات القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة حتى نهاية العام 2014
المستشفى

طبيب

ممرض

ممرض

تمريض

األسرة

األطباء

 /سرير

 /طبيب

610

1

1.3

الشفاء

630

471

0.7

0.9

1.5

ناصر

330

202

0.6

301

1.5

غزة األوروبي

23

174

0.6

257

0.9

شهداء األقصى

142

56

0.4

124

0.9

2.2

كمال عدوان

187

117

0.6

178

1.0

1.5

النصر

129

92

0.7

114

0.9

1.2

أبو يوسف النجار

85

37

0.4

61

0.7

1.6

الرنتيسي

77

55

0.7

82

1.1

1.5

تل السلطان

54

35

0.6

83

1.5

2.4

بيت حانون

74

32

0.4

82

1.1

2.6

الدرة

56

45

0.8

65

1.2

1.4

العيون

32

27

0.8

35

1.1

1.3

المجموع

2079

1343

0.6

1992

1.0

1.5

 /سرير

المصدر :وزارة الصحة الفلسطينية ,التقرير السنوي للقوى العاملة في القطاع الصحي2014 ,

رابع ا :المستشفيات الحكومية العامة في قطاع غزة
بالنظر إلى واقع القطاع الصحي في قطاع غزة ،وباالطالع على المعلومات المنشورة على موقع و ازرة
الصحة الفلسطينية في القطاع ،فلقد وجد الباحث أن قطاع غزة يشتمل على عدد  12مستشفى
حكومي ،تتبع كإشراف ومتابعة لإلدارة العامة للمستشفيات التابعة لو ازرة الصحة الفلسطينية.
وفيما يلي تبيان لهذه المستشفيات الحكومية العامة في قطاع غزة من حيث إلقاء نظرة على واقع العمل
وطبيعته والخدمات المقدمة للجمهور (: ) 17/4/2015www.moh.gov.ps
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 -1مستشفى بيت حانون
يغطي مستشفى بيت حانون الخدمة الصحية في بعض التخصصات للمنطقة الجغرافية)أبراج الندى –
عزبة بيت حانون – بلدة بيت حانون ) أي ما يعادل  40000نسمة وفي تخصصات أخرى يغطي
الخدمة لمحافظة شمال غزة بالكامل أي ما يعادل  370000نسمة ( األنف واألذن والحنجرة – جراحة
األطفال) ،ويقدم المستشفى الخدمات التالية:
أ-

مراجعة ومتابعة المرضى من خالل العيادات الخارجية لألقسام الطبية المتوفرة.

ب -إجراء العمليات الصغرى من خالل االستقبال و العيادات الخارجية.
ت -حجز وتحديد مواعيد إجراء العمليات الجراحية.
ث -إجراء العمليات الجراحية العاجلة والمجدولة للتخصصات المتوفرة.
ج -تقديم االستشارات و نصائح الطبية الالزمة للمرضى و أصحاب األمراض المزمنة.
ح -تحويل الحاالت بعد عمل اإلسعاف األولي والتي تحتاج إلى عدة تخصصات غير متوفرة
لمستشفيات أخرى في القطاع.
خ -منح التقارير الطبية حسب الحاجة لها وكذلك التحويالت الطبية للتخصصات والغير متوفرة في
مستشفيات و ازرة الصحة.
 -2مستشفى الشهيد كمال عدوان
يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان في محافظة شمال غزة في مدينة بيت الهيا في الطرف الجنوبي
الشرقي لمشروع بيت الهيا حيث يعتبر المستشفى الحكومي األكبر في محافظة الشمال ويقدم
المستشفى خدماته الطبية لجمهور المواطنين بمحافظة الشمال والتي يقدر عدد سكانها ب  280ألف
نسمه والتي تضم كال من منطقة بيت حانون وبيت الهيا وجباليا وقرية أم النصر ،وافتتح المستشفى
بمنتصف عام  2002وذلك بعد إجراء تعديالت على بناء مستوصف مشروع بيت الهيا وانشاء مبنى
آخر بجواره خاص بإدارة المستشفى يضم الصيدلية الداخلية والمطبخ واألرشيف الطبي .
 -3مستشفى الشفاء (مجمع الشفاء الطبي)
يعتبر مجمع الشفاء هو أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة ،وقد تم إنشاؤه عام  1946وأقيم
على مساحة  42ألف متر مربع .يقع في الناحية الغربية الوسطي لمدينة غزة ،تقوم إدارة مجمع الشفاء
الطبي باإلشراف والمتابعة على الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين مــن خالل ثالثة
مستشفيات)الجراحة – الباطنة – الوالدة ) وتضم مختلف المرضى المحولين عن طريق أقسام
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االستقبال والطوارئ أو عن طريق عيادات الرعاية األولية ،حيث يتم تحويلهم إلى األقسام الداخلية
بالمستشفيات أو مراجع ــة العيادات الخارجية بالمجمع.
 -4مستشفى شهداء األقصى
ويقع في المنطقة الوسطى حيث أقيم هذا المستشفى عام 2001وذلك بعد اندالع انتفاضة األقصى،
وهو المستشفى الوحيد فيها الذي يقوم بتقديم خدمات العالج السريري ،حيث يشرف على رعاية وعالج
ما يقارب  300ألف نسمة وهو مستشفى عام يقوم بتقديم خدمات  10تخصصات باإلضافة إلى قسم
االستقبال والطوارئ الذي يستقبل سنويا  95ألف مراجع كما يقوم المستشفى بمتابعة المرضى في
العيادات الخارجية.
 -5مستشفى ناصر ( مجمع ناصر الطبي)
ويعتبر ثاني أكبر المستشفيات في قطاع غزة من حيث تقديم الخدمات بنوعيتها وكبر حجمها ،مما
يجعله يتشابه مع مثيله مجمع الشفاء الطبي بغزة.
ولقد وضع حجر األساس للمستشفى في العام ( 1958م ) حيث تم افتتاحه رسميا في العام1960م،
في عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة.
وبعد مطلع العام 1966م شهدت السنوات المتالحقة استحداثاً ألقسام جديدة وتوسعة مباني المستشفى
السيما األقسام الخارجية ،ومنذ نهاية االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة في العام 1994م ،كانت
المستشفى تمتلك ) ( 240سري ار وعدد األطباء (  ) 73والتمريض (  ) 135واجمالي موظفي
المستشفى (  ) 317موظفا.
 -6مستشفى غزة األوروبي
ويقع في محافظة رفح جنوب قطاع غزة ،ويعد المستشفى الرئيسي فيها ،وقد بدأ المستشفى كمشروع
منحه االتحاد األوروبي للشعب الفلسطيني في أواخر االنتفاضة األولى عام  ،1989وقد بدأ العمل في
إنشاء المستشفى عام  1993و انتهى التمويل المخصص لها عام  ،1996حيث بدأ الفريق الدولي
في شهر يوليو  1999بالعمل بالمستشفى مع فريق عربي محلي و انتهى عمله فعلياً في أكتوبر
 2000و استمر العمل بإدارة الفريق المحلي العربي ،ويضم مستشفى غزة األوروبي جميع
التخصصات الطبية ،ويتم فيها اجراء كافة العمليات الجراحية ،ويحتوي على أقسام ومرافق ذات أجهزة
حديثة ومتطورة.
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 -7مستشفى أبو يوسف النجار
يقع مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في منطقة رفح  -حي الجنينة وقد جاء افتتاح مستشفى
الشهيد محمد يوسف النجار في العام 2000م  ،ولقد كان معداً كمستوصف للرعاية األولية ،وفي ظل
االحتياج الشديد تم تحويله لمستشفى يخدم منطقة رفح  ،وبذلك يكون هو المستشفى األول في مدينة
رفح ،والذي يتم فيه تقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعالجية من خالل عدة أقسام من أهمها
االستقبال والطوارئ والعمليات والعيادات الخارجية والتصوير الطبي والمختبر.
 -8مستشفى العيون
بداية المستشفى تعود إلى عام  1965حيث كان مستشفى للحميات وتم تحويله إلى مستشفى للعيون
عام  ،1972وبعدها اقتطع نصف المبنى للطب النفسي في عهد االحتالل االسرائيلى ،هذا المستشفى
هو المستشفى التخصصي الحكومي الوحيد لطب العيون في محافظة غزة ومحافظات الشمال حيث
انه يخدم أكثر من مليون نسمه وفى السابق كان المستشفى يخدم جميع سكان سيناء طوال فترة
االحتالل حتى انسحاب إسرائيل من سيناء ،وتقدم فيه الرعاية األولية والثانوية حيث يستقبل حوالي
سبعه آالف حاله شهريا ونظ ار لالزدحام الشديد وضغط العمل تم تطبيق نظام التحويالت من مراكز
الرعاية األولية ،وتشمل الخدمة الطبية المقدمة قي مستشفى العيون بغزة على تقديم العالج الطبي
والفحص الطبي في العيادة الخارجية ،تقديم العالج الطبي بالليزر لمرضي اعتالل الشبكية السكري
وأمراض الشبكية األخرى وتقديم العالج الجراحي المتنوع ألمراض العيون المختلفة.
 -9مستشفى محمد الدرة لألطفال
يقع مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال في منطقة شرق شمال غزة بالقرب من خط صالح الدين وقد
جاء افتتاح مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال في العام 2000م في محاولة لتخفيف المعاناة عن
األطفال وذويهم أبان فترة االحتالل الصهيوني وتزامن افتتاحه مع انتفاضة األقصى المباركة في العام
2000م ،حيث لم يكن المستشفى معداً كمستشفى بل كان معداً كمستوصف للرعاية األولية ،وفي ظل
االحتياج الشديد تم تحويله لمستشفى لألطفال يخدم منطقة شرق غزة وجنوب جباليا والتي تعتبر من
أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان .
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والمبنى منشأ على  2100متر مربع مكون من طابقين تم افتتاحه في شهر أكتوبر2000/م ،وبعد
3سنوات تم إضافة قسم للعناية المركزة  ،ومن ثم إضافة طابق ثالث للمستشفى في ظل التزايد في
أعداد المترددين على المستشفى  ،وفي عام  2005تم بناء عيادة خارجية في فناء المستشفى.
 -10مستشفى عبد العزيز الرنتيسي لألطفال
تم إنشاء مستشفى األطفال التخصصي عام 2003م ،لتقديم خدمات تخصصية (من المستوى الثالث)
تغطي حاجات شريحة من األطفال المرضى يصل عددهم لما يزيد عن  600ألف طفل  ،ضمن الفئة
العمرية من سن الوالدة وحتى سن ( )12عام ،إضافة لألطفال المرضى المحتاجين للخدمة
التخصصية حتى سن ( )15عام .ويقوم المستشفى حالياً بتقديم الخدمات الطبية كمستشفى تحويلي
لكافة مناطق قطاع غزة بحيث ال يتم استقبال َأية حالة إال بعد التنسيق المسبق لها حسب النظام الذي
تم وضعه في و ازرة الصحة ،في حين أنه أصبح جاه اًز كمبنى مقام بكافة مقوماته وأركانه عام

2006م ،وتم تعيين طاقم إداري للبدء بتشغيله وتحويل المبنى الفارغ -الذي يتكون من طابقين
بمساحة  2500متر 2لكل طابق باإلضافة إلى طابق أرضي (بدروم) -إلى مستشفى يقدم خدمات
تعتبر على أعلى مستويات ممكنة في ظل عدم توفر الكثير من الموارد الضرورية واألساسية على
المستوى البشري والبرمجي والتجهيزي.
 -11مستشفى النصر لألطفال
مستشفى تخصصي ألمراض طب األطفال من هم أقل من  12عام ،يقع في مدينة غزة حيث تم
إنشاؤه كمبنى ألمراض النساء الجراحية عام  ،1962وتم تحويله إلى مستشفى أطفال عام .1972
وتتضح االنجازات التي شهدها المستشفى منذ عام  1994من خالل زيادة عدد األسرة العاملة والتي
ارتفعت أعدادها إلى أكثر من  200سرير بعد أن كانت اقل من  130فقط.
وقد تم استحداث أقسام تخصصية داخل المستشفى كأمراض الدم واألورام ،والذي بدوره عمل على
تقليل نسبة التحويالت الخارجية واالعتماد على المستشفى الداخلي.
ويقوم المستشفى بتدريب لطلبة االمتياز ،وكذلك طلبة كلية طب فلسطين ،ووضع برنامج تدريبي
للزمالة المصرية الفلسطينية.
ويضم المستشفى مكتبة طبية تحتوي العديد من المراجع والمجالت الطبية الدورية والتي تخدم
المتابعين للشأن الطبي.
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وتم العمل داخل المستشفى ضمن لجان تهدف لمتابعة وتطوير العمل من خالل االهتمام بتفعيل دورها
كاللجنة العلمية والتطويرية ،ولجنة نظم المعلومات ،ولجنة لدراسة الحد من اآلفات المعدية ،وكذلك
لجنة لمتابعة شئون الوفيات.
 -12مستشفى تل السلطان
وضع حجر األساس للمستشفى في العام ( 1958م ) حيث تم افتتاحه رسميا في العام1960م ،وفي
عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة .ومنذ ذلك التاريخ توالدت التطورات في المستشفى في مبانيها
اإلدارية والطبية والكوادر الفنية ذات الخبرات الواسعة ،وفي بداية األمر كان يتكون المستشفى من
طابق واحد لألقسام الطبية باإلضافة إلى طابق التسوية للخدمات المساعدة وكانت سعته ()120
سري ار وبه أربعة أقسام رئيسية هي الجراحة واألمراض الجلدية واألطفال وقسم صغير للوالدة الطبيعية
باإلضافة إلى وجود غرفة مختبر وغرفة عمليات واحدة  ،وبعد مطلع العام 1966م شهدت السنوات
المتالحقة طفرة جديدة في استحداث أقسام جديدة وتوسعة مباني المستشفى ال سيما األقسام الخارجية،
ومنذ نهاية االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة في العام 1994م ،كانت المستشفى تمتلك (  ) 240سري ار
وعدد األطباء (  ) 73والتمريض (  ) 135واجمالي موظفي المستشفى (  ) 317موظفا ،إلى ذلك
قا مت إدارة المستشفى بإنشاء عدد من المراكز الطبية والعيادات الخارجية والمباني الجديدة التي كلفت
تقديم خدمة طبية نوعية ألبناء المنطقة الجنوبية والمناطق األخرى من قطاع غزة.
خامسا :التحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية في قطاع غزة
يشير تقرير للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ( )2009أن مستشفيات قطاع غزة تعاني العديد
من المعيقات التي تقف حائالً أمام تطورها ،والتي يشكل االحتالل المنتهك الرئيس لهذه الحقوق
الصحية في قطاع غزة.
وذكر التقرير أن أهم هذه التحديات التي تواجه مستشفيات قطاع غزة والتي تشكل عائقاً أمام نهضتها
تكمن في اآلتي (:)2/7/2015 www.ichr.ps
 -1النقص في عدد األطباء.
 -2نقص فنني المختبرات.
 -3نقص الصيادلة.
 -4نقص فنني األشعة.
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 -5نقص أعداد الممرضين.
 -6تحويل المرضى للعالج خارج المستشفيات الحكومية في قطاع غزة.
 -7تعطل المعدات الطبية ونقصها.

62

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 مقدمة
 احملور األو  :دراسات تناولت األمناط القيادية
 احملور الثاني :دراسات تناولت اإلحرتاق الوظيفي
 احملور الثالث :دراسات تناولت األمناط القيادية واإلحرتاق الوظيفي معاً

 التعقيب على الدراسات السابقة

المحور األول
الدراسات التي تناولت األنماط القيادية
أ -الدراسات الفلسطينية
 -1دراسة (النيرب)2003 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات
شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسفية والطلبة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريس ــية والطلبة.
وقد استخدم الباحث في دراسته أداة االستبانة المطورة ،وأجريت على عينة قوامها ( )1931من أعضاء
الهيئة

