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Abstract 

The current research focuses on the level of the organization's practice of 

organizational health and the level of performance of the working individuals. The 

research also aims at analyzing the relationship between organizational health and 

performance with the psychological empowerment of individuals working as an 

intermediate variable. (25) respondents representing the sample of the research 

from the working people. The questionnaire was adopted as a main tool for 

measuring and gathering data and information, and included (30) questions. The 

research seeks to test a number of hypotheses The main branch The research 

found a number of conclusions, the most important of which were significant 

correlations between organizational health and performance with psychological 

empowerment as an intermediate variable in the studied field, ie, organizational 

health contributes to improving the functional performance In the organization 

investigated through a variable intermediary represented by the psychological 

empowerment of the personnel working, and based on the findings of the research 

results, the development of a set of recommendations, the most important of which 

is the need to delegate the personnel work mandate appropriate performance 

efficiency and creates space to work in the light of Regulations and guidelines with 

the need to sensitize the needs of personnel working psychologically and taking 

into account the humanitarian aspects in dealing with them and advise them to 

support the management and all the performance they provide, while giving 

discretion to the tasks and way of performance of work, it gives them a degree of 

self-realization and the sense that they do their responsibilities and powers. 

Article History 

Received 

1 Dec, 2019 

Accepted 

27 Mar, 2020 

 

 

 

                                                             
University of Mosul Circuit and economy, Business Management,

 
Assistant teacher

 1
  

 مدرس مساعد / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الموصل
Sajahameed277@yahoo.com 

Mbo:07708271614 

Research Article 

For cited: Saga Natheer Hameed AL-Sarraf  (2020). Psychological empowerment of human resources as an intermediate 

variable of the relationship between organizational health and performance: An exploratory study of the views of a sample 

of workers in the Social Security Department. Journal of Current Researches on Social Sciences,  10 (SE), 1-14. 

mailto:Sajahameed277@yahoo.com
mailto:Sajahameed277@yahoo.com


 

2Saga Natheer Hameed AL-Sarraf  (2020). Psychological empowerment of human resources as an intermediate 

variable of the relationship between organizational health and performance: An exploratory study 

of the views of a sample of workers in the Social Security Department 

 التمكين النفسي للموارد البشرية كمتغير وسيط للعالقة بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي

 دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين في دائرة الضمان االجتماعي

 سجى نذير حميد الصراف 
 

 لمستخلص ا

المنظمية , ومستوى  األداء يركز البحث الحالي في معرفة مستوى ممارسة المنظمة المبحوثة للصحة 

يهدف البحث إلى تحليل العالقة بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي  كما  العاملين الوظيفي لألفراد

بوجود التمكين النفسي لألفراد العاملين كمتغير وسيط , وقد طبق البحث في القطاع الحكومي متمثال بدائرة 

(  مستجيبا يمثلون عينة البحث من  25معت البيانات من  )الضمان االجتماعي في محافظة   نينوى  وج

اإلفراد العاملين واعتمد في البحث االستبانة كأداة رئيسية للقياس ولجمع البيانات والمعلومات , وتضمنت 

( سؤاالً , ويسعى البحث الختبار عدد من الفرضيات الرئيسية تفرعت منها فرضيات فرعية لمعرفة  30)

ط والتأثير بين متغيرات البحث , وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات كان أهمها عالقات االرتبا

وجود عالقات ارتباط  ذات داللة معنوية بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي بوجود التمكين النفسي 

المنظمة كمتغير وسيط في الميدان المبحوث أي أن الصحة المنظمية تسهم في تحسين األداء الوظيفي في 

المبحوثة من خالل متغير وسيط متمثال بالتمكين النفسي لألفراد العاملين , واستنادا إلى ما توصل إليه 

البحث من نتائج فقد وضع مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة تفويض األفراد العاملين تفويضا 

دات مع ضرورة تحسس حاجات مناسبا يحقق كفاءة األداء ويخلق فسحة للعمل في ضوء اللوائح واإلرشا

األفراد العاملين  النفسية ومراعاة الجوانب اإلنسانية في التعامل معهم وإشعارهم بدعم اإلدارة وبكل ما 

يقدمونه من أداء, مع إعطاء حرية التصرف بالمهام وطريقة أداءهم للعمل فذلك يعطيهم درجة من تحقيق 

 هم وصالحياتهم. الذات والشعور بان ما يقومون به من مسؤوليات

 الكلمات المفتاحية / الصحة المنظمية , األداء الوظيفي , التمكين النفسي
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 المقدمة 

يعتبر المورد البشري من أهم األصول المنظمية  والتي تعاظم االهتمام بها وبنموها اهتماما كبيرا في 

( ومما الشك فيه إن نجاح  Norazilawati .etal  ,2016  ,1)(Ibrahim , 2013 ,14العقود األخيرة )

أي منظمة من منظمات األعمال يعزى بالدرجة األولى إلى ما تمتلكه من موارد بشرية لتحقيق األهداف 

المنظمية وال يمكن أن يحدث ذلك في غياب العنصر البشري باعتباره أهم العوامل المؤثرة في تحقيق 

ئة أعمالها , ومن ثم قدرتها على تحقيق أهدافها المحددة , كما إن تكيف المنظمة مع المتغيرات السائدة في بي

إدراك العوامل المؤثرة على أداء العاملين هو احد أهداف تحسين أداء المورد البشري وذلك من خالل 

