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شكر وتقدير
بدءاً...
ً
ً
ً ً
أكرمت به ألكون قادرة عىل إتمام هذه الدراسة.
كثيا طيبا مباركا فيه عىل ما
أحمد هللا – تعاىل – حمدا ر
ي
ومن ثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى ك ٍل من:
• الدكتورين الفاضلين :أ.د .وفيق اآلغا والـ د .ابراهيم عابدين حفظهما هللا ،لتفضلهما باإلشراف على
هذه الدراسة ،وتكرمهما بنصحي وتوجيهي حتى إتمامها.
• جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة األزهر.
• إلى كل من قدم لي الدعم حتى آخر لحظة في إتمام هذه الدراسة.

مع كل االحيام والتقدير

ج

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى قياس العالقة ما بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي في ظل وجود التأقلم
التنظيمي كمتغير وسيط في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة ،وذلك من خالل قياس العالقة ما بين أبعاد
تخطيط المسار الوظيفي المتمثلة بـ (وضع أهداف التقدم الوظيفي ،تطوير المهارات الوظيفية ،الترقية ،الحوافز)
والتأقلم التنظيمي بأبعاده (التدريب ،الفهم ،دعم الزمالء ،اآلفاق المستقبلية) واالحتراق الوظيفي .واعتمدت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،ويتكون مجتمع الدراسة من 86
موظف في رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة (األونروا) ،واعتمدت الدراسة طريقة المسح الشامل،
وكانت نسبة االسترداد  ،%87.21وقسمت االستبانة إلى جزئين أساسيين ،الجزء األول متعلق بالبيانات
الديموغرافية ،فيما تعلق الجزء الثاني بمتغيرات الدراسة التي اعتمدت على ثالثة أجزاء رئيسية ،الجزء األول
هو تخطيط المسار الوظيفي ،واعتمدت الباحثة على نموذج ) (Weng & Hu, 2009لقياس أبعاده ،أما الجزء
الثاني فهو التأقلم التنظيمي ،واعتمدت الباحثة على نموذج ( )Taormina, 2007لقياس ابعاده ،أما الجزء
الثالث فهو االحتراق الوظيفي ،وتم استخدام نموذج ) (Maslach et al, 1981لقياسه.
وأظهرت الدراسة أن تخطيط المسار الوظيفي جاء بموافقة متوسطة ،بوزن نسبي ( ،)%60.658إال أن أبعاد
الحوافز والترقية جاءت بدرجة موافقة قليلة .أما التأقلم التنظيمي فجاء بموافقة عالية ( ،)%71.141إال أن
االحتراق الوظيفي جاء أيضا ً بموافقة متوسطة ( )%52.739خاصة على بعد اإلجهاد النفسي .وأشارت نتائج
الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي ،ووجود عالقة عكسية بين
التاقلم التنظيمي واالحتراق الوظيفي ،وإلى وجود عالقة عكسية بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق
الوظيفي في ظل وجود التاقلم التنظيمي كمتغير وسيط.
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بظاهرة االحتراق الوظيفي
وتوجيه األنظار نحوها ،وضرورة االهتمام بتخطيط المسار الوظيفي في بعديه الترقية والحوافز ،أما في التاقلم
التنظيمي ،فأوصت الدراسة أن يكون هناك اهتمام برسم آفاق مستقبلية آمنة للموظفين والعاملين.

د

Abstract
The study aimed to examine the role of Organizational Socialization as a mediating factor between
Career Path Planning and Occupational Burnout in the United Nations Relief and Works Agency’s
Headquarter in Gaza. To achieve the objectives of the study, dimensions of career path planning
represented by (career goal process, professional ability development, promotion speed,
remuneration growth) were used along with the dimensions of organizational socialization (job
understanding, future prospects, training, co-workers support) and burnout. The Analytical
Descriptive was used to conduct this study. And the questionnaire was used as a tool to collect
data. The study population consists of (86) employees, and the researcher used the comprehensive
survey approach. The return percentage of questionnaires was 87.21%.
The questionnaire was divided to two main parts, the first related to demographical information,
while the second part concentrated on the variables of the study. (weng & Hu, 2009) model was
used for career path planning, the model of (Taormina, 2007) was used to measure organizational
socialization, while (Maslach et al, 1981) model was used to measure occupational burnout.
The findings of the study showed that career path planning had an average level of (%60.658)
while organizational socialization marked a high level at (%71.141), however; organizational
burnout also marked an average level of (%52.739). The study showed that there is a negative
relationship between career path planning and organizational burnout, and that there is a negative
relationship between organizational socialization and organizational burnout, and eventually, that
there is a negative relationship between career path planning and organizational burnout in the
presence of organizational socialization as a mediator.
In light of the findings, the study recommends the necessity of giving more concern to the
organizational burnout phenomena, and to make further tangible steps towards having a strong
career path planning system, specially on the dimensions: promotions speed and remuneration
growth. As for the organizational socialization, the study recommends making the future prospects
for employees more clear and stable.
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مقدمة:
تقوم المنظمات الناجحة بالتركيز على دائرة الموارد البشرية ،بحيث ال يقتصر عملها على المفهوم التقليدي
إلدارة المعامالت الورقية لموظفي المنظمة ،بل بالقيام بممارسات عدة تضمن على المدى البعيد تحيقيق والء
وانتماء الموظف للمنظمة ،كما وتزيد من رضا الموظف نتيجة إحساسه باهتمام المنظمة بتطويره وظيفيا ً
وحرصها على دمج الموظف اجتماعيا ً ووظيفيا ً ببيئة العمل وبثقافة المنظمة .كما وتهتم المنظمات الناجحة
براحة الموظف وصحته البدنية والنفسية ،حيث تفشت في اآلونة األخيرة العديد من األمراض النفسية
المرتبطة بالضغط النفسي الناجم عن الضغط الوظيفي ،وأهم هذه األمراض ظاهرة االحتراق الوظيفي ،التي
صنفتها الكثير من الدول المتقدمة كمرض إكلينيكي يتطلب رعاية طبية.
يمكن القول بأن دائرة الموارد البشرية تعد من أهم الدوائر في المنظمة ،بحيث تهدف إلدارة أثمن أصول
المنظمة ،أال وهي االفراد ،وبذلك ال نعني فقط الموظفين ،بل جميع الذين يعملون مع المنظمة من أجل تحقيق
أهدافها .ففي المنظمات غير الربحية ،يعد االفراد أكبر مصادر إنفاق المنظمة ،وأهم أصولها (:2009 ،Pynes
.)3

وقد تطور مؤخرا ً مفهوم "إدارة المستخدمين" التقليدي ،والذي يُعنى فقط بالموظفين العاملين في المنظمة
وتربطهم بالمنظمة عقود رسمية ،إلى مفهوم "إدارة الموارد البشرية" ،والذي يتبنى فلسفة مميزة تُعنى بتنفيذ
األنشطة التنظيمية الموجهة لالفراد ) (Torrington, 2005: 9فتطور إلى مفهوم تحقيق األهداف التنظيمية
للمنظمة من خالل تصميم نظام يضمن االستخدام الفعال واألمثل لمعارف االفراد ،ومهاراتهم ،وقدراتهم،
وأي خصائص أخرى يتميزون بها ( Knowledge, Skills, Abilities and Othre Characteristics,

 .)Pynes, 2009:3) )KSAOCsومن هنا جاء دور إدارة الموارد البشرية في العمل مع الموظف ومساعدته
في رسم مساره الوظيفي من أجل تعظيم االنتفاع منه وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة ،حيث أن من طبيعة
الموظف أن يصبو إلى النمو في العمل ،مما يحقق له الرضا وبالتالي يؤثر إيجابا ً على إنتاجيته (ماهر،
.)525 :2007
وبتحقيق الرضا الوظيفي ،وبالتالي تحسين إنتاجية الموظف ،فإن المنظمة تحمي بذلك الموظفين من ظاهرة
االحتراق الوظيفي ،والتي تعد أحد أكثر الظواهر انتشارا ً في السنوات األخيرة ،ويتوقع انتشارها في السنوات
القادمة بشكل أكبر بحسب ما أشارت الكثير من الدراسات المحلية والعربية والدولية.
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ومن الممكن القول بأن ظاهرة االحتراق الوظيفي ،أو االحتراق النفسي كما أسماها بعض علماء النفس
واالجتماع ،قد جاءت ضمن التطورات االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية التي حدثت في الربع األخير من
القرن الماضي ،وتدلل على التحول السريع والعميق من المجتمعات الصناعية إلى اقتصاديات الخدمة .وهذا
التحول االجتماعي ال بد أن يرافقه ضغط نفسي قد يتحول في ما بعد إلى احتراق (.)Schaufeli, 2008: 204

وبحسب ما أشارت الدراسات السابقة ،فإن أقرب المتغيرات إلى رسم المسار الوظيفي هي التأقلم التنظيمي،
لذا فإن دراسة التأقلم التنظيمي إلى جانب رسم المسار الوظيفي سيزيد ويعظم من دور المسار الوظيفي على
االحتراق الوظيفي (البيوك ،)2015 ،حيث أشارت عدة دراسات إلى أن التأقلم التنظيمي يعد أحد أهم العوامل
وأكبرها تأثيرا ً على االحتراق الوظيفي.
ويعد التأقلم التنظيمي أحد أهم أدوار المنظمة تجاه موظفيها ،حيث يجب على المنظمة ضمان تأقلم الموظف
مع البيئة التنظيمية لها؛ فدخول الموظف إلى بيئة تنظيمية غير معروفة قد يعرض الموظف إلى حالة من
المفاجأة ،أو عدم التأكد ،أو حتى الغموض في الدور المطلوب منه في المنظمة أو حتى الصدمة (،Sagberg

 .)2006ومن هنا يمكن القول بأن التأقلم التنظيمي له دور مهم في تخفيف التوتر لدى الموظفين ،والذي إن
لم يعالج في وقته قد يتفاقم ويتحول إلى إحباط ومن ثم احتراق وظيفي.
مما سبق نجد أن كالً من التأقلم التنظيمي واستراتيجية المسار الوظيفي ،واالحتراق الوظيفي متغيرات هامة
ولها دور كبير في التأثير على أداء الموظف .لذلك كان من األهمية بمكان أن نرفع الوعي بخصوص أهمية
كل عامل من هذه العوامل ،كيف تحدث وكيف يؤثر كل منها على اآلخر في هذه الدراسة.
أولُ :مشكلة الدراسة:
إن ظاهرة االحتراق الوظيفي أحد الظواهر التي انتشرت انتشارا ً واسعا ً في السنوات األخيرة ،ويتوقع
انتشارها في السنوات القادمة بشكل أكبر بحسب ما أشارت عدة دراسات وأبحاث مؤخراً ،حيث أشارت عدة
دراسات محلية وعربية إلى تفشي ظاهرة االحتراق الوظيفي (النفسي) في أروقة المنظمات والمؤسسات في
الدول العربية وقد أكد معاناة العاملين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من ظاهرة االحتراق
الوظيفي التقارير الرسمية السنوية للمفوض العام لوكالة الغوث الدولية Commissioner General's Annual

 Reportsالتي صدرت في األعوام  2006 ،2005و .2010
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ومن خالل المقابالت المختلفة التي قامت بها الباحثة ،تمكنت الباحثة من مالحظة تفشي ظاهرة االحتراق
الوظيفي بين موظفيها ،حيث قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع مدير دائرة الموارد البشرية في رئاسة وكالة
الغوث الدولية في مقرها في المملكة األردنية الهاشمية ،السيد براين غليسون ،والذي تعد من أهم أدواره
الوظيفية في الوصف الوظيفي الخاص به ،التقليل من ظاهرة االحتراق الوظيفي في صفوف العاملين في
وكالة الغوث الدولية ،أكد السيد غليسون أن أبعاد االحتراق الوظيفي واضحة في أداء الموظفين ،ويمكن
لمسها في مستويات األداء في مختلف المناصب اإلدارية ،إال أن السيد غليسون أكد أنه حتى هذه اللحظة ،ال
توجد إحصائيات واضحة عن نسب االحتراق الوظيفي  ،المقابلة في الملحق رقم ( )3للدراسة.
إال أن ارتفاع مستويات االحتراق الوظيفي يمكن االستدالل عليها ولمسها في تقرير صادر عن المفوضية
العليا لشؤون الالجئين ،أوضحت فيه المنظمة أن دراسة أولية استكشافية تم إجراءها من قبل المنظمة لدراسة
رفاهية الموظفين العاملين لديها دولياً ،حيث تم توزيع استبيان دولي لموظفيها عن رفاهية الموظفين العاملين
في  25دولة منتشرة على  48مقر عمل ،وكانت نتائج الدراسة مقلقة ،حيث كان معدل االستجابة عا ٍل على
مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي %29 .من االستجابات كانت ذات معدل عا ٍل على مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي (.)Welton-Mitchell, 2013: 31

وأشار اللوزي إلى أن من أهم مسببات االحتراق الوظيفي عدم وضوح الدور الوظيفي للفرد وعدم تطوره
في الوظيفة ،والذي هو نتاج رسم مسار وظيفي للموظف (اللوزي ،)111 :2003 ،بينما أوصت الدراسات
التي تناولت االحتراق الوظيفي إلى ضرورة قيام المنظمة بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين فيها من خالل
عقد دورات تدريبية وتطوير الموظفين وتبني التدوير في الوظائف ،وجميعها من األبعاد الرئيسية لتخطيط
المسار الوظيفي (أبو مسعود( )2010 ،حجاج ،)choi & others, 2009( )2012 ،إال أن دراسة البيوك
( ) 2015قامت بدراسة استراتيجية المسار الوظيفي وأثرها على االحتراق النفسي في ظل وجود التأقلم
التنظيمي كمتغير تفاعلي.
كما وتناولت عدة دراسات أهمية قيام المنظمة بدورها في أقلمة الموظف للتقليل من ظاهرة االحتراق
الوظيفي ،وتحسين الرضا الوظيفي وبالتالي تحسين األداء بين الموظفين (،Villavicencio-Ayub et al
.)Moussavou, 2013( ،)2015

وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على دور التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط في العالقة بين تخطيط
المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،بهدف تحقيق
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أقصى استفادة ممكنة من النتائج التي ستتوصل إليها هذه الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة على التساؤل
الرئيس التالي:
ما دور تخطيط المسار الوظيفي في تخفيض الحتراق الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في ضوء التأقلم التنظيمي؟
ويتفرع منه مجموعة من التساؤلت التالية:
 -1ما مستوى تطبيق تخطيط المسار الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة؟
 -2ما واقع التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة؟
 -3ما مستوى االحتراق الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة؟
 -4ما العالقة بين مستوى تطبيق تخطيط المسار الوظيفي ومستوى االحتراق الوظيفي في وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة؟
 -5ما العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي وتوفر التأقلم التنظيمي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في غزة؟
 -6ما العالقة بين توفر التأقلم التنظيمي و مستوى االحتراق الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في غزة؟
 -7ما العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي في ظل وجود التأقلم التنظيمي كمتغير
وسيط؟
 -8هل توجد فروق تعزى للمتغيرات الديموغرافية بين دور تخطيط المسار الوظيفي في تخفيض
االحتراق الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة في ضوء وجود التأقلم
التنظيمي ؟
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ثانياا :فرضيات الدراسة:
بنا ًء على ما تم تناوله في مقدمة ومشكلة الدراسة يمكن تقريب مشكلة الدراسة للواقع بصياغة الفروض
طبقا ً للمتغيرات المستقلة المتمثلة بعناصر تخطيط المسار الوظيفي (الترقية ،التدريب ،الحوافز المادية،
الحوافز المعنوية) ،والمتغير التابع والمتمثل في تخفيض (االحتراق الوظيفي) ،وأيضا ً في ظل وجود المتغير
الوسيط (التأقلم التنظيمي) ،والمتغيرات الديموغرافية على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة األولى:
 H1توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05بين تخطيط المسار الوظيفي
والحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 H1.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين وضع أهداف التقدم الوظيفي
واالحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 H1.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين تطوير المهارات الوظيفية
واالحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
 H1.3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الترقية واالحتراق الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
 H1.4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الحوافز واالحتراق الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة

الفرضية الرئيسة الثانية:
 H2توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05بين تخطيط المسار الوظيفي والتأقلم
التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 H2.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين وضع أهداف للتقدم الوظيفي
وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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 H2.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين تطوير المهارات الوظيفية
وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 H2.3ت وجد عالقة ذات داللة إحصاااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الترقية وبين التأقلم
التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 H2.4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين الحوافز وبين التأقلم
التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
 H3يوجد عالقة ذات دللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الدللة ( )α≤0.05بين التأقلم التنظيمي والحتراق
الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 H3.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين الفهم وبين االحتراق
الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 H3.2توجد عالقة ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين التدريب وبين االحتراق
الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 H3.3ت وجد عالقة ذات داللة إحصاااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين دعم الزمالء وبين
االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 H3.4توجد عالقة ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين اآلفاق المسااااتقبلية وبين
االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
الفرضية الرئيسة الرابعة:
 H4يوجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≤0.05بين تخطيط المسار الوظيفي وبين
الحتراق الوظيفي في ظل وجود المتغير الوساااااايط التأقلم التنظيمي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل
الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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الفرضية الرئيسة الخامسة:
 H5توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول تخطيط المسار الوظيفي والحتراق الوظيفي بوجود التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط تعزى للمتغيرات
التالية( :الجنس ،العمر ،الحالة الجتماعية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
ثالثاا :متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :تخطيط المسار الوظيفي ،والمتمثل في( :وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،تطوير المهارات
الوظيفي ،الترقية ،الحوافز).
المتغير التابع :ويتمثل في (الحتراق الوظيفي).
المتغير الوسيط :التأقلم التنظيمي ،والمتمثل في( :التدريب ،الفهم ،دعم الزمالء آلفاق المستقبلية).
المتغيرات الديموغرافية ،والمتمثلة في( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الدرجة الوظيفية ،عدد سنوات
الخدمة).
والشكل التالي ( )1.1يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة.
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شكل ( )1.1نموذج للدراسة يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة
المصدر :جرد بواسطة الباحثة ،باالعتماد على البيوك ()2009( Weng and Hu ،)2007( Taormina ،)2015
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جدول ( )1.1مصفــــــــــوفــة األبعـــــــــــاد

أبعاد المتغير المستقل :تخطيط المسار الوظيفي
الباحث

الترقية

دراسة (عثمان وفتحي،
)2016

√

دراسة )،Biswakarma
،)2016

√

التقدم
التدريب* الوظيفي

الحوافز
المادية

√

التطور
الرضا
الحوافز اإلثراء
المعنوية الوظيفي الوظيفي الوظيفي

√

√

دراسة (طري)2016 ،
دراسة (عواريب)215 ،

√

دراسة (غدير وعمران،
)2015

√

√

√
√

√
√

دراسة (الحمصي)2014 ،

√

(Yean & Yahya,
) 2014دراسة
دراسة (الشهراني)2013 ،

√

√

دراسة (فتحي)2013 ،

√

√

√

دراسة (صالح)2012 ،

√

√

√

√

دراسة (مهدي)2011 ،
دراسة (الفاضل)2011 ،

√

(وادي وماضي)2007 ،

√

√

√

√

√

√
√

دراسة )(Barnett 2006
et al.

المجموع

√

√

√
9

7

√

4

5

5

2

√

√

2

2

*تم استبدال التدريب بتطوير المهارات الوظيفية حسب نموذج Weng & Hu
المصدر :جرد بواسطة الباحثة بناء على الدراسات السابقة وستعتمد على األبعاد األربع األكثر تدوالً.
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رابعاا :أهداف الدراسة:
 .1التعرف على و اقع تطبيق تخطيط المسار الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في
غزة.
 .2تسليط الضوء على مستوى االحتراق الوظيفي محل الدراسة.
 .3التعرف إلى مستوى توفر التأقلم التنظيمي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة.
 .4بيان العالقة بين مستوى تطبيق تخطيط المسار الوظيفي ومستوى االحتراق الوظيفي محل الدراسة.
 .5التعرف إلى العالقة بين مستوى تخطيط المسار الوظيفي في ظل وجود التأقلم الوظيفي كمتغير وسيط
في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في غزة.
 .6الكشف عن العالقة بين مستوى االحتراق الوظيفي وتوفر التأقلم التنظيمي محل الدراسة.
 .7التعرف على االختالفات التي تعزى للمتغيرات الديموغرافية في العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي
واالحتراق الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في ضوء التأقلم التنظيمي كمتغير
وسيط.
 .8التوصل إلى توصيات ذات قيمة عملية تخدم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،وتلفت عناية
المهتمين والباحثين للتواصل مع مجال هذه الدراسة وموضوعها الحيوي في تعزيز فاعليتها وقدرتها
على االرتقاء والتطور ،وإلقاء الضوء على نقاط قد تكون مقترحات لبحوث مستقبلية.

خامساا :أهمية الدراسة:
وفي ضوء ما تقدم يمكننا تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:
 .1أهمية الدراسة العلمية:
تهدف الدراسة إلى توسيع المعرفة بالمسار الوظيفي ،االحتراق الوظيفي ،التأقلم التنظيمي ،حيث لوحظ
نقص الدراسات التي تناقش وتكشف عالقة هذه المتغيرات ببعضها البعض سوا ًء محليا ً أو عربيا ً أو
دولياً ،وفي الدراسات التي تناولت تخطيط المسار الوظيفي ،الحظت الباحثة كما سبق وأشار Baruch.
) )1996والبيوك ( )2015في دراستهم إلى قلة الدراسات التي ركزت على المدخل التنظيمي لتخطيط
المسار الوظيفي.
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وتنبع أهمية الدراسة العلمية نظرا ً إلشارة الدراسات السابقة إلى أن نظام التطور الوظيفي (والذي يسمى
في هذه الدراسة بتخطيط المسار الوظيفي) هو خامس عامل من حيث األهمية في النجاح المالي للمنظمات
في الئحة تتكون من  80عامالً (.)Yahya et al, 2004: 74
 .2أهمية الدراسة العملية:
نتائج وتوصيات الدراسة ستفيد رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة التي يعمل فيها  86موظفا ً وموظفة
في مختلف المستويات الوظيفية ،كما وسيتطلع على نتائج وتوصيات هذه الدراسة رؤساء األقسام في
رئاسات وكالة الغوث الدولية في كل من العاصمة األردنية عمان ،والقدس وغزة .وال يجب أن نغفل
أهمية الدراسة التي ستسلط الضوء على رئاسة وكالة الغوث في غزة التي تعمل لخدمة العاملين في
األقاليم الخمس التي يتوزع عليها الجئي فلسطين؛ غزة ،الضفة الغربية ،لبنان ،سوريا ،واألردن .وتأتي
أهمية هذه الدراسة نتيجة غياب تخطيط واضح لرسم المسار الوظيفي وبرنامج تأقلم تنظيمي واضح
المعالم ،ومعاناة وكالة الغوث من ظاهرة االحتراق الوظيفي حسبما أظهرت تقارير المفوض العام لوكالة
الغوث الدولية ()2010 ،2006 ،2005
 .3أهمية الدراسة للمجتمع:
ظاهرة االحتراق الوظيفي ال تنحصر فقط داخل جدران المنظمة ،بل تمتد إلى الحياة االجتماعية للموظف،
فتنعكس على جميع جوانب حياته باإلضافة إلى صحته النفسية والجسدية ،ومن هنا يمكن القول بأن هذه
الدراسة ستسهم في زيادة الوعي المجتمعي عن مخاطر االحتراق الوظيفي ،وكيفية تجنبه .كما وأنها
ستسهم في زيادة وعي المنظمات األخرى بأهمية دمج وتفعيل دور رسم المسار الوظيفي وأقلمة الموظف.
سادساا :حدود الدراسة
لكل دراسة علمية أو نظرية حدود موضوعية ،وحدود بشرية ،وحدود مكانية ،وكذلك حدود زمانية ،حيث
ستكون لهذه الدراسة على النحو التالي:
• الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على قياس دور التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط لقياس العالقة
بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي.
• الحد البشري :ركزت هذه الدراسة على العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة.
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• الحد المكاني :اقتصر تطبيق هذه الدراسة على العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في إقليم
غزة فقط.
• الحد الزماني :تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة في يناير من عام .2018

سابعاا :مصطلحات الدراسة:
التأقلم التنظيمي:
ترى الباحثة بأن التأقلم التنظيمي يمكن تعريفه بأنه عملية تعلم الموظف في رئاسة وكالة الغوث الدولية
للمهارات الوظيفية والمعرفة التنظيمية للقيم والمقدرات والسلوكيات المتوقعة ،والمعرفة االجتماعية لوكالة
الغوث الدولية (األونروا) والتي من خاللها يصبح أكثر فهما ً للدور والمهام المتوقع منه القيام بها في االونروا،
وبذلك يتكيف مع األونروا ويتحول من كونه خارجي إلى عضو تنظيمي فعال داخل األونروا ،وذلك من
خالل تفاعل التفاعل االجتماعي الداعم من قبل الزمالء في األونروا.
المتغير وسيط:
في هذه الدراسة يعد المتغير ا لوسيط هو التأقلم التنظيمي ،بحيث يعد التأقلم التنظيمي هو أحد نتائج التخطيط
الجيد للمسار الوظيفي في المنظمة ،وفي حال وجود تأقلم التنظيمي في المنظمة ،فإن تخطيط المسار الوظيفي
سيؤثر بشكل أكبر على تقليل انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث الدولية (األونروا)،
ويشار إلى أن المتغير الوسيط يعرف في العلوم اإلنسانية بأنه متغير ثالث يعمل بآلية انبثاقية من المتغير
المستقل األساسي ومن خالله يستطيع المتغير المستقل التأثير على المتغير التابع موضوع االهتمام ،ويمكن
القول بأن المتغير الوسيط أحد نتائج المتغير المستقل ،ويعمل على تعظيم أثر المتغير المستقل على المتغير
التابع (.)Kenny & Baron, 1986
تخطيط المسار الوظيفي:
في هذه الدراسة سيتم استخدام هذا المصطلح في هذه الدراسة على أنه الجهود المبذولة من قبل دائرة الموارد
البشرية بالتعاون مع الموظف لتوظيف المعارف والمهارات ،والقدرات ،وأي خصائص أخرى ()KSAOCs

يتمتع بها الموظف من أجل تحقيق التقدم الوظيفي.
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ويعرف تخطيط المسار الوظيفي بأنه عملية مشتركة ما بين اإلدارة متمثلة بدائرة الموارد البشرية في رئاسة
وكالة الغوث الدولية (األونروا) والموظف ،حيث يتم التخطيط لعملية مستقبلية يتم من خاللها تعزيز وتقوية
معارفة ومهارات ومقدرات وأي خصائص أخرى يتمتع بها الموظف والتي تلزم لتطوير أدائهم الوظيفي
داخل رئاسة وكالة الغوث ،من أجل شغل وظيفة أو منصب أعلى يرافقه إما أجر أعلى أو نطاق إشرافي
أوسع ،أو انتقال الموظف أفقيا ً في سبيل توسيع خبراته ومعارفه ،بما يحقق للموظف الرضا.
الحتراق الوظيفي:
تعرف الباحثة االحتراق الوظيفي إجرائيا ً بأنه استجابة فردية لضغوط العمل وزيادة األعباء الوظيفية بشكل
مستمر ،وتتمثل االستجابة باإلعياء العقلي والجسدي والنفسي ،مما يؤدي إلى تكوين اتجاهات سلبية نحو
العمل تتمثل بتدني مستويات االداء وضعف اإلحساس بالرضا الوظيفي مما ينعكس سلبا ً على خدمات رئاسة
وكالة الغوث الدولية ،وتتمثل المظاهر الرئيسية لالحتراق الوظيفي باإلجهاد االنفعالي أو العاطفي ،تبلد
المشاعر ،ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي.
رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة:
تم تأسيس األونروا بموجب القرار رقم ( 302رابعا) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  8كانون
األول  1949بهدف تقديم برامج اإلغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين .وبدأت الوكالة عملياتها في
األول من شهر أيار عام  ،1950وتخدم األونروا حوالي خمسة ماليين الجئ من فلسطين في مختلف أقاليمها
الخمس ،حيث تقدم لهم خدمات الصحة ،اإلغاثة االجتماعية ،التعليم ،وصحة البيئة.
و يقتصر مفهوم رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة على إدارة الرئاسة الواقعة في غزة ،والتي تعمل إلى
جانب الرئاسة في العاصمة األردنية عمان والقدس على إدارة عمليات الوكالة في األقاليم الخمس :غزة،
والضفة الغربية ،واألردن ،وسوريا ،ولبنان.
ثامناا:هيكل الدراسة:
تم تقسيم الدراسة الحالية إلى ست فصول:
الفصل األول :اإلطار العام للدراسة ،ويتناول المقدمة ،مشكلة الدراسة ،فرضيات الدراسة ،متغيرات الدراسة،
أهداف الدراسة ،أهمية الدراسة ،حدود الدراسة ،مصطلحات الدراسة ،هيكل الدراسة.
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الفصاااااال الثاني :اإلطار النظري ،ويتكون من ثالثة مباحث تتناول الموضااااااوعات التي يتضاااااامنها عنوان
الدراسة وهي على النحو التالي :المبحث األول :التأقلم التنظيمي ،ويتناول مقدمة ،ومفهوم التأقلم ،ومراحله،
وأبعاده ،واألهمية ،والتحديات ،أما المبحث الثاني :تخطيط المسااااااار الوظيفي ،ويوضااااااح المقدمة ،مفهوم
تخطيط المساااار الوظيفي ،واألهمية ،المساااؤولية ،المداخل ،المراحل ،والمبحث الثالث يتمثل في :االحتراق
الوظيفي ،المقدمة ،المفهوم ،النظريات ونماذج ومقاييس االحتراق الوظيفي ،العوامل واألسااااباب التي تؤدي
لالحتراق الوظيفي ،األعراض والنتائج االحتراق ،ووسائل مواجهة االحتراق الوظيفي.
الفصاااال الثالث  :و تناول الدراسااااات السااااابقة التي تناولت الموضااااوع ،وقد تم تقساااايمها إلى أربعة محاور:
الدراسااااات التي تناولت محور التأقلم التنظيمي ،والدراسااااات التي تناولت محور تخطيط المسااااار الوظيفي،
الدراسااات التي تناولت محور االحتراق الوظيفي ،الراسااات التي تناولت متغيرات الدراسااة معاً ،والتعقيب
عليها.
الفصااال الرابع  :المنهجية واإلجراءات .يتناول هذا الفصااال منهجية الدراساااة التي تم اساااتخدامها ،وأسااالوب
البحث ،وأساليب جمع البيانات ،باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
الفصل الخامس  :يتناول تحليل النتائج ،واختبار الفرضيات.
الفصااال السااااد

 :النتائج والتوصااايات ،ويتناول هذا الفصااال النتائج التي توصااالت إليها الباحثة في ضاااوء

درا ستها ،والتو صيات المتعلقة بمو ضوع الدرا سة ومتغيراتها ،باإل ضافة إلى مقترحات لدرا سات م ستقبلية
بنا ًء على مخرجات الدراسة.
ومن ثم تختتم الباحثة الدراسة بقائمة من المصادر والمراجع التي استعانت بها.
خالصاااة الفصااال األول :تناول الفصااال األول مشاااكلة الدراساااة ،وهي االحتراق الوظيفي في رئاساااة وكالة
الغوث الدولية في غزة ،وربطها بمتغيرات الدراسااااااة :تخطيط المسااااااار الوظيفي كمتغير مسااااااتقل والتأقلم
التنظيمي كمتغير وساااايط ،ومن ثم تطرأت الباحثة إلى فرضاااايات الدراسااااة ،ومتغيرات الدراسااااة وأبعادها.
وتناول الف صل أي ضا ً أهداف الدرا سة وأهميتها العلمية والعملية والمجتمعية ،وحدود الدرا سة المو ضوعية،
والبشاااارية ،والمكانية والزمانية .وتناول الفصاااال فيما بعد مصااااطلحات الدراسااااة ،ونبذة عن رئاسااااة وكالة
الغوث الدولية في غزة ،وصوالً إلى هيكل الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
• مقدمة
• المبحث األول :تخطيط المسار الوظيفي
• المبحث الثاني  :التأقلم التنظيمي – المفهوم والمراحل واألبعاد.
• المبحث الثالث :الحتراق الوظيفي
• المبحث الرابع :رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
مقدمة
يعتبر تخطيط المسار الوظيفي واحدا ً من أهم وظائف دائرة إدارة الموارد البشرية ،مما جعل التخطيط
الوظيفي محور اهتمام العديد من الرسائل واألبحاث مؤخراً ،وقد خلصت األبحاث والدراسات إلى أن اهتمام
المنظمات بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين لديها داخل المنظمة له آثار إيجابية عدة سيتم تناولها في هذا
الفصل ،إال أن أحد أهم مخرجات تخطيط المسار الوظيفي للمنظمات هو الحد من ظاهرة التوتر النفسي
واالحتراق الوظيفي ،والذي أيضا ً اعتبرته الكثير من االبحاث أكبر المظاهر السلبية تفشيا ً في المنظمات.
وال يمكن للمنظمة والفرد العمل على تخطيط المسار الوظيفي بدون توافر إحساس بالتأقلم التنظيمي من قبل
الموظف داخل منظمته ،لذلك سيتم تناول التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط لقياس العالقة ما بين تخطيط المسار
الوظيفي واالحتراق الوظيفي.
وحتى يكتمل الفهم الواضح والمحدد لدور التأقلم في تخطيط المسار الوظيفي ،واالحتراق الوظيفي تم تناول
اإلطار النظري ،والذي يهدف إلى تقديم اإلطار الفكري والتأصيل النظري للتأقلم التنظيمي وعالقته بتخطيط
المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي من خالل اآلتي:
المبحث األول :تخطيط المسار الوظيفي
المبحث الثاني :التأقلم التنظيمي ،المفاهيم والمراحل واألبعاد واألهمية ،والتحديات.
المبحث الثالث :الحتراق الوظيفي.
المبحث الرابع :رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة
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المبحث األول :تخطيط المسار الوظيفي

تمهيد
أولا

 :مفهوم تخطيط المسار الوظيفي

ثانيا ا

 :أهمية تخطيط المسار الوظيفي

ثالثا ا

 :مسؤولية تخطيط المسار الوظيفي

رابعا ا  :مداخل تخطيط المسار الوظيفي
خامسا ا  :مراحل تخطيط المسار الوظيفي
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تمهيد:
تعد الموارد البشرية المورد األهم لدى المنظمات بشكل عام ،وتعتبر المورد األغلى واألكثر تكلفة لدى
المنظمات غير الربحية .وتسعى المنظمات للمحافظة على موظفيها ذوي الكفاءات العالية والذين يتمتعون
بمهارات عالية ،فبدأت المنظمات بالبحث عن سبل تطوير موظفيها والمحافظة عليهم من خالل إشباع
حاجاتهم المادية والمعنوية ،ومع تطور المفهوم التقليدي إلدارة المستخدمين وتطوره إلى إدارة الموارد
البشرية ،أصبح تطوير أو تخطيط المسار الوظيفي للعاملين جزء ال يتجزأ من مهام إدارة الموارد البشرية.
إال أن مصطلح تخطيط المسار الوظيفي ال زال يعد مصطلحا ً معقدا ً في عصرنا الحديث؛ حيث عرفه الباحثون
بطرق مختلفة ،وتحت مسميات عدة.
وإلضفاء مزيدا ً من الوضوح على هذا المصطلح اعتمدت الباحثة في إعداد الشق النظري لتخطيط المسار
الوظيفي على الكثير من األدبيات في الفكر اإلداري المتخصصة في علم إدارة الموارد البشرية ،والتنمية
البشرية واإلدارة العامة ،وسيتم التعرف من خالل هذا المبحث على مفهوم تخطيط المسار الوظيفي ،وأهمية
تخطيط المسار لكل من الموظف والمنظمة ،ومن ثم استعراض مسئولية تخطيط المسار ،مداخله وصوالً إلى
مراحل تخطيط المسار الوظيفي.
أولا :مفهوم تخطيط المسار الوظيفي
قبل الوصول إلى تعريف مفهوم تخطيط المسار الوظيفي ،والذي يعد محط اهتمامنا في هذه الدراسة ،من
الضرورة بمكان تعريف مصطلح المسار الوظيفي.
أ .المسار الوظيفي:
يعد مصطلح المسار الوظيفي أو المهني من المصطلحات الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية ،ويطلق
عليه كذلك تخطيط وتنمية المسار الوظيفي ،أو التنمية الوظيفية ،أو التدرج الوظيفي ،أو التطور الوظيفي،
أو التوجيه الوظيفي ،ويمكن تعريفها بأنها "أحد الوظائف التي تهدف إلى إحداث التوافق بين الفرد من جهة
وبين الوظيفة التي يشغلها من جهة أخرى" (فتحي.)44 :2013 ،
وأكد حافظ وآخرون في دراستهم للمسار الوظيفي اعتبار تخطيط المسار الوظيفي واحدا ً من أدوار اإلدارة
في التوفيق بين أهداف الفرد وأهداف التنظيم بما يساهم في زيادة الوالء وتحقيق األهداف التنظيمية (حافظ
وآخرون.)188 : 2013 ،
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ويعرف المسار الوظيفي بأنه "ما يجب أن يعرفه ويتقنه االفراد من أجل أن يتقدموا وظيفيا ً في العائلة الوظيفية
الواحدة وليطوروا فرص وظيفية في العائالت الوظيفية األخرى" (.)Armstrong, 2006: 695

بينما عرفه ( )Torrington, 2005: 420بأنه أدوار وظيفية أو مناصب متسلسلة ،مرتبطة إما من خالل محتوى
العمل أو من خالل المهارات المطلوبة ،والتي يستطيع الفرد التنقل فيما بينها.

وعرفه وادي وماضي ( )10 :2007بأنه المراكز الوظيفية التي يحتلها الشخص خالل حياته العملية بغض
النظر عن النجاح أو الفشل الذي يحققه ،ويضمن ذلك كافة األعمال التي يقوم بها الفرد بما فيها األعمال
التطوعية والخاصة أو العامة على حد سواء ،ويحتوي مفهوم المسار الوظيفي عدة معاني منها التحرك
صعودا ً في سلم الوظيفة في مجال من المجاالت العملية ،تحقيق مكاسب مادية ومعنوية تزامن التقدم الوظيفي
بما في ذلك الحصول على سلطة أكبر أو أموال أكثر أو شهرة أو تحقيق ذات أو غيرها من المكاسب.
فيما عرفته الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية في اإلمارات (" )7 :2013بالخط الذي تتحدد بموجبه
نوعية الوظيفة واتجاهها سواء كانت قيادية إدارية ،مهنية  /تخصصية ،وقد يكون لكل مسار مجموعة من
النطاقات الوظيفية تترابط فيما بينها لتعكس مستوى الخبرة وحجم المسئولية".
بينما قام الصائغ والعبادي ( )31 : 2005بتعريف المسار الوظيفي بأنه "سلسلة متعاقبة من التغييرات
الوظيفية التي تحدث في حياة الموظف العملية".
وقد عرف عثمان وفتحي ( )45 :2016المسار الوظيفي بأنه سلسلة متعاقبة من التغيرات الوظيفية التي
تحدث في حياة الموظ ف العملية ،سواء كانت هذه التغيرات مرتبطة بالتقدم الوظيفي الذي يرافقه الحصول
على أجر أعلى أو مكانة وظيفية أرقى ،وتحمل مسئوليات أكبر ،ويمكن التعبير عن هذه التغيرات الوظيفية
بالترقية رأسيا ً إلى وظيفة أعلى ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد ،أو قد تكون مجموعة من الوظائف المتعاقبة
التي شغلها الموظف بصرف النظر عن مستواها في الهيكل التنظيمي وتكون عادة ً بشكل أفقي دون ارتباطها
بمراكز إشرافية.
أما  ، )274 : 2003( Desslerفقد قام بتعريف المسار الوظيفي بأنه "مجموعة من المراكز الوظيفية التي
يتدرج خاللها الفرد خالل حياته الوظيفية ،وينظر إليه االفراد نظرة رضا في حال شعورهم بتحقيق إنجازات
تتفق مع آمالهم وطموحاتهم ،والعكس".
وبعد سرد هذه التعريفات عن المسار الوظيفي ،نقوم بتعريف عملية التخطيط:
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التخطيط:
عملية التخطيط هي أول خطوات وعناصر العملية اإلدارية ،وهي عبارة عن عملية رسم األهداف وتحديدها
بدقة ،كما وأنها توصف بأنها منهج إنساني يتبعه المدير لتحقيق األهداف المنشودة ،عن طريق اتخاذ القرارات
الصائبة في الوقت الحاضر؛ لتكون ذات أثر إيجابي في المستقبل القريب ،ويجب أن يكون مضمون هذا
المنهج نموذجا ً لإلجابة على ماذا ،ولمن ،وكيف ،ومتى ،وأين ،وكم (عثمان وفتحي)2 :2016 ،
بينما قام المغربي بتعريف التخطيط على أنه تحديد األهداف ورسم السياسات ووضع البرامج واإلجراءات
والتنبؤ بالظروف المستقبلية .وذلك لحل مشكلة معينة أو اتخاذ قرار في موقف معين أو إلنجاز عمل ما.
(المغربي)68 :2014 ،
واختصر الشميمري وآخرون التخطيط على أنه التحديد في الوقت الحاضر لما سيتم عمله في المستقبل ،ومن
ثم أضافوا بأن التخطيط هو عملية فكرية تعتمد على المنطق والتريث ،يبذل فيها الجهد لتوضيح األهداف
التي تريدها اإلدارة والبحث عن أفضل السبل لتحقيقها ( الشميمري وآخرون.)74 :2014 ،
ب .تخطيط المسار الوظيفي:
عرف  )274 : 2003( Desslerتخطيط المسار الوظيفي بأنه "العملية الممنهجة والتي من خاللها يصبح الفرد
ملما ً بالصفات الوظيفية التي يمتلكها ،ومراحل حياته الوظيفية التي مر بها والتي ساهمت في تحقيق أهدافه
الوظيفية".
فيما قام عقيلي ( )547 : 2005بتعريف تخطيط المسار الوظيفي بأنه "عملية تنظيمية تقوم إدارة الموارد
البشرية من خاللها برسم األطر العامة التي على أساسها يتحدد المستقبل الوظيفي للموارد البشرية العاملة
في المنظمة ،وخط سير حياتها الوظيفية فيها منذ تعيينها حتى اإلحالة على التقاعد من خالل تحديد احتماالت
حركة تنقالتها الوظيفية رأسيا ً وأفقيا ً وما يمكن تحقيقه من طموحات مستقبلية في مجاالت العمل في إطار
فرص الترقي الوظيفي المتاحة".
وعرفه  )695 :2006( Armstrongبأنه "التصور المستقبلي فيما يخص تقدم وترقي العاملين في المنظمة
في إطار حاجة ومتطلبات األداء التنظيمية من ناحية ،وتطلعات العاملين الشخصية من ناحية أخرى".
ويمكن تعريف تخطيط المسار الوظيفي بأنه "إحدى وظائف إدارة الموارد البشرية الحديثة ،التي تحدد الكيفية
التي بواسطتها تقوم المنظمة بمساعدة افرادها في تنمية مسارهم الوظيفي ،وذلك لتحقيق الرضا والتحفيز
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لهم ،نتيجة لمعرفة مسار حياتهم في خطوات متسلسلة ،تبدأ من أول السلم الوظيفي حتى سن التقاعد ،مما
يضمن نجاح الفرد في مهنته" (عباس وعلي.)149 :2000 ،
ومما سبق يتضح للباحثة أن التخطيط المسار الوظيفي يحتوي على مدخلين ،المدخل الفردي والمدخل
التنظيمي ،وقد اصطلحت الكثير من أدبيات اإلدارة والباحثين في مجال اإلدارة والموارد البشرية على المدخل
التنظيمي لتخطيط المسار الوظيفي مصطلح "النمو الوظيفي" .Career Growth

وبالتالي يتم تعريف المدخل التنظيمي لتخطيط المسار الوظيفي بأنه "فرصة التطور الوظيفي للموظف داخل
منظمته ،حيث يتم تحسين المركز الوظيفي للموظفين الذين يبذلون جهدا ً الكتساب المهارات والخبرات
الوظيفية الالزمة لتطوير أداءهم الوظيفي" (.)12 :2016 ،Biswakarma

ويشير ماهر ( )521 :2007أن تخطيط وتنمية المسار الوظيفي بأنها عملية مخططة تسعى إلحداث توافق
بين الفرد والوظيفة التي يشغلها لزيادة إنتاجية المنظمة وفي الوقت نفسه تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.
ومن التعريفات السابقة ،تجد الباحثة بأن تخطيط المسار الوظيفي هو عملية مشتركة ما بين اإلدارة متمثلة
بدائرة الموارد البشرية في المنظمة والموظف ،حيث يتم التخطيط لعملية مستقبلية يتم من خاللها تعزيز
وتقوية معارفة ومهارات ومقدرات وأي خصائص أخرى يتمتع بها الموظف والتي تلزم لتطوير أدائهم
الوظيفي داخل المنظمة من أجل شغل وظيفة أو منصب أعلى يرافقه إما أجر أعلى أو نطاق إشرافي أوسع،
أو انتقال الموظف أفقيا ً في سبيل توسيع خبراته ومعارفه ،بما يحقق للموظف الرضا.
ثانياا :أهمية تخطيط المسار الوظيفي
بدأ االهتمام بتخطيط المسار الوظيفي في الثمانينيات ،وأصبح ضرورة من ضروريات نجاح أي منظمة
واستقطاب العمالة ذات الكفاءة العالية ،وأصبح تخطيط المسار الوظيفي أحد أهم مهام ووظائف دائرة الموارد
البشرية في المنظمة ،حيث تنعكس أهمية المسار الوظيفي على كل من الموظف والمنظمة بنفس الدرجة،
فلكل منهما أولويات وأهداف يسعى لتحقيقها ،ومن خالل تخطيط المسار الوظيفي السليم ،نجد أن هذه األهداف
تنسجم وتلتقي بما فيه تعزيز لفعالية المنظمة ولدور الموظف داخل المنظمة.