التدريسية والطلبة ،بواقع عدد ( )1666طالبا وطالبة ،وعدد ( )265من أعضاء الهيئة

التدريسية في مختلف الجامعات الفلسطينية .
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األنماط القيادية السائدة في الجامعات الفلسطينية في محافظات شمال
الضفة قد حصلت على أكدت أن النمط الديمقراطي حصل على تقدير متوسط ،بينما حصل النمط
التسيبي والنمط الديكتاتوري على تقدير منخفض.
كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ألنماط القيادة تبعا لمتغير الجنس عند
أعضاء هيئة التدريس بين الذكور واإلناث في النمط الديمقراطي ولصالح الذكور ،والنمط التسيبي
ولصالح اإلناث ،والنمط الديكتاتوري ولصالح اإلناث.
أظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على النمط الديمقراطي تبعا لمتغير الجنس عند
الطلبة بين الذكور واإلناث بينما كانت الفروق واضحة بين الطلبة الذكور واإلناث في النمطين
التسيبي ،والديكتاتوري ،والدرجة الكلية ألنماط القيادة ،حيث كانت الفروق لصالح الذكور.
وأظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية ألنماط القيادة ومجاالتها تبعا
لمتغير المستوى الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،حيث كانت الفروق لصالح أعضاء الهيئة
التدريسية في النمط الديمقراطي ،أما النمط التسيبي ،والنمط الديكتاتوري فكانت لصالح الطلبة.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تدريب ذو طابع خاص ألعضاء هيئة التدريس منذ استالمه للعمل لما
يضمن تطوره المستمر.
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كما وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة إجراء دراسات أخرى حول موضوع أنماط القيادة ومقارنتها
بالجامعات األخرى.
 -2دراسة (شحادة)2008 ,
عنوان الدراسة :العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط التصال لدى اإلداريين األكاديميين من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى أنمــاط الســلوك القيــادي الســائدة لــدى اإلداريــين األكــاديميين فــي
الجامعات الفلسطينية ،وكذلك معرفة العالقة بين هذه األنماط القيادية بأنمـاط االتصـال مـن وجهـة نظـر
العاملين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
ولقـد اســتخدم الباحــث أداة االســتبانة فــي استقصــاء آلراء عينـة متمثلــة ب 400مفــردة مــن عينــة عشـوائية
طبقية ممثلة لمجتمع الدراسة ،حيث أظهرت النتائج أن النمط الديمقراطي هو النمط األكثـر شـيوعاً لـدى
اإلداريين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية ،كما وأظهرت نتائج الدراسة وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة
إحصـ ــائياً بـ ــين أنمـ ــاط السـ ــلوك القيـ ــادي وأنمـ ــاط االتصـ ــال لـ ــدى اإلداري ــين األكـــاديميين فـــي الجامعـ ــات
الفلسطينية.
وأوصت الدراسة بتعزيز االهتمام بأنماط االتصال الشفهية مـن خـالل تشـجيع حريـة االتصـال فـي جميـع
االتجاهــات ،وكــذلك القيــام بــإجراء د ارســات وأبحــاث فــي نفــس الموضــوع تســتهدف عينــات مثــل الن ـواب
األك ــاديميين ورئاس ــة الجامع ــات م ــع اخ ــذ باالعتب ــار متغي ــر الكلي ــة ،واجـ ـراء د ارس ــة للعالق ــة ب ــين أنم ــاط
االتصال والرض االوظيفي.
 -3دراسة (مغاري)2009 ,
عنوان الدراسة  :نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة وعالقته بصنع
القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها.
وهدفت الدراسة إلى معرفة نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة وعالقته
بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
لدراسة العالقة بين المتغيرات قيد البحث ،وقد قام الباحث ببناء استبانتين لتحقيق أهداف دراسته،
أحداهما لتحديد نمط القيادة السائد ،واألخرى لقياس مدى ممارسة مديري التربية والتعليم لمراحل صنع
القرار التربوي طبقا للمنهج العلمي في ذلك.
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وأوضحت النتائج أن النمط الديمقراطي هو النمط القيادي السائد في مديريات التربية والتعليم
بمحافظات غزة بدرجة جيد بوزن نسبي ( ،)%70.23كما أظهرت النتائج أن درجة ممارسة النمط
الترسلي جاءت على نحو مقبول بوزن نسبي ( ،)%16.52ودرجة ممارسة النمط األوتوقراطي ضعيف
بوزن نسبي (.)%57.80
وأوصت الدراسة بضرورة الحد من ممارسة مديرية التربية والتعليم للنمط الترسلي ،والنمط
األوتوقراطي ،ما أمكن والتركيز على العمل ضمن النمط الديمقراطي لدوره االيجابي في عملية صنع
القرار التربوي.
 -4دراسة (ناصر)2010 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية الفلسطينية ,من
وجهة نظر العاملين.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة السائدة في المنظمات األهلية الفلسطينية ،وعالقتها
باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين في المنظمات األهلية، ،كما هدفت إلى تحديد مدى تأثير
المتغيرات الشخصية ( المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،العمر ،الجنس) ،ومدى تأثير
المتغيرات التنظيمية (مصروفاتها ،عمرها الزمني ،عدد الموظفين) على تقديرات العاملين للنمط القيادي
السائد وأثره على األداء الوظيفي.
واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي،كما وقام الباحث ببناء استبانة لجمع البيانات
كأداة للدراسة .
وقد تكون مجتمع الدراسة من ( )138منظمة أهلية فلسطينية تعمل في قطاع غزة ،وكانت عينة
الدراسة قد بلغت ( )340من ( مديرين ،ورؤساء أقسام ،وأخرى).
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،وكان من أهمها :أن النمط القيادي الديمقراطي هو األكثر
استخداما في المنظمات األهلية الفلسطينية ،يليه النمط األوتوقراطي ،وآخرها النمط الحر.
كما وأوصت الدراسة بتعزيز ممارسة النمط القيادي الديمقراطي في المنظمات األهلية الفلسطينية،
وتحسين مستوى األداء الوظيفي ،كذلك قدمت الدراسة بعض األفكار لدراسات مستقبلية.
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ب -الدراسات العربية
 -1دراسة (مجممي)2003 ,
عنوان الدراسة  :أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة وعالقاتها بالنمو المهني
لدى العاملين في المملكة العربية السعودية.
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة ،وعالقاتها بالنمو
المهني لدى العاملين في المملكة العربية السعودية ،حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود األنماط القيادية
المتمثلة في (الديمقراطي ،واألوتوقراطي ،والترسلي) ،سائدة لدى العاملين في المؤسسات الصناعية،
في حين أظهرت النتائج بان النمط الديمقراطي هو األكثر شيوعاً في جميع المصانع موضع الدراسة.
كما وأوصت الدراسة بضرورة وضع آليات وبرامج تدريبية للعاملين في المصانع موضع الدراسة ،مما
يعزز لديهم رفع المستوى المهني.
وكذلك فقد أوصت الدراسة بضرورة توفير المناخ المالئم للعاملين مع االهتمام باحتياجاتهم ومراعاة
مشكالتهم بما يحقق األهداف المنشودة وأرقى المهني لهم.
 -2دراسة (الشقحاء)2003 ,
عنوان الدراسة  :عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري "دراسة مسحية على العاملين في
المديرية العامة للجوازات بالرياض".
وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري من خالل دراسة
مسحية على العاملين في المديرية العامة للجوازات بالرياض ،حيث وجدت نتائج الدراسة أن النمط
السائد في المرتبة األولى هو القيادي الديمقراطي ،ومن ثم يليه النمط المتسلط ويليه النمط الحر.
كما ولوحظ في نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين األنماط القيادية (النمط القيادي
الديمقراطي ،النمط القيادي الحر ،النمط القيادي المتسلط) ومستوى اإلبداعي اإلداري بالمديرية العامة
للجوازات.
وأوصت الدراسة في ختام استعراضها للنتائج بضرورة تخلص منظمات السعودية عامة واألمنية
خاصة من أساليب القيادة التسلطية وفتح الباب أمام المرؤوسين في المشاركة في اتخاذ القرار،
واالعتراف بقدراتهم في تحقيق أهداف المنظمة.
كما وبينت الدراسة في توصياتها كذلك أهمية عقد دورات تدريبية بهدف تنمية مهارات القيادة لدى
العاملين في المديرية العامة للجوازات بالرياض.
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 -3دراسة (السبيل)2003 ,
عنوان الدراسة  :عوامل اإلنتاجية وعالقتها بأنماط القيادة اإلدارية في األجهزة األمنية في المملكة
العربية السعودية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة لدى األجهزة األمنية بالسعودية و كذلك دراسة
العالقة بين عوامل اإلنتاجية واألنماط القيادية السائدة لديهم.
ولقد ساد النمط الديمقراطي حسب نتائج الدراسة لدى عينة المبحوثين في األجهزة األمنية ،بعد التعرف
على ذلك من خالل استخدام استبانة الستقصاء آراء عدد مكون من  170فرد في األجهزة األمنية،
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته لدراسة العالقة بين المتغيرين.
ولقد أظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود عالقة طردية بين عوامل زيادة اإلنتاجية والنمط الديمقراطي،
في حين أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين عوامل زيادة اإلنتاجية وكال من النمط األوتوقراطي
والحر.
وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام جميع المسئولين في األجهزة األمنية بتوافر روح الفريق وتنمية روح
التعاون وتوفير الحوافز ،والتحسين في أساليب العمل.
 -4دراسة (الغبيوي)2003 ,
عنوان الدراسة  :عالقة النمط القيادي بأداء األطباء في المستشفيات العسكرية والمدنية دراسة
مقارنة بين مستشفى الملك فهد للحرس الوطني ومجمع الرياض الطبي.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النمط القيادي األكثر شيوعاً ضمن ممارسات القيادة في
المستشفيات المدنية والعسكرية وعالقته بأداء األطباء ضمن دراسة مقارنة بين مستشفى الملك فهد
للحرس الوطني ومجمع الرياض الطبي بالسعودية  ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
من خالل المسح االجتماعي للعينة العشوائية التي قوامها  277مفردة ضمن مجتمع الدراسة.
ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين النمط القيادي ككل وأداء األطباء في
المستشفيات العسكرية والمدنية موضع الدراسة.
وكذلك فقد أظهرت النتائج أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد ضمن ممارسات القيادة لدى
المستشفيات المدنية والعسكرية بالسعودية ،كما وأشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية موجبة بين
النمط الديمقراطي وأداء األطباء في المستشفيات المذكورة ،في حين أظهرت الدراسة العالقة العكسية
السالبة بين النمط األوتوقراطي وأداء األطباء.
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وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام باللقاءات الجماعية بين المدير والعاملين والحرص على مشاركة
المرؤوسين في العمل وكيفية تنفيذه ،وعقد الدورات التدريبية لألطباء.
 -5دراسة (الشريف)2004 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة
المكرمة.
هدفت الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بإمارة
مكة المكرمة.
وفي سعيه لدراسة المشكلة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة األنماط القيادية
السائدة بإمارة منطقة مكة المكرمة ،وقد استخدم الباحث أداة "االستبانة" في جمع البيانات الالزمة
للدراسة ،وذلك كونها من أدوات البحث العلمي التي تناسب هذه الدراسات.
وقد أظهرت النتائج ممارسة األنماط القيادية (الديمقراطي ،الحر ،األوتوقراطي) ،بدرجات متفاوتة حيث
يمارس القادة في أمارة منطقة مكة المكرمة النمط القيادي الديمقراطي بدرجة عالية والنمط الحر بدرجة
متوسطة والنمط األتوقراطي بدرجة أقل.
ووجدت الدراسة أن هنالك عالقة ارتباط دالة إحصائياً وموجبه بين نمط القيادة الديمقراطي ومستوى
األداء الوظيفي ،في حين وجود عالقة ذات داللة إحصائية سلبية بين نمط القيادة ومستوى األداء
الوظيفي لدى كل من نمط القيادة الحر ونمط القيادة األتوقراطي.
 -6دراسة (جبرة)2005 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية.
هدفت الدراسة إلى استخدام نظرية الشبكة اإلدارية للتعرف على األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع
اإلداري.
وقد استخدم الباحث في د ارسته المنهج الوصفي على اعتبار أنها المنهج المالئم لمثل هذه الدراسة ،كما
وقد استخدم االستبانة كأداة لمجمع البيانات المتعلقة بالدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن النمط القيادي السائد هو نمط قيادة الفريق ،ثم نمط القيادة المعتدلة ،ويليه
نمط القيادة االجتماعية ،ثم نمط القيادة المتسلطة ثم القيادة األبوية ثم نمط القيادة المتساهلة وأخي اًر نمط
القيادة المتقلبة.
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وأوصت الدراسة بضرورة تدريب مديري المدارس على تنمية أنماط القيادة اإليجابية كالقيادة المعتدلة
والقيادة االجتماعية ،وقيادة الفريق ،كما وحثت على عمل برامج من شأنها تنمية اإلبداع لدى مديري
المدارس االبتدائية.
 -7دراسة (الجميلي)2008 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس
الشورى.
هدفت الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي
مجلس الشورى.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عدد مستوى  0.05فأقل في اتجاهات
أفراد الدراسة األصغر في العمر (أقل من  35سنة) وبقية أفراد الدراسة حول (النمط التحويلي ،النمط
االستراتيجي) لصالح أفراد الدراسة األكبر غفي العمر الذين كانوا أكثر موافقة.
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد الدراسة األصغر
في العمر (أقل من  35سنة) وأفراد الدراسة متوسطي العمر (من  )40 – 35حول (النمط المشارك،
مستويات التمكين السائدة في مجلس الشورى) لصالح أفراد الدراسة متوسطي العمر الذين كانوا أكثر
موافقة.
كما وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات
أفراد الدراسة حول (األنماط القيادية اإلدارية السائدة لدى المسئولين التنفيذيين في مجلس الشورى،
مستويات التمكين السائدة في مجلس الشورى) باختالف متغير المؤهل العلمي.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات الدراسة حول (النمط
المشارك ،النمط االستراتيجي) باختالف متغير دولة آخر مؤهل علمي.
وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل في اتجاهات أفراد الدراسة حول
(األنماط القيادية اإلدارية السائدة لدى المسئولين التنفيذيين في مجلس الشورى "التحويلي-المشارك-
االستراتيجي"،مستويات التمكين السائدة في مجلس الشورى )باختالف متغير عدد الدورات التدريبية،
وكذلك اختالف متغير طبيعة العمل ،و باختالف متغير الحالة االجتماعية.
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وأوصت الدراسة بضرورة حث القيادات اإلدارية على إنتاج األنماط القيادية الحديثة التي وردت في هذه
الدراسة (االستراتيجي ،ثم التحويلي ،ثم المشارك)  ،من أجل دعم قدرات األفراد ،واستثمار جهودها
وحفزها ،وتدعيم ذلك بالمشاركة العلمية.
 -8دراسة (الفيفي)2015 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية وعالقتها بضغوط العمل من وجهة نظر العاملين بجوازات منطقة
جازان بالسعودية.
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أنماط القيادة في جوازات منطقة جازان السعودية وعالقتها بضغوط
العمل لدى العاملين فيها ،حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود األنماط القيادية المتمثلة في (الديمقراطي،
واألوتوقراطي ،والحر) ،سائدة لدى العاملين بجوازات منطقة جازان ،في حين أظهرت النتائج بأن النمط
الديمقراطي هو األكثر شيوعاً بين األنماط القيادية ،يليه النمط األوتوقراطي ومن ثم النمط الحر على
التوالي.
كما وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ضغوط العمل لدى غالبية أفراد العينة حصلت على الدرجة
المرتفعة.
كذلك فقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نمطي القيادة األوتوقراطي والحر
بضغوط العمل ،بينما أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة
الديمقراطي وضغوط العمل التي يتعرض لها العاملين بجوازات جازان في المملكة العربية السعودية.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بوضع المعالجات الالزمة لحاالت زيادة أعداد المراجعين بما يقلل
من ضغوط العمل على العاملين بجوازات جازان ،وكذلك الحد من استخدام نمط القيادة األوتوقراطي ما
أمكن ،وابداء المرونة الكافية فيما يتعلق بحصول العاملين على إجازة للتخفيف من ضغوط العمل.
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ت -الدراسات األجنبية
 -1دراسة ()Klee et al., 2007
عنوان الدراسة :
Passive-Aggressive Behavior and Leadership Styles in Organizations
سلبية وعدوانية السلوك وأنماط القيادة في المنظمات
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلوك السلبي والعدواني و أنماط القيادة في المنظمات ،وقد أظهرت
الدراسة بعد سؤال عدد  13متخصصاً حول السلوكيات السلبية والعدوانية في أماكن العمل ،تحديداً عما
إذا كان من الممكن التنبؤ باألساليب القيادية االستبدادية.
واستطلعت الدراسة آراء عدداً من المتطوعين عن تأثير السلوك السلبي والعدواني في بيئة العمل ومن
مجموعة المقابالت التي تم تحليلها ،فقد ربط غالبية المشاركين هذه السلوكيات في المنظمات بمجموعة
من العوامل الداخلية والخارجية ،كما وأظهرت نتائج الدراسة أن التغيرات القيادية التي تحصل في
المنظمات تقود إلى مثل هذا النوع من السلوك العدواني.
وأظهرت النتائج أيضاً أن األنماط القيادية لها تأثير واضح على الثقافة التنظيمية بما في ذلك سلوك
الموظفين ،فعلى سبيل المثال فإن عدد من أساليب القيادة المحددة تساهم في تحفيز الموظفين
وتشجيعهم .بينما األساليب االستبدادية تؤدى إلى ضعف أداء الموظف ،وعليه فإن أنماط القيادة
العدوانية تؤدى إلى خفض إنتاجية المنظمة مما ينعكس سلباً على معنويات الموظفين.
 -2دراسة ()Gill et al., 2010
عنوان الدراسة :
The Relations of Transformational Leadership and Empowerment with
Employee Job Satisfaction: A Study among Indian Restaurant
Employees
أنماط القيادة التحويلية وعالقتها بمستويات الرضا الوظيفي والتمكين لدى العاملين في أحد المطاعم
الهندية
وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أنماط القيادة التحويلية ومستويات الرضا الوظيفي والتمكين لدى
العاملين في أحد المطاعم الهندية ،وقد اعتمدت الدراسة على أداة الدراسة الميدانية كأسلوب مسح
لتحقيق أهداف الدراسة.
وقد اشتملت عينة الدراسة على عدد( )218موظفاً في احد المطاعم بمنطقة البنجاب الهندية.
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وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين القيادة التحويلية المستخدمة من
قبل المديرين والرضا الوظيفي.
وبين الباحث في ختام توصياته أهمية التركيز على زيادة المواقف االيجابية من قبل القيادة البناءة
للمديرين مما يعزز عنصر الرضا الوظيفي والتمكين لدى العاملين في المطعم.
 -3دراسة ()Sameer ،2012
عنوان الدراسة :
Leadership Styles & Conflict Management Styles of Executives
أنماط القيادة و أساليب إدارة الصراع من وجهة نظر المدراء التنفيذيين
وهدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين أنماط القيادة وطرق إدارة الصراع من وجهة نظر المدراء
التنفيذيين ،كما وأظهرت نتائج الدراسة أن السلوك اإلستبدادى يظهر من قبل المدير العام تجاه
المدراء التنفيذيين عند مالحظته أنهم يقومون بالعمل وفق ق ارراتهم الشخصية ألن لديهم كامل
الصالحية للقيام بذلك وهنا يتولد انعدام الثقة فيما بين المدير العام والمدراء التنفيذيين.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أسلوب القيادة المتطور هو األسلوب الذي يثق فيه األفراد ويسعى
إلى تطويرهم واشراكهم أكثر في عمليات صنع القرار طالما كان هناك التزام واضح.
وأوصت الدراسة بضرورة أن يكون القائد العام للمؤسسة هو القائد الفعلي والحقيقي ويمارس قدرته
على التأثير في اآلخرين حتى المدراء التنفيذيين لتفادى حدوث اضطرابات بينهم من خالل قنوات
االتصال والعالقات اإلنسانية والتحفيز المستمر للعمل كفريق واحد تحت إدارة رئيس واحد.
 -4دراسة (et al., 2013 ( Mohd Adi
عنوان الدراسة :
The Influence of Leadership Style on Job Satisfaction among NursesMalaysia
أثر نمط القيادة على الرضا الوظيفي بين الممرضات الماليزيات
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير نمط القيادة على الرضا الوظيفي بين الممرضات ،وقد استخدم الباحث
لتحقيق أهداف دراسته االستبيانات المسحية كوسيلة رئيسية لجمع البيانات حسب إشارة الباحث.
وأظهرت نتائج الدراسة والتي شملت على ( )%87.9من الممرضات اإلناث أن هناك تأثي اًر لممارسة
أنواع مختلفة من األنماط القيادية على الرضا الوظيفي لدى الممرضات ،حيث أن أسلوب القيادة
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التحويلية هو األكثر قبوالً للممرضات بالمقارنة باألنماط القيادية األخرى ،كما وأظهرت النتائج أن هناك
عالقة ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي.
وأوصت الدراسة إلى التوجه نحو عمل بحوث مستقبلية تتعلق بالموضوع ذاته كما هو الحال في إدارة
الفنادق ،و القطاع المصرفي  ،والحكومة من أجل زيادة تحليل العالقة بين المتغيرين.
 -5دراسة )(Charkhabi et al., 2014
عنوان الدراسة :
The relationship between transformational leadership and work
engagement in governmental hospitals nurses-a survey study
القيادة التحويلية وعالقتها بالمشاركة في العمل من وجهة نظر الممرضين في المستشفيات
الحكومية-دراسة مسحية
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين القيادة التحويلية والمشاركة في العمل لدى الممرضات في
المستشفيات الحكومية ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها ،حيث ركزت على عينة
استقصائية قوامها ( )240من الممرضات اللواتي يعملن في المستشفيات الحكومية بأمريكا.
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير ممارسة هذا النوع من القيادة
وممارسة العمل المشارك ،كما وأشارت النتائج أيضاً إلى أن التأثير المثالي لهؤالء القادة في العمل له
الدور األهم في أن ينقل العاملين نقلة نوعية إلى دور المشاركين من خالل إثارة الدوافع لديهم .
كما وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور األنماط القيادية التحويلية من خالل وضع معايير عالية
لذلك ،مما يؤدي بالموظف إلى العمل جنبا إلى جنب بالمشاركة لتحقيق النجاح.
 -6دراسة )(Akan, 2014
عنوان الدراسة :
The relationship between school principals’ leadership styles and
collective teacher efficacy
األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتها بالفعالية الجماعية للمعلم
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين األنماط القيادية لمديري المدارس وفعالية المعلم الجماعية
على أساس تصورات المعلمين ،وطبقت عينة الدراسة على عدد  223من المعلمين على رأس عملهم
في محافظة أرضروم التركية ،حيث استخدم الباحث تقنيات التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها
عن طريق أدارة االستبانة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األنماط
القيادية لمديري المدارس و الفعالية الجماعية للمعلم.
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ووجدت الدراسة أيضاً أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية  ،المعامالت و سياسة
عدم التدخل في قيادة مديري المدارس.
كما ووجدت الدراسة أن مديري المدارس الذين لديهم كفاءات القيادة التحويلية  ،سوف يجلب لهم
التغيير واالبتكار والتعاون  ،وارتفاع باألداء و الجودة في تنظيم أداء المدرسة.
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المحور الثاني
الدراسات التي تناولت الحتراق الوظيفي
أ -الدراسات الفلسطينية
 -1دراسة (رمضان)1999 ,
عنوان الدراسة  :ظاهرة الحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى العاملين في و ازرات السلطة
الوطنية الفلسطينية.
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة االحتراق النفسي في و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية
في الضفة الغربية واستراتيجيات التكيف معها.
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى انتشار ظاهرة االحتراق النفسي لدى العاملين في و ازرات السلطة
الوطنية الفلسطينية بمستوى معتدالً على بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد الشعور ،بينما كان عالياً على
بعض نقص الشعور باإلنجاز.
وأظهرت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي لدى العاملين في
و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية على بعدي اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز تعزى لمتغير
الجنس.
وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات التكيف لدى
العاملين في و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس.
وأظهرت النتائج بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحت ارق النفسي لدى العاملين في
و ازرات السلطة الفلسطينية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإستراتيجية الصحة الجسمية الجيدة للعاملين في مقرات السلطة
الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية لما لها من دور فاعل في تقليل التوترات النفسية لديهم.
كم ا وأوصت بدراسة األسباب الكامنة وراء بروز االحتراق النفسي على بعد تبلد الشعور لدى اإلناث
بدرجة أكبر منها لدى الذكور.
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 -2دراسة (أبو مسعود)2010 ,
عنوان الدراسة  :ظاهرة الحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم
العالي بقطاع غزة – أسبابها وكيفية عالجها.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين
العاملين في و ازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة .
كما قامت الدراسة بتحديد العالقة ما بين ظاهرة االحتراق الوظيفي ومجموعة من العوامل الديمغرافية
(الجنس – العمر – الراتب – المؤهل العلمي – المسمى اإلداري – الحالة االجتماعية) وتحديد أسباب
ومصادر انتشارها والسبل الكفيلة بعالجها.
وقد تكون مجتمع الدراسة من  821موظف ،طبقت مفردات الدراسة على  258موظف تم اختيارهم
بطريقة عشوائية بسيطة  ،وقد استخدمت الباحثة أداة االستبانة في سعيها لجمع المعلومات عن
متغيرات الدراسة.
وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها الدراسة أن الموظفين اإلداريين العاملين في و ازرة التربية والتعليم
بقطاع غزة يعانون بشكل عام من مستوى متوسط من االحتراق الوظيفي على بعديه (اإلجهاد االنفعالي
وعدم اإلنسانية) فيما كان مستوى االحتراق منخفضاً على بعد (االنجاز الشخصي) .هذا وأظهرت
الدراسة وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كالً من صالحيات العمل وقلة التعزيز االيجابي
ودرجة االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة ،في حين كان هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين
كال من انعدام العالقات االجتماعية وضغط العمل وصراع القيم ودرجة االحتراق الوظيفي بأبعاده
الثالثة .كما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق بأبعاده الثالثة تعزى لكالً من
المتغيرات (الحالة االجتماعية – العمر – المؤهل العلمي – سنوات الخبرة – المستوى اإلداري).
وأوصت الدراسة بضرورة استحداث برامج مساعدة للعاملين من خالل تقديم الخدمات الطبية والعالجية
لهم ،واالهتمام بالموظفين الجدد ومساعدتهم ما أمكن.
كما وأوصت الدراسة بضرورة العمل على زرع روح التعاون ما بين الموظفين ،باإلضافة إلى ضرورة
اهتمام أصحاب القرار بظاهرة االحتراق والعمل على التخفيف من حدة انتشارها من خالل تبني و ازرة
التربية والتعليم الستراتيجيات تكسر الجود والروتين كسياسة التدوير والوظيفي.
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 -3دراسة (جرار)2011 ,
عنوان الدراسة  :الجدية في العمل وعالقتها بالحتراق النفسي لدى مديري المدارس الحكومية
الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية .
وهدفت الدراسة إلى معرفة درجة الجدية في العمل وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مديري المدارس
الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مديري المدارس ،وقد تكون
مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية خالل العام
الدراسي  2011/2010والبالغ عددهم أفراد مجتمع الدراسة ( )338مدي اًر ومديرة من محافظات شمال
الضفة الغربية ،حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )121مدي اًر ومديرة أي ما يعادل نسبته
( )%35.79تقريباً من مجتمع الدراسة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة عدة نتائج كان من أهمها :أن درجة االحتراق النفسي لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت بدرجة معتدلة على ُبعد اإلجهاد االنفعالي،
وبدرجة متدنية على ُبعد نقص الشعور باإلنجاز ،وبدرجة معتدلة على ُبعد تبلد الشعور نحو اآلخرين.

واتضح أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستويات مفهوم الجدية في العمل (التحدي

والتغيير ،االلتزام والمشاركة ،السيطرة والتحكم) ومستويات مفهوم االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة
(اإلجهاد االنفعالي ،تبلد الشعور ،نقص الشعور باإلنجاز) لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في
محافظات شمال الضفة الغربية.
وفي ضوء ما أظهرت نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة متخذي القرار بو ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية بتخفيف العبء الوظيفي الملقى على عاتق مديري المدارس الثانوية الحكومية ،كما وأوصت
الدراسة بضرورة قيام و ازرة التربية والتعليم بالمساعدة في تطوير البرامج اإلرشادية المناسبة التي يمكن
أن تساعد على تحقيق التكيف المهني األفضل.
 -4دراسة (الجمل)2012 ,
عنوان الدراسة  :ظاهرة الحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية في قطاع غزة .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى النساء العامالت في
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ،ومدى تأثير متغيرات الدراسة (ضغط العمل ،نمط
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القيادة ،التدوير الوظيفي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،المساندة االجتماعية) على درجة االحتراق
الوظيفي لديهن.
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء العامالت في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في
قطاع غزة والبالغ عددهن ( )9773موظفة ،وطبقت الدراسة على ( )417منهن.
وقد استخدمت الباحثة أداء االستبانة بغرض جمع المعلومات للمساعدة في تحقيق أهداف الدراسة،
حيث تم معالجة المعلومات التي تم جمعها باستخدام البرنامج اإلحصائي  spssوذلك باالستعانة بأحد
المختصين.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في دراستها هي:عدم معاناة النساء العامالت في
المؤسسات الحكومية في قطاع غزة من االحتراق الوظيفي على كل من أبعاده الثالثة ،كما أبرزت
نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين التدوير الوظيفي وبين االحتراق الوظيفي
على البعدين :اإلجهاد االنفعالي ،تبلد المشاعر ،بينما ال توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية على
بعد اإلنجاز الشخصي.
كما وأوضحت نتائج الدراسة أيضاً أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثات
تعزى إلى ٍ
كل من :مكان العمل ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي ،مدة الخبرة ،الموقع على

السلم الوظيفي.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالسلوك القيادي الذي يتبعه المدير في تعامله مع الموظفين ،لما له
من بالغ األثر في نفوسهم .قيام المؤسسات الحكومية بتنظيم البرامج التدريبية للمرأة العاملة حول
االحتراق الوظيفي والتعامل معه ،ووضع البرامج اإلرشادية التي تساعد المرأة في التعامل مع الضغوط،
كذلك ضرورة توفير المساندة االجتماعية للمرأة العاملة من قبل األسرة والمجتمع وزمالء العمل للتخفيف
من األعباء الملقاة على عاتقها.
 -5دراسة (حجاج)2013 ,
عنوان الدراسة  :العوامل المؤثرة على الحتراق الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الشفاء بقطاع
غزة .
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المسببة والتي تؤثر على االحتراق الوظيفي لدى الممرضين
في مستشفى الشفاء بقطاع غزة ،واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح العالقة
السابقة ،كما واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة.
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وأظهرت النتائج ارتفاعاً في مستوى االحتراق النفسي لبعدي اإلجهاد الوظيفي ومنخفضاً لبعد تبلد
المشاعر وبعد قلة الشعور باالنجاز ،وقد حصل متغير التعزيز االيجابي على المرتبة األولى في نتائج
الدراسة من حيث تأثيره على االحتراق الوظيفي فيما حل متغير وضوح الدور ثانياً من حيث التأثير،
بينما احتل متغير المساندة المجتمعي المرتبة الثالثة من حيث تأثيره على االحتراق الوظيفي.
وأوصت الدراسة بعدم العمل لساعات إضافية للممرضين وعدم العمل بأكثر من مكان ،كما أكدت
التوصيات على ضرورة عقد لقاءات تدريبية للممرضين لتعزيز وبناء فكرة التخفيف من االحتراق
الوظيفي.
ب -الدراسات العربية
 -1دراسة (الزهراني)2008 ,
عنوان الدراسة  :الحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى العامالت مع ذوي
الحتياجات الخاصة.
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين االحتراق النفسي وبعض سمات الشخصية
(الثبات االنفعالي – االجتماعية – السيطرة – المسؤولية) وكذلك معرفة إذا كانت هناك فروق ذات
داللة إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي نتيجة الختالف (سنوات الخبرة – العمر –
المؤهل – الحالة االجتماعية) ،لدى عينة من العامالت ،في مدينة جدة ،وقد قامت الباحثة باختيار
( )150عاملة بطريقة عشوائية.
وقد استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي االرتباطي  ،حيث أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين االحتراق النفسي وبعض سمات الشخصية ( الثبات
االنفعالي ،االجتماعية ،السيطرة).
كما ووجدت الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االحت ارق النفسي ،لدى
العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة نتيجة الختالف العمر و الحالة االجتماعية و سنوات الخبرة.
وتبين أيضاً من خالل نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات
االحتراق النفسي ،لدى العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة نتيجة الختالف المؤهل التعليمي.
وأوصت الباحثة بضرورة تصميم برامج إرشادية ومهنية تساعد في اختيار العامالت ،وفق معايير
معنية وشخصية.
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كما وأوصت أيضاً بوضع بعض الحلول والبرامج االرشادية التي تخفف من شدة االحتراق ،وتساعد
العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق تكيف أفضل مع ظروف وضغوط وصعوبات
العمل.
 -2دراسة (الرافعي و القضاة)2010 ,
عنوان الدراسة  :مستويات الحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين بأبها في
ضوء بعض المتغيرات.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية
المعلمين بأبها في المملكة العربية السعودية في ضوء متغيرات العمر ،والمؤهل العلمي ،والتخصص،
والخبرة في مجال التدريس ،والجنسية ،والحالة االجتماعية ،ومستوى الدخل الشهري ،وعدد الطالب في
القاعة الدراسية ،والنصاب التدريسي في األسبوع.
وقد اشتملت عينة الدراسة على عدد ( )77عضواً من أعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين بأبها،
بواقع تمثيل بنسبة ( )%82.7من مجتمع الدراسة البالغ ( )93عضواً في كلية المعلمين بأبها.
وأظهرت النتائج التي توصلت لها الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في
كلية المعلمين في أبها كانت بدرجة متوسطة وأبعاده الفرعية التالية :عدم الرضا الوظيفي ،وانخفاض
مستوى المساندة اإلدارية ،وضغوط المهنة ،واالجهاد االنفعالي واإلحساسي لدى المدرس،كما أظهرت
النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير النصاب التدريسي األسبوعي على الدرجة
الكلية للمقياس ولصالح النصاب التدريسي أكثر من عشرين ساعة ،في حين لم تظهر الدراسة وجود
فروق ذات داللة إحصائية وفقاً للمتغيرات األخرى.
وأوصت الدراسة بضرورة محاولة كشف االحتراق النفسي من خالل أعراضه االولية ،والعمل على
الوقاية من تأثيراته المتتالية بإتباع خطوات تمنع حدوثه.
كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في مجال االحتراق النفسي ،وعمل دراسات مقارنة في
ضوئها.
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 -3دراسة (تميم)2011 ,
عنوان الدراسة  :العالقة بين الحتراق النفسي والذكاء النفعالي لدى العاملين في الرعاية
الجتماعية في دمشق.
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين االحتراق النفسي والذكاء االنفعالي لدى العاملين في الرعاية
االجتماعية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر المنهج األكثر مالئمة لموضوع
البحث واألهداف المرجوة منه.
وقد استخدم الباحث لتحقيق أهداف دراسته بأداتين رئيسيتين لجمع البيانات ،وهما :اختبار االحتراق
النفسي ( ،)MBIومقياس شط للذكاء االنفعالي ( ، )SEIMباإلضافة إلى سجالت و ازرة الشؤون
االجتماعية والعمل ،وقوائم العاملين في دور الرعاية االجتماعية الرسمية واألهلية في محافظة دمشق.
وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق ببعد الشعور باإلنجاز ،ورفض
العالقة الصفرية على بعدي :اإلجهاد االنفعالي ،وبعد تبلد االحساس وفقاً لمتغير الجنس لصالح
اإلناث.
كما وبينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالفروق في أبعاد االحتراق
النفسي وفق متغير عدد سنوات الخبرة ما عدا الفروق في بعد تبلد االحساس؛ حيث تنحصر الفروق
بين فئة العاملين الذين لديهم( )31-26سنة من الخبرة وبين العاملين الذين تقل خبرتهم عن 11
سنة ،لصالح العاملين األكثر خبرة.
وأوصت الدراسة بأهمية العمل على تدريب وتأهيل اختصاصيين نفسيين يقومون على رعاية العاملين
في هذه المهمة تماشياً مع الدور ذاته في المنظمات الدولية.
 -4دراسة (أبو هواش والشايب)2012 ,
عنوان الدراسة  :مستوى الحتراق النفسي لدى معلمات التربية الخاصة مقارنة بالمعلمات العاديات
في محافظات الباحة في المملكة العربية السعودية.
وهدفت الدراسة إلى معرفة مستوى االحتراق النفسي لدى معلمات التربية الخاصة مقارنة بالمعلمات
العاديات في محافظة الباحة في المملكة العربية السعودية .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )81معلمة
بواقع ( )29معلمة تربية خاصة في محافظة الباحة ،و( )52معلمة من المعلمات العاديات تم
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اختيارهن بصورة عشوائية من ( )548مدرسة من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في مدينة
الباحة .
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن معلمات التربية الخاصة يعانين من مستوى معتدل من اإلجهاد
االنفعالي ،وتبلد الشعور ،واالحتراق النفسي العام ،بينما يعانين من مستوى مرتفع من نقص الشعور
باالنجاز.
كما وكشفت النتائج عن شعور معلمات التربية الخاصة بمستوى أكبر من اإلجهاد االنفعالي ،وتبلد
المشاعر ،واالحتراق النفسي العام مقارنة بمعلمات التخصصات األخرى ،بينما يعانين درجة أقل من
نقص الشعور باإلنجاز مقارنة بمعلمات التخصصات األخرى.
وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي من شانها الوقوف على األسباب التي تخلق الشعور
باالحتراق النفسي لدى العاملين في ميدان التربية الخاصة.
ت -الدراسات األجنبية
 -1دراسة)(Risambessy et al.,2012
عنوان الدراسة :
The Influence of Transformational Leadership Style, Motivation,
Burnout towards Job Satisfaction and Employee Performance
أثر نمط القيادة التحويلية والحافز والحتراق الوظيفي على مستوى الرضا واألداء للموظفين
وهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير بعض المتغيرات كالحافز والقيادة التحويلية واالحتراق الوظيفي على
الرضا الوظيفي واألداء في مستشفى ماالنج االندونيسية ،وقد اعتمد الباحث على االستبيان كأداة
لتحقيق أهداف الدراسة ،وقد اشتملت عينة الدراسة على عدد  105من العاملين في وحدة التحليل
والتمريض واإلسعاف في المستشفى المذكور ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتأثير
القيادة واالحتراق الوظيفي وأثرها على الرضا الوظيفي لتحقيق أهداف دراسته.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن االحتراق النفسي يؤثر بشكل كبير و سلبي تجاه الرضا الوظيفي  ،حيث
أن االرتياح الذي يشعر به التمريض و المسعفين يعتمد إلى حد كبير على ظروف العمل و مكان
العمل.
كما أن االحتراق النفسي يؤثر بشكل كبير و سلبي على أداء الموظفين وأن بعض األعمال تؤثر سلباً
على مستوى األداء .
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 -2دراسة )(Garcia-Rivera et al.,2012
عنوان الدراسة :
The Impact Of Transformational Leadership In Burnout Of Nurses And
Doctors In A Public Hospital Of Mexico.
أثر القيادة التحويلية على الحتراق الوظيفي للموظفين العاملين في المستشفيات المكسيكية العامة
وهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير القيادة التحويلية على االحتراق الوظيفي للموظفين في المستشفيات
المكسيكية العامة ،وقد تكونت العينة من عدد  102موظف داخل المستشفيات موزعين بين األطباء
والممرضين.
وقد اعتمد الباحث معايير (اإلجهاد العاطفي  ،وتبدد الشخصية و انخفاض اإلنجاز شخصي )
كمعايير لالحتراق الوظيفي  ،آخذاً بعين االعتبار التركيبة السكانية للمرؤوسين والمستوى الهرمي لهم .
وقــد أظهــرت نتــائج الد ارســة أن هنــاك ارتباط ـاً عكســياً كبي ـ اًر مــع أســلوب عــدم التــدخل والتعــب العــاطفي
وانخفاض الشخصية ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بين القيـادة التحويليـة واالنجـاز ،بينمـا
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيض ارتباطه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطفي وتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الشخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية.
وأوصــت الد ارس ــة ب ــدعم هــذه الد ارس ــات وتوعي ــة المـ ـوظفين ممــا يس ــاعد ف ــي الحــد م ــن ظ ــاهرة االحتــراق
الوظيفي.
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المحور الثالث
الدراسات التي تناولت األنماط القيادية و الحتراق الوظيفي
أ -الدراسات العربية
 -1دراسة (الخفاجي)2002 ,
عنوان الدراسة  :األنماط القيادية للمدربين وعالقتها بالحتراق الوظيفي من وجهة نظر لعبي كرة
الطائرة
وهدفت الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية للمدربين من وجهة نظر الالعبين  ،وكذلك التعرف
على مستوى االحتراق النفسي لالعبين ،ومعرفة العالقة بين األنماط القيادية للمدربين و االحتراق
النفسي لالعبينفيأندية الدرجة الممتازة في العراق للكرة الطائرة.
وأظهرت النتائج أن نمط القيادة الديمقراطي يؤدي إلى وضع نفسي جيد عند الالعبين،وهو النمط السائد
عند مدربي دوري أندية الدرجة الممتازة للكرة الطائرة من وجهة نظر الالعبين ،كما وأن نمط القيادة
الفوضوي يؤدي إلى مستوى مرتفع نسبياً من االحتراق النفسي عند الالعبين ،وهو اقل األنماط القيادية
استخداماً عند مدربي الكرة الطائرة  ،وأشارت النتائج إلىأن نمط القيادة التسلطي يؤدي إلى ارتفاع
مستوى االحتراق النفسي عند الالعبين.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط حقيقية بين األنماط القيادية للمدربين ومستويات االحتراق
النفسي لالعبين وهي دالة في معناها وطبيعتها.
وأوصت الدراسة بضرورة أن يسود نمط القيادة الديمقراطي بين أوساط المدربين في عموم أندية الدرجة
الممتازة والدرجة األولى والفئات األخرى للكرة الطائرة لما له من آثار إيجابية فاعلة على الحالة النفسية
لالعبين ،كذلك فقد أوصت بضرورة غرس الروح الديمقراطية في نفوس الالعبين باعتبارهم مدربي
وقادة المستقبل.
ب -الدراسات األجنبية
 -1دراسة )(Asgari et al.,2012
عنوان الدراسة :
The study of the Relationship between the Leadership styles of managers
and Job Burnout of Technical-Vocational Education Centers Employees
in the North of Iran
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األنماط القيادية وعالقتها بالحتراق الوظيفي للمديرين في مراكز المهن التقنية بشمال إيران
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب القيادة واالحتراق الوظيفي للمديرين في مراكز المهن
التقنية التابعة لمراكز تعليم الموظفين بشمال إيران ،وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات،
وقد قام بتحليلها باستخدام البرامج اإلحصائية المختلفة ،بينما اعتمد المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق
أهداف دراسته ،وقد شمل مجتمع الدراسة كافة العاملين في المراكز المذكورة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب القيادة واالحتراق الوظيفي ،كما
وكشفت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب القيادة الموجهة نحو المهام و
االحتراق الوظيفي لدى موظفي مراكز التعليم المهنية شمال إيران ،وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود
فروقا في معدالت وجود االحتراق الوظيفي تبعاً للجنس ،والذي أورده الباحث في هذا السياق بأن نسبة
االحتراق الوظيفي لدى اإلناث تفوق الرجال تبعاً للصفات النفسية والشخصية  ،مما حذى الباحث
بضرورة االهتمام بالجوانب التثقيفية للنساء العامالت في المراكز المذكورة لتجنب االحتراق النفسي.
وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من الخبرات البشرية القيمة من كبار السن لتجنب االحتراق
الوظيفي ،وضرورة النظر في تدابير أخرى للتخلص من االحتراق الوظيفي .
ج