التحفيز , سلوك العمل , المعرفة والقدرات التي يحملونها , إذ أن منظمات األعمال توفر بسهولة جميع 

ولية من سلع ومواد خام المطلوبة لها من منظمات أخرى وبلدان أخرى , أال الش  الوحيد الذي ال المواد األ

يتم تداوله بسهولة وبشكل مثالي هو الموارد البشرية الفاعلة والماهرة والتي تعتبر من أهم شروط المنظمة 

تفسير بيئة العمل, حيث تعكس  التي تتمتع بصحة جيدة , هذا وتعد الصحة التنظيمية من المداخل الحديثة في

المناخ التنظيمي االيجابي للمنظمة  , فالمنظمة التي  تتمتع بصحة منظميه  ومناخ                 تنظيم مالئم  

تمتلك  القدرة على البقاء إضافة إلى القدرة على التعامل                                            مع التغيرات 

واستمرارية     كما أن المنظمة التي ال  تتمتع   بصحة  منظميه  تعيش  حالة  من   عدم     البيئية بكفاية

 Bahrami. etal , 2013 ,882( )) 97, 2010الكفاية  والفاعلية       )الصرايرة والطيط, 

(Kipfelsberger .etal ,2016 ,629 كما أن قيمة المنظمة ونجاحها المستقبلي يعتمد على قدرات )

مهارات أفرادها العاملين وتمكينهم وظيفيا , ويعتبر مفهوم التمكين النفسي الذي يعنى على منح الثقة و

والحرية في األداء دون تدخل اإلدارة بشكل رئيسي , مع ضرورة توثيق العالقة بين اإلدارة واألفراد 

لمنظمات يتأتى أيضا من العاملين , فممارسة ثقافة التمكين عنصرا أساسيا لنجاح المنظمات , ونجاح ا

خالل استخدام المنظمة بيئة عمل صحية ومناخ تنظيمي يقوم على أساس الثقة والتعاون والتفاهم بين 

اإلدارة وموردها البشري , فمفهوم الصحة المنظمية مفهوم فريد في المنظمات السليمة التي يتم تكريس 

والمنظمات التي تتمتع بصحة تتمتع بأن األفراد فيها ضمير العاملين ومعنوياتهم تجاه األداء العالي , 

 العاملين تأتي إلى العمل بفارغ الصبر للعمل فيها وهم فخورون بمنظماتهم.
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 المبحث األول 

 مشكله البحث

يؤدي المورد البشري دورا بارزا في تحقيق أهداف المنظمة مما يستوجب على اإلدارات العليا في  

منظمات األعمال االهتمام بتطوير وتنمية هذه الموارد وإعادة صيانتها , اّذ ساهمت التطورات بشكل كبير 

لتكنولوجي ( في ظهور العديد وخاصة في  بيئة منظمات  األعمال كا)العولمة , المنافسة العالمية , التطور ا

من  االتجاهات الجديدة في حقول تنمية المورد البشري  والتي تركت أثارها على كيفية إدارة المورد 

البشري  وكان للصحة المنظمية كذلك درجة تأثير كبير على  سلوكية المورد البشري من حيث االنتماء 

وير  إمكانياتهم  وخبراتهم  للقيام     بواجباتهم ألمنظمي وتقديم  الخبرات والمعارف   وكيفية   تط

(Allan ,  ,2011  ,5 ويأتي كذلك دور التمكين النفسي والذي يعني بإعطاء الحرية في التعبير واألداء )

بالملكية والسيطرة في عملهم مما يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية واإلبداع واالبتكار  وإشعار األفراد العاملين

إلى تعزيز األداء ألمنظمي الذي هو خالصة األداء الوظيفي لألفراد العاملين وبالتالي يؤدي 

(Choong.etal,2011,237.) 

انبثقت المشكلة الرئيسية من محورين أساسيين , من الجانب النظري الحظت الباحثة آن البحوث  

الوظيفي على حدا سواء والدراسات السابقة المتعلقة بالصحة المنظمية جاءت كا ارتباط باألداء ألمنظمي و

متمثلة بمخرجات المنظمة  , إضافة إلى ذلك لوحظ أن هنالك غياب البحوث والدراسات التي تربط التمكين 

النفسي بالصحة المنظمية واألداء الوظيفي , أما الجانب العملي فقد تم اختيار منظمة خدمية متمثلة بدائرة 

لحاجة إلى تقديم رؤية مفيدة في إعادة أهمية ومفهوم الضمان االجتماعي كمجتمع بحثي , إذ التمست ا

الصحة المنظمية , لتوعية إدارة المنظمات على أهمية الصحة المنظمية وانعكاسها على األداء الوظيفي 

 بوجود سلوكية التمكين النفسي  ومن هنا يأتي التساؤل الرئيسي للبحث :

 وثة ؟ما مستوى ممارسة الصحة المنظمية في المنظمة المبح ●

 ما مستوى األداء الوظيفي لألفراد العاملين داخل المنظمة المبحوثة ؟ ●

هل هناك عالقة بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي ؟ وما هو دور التمكين النفسي للموارد  ●

 البشرية في تلك العالقة ؟

 أهمية البحث

وخاصة في بيئات األعمال  تنعكس أهمية البحث من كونه اهتم بمواضيع رئيسية في منظمات األعمال

المتغيرة, وذلك من خالل الوقوف على أهمية الصحة المنظمية وما يمكن أن تعكسه على بيئة المنظمة 