22

أ .أهمية تخطيط المسار الوظيفي بالنسبة للمنظمة:
إن قيام المنظمة بتبني تخطيط المسار الوظيفي لموظفيها من شأنه أن يزيد من جاذبية هذه المنظمات ويحسن
من سمعتها في أوساط العمالة المؤهلة مما يكسبها مكانة مرموقة بين المنظمات ،وستهتم العمالة المؤهلة
وأصحاب الكفاءات باالنضمام بالمنظمات التي تتبنى تخطيط المسار الوظيفي لضمانهم بقيام المنظمة بتحقيق
األمان الوظيفي لهم ،كما ويزيد من قدرة المنظمة على االحتفاظ بالكوادر البشرية الموهوبة والطموحة.
ويزيد قيام المنظمة بتخطيط المسار الوظيفي من قدرة المنظمة على التعرف على األشخاص المؤهلين لتولي
المناصب القيادي ة واإلدارية والمهنية الرفيعة ،واالستثمار بهم وتنميتهم للوصول إلى هذه المناصب
(الشهراني ،)16 :2013 ،و(المرسي.)378 :2006 ،
ومن المنافع التي تعود على المنظمة نتيجة تبني منهجية تخطيط المسار الوظيفي من قبل دائرة الموارد
البشرية ،وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مما ينعكس إيجابا ً على إنتاجية المنظمة ،ويحد من تقادم
العمالة نتيجة االستمرار في االستثمار في الموظفين العاملين في المنظمة بسبب األنشطة المختلفة التي يمكن
للمنظمة أن تقوم بها من خالل ممارستها لرسم المسار الوظيفي من تدريب ونقل وترقية (ماهر:2007 ،
.)525
وأشار الشهراني ( )24 :2013في دراسته إلى أن قيام المنظمة بتبني تخطيط المسار الوظيفي من شأنه أن
يوفر وقت المنظمة على المدى الطويل ،حيث سيسهل على دائرة الموارد البشرية تخطيط مواردها ،فسيتوفر
لديها عدد الموظفين المؤهلين للوظائف المناسبة داخل المنظمة وفي وقت مناسب.
ومن ناحية أخرى ،فإن تجاهل تخطيط المسار الوظيفي من قبل المنظمة سيعود على المنظمة بعدة خسائر،
مادية ومعنوية؛ وتتمثل الخسائر المادية في تدني جودة العمل وبطء معدل دورانه ،كما ويعزف االفراد عن
منتجات المنظمة وخدماتها .مما يؤدي بالتالي إلى الخسائر المعنوية وهي الصورة السلبية التي تترسخ لدى
االفراد عن تدني خدمات المنظمة وانخفاض كفاءتها وفاعليتها (مركز الخبرات المهنية لإلدارة:2009 ،
.)23
ب .أهمية تخطيط المسار الوظيفي بالنسبة للموظف:
إن تخطيط المسار الوظيفي من شأنه أن يعود بالفائدة والنفع على كل من الموظف والمنظمة؛ حيث يحقق
أهداف كل منهما ،فتخطيط المسار الوظيفي من شأنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،مما يزيد
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من حالة الرضا لدى الموظف وينعكس إيجابا ً على إنتاجية الموظف وبالتالي على إنتاجية المنظمة ،فتخطيط
المسار الوظيفي يطلق العنان إلمكانيات االفراد ويشجعهم على االبتكار واإلبداع ،كما وينمي تخطيط المسار
الوظيفي عوامل االلتزام واالنتماء والوالء والذي ينعكس إيجابا ً على العاملين وتزيد من قدرتهم على البذل
والعطاء(ماهر )525 :2007 ،و(الشهراني.)14 :2013 ،
ومن ناحية أخرى ،فإن تخطيط المسار الوظيفي يمكن الفرد من أن يرى بوضوح قدراته وإمكانياته
واهتماماته ،وتطويع هذه القدرات من أجل وضع أهدافه الوظيفية ،كما وتعمل عملية تخطيط المسار كمحفز
للموظف ،فبحسب نموذج  Gouldمتى ما وضع الموظف خطة لمساره الوظيفي ،وهدفا ً يسعى للوصول إليه،
فإن الموظف سيتحفز التخاذ سلوك وظيفي إيجابي وبالتالي سيحقق نتائج إيجابية ( Yean & Yahya, 2011:
.)82

كما وإن وضع خطة وتحديد خط سير للحياة الوظيفية للموظف من شأنه أن يمنح الموظف قدرة أكبر على
التركيز في العمل ،فيسعى الموظف من خالله إلى الوصول إلى الترقيات والحوافز بجميع أشكالها ،باإلضافة
إلى دور تخطيط المسار الوظيفي الهام في تحفيز الموظف وزيادة دافعيته نحو العمل ،وال يمكن إغفال أهميته
فيما يتعلق بتنمية عوامل االلتزام واالنتماء والوالء التي تنعكس إيجابا ً على الموظف وتزيد من قدرته على
البذل والعطاء (الشهراني.)12 :2013 ،
مما سبق يتضح للباحثة أنه يمكن إجمال أهمية تخطيط المسار الوظيفي فيما يلي:
• تحقيق أهداف كل من الموظف والمنظمة :فالموظف سيشبع طموحاته مما سيحقق الرضا الوظيفي
وبالتالي زيادة إنتاجية الفرد باإلضافة إلى االلتزام والوالء للمنظمة ،مما ينعكس على المنظمة من
خالل زيادة اإلنتاجية وبالتالي زيادة األرباح ،كما يقلل من التكاليف ،حيث سيقوم الموظف ببذل
طاقته اإلنتاجية القصوى ،كما أن االستثمار في الموظفين سيقلل التكاليف على المنظمة على المدى
البعيد؛ حيث سيوفر الوقت في البحث عن موظفين مؤهلين من خارج المنظمة ،وستحظى المنظمة
بعاملين مؤهلين جاهزين لتولي المناصب التي تتطلب مهارات عالية وخبرات مسبقة في مجال عمل
المنظمة بشكل سريع من خالل إعداد القادة.
• الحد من تقادم العمالة :وفي مراجع أخرى تم تسميتها بـ "الرسوب أو الجمود الوظيفي" من خالل
اتباع المنظمة لعدد من األنشطة التي تندرج تحت "الديناميكية المهنية" التي تتضمن الترقية والنقل
الوظيفي ،مما يزيد من حافزيه الموظفين لاللتحاق بالدورات وتعلم المهارات الجديدة التي يمكن
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توظيفها في سبيل الحصول على ترقية ،مما ينشط العاملين ويقلل من بقائهم في نفس الوظيفة لفترات
طويلة.
• زيادة جاذبية المنظمة :حيث تكتسب المنظمة سمعة جيدة في أوساط العاملين المؤهلين نتيجة
اهتمامها بموظفيها ،مما يجتذب الموظفين األكفاء من خارج المنظمة ،ويزيد من والء وانتماء
الموظفين العاملين في داخلها.
• الستقرار النفسي لدى العاملين في المنظمة :نظرا ً لمعرفة العاملين بقدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم
وتقييمهم لها ومعرفة الفجوة التي تفصل بينهم وبين الوظيفة التي يصبون الحصول عليها ،والعمل
على ردم هذه الفجوة من خالل التنمية الذاتية وااللتحاق ببرامج التدريب المناسبة ،كما يشعر الموظف
بالرضا نتيجة إشباع القيم الوظيفية لديه مما ينعكس على إيجابا ً على أدائه وعلى التزامه التنظيمي
ووالئه التنظيمي ،نتيجة لوضوح المسار الوظيفي للموظف.
ثالثاا :مسؤولية تخطيط المسار الوظيفي
مسئولية التخطيط لرسم المسار الوظيفي للموظف ال تقع على كاهل الموظف وحده ،بل على المنظمات
أيضاً ،فالمنظمات المعنية بالتدريب والتطور الوظيفي عليها أن تتابع وتقيم وتراجع بشكل مستمر برامجها
الخاصة بالتدريب والتطور الوظيفي .وعلى برامج التدريب والتطور الوظيفي أن تتكامل مع االستراتيجيات
التي تركز عليها المنظمة ومع نظام إدارة الموارد البشرية ،إن الزيادة في اكتساب المهارات سيكون فعاالً
فقط في حالة قيام المنظمات بتحديد دقيق والتنبؤ بالمعارف والمهارات ،والقدرات ،وأي خصائص أخرى
( )KSAOCsوالمناصب التي ستحتاج إليها .فإذا ما تم تحديد المسارات الوظيفية ،فالبد من استخدام برامج
التدريب والتطوير الوظيفي ليتنقل الموظف على المسار (.)Pynes, 2009: 335

ومما سبق يتضح أن هناك طرفين أساسيين في عملية التخطيط لرسم المسار الوظيفي ،وهما :الفرد من جهة،
والمنظمة من جهة ثانية .أي ال بد أن يلعب االفراد دورا ً في تخطيط حياتهم الوظيفية بما يتناسب مع قيمهم
ومهاراتهم واتجاهاتهم نحو العمل ،وأيضا ً طموحاتهم المستقبلية وأهدافهم ،وما يتوقعونه من تطوير لوظائفهم،
وبذلك يقوم الفرد بتحديد خططه للبحث عن الفرص المتاحة .أيضا ً ال بد وأن تلعب المنظمة دورا ً في تطوير
وظائفها بما ينسجم مع متطلباتها الحالية والمستقبلية ،كما ويتوجب على الرؤساء دعم المرؤوسين لتحقيق
أهدافهم بما يتفق مع أهداف التنظيم ،وبذلك يتوجب على المنظمة أن تنشر رسالتها ورؤيتها وفرص التدريب
والتطوير والخيارات الوظيفية المتاحة (ديب ،)112 :2015 ،و(حافظ وآخرون.)188 :2013 ،
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ويوضح حافظ وآخرون ( )188 :2013في دراستهم بأن تخطيط المسار الوظيفي يعتبر من المسئوليات
األساسية إلدارات الموارد البشرية.
إال أن بعض األدبيات والباحثون أضافوا المدير المباشر إلى مسئولي عملية تخطيط المسار الوظيفي ،لما
للمدير من دور رئيسي في مساعدة العاملين في تطوير مسار حياتهم الوظيفية  ،حيث يتوجب على المدير
توفير النصح واإلرشاد والتقييم والتوجيه للعاملين تحت نطاق إشرافهم ،يتم اإلرشاد من خالل تحديد أهدافهم
الوظيفية  ،تقييم البدائل المتاحة ،أما من خالل عملية التقييم ،يتم مناقشة األهداف واألداء الحالي باإلضافة
للمراجعة الدورية للتقدم الوظيفي ،ويتم من خالل عملية التوجيه التعريف بالفرص التدريبية التي من شأنها
أن تثري أداء الموظف للتقدم باتجاه وظيفة تحمل نطاق مسئوليات أكبر (مهدي.)31 - 30 :2011 ،
رابعاا :مداخل تخطيط المسار الوظيفي
وبناء على ذلك قامت مدارس اإلدارة بتقسيم مداخل المسار الوظيفي إلى مدخلين ،أولها هو المدخل الفردي،
والذي يقوم بموجبه الفرد بوضع آماله الوظيفية ويقارنها بمجموعة معارفه ،ومهاراته ،ومقدراته والخصائص
األ خرى التي يتمتع بها ويقارن بينهما ليحدد الفرق ويضع لنفسه خطة لردم الفجوة .أما المدخل اآلخر هو
المدخل التنظيمي ،وفيه تقوم المنظمة برسم المسارات الوظيفية للموظفين من خالل برامج التطوير والتدريب
والترقي وغيرها من البرامج اإلدارية التي تهدف لالحتفاظ بالمهارات وتنمية القدرات.
لذلك هناك دور لكل من المنظمة واالفراد في تخطيط المسار الوظيفي وتطويره في المنظمة ،فالفرد يخطط
ويطور حياته الوظيفية لعدة أسباب سنسردها الحقاً ،ويقع على عاتق المنظمة إدارة هذا النشاط من خالل
تخطيط تحركات العاملين ،وإعداد المسارات الوظيفية المناسبة لهم ،وتطوير قدرات ومهارات العاملين ،وال
يمكن إغفال أهمية توافق احتياجات الفرد وطموحاته الوظيفية واحتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية ،وذلك
من خالل سياسات إدارة الموارد البشرية (المرسي.)178 :2006 ،
أ .المدخل الفردي في تخطيط المسار الوظيفي:
من خالل المدخل الفردي ،يقوم األفراد بتنمية مهاراتهم ليتمكنوا من أداء العمل بشكل أفضل بما يتضمن
تحقيق أهدافهم المنشودة وتحقيق الرضا الوظيفي (ماهر.)522 :2007 ،
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وينظر المدخل الفردي إلى الفرد على أنه المسئول عن تنمية مساره الوظيفي من خالل ما يخططه بنفسه
لحياته الوظيفية ومساره المهني في صياغة أهداف واقعية وقابلة للتحقيق في إطار تقييمه لقدراته واهتماماته
وميوله نحو الفرص الوظيفية المتاحة التي تحقق نموه المهني (عبد الباقي.)286 :2002 ،
تعددت األسباب التي يمكن أن يقوم بسببها الفرد برسم مسار وظيفي خاص به ،إال أن جميع األبحاث التي
تناولت المسار الوظيفي حتى اآلن أجمعت على األسباب التالية( :البيوك)82 :2015 ،
 العاطفية المهنية :التعلق العاطفي الذي يتمتع به الفرد في وظيفته ،والذي يساعد بدوره على رفعالتزامه المهني.
 الهوية المهنية :العملية التي يتم من خاللها خلق صورة ذاتية ترتبط بشكل مباشر مع وظيفة االفرادوالتي تقودهم الى تطوير مسارهم الوظيفي.
 النتماء)النتساب( المهني :الرغبة في االنضمام الى المجموعات او المنظمات المسؤولة عن رقابةوتنظيم المهنة.
 الصفات والقيم الشخصية :الخصائص الشخصية المساهمة في خلق نمط من التصرفات لعدةمواقف.
وبحسب مبدأ  ،Proteanفإن تطور المسار الوظيفي للفرد يقوده الموظف بنفسه ،وأال يعتمد بشكل كامل على
المنظمة ،وفي الوقت نفسه ،فإن هذا التطوير بتطلب معرفة المهارات والمعارف والمقدرات الذاتية بشكل
واقعي ،والقدرة على تطويعها وفق الظروف المحيطة ()Yahya et al., 2004: 20

ب .المدخل التنظيمي لتخطيط المسار الوظيفي:
يغطي المدخل التنظيمي تدخل كل من المنظمة والمسئول المباشر (المدير) ،في عملية تخطيط المسار
الوظيفي ،حيث تقوم المنظمة بتوفير المناخ والخطط والسياسات المناسبة لالفراد ليقوموا بتطبيق خطط
المسار الوظيفي الخاصة بهم ،بينما يقوم المسئول المباشر بتوفير التوجيه واإلرشاد والتقييم والمتابعة
()Yahya et al., 2004: 76

ويمكن القول بأن المدخل التنظيمي يتضمن قيام المنظمة باتباع األساليب اإلدارية (كالتدريب والنقل والترقية)
لوضع الفرد المناسب في المكان المناسب لتحقيق أهداف المنظمة في اإلنتاجية المتميزة ،وأهداف الفرد في
الرضا عن العمل والشعور بقيمة ما يقوم به من عمل (ماهر.)523 :2007 ،

27

حيث أشار أبو بكر ( )200 :2008إلى أن المنظمة عليها من أجل تحقيق أهدافها ،القيام بصقل خبرات،
وتنمية مهارات ،وإثراء معلومات افراد المنظمة مما يؤثر على المستقبل الوظيفي للعاملين نوعا ً واتجاهاً،
وذلك من خالل قيامها بنشاط منظم وممنهج.
ويرى عبد الباقي ( )272 :2000بأنه يقع على عاتق المنظمة عدة مسئوليات تخص تخطيط وتطوير
وتنمية المسار الوظيفي للعاملين لديها ،وتتضمن هذه المسئوليات:
 .1توفير وظائف ديناميكية ذات مسئوليات مختلفة ،متعددة ،ومتغيرة.
 .2توفير البرامج التدريبية المتنوعة التي من شأنها أن تثري مهارات ومعارف العاملين إلعدادهم لتولي
مناصب ذات مسئوليات أكبر أو نطاق إشرافي أوسع.
 .3التقويم المستمر وبشكل دوري ألداء العاملين لمعرفة ما يمتلكونه من مهارات ومعارف ومدى قدرتهم
على التطور والنمو.
 .4إحداث التغيير السلوكي اإليجابي في االفراد من خالل التحفيز المعنوي ،وذلك من خالل التأييد
والدعم المستمر ،مما يولد بداخل االفراد الدافعية للتنمية الذاتية والتخطيط الشخصي للتطوير
الوظيفي.
ومن إطالع الباحثة على األدبيات اإلدارية وآراء الكتاب والباحثين في هذا المجال للمدخل التنظيمي في
تخطيط المسار الوظيفي للعاملين لدى المنظمة يكون إما من خالل تقديمها الترقية للموظف حتى يتقدم في
مساره الوظيفي ،أو من خالل إثراء خبرات ومعارف ومقدرات الموظف من خالل تحفيزه وتقديم الدورات
والبرامج التدريبية له من أجل خلق فرص للعامل لدى المنظمة للتطور والتقدم والنمو.
وقد قام الباحثان  ( 2009( Weng & Huبوصف المدخل التنظيمي الذي من خالله تقدم المنظمة فرص الترقي
والحوافز والتدريب للعاملين لديها حتى يتقدموا وظيفيا ً داخل جدران المنظمة الواحدة بالنمو الوظيفي ،وقد
أوجزوا أبعاد المدخل التنظيمي لتخطيط المسار الوظيفي باألبعاد التالية:

 .1وضع أهداف للتقدم الوظيفي :فبحسب  )2009( Pynesفإن وضع أهداف التقدم الوظيفي هي أحد
أهم النقاط التي يعتمد عليها التطور الوظيفي في أي منظمة ،والتي يتوقف عليها نجاح الموظف
ونجاح المنظمة ككل ( ،)Pynes, 2009:334فيما أوضح  Torringtonبأن الهدف الرئيسي من عملية
تخطيط المسار الوظيفي هي تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية لكل من الموظف والمنظمة ،وعلى
صعيد الموظف ،فهو ينظر إلى نجاحه في التقدم في مساره الوظيفي من خالل تحقيقه لألهداف
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الوظيفية التي قد وضعها خالل مرحلة التقييم الوظيفي التي يقوم بها المسئول المباشر في لقاءاته
الدورية مع الموظف المرؤوس ،اإلضافة إلى مشاركته في نجاح المنظمة ( Torrington et al, 2005:
 ،)410و (.)Pynes, 2009: 228

 .2تطوير القدرات الوظيفية :ويمكن تعريف القدرات الوظيفية بما يستطيع الفرد القيام به وما يستطيع
الفرد أن يصبح في المستقبل ( .)Rothwell & Kazanas, 2003: 107وقد تكون هذه القدرات مهنية،
كالقدرة على تشغيل نوع معقد من اآلالت ،أو إدارية كالقدرة على التخطيط أو قيادة االفراد وغيرها.
ويمكن للفرد أن يطور من قدراته ومهاراته الوظيفية من خالل الخبرة العملية التي يكتسبها خالل
سنوات العمل ،أو من خالل برامج التدريب المختلفة التي يمكن االلتحاق بها داخل أو خارج المنظمة.
 .3سرعة الترقية :وقد عرف  Desslerالترقية بأنها التقدم الوظيفي بشغل مراكز وظيفية ذات نطاق
مسئوليات أكبر ( .)Dessler, 2003: 277وتعد الترقية أحد أدوار دائرة الموارد البشرية ،وبحسب
إجراءات اإلدارة الحديثة ،فإن الحصول على ترقية يتوقف على األداء الوظيفي ،المبادرات التي
يقدمها الموظف ،وعلى المقدرات الخاصة التي يتمتع بها وتميزه عن أقرانه في بيئة العمل ( Pynes,

 .)2009: 88وبذلك على عملية الترقية أن تكون عملية عادلة ،شأنها شأن باقي ممارسات إدارة
الموارد البشرية في المنظمة ،حيث يجب أن تتسم جميع هذه العمليات بالشفافية والنزاهة والعدل.
 .4الحوافز :الهدف األول واألهم من أي نظام حوافز هو تشجيع العاملين ()Armstrong, 2006: 709

وتتضمن الحوافز المنافع المادية والمعنوية التي تقدمها المنظمة للعاملين لديها ،وتتضمن الحوافز
المادية :راتب مغري ،حصة في أرباح المادية للمنظمة ،سيارة المنظمة ( Dictionary of Human

 .)Resources, 2006: 9وتسمى الحوافز المادية المالية بالمكافأة المشروطة باألداء ،حيث يجتهد
العاملون بالتحكم بأدائهم الوظيفي لتقديم أداء يفوق المستوى المعتاد من أجل الحصول على هذه
العالوة ( .)Torrington et al, 2005: 598أما الحوافز المعنوية فتسمى أيضا ً بالمكافآت العالئقية،
وهي التي تأتي نتيجة التعلم والتطور والخبرة الوظيفية في المنظمة ( ( Armstorng, 2006: 629يعد
نظام الحوافز من أقوى العوامل تأثيرا ً على سلوك الموظف ،فنظريات الحفز تختلف بشكل كبير ،إال
أنها جميعا ً تتفق على أن االفراد يقومون بتنفيذ ما يتم تشجيعهم على القيام به من خالل نوعين
رئيسيين من المكافآت )1 :مكافآت خارجية :وهي تلك المتمثلة بالراتب ،المميزات ،الترقيات،
والمكافآت العينية )2 .مكافآت داخلية :وهي جزء ال يتجزأ من الفرد ،وتكون بشكل الرضا باألداء
الوظيفي ،ورؤية الموظف نفسه يساعد اآلخرين وزمالءه في العمل ( Rothwell & Kazanas, 2003:
.)275
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مما سبق تستنتج الباحثة أن وضع استراتيجية المسار الوظيفي ال تحده وظيفة وال عمر ،وهي مسئولية
مشتركة من قبل إدارة الموارد البشرية والموظف ،تبدأ منذ دخوله معترك الحياة العملية وصعوده على أول
خطوة على السلم الوظيفي نهايةً بتقاعده ،فعلى الموظف أن يتبع هذه االستراتيجية من أجل أن يشعر بالرضا
والحفز ،وإذا ما أهمل التقدم والتطور الوظيفي للموظف ،فإنها تعرض الموظف لإلحباط والتوتر ،والذي إذا
لم يعالج مبكرا ً قد يتطور ويصل إلى حالة االحتراق الوظيفي.
خامساا :مراحل تخطيط المسار الوظيفي التنظيمي:
إن تخطيط المسار الوظيفي يتطلب من المنظمة ،وباألخص من دائرة الموارد البشرية بأن تقوم بالتنبؤ طويل
األجل لتحديد االحتياجات من الموارد البشرية ،خالل هذه العملية تكون التغيرات التنظيمية (النمو ،االنكماش،
إعادة التنظيم ،التكنلوجيا الجديدة) يجب أن يتم التنبؤ بها من أجل تعزيز القوة العاملة ،ويجب أن تكون عملية
التخطيط هذه مرنة بصورة كافية للسيطرة على هذه التغيرات وإدارتها (مهدي.)23 :2011 ،
تمر عملية تخطيط المسار الوظيفي بعدة مراحل على مستوى المنظمة ،بدءا ً من تحديد المسارات مرورا ً
بتحديد الوظائف التي تقع داخل المسار وصوالً إلى إعالن المسارات التنظيمية (عقيلي.)553 :2005 ،
 .1تحديد مجال المسارات سوا ًء كانت فنية أم إدارية أم كالهما معاً .حيث تم تقسيم هذه المسارات إلى
ثالث أنواع رئيسية:
✓ المجال الفني (الوظيفي) :للمسارات الوظيفية المتخصصة فنيا ً (كالوظائف الفنية الهندسية أو
الكيميائية) بعيدا ً عن الصفة اإلدارية أو الرئاسية.
✓ المجال اإلداري (اإلشرافي) :للمسارات الوظيفية للوظائف اإلدارية اإلشرافية التي تتدرج من أسفل
ألعلى.
✓ المجال الثنائي :للمسارات الوظيفية ذات الجانبين الفني (الوظيفي) واإلداري (اإلشرافي)
 .2تحديد نوعية المسارات سوا ًء كانت تقليدية أم شبكية أم قائمة على أساس اإلنجاز( :شعبان:2013 ،
.)215
✓ المسار التقليدي :هو التقدم في السلم الوظيفي ،أي أن الفرد يبدأ من أسفل السلم ثم يترقى تدريجيا ً
حتى يصبح في المراحل المتقدمة من عمله
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رئيس قطاع الموارد البشرية

مدير إدارة الموارد البشرية

مشرف الموارد البشرية

أخصائي أول موارد بشرية

أخصائي موارد بشرية

الشكل رقم ( )2.1المسار التقليدي
المصدر( :الفاضل)21 :2011 ،

 .3المسار الشبكي :يمثل المسار انتقال الموظف عموديا ً وأفقيا ً في آن واحد في الهيكل التنظيمي عبر
حياته الوظيفية ،حيث يعمل المسار على انتقاله في عدة وظائف في المستوى اإلداري الواحد ،من
أجل إكسابه مهارات وخبرات متعددة مما يتيح له فرصة الترقي إلى أكثر من وظيفة في المستوى
اإلدارية األعلى (عثمان وفتحي.)80 :2016 ،

مدير التدريب والتنمية

مدير التدريب والتنمية

مدير التدريب والتنمية
مدير التدريب والتنمية

مدير التدريب والتنمية

مدير التدريب والتنمية

الشكل رقم ( )2.2المسار الشبكي
المصدر( :الفاضل)32 :2011 ،
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مدير التدريب والتنمية

✓ مسار اإلنجاز :بموجب هذا المسار ،ينتقل الموظف من وظيفة ألخرى ويترقى بنا ًء على النجاحات
واإلنجازات التي يحققها ،بغض النظر عن سنوات الخدمة التي قضاها في الوظيفة (عقيلي:2005 ،
.)551
 تحديد عدد المسارات التنظيمية داخل الهيكل التنظيمي. تحديد الوظائف التي تقع داخل مسار تنظيمي. تحديد متطلبات شغل كل وظيفة. إعالن المسارات التنظيمية ووظائفها ومتطلبات شغلها لجميع العاملين في المنظمة.وذلك من خالل نشر المعلومات الوظيفية ،فعلى المنظمة أن تقوم بالتواصل بشأن البدائل والفرص
الوظيفية المتاحة ،وأن تتأكد بأن هذه المعلومات محدثة بشكل مستمر ودقيقة .وللتأكد من ذلك ،اقترح
الباحثون ) Gomez-Mejia, Balkin and Cardy (2004بأن تقوم المنظمة باستخدام عدد من األدوات
لنشر هذه المعلومات؛ من خالل القيام بتوزيع النشرات اإلخبارية ،الكتيبات بمختلف أشكالها ،وموقع
المنظمة اإللكتروني (.)77 :2004 ،Yahya et al.

إال أن مراحل العقيلي كانت إجرائية أكثر من كونها إدارية ،حيث لم يتطرق إلى كيفية قيام المنظمة بالتعاون
مع موظفيها وعامليها في تطبيق التخطيط .فيما قام أبو بكر بوصف دورة تخطيط المسار الوظيفي موضحا ً
ضرورة تكامل مسئوليات الموظف والمنظمة ،ويمكن إيجاز دورة تخطيط المسار الوظيفي ألبو بكر
بالمراحل التالية( :أبو بكر)222 :2008 ،
▪ تصميم المسارات الوظيفية :من خالل ابتكار مسارات متمايزة داخل المنظمة ،وتوجد ارتباطات
واضحة بين الوظائف الموجودة داخل المسار الواحد ،وتحديد مسئوليات ومهام كل وظيفة من هذه
الوظائف ،والمتطلبات لالنتقال للوظيفة التي تليها على المسار الوظيفي.
▪ توصيف وتحديد أهداف كل مسار :وذلك بنا ًء على هيكلية الوظائف في المنظمة ،حيث لكل مسار
(مهني أم إداري) هدف يحقق أهداف المنظمة.
▪ إجراء تقييم لقدرات وإمكانيات الفرد :وتتم عملية التقييم بشكل دوري بمساعدة المدير المباشر الذي
يسهم في تقديم النصح والتوجيه واإلرشاد من خالل عملية التقييم الدورية المستمرة.
▪ تقييم بدائل المسارات :وذلك بمقارنة المتطلبات الوظيفية بمجموعة المهارات والمعارف والمقدرات
والمميزات األخرى  KSAOCsالتي يتمتع بها الموظف.
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▪ وضع وتنفيذ خطة أو برنامج عمل :يجب على المنظمات أن تطبق المسارات الوظيفية بأن تشجع
العاملين بأن يشغلوا الوظائف ذات النطاق اإلشرافي األوسع أو المسئوليات األكبر من خالل
التفويض المؤقت ،أو من خالل حل مكان المدير في حال غيابه لفترة مؤقتة وغيرها من الممارسات
التي من شأنها أن تساعد الموظفين في تطوير مسارهم الوظيفي.
▪ إدارة وتقييم برنامج المسار الوظيفي :من خالل التغذية الراجعة من الموظفين المرؤسين والرؤساء
للتعرف على مناطق الضعف والمشكالت والعمل على تصحيحها.
▪ اتخاذ القرارات التصحيحية :وتتم هذه العملية من قبل اإلدارة العليا.

تصميم
المسارات
الوظيفية
1

توصيف
المسارات
الوظيفية
2

إدارة ومتابعة
البرامج
7

تقييم الوضع
الوظيفي الحالي
وإمكانيات وأهداف
المسارات
المرغوبة
3

وضع وتنفيذ
خطة أو برامج
عمل لتحقيق
المسار الوظيفي
6

تحديد فرص
الترقي
الوظيفية
4

تقييم بدائل
المسارات
5

الشكل رقم ( )2.3دورة تخطيط المسار الوظيفي

المصدر( :أبو بكر)222 :2008 ،
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المبحث الثاني
التأقلم التنظيمي :المفهوم والمراحل واألبعاد

تمهيد
أولا

 :مفهوم التأقلم التنظيمي

ثانيا ا

 :مراحل التأقلم التنظيمي

ثالثا ا

 :أبعاد التأقلم التنظيمي

رابعا ا  :أهمية التأقلم التنظيمي
خامسا ا  :التحديات التي تواجه التأقلم التنظيمي
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تمهيد:
بدأ االهتمام بمفهوم التأقلم التنظيمي في العقد الثامن من القرن الماضي ،وذلك عندما بدأت اإلدارة العليا في
المنظمات لالنتباه إلى أن انتقال الخبرات المهنية األساسية والمعارف والقيم المتعلقة بالثقافة التنظيمية توازي
في أهميتها لعملية التأقلم التنظيمي (.)33 :2011 ،Grazulis

وسيتم تناول التأقلم التنظيمي في هذا المبحث ،بحيث سيتم إدراج عدد من المفاهيم التي عرفت التأقلم
التنظيمي ،ومن ثم سيتم بحث مراحل التأقلم التنظيمي ،أبعاده ،وأهميته بالنسبة للمنظمة وللفرد ،والتحديات
التي تواجه تبني التأقلم التنظيمي داخل المنظمات.
أولا :مفهوم التأقلم التنظيمي
وتأتي أهمية التأقلم التنظيمي لكونها المرحلة األولية التي يمر بها أي موظف في المنظمة ،حيث يعتمد تكيف
الموظف وأداؤه مستقبالً على مدى فاعلية وكفاءة عملية التأقلم التي قدمتها المنظمة لموظفيهاcoetzer & ( .

 .)524 :2008 ،Fieldويمكن القول إجماالً بأن عملية التأقلم التنظيمي للمنظمة توازي عملية التأقلم االجتماعي
لالفراد داخل المجتمع (.)96 :2012 ،Saeed et al

مفهوم جديد
وتطور مفهوم التأقلم من مفهومه البسيط والعام "تعلم كيف تؤدي العمل  "learn the ropesإلى
ٍ
أكثر تحديدا ً وتفسيرا ً لكونه :العملية التي من خاللها يتعلم الفرد أن يقدر القيم ،المقدرات ،السلوكيات المتوقعة،
والمعرفة االجتماعية الضرورية للقيام بأي دور في المنظمة وللمشاركة كعضو تنظيمي ( & Moussavou

.)2013 ،Mbohwa
وقد اهتم علماء اإلدارة بهذا المفهوم ،وتعددت اآلراء واألفكار كل حسب خلفيته العلمية والفكرية ،والجدول
التالي ( )2.1يوضح أهم التعريفات التي تم تناولها من قبل الباحثين والكتاب والمفكرين:
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جدول رقم ( )2.1يوضح مفهوم التأقلم التنظيمي
مفهوم التأقلم التنظيمي

الباحث ،سنة الدراسة ،رقم الصفحة

( .)562 :2011 ،Robbins & Judgeعبارة عن عملية تكيف الموظف مع الثقافة التنظيمية للمنظمة
( ،Cooper-Thomas & Andersonهي العملية التي بموجبها أن يتكيف الموظف التنظيمي من كونه
.)492 :2006

خارجيا ً إلى كونه عضو داخلي فعال ومندمج في المنظمة

( الصيرفي.)292 :2005،

هو تلك العملية التي يتم من خاللها تعلم الفرد للقيم واالتجاهات
والمعايير وأنماط السلوك التي تتوافق مع مصالح المنظمة وأهدافها.

(.)29 :1997 ،Taormina

عرفتها من وجهة نظر اجتماعية ونفسية :أن التأقلم التنظيمي على
أنه عملية ذات اتجاهين حيث ي َُؤ ِّمن الفرد المهارات الوظيفية الالزمة،
ويحصل على المعرفة التنظيمية بدرجة كافية ألداء مهامه ،ويحقق
التفاعل االجتماعي الداعم من قبل الزمالء ،فيقبل بشكل عام األساليب
الموضوعة لمنظمة ما".

(.)426 :1991 ،Chatman

أنه العملية التي من خاللها يصبح الفرد أكثر فهما ً للقيم التنظيمية،
والسلوكيات المتوقعة منه والمعرفة االجتماعية الضرورية لقيامه
بدوره التنظيمي وليشارك كعضو تنظيمي

المصدر :إعداد الباحثة بالعتماد على المراجع المستخدمة في الجدول

في ضوء المفاهيم السابقة ترى الباحثة أن التأقلم التنظيمي هو :عملية تعلم الفرد للمهارات الوظيفية
والمعرفة التنظيمية للقيم والمقدرات والسلوكيات المتوقعة ،والمعرفة االجتماعية للمنظمة والتي من خاللها
يصبح أكثر فهما ً للدور والمهام المتوقع منه القيام بها في المنظمة وبذلك يتكيف مع المنظمة ويتحول من
كونه خارجي إلى عض و تنظيمي فعال داخل المنظمة ،وذلك من خالل تفاعل التفاعل االجتماعي الداعم من
قبل الزمالء في المنظمة.
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ثانياا :مراحل التأقلم التنظيمي
تعددت النظريات التي صنفت مراحل التأقلم التنظيمي ،إال أنها جميعها اتفقت على تقسيم التأقلم التنظيمي
إلى ثالثة مراحل أساسية ،وهي :مرحلة ما قبل التوظيف  ،Successionمرحلة التوظيف ،Recruitment
ومرحلة اإلبقاء أو الحفاظ .Retention

وفي محاكاة للمراحل األساسية السابقة ،قام  Robbins & Judgeبتصميم نموذجا ً للتأقلم التنظيمي (الشكل ،)1
حيث قسما عملية التأقلم إلى ثالثة مراحل؛ مرحلة قبل الوصول ،مرحلة المواجهة ،ومرحلة التحول .وهذه
المراحل تؤثر على عمل الموظف من حيث إنتاجيته ،االلتزام التنظيمي ألهداف المنظمة ،ونهاية بقرار البقاء
أو ترك المنظمة (الدوران).
وتركز هذه الدراسة على مرحلة اإلبقاء أو الحفاظ ،وما ينتج عنها من تحول من قبل الموظف لمواءمة الثقافة
التنظيمية للمنظمة ،والحصول على النتائج التي تتراوح ما بين اإلنتاجية ،وااللتزام ،والدوران.

(الشكل  : 2.4نموذج التأقلم التنظيمي)
المصدر.)562 :2012 ،Robbins & Judge( :

37

 .1مرحلة ما قبل اللتحاق بالمنظمة :وتحدث قبيل انضمام الموظف إلى المنظمة ،ويمكن إجمال هذه
المرحلة بكونها فترة التعلم من عملية التأقلم .فكل موظف يصل إلى المنظمة وهو يحمل مجموعة
من القيم ،السلوكيات ،والتوقعات حول المهام الوظيفية والمنظمة ،وبحسب  Donald Brownفإن هذه
المرحلة تسمى (توقعات الموظفين الجدد) حيث أوضح أنه كلما واءمت الحقيقة التوقعات المتبناه من
قبل الموظف الجديد كلما قل التوتر وعدم الراحة ( )2012 ،Brownوقد يكون انتقال الموظف إما
من خارج المنظمة إلى داخلها ،أو حتى داخل المنظمة الواحدة ،من دائرة إلى أخرى .ويمكن أن
نجزم بأن أكبر متنبئ بالسلوك المستقبلي هو السلوك الماضي ،فما يعرفه األشخاص قبل انضمامهم
للمنظمة ،وطبيعة شخصيتهم ان كانت متفاعلة أم ال هي مؤشرات مهمة لمعرفة مقدرتهم على التكيف
مع المناخ التنظيمي للمنظمة .ولألسف ،فإن الدراسات السابقة التي تناولت التأقلم التنظيمي والتي
امتدت ألكثر من  20عاما ً لم تهتم لمتغيرات مرحلة ما قبل الوصول إلى المنظمة (Coetzer, 2008:
.(525 – 526

 .2مرحلة المواجهة :وقد أشار إليها الصيرفي بمرحلة ما بعد االلتحاق مباشرة بالمنظمة ،فيما أسماها
 Donald Brownبمرحلة مواجهة الثقافة التنظيمية للمنظمة ،وهي المرحلة التي يرى فيها الموظف
المنظمة على ماهيتها الحقيقية ،ويواجه إمكانية أن يكون هناك تباعد ما بين التوقع والحقيقة .وتحدث
في بدايات عمل الموظف مع المنظمة ،وهنا قد يحدث أي من االحتماالت التالية :إما أن تتوافق
التوقعات مع الحقيقة ،وهنا تكون مرحلة المواجهة ليست إال جسرا ً للمرحلة التالية .أما في حالة
تباينت التوقعات مع الحقيقة ،فقد يصاب الموظف الجديد بخيبة أمل تصل إلى حد االستقالة .وهنا
على إدارة الموارد البشرية أن تحيد أو تقلل هذه االحتمالية قدر اإلمكان أثناء عملية االختيار
والتوظيف  .selection and recruitingوبحسب  Donald Brownفإن الموظف في هذه المرحلة
يبحث جاهدا ً في المنظمة عن ما يؤكد ويوثق توقعاته التي جاء بها ،فكلما تواءمت هذه التوقعات مع
الواقع ،كلما مرت هذه المرحلة بسالسة أكبر (.)Brown, 2011

وتشير الدراسات إلى أن هذه المرحلة تتمثل زمنيا ً باألربعة شهور األولى من االلتحاق بالمنظمة،
حيث يشهد الموظف فيها تغييرات كبيرة وسريعة من أجل الوصول إلى مرحلة التكيف (،Coetzer
.)526 :2008

 .3مرحلة التحول :تلك المرحلة من التأقلم حيث يقوم الموظف الجديد بالتغير والتكيف مع الوظيفة،
وجماعة العمل ،والمنظمة .وقد أسماها  Donald Brownبمرحلة التكيف مع الثقافة التنظيمية
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وأعراف المنظمة .وبحسب  Brownفإن مخرجات هذه المرحلة قد تختلف من شخص إلى آخر ،إذ
يجد معظم القادمين الجدد الثقافة التنظيمية للمنظمة مثيرة لالرتباك ،غير واضحة ،أو مقيدة،
وبالنتيجة؛ يختلف رد الفعل من الموظفين فقد تتراوح ردود الفعل من الرضوخ إلى الثورة ضد هذه
الثقافة ،وفي الوسط ،نجد البديل األكثر سالمة وصحة لكل من المنظمة والموظف ،وهي الفردية
الخالقة  ،Creative Individualismحيث يتبنى الموظف األعراف العامة واألكثر أهمية فيما يشكك
في األعراف الفرعية (.)Brown, 2011

ويمكن القول بأن عملية التأقلم تكتمل عندما يصبح القادمون الجدد مرتاحين مع المنظمة ووظيفتهم ،ويتقبلون
لوائح ونظم المنظمة وجماعة العمل ،ويثقون بمقدراتهم ويسود إحساس بالتقدير والثقة مع زمالئهم.
وقد أضاف  Brownمرحلة رابعة وهي مرحلة تلقي التغذية الراجعة ،حيث أشار إلى أن المنظمات الناجحة
هي التي تسمح لموظفيها بتقديم آرائهم حول الثقافة التنظيمية للمنظمة (.)Brown, 2011

ثالثاا :أبعاد التأقلم التنظيمي
حدد علم اإلدارة ستة نماذج رئيسية ونظريات للتأقلم التنظيمي ،وهي :نظرية تقليل عدم التأكد ،نموذج العملية
متعددة المراحل ،نظرية صنع المعنى ،نظرية التعلم االجتماعي ،النظرية االجتماعية ،ونظرية التأقلم
التنظيمي لـ .)Saeed et al, 2012: 96( Van Maanen and Schein

وبحسب نظرية التأقلم لـ  ،Van Maanen and Scheinوالتي تعد أكثر النماذج استخداما ً في األبحاث العلمية
التي تناولت التأقلم التنظيمي ،فإن النظرية تفترض أن "ما يتعلمه االفراد عن أدوار عملهم في المنظمات
غالبا ً ما يكون نتيجة مباشرة للطريقة التي تعلموا بها هذه األدوار" (صالح.)27 :2013 ،
وبحسب هذه النظرية ،فإن للمنظمات تتبنى ست استراتيجيات ثنائية القطب للتأثير على الموظفين الجدد:
 .1الجماعية مقابل الفردية  :Collective vs. Individualوبحسب هذه االستراتيجية ،يتم المرور
بعملية التأقلم التنظيمي إما بشكل منفرد أو بشكل جماعي ،ويتم اعتماد التأقلم التنظيمي المنفرد في
حالة صعوبة وتعقيد المعلومات والمعرفة التي سيتم تقديمها للموظف الجديد ،أما في حالة التأقلم
الجماعي ،فيتم تجميع القادمين الجدد وتعريضهم لمجموعة من المعارف المتشابهة (،saeed et al
.)97 :2012
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 .2الرسمية مقابل غير الرسمية  :Formal vs. Informalبحيث يمر القادمين الجدد بعملية منفصلة
هيكلية واضحة ،بشكل منفصل عن بقية الموظفين ،بينما في االستراتيجية غير الرسمية ،ال ينفصل
الموظفين الجدد عن بقية الموظفين أو ينفصلون بشكل جزئي ضعيف (.)Coetzer, 2008: 527

 .3المتتابعة مقابل العشوائية  :Sequential vs. Randomفي االستراتيجية المتتابعة ،يتم تزويد
القادمين الجدد بمعلومات محددة عن تتابع أنشطة التعليم ،وعن خبرات التدريب التي سيتعرضون
لها إلى حين اتمام مهمة معينة ،بينما في العملية العشوائية ال يتعرض القادمين الجدد لمثل هذه
المعلومات (.)Chen & Eldridge, 2010: 5

 .4الثابتة مقابل المتغيرة  :Fixed vs. Variableفي االستراتيجية الثابتة ،يتم تقديم جداول زمنية مسبقة
للقادمين الجدد حتى يطوروا من مهاراتهم ،بينما في االستراتيجية المتغيرة ،ال يتم تقديم مثل هذه
الجداول.)Chen & Eldridge, 2010: 5( .

 .5المتسلسلة مقابل المنفصلة  :Serial vs. Disjunctiveفي االستراتيجية المتسلسلة ،يتم أقلمة القادم
الجديد مع أحد الموظفين الذين يمكن اعتبارهم من الخبراء في المنظمة ،بينما في المنفصلة ،يتوقع
من القادم الجديد بأن يقوم بتحليل األوضاع بنفسه (.)saeed et al, 2012: 97

 .6التنصيب مقابل التصفية  :Investiture vs. Divestitureتعزز استراتيجية التنصيب هوية القادمين
الجدد ،حيث يتم تقديم الدعم االجتماعي ،فيتم قبول القادم الجديد كما هو .بينما في استراتيجية
التصفية ،يتم إغفال الصفات الشخصية للقادم الجديد ،ويتم ارغامه على القبول بالمعايير المسبقة
للمنظمة (.)Chen & Eldridge, 2010: 5

وبعد االطالع على أهم هذه النماذج والنظريات ،قامت  Taorminaبوضع نموذج لألبحاث المقامة على
التأقلم التنظيمي ،توضح فيه المفاهيم المفتاحية في نموذجها للتأقلم التنظيمي ،ويبين نموذج  Taorminaبأن
التأقلم هو عملية مستمرة ،وتتضمن أكثر من مجال ،النموذج هو:
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جدول ( :)2.2نموذج  Taorminaلألبحاث القائمة حول التأقلم التنظيمي

مجال التأقلم التنظيمي
التدريب

التفصيل
تطوير مهارات وقدرات تتعلق بالوظيفة ،واإلتقان الوظيفي لمهام ومهارات
العمل.