 -2دراسة )(Ghalenoei et al.,2013
عنوان الدراسة :
The relationship between leadership behavior and burnout among
coaches and athletes
األنماط القيادية وعالقتها بالحتراق الوظيفي لدى المدربين والرياضيين
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين السلوك القيادي واالحتراق الوظيفي لدى المدربين والرياضيين.
وقد تألفت عينة الدراسة من عدد  50سباحاً ومدرباً رياضياً من الذين شاركوا في المسابقات بين الفرق
المختلفة في محافظات إيران.
وقد استخدم الباحث الرسوم البيانية لدراسة االختالفات بين المتغيرات ،كما و استخدام معامل ارتباط
بيرسون الختبار الفرضية.
وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين القيادة االستبدادية واإلحتراق الوظيفي بين
المدربينعلى الفروع الجانبية القيادة االستبدادية  ،ولكن كانت ترتبط سلبا مع تبدد الشخصية و إيجابيا
مع انخفاض اإلنجاز الشخصي .كما وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب
القيادة من المدربين واإلحتراق الوظيفي بين الرياضيين .
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وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك الديمقراطي من
المدربين واإلحتراق الوظيفي فيما بينها.
جدول رقم ()3
ملخص الدراسات السابقة
الدراسات السابقة

محاور الدراسة
المحور األول

المحور الثاني

األنماط القيادية

اإلحتراق الوظيفي

المحور الثالث
األنماط القيادية

العربية

(مجممي( ،)2003 ،الشقحاء،)2003 ،

(الزهراني( ،)2008 ،الرافعي والقضاة،

(الجميلي( ،)2008 ،السبيل،)2003 ،

والشايب.)2012 ،

(النيرب( ،)2003 ،مغاري،)2009 ،

(رمضان( ،)1999 ،أبو مسعود،)2010 ،

(ناصر( ،)2010 ،شحادة.)2008 ،

(جرار( ،)2011 ،الجمل،)2012 ،

(الشريف( ،)2004 ،جبرة،)2005 ،

(الغبيوي( ،)2003 ،الفيفي.)2015 ،
المحلية

األجنبية

()Klee et al., 2007
()sameer, 2012
()Mohd Adi et al., 2013
()Gill et al., 2010
()Charkhabi et al., 2014
(ِ)Akan, 2014

( ،)2010تميم( ،)2011 ،أبو هواش

(حجاج.)2013 ،
(Garcia-( )Risambessy et al., 2012
)River et al., 2012
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والحتراق الوظيفي
الخفاجي ()2002

()Asgari et al., 2012
()Ghalenoi et al., 2013

التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل مراجعة الباحث لألدبيات السابقة ،تتضح أهمية العلم باألنماط القيادية لكافة المنظمات
العاملة ،السيما المستشفيات في قطاع غزة ،وكذلك اتضح من هذه األدبيات األطر العامة لظاهرة
االحتراق الوظيفي ،ويلقي الباحث الضوء على أهم نقاط االتفاق واالختالف مع هذه الدراسات ضمن
هذا التلخيص:
 -1الدراسات المتعلقة باألنماط القيادية:
وجد الباحث أن الدراسات السابقة قد اتفقت جميعها مع هذه الدراسة الحالية في تناولها لألنماط
القيادية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وهذه الدراسات هي (مجممي( ،)2003 ،الشقحاء،
( ،)2003الشريف( ،)2004 ،جبرة( ،)2005 ،الجميلي( ،)2008 ،السبيل( ،)2003 ،الغبيوي،
( ،)2003الفيفي( ،)2015 ،النيرب( ،)2003 ،مغاري( ،)2009 ،ناصر( ،)2010 ،شحادة،
Gill et ( ،)Mohd Adi et al., 2013( ،)sameer, 2012( ،)Klee et al., 2007(،)2008
.)Akan, 2014ِ( ،)Charkhabi et al., 2014( ،)al., 2010
وفيما يتعلق بأدوات الدراسة فقد اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانة
كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة باستثناء دراسة ( )Klee et al., 2007التي اقتصرت على
المقابلة كأداة لجمع البيانات.
 -2الدراسات المتعلقة بالحتراق الوظيفي
فيم ا يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت االحتراق الوظيفي ،نجد أن الدراسات السابقة قد اتفقت
جميعها مع هذه الدراسة الحالية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وهذه الدراسات هي (الزهراني،
( ،)2008الرافعي والقضاة( ،)2010 ،تميم( ،)2011 ،أبو هواش والشايب( ،)2012 ،رمضان،
( ،)1999أبو مسعود( ،)2010 ،جرار( ،)2011 ،الجمل( ،)2012 ،حجاج،)2013 ،
(.)Garcia-River et al., 2012( ،)Risambessy et al., 2012
وفيما يتعلق بأدوات الدراسة فقد اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانة
كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة .
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الستفادة من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة مجاالت هامة ،منها:
 .1إكساب الباحث سعة في االطالع فيما يتعلق باألنماط القيادية واالحتراق الوظيفي.
 .2العمل على إثراء اإلطار النظري.
 .3اإلرشاد في صياغة واعداد أداة جمع البيانات "االستبانة".
 .4التعليق على النتائج واجراء المقارنات الالزمة.
 .5االستفادة في الربط مع الدراسات السابقة في عملية التحليل اإلحصائي.
أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة :
 .1أن الدراسة سوف تبحث في العالقة بين األنماط القيادية و ظاهرة االحتراق الوظيفي من وجهة
نظر العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية – محافظات غزة بشكل خاص ،حيث لم تتناول أي
من الدراسات السابقة الموضوع ذاته (على حد علم الباحث).
 .2أن عدداً ال بأس به من الدراسات السابقة قد تحدث عن عالقة األنماط القيادية  ،ووصفها،
ونظرياتها ،وقد لوحظ أن أغلب الدراسات السابقة قد بحثت في ربط متغير األنماط القيادية
بمتغيرات أخرى مثل مستويات التمكين ،الرضا الوظيفي ،اإلبداع اإلداري مما يبرز أهمية البحث
في نطاق دراسة العالقة مع االحتراق الوظيفي.
 .3هناك ندرة (على حد علم الباحث) في عدد الدراسات العربية التي بحثت المتغيرين موضع الدراسة.
 .4تميزت هذه الدراسة بأنها أجريت على قطاع حيوي من قطاعات المجتمع الفلسطيني ،وهو القطاع
الصحي ،واستقصاء آراء األطباء العاملين فيه ،حيث يلعب هذا القطاع دو اًر هاماً في الحفاظ على
سالمة المجتمع وأفراده من األخطار.
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الفصل الرابع
اإلجراءات املنهجية للدراسة
 مقدمة
 أوالً :منهج الدراسة
 ثانياً :جمتمع الدراسة
 ثالثاً :عينة الدراسة
 رابعاً :أداة الدراسة
 خامساً :مكونات أداة الدراسة
 سادساً :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)
 سابعاً :صدق وثبات أداة الدراسة ( االستبانة)
 ثامناً :التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة
 تاسعاً :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
 عاشراً :الصعوبات اليت واجهت الباحث

الفصل الرابع
اإلجراءات المنهجية للدراسة
مقدمففففففففة
يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،السيما وأن المنهجية العلمية هي
نسق من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،وهذا النسق مرن وغير مغلق ،لذا فهو
غير منزه عن الخطأ ،إال أنه يبقى أساسياً في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أي باحث
إلنجاز وتحقيق أهداف بحثه ،كما أن المنهج العلمي يلزم الباحث بالدقة والموضوعية ،ويضمن حياده
النسبي الموضوعي بعيداً عن أهوائه وميوله الشخصي ،وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي
دون تعزيزه بآراء لها قيمتها العلمية ،والتقيد بإخضاع أي رأي للنقد ،فال رأي فوق النقد والنقاش مهما
كانت درجة الثقة فيه ،إذ ال توجد حقيقة راسخة بذاتها.
وقد استعرض الباحث في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة على عدة خطوات تمثلت في :منهج
(أسلوب) الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وخصائص عينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومجاالت الدراسة،
وصدق وصالحية أداة الدراسة وثباتها ،وأساليب التحليل اإلحصائي التي تم االعتماد عليها في تحليل
بيانات الدراسة.
أولا :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر المناهج استخداماً في دراسة الظواهر
االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة (موضوع الدراسة) ،حيث أن المنهج الوصفي التحليلي
يرتكز على وصف دقيق لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية بهدف فهم
مضمونها ،وبشكل عام يعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز
على معلومات كافية ودقيقة عن موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك من أجل
الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة
(عبيدات وآخرون ،1999 ،ص.)46
ويعطي المشوخي ( )2002تعريفا شامال للمنهج الوصفي التحليلي فيقول " :يعتمد المنهج الوصفي
التحليلي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا.
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فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح
مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى ".
وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة "األنماط القيادية وعالقتها بالحتراق الوظيفي من
وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة".
وقد اعتمدت الدراسة مصدرين أساسيين للحصول على البيانات:
 -1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث لمعالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية التي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير،
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت
المختلفة.
 -2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية
من خالل تصميم االستبانة كأداة رئيسية للد ارسة صممت خصيصاً لهذا الغرض.
ثاني ا :مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة من األطباء العاملين في المستشفيات الحكومية التابعة لو ازرة الصحة الفلسطينية
في قطاع غزة (مستشفى الشفاء ،مستشفى ناصر ،المستشفى األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى
األقصى ،مستشفى كمال عدوان ،مستشفى الدرة ،مستشفى أبو يوسف النجار ،مستشفى تل السلطان،
مستشفى الرنتيسي ،مستشفى بيت حانون ،مستشفى العيون) ،حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة المستهدف
( )1343طبيباً حسب تقرير القوى العاملة السنوي لو ازرة الصحة الفلسطينية للعام  ،2014والجدول رقم
( )4يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المحافظة والمستشفى.
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جدول رقم ()4
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المحافظة والمستشفى
المحافظة

اسم المستشفى

محافظة الشمال

محافظة غزة

محافظة الوسطى
محافظة خانيونس
محافظة رفح

عدد األطباء في المستشفى

بيت حانون

45

كمال عدوان

92

الشفاء

471

النصر

56

الدرة

37

الرنتيسي

32

العيون

27

شهداء األقصى

117

ناصر

202

غزة األوروبي

174

أبو يوسف النجار

55

تل السلطان

35
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المجموع

المصدر :تقرير القوى العاملة السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية للعام 2014
ثالث ا :عينة الدراسة
تم استخدام العينة العشوائية الطبقية ولتحقيق هذا الغرض في هذه الدراسة تم استخدام معادلة روبيرت
ماسون لتحديد حجم العينة المناسب الذي يمثل مجتمع الدراسة أفضل تمثيل ،وذلك وفق الصيغة
الموضحة أدناه.
𝑀
[(𝑆 2 × (𝑀 − 1)) ÷ 𝑝𝑞] + 1

=𝑛

حيث أن:
 :Mحجم مجتمع البحث.
 :Sقسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة على معدل الخطأ .0.05
:Pنسبة توافر الخاصية (.)0.50
 :Qالنسبة المتبقية للخاصية (.)0.50
بعد التعويض في المعادلة السابقة تم التوصل ألن حجم عينة الدراسة المناسب ( )299مستجيب من
وبناء عليه قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية من األطباء
أصل المجتمع المتاح (،)1343
ً
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العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة .والجدول رقم ( )5يوضح توزيع عينة الدراسة
حسب المحافظة والمستشفى.
جدول رقم ()5
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة والمستشفى
اسم المستشفى

المحافظة
محافظة الشمال

محافظة غزة

محافظة الوسطى
محافظة خانيونس
محافظة رفح

نصيب المستشفى من

نصيب المحافظة من

الستبانات

الستبانات

بيت حانون

10

كمال عدوان

20

الشفاء

105

النصر

12

الدرة

8

الرنتيسي

7

العيون

7

شهداء األقصى

26

ناصر

45

غزة األوروبي

39

أبو يوسف النجار

12

تل السلطان

8
299

المجموع

30

139

26
84
20
299

بناء على ما سبق وقبل توزيع االستبانات بالكامل تم جمع بيانات من عينة تجريبية بحجم ( )30مفردة
ً
بشكل عشوائي بغرض التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة ،وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة
تم توزيع االستبانات على الحجم الكلي لعينة الدراسة ،وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد
االستبانات التي تم توزيعها ،تم استرداد ( )278استبانة صالحة للتحليل من أصل عينة الدراسة
( )299استبانة ،ويتضح من ذلك بأن نسبة االسترداد الكلية بلغت ( ،)%93كما يالحظ وجود نسبة
استرداد تامة ( )%100في كل من مستشفى بيت حانون ،مستشفى كمال عدوان ،مستشفى الدرة،
مستشفى الرنتيسي ،مستشفى العيون ،مستشفى شهداء األقصى ،مستشفى أبو يوسف النجار،
ومستشفى تل السلطان ،في حين بلغت نسبة االسترداد في مجمع الشفاء الطبي ( ،)%92وفي
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مستشفى النصر ( ،)%83بينما في مستشفى ناصر ( ،)%84في حين بلغت نسبة االسترداد في
مستشفى غزة األوروبي (.)%90
الجدول رقم ( )6يوضح حجم العينة الموزعة في كل مستشفى وعدد االستبانات المستردة ونسبة
االسترداد حسب المحافظة والمستشفى.
جدول رقم ()6
حجم العينة الموزعة وعدد االستبانات المستردة ونسبة االسترداد
المحافظة

اسم المستشفى

الموزع

المسترد

بيت حانون

10

10

%100

كمال عدوان

20

20

%100

الشفاء

105

97

%92

النصر

12

10

%83

الدرة

8

8

%100

الرنتيسي

7

7

%100

العيون

7

7

%100

شهداء األقصى

26

26

%100

ناصر

45

38

%84

غزة األوروبي

39

35

%90

أبو يوسف النجار

12

12

%100

تل السلطان

8

8

%100

299

278

%93

محافظة الشمال

محافظة غزة

محافظة الوسطى
محافظة خانيونس
محافظة رفح

نسبة

المجموع

السترداد

رابع ا :أداة الدراسة (الستبانة)
قام الباحث بإعداد استبانة لدراسة األنماط القيادية وعالقتها باالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة ،وذلك من خالل إتباع الخطوات التالية:
 .1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة
فقراتها.
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 .2تم إعداد مسودة أولية لالستبانة من أجل تقييمها وعرضها على المشرفين وأخذ آراءهم حول
صالحية االستبانة لهذه الدراسة ،ومدى مالئمة فقرات االستبانة ومتغيراتها لقياس ما وضعت لقياسه
وقدرتها على التعبير عن مضمون الدراسة.
 .3إعادة ترتيب مجاالت وأبعاد االستبانة واعادة صياغة فقراتها وفق التعديالت التي أبداها المشرفون.
 .4تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وعرضها على عدد من المحكمين المتخصصين و ذوي
الخبرة الذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم ،والملحق رقم ( )2يبين أسماء
أعضاء لجنة التحكيم.
 .5في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حذف واضافة لتستقر االستبانة في
صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)1
خامسا :مكونات أداة الدراسة (الستبانة)
تكونت االستبانة من قسمين رئيسيين ،يتمثل القسم األول:بالبيانات الشخصية ألفراد العينة والتي
تمثلت في (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤهل العلمي،مكان العمل ،عدد سنوات الخبرة) ،أما
القسم الثاني :يعبر عن متغيرات الدراسة من خالل المجاالت واألبعاد المكونة لالستبانة ويشمل هذا
القسم على ( )67فقرة منها ( )23فقرة تعبر عن المتغير التابع (االحتراق الوظيفي) ،و( )44فقرة تعبر
عن المتغير المستقل (األنماط القيادية) بأبعاده المختلفة ،والجدول رقم ( )7أدناه يوضح ذلك.
جدول رقم ()7
يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المجالت واألبعاد المكونة لها
المجال
األنماط القيادية
(المتغير المستقل)

البعد

عدد الفقرات

نمط القيادة األوتوقراطي

15

نمط القيادة الديمقراطي

15

نمط القيادة الحر

14

االحتراق الوظيفي (المتغير التابع)

23

مجموع الفقرات

67
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سادسا :تصحيح أداة الدراسة (الستبانة):
استخدم الباحث تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث
تعرض فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها
وتُعطى فيه اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة اإلجابة على الفقرة ،كما هو موضح بالجدول رقم (.)8
جدول رقم()8
تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

حيث يتضح من الجدول رقم ( )8أعاله بأن الفقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة (،)5
والفقرة التي يتم الموافقة عليها تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد تأخذ
الدرجة ( ،)3في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها غير موافق تأخذ الدرجة ( ،)2وكذلك الفقرة
التي يجاب عليها غير موافق بشدة تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من
الفقرات وكل بعد من األبعاد وكل مجال من مجاالت ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط
الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول رقم ( )9أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لخمس مستويات
(منخفض جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدول رقم ()9
مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجالت الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جدا

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جدا

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

 1.80إلى 2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر من 4.20

الوزن النسبي

أقل من %36

 %36إلى %51.9

 %52إلى %67.9

 %68إلى %83.9

أكبر من %84

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود درجة منخفضة
جداً من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم الموافقة ،أما
المتوسطات التي تتراوح بين( )2.59-1.80فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى
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درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد والمجاالت ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين
( )3.39-2.60فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو
البعد أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين ( )4.19-3.40تدل على وجود درجة
مرتفعة من الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن ( )4.20تدل على وجود درجة
مرتفعة جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في
تصحيح أداة الدراسة.
سابعا :صدق وثبات أداة الدراسة (الستبانة):

 -1صدق أداة الدراسة:
تــم التحقــق مــن صــدق أداة الد ارســة وثباتهــا مــن خــالل تطبيــق االســتبانة علــى عينــة تجريبيــة مكونــة مــن
( )30مفــردة ،وتــم إتبــاع الطــرق الموضــحة فيمــا يلــي للتأكــد مــن صــدق االســتبانة وثباتهــا ،والتحقــق مــن
صالحيتها للتطبيق على جميع أفراد عينة الدراسة.
أ -الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهري):
يستخدم أسلوب الصدق الظاهري ،بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض
البحث ،ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والمختصين
بالموضوع قيد البحث ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كل فقرة من فقرات
االستبانة ومدى ومالءمتها لقياس ما وضعت لقياسيه ووصف الموضوع الذي أعدت من أجل البحث
فيه ،كما يطلب منهم إبداء وجهة النظر فيما تحتويه أداة الدراسة وادخال التعديالت الالزمة والتي
يرونها من وجهة نظرهم ،وبعد عرضها قام الباحث باألخذ بهذه التعديالت واعادة صياغة االستبانة في
ضوء هذه المالحظات قدمها السادة المحكمون ،حيث أخذت االستبانة شكلها النهائي وهو موضح في
ملحق رقم (.)1

ب -صدق األبعاد الفرعية (الصدق البنائي):
يتم التأكد من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية ،ويتم ذلك من خالل حساب
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة واألبعاد والمجاالت الفرعية المكونة لها ،حيث تشير النتائج
الموضحة بالجدول رقم ( )10أن معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية للمجال األول تراوحت
بين ( )0.369وذلك لبعد "نمط القيادة األوتوقراطي" ،و ( )0.598وذلك لبعد "نمط القيادة الحر".
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وعلى مستوى المجاالت ككل بلغ معامل ارتباط المجال األول "األنماط القيادية السائدة في
المستشفى" بالدرجة الكلية لالستبانة ( ،)0.724بينما بلغ معامل ارتباط المجال الثاني "الحتراق
الوظيفي" بالدرجة الكلية لالستبانة ( ،)0.648وكانت جميع معامالت االرتباط (الصدق) ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05ويشير ذلك لوجود درجة جيدة من صدق األبعاد الفرعية والمجاالت
الرئيسية للبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة.
جدول رقم ()10
معامالت الرتباط (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجالت واألبعاد الفرعية
عدد

معامل

مستوى

الفقرات

الرتباط

الدللة

نمط القيادة األوتوقراطي

15

*0.369

0.041

نمط القيادة الديمقراطي

15

*0.377

0.036

نمط القيادة الحر

14

*0.598

0.000

44

*0.724

0.000

23

*0.648

0.000

المجال

المجال األول

البعد

أبعاد المجال ككل (األنماط القيادية السائدة في المستشفى)
المجال الثاني

الحتراق الوظيفي
*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

ج -صدق التساق الداخلي:
يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المجال الذي تنتمي إليه
هذه الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو المجال الذي تنتمي إليه ،وذلك بهدف التحقق من مدى صدق
االستبانة ككل ،وف يما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب
األبعاد والمجاالت التي تتكون منها.
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جدول رقم ()11
معامالت صدق التساق الداخلي لفقرات البعد األول "نمط القيادة األوتوقراطي"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

1

يكثر من األوامر لتوجيه المرؤوسين

*0.743

0.000

2

يتقيد حرفي ا بالتعليمات الواردة من الوزارة
يتمسك برأيه دون موضوعية ودون إبداء لألسباب والمبررات

*0.617

0.000

*0.840

0.000

4

يهدد المرؤوسين بالتقارير والعقوبات

*0.817

0.000

5

يقلل من أهمية اقتراحات المرؤوسين

*0.918

0.000

6

يوجه المرؤوسين بصيغة األمر

*0.850

0.000

7
8

يعتبر كل من يخالفه من المرؤوسين متحدي ا لسلطته

*0.881

0.000

يلقي باللوم كله على مرؤوسيه في حالة ضعف العمل

*0.816

0.000

9

يبقى بعيدا عن المشاركة الجتماعية للمرؤوسين

*0.781

0.000

يتصرف دون استشارة العاملين

*0.838

0.000

*0.848

0.000

12

كاف من تحمل المسئولية
ل يعتبر المرؤوسين على قدر ٍ

*0.906

0.000

13

يقمع المرؤوسين عند التعبير عما يجول بخاطرهم من أفكار

*0.880

0.000

14

يميل إلى تركيز جميع السلطات في يده

*0.888

0.000

15

ينفرد في اتخاذ القرار

*0.870

0.000

رقم

3

10
11

الفقرة

يعتبر المناقشة وتبادل اآلراء مضيعة للوقت

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )11بأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعداألول "نمط القيادة
األوتوقراطي" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق الداخلي لفقرات المجال بين ( )0.617للفقرة الثانية التي تنص على "يتقيد حرفي ا بالتعليمات
الواردة من الوزارة"و ( )0.918للفقرةالخامسة التي تنص على "يقلل من أهمية اقتراحات المرؤوسين".
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جدول رقم ()12
معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعدالثاني "نمط القيادة الديمقراطي"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

1

ينسق جهود العمل بين األقسام

*0.586

0.001

2

يخطط للعمل بالتعاون مع المرؤوسين

*0.747

0.000

3

يفوض المرؤوسين بأعمال تتفق مع قدراتهم

*0.702

0.000

4

يشجع المرؤوسين على البتكار واإلبداع

*0.684

0.000

5

يسمح للمرؤوسين التصال به بطريقة سهله

*0.782

0.000

6

يتعاون مع المرؤوسين إلنجاز العمل

*0.809

0.000

7

يهتم بمقترحات المرؤوسين لتطوير العمل

*0.887

0.000

8

يجعل نظام العمل مرن ا استجابة للتغيرات

*0.891

0.000

9

يشجع المناقشة الجماعية ألساليب العمل

*0.942

0.000

10

يبادر بتفويض بعض صالحياته

*0.860

0.000

11

يتعامل مع المرؤوسين باحترام

*0.756

0.000

12

يشارك في المناسبات الجتماعية التي تخص المرؤوسين

*0.557

0.001

13

ينتهج العمل بأسلوب الفريق

*0.789

0.000

14

يشارك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار

*0.877

0.000

15

يتقبل التغذية الراجعة من المرؤوسين بصدر رحب

*0.808

0.000

الفقرة

رقم

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )12بأن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعدالثاني "نمط القيادة
الديمقراطي" جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.557للفقرة الثانية عشر التي تنص على "يشارك في المناسبات
الجتماعية التي تخص المرؤوسين" و ( )0.942للفقرة التاسعةالتي تنص على "يشجع المناقشة
الجماعية ألساليب العمل".
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جدول رقم ()13
معامالت صدق التساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "نمط القيادة الحر"
معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