بصورة عامة وبيئة العمل بشكل خاص من تأثيرات هامة على مستوى األداء الوظيفي لألفراد العاملين 

حمل المسؤولية االجتماعية, إذ أن رداءة بيئة وقدرتها في إيجاد منظمات أعمال تعمل على قدر كبير في ت
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العمل  مع سلبية مكوناتها قد يؤدي بالمنظمة إلى الفشل في أداءها حتى وان أبدعت المنظمة في بعض 

األعمال اإلدارية , فاألداء يرتبط بشكل كبير وبمستوى عالي األهمية  ببيئة العمل السليمة , مع  ضرورة 

نب النفسي لألفراد العاملين من خالل توفير قدر كبير من تمكينهم نفسيا عن االهتمام والتعاطف مع الجا

طريق تفهم في كيفية القيام بمهماتهم الوظيفية مع إعطاء قدر عالي من الحرية في التعبير عن أرائهم 

  وأفكارهم ومشاركاتهم في التعامل مع القرارات السريعة.

 أهداف البحث

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

تقديم نظري لموضوعات البحث وتقديم رؤى نظرية خاصة بالصحة المنظمية , فضال عن التمكين   .1

النفسي إذ يعدان مواضيع مهمة ومعاصرة , وذلك من خالل التعرف على مفهوم الصحة وأبعادها 

 ي وأبعاده .ومتطلباتها, إضافة إلى التعرف على مفهوم التمكين النفس

تشخيص مستوى الصحة المنظمية لدى دائرة الضمان االجتماعي, إضافة لقياس مستوى األداء  .2

 الوظيفي لدى دائرة الضمان االجتماعي.

توضيح وتفسير طبيعة العالقة واالرتباط و التأثير المباشر بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي من  .3

 .. خالل وجود متغير وسيط التمكين النفسي

 مخطط البحث 

لغرض ترجمة مشكلة البحث إلى إطار عملي قابل لالختبار فأنه يستلزم من الباحثة القيام ببناء مخطط 

فرضي وفق األسلوب الصحيح يوضح فيه طبيعة العالقات المنطقية لمجمعة المتغيرات الرئيسية والمتغير 

 الوسيط ذات العالقة لكل من :

ة المنظمية ويتضمن إحدى عشر بعداً ) وضوح الهدف, الثقة , المعنويات  ويمثل الصح  المتغير المستقل:

التكيف , تسخير الموارد , توازن السلطة , التماسك , مالئمة االتصاالت , اإلبداع , حل المشكالت  

 االستقاللية (

العمل , الشعور ويمثل األداء الوظيفي بأبعاده األربعة ) تحسين العمل , التعاون في  والمتغير المعتمد : 

 بالمسؤولية , االنضباط في العمل(

بين المتغير المستقل والمعتمد متمثالً بالتمكين النفسي بأبعاده األربعة   المتغير الثالث كوسيطفي حين جاء  

 )المعنى , التأثير , الكفاءة , االختيار(.
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 ( يوضح متغيرات البحث     1شكل )        

 

H2 

 

 

 

                           H3                                                                   

   

 H4                           

                                                                           

                                         H1 
 

 الشكل من إعداد الباحثة

 عالقة ارتباط

 عالقة تاثير

 

                                                                    

 فرضيات البحث    

 في ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة فرضيات البحث على النحو التالي :         

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الصحة المنظمية واألداء الفرضية الرئيسية :  �

الوظيفي مع دور التمكين النفسي كمتغير وسيط للعالقة , وتنشق من الفرضية الرئيسية فرضيات 

 فرعية كاألتي :

توجد عالقة ذات داللة معنوية إحصائية بين الصحة المنظمية والتمكين الفرضية الفرعية األولى :  ●

 سي.النف

توجد عالقة ذات داللة معنوية إحصائية بين الصحة المنظمية واألداء  :الفرضية الفرعية الثانية  ●

 الوظيفي. 

لتوجد عالقة عالقة ذات داللة معنوية إحصائية بين األداء الوظيفي الفرضية الفرعية الثالثة:  ●

 والتمكين النفسي.

ذو داللة إحصائية بين الصحة المنظمية في  : يوجد عالقة تأثير معنويالفرضية الرئيسية الثانية  �

  األداء الوظيفي بوجود التمكين النفسي كمتغير وسيط.

 

 

 منهج البحث     

يعتبر المنهج المركز الرئيسي واألساسي للبحث , فهو يمثل أراء الباحثة وأفكارها نحو مشكلة البحث 

ب لجمع البيانات والمعلومات  سواء وتساؤالته , والذي يمكن من خالله أن تضع الباحثة خطة وأسلو

  لصحة المنظميةا
الثقة  ,وضوح الهدف

مالئمة ,اإلبداع,التماسك

 حل المشكالت,االتصاالت 

تسخير ,  التكيف,لمعنوياتا

 توازن السلطة ,الموارد 

 األداء الوظيفي
التعاون في , تحسين العمل  

الشعور بالمسؤولية , العمل 

 االنضباط في العمل, 

   التمكين النفسي 
التأثير  , المعنى 

 االختيار الكفاءة  



 

32.-, 2020, 10 (SE), 1Journal of Current Researches on Social Sciences  7 
 

أكانت نظرية أو تحليلية أو ميدانية , والذي يساعد بإظهار البحث بأسلوب دقيق وعلمي نظامي متكامل  

وبسبب طبيعة المتغيرات الرئيسية والمتغير الوسيط , فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقوم 