الفهم

الدرجة التي يمكن بموجبها للفرد أن يفهم الدور الوظيفي ويطبق معرفته
سواء كان في عمله ،أوفي دوره الوظيفي ،أوفي منظمته ،أو في معامالته
مع الناس أو في الثقافة .ويمكن النظر إليه على أنه مجال شامل للتأقلم
التنظيمي ،حيث يتضمن تقريبا ً كل سلوك الموظفين ،وقد يتضمن عوامل
مثل وضوح الدور ،تعريفه ،الهوية ،الصدمة الواقعية ،التكيف لألعراف
والقيم ،االستحواذ على المعلومات ،المهمة ،الدور ،التعلم الجماعي
والتنظيمي ،وقبول الواقع التنظيمي.

دعم الزمالء

مدى عالقة الموظف بالموظفين اآلخرين في المنظمة .الدعم الذي يقدمه
الزمالء بكل أشكاله سوا ًء كان عاطفياً ،أو أخالقياً ،أو أليا ً يزيل القلق،
والخوف ،والشك.

اآلفاق المستقبلية

الدرجة التي يتوقع بموجبها الفرد أن يحصل على وظيفة مجزية في
المنظمة ،والنظرة بخصوص عدة عوامل كبقاء العقد الوظيفي ،الراتب
الحالي أو المتوقع ،المهام ،الترقيات والتقدير.

المصدر(Taormina, 1997; Taormina, 2004) :

وقد أشار الصيرفي إلى أن للتأقلم التنظيمي أبعاد مختلفة ،يستطيع من خاللها الفرد التعلم والتوافق مع األعمال
الجديدة داخل المنظمة ،لذلك أدرج ستة أبعاد ،وهي( :الصيرفي)297 :2005 ،
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 .1التأقلم عن طريق أداء العمل :حيث أن تعلم الفرد للمهارات الالزمة ألداء عمله تلعب دورا ً هاما ً في
عملية تأقلم الفرد تنظيميا ً على الرغم من أن طرق أداء العمل ال ترتبط مباشرة بالتأقلم (برامج
تدريب ،خبرات سابقة ،تعلم) ،إال أن التوافق بين الحاجات المطلوبة تعلمها وطرق أداء العمل
ومهاراته وقدراته تؤثر مباشرة على عملية التأقلم التنظيمي.
 .2التأقلم مع الفراد العاملين في المنظمة :من خالل تكوين وإقامة عالقات عمل ناجحة وجيدة مع
أعضاء المنظمة ،وقد اقتراح  Fisherأن إيجاد الفرد المناسب من االفراد الذين تعلموا عن المنظمة
وجماعة العمل واألعمال واألنشطة الموجودة بها تلعب دورا ً حيويا ً في عملية التأقلم ،كما أن عالقات
العمل يتم تكوينها من خالل خصائص كل االفراد في العمل فالخصائص الشخصية والتفاعل المستمر
داخل جماعات العمل وتشابه اهتمامات ورغبات األفراد تشكل العالقات التنظيمية وتؤثر على
االفراد وسلوكهم ،وبحسب ما أشار  Bauer et alفي دراستهم فإن الموظفين الجدد الذي يالقون قبوالً
من قبل جماعة العمل يؤدون عملهم بشكل أفضل ،حيث تمثل العالقة التي يبنونها مع زمالئهم أصالً
اجتماعيا ً للمنظمة ()Bauer et. Al, 2007: 710

 .3التأقلم مع السياسات التنظيمية :تركز على نجاح الفرد في الحصول على المعلومات عن عالقات
العمل الرسمية وغير الرسمية ومواطن قوة السلطة داخل المنظمة ومن أساليب قوة السلطة بالمنظمة
قوة المعرفة التي يكونها الفرد من خالل التعلم الفعال والتوافق مع األعمال الجديدة داخل المنظمة،
وقد اقترح  Fisherأن شرح الحلول عن الصراعات داخل الجماعات تعتبر مكون هام لعملية التأقلم
التنظيمي وبالمثل فإن  Foldmanوجد أن عملية التأقلم التنظيمي تتضمن تعلم أداء العمل وكذلك
الثقافات والسياسات التنظيمية ،كما أن  Scheinوجد أن العامل الجديد يجب أن يتعلم نماذج السلوك
الفعال لدوره الجديد ويتضمن ذلك البعد السياسي لعملية التأقلم التنظيمي.
 .4التأقلم مع اللغة السائدة بالمنظمة :يصف هذا البعد معرفة الفرد عن اللغة الفنية المتخصصة عن
العمل بالمنظمة وكذلك معرفة الرموز واإلشارات المميزة للمنظمة من غيرها.
 .5التأقلم مع القيم واألهداف التنظيمية :فقد وجد  Scheinأن عملية التأقلم التنظيمي تشمل فهم القواعد
والمبادئ التي تحافظ على تكامل وحدة المنظمة ،كما أن تعلم أهداف وقيم المنظمة تمتد لتشمل
األهداف والقيم غير المكتوبة وغير الرسمية الخاصة باألعضاء الذين لهم قوة في التنظيم.
 .6التكيف مع تاريخ المنظمة :وصف كالً من  Ritti & Funkhauserتاريخ المنظمة بأنه يعنى بالتقاليد
والعادات السائدة داخلها وتعلم تاريخ المنظمة وكذلك الخلفيات عن االفراد المكونين لها يساعد الفرد
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على تعلم أنواع السلوك المناسب عن عمليات التبادل التي تحدث بين االفراد بعضهم البعض وبين
االفراد والمنظمة.
وقد اعتمدت الباحثة نموذج  Taorminaفي قياس أبعاد التأقلم التنظيمي ،حيث أن نموذج  Taorminaيتضمن
أهم المرافق واألبعاد التي تضمنتها النظريات والنماذج السابقة فيما يخص التأقلم التنظيمي ،وترى الباحثة
بأن النموذج يوضح ويتناول جميع األبعاد التي يمكن من خاللها لكل من المنظمة والموظف الجديد ضمان
عملية تأقلم ناجحة وفعالة ،حيث يعتبر نموذجها األكثر شموالً واألقرب إلى الواقع والتطبيق العملي ،فنظرية
 ،Maanen & Scheinتتناول االستراتيجيات التي تتبناها المنظمة ،ولكن ال تتضمن الممارسات األساسية التي
تنطوي على مثل هذه االستراتيجيات ،بينما تناول الصيرفي أوجه تأقلم الموظف أو الفرد مع المنظمة ،إال
أنه في كل من هذه األوجه ،نجد أن أبعاد  Taorminaهي المستخدمة ضمنا ً بداخل هذه األوجه.
رابعاا :أهمية التأقلم التنظيمي
تنبع أهمية التأقلم التنظيمي من كونها عملية تمثل تح ٍد كبير لكل من المنظمة والموظف الجديد ،حيث
يواجه الموظف الجديد عمل غير مألوف بالنسبة إليه ،باإلضافة إلى المناخ التنظيمي السائد في المنظمة،
والذي يتطلب معارف ومهارات جديدة حتى يتكيف مع هذه البيئة الجديدة .بينما بالنسبة للمنظمة ،فإن حالة
عدم التأكد التي يمر بها الموظف الجديد تزيد من احتمالية الدوران الوظيفي ،والتي تؤثر على معدل احتفاظ
المنظمة بموظفيها بشكل عام (.)Coetzer, 2008: 524

أ .أهمية التأقلم التنظيمي للموظف الجديد :يواجه الموظف الجديد حالة من "عدم وضوح الدور"
و"صراع الدور" عند انضمامه ألي وظيفة جديدة ( ،)Saeed et al, 2012: 96.وبحسب نظرية
"التقليل من عدم التأكد" لـ  ،Bergerفإن الموظف يسعى للتقليل من حالة عدم التأكد التي يتعرض
لها عند انضمامه أو التحاقه بالمنظمة من خالل جمع المعلومات ،ومن هنا نرى أن التأقلم التنظيمي
يوفر للموظف الجديد المعلومات عن بيئة العمل ،المهام التي من المتوقع أن يقوم بها ،وعن جماعة
العمل التي سيحتك ويتفاعل معها أثناء أدائه لمهامه (.)Bauer et. Al, 2007: 709

وبحسب  Robbins & Judgeفإن التأقلم الناجح من شأنه أن يؤثر أيجابا ً على إنتاجية الموظف والتزامه
التنظيمي ،ويقلل من نزعة ترك المنظمة (.)Robbins & Judge, 2011
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وال يمكن إغفال أهمية التأقلم التنظيمي في رفع درجة ثقة الموظف في نفسه وقدرته على أداء المهام ،حيث
تساهم عملية التأقلم في تعرف الموظف على المهام المطلوبة منه مما ينزع حالة الخوف من الفشل والتي
يرافقها التوتر والقلق ،ليؤدي الموظف المهام المنوطة إليه بثقة ()Bauer et. Al, 2007: 709

ب .أهمية التأقلم التنظيمي للمنظمة :تعود عملية التأقلم التنظيمي على المنظمة بعدة منافع ،حيث ومن
خالل عملية التأقلم التنظيمي ،تقوم المنظمة بنقل الثقافة التنظيمية إلى الموظفين الجدد ،وبالتالي
المحافظة على ثقافتها التنظيمية ،مما يجعل الم وظفين الجدد يمتثلون ويتفهمون مثل وقيم المنظمة (
.)Gao, 2011: 22

كما وإن المحطة النهائية واألخيرة لعملية التأقلم التنظيمي هي التكيف التنظيمي ،والذي تسعى المنظمات أن
تصل إليها لما لها من فوائد عدة تعود على المنظمة ،حيث أشارت الدراسات ،إلى أن للتأقلم التنظيمي
مخرجات عدة ،منها تحسن أداء المنظمة ،تحسن السلوك التنظيمي ،والمحافظة على العاملين Job Retention

( ،)Bauer et. Al, 2007: 709فيما أشار  Saeedوآخرون في دراستهم إلى أن أهم مخرجات التأقلم التنظيمي
للمنظمة هي الرضا الوظيفي والدوران الوظيفي .)Saeed et al, 2012:96( .وبحسب الدراسات فإن انخفاض
معدل الدوران هو من أهم مخرجات عملية التأقلم التنظيمي ،حيث أن دوران الموظفين هو أكثر الظواهر
كلفة للمنظمات (.)Coetzer, 2008: 525

وأشارت  Gaoفي دراستها إلى أن غياب التأقلم التنظيمي هو أحد أهم مسببات الترك الطوعي للعمل
 Voluntary Turnoverوالذي يكبد المنظمة خسائر كبيرة نظرا ً للوقت والمال الذي تنفقه المنظمة في توظيف
وتدريب هؤالء الموظفين ( .)Gao, 2011: 22

خامساا :التحديات التي تواجه التأقلم التنظيمي
أ .عمالء التأقلم التنظيمي  :Organizational Socialization Agentsيعد رؤساء العمل والمشرفين
والزمالء الذين يقدمون للموظف الجديد المعلومات واألفكار حول المنظمة هم عمالء لعملية التأقلم
التنظيمي ،وتعتمد عملية التأقلم بشكل كبير على كمية ودقة المعلومات المقدمة للموظف الجديد من
قبل هؤالء العمالء ( .)528 :2008 ،Coetzerفبنفس الوقت الذي ينظر إلى هؤالء العمالء على أنهم
مصدر لتوفير المعلومات وطريق لتعميق مفهوم العمل الجماعي والتشارك المعرفي ،إال أن هؤالء
العمالء قد يحدوا من عملية االبتكار واإلبداع لدى القادمين الجدد (صالح.)30 :2013 ،
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ب .جودة التفاعل :أشارت الدراسات إلى أن ارتفاع درجة التفاعل بين الموظفين الجدد وبيئة العمل يزيد
من فرص نجاح عملية التأقلم التنظيمي ،إال أنه على ما يبدو فإنه من الضرورة اختبار نوع هذا
مواز من التعلم.
التفاعل ،وليس فقط درجته .فإن ارتفاع درجة التفاعل الخطأ قد يشجع نوع خطأ
ٍ
لذا فإن جودة التفاعل هو بعد مفتاحي في نظرية التبادل االجتماعي (.)Korte, 2015: 3

ج .الرضوخ :وهي أحد مخرجات التأقلم التنظيمي بحسب نظرية  ،Brownبحيث يرضخ الموظف لجميع
أعراف المنظمة ،ويقبل القيم التنظيمية قبوالً كامالً ،مما يؤدي إلى توحيد السلوكuniformity of behavior
داخل المنظمة ،هذا القبول يؤدي إلى الجمود ،وقلة االستجابة ،وفقدان اإلبداع (.)Brown, 2011

وترى الباحثة إلى أن االختالف والتباين الكبير ما بين القيم التنظيمية والقيم الفردية تعد أحد أهم التحديات
التي تقف أمام التأقلم الوظيفي ،حيث أن للموظف قيمه الشخصية التي ال بد أن يحافظ عليها حتى يتفرد ويبدع
في منظمته من خالل طرح الرؤى الجديدة واألفكار المبتكرة .لذا على المنظمات مراعاة القيم الفردية السائدة
في المجتمعات التي تعمل بداخلها .وتؤكد الباحثة على أهمية جودة التفاعل ما بين الزمالء والموظف الجديد،
حيث يعتبر القبول من أحد أهم عوامل التأقلم التنظيمي والذي من خالله يشعر الموظف بوجود الدعم والتعزيز
اإليجابي من قبل الزمالء والرؤساء ،مما يرفع من حالة الرضا واالنتماء إلى المنظمة.

45

المبحث الثالث :الحتراق الوظيفي

تمهيد:
أولا

 :مفهوم الحتراق الوظيفي

ثانيا ا

 :نظريات ونماذج ومقاييس الحتراق الوظيفي

ثالثا ا

 :العوامل واألسباب التي تؤدي لالحتراق الوظيفي

رابعا ا  :أعراض ونتائج الحتراق الوظيفي
خامسا ا  :وسائل مواجهة الحتراق الوظيفي
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تمهيد:
يتناول هذا المبحث مفهوم مصطلح االحتراق الوظيفي ،وللتعرف عليه أكثر ستطرح الباحثة عددا ً من
النظريات ونماذج ومقاييس االحتراق الوظيفي باإلضافة إلى العوامل والمسببات ونهاية ستتناول الباحثة
وسائل مواجهة االحتراق الوظيفي.
وقد وصف كثير من الباحثين العصر الحالي بأنه عصر الضغوط النفسية  Psychological stressواالحتراق
الوظيفي  ،Burnoutوقد عدت من الظواهر التي تتطلب من اإلنسان التعايش معها وتطوير كفاءة معينة
للتعامل معها (الزيودي ،)191 :2007 ،وقد ذكر النوري أن االحتراق الوظيفي هو ظاهرة متعددة األوجه،
ناتج عن عدة متغيرات متمثلة بالشخصية والتنظيمية ،وقد أثبتت الدراسات أنه يكلف الصناعة األمريكية
باليين من الدوالرات (النوري ،)89 :2011 ،وبحسب  ،Maslach et alفإن االحتراق الوظيفي احتل أهمية
كبيرة منذ اكتشافه في السبعينيات ،فنشر في أكثر من  6000كتاب وبحث ومقاالت دراسية عن االحتراق
(.)Maslach et al, 2009: 204

أولا :مفهوم الحتراق الوظيفي:
يعد االحتراق الوظيفي أحد أهم المظاهر المتفشية في المنظمات مؤخراً ،ويشار إلى أن إن أصول مصطلح
االحتراق جاءت ضمن التطورات االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية التي حدثت في الربع األخير من القرن
الماضي ،وتدلل على التحول السريع والعميق من المجتمعات الصناعية إلى اقتصاديات الخدمة .وهذا التحول
االجتماعي ال بد أن يرافقه ضغط نفسي قد يتحول في ما بعد إلى احتراق (.)Schaufeli, 2008: 204

وبدأ تخصيص االحتراق من ظاهرة طبية عامة إلى ظاهرة إدارية خاصة ،في بدايات السبعينيات من القرن
الماضي ،حيث تم تخصيصه إلى مصطلح "االحتراق الوظيفي" ).Organizational Burnout (OB
ويعرف االحتراق الوظيفي بأنه "حالة من االضطراب والتوتر ،وعدم الرضا الوظيفي ،تصيب العاملين في
المجال اإلنساني ،واالجتماعي ،ناتجة عن الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الفرد بسبب أعباء العمل
تؤدي به إلى استنزاف طاقته ،وجهوده مما تنحدر به إلى مستوى غير مقبول من األداء"( .أبو مسعود،
)17 ،2010
ويرى النوري ( )89 :2011بأنه "الشعور العام باإلنهاك والذي ربما يتطور عندما يتعايش الفرد مع الكثير
من الضغوط والقليل من الرضا".
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أما  )2003 :448( Desslerفقد عرفه بأنه النفاذ التام للموارد العقلية والجسدية للموظف نتيجة اإلفراط في
السعي لتحقيق هدف وظيفي غير واقعي.
إال أن أعمال كريستين ماسالك ( )Maslachأستاذة علم النفس بجامعة بيركلي األمريكية ،والتي تعتبر الرائدة
في دراسة وتطوير مفاهيم االحتراق الوظيفي ،فقد عرفته بأنه مجموعة أعراض من اإلجهاد الذهني
واالستنفاد االنفعالي والتبلد الشخصي ،واإلحساس بعدم الرضا عن المنجز الشخصي واألداء المهني ،ويحدث
االحتراق الوظيفي عندما ال يكون هناك توافق بين طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان ،وكلما زاد هذا التباين زاد
االحتراق الوظيفي الذي يواجه الموظف في بيئة عمله (أبو مسعود.)2 :2010 ،
مما سبق يتضح للباحثة أن االحتراق الوظيفي هو استجابة فردية لضغوط العمل وزيادة األعباء الوظيفية
بشكل مستمر ،وتتمثل االستجابة باإلعياء العقلي والجسدي والنفسي ،مما يؤدي إلى تكوين اتجاهات سلبية
نحو العمل تتمثل بتدني مستويات االداء وضعف اإلحساس بالرضا الوظيفي مما ينعكس سلبا ً على المنظمة
وعلى العمالء ،وتتمثل المظاهر الرئيسية لالحتراق الوظيفي باإلجهاد االنفعالي أو العاطفي ،تبلد المشاعر،
ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي.
ثانياا :نظريات ونماذج ومقاييس الحتراق الوظيفي
بدأ االهتمام العلمي بظاهرة االحتراق الوظيفي بعدما قام عالم النفس ،)1974( Herbert Freudenberger

بوصف ظاهرة سلبية ظهرت بين متطوعين مختارين من عيادة لعالج مدمني المخدرات .وقد عرف
 Freudenbergerالظاهرة بأن يصبح الموظف مرهقا ً تدريجيا ً من المطالب المبالغة سواء على صعيد الطاقة
المبذولة ،القوة ،أو الموارد ،بحيث يبدأ الموظف بعد مضي عام واحد على بدء العمل بإظهار عوارض
جسدية ،سلوكية وعقلية ،وأطلق على هذه الظاهرة اسم "االحتراق الوظيفي" .)Ahola, 2007: 14( .ومنذ
ذلك الحين ،بدأ االهتمام بظاهرة االحتراق ،وتعددت على إثرها النظريات التي تناولت االحتراق الوظيفي،
كما وقام الباحثون بتصميم عدد من المقاييس التي يمكن من خاللها القيام بقياس درجة االحتراق الوظيفي
لدى العاملين.
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أ .نموذج السيطرة على متطلبات العمل :Job Demand – Control Model JDC

وبحسب هذا النموذج الذي ابتكره  ،)1979( Karasekفإن بيئة العمل تخضع لعاملين رئيسيين ،وهما متطلبات
العمل والقدرة على السيطرة .وتتمثل متطلبات العمل بـ :حجم العمل ،الوقت الالزم إلتمامه ،ودرجة تعقيد
العمل ،بينما تتمثل السيطرة بـ :القدرة على السيطرة على آلية العمل ،من خالل القدرة على اتخاذ القرارات
والفرصة المتاحة للسيطرة على العمل الواجب إنجازه (.)41 :2002 ،Fernet et al

ب .مقيا

ماسالك لالحتراق الوظيفي:

يتمتع مقياس ماسالك بخصائص سيكومترية جيدة ،حيث يصلح ألغراض التشخيص والبحث العلمي ،وقد
اعتمدت عليه الكثير من الدراسات ،وقد تم إعداده عام ( ،)1981ويتكون من ثالثة مقاييس فرعية:
✓ إجهاد انفعالي :تقاس بـ ( )9فقرات.
✓ تبلد المشاعر :تقاس بـ ( )5فقرات.
✓ نقص اإلنجاز الشخصي :تقاس بـ ( )8فقرات
ويتكون المقياس من ( )22فقرة تتعلق بشعور الفرد نحو مهنته ،حيث يتطلب االستجابة لكل فقرة مرتين:
مرة تدل على تكرار الشعور بتدرج يتراوح بين ( )0إلى ( )6درجات ،وأخرى تدل على الشعور بتدرج
يتراوح بين ( )0إلى ( )7درجات (الجمل.)44 :2012 ،
وبحسب الباحثتان ماسالك وجاكسون (  )1981 ،Maslach & Jacksonفإن هنالك ثالثة أبعاد لظاهرة االحتراق
الوظيفي ،وهي:
 .1البعد المتعلق باإلجهاد النفعالي :وهو استنفاذ الموارد والمصادر العاطفية للموظف (،Fernet et al

 ،)40 :2002ويتمثل استنفاد المصادر العاطفية بفقدان الموظف للثقة بالذات  ،و الروح المعنوية.
وأشارت أبو عكار بأن اإلجهاد االنفعالي ينتج عن شعور الفرد بأن العمل يتسبب بعاطفية مفرطة
من قبل الموظف ،مما يؤدي نهاية باستنفاد موارده العاطفية (أبو عكار.)19 :2013 ،
 .2البعد المتعلق بتبلد الشعور (عدم اإلنسانية) :حالة الموظف الذي يتولد لديه شعور سلبي ومواقف
ساخرة ومتهكمة تجاه المراجعين(الجمل .)7 :2012 ،ويقوم الموظفون برد الفعل هذا لحماية أنفسهم
من الضغط النفسي الذي يتعرضون له نتيجة تعاملهم المباشر مع العمالء (.)40 :2002 ،Fernet et al
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 .3البعد المتعلق بنقص الشعور باإلنجاز :وهو الشعور بتدني االنجاز الشخصي  ،الذي يتسم بالميل
نحو تقويم الذات تقويما سلبيا  ،وشعور االفراد من خالله بالفشل  ،و كذلك تدني إحساسهم بالكفاءة
في العمل و االنجاز الناجح ألعمالهم أو تفاعلهم مع اآلخرين( .أبو مسعود)40:41 ،2010 ،
وبحسب دراسة  ،Maslachفإن البعدين اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر مرتبطان ببعضهما البعض ،حيث
يعمل اإلجهاد االنفعالي كوسيط للوصول إلى تبلد المشاعر ،بينما يستقل البعد الثالث (اإلنجاز الشخصي)،
ويمكن أن يتطور جنبا ً إلى جنب مع اإلجهاد االنفعالي (أبو عكار.)19 :2013 ،
جدول رقم ( )2.3مستويات الحتراق الوظيفي حسب مقيا

البعد

ماسالك

عا ٍل

متوسط

منخفض

اإلجهاد االنفعالي

 27فأكثر

من 26 – 17

من  16فأقل

تبلد المشاعر

 13فأكثر

من 12 – 7

من  6فأقل

اإلنجاز الشخصي

 31فأقل

من 38 – 32

من  39فأكثر

المصدر( :القرني)167 :2003 ،

ج .نموذج  Chernissلالحتراق الوظيفي:
بحسب نموذج  ،Chernissهناك سببين رئيسيين لالحتراق :بيئة العمل و الصفات الشخصية للموظف ،كفكرة
الموظف الشخصية ونظرته إلى نفسه وأدائه والقيود البيروقراطية التي تعيق أداء المهام أو تحقيق األهداف
وباإلضافة إلى ضعف العالقات االجتماعية مع الموظفين والزمالء .يحاول أي فرد أن يواجه هذه المنغصات
بطرق شتى ،إال أن البعض قد يطور سلوكيات سلبية ،كتخفيض األهداف الوظيفية ،والنأي عن تحمل أي من
المسئوليات ،والتخلي عن المثالية في أداء العمل ،والشعور بالالمباالة تجاه المراجعين أو حتى باتجاه الوظيفة
ككل .جميع هذه العوامل تمثل حسب  Chernissمفهوم االحتراق الوظيفي ،وقد أيدته دراسة Burke and

) Greenglass (1995والتي خلصت إلى أن ضعف أو غياب التحفيز ،غياب االستقاللية ،ضغط العمل،
وضعف القيادة ،وعدم وضوح األهداف جميعها تؤدي إلى االحتراق الوظيفي في صفوف المدرسين ،ومدراء
المدارس (.)Bawa, 2012: 14
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ثالثاا :العوامل واألسباب التي تؤدي لالحتراق الوظيفي
▪ لكل شخص داخل التنظيم مسار وظيفي يشكل في النهاية دوره وسلوكه الوظيفي ويعتبر من المصادر
الرئيسية لحدوث التوتر إذا غلب على الدور الوظيفي أي مما يأتي (اللوزي:)112-111 :2003 ،
▪ عدم وضوح الدور الوظيفي للفرد.
▪ صراع الدور ويظهر عند قيام الفرد بعمل ال يرغب فيه أو خارج عن إرادته.
▪ زيادة المسئولية.
▪ طبيعة العالقات بين االفراد داخل بيئات العمل.
▪ عدم تطور الوظيفة .وعلى الرغم من اتفاق معظم الدراسات على األسباب المذكورة أعاله كأهم
األسباب الكامنة وراء االحتراق الوظيفي لالفراد ،إال أن بعض الدراسات مؤخرا ً أضافت الصفات
الشخصية وكأحد العوامل أو األسباب التي قد تجعل الموظف عرضةً لالحتراق الوظيفي ( Fernet
.)،et al, 2002: 40

وقد قامت  Maslach & Leiterبتحديد مجموعة من العوامل التنظيمية التي من شأنها أن تؤدي إلى االحتراق
في صفوف العاملين في المنظمة ،وتتمثل بـ (القرني:)163-162 :2003 ،
 .1ضغط العمل :المتمثل بكثرة المهام حجما ً وتعقيدا ً وارتباطها بجداول زمنية ضيقة.
 .2محدودية صالحيات العمل :حيث يشعر الموظف بأنه مقيد ،بحيث يحرم من الصالحيات التي من
شأنها أن تساهم في حل المشكالت ومواجهة العقبات التي يتعرض لها الموظف.
 .3قلة التعزيز اإليجابي :حيث يحتاج أي موظف إلى التعزيز المادي والمعنوي حتى يشعر بالرضا عن
إنجازاته.
 .4انعدام االجتماعية :إحساس الموظف باالنتماء والقبول في أوساط بيئة العمل المتمثلة بالزمالء في
الدائرة األولى أو بزمالء العمل في المنظمة ككل أساسي حتى يشعر الموظف بالتعزيز واالنتماء.
 .5عدم اإلنصاف والعدل :في حال غياب أنظمة الرقابة والمحاسبة وإحساس الموظف بالظلم أو الغبن
في توزيع المكافآت أو في المعامالت ،فإن هذا يولد الضغط النفسي الذي قد يتطور مستقبالً إلى
احتراق وظيفي.
 .6صراع القيم :يبرز صراع القيم عندما تكبر الفجوة بين قيم الشخص الفردية وقيم المنظمة ،مما يؤدي
إلى صراع داخلي في نفس الموظف.
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وفي دراسة  )2009 : 208 - 209( Maslach et alقاموا بوضع محورين رئيسيين ألي حالة احتراق وظيفي،
وهما:
 .1االختالل المستمر بين المتطلبات والموارد المتاحة :وتتمثل المتطلبات بزيادة في عدد العمالء
وطالبي الخدمة ،وزيادة في حجم العمل فإن الموارد المتاحة (كاألدوات والمواد والمساحة) والجهود
التي يقدمها الموظف تفشل في المحافظة على مستوى األداء المنشود.
 .2الدافعية :فالموظفون في القرن الواحد والعشرون ينظرون إلى رؤية ورسالة المنظمة بكثير من
الشك ،فقد يحمل الموظفون قيما ً تختلف عن تلك التي تتبناها المنظمة ،ويمكن القول بأن القيم التنظيمية
الموضوعة بشكل مفصل ودقيق قد تكون تربة خصبة لحصول الفجوة ما بين القيم التنظيمية والقيم
الفردية.
وقد أضاف  (2003: 448) Desslerمجموعة من الظروف الخارجية المتعلقة ببيئة العمل التي قد تؤدي إلى
االحتراق الوظيفي ،ومنها :جداول الدوام ،نمط العمل ،األمن الوظيفي ،المسار من وإلى مكان العمل ،وعدد
ونوع العمالء الذي يضطر الموظف إلى العمل معهم ،باإلضافة إلى الضجيج الذي يعد أيضا ً من مسببات
اإلجهاد ،كعدد الموظفين الذين يتحدثون في نفس اللحظة ورنين الهواتف المستمر ،حيث أظهرت دراسة
حديثة بأن  %54من العاملين أكدوا أن الضجيج يسبب لهم اإلزعاج.
مما سبق ترى الباحثة تصنيف العوامل المسببة لالحتراق الوظيفي تعود إلى:
 .1عوامل شخصية :تتمثل بالصفات الشخصية للفرد كالوالء للمنظمة واالنتماء والصالبة والذكاء
العاطفي ،وقدرته على تحمل ضغوطات العمل والضغوطات التي يتلقاها الموظف نتيجة احتكاكه
المباشر والمستمر بالعمالء ،باإلضافة إلى طموحه الشخصي واألهداف التي يصبو لتحقيقها ،فإذا ما
وجد الفرد بأن الواقع الذي تقدمه المنظمة يختلف عن األهداف التي يرجو تحقيقها ،يصاب الفرد
بحالة من اإلحباط.
 .2عوامل مهنية :وتتمثل بالقيم التي تتبناها المنظمة ،وبيئة المنظمة وجماعة العمل ،فاختالف قيم
المنظمة عن قيم الفرد تخلق حالة من النزاع التي تسبب االحتراق ،بينما بيئة المنظمة المتمثلة
بضغوطات العمل وغموض الدور ومحدودية الصالحيات وقلة التعزيز وعدم االهتمام برسم المسار
الوظيفي للعاملين من شأنه أن يطور من ظاهرة االحتراق ،كما أن غياب المساندة االجتماعية من

52

قبل الموظفين والزمالء والمتمثلة بالقبول ومنح الثقة والمساعدة وتقديم المعلومات والنصح واإلرشاد
أيضا ً تساهم في االحتراق الوظيفي.
 .3عوامل اجتماعية :وتتمثل بالمجتمع الذي يتلقى الخدمة من قبل الموظف ،فإذا ما كان المجتمع يعاني
من مشاكل أو ضغوطات اقتصادية أو أمنية ،فإن سلوك المجتمع سيكون سلبيا ً اتجاه مقدم الخدمة،
مما يجعل الموظف غير قادر على أداء وظيفته بالشكل المناسب ومما يؤدي إلى إحساسه بالفشل
على المدى البعيد أو حتى تطور الظاهرة إلى تبلد المشاعر.
 .4عوامل بيئية :كالضجيج في بيئة العمل الناجم عن تحدث الموظفين أو رنين الهاتف أو صوت آالت
العمل كما أن لمسار العمل الذي يمر به الموظف بشكل يومي تأثير على الموظف.
رابعا ا :أعراض ونتائج الحتراق الوظيفي
قسم رمضان ( )14 :1999أعراض االحتراق الوظيفي حسب مرحلة االحتراق التي يمر بها الفرد :
 .1أعراض الدرجة المبكرة من الحتراق الوظيفي:
✓ الحرص على اإلجازات والعطل وإبداء الفرحة بها.
✓ إبداء الرغبة بالتقاعد واإلكثار بالحديث عنه.
✓ االنصراف المبكر في نهاية يوم العمل.
 .2األعراض المتقدمة من الحتراق الوظيفي:
✓ القلق والتوتر واإلجهاد الجسمي.
✓ قلة االنتباه والتركيز وتأثر االندفاع والحماسة سلباً.
✓ عدم الرغبة في التعامل مع اآلخرين ،حيث يطغى على السلوك حدة الطباع ،االنغالق ،وتحايد
الظهور أمام الناس.
✓ عدم الرغبة في أداء العمل واإلنجاز ،مع التذمر المتواصل.
نتائج الحتراق الوظيفي:
لالحتراق الوظيفي نتائج وخيمة على كل من الموظف والمنظمة ،فاالثنان يتأثران بهذه الظاهرة بنفس
الدرجة ،فعلى المستوى الفردي ،يعاني الفرد من أعراض االحتراق الوظيفي المتمثلة بالشعور بالالمباالة،
والتبلد ،واإلجهاد االنفعالي ،ونقص الشعور باإلنجاز ،باإلضافة إلى أعراض ثانوية أخرى كالشعور
باإلرهاق واالكتئاب والغضب والتي تؤدي إلى أعراض بدنية عدة تتمايز من حوادث العمل ،إلى الصداع،
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أو حتى أمراض القلب ،بينما يؤثر االحتراق الوظيفي لالفراد على المنظمات من حيث تدني مستويات األداء
على المستوى الشخصي ،الممارسات السلبية ،وانخفاض معدالت الرضا الوظيفي مما يؤثر على المنظمة
سلبا ً حيث تتأثر اإلنتاجية كما ً وجودةً ،باإلضافة لزيادة معدالت التغيب ومعدالت الدوران في صفوف
الموظفين ،باإلضافة إلى زيادة تكاليف التأمين الصحي (( )Dessler, 2003: 448أبو عكار.)20 :2013 ،
خامسا ا :وسائل مواجهة الحتراق الوظيفي
على الرغم من قلة األبحاث التي عالجت جانب مواجهة ظاهرة االحتراق الوظيفي ،إال أن هناك مدخلين
رئيسيين لمواجهة االحتراق الوظيفي ،وهما :مدخل تغيير الفرد ،ومدخل تغيير المنظمة .وشهد مدخل تغيير
الفرد اهتماما ً أكبر ،ربما لكون اعتبار ظاهرة االحتراق الوظيفي ظاهرة تعتمد على الصفات الشخصية
لالفراد ،باإلضافة إلى فكرة أو فرضية أن تغيير االفراد أسهل بكثير من عملية تغيير المنظمة ،وتسعى هذه
البرامج لتطوير مهارات التكيف لدى االفراد لمساعدتهم في التعامل مع الضغوطات التي تؤدي إلى االحتراق
( ،)Halbesleben & Buckley, 2004: 780وقد قام رمضان في دراسته (رمضان )43 :1999 ،بتعزيز
مدخل تغيير الفرد في مواجهة االحتراق الوظيفي ،حيث اقترح عددا ً من االستراتيجيات التي من شأنها أن
تقلل أو تمنع ظاهرة االحتراق الوظيفي ،وهي:
✓ االتصال االجتماعي والتفاعل مع االفراد.
✓ تنويع المهام واألنشطة.
✓ تشجيع برامج إدارة الضغط.
✓ استغالل أوقات الفراغ بممارسة الهوايات.
✓ رصد خبرات الضغط اليومي في دفتر خاص.
✓ تحديد فترة من الوقت للتذمر والشكوى مع بعض من زمالء العمل المقربين.
خالصة الفصل الثاني :تناول الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة ،حيث تم تقسيم الفصل الثاني إلى ثالثة
مباحث ،وتناول المبحث األول تخطيط المسار الوظيفي ،فتم بحث مفاهيم تخطيط المسار ،وتناول أهميته
ونظريات مسئولية تخطيط المسار ،ومن ثم تم بحث مداخل المسار ومراحله .أما المبحث الثاني فتناول
متغير ال تأقلم التنظيمي ،فتم سرد مفاهيم التأقلم ومراحله المختلفة وأبعاه وأهميته والتحديات التي تواجه التأقلم
التنظيمي .أما المبحث الثالث ،فتناول مشكلة البحث ،وهي االحتراق الوظيفي ،حيث تم التطرق إلى مفاهيم
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االحتراق ونظرياته ونماذج االحتراق وعوامله ومسبباته المختلفة ،وبالنهاية تم تناول أعراض االحتراق
ووسائل مواجهته.
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المبحث الرابع :رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة

تمهيد:
أولا

 :تعريف عام برئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة

ثانيا ا

 :انتقال رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة
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تمهيد:
تم إنشاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) في ديسمبر من عام 1949
بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( ،)302وذلك لتقديم المساعدات اإلنسانية ألكثر من 700,000
الجئ ومشرد ،الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في فلسطين نتيجة الحرب العربية – االسرائيلية في عام
The United Nations and Palestinian Refugees, 2007:2).( 1948

ويشار إلى أن األونروا تقدم خدماتها اآلن بحسب اإلحصائيات الرسمية لألونروا المنشورة على موقعها
الرسمي في يناير من عام  2017لـ  5,340,443الجئ فلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية واألردن
ولبنان وسوريا.
وبإنشاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) ،والتي كان مقر رئاستها وقت بدء عملياتها عام 1950
في العاصمة اللبنانية بيروت ،تقرر أن خدمات األونروا ستتمثل في تقديم خدمات المأكل والملبس والمسكن،
وتطورت خدمات وبرامج األونروا مع تقدم السنوات لتغطي احتياجات الالجئين الفلسطينيين األساسية
المثمثلة بـ :برنامج التعليم ،وبرنامج الصحة ،وبرنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية ،وبرنامج التمويل
الصغير (المصدر :موقع األمم المتحدة).

أولا

 :تعريف عام برئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة

اتنقلت رئاسة وكالة الغوث الدولية من العاصمة اللبنانية بيروت إلى العاصمة النمساوية "فيينا" في العام
 ،1978ومن ثم انتقلت مرة أخرى إلى الشرق األوسط في التسعينيات من القرن الماضي ،وتحديدا ً في عام
 ،1996حيث تم افتتاح رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة كتمثيل لدور األمم المتحدة في عملية السالم في
الشرق األوسط (أوسلو) التي بدأت في عام ( 1991المصدر :موقع األمم المتحدة وموقع وكالة الغوث
الدولية)
واستمر عمل رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة منذ عام  1996حتى اآلن ،وتضم رئاسة وكالة الغوث
الدولية في غزة األقسام التالية:
 .1مكتب المفوض العام.
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 .2دائرة الموارد البشرية.
 .3دائرة المالية.
 .4دائرة الدعم اإلداري.
 .5دائرة العالقات الخارجية واالتصاالت.
فيما بقيت دوائر الصحة ،التعليم ،البنية التحتية ،والخدمات االجتماعية واإلغاثة بقيت في رئاسة وكالة الغوث
الدولي في العاصمة األدرنية (عمان) (المصدر :موقع األمم المتحدة).
ويعمل في رئاسة وكالة الغوث الدولية ( )86موظفا ً وموظفةً في وقت إعداد الدراسة ،يعملون في مختلف
الدوائر المتواجدة حاليا ً في رئاسة وكالة الغوث (االونروا) في غزة.
ثانياا :انتقال وكالة الغوث الدولية (األونروا) في غزة:
ى خطير ،مما أدى إلى
في ديسمبر  ،2004صنفت األمم المتحدة غزة بمستوى األمن الثالث ،وهو مستو ً
انتقال الموظفين الدوليين العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية (األونروا) في غزة إلى كل من األردن
والقدس ،حيث تم انتقال الموظفين الدوليين بدءا ً من يوليو (تموز)  .2004وتدهور األحداث الحقا ً في عام
 2005أدى إلى قرار بإبقاء الموظفين الدوليين العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في مراكز انتقالهم
في األردن والقدس ( .)report of the commissioner general, 2005: 6-7
وأدى القرار إلى بقاء الموظفين المحليين العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة بينما انتقلت
إداراتهم الممثلة في الموظفين الدوليين إلى األردن والقدس.
وترى الباحثة أن بقاء الموظفين الدوليين بعيدا ً عن مرؤوسيهم في غزة أدى فيما بعد إلى فتح وظائف إدارية
في األردن والقدس موازية لتلك الموجودة في غزة ،مما أدى إلى تضاؤل دور رئاسة وكالة الغوث الدولية
بعد أكثر من  14عاما ً من انتقال الموظفين الدوليين.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

• مقدمة
• أولُ

 :الدراسات السابقة التي تناولت تخطيط المسار الوظيفي

• ثانيا ا  :الدراسات السابقة التي تناولت الحتراق الوظيفي
• ثالثا ا  :الدراسات السابقة التي تناولت التأقلم التنظيمي
• رابعا ا  :الدراسات التي تناولت المتغيرات السابقة معاا.
• خامسا ا  :التعليق على الدراسات السابقة
• سادساا :الستفادة من الدراسات السابقة
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة
مقدمة:
تعد الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي تعتمد عليها الباحثة حول موضوع البحث ،خاصة أن مفهوم
تخطيط المسار الوظيفي يعد من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي ظهرت خالل السنوات األخيرة ،فعلى الرغم
من كثرة الدراسات التي تناولت موضوع تخطيط المسار الوظيفي بصفة عامة؛ فإن الدراسات التي تناولت
وعالقته بكل من االحتراق الوظيفي والتأقلم التنظيمي من الموضوعات التي يندر البحث فيها ،خاصةً في
البيئة العربية– حسب اطالع الباحثة.
وهنا سنقدم عرضا ً لبعض الدراسات والبحوث العربية واألجنبية التي ركزت على تخطيط المسار الوظيفي،
االحتراق الوظيفي ،والتأقلم التنظيمي ؛ بهدف الوقوف على أهم المشكالت والقضايا التي تناولتها تلك
الدراسات ،والتعرف إلى األساليب واإلجراءات التي اتبعتها ،والنتائج التي توصلت إليها.
لذلك تم توزيعها وتصنيفها إلى أربع محاور أساسية تشتمل كل منها على عنوان الدراسة ،واألهداف
المقصودة ،والنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات ،من أجل االستفادة منها ،وتناولها وفقا ً للتدرج التاريخي
من األحدث إلى األقدم سواء أكانت عربية وأجنبية كما يلي:
المحور األول :الدراسات السابقة التي تناولت تخطيط المسار الوظيفي.
المحور الثاني :الدراسات السابقة التي تناولت االحتراق الوظيفي.
المحور الثالث :الدراسات السابقة التي تناولت التأقلم التنظيمي.
المحور الرابع :الدراسات التي تناولت المتغيرات السابقة معاً.
التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
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المحور األول :الدراسات السابقة التي تناولت تخطيط المسار الوظيفي.
 -1دراسة (عثمان وفتحي ،)2016 ،بعنوان "تخطيط المسار الوظيفي – دراسة حالة مؤسسة سيرتاف
مغنية".
أ .أهداف الدراسة:
 ال تعرف على التحديات التي تعيق عملية تخطيط المساااااار الوظيفي وإبراز مسااااائولية إدارة المواردالبشرية في تخطيط المسار الوظيفي الذي يساعد على تحقيق الرضا الوظيفي.
 إبراز أهمية تخطيط المسار الوظيفي في التكيف مع التغيرات.ب .منهجية الدراسة:
اعتمد البحث ال منهج الوصااافي التحليلي باإلضاااافة إلى منهج دراساااة حالة ،وتم اساااتخدام االساااتبانة
كأداة للدراساااة وتم توزيع االساااتبانة على جميع العاملين في مؤساااساااة سااايرتاف مغنية في الجزائر
والبالغ عددهم .564
ج .أهم نتائج الدراسة:
 أن التقييم في المنظمة هو تقدير ذاتي ،وقد تشوبه أخطاء أو تحيز. نقص الترقيات في المنظمة ،حيث يبقى العامل في وظيفته طوال حياته الوظيفية باإلضااافة إلى نقصالتعيينات الجديدة.
 غياب نظام الحوافز الفردية لتشجيع االفراد إنما يتم اعتماد الحوافز الجماعية. -2دراسة ) ،)2016 ،Biswakarmaبعنوان" :المدخل التنظيمي في النمو الوظيفي ونوايا الموظف في
الدوران – دليل تجريبي على العاملين في البنوك التجارية في نيبال".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على النمو الوظيفي ونوايا الموظفين اتجاه معدل دوران العمل.ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم توزيع االستبانة على ( )290موظف بنكيفي نيبال.
ج .أهم نتائج الدراسة:
-

وجود عالقة سلبية ما بين المدخل التنظيمي للنمو الوظيفي ونوايا الموظفين للدوران الوظيفي.

 أن جل اهتمام الموظفين فيما يخص بأبعاد المدخل التنظيمي للنمو والتطور الوظيفي هو الحوافز.61

 كما أشارت الدراسة إلى أن لدى الموظفين نوايا متوسطة اتجاه الدوران الوظيفي في البنوك التجاريةفي نيبال.
-

وجود عالقة سلبية ما بين المدخل التنظيمي للتطور الوظيفي ونوايا الموظفين في الدوران الوظيفي،
كما وأن هذه أثر هذه العالقة تبرز بشكل كبير في حالة ميل الموظف للتطور الوظيفي.