1

يترك للمرؤوسين حرية إتباع اإلجراءات التي يرونها مناسبة إلنجاز العمل

*0.665

0.000

2

يعطي للمرؤوسين الحرية في ممارسة السلطة

*0.806

0.000

3

يعتمد على المرؤوسين كلي ا في تحقيق األهداف دون توجيه منه

*0.719

0.000

4

يترك للمرؤوسين الحرية في وضع الحلول للمشكالت التي تواجههم

*0.700

0.000

5

يعطي للمرؤوسين الحرية لممارسة أعمالهم بالطريقة التي يفضلونها

*0.748

0.000

6

ينفرد كل مرؤوس برأيه الشخصي في تنفيذ العمل

*0.650

0.000

7

يمنح سلطاته اإلدارية لجميع المرؤوسين

*0.572

0.000

8

يوافق على األساليب التي يتبعها المرؤوسين في انجاز أعمالهم

*0.758

0.000

9

يعطي للمرؤوسين الستقاللية في انجاز المهام التي توكل إليهم

*0.669

0.000

10

يعطي المرؤوسين الحرية في تحديد أهدافهم دون مشاركتهم

*0.591

0.000

11

يتساهل مع المرؤوسين المقصرين في أعمالهم

*0.708

0.000

12

يتهرب من المسئولية في المواقف الحرجة

*0.562

0.001

13

يتردد كثي ار في اتخاذ الق اررات اإلدارية

*0.808

0.000

14

يترك للمرؤوسين اختيار المسئوليات التي تتناسب مع رغباتهم

*0.638

0.0000

الفقرة

رقم

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول رقم ( )13بأن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث
"نمط القيادة الحر" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.562للفقرة الثانية عشر التي تنص على "يتهرب من المسئولية في
المواقف الحرجة" و ( )0.808للفقرة الثالثة عشر التي تنص على "يتهرب من المسئولية في المواقف
الحرجة".
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جدول رقم ()14
معامالت صدق التساق الداخلي لفقرات المجال الثاني "الحتراق الوظيفي"
رقم

معامل

الفقرة

الرتباط

مستوى الدللة

1
2

أشعر إنني مستنزف عاطفيا نتيجة لممارسة مهنتي
أشعر أن طاقتي قد استنزفت مع نهاية يوم عملي

3

أشعر بالضيق والقلق عندما أستيقظ من النوم لمواجهة يوم عمل جديد

*0.682

4

أشعر أن التعامل مع المراجعين طوال اليوم يسبب لي اإلجهاد والتعب

*0.708

0.000

5

أشعر بالضجر والملل نتيجة ممارسة عملي

*0.810

0.000

6
7

أشعر أنني أبذل جهدا كبي ار عند ممارستي لعملي

*0.605

0.000

أشعر باإلحباط بسبب عملي

*0.738

0.000

8
9

التعامل مع الناس يسبب لي ضغوط ا شديدة

*0.798

0.000

أشعر أن حياتي أصبحت بال معنى نتيجة ممارستي لمهنتي

*0.750

0.000

10
11

أشعر إنني أحترق نفسي ا بسبب ممارستي للعمل في هذه المهنة

*0.844

0.000

أتعرض لضغوط شديدة بسبب عملي المباشر مع اآلخرين

*0.775

0.000

12

أشعر بالجمود في التعامل مع فئات المراجعين

*0.799

0.000

13

أصبحت أكثر قساوة مع الناس منذ ممارسة مهنتي

أشعر بالنزعاج والقلق لن هذه المهنة زادت سلبية عواطفي وتبلد مشاعري

*0.812

0.000

*0.868

0.000

15

أشعر بعدم الكتراث لما يحدث مع اآلخرين

*0.635

0.000

16

أشعر بعدم بالراحة والسعادة نتيجة لممارسة مهنتي

*0.790

0.000

17

أشعر بعدم تفهم مشاعر المراجعين تجاه مهنتي بسهولة

*0.662

0.000

18

أشعر أنني لم أنجز أشياء كثيرة ذات قيمة وأهمية في مهنتي

*0.501

0.004

19

أتعامل بعنف مع المشاكل النفعالية والعاطفية أثناء ممارستي لمهنتي

*0.803

0.000

20

أشعر بعدم القدرة على خلق أجواء نفسية مريحة وسهلة مع المراجعين

*0.548

0.001

21

أشعر بأنني ل أجد السعادة في العمل مع العاملين معي في نفس المهنة

*0.724

0.000

22

أشعر بعدم تعاملي بفعالية عالية مع مشاكل المراجعين

*0.657

0.000

23

أشعر إنني ل أؤثر إيجابي ا في حياة اآلخرين

*0.675

0.000

14

*0.658

0.000

*0.555

0.001
0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )14بأن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني
"الحتراق الوظيفي" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت صدق
االتساق لفقرات البعد بين ( )0.501للفقرة الثامنة عشر التي تنص على "أشعر أنني لم أنجز أشياء
كثيرة ذات قيمة وأهمية في مهنتي" و ( )0.868للفقرة الرابعة عشر التي تنص على "أشعر بالنزعاج
والقلق لن هذه المهنة زادت سلبية عواطفي وتبلد مشاعري".
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 -2ثبات أداة الدراسة:
إنه لمن الضروري جداً استخدام مقاييس دقيقة وثابتة في مجال البحوث الميدانية التي تعتمد على
االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،الن المقاييس غير الثابتة ال تعطي صورة صادقة عن الوضع
الراهن (موضوع االهتمام) ،أي أن نتائج المقاييس غير الثابتة ال تساعد الباحث على الوقوف على
حقيقة الظاهرة التي يدرسها ،مما يجعله عاج اًز عن اتخاذ أي قرار مناسب حيال النتائج التي توصل
لها ،والثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على
عينة البحث ،بمعنى أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة الدراسة يجب أال
تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة يمكن
وصف الثبات بأنه ضمان الحصول على نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة على نفس
المجموعة من األفراد ،وهذا يعني قلة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية على نتائج األداة (حسن،
 ،2006ص.)2
ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالعديد من طرق حساب ثبات أداة
الدراسة ،وفي هذه الدراسة اعتمد الباحث على الطرق التالية في حساب الثبات:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك من خالل تجزئة الفقرات المراد
قياس الثبات لها إلى نصفين ،النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف الثاني يضم الفقرات
الزوجية ،ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين (حسن ،2006 ،ص ،)6ومن ثم يتم تعديله
باستخدام معادلة سبيرمان بروان ( ،)Spearman-Brownوالجدول رقم ( )15يوضح نتيجة ذلك.
جدول رقم ()15
ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
معامل الرتباط قبل

معامل الرتباط بعد

التعديل

التعديل

نمط القيادة األوتوقراطي

15

0.970

0.985

نمط القيادة الديمقراطي

15

0.955

0.977

نمط القيادة الحر

14

0.888

0.940

44

0.958

0.979

23

0.924

0.961

67

0.941

0.970

المجال

المجال األول

عدد الفقرات

البعد

أبعاد المجال ككل (األنماط القيادية السائدة في المستشفى)
المجال الثاني

الحتراق الوظيفي
الستبانة ككل
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يالحظ من خالل الجدول ( )15بأن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة سبيرمان براون للتجزئة
النصفية للمجال األول "األنماط القيادية السائدة في المستشفى" بلغ ( ،)0.979كما بلغ ()0.961
لفقرات المجال الثاني "الحتراق الوظيفي" ،بينما تراوحت معامالت االرتباط المعدلة لألبعاد الفرعية
للمجال األول بين ( )0.940لبعد "نمط القيادة الحر" ،و ( )0.985لبعد "نمط القيادة األوتوقراطي"،
وبشكل عام نالحظ أن معامل سبيرمان بروان المعدل لالستبانة ككل بلغ ( ،)0.970ونستنتج من
خالل ذلك أن جميع معامالت االرتباط المعدلة مرتفعة جداً مما يدلل على وجود درجة عالية من
الثبات في البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد عينة الدارسة فيما يتعلق باألنماط القيادية
وعالقتها باالحتراق الوظيفي في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة.
ب -طريقة ألفاكرونباخ:
تعتمد هذه الطريقة على االتساق في إجابات األفراد على فقرات المقياس ،وعندما يكون المقياس
متجانساً فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها المقياس ،ويتم حساب معامالت
الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام طريقة ألفاكرونباخ (محمد حسن ،2011 ،ص،)516
والجدول رقم ( )16أدناه يوضح نتائج حساب معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات.
جدول رقم ()16
ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
المجال
المجال األول

عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

البعد
نمط القيادة األوتوقراطي

15

0.970

نمط القيادة الديمقراطي

15

0.958

نمط القيادة الحر

14

0.912

44

0.916

23

0.955

67

0.892

أبعاد المجال ككل (األنماط القيادية السائدة في المستشفى)
المجال الثاني

الحتراق الوظيفي
الستبانة ككل

يتضح من خالل الجدول ( )16السابق أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكل
عام لجميع أبعاد ومجاالت االستبانة ،حيث على مستوى أبعاد األنماط القيادية نجد أن معامالت
الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بين ( )0.912للبعد الثالث "نمط القيادة الحر" و ( )0.970للبعد
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األول"نمط القيادة األوتوقراطي" ,وعلى مستوى المجاالت نجد أن معامل الثبات للمجال األول "األنماط
القيادية "بلغ ( ،)0.916كما بلغ معامل الثبات للمجال الثاني "الحتراق الوظيفي"( ،)0.955وبشكل
عام نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بلغ ( ،)0.892وتشير جميع النتائج
السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة ،وعليه يمكن
االعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.
ثامن ا :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول االختبارات
المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية (،)Non Parametric Tests
ويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات
اإلحصائية عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق
شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن
( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجمها عن ( )30مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي
وذلك وفقاً لما تقره نظرية النهاية المركزية (ربيع،2007،ص.)111
كما توصل )2010( Geoff Normanإلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس
ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر عن البيانات تتبع
التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسببين السابق ذكرهم
دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
تاسع ا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical
 )Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات التي تم الحصول
عليها من خالل أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يلي أهم األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية
التي تم استخدامها في معالجة بيانات هذه الدراسة:
 .1معامل ارتباط سبيرمان بروان) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .2معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
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 .3الوسط الحسابي ( )Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة
على الفقرات واألبعاد والمجاالت الرئيسة لالستبانة.
 .4االنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات
الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المجاالت الرئيسة ،فكلما
اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.
 .5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومجاالت
االستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية.
 .6معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.
 .7اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفروق في استجابات أفراد العينة
على متغيرات الدراسة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية التي تشمل على مجموعتين فقط كالجنس
(ذكور ،واناث).
 .8تحليل التباين األحادي ( :)one way ANOVAالختبار الفروق في استجابات أفراد العينة
على متغيرات الدراسة ويستخدم للمقارنة بين أكثر من مجموعتين.
 .9اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDللمقارنات المتعددة بين فئات المتغيرات الديمغرافية التي تشمل
على أكثر من فئتين لتحديد مصدر الفروق في االستجابات على متغيرات الدراسة ويستخدم
بعد التأكد من وجود فروق
عاش ار :الصعوبات التي واجهت الباحث
لقد وجد الباحث خالل مسيرته في دراسة العالقة بين المتغيرين عدداً من الصعوبات التي ألقت
بظاللها على سير عملية البحث  ،وقد كانت هذه الصعوبات على النحو التالي:
 -1االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ،والذي أدى إلى زيادة وقت وجهد إتمام هذه الدراسة.

 -2الحرب الصهيونية على قطاع غزة والتي أدت إلى نيلها من اإلطار النظري للدراسة بأكمله
عند قصف منزلي كلياً ،حيث تم حرقه بالكامل مع كافة األدوات المساعدة ،مما حذى بالباحث
إلى إعادة البحث والصياغة ألدبيات اإلطار النظري الخاص بالدراسة من بدايته.

 -3عدم تعاون بعض أفراد عينة الدراسة من األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية –
محافظات غزة بشكل كلي من حيث قبول تعبئة االستبانة.
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 -4صعوبة جمع أداة الدراسة (االستبانة) كونها امتدت إلى مناطق جغرافية واسعة في قطاع

غزة ،وكذلك انشغال بعض األطباء في ممارسة أعمالهم كااللتزام بمواعيد العمليات واالستقبال

والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.

 -5ندرة المراجع الخاصة بالمتغير التابع والمتمثل في االحتراق الوظيفي ،مما استدعى االستعانة
بالدراسات السابقة من أبحاث ومقاالت في هذا السياق.

 -6الصعوبة في ربط النتائج المتعلقة بعالقة متغير األنماط القيادية موضع الدراسة باالحتراق
الوظيفي مع دراسات أخرى نظ اًر لندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين المتغيرين .
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات وتفسري ومناقشة النتائج
 مقدمة
 أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق اخلصائص والسمات الشخصية
 ثانياً :نتائج حتليل جماالت وأبعاد الدراسة
 ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

مقدمة:
في هذا الفصل يستعرض الباحث تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة
على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل اإلجراءات
اإلحصائية التحليلية ،كما وتم وصف عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية ،وكذلك تم إجراء
المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد ومجاالت
الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج
الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
أولا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
 .1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
يوضح الجدول رقم ( )17توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ،حيث نالحظ أن غالبية أفراد عينة
الدراسة هم من الذكور بنسبة ( )%91بواقع ( )253طبيب ،بينما بلغت النسبة المتبقية ( )%9من
اإلناث بواقع ( )25طبيبة ،وذلك يجعلنا نقول بأن عينة الدراسة يغلب عليها الطابع الذكوري ،حيث
يعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة الوظيفة التي يؤديها الطبيب داخل المستشفى تتطلب العنصر
الذكوري لما يتركز بها من أعباء ومتطلبات ترتبط بالعنصر الذكوري الكبير داخل المجتمع الفلسطيني.
ويتفق ذلك مع اإلحصائيات التي صدرت عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ضمن النتائج
األساسية لمسح القوى العاملة في قطاع غزة من خالل تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء والصادر في
يوليو  2014في اليوم العالمي للسكان والتي تؤكد على وجود فجوة كبيرة بين نسبة مشاركة الذكور
واإلناث

في

العمل

تحسم

بقوة

لصالح

العنصر

الذكوري

في

المجتمع

(.)www.pcbs.gov.ps
جدول رقم ()17
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة

ذكر

253

%91.0

أنثى

25

%9.0

المجموع

278

%100.0
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الفلسطيني

 .2توزيع عينة الدراسة حسب العمر
يوضح الجدول رقم ( )18توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر ،حيث يتضح أن ( )%47.1من
إجمالي عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين  40إلى أقل من 50عام بواقع ( )131طبيب ،بينما بلغت
نسبة ( )%28.8من إجمالي العينة تتراوح أعمارهم من  30إلى أقل من  40عام بواقع ()80
طبيب،في حين بلغت نسبة ( )%12.6من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين  20إلى أقل من 30
عام بواقع ( )35طبيب ،والنسبة الباقية من إجمالي عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن  50عام حيث
بلغت النسبة ()%11.5من بواقع ( )32طبيب.
ويتضح من ذلك أن األطباء الذين تتراوح أعمارهم بين  50-40عاماً قد احتلت المرتبة األولى من
عينة الدراسة بواقع ( )131طبيباً ما نسبته ( )%47.1من إجمالي عينة الدراسة،ويعزو الباحث إرتفاع
نسبة هذه الفئة من األطباء إلى أنه ومنذ تعيين هذه الفئة سواء على درجة البكالوريوس أو الماجستير
أو الدبلوم المتخصص أو الدكتوراة ومع مرور سنوات الخبرة فإنهم يكونوا قد وصلوا إلى هذه الفئة
العمرية.
كما ويمكن القول أن في ذلك داللة واضحة على أن و ازرة الصحة تضمن بين طيات مستشفياتها عدداً
من الخبرات ،ومن يمتلكون جانباً كبي اًر من المعرفة في وظيفتهم ،وهذا من شأنه أن يكون عامالً مهماً
لتحقيق الجودة الشاملة في الخدمات التي تقدمها و ازرة الصحة عبر المستشفيات التابعة لها.
جدول رقم ()18
توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة

من  20إلى أقل من  30عام

35

%12.6

من  30إلى أقل من  40عام

80

%28.8

من  40إلى أقل من  50عام

131

%47.1

 50عام فأكثر

32

%11.5

المجموع

278

%100.0
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 .3توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الجتماعية
يوضح الجدول رقم ( )19توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية ،حيث نالحظ أن غالبية
أفراد العينة متزوجون بنسبة ( )%89.6بواقع ( )249طبيب ،بينما بلغت نسبة( )%9من أفراد العينة
غير متزوجين بواقع ( )25طبيب ،في حين بلغت نسبة ( )%0.7من عينة الدراسة هم من فئة
المطلقين واألرامل بواقع طبيبين لكل فئة.
ويعزو الباحث االرتفاع في نسبة المتزوجون ضمن عينة الدراسة إلى أن طبيعة المجتمعات البشرية
تبحث عن االستقرار االجتماعي فور الحصول على عمل يضمن لها دخالً مناسباً تستطيع من خالله
العيش بكرامة.
جدول رقم ()19
توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الجتماعية
الحالة الجتماعية

العدد

النسبة

متزوج

249

%89.6

أعزب

25

%9.0

مطلق

2

%0.7

أرمل

2

%0.7

المجموع

278

%100.0

 .4توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
يوضح الجدول رقم ( )20توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ،حيث نالحظ بأن معظم
أفراد عينة الدراسة يحملون درجة "الماجستير (أخصائي ")Bبنسبة ( )%41.7بواقع ( )116طبيب،
يليهم حاملي درجة "البكالوريوس" بنسبة ( )%32.4بواقع ( )90طبيب ،بينما بلغت نسبة حاملي درجة
"الدكتوراه (أخصائي )%18.3( ")Aبواقع ( )51طبيب ،في حين بلغت النسبة األقل ( )%7.6لحاملي
درجة "الدبلوم" وذلك بواقع ( )21طبيب.
ويعزو الباحث النسبة المرتفعة لحملة الماجستير "أخصائي  "Bضمن عينة الدراسة بواقع ( )116أي
ما نسبته ( )%41.7من العينة إلى أن قوانين االختيار والتعيين ضمن هذه الوظيفة تتطلب بالدرجة
األولى حملة الماجستير التخصصية ،كما أن طبيعة المهنة تتطلب مؤهالت عليا ،مما حذى باألطباء
بالتوجه إلى إكمال مسيرتهم التعليمية والعمل على تطوير ذواتهم باستمرار.
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ويمكن القول أن و ازرة الصحة من خالل ذلك فهي تولي اهتماماً بالغاً في توفير فريق عمل متخصص
في مجاالته العملية ،يستطيع أن يؤدي رسالة الو ازرة بما يتفق مع متطلبات الهدف األسمى لها.
جدول رقم ()20
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة

دكتوراه (أخصائي)A

51

%18.3

ماجستير (أخصائي)B

116

%41.7

دبلوم (أخصائي)C

21

%7.6

بكالوريوس

90

%32.4

المجموع

278

%100.0

 .5توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل
يوضح الجدول رقم ( )21توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان العمل ،حيث نالحظ بأن
نسبة( )%34.9من عينة الدراسة يعملون في مستشفى الشفاء بواقع ( )97طبيب ،وأن نسبة
( )%13.7من أفراد العينة يعملون في مستشفى ناصر بواقع ( )38طبيب ،بينما بلغت نسبة ()%2.9
من إجمالي العينة يعملون في مستشفى الدرة ومستشفى تل السلطان وذلك بواقع ( )8أطباء ،في حين
بلغت النسبة األقل من إجمالي العينة يعملون في مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون بنسبة
()%2.5بواقع ( )7أطباء.
ويعزو الباحث النسبة المرتفعة ألعداد المبحوثين في مستشفى الشفاء "مجمع الشفاء الطبي" بواقع
( )97أي ما نسبته ( )%13.7إلى أن هذا المستشفى يقع في منطقة تنتصف قطاع غزة من حيث
الكثافة السكانية المرتفعة ،مما استدعى و ازرة الصحة الفلسطينية العمل على توفير طاقم طبي يستطيع
اإليفاء بمتطلبات هذه الزيادة في اعداد المتلقين للخدمة ،كما ويضاف إلى ذلك بأنه من أكبر
المستشفيات العاملة في القطاع  ،وما يحتويه من أعداد كبيرة من الطواقم الطبية العاملة فيه.
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جدول رقم ()21
توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل (المستشفيات)
مكان العمل

العدد

النسبة

مستشفى الشفاء

97

%34.9

مستشفى ناصر

38

%13.7

مستشفى األوروبي

35

%12.6

مستشفى النصر

10

%3.6

مستشفى األقصى

26

%9.4

مستشفى كمال عدوان

20

%7.2

مستشفى الدرة

8

%2.9

مستشفى أبو يوسف النجار

12

%4.3

مستشفى تل السلطان

8

%2.9

مستشفى الرنتيسي

7

%2.5

مستشفى بيت حانون

10

%3.6

مستشفى العيون

7

%2.5

المجموع

278

%100.0

 .6توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة
يوضح الجدول رقم ( )22توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة ،حيث نالحظ بأن نسبة
( )%31.7من عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  5إلى أقل من  10سنوات بواقع ()88
طبيب )%28.8( ،من العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  10إلى أقل من  15سنة بواقع ()80
طبيب ،بينما بلغت نسبة ( )%24.5من إجمالي العينة سنوات خبرتهم تزيد عن  15سنة وذلك بواقع
( )68طبيب ،في حين بلغت النسبة األقل من إجمالي عينة الدراسة سنوات خبرتهم تقل عن  5سنوات
وذلك بنسبة ( )%15.1بواقع ( )42طبيب.
ويعزو الباحث النسبة المرتفعة ألفراد العينة ذات الخبرة الواقعة من  5إلى أقل من  15سنة والتي
كانت بواقع ( )168أي ما نسبته ( )%60.5بأنها تعكس حالة االنقسام السياسي الذي ألقى بظالله
على الخدمات الصحية في قطاع غزة ،وقد أدت هذه الحالة إلى قيام الحكومة في قطاع غزة بالعمل
على رأب الصدع في الفجوة التي خلفها غياب الموظفين من خالل العمل على إحالل أطباء جدد
وتعيينهم لتقديم الخدمات الصحية وهم دون سابق خبرة كما اتضح في نتائج الدراسة ،كما ويمكن
القول وعلى الجانب اآلخر أن طبيعة األعمال الصحية في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة
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والمواقف الطارئة والتخفيف من آثارها هي مستمرة في ضوء األوضاع االستثنائية التي يمر بها قطاع
غزة ،والتي تتطلب العمل الدؤوب مهما اختلفت سنوات الخبرة.
جدول رقم ()22
توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

العدد

النسبة

أقل من  5سنوات

42

%15.1

من  5إلى أقل من  10سنوات

88

%31.7

من  10إلى أقل من  15سنة

80

%28.8

 15سنة فأكثر

68

%24.5

المجموع

278

%100.0

ثانيا :نتائج تحليل مجالت وأبعاد الدراسة.
أ .تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول (المتغير المستقل) "األنماط القيادية".
 .1النتائج المتعلقة بالبعد األول "النمط القيادة األوتوقراطي".
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "نمط القيادة األوتوقراطي" الذي

يندرج تحت المجال األول "األنماط القيادية السائدة في المستشفى" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي

واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام
واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة
على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (One Sample T-

 ،)Testوالجدول رقم ( )23يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ()23
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "نمط القيادة األوتوقراطي"
النسبي

اختبار t

المتوسط

النحراف

الدللة
sig

الترتيب

م

الفقرة

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

مستوى

-1

يكثر من األوامر لتوجيه المرؤوسين

3.45

1.10

69%

6.71

0.000

2

-2
-3

يتقيد حرفي ا بالتعليمات الواردة من الوزارة

3.61

1.09

72%

9.27

0.000

1

يتمسك برأيه دون موضوعية ودون إبداء لألسباب والمبررات

3.04

1.23

61%

0.60

0.551

7

-4

يهدد المرؤوسين بالتقارير والعقوبات

2.91

1.26

58%

-1.11

0.269

11

-5

يقلل من أهمية اقتراحات المرؤوسين

2.97

1.20

59%

-0.36

0.723

9

-6

يوجه المرؤوسين بصيغة األمر

2.99

1.18

60%

-0.10

0.917

8

-7

يعتبر كل من يخالفه من المرؤوسين متحديا لسلطته

3.09

1.23

62%

1.23

0.219

5

3.19

1.15

64%

2.80

0.005

3

-8

يلقي باللوم كله على مرؤوسيه في حالة ضعف العمل
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-9

النسبي

اختبار t

المتوسط

يبقى بعيدا عن المشاركة الجتماعية للمرؤوسين

النحراف

الدللة
sig

2.83

1.17

57%

-2.38

0.018

13

2.74

1.16

55%

-3.69

0.000

14

1.17

58%

-1.51

0.133

12

58%

-1.26

0.209

10

-3.90

0.000

15

0.103

4
6

-10

يعتبر المناقشة وتبادل اآلراء مضيعة للوقت

-11

يتصرف دون استشارة العاملين

2.89

-12

كاف من تحمل المسئولية
ل يعتبر المرؤوسين على قدر ٍ

2.92

1.11

-13

يقمع المرؤوسين عند التعبير عما يجول بخاطرهم من أفكار

2.71

1.20

54%

-14

يميل إلى تركيز جميع السلطات في يده

3.13

1.26

63%

1.64

-15

ينفرد في اتخاذ القرار

3.06

1.28

61%

0.71

0.478

3.06

0.94

61%

1.06

0.292

الدرجة الكلية للبعد

الترتيب

م

الفقرة

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

مستوى

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)23أن الفقرة رقم ( )2التي تنص على "يتقيد حرفيا بالتعليمات
الواردة من الو ازرة" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت (3.61من
 ،)5بوزن نسبي  %72ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة
الدراسة ،وهذا يشير إلى نظرة القائد الثاقبة إلى أن التعليمات الواردة له من و ازرته تمثل قيمة ذات
مدلوالً كبي اًر في سير العملية اإلدارية ،مما حذى بالقائد أخذ هذه التعليمات على محمل الجد العتقاده
بأن ذلك يمثل إلتزاماً واضحاً بسياسات وقيم الو ازرة ومبادئها ،وأن أي اخالل بها ال يوجه في مصلحة
المستشفى.
ويمكن القول بأن المرؤوسين قد وجدوا ذلك واقعاً ملموساً أثناء ممارساتهم الوظيفية في المستشفيات
من خالل التعليمات التي وصلت إليهم عبر الو ازرة األم ،من حيث الق اررات اإلدارية الواردة والتي ينبغي
العمل بمضمونها دون مرونة مطلقة من قبل القائد للمشاركة الفاعلة ،وهو ما جعل األطباء يرون أن
هذه العبارة تمثل أعلى نسبة في البعد األوتوقراطي داخل المستشفيات.
أما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ()13التي تنص
على "يقمع المرؤوسين عند التعبير عما يجول بخاطرهم من أفكار" بوسط حسابي (2.71من )5
ووزن نسبي  ،%54وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،ويمكن القول أن القائد من وجهة نظر المرؤوسين يمارس االحترام
الواضح من خالل عدم استخدامه ألدوات القمع أثناء إبداؤهم لآلراء ،في داللة واضحة من المرؤوسين
على تشجيع القائد إلبداء الرأي بحرية وأمان مما يدعم قيم الترابط األخالقي واالجتماعي.
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ويرى الباحث أن ذلك يأتي متجانساً مع بيئة العمل الصحي ،والتي تقوم أساساً على جانب احترام
حقوق اإلنسان وعدم االمتهان لكرامته ،السيما وأن الفئة المستهدفة هي من أرقى الفئات المجتمعية،
والتي يتم النظر إليها بعين االحت ارم والتقدير.
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ (3.06من  )5بانحراف معياري
( )0.94ووزن نسبي  %61ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد "نمط
القيادة األوتوقراطي" من قبل أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحث ممارسة القادة للنمط االوتوقراطي في
المستشفيات التابعة لو ازرة الصحة الفلسطينية بدرجة متوسطة إلى أن طبيعة الظروف التي يعيشها
القطاع من أزمات على المستوى الصحي والذي ال يخفى على أحد جراء تعرض القطاع للحروب
المتكررة يتطلب ذلك أن يتعامل القائد في المستشفى بسلوك قيادي أوتوقراطي السيما وأن من أهم
مبررات ممارسة هذا النمط عوامل نجاحه في التطبيق العملي بأنه يجد مكاناً له في ظل فترات
األزمات ،أو األحداث الطارئة ،عالوة على محدودية الوقت المطلوب النجاز المهمات اإلدارية ،تماماً
كما هو الحال من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة.
ويمكن القول بأن درجة الممارسة المتوسطة التي أشار إليها األطباء العاملين في مستشفيات و ازرة
الصحة الفلسطينية بقطاع غزة لم تصل إلى درجة االستبدادية التسلطية في التعامل ،وذلك كون أن
هذه المنظمات الصحية تعتبر ركيزة هامة من منظومة انسانية متكاملة تولي حقوق اإلنسان اهتماماً
واسعاً ضمن قيمها التنظيمية.
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الشقحاء ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
األوتوقراطي ( )2.8والذي يشير إلى وجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد نمط القيادة
األوتوقراطي ،كما واتفقت مع دراسة السبيل ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
األوتوقراطي ( )2.7وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات بعد
نمط القيادة األوتوقراطي ،ودراسة الغبيوي ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
األوتوقراطي ( )2.68وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات بعد
نمط القيادة األوتوقراطي.
واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة مجممي ()2003حيث بلغ الوزن النسبي لبعد نمط القيادة
األوتوقراطي ( )%29.7والذي يشير إلى وجود درجة منخفضة جدا من الموافقة على فقرات بعد نمط
القيادة األوتوقراطي.
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 .2النتائج المتعلقة بالبعد الثاني "نمط القيادة الديمقراطي".
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "نمط القيادة الديمقراطي" الذي
يندرج تحت المجال األول "األنماط القيادية السائدة في المستشفى" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي
واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام
واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة
على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (One Sample T-
 ،)Testوالجدول رقم ( )24يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()24
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "نمط القيادة الديمقراطي"
الحسابي