صف ظاهرة معينة أو مشكلة ما , و إنما يعني بدراسة الحقائق والبراهين فقط بجمع البيانات والمعلومات لي

حول الظاهرة والمشكلة المطروحة , وذلك بجمع البيانات والمعلومات  وتحليلها وتفسيرها الستخالص 

   .نتائجها والوقوف على المسببات لمشكلة , والوصول إلى النتائج 

 حدود البحث

 تمثلت حدود البحث بما يأتي :

 :وقع اختيار الباحثة على دائرة الضمان االجتماعي كمجتمع البحث.الحدود المكانية 

( أشهر  5:  تجسد الوقت المستغرق في إعداد الجانب ) النظري والعملي ( والمجمل في )الحدود الرمانية 

 ( بما في ذلك إكمال جميع 2018( وانتماءا في شهر كانون األول ) 2018بدءاً من شهر تموز )

 مستلزمات اإلطار النظري للبحث وإعداد منهجية ومن ثم تطبيقه في المنظمة المبحوثة.

 ( مستجيباً.25شملت األفراد العاملين في دائرة الضمان االجتماعي البالغ عددهم ) الحدود البشرية :

 أسلوب جمع البيانات

ن اجل تحقيق أهدافه والوصول اعتمد البحث على أدوات وأساليب مختلفة في جمع البيانات والمعلومات م

 إلى نتائج المرجوة والتي يمكن توضيحها : 

تم االعتماد على إسهامات الباحثين والكتاب التي قامت الباحثة بجمعها من الجانب النظري:  ●

المصادر المتمثلة المراجع العلمية من الكتب , والبحوث , والرسائل , واالطاريح , والدوريات 

مرات , وبالغتين العربية واألجنبية وهي ذات صلة بموضوعات البحث فضالً والمقاالت , والمؤت

 عن االستعانة بشبكة المعلومات الدولية ) االنترنت(.

:  أعدت االستبانة كأداة رئيسية للبحث بغية الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة االستبانه ●

اصينبالجانب العملي ,  وتم عرضها على مجموعة من االختص
(*)
في هذا المجال لغرض  

الوقوف على صدق المحتوى وثباته وقد أبدو الموافقة على استمارة االستبيان مع إجراء بعض 

التعديالت على فقراتها لتالءم البيئة العراقية , وقامت الباحثة باألخذ بالمالحظات وأجريت عليها 

وغطت استمارة االستبيان الفقرات المتعلقة بالمتغير   , التعديالت لتصل إلى صورتها األخيرة

( فقرات , أما الجزء الثاني اختص بالمتغير  10المستقِل الصحة المنظمية والبالغ بعدد فقرات )

( فقرات , أما الجزء األخير من االستبانة فقد  10المعتمد األداء الوظيفي بعدد من الفقرات البالغة )

( فقرات  وتم  10لتمكين النفسي كذلك غطيه بعدد من الفقرات البالغة )تناول المتغير الوسيط  ا

( 1وكما موضح بالجدول ) االعتماد في تصميم فقرات االستبانة على عدة مصادر أجنبية وعربية

 وكاالتي:
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 والمقاييس ورمزهايوضح متغيرات البحث الرئيسية وعدد الفقرات ( 1)الجدول 

 المقياس/ المصادر رمز الفقرات المتغيرات

الصحة 

 المنظمية

X1-x10  2011الحوامدة و أبو شتال 

 2010الصرايرة, الطيط , 

 X11-x20 Allan,2011 التمكين النفسي

Sze,2014 

 X21-x30 Ibrahimi,2013 األداء الوظيفي
 الجدول من إعداد الباحثة                              

(  خماسي األبعاد , والذي يعد أكثر األساليب المستخدمة انتشارا , بوصفه LIKERTوتم استخدام مقياس )

يتسم بالسهولة والدقة في الوقت نفسه إذ تحصل بموجبه على اعلي إجابات على خمس درجات , بينما 

 ( 2تحصل أدنى اإلجابات على درجة واحدة , وكما موضح في الجدول )
  

 ( الخماسيLIKERT( يوضح مقياس)2جدول)

 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق التفق تماما

1 2 3 4 5 
 الجدول من إعداد الباحثة                         

 أساليب التحليل اإلحصائي

غرض  تحليل  البيانات  اإلحصائية  الخاصة  بمتغيرات  البحث    واختبار  فرضياته  والتعرف           

على  الفرو قات  المعنوية , تم  استخدام  عدد  من  األساليب  اإلحصائية   المناسبة واستخدمت من خالل 

 (.43 -38, 2012الجداول التكرارية   تمثلت  باالتي   )ألبياتي , 

ويستخدم لتحديد مستوى اإلجابة عن الفقرات ومعرفة مستوى المتغيرات  : (Xلوسط الحسابي)ا ●

 او متوسط تلك المجموعة. 

 

*المتخصصين : د. صفاء إدريس عبود , د. رغد احمد خروفه , د. حسان احمد الخشاب , تدريسي في جامعة الموصل  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 

 س مدى أهمية كل متغير بالنسبة لعينة البحث.يستخدم لقيامستوى األهمية : ●

يستخدم لقياس درجة التشتت لقيمة اإلجابات عن الوسط الحسابي لها   : (SDاالنحراف المعياري ) ●

 إذ كلما قلت قيمته زادت درجة تركيز اإلجابات حول الوسط الحسابي.