 -3دراسة (طري ،)2016 ،بعنوان "أثر تطوير المسار الوظيفي في الرضا الوظيفي".
أ .أهداف الدراسة:
 معرفة أثر تطوير المساااار الوظيفي على الرضاااا الوظيفي للعاملين في مؤساااساااة النسااايج والتجهيزبسكرة .TIFIB

 الكشااف عن اتجاهات المبحوثين في المؤسااسااة نحو أهمية تطوير المسااار الوظيفي وأثره في تحقيقرضاهم الوظيفي.
ب .منهجية البحث:
 اعتمدت الدراساااة على المنهج الوصااافي التحليلي ،وتم بناء االساااتبانة كأداة لجمع البيانات من عينةعشاااوائية من العاملين في مؤساااساااة النسااايج بساااكرة في الجزائر والتي تمثلت بـاااااااا ( )100موظف
وموظفة.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 وجود مستوى متوسط لتطوير المسار الوظيفي في المنظمة. وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصااائية لتطوير المسااار الوظيفي بأبعاده المختلفة في مسااتوى الرضاااالوظيفي الذي كان مرتفعا ً على العموم في المنظمة.
 -4دراسة (عواريب ،)2015 ،بعنوان "دور تخطيط المسار الوظيفي في تحفيز العاملين في المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة".
أ .أهم اهداف الدراسة:
 معرفة العالقة ما بين تخطيط المساااار الوظيفي وتحفيز العاملين في المؤساااساااات في الجزائر ،وتمتطبيق الدراسة على المؤسسة الوطنية للسيارات.
ب .منهجية الدراسة:
-

اعتمدت الدراسااااة على المنهج الوصاااافي التحليلي ،وتم اسااااتخدام االسااااتبانة كأداة للدراسااااة ،وتم
توزيعها على ( )41من العاملين في المؤسسة الوطنية للسيارات.
62

ج .أهم نتائج الدراسة:
-

وجود عالقة إحصاااااااائية بين أبعاد تخطيط المساااااااار الوظيفي وتحفيز العاملين ،وأن الترقية هي
المكون األكثر تأثيرا ً من المكونين اآلخرين.
دراسة (غدير وعمران .)2015 ،بعنوان" :دراسة العالقة بين إدارة المسار الوظيفي واللتزام
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التنظيمي :دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في الساحل السوري"
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على العالقة بين إدارة المسار الوظيفي وااللتزام التنظيمي في شركات الصناعية في الساحلالسوري.
ب .منهجية الدراسة:
 اتبعت الدراسة المنهاج الوصفي ،حيث تم اعتماد عينة ميسرة من ( )100عامل من الشركات محلالدراسة ،وتم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ج .أهم نتائج الدراسة:
-

وجود عالقة طردية ضعيفة بين المسار الوظيفي (الترقية ،واإلثراء الوظيفي ،والتدريب) وااللتزام
التنظيمي.
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دراسة ( ،)2014 ،Rbu et alتحت عنوان" :التخطيط الوظيفي ،الممارسة والنتائج".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 ركزت الدراسة على المدخل الفردي لتخطيط المسار الوظيفي.ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة على شركة الطاقة في رومانيا ،في محاولة لتكوين ورسم خطة وظيفية بحسبالمنظمة ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم بناء االستبانة كأداة لجمع المعلومات.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إجماع العاملين على أهمية اإلدارة الفردية للعالقات االجتماعية داخل المنظمة ،واإلنجازات المهنية،وااللتزام التنظيمي ،وجميعها عوامل هامة جدا ً لتطوير المسار الوظيفي.
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دراسة (الحمصي .)2014 ،بعنوان" :أثر التدريب في تنمية المسار الوظيفي للعاملين :دراسة

ميدانية على العاملين في مديرية مالية حمص".
أ .أهم اهداف الدراسة:
 التعرف على أثر التدريب في تنمية المسار الوظيفي لدى العاملين في مديرية مالية حمص.63

 دراسة العالقة بين التدريب وتنمية المسار الوظيفي.ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة على ( )150عامالً في مديرية مالية حمص ،واستخدمت الدراسة المنهاج الوصفيالتحليلي ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 أن مستوى التدريب في المديرية كان متوسطا ً.-

وجود تأثير معنوي للتدريب في تنمية المسار الوظيفي ،حيث كانت العالقة بين التدريب وتنمية
المسار الوظيفي ببعديه )البعد الفردي والبعد التنظيمي) متوسطة وموجبة.

 وجود ارتباط معنوي بين تخطيط المسار وادارة المسار.-8

دراسة ) (Yean & Yahya, 2014بعنوان" :أثر التخطيط الوظيفي على استراتيجية وكالء التأمين

اتجاه الرضا الوظيفي".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على أثر التخطيط الوظيفي واستراتيجية وكالء التأمين اتجاه الرضا الوظيفي.ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة على ( )531وكيل تأمين في ماليزيا ،اعتمد الباحثون العينة الغير متناسبة فياختيار مجتمع البحث ،وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة التي اعتمدت المنهاج الوصفي
التحليلي.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 وجد الباحثون أن الدراية بالمقدرات الفردية للموظف وللبيئة المحيطة متصلة بشكل إيجابيباستراتيجية المسار الوظيفي وبالرضا الوظيفي.
 إن استراتيج ية المسار الوظيفي هي وسيط بشكل جزئي ما بين الدراية بالمقدرات الفرديةوالبيئة ،وما بين الرضا الوظيفي.
 إن وكالء التأمين الذين يفرطون في وضع األهداف الوظيفية قلما يتمتعون بالرضا الوظيفي. إن الدعم االجتماعي لوكالء التأمين من قبل زمالئهم يعمل كوسيط جزئي في العالقة بينالدراية بمقدرات الموظف الفردية والبيئة المحيطة وما بين الرضا الوظيفي.
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دراسة (الشهراني .)2013 ،بعنوان "دور تخطيط المسار الوظيفي في تحسين أداء العاملين في
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األمن الصناعي بشركة سابك".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على دور تخطيط المسار الوظيفي لدى العاملين في تحسين األداء في األمن الصناعيبشركة سابك.
ب .منهجية الدراسة:
 تم إجراء الدراسة على ( )243موظفا ً من العاملين في شركة سابك ،وتم اختيار العينة باستخدامالمعادالت اإلحصائية المحددة للحد األدنى ،واعتمد الباحث في دراسته على المنهاج الوصفي
التحليلي ،واختار االستبانة كأداة للدراسة.
أهم نتائج الدراسة:

ج.

 إن إجراءات تخطيط المسار الوظيفي المتمثلة بتدريب العاملين ،وإلحاق العاملين بالوظائف التيتناسب مؤهالتهم وميولهم واهتماماتهم وتبصير العاملين بفرص التطور والتقدم الوظيفي كانت عالية.
 من المعوقات التي أظهرتها الدراسة ،غياب الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بتخطيط المسار الوظيفي،وقلة فرص الترقي.
دراسة (فتحي .)2013 ،بعنوان" :أثر المسار الوظيفي على أداء العاملين في المؤسسات
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الجزائرية :دراسة حالة مؤسسة السمنت ومشتقاته – سعيدة".
أهم أهداف الدراسة:

أ.

 التعرف على أثر المسار الوظيفي على أداء العاملين في المؤسسات الجزائرية في مؤسسة االسمنتومشتقاته.
ب.

منهجية الدراسة:

 أجرى الباحث الدراسة التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي على ( )253عامالً وعاملة فيمؤسسة االسمنت  ، SCISوقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات.
ج .أهم نتائج الدراسة:
-

إن المؤسسة تتمتع بسمعة جيدة فيما يخص تقديمها لفرص التدريب للعاملين ،ورسم األطر العامة
لتحديد المستقبل الوظيفي للعاملين لديها.

 تهتم المنظمة بتنمية ما لدى موظفيها من قدرات ومهارات وتفاعل مع اآلخرين ،فالمنظمة ترىالتدريب كحق من حقوق عامليها.
65

 تمنح العاملين فرص عادلة للترقي مما يزيد من اإلنتاجية ويرفع من المردودية .وعلى صعيدالحوافز ،تقدم المنظمة حوافزا ً للعاملين تتمثل باألجور.
أثبتت الدراسة بأن ( )43%من العاملين لدى المنظمة تنقصهم المعلومات عن توجيه المسار

-

الوظيفي الخاص بهم.
دراسة (حافظ وآخرين .)2013 ،بعنوان" :مفاهيم ادارة الجودة الشاملة ودورها في تخطيط
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المسار الوظيفي :دراسة استطالعية لعينة من موظفي كلية اإلدارة والقتصاد – جامعة بغداد".
أهم أهداف الدراسة:

أ.

 التعرف على دور إدارة الجودة الشاملة في تخطيط المسار الوظيفي لدى موظفي كلية اإلدارةواالقتصاد.
ب.

منهجية الدراسة:

 أجريت الدراسة على كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة بغداد حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطةمن العاملين ،تمثلت بـ ( )30عامالً ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت
االستبانة كأداة للدراسة.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين متغيرات البحث؛ إدارة الجودة الشاملة وتخطيطالمسار الوظيفي.
 إن إجراءات إدارة الجودة الشاملة لها دور كبير في التخطيط الكفؤ للمسار الوظيفي.-12

دراسة (صالح .،)2012 ،بعنوان "دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحسين فرص التطور

الوظيفي في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة ".
أ.

أهم أهداف الدراسة:

 التعرف على دور المؤسسة واالفراد في تعزيز فرص التطوير الوظيفي. تحديد المنهج المتبع في تخطيط وتنمية المستقبل الوظيفي في المؤسسات غير الحكومية.ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة على المنه ج الوصفي التحليلي ،وتم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم اختيار( )887موظفا ً وموظفة من العاملين في ( )100مؤسسة من المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة.
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ج.

أهم نتائج الدراسة:

 إن المنهج الالمحدود هو المنهج األكثر اتباعا ً في تخطيط وتنمية المستقبل الوظيفي. أن الموظفين هم المسؤولين عن إدارة مستقبلهم الوظيفي ،إال أن خياراتهم الوظيفية ال تبنى علىقيمهم الخاصة.
 إن ممارسات التدريب والتطوير في المؤسسات لها تأثير متوسط على فرص التطوير الوظيفيللموظفين ،وذلك لضعف حضور الممارسات والخدمات التي تعزز التطوير الوظيفي.
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دراسة (مهدي .)2011 ،بعنوان" :معوقات تطوير المسار الوظيفي للعاملين اإلداريين في

مؤسسات التعليم العالي".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على معوقات تطوير المسار الوظيفي للعاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي فيفلسطين  -غزة.
ب .منهجية الدراسة:
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وأجرت الدراسة على ( )295موظف ،واستخدمت االستبانةكأداة لجمع البيانات.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن المجاالت (األنظمة واللوائح ،والحوافز ،ووضوح مفهوم المسار الوظيفي ،الرضا الوظيفي ،تقييماألداء ،برامج التدريب والتطوير) لها أثر واضح في تطوير المسار الوظيفي للعاملين اإلداريين لكن
بنسب متفاوتة بين المحايدة والموافقة.
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دراسة (الفاضل .)2011 ،بعنوان" :تخطيط وتنمية المسار الوظيفي وانعكاساته على األمن

الوظيفي من وجهة نظر العاملين في وزارة التربية والتعليم".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على تخطيط وتنمية المسار الوظيفي وانعكاساته على األمن الوظيفي من وجهة نظر العاملينفي وزارة التربية والتعليم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
ب .منهجية الدراسة:
 أجريت دراسة مسحية على العاملين في وزارة التربية والتعليم في الرياض ،حيث أجريت الدراسةعلى  356عامالً في الوزارة .واعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام
االستبانة كأداة للدراسة.
67

ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن الوزارة تساهم بدرجة متوسطة في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي ،وتقتصر مساهماتها بـ :توفير تدريب للعاملين من أجل إتقان القيام بمهام وظائفهم ،انتقاء االفراد المؤهلين لتولي المناصب
العليا ،صقل خبرات وتنمية مهارات العاملين من أجل زيادة انهماكهم في العمل.
-

الحرص على إلحاق الموظف بالوظيفة التي تناسب مؤهالته وميوله واهتماماته .إال أن أداء الوزارة
كان ضعيفا ً في ما يخص إتاحة المساحة لإلبداع واالبتكار.

 إعداد العاملين لتقلد مناصب وظيفية متقدمة ،وإرشاد العاملين إلى فرص الترقي ومساعدتهم فيصياغة وتشكيل أهدافهم وطموحاتهم.
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دراسة ) (Holzle, 2010بعنوان" :تصميم وتطبيق المسار الوظيفي لمدراء المشاريع".

أ .أهم أهداف الدراسة:
 الكشف عن تصميم وتطبيق المسار الوظيفي لمدراء المشاريع في ( )20شركة ألمانية.ب .منهجية الدراسة:
 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة التي استهدفت  20شركة ألمانية تتبنى التخطيطللمسار الوظيفي للعاملين لديها من مدراء المشاريع ،وقد تم استخدام المقابلة كأداة لجمع البيانات من
 25مدير مشاريع.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إ ن مدراء المشاريع يشعرون بالتهميش داخل المنظمات ،حيث يشعرون بأن عملية تخطيط المسارالوظيفي تقع على عاتقهم بشكل كامل ،وذلك ألن عقودهم مؤقتة.
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دراسة (وادي وماضي .)2007 ،بعنوان" :تخطيط المسار الوظيفي للمدراء في الجامعة اإلسالمية

بغزة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على أهمية تخطيط المسار الوظيفي لدى المدراء العاملين في الجامعة اإلسالمية.ب .منهجية الدراسة:
 تم إجراء الدراسة على عينة مقدارها ( )58من المديرين العاملين في الجامعة اإلسالمية ،بهدفتحليل العناصر المؤثرة في المسار الوظيفي للمديرين في الجامعة .وقد استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي عن طريق المدخل المسحي الذي اعتمد على االستبانة كأداة للدراسة.
68

ج .أهم نتائج الدراسة:
 وضوح مفهوم تخطيط المسار الوظيفي لدى المديرين في الجامعة اإلسالمية ،تساعد الخبرات العمليةفي تالؤم المدير مع مهام الوظيفة التي يعمل بها.
-

أن أهم المعوقات التي تحول دون نجاح تخطيط المسار الوظيفي هي :قلة البرامج التأهيلية،
واالعتماد على األقدمية في الترقية للمناصب األعلى ،وجمود بعض األنظمة واللوائح.
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دراسة ) (Barnett et al. 2006بعنوان" :معوقات للتقدم أم نافذة فرص ،دراسة في تخطيط المسار

الوظيفي في الصناعات البحرية".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 الكشف عن وجود أو إمكانية تطبيق تخطيط المسار الوظيفي في شركات الصناعات البحرية ،وذلكمن خالل القيام بسلسلة من المقابالت مع شخصيات رئيسية في الصناعات البحرية في االتحاد
األوروبي.
 ركزت الدراسة على متطلبات العمالة المتخصصة في الصناعات البحرية ،ومعوقات تنقلمتخصصي الصناعات البحرية بين قطاعات العمل المختلفة في دول ممثلة لالتحاد األوروبي.
ب .منهجية الدراسة:
 حيث شملت الدراسة الدول التالية :الدنمارك ،ألمانيا ،اليونان ،إيطاليا ،التفيا ،هولندا ،بولندا ،إسبانيا،السويد ،والمملكة المتحدة .ومن خالل الدراسة التي اعتمدت على المنهاج الوصفي التحليلي.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن المسارات الوظيفية الموضوعة في كل من البلدان محل الدراسة تبين أن هناك مجموعة منالفرص المتنوعة للعاملين في هذا المجال .نوع الفرص المعروضة متشابهة بين الدول محل الدراسة،
إال أن شكل المسارات الوظيفية تختلف باختالف ثقافات هذه الدول .وبحسب المقابالت ،فإن ال ُمقابلين
توقعوا بأسف أن تتدنى أعداد العمالة المتخصصة في الصناعات البحرية في المستقبل.
 هناك عدد من المعوقات التي تمنع تطبيق تخطيط المسار الوظيفي ،ومنها الركود أو العزوفالمكتسب من البيئة المحيطة ،قلة الفرص ،وندرة المدراء األكفاء في هذا التخصص.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الحتراق الوظيفي
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دراسة (الطالع .)2015 ،بعنوان" :واقع الحتراق الوظيفي وأسبابه لدى العاملين في شركة

توزيع كهرباء محافظات غزة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على واقع االحتراق الوظيفي لدى العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ،مركزةعلى األبعاد :اإلنهاك العاطفي ،عدم اإلنسانية ،وتدني اإلنجاز الشخصي.
ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحليلي ،حيث استخدمت الدراسة االستبانة كأداة للدراسةباالعتماد على مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ،وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة العشوائية
المكونة من ( )69موظفا ً وموظفةً من العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 توجد درجة متوسطة من االحتراق الوظيفي لدى موظفي الشركة ،وارتفاع مجال اإلنهاك العاطفي. االحتراق الوظيفي يعزى لمسببات تنظيمية بدرجة كبيرة لدى العاملين ،باستثناء مجال العالقاتاالجتماعية.
 ال توجد فروق بين أفراد العينة تبعا ً لمتغيرات النوع االجتماعي ،والعمر ،وسنوات الخدمة.-2

دراسة (عمرو وآخرين .)2014 ،بعنوان" :ظاهرة الحتراق الوظيفي لدى موظفي البنوك العاملة

في مدينة الخليل أسبابها وطرق عالجها".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على ظاهرة االحتراق وأسبابها وكيفية مواجهة هذه الظاهرة.ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحليلي ،حيث استخدمت الدراسة االستبانة كأداة للدراسة،وتم توزيعها على عينة الدراسة العشوائية المكونة من ( )206موظف وموظفة عاملين في بنوك
مدينة الخليل.
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ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن أهم أسباب وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى موظفي البنوك هي شعور الموظف باإلجهادالبدني.
-3

دراسة ) (Ritacco et al 2013بعنوان" :أثر الضغط والحتراق على أداء الموظفين في شركة

بوتسوانا للطاقة".
أ .أهم نتائج الدراسة:
 التعرف على أثر الضغط واالحتراق على أداء الموظفين في شركة بوتسوانا للطاقة.ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة على ( )93من العاملين في الشركة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن موظفي الشركة يعانون من الضغط والتوتر وأنها ظاهرة منتشرة في الشركة. إن غالبية الموظفين يقرون بأن انتاجيتهم انخفضت مع زيادة اإلحساس بالتوتر. إن خسارة األرباح في شركة بوتسوانا مرتبط بشكل مباشر باإلجهاد والضغط الذي يتعرض لهالموظفون .فالضغط النفسي له أثر سلبي على اإلنتاجية وبالتالي خسارة األرباح من جانب الشركة.
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دراسة ) (Bawa, 2012بعنوان" :دراسة تحليلية لعالقة الحتراق باإلجهاد المهني والكفاءة الذاتية

والجرأة واستراتيجيات التأقلم بين مسئولي الشرطة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على عالقة االحتراق باإلجهاد المهني والكفاءة الذاتية والجرأة واستراتيجيات التأقلم بينمسئولي الشرطة في الهند.
ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي على ( )500من مسئولي الشرطةفي الهند.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 ارتفاع درجة االحتراق الوظيفي في صفوف مسئولي الشرطة في أبعاده الثالثة ،فمسئولي الشرطةيشعرون باإلجهاد العاطفي والبدني بشكل كبير ،كما وطوروا شعورا ً بالالإنسانية اتجاه االفراد
وباتجاه وظائفهم .وبحسب المعطيات ،فإن هذه الظاهرة تطورت نتيجة الضغط الوظيفي ،ونقص
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الموارد ،وقلة وضوح الدور الوظيفي ،وتضارب األوامر من السلطات العليا .باإلضافة إلى الضغط
السياسي وضعف أو سوء العالقات مع زمالء العمل.
 إن الذين يعانون من االحتراق أظهروا اهتزازا ً في الثقة في النفس في إدارة المواقف والتعاملمعها بحرفية أو مهنية.
 على صعيد استراتيجيات التأقلم ،أظهرت الدراسة إلى لجوء أولئك الذين أظهروا معدالت احتراقعالية على مقياس ماسالك لجوئهم إلى استراتيجيات الهروب أو التجنب.
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دراسة (أبو عكار .)2013 ،بعنوان" :الحتراق الوظيفي في صفوف عاملي الصحة النفسية في

قطاع غزة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 قياس مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي في صفوف عاملي الصحة النفسية في قطاع غزة.ب .منهجية الدراسة:
 تم تطبيق الدراسة على مراكز الصحة النفسية الحكومية ،التي اعتمدت على المنهاج الوصفيالتحليلي ،وشملت الدراسة ( )118عامالً من ( )7مراكز صحية مختلفة .اعتمدت الدراسة على
مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي.
ج .أهم نتائج الدراسة:
ى
 إن مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في مراكز الصحة كان بنسبة  ،%54.9وهو يعد مستو ًعا ٍل جداً.
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دراسة (حجاج .)2012 ،بعنوان" :العوامل المؤثرة على الحتراق الوظيفي لدى الممرضين في

مستشفى الشفاء بقطاع غزة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف إلى دراسة العوامل التي تؤثر على االحتراق الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الشفاءفي قطاع غزة.
ب .منهجية الدراسة:
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته التي شملت  520ممرضا ً من العاملين فيمستشفى الشفاء في مدينة غزة ،واعتمد على االستبانة كأداة للدراسة.
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ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن مستوى االحتراق الوظيفي سجل ارتفاعا ً عند بعد اإلجهاد الوظيفي ،وانخفاضا ً عند بعدي تبلدالمشاعر وقلة الشعور باإلنجاز.
 إن عبء العمل وغياب وضوح الدور وشح المساندة االجتماعية له تأثير طردي على االحتراقالوظيفي.
 -7دراسة (الجمل .)2012 ،بعنوان" :الحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة
الفلسطينية في قطاع غزة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى النساء العامالت في مؤسسات السلطةالوطنية الفلسطينية ،ومدى تأثير متغيرات الدراسة (ضغط العمل ،نمط القيادة ،التدوير الوظيفي،
المشاركة في اتخاذ القرارات ،المساندة االجتماعية) على درجة االحتراق الوظيفي لديهن.
ب .منهجية الدراسة:
 حيث طبقت الدراسة على عينة عشوائية تمثلت بـ ( )417عاملة في مؤسسات السلطة في قطاع غزة.واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة البحث.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 عدم تفشي ظاهرة االحتراق الوظيفي في صفوف العامالت اإلناث في مؤسسات السلطة ،حيثجاءت نتائج الدراسة بنتائج سلبية لألبعاد الثالثة لالحتراق الوظيفي (تبلد المشاعر ،اإلحساس
باإلنجاز ،اإلجهاد االنفعالي).
-8

دراسة (النوري .)2011 ،بعنوان "قيا

أبعاد الحتراق النفسي وعالقته بالمتغيرات

الديموغرافية عند أعضاء الهيئة التدريسية في بعض كليات ومعاهد بغداد".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على كيفية إدارة االحتراق النفسي من خالل قياس أبعاده وعالقته بالمتغيرات الديموغرافية،حيث ربط بين االحتراق والفقرات التي ترتبط به.
ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة على  50عضو من أعضاء الهيئة التدريسية ،واستخدمت الدراسة المنهاج الوصفيالتحليلي ،وكانت أداة الدراسة هي االستبانة.
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ج .أهم نتائج الدراسة:
 تفاوت التدريسيون باالحتراق النفسي وفق المتغيرات الديموغرافية. وجود عالقة ارتباط بين اإلنجاز الشخصي واستنزاف المشاعر بدرجة أعلى مع المؤشر ككل(االحتراق) .وأن بعد استنزاف المشاعر التأثير األكبر في خلق االحتراق النفسي مقارنةً باألبعاد
األخرى.
 وجود عالقة ضعيفة جدا ً إن لم تكن معدومة بين البعد (الالشعوري) مع البعدين اإلنجاز الشخصيواستنزاف المشاعر وكذلك مع االحتراق النفسي .وبذلك تم تأكيد صحة فرضيات البحث من عالقة
االحتراق النفسي باألبعاد والخصائص الشخصية.
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دراسة (أبو مسعود .(2010 ،بعنوان" :ظاهرة الحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين

العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة – أسبابها وكيفية عالجها".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف إلى مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي وتحديد العالقة بينها وبين مجموعة من العواملالديموغرافية (الجنس ،العمر ،الراتب ،المؤهل العلمي ،المسمى اإلداري ،الحالة االجتماعية)،
وتحديد أسبابها ومصادر انتشارها.
ب .منهجية الدراسة:
 تمثلت العينة بـ  258من الموظفين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم العالي ،واتبعت الدراسةالمنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة .وقد اعتمدت الباحثة على مقياس
ماسالك لالحتراق.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إ ن الموظفين يعانون بشكل عام من مستوى متوسط من االحتراق الوظيفي على بعديه (اإلجهاداالنفعالي وعدم اإلنسانية) ،فيما كان االحتراق منخفضا ً عند بعد (اإلنجاز الشخصي).
 وجود عالقة عكسية بين صالحيات العمل ودرجة االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة. توجد عالقة طردية بين انعدام العالقات االجتماعية واالحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة. -توجد عالقة طردية بين ضغط العمل واالحتراق الوظيفي وتعد من أقوى العالقات المبحوثة.
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دراسة ) (Maslach et al, 2008بعنوان" :الحتراق 35 :عاما ا من البحث الممارسة في الوليات

المتحدة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 تطوير مفهوم االحتراق ،بدالً من مراجعة نتائج األبحاث حول االحتراق.ب .منهجية الدراسة:
 إن االحتراق ظهر نتيجة للتغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي حصلت في الربع األخيرمن القرن الماضي ،حيث تغيرت طبيعة المجتمعات من كونها مجتمعات صناعية إلى اقتصاديات
الخدمة ،ورافق هذا التغير ضغط نفسي قد يتطور إلى احتراق وظيفي .ويختلف مفهوم االحتراق
الوظيفي من ثقافة إلى أخرى ،ففي بعض الدول ،يعتبر االحتراق تشخيص مرضي كما هو الحال
في السويد والنرويج ،بينما في دول أخرى ،يعتبر مسمى لظاهرة اجتماعية غير مرضية ،ويعتبر
مقبوالً بحيث ال يتطلب تدخل طبي.
 االحتراق الوظيفي فتح مجاالت للتخصص ،بحيث أصبح هناك مختصين ومستشارين في مجالاالحتراق الوظيفي ،يقومون بتقديم المساعدة لالفراد والمنظمات لمعالجة االحتراق وتقديم التوصيات
عبر الدورات والجلسات لطرق تفادي االحتراق.
 إن مفهوم االحتراق الوظيفي كان محصورا ً في بداياته للوظائف التي تتطلب احتكاكا ً مباشرا ً معالجمهور ،إال أن المفهوم تطور في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي إلى خارج دائرة مقدمي
الخدمة اإلنسانية ،ليضم المدراء ،وأصحاب المشاريع ،والعمال ذوي الياقة البيضاء والزرقاء.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التأقلم التنظيمي
-1

دراسة) .).Korte, 2015بعنوان" :نظرة عالئقية للتأقلم التنظيمي :خبرات الموظفين الجدد للتعلم

أثناء أداء العمل :دراسة حالة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على عالئقية التأقلم التنظيمي من خالل خبرات الموظفين الجدد للتعلم أثناء أداء العمل.ب .منهجية الدراسة:
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الدراسة األسلوب الوصفي في جمعالبيانات ،حيث تم اعتماد المقابلة كأداة لجمع البيانات ،فيما اعتمد الباحث على العينة القصدية ،حيث
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تضمنت العينة ( )17مهندسا ً من المعينين جديدا ً في المنظمة ،و( )13موظفا ً من ذوي الخبرة ،و()6
مدراء لديهم موظفين جدد في دوائرهم .وتم استخدام المقابلة شبه الهيكلية.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إقامة العالقات مع الموظفين العاملين داخل المنظمة من شأنه تحسين عملية التأقلم التنظيمي. إن مجموعة العمل هي العنصر األساسي لنجاح عملية التأقلم التنظيمي.دراسة ) .)2013 ,Moussavouبعنوان "تحليل آثار التأقلم التنظيمي على أداء الموظفين واإلنتاجية
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في شركة مالية في جنوب أفريقيا".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على آثار التأقلم التنظيمي من خالل أداء الموظفين واإلنتاجية في شركة مالية في جنوبأفريقيا.
ب .أهم نتائج الدراسة:
 غياب استراتيجية واضحة للمنظمة ألقلمه القادمين الجدد إلى الشركة ،مما أثر سلبا ً على الموظفين،ودفع بعدد كبير من الموظفين إلى ترك عملهم ،فيما بقي عدد من الموظفين وهم يتعلمون أساسيات
العمل وحدهم ،دون مساعدة من المشرفين.
دراسة (صالح الدين .)2013 ،بعنوان" :آليات تكيف المعلمين الجدد مع الثقافة التنظيمية

-3
بالمدار

المصرية :دراسة ميدانية".
أ .أهم نتائج الدراسة:

 دارسة تكيف المعلمين الجدد مع الثقافة التنظيمية بالمدارس المصرية.ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،حيث تمتوزيع االستبانة على عينة عشوائية من المعلمين الجدد (الذين تقل خبرتهم عن  3سنوات) ،ونجحت
الباحثة في تحليل  519استبانة ،اعتمدت فيها على مقياس  Taorminaلقياس التأقلم التنظيمي.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن اآلليات التي يجب من خاللها تحفيز تأقلم الموظفين الجدد هو :تحويل المدرسة إلى مجتمع متعلم؛وذلك من خالل توفير مناخ مفعم بالحيوية والثقة بالنفس واالحترام ،ومساعدة المعلمين الجدد على
التعلم.
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دراسة ( .)2012 ,Saeed et alبعنوان "التأقلم التنظيمي :العواقب الفردية والتنظيمية".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 اختبار أثر تكتيك التأقلم التنظيمي على النتائج الشخصية للفرد (غموض الدور وصراع الدور)والنتائج التنظيمية (الرضا الوظيفي وترك العمل).
ب .منهجية الدراسة:
 حيث انتهجت الدراسة المنهج الوصفي ،وتمت الدراسة على ( )235موظف من العاملين في قطاعاالتصاالت تم اختيارهم من خالل عينة قصدية.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 وجود تكتيكات للتأقلم التنظيمي تؤثر إيجابا ً على الرضا الوظيفي ،وتأتي هذه النتائج مؤيدة للدراساتالسابقة التي تمت في هذا المجال.
 وجود عالقة عكسية بين تكتيكات التأقلم التنظيمي وغموض الدور وصراع الدور ،حيث تساهمتكتيكات التأقلم التنظيمي في تعرف الموظف على دوره في المنظمة.
 وجود عالقة عكسية بين تكتيكات التأقلم التنظيمي ورغبة الموظف في ترك العمل  ،turnoverحيثأن التأقلم التنظيمي يقلل من حالة عدم التأكد التي تصيب الموظف الجديد.
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دراسة ) .)2011 ,Grazulisبعنوان" :التأقلم التنظيمي الناجح للموظفين افتراض :الولء

للمنظمة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 التعرف على التأقلم التنظيمي الناجح للموظفين من حيث الوالء للمنظمة.ب .منهجية الدراسة:
 استهدفت الدراسة العاملين في القطاع العام في ليتوانيا ،حيث اعتمد الباحث على المنهاج الوصفيفي الدراسة ،وتم استخدام االستبيان كأداة للدراسة ،وقد تم اختيار ( )5مؤسسات من القطاع العام
لتطبيق الدراسة عليها ،وتم اختيار عينة من ( )435موظفا ً.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن عملية التأقلم التنظيمي في القطاع العام في ليتوانيا ليست عملية منظمة ،ويمكن تقييمها بأنهاناجحة ولكن ليس بشكل كامل.
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دراسة) .)2006 , Sagbergبعنوان" :التأقلم التنظيمي لألطباء النفسيين الجدد ،هل يمثل النموذج
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التجربة الواقعية".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 دراسة التأقلم التنظيمي لألطباء النفسيين الجدد ،وهل يمثل النموذج التجربة الواقعية.ب .منهجية الدراسة:
-

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي ،أما بالنسبة لألداة ،فقد اعتمد الباحث على نموذج Taormina

الخاص بالتأقلم التنظيمي (الظاهر في جدول  ،)1واستخدم الباحث المقابالت كأداة لجمع البيانات،
حيث قام بـ ( )64مقابلة مع أطباء نفسيين خريجين خالل أول سنتين من العمل بعد التخرج.
ج .من أهم نتائج الدراسة:
 أكدت المقابالت الشبه منظمة  semi-structuredأن النموذج فعالً يشمل كل مجاالت التأقلم التنظيميالالزم للموظفين حتى يتأقلموا مع الوظيفة ،إال أن عددا ً من المقابالت أشارت إلى خوف األطباء
الخريجين من االحتراق الوظيفي الناجم عن اإلجهاد البدني المتكرر .إال أن الدراسة نوهت إلى كون
النموذج يركز على بعض األبعاد أكثر من األخرى ،فبعدي (التدريب والفهم) يعدان موسعان جدا ً
مقارنةً باألبعاد األخرى في النموذج.
المحور الرابع :الدراسات التي ركزت على متغيرات الدراسة
-1

دراسة (البيوك .)2015 ،بعنوان" :دراسة استراتيجية المسار الوظيفي وأثرها على الحتراق

النفسي :اختبار الدور المعدل للتأقلم التنظيمي :دراسة ميدانية على شركات التأمين األردنية".
أ .أهم نتائج الدراسة:
ب .منهجية الدراسة:
 أجريت الدراسة على  267موظفا ً ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة.ج .أهم نتائج الدراسة:
 أن هناك اتفاقا ً عاليا ً على أهمية استراتيجية المسار الوظيفي والتأقلم التنظيمي من قبل مستجيبياالستبانة ،من ناحية أخرى كان هناك اتفاق متوسط على أهمية االحتراق النفسي.
 يوجد تأثير مباشر الستراتيجية المسار الوظيفي على االحتراق النفسي ،وبالنسبة للدور المعدلالذي يقوم به التأقلم التنظيمي.
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 وجود أثر الستراتيجية المسار الوظيفي على االحتراق النفسي بوجود التأقلم التنظيمي كمتغيرمعدل ،وأن األثر الوحيد واألعلى الستراتيجية المسار الوظيفي على المتغيرات الفرعية لالحتراق
الوظيفي يكون على انخفاض اإلنجاز الشخصي .هذا يعني أن االهتمام باستراتيجية المسار الوظيفي
سيؤدي إلى تقليل ظاهرة االحتراق النفسي ومن ثم القضاء عليها بوجود المتغير المعدل وهو التأقلم
التنظيمي.
 -2دراسة (بن غرابي وفروخي .)2015 ،بعنوان "تخطيط المسار الوظيفي وأثره على أداء العاملين:
دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبويرة".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 قياس أثر تخطيط المسار الوظيفي على أداء العاملين في ديوان الترقية والتسيير العقاري.ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت على المنهاج الوصفي التحليلي حيث شملت الدراسة  50عامالً ،واستخدم الباحثان االستبانةكأداة للدراسة.
ج .نتائج الدراسة:
 إن تطبيق تخطيط المسار الوظيفي ليس فعاالً إلى وقت إجراء الدراسة. إن المنظمة ال تقوم بأقلمه القادمين الجدد إلى المنظمة ،حيث أشارت اإلحصاءات بأن أغلب العاملينفي المنظمة لم يتم تعريفهم على المنظمة وال ثقافتها ،مما يعكس مفهوم عام بعدم اهتمام المنظمة
بموظفيها.
 إن المنظمة لم تقم على تعريف العاملين ببقية زمالئهم في المنظمة ،سوا ًء بشكل رسمي أو غيررسمي ،مما يدل على أن المنظمة ال تعمل على تنمية العالقات بين عمالها الجدد والقدامى ،مما يؤثر
سلبا ً على تنمية العالقات بين العاملين ويؤثر سلبا ً على تنمية روح الفريق وعدم االستفادة من تجربة
العاملين القدامى.
-3

دراسة ) (Villavicencio-Ayub et al, 2015بعنوان" :ارتباطات العمل والحتراق الوظيفي:

عالقته بالتأقلم التنظيمي والثبات النفسي".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 -التعرف على ارتباط العمل واالحتراق الوظيفي وعالقته بالتأقلم التنظيمي والثبات النفسي.
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ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة للبحث.ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن  %27.8من العاملين يعانون من االحتراق الوظيفي ،و %35.6مهددين باإلصابة ،و%35.1يعانون من درجات متوسطة من االحتراق الوظيفي ،و %1.5يمكن اعتبارهم أصحاء - .يعد الوضع
صادما ً ألن العاملين في الدرجة الثانية والثالثة من االحتراق الوظيفي ،إن لم يتلقوا العالج الالزم،
فهم سيزيدون بكل تأكيد عدد أولئك الذين يعانون من الدرجة الرابعة من االحتراق الوظيفي.
 أكثر من نصف العينة  %65.7هم مرتبطين بالعمل بدرجة عالية ،بينما  %22.1مرتبطين بدرجةمتوسطة ،وهذه نتائج مشجعة .حيث أن االرتباط بالعمل يعود بنتائج إيجابية على المنظمة من حيث
ارتفاع الرضا الوظيفي ،االلتزام التنظيمي ،اإلنتاجية ،الحفاظ على الموظفين ،ارتفاع مؤشرات
األداء ،وموظفين يتمتعون بصحة جيدة.
 الذين أظهروا التزاما ً بالعمل تتدنى لديهم نسبة االحتراق الوظيفي ،ويمكن القول بأن االحتراقالوظيفي يؤثر سلبا ً على االرتباط بالعمل ،فكلما ارتفعت درجة عدم الرضا قل االلتزام بالعمل- .
إن عدم الرضا يؤثر سلبا ً على التأقلم التنظيمي ،وخاصةً على بعدين الفهم واآلفاق المستقبلية ،والتي
تشير إلى أن الموظفين الذين يعانون من تدني درجة الرضا الوظيفي ال تتوفر لديهم المعرفة الالزمة
سواء ألداء وظائفهم ،أو حول زمالئهم ،المنظمة ،الثقافة ،وليس لديهم رؤية واضحة في كيفية ارتباط
أدائهم بالمكافأة والحوافز.
 وجود عالقة إيجابية بين االرتباط بالعمل والتأقلم التنظيمي. وجود عالقة إيجابية بين االلتزام بالعمل والثبات النفسي.-4

دراسة ) (Samadi et al ,2013بعنوان" :دراسة العالقة بين الثبات في مسار التقدم الوظيفي

والحتراق الوظيفي :دراسة حالة وزارة الصحة والعالج في مدينة خاش".
أ .أهم أهداف الدراسة:
 معرفة العالقة بين الثبات في مسار التقدم الوظيفي واالحتراق الوظيفي في وزارة الصحة والعالجفي مدينة خاش.
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ب .منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة على المنهاج الوصفي التحليلي ،وتناولت الدراسة عينة حجمها  227مفردة منالعاملين في وزارة الصحة والعالج في مدينة خاش اإليرانية ،حيث تم استخدام االستبانة التي
اعتمدت على نموذج  Jodis Bardvic’sلقياس االحتراق الوظيفي.
ج .أهم نتائج الدراسة:
 إن ثبات مسار التقدم الوظيفي يتناسب طرديا ً مع االحتراق الوظيفي. إن شغل الموظف لنفس الوظيفة لمدة ثالث سنوات يعد ثبات في التقدم الوظيفي ،وعليه تبدأ عالماتاالحتراق الوظيفي بالظهور.
خامساا :التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استخالص النتائج التالية:
▪ الدراسات التي تناولت تخطيط المسار الوظيفي ،ركزت على النحو التالي:
ركزت دراسااااااة (عثمان وفتحي ،)2016 ،على التعرف على التحديات التي تعيق عملية تخطيط المسااااااار
الوظيفي وإبراز مساائولية إدارة الموارد البشاارية ،واختلفت مع دراسااة ) )2016 ،Biswakarmaالتي تناولت
النمو الوظيفي ونوايا الموظفين اتجاه معدل الدوران ،أما دراسااااااة (طري )2016 ،هدفت التعرف على أثر
تطوير المسار الوظيفي في تحقيق الرضا الوظيفي ،وبذلك تتنفق مع دراسة (عثمان وفتحي ،)2016 ،بينما
تناولت دراسة (عواريب ،)215 ،دور تخطيط المسار الوظيفي في تحفيز العاملين ،وبالتالي اختلفت مع كل
من دراسااة (غدير وعمران )2015 ،التي تناولت دراسااة العالقة بين المسااار الوظيفي وااللتزام التنظيمي،
ودراسة ( )2014 ،Rbu et alالتي ركزت على المدخل الفردي لتخطيط المسار الوظيفي ،واتفقت دراسة كل
من (الحمصي )2014 ،التي تناولت أثر التدريب في تنمية المسار الوظيفي ،ودراسة (مهدي )2011 ،التي
كان من أهم نتائجها التركيز على البرامج التدريب في تطوير المسااااااار الوظيفي ،واختلف دراسااااااة كل من
(الفاضل )2011 ،التي ركزت على األمن الوظيفي ،ودراسة ) (Holzle, 2010التي تناولت تصميم وتطبيق
المساااار الوظيفي لمدراء المشااااريع ،ودراساااة (صاااالح .)2012 ،التي هدفت التعرف على دور ممارساااات
إدارة الموارد البشاارية في تحسااين فرص التطور الوظيفي ،ودراسااة (حافظ وآخرين .)2013 ،التي تناولت
مفاهيم ادارة الجودة الشاملة ودورها في تخطيط المسار الوظيفي.
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▪ الدراسات التي تناولت الحتراق الوظيفي ،حيث ركزت على النحو التالي:
تناولت دراسااااااة (عمرو وآخرين )2014 ،ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين من خالل التعرف على
أسااااابابها وطرق عالجها ،بينما تناولت دراساااااة ) (Ritacco et al 2013أثر الضاااااغط واالحتراق على أداء
الموظفين ،وبالتالي تختلف معها ،وأيضاااا تختلف مع دراساااة ) (Bawa, 2012التي هدفت إلى تحليل العالقة
بين االحتراق باإلجهاد والكفاءة الذاتية واساااتراتيجية التأقلم بين مسااائولي الشااارطة ،واتفقت دراساااة كل من
(أبو عكار ،)2013 ،ودراسااة (حجاج )2012 ،في تناولهما للعوامل المؤثرة على االحتراق الوظيفي ،بينما
اختلفت معهم دراسااااااة (الجمل .)2012 ،في تناولها االحتراق الوظيفي لدة المرأة العاملة في مؤسااااااسااااااات
السلطة الفلسطينية ،واختلفت دراسة (النوري )2011 ،في قياس أبعاد االحتراق النفسي وعالقته بالمتغيرات
الديموغرافية مع دراسااااة (أبو مسااااعود .)2010 ،التي تناولت ظاهرة االحتراق في وزارة التربية والتعليم،
واتفقت دراساااااة (عمرو وآخرين ،)2014 ،مع دراساااااة (أبو مساااااعود .)2010 ،في تناولهما التعرف على
أسباب االحتراق وطرق عالجه.
▪ الدراسات التي تناولت التأقلم التنظيمي ،حيث ركزت على النحو التالي:
اتفقت دراسااة ( )korte, 2015مع دراسااة ) )2013 ,Moussavouعلى أهمية العالقات الشااخصااية بين
الموظفين العاملين في المنظمة في إنجاح عملية التأقلم التنظيمي ،إال أن دراسااااة ))2013 ,Moussavou
أ برزت قصااااااور المنظمة في توفير اسااااااتراتيجية واضااااااحة ألقلمة القادمين الجدد ،واتفقت دراساااااااة
 )2013 )Moussavou,مع دراسااااااة ) )2011 ,Grazulisفي ذلك الشااااااأن ،حيث أشااااااارت دراسااااااة
 )2011 )Grazulis,إلى أن عملية التأقلم ذاتية وليست منظمة داخل المؤسسة .فيما أكدت دراسة (صالح
الدين )2013 ،على ضااارورة تحويل مجتمع الدراساااة إلى مجتمع متعلم لضااامان نجاح عملية التأقلم .بينما
ركزت دراسااة ( )2012 ,Saeed et alعلى دور التأقلم التنظيمي في التقليل من غموض الدور وصااراع
العمل واألثر اإليجابي للتأقلم التنظيمي على الرضا الوظيفي.
▪ الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة ،حيث ركزت على النحو التالي:
اختلفت دراساااة (البيوك ) 2015 ،التي تناولت دراساااة اساااتراتيجية المساااار الوظيفي وأثرها على االحتراق
النفسااااااي والتأقلم التنظيمي ،مع دراسااااااة ) (Villavicencio-Ayub et al 2015التي ركزت على ارتباطات
العمل واالحتراق الوظيفي وعالقته بالتأقلم التنظيمي ،واتفقت دراسااااة ) (Samadi et al ,2013مع دراسااااة
) (Villavicencio-Ayub et al 2015في تناولها التأقلم التنظيمي.
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
-

من حيث هدف الدراساااااة :تنوعت االتجاهات البحثية للدراساااااات الساااااابقة التي هدفت إلى بيان أهمية

تخطيط المسار الوظيفي ،في حين سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على تخطيط المسار الوظيفي وعالقته
باالحتراق الوظيفي والتأقلم التنظيمي.
-

من حيث متغيرات الدراسااااة :تعددت المتغيرات التي تم قياسااااها في الدراسااااات السااااابقة العربية منها

واألجنبية .أما الدراسااة الحالية سااوف تنفرد بثالث متغيرات وأربع أبعاد مختلفة لتخطيط المسااار الوظيفي،
وعالقتها باالحتراق الوظيفي والتأقلم التنظيمي.
-

من حيث مجتمع الدراساااة وعينتها :تنوعت االتجاهات البحثية في تحديد مجتمع الدراساااة وعينتها في

الدراسات السابقة؛ في حين تم تطبيق الدراسة الحالية على الرئاسة في الوكالة (األونروا).
-

من حيث منهجية الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي،

إذ يالءم هذا المنهج الدراسااااات التي تتبنى اسااااتقصاااااء الظاهرة التي بلورتها مشااااكلة الدراسااااة ،ثم تحليها،
وتفسيرها ،ومقارنتها ،وتقويمها وفق أسس منهجية علمية رصينة.