المعياري

النسبي

اختبار t

الدللة

الترتيب

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

مستوى

-1

ينسق جهود العمل بين األقسام

3.83

0.95

77%

14.41

0.000

2

-2

يخطط للعمل بالتعاون مع المرؤوسين

3.74

0.93

75%

13.09

0.000

6

-3

يفوض المرؤوسين بأعمال تتفق مع قدراتهم

3.71

0.99

74%

11.88

0.000

7

-4

يشجع المرؤوسين على البتكار واإلبداع

3.54

1.09

71%

8.21

0.000

14

-5

يسمح للمرؤوسين التصال به بطريقة سهله

3.82

0.99

76%

13.77

0.000

3

-6

يتعاون مع المرؤوسين إلنجاز العمل

3.78

0.94

76%

13.75

0.000

5

-7

يهتم بمقترحات المرؤوسين لتطوير العمل

3.79

0.93

76%

14.14

0.000

4

-8

يجعل نظام العمل مرن ا استجابة للتغيرات

3.66

0.92

73%

11.80

0.000

9

-9

يشجع المناقشة الجماعية ألساليب العمل

3.65

0.99

73%

10.90

0.000

10

-10

يبادر بتفويض بعض صالحياته

3.58

0.93

72%

10.42

0.000

13

-11

يتعامل مع المرؤوسين باحترام

3.89

0.83

78%

17.71

0.000

1

-12

يشارك في المناسبات الجتماعية التي تخص المرؤوسين

3.68

0.94

74%

11.93

0.000

8

-13

ينتهج العمل بأسلوب الفريق

3.62

0.92

72%

11.25

0.000

11

-14

يشارك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار

3.61

0.95

72%

10.59

0.000

12

-15

يتقبل التغذية الراجعة من المرؤوسين بصدر رحب

3.51

1.03

70%

8.21

0.000

15

3.69

0.73

74%

15.81

0.000

الفقرة

الدرجة الكلية للبعد

sig

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)24أن الفقرة رقم ()11التي تنص على "يتعامل مع المرؤوسين
باحترام" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت (3.89من  ،)5بوزن
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نسبي  %78ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة،
ويعزو الباحث ذلك إلى نظرة القائد األخالقية تجاه مرؤوسيه والقائمة على أسس االحترام المتبادل
وعدم التسلط ،في إشارة واضحة من قبل القائد بأن إظهار مشاعر االحترام تجاه المرؤوسين سوف
تقابل باحترام مماثل له مخلفاً زيادة في اإلنتاجية العامة لألداء في المستشفى.
كما ويمكن القول أن ذلك يعتبر ذو قيمة تبرز من خاللها السلوكيات الهادفة من قبل القائد تجاه
مرؤوسيه ،مما يؤكد على صحة وظيفة االختيار والتعيين التي تبنتها و ازرة الصحة الفلسطينية لشغل
مناصب إدارية عالية ،السيما وهم يقودون شريحة هامة كاألطباء في المجتمع الفلسطيني.
وفي المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة رقم ( )15التي تنص
على "يتقبل التغذية الراجعة من المرؤوسين بصدر رحب" ,بوسط حسابي (3.51من  )5ووزن نسبي
 ،%70وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة ،ويعزو الباحث ذلك إلى ارتفاع حجم التشاركية التي يمتاز بها القائد ،مما يؤكد على أن النظرة
السائدة تكمن في التعامل المشترك بين جميع األطراف كفريق واحد يعملون معه.
ويمكن القول أن في ذلك إشارة واضحة على أهمية اتخاذ الق اررات بعد النظر إلى المالحظات الهادفة
بعين االهتمام والتي ترد من المرؤوسين للقائد ،إيماناً منه بأهمية التقييم ،وتصويب االنحرافات التي
تنتج طيلة فترة العمل اليومي في المستشفى ،والذي ينظر اليه بأنه يعمل على التطور المستمر لألداء
الصحي داخل المستشفيات.
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.69من  )5بانحراف معياري ()0.73
ووزن نسبي  %74ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد "نمط القيادة
الديمقراطي" من قبل أفراد عينة الدراسة ،ويعزو الباحث ذلك إلى الثقة المتبادلة بين القائد ومرؤوسيه،
مما أوصل العالقات اإلنسانية إلى أعلى مستوياتها ،حيث أدى ذلك إلى خلق مناخ صالح لتشجيع
التغيير نحو األفضل في و ازرة الصحة الفلسطينية من خالل المشاركة الجماعية والتي ساهمت بشكل
كبير في صنع قرار صائب يتجه بالمستشفى إلى تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.
ويمكن القول أن هذه النسبة المرتفعة جاءت كنتاج طبيعي لقيادة قوية غير متكبرة ،حاولت بشتى
الطرق أن توفر الفرص لكافة األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية أن يبدوا رأيهم بحرية ،آخذة
بعين اال عتبار ضرورة مراعاة جوانب التدريب التي يتلقاها أفراد المستشفيات ،والتي تتعلق بالكثير من
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الجوانب اإلدارية الهامة في مسيرة العمل التنظيمي ،وكذلك العمل على مراعاة عامل الوقت والعمل في
ظل الضغوط واألزمات المتكررة التي يعاني منها قطاع غزة.
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الشقحاء ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
الديمقراطي ( )3.85والذي يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة على فقرات
بعد نمط القيادة الديمقراطي ،ودراسة السبيل ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
الديمقراطي ( )3.926والذي يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة على فقرات
بعد نمط القيادة الديمقراطي ،ودراسة الغبيوي ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
الديمقراطي ( )3.76والذي يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة على فقرات
بعد نمط القيادة الديمقراطي ،ودراسة الفيفي ( )2015حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة
الديمقراطي ( )3.79والذي يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة على فقرات
بعد نمط القيادة الديمقراطي ،ودراسة ناصر ( )2010حيث بلغ الوزن النسبي لبعد نمط القيادة
الديمقراطي ( )%74.8والذي يشير إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة على
فقرات بعد نمط القيادة الديمقراطي.
واختلفت نتائج الدراسة مع ودراسة مجممي ( )2003حيث بلغ الوزن النسبي لبعد نمط القيادة
الديمقراطي ( )%54.25والذي يشير إلى وجود درجة متوسط من الموافقة من قبل أفراد العينة على
فقرات بعد نمط القيادة الديمقراطي.
 .4النتائج المتعلقة بالبعد الثالث "نمط القيادة الحر".
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "نمط القيادة الحر" الذي يندرج
تحت المجال األول "األنماط القيادية السائدة في المستشفى" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي
واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام
واالنحراف المعياري والوزن النسبي للدرجة الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة
على فقرات البعد للقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار (One Sample T-
 ،)Testوالجدول رقم ( )25يوضح نتائج التحليل.

120

جدول رقم ()25
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "نمط القيادة الحر"
الحسابي

المعياري

النسبي

اختبار t

الدللة

الترتيب

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

مستوى

1

يترك للمرؤوسين حرية إتباع اإلجراءات التي يرونها مناسبة إلنجاز العمل

3.59

0.93

72%

10.58

0.000

1

2

يعطي للمرؤوسين الحرية في ممارسة السلطة

3.32

0.96

66%

5.54

0.000

3

3

يعتمد على المرؤوسين كليا في تحقيق األهداف دون توجيه منه

3.08

1.06

62%

1.20

0.233

6

4

يترك للمرؤوسين الحرية في وضع الحلول للمشكالت التي تواجههم

3.32

1.00

66%

5.33

0.000

3

5

يعطي للمرؤوسين الحرية لممارسة أعمالهم بالطريقة التي يفضلونها

3.32

1.01

66%

5.16

0.000

3

6

ينفرد كل مرؤوس برأيه الشخصي في تنفيذ العمل

2.93

1.04

59%

-1.11

0.268

8

7

يمنح سلطاته اإلدارية لجميع المرؤوسين

2.90

1.06

58%

-1.54

0.124

9

8

يوافق على األساليب التي يتبعها المرؤوسين في انجاز أعمالهم

3.30

0.93

66%

5.24

0.000

4

9

يعطي للمرؤوسين الستقاللية في انجاز المهام التي توكل إليهم

3.44

0.95

69%

7.70

0.000

2

10

يعطي المرؤوسين الحرية في تحديد أهدافهم دون مشاركتهم

3.00

0.96

60%

0.00

1.000

7

11

يتساهل مع المرؤوسين المقصرين في أعمالهم

2.77

1.07

55%

-3.49

0.001

11

12

يتهرب من المسئولية في المواقف الحرجة

2.76

1.17

55%

-3.33

0.001

12

13

يتردد كثي ار في اتخاذ الق اررات اإلدارية

2.81

1.10

56%

-2.80

0.005

10

14

يترك للمرؤوسين اختيار المسئوليات التي تتناسب مع رغباتهم

3.09

1.08

62%

1.35

0.179

5

3.13

0.70

62%

3.07

0.002

الفقرة

الدرجة الكلية للبعد
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األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)25أن الفقرة رقم ( )1التي تنص على "يترك للمرؤوسين حرية إتباع
اإلجراءات التي يرونها مناسبة إلنجاز العمل" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط
الحسابي التي بلغت ( 3.59من  ،)5بوزن نسبي  %72ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة
على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ذلك إلى ترك الباب مفتوحاً على إطالقه للمرؤوسين النجاز العمل داللة على إدراك

القائد بأن مرؤوسيه على قدر ٍ
عال من الكفاءة يمكن االعتماد عليهم في أغلب الظروف ،وكون أن
العمل الطبي يرتكز على جانب إنساني هادف ،فإن ذلك يولد قد ًار من الدافعية لدى المرؤوسين للعمل
دون رقابة وتوجيه مباشر.
ويمكن القول بأن القائد هنا يمثل رم اًز فقط للمستشفى الذي يدير شؤونه  ،في داللة واضحة على نظرة
الثقة واالحترام المتبادل بينه وبين المرؤوسين.
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إما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة رقم ()12التي تنص
على "يتهرب من المسئولية في المواقف الحرجة" بوسط حسابي ( 2.76من  )5ووزن نسبي ،%55
وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة،
ويعزو الباحث ذلك إلى نظرة القائد لمرؤوسيه بعين المسئولية الكامنة لديهم والتي ينبغي عليهم
ممارستها واقعاً ملموساً في عملهم في المستشفى.
ويرى الباحث بأن ذلك السلوك يغلب عليه طابعاً من السلبية في القائد بدرجة متوسطة ،مما يولد لدى
المرؤوسين شعور بعدم السعادة ،وأن التهرب من المسئوليات الكبيرة يعكس واقعاً سلبياً على كافة
الزمالء في العمل ،يؤدي بدوره إلى االنحدار في معدل تقديم الخدمات ومن ثم الوصول إلى مرحلة
التفكك.
وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.13من  )5بانحراف معياري ()0.70
ووزن نسبي  %62ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد "نمط القيادة الحر"
من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن القائد ال يملك سلطة رسمية على مرؤوسيه ،تاركاً حرية العمل وأخذ القرار
بدرجة متوسطة إلى المرؤوسين األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة ،ويمكن
القول بأن القائد يستخدم هذا النمط بدرجة متوسطة مع مرؤوسيه في العمل على اعتقاد منه بأن ذلك
يعطي مزيداً من الحرية واالستقاللية في ممارسة األعمال مما يؤكد على صوابية ما ذكر في اإلطار
النظري ألهم ما يميز هذا النمط القيادي كونه يتعامل مع طبقات من األفراد ذات مستوى عقلي وعلمي
عالي السيما عند الحديث عن شريحة هامة كاألطباء.
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الشريف ( )2004حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة الحر ()3
ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد نمط القيادة الحر من قبل أفراد عينة
الدراسة ،ودراسة الفيفي ( )2015حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة الحر ( )3.19ويشير ذلك
لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات بعد نمط القيادة الحر من قبل أفراد عينة الدراسة ،ودراسة
مغاري ( )2009حيث بلغ الوزن النسبي لبعد نمط القيادة الحر ( )%61.52ويشير ذلك لوجود درجة
متوسطة من الموافقة على فقرات بعد نمط القيادة الحر من قبل أفراد عينة الدراسة ،ودراسة ناصر()2010
حيث بلغ الوزن النسبي لبعد نمط القيادة الحر ( )%54.7ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة
على فقرات بعد نمط القيادة الحر من قبل أفراد عينة الدراسة.
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واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة السبيل ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة الحر
( )2.5ويشير ذلك لوجود درجة منخفضة من الموافقة على فقرات بعد نمط القيادة الحر من قبل أفراد عينة
الدراسة ،ودراسة الشقحاء ( )2003حيث بلغ المتوسط الحسابي لبعد نمط القيادة الحر ( )2.54ويشير
ذلك لوجود درجة منخفضة من الموافقة على فقرات بعد نمط القيادة الحر من قبل أفراد عينة الدراسة.
والجدول رقم ( )26يلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال األول ككل "األنماط القيادية السائدة في
المستشفى" ،حيث نجد أن البعد الثاني "نمط القيادة الديمقراطي" جاء في المرتبة األولى من بين باقي
األبعاد بمتوسط (3.69من  ،)5أما في المرتبة الثانية جاء بعد الثالث "نمط القيادة الحر" ،بمتوسط
حسابي ( 3.13من  ،)5بينما في المرتبة الثالثة واألخيرة جاء البعد األول "نمط القيادة األوتوقراطي"
بمتوسط حسابي ( 3.06من  ،)5كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال ككل ( 3.30من )5
بوزن نسبي  %66وتشير هذه القيمة لوجود درجة متوسطة من الموافقة من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة على هذا المجال.
ويعزو الباحث حصول نمط القيادة الديمقراطي على المرتبة األولى ضمن موافقة أفراد العينة إلى عدة
أسباب:
 نظرة القائد بأهمية بالغة إلى أفراد العينة من األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينيةبمحافظات غزة ،مما يعني ذلك شريحة هامة ينبغي التعامل معها بروح الفريق الواحد من خالل
مخاطبة عقول متعلمة ومتفتحة تدرك أهمية الرسالة اإلنسانية الهادفة التي يتبناها طاقم العمل
الصحي في مستشفيات و ازرة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة .
 الوعي الكامل من جانب قيادة األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزةبأهمية العمل الجماعي ،وما يالزم ذلك من نجاح ملموس ،من شأنه أن يبصر النور حين توافر
مناخ تشاركي ديمقراطي يبنى على االحترام المتبادل بين القائد ومرؤوسيه.
 تأكيد القائد على الفروق الفردية لدى األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة ،والعمل على إدراكها عند توزيع المهام والمسئوليات والواجبات.
 نظرة اإلدارة الرائدة لقيادة األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة بضرورةتفويض جزء من صالحيات السلطة للمرؤوسين في حدود المسموح به ،خاصة في خضم
التحديات التي يعيشها قطاع غزة و األزمات المتالحقة وخاصة على الجانب الصحي.
ويعزو الباحث حصول نمط القيادة الحر على المرتبة الثانية ضمن موافقة أفراد العينة إلى عدة
أسباب:
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 االعتقاد السائد لدى قيادة األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة بأنالمرؤوسين على قدر ٍ
عال من الكفاءة ،ويمكن أن يتركز بين أيديهم جوانب هامة من السلطات،
كما وانه باإلمكان أن يسند إليهم جوانب معينة تتطلب اتخاذًا للق اررات.
 الخلط السائد بين بعض أفراد عينة الدراسة من األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينيةبمحافظات غزة من خالل عدم قدرتهم على التفريق بين هذه الممارسات اإلدارية كونها تتبع إلى
النمط القيادي الديمقراطي أم الحر ،في إشارة واضحة من المرؤوسين إلى النظر بإيجابية لترشيح
سلوك القيادة الحر ،في اعتقادهم أن ذلك يمثل أحد الجوانب االيجابية في ممارسة السلوك القيادي.
 -الرسالة اإلنسانية الهادفة التي تحملها و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة تتطلب من الجميع

الوقوف أمام مسئولياته ،والعمل بكافة الطاقات لتحقيق األهداف السامية دون توجيه ورقابة مباشرة

كون هذه الشريحة تختص باإلنسان وسالمته في كافة الظروف.

ويعزو الباحث حصول نمط القيادة األوتوقراطي على المرتبة الثالثة ضمن موافقة أفراد العينة إلى
عدة أسباب:
 اضطرار القائد لممارسة هذا النوع من األنماط القيادية جاء نتيجة للمواقف والوقائع التي فرضتعلى القائد أثناء األزمات المتالحقة للقطاع الصحي والتحديات الجسام التي يكابدها جراء الحروب
المتالحقة على قطاع غزة ،مما تطلب اصدار ق اررات سريعة لمواجهة صعوبات المرحلة.
 وعي القائد بضرورة تجنب ممارسة هذا السلوك القيادي كونه يولد في النفس الكراهية والعداء لدىالمرؤوسين.

جدول رقم ()26
نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد األنماط القيادية
المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

النسبي

اختبار t

الدللةsig

نمط القيادة األوتوقراطي

3.06

0.94

%61

1.06

0.292

3

نمط القيادة الديمقراطي

3.69

0.73

%74

15.82

0.000

1

نمط القيادة الحر

3.13

0.70

%62

3.07

0.002

2

3.30

0.52

%66

9.67

0.000

البعد
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الترتيب

ب .تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (المتغير التابع) "الحتراق الوظيفي".
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني الذي يمثل المتغير التابع ضمن

هذه الدراسة "الحتراق الوظيفي" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري والوزن النسبي
للدرجة الكلية للمجال ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات المجال للقيمة ()3

التي تعبر عن الدرجة الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ()27
يوضح نتائج التحليل المتعلقة بفقرات المجال.

جدول رقم ()27
نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات بالمجال الثاني "الحتراق الوظيفي"
النسبي

اختبار t

الدللةsig

3.30

1.21

66%

4.04

0.000

4

3.65

1.10

73%

9.78

0.000

1

1.27

63%

1.77

0.077

6

1.12

71%

8.25

0.000

3

57%

-1.71

0.089

10

8.97

0.000

2

0.148

9
5

المتوسط

الفقرة

الحسابي

النحراف

الترتيب

م

المعياري

الوزن

قيمة

مستوى

1
2

أشعر إنني مستنزف عاطفي ا نتيجة لممارسة مهنتي

أشعر أن طاقتي قد استنزفت مع نهاية يوم عملي

3

أشعر بالضيق والقلق عندما أستيقظ من النوم لمواجهة يوم عمل جديد

3.14

4

أشعر أن التعامل مع المراجعين طوال اليوم يسبب لي اإلجهاد والتعب

3.56

5

أشعر بالضجر والملل نتيجة ممارسة عملي

2.87

1.25

6
7

أشعر أنني أبذل جهدا كبي ار عند ممارستي لعملي

3.60

1.10

72%

أشعر باإلحباط بسبب عملي

2.88

1.30

58%

-1.45

8
9

التعامل مع الناس يسبب لي ضغوط ا شديدة

3.27

1.23

65%

3.56

0.000

أشعر أن حياتي أصبحت بال معنى نتيجة ممارستي لمهنتي

2.60

1.27

52%

-5.22

0.000

14

10

أشعر إنني أحترق نفسي ا بسبب ممارستي للعمل في هذه المهنة

2.73

1.28

55%

-3.43

0.001

11

3.02

1.25

60%

0.24

0.808

7

2.70

1.14

54%

-4.32

0.000

12

أشعر بالنزعاج والقلق لن هذه المهنة زادت سلبية عواطفي وتبلد مشاعري

2.57

1.22

51%

-5.74

0.000

16

2.68

1.23

54%

-4.26

0.000

13

15

أشعر بعدم الكتراث لما يحدث مع اآلخرين

2.46

1.12

49%

-7.88

0.000

20

16

أشعر بعدم بالراحة والسعادة نتيجة لممارسة مهنتي

2.56

1.25

51%

-5.76

0.000

17

17

أشعر بعدم تفهم مشاعر المراجعين تجاه مهنتي بسهولة

2.96

1.29

59%

-0.56

0.573

8

18

أشعر أنني لم أنجز أشياء كثيرة ذات قيمة وأهمية في مهنتي

2.58

1.28

52%

-5.29

0.000

15

19

أتعامل بعنف مع المشاكل النفعالية والعاطفية أثناء ممارستي لمهنتي

2.51

1.23

50%

-6.51

0.000

18

20

أشعر بعدم القدرة على خلق أجواء نفسية مريحة وسهلة مع المراجعين

2.60

1.18

52%

-5.63

0.000

14

21

أشعر بأنني ل أجد السعادة في العمل مع العاملين معي في نفس المهنة

2.51

1.22

50%

-6.56

0.000

18

22

أشعر بعدم تعاملي بفعالية عالية مع مشاكل المراجعين

2.50

1.19

50%

-6.87

0.000

19

23

أشعر إنني ل أؤثر إيجابي ا في حياة اآلخرين

2.29

1.19

46%

-9.73

0.000

21

2.86

0.93

57%

-2.43

0.016

11

أتعرض لضغوط شديدة بسبب عملي المباشر مع اآلخرين

12

أشعر بالجمود في التعامل مع فئات المراجعين

13

أصبحت أكثر قساوة مع الناس منذ ممارسة مهنتي

14
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يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)27بأن الفقرة رقم ()2التي تنص على "أشعر أن طاقتي قد استنزفت
مع نهاية يوم عملي" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات والتي
بلغت ( 3.65من  ،)5بوزن نسبي  %73ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة
من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث أن األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة لديهم قدر كاف من
اإلجهاد االنفعالي والنفسي ،والذي يولد لديهم المعاناة التي تنتج بعد الشعور باستنفاذهم لطاقتهم العملية
مع نهاية اليوم.
ويمك القول أن عينة الدراسة من األطباء ذات طبيعة عمل تولد اإلجهاد والتعب السيما وهي مهنة
تتطلب التعامل مباشرة مع جمهور المراجعين ،ومتلقي الخدمة من المرضى ،عالوة على أن هذه المهنة
ذات ط بيعة تتطلب العمل ضمن منظومة إدارية تشتمل على اللوائح والقوانين التي ال مجال لألخطاء
فيها ،إضافة إلى والذي الزيادة الواضحة في أعداد المرضى في كافة األقسام مع محدودية االمكانيات
الالزمة لتسهيل العمل.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (أبو مسعود )2010 ،و (جرار )2011 ،و
(رمضان )2011 ،و (حجاج ،)2013 ،حيث أن الباحث يعزو هذا االتفاق في نتائج الدراسة مع
الدراسات سابقة الذكر إلى تشابه ظروف العمل في الدراسات السابقة كونها تطرقت لدراسة الظاهرة من
وجهة نظر الذين يقدمون خدمة بشكل مباشر لجمهور المراجعين السيما ضمن القطاع الحكومي.
بينما في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة رقم ()23التي تنص
على "أشعر إنني ل أؤثر إيجابي ا في حياة اآلخرين" بوسط حسابي ( 2.29من  )5ووزن نسبي
 ،%46وتشير هذه القيمة لوجود درجة منخفضةمن الموافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث أن الموافقة المنخفضة على هذا البعد تأتي كنتاج طبيعي لألمانة التي ترتبط بعمل
األطباء مع المراجعين ،والتي يرى فيها األطباء أن ُجل إهتمامهم ضمن هذه المهنة هو التركيز على

محاولة التأثير في حياة اآلخرين ايجابياً من خالل نقلهم من وضع غير سليم إلى وضعي صحي

يشعرهم باألمن والسالمة ،ويمكن القول ذلك إلى أن األطباء يشعرون بالسعادة وهم يؤدون واجبهم
ضمن هذه المهنة المتسمة بوضوح الدور والنظرة اإلنسانية الهادفة كونها ركن أساسي ضمن ثقافة
المنظمة وسياستها التي تُعنى باإلنسان بالدرجة األولى.
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وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل بلغ (2.86من  )5بانحراف معياري
( )0.93ووزن نسبي  %57ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة على فقرات المجال
"الحتراق الوظيفي" من قبل أفراد عينة الدراسة.
ويعزو الباحث نظرة األطباء العاملين في و ازرة الصحة بمحافظات غزة إلى إبداء الموقف المحايد
ضمن اإلجابة على فقرات المحور المختص بظاهرة االحتراق الوظيفي في كون أن األطباء غير
قادرين على الوصول إلعطاء رؤية واضحة تمتاز بالشفافية والموضوعية تعكس واقع اإلحساس
بأعراض ظاهرة االحتراق الوظيفي وحجم المعانة التي تتولد جراء وقوعهم تحت تأثيره.
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة مسعود ( )2010حيث أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االحتراق
الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في و ازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة بلغ درجة
متوسطة بوزن نسبي حسابي ( ،)%67.1ودراسة أبو هواش والشايب ( )2012حيث أشارت نتائج
الدراسة وجود االحتراق الوظيفي بدرجة متوسطة لدى معلمات التربية الخاصة في محافظة الباحة في
المملكة العربية السعودية بوزن نسبي ( ،)%54.86دراسة الجمل ( )2012حيث أشارت نتائج الدراسة
وجود االحتراق الوظيفي بدرجة متوسطة لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
بمحافظات غزة بوزن نسبي ( ،)%60.9ودراسة حجاج ( )2013حيث أشارت نتائج الدراسة وجود
االحتراق الوظيفي بدرجة متوسطة لدى الممرضين بمستشفى الشفاء بقطاع غزة بوزن نسبي
(.)%55.5
واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة الرافعي والقضاة ( )2010حيث أشارت نتائج الدراسة وجود االحتراق
الوظيفي بدرجة منخفضة لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين بأبها في ضوء بعض المتغيرات
بوزن نسبي (.)%46.67

127

ثالثا :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى:
تهدف هذه الدراسة الختبار الفرضية الرئيسية التي تنص على " توجد عالقة ارتباطيه ذات
دللة إحصائية عند مستوى ( ,)α≤0.05بين األنماط القيادية (نمط القيادة األوتوقراطي ,نمط
القيادة الديمقراطي ,نمط القيادة الحر) والحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة
الصحة الفلسطينية-محافظات غزة".
ويتفرع من هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب معامل ارتباط
بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد المجال األول "األنماط القيادية" و المجال الثاني "الحتراق الوظيفي"،
حيث إحصائياً يتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية
مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة
بناء على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( ،)Sigحيث يتم رفض الفرضية العدمية
االختبار ً
والتوصل لصحة الفرضية البديلة في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى ،0.05ويقال عندها أن
االختبار معنوي ويعني ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في

حال كانت قيمة ( )Sigأعلى من  ،0.05ونستنج عند ِّئذ عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.