 تغيرين.ويستخدم لقياس قوة العالقة بين م(:  PEARSONمعامل االرتباط بيرسون ) ●

 يستخدم لقياس تأثير المتغير المستقل على المتغير المعتمد.( : Bمعامل االنحدار البسيط ) ●
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Rمعامل التحديد ) ●
2
استعمل لتوضيح مقدار التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد التي من  : (

 . الممكن تفسيرها من خالل المتغير المستقل

 التأثير وقياسها بين متغيرات البحث.استعمل في اختبار معنوية  : (F)اختبار ●

 .SPSS)) تم استخدام الوسائل اإلحصائية المذكورة أنفا بواسطة الحاسوب وباستخدام برنامج         

 وصف مجتمع البحث وعينته 

 : طبق البحث في دائرة الضمان االجتماعي في محافظة نينوى. مجتمع البحث ●

( استمارة صالحة 25( استمارة إلى )األفراد العاملين( وتم استرجاع )25تم توزيع ) عينة البحث : ●

( استمارة وتم استرجاعها 25للتحليل, فيكون مجموع االستمارات التي وزعت على عينة البحث )

 %(.100بالكامل وجميعها صالحة للتحليل اإلحصائي بمعنى نسبة االستجابة كانت)

 

 المحور الثاني

 لنظريالجانب ا

 أوال : الصحة المنظمية     

 مفهوم الصحة المنظمية     

يعد ظهور مفهوم الصحة المنظمية من بدايات أفكار التنظيمات الغير رسمية  والتي  تقوم على فهم أسس 

بيئة العمل الداخلية للمنظمة وقد قدم العديد من الباحثين  دراسات وجهود في هذا المجال من اجل الوقوف 

( ويعتبر مفهوم الصحة المنظمية إطار 347, 2017عة مهام المنظمات الغير رسمية ) الجابري , على طبي

حديث لفهم وحماية الفرد العامل من ضغوط العمل وتوفير رفاهية للفرد العامل  فهما عنصرين  ال 

(    491, 2016ينفصالن وكالهما   يتأثران  بالخصائص  المنظمية  والثقافة  التنظيمية  ) الوذيناني , 

آن الغاية من توفر متطلبات الصحة للمنظمة ليس فقط  etal , 2013,784) (Aydanكما          أكد  . 

إلظهار واقع حال المنظمات ولكن إلجراء الخطط لتحسين وتطوير الفرد العامل و المنظمة إذ أن قياس 

ين وتطوير عوامل الضعف للمنظمة الصحة لمنظمة يقودنا إلى تحديد العوامل األكثر قوة ودعمها وتحس

والفرد العامل على  حدا سواء  وتعد الصحة المنظمية نتيجة تصل إليها المنظمة ضمن بيئة ومكان العمل 

والتي توفر لألفراد العاملين مناخ صحي ليعملون في ضله بنجاح للوصول إلى مستوى من األداء الناجح 

 (. 16, 2017وراني ,الذي يحقق التوقعات على المدى البعيد )الح

كما أن الصحة المنظمية  تشير إلى تجاوز الفعالية التنظيمية على المدى القصير, وتعالج                

مجموعة  من  المميزات  طويلة  األمد نسبا  ،  فهي عملية  توافق  منظمات  األعمال  في  بيئة   األعمال  

( (    وهذا  ما أكد عليه Nair. etal ,2014 ,45بيئتها    من  اجل  البقاء   والقدرة على   التكيف مع

(Hong &Toner ,2014,280  أن الصحة المنظمية هي قدرة المنظمة على التكيف مع بيئتها المحيطة )
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مع  خلق  حالة  من  التوازن  واالنسجام  بين  األفراد  العاملين  داخل المنظمة. كما عدها 

(Sivapragasam & Raya ,2013,61 أنها الجزء المهم الذي تقوم عليه المنظمة لتهيئة بيئة عمل )

 جيدة للعاملين من اجل تفعيل إمكانياتهم االيجابية لتحقيق أهداف المنظمة . 

(  على أنها حالة  لتشغيل العمليات Xenidis & Theocharous ,2014 ,564وعرفها )          

ة والفرعية منها , بصورة كاملة وخالية من  العوائق التشغيل التنظيمية الرسمية والغير رسمية , الرئيسي

( عملية تهدف إلى تحقيق التميز عن طريق خلق بيئة عمل 72,  2016الكامل  في حين يرى ) المحميد ,

مناسبة للفرد العامل تعمل على التكيف مع البيئة المحيطة والمحافظة على الوئام بين األفراد العاملين 

 ف بنجاح .وتحقيق األهدا

إذن الصحة المنظمية هي قدرة المنظمة على التكيف والتطور والنمو والعمل بكفاءة مع أنظمتها      

 الوظيفية بصورة متكاملة وفعالة لتحقيق أهدفها المطلوبة .