سادساا :الستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة افي ختيار وتحديد مشكلة البحث ،حيث الحظت الباحثة قلة المراجع
التي تناولت تخطيط المسار الوظيفي من خالل المدخل التنظيمي ،حيث توافرت الكثير من الدراسات التي
ركزت على تخطيط المسار الوظيفي بمدخله الفردي ،إال أن الدراسات الدولية والعربية والمحلية أهملت دور
المنظمة في تخطيط المسار الوظيفي للعاملين لديها .كما والحظت الباحثة قلة الدراسات التي تناولت التأقلم
التنظيمي ،فمن خالل االطالع على عدة أبحاث ،الحظت الباحثة وجود خلط كبير بين مفهوم التأقلم التنظيمي
ومفهوم التكيف.
كما وساهمت الدراسات السابقة في تحديد أبعاد الدراسة ،ففي مبحث تخطيط المسار الوظيفي ،الحظت الباحثة
أن الدراسات السابقة اجتمعت على مقياس  Weng & Huلقياس دور المنظمة في تخطيط المسار الوظيفي
للعاملين لديها ،أما في مبحث التأقلم التنظيمي ،اجتمعت الدراسات على استخدام مقياس  Taorminaبأبعاده
لقياس درجة التأقلم التنظيمي ،أما في مبحث االحتراق الوظيفي ،وجدت الباحثة أن جميع الدراسات تناولت
مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة.
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ومن خالل الدراسة نتائج الدراسات السابقة المذكرة سابقا ً والدراسة االستطالعية من ناحية وما يميز الدراسة
الحالية من ناحية أخرى تحدد الباحثة الفجوة البحثية كما في الشكل التالي:
شكل رقم ( :)3.1الفجوة البحثية
تحديد الفجوة البحثية من خالل نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية

نتائج الدراسات السابقة
•

•

•

أكاادت أغلااب الاادراسااااااااات
التي تم تنااااولهاااا أهمياااة
تخطيط المسااااااار الوظيفي
داخااال منظماااات األعماااال
عالاى ماخاتالاف أناواعاهااااا
بصااااااافتهاااا عاااامالا مهماااا ا
لاااامااااواجااااهااااة الحااااتااااراق
الوظيفي غير المرغوب
به داخل المنظمات.
وضااااوح مفهوم الحتراق
الوظيفي بصااااااافتااااه أحااااد
الاماافاااااهاياام فاي سااااااااياالااق
الظواهر التنظيميااااة التي
تواجهها المنظمات والتي
تحااااد من أداء العاااااملين
وتطلعاااااتهم وتااااأثير ذلااااك
بالسلب على أداء المنظمة
ككل.
هناك تأكيدات أنه لبد من
تفساااااااير ظاااااهرة التااااأقلم
التنظيمي داخااال منظماااات
األعمااااال وتحقيقااااا ا لهااااذه
الغااايااة فقااد تم تناااول هااذه
التفسااااااايرات من جواناااب
مختلفة.

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية
•

ركزت أغلب الدراسات على
عالقة تخطيط المسار
الوظيفي بمتغيرات مرادفة
لالحتراق الوظيفي وعالقته
بالتأقلم الوظيفي ،فالمالحظ
ندرة الدراسات التي تناولت
هذه العالقة وهذا يتطلب
مزيدا ا من البحث والدراسة.

•

هناك عدم اتفاق بين تاريخ
الدراسات التي تناولت عالقة
تخطيط المسار الوظيفي
بالحتراق الوظيفي وكذلك
بالتأقلم التنظيمي.

•

ندرة الدراسات التي طبقت
في مجالت تتعلق بالرئاسة
في وكالة الغوث (األونروا).

المصدر :من إعداد الباحثة.
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•

•

•

•

•

التعرف إلى واقع تخطيط
المسااااااااااار الوظيفي وماااادى
انتشااااااااااار ظااااهرة الحتراق
داخاااال األوناااروا وعاااالقاااتااااه
بالتأقلم التنظيمي.
دراسااااة أثر تخطيط المسااااار
الااوظااياافااي عاالااى الحااتااراق
الوظيفي والتأقلم التنظيمي.
تحديد أبعاد تخطيط مسااااااااار
الوظيفي األكثر تااااأثيرا في
ظاااااهرة الحتراق والتااااأقلم
التنظيمي.
التوصل إلى نتائج وتوصيات
من شأنها أن ت ساعد رئا سة
األوناااااروا والااااابااااااحاااااثااااايااااان
والمهتمين في هذا المجال.
التعرف إلى الختالفااات بين
العاملين في رئاسااة األونروا
حااول تااخااطاايااط الاامساااااااااااار
الوظيفي والحتراق والتأقلم
التنظيمي.

خالصة الفصل الثالث :ركز الفصل الثالث على الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة ،حيث تم
الدراسات السابقة المحلية والعربية والدولية التي تناولت متغير تخطيط المسار الوظيفي ،وتم إيضاح أهداف
كل دراسة من الدراسات ،ومنهجية الدراسة ،وأهم النتائج التي خلصت لها الدراسة ،ومن ثم تم سرد الدراسات
المحلية والعربية والدولية التي تناولت المتغير التابع ،مشكلة الدراسة ،االحتراق الوظيفي ،وتم إيضاح
األهداف ،والمنهجية ،وأهم النتائج لكل من الدراسات ،وثم تم تناول المتغير الوسيط ،التأقلم التنظيمي ،حيث
تم سرد الدراسات السابقة التي تناولت المتغير سوا ًء محلياً ،أو عربياً ،أو دولياً ،وقامت الباحثة بتقسيم كل
دراسة إلى أهداف ،منهجية ،وأهم النتائج ،ومن ثم وضعت الباحثة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة
معاً ،واتبعت أيضا ً نفس المنهجية بسرد أهداف الدراسة ،ومنهجية الدراسة المتبعة ،ووضع أهم النتائج التي
خلصت إليها الدراسات .وفي النهاية ،علقت الباحثة على الدراسات السابقة.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
• مقدمة
• أولا

 :منهجية وأسلوب الدراسة

• ثانيا ا  :مجتمع وعينة الدراسة
• ثالثا ا  :خطوات بناء الستبانة
• رابعا ا  :أداة الدراسة
• خامسا ا  :صدق الستبانة
• سادسا ا  :ثبات الستبانة
• سابعا ا  :التحليل العاملي التوكيدي
• ثامنا ا  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
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مقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محورا ً رئيسيا ً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن
طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها
في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تتحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
ويتناول هذا الفصل وصفا ً للمنهج المتبع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها
وكيفية بناءها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها .كما ويتضمن وصفا ً لإلجراءات التي قامت الباحثة بها
لتصميم أداة الدراسة وتقنيتها ،واألدوات التي استخدمتها لجمع بيانات الدراسة ،وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في التحليل واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
أولا :منهجية وأسلوب الدراسة:
بنا ًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،
والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا ً دقيقا ً ويعبر عنها تعبيرا ً كيفيا ً
وكمياً ،كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها
المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح بحيث
يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسيين للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجهت الباحثة للكتب 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 (التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط
لقيا

العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي والحتراق الوظيفي – دراسة تطبيقية على رئاسة

وكالة الغوث الدولية في غزة) ،لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة
رئيسة للبحث ،صممت خصيصا ً لهذا الغرض ،حيث تم اعتماد مقياس ( )2007 ،Taorminaلقياس
التأقلم التنظيمي ،ومقياس ( )2009 ،Weng & Huلقياس تخطيط المسار الوظيفي بأبعاده المختلفة،
ومقياس ( )1981 ،Maslach et alلقياس االحتراق الوظيفي.
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ثانيا ا :مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الدولية في غزة حيث بلغ
مجتمع الدراسة ( )86مفردة في يناير  ،2018وتم توزيع استبانة الدراسة على كافة مفردات مجتمع الدراسة.
عينة الدراسة:
 .1عينة الدراسة الستطالعية:
تم اختيار عينة مكونة من عدد ( )20من العاملين في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة ،وذلك الختبار االتساااق الداخلي والصاادق البنائي وثبات من صاادق وثبات أداة
الدراسة.
 .2عينة الدراسة الفعلية:
نظرا ألن حجم المجتمع صااغير ،فقد تم اسااتخدام أساالوب الحصاار الشااامل ،وتوزيع االسااتبانة على
جميع افراد مجتمع الدراسااااة ،البالغ عددهم ( )86عامالً ،وتم اسااااترداد ( )75اسااااتبانة ،مثلت عينة
الدراسة.
جدول رقم ( :)4.1يوضح الستبانات الموزعة والمستردة ونسبة السترداد ،بما فيها العينة الستطالعية:

الستبانات

النسبة

التكرار

استمارات مكتملة

75

87.21%

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة عليها)

11

12.79%

المجموع

86

100%

يتضح من الجداول رقم ( )4.1أن  %87.21من االستبانات تم استكمالها بالتعبئة من قبل المبحوثين بينما
 %12.79من االستبانات لم تستكمل وتم اعتبارها استبانات مفقودة.
ومن االستبيانات المعبئة ،فإن افراد عينة الدراسة توزع حسب الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)4.2توزيع افراد عينة الدراسة وفقا ا للمتغيرات الديموغرافية

البند

التكرار

النسبة %

المتغير

ذكر

43

57.3

أنثى

32

42.7

 28-22عام

1

1.3

 35-29عام

10

13.3

 42-36عام

9

12.0

 50-43عام

25

33.3

 51عام فأكثر

30

40.0

دبلوم

4

5.3

بكالوريوس

54

72.0

ماجستير

17

22.7

من 11-1

25

33.3

من 16-12

45

60.0

من 20-17

5

6.7

أقل من  5سنوات

4

5.3

من -5أقل من  10سنوات

6

8.0

من -10أقل من  15سنة

16

21.3

 15سنة فأكثر

49

65.3

الجنس

العمر

المؤهل العلمي

الدرجة الوظيفية

عدد سنوات الخدمة

ثالثاا :خطوات بناء الستبانة:
قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط لقياس العالقة بين تخطيط المسار
الوظيفي واالحتراق الوظيفي – دراسة تطبيقية على رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة" ،واتبعت الباحثة
الخطوات التالية لبناء االستبانة-:
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 .1االطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في
بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
 .2استشارت الباحثة عددا ً من أساتذة الجامعة والمشرفين اإلداريين في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتها.
 .3تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 .5عرض االستبانة على المشرفين للنقاش وإبداء المالحظات.
 .6تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من ثالثة مجاالت أساسية.
 .7تم عرض االستبانة على ( )10من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واإلدارية
واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية .الملحق رقم ( )1يبين أسماء أعضاء لجنة
التحكيم.
 .8في ضوء آراء المحكمين ،تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل،
لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )49فقرة ،ملحق (.)2
رابعاا :أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول "التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط لقياس العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق
الوظيفي – دراسة تطبيقية على رئاسة وكالة الغوث الدولية "األونروا" في غزة".
وتتكون االستبانة من قسمين رئيسيين:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الدرجة
الوظيفية ،سنوات الخبرة).
القسم الثاني :وهو عبارة عن محاور الدراسة (التأقلم التنظيمي ،وتخطيط المسار الوظيفي ،واالحتراق
الوظيفي) ،ويتكون من ( )49فقرة ،موزع على ثالثة ثالثة مجاالت رئيسية-:
المجال األول :تخطيط المسار الوظيفي ،ويتكون من ( )15فقرة موزعة على األبعاد التالية:
 البعد األول :وضع أهداف التقدم الوظيفي ،ويتكون من ( )4فقرات. البعد الثاني :تطوير المهارات الوظيفية ،ويتكون من ( )4فقرات. البعد الثالث :الترقية ،ويتكون من ( )4فقرات. البعد الرابع :الحوافز ،ويتكون من ( )3فقرات.90

المجال الثاني :التأقلم التنظيمي ،ويتكون من ( )18فقرة موزعة على األبعاد التالية:
 البعد األول :الفهم ،ويتكون من ( )6فقرات. البعد الثاني :التدريب ،ويتكون من ( )3فقرات. البعد الثالث :دعم الزمالء ،ويتكون من ( )5فقرات. البعد الرابع :اآلفاق المستقبلية ،ويتكون من ( )4فقرات.المجال الثالث :الحتراق الوظيفي ،ويتكون من  16فقرة.
تم استخدام التدرج ( )5 – 1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب الجدول رقم ()4.3
جدول رقم ( )4.3درجات المقيا

االستجابة

غير موافق/ـة بشدة

المقياس

1

موافق/ـة بشدة
3

2
جدول رقم ( )4.4مقيا

5

4

درجات الموافقة
الوزن النسبي

المتوسط الحسابي

درجة

الوزن

الموافقة

الرقمي

قليلة جدا

1

 1.00أقل من  20.00 1.80أقل من 36.00

قليلة

2

 1.80أقل من  36.00 2.60أقل من 52.00

متوسطة

3

 2.60أقل من  52.00 3.40أقل من 68.00

كبيرة

4

 3.40أقل من  68.00 4.20أقل من 84.00

كبيرة جدا

5

من

4.20

إلى

5.00

من

84.00

إلى

100.00

اختارت الباحثة التدرج ( )5 – 1لالستجابة ،وكلما اقتربت اإلجابة من ( )5دل ذلك على الموافقة العالية
على ما ورد في الفقرة المعنية ،وكل تدرج له وزن نسبي .%20
خامساا :صدق الستبانة:
ونعني بصدق أداة الدراسة ،أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه ،وقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل
التالي:
 .1الصدق من وجهة نظر المحكمين (صدق المحتوى /الصدق الظاهري):
تم عرض االساااتبانة على عدد ( )10من المحكمين من أصاااحاب الخبرة واالختصااااص ،من أجل
التأكد من سااااالمة الصااااياغة اللغوية لالسااااتبانة ،ووضااااوح تعليمات االسااااتبانة ،وانتماء المحاور
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لالسااااتبانة ككل ،وانتماء الفقرات لمحاور االسااااتبانة ،ومدى صااااالحية االسااااتبانة لقياس األهداف
المرتبطة بهذه الدراسة ،وبذلك تم التأكد من صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين.
 .2صدق التساق الداخلي (الصدق البنائي):
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه
هذه الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساااااب صاااادق االتساااااق الداخلي لمحاور وفقرات االسااااتبانة ،بعد
تطبيقها على عينة اسااااااتطالعية قوامها ( )20من مجتمع الدراساااااااة ،ومن خالل إيجاد معامالت
االرتباط لمحاور وفقرات االستبانة ،كما هو مبين في الجداول التالية:
جدول رقم ( )4.5صدق التساق الداخلي لمحاور الستبانة
معامل

قيمة

مستوى

م

المحور

1

وضع أهداف للتقدم الوظيفي

0.895

2

تطوير المهارات الوظيفية

0.866

0.000

3

الترقية

0.882

0.000

0.05

4

الحوافز

0.905

0.000

0.05

تخطيط المسار الوظيفي

0.930

0.000

0.05

1

الفهم

0.784

0.000

0.05

2

التدريب

0.743

0.000

0.05

3

دعم الزمالء

0.858

0.000

0.05

4

اآلفاق المستقبلية

0.870

0.000

0.05

التأقلم التنظيمي

0.931

0.000

0.05

الحتراق الوظيفي

0.966

0.000

0.05

الرتباط ""Sig

الدللة

0.000

0.05
0.05

* قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.576( = )0.05

يتبين من الجدول السابق أن جميع المحاور تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.
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المحور األول :أبعاد تخطيط المسار الوظيفي
جدول رقم ( )4.6صدق التساق الداخلي لفقرات محاور تخطيط المسار الوظيفي
معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

فقرات المحور األول

معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

فقرات المحور الثاني

معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

فقرات المحور الرابع

فقرات المحور الثالث

1

0.851

0.05

1

0.924

0.05

1

0.837

0.05

1

0.960

0.05

2

0.799

0.05

2

0.768

0.05

2

0.826

0.05

2

0.792

0.05

3

0.951

0.05

3

0.848

0.05

3

0.920

0.05

3

0.819

0.05

4

0.925

0.05

4

0.915

0.05

4

0.984

0.05

* قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.576( = )0.05

يتبين من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.
جدول رقم ( )4.7صدق التساق الداخلي لفقرات محاور التأقلم التنظيمي
معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

فقرات المحور األول

معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

فقرات المحور الثاني

معامل

مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

فقرات المحور الثالث

فقرات المحور الرابع

1

0.914

0.05

1

0.978

0.05

1

0.965

0.05

1

0.881

0.05

2

0.955

0.05

2

0.859

0.05

2

0.888

0.05

2

0.883

0.05

3

0.755

0.05

3

0.963

0.05

3

0.750

0.05

3

0.756

0.05

4

0.821

0.05

4

0.823

0.05

4

0.830

0.05

5

0.884

0.05

5

0.817

0.05

6

0.915

0.05

* قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.576( = )0.05

يتبين من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.
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جدول رقم ( )4.8صدق التساق الداخلي لفقرات محور الحتراق الوظيفي
معامل

مستوى مستوى مستوى مستوى

رقم

الفقرة الرتباط

الدللة

الدللة

الدللة

الدللة

1

0.882

0.05

9

0.965

0.05

2

0.915

0.05

10

0.979

0.05

3

0.922

0.05

11

0.936

0.05

4

0.742

0.05

12

0.756

0.05

5

0.865

0.05

13

0.882

0.05

6

0.814

0.05

14

0.866

0.05

7

0.873

0.05

15

0.945

0.05

8

0.899

0.05

16

0.847

0.05

* قيمة "ر :معامل ارتباط بيرسون" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.576( = )0.05

يتبين من الجدول السابق أن جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.
سادساا :ثبات الستبانة:
ونعني بثبات أداة الدراسااااااة ،أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا ً لو طبقت مرة أخرى على نفس المجموعة
من االفراد ،أي أن النتائج ال تتغير ،وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل التالي:
 .1الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تم التأكد من ثبات االساااااتبانة من خالل حسااااااب معامالت االرتباط باساااااتخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور
االستبانة ،كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( )4.9معامالت الرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة
م

المحور

معامل الرتباط

1

وضع أهداف للتقدم الوظيفي

0.925

2

تطوير المهارات الوظيفية

0.931

3

الترقية

0.882

4

الحوافز

0.917

تخطيط المسار الوظيفي

0.950

الفهم

0.935

1
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م

المحور

معامل الرتباط

2

التدريب

0.934

3

دعم الزمالء

0.976

4

اآلفاق المستقبلية

0.920

التأقلم التنظيمي

0.885

الحتراق الوظيفي

0.978

يتبين من الجدول السااااااابق أن معامالت االرتباط باسااااااتخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االسااااااتبانة هي
معامالت ثبات دالة إحصائياً ،وتفي بأغراض الدراسة ،حيث كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لمحور
إجمالي أبعاد تخطيط المساااااااار الوظيفي حيث تتراوح بين  0.882و  0.931بينما بلغت لجميع مجاالت
تخطيط المساااااااار الوظيفي  ،0.950وكانت قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة أيضاااااااا ً في محور التأقلم
التنظيمي ،حيث تراوحت بين  0.920و  0.976بينما بلغت لجميع مجاالت التأقلم التنظيمي  ،0.885كما
وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالحتراق الوظيفي  ،0.970وهي قيمة مرتفعة أيضاً.
 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة،
كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( )4.10معامالت الرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الستبانة
م

المحور

معامل الرتباط
قبل التعديل بعد التعديل

1

وضع أهداف للتقدم الوظيفي

0.687

0.814

2

تطوير المهارات الوظيفية

0.597

0.748

3

الترقية

0.627

0.771

4

الحوافز

0.697

0.821

تخطيط المسار الوظيفي

0.872

0.932

1

الفهم

0.627

0.771

2

التدريب

0.697

0.821

3

دعم الزمالء

0.872

0.932

4

اآلفاق المستقبلية

0.684

0.812
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م

معامل الرتباط

المحور

قبل التعديل بعد التعديل

التأقلم التنظيمي

0.751

0.858

الحتراق الوظيفي

0.927

0.962

يتبين من الجدول الساااابق أن معامالت االرتباط لمحاور االساااتبانة هي معامالت ثبات دالة إحصاااائياً ،وتفي
بأغراض الدراسااااااة ،حيث تراوحت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحاورأبعاد تخطيط المسااااااار الوظيفي بين
 0.821و  0.748بينما بلغت لجميع مجاالت تخطيط المسااار الوظيفي  ،0.932وقد جاءت مشااابهة لطريقة
اساااتخدام ألفا كرونباخ التي بلغت  ،0.950وكانت قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة أيضاااا ً في محور التأقلم
التنظيمي بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تراوحت بين  0.932و  0.771بينما بلغت لجميع مجاالت التأقلم
التنظيمي بطريقة التجزئة النصااااافية  0.858وهي مشاااااابهة لقيمة اساااااتخدام معامل ألفا كرونباخ التي بلغت
 ،0.885كما وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالحتراق الوظيفي  0.962بطريقة التجزئة النصاااافية ،والتي
جاءت مشابهة لطريقة معامل ألفا كرونباخ التي بلغت .0.970
وبذلك تكون االسااااتبانة في صااااورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ( )2قابلة للتوزيع .وتكون الباحثة قد
تأكدت من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة) ،مما يجعلها على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها للتحليل
واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
وباسااتخدام طريقة متوسااط التباين المسااتخلص  ،Average Variance Extractedوالتي هي أداة لقياس
درجة التباين بين معيار ودرجة قياس مسااتوى الخطأ ،وهي مجموع التشاابعات التربيعية مقسااومة على عدد
مؤشاااااارات (الفقرات) ،وتكون قيم ( )AVEجيدة جدا ً عندما تكون قيمها تتجاوز ( ،)0.7بينما تكون بدرجة
مقبولة في مسااتوى ( ،(Hair et al., 2015) )0.5إال أن  Forenell & Lackerأشااارا أنه يمكن اعتماد
قيمة  AVEإذا كانت أقل من ( )0.5ألن الموثوقية المركبة  )CR( Composite Reliabilityأعلى
من ( ،)0.6فبالتالي تبقى صاااااالحية البناء المتقاربة كافية .الموثوقية المركبة تنتج تقديرات أكثر دقة للثبات
من تلك التي يوفرها مبدئيا ً تحل يل معامل ألفا (  .)Fornell & Lacker, 1981الموثوقية المركبة هو
مقياس للثبات يشمل مجموعة من العناصر المتنوعة ولكنها متشابهة ( .)Hair et al, 2013ومن الجدول
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رقم ( )4.11ت جد ال باح ثة بأن جميع متوساااااا طات  AVEهي أكبر من ( )0.5إال في ب عد الفهم وب عد دعم
الزمالء ،إال أن ارتفاع قيمة ) (CRالمقابلة ،حيث كانت أكبر من ( )0.7جعلت المحور صالحاً.
جدول رقم ( )4.11معامالت الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ ومتوسط التباين المستخلص والموثوقية المركبة

المحور

الموثوقية المركبة

معامل الفا

متوسط التباين

كرونباخ

المستخلص

Cronbach's

Average

Reliability

Alpha

Variance

CR

Composite

Extracted/
AVE
1

وضع أهداف للتقدم الوظيفي

0.925

0.724

0.913

2

تطوير المهارات الوظيفية

0.931

0.642

0.873

3

الترقية

0.882

0.565

0.837

4

الحوافز

0.917

0.685

0.866

تخطيط المسار الوظيفي

0.950

0.651

0.965

1

الفهم

0.935

0.400

0.782

2

التدريب

0.934

0.729

0.888

3

دعم الزمالء

0.976

0.390

0.723

4

اآلفاق المستقبلية

0.920

0.592

0.835

التأقلم التنظيمي

0.885

0.501

0.944

الحتراق الوظيفي

0.978

0.300

0.847

سابعاً :التحليل العاملي التوكيديConfirmatory Factor Analysis:

المحور األول :تخطيط المسار الوظيفي
أولا :وضع أهداف للتقدم الوظيفي
إذ أنه قبل القيام بتطبيق االستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها األولي  ،قامت الباحثة بإجراء التحليل العاملي
التوكيدي ،وذلك للتحقق من الصدق البنائي للمقياس  ،إذ تتمثل اإلجراءات المتبعة في التحليل العاملي
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التوكيدي في تحديد األنموذج المفترض (األنموذج البنائي) والذي يتكون من المتغيرات الكامنة أو المتغيرات
غير المقاسة أو المتغيرات الخارجية وهي تمثل األبعاد المفترضة للمقياس  ،ومنها تخرج أسهم متجهة إلى
النوع الثاني من المتغيرات والتي تعرف بالمتغيرات المقاسة أو المتغيرات التابعة أو المتغيرات الداخلية
والتي تمثل العبارات الخاصة بكل بعد أو األبعاد الخاصة بكل عامل عام  ،و يفترض هنا ان الفقرات تمثل
مؤشرات للمتغيرات الكامنة (صالح الدين )507-504 :2000 ،وفي حالة أن التحليل العاملي التوكيدي
حقق األنموذج المفترض للمقياس مؤشرات جودة المطابقة المقبولة فإنه يمكن الحكم على صدق عباراته ،
أو صدق أبعاده في حالة التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية وفي ضوء األوزان االنحدارية المعيارية
والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع على المتغير الكامن يمكن تحديد قيمة معينة يتم رفض التشبعات
التي تقل عن ( )0.4وكذلك يمكن الحكم على صدق العبارات في ضوء النسبة الحرجة وتشير الى داللة
الفرق بين تأثير العبارة (الوزن االنحداري) والتأثيري الصفري ( )Hair,et..al,2010:116وعند إجراء التحليل
العامل التوكيدي لمتغير (وضع أهداف للتقدم الوظيفي) بفقراته  ،أظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي)
بعد إجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات وضع أهداف للتقدم الوظيفي بلغت ( )9.438وهي
دالة عند مستوى ( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة
(ch²مربع كاي) على درجات الحرية  )2( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،حيث أن قيمة الحد
األدنى للتناقض من المفترض أن تتراوح ما بين القيمة ( )1كحد أدنى والقيمة ( )5كحد أعلى  ،وبلغت قيمة
( Goodness of fit Index)GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( )0.948وهو مقارب لقيمة الواحد
الصحيح (الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن (Comparattive Fit Index)CFI
( )0.964وهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ()RMSEA

 )0.124( Root Mean Squuare Error of Approximatonوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة
المطابقة وصدق فقرات مقياس وضع أهداف للتقدم الوظيفي  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة
المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.1وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص Average

 Vaeriance Extractedالقيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (الفا كرونباخ) (.)0.925وهو ما اكد عليه
( )Hair,et..al,2010باالشارة إلى أن قيمة الثبات المركب من المفترض ان تتجاوز ()0.70
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شكل ( )4.1التحليل العاملي التوكيدي لمحور وضع أهداف للتقدم الوظيفي

ثانيا ا :تطوير المهارات الوظيفية
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (تطوير المهارات الوظيفية) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة
( ch²مربع كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات تطوير المهارات الوظيفية بلغت
( )2.237وهي دالة عند مستوى ( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن
حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي) على درجات الحرية  ، )2( DFوبلغت قيمة ( (GFIوهو مؤشر موائمة
الجودة ما قيمته ( )0.986وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر
الموائمة المقارن ( )0.999( )CFIوهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات
الخطأ التقريبي ( )0.04( )RMSEAوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات
مقياس تطوير المهارات الوظيفية  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما
هو موضح بالشكل ( )4.2وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة ( ،)0.5وقد بلغت قيم الثبات
المركب (.)0.931
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شكل ( )4.2التحليل العاملي التوكيدي تطوير المهارات الوظيفية

ثالثا ا( :الترقية)
عند إجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير (الترقية) بفقراته ،أظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي) بعد
إجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات الترقية بلغت ( )3.811وهي دالة عند مستوى (≤α
 ، )0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي) على
درجات الحرية  )2( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة (Goodness of fit )GFI

 Indexوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( )0975وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة التامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.984( )CFIوهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر
التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( )0.11( )RMSEAوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة
المطابقة وصدق فقرات الترقية  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو
موضح بالشكل ( )3وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب
(الفا كرونباخ) (.)0.882
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شكل ( )4.3التحليل العاملي التوكيدي الترقية

رابعا ا :الحوافز
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (الحوافز) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي) بعد
اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات الحوافز بلغت ( ).000وهي دالة عند مستوى (≤α
 ، )0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي) على
درجات الحرية ) (DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر موائمة الجودة
ما قيمته ( )1وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن
( )1( )CFIوهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ()RMSEA

( )00.0وهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس الحوافز  ،حيث أن
معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.4وقد تجاوز متوسط
االختالف المستخلص القيمة ) ، (0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.)0.917

شكل ( )4.4التحليل العاملي التوكيدي الحوافز

101

خامسا :تخطيط المسار الوظيفي
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (تخطيط المسار الوظيفي) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ch²
(مربع كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات تخطيط المسار الوظيفي بلغت
( )171.54وهي دالة عند مستوى ( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن
حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي) على درجات الحرية  )54( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد ،
وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته ( )0.974وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة
التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( )0.924( )CFIوهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح،
وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( )0.020( )RMSEAوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا
يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس تخطيط المسار الوظيفي  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت
النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.5وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة
 ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.)0.908

شكل ( )4.5التحليل العاملي التوكيدي تخطيط المسار الوظيفي
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التأقلم التنظيمي
أولا :الفهم
عند إجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (الفهم) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي) بعد
إجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات الفهم بلغت ( )20.77وهي دالة عند مستوى ()0.05 ≤α
 ،وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي) على درجات
الحرية  )9( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما
قيمته ( )0.908وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة
المقارن ( )0.905( )CFIوهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ
التقريبي ( )0.13( )RMSEAوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس
الفهم  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.6وقد
تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.)0.935

شكل ( )4.6التحليل العاملي التوكيدي للفهم

ثانيا ا :التدريب
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (التدريب) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي)
بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات التدريب بلغت ( )0.00وهي دالة عند مستوى ( ≤α
 ، )0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي) على
درجات الحرية  )0( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر موائمة
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الجودة ما قيمته ( )1وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة
المقارن ( )1( )CFIوهو مقارب الى قيمة الواحد صحيح ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي
( )0.00( )RMSEAوهي مقاربة لقيمة الصفر وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس التدريب ،
حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.7وقد تجاوز
متوسط االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب (.)0.934

شكل ( )4.7التحليل العاملي التوكيدي التدريب

ثالثا ا :دعم الزمالء
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (دعم الزمالء) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع كاي)
بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات دعم الزمالء بلغت ( )2.394وهي دالة عند مستوى
( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة (ch²مربع كاي)
على درجات الحرية  )3( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر موائمة
الجودة ما قيمته (( )0.987الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن ( ، )0.10( )CFIوبلغ
الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( )0.0( )RMSEAوهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات
مقياس دعم الزمالء  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح
بالشكل ( )4.8وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت قيم الثبات المركب
(.)0.935
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شكل ( )4.8التحليل العاملي التوكيدي لدعم الزمالء

رابعا ا :اآلفاق المستقبلية
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (اآلفاق المستقبلية) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشاارات قياس متغيرات اآلفاق المسااتقبلية بلغت ( )14.13وهي دالة
عند مساااتوى ( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصااال قسااامة قيمة
(ch²مربع كاي) على درجات الحرية  )2( DFوهو ما يعكس مساااتوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ()GFI

وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته (( )0.920الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن
( ، )0.930( )CFIوبلغ الجذر التربيعي لمتوسااطات الخطأ التقريبي ( )0.0( )RMSEAوهذا يؤشاار جودة
المطابقة وصدق فقرات مقياس اآلفاق المستقبلية  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي
( )0.4وكما هو موضااح بالشااكل ( )4.9وقد تجاوز متوسااط االختالف المسااتخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت
قيم الثبات المركب (.)0.920

شكل ( )4.9التحليل العاملي التوكيدي لآلفاق المستقبلية
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اجمالي محاور التأقلم التنظيمي
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (التأقلم التنظيمي) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات التأقلم التنظيمي بلغت ( )185.9وهي دالة
عند مستوى ( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة
(ch²مربع كاي) على درجات الحرية  )119( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة
( )GFIوهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته (( )0.901الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة
المقارن ( ، )0.904( )CFIوبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( )0.08( )RMSEAوهذا
يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس التأقلم التنظيمي  ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة
المحددة وهي ( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.10وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة 0.5
 ،وقد بلغت قيم الثبات المركب (.)0.885

شكل ( )4.10اجمالي محور التأقلم التنظيمي
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الحتراق الوظيفي
عند اجراء التحليل العامل التوكيدي لمحور (الحتراق الوظيفي) بفقراته ،اظهرت النتائج ان قيمة ( ch²مربع
كاي) بعد اجراء بعض العالقات بين مؤشرات قياس متغيرات الحتراق الوظيفي بلغت ( )170.93وهي
دالة عند مستوى ( ، )α≤ 0.05وقد بلغت قيمة الحد االدنى للتناقض والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة
(ch²مربع كاي) على درجات الحرية  )93( DFوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد  ،وبلغت قيمة ()GFI

وهو مؤشر موائمة الجودة ما قيمته (( )0.814الموائمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن
( ، )0.826( )CFIوبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي ( )0.10( )RMSEAوهذا يؤشر جودة
المطابقة وصدق فقرات مقياس الحتراق الوظيفي ،حيث أن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي
( )0.4وكما هو موضح بالشكل ( )4.11وقد تجاوز متوسط االختالف المستخلص القيمة  ، 0.5وقد بلغت
قيم الثبات المركب (.)0.978

شكل ( )4.11اجمالي محور الحتراق الوظيفي
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سابعاا :األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ولإلجابة على أسااااائلة الدراساااااة تم اساااااتخدام الرزمة اإلحصاااااائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSو ()AMOS

(معامل ارتباط بيرسااون ،معادلة ألفا كرونباخ ،طريقة التجزئة النصاافية ،التحليل العاملي التوكيدي ،اختبار
كولمجوروف  -ساامرنوف ،اختبار  Tللعينة الواحدة ،اختبار  ،T-Testاختبار  ،One-Way ANOVAاختبار
( )LSDفي إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة ،وهي على النحو التالي:
وتم استخدام األدوات اإلحصائية التالية-:
 .1النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي :تستخدم بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات
متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف العينة.
 .2معامل ارتباط بيرسااااااون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس صاااااادق االتساااااااق
الداخلي ،وكذلك تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.
 .3معادلة ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.
 .4طريقة التجزئة النصفية ) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.
 .5اختبار كولمجوروف – سمرنوف ( :)Kolmogorov-Smirnov Testالختبار إذا كانت البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .6اختبار  Tللعينة الواحدة :لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اسااااااتجابات عينة الدراسااااااة على فقرات
ومحاور االساااااتبانة ،وللتعرف على مدى انحراف االساااااتجابات لكل فقرة من الفقرات عن وساااااطها
الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسة ،وللتعرف على قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.
 .7اختبار  Tلعينتين مساااتقلتين ( :)T-Testللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصاااائية في متوساااط
تقديرات افراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).
 .8اختبااار تحلياال التباااين األحااادي ( :)One Way ANOVAللتحقق من وجود فروق ذات داللااة
إحصاااائية في متوساااط تقديرات افرادات عينة الدراساااة لمتغيرات( :العمر ،المؤهل العلمي ،المسااامى
الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
 .9اختبار النحدار المتعدد  :Multiple Regressionلدراسة وتحليل أثر عدة متغيرات مستقلة على
متغير تابع.
 .10اختبار النحدار البسيط  Simple Regressionلقياس درجة االرتباط بين متغيرين.
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 .11تحليل المساااار باساااتخدام برنامج  IBM SPSS / AMOS – 21لتحليل المساااارات المباشااارة
والغير مباشرة للعالقات ما بين المتغيرات المستقلة والتابعة بوجود عامل وسيط واحد أو أكثر.
 .12اختبار ( :)LSDلتحديد الفروقات بين المجموعات ذات داللة إحصااااائية في متوسااااط تقديرات افراد
عينة الدراسة ،بعدما يتبين وجود فروقات باستخدام اختبار التباين األحادي.
 .13التحليل العاملي التوكيدي :للتأكد من أن الفقرات لها ارتباط جيد مع محاورها.
اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
تم اسااااااتخدام اختبار كولمجوروف  -ساااااامرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )4.12اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الستبانة
قيمة

م

المحور

1

وضع أهداف للتقدم الوظيفي

0.095

2

تطوير المهارات الوظيفية

0.179

3

الترقية

0.136

4

الحوافز

0.082

تخطيط المسار الوظيفي

0.115

1

الفهم

0.122

2

التدريب

0.097

3

دعم الزمالء

0.178

4

اآلفاق المستقبلية

0.145

التأقلم التنظيمي

0.077

الحتراق الوظيفي

0.080

""Sig.

يتبين من الجدول السااابق أن قيمة " "Sig.لجميع محاور االسااتبانة أكبر من مسااتوى الداللة ( ،)0.05وهذا
يدل على أن جميع محاور االساااتبانة تتبع التوزيع الطبيعي ،ولذلك تم اساااتخدام االختبارات المعلمية لإلجابة
على فرضيات الدراسة.
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خالصااااة الفصاااال الرابع :تناول هذا الفصاااال منهجية وأساااالوب الدراسااااة ،حيث اسااااتخدمت الباحثة المنهج
الوصااافي التحليلي ،ومن ثم تطرق البحث إلى مجتمع وعينة الدراساااة ،حيث تم تطبيق دراساااة اساااتطالعية
على ( )20من العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية ،ومن ثم تم تطبيق الدراسة الفعلية من خالل المسح
ال شامل الذي ضم جميع العاملين ،والبالغ عددهم ( )86موظف وموظفة في رئا سة وكالة الغوث الدولية في
غزة ،ومن ثم تطرقت الباحثة إلى أداة الدرا سة وهي اال ستبانة ،وخطوات بناء اال ستبانة ب شكل عملي ،ومن
ثم تناول الفصاااال صاااادق االسااااتبانة ،حيث تم عرضااااها على ( )10من المحكمين لفحص صاااادق المحتوى
والصدق البنائي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور وفقرات االستبانة .تناول الفصل فيما بعد ثبات
االساااتبانة باساااتخدام معادلة ألفا كرونباخ وبطريقة التجزئة النصااافية ،وبعدها تناول الفصااال التحليل العاملي
التوكيدي من خالل تطبيقه على جميع محاور الدرا سة وفقرات أداة الدرا سة (اال ستبانة) ،و صوالً إلى سرد
األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة.

110

الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

• مقدمة
• أولا

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

• ثانيا ا  :تحليل فقرات الستبانة
• ثالثا ا  :اختبار فرضيات الدراسة
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مقدمة:
يتناول هذا الفصل عرضا ً ل نتائج الدراسة ،حيث تم اإلجابة على أسئلة الدراسة ،واختبار فرضياتها ،ومن ثم
تم تفسير النتائج والتعقيب عليها ،باإلضافة إلى بيان أوجه التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة .وقد تم
إجراء المعالجات اإلحصااااائية للبيانات المتجمعة من اسااااتبانة البحث باسااااتخدام برنامج الرزم اإلحصااااائية
االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج البحث التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
أولا :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
ويتوزع افراد عينة الدراسة حسب الجداول التالية:
جدول رقم ( )5.1توزيع افراد عينة الدراسة حسب الجنس
م الجنس العدد النسبة المئوية %
1

ذكر

43

57.3

2

أنثى

32

42.7

المجموع

75

%100

جدول رقم ( )5.2توزيع افراد عينة الدراسة حسب العمر
م

العمر

العدد النسبة المئوية %

1

 28-22عام

1

1.3

2

 35-29عام

10

13.3

3

 42-36عام

9

12.0

4

 50-43عام

25

33.3

 51 5عام فأكثر

30

40.0

المجموع

75

%100
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جدول رقم ( )5.3توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
م المؤهل العلمي العدد النسبة المئوية %
1

دبلوم

4

5.3

2

بكالوريوس

54

72.0

3

ماجستير

17

22.7

75

%100

المجموع

جدول رقم ( )5.4توزيع افراد عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية
م الدرجة الوظيفية العدد النسبة المئوية %
1

من 11-1

25

33.3

2

من 16-12

45

60.0

3

من 20-17

5

6.7

75

%100

المجموع

جدول رقم ( )5.5توزيع افراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م

عدد سنوات الخدمة

1

أقل من  5سنوات

العدد النسبة المئوية %
4

5.3

 2من -5أقل من  10سنوات

6

8.0

3

من -10أقل من  15سنة

16

21.3

4

 15سنة فأكثر

49

65.3

المجموع

75

%100

من الجدول يمكن استنتاج ما يلي:
 .1توزيع العينة حسب الجنس:
يبين الجدول رقم ( )5.1أن هناك نوعا ً من التوازن بين عدد الذكور واإلناث ،حيث بلغت نساااااابة
الذكور ( )57.3%بينما بلغت نسااابة اإلناث ( ،)42.7%وتعزو الباحثة ذلك إلى ساااياساااة األونروا
المتبعة في المساواة بين الجنسين في عمليات التوظيف ،والتي بدأت األونروا في تبنيها عام 2007
بعد اإلعالن عن سياسة "الجندرة" وهي المساواة في النوع االجتماعي والتي ألزمت األونروا بعد ٍد
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من اإلحراءات منها تحقيق توازن النوع االجتماعي "الجندر" عند توظيف الرجال والنسااااااااء في
األونروا )(UNRWA Medium Term Strategy, 2010

 .2توزيع العينة حسب العمر:
يبين الجدول رقم ) (5.2أن الفئات العمرية من ( 50- 43عام) و( 51عام فأكثر) تمثل()73.3%
من مجتمع الدراساااااة ،وهي نسااااابة عالية مقارنة بالفئات العمرية األقل ،وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة
فرص التوظيف في رئاسااااااة وكالة الغوث الدولية بغزة ،وذلك بعد قرار إدارة الوكالة بنقل إدارات
الدوائر إلى القدس واألردن في عام  .2006وعلى الرغم من غياب أي قرارات واضااااااحة تنص
على نقل هذه اإلدارات ،إال أن الهيكل التنظيمي األخير لرئاسااااااة وكالة الغوث الدولية يشااااااير إلى
غياب رئاسة غزة من الهيكل التنظيمي لدوائر رئاسات وكالة الغوث الدولية (ملحق .)5
 .3توزيع العينة حسب المؤهل العلمي:
يبين الجدول رقم ( )5.3أن حملة البكالوريوس في رئاسااة وكالة الغوث الدولية (األونروا) في غزة
يمثلون الفئااة األكبر ،وهي ( ،)72%وتعزو الباااحثااة ذلااك ألن مؤهاال البكااالوريوس هو المؤهاال
العلمي المطلوب لاللتحاااق بااالوظااائف اإلداريااة من درجااة  12فااأعلى ،فلااذلااك؛ على الموظفين
الراغبين في التأهل لفرص الترقية الحصول على البكالوريوس على األقل.
 .4توزيع العينة حسب الدرجة الوظيفية:
يبين الجاادول رقم ( )5.4أن الاادرجااة الوظيفيااة (من  )16 – 12هي األكبر ،وتمثاال ( )60%من
العاملين ،وبحساااااااب رأي الباحثة؛ فإن التركز في هذه الطبقة يعود إلى طبيعة المهام اإلدارية في
رئاسة وكالة الغوث بغزة ،حيث يعمل في هذه الدرجة كبار مساعدي مدراء اإلدارة المالية ،وإدارة
المشاااريع ،ومدراء المشاااريع والموارد البشاارية .بينما ينخفض عدد العاملين في الدرجة الوظيفية
(من  ،)20 – 17حياث يمثلون فقط ( )5%من مجتمع الاادراسااااااااة ،وذلااك ألن هااذه الاادرجااة هي
لمسئولي األقسام.
 .5توزيع العينة حسب عدد سنوات الخدمة:
يبين الجدول رقم ( )5.5أن عينة الدراسة على مستوى عالي من الخبرة ،حيث تبين أن نسبة كبيرة
من افراد العينة يمتلكون خبرة عملية ( 15ساااااانة فأكثر) ،حيث بلغت نساااااابتهم ( ،)65.3%وتعزو
الباحثة ذلك إلى كبر ساان العاملين في رئاسااة وكالة الغوث الدولية ،كما أظهرت الدراسااة ،وأيض اا ً
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ترجع ال باح ثة ذلك إلى تمتع العاملين في ر ئاساااااااة و كا لة الغوث في غزة بخبرات عال ية تؤهلهم
لممارسة وظائفهم بشكل متقن مما يساهم في تحقيق الجودة.
ثانيا ا :تحليل فقرات الستبانة
لقد قامت الباحثة بتحليل البيانات من خالل مجموعة من االختبارات الوصاافية المناساابة :الوسااط الحسااابي،
االنحرافات المعيارية ،واألوزان النسبية والرتب لكل محور وأبعاده وفقراته:
نتائج السااااؤال األول ومناقشااااتها :ما مسااااتوى تطبيق تخطيط المسااااار الوظيفي في رئاسااااة وكالة الغوث
وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة؟
يعرض الجدول رقم ( )5.6نتائج اإلحصاء الوصفي لفقرات محور تخطيط المسار الوظيفي بأبعاده المختلفة
مبينة كما يلي:
جدول رقم ( :)5.6تحليل محاور تخطيط المسار الوظيفي
م

المحور

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

1

وضع أهداف للتقدم الوظيفي

3.537

0.797

5.834

0.000

70.733

2

كبيرة

2

تطوير المهارات الوظيفية

3.763

0.742

8.910

0.000

75.267

1

كبيرة

3

الترقية

2.530

0.829

-4.909

0.000

50.600

3

قليلة

4

الحوافز

2.058

0.736

-11.087

0.000

41.156

4

قليلة

تخطيط المسار الوظيفي

3.033

0.628

0.453

0.652

60.658

متوسطة

لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعلمية (اختبار Tلعينة واحدة).
• مستوى تطوير المهارات الوظيفية في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
جاء بوزن نسبي ( ،)%75.267وهو بدرجة موافقة (كبيرة).
وتعزو الباحثة النساابة العالية للموافقة ألهمية كل وظيفة يشااغلها العاملين في رئاسااة وكالة الغوث الدولية
وحسااااسااايتها ،حيث تساااهم كل وظيفة في إثراء المهارات والمعارف والخبرات التي من شاااأنها أن تطور
القدرات الوظيفية بشاااكل مساااتمر .وبحساااب الجدول رقم ( ،)5.6فإن مساااتوى تطوير المهارات الوظيفية
يأتي في المرتبة األولى ،مما يدل على درجة موافقة كبيرة من العاملين على كون وظيفتهم الحالية تعمل
على تطوير مهاراتهم الوظيفية.
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• مسااتوى وضااع أهداف للتقدم الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في
غزة جاء بوزن نسبي ( ،)%70.733وهو بدرجة موافقة (كبيرة).
وترى الباااحثااة أن الموافقااة الكبيرة جاااءت نتيجااة توافق الوظيفااة التي يحتلهااا الموظف مع األهااداف
المسااااتقبلية التي وضااااعها الموظف لنفسااااه ليحقق تطويره الوظيفي ،ولكون وظيفته الحالية أحد خطوات
خطة المسااار الوظيفي .ويأتي وضااع أهداف للتقدم الوظيفي في المرتبة الثانية بين أبعاد تخطيط المسااار
الوظيفي.
• مسااتوى الترقية في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن نساابي
( ،)%50.600وهو بدرجة موافقة (قليلة) ،أي غير موافقة.
وتعزو الباحثة ذلك لقلة فرص التقدم في المساااااااار الوظيفي للعاملين في رئاساااااااة وكالة الغوث الدولية،
خاصاااااة بعد قرار نقل إدارات األقساااااام إلى كل من القدس واألردن في عام  ،2006مما أدى إلى الجمود
الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث.
• مسااتوى الحوافز في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن نساابي
( ،)%41.156وهو بدرجة موافقة (قليلة) ،أي غير موافقة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة فرص التقدم في المسااااااار الوظيفي ،وبالتالي قلة فرص الترقية ،حيث ترتبط
الزيادة والعالوة في الراتب بالتقدم الوظيفي ،وطالما لم يتقدم الموظف في منصااااابه ،فإن راتبه يبقى ثابتاً،
فبالتالي ،ترتبط هذه النتيجة بالبعد السابق ،أال وهو مستوى الترقية ،الذي جاء أيضا ً بدرجة موافقة قليلة.
• وبشااااكل عام فإن مسااااتوى تخطيط المسااااار الوظيفي في رئاسااااة وكالة الغوث وتشااااغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة جاء بوزن نسبي ( ،)%60.658وهو بدرجة موافقة (متوسطة).
ترى الباحثة بأن تخطيط المساار الوظيفي في منظمة ذات مساتوى عا ٍل من المهنية كرئاساة وكالة الغوث
الدولية يجب أن تكون نتائجه أعلى من النتائج التي أظهرتها عينة الدراساااااة ،وبحساااااب رأي الباحثة ،فإن
على إدارة الموارد الموارد البشااارية أن تعمل على تحساااين مساااتوى تخطيط المساااار الوظيفي من خالل
التركيز على األبعاد التي كانت بدرجة موافقة قليلة ،وهي الترقية والحوافز .وقد اتفقت هذه النتيجة مع
نتائج بحث (طري ،)2016 ،التي وجدت أن مساااتوى تخطيط المساااار الوظيفي في المنظمة مكان البحث
هي م توساااطة .واختلفت نتائج الدراساااة عن نتائج دراساااة (الشاااهراني )2013 ،التي وجدت أن تخطيط
المسار الوظيفي في الشركة محل الدراسة (شركة سابك ،السعودية) جاء بنتيجة مرتفعة.
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وترى الباحثة من نتائج الدراسااة بأن تخطيط المسااار الوظيفي يحتاج إلى مزيد من االهتمام من قبل إدارة
رئاساااااة وكالة الغوث في غزة ،وبذلك تتفق الباحثة مع دراساااااة (عثمان وفتحي )2016 ،التي نوهت في
نتائجها إلى نقص الترقيات في المنظمة وغياب الحوافز الفردية التي تؤثر على تخطيط المسااااار الوظيفي
في المنظمة ،كما واتفقت مع دراسة ( )Biswakarma, 2016التي أشارت في نتائجها إلى اهتمام الموظفين
يقع بشكل أكبر على الحوافز ،ونظام تطبيقها في تخطيط المسار الوظيفي.
أولا :تحليل فقرات محور وضع أهداف للتقدم الوظيفي:
جدول رقم ( :)5.7تحليل فقرات محور وضع أهداف للتقدم الوظيفي
م
1

2
3
4

الفقرة
تجعلني وظيفتي الحالية أتقدم باتجاه تحقيق
أهدافي الوظيفية
تتعلق وظيفتي الحاااليااة بااأهاادافي الوظيفيااة
وتقدمي المهني
تضااااع وظيفتي الحالية أساااااسااااات تحقيق
أهدافي الوظيفية
توفر وظيفتي الحالية فرص اا ً جيدة للتعرف
على أهدافي الوظيفية
المحور ككل

المتوسط

النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.440

0.976

3.905

0.000

68.800

4

كبيرة

3.587

0.871

5.831

0.000

71.733

1

كبيرة

3.573

0.825

6.020

0.000

71.467

2

كبيرة

3.547

0.905

5.232

0.000

70.933

3

كبيرة

3.537

0.797

5.834

0.000

70.733

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)2وهي (تتعلق وظيفتي الحالية بأهدافي الوظيفية وتقدمي المهني) ،وقد جاءت

بوزن نسبي ( ،)%71.733وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .مما يشير إلى وجود اتفاق كبير جدا ً بين العاملين
في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة على أن وظيفتهم الحالية تناسب خططهم للتطور الوظيفي.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)1وهي ( تجعلني وظيفتي الحاااليااة أتقاادم باااتجاااه تحقيق أهاادافي الوظيفيااة) ،وقااد

جاءت بوزن نسااابي ( ،)%68.800وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .ويشاااير ذلك إلى وجود اتفاق بين العاملين
بأن الوظيفة التي يشااااغلونها حاليا ً تمكنهم من تحقيق األهداف الوظيفية الموضااااوعة ضاااامن خطة المسااااار
الوظيفية.
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•

مستوى وضع أهداف للتقدم الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا)

في غزة جاء بوزن نساااااابي ( ،)%70.733وهو بدرجة موافقة (كبيرة).