وفيما يلي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية للتحقق من وجود عالقة بين المتغيرات
المستقلة (نمط القيادة األوتوقراطي ,نمط القيادة الديمقراطي ,نمط القيادة الحر) ,والمتغير التابع
المتمثل في "الحتراق الوظيفي".
 .1بالنسبة للفرضية الفرعية األولى:
" توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين نمط القيادة األوتوقراطي والحتراق
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة".
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "نمط القيادة األوتوقراطي" والمتغير التابع "الحتراق
الوظيفي" )r =0.394( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  α≤0.05حيث بلغت قيمة
الداللة المحسوبة ( )Sig = 0.000حسب الجدول رقم ( ،)28ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين نمط القيادة األوتوقراطي واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية-محافظات غزة ،وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ()H1
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التي تفترض "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين نمط القيادة
األوتوقراطي والحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-
محافظات غزة.
ويعزو الباحث هذه العالقة الموجبة بين المتغيرين إلى أن النمط القيادي األوتوقراطي يستند في نظرته
إلى إدارة العمليات بأنها قائمة على إصدار الق اررات من أعلى إلى أسفل فقط ،حيث يمتاز التوجيه
القيادي ضمن هذه العالقة بكونه يندرج تحت إطار الديكتاتورية والذي بدوره أدى إلى إضعاف الروح
المعنوية للمرؤوسين حسب نظرتهم ،في حين بدى ذلك واضحاً من خالل انعكاس الشعور بعدم الرضا
وكثرة الشكاوى والتذمر وارتفاع معدالت الغياب التي تعتبر من أهم مظاهر االحتراق الوظيفي ،والتي
تتولد عادة نتيجة ممارسة القيادة للنمط القيادي األوتوقراطي في سعيها إلدارة مستشفيات و ازرة الصحة
الفلسطينية – محافظات غزة.
جدول رقم ()28
نتائج اختبار الفرضية األولى "العالقة بين نمط القيادة األوتوقراطي واالحتراق الوظيفي"
المتغير التابع
االحتراق الوظيفي

المتغير المستقل

نمط القيادة األوتوقراطي

عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الدللة

()N

()r

()Sig.
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*0.394

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

 .2بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية:
" توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين نمط القيادة الديمقراطي والحتراق
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة".
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "نمط القيادة الديمقراطي" والمتغير التابع "الحتراق
الوظيفي" )r =-0.167( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  α≤0.05حيث بلغت قيمة
الداللة المحسوبة ( )Sig = 0.005حسب الجدول رقم ( ،)29ويشير ذلك لوجود عالقة عكسية ذات
داللة إحصائية بين نمط القيادة الديمقراطي واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة .وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة
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( )H1التي تفترض "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين نمط القيادة
الديمقراطي والحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-
محافظات غزة ".
ويعزو الباحث هذه العالقة السالبة بين المتغيرين إلى أن النمط القيادي الديمقراطي يستند إلى
التشاركية الفاعلة في اتخاذ وتنفيذ الق اررات في المستشفيات ،وذلك من خالل التعرف على استعدادات
األطباء وميولهم واتجاهاتهم نحو األعمال ،كما ويؤمن هذا النمط القيادي بأهمية اآلراء واألفكار الواردة
من األطباء المرؤوسين ،وما تلعبه من دو اًر فاعالً في تنمية روح اإلبداع ضمن منظومة صحية تنسق
فيها جهود المرؤوسين نحو تحقيق أهداف المستشفى.
ويمكن القول بأنه وعلى الجانب النقيض تماماً نجد أن هذه التوصيفات والتي يتسم بها هذا النوع من
األنماط القيادية يترتب على فقدان إتباعها شعو اًر بالتعب واإلجهاد وفقدان المشاعر االيجابية ،وكذلك
االبتعاد عن مشاركة الزمالء الفاعلة في نقاشاتهم ،والشعور المستمر باإلحساس بعدم الرضا والالمباالة
والغياب المتكرر والملل في العمل ،في إشارة واضحة إلى ظهور عالمات من أعراض االحتراق
الوظيفي.
ويرى الباحث أن الزيادة في ممارسة النمط القيادي الديمقراطي كما أشارت النتائج اإلحصائية نتج عنها
بالضرورة إنخفاضاً مقابالً في معدالت االحتراق الوظيفي لألطباء العاملين في و ازرة الصحة
الفلسطينية -محافظات غزة.
جدول رقم ()29
نتائج اختبار الفرضية الثانية "العالقة بين نمط القيادة الديمقراطي واالحتراق الوظيفي"
المتغير التابع
المتغيرات المستقلة

نمط القيادة الديمقراطي

االحتراق الوظيفي
عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الدللة

()N

() r

()Sig.

274

*0.167-

0.005

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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 .3بالنسبة للفرضية الفرعية الثالثة:
"توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين نمط القيادة الحر والحتراق الوظيفي
من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة".
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "نمط القيادة الحر" والمتغير التابع "الحتراق
الوظيفي" )r =0.211( ،وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  α≤0.05حيث بلغت قيمة
الداللة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000حسب الجدول رقم ( )30ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين نمط القيادة الحر واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة
الفلسطينية-محافظات غزة .وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ( )H1التي
تفترض "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين نمط القيادة الحر والحتراق
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة ".
ويعزو الباحث هذه العالقة الموجبة بين المتغيرين إلى استناد النمط القيادي الحر على إعطاء أكبر
قدر من الحرية للمرؤوسين في ممارسة أنشطتهم ،وكذلك تفويض السلطات على إطالقها دون
مشاركتهم الرأي في بيئة ينعدم فيها االتصال بين الطرفين ،والذي أدى إلى غياب السلطة التي من
واجبها اإلشراف على أعمال المرؤوسين ،مما أشاع مناخاً تنظيمياً يفتقد فيه األطباء للروح المعنوية،
وان كانت اجابتهم حول درجة ممارسته في المستشفى تتجه نحو الموقف الحيادي.
ويرى الباحث أن هذه العالقة الذي ظهرت ضمن التحليل اإلحصائي لعينة من األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة قد اتفقت هذه النتائج مع ما أوضحه كنعان (،2002
ص )249بأن" :إتباع هذا النمط من األنماط القيادية يولد آثا اًر سلبية تتركز في تفكك مجموعة العمل،
وفقدان التعاون ،واالفتقار إلى الضبط والتنظيم ،وزيادة روح الفردية ".
ويمكن القول أن زيادة ممارسة هذا النوع من األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة يعزز ظهور أعراض كثيرة لالحتراق الوظيفي في مستشفيات
و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة.
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جدول رقم ()30
نتائج اختبار الفرضية الثالثة "العالقة بين نمط القيادة الحر واالحتراق الوظيفي"
المتغير التابع
المتغير المستقل

نمط القيادة الحر

االحتراق الوظيفي

عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الدللة

()N

()r

()Sig.

274

*0.211

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

وبشكل عام يمكن مالحظة أن قيمة معامل االرتباط بين المجال األول ككل "األنماط القيادية" والمتغير
التابع "الحتراق الوظيفي" ،قد بلغت ( )r =0.249وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى
α≤0.05حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين األنماط القيادية السائدة في المستشفى واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة .والجدول رقم ( )31يوضح ذلك.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخفاجي ( )2002عند بحث عالقة األنماط القيادية باالحتراق
النفسي لدى المدربين في أندية الدرجة الممتازة العراقية ،حيث أكدت الدراسة على وجود عالقة ارتباط
حقيقية بين األنماط القيادية للمدربين ومستويات االحتراق النفسي لالعبين ،وهي دالة في معناها
وطبيعتها.
كما واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( )Asgari et al., 2012عند بحث عالقة األنماط القيادية
باالحتراق الوظيفي لمديري المهن التابعة لمراكز تعليم الموظفين بشمال إيران ،حيث أكدت الدراسة
على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب القيادة المستخدمة واالحتراق الوظيفي.
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( )Ghalenoei et al., 2013عند بحث عالقة السلوك
القيادي باالحتراق الوظيفي لدى المدربين الرياضيين بمحافظات إيران ،حيث أكدت الدراسة على عدم
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك القيادي الممارس واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر
المدربين الرياضيين.
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جدول رقم ()31
نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغير التابع
المتغيرات المستقلة

االحتراق الوظيفي
عدد اإلجابات

معامل ارتباط بيرسون

مستوى الدللة

()N

()r

()Sig.

نمط القيادة األوتوقراطي

273

*0.394

0.000

1

نمط القيادة الديمقراطي

274

*0.167-

0.005

3

نمط القيادة الحر

274

*0.211

0.000

2

274

*0.249

0.000

المجال األول ككل (األنماط القيادية)

الترتيب

ومن خالل ما سبق يمكن التوصل إلى صحة الفرضية األولى للدراسة والتي تفترض "توجد عالقة
ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى ( ,)α≤0.05بين األنماط القيادية والحتراق الوظيفي من
وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية-محافظات غزة" ,وهذه النتيجة تتفق مع
فرضية الدراسة.
حيث بين الجدول رقم ( )31بوجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي األوتوقراطي
والحر المستخدم في و ازرة الصحة الفلسطينية واالحتراق الوظيفي ،ووجود عالقة عكسية ذات داللة
إحصائية بين نمط القيادة الديمقراطي المستخدم في و ازرة الصحة الفلسطينية واالحتراق الوظيفي من
وجهة نظر األطباء العاملين فيها.
الفرضية الرئيسية الثانية:
الفرضية الرئيسية الثانية تنص على "توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≤0.05
في متوسطات استجابات المبحوثين حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة
الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى للمتغيرات الشخصية(الجنس ,العمر ,الحالة الجتماعية,
المؤهل العلمي ,مكان العمل ,عدد سنوات الخبرة).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار
الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One way
133

 )ANOVAالختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما
يلي اختبار الفرضية الثانية وفقاً للمتغيرات الشخصية كالً على حدا.
بالنسبة لمتغير الجنس:
باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية  -محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي
تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ،والجدول رقم ( )32أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()32
نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في األنماط القيادية تبعاً لمتغير الجنس
الوسط الحسابي

الوزن النسبي

النحراف المعياري

ذكر

3.29

66%

0.52

أنثى

3.35

67%

0.49

الجنس

T-test

Sig

-0.492

0.623

يالحظ من الجدول رقم ( )32أن قيمة داللة االختبار المحسوبة( )Sig = 0.623للتحقق من وجود
فرق جوهري كانت أكبر من مستوى  α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية بأنواعها (األوتوقراطي ،الديمقراطي ،الحر)
تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات الذكور حول األنماط القيادية ككل بلغ
 ،%66و %67لإلناث.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية
ً
حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة
تعزى لمتغير الجنس".
ويعزو الباحث ذلك إلى نظرة األطباء المتوازنة ،والرؤى المتشابهة لطبيعة الظاهرة التي هي موضع
دراسة بغض النظر عن طبيعة الجنس للفرد المستقصى من األطباء ،مما يعني أن رؤية األطباء حول
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األنماط القيادية ال تختلف باختالف الجنس سواء كان الطبيب ذك اًر أم أنثى فالنظرة إلى األنماط
القيادية في المستشفى الذي يمارسون عملهم فيه هي نظرة موحدة للجنسين.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (مغاري )2009 ،التي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير الجنس في مديريات التربية والتعليم من وجهة نظر
العاملين بها في محافظات غزة( ،شحادة )2008 ،التي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير الجنس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الفلسطينية( ،النيرب )2003 ،حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول األنماط القيادية للهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة
تعزى لمتغير الجنس.
ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى تشابه المنطقة الجغرافية التي أجريت عليها الدراسات السيما المجتمع
الفلسطيني ،والذي تتقارب فيه إلى حد ما الظروف البيئية والعوامل التنظيمية.
وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الغبيوي )2003 ،والتي أكد على وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير الجنس عند دراسة العالقة بين عالقة النمط القيادي بأداء
األطباء في المستشفيات العسكرية والمدنية بالسعودية( ،السبيل )2003 ،حيث أظهرت نتائج الدراسة
بوجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير الجنس عند دراسة عالقة عوامل
اإلنتاجية باألنماط القيادية في األجهزة األمنية بالسعودية من وجهة نظر العاملين بمديرية الجوازات.
ويعزو الباحث هذا االختالف إلى عدم التشابه في ظروف وبيئة العمل للدراسة الحالية عن بيئة العمل
للدراسات السابقة .
بالنسبة لمتغير العمر:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة
( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )33أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()33
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في األنماط القيادية تبعا لمتغير العمر
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

من  20إلى أقل من  30عام

3.18

64%

0.48

من  30إلى أقل من  40عام

3.67

73%

0.49

من  40إلى أقل من  50عام

3.27

65%

0.52

 50عام فأكثر

3.38

68%

0.58

العمر

F-test

1.403

Sig

0.242

يتضح من الجدول رقم ( )33أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.242للتحقق من
وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر ،كما نالحظ أن الوزن النسبي
إلجابات أفراد العينة حسب العمر تراوح ما بين  %64للذين أعمارهم تتراوح بين 20إلى أقل
من30عام ،و %73لمن أعمارهم تتراوح بين  30إلى أقل من  40عام ،و %65لمن أعمارهم تتراوح
بين  40إلى أقل من  50عام %68 ،لمن أعمارهم تكون  50عاماً فأكثر.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
ً
األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى
لمتغير العمر".
ويعزو الباحث ذلك إلى أن لدى أفراد عينة الدراسة طبيعة توافقية مهما اختلفت أعمارهم حول رؤيتهم
لألنماط القيادية السائدة في المستشفى الذي يؤدون عملهم داخله.
ويمكن القول بأن ذلك يعكس الحالة الثقافية المتقاربة حول موضوع الدراسة ،والحصيلة العلمية المركزة
لألطباء ضمن مفردات العينة ،والتي يرى فيها كافة األطباء على مختلف أعمارهم المفهوم العام
لألنماط القيادية السائدة في المستشفى .
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (ناصر )2010 ،والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير العمر من وجهة نظر العاملين في المنظمات
األهلية الفلسطينية ،دراسة (الشقحاء )2003 ،والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول األنماط القيادية بأنواعها تعزى لمتغير العمر ،و دراسة (الغبيوي )2003 ،والتي أكدت على عدم
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وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير العمر في دراسة مقارنة بين
مستشفى الملك فهد للحرس الوطني ومجمع الرياض الطبي لدراسة العالقة بين النمط القيادي وأداء
األطباء في المستشفيات العسكرية والمدنية بالسعودية ،ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى تشابه بيئة
وظروف العمل مع الدراسة الحالية.
وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الجميلي )2008 ،والتي أكدت نتائجها على وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية بأنواعها تعزى لمتغير العمر عند دراسة العالقة بين األنماط
القيادية بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى السعودي.
ويعزو الباحث هذا االختالف لطبيعة مجتمع الدراسة وأهداف الدراسة الحالية.
بالنسبة لمتغير الحالة الجتماعية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،مقابل الفرضية
البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر
األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية،
والجدول رقم ( )34أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()34
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في األنماط القيادية تبعا لمتغير الحالة الجتماعية
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

متزوج

3.31

66%

0.52

أعزب

3.17

63%

0.50

مطلق

3.09

62%

0.48

أرمل

3.24

65%

0.14

الحالة الجتماعية

F-test

0.706

Sig

0.549

يتضح من الجدول رقم ( )34أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.549للتحقق من
وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين
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في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،كما نالحظ أن الوزن
النسبي إلجابات أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية تراوح ما بين  %62للمطلقين ،و%66
للمتزوجين.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
ً
األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى
لمتغير الحالة الجتماعية".
ويعزو الباحث ذلك إلى وضوح الدور القيادي الذي يمارس ضمن األنماط القيادية السائدة لدى
وزرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة ،والذي أبدى نفس التقديرات دون التفريق بين من
العاملين في ا
هو متزوج أو غير ذلك.
ويمكن القول بأن ذلك يمثل تأكيداً على معرفة أفراد العينة بالعلوم اإلدارية وارتباطها بالواقع اإلنساني
من خالل الفهم العميق ألدوار األنماط القيادية كونها تمثل سلوكاً انسانياً يميز تصرفات القادة ضمن
المنظمات ،وكيفية التأثير الفعال على أعضاء الفريق العامل على اختالف حالتهم االجتماعية للعمل
ضمن سياسات وقيم وثقافة المنظمة.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة(الجميلي )2008 ،والتي أكدت نتائجها على عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية  ،ودراسة (الغبيوي،
 )2003والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير
الحالة االجتماعية .
ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى تقارب طبيعة مجتمع الدراسة وبيئة تطبيقها.
بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مقابل الفرضية
البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر
األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول
رقم ( )35أدناه يوضح نتيجة االختبار.

138

جدول رقم ()35
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في األنماط القيادية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

دكتوراه

3.50

70%

0.62

ماجستير

3.33

67%

0.49

دبلوم

3.24

65%

0.44

بكالوريوس

3.16

63%

0.46

المؤهل العلمي

النحراف المعياري

Sig

F-test

0.001

5.320

يتضح من الجدول رقم ( )35أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.001للتحقق من
وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر
األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة) تعزى لمتغير المؤهل العلمي .ويتضح
أيضاً من خالل الجدول أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي تراوح ما بين
 %63لحملة شهادة البكالوريوس ،و %70لحملة درجة الدكتوراه.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )36أدناه يوضح
نتيجة االختبار.
جدول رقم ()36
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق في األنماط القيادية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي
دكتوراه

بكالوريوس

المؤهل العلمي

الفروق بين المتوسطات

Sig

ماجستير

0.16

0.053

دبلوم

*0.26

0.047

بكالوريوس

*0.34

0.000

دكتوراه

*-0.34

0.000

ماجستير

*-0.18

0.013

دبلوم

-0.08

0.509

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

من خالل الجدول رقم ( )36وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج بأنه يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بين حاملي درجة الدكتوراه وحاملي كالً من درجة الدبلوم ،والبكالوريوس حيث
كان متوسط الفروق ( )0.34( ،)0.26درجة على الترتيب لصالح حاملي درجة الدكتوراه .كما كان هناك
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فروق بين حملة درجة البكالوريوس وحملة شهادة الماجستير لصالح حملة درجة الماجستير بفارق ()0.18
درجة.
وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول األنماط القيادية
ً
من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي".
ويعزو الباحث ذلك إلى كون األنماط القيادية ذات إطا اًر مفاهيمياً واسعاً ضمن العلوم اإلدارية ،ويعتبر العلم
بها من الدالئل الهامة على تطور الثقافة اإلدارية لدى المرؤوسين ،ما يعني ذلك أنهم يختلفون في إحساسهم
بوجود وممارسة األنماط القيادية في المستشفيات تبعاً لمؤهالتهم العلمية.

ويمكن القول أن هذه النتائج تعطي إشارة واضحة على عالقة المؤهل العلمي باألنماط القيادية على اختالف
أنواعها ،وما يحويه حملة المؤهالت العلمية العالية من حصيلة علمية تختلف في رؤيتها لألنماط القيادية عن

المؤهالت األخرى.

وقفد اختلففت نتــائج هـذه الد ارسـة مـع د ارســة (مغـاري )2009 ،حيـث أظهـرت نتــائج الد ارسـة بعـدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول األنمــاط القياديــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي  ،ود ارســة (شــحادة)2008 ،
حيث أظهرت نتائج الدراسة بعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية حـول األنمـاط القياديـة تعـزى لمتغيـر المؤهـل
العلمــي ،و د ارســة (الســبيل )2003 ،حيــث أظهــرت نتــائج الد ارســة بعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول
األنماط القيادية تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي ،و د ارسـة (الغبيـوي )2003 ،والتـي أكـدت علـى عـدم وجـود فـروق
ذات داللــة إحصــائية حــول األنمــاط القياديــة بأنواعهــا تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي ،ويعففزو الباحففث ذلــك إلــى
االختالف في طبيعة مجتمع الدراسة وأهداف الدراسة الحالية.
بالنسبة لمتغير مكان العمل:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير مكان العمل ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة

الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير مكان العمل ،والجدول رقم ( )37أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()37
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في األنماط القيادية تبعا لمتغير مكان العمل
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

مستشفى الشفاء

3.47

69%

0.58

مستشفى ناصر

3.32

66%

0.49

مستشفى األوروبي

3.12

62%

0.50

مستشفى النصر

3.00

60%

0.52

مستشفى األقصى

3.22

64%

0.28

مستشفى كمال عدوان

3.23

65%

0.30

مستشفى الدرة

3.16

63%

0.22

مستشفى أبو يوسف النجار

3.26

65%

0.47

مستشفى تل السلطان

3.58

72%

0.56

مستشفى الرنتيسي

3.05

61%

0.79

مستشفى بيت حانون

3.13

63%

0.35

مستشفى العيون

3.00

60%

0.28

مكان العمل

F-test

2.693

Sig

0.003

يتضح من الجدول رقم ( )37أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.003للتحقق من وجود

فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية
البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء

العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى مكان العمل .كما ويتضح أيضاً من خالل
الجدول بأن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تراوح ما بين  %60وذلك لمستشفى النصر ومستشفى
العيون ،و %72لمستشفى تل السلطان.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )38أدناه يوضح نتيجة

االختبار.
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جدول رقم ()38
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق في األنماط القيادية تبع ا لمتغير مكان العمل
المستشفى

الوسط
الحسابي

م .الشفاء

3.47

م .ناصر

3.32

م .األوروبي

3.12

م .النصر

3

م .األقصى

3.22

م .عدوان

3.23

م .الدرة

3.16

م .أبو يوسف النجار

3.26

م .تل السلطان

3.58

م.الرنتيسي

3.05

م .بيت حانون

3.13

م .العيون

3

المستشفى
المؤشر

م.

م.

الشفاء

ناصر

م .األوروبي

م.

م.

م.

النصر

األقصى

عدوان

م .الدرة

م .أبو

يوسف
النجار

م .تل
السلطان

م .الرنتيسي

م .بيت
حانون

م.

العيون

الفرق

0.15

0.35

0.47

0.26

0.25

0.32

0.21

-0.11

0.42

0.34

0.47

الدللة

0.113

0.000

0.005

0.021

0.044

0.085

0.165

0.547

0.032

0.039

0.017

الفرق

0.20

0.32

0.10

0.10

0.17

0.06

-0.26

0.27

0.19

0.32

الدللة

0.088

0.074

0.416

0.488

0.394

0.714

0.178

0.191

0.280

0.123

الفرق

0.12

-0.10

-0.10

-0.03

-0.14

-0.46

0.07

-0.01

0.12

الدللة

0.511

0.454

0.455

0.860

0.404

0.019

0.740

0.962

0.571

الفرق

-0.21

-0.22

-0.15

-0.26

-0.58

-0.05

-0.13

0.00

الدللة

0.249

0.251

0.521

0.230

0.015

0.842

0.573

0.999

الفرق

-0.01

0.06

-0.04

-0.37

0.17

0.09

0.21

الدللة

0.958

0.758

0.806

0.071

0.437

0.635

0.315

الفرق

0.07

-0.04

-0.36

0.17

0.10

0.22

الدللة

0.738

0.848

0.087

0.430

0.619

0.312

الفرق

-0.11

-0.43

0.10

0.03

0.15

الدللة

0.645

0.087

0.689

0.912

0.557

الفرق

-0.32

0.21

0.13

0.26

الدللة

0.157

0.381

0.540

0.280

الفرق

0.53

0.46

0.58

الدللة

0.041

0.056

0.026

الفرق

-0.08

0.05

الدللة

0.754

0.856

الفرق

0.13

الدللة

0.609

الفرق
الدللة
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من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج بأنه يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بين مستشفى الشفاء وكالً من (مستشفى األوروبي ،مستشفى النصر،
مستشفى األقصى ،مستشفى كمال عدوان ،مستشفى الرنتيسي ،مستشفى بيت حانون ،مستشفى
العيون)حيث كانت الفروق لصالح مستشفى الشفاء ،وبلغ متوسط الفروق (،)0.26( ،)0.47( ،)0.35
( )0.47( ،)0.34( ،)0.42( ،)0.25درجة على الترتيب .وكذلك كانت هناك فروق بين مستشفى تل
السلطان ،وكالً من (مستشفى األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى الرنتيسي ،مستشفى العيون) لصالح
مستشفى تل السلطان ،وبلغ متوسط الفروق ( )0.58( ،)0.53( ،)0.58( ،)0.46درجة على الترتيب.
وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول األنماط
ً
القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير
مكان العمل".
ويعزو الباحث ذلك إلى االختالف في السياسات اإلدارية لقيادة مكان عمل الفئة المستقصاة من األطباء،
والتي أبرزت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير مكان العمل.
ويمكن القول أن العوامل الجغرافية المختلفة والتي فرضت نفسها بإختالف المكان قد أفرزت بعض
الصالحيات والتسهيالت واالمتيازات ضمن خطة تتبعها الو ازرة لعمل القيادات بطريقة ال مركزية من خالل
تبني منهجية خاصة بكل مكان عمل لألطباء في و ازرة الصحة الفلسطينية ،وبالتالي تختلف وجهات النظر
بين العاملين فيها.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (شحادة )2008 ،والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير مكان العمل  ،ودراسة (النيرب)2003 ،والتي أبرزت نتائجها
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير مكان العمل ،ويعزو الباحث ذلك إلى
التقارب في مجتمع وبيئة الدراسات المذكورة مع الدراسة الحالية.
وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (مغاري )2009 ،والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير مكان العمل ،ودراسة (الغبيوي )2003 ،والتي أكدت على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير مكان العمل ،ويعزو الباحث ذلك
إلى اختالف مجتمع وأبعاد الدراسات المذكورة مع الدراسة الحالية.
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بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،مقابل الفرضية البديلة ()H1
التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،والجدول رقم ( )39أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()39
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول األنماط القيادية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  5سنوات