 أهمية وخصائص الصحة المنظمية       

من االيجابيات التي تنعكس ينعكس توفر الصحة المنظمية في منظمات األعمال الحصول على مجموعة    

إذ أن توفر الصحة المنظمية تؤدي إلى انخفاض نسب غياب , على المنظمة وعلى سلوكية الفرد العامل 

األفراد العاملين عن العمل مع انخفاض دوران العمل والتقليل من الشكاوي إضافة إلى تمتع األفراد 

كما تكمن أهميتها في (  16,  2017, الحوراني )العاملين في المنظمة بصحة فسيولوجية ونفسية جيدة 

كما تسهم الصحة المنظمية في فهم العوامل الفردية والتنظيمية التي  , توفير احتياجات األفراد العاملين

تتفاعل وكيفية تأثيرها على العاملين وعلى نتائج المنظمة من خالل زيادة أداء العاملين وزيادة الروح 

 Sivapragasam & Raya ,2013  ,56) .) العاملين  التنافسية بين األفراد

إذ تعتبر عملية التقييم هذه من أهم عوامل نجاح المنظمة لما لها أهمية في تزويد اإلدارة العليا بكافة 

مع زيادة قدرة اإلدارة على معالجة القضايا ,المعلومات الضرورية التي تسهم في تحسين أداء المنظمة 

 Aydan. etal ,2013في حين  أوضح  (   72,  2016,المحيميد )داخل  المنظمة  بدال من تركها تتفاقم 

أن هنالك مجموعة من الخصائص التي تتمتع بها المنظمات الصحية كما تكمن أهمية الصحة ( ( 783,

قة الرئيسية والمناخ الداخلي للمنظمة مقارنة مع  المنظمات الغير المنظمية في كونها أداة  لتقييم العال

 .( 3)صحية وكما هو موضح في الجدول 
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 (  يوضح خصائص المنظمات الصحية والمنظمات الغير صحية3جدول )

 المنظمات الغير صحية المنظمات الصحية

 ال تتجه نحو التجديد والتحسين االتجاه نحو التجديد والتحسين

فعاليتها على المدى القصير , فعاليتها على المدى  فعاليتها على المدى الطويل

 الطويل منخفضة

 العاملون ينفذون القرارات المصنوعة من اإلدارة العليا العاملون يشاركون في صنع القرار

 ال تنمي االلتزام التنظيمي ينمي االلتزام التنظيمي

 غير مسئولة عن بيئة العمل والعاملين مسئولة عن بيئة العمل والعاملين

 استرجاعي نحو تصحيح األخطاء استباقي نحو مقاييس الوقاية

 ضغوط العمل مرتفعة ضغوط العمل منخفضة

 ال يتوفر االهتمام باألفراد العاملين التوجه لالهتمام بالعاملين

 ارتفاع نسبة الغياب والتوقف عن العمل قلة الغياب عن العمل

 ضعف االتصال بين اإلدارة العليا و واألفراد العاملين االتصال بين اإلدارة واألفراد العاملينقوة 

 كثرة وقوع الحوادث في العمل مع انخفاض نسبة االمان ندرة وقوع لحوادث العمل وتوفر أمان للعاملين

الظروف البيئية للمنظمة الداخلية والخارجية الغير 

 المحببة ال تحدث أضرار

روف البيئية الداخلية والخارجية الغير محببة تحدث الظ

 أضرار

العمل وفق المصلحة الشخصية والعمل بروح الفريق  العمل وفق روح الفريق و وفق المصلحة العامة

 غير متوفر

 تدفق المعلومات غير منتظم االنتظام في تدفق المعلومات بالوقت والكمية المناسبة

 ظهور المشكالت دون تحديد أسبابها تحديد المشكالت وأسبابها

 الكفاءة والفاعلية غير متوفرة للمنظمة توفر الكفاءة والفاعلية للمنظمة

 االنغالق وإهمال الثقافة التشجيع على وجود الثقافة التنظيمية والثقة بها

 

Sours :  Aydan , Yuceler, Burcu, Dognap and Didem. Kaya , 2013 , The Relation Between 

Organizational Health and Organizational Commitment, Mediterranean Journal of Social Sciences 

MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 4, No. 4, No.p783. 

   

 أبعاد الصحة المنظمية     

                                                                     
وتشمل  الصحة  المنظمية على  احد  عشر  بعدا   كما  أشار  إليها    كل     من                  

(Mohammadi  ,2014  ,27(   ) 2011,الحوامدة وأبو شتال(  )  73-72,  2016, المحيميد  ،

 :متمثلة باالتي  ( 99, 2010الطيط  , لصرايرة ا( )1812-1814

. أن يكون لدى األفراد العاملين قبول لألهداف والغايات التي يسعون إلى تحقيقها  :وضوح الهدف  .1

كما تشمل احتياجات ومستويات التنظيم القادرة على مواجهة الظروف الخارجية  وتحقيق 

 .األهداف المخطط لها بنجاح 
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تستند إلى معلومات دقيقة وصادقة , منظمات األعمال سياسات تنظيمية عادلة  تعني تطبيق: الثقة  .2

إذ تتمثل بسلوك المدراء تجاه األفراد العاملين كاالحترام ومعاملتهم , وذات موثوقية عالية 

 .كأصدقاء وداعمة لهم 

إلى منظمتهم  واالنتماء, شعور األفراد العاملين بالرضا عن عملهم :  (الروح المعنوية ) المعنويات .3

وتتسم العالقات فيما بينهم بالمودة والصداقة والتعاون كما تشير إلى سلوك المدراء الموجه , 

 .للمهنة والموجه إلى األداء وتوقعاته والمحافظة عليه 

مقدار األفراد العاملين على تحمل ضغوط العمل والتكيف مع التغيرات البيئية الخارجية  :التكيف .4

وتشير قدرة القيادة على إقناع األفراد العاملين باالستقاللية في الفكر والعمل والتكيف . والداخلية 

 . معه

, مدى توافر تجهيزات العمل وأدواته لدى األفراد العاملين  (:استخدام الموارد ) تسخير الموارد .5

دوات ومقدرة منظمات األعمال على توفير هذه التجهيزات  بمعنى أن المنظمة لديها موارد وأ

 .يمكن الحصول عليها بسهولة 

مقدرة العاملين في المنظمة على المشاركة والتنسيق والعمل ( : تكافؤ السلطة )توازن السلطة  .6

 .الجماعي بكفاءة وفاعلية

أن يعمل األفراد العاملين في المنظمة بروح العمل الجماعي , ويرغبون في البقاء في  التماسك : .7

احدة  . كما تشير إلى الثقة والتعاون والتعاطف والصداقة بين المنظمة كأفراد في مجموعة و

 األفراد العاملين .