حيث جاءت في الترتيب الثاني

لمحاور تخطيط المساااااااار الوظيفي .وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل على التوافق ما بين الوظيفة الحالية
التي يشغلها العامل في رئاسة وكالة الغوث الدولية وبين أهدافه الوظيفية ،لتحقيق التطور والنمو الوظيفي.

ثانياا :تحليل فقرات محور تطوير المهارات الوظيفية:
جدول رقم ( :)5.8تحليل فقرات محور تطوير المهارات الوظيفية
م

1

2
3
4

الفقرة
تشاااااجعني وظيفتي الحالية على اكتسااااااب
معارف ذات عالقة بالوظيفة باستمرار
تشاااااجعني وظيفتي الحالية على اكتسااااااب
مهارات ذات عالقة بالوظيفة باستمرار
تشااااااجعني وظيفتي الحاااالياااة على تجميع
خبرات عمل غنية
تمكنني وظيفتي الحالية من تطوير قدراتي
الوظيفية بشكل مستمر
المحور ككل

المتوسط

النحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

""T

قيمة
"Sig.
"

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.920

0.818

9.740

0.000

78.400

1

كبيرة

3.880

0.869

8.767

0.000

77.600

2

كبيرة

3.813

0.911

7.734

0.000

76.267

3

كبيرة

3.440

0.919

4.147

0.000

68.800

4

كبيرة

3.763

0.742

8.910

0.000

75.267

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)1وهي (تشااااجعني وظيفتي الحالية على اكتساااااب معارف ذات عالقة بالوظيفة

باساااتمرار) ،وقد جاءت بوزن نسااابي ( ،)%78.400وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .وترى الباحثة أن درجة
يكون
الموافقة الكبيرة تدلل على األهمية الوظيفية لكل من العاملين في رئاسااااااة وكالة الغوث الدولية ،حيث ِّ
العاملون معارف بشااكل مسااتمر ،كما ويدل على اهتمام المنظمة بتطوير العاملين وظيفيا ً بحيث تضااعهم في
دائرة المعارف المناساااااابة الكتساااااااب المقدرات والمعارف والمهارات الالزمة لتطوير المسااااااار الوظيفي
للعاملين.
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•

أدنى فقرة رقم ( ،)4وهي (تمكنني وظيفتي الحالية من تطوير قدراتي الوظيفية بشاااااكل مساااااتمر)،

وقد جاءت بوزن نساااااابي ( ،)%68.800وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .ويشااااااير ذلك إلى أن الوظائف التي
ي شغلها العاملون في رئا سة وكالة الغوث ت ساهم في إك سابهم قدرات لها عالقة بالوظيفة ب شكل م ستمر ،مما
يدل على ديناميكية أجواء العمل وتجدد أساليب وطرق تأدية المهام الوظيفية .وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة
لنتائج دراسة ( ،)Rbu et al, 2014التي أجمع مجتمع الدراسة فيها على أهمية اإلنجازات المهنية في تطوير
المسار الوظيفي ،وأنها عامل مهم في تطوير المسار.
•

مساااتوى تطوير المهارات الوظيفية في رئاساااة وكالة الغوث وتشاااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في
غزة جاء بوزن نساااااابي ( ،)75.267وهو بدرجة موافقة (كبيرة) .وتأتي في المرتبة األولى بين أبعاد
تخطيط المساااااار الوظيفي .وترى الباحثة بأن هذه النتيجة تدل على أهمية الوظائف في رئاساااااة وكالة
الغوث الدولية وتجدد مهامها.

وجاءت نتائج الدراساااة مشاااابهة لنتائج دراساااة (فتحي )2013 ،التي بينت أن تطوير المهارات للعاملين يعد
حق من حقوق العاملين في المنظمة.
ثالثاا :تحليل فقرات محور الترقية:
جدول رقم ( :)5.9تحليل فقرات محور الترقية
م
1

2
3
4

الفقرة
أحصااال على الترقيات في المنظمة بشاااكل
سريع
لدي احتمالية مرتفعة في الحصااااااول على
ترقية في المنظمة
أعماال في منظمااة تعتبر مثاااليااة مقااارنااة
بالمنظمات التي عملت بها سابقا ً
أحصل على الترقيات بشكل أسرع مقارنة
بزمالئي
المحور ككل

المتوسط

النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

2.107

1.021

-7.577

0.000

42.133

4

قليلة

2.507

1.083

-3.946

0.000

50.133

2

قللية

3.200

1.027

1.687

0.096

64.000

1

متوسطة

2.307

0.930

-6.459

0.000

46.133

3

قليلة

2.530

0.829

-4.909

0.000

50.600
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قليلة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)3وهي (أعماال في منظمااة تعتبر مثاااليااة مقااارنااة بااالمنظمااات التي عملاات بهااا

ساابقا ً) ،وقد جاءت بوزن نسابي ( ،)%64.000وهي بدرجة موافقة (متوساطة) ،وتعزو الباحثة النتيجة إلى
تمتع رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة بسمعة جيدة مقارنة بالمنظمات األخرى العاملة في غزة.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)1وهي (أحصاااال على الترقيات في المنظمة بشااااكل سااااريع) ،وقد جاءت بوزن

نساااااابي ( ،)%42.133وهي بدرجة موافقة (قليلة) ،وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة التعيينات الجديدة ،وألن
الدراسة ضمت العاملين تحت بند العقود محدودة األجل ،الذين يرون بأن عقودهم تبقى ثابتة لفترة طويلة قد
تمتد لسااانوات ،مما يتسااابب في جمود وظيفي .وجاءت نتيجة الدراساااة مطابقة لنتائج دراساااة (الشاااهراني،
 )2013التي على الرغم من أن نتيجة تخطيط المساااار الوظيفي في المنظمة كان مرتفعاً ،إال أن بعد الترقية
كان من المعوقات التي تحول دون الوصاااااول إلى الدرجة األمثل من تخطيط المساااااار الوظيفي .واختلفت
نتيجة الدراسااة مع دراسااة (فتحي )2013 ،التي أشااارت إلى أن المنظمة محل الدراسااة تهتم بالترقية وتمنح
العاملين فرص عادلة للترقي.
•

مساااتوى الترقية في رئاساااة وكالة الغوث وتشاااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن

نساااااابي ( ،)%50.600وهو بدرجة موافقة (قليلة) .حيث جاءت في الترتيب الثالث ،وترى الباحثة بأن
مسااااتويات الترقية في رئاسااااة وكالة الغوث الدولية في غزة جاءت بهذه الدرجة المتدنية بساااابب قلة فرص
التطور الوظيفي والجمود الوظيفي التي يعاني منها موظفي رئاساااااااة وكالة الغوث الدولية في غزة نتيجة
قرار نقل إدارات الدوائر إلى كل من القدس والعاصاااااامة األردنية ،عمان .وتتفق نتيجة الدارسااااااة مع نتائج
دراساااة (عثمان وفتحي )2016 ،التي أشاااارت إلى نقص فرص الترقية ونقص التعيينات ،كما وتوافقت مع
نتائج دراسااة (وادي وماضااي ،)2007 ،التي أشااارت إلى أن أهم معوقات تطبيق تخطيط المسااار الوظيفي
هي االعتماد على األقدمية في الترقية للمناصااااب األعلى .وجاءت مناقضااااة لدراسااااة (طري )2016 ،التي
أشااااارت إلى أن اهتمام المنظمة بالترقي للعاملين لديها يزيد من اإلنتاجية على مسااااتوى الفرد وبالتالي على
مساااتوى المنظمة ككل ،وأن الترقية هي المكون األكثر تأثيرا ً في تخطيط المساااار الوظيفي ،كما واتفقت مع
دراسااة (الشااهراني )2013 ،التي أشااارت إلى أن اسااتجابات المبحوثين جاءت بدرجة منخفضااة على محور
الترقية.
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رابعاا :تحليل فقرات محور الحوافز:
جدول رقم ( :)5.10تحليل فقرات محور الحوافز
م

1

2
3

الفقرة
يزداد راتبي بشااااااكل سااااااريع في منظمتي

المتوسط

النحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

""T

قيمة
"Sig.
"

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

2.040

0.779

-10.676

0.000

40.800

2

قليلة

2.107

0.831

-9.306

0.000

42.133

1

قليلة

راتبي ازداد بسرعة أكبر مقارنة بزمالئي

2.027

0.885

-9.526

0.000

40.533

3

قليلة

المحور ككل

2.058

0.736

-11.087

0.000

41.156

الحالية
لادي احتماالياة كبيرة في الحصااااااول على
زيادة في الراتب في منظمتي الحالية

قليلة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)2وهي (لدي احت مالية كبيرة في الحصااااااول على زيادة في الراتب في منظمتي

الحالية) ،وقد جاءت بوزن نساااااابي ( ،)%42.133وهي بدرجة موافقة (قليلة) ،وتعزو الباحثة ذلك إلى
ارتباط زيادة الراتب بالترقية ،حيث يتبع نظام الحوافز المادية في رئاسااااة وكالة الغوث الدولية نظام التدرج
الوظيفي ،فكلما علت الدرجة الوظيفية ،زاد الراتب ،وبحسااب النتائج السااابقة ،فإن فرص الترقية في رئاسااة
وكالة الغوث الدولية جاءت بنتيجة منخفضة.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)3وهي (راتبي ازداد بسااااارعة أكبر مقارنة بزمالئي) ،وقد جاءت بوزن نسااااابي

( ،)%40.533وهي بدرجة موافقة (قليلة) ،وتعزو الباحثة ذلك أيضااااااا ً بساااااابب قلة فرص التطور والتقدم
الوظيفي داخل المنظمة بساااااابب قلة التعيينات الجديدة التي يرتبط بها زيادة الرواتب .وبحسااااااب دراسااااااة
) ، )Biswakarma, 2016فإن جل اهتمام الموظفين فيما يخص أبعاد المدخل التنظيمي للتطور الوظيفي هو
الحوافز ،لذا ترى الباحثة بأن على المنظمة زيادة االهتمام بوضااااع نظام حوافز فعال .كما وركزت دراسااااة
(مهدي )2011 ،على االرتباط اإليجابي ما بين الحوافز وتطوير المسار الوظيفي.
•

مسااتوى الحوافز في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن

نساااااابي ( ،)%41.156وهو بدرجة موافقة (قلي لة) .وجاء بعد الحوافز في المرتبة األخيرة؛ المرتبة (،)4
واقتصاارت الدراسااة على نظام الحوافز المادية (الرواتب واألجور) ،وجاءت نتائج الدراسااة مشااابهة لنتائج
دراسة (عثمان وفتحي )2016 ،التي أيضا ً أشارت إلى غياب الحوافز الفردية.
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نتائج السااااؤال الثاني ومناقشااااتها :ما واقع التأقلم التنظيمي في رئاسااااة وكالة الغوث وتشااااغيل الالجئين
الدولية (األونروا) في غزة؟
وتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار  Tللعينة الواحدة ،كما هو مبين في الجداول التالية:
جدول رقم ( :)5.11تحليل محاور التأقلم التنظيمي
م

المحور

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

1

الفهم

3.918

0.470

16.907

0.000

78.356

2

كبيرة

2

التدريب

2.996

0.911

-0.042

0.966

59.911

3

متوسطة

3

دعم الزمالء

3.995

0.432

19.920

0.000

79.893

1

كبيرة

4

اآلفاق المستقبلية

2.890

0.698

-1.365

0.176

57.800

4

متوسطة

التأقلم التنظيمي

3.557

0.438

11.006

0.000

71.141

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

واقع دعم الزمالء في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن

نساابي ( ،)%79.893وهو بدرجة موافقة (كبيرة) ،وجاء في المرتبة ( ،)1ويمكن أن تعزو الباحثة ذلك إلى
طول فترة خدمة العاملين في رئاسااااااة وكالة الغوث الدولية في المنظمة ،حيث أشااااااارت الدراسااااااة إلى أن
 %65.3من العاملين لديهم سااانوات خبرة تزيد عن  15عاما ً في المنظمة .وتدل نتائج الدراساااة إلى أن دعم
مجموعة العمل (الزمالء) هو أهم عامل لنجاح التأقلم التنظيمي ،واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (Korte,
 )2015التي أشارت إلى أن مجموعة العمل هي العنصر األساسي لنجاح التأقلم التنظيمي.
•

واقع الفهم في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن نساابي

( ،)%78.356وهو بدرجة موافقة (كبيرة) .حيث جاء في المرتبة ( ،)2وترجع الباحثة ذلك إلى طول فترة
خدمة العاملين في رئاساااة وكالة الغوث الدولية في وظائفهم ،حيث أظهرت نتائج الدراساااة إلى أن %65.3
من العاملين لديهم ساااااانوات خدمة تزيد عن  15عاماً .كما ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى كون الوظيفة
الحالية التي يشااااغلها العاملون في رئاسااااة وكالة الغوث الدولية تكساااابهم المعارف والمهارات الالزمة ألداء
الوظيفة ،بحسبما أشارت نتائج الدراسة في محور تطوير المهارات الوظيفية.
• واقع التدريب في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن
نسبي ( ،)%59.911وهو بدرجة موافقة (متوسطة) ،وجاء في المرتبة ( ،)3وجاءت نتائج الدراسة مطابقة
لنتائج دراسة (الحمصي )2014 ،التي أشارت إلى وجود مستوى تدريب متوسط .ويمكن أن تعزو الباحثة
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ذلك إلى غياب نظام تدريب واضاااح داخل المنظمة أو منصاااات تدريب إلكترونية أساااوة ً بالمنظمات الدولية
األخرى .واختلفت نتائج الدراسااااة مع دراسااااة (فتحي )2013 ،التي خلصاااات نتائجها إلى اهتمام المنظمة
بالتدريب للعاملين لديها لدرجة أنها تعده حقا ً من حقوق العاملين في المنظمة.
•

واقع اآلفاق المسااتقبلية في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء

بوزن نسااابي ( ،)%57.800وهو بدرجة موافقة (متوساااطة) ،وجاءت في المرتبة األخيرة ( ،)4وممكن أن
تعزو الباحثة ذلك إلى عدد من األسباب منها البيئة الخارجية ،وضم الدراسة للعاملين بنظام العقود المؤقتة،
كما ويمكن أن تعزو الباحثة ذلك إلى قرار رئاساااااااة وكالة الغوث الدولية بنقل إدارات الدوائر إلى كل من
رئاسة القدس ورئاسة وكالة الغوث الدولية في العاصمة األردنية عمان.
•

واقع التأقلم التنظيمي في رئاسااااة وكالة الغوث وتشااااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء

بوزن نساااااابي ( ،)%71.141وهو بدرجة موافقة (كبيرة) .وترى الباحثة أن النتيجة جاءت بدرجة موافقة
كبيرة بساابب طول ساانوات خدمة العاملين في رئاسااة وكالة الغوث الدولية ،مما تساابب بارتفاع درجة الفهم
لدى ال عاملين وارت فاع دعم الزمالء وتكون عال قات تنظيم ية وغير تنظيم ية بين ال عاملين .و جاءت ن تائج
الدراسة مغايرة لنتائج دراسة (بن غرابي وفروخي )2015 ،التي خلصت إلى أن المنظمة محل الدراسة ال
تعنى بأقلمة الموظفين لديها مما يعكس إح سا سا ً بعدم اهتمام المنظمة بالعاملين لديها مما أثر سلبا ً على تنمية
روح الفريق وأدى إلى عدم االستفادة من تجربة العاملين القدامى.
جدول رقم ( :)5.12تحليل فقرات محور الفهم
الفقرة

م

أعلم جياااداً كيف يتم إنجااااز األمور في

المتوسط

النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.867

0.600

12.503

0.000

77.333

4

كبيرة

4.173

0.578

17.572

0.000

83.467

1

كبيرة

3

يوجد هدف واضح جدا ً للمنظمة

4.120

0.697

13.922

0.000

82.400

2

كبيرة

4

يفهم جميع العاملين أهداف المنظمة

3.667

0.890

6.484

0.000

73.333

5

كبيرة

3.653

0.893

6.337

0.000

73.067

6

كبيرة

أعلم جيدا ً كيف تعمل المنظمة بشكل عام

4.027

0.519

17.125

0.000

80.533

3

كبيرة

المحور ككل

3.918

0.470

16.907

0.000

78.356

1

2

5
6

المنظمة
أعلم تماااماا ً مااا هي المهااام المطلوبااة مني
في المنظمة

أتلقى تعليمات من قبل مشااارفي في العمل
تساعدني في أداء عملي بشكل أفضل
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كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)2وهي (أعلم تماما ً ما هي المهام المطلوبة مني في المنظمة) ،وقد جاءت بوزن

نساااابي ( ،)%83.467وهي بدرجة موافقة (كبيرة) ،وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود لوائح تنظيمية ووصاااف
وظيفي كامل وواضح لكل وظيفة من وظائف رئاسة وكالة الغوث في غزة.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)5وهي (أتلقى تعليمات من قبل مشرفي في العمل تساعدني في أداء عملي بشكل

أفضاااااال) ،وقد جاءت بوزن نساااااابي ( ،)%73.067وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .وبرغم أنها جاءت كأدنى
فقرة ،إال أنها جاءت بدرجة موافقة كبيرة ،ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع درجة الفهم بشاااكل كبير
لدى العاملين مما ال يستوجب على العاملين تلقي مثل هذه التعليمات.
•

واقع الفهم في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن نسبي

( ،)%78.356وهو بدرجة موافقة (كبيرة) .وعزت الباحثة ذلك إلى طول ساااااانوات خدمة العاملين في
رئاسة وكالة الغوث الدولية ،حيث أشارت الدراسة إلى أن  %86.6من العاملين لديهم أكثر من  10سنوات
خدمة.
جدول رقم ( :)5.13تحليل فقرات محور التدريب
المتو
م

الفقرة

1

تقدم المنظمة تدريبا ً عمليا ً مهنيا ً ممتازا ً لي

ط
الحسابي

2
3

أحصااااال على تدريب في المنظمة يجعلني
قادرا ً على أداء عملي بشكل جيد جدا ً
تقااادم المنظماااة تااادريباااا ً كاااامالً لتطوير
المهارات الوظيفية للموظفين
المحور ككل

النحرا
ف

قيمة

قيمة

الوزن

المعيار

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

ي

3.093

0.989

0.817

0.416

61.867

1

متوسطة

3.093

1.016

0.796

0.429

61.867

1

متوسطة

2.800

1.040

-1.666

0.100

56.000

3

متوسطة

2.996

0.911

-0.042

0.966

59.911

متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)1وهي (ت قدم المنظ مة تدري با ً عمل يا ً مهن يا ً مم تازا ً لي) ،وفقرة رقم ( ،)2وهي

(أحصااال على تدريب في المنظمة يجعلني قادرا ً على أداء عملي بشاااكل جيد جدا ً) ،وقد جاءت بوزن نسااابي
( ،)%61.867وهي بدرجة موافقة (متوسااااطة) .وترى الباحثة أن تشااااابه نتائج الفقرة ( )1و( )2يعود إلى
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ارتباط التدريب العملي المهني بارتفاع األداء والقدرة على أداء العمل بشااكل جيد ،إال أن النتيجة المتوسااطة
ال تدل على اتفاق عال الدرجة من قبل الموظفين.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)3وهي (تقدم المنظمة تدريبا ً كامالً لتطوير المهارات الوظيفية للموظفين) ،وقد

جاءت بوزن نسبي ( ،)%56.000وهي بدرجة موافقة (متوسطة) .وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدلل على
غياب برنامج تدريبي متكامل يستهدف تطوير المهارات الوظيفية لدى العاملين.
•

واقع التدريب في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن

ن سبي ( ،)%59.911وهو بدرجة موافقة (متو سطة) ،وتوافقت نتائج الدرا سة مع نتائج درا سة (الحم صي،
 ،)2014التي أشارت أن مستوى التدريب في المديرية محل الدراسة جاء متوسطاً.
جدول رقم ( :)5.14تحليل فقرات محور دعم الزمالء
المتو
الفقرة

م

ط
الحسابي

1
2
3
4
5

يقدم زمالئي المساعدة واإلرشاد عادة ً
يساعدني الموظفون اآلخرون بعدة أشكال
في وظيفتي
يتقبلني معظم زمالئي في العمل كعضااااااو
في هذه المنظمة
أحظى بعالقااات جياادة مع العاااملين داخاال
المنظم
يساااعدني زمالئي بشااكل رائع في التكيف
داخل المنظمة
المحور ككل

النحرا
ف

قيمة

المعيار

""T

ي

قيمة
"Sig.
"

الوزن

الترتي

درجة

النسبي

ب

الموافقة

3.920

0.587

13.567

0.000

78.400

4

كبيرة

3.680

0.720

8.184

0.000

73.600

5

كبيرة

4.093

0.597

15.869

0.000

81.867

2

كبيرة

4.320

0.498

22.975

0.000

86.400

1

كبيرة جدا

3.960

0.603

13.794

0.000

79.200

3

كبيرة

3.995

0.432

19.920

0.000

79.893

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)4وهي (أحظى بعالقات جيدة مع العاملين داخل المنظمة) ،وقد جاءت بوزن

نساااااابي ( ،)%86.400وهي بدرجة موافقة (كبيرة جدا) ،وتعزو الباحثة ذلك إلى طول فترة خدمة العاملين
في المنظمة ،مما أدى إلى ظهور شااااااعور باالنتماء إلى المنظمة وبالتالي أثر على شااااااكل العالقات بين
الموظفين.
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•

أدنى فقرة رقم ( ،)2وهي (يسااااااعدني الموظفون اآلخرون بعدة أشاااااكال في وظيفتي) ،وقد جاءت

بوزن نسبي ( ،)%73.600وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .على الرغم من أن الفقرة جاءت بالترتيب األخير،
إال أن درجة الموافقة عالية ،مما يدلل على أن هناك مناخ تنظيمي جيد داخل المنظمة وعالقات تنظيمية
جيدة جدا ً بين العاملين ،إال أن المساااعدة جاءت في المرتبة األخيرة ألسااباب ممكن أن تعزى إلى طول فترة
الخدمة بين العاملين ،حيث أشارت الدراسة إلى أن  %86.6من العاملين لديهم أكثر من  10سنوات خدمة،
وممكن أن تعزى أيضا ً لرؤية العاملين بأنهم يتمتعون بدرجة عالية من الفهم لمتطلبات الوظيفة.
•

واقع دعم الزمالء في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء بوزن

نساااااابي ( ،)%79.893وهو بدرجة موافقة (كبيرة) ،وقد احتل المرتبة ( )1في أبعاد التأقلم التنظيمي ،مما
يدلل على وجود عالقات تنظيمية وغير تنظيمية جيدة جدا ً داخل المنظمة بين العاملين.
جدول رقم ( :)5.15تحليل فقرات محور اآلفاق المستقبلية
م

الفقرة

1

تقدم المنظمة فرص عدة للتطور الوظيفي

الموافقة

2.853

0.954

-1.331

0.187

57.067

2

متوسطة

2.747

0.887

-2.474

0.016

54.933

3

متوسطة

2.640

0.849

-3.674

0.000

52.800

4

متوسطة

3.320

0.791

3.503

0.001

66.400

1

متوسطة

2.890

0.698

-1.365

0.176

57.800

ط
الحسابي

2
3
4

تتيح المنظمة فرص التطور للجميع تقريبا ً
داخل المنظمة
أسااااااتطيع تنبؤ فرصااااااي في الترقية داخل
المنظمة
أتوقع أن يساااتمر توظيفي من قبل المنظمة
لعدة سنوات قادمة
المحور ككل

المعياري

""T

النسبي

الترتيب

المتو

النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

درجة

"Sig.
"

متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)4وهي (أتوقع أن يسااااااتمر توظيفي من قبل المنظمة لعدة ساااااانوات قادمة) ،وقد

جاءت بوزن نسااابي ( ،)%66.400وهي بدرجة موافقة (متوساااطة) .وترى الباحثة بأن هذه النتيجة جاءت
نتيجة ألن المساااح الشاااامل ضااام العاملين تحت بند العقود وأيضاااا ً ممكن أن تعزى النتيجة بسااابب قرار نقل
إدارات الدوائر المختلفة من ر ئاسااااااة وكالة الغوث في غزة إلى رئاساااااااتها في كل من القدس والعاصاااااامة
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األردنية عمان ،وأخيرا ً ترى الباحثة أن للعوامل الخارجية وحالة عدم التأكد من الممكن أن تؤثر على تنبؤ
الموظفين ببقائهم في المنظمة لفترة قادمة.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)3وهي (أسااااااتطيع تنبؤ فرصااااااي في الترقية داخل المنظمة) ،وقد جاءت بوزن

نساابي ( ،)%52.800وهي بدرجة موافقة (متوسااطة) ،وترى الباحثة بأن هذه النتيجة جاءت بساابب ارتباط
الفقرة بمحور الترقية الذي جاء في المرتبة ( ) 3ككل في تخطيط المساااااااار الوظيفي ،باإلضاااااااافة إلى قلة
التعيينات في رئاسااااااة وكالة الغوث الدولية التي أسااااااهمت في التأثير على رؤية الموظفين إلمكانية الترقي
داخل المنظمة.
•

واقع اآلفاق المسااتقبلية في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء

بوزن نسبي ( ،)%57.800وهو بدرجة موافقة (متوسطة).
نتائج السؤال الثالث ومناقشتها :ما مستوى الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
الدولية (األونروا) في غزة؟
وتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار  Tللعينة الواحدة ،كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5.16تحليل فقرات محور الحتراق الوظيفي
المتوسط
م

النحراف

قيمة

قيمة

الوزن

الفقرة

درجة
الترتيب

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الموافقة

1

أشعر باالستنزاف العاطفي من وظيفتي

3.333

1.004

2.874

0.005

66.667

3

متوسطة

2

أشعر بأني مستهلك في نهاية يوم العمل

3.627

0.997

5.444

0.000

72.533

2

كبيرة

2.987

1.145

-0.101

0.920

59.733

6

متوسطة

2.373

0.835

-6.503

0.000

47.467

31

قليلة

2.547

1.056

-3.716

0.000

50.933

9

قليلة

3

4
5

أشاااعر بالتعب عندما أساااتيقظ في الصاااباح ألواجه
يوم آخر في العمل
أشاااااعر بأنني أعامل بعض العمالء وكأنهم أشاااااياء
مادية
العمل مع الناس طوال اليوم هو مصدر قلق لي
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المتوسط
م

الفقرة

6

أشعر باالحتراق من وظيفتي

النحراف

قيمة

قيمة

درجة

الوزن
الترتيب

الحسابي

المعياري

""T

""Sig.

النسبي

الموافقة

3.093

1.029

0.786

0.435

61.867

4

متوسطة

2.253

1.001

-6.458

0.000

45.067

61

قليلة

2.493

1.143

-3.838

0.000

49.867

21

قليلة

9

أشعر بأني نشيط للغاية*

2.347

0.893

-6.337

0.000

46.933

41

قليلة

10

أشعر باإلحباط من وظيفتي

2.893

1.214

-0.761

0.449

57.867

8

متوسطة

11

أشعر بأنني أعمل بجهد كبير في وظيفتي

3.707

0.818

7.479

0.000

74.133

1

كبيرة

12

أشعر بعدم االهتمام بما يجري مع بعض العمالء

2.547

0.963

-4.078

0.000

50.933

10

قليلة

13

يزيد العمل مع الناس مباشرة من الضغوط علي

3.027

1.039

0.222

0.825

60.533

5

متوسطة

14

أشعر بالسعادة بعد عملي مع العمالء عن قرب*

2.267

0.811

-7.831

0.000

45.333

51

قليلة

15

أشعر بأن صبري بدأ بالنفاد

2.933

1.031

-0.560

0.577

58.667

7

متوسطة

2.520

0.891

-4.667

0.000

50.400

11

قليلة

2.637

0.444

-7.087

0.000

52.739

7

8

16

أصااابحت متبلد الشاااعور تجاه اآلخرين منذ تعييني
في الوظيفة
أشااااااعر بأن هذه الوظيفة تقسااااااي مشاااااااعري تجاه
اآلخرين

أشااااااعر باااأن العمالء يلومونني على بعض من
مشاكلهم
المحور ككل

وتبين من الجدول السابق أن:
•

أعلى فقرة رقم ( ،)11وهي (أشاااعر بأنني أعمل بجهد كبير في وظيفتي) ،وقد جاءت بوزن نسااابي

( ،)%74.133وهي بدرجة موافقة (كبيرة) .وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد تعزى إلى عدد من األسباب،
منها قلة التعيينات الجديدة مما يضاااااايف أعباء أكبر على الموظفين الحاليين ،كما أن للعوامل الخارجية دور
كبير في إضافة األعباء اإلضافية للعاملين .وجاءت نتيجة الدرا سة مشابهة لنتيجة دراسة (عمرو وآخرين،
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متوسطة

 ،) 2014التي تم تطبيقها على العاملين في بنوك مدينة الخليل ،حيث أشاااااارت أن اإلجهاد البدني هو ظاهرة
االحتراق الوظيفي هي األكثر انتشارا ً وظهورا ً في البنوك.
•

أدنى فقرة رقم ( ،)7وهي (أصااااابحت متبلد الشاااااعور تجاه اآلخرين منذ تعييني في الوظيفة ) ،وقد

جاءت بوزن نساابي ( ،)%45.067وهي بدرجة موافقة (قليلة) ،وترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت بساابب
انتماء الموظفين العاملين في رئاسااااة وكالة الغوث لمنظمتهم ،وارتفاع درجة التأقلم التنظيمي لدى العاملين.
وجاءت نتيجة الدراسااة مطابقة لنتائج دراسااة (حجاج )2012 ،التي أظهرت ارتفاع االحتراق الوظيفي لدى
العاملين في مستشفى الشفاء بغزة على أبعاده الثالثة ،إال أنه شهد تدنيا ً عند بعد تبلد الشعور تجاه اآلخرين.
•

مدى الحتراق الوظيفي في رئا سة وكالة الغوث وت شغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء

بوزن نساابي ( ،)%52.739وهو بدرجة موافقة (متوسااطة) .وهذه النتيجة تأتي تأكيدا ً لما ورد في التقارير
الساااانوية للمفوض العام لوكالة الغوث الدولية في األعوام ( .)2010 ،2006 ،2005وترى الباحثة أن هذه
ى متوسااطا ً في
ى عا ٍل في محورين بينما سااجل مسااتو ً
النتيجة تأتي بشااكل عا ٍل ،حيث سااجل االحتراق مسااتو ً
( )6محاور ،مما يظهر ارتفاع معدل االحتراق الوظيفي في رئاساااااة وكالة الغوث ،وأن المشاااااكلة متواجدة.
وجاءت النتيجة مشااابهة لنتيجة دراسااة (أبو مسااعود )2010 ،التي قامت بدراسااة ظاهرة االحتراق الوظيفي
لدى اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم في غزة ،حيث أشاااااااارت الدراساااااااة إلى وجود ظاهرة
االحتراق الوظيفي بشكل متوسط.
ثالثاا :اختبار فرضيات الدراسة:
نتائج السؤال الرابع ومناقشتها :ما العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي ومستوى الحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
يوجد عالقة ذات داللة إحصاااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين تخطيط المساااااااار الوظيفي وبين
االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
الختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األولى):
الفرضية الصفرية  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
الفرضية البديلة  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
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إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة  α≤0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقل من
مستوى الداللة  α≤0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
جدول ( )5.17نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد بين تخطيط المسار الوظيفي وبين الحتراق الوظيفي
المتغير

)(R

)(R²

F

 DFدرجات

Sig.

التابع

االرتباط

معامل

المحسوبة

الحرية

مستوى

التحديد

 ßمعامل االنحدار

T

Sig.

المحسوبة

مستوى

الداللة
االنحدار

2

البواقي

72

الداللة
المقدار

4.202

15.95

0.000

الثابت

االحتراق
الوظيفي

-0.577

0.333

0.000

17.95

وضع

0.248-

2.772-

0.007

أهداف
للتقدم
الوظيفي
الترقية

0.227-

2.640-

0.010

يبين جدول رقم ( )5.17أن معامل االرتباط يساوي  ، 0.577-وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية متوسطة
بين تخطيط المسار الوظيفي وبين الحتراق الوظيفي.
وترى الباحثة أن هذا االرتباط العكسي ناجم عن الدور المهم الذي تقوم به عملية تخطيط المسار الوظيفي من
قبل المنظمة على الحد من انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي في أروقة المنظمة ،ويوضح أهمية تبني المنظمة
لعملية تخطيط مسار وظيفي واضحة وممنهجة للعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية (األونروا) .حيث أن
تبني المنظمة لتخطيط المسار الوظيفي يشعر الموظف بأن المنظمة تعنى بموظفيها ،وبتقدمهم الوظيفي سواء
بشكل أفقي أو عمودي ،مما يزيد من والء الموظف للمنظمة ،وانتمائه بالتالي للمنظمة ،وأيضا ً يزيد من إنتاجية
الموظف على المستوى الفردي مما بالتالي يزيد من إنتاجية المنظمة ككل .ويمكن أن تعزو الباحثة هذه النتيجة
أيضا ً لما لسياسة تخطيط المسار الوظيفي من انعكاسات إيجابية على الموظف ،حيث تدفع العاملين للبقاء على
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االطالع بكل جديد مما يجعلهم على دراية بأحدث المعلومات والمعارف والمهارات التي من شأنها أن تعزز
شعور الموظف باألهمية مما يحد بالتالي من احتمالية ظهور أعراض االحتراق الوظيفي .وجاءت نتائج
الدراسة مشابهة لنتائج دراسة ) (Samadi et al, 2013التي أظهرت أن ثبات المسار الوظيفي لمدة زمنية
تزيد عن ثالثة سنوات تتناسب طرديا ً مع االحتراق الوظيفي.
 للوقوف على مستوى تأثيرأبعاد تخطيط المسار الوظيفي (وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،تطوير المهاراتالوظيفية ،الترقية ،الحوافز) وبين االحتراق الوظيفي ،استخدمت الباحثة اختبار االنحدار المتعدد ويمكن
استنتاج ما يلي:
 يبين نموذج االنحدار النهائي ان االحتراق الوظيفي وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهريةوذات داللة إحصائية بالمتغير (وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،الترقية).
 ت م استبعاد المتغيرات ( تطوير المهارات الوظيفية ،الحوافز) من النموذج لعدم وجود ثاتير لها علىالمتغير التابع (االحتراق الوظيفي).
 أظهرت نتائج التحليل معامل التحديد المعدل  0.333و هذا يعني ان  %33.3من التغير في االحتراقالو ظيفي يعود الى ثأتير المتغيرات المستقلة (وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،الترقية) والباقي %66.7
يعود لعوامل أخرى تؤثر على المتغير التابع في االحتراق الوظيفي.
معادلة التأثير :
االحتراق الوظيفي =( 0.248 - 4.202وضع أهداف للتقدم الوظيفي) – ( 0.227الترقية)
في حالة تثبيت قيمة (الترقية) وعند زيادة (وضع أهداف للتقدم الوظيفي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى
نقص المتغير التابع (االحتراق الوظيفي) بمقدار (.)0.248
في حالة تثبيت قيمة (التأثير) وعند زيادة (الترقية) بمقدار وحدة واحدة يودي الى نقص المتغير التابع
(االحتراق الوظيفي) بمقدار (.)0.227
ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد عالقة ذات داللة إح صائية عند م ستوى الداللة ( )α≤0.05بين و ضع أهداف للتقدم الوظيفي وبين
االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
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جدول ( )5.18معامل الرتباط بين وضع أهداف للتقدم الوظيفي وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين وضاااع
أهااداف للتقاادم الوظيفي وبين االحتراق الوظيفي في رئاااساااااااة وكااالااة الغوث

0.518 -

0.000

وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.18أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.518وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية متوسطة ذات داللة إحصائية
بين وضع أهداف للتقدم الوظيفي وبين االحتراق الوظيفي.
وترى الباحثة أن وضع أهداف للتقدم الوظيفي على أن تكون واضحة ،قابلة للتحقيق ،قابلة للقياس بشكل
زمني وكمي ،كما ومتصلة بالواقع التنظيمي والوظيفي للعاملين من شأنها أن تقلل أو تحد من ظاهرة االحتراق
الوظيفي ،وعلى هذه األهداف أن توضع بشكل مشترك من قبل العاملين والمنظمة معا ً باالشتراك مع المشرف
المباشر ،حتى تكون عملية تعاونية تعود بالنفع على الجميع .وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة (البيوك،
 )2015التي أشارت إلى أن استراتيجية المسار الوظيفي ،من خالل بناء الهوية المهنية ترتبط عكسيا ً
باالحتراق الوظيفي.
 .2يوجد عالقة ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين تطوير المهارات الوظيفية وبين
االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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جدول ( )5.19معامل الرتباط بين تطوير المهارات الوظيفية وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين تطوير
المهارات الوظيفية وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل

0.330 -

0.000

الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.19أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.330وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية متوسطة ذات داللة إحصائية
بين تطوير المهارات الوظيفية وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة.
وترى الباحثة أن وضع وتطبيق خطة لتطوير المهارات الوظيفية للعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية
من شأنها أن تقلل أو تحد من ظاهرة االحتراق الوظيفي ،ويمكن أن تعزو الباحثة ذلك لعدة أسباب منها شعور
الموظف بأهميته لدى المنظمة ،كما وتبعد انتباه الموظف عن المشاكل اليومية والضغوطات اليومية التي
يتعرض لها العاملين في المنظمة نتيجة تكدس األعباء الوظيفية ،مما يحسن من مزاج الموظف بشكل عام،
وأيضا ً ترى الباحثة أن إشراك الموظف في وضع خطط لتطوير مهاراته مرتبطة بأهداف وظيفية وجداول
زمنية من شأنها أن تكسب الموظف مهارات جديدة تسد فجوات العجز التي يعاني منها الموظف أثناء أداء
مهامه الوظيفية ،والتي من شأنها أيضا ً أن تحد من ظاهرة االحتراق الوظيفي  .بحسب ما أكدت دراسة
(البيوك.)2015 ،
 .3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين الترقية وبين االحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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جدول ( )5.20معامل الرتباط بين الترقية وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

الفرضية

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الترقية
وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية

0.511 -

0.000

(األونروا) في غزة..
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.20أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.511وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية متوسطة ذات داللة إحصائية
بين الترقية وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.