3.17

63%

0.43

من  5إلى أقل من  10سنوات

3.33

67%

0.46

من  10إلى أقل من  15سنة

3.36

67%

0.55

 15سنة فأكثر

3.27

65%

0.59

عدد سنوات الخبرة

F-test

1.425

Sig

0.228

يتضح من الجدول رقم ( )39أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.228للتحقق من وجود
فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة
الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول بأن
الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تراوح بين  %63لمن تقل سنوات خبرتهم عن  5سنوات ،و %67لمن
تتراوح سنوات خبرتهم بين  5إلى أقل من  10سنة وكذلك لمن تتراوح سنوات خبرتهم من  10إلى أقل من
 15سنة ،و %65للذين خبرتهم  15سنة فأكثر.
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وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول األنماط
ً
القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد
سنوات الخبرة".
ويعزو الباحث ذلك إلى عدم تأثير الخبرة العملية لدى األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية
بمحافظات غزة في استجاباتهم حول األنماط القيادية  ،مما يشير إلى الرؤى المتشابهة لكافة العاملين حول
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ويمكن القول بأن هذه النتيجة تؤكد على المعرفة الكاملة للعاملين بطبيعة المهام واألعمال التي
يمارسونها ،والممارسات اإلدارية المستخدمة ضمن منظومة القيادة في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات
غزة.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (ناصر )2010 ،والتي أكدت نتائجها على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة  ،ودراسة (مغاري )2009 ،والتي
أكدت نتائجها على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير عدد سنوات
الخبرة ،و دراسة (شحادة )2008 ،والتي أكدت نتائجها على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
األنماط القيادية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،و دراسة (الغبيوي )2003 ،والتي أكدت نتائجها على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ويعزو
الباحث ذلك إلى أن الدراسات المذكورة تشابهت على نحو كبير في مجتمع وبيئة الدراسة.
وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الجميلي )2008 ،والتي أكدت نتائجها على وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول األنماط القيادية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف
األبعاد في متغير الدراسة مع الدراسة األخرى.
الفرضية الرئيسية الثالثة:
الفرضية الثالثة تنص على "توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05في
استجابات المبحوثين حول الحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة
الفلسطينية -محافظات غزة تعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس ,العمر ,الحالة الجتماعية ,المؤهل
العلمي ,مكان العمل ,عدد سنوات الخبرة).
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق
التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ()One way ANOVA
الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار
الفرضية الثانية وفقاً للمتغيرات الشخصية كالً على حدا.
بالنسبة لمتغير الجنس:
باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،مقابل الفرضية البديلة
( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيف يتعزى لمتغير الجنس،
والجدول رقم ( )40أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()40
نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق في الحتراق الوظيفي تبعا لمتغير الجنس
الوسط الحسابي

الوزن النسبي

النحراف المعياري

ذكر

2.86

57%

0.94

أنثى

2.91

58%

0.79

الجنس

T-test

Sig

-0.252

0.801

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.801للتحقق من وجود فرق
جوهري كانت أكبر من مستوى α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات
الذكور حول االحتراق الوظيفي ككل بلغ  ،%57و %58لإلناث.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
ً
الحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى
لمتغير الجنس".
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة الظاهرة موضع الدراسة تنشأ نتيجة ألسباب تظهر أثناء ممارسة
األشخاص ألعمالهم اليومية ،وأن نظرة األطباء إلى اإلحساس باالحتراق الوظيفي ،ال تختلف كثي اًر كون
المستقصى ذك اًر أم أنثى.
ويمكن القول أن طبيعة المهنة التي يمارسها األطباء في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة وما
اء كان ذلك ينظر اليه
تفرضه من إجهاد وتبلد للمشاعر وشعو اًر بعدم االنجاز الشخصي يتفق تماماً سو ً
بعين الذكر أو األنثى في مجتمع األطباء ،حيث يعزز ذلك لدى الباحث من رسوخ قيم المساواة التي
تمارسها قيادة و ازرة الصحة الفلسطينية من خالل تكافؤ العبئ الوظيفي لكال الجنسين.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (تميم )2011 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه بيئة الدراسة مع
الدراسة السابقة والتي أجريت على مجتمع العاملين في الرعاية االجتماعية.
وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (أبو مسعود )2010 ،والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف طبيعة نظرة
المجتمع وثقافته المختلفة لدور متغير الجنس في ابراز ظاهرة االحتراق الوظيفي.
بالنسبة لمتغير العمر:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )41أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()41
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في االحتراق الوظيفيتبعاً لمتغير العمر
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

من  20إلى أقل من  30عام

3.02

60%

0.90

من  30إلى أقل من  40عام

3.01

60%

0.98

من  40إلى أقل من  50عام

2.78

56%

0.94

 50عام فأكثر

2.67

53%

0.71

العمر

F-test

1.744

Sig

0.158

يتضح من الجدول رقم ( )41أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.158للتحقق من وجود
فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة
الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير العمر ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب
العمر تراوح ما بين  %53لمن تزيد أعمارهم عن  50عاماً فأكثر %60 ،للذين أعمارهم تتراوح بين 20
إلى أقل من  30عام ،وكذلك  %60لمن أعمارهم تتراوح بين  30إلى أقل من  40عام ،و  %56للذين
أعمارهم تتراوح بين  40إلى أقل من  50عام.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
ً
الحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى
لمتغير العمر".
ويعزو الباحث ذلك إلى كون األفراد األطباء في عينة الدراسة يتفقون في الرؤى والمواقف على مختلف
أعمارهم تجاه نظرتهم إلى االحتراق الوظيفي بعد معرفتهم باالتجاه السلبي وغموض الدور وفقدان الدافعية
وضعف االنجاز كأهم المؤشرات على ظهور االحتراق الوظيفي ،حيث أن فئة األطباء والذين يمارسون
هذه المهنة الهادفة هم أكثر واقعية لتمييز األدوار سواء في مقتبل أعمارهم أو عند بلوغهم أعما اًر كبيرة،
حيث يعود السبب في ذلك إلى اإللمام الثقافي والمعرفي لشريحة األطباء على اختالف أعمارهم.
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وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الجمل )2012 ،والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر ،ودراسة (الرافعي والقضاة )2010 ،والتي أكدت
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر ،ويعزو الباحث
ذلك إلى التشابه في ثقافة أفراد عينة الدراسة مع الدراسات السابقة في تقييما لطبيعة دور متغير العمر في
االحتراق الوظيفي .
وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (أبو مسعود )2010 ،والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر ،ودراسة (الزهراني )2008 ،والتي أشارت بوجود
فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر ،ويعزو الباحث ذلك إلى االختالف
في بيئة وأبعاد المتغيرات موضع الدراسة مع الدراسات المذكورة.
بالنسبة لمتغير الحالة الجتماعية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،مقابل الفرضية البديلة ()H1
التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،والجدول رقم ( )42أدناه يوضح
نتيجة االختبار.
جدول رقم ()42
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في االحتراق الوظيفي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية
الحالة الجتماعية

الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

متزوج

2.84

57%

0.93

أعزب

3.11

62%

0.99

مطلق

2.30

46%

0.06

أرمل

2.93

59%

0.15

F-test

0.814

Sig

0.487

يتضح من الجدول رقم ( )42أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.487للتحقق من وجود
فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
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وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة
الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد
العينة حسب الحالة االجتماعية تراوح ما بين  %46للمطلقين ،و %62لغير المتزوجين%57 ،
للمتزوجين ،و %62لألعزب.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
ً
الحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى
لمتغير الحالة الجتماعية".
ويعزو الباحث ذلك أن طبيعة المهنة التي يؤديها األطباء تتماثل في األعباء الوظيفية الملقاة على كاهل
الطبيب سواء كان متزوجاً أو على اختالف حالته االجتماعية ،حيث أن اإلحساس باإلجهاد االنفعالي وتبلد
المشاعر ونقص الشعور باالنجاز يشعر به األطباء بغض النظر عن حالتهم االجتماعية ،حيث يمثل ذلك
من وجهة نظرهم إحساساً جماعياً بأهمية الظاهرة لديهم.
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الجمل )2012 ،والتي أكدت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،ودراسة (الرافعي والقضاة )2010 ،والتي أشارت
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،ودراسة
(رمضان )1999 ،التي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى
لمتغير الحالة االجتماعية ،ويعزو الباحث ذلك إلى تشابه بيئة وظروف الدراسة مع الدراسات المذكورة.
واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (الزهراني )2008 ،التي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،ودراسة (أبو مسعود )2010 ،التي أشارت إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية ،ويعزو الباحث
ذلك االختالف في أهداف الدراسة الحالية مع أهداف الدراسات المذكورة.
بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفيمن وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،مقاباللفرضية البديلة ( )H1التي
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تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،والجدول رقم ( )43أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()43
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في االحتراق الوظيفي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
الوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

دكتوراه (أخصائي )A

3.12

62%

0.90

ماجستير(أخصائي )B

2.76

55%

1.00

دبلوم(أخصائي )c

2.76

55%

0.88

بكالوريوس

2.87

57%

0.84

المؤهل العلمي

النحراف المعياري

F-test

1.848

Sig

0.139

يتضح من الجدول رقم ( )43أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.139للتحقق من وجود
فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي .ويتضح أيضاً من
خالل الجدول أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤهل العلمي تراوح ما بين  %55لحملة
شهادة الماجستير(أخصائي  )Bوالدبلوم(أخصائي  ،)cو %62لحملة درجة الدكتوراه(أخصائي  ،)Aو%57
لحملة البكالوريوس.
وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
ً
الحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى
لمتغير المؤهل العلمي".
ويعزو الباحث ذلك إلى أن األطباء على اختالف مؤهالتهم العلمية يمتلكون رؤى متشابهة حول ظاهرة
االحتراق الوظيفي ،لذلك فإن أصحاب المؤهالت العلمية العليا يتطلعون بشغف إلى الحصول على
االمتيازت والترقيات األعلى تبعاً لمؤهالتهم العلمية العالية مما يجعلهم في بيئة تنافسية تؤسس لجعلهم
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يشعرون باالحتراق الوظيفي ،وعلى الجانب اآلخر فإن أصحاب المؤهالت الدنيا يشعرون باالحتراق
الوظيفي كونهم على األغلب يشغلون مناصباً إدارية أكثر تعامالً مع جمهور المراجعين ومتلقي الخدمة،
وما يحمله الروتين من معاناة تجعلهم يقعون ضمن تأثير ظاهرة االحتراق الوظيفي.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الزهراني )2008 ،والتي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (الرافعي والقضاة )2010 ،والتي
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي،
ودراسة (أبو هواش والشايب )2012 ،والتي أكدت بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق
الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (رمضان )1999 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ودراسة (الجمل )2012 ،التي أكدت
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو
الباحث ذلك لوجود طبيعة متشابهة ألفراد عينة الدراسة مع الدراسات المذكورة .
وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (أبو مسعود )2010 ،التي أكدت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف مجتمع
الدراسة المذكورة مع الدراسة الحالية .
بالنسبة لمتغير مكان العمل:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير مكان العمل ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي

تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة

الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير مكان العمل ،والجدول رقم ( )44أدناه يوضح نتيجة

االختبار.
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جدول رقم ()44
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق في االحتراق الوظيفي تبعاً لمتغير مكان العمل
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

مستشفى الشفاء

3.31

66%

0.89

مستشفى ناصر

2.91

58%

0.75

مستشفى األوروبي

2.62

52%

0.98

مستشفى النصر

2.39

48%

0.81

مستشفى األقصى

1.87

37%

0.38

مستشفى كمال عدوان

2.85

57%

0.96

مستشفى الدرة

2.52

50%

0.48

مستشفى أبو يوسف النجار

2.88

58%

0.94

مستشفى تل السلطان

2.90

58%

0.72

مستشفى الرنتيسي

2.79

56%

0.95

مستشفى بيت حانون

2.23

45%

0.65

مستشفى العيون

3.50

70%

0.48

مكان العمل

F-test

7.533

Sig

0.000

يتضح من الجدول رقم ( )44أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.000للتحقق من وجود
فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية
البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى مكان العمل .كما ويتضح أيضاً من خالل
الجدول بأن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تتراوح ما بين  %37وذلك لمستشفى األقصى ،و%70
لمستشفى العيون.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )45أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
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جدول رقم ()45
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق في الحتراق الوظيفي تبعا لمتغير مكان العمل
المستشفى

الوسط

الحسابي

م .الشفاء

3.31

م .ناصر

2.91

م .األوروبي

2.62

م .النصر

2.39

م .األقصى

1.87

م .عدوان

2.85

م .الدرة

2.52

م .أبو يوسف النجار

2.88

م .تل السلطان

2.90

م.الرنتيسي

2.79

م .بيت حانون

2.23

م .العيون

2.50

المستشفى
المؤشر

م .الشفاء

م .ناصر

م .األوروبي

م .النصر

م .األقصى

م .عدوان

م .الدرة

م .أبو

يوسف
النجار

م .تل

السلطان

م.الرنتيسي

م .بيت
حانون

م .العيون

الفرق

0.40

0.69

0.92

1.44

0.46

0.79

0.43

0.41

0.52

1.08

-0.19

الدللة

0.012

0.000

0.001

0.000

0.025

0.010

0.093

0.184

0.111

0.000

0.548

الفرق

0.29

0.52

1.04

0.06

0.38

0.03

0.00

0.12

0.68

-0.60

الدللة

0.142

0.079

0.000

0.800

0.234

0.925

0.991

0.731

0.022

0.081

الفرق

0.23

0.75

-0.23

0.09

-0.26

-0.29

-0.17

0.39

-0.89

الدللة

0.444

0.001

0.323

0.773

0.344

0.380

0.616

0.194

0.011

الفرق

0.52

-0.46

-0.13

-0.49

-0.52

-0.40

0.16

-1.12

الدللة

0.094

0.151

0.731

0.165

0.190

0.325

0.665

0.007

الفرق

-0.98

-0.65

-1.01

-1.03

-0.92

-0.36

-1.63

الدللة

0.000

0.052

0.001

0.002

0.010

0.247

0.000

الفرق

0.33

-0.03

-0.05

0.06

0.62

-0.65

الدللة

0.347

0.915

0.875

0.871

0.054

0.073

الفرق

-0.36

-0.38

-0.27

0.29

-0.98

الدللة

0.343

0.358

0.533

0.453

0.023

الفرق

-0.02

0.09

0.65

-0.62

الدللة

0.954

0.817

0.066

0.115

الفرق

0.11

0.68

-0.60

الدللة

0.791

0.086

0.162

الفرق

0.56

-0.71

الدللة

0.169

0.108

الفرق

-1.28

الدللة

0.002

الفرق
الدللة

154

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج بأنه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  α≤0.05بين مستشفى الشفاء وكالً من (مستشفى ناصر ،مستشفى
األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى األقصى ،مستشفى كمال عدوان ،مستشفى الدرة ،مستشفى بيت
حانون) حيث كانت الفروق لصالح مستشفى الشفاء ،وبلغ متوسط الفروق (،)0.69( ،)0.40
( )1.08( ،)0.79( ،)0.46( ،)1.44( ،)0.92درجة على الترتيب  ،وكذلك كانت هناك فروق بين
مستشفى ناصر ومستشفى بيت حانون لصالح مستشفى ناصر بفارق ( )0.68درجة ،كما يتضح أن
هناك فروق بين مستشفى األقصى وكالً من (مستشفى ناصر ،مستشفى األوروبي ،مستشفى كمال
عدوان ،مستشفى أبو يوسف النجار ،مستشفى تل السلطان ،مستشفى الرنتيسي ،مستشفى العيون)
لصالح تلك المستشفيات ،وبلغ متوسط الفروق (،)1.03( ،)1.01( ،)0.98( ،)0.75( ،)1.04
( )1.63( ،)0.92درجة على الترتيب .كما وكان هناك فروق بين مستشفى العيون وكالً من
(مستشفى األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى الدرة ،مستشفى بيت حانون) لصالح مستشفى العيون،
وبلغ متوسط الفروق ( )1.28( ،)0.98( ،)1.12( ،)0.89درجة على الترتيب.
وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الحتراق
ً
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير
مكان العمل".
ويعزو الباحث إلى أن األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة وعلى اختالف
ن
اء مختلفة ضمن استجاباتهم حول االحتراق الوظيفي وذلك طبقاً
توزيعهم للعمل جغرافياً يمتلكو آر ً
الختالف بيئة وظروف العمل في جميع المنظمات الصحية التي يؤدون أدوارهم فيها ،مع العلم أن
التباين الواضح في حجم االمكانيات البشرية والمادية على اختالف أماكن العمل ألقى بظالله في
التأثير على آراء المبحوثين حول الظاهرة موضع الدراسة.
وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (الجمل )2012 ،والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمكان العمل ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف مجتمع وبيئة
الدراسة مع الدراسة الحالية .
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بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،مقابل الفرضية
البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر
األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة،
والجدول رقم ( )46أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()46
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول الحتراق الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
الوسط

الوزن

النحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

أقل من  5سنوات

3.02

60%

1.00

من  5إلى أقل من  10سنوات

2.86

57%

0.98

من  10إلى أقل من  15سنة

3.07

61%

0.89

 15سنة فأكثر

2.54

51%

0.77

عدد سنوات الخبرة

F-test

4.563

Sig

0.004

يتضح من الجدول رقم ( )44أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.004للتحقق من
وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  α≤0.05ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي من وجهة نظر
األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة .كما
ويتضح أيضاً من خالل الجدول بأن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تراوح بين  %51لمن تزيد
سنوات خبرتهم عن  15سنة ،و %61لمن تتراوح سنوات خبرتهم بين  10إلى أقل من  15سنة.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )47أدناه يوضح
نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()47
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق في الحتراق الوظيفي تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
 15سنة فأكثر

الفروق بين المتوسطات

Sig

أقل من  5سنوات

*-0.48

0.009

من  5إلى أقل من  10سنوات

*-0.32

0.032

من  10إلى أقل من  15سنة

*-0.53

0.001

عدد سنوات الخبرة

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

من خالل الجدول رقم ( )47وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج بأنه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  α≤0.05بين من سنوات خبرتهم  15سنة فأكثر ،وجميع فئات عدد
سنوات الخبرة األخرى حيث كان متوسط الفروق ( )0.53( ،)0.32( ،)0.48درجة على الترتيب
لصالح تلك الفئات.
وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الحتراق
ً
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية -محافظات غزة تعزى لمتغير
عدد سنوات الخبرة".
ويعزو الباحث ذلك إلى التباين في فهم طبيعة الظاهرة لدى أصحاب الخبرات العالية مع أصحاب
الخبرات األقل ،حيث ينظر ذوي الخبرة العالية بأنهم أكثر فهماً ألدوارهم ،وأنهم أفضل ممارسة
للمهارات اإلدارية المكلفين بها ،مما يجعلهم يشعرون بالتقدير الذاتي ألدوارهم الشخصية على النقيض
تماماً بما يحدث مع أصحاب الخبرات األقل ،ويمكن القول بأن اإلفراط في حجم التوقعات غير
الواقعية بالترقيات أو التقدير والمكافآت لذوي الخبرة القليلة يجعلهم أكثر عرضة لالحتراق الوظيفي
نتيجة الوقوع تحت تأثير النتائج غير المرضية عادة من قبل قيادات العمل في المستشفى.
وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الزهراني )2008 ،والتي أكدت على وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ودراسة (تميم )2011 ،والتي
أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة،
ودراسة (رمضان )1999 ،التي أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي
تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ودراسة (أبو مسعود )2010 ،التي أكدت على وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى
الطبيعة المتشابهة ألفراد عينة الدراسة حول متغير سنوات الخبرة في ابراز ظاهرة االحتراق الوظيفي.
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وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (الرافعي والقضاة )2010 ،التي أكدت نتائجها على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ودراسة (الجمل،
 )2010والتي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير
عدد سنوات الخبرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى االختالف في أهداف وطبيعة الدراسة مع الدراسة
المذكورة.
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الفصل السادس
النتــائج والتوصيــات
 مقدمة
 أوالً :نتائج الدراسة
 ثانياً :توصيات الدراسة
 ثالثاً :الدراسات املقرتحة
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مقدمة
بناء على ما سبق من دراسة بحثية أجراها الباحث في محاولته لتفسير العالقة بين األنماط القيادية
واالحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة ،فقد
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات بعد عملية جمع للبيانات وتحليلها وعرضها
وتفسيرها ،ومن ثم ربط هذه النتائج بالدراسات السابقة ذات العالقة فقد توصلت الدراسة إلى:

أولا  :النتائج
فقد أظهرت الدراسة جملة من النتائج التالية:
أ -النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل
 -1حصلت فقرات بعد (نمط القيادة األوتوقراطي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%61مما يدل على ممارسة هذا النمط من األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة بمحافظات غزة بدرجة متوسطة.
 -2حصلت فقرات بعد (نمط القيادة الديمقراطي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%74مما يدل على ممارسة هذا النمط من األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة بمحافظات غزة بدرجة مرتفعة.
 -3حصلت فقرات بعد (نمط القيادة الحر) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%62مما يدل على ممارسة هذا النمط من األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة بمحافظات غزة بدرجة متوسطة.
 -4حصلت جميع فقرات (األنماط القيادية) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبي قدره
( ،)%66مما يدل على ممارسة هذه األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة بمحافظات غزة بدرجة متوسطة ،ومرتبة تنازليا كاآلتي( :نمط القيادة الديمقراطي ،نمط القيادة
الحر ،نمط القيادة األوتوقراطي).
ب -النتائج المتعلقة بالمتغير التابع
 حصلت جميع فقرات متغير (اإلحتراق الوظيفي) من قبل أفراد مجتمع الدراسة على وزن نسبيقدره ( ،)%57مما يدل على أن األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة
يتمتعون بدرجة متوسطة من االحتراق الوظيفي.
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ت -النتائج المتعلقة بفروض الدراسة
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين األنماط القيادية بأنواعها
والحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة.
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين نمط القيادة األوتوقراطي
والحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة.
 -3توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين نمط القيادة
الديمقراطي والحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية
بمحافظات غزة.
 -4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين نمط القيادة الحر والحتراق
الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية بمحافظات غزة.
ث -نتائج استجابات المبحوثين حول األنماط القيادية بإختالف متغيراتهم الديمغرافية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغيرالعمر.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغيرالحالة الجتماعية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية تعزى لمتغيرالمؤهل العلمي ،حيث أشارت النتائج بوجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين حاملي درجة الدكتوراه وحاملي كالً من درجة الدبلوم،
والبكالوريوس  ،كما كان هناك فروق بين حملة درجة البكالوريوس وحملة شهادة الماجستير لصالح
حملة درجة الماجستير.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في و ازرة
الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير مكان العمل ،والتي أظهرت نتائجها الفروق بين مستشفى الشفاء
وكالً من (مستشفى األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى األقصى ،مستشفى كمال عدوان،
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مستشفى الرنتيسي ،مستشفى بيت حانون ،مستشفى العيون)حيث كانت الفروق لصالح مستشفى
الشفاء ،وكذلك كانت هناك فروق بين مستشفى تل السلطان ،وكالً من (مستشفى األوروبي،
مستشفى النصر ،مستشفى الرنتيسي ،مستشفى العيون) لصالح مستشفى تل السلطان.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األنماط القيادية من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغيرسنوات الخبرة.
ج -نتائج استجابات المبحوثين حول اإلحتراق الوظيفي بإختالف متغيراتهم الديمغرافية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول اإلحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول اإلحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير العمر.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول اإلحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول اإلحت ارق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين
في و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية حول اإلحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغيرمكان العمل,حيث أشارت النتائج بوجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0.05بين مستشفى الشفاء وكالً من (مستشفى ناصر،
مستشفى األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى األقصى ،مستشفى كمال عدوان ،مستشفى الدرة،
مستشفى بيت حانون) حيث كانت الفروق لصالح مستشفى الشفاء ,وكذلك كانت هناك فروق بين
مستشفى ناصر ومستشفى بيت حانون لصالح مستشفى ناصر بفارق ( )0.68درجة ،كما يتضح
أن هناك فروق بين مستشفى األقصى وكالً من (مستشفى ناصر ،مستشفى األوروبي ،مستشفى
كمال عدوان ،مستشفى أبو يوسف النجار ،مستشفى تل السلطان ،مستشفى الرنتيسي ،مستشفى
العيون) لصالح تلك المستشفيات ,كما وكان هناك فروق بين مستشفى العيون وكالً من (مستشفى
األوروبي ،مستشفى النصر ،مستشفى الدرة ،مستشفى بيت حانون) لصالح مستشفى العيون.
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية حول اإلحتراق الوظيفي من وجهة نظر األطباء العاملين في
و ازرة الصحة الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات الخبرة,والتي أظهرت نتائجها الفروقبين من سنوات
خبرتهم  15سنة فأكثر ،وجميع فئات عدد سنوات الخبرة األخرى.

ثاني ا  :التوصيات
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحث عدداً من التوصيات التي من شأنها
المساهمة في تعزيز السلوك القيادي المناسب ،والحد من ظاهرة اإلحتراق الوظيفي والذي من الممكن
أن يساهم بدرجة كبيرة في االرتقاء بمستوى األداء في المستشفيات ،وكذلك اآلليات والسبل التي يمكن
االعتماد عليها لبلوغ هذه التوصيات والنهوض بالمستشفيات من خالل التالي:
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جدول رقم ()48
بيان توصيات الدراسة وآليات تنفيذها
آلية التنفيذ

م

التوصية

.1

ضرورة إبراز سمات األنماط القيادية وتوصيفها

 -عقد ورشات العمل أثناء الدوام الرسمي أو خارجه.

جيداً للمرؤوسين في المستشفيات.

 توزيع النشرات التثقيفية والتي توضح مفاهيم هذهاألنماط ومخرجات ممارستها.

.2

.3

العمل على مشاركة المرؤوسين في عمليات

 -مشاركة المرؤوسين في مرحلة تشخيص المشكالت

اتخاذ القرار داخل المستشفيات ،وتعزيز

وجمع البيانات ووضع الحلول المناسبة بعد اختيار البديل

المناقشة الجماعية.

األمثل للحل.

تعزيز االلتزام بمبدأ التغذية الراجعة من

 -ابراز أهمية ذلك للمرؤوسين وما ستساهم به من

المرؤوسين وتقبله والعمل على تفعيله.

عمليات التحسين والنمو للمستشفى.
 أخذ مالحظات المرؤوسين على محمل الجد لضمانالوصول إلى جودة األعمال سواء أكان ذلك ضمن تقارير
المرؤوسين الدورية الصاعدة أو اللقاءات المباشرة مع قائد
المستشفى.

.4

التأكيد على أهمية العمل ضمن منظومة الفريق

 -بيان الهدف العام والمشترك لهذا الفريق العامل.

الواحد السيما في ظل الظروف الخاصة في

 -زيادة درجة الثقة واالنسجام بين القائد ومرؤوسيه وتعزيز

قطاع غزة على المستوى الصحي والتي تحتاج

مبدأ تحمل المسئولية.

إلى تضافر الجهود.

 إطالق العنان للمهارات اإلدارية في المستشفيات لتتولىدورها ضمن هذا الفريق.

.5

محاولة اعتماد نمط القيادة المناسب من خالل

 -اإلشارة إلى ذلك ضمن النظم واللوائح الداخلية

تبني ذلك ضمن ثقافة تنظيمية قادرة على خلق

للمستشفيات.

التميز واإلبداع.

 إبداء المرونة في التطبيق والممارسة من خاللاالستجابة للتغيرات المحيطة.
 إظهار مدى فعالية النمط الممارس وتزويد المرؤوسينبذلك دورياً.

.6

التركيز على تطوير األساليب واألفكار السائدة

 -مواكبة القوانين للتطورات المتالحقة ،والمرونة في

على صقلها.

 -نشر وتعزيز عنصر المبادرة لدى المرؤوسين.

لدى المرؤوسين حول مفاهيم القيادة والعمل

االستجابة لها.
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آلية التنفيذ

م

التوصية

.7

التركيز على أهمية ممارسة نمط القيادة

 -نشر ثقافة المشاركة الجماعية في ممارسة أعمال

الديمقراطي ضمن ممارسات القيادة داخل

المنظمة

الصالحيات

الروح المعنوية للمرؤوسين ،مما يؤسس لفرص

 -إبراز مزايا النمط الديمقراطي في الممارسة العملية داخل

النجاح والنمو المنظمي حاض اًر ومستقبالً.

المستشفيات.

حوسبة األعمال.

المستشفيات ،لما له من أهمية بالغة في رفع

.8

للمرؤوسين.

والمبادرة

بتفويض

بعض

 -تعزيز عملية االتصال المباشر بين القائد ومرؤوسيه.