سهولة انتقال المعلومات في المنظمة أفقيا وعموديا بدون  مالئمة االتصاالت) كفاية التواصل (: .8

 تشويه وبسرعة عالية وبمرونة عالية .

بيئة تنظيمية تمكن العاملين من انجاز : مقدرة منظمات األعمال على توفير اإلبداعية ) االبتكار (  .9

 أعمالهم بطريقة إبداعية قادرة على طرح األفكار واآلراء اإلبداعية .

قدرة األفراد العاملين على ترتيب غايات عملهم وأهدافهم في مواجهة احتياجات  االستقاللية : .10

 م .العمل اليومية .وان يكون لديهم  الحرية لتنفيذ أدوارهم وتحقيق مسؤولياته

: ويشير هذا البعد إلى قدرة المنظمة على إدراك وحل المشاكل بأقل وقت  كفاءة حل المشكالت .11

 وجهد .
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 :التمكين النفسي 

ظهر مفهوم التمكين النفسي في الربع األخير من القرن الماضي كأحد المفاهيم اإلدارية               

وتقوم فكرة التمكين على توجه , المعاصرة والذي يعطي اهتماما كبير للموارد البشرية في المنظمات 

باعتبار أ ن  هذا  , م االداره العليا بمنح الثقة والسلطة وحرية التصرف للمرؤوسين في مجال أعماله

وهذا  (  499, 2010, ابازيد )التصرف  يولد لديهم شعورا  ودافعا  ذاتيا  وإدراكا   ايجابيا   نحو  العمل  

إن مفهوم التمكين ال يتناول مفهوم التمكين بالعملية من ( Choong .etal ,2011 ,238)ما أكد عليه 

خالل السلطة والسيطرة للفرد العامل وإنما يتجاوز ذلك إلى مفهوم التمكين النفسي من خالل تناول مشاعر 

, األفراد العاملين وعالمهم الداخلي داخل المنظمة والعمل على استيعاب وجهات نظر األفراد العاملين 

إذ أن رفع كفاءة الذاتية للفرد , وإنما يعزز اإلنتاجية أيضا , سي ال يعزز فعالية المنظمة  فقط فالتمكين النف

 )  .  singh ,2016  ,23)العامل يحسن من أجواء العمل داخل المنظمة 

واالستيعاب  , وتصور للسلطة , إذ إن تحقيق األهداف والغايات للمنظمة  والشعور بالسيطرة         

هوم التمكين من األساليب التي تساعد اإلدارة على إطالق القوى الكامنة لدى العاملين من علم ويعتبر مف

وإتاحة  , وخبرة ومجهود نحو أعمالهم مع توفير مناخ تنظيمي يتسم بالمشاركة والتفاهم حرية الرأي 

وهذا ما أكد علية (  31, 2014, العطار)من خبرة  ومجهود   الفرصة  لألفراد  لتقديم  أفضل  ما عندهم 

(yaghoobi  ,2011,1603   )وفرص عمل  لتطوير   إلى أن التمكين  لألفراد    العاملين  يوفر  ظروف

المواهب والقدرات وكفاءات العاملين إضافة إلى ذلك التمكين يجعل الموقف ايجابيا بين العاملين حول 

العامل  نفسه ويتم  تحديدها  من  قبل  وعرف التمكين النفسي على انه عملية داخل  الفرد  , العمل 

,  Laschinger. etal  ,2014)الخبرات  والمعتقدات الشخصية التي يحملها الفرد العامل حول عملهم 

كما يعرف بأنه عملية  تعزيز  مشاعر  األفراد  العاملين من  الكفاءة   الذاتية  من  خالل  تحديد  ( 4:7

,  2018, سعيد و الزياتي )ويرى             Bester &Van ,2015 ,3)الظروف  في  مكان    العمل 

 .التمكين النفسي هو الهام وتحفيز الفرد العامل ألداء مهامه الجوهرية والمهمة( 88

إذن التمكين النفسي ما هو إال مجموعة من الحاالت النفسية التي يجب أن يشعر بها األفراد                

المهام داخل منظماتهم كالثقة والقدرة على التحكم في أنفسهم وشعورهم بأهمية العمل العاملين عند قيامهم ب

 .الذي يقومون  به  وبأنهم  يؤدنه على أكمل وجه

 أبعاد التمكين النفسي   

التمكين النفسي عملية لتعزيز الشعور بالكفاءة الذاتية للفرد العامل بين زمالئه في العمل وذلك من          

 .   الة الظروف التي تعزز الشعور بالعجز والخذالنخالل إز



 

14Saga Natheer Hameed AL-Sarraf  (2020). Psychological empowerment of human resources as an 

intermediate variable of the relationship between organizational health and performance: An 

exploratory study of the views of a sample of workers in the Social Security Department 