وترى الباحثة أن العالقة العكسية بين الترقية واالحتراق الوظيفي تدلل على أهمية تبني المنظمة لسياسة
واضحة فيما يخص الترقية ،حيث على عملية الترقية أن تكون عملية تتسم بالشفافية والمصداقية ،وتبنى على
أسس الكفاءة واألحقية ،وليس على أساس األقدمية ،وترى الباحثة أن هذه العالقة العكسية ممكن أن تعزى
لما للترقية من آثار إيجابية على العاملين بشكل شخصي ،وإن لم ترتبط بعائد مادي ،حيث أن الترقية تعزز
من شعور الموظف باالهتمام والتقدير من قبل المنظمة ،كما ويمكن أن تترجم كمكافأة على الجهود التي يبذلها
الموظف .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) (Cook, 2006التي أشارت إلى وجود عالقة عكسية ما بين الترقية
واالحتراق الوظيفي على بعد اإلجهاد النفسي ،واتفقت مع دراسة (حجاج )2012 ،التي أشارت لوجود عالقة
عكسية ما بين التعزيز اإليجابي بجميع أشكاله (الرواتب والترقيات والعالوات) واالحتراق الوظيفي .كما
وتتفق رؤية الباحثة مع توصيات دراسة (أبو مسعود )2010 ،التي أوصت باتباع معايير واضحة للترقية
لإلسهام في التقليل والحد من ظاهرة االحتراق الوظيفي.
 .4يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الحوافز وبين االحتراق الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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جدول ( )5.21معامل الرتباط بين الحوافز وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

الفرضية

يوجد عالقة ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الحوافز
وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية

0.366 -

0.000

(األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.20أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.366وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية متوسطة ذات داللة إحصائية
بين الحوافز وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وترى الباحثة أن هذا االرتباط العكسي يدل على أهمية الحوافز (في شقها المادي في هذه الدراسة) في الحد
والتقليل من انتشااااار ظاهرة االحتراق الوظيفي ،وترجع الباحثة هذا االرتباط العكسااااي لما للحوافز من دور
هام في شحذ همم العاملين ونشر روح التنافس اإليجابي ،وإحساس العاملين بأن هناك عائد ملموس في حال
بذل أي جهد إضااااافي من قبلهم ،مما يبعد عنهم الشااااعور بالفتور والتعب بعد فترة من أداء نفس الوظيفة في
نفس المحيط .وترى الباحثة أيضاا ً أن الحوافز لها أهمية في إشاعار الموظف بأن المنظمة تهتم بما يبذله من
ج هد أو عطاء ت جاه المنظمة ،ح يث يضااااااع الموظف ال حافز ك هدف م ما يح ثه على زيادة اإلن تاج ية على
المساااتوى الفردي مما يحسااان من إنتاجية المنظمة ككل .واتفقت نتائج الدراساااة مع توصااايات دراساااة (أبو
مسااااعود )2010 ،التي أوصاااات بأهمية تبني وزارة التربية والتعليم العالي في غزة لنظام حوافز كجزء من
التعزيز اإليجابي.
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نتائج السؤال الخامس ومناقشته :ما العالقة بين مستوى تخطيط المسار الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين تخطيط المسار الوظيفي وبين التأقلم
التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
الختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية الثانية):
الفرضية الصفرية  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
الفرضية البديلة  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة  α≤0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقل من
مستوى الداللة  α≤0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
يبين جدول رقم ( )5.18أن معامل االرتباط يساوي  ، 0.622وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين تخطيط
المسار الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي.
ترى الباحثة أن هذا االرتباط اإليجابي يدل على ارتباط المتغيرين :تخطيط المسار الوظيفي والتأقلم التنظيمي،
وأن هناك عالقة إيجابية بين تخطيط المسار الوظيفي والتأقلم التنظيمي ،حيث يساهم تخطيط المسار الوظيفي
في رفع درجة التأقلم لدى العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة .وقد جاءت هذه النتيجة موافقة
لنتيجة دراسة ( ،)Rbu et al, 2014التي أكدت على أهمية العالقات االجتماعية (دعم الزمالء) داخل المنظمة
في تطوير المسار الوظيفي .بينما جاءت دراسة (الحمصي )2016 ،لتؤكد على أهمية التدريب في تطوير
المسار الوظيفي ،بينما تناولت دراسة ) (Yean & Yehya, 2014لتؤكد على ارتباط الفهم (الدراية بالمقدرات
والبيئة المحيطة) بعالقة إيجابية باستراتيجية المسار الوظيفي .وأشارت دراسة (صالح )2012 ،إلى وجود
ارتباط إيجابي متوسط ما بين ممارسات التدريب الوظيفي وتطوير المسار الوظيفي ،وعزا عدم ارتفاع قوة
االرتباط إلى ضعف حضور الممارسات والخدمات التي تعزز التطوير الوظيفي.
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 للوقوف على مستوى تأثير ابعاد تخطيط المسار الوظيفي (وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،تطوير المهاراتالوظيفية ،الترقية ،الحوافز) على التأقلم التنظيمي  ،استخدمت الباحثة اختبار االنحدار المتعدد ويمكن
استنتاج ما يلي:
 يبين نموذج االنحدار النهائي ان االحتراق الوظيفي وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهريةوذات داللة إحصائية بالمتغير (وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،الترقية).
 ت م استبعاد المتغيرات ( تطوير المهارات الوظيفية ،الحوافز) من النموذج لعدم وجود تأثير لها علىالمتغير التابع (التأقلم التنظيمي).
 أظهرت نتائج التحليل معامل التحديد المعدل  0.387و هذا يعني ان  %38.7من التغير في التأقلمالتنظيمي يعود الى ثأتير المتغير المستقل (وضع أهداف للتقدم الوظيفي ،الترقية) والباقي  %61.3يعود
لعوامل أخرى تؤثر على المتغير التابع في التأقلم التنظيمي.
جدول ( )5.22نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد بين تخطيط المسار الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي
المتغير

)(R

)(R²

F

 DFدرجات

Sig.

التابع

االرتباط

معامل

المحسوبة

الحرية

مستوى

التحديد

 ßمعامل االنحدار

T

Sig.

المحسوبة

مستوى

الداللة
االنحدار 2

الداللة
المقدار

2.374

12.82

0.000

الثابت
البواقي

التأقلم
التنظيمي

0.622

0.387

72
0.000

22.7

وضع

0.230

3.661

0.000

أهداف
للتقدم
الوظيفي
الترقية
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0.145

2.400

0.019

معادلة التأثير :
التأقلم التنظيمي =( 0.230 + 2.374وضع أهداف للتقدم الوظيفي) ( 0.145 +الترقية)
في حالة تثبيت قيمة (الترقية) وعند زيادة (وضع أهداف للتقدم الوظيفي) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة
المتغير التابع (التأقلم التنظيمي) بمقدار (.)0.230
في حالة تثبيت قيمة (التأثير) وعند زيادة (الترقية) بمقدار وحدة واحدة يودي الى زيادة المتغير التابع (التأقلم
التنظيمي) بمقدار (.)0.145
ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين وضع أهداف للتقدم الوظيفي وبين
التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.23معامل الرتباط بين وضع أهداف للتقدم الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين وضاااع
أهداف للتقدم الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل

0.581

0.000

الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.23أن معامل االرتباط يساوي  ،0.581وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة متوسطة ذات داللة إحصائية بين وضع
أهداف للتقدم الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في
غزة.
وترى الباحثة أن االرتباط اإليجابي ما بين وضع أهداف التقدم الوظيفي والتأقلم التنظيمي تنطبق في حالة
وضع األهداف للتقدم الوظيفي بشكل صحيح وفعال ،بحيث تكون األهداف واضحة ،قابلة للقياس ،وواقعية،
وقابلة للتطبيق ومتصلة بأهداف الموظف والمنظمة بحد سواء ،كما ويساهم في وضع هذه األهداف كل من
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الموظف والمنظمة متمثلة بدائرة الموارد البشرية والمسئول المباشر من شأنها أن ترفع من درجة التأقلم
التنظيمي لدى االفراد العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية.

 .2يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين تطوير المهارات الوظيفية وبين التأقلم
التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.24معامل الرتباط بين تطوير المهارات الوظيفية وبين التأقلم التنظيمي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين تطوير
المهارات الوظيفية وبين التأقلم التنظيمي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل

0.508

0.000

الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.24أن معامل االرتباط يساوي  ،0.508وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة متوسطة ذات داللة إحصائية بين
تطوير المهارات الوظيفية وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا)
في غزة.
وترى الباحثة بأن هذا االرتباط اإليجابي بين تطوير المهارات الوظيفية والتأقلم التنظيمي يدل على أهمية
تطوير مهارات وظيفية للعاملين لدى رئاسة وكالة الغوث الدولية ،حيث أن أحد جوانب تطوير المهارات
الوظيفية يتم من خالل التدريب ،والذي يعد أيضا ً أحد مداخل التأقلم التنظيمي لدى العاملين في المنظمة.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) (chatman, 1991التي أشارت إلى االرتباط اإليجابي بين تطوير
المهارات الوظيفية من خالل التدريب والتأقلم التنظيمي.
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 .3يوجد عالقة ذات داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الترقية وبين التأقلم التنظيمي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.25معامل الرتباط بين الترقية وبين التأقلم التنظيمي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الترقية
وبين التأقلم التنظيمي في رئاساااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية

0.523

0.000

(األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.25أن معامل االرتباط يساوي  ،0.508وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة متوسطة ذات داللة إحصائية بين
الترقية وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وترى الباحثة أن االرتباط اإليجابي بين الترقية والتأقلم التنظيمي تأتي من أهمية الترقية في تنمية
اإلحساس الفردي لدى الموظف بأهميته للمنظمة ،وباعتراف المنظمة بجهوده ،مما يزيد من إحساس
الموظف باالهتمام من قبل المنظمة ،وبالتالي يشعر باالنتماء للمنظمة ،ويتجه إلى تعلم قيمها وتبني
اتجاهاتها .وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة ) (Gao, 2011التي أشارت إلى أن الترقية إلى جانب
فرص التوظيف مرتبطة عكسيا ً مع اتجاه الموظفين نحو ترك الوظيفة  ،turnoverوهي النتيجة المعاكسة
للتأقلم التنظيمي.
 .4يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين الحوافز وبين التأقلم التنظيمي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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جدول ( )5.26معامل الرتباط بين الحوافز وبين التأقلم التنظيمي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الحوافز
وبين التأقلم التنظيمي في رئاساااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية

0.203

0.081

(األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.26أن معامل االرتباط يساوي  ،0.203وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.081
وهي اكبر من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز
وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وبالتالي تستبدل الفرضية الصفرية بالفرضية البديلة :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) α≤0.05بين الحوافز وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا)
في غزة.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة يمكن أن تعزى إلى تركيز العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة
على تكوين آفاق مستقبلية لضمان تأقلم تنظيمي سليم داخل المنظمة ،بحيث تتضمن هذه اآلفاق المستقبلية
تطورا ً وظيفيا ً عوضا ً عن تقديم حوافز مادية .وقد اختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة ) (Gao, 2011التي
استنتجت وجود عالقة عكسية ما بين الحوافز والرغبة بترك المنظمة  ،turnoverوالتي تعد النتيجة المعاكسة
للتأقلم التنظيمي.
نتائج السؤال الساد

ومناقشتها :ما العالقة بين مستوى الحتراق الوظيفي و التأقلم التنظيمي في رئاسة

وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
يوجد عالقة ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ( )α≤0.05بين االحتراق الوظيفي والتأقلم التنظيمي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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الختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية الثالثة):
الفرضية الصفرية  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
الفرضية البديلة  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة  α≤0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقل من
مستوى الداللة  α≤0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
جدول ( )5.27نتائج اختبار تحليل النحدار المتعدد بين تخطيط المسار الوظيفي وبين الحتراق الوظيفي
المتغير

)(R

)(R²

F

 DFدرجات

Sig.

التابع

االرتباط

معامل

المحسوبة

الحرية

مستوى

التحديد

الوظيفي

المحسوبة

مستوى

الداللة
االنحدار 1

االحتراق

 ßمعامل االنحدار

T

Sig.
الداللة

المقدار

4.050

15.989

0.000

الثابت
البواقي
0.526-

0.276

73
0.000

27.89

اآلفاق

0.450-

5.281-

0.000

المستقبلية

يبين جدول رقم ( )5.27أن معامل االرتباط يساوي  ، 0.526-وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.00
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين التأقلم
التنظيمي وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
وترى الباحثة أن االرتباط السلبي بين التأقلم التنظيمي واالحتراق الوظيفي ناجم عن إسهام عملية التأقلم في
الحد من انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي .وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (البيوك )2015 ،التي أشارت
إلى وجود عالقة عكسية ما بين االحتراق الوظيفي والتأقلم التنظيمي.
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 للوقوف على مستوى تأثير ابعاد التأقلم التنظيمي (الفهم  ،التدريب ،دعم الزمالء ،اآلفاق المستقبلية) وبيناالحتراق الوظيفي  ،استخدمت الباحثة اختبار االنحدار المتعدد ويمكن استنتاج ما يلي:
 يبين نموذج االنحدار النهائي ان االحتراق الوظيفي وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهريةوذات داللة إحصائية بالمتغير (اآلفاق المستقبلية).
 تم استبعاد المتغيرات (الفهم  ،التدريب ،دعم الزمالء) من النموذج لعدم وجود ثأتير لها على المتغيرالتابع (االحتراق الوظيفي).
 أظهرت نتائج التحليل معامل التحديد المعدل  0.276و هذا يعني ان  %27.6من التغير في االحتراقالوظيفي يعود الى ثأتير المتغير المستقل (اآلفاق المستقبلية) والباقي  %72.4يعود لعوامل أخرى تؤثر
على المتغير التابع في االحتراق الوظيفي.

معادلة التأثير :
االحتراق الوظيفي =( 0.450 -4.050اآلفاق المستقبلية)
عند زيادة (اآلفاق المستقبلية) بمقدار وحدة واحدة يودي الى نقص المتغير التابع (االحتراق الوظيفي) بمقدار (.)0.450

ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين الفهم وبين االحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.28معامل الرتباط بين الفهم وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

الفرضية

يوجد عالقة ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين الفهم
وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05
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0.217-

0.061

يبين جدول رقم ( )5.28أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.217وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.061
وهي اكبر من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الفهم وبين
االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وبالتالي تستبدل الفرضية الصفرية بالفرضية البديلة وهي :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α≤0.05بين الفهم وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت بسبب قضاء غالبية العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية لفترة خدمة
تزيد عن العشر سنوات داخل المنظمة ،حيث أشارت الدراسة إلى أن  %86.6من العاملين لديهم أكثر من 10
سنوات خدمة ،مما يجعل الفهم لطبيعة المنظمة وللمهام الوظيفية المطلوبة من العاملين ألداء أعمالهم يسقط من
اعتبارات العاملين ،فال يعود لفهم المنظمة أو للمهام الوظيفية تأثيرا ً على إمكانية حدوث أحد أعراض االحتراق
الوظيفي .وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة ) (Fernet et al, 2003ودراسة ) (Cook, 2006التي
أشارت إلى أن متطلبات العمل ،ومنها غموض الدور ترتبط إيجابيا ً مع االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة.
 .2يوجد عالقة ذات داللة إحصاائية عند مساتوى الداللة ( )α≤0.05بين التدريب وبين االحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.29معامل الرتباط بين التدريب وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إح صائية عند م ستوى الداللة ( )α≤0.05بين التدريب
وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

144

-0.323

0.005

يبين جدول رقم ( )5.29أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.323وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.005
وهي اقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين التدريب
وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وترى الباحثة بأن االرتباط الساااااالبي بين التدريب واالحتراق الوظيفي يعود لعدد من األسااااااباب أهمها التأثير
اإليجابي للتدريب على الموظف ،سواء على ال صعيد المهني أو على ال صعيد النفسي ،بحيث يشعر العامل أو
الموظف باألهمية ورغبة المنظمة باالستثمار فيه ،كما وتساهم عملية التدريب في تحفيز الموظفين ،وإكسابهم
مهارات ومعارف تساااهم في تجديد ما في حصاايلتهم من معلومات وبالتالي رفع إنتاجيتهم ،كل هذه اإليجابيات
تسهم في إبعاد االحتراق الوظيفي عن العاملين ،بحيث يحسن التدريب من نفسية العاملين ،وتكسبهم المهارات
الالزمة ألداء المهام ،كما وتساااااعد في كساااار روتين العمل اليومي ،حيث يخرج الموظف من محيطه المعتاد
إلى قاعات تدريب خارج أسوار المكتب مما يساهم بشكل إيجابي في نفسية الموظف بشكل عام .وقد اختلفت
نتائج الدراسااااة مع دراسااااة ) (Cook, 2006التي أشااااارت لعدم وجود عالقة ما بين التدريب وبين االحتراق
الوظيفي بأبعاده الثالثة.
 .3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين دعم الزمالء وبين االحتراق الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.30معامل الرتباط بين دعم الزمالء وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين دعم
الزمالء وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااااة وكالة الغوث وتشااااغيل الالجئين

-0.331

0.004

الدولية (األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.30أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.331وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.004
وهي اقل من مساااتوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكساااية ذات داللة إحصاااائية بين دعم
الزمالء وبين االحتراق الوظيفي في رئاساااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وجاءت هذه النتيجة مشاااابهة لدراساااة ) ،(Yean & Yehya, 2014التي خلصااات إلى أن العالقة بين الدعم
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االجتماعي من قبل زمالء العمل وما بين الرضااااا الوظيفي (والذي يعد مقابالً لالحتراق الوظيفي) ،هي عالقة
إيجابية ،مما يعني أن العالقة ما بين دعم الزمالء واالحتراق الوظيفي هي عالقة عكسية .كما وتشابهت نتيجة
الدراسااة مع دراسااة (حجاج )2012 ،التي خلصاات إلى أن شااح المساااندة االجتماعية في بيئة العمل لها تأثير
طردي على االحتراق الوظيفي .كما وتطابقت نتائج الدراسااة مع دراسااة (أبو مسااعود )2010 ،التي خلصاات
إلى وجود عالقة طردية بين انعدام العالقات االجتماعية واالحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة.
ترى الباحثة بأن هذا االرتباط الساااااالبي بين دعم الزمالء وبين االحتراق الوظيفي يدل على أهمية العالقات
التنظيمية وغير التنظيمية الساليمة والفعالة في الحد من ظاهرة انتشاار االحتراق الوظيفي ،حيث يسااهم وجود
الدعم النف سي والمهني من قبل الزمالء والرؤساء في العمل في تحسين نفسية العاملين ،وخلق جو مريح داخل
المنظمة ،مما يبعد االحتراق الوظيفي بأشااكاله المختلفة .واتفقت هذه النتيجة مع دراسااة (حجاج )2012 ،التي
أ شارت لوجود عالقة عكسية ما بين المساندة االجتماعية في مكان العمل واالحتراق النفسي .كما واتفقت مع
نتائج (أبو مسعود )2010 ،التي بينت أن العالقات االجتماعية بين الزمالء تقلل من درجة االحتراق الوظيفي.
 .4يوجد عالقة ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين اآلفاق المساااااتقبلية وبين االحتراق
الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
جدول ( )5.31معامل الرتباط بين اآلفاق المستقبلية وبين الحتراق الوظيفي
معامل بيرسون

القيمة الحتمالية

الفرضية
لالرتباط

)(Sig.

يوجد عالقة ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين اآلفاق
المسااتقبلية وبين االحتراق الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين

-0.526

0.004

الدولية (األونروا) في غزة.
* االرتباط دال إحصائيا ً عند مستوي داللة .α≥0.05

يبين جدول رقم ( )5.31أن معامل االرتباط يساوي –  ،0.526وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000
وهي اقل من مسااتوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة عكسااية ذات داللة إحصااائية بين اآلفاق
المستقبلية وبين االحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
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وترى الباحثة بأن هذا االرتباط السلبي ما بين اآلفاق المستقبلية واالحتراق الوظيفي يبين أهمية رسم المنظمة
ألفق وظيفي إيجابي واضااااااح للعاملين لديها ،سااااااواء من خالل تقديم فرص للتطور الوظيفي أو تقديم األمان
الوظيفي للعاملين ،أو حتى من خالل تبني سياسة ترقية واضحة المعالم لدى جميع العاملين ،حيث تسهم اتخاذ
هكذا خطوات في الحد من انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي.
نتائج السؤال السابع ومناقشتها :ما العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي والحتراق الوظيفي في ظل وجود
المتغير الوسيط التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
يوجد عالقة ذات داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ( )α≤0.05بين تخطيط المسااااااار الوظيفي وبين
االحتراق الوظيفي في ظل وجود المتغير الوساااااايط التأقلم التنظيمي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل
الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
الختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية الرابعة):
الفرضية الصفرية  :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
الفرضية البديلة  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى الداللة  α≤0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية الصفرية وبالتالي
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقل من
مستوى الداللة  α≤0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
الختبار هذه الفرضية تم االستعانة بتحليل المسار  Path Analysisباستخدام برنامج Amos Ver .21
المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSوذلك للتحقق من وجود الدور الوسيط للتأقلم
التنظيمي بين كل من تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي.
فرضية الوسيط في هذه الدراسة تم اختبارها عن طريق تطبيق تحليل االنحدار بطريقة & (Baron
 )Kenny, 1986والتي تستخدم بشكل مكثف في أبحاث علم النفس التنظيمي ( .)Kuvaas, 2009وبحسب
هذه الطريقة ،يجب أن تستوفى ثالثة شروط ليتحقق وجود الوسيط .أوالً ،على المتغير المستقل (تخطيط
المسار الوظيفي) أن يرتبط بشكل كبير بالمتغير الوسيط (التأقلم التنظيمي) .ثانياً ،على العالقات المباشرة ما
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بين المتغير المستقل (تخطيط المسار الوظيفي) ،والمتغير التابع (االحتراق الوظيفي) أن تكون كبيرة .إذا
ما تحقق الشرطين السابقين ،وكانت العالقات كبيرة أو قوية في العالقات آنفة الذكر ،فإنه يتم إدخال المتغير
الوسيط (التأقلم التنظيمي) في نموذج االنحدار كخطوة ثالثة .بعد إدخال المتغير الوسيط ،فإنه من المتوقع
للعالقة ما بين المتغير المستقل والمتغير التابع أن تختفي (في حالة الوساطة الكاملة) أو أن تقل (وساطة
جزئية).
إذ بلغت قيمة( )Chi²المحسوبة ( ، )19.07وهي ذات داللة مستوى ( ) α≤0.05وبلغت قيمة GFI
 Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالئمة الجودة ما قيمته ( )0.936وهو يقترب من الواحد الصحيح
(المالئمة التامة) ،وبنفس السياق بلغ مؤشر الموائمة المقارن )0.980( CFI Comparative Fit Index
وهو يقترب من قيمة الواحد الصحيح ،كما بلغت قيمة مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي RMSEA
 )0.1( Root Mean Square Error of Approximationوهو مقترب من قيمة الصفر .
ومن التحليل ،تجد الباحثة بأن النموذج مالئم ،حيث جميع المؤشرات السابقة تعطي مؤشرا ً قويا ً لصحة
النموذج ،وتوضح النتائج أن تخطيط المسار الوظيفي له عالقة مباشرة مع تخطيط التأقلم التنظيمي ،وهذا
يدل على أنه كلما زاد تخطيط المسار الوظيفي تحسن التأقلم التنظيمي ،وكذلك يوضح النموذج بأن للتأقلم
التنظيمي تأثير سلبي على االحتراق الوظيفي ،فكلما زاد التأقلم التنظيمي قل االحتراق الوظيفي .وهذا يدل
على أن للتأقلم التنظيمي دورا ً إيجابيا ً في تحسين تخطيط المسار الوظيفي وتقليل االحتراق الوظيفي .ويبين
النموذج بأن التأقلم التنظيمي لعب دورا ً وسيطا ً بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي ،وتعزو
الباحثة هذه النتيجة إلى أن المنظمة التي تقدم تأقلم تنظيمي مناسب لموظفيها ،تتيح لهم التركيز على التخطيط
لتطوير المسار الوظيفي الخاص بهم ،بعيدا ً عن محاولة فهم الدور الوظيفي ،واإلحساس بالنبذ أو عدم االنتماء
إلى جماعة العمل أو الزمالء ،أو البحث عن فرص للتدريب لفهم طبيعة الدور المطلوب منهم داخل المنظمة،
مما يؤثر بدوره على االحتراق الوظيفي ،فيجعل الموظفين في حالة نفسية أفضل ،فيشعرون باالنتماء وبتقدير
المنظمة لهم لجهودهم ،وبأن الوظيفة تقدم لهم فرص للترقي وأشكال مختلفة من الحوافز مقابل ما يقدمونه
من جهود.
وجاءت نتيجة الدراسة مشابهة لنتائج دراسة (البيوك )2015 ،التي أشارت إلى وجود أثر الستراتيجية المسار
الوظيفي على االحتراق النفسي بالنسبة للدور المعدل الذي يقوم به التأقلم التنظيمي.
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جدول ( :)5.32نتائج تحليل المسار لتبيان األثر المباشر وغير المباشر لدور تخطيط المسار الوظيفي وبين الحتراق الوظيفي في ظل وجود المتغير الوسيط التأقلم التنظيمي

 Chi2المحسوبة

DF

درجات الحرية

* Sig

مستوى الدللة

GFI

CFI

RMSEA

Indirect effect

التأثير المباشر
*Sig

البيان

التأثير غير المباشر

Direct effect

معامالت
المسار

التأثير
المباشر

تخطيط المسار الوظيفي

توجد عالقة ذات داللة

التأقلم التنظيمي

إحصائية عند مستوى الداللة

التأقلم التنظيمي

0.410

0.304 -

T
المحسوبة

6.25

1.89 -

*Sig
مستوى
الدللة

0.000

0.058

( )α≤0.05بين تخطيط
المسار الوظيفي وبين

19.07

8

0.014

0.936

0.980

0.014

0.47 -

0.002

االحتراق الوظيفي

االحتراق الوظيفي في ظل

0.393

وجود المتغير الوسيط التأقلم

تخطيط المسار الوظيفي

التنظيمي
االحتراق الوظيفي

مؤشر مالئمة الجودة ومن المفترض ان يقترب من الواحد صحيح

GFI: Goodness of Fit Index must Proximity to one

مؤشر الموائمة المقارن ومن المفترض ان يقترب من الواحد صحيح

CFI: Comparative Fit Index must Proximity to one

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
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3.51 -

0.000

شكل رقم ( :)5.1النموذج المقترح حسب برنامج امو
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نتائج السؤال الثامن ومناقشتها :هل يوجد فروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة
حول تخطيط المسار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،
الدرجة الوظيفية ،عدد سنوات الخدمة)؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة
الدراسااة حول تخطيط المسااار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق الوظيفي في رئاسااة
وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤهل
العلمي ،الدرجة الوظيفية ،عدد سنوات الخدمة).
ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسااطات اسااتجابات
افراد عينة الدراساااة حول تخطيط المساااار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق
الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير
الجنس.
وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار  ،T-Testكما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5.33الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس
المحور
تخطيط المسار الوظيفي
التأقلم التنظيمي
االحتراق الوظيفي

الجنس

العدد

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""T

""Sig.

الدللة

1.086

0.281

غير دالة

0.822

0.414

غير دالة

-0.609

0.544

غير دالة

ذكر

43

3.101

0.684

أنثى

32

2.942

0.542

ذكر

43

3.593

0.524

أنثى

32

3.509

0.288

ذكر

43

2.610

0.494

أنثى

32

2.673

0.371

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )73وعند مستوى داللة (.)1.990( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في محور تخطيط المسار الوظيفي ،وبالتالي

يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول تخطيط المسار الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الجنس.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن تخطيط المسار الوظيفي يؤثر على الجنسين دون وجود أي فرق،
فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من الجنسين يتأثرون بعملية تخطيط المسار الوظيفي .واتفقت
نتيجة الدراسة مع دراسة (غدير وعمرن )2015 ،و ( )Saleh, 2012و (.)Biswakarma, 2016
•

قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في محور التأقلم التنظيمي ،وبالتالي يتم رفض

الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الجنس.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن عملية التأقلم التنظيمي تؤثر على الجنسين دون وجود أي فرق،
فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من الجنسين يتأثرون بعملية التأقلم التنظيمي .إال أن نتيجة
الدراسة اختلفت مع دراسة (صالح الدين )2013 ،التي أشارت إلى وجود عالقة لمتغير الجنس عند
بعد دعم الزمالء ،وأشارت الباحثة أن ذلك ممكن أن يعزى إلى طبيعة المرأة األكثر إدراكا ً لدعم الزمالء
ورغبتهم في التواصل االجتماعي .بينما اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة ( )Gao, 2011التي أشارت
إلى عدم تأثير العوامل الديموغرافية في التأقلم التنظيمي.
•

قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في محور الحتراق الوظيفي ،وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الجنس.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن االحتراق الوظيفي يؤثر على الجنسين على حد سواء دون وجود
أي فرق ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من الجنسين يتأثرون باالحتراق الوظيفي .وجاءت
النتيجة مشابهة لنتيجة دراسة (أبو مسعود )2010 ،ودراسة (الجمل )2012 ،التي حاولت أن تدرس
طبيعة العالقة بين االحتراق الوظيفي والمرأة العاملة الفلسطينية في دوائر السلطة ،إال أن الدراسة
خلصت إلى عدم وجود عالقة ما بين االحتراق بأبعاده الثالثة وبين شغل المرأة للمراكز الوظيفية .بينما
اختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة (النوري )2010 ،التي أشارت إلى أن الذكور أكثر عرضة لالحتراق
الوظيفي من زميالتهم النساء.
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 .2يوجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسااطات اسااتجابات
افراد عينة الدراساااة حول تخطيط المساااار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق
الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير
العمر.
وتم التحقق من صااااحة هذه الفرضااااية باسااااتخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5.34الفروقات بالنسبة لمتغير العمر
المحور

تخطيط المسار
الوظيفي

التأقلم التنظيمي

االحتراق الوظيفي

العمر

العدد

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""F

""Sig.

الدللة

 28-22عام

1

3.333

0.000

 35-29عام

10

2.933

0.632

 42-36عام

9

3.015

0.630

 50-43عام

25

2.955

0.582

 51عام فأكثر

30

3.127

0.687

 28-22عام

1

4.444

0.000

 35-29عام

10

3.444

0.308

 42-36عام

9

3.623

0.639

 50-43عام

25

3.522

0.359

 51عام فأكثر

30

3.574

0.455

 28-22عام

1

2.273

0.000

 35-29عام

10

2.818

0.527

 42-36عام

9

2.712

0.452

 50-43عام

25

2.705

0.416

 51عام فأكثر

30

2.509

0.422

0.373

1.314

1.458

0.827

0.273

0.224

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )70 ،4وعند مستوى داللة (.)2.500( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور تخطيط المسار الوظيفي ،وبالتالي

يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول تخطيط المسار الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير العمر.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن تخطيط المسار الوظيفي يؤثر على جميع العاملين دون وجود أي
فرق ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع الفئات العمرية يتأثرون بعملية تخطيط المسار
الوظيفي .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشهراني )2013 ،ودراسة (الفاضل )2011 ،ودراسة (غدير
وعمران )2015 ،و (.)Biswakarma, 2016
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور التأقلم التنظيمي ،و وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول التأقلم التنظيمي في رئاسة
وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير العمر.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن التاقلم التنظيمي يؤثر على جميع العاملين دون وجود أي فرق،
فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع الفئات العمرية يتأثرون بعملية التأقلم التنظيمي.
واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة ( )Gao, 2011التي أشارت إلى عدم تأثير العوامل الديموغرافية في
التأقلم التنظيمي.
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور الحتراق الوظيفي ،و وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير العمر.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن االحتراق الوظيفي يؤثر على جميع العاملين دون وجود أي فرق،
فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع الفئات العمرية يتأثرون بظاهرة االحتراق الوظيفي.
واختلفت الدراسة مع نتيجة دراسة (النوري )2010 ،التي أشارت إلى أن الفئة العمرية ( 45فأكثر)
أكثر عرضة لالحتراق الوظيفي نتيجة تقدم العمر والقدرة الجسدية .كما واختلفت مع نتيجة دراسة (أبو
مسعود )2010 ،التي أشارت إلى وجود استجابة أكبر لدى من هم ( 50عاما ً فأكثر) خاصة على بعد
اإلنجاز الشخصي.
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 .3يوجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسااطات اسااتجابات
افراد عينة الدراساااة حول تخطيط المساااار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق
الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير
المؤهل العلمي.
وتم التحقق من صااااحة هذه الفرضااااية باسااااتخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5.35الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي
المحور
تخطيط المسار
الوظيفي

التأقلم التنظيمي

االحتراق الوظيفي

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""F

""Sig.

الدللة

دبلوم

4

2.933

1.233

بكالوريوس

54

3.046

0.526

ماجستير

17

3.016

0.787

دبلوم

4

3.500

0.213

بكالوريوس

54

3.581

0.426

ماجستير

17

3.493

0.522

دبلوم

4

2.830

0.250

بكالوريوس

54

2.667

0.456

ماجستير

17

2.497

0.421

0.066

0.290

1.353

0.936

0.749

0.265

غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )72 ،2وعند مستوى داللة (.)3.130( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور تخطيط المسار الوظيفي ،وبالتالي

يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول تخطيط المسار الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن تخطيط المسار الوظيفي يؤثر على جميع العاملين دون وجود أي
فرق في المؤهل العلمي ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع المؤهالت العملية يتأثرون
بعملية تخطيط المسار الوظيفي ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشهراني )2013 ،ودراسة (الفاضل،
 )2011ودراسة ( )Saleh, 2012و (.)Biswakarma, 2016
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•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور التأقلم التنظيمي ،وبالتالي يتم رفض

الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن التأقلم التنظيمي يؤثر على جميع العاملين دون وجود أي فرق في
المؤهل العلمي ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع المؤهالت العملية يتأثرون بعملية
التأقلم التنظيمي .واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة (صالح الدين .)2013 ،كما واتفقت نتيجة الدراسة
مع دراسة ( )Gao, 2011التي أشارت إلى عدم تأثير العوامل الديموغرافية في التأقلم التنظيمي.
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور الحتراق الوظيفي ،و وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن االحتراق الوظيفي يؤثر على جميع العاملين دون وجود أي فرق
في المؤهل العلمي ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع المؤهالت العملية يتأثرون
بظاهرة االحتراق الوظيفي .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (أبو مسعود.)2010 ،
 .4يوجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسااطات اسااتجابات
افراد عينة الدراساااة حول تخطيط المساااار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق
الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير
الدرجة الوظيفية.
وتم التحقق من صااااحة هذه الفرضااااية باسااااتخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في
الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)5.36الفروقات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية
المحور
تخطيط المسار
الوظيفي

التأقلم التنظيمي

االحتراق الوظيفي

الدرجة الوظيفية

العدد

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""F

""Sig.

الدللة

من 11-1

25

2.947

0.455

من 16-12

45

3.061

0.677

من 20-17

5

3.213

0.961

من 11-1

25

3.604

0.352

من 16-12

45

3.544

0.470

من 20-17

5

3.433

0.590

من 11-1

25

2.689

0.424

من 16-12

45

2.603

0.450

من 20-17

5

2.682

0.552

0.479

0.358

0.324

0.621

0.701

0.724

غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )72 ،2وعند مستوى داللة (.)3.130( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور تخطيط المسار الوظيفي ،وبالتالي

يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول تخطيط المسار الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن تخطيط المسار الوظيفي يؤثر على جميع العاملين دون أن يؤثر
الفرق في الدرجة الوظيفية في درجة التأثير ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع
الدرجات الوظيفية يتأثرون بعملية تخطيط المسار الوظيفي .وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة ( Saleh,
 )2012ودراسة (الفاضل )2011 ،التي أشارت إلى أن المرتبة الوظيفية ال تؤثر في انعكاسات تخطيط
وتنمية المسار الوظيفي على األمن الوظيفي و (.)Biswakarma, 2016
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور التأقلم التنظيمي ،و وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول التأقلم التنظيمي في رئاسة
وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
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وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن التأقلم التنظيمي يؤثر على جميع العاملين دون أن يؤثر الفرق في
الدرجة الوظيفية في درجة التأثير ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع الدرجات
الوظيفية يتأثرون بعملية التأقلم التنظيمي.
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور الحتراق الوظيفي ،و وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول الحتراق الوظيفي في
رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن االحتراق الوظيفي يؤثر على جميع العاملين دون أن يؤثر الفرق
في الدرجة الوظيفية في درجة التأثير ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من جميع الدرجات
الوظيفية يتأثرون بظاهرة االحتراق الوظيفي .واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (أبو مسعود)2010 ،
التي أشارت إلى أن الرتبة الوظيفية تؤثر على درجة االحتراق ،حيث عانى الموظفون على درجة
(سكرتير) من احتراق أكبر على بعد عدم اإلنسانية ،بينما عانى من هم على درجة (رئيس قسم) من
احتراق أكبر على بعد اإلنجاز الشخصي.
 .5يوجد فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة ( )α≤0.05بين متوسااطات اسااتجابات
افراد عينة الدراساااة حول تخطيط المساااار الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق
الوظيفي في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير
عدد سنوات الخدمة.
وتم التحقق من صااااحة هذه الفرضااااية باسااااتخدام اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5.37الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
المحور

عدد سنوات الخدمة

العدد

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""F

""Sig.

الدللة

أقل من  5سنوات

4

3.167

0.275

تخطيط المسار

من -5أقل من  10سنوات

6

3.189

0.619

الوظيفي

من -10أقل من  15سنة

16

2.696

0.613

 15سنة فأكثر

49

3.113

0.630
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2.070

0.112

غير
دالة

المحور

التأقلم التنظيمي

االحتراق الوظيفي

عدد سنوات الخدمة

العدد

المتوسط النحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

""F

""Sig.

الدللة

أقل من  5سنوات

4

3.889

0.374

من -5أقل من  10سنوات

6

3.556

0.358

من -10أقل من  15سنة

16

3.448

0.517

 15سنة فأكثر

49

3.566

0.421

أقل من  5سنوات

4

2.784

0.364

من -5أقل من  10سنوات

6

2.530

0.445

من -10أقل من  15سنة

16

2.898

0.440

 15سنة فأكثر

49

2.553

0.425

1.106

2.899

0.352

0.041

غير
دالة

دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )71 ،3وعند مستوى داللة (.)2.740( = )0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور تخطيط المسار الوظيفي ،و وبالتالي

يتم رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول تخطيط المسار الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن تخطيط المسار الوظيفي يؤثر على جميع العاملين بغض النظر
عن عدد سنوات الخدمة ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من بمختلف سنوات الخبرة يتأثرون
بعملية تخطيط المسار الوظيفي .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشهراني )2013 ،ودراسة ( Saleh,
 )2012و (.)Biswakarma, 2016
•

قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في محور التأقلم التنظيمي ،و وبالتالي يتم

رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة وهي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول التأقلم التنظيمي في رئاسة
وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة تدل أن التأقلم التنظيمي يؤثر على جميع العاملين بغض النظر عن عدد
سنوات الخدمة ،فالعاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية من بمختلف سنوات الخبرة يتأثرون بعملية
تخطيط التأقلم التنظيمي .واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة ( )Gao, 2011التي أشارت إلى عدم تأثير
العوامل الديموغرافية في التأقلم التنظيمي.
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•

قيمة " "Fالمحسوبة أكبر من قيمة " "Fالجدولية في محور الحتراق الوظيفي ،وهذا يدل على

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة
الدراسة حول الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ولصالح الذين عدد سنوات خدمتهم (من -10أقل من  15سنة).
وترى الباحثة بأن هذه النتيجة يمكن أن تعزى لكون هذه الفئة هم األكثر إحساسا ً بالحاجة للتطوير
الوظيفي ،حيث قضوا عدد طويل من سنوات الخدمة ،ولكن الجمود الوظيفي يجعلهم أكثر إحساسا ً
بالعرضة لالحتراق الوظيفي .واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (أبو مسعود )2010 ،التي أشارت
إلى أن الموظفين ذوي سنين الخبرة التي تتراوح ما بين ( 7 – 4سنوات) يعانون من االحتراق وخاصة
على بعد عدم اإلنسانية أكثر من زمالئهم.
وإليجاد الفروقات بين المجموعات في محور االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة تم
استخدام اختبار ( ،)LSDكما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5.38الفروقات بين المجموعات في محور الحتراق الوظيفي بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
من -5أقل من 10
سنوات
من -10أقل من 15
سنة
 15سنة فأكثر

أقل من 5

من -5أقل من 10

من -10أقل من 15

 15سنة

سنوات

سنوات

سنة

فأكثر

1
-0.254

1

0.114

0.367

1

-0.231

0.023

-*0.345

1

وقد تبين من الجدول السابق أنه:
• يوجد فروقات بين مجموعة ( 15سنة فأكثر) ومجموعة (من -10أقل من  15سنة) ،ولصالح
مجموعة (من -10أقل من  15سنة).
خالصة الفصل الخامس :في هذا الفصل قامت الباحثة بتحليل البيانات الواردة في االستبانة بحسب
استجابات مجتمع الدراسة ،حيث قامت بوصف إحصائي لنتائج الدراسة وفق البيانات الشخصية ،ومن
ثم تم تحليل فقرات االستبانة حسب محاورها الثالثة الرئيسية ،وهي تخطيط المسار الوظيفي ،والتأقلم
التنظيمي واالحتراق الوظيفي ،وبعد ذلك تم اختبار فرضيات الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلة
الدراسة ،وقامت الباحثة بالتعقيب على نتائج الدراسة.
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الفصل الساد
النتائج والتوصيات
• مقدمة
• أولا

 :نتائج الدراسة

• ثانيا ا  :توصيات الدراسة
• ثالثا ا  :البحوث المستقبلية المقترحة
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مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي وضحها تحليل محاور
وفقرات الدراسة ،باإلضافة إلى أهم التوصيات المقترحة في ضوء نتائج الدراسة لتحقيق غاية
الدراسة المتمثلة في العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي في ضوء وجود
التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط.
أولا :نتائج الدراسة
أظهرت النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل (تخطيط المسار الوظيفي).
 .1وجود موافقة من قبل العاملين على بعد وضاااااع أهداف للتقدم الوظيفي في رئاساااااة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة ،حيث جاء على ( ،)%70.733وهو
درجة موافقة كبيرة من قبل العاملين ،واحتل هذا البعد المرتبة الثانية في تخطيط المساااااار
الوظيفي.
 .2تهتم رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) في غزة بتطوير المهارات الوظيفية
للعاملين لديها ،حيث جاءت الموافقة بوزن نساااااابي ( ،)%75.267وهو بدرجة موافقة
كبيرة ،وتبوأ المرتبة األولى.
 .3مستوى الترقية في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء
بوزن نساااااابي ( ،)%50.600وهو بدرجة موافقة (قلي لة) ،مما يعكس الحاجة إلى تبني
سااااياسااااة ترقية واضااااحة المعالم ،وأن تتمتع العملية بالمصااااداقية والشاااافافية .وقد جاءت
الترقية بالمرتبة الثالثة.
 .4حظي بعد الحوافز في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
بدرجة موافقة قليلة ،حيث جاء بوزن نسااااابي ( .)%41.156مما يعكس الحاجة إلى تبني
المنظمة لنظام حوافز فعال.
 .5إجماالً لقي محور تخطيط المساااااااار الوظيفي في رئاساااااااة وكالة الغوث الدولية في غزة
(األونروا) موافقة متوسااااااطة ،بوزن نساااااابي ( ،)%60.658مما يجمل النتائج السااااااابقة
الخاصااااة ببعد تخطيط المسااااار الوظيفي من قبل المنظمة ،حيث يجب على دائرة الموارد
البشاارية أن تعزز من آليات واسااتراتيجيات تخطيط المسااار الوظيفي للعاملين في رئاسااة
وكالة الغوث في غزة ،خصوصا ً بالتركيز على بعدي الترقية والحوافز.
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أظهرت النتائج المتعلقة بالمتغير الوسيط (التأقلم التنظيمي):

 .1يتفق العاملون في رئاساااااة وكالة الغوث الدولية في غزة (األونروا) بأنهم يتمتعون بدرجة
عالية من الفهم ،حيث جاءت بوزن نساااااابي ( ،)%78.356وهو بدرجة موافقة (كبيرة).
وجاءت في المرتبة (.)2
 .2واقع التدريب في رئاساااة وكالة الغوث وتشاااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة جاء
بوزن نساااااابي ( ،)%59.911وهو بدرجة موافقة (متوسااااااطة) ،وجاء في المرتبة (،)3
وتشااير هذه النتيجة إلى ضاارورة اهتمام المنظمة بعملية التدريب ،سااواء من خالل وضااع
خطط زمنية متعلقة بأهداف تطويرية ،أو من خالل تقديم منصات تدريب متاحة للعاملين.
 .3احتل دعم الزمالء في رئاسااة وكالة الغوث وتشااغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
المرتبة األولى ،حيث جاءت الموافقة بوزن نس ابي ( ،)%79.893وهي تعد درجة موافقة
كبيرة.
 .4لم يحظ واقع اآلفاق المسااااااتقبلية في رئاساااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية
(األونروا) في غزة على موافقااة كبيرة ،حيااث جاااء بوزن نساااااابي ( ،)%57.800وهو
بدرجة موافقة (متوسااااااطة) ،وجاءت في المرتبة األخيرة ( ،)4مما يدل على أهمية اتخاذ
المنظمة خطوات اتجاه رساام معالم واضااحة للعاملين لديها ،سااواء من خالل جعل عمليات
الترقية أكثر وضاااوحا ً وشااافافية ،أو من خالل جعل المساااتقبل الوظيفي لدى العاملين لديها
أكثر وضوحاً ،سوا ًء على صعيد البقاء مع المنظمة (االستقرار الوظيفي) ،أو على صعيد
رسم مسار وظيفي.
 .5حظي التأقلم التنظيمي في رئاسااااااة وكالة الغوث وتشااااااغيل الالجئين الدولية (األونروا)
بدرجة موافقة عالية من قبل العاملين ،حيث جاء بوزن نساااااابي ( ،)%71.141مما يدل
على درجة عالية من الرضاااااااا تجاه عملية التأقلم التنظيمي التي تقوم بها المنظمة تجاه
العاملين لديها.
أظهرت النتائج المتعلقة بالمتغير التابع (الحتراق الوظيفي):
 .1سجل الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في
غزة مستوى متوسط ،حيث سجل وزن نسبي ( ،)%52.739مما يدل على وجود ظاهرة
االحتراق الوظيفي بين العاملين في رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة.
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 .2يشااعر العاملون باإلجهاد في وظيفتهم ،حيث جاءت الفقرة :أشااعر بأنني أعمل بجهد كبير
في وظيفتي بوزن نسبي ( ،)%74.133وهي بدرجة موافقة كبيرة .مما يدل على ارتفاع
نسبة االستجابة على بعد اإلجهاد البدني مقارنة بالبعدين اآلخرين ،بعد تبلد المشاعر وبعد
نقص اإلنجاز الشخصي.
 .3حصاااال البعد الخاص بتبلد المشاااااعر تجاه اآلخرين على أقل اسااااتجابة ،حيث جاء البعد
بوزن نسبي ( ،)%45.067وهي بدرجة موافقة (قليلة).
النتائج المتعلقة بالعالقة ما بين تخطيط المسااااار الوظيفي والحتراق الوظيفي في رئاسااااة وكالة
الغوث الدولية في غزة:
 .1توجد عالقة عكسية ما بين تخطيط المسار الوظيفي بأبعاده :وضع أهداف التطور الوظيفي
وتطوير المهارات الوظيفية والترقية والحوافز والحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث الدولية في غزة.
 %33.3 .2من التغير في االحتراق الوظيفي يعود إلى تأثيرات المتغيرات المستقلة (وضع
أهداف التقدم الوظيفي والترقية)..