العمل على تجنب ممارسة نمط القيادة

 -تنسيق جهود األعمال بين األقسام المختلفة.

بظاللها على التقليل من إمكانية تحقيق

األخذ بمشاركاتهم في سبيل تحقيق أهداف المستشفى.

المنظمات ألهدافها ،في الوقت الذي يتعارض

 -تزويد المرؤوسين بنشرات تبرز أهم عيوب هذا النمط،

فيه هذا النمط مع المنظومة الصحية والقائمة

وما يعكسه من آثار سلبية تعيق تحقيق أهداف

األوتوقراطي ،وما يعكسه من آثار سلبية تلقي

على الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان

 -تشجيع المرؤوسين على اإلبداع واالبتكار من خالل

المستشفيات.

والحفاظ عليه.
.9

العمل على التقليل ما أمكن من ممارسة نمط

 -عدم التردد في اتخاذ الق اررات الهامة والتي يرتبط

القيادة الحر ،وعدم منح صالحيات للمرؤوسين

اتخاذها بتحقيق أهداف المستشفى.

على إطالقها ،لما يسببه ذلك من عدم انضباط

 -تكليف المرؤوسين بما يناسبه من أعمال تتوافق ورغباته

واشاعة للفوضى داخل المستشفيات.

بما يضمن المشاركة الجماعية.

 توزيع المطويات التثقيفية والتي تظهر أخطار التسيبالواضح في سير العملية اإلدارية والمترتب على ممارسة
هذا النوع من األنماط القيادية.
.10

ضرورة قيام اإلدارة العليا بالعمل على توفير

 -توفير متطلبات العمل الرئيسية من مكاتب ولوازم

يتوفر باعتماد أسس موحدة وقيم ايجابية

والمهام بكل كفاءة ومهنية عالية.

ومشاركة جماعية ،والوفاء بمتطلبات المرؤوسين

 -تحديد الوصف الوظيفي الواضح والدقيق لكافة الوظائف

والعمل.

في المستشفيات.

بيئة عمل صحية ،آخذة بعين االعتبار أن ذلك

وأجهزة حاسوب وانارة و مناسب ليتسنى القيام بالواجبات

 -منح المزايا للمتميزين من الموظفين لتعزيز األداء لديهم

وتقوية روح االنتماء الوظيفي وتحسين مستوياتهم الحياتية
والمعيشية.
.11

التركيز على أهمية البرامج الهادفة والمساعدة

 -توفير بدل سكن سنوي للمرؤوسين.

للمرؤوسين السيما على الصعيد الصحي،

 -توفير بدل مواصالت ثابتة ومتحركة للمرؤوسين.

واالجتماعي والتعليمي ،وماله من أثر ايجابي

 -منح المرؤوس تأمين صحي لجميع أفراد أسرته.

بالغ في نفوسهم.
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آلية التنفيذ

م

التوصية

.12

تطوير برامج تدريبية خاصة بالموظفين من

 -تحديد الفجوة التدريبية و جمع االحتياجاتالتدريبية

شأنها رفع الغموض عن أدوار المرؤوس

وتحليلها لإلجابة على تساؤالت هامة مثل أين نحتاج

وصالحياته لدى المنظمة.

التدريب ،وما نوع التدريب المطلوب ،ومن الذي يحتاج

ألفراد أسرة المرؤوس.
 -مشاركة القائد في المناسبات االجتماعية للمرؤوسين.

إلى تدريب ،وماذا يشمل البرنامج التدريبي.
 تصميم برنامج تدريبي. تنفيذ البرنامج التدريبي. تقييم البرنامج التدريبي..13

العمل على إعادة هيكلة نظام األجور والحوافز،

 -االعتماد على أسس ومعايير العدالة والشفافية

وتطويرها تبعاً لرغبات المرؤوسين ،من خالل

واالستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص.

تقدير جهود المرؤوسين المثاليين ،والعمل على

 -تحفيز المرؤوسين المتميزين سواء أكان ذلك تحفي ًاز

تحفيز اآلخرين على النهوض بالعمل.

مادياً أو معنوياً.
 اإلشادة بعبارات الشكر والثناء للمرؤوس المتميز فيأداء عمله.

.14

التركيز على أهمية إمداد المرؤوسين بالوصف

 -إصدار مرسوماً إدارياً يحتوي المسمى الوظيفي وطبيعة

الوظيفي التفصيلي للمهام المطلوب أداؤها ما

العمل للمرؤوس.

أمكن من قبل اإلدارة العليا ،والتأكد من مناسبة

 -توضيح واجبات وحقوق المرؤوسين من خالل إمداده

أعباء العمل الموكلة لألطباء مع قدراتهم

بمخاطبات إدارية تبرز ذلك بوضوح.

ومؤهالتهم.

 -االهتمام باالطالع على التقارير

السرية للمرؤوسين

والتي تشير إلى معدالت العمل لديهم.
.15

التحلي بالصبر والصالة ،واإليمان بأن المؤمن

 -عقد اللقاءات الهادفة بين القائد ومرؤوسيه لبيان أهمية

هو أبعد الناس عن الضغط النفسي .

ذلك كمنهج حياة.
 اصدار النشرات الهادفة التي تشير إلى أهمية ذلكمن واقع الكتاب والسنة.
 نشر المطويات التي تحتوي على قصص نجاح ألفرادصبروا على المعاناة ،ولكن كان التوفيق حليفهم وتحققت
أهدافهم.
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م

التوصية

آلية التنفيذ

.16

تبني سياسات الترفيه والترويح عن النفس تجاه

 -إقامة النشاطات الترفيهية للمرؤوسين في األماكن

المرؤوسين للحد من الضغوط النفسية واالحتراق

المخصصة لذلك كالحدائق والمنتزهات.

الوظيفي.

 تبني استخدام برامج المسابقات على اختالفها سواءثقافية أو رياضية بين المرؤوسين.
 التركيز على توفير رحالت خاصة للمرؤوسين وذويهمتضمن التخفيف من ضغوط األعمال اليومية.
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ثالثا  :الدراسات المقترحة
 -1االهتمام بموضوع األنماط القيادية بأنواعها واعادة تناوله بإتباع أساليب منهجية واحصائية
مختلفة ،ومحاولة ربطه بمتغيرات أخرى ما أمكن.
 -2إجراء دراسات ميدانية مشابهة على مجتمعات أخرى للتحقق من إمكانية تعميم النتائج
التي توصلت إليها الدراسة الحالية في مجتمعات أخرى.
 -3الثقافة التنظيمية وعالقتها باالحتراق الوظيفي.
 -4األنماط القيادية وعالقتها باالغتراب الوظيفي.
 -5دراسة تعبر عن برنامج مقترح للحد من انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي والتخفيف من
آثارها على أداء المرؤوسين.
 -6األنماط القيادية وعالقتها باالحتراق الوظيفي في و ازرات السلطة الوطنية الفلسطينية.
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قائمة املراجع
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قائمة المراجع
أولا :المراجع العربية
 القرءان الكريم
 أبو سخيلة ،عفيفة :أحمد ،)2011( ،الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة المدمرة
منازلهم بمحافظة شمال غزة ،المجلد  ،13العدد  ،A1مجلة جامعة األزهر،غزة،
فلسطين.
 أبو مسعود ،سماهر :مسلم ،)2010( ،ظاهرة الحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين
العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة أسبابها وكيفية عالجها ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
 أبو ندا ،سامية :خميس ،)2007( ،تحلي لعالقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط
القيادة باللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية – دراسة ميدانية على الو ازرات
الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 أبو هواش ،راضي ،والشايب ،عبدالحافظ ،)2012( ،مستوى اإلحتراق النفسي لدى
معلمات التربية الخاصة مقارنة بالمعلمات العاديات في محافظة الباحة في المملكة
العربية السعودية ،المجلد األول ،العدد السابع ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة،
السعودية.
 إدعيس ،آالء :حمدي ،)2012( ،العالقة بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات والحتراق
الوظيفي في شركة التصالت الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها ،دراسة حالة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة الخليل ،فلسطين.
 آل زيران ،فاطمة :ناصر ،)2013( ،األنماط القيادية اإلدارية النسوية وعالقتها
بمستوى الرضا الوظيفي لموظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،السعودية.
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 باوية ،نبيلة ،)2012( ،مستوى الحتراق النفسي لدى الطالب الجامعي ،العدد الثامن،
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.
 برباوي ،كمال ،)2013( ،دور األنماط القيادية والمتغيرات الشخصية لألفراد في التغيير
التنظيمي ،العدد الرابع ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،الجزائر.
 جابر ،رمزي :رسمي ،)2007( ،دراسة تقويمية لظاهرة اإلحتراق النفسي للمدرب،
المجلد الحادي عشر ،العدد األول ،مجلة جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.
 جبرة ،محمد :بن أحمد ،)2005( ،األنماط القيادية وعالقتها باإلبداع اإلداري باستخدام
نظرية الشبكة اإلدارية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط،
كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 جراد ،زكريا :شعبان ،)2011( ،إمكانية تطبيق مبادئ الجودة الشاملة لتحسين الرعاية
الصيدلنية في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 جرار ،سنابل :أمين ،)2011( ،الجدية في العمل وعالقتها بالحتراق النفسي لدى
مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
 الجمل ،أماني :بسام ،)2012( ،اإلحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة
األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 الجميلي ،مطر :عبد المحسن ،)2008( ،األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين
من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم
اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 حاتم ،سماتي ،)2011( ،النمط القيادي وعالقته بتماسك الجماعة لدى عمال مؤسسة
النسيج والتجهيز ببسكرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.
 حسن ،السيد( ،)2006الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية
والتربوية باستخدام  ،SPSSكلية التربية جامع الملك سعود.
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 حسن ،عزت :عبد الحميد ،)2011( ،اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام
برنامج  ،SPSSالناشر دار الفكر العربي فرع مدينة نصر – القاهرة.
 حسن ،ماهر :محمد صالح ،)2004( ،القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم ،الطبعة
األولى ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن.
 الحسيني ،جواهر :محمد علي ،)2013( ،أنماط القيادات اإلدارية في المدارس الثانوية
للبنات ودورها في إبداع الطالبات في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم
العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 حمادي ،عدي :عطا ،)2013( ،القيادة اإلدارية الحديثة في استراتيجية التنمية ،الطبعة
األولى ،دار البداية ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.
 خرابشة ،عمر ،وعربيات ،أحمد ،)2005( ،الحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع
الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر ،المجلد السابع عشر ،العدد الثاني،
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية ،السعودية.
 الخفاجي ،حيدر :عبد الرضا ،)2002( ،األنماط القيادية للمدربين وعالقتها بالحتراقالوظيفي من وجهة نظر لعبي كرة الطائرة  ,رسالة ماجستيرغير منشورة ،جامعة بابل،
العراق.
 دردير ،نشوة :كرم ،)2007( ،الحتراق النفسي للمعلمين ذوي النمط أ و ب وعالقته
بأساليب مواجهة المشكالت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس التربوي
والصحة النفسية ،كلية التربية ،جامعة الفيوم ،مصر.
 الدوسري ،حسين :مرضي ،)2013( ،األنماط القيادية وعالقتها بالرضا الوظيفي في
كلية التقنية بالخرج من وجهة نظر الموظفين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم
اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 ربيع ،أسامة،)2007( ،التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  – SPSSالجزء األول-
كلية التجارة ،جامعة المنوفية ،الطبعة الثانية.
 رمضان ،رشيدة :عبدالرؤوف ،)2011( ،الحتراق الوظيفي وعالقته بالرضا المهني لدى
معلمي المرحلة البتدائية ،المجلد السادس والعشرون ،العدد المائة وواحد ،المجلة
التربوية ،مصر.
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 الزعبي ،محمد ،والبطاينة ،محمد تركي ،)2014( ،القيادة اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار
وائل للنشر ،عمان ،األردن.
 الزهراني ،نوال :بنت عثمان ،)2008( ،الحت ارق النفسي وعالقته ببعض السمات
الشخصية لدى العامالت مع ذوي الحتياجات الخاصة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 الزيود ،نادر :فهمي ،)2002( ،واقع الحتراق النفسي للمرشد النفسي والتربوي في
محافظة الزرقاء في األردن ،العدد األول ،مجلة العلوم التربوية ،األردن.
 الزيودي ،محمد :حمزة ،)2007( ،مصادر الضغوط النفسية والحتراق لدى معلمي
التربية الخاصة في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات ،المجلد الثالث والعشرون،
العدد الثاني ،مجلة جامعة دمشق ،سوريا.
 السبيل ،حمد :محمد ،)2003( ،عوامل اإل نتاج وعالقتها بأنماط القيادة اإلدارية في
األجهزة األمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 السعود ،راتب ،)2009( ،أنماط السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة في
األردن وفق ا لنظرية رنسس ليكرت "نظام-1نظام "4وعالقتها بمستوى الولء التنظيمي
لمعلمي مدارسهم ،المجلد الخامس ،العدد الثالث  ،المجلة األردنية في العلوم التربوية،
عمان ،األردن.
 السكارنة ،بالل :خلف ،)2010( ،القيادة اإلدارية الفعالة ،الطبعة األولى ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 شحادة ،رائف :شحادة ،)2008( ،العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط التصال
لدى اإلداريين األكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية،
فلسطين.
 الشريف ،طالل :عبد الملك ،)2004( ،األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من
وجهة نظر العاملين بإمارة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم
اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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 الشقحاء ،عادل :بن صالح ،)2003( ،عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري
دراسة مسحية على العاملين في المديرية العامة للجوازات بالرياض ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 شلبي ،ياسر ،ولدادوة ،حسن ( ،)2007الثقافة المهنية في القطاع الصحي الحكومي في
األراضي الفلسطينية ,دراسة منشورة ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.
 العامودي ،محمد :زكي ،)2013( ،مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط
القيادية السائدة لدى القيادات اإلدارية ,دراسة تطبيقية على سلطة الترخيص بوزارة
النقل والمواصالت في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج ماجستير إدارة
الدولة والحكم الرشيد ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة.
 عبد الحليم ،خليلي ،ونبيل ،زهاني ،)2007( ،مستوى الحتراق النفسي لدى مربي
األطفال وذوي الحتياجات الخاصة ،رسالة ليسانس غير منشورة ،قسم علم النفس ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة باجي مختار ،الجزائر.
 عبد الرحيم ،لينا :عبد الحميد ،)2009( ،أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقليمي بغزة
"األونروا" على تهيئة البيئة اإلبداعية للعاملين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 عبوي ،زيد :منير ،)2012( ،القيادة ودورها في العملية اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار
البداية ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.
 عبيدات ،محمد ،وأبو نصار ،محمد )1999( ،منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل
والتطبيقات ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الجامعة البريطانية ،دار وائل للطباعة والنشر،
عمان ،األردن.
 العتيبي ،سلطان :عامر ،)2014( ،أنماط القيادة اإلدارية وعالقتها بإدارة التغيير
التنظيمي من وجهة نظر العاملين في إدارة شئون المرضى بمدينة األمير سلطان
الطبية العسكرية بالرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية
العلوم االجتماعية واإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 العجمي ،محمد :حسنين ،)2008( ،التجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية
البشرية ،الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
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 العجمي ،محمد :حسنين ،)2010( ،التجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية
البشرية ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 العالق ،بشير ،)2010( ،القيادة اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
 علي ،حسام :محمود ،)2008( ،اإلنهاك النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي وبعض
المتغيرات الديمغرافية لدى عينة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم الصحة النفسية ،كلية التربية جامعة المنيا ،مصر.
 العميان ،محمود :سلمان ،)2002( ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،الطبعة
األولى ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
 عميرة ،إبراهيم ،)1981( ،حتى نفهم البحث التربوي ،دار المعارف ،القاهرة.
 الغبيوي ،ناصر :سعدي ،)2003( ،عالقة النمط القيادي بأداء األطباء في المستشفيات
العسكرية والمدنية دراسة مقارنة بين مستشفى الملك فهد للحرس الوطني ومجمع
الرياض الطبي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية العلوم
االجتماعية واإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 الفيفي ،علي :محمد )2015( ،األنماط القيادية وعالقتها بضغوط العمل من وجهة نظر
العاملين في جوازات منطقة جازان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية،
كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 القرني ،علي :بن شويل ،)2003( ،اإلعالم والحتراق النفسي دراسة عن مستوى
الضغوط المهنية في المؤسسات اإلعالمية في المملكة العربية السعودية ،دراسة غير
منشورة ،قسم اإلعالم ،جامعة الملك سعود ،السعودية.
 القريوتي ،محمد :قاسم ،)2000( ،السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي
والجماعي في المنظمات المختلفة ،الطبعة الثالثة ،دار الشروق ،عمان ،األردن.
 القزالن ،منى :محمد ،)2014( ،أنماط القيادة اإلدارية وعالقتها بمستوى الرضا
الوظيفي ,دراسة تطبيقية على الموظفين بوكالة وزارة الداخلية لشئون المناطق بالمملكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية العلوم
االجتماعية واإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
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 كامل ،رأفت :وليم ،)2008( ،محددات الحتراق الوظيفي وعالقتها بالتغيير التنظيمي
وسلوك المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية على مديري المدارس الثانوية الفنية ،العدد
الثاني ،مجلة العلوم التجارية ،مصر.
 كنعان ،نواف ،)2009( ،القيادة اإلدارية ،الطبعة األولى ،اإلصدار الثامن ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 مجممي ،ناصر :محمد ،)2003( ،أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية
الخاصة وعالقتها بالنمو المهني لدى العاملين في المملكة العربية السعودية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،السعودية.
 المشوخي ،حمد :سليمان،)2002( ،تقنيات ومناهج البحث العلمي  ،الطبعة األولى ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
 المطيري ،يوسف :خالد مرزوق ،)2013( ،دور األنماط القيادية ألعضاء هيئة التدريس
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ملحق ()1
الستبانة النهائية
جامعففففففففففففففففففة األزهففففففففففففففففففر  -غففففففففففففففففففزة
عمفففففففففففففففففادة الدراسفففففففففففففففففات العليفففففففففففففففففا
كليفففففففة القتصفففففففاد والعلفففففففوم اإلداريفففففففة
برنفففففففففامج ماجسفففففففففتير إدارة األعمفففففففففال

احملرتم/ة

أخي الطبيب /أخيت الطبيبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,

املوضـــوع :تعبئـة االستبـانة املرفقـــــة
يقوم الباحث بإجراء بحث للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر-
غزة ،بعنوان:

"األمنـاط القيادية وعالقتها باإلحرتاق الوظيفي
من وجهة نظر األطباء العاملني يف وزارة الصحة الفلسطينية  -حمافظات غزة"
فنرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات المحددة في االستبانة بصدق وموضوعية من خالل
وضع عالمة ( )أمام التقييم المناسب لكل فقرة ،كما توجد في واقع المستشفى التي تعمل بها،
علما بأن البيانات التي سيتم جمعها سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال في أغراض البحث
العلمي ،وتتوقف على دقتها صحة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.
مع خالص تحياتي وتقديري
الباحث
بشير عبدهللا شلح
جامعة األزهر -غفزة

180

القسم األول البيانات الييمغرافية
يرجى استكمال البيانات اآلتية بوضع عالمة ( )في المكان المناسب مما يلي
 -1الجنس:
أنثى

ذكر

 -2العمر:
من30إلى أقل من40

من 20إلى أقل من 30

من40إلى أقل من50

 50عام فأكثر

 -3الحالة االجتماعية:
متزوج

مطلق

أعزب

أرمل

 -4المؤهل العلمي:
يكتوراه (أخصائي)A

ماجستير(أخصائي)B

يبلوم(أخصائي)C

بكالوريوس

 -5مكان العمل:
م.الشفاء

م .األقصى

م.تل السلطان

م.ناصر

م.األوروبي

م .النصر

م.كمال عدوان

م .الدرة

م.أبو يوسف النجار

م .بيت حانون

م .الرنتيسي

 -6عدد سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات
من  10الى أقل من  15سنة

من  5الى أقل من 10سنوات
15سنة فأكثر
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م .العيون

القسم الثاني األنماط القيايية السائية في المستشفى

المحور األول :نمط القيادة األوتوقراطي
(سلوك القائد المتسلط داخل المنظمة والذي يعّتد فيه برأيه في كل الظروف أثناء متابعته لسير العمل المنظمي)
موافق موافق محايد غير غير
م

بشدة

الفقففففففففففففففففففففرة

موافق موافق
بشدة

مسئولي المبفففاشففر :
 -1يكثر من األوامر لتوجيه المرؤوسين
 -2يتقيد حرفي ًا بالتعليمات الواردة من الو ازرة
 -3يتمسك برأيه دون موضوعية ودون إبداء لألسباب والمبررات
 -4يهدد المرؤوسين بالتقارير والعقوبات
 -5يقلل من أهمية اقتراحات المرؤوسين
 -6يوجه المرؤوسين بصيغة األمر
 -7يعتبر كل من يخالفه من المرؤوسين متحدياً لسلطته

 -8يلقي باللوم كله على مرؤوسيه في حالة ضعف العمل
 -9يبقى بعيداً عن المشاركة االجتماعية للمرؤوسين

 -10يعتبر المناقشة وتبادل اآلراء مضيعة للوقت
 -11يتصرف دون استشارة العاملين

 -12ال يعتبر المرؤوسين على قدر ٍ
كاف من تحمل المسئولية
 -13يقمع المرؤوسين عند التعبير عما يجول بخاطرهم من أفكار
 -14يميل إلى تركيز جميع السلطات في يده
 -15ينفرد في اتخاذ القرار
المحور الثاني :نمط القيادة الديمقراطي
(سلوك القائد المتفاعل مع المرؤوسين ,والذي ُيبنى على المشاركة الفعالة لهم في إدارة العمل داخل المنظمة)
مسئولي المبفففاشففر :
 -1ينسق جهود العمل بين األقسام

 -2يخطط للعمل بالتعاون مع المرؤوسين
 -3يفوض المرؤوسين بأعمال تتفق مع قدراتهم
 -4يشجع المرؤوسين على االبتكار واإلبداع
 -5يسمح للمرؤوسين االتصال به بطريقة سهله
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 -6يتعاون مع المرؤوسين النجاز العمل
 -7يهتم بمقترحات المرؤوسين لتطوير العمل
 -8يجعل نظام العمل مرناً استجابة للتغيرات
 -9يشجع المناقشة الجماعية ألساليب العمل
 -10يبادر بتفويض بعض صالحياته
 -11يتعامل مع المرؤوسين بإحترام
 -12يشارك في المناسبات االجتماعية التي تخص المرؤوسين
 -13ينتهج العمل بإسلوب الفريق
 -14يشارك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار
 -15يتقبل التغذية الراجعة من المرؤوسين بصدر رحب
المحور الثالث :نمط القيادة الحر
(سلوك القائد المتساهل ,والذي ينأى فيه عن التدخل بمجريات األمور التي ُت ّسير العملية اإلدارية في المنظمة)
مسئولي المبفففاشففر :
 -1يترك للمرؤوسين حرية إتباع اإلجراءات التي يرونها مناسبة النجاز العمل
 -2يعطي للمرؤوسين الحرية في ممارسة السلطة

 -3يعتمد على المرؤوسين كلياً في تحقيق األهداف دون توجيه منه

 -4يترك للمرؤوسين الحرية في وضع الحلول للمشكالت التي تواجههم
 -5يعطي للمرؤوسين الحرية لممارسة أعمالهم بالطريقة التي يفضلونها
 -6ينفرد كل مرؤوس برأيه الشخصي في تنفيذ العمل
 -7يمنح سلطاته اإلدارية لجميع المرؤوسين
 -8يوافق على األساليب التي يتبعها المرؤوسين في انجاز أعمالهم
 -9يعطي للمرؤوسين االستقاللية في انجاز المهام التي توكل إليهم

 -10يعطي المرؤوسين الحرية في تحديد أهدافهم دون مشاركتهم
 -11يتساهل مع المرؤوسين المقصرين في أعمالهم
 -12يتهرب من المسئولية في المواقف الحرجة
 -13يتردد كثي اًر في اتخاذ الق اررات اإلدارية

 -14يترك للمرؤوسين اختيار المسئوليات التي تتناسب مع رغباتهم

183

القسم الثاني :اإلحتراق الوظيفي
اإلحتراق الوظيفي
(مجموعة التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية التي تط أر على الفرد في المنظمة ,جراء وقوع األفراد تحت طائلة
الضغوط ال متكررة في العديد من الجوانب الحياتية اليومية ,تؤدي بالفرد إلى انحدار في أداءه يفقد خاللها ثقته
بنفسه مما يؤدي به إلى عزوفه عن العمل)
موافق موافق محايد غير
م

بشدة

الفقففففففففففففففففففففرة

غير

موافق موافق
بشدة

 -1أشعر إنني مستنزف عاطفياً نتيجة لممارسة مهنتي
 -2أشعر أن طاقتي قد استنزفت مع نهاية يوم عملي
 -3أشعر بالضيق والقلق عندما أستيقظ من النوم لمواجهة يوم عمل جديد
 -4أشعر أن التعامل مع المراجعين طوال اليوم يسبب لي اإلجهاد والتعب
 -5أشعر بالضجر والملل نتيجة ممارسة عملي
 -6أشعر أنني أبذل جهداً كبي اًر عند ممارستي لعملي
 -7أشعر باإلحباط بسبب عملي
 -8التعامل مع الناس يسبب لي ضغوطاً شديدة
 -9أشعر أن حياتي أصبحت بال معنى نتيجة ممارستي لمهنتي
 -10أشعر إنني أحترق نفسياً بسبب ممارستي للعمل في هذه المهنة
 -11أتعرض لضغوط شديدة بسبب عملي المباشر مع اآلخرين
 -12أشعر بالجمود في التعامل مع فئات المراجعين
 -13أصبحت أكثر قساوة مع الناس منذ ممارسة مهنتي
 -14أشعر باالنزعاج والقلق الن هذه المهنة زادت سلبية عواطفي وتبلد مشاعري
 -15أشعر بعدم االكتراث لما يحدث مع اآلخرين
 -16أشعر بعدم بالراحة والسعادة نتيجة لممارسة مهنتي
 -17أشعر بعدم تفهم مشاعر المراجعين تجاه مهنتي بسهولة
 -18أشعر أنني لم أنجز أشياء كثيرة ذات قيمة وأهمية في مهنتي
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 -19أتعامل بعنف مع المشاكل االنفعالية والعاطفية أثناء ممارستي لمهنتي
 -20أشعر بعدم القدرة على خلق أجواء نفسية مريحة وسهلة مع المراجعين
 -21أشعر بأنني ال أجد السعادة في العمل مع العاملين معي في نفس المهنة
 -22أشعر بعدم تعاملي بفعالية عالية مع مشاكل المراجعين
 -23أشعر إنني ال أؤثر إيجابياً في حياة اآلخرين
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ملحق رقم ()2
قائمة المحكمين
م

الجامعة

المحكم

.1

د .جالل شبات

جامعة القدس المفتوحة  -غزة

.2

د .جواد الخطيب

جامعة األزهر  -غزة

.3

د .رامز بدير

جامعة األزهر  -غزة

.4

د .رضوان بارود

و ازرة الصحة الفلسطينية

.5

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية  -غزة

.6

د .شادي التلباني

جامعة األزهر  -غزة

.7

د .صهيب األغا

جامعة األزهر  -غزة

.8

د .عبد العظيم المصدر

جامعة األزهر  -غزة

.9

د .عدنان الحجار

مركز الميزان لحقوق اإلنسان

.10

د .مروان األغا

جامعة األزهر  -غزة

.11

د .وائل ثابت

جامعة األزهر  -غزة

.12

د .وسيم الهابيل

الجامعة اإلسالمية  -غزة

.13

د .وفيق األغا

جامعة األزهر  -غزة

.14

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية  -غزة
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ملحق ( : )3كتاب تسهيل المهمة
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ملحق ( : )4مراسالت مستشفيات محافظات غزة
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