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ر ذللى اللدكتور ملراد والتقلد   بجزيل  الشلكر ويسرني أن أوقلد  قي ونخد  به األنسانية.الجهد المتواضع لنرو

نصللو واإلرشللاد طيلللة فتللرإ الًا بقبللوا األشللراى علللى رسللالتي ي وقللد  لللي   مشللكور ي وكللرّ ذ للل اني ايلل سللليم عط

 اعدادها 
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 .والتقد ر والثناء ي فلهم جميعًا ك  الشكرالرسالةبمستوى هذه 

الللدكتور احمللد الجبللوري اابللو مللا ن   مللي معللاليان لعنلل تاالم مبخللال  الشللكر وعأللليان أوقللد   وال يفللووني

سللاندني فللي مسلليروي العلميللة حتللى وصلللت الللى هللذا اليللو  الللذي انللاقل فيلله رسللالتي فللل  منللي كلل  الللذي 

 الشكر والتقد ر. 
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 العربيةباللغة  الملخص
 هرة االحتراق الوظيفي د من ظافي الح  الموارد البشرية إلدارةيجية اتر تاالس ة االنشطأثر 

 "  االردنية شركات صناعة االدويةدراسة ميدانية على " 
 البالط اعداد

 عبد هللا  محمدمعاذ 
 ف ار شا

 ر مراد سليم العطيانيكتو الد
د البشرية في ار و م إ الار تراويجية إلد ة االساالنشطأثر لتعرى على هدفت هذه الدراسة بشك  رئيسي ل

تمع  ردنية. وومث  مجركات صناعة االدوية األ"دراسة ميدانية على ش ح الوظيفيالحد من ظاهرإ االحترا
  152ة عشوائية بسيطة بلغ وعداها اسحب عينووم  يةينركات صناعة االدوية األرد ميع شالدراسة في ج
ف أهداى يولتحقري ورئيس قسم . مد  ساعد م/ نة من امد ر ونائب وحدإ التحلي  والمعا مبحوثاي وكانت 

 SPSSبرنامج اوم اعتماد ي و الدراسةعلى عينة  اوو يعه استبانة  اصة وجرى سة وم وطوير الدرا
V.25ان مستوى ممارسة األنشطة االستراويجية  اسة الىالدر  ت لصو ووراء التحلي  االحصائي ج  إل
ي  هرإ االحتراح الوظيفي كانت متوسطةظا  نحد مالمتوسطةي وان مستوى لموارد البشرية جاءت الدارإ ا
الموارد ستراويجية الدارإ اال نشطة لال   α ≤ 0.05ا عند مستوى الداللة  هناك أثر ذو داللة ذحصائياً وان 

الحتراح الوظيفي ك  بعد من ابعاد ظاهرإ افي االحتراح الوظيفي و  من ظاهرإلحد ا يف البشرية بأبعادها
شركات صناعة االدوية  نفعااي وانخفاض الشعور باالنجا   فيالابعور لشجهاد االنفعاليي واااال

بالحد من ظاهرإ   تما  االه ضرورإ : ها الباحث وكان من بين اهم التوصيات التي أوصى ب .االردنية
باالنجا ي   نفعاا وانخفاض الشعورقة باالجهاد االنفعالي والشعور باال عادها المتعليفي بابالوظ حار ت االح

  ي والعم  على الحد من ظاهرإ االحتراح الوظيفيال تيار والتعيين لما له من اثر في ا  طابنش ا واالهتم
الدوية  صناعة اشركات  يفعف شف عن نقاط القوإ والضكونه يحقف ذمكانية الكلاالهتما  بتقييم األداء 

 االردنية. 
 . دوية األردنيةألاعة انص ، شركات فيق الوظياالحترا، ةارد البشريإدارة المو  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The Impact of Strategic Human Resources Management Practices in Reducing the 

Phenomenon of Job Burnout 

A field study on Jordanian Pharmaceutical industrial companeis 

 Prepared by 

Moath Mohammed Abdullah 

Supervised by 

Dr. Murad Salim Attiany 

This aim of this study is investigate the impact of strategic human resources management 

practices in reducing the phenomenon of job burnout in Jordanian pharmaceutical industry 

companies. The study population was represented in all Jordanian pharmaceutical industry 

companies, and a simple random sample exceeded (152) respondents was drawn, the unit 

of analysis and sampling consist (Manager, Vice/assistant manager, and head of 

department). To achieve the objectives of this study, a special questionnaire was developed 

and distributed to the study sample. SPSS V.25 program was adopted to conduct the 

statistical analysis and the study concluded that the level of practicing strategic activities 

for human resources management was moderate, The level of limitation of the phenomenon 

of burnout was moderate, and there was a statistically significant impact at the level of 

significance (α≤0.05) of the strategic activities of the human resources management with its 

dimensions in limiting the phenomenon of burnout and in each dimension of the 

phenomenon of burnout (Emotional exhaustion, Depersonalization, and Lack of personal 

accomplishment) in the Jordanian pharmaceutical industry. The study recommended to 

gave attention to limiting the phenomenon of burnout with its dimensions related to 

emotional exhaustion, depersonalization, and lack of personal accomplishment, and gave 

attention to the activity of selection and appointment for its impact on the reduction of the 

phenomenon of burnout, and gave attention to the performance assessment as it brings the 

possibility of detecting the strengths and weaknesses of the Jordanian pharmaceutical 

industry companies. 

Key words: Human resources management, Job burnout, Jordanian pharmaceutical 

industry. 