النتائج المتعلقة بالعالقة بين مستوى تخطيط المسار الوظيفي وبين التأقلم التنظيمي في رئاسة
وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة :
 .1توجد عالقة طردية ما بين تخطيط المسار الوظيفي بأبعاده (وضع أهداف التطور
الوظيفي ،والترقية) والتأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث الدولية.
 %38.7 .2من التغير في التأقلم التنظيمي يعود إلى تأثيرات المتغيرات المستقلة (وضع
أهداف التقدم الوظيفي والترقية).
 .3توجد عالقة طردية ما بين بعد تطوير المهارات الوظيفية والتأقلم التنظيمي في رئاسة
وكالة الغوث الدولية في غزة ،إال أنه تم استبعاد بعد تطوير المهارات الوظيفية ألنه ليس
لها تأثير كبير حسب نموذج االنحدار النهائي.
 .4ل توجد عالقة ما بين بعد الحوافز والتأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث الدولية في
غزة.
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النتائج المتعلقة بالعالقة بين التأقلم التنظيمي و مستوى الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
 .1توجد عالقة عكسية بين التأقلم التنظيمي وبين الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث
وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 %27.6 .2من التغير في االحتراق الوظيفي يعود الى ثأتير المتغير المستقل (اآلفاق
المستقبلية).
 .3ل توجد عالقة بين الفهم وبين الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
الدولية (األونروا) في غزة.
 .4توجد عالقة عكسية بين التدريب وبين الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل
الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
 .5توجد عالقة عكسية بين دعم الزمالء وبين الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث
وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
 .6توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين اآلفاق المستقبلية وبين الحتراق الوظيفي
في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
النتائج المتعلقة بالعالقة بين تخطيط المسار الوظيفي والحتراق الوظيفي في ظل وجود المتغير
الوسيط التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة :
يوجد دور إيجابي للتأقلم التنظيمي في تحسين تخطيط المسار الوظيفي وتقليل ظاهرة االحتراق
الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث الدولية (األونروا) في غزة.

النتائج المتعلقة بالفروق بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول تخطيط المسار
الوظيفي وحول التأقلم التنظيمي وحول الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل
الالجئين الدولية (األونروا) في غزة:
بالنسبة لمتغير الجنس:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول أي
من تخطيط المسار الوظيفي أو التأقلم التنظيمي أو الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الجنس.
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بالنسبة لمتغير العمر:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول أي
من تخطيط المسار الوظيفي أو التأقلم التنظيمي أو الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير العمر.
بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول أي
من تخطيط المسار الوظيفي أو التأقلم التنظيمي أو الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول أي
من تخطيط المسار الوظيفي أو التأقلم التنظيمي أو الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول أيم
من تخطيط المسار الوظيفي أو التأقلم التنظيمي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
الدولية (األونروا) في غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول
الحتراق الوظيفي في رئاسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة
تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة لصالح الذين عدد سنوات خدمتهم (من -10أقل من
 15سنة) مقارنة مع سنوات الخدمة ( 15سنة فأكثر).
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النتائج المتعلقة بتحقيق أهداف الدراسة:
يوضح الجدول التالي أهداف الدراسة وكيف تم تحقيقها:
جدول ( :)6.1يوضح كيفية تحقيق الهدف
الهدف
األول

كيفية تحقيق الهدف

المضمون

التعرف على واقع تطبيق تخطيط المسار نتائج الدراسااااااة االسااااااتطالعية،

النتيجة
تم تحقيقه

الوظيفي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين المقابالت الشااااخصااااية ،واإلطار
النظري ،نتائج الدراسة الميدانية،

الفلسطينيين في غزة.

الثاني

وذلك من خالل السؤال األول.

التعرف إلى مستوى توفر التأقلم التنظيمي نتائج الدراسااااااة االسااااااتطالعية،

في وكالة غوث وتشغيل
الفلسطينيين في غزة.

تم تحقيقه

الالجئين المقابالت الشااااخصااااية ،واإلطار
النظري ،ونتاااائج الااادراساااااااااة
الميدانية ،وذلك من خالل السؤال
الثاني.

الثالث

تسليط الضوء على مستوى االحتراق نتائج الدراسااااااة االسااااااتطالعية،

تم تحقيقه

الم قابالت الشااااااخصاااااا ية ،ن تائج

الوظيفي محل الدراسة.

الاادراساااااااة المياادانيااة ،وذلااك من
خالل السؤال الثالث.
الرابع

بيان العالقة بين مستوى تطبيق تخطيط نتائج الدراسااااااة الميدانية ،ونتائج

المسار الوظيفي ومستوى

تم تحقيقه

االحتراق اختبار الفرضيات

الوظيفي محل الدراسة.
الخامس التعرف إلى العالقة بين مستوى تخطيط نتائج الدراسااااااة الميدانية ،ونتائج

تم تحقيقه

المسار الوظيفي وتوفر التأقلم الوظيفي في اختبار الفرضيات.

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في غزة.
الساد

الكشف عن العالقة بين مستوى االحتراق نتائج الدراسااااااة الميدانية ،ونتائج
الوظيفي وتوفر التأقلم التنظيمي محل اختبار الفرضيات.

الدراسة.
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تم تحقيقه

السابع

الكشف عن العالقة ما العالقة بين تخطيط نتائج الدراسااااااة الميدانية ،ونتائج

تم تحقيقه

المسار الوظيفي واالحتراق الوظيفي في اختبار الفرضيات

ظل وجود التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط
الثامن

التعرف على مدى االختالف في تحديد نتائج الدراسااااااة الميدانية ،ونتائج

تم تحقيقه

دور تخطيط المسار الوظيفي لتخفيض اختبار الفرضيات

االحتراق الوظيفي في وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في ضوء
التأقلم التنظيمي والتي تعزى للمتغيرات
الديموغرافية.

ثانيا ا-التوصيات:
ت التي تعبر
تخلص الباحثة من العرض الساااابق ألهم نتائج الدراساااة بمجموع ِّة من التوصااايا ِّ
عن أوجه اإلفادة منها ،في محاولة للوصو ِّل لمنظمة متعلمة وتعزيز أخالقيات العمل في المنظمات
ت المحلي ا ِّة والمهتمين بهااذا
غير الحكوميااة في قطاااع غزة ،حيااث أن هناااك توصاااااايااات للهيئااا ِّ
ت الدراسة كما
الموضوع ، ،وقد راعت الباحثة في عرض هذه التوصيات تصنيفها وفقا ا ل ُمتغيرا ِ
يتضح من الجدول رقم (:)6.2
جدول ( :)6.2التوصيات وفقا ا لمتغيرات الدراسة

أولا :أبعاد تخطيط المسار الوظيفي
 .1الترقية
 1.1إعادة صياغة قوانين وسياسات الترقيات بشكل واضح يضمن الوضوح والفهم من قبل
الموظفين من جميع الفئات.
 1.2تقديم دائرة الموارد البشااااارية لجلساااااات توضااااايحية ونشااااارات دورية لجميع الموظفين
العاملين في رئاسااة وكالة الغوث الدولية في غزة حول الترقية ،شااروط الحصااول عليها
وسياسات المنظمة فيما يخص الترقية.
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 1.3تقديم الدعم الفني لالزم من خالل تقديم المشاااورة والمسااااعدة الفنية والمهنية لكل موظف
يسعى للحصول على ترقية.
 1.4التااأكااد من تفعياال نظااام للترقيااة مبني على اإلنجااازات المتميزة التي يقاادمهااا الموظف
للمنظمة.
 1.5الحرص على أن عملياااات الترقياااة التي تتم في المنظماااة تبنى على أسااااااس الكفااااءة
واالستحقاق ،وأن العملية تتسم بالشفافية والعدل.
 .2الحوافز
 2.1إعادة صاااياغة نظام الحوافز في المنظمة ،من خالل وضاااع نظام واقعي وواضاااح ،قابل
للقياس والتطبيق ،وإيضاااح المعايير التي على الموظف أن يحققها لنيل الحوافز بأشااكالها
مع التأكيد على أن الحوافز هي استحقاق مبني على الكفاءة واألداء المتميز ،وليس مكمالً
لألجور أو الرواتب.
 2.2عقد جلسات توضيحية عن سياسات المنظمة فيما يخص نظام الحوافز ،وتوزيع الرسائل
اإللكترونية اإلرشااادية على جميع الموظفين لضاامان وضااوح شااروط تطبيق واسااتحقاق
الحوافز.
 2.3قيام المشاارفين المباشاارين باالحتفاظ بسااجل أداء لكل موظف لتقديم السااجل عند ترشاايح
الموظف لنيل المكافأة.
ثانياا :أبعاد التأقلم التنظيمي
 .1التدريب
 1.1دمج جميع الموظفين في برامج تدريب ية ترفع من م عارفهم وم قدراتهم وم هاراتهم ألداء
الوظيفة داخل المنظمة ،ولفتح الباب أمام الموظفين للتطور الوظيفي.
 1.2تقديم برامج تدريبية ذات محتوى متصاااااال بواقع المنظمة والمهام الوظيفية المطلوبة من
ق بل الموظفين ،سااااااوا ًء كا نت هذه البرامج ال تدريب ية داخل ية (ي قدم ها خبراء من دا خل
المنظمة) أو خارجية من خالل التعاقد مع مؤسسات مختصة في مجال التدريب.
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 1.3تخصاااااايص جزء من الميزانية الساااااانوية لتدريب الموظفين والحرص على وضااااااع آلية
لمراقبة أوجه الصرف المناسبة وفعاليتها.
 .2اآلفاق المستقبلية
 2.1وضاااع الموظفين في صاااورة تطورات األوضااااع الداخلية والخارجية أوالً بأول خاصاااة
فيما يخص نسب تمويل المنظمة .
 2.2إشاااراك الموظفين في عمليات اتخاذ القرار واختيار البدائل بشاااكل مباشااار مع اإلدارات
العليا اللمنظمة.
 2.3إيضااااااا اح فرص التطور الوظيفي دا خل المنظ مة و خارج ها لجميع الموظفين من جميع
الفئات.
ثالثاا :الحتراق الوظيفي
.1

التوعيااة بظاااهرة االحتراق الوظيفي وأعراضااااااهااا من خالل عقااد ورش عماال تناااقش
الظاهرة.

.2

تخصيص مساحة من شبكة االنترانت الداخلي الخاص بوكالة الغوث الدولية (األونروا)
للتعريف باالحتراق الوظيفي ،على أن تتميز الصفحة بـ-:
أ .صندوق بريد الستقبال الشكاوى واالستفسارات.
ب .سرد تفصيلي لظاهرة االحتراق وبوادرها وكيفية مواجهتها.

.3

تعيين موظف كمستشار للدعم النفسي لتقديم العون واإلرشاد والمساندة للموظفين.

.4

عقد لقاءات دورية بين اإلدارة العليا والموظفين للتعرف على المشاكل والضغوط
المختلفة التي يتعرض لها الموظفين.

.5

خلق مساحات ترفيهية للموظفين من خالل تنظيم الفعاليات االجتماعية وتخصيص
مناطق خضراء وأماكن للترفيه داخل المنظمة.

المصدر :من إعداد الباحثة.
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ثالثا ا-آلية تنفيذ التوصيات:
يوضح الجدول رقم ( )6.3آلية تنفيذ التوصيات التي توصلت اليها الدراسة.
جدول ( :)6.3خطة تنفيذ التوصيات

الوقت
آلية التنفيذ

التوصيات

ال ُمناسب

الجهة المعنية

الالزم

بالتنفيذ

للتنفيذ
أوالً /توصيات مجال الترقية
إعادة صياغة قوانين وسياسات

تشكيل لجان من

مكتب المفوض

الترقيات بشكل واضح يضمن

مختصين في الموارد

العام ومدراء

الوضوح والفهم من قبل الموظفين

البشرية إلعادة صياغة

من جميع الفئات.

قوانين الترقيات

 3شهور الموارد البشرية
بالتعاون مع
مختصين.

تقديم دائرة الموارد البشرية لجلسات تنظيم لقاءات تعريفية

شهريا ً

دائرة الموارد

توضيحية ونشرات دورية لجميع

وتوضيحية مختلفة إما

البشرية على

الموظفين العاملين في رئاسة وكالة

وجها ً لوجه أو عن

مستوى رئاسة

الغوث الدولية في غزة حول

طريق لقاءات خيارية

وكالة الغوث

الترقية ،شروط الحصول عليها

باستخدام االنترنت.

الدولية في

وسياسات المنظمة فيما يخص
الترقية.

األردن.

إرسال رسائل الكترونية
عن نظام األونروا في
الترقية والخطوات
الالزمة الستحقاقها.

تقديم الدعم الفني لالزم من خالل

انشاء بريد إلكتروني

تقديم المشورة والمساعدة الفنية

متخصص الستقبال
االستفسارات
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مستمر

دائرة الدعم الفني

والمهنية لكل موظف يسعى

تعيين موظف

للحصول على ترقية ،من خالل:

متخصص على درجة

دائرة الموارد

عالية من الدراية

البشرية

بسياسات وقوانين
المنظمة الستقبال
االستفسارات
التأكد من تفعيل نظام للترقية مبني

إضافة قانون يسمح

 3شهور مكتب المفوض

على اإلنجازات المتميزة التي يقدمها بترقية الموظف ذو
الموظف للمنظمة.

العام

األداء المتميز لمنصب

دائرة الموارد

أعلى وتعميمه على

البشرية

اإلدارات المختلفة.

مدراء الدوائر
تشكيل لجان دورية

الحرص على أن عمليات الترقية

التي تتم في المنظمة تبنى على أسس لمتابعة استحقاق
الكفاءة واالستحقاق ،وأن العملية

الموظفي المرشحين

تتسم بالشفافية والعدل.

للترقية وأسس الترشح

دوري \ مكتب المفوض
سنوي

العام
دائرة الموارد
البشرية

ثانياً /توصيات مجال الحوافز

إعادة صياغة نظام الحوافز في

تشكيل لجان من

مكتب المفوض

المنظمة ،من خالل وضع نظام

مختصين في الموارد

العام ومدراء

واقعي وواضح ،قابل للقياس

البشرية إلعادة صياغة

الموارد البشرية

والتطبيق ،وإيضاح المعايير التي

قوانين الترقيات

بالتعاون مع
 3شهور مختصين.

على الموظف أن يحققها لنيل
الحوافز بأشكالها ،مع التأكيد على
أن الحوافز هي استحقاق مبني على
الكفاءة واألداء المتميز ،وليس
مكمالً لألجور أو الرواتب.
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عقد جلسات توضيحية عن سياسات

تنظيم لقاءات دورية مع

المنظمة فيما يخص نظام الحوافز،

مختصين من دائرة

وتوزيع الرسائل اإللكترونية

الموارد البشرية

شهريا ً

دائرة الموارد
البشرية

اإلرشادية على جميع الموظفين
لضمان وضوح شروط تطبيق
واستحقاق الحوافز.
قيام المشرفين المباشرين باالحتفاظ

االحتفاظ بأرشيف

بسجل أداء لكل موظف لتقديم

إلنجاز كل موظف

مستمرة

المسئول المباشر
مدير الدائرة

السجل عند ترشيح الموظف لنيل
المكافأة.

ثالثاً :التوصيات في مجال التدريب

دمج جميع الموظفين في برامج

إدراج التدريب كمتطلب مع بداية المسئول المباشر

تدريبية ترفع من معارفهم

في الخطة السنوية

كل تقييم

ومقدراتهم ومهاراتهم ألداء الوظيفة

لألداء لكل موظف في

سنوي

داخل المنظمة ،ولفتح الباب أمام

رئاسة وكالة الغوث.

الموظفين للتطور الوظيفي.

مراجعة

مدير التدريب
الموظف

التقدم
في
منتصف
العام

تقديم برامج تدريبية ذات محتوى

جمع متطلبات التدريب

متصل بواقع المنظمة والمهام

من قبل الدوائر

الوظيفية المطلوبة من قبل

المختلفة.
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سنويا ً

دائرة الموارد
البشرية
مدير التدريب

الموظفين ،سوا ًء كانت هذه البرامج

استطالع جهة التدريب

كل 3

التدريبية داخلية (يقدمها خبراء من

األقدر على تقديم مادة

أشهر

داخل المنظمة) أو خارجية من

تدريبية فعالة وناجحة.

خالل التعاقد مع مؤسسات مختصة
في مجال التدريب.

تقييم أثر التدريب من
خالل التغذية الراجعة.

تخصيص جزء من الميزانية

وضع خطة زمنية

سنوي

السنوية لتدريب الموظفين والحرص إلشراك جميع موظفي

مدير الدائرة
مدير التدريب

على وضع آلية لمراقبة أوجه

الدائرة بتدريبات مناسبة

الصرف المناسبة وفعاليتها.

لوظائفهم وتخصيص

دائرة المالية –

الموارد المالية الالزمة.

قسم الموازنة

متابعة الصرف على

ربع

التدريبات المخططة.

سنوي

رابعاً :التوصيات في مجال اآلفاق المستقبلية

وضع الموظفين في صورة

عقد جلسات ولقاءات مع شهري

مكتب المفوض

تطورات األوضاع الداخلية

اإلدارة العليا تضم كافة

العام.

والخارجية أوالً بأول خاصة فيما

الموظفين.

يخص نسب تمويل المنظمة .

توزيع نشرات دورية
عن أوضاع المنظمة.

إشراك الموظفين في عمليات اتخاذ

عقد لقاءات مصغرة مع

ربع

مكتب المفوض

القرار واختيار البدائل بشكل مباشر

الدوائر لسماع اآلراء

سنوي

العام

مع اإلدارات العليا اللمنظمة.

وتدوينها.
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إيضاح فرص التطور الوظيفي

عقد جلسات توضيحية

نصف

دائرة الموارد

داخل المنظمة وخارجها لجميع

لفرص التطور لكل

سنوي

البشرية

الموظفين من جميع الفئات.

دائرة من دوائر رئاسة
وكالة الغوث الدولية.
إيضاح الوظائف
المرتبطة بالوظيفة التي
يشغلها الموظف حاليا ً
والتي يمكن له من

عند
تصميم
الوصف
الوظيفي

خاللها التطور في
الوصف الوظيفي
توزيع نشرات دورية

أسبوعي

عن فرص التطور
المتواجدة في المنظمة

خامساً :التوصيات في مجال االحتراق الوظيفي

التوعيااة بظاااهرة االحتراق الوظيفي عقاااد ورشاااااااااات عمااال
وأعراضها

وجلسات تعريفية.

نصف

دائاااارة الاااامااااوارد

سنوي

البشرية

توزيع نشرات تعريفية
تخصيص مساحة من شبكة

صندوق بريد الستقبال

االنترانت الداخلي الخاص بوكالة

الشكاوى واالستفسارات

الغوث الدولية (األونروا) للتعريف
باالحتراق الوظيفي.

سرد تفصيلي لظاهرة
االحتراق وبوادرها
وكيفية مواجهتها
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مستمر

دائرة الدعم الفني
دائرة الموارد
البشري

تعيين موظف كمستشار للدعم

موظف مختص بالدعم

النفسي لتقديم العون واإلرشاد

النفسي ،يُ َكرس الستقبال

والمساندة للموظفين.

الموظفين والتعامل مع

مستمر

مكتب المفوض
العام
دائرة الموارد

شكاواهم الشخصية

البشرية

والمهنية ويقدم لهم
النصح واإلرشاد
تحسين االتصال بين اإلدارة العليا

عقد لقاءات دورية مع

ربع

مكتب المفوض

والموظفين واالطالع على المشاكل

اإلدارة العليا.

سنوي

العام

والضغوط المختلفة التي يتعرض
لها الموظفين.

تدوين شكاوى الموظفين

دائرة الموارد

وتقديم التغذية الراجعة

البشرية

بشكل مهني
التنفيس عن الموظفين وكسر روتين إضافة مساحات
العمل والشكل الرتيب لمبنى رئاسة خضراء للموظفين
وكالة الغوث الدولية في غزة

مدراء الدوائر
 6أشهر

مكتب المفوض
العام

إضافة مالحق للترفيه

 6أشهر

دائرة الهندسة

فعاليات اجتماعية

شهري

المصدر :من إعداد الباحثة.

رابعا ا-الدراسات المقترحة:
تقترح الباحثة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في مجال:
" .1المدخل التنظيمي لتخطيط المسار الوظيفي" حيث الحظت الباحثة تركيز الدراسات
على المدخل الفردي وكثرة المقاييس العالمية لقياس المداخل الفردية لتخطيط المسار
الوظيفي ،وبالمقابل الحظت الباحثة قلة الدراسات التي اهتمت بالمدخل التنظيمي لتخطيط
المسار الوظيفي.
" .2التأقلم التنظيمي ،أبعاده وآثاره في المنظمات" ،حيث خلطت الدراسات العربية التي
اطلعت عليها الباحثة ما بين التأقلم التنظيمي والتكيف التنظيمي ،مما نتج عنه قلة الدراسات
العربية التي تناولت التأقلم التنظيمي كمتغير رئيس للدراسة.
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" .3الحتراق الوظيفي في صفوف اإلداريين ،أسبابه وطرق عالجه" ،حيث الحظت الباحثة
كثرة الدراسات التي تناولت االحتراق الوظيفي ،إال أن جل الدراسات ركزت على دراسة
الظاهرة في صفوف مقدمي الخدمة المباشرة للجمهور ،كالممرضين واألطباء والشرطة.
" .4عالقة تخطيط المسار الوظيفي بمدخله التنظيمي والحتراق الوظيفي في المنظمات"،
حيث الحظت الباحثة قلة الدراسات التي تناولت المتغيرين معاً.
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المصادر والمراجع:
أولا

 :المراجع العربية

ثانيا ا

 :المراجع األجنبية
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أول :المراجع العربية:
أ .الكتب:
 أبو بكر ،مصطفى محمود ( .)2008إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية،االسكندرية.
 الشميمري ،أحمد بن عبد الرحمن ،وهيجان ،عبدالرحمن بن أحمد ،وغنام ،بشرى بنتبدير (" .)2014مبادئ إدارة األعمال ،األساسيات والتجاهات الحديثة" ،العبيكان
للنشر ،الطبعة العاشرة.
 صالح الدين ،عالم (" .)2000تحليل بيانات البحوث النفسية والتربويةوالجتماعية" ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 الصيرفي ،محمد (" .)2005السلوك التنظيمي" ،مؤسسة حورس الدولية للنشروالتوزيع ،االسكندرية ،الطبعة األولى.
 عباس ،سهيلة محمد ،وعلي ،حسين علي (" .)2000إدارة الموارد البشرية" ،داروائل للطباعة والنشر ،عمان ،الطبعة األولى.
 عبد الباقي ،صالح محمد (" .)2000إدارة الموارد البشرية" ،الدار الجامعية،االسكندرية.
 عقيلي ،عمر وصفي (" .)2005إدارة الموارد البشرية المعاصرة :بعد استراتيجي".دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
 اللوزي ،موسى (" .)2003التطور التنظيمي سياسيا ا ومفاهيم حديثة"  .دار الفكرللنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى.
 ماهر ،أحمد (" .)2007إدارة الموارد البشرية" ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،الطبعةالتاسعة.
 المرسي ،جمال الدين محمد ( .)2006اإلدارة الستراتيجية للموارد البشرية "مدخللتحقيق الميزة التنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين" ،الدار الجامعية،
االسكندرية.
 مركز الخبرات المهنية لإلدارة (" .)2009تخطيط المسار الوظيفي والتنميةالذاتية" .القاهرة :مركز الخبرات المهنية لإلدارة (بميك).
 المغربي ،محمد فاتح (" .)2014مبادئ اإلدارة" .دار الجنان للنشر والتوزيع ،الطبعةاألولى.
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ب .الدوريات والمجالت العلمية:
 جابر ،رمزي ( .)2007دراسة تقويمية لظاهرة االحتراق النفسي للمدرب ،مجلةجامعة األقصى ،المجلد الحادي عشر ،العدد األول.
 حافظ ،عبد الناصر ،وآخرون (" ،)2013مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ودورها فيتخطيط المسار الوظيفي :دراسة استطالعية لعينة من موظفي كلية اإلدارة واالقتصاد
في جامعة بغداد" ،مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ،العدد .32
 حجاج ،خليل جعفر (" ،)2013العوامل المؤثرة على االحتراق الوظيفي لدىالممرضين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة" ،مجلة جامعة القد

المفتوحة لألبحاث

والدراسات ،المجلد ( )31ج (.)2
 الحمصي ،دانيال طالب (" )2014أثر التدريب في تنمية المسار الوظيفي للعاملين –دراسة ميدانية على العاملين في مديرية مالية حمص" ،مجلة تشرين للبحوث
والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية القانونية ،المجلد ( ،)36العدد (.)5
 ديب ،كندة علي (" .)2015دور استراتيجية التدريب في التخطيط للمسار الوظيفيدراسة ميدانية على العاملين في شركة نسيج الالذقية" ،مجلة جامعة تشرين للبحوث
والدراسات العلمية – سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  37العدد .3
 الزيودي ،محمد (" .)2007مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى معلميالتربية الخاصة في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات" مجلة جامعة دمشق،
المجلد( ،)23العدد (.)2
 غدير ،باسم وعمران ،عمران (" .)2015دراسة العالقة بين إدارة المسار الوظيفيوااللتزام التنظيمي دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في الساحل السوري".
مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،المجلد ( )37العدد (.)4
 الصائغ ،محمد جبار ،والعبادي ،هاشم فوزي ( .)2005استراتيجية ربط المسارالوظيفي بالمسار التدريبي في منظمات األعمال ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية
والقتصادية ،المجلد ( )7العدد (.)4
 صالح الدين ،نسرين (" .)2013آليات تكيف المعلمين الجدد مع الثقافة التنظيميةبالمدارس المصرية :دراسة ميدانية" ،مجلة التربية  -مصر ،العدد ( )44ديسمبر
.2013
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 الطالع ،سليمان (" .)2015واقع االحتراق الوظيفي وأسبابه لدى العاملين في شركةتوزيع كهرباء محافظات غزة" ،مجلة جامعة األزهر – غزة ،المجلد ( ،)17العدد 2
(أ)
 القرني ،علي بن شويل ( .)2003اإلعالم واالحتراق النفسي :دراسة عن مستوىالضغوط المهنية في المؤسسات اإلعالمية في المملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة
الملك سعود (اآلداب \ ،)1الرياض ،المملكة العربية السعودية ،المجلد .16
 النوري ،مرتضى (" .)2011قياس أبعاد االحتراق النفسي وعالقته بالمتغيراتالديموغرافية عند أعضاء الهيئة التدريسية في بعض كليات ومعاهد بغداد .مجلة
اإلدارة والقتصاد ،العدد .86
ج .الرسائل العلمية:
 أبو عكار ،فاطمة ( .)2013الحتراق الوظيفي في صفوف العاملين في الصحة النفسيةفي قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 أبو مسعود ،سماهر (" .)2010ظاهرة الحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريينالعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة – أسبابها وكيفية عالجها"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 بن غرابي ،فاطمة الزهراء ،وفروخي ،زينب (" .)2015تخطيط المسار الوظيفيوأثره على أداء العاملين :دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبويرة"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة ،الجزائر.
 البيوك ،معتز (" .)2015استراتيجية المسار الوظيفي وأثرها على الحتراق النفسي:اختبار الدور المعدل للتأقلم التنظيمي – دراسة ميدانية على شركات التأمين
األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 الجمل ،أماني ( .)2012الحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطةالفلسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
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 رمضان ،جهاد (" .)1999ظاهرة الحتراق الوظيفي واستراتيجيات التكيف لدىالعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 الشهراني ،محمد ناصر (" .)2013دور تخطيط المسار الوظيفي في تحسين أداءالعاملين في األمن الصناعي في شركة سابك" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
نايف للعلوم األمنية ،الرياض.
 صالح ،هنادي ربحي (" .)2012دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحسينفرص التطور الوظيفي في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.
 طري ،حليمة (" .)2016أثر تطوير المسار الوظيفي في الرضا الوظيفي" ،رسالةماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خضير – بسكرة  ، -الجزائر.
 عثمان ،برحاب ،وفتحي ،معيوش (" .)2016تخطيط المسار الوظيفي – دراسة حالةمؤسسة سيرتاف مغنية –" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أبي بكر بلقاد
تلمسان ،الجزائر.
 عمرو ،رنا ،والقصراوي ،هاني ،وأبو ميزر ،هديل (" .)2014ظاهرة الحتراقالوظيفي لدى موظفي البنوك العاملة في مدينة الخليل وأسبابها وطرق عالجها"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بوليتكنك فلسطين.
 عواريب ،عبد القادر (" .)2015دور تخطيط المسار الوظيفي في تحفيز العاملين فيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية –
وحدة ورقلة –" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،
الجزائر.
 -الفاضل ،عبد العزيز بن محمد (.)2011

"تخطيط وتنمية المسار الوظيفي

وانعكاساته على األمن الوظيفي من وجهة نظر العاملين في وزارة التربية والتعليم"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
 فتحي ،أرزي (" .)2013أثر المسار الوظيفي على أداء العاملين في المؤسساتالجزائرية – دراسة حالة مؤسسة السمنت ومشتقاته سعيدة –" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة أبي بكر بالقايد ،تلمسان ،جمهورية الجزائر.
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 مهدي ،محمد (" .)2011معوقات تطوير المسار الوظيفي للعاملين اإلداريين فيمؤسسات التعليم العالي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.
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الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية.
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dium%20Term%20Strategy%20-%20Arabic.doc
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ملحق رقم ()1
أسمـــــاء المحكميـــــــن

الرقم

المسمى الوظيفي

السم

.1

د .آمال الحيلة

أستاذ إدارة األعمال المساعد-كلية فلسطين التقنية

.2

د .أيمن راضي

أستاذ إدارة األعمال المساعد-وزارة المواصالت

.3

د .سامي أبو طه

أستاذ إدارة األعمال المساعد -الكلية العربية للعلوم التطبيقية

.4

د .محمود الشنطي

أستاذ إدارة األعمال المساعد-اكاديمية اإلدارة والسياسة

.5

د .نبيل اللوح

أستاذ إدارة األعمال المساعد-اكاديمية اإلدارة والسياسة

.6

د .نضال حمدان المصري

.7

د .وائل ثابت

.8

د .يوسف بحر

.9

طارق مفلح أبو حجير

 .10م .إبراهيم فرج أبو شمالة

أستاذ إدارة األعمال المساعد -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-
جامعة القدس المفتوحة
أستاذ إدارة األعمال المساعد –كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-
جامعة األزهر
أستاذ إدارة األعمال المشارك-كلية التجارة-الجامعة االسالمية
أستاذ إدارة األعمال المساعد -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية-
جامعة غزة
أستاذ اإلحصاء -اكاديمية اإلدارة والسياسة
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ملحق رقم ()2
الستبيان باللغة العربية

191

عمــــــــادة الدراســـــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــا

كلية القتصــــــــــــاد والعلــــــــــــوم اإلدارية

قســـــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــال

السادة موظفي/ـات رئاسة وكالة الغوث الدولية في غزة

الكرام،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
االستبانة التي بين أيديكم هي إحدى أدوات الدراسة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في إدارة األعمال ،وهي
بعنوان :التأقلم التنظيمي كمتغير وسيط لقيا

العالقة بين تخطيط المسار الوظيفي والحتراق الوظيفي – دراسة

تطبيقية على رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الدولية (األونروا) في غزة.
وذلك إلعداد بحث حول الموضوع ألغراض أكاديمية ،وذلك في محاولة لدراسة الواقع الحالي للممارسات المرتبطة
بموضوع الدراسة في مؤسستكم ،مع العلم بأن كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها لن تستخدم إال لخدمة
أغراض البحث العلمي فقط.
لذا أرجو من سيادتكم/كن التكرم بالمساعدة في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة ووضع إشارة ( )xفي
المربع الذي يوافق خياركم/كن.
شاكرة لكم/لكن حسن تعاونكم/كن معي
الباحثة
ندى ابراهيم مصلح
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أولا :البيانات الشخصية:

 .1الدرجة الوظيفية

( ) ذكر

( ) أنثى

( ) من  28إلى

( ) أقل من 28

أقل من 35

 .2العمر

 .4الدرجة الوظيفية

 .5سنوات الخبرة

فأكثر

( ) دبلوم

( ) بكالوريوس

( ) ماجستير

( ) دكتوراه

( ) من  1إلى 11

إلى أقل من 42

( )  50عام

( ) من  42إلى أقل من 50

 .3المؤهل العلمي

( ) من 35

( ) من  17إلى 20

( ) من  12إلى 16

( ) أقل من  5سنوات

( ) من  5حتى أقل من  10سنوات

( ) من  10حتى أقل من  15سنة

( )  15سنة فأكثر

ثانيا :تخطيط المسار الوظيفي:
المقياس

رقم الفقرة

المجال

الخصائص

أوافق
بشدة

أوافق

غير
متأكد

أرفض

أرفض
بشدة

تخطيط المسار الوظيفي :يركز على تحقيق التوافق والتطابق بين األفراد والوظائف التي يتقلدونها ،ويتم تحقيق هذا التوافق من
خالل الوظائف المختلفة التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية.
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وضع أهداف للتقدم الوظيفي
1

تجعلني وظيفتي الحالية أتقدم باتجاه تحقيق أهدافي الوظيفية

2

تتعلق وظيفتي الحالية بأهدافي الوظيفية وتقدمي المهني

1
3

تضع وظيفتي الحالية أساسات تحقيق أهدافي الوظيفية

4

توفر وظيفتي الحالية فرصا ً جيدة للتعرف على أهدافي الوظيفية

تطوير المهارات الوظيفية
1

تشجعني وظيفتي الحالية على اكتساب معارف ذات عالقة
بالوظيفة باستمرار

2

تشجعني وظيفتي الحالية على اكتساب مهارات ذات عالقة
بالوظيفة باستمرار

2
3

تشجعني وظيفتي الحالية على تجميع خبرات عمل غنية

4

تمكني وظيفتي الحالية من تطوير قدراتي الوظيفية بشكل
مستمر

الترقية

3

1

أحصل على الترقيات في المنظمة بشكل سريع

2

لدي احتمالية مرتفعة في الحصول على ترقية في المنظمة

3

أعمل في منظمة تعتبر مثالية مقارنة بالمنظمات التي عملت بها
سابقا ً

4

أحصل على الترقيات بشكل أسرع مقارنة بزمالئي

الحوافز

4

1

يزداد راتبي بشكل سريع في منظمتي الحالية

2

لدي احتمالية كبيرة في الحصول على زيادة في الراتب في
منظمتي الحالية

3

راتبي ازداد بسرعة أكبر مقارنة بزمالئي
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ثالثا ا :التأقلم التنظيمي:
المقياس

رقم الفقرة

المجال

الخصائص

أوافق
بشدة

أوافق

غير
متأكد

أرفض

أرفض
بشدة

التأقلم التنظيمي :العملية التي يتم من خاللها تعلم الفرد للقيم واالتجاهات والمعايير وأنماط السلوك التي تتوافق مع مصالح المنظمة وأهدافها
من خالل الفهم ،التدريب ،دعم الزمالء ،اآلفاق المستقبلية.
الفهم

1

1

أعلم جيدا ً كيف يتم إنجاز األمور في المنظمة

2

أعلم تماما ً ما هي المهام المطلوبة مني في المنظمة

3

يوجد هدف واضح جدا ً للمنظمة

4

يفهم جميع العاملين أهداف المنظمة

5

أتلقى تعليمات من قبل مشرفي في العمل تساعدني في أداء عملي
بشكل أفضل

6

أعلم جيدا ً كيف تعمل المنظمة بشكل عام

التدريب

2

1

تقدم المنظمة تدريبا ً عمليا ً مهنيا ً ممتازا ً لي

2

أحصل على تدريب في المنظمة يجعلني قادرا ً على أداء عملي
بشكل جيد جدا ً

3

تقدم المنظمة تدريبا ً كامالً لتطوير المهارات الوظيفية للموظفين

دعم الزمالء
1

يقدم زمالئي المساعدة واإلرشاد عادة ً

2

يساعدني الموظفون اآلخرون بعدة أشكال في وظيفتي

3
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3

يتقبلني معظم زمالئي في العمل كعضو في هذه المنظمة

4

أحظى بعالقات جيدة مع العاملين داخل المنظم

5

يساعدني زمالئي بشكل رائع في التكيف داخل المنظمة

اآلفاق المستقبلية
1

تقدم المنظمة فرص عدة للتطور الوظيفي

2

تتيح المنظمة فرص التطورللجميع تقريبا ً داخل المنظمة

4
3

أستطيع تنبؤ فرصي في الترقية داخل المنظمة

4

أتوقع أن يستمر توظيفي من قبل المنظمة لعدة سنوات قادمة
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رابعا ا  :الحتراق الوظيفي:

رقم الفقرة

المقياس
الخصائص

أوافق
بشدة

أوافق

غير
متأكد

أرفض

أرفض
بشدة

االحتراق الوظيفي :مجموعة أعراض من اإلجهاد الذهني واالستنفاد االنفعالي والتبلد الشخصي ،واإلحساس بعدم الرضا عن المنجز
الشخصي واألداء المهني ،ويحدث االحتراق الوظيفي عندما ال يكون هناك توافق بين طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان ،وكلما زاد هذا
التباين زاد االحتراق الوظيفي الذي يواجهه الموظف في بيئة عمله
 1.أشعر باالستنزاف العاطفي من وظيفتي
 2.أشعر بأني مستهلك في نهاية يوم العمل
 3.أشعر بالتعب عندما أستيقظ في الصباح ألواجه يوم آخر في العمل
 4.أشعر بأنني أعامل بعض العمالء وكأنهم أشياء مادية
 5.العمل مع الناس طوال اليوم هو مصدر قلق لي
 6.أشعر باالحتراق من وظيفتي
 7.أصبحت متبلد الشعور تجاه اآلخرين منذ تعييني في الوظيفة
 8.أشعر بأن هذه الوظيفة تقسي مشاعري تجاه اآلخرين
 9.أشعر بأني نشيط للغاية
 10.أشعر باإلحباط من وظيفتي
 11.أشعر بأنني أعمل بجهد كبير في وظيفتي
 12.أشعر بعدم االهتمام بما يجري مع بعض العمالء
 13.يزيد العمل مع الناس مباشرة من الضغوط علي
 14.أشعر بالسعادة بعد عملي مع العمالء عن قرب
 15.أشعر بأن صبري بدأ بالنفاد
 16.أشعر بأن العمالء يلومونني على بعض من مشاكلهم
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ملحق رقم ()3
الستبيان باللغة النجليزية
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Questionnaire in English

Al-Azhar University – Gaza
Postgraduate Department
Faculty of Commerce
Dep. Of Business Administration

Dear Employees at UNRWA – HQ, Gaza,

The Questionnaire is a research tool specifically designed to satisfy and complete a Master’s
Degree requirement in Business Administration at Al-Azhar University in Gaza. The Master’s
Thesis is titled: “Organizational Socialization as a Mediator to Measure the Relation Between
Career Path Planning & Occupational Burnout for UNRWA – Headquarters in Gaza”.

The questionnaire aims to prepare a research for academic purpose in the attempt to study
the practices, on ground in this regard, related to the research in your organization, taking
into account that all the information obtained will be used for the sake of academic research
purposes only.
Looking forward for your support in filling out the questionnaire by placing (x) in the answer
box that goes with your answer choice.
Thank you for your cooperation.

Sincerely,
The researcher
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Nada Musleh

Section I:
Personal information:
6. Gender

( ) Male

( ) Female

( ) from 28 to less

( ) Less than 28
7. Age Group

than 35

( ) from 42 to less
than 50

( ) from 35 to less than 42

( ) More than 50

( ) Diploma

( ) Bachelor Degree

( ) Master Degree

( ) PhD

8. Education

9. Grade

10. Years of
Experience

( ) from 1 to 11

( ) from 12 to 16

( ) from 17 to 20

( ) Less than 5 years

( ) from 5 to less than 10 years

( ) from 10 to less than 15 years

( ) More than 15 years
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Career Path Planning
Career Goal Process
1

“my present job moves me closer to my career
goals”

2

“my present job is relevant to my career goals
and vocational growth”

1
3

“my present job sets the foundation for the
realization of my career goals”

4

“my present job provides me with good
opportunities to realize my career goals”

Professional Ability Development
1

“my present job encourages me to
continuously gain new and job-related skills,”

2

“my present job encourages me to
continuously gain new job-related

2

knowledge,”
3

“my present job encourages me to
accumulate richer work experiences,”

4

“my present job enables me to continuously
improve my professional capabilities.”

Promotion Speed
1

“my promotion speed in the present
organization is fast,”

2

“the probability of being promoted in my
present organization is high,”

3

3

“compared with previous organizations, my
position in my present one is ideal” and

4

“compared with my colleagues, I am being
promoted faster.”
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Disagree

Strongly

Disagree

Neutral

Agree

Question

agree

#

Strongly

dimension

Section II:

Remuneration Growth

1

“my salary is growing quickly in my present
organization,”

2

“In this organization, the possibility of my
current salary being increased is very large,”

4
3

Instructions given by my supervisor have
been valuable in helping me do better work.

4

“Compared with my colleagues, my salary
has grown more quickly.”

Organizational Socialization
Job Understanding

1

I know very well how to get things done in
this organization.

2

The goals of this organization have been
made very explicit.

3

I have a full understanding of my duties in
this organization.

1
4

I have a good knowledge of the way this
organization operates.

5

This organization’s objectives are understood
by almost everyone who works here

6

Instructions given by my supervisor have
been valuable in helping me do better work.

Future Prospects

1

There are many chances for a good career
with this organization.

2

Opportunities for advancement in this
organization are available to almost

2

everyone.

3

I can readily anticipate my prospects for
promotion in this organization

4

I expect that this organization will continue
to employ me for many more years

Training

3

1

The training in this organization has enabled
me to do my job very well.
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2

This organization has provided excellent job
training for me.

3

This organization offers thorough training to
improve employee job skills.

Co-Workers Support

1

My relationship with other workers in this
organization is good.

2

Other workers have helped me on the job in
various ways.

3

4

My co-workers are usually willing to offer
their assistance or advice.

4

Most of my co-workers have accepted me as
a as a member of this organization.

5

My co-workers have done a great deal to help
me adjust to this organization.

Occupational Burnout

1

I feel emotionally drained from my work.

2

I feel used up at the end of the workday.

3

I feel fatigued when I get up in the morning
and have to face another day on the job.

4

I feel I treat some recipients as if they were
impersonal objects.

5

Working with people all day is really a strain
for me.

6

I feel burned out from my work.

7

I’ve become more callous toward people
since I took this job.

8

I worry that this job is hardening me
emotionally.

9

I feel very energetic.

10

I feel frustrated by my job.

11

I feel I’m working too hard on my job.

12

I don’t really care what happens to some
recipients.
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13

Working with people directly puts too much
stress on me.

14

I feel exhilarated after working closely with
my recipients.

15

I feel like I’m at the end of my rope.

16

I feel recipients blame me for some of their
problems.
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ملحق رقم ()4
المقابلة مع مدير دائرة الموارد البشرية
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مقابلة فردية عن طريق الهاتف

التاريخ 13 :مارس 2017
مقابلة مع السيد  :براين غليسون – مدير دائرة الموارد البشرية في رئاسة وكالة الغوث الدولية
في مقرها في عاصمة المملكة األردنية الهاشمية ،األردن.
موضوع المقابلة  :الحتراق الوظيفي في وكالة الغوث الدولية (األونروا)
الباحثة :الحظت الباحثة إشارة تقارير المفوض العام لالحتراق الوظيفي كأحد مسببات تدني
األداء في وكالة الغوث الدولية ،هل يمكنك أن تتحدث عن هذه النقطة بشكل تفصيلي؟
السيد غليسون :نعم ،ال يخفى على الجميع بأن العاملين في وكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل
الالجئين جلهم من الالجئين الفلسطينيين ،ال أمتلك إحصائية مؤكدة إال أنني أعلم بشكل
قاطع بأنهم الجئين ،ولذلك يعانون من عدة ظروف سوا ًء اقتصادية أو اجتماعية أو
سياسية تؤثر على حياتهم بشكل أو بآخر في جميع األقاليم الخمسة .باإلضافة إلى أننا
مؤسسة خدمية ،نقدم الخدمات لالجئين الذين يعانون من ظروف صعبة في أي من أقاليم
خدمتنا الخمسة ،وإن االحتكاك والعمل مع هذه الفئة المهمشة والفقيرة ،إن لم تكن
المعدمة ،يضيف من العبء النفسي على الموظف .ناهيك عن ضغوط العمل التي تزداد
يوما ً بعد يوم .أرى أن جميع هذه العوامل تلعب بشكل أو بآخر في تعريض الموظفين
بجميع مستوياتهم الوظيفية لالحتراق النفسي أو الوظيفي إن صح التعبير.
الباحثة :هل هناك إحصائيات معتمدة لوكالة الغوث الدولية لظاهرة االحتراق الوظيفي؟
السيد غليسون :لألسف ال ،ال توجد إحصائيات رسمية.
الباحثة :جزء من الوصف الوظيفي الخاص بوظيفتك كمدير دائرة الموارد البشرية في رئاسة
وكالة الغوث الدولية هو مواجهة االحتراق الوظيفي ،دعني أقتبس:
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" resisting

، "stress and ensuring that subordinates to do not suffer burnoutهل لك
أن تلقي مزيدا ً من الضوء حول دورك في مواجهة االحتراق الوظيفي؟
السيد غليسون :إن وكالة الغوث الدولية تثمن موظفيها في أقاليمها الخمس ،وتسعى جاهدة ً لتوفير
الظروف الوظيفية والتنظيمية المناسبة لهم ،لتضمن لهم صحة جسدية نفسية في
آن واحد .ليس هناك خطوات واضحة تحت مسمى مواجهة االحتراق الوظيفي
ٍ
في األونروا حتى اآلن ،إال أننا نقوم بعدد من النشاطات واإلجراءات التي يمكن
أن نقول بأنها تساهم في التخفيف عن الموظفين وتحسين ظروفهم الوظيفية
والمعيشية على ح ٍد سواء.
--انتهت المقابلة--
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ملحق رقم ()5
الهيكل التنظيمي لوكالة الغوث الدولية (األونروا)

208

https://www.unrwa.org/who-we-are/organizational-structure :المصدر
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