( 501,  2010, ابازيد ( )Allan,2011,191)والتمكين  النفسي  يتضمن  أربعة  أبعاد  كما  ذكرها      

Sze  ,2014 ,23( )) وهي ( 89, 2018, سعد و الزياتي: 

ويعني اإلحساس بقيمة العمل وأهميته من خالل توافق أهداف وقيم ومعتقدات الفرد :معنى العمل  .1

يشير هذا البعد أيضا إلى أن المهام التي , من جهة مع متطلبات وادوار العمل من جهة أخرى 

ويشعر الفرد االرتباط باإلحداث , يؤديها الفرد هي ذات معنى وقيم بالنسبة لآلخرين وله 

هذا .مع المواقف والقيم الناتجة عن تطابق المثل بالقيم مع األفراد وما يفعلونه الجوهرية للعمل و

من شانه أن يعزز جهود الفرد العامل  للبحث عن طرق جديدة نحو أداء أفضل ويخلق مستويات 

 . عالية من اإلبداع 

سات وهي إدراك الفرد بان له تأثير على نشاطات عمله وانه يوثر ويساهم في سيا :التأثير  .2

وقرارات المنظمة والتي تتعلق بعمله كما تعني أن األفراد يؤمنون بذلك التأثير ولديهم مهارة 

وشعوره بالكفاءة الذاتية أي شعور الفرد وإيمانه , وقدرات الزمة للقيام بالمهام الموكلة إليه 

 .بقدراته من اجل القيام بمهامه  بمهارة 

المهارة الالزمة النجاز األعمال الموكلة إليه بإتقان وكفاءة  وهي اعتقاد الفرد بأنه يمتلك :الكفاءة  .3

فهي شعور األفراد العاملين بالثقة في قدراتهم كمفهوم للكفاءة الذاتية والقدرة على , وفعالية عالية 

االبتكار والمبادرة بصورة واسعة وعلى العكس فان أحساس الفرد بان قدراته تضعف أو أن  

 .ي إلى التوتر ونقص الثقة في نفس اإلدارة تتحكم فيه يؤد

: وهي قدرة الفرد العامل على اختيار البديل المناسب من بين البدائل في أداء عمله فهو االختيار  .4

لديه الحرية واالستقاللية في انجاز عمله وبما يتناسب مع وجهة نظره وتقديره الخاص ، هذا البعد 

على انه مميز وايجابي وان يحدث الفرد تأثيرات  يشير إلى الدرجة التي ينظر عندها إلى السلوك

 مرغوبة بها في بيئة عمله . فهو شعور الفرد العامل بالثقة في قدراتهم وكفاءاتهم الذاتية. 

 

 األداء الوظيفي                

األداء الوظيفي يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف منظمات األعمال فضال على انه يعبر عن                 

فنجد أن أغلبية المدراء اإلداريون يولون موضوع األداء , مستوى التقدم والنجاح ألداء المنظمة ككل 

لألداء   الفردي      والعوامل المؤثرة فيه األهمية القصوى نظرا الن أداء إداراتهم ماهو أال  انعكاس

 ( . 58,  2003, العماج )بداخلها 

كما أن منظمات األعمال توجهت إلى االهتمام باألفراد العاملين وأدائهم ووظائفهم وبشكل ملحوظ في    

العقود األخيرة من اجل تعزيز إنتاجيتها ومحاولة لزيادة رضا األفراد العاملين واالنتماء وااللتزام لديهم 
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فاألداء الوظيفي ماهو أال درجة تحقق (.  Elnaga& Imran ,2013 ,7) جودة حياة العمل لديهم وبالتالي 

وهو يعكس الكيفية التي يشبع الفرد العامل بها أو يحقق بها , وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد العامل 

 (.  23, 2012, البليبسي )متطلبات الوظيفة كما انه محصلة للتفاعل بين السلوك واالنجاز  

أن األداء الوظيفي هو عبارة عن المخرجات التي تسعى المنظمة (  48,  2015, حالوة )في حين يرى 

بعد األخذ بعين االعتبار اإلمكانات والوسائل الكافية للوصول , إلى تحقيقها من خالل العاملين المكلفين بها 

وتعتبر , على مهارات وإمكانيات العاملين  لهذه األهداف ومن خالل هذه المخرجات الصادرة يتم الحكم

نتائج األداء مؤشر هام على سلوك الفرد ومستوى الرضا تجاه المنظمة التي يعمل بها مع األخذ بعين 

 .االعتبار بان األداء ليس هدف بحد ذاته بل هو الوسيلة لتحقيق الهدف 

الشعور , تحسين العمل ( ) Ibrahimi,2013,4)ويمكن تحديد أربعة أبعاد مهمة لألداء الوظيفي          

 (:التعاون في العمل , االنضباط بالعمل , بالمسؤولية 

وتشمل المعارف والمهارات , هي عملية تعزيز وتسهيل النجاح المستمر لألداء  :تحسين العمل  .1

شخيص الفنية والخلفية العلمية العامة عن الوظيفية والمجاالت المرتبطة بها إذ تساعد الفرد على ت

 .نقاط الضعف الخاصة بهم وتصحيحها مما يؤدي في النهاية إلى الفعالية وزيادة اإلنتاجية 

مدى ما يدركه الفرد العامل عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من مهارات  :التعاون في العمل  .2

اونية فهي عملية فكرية وتع, وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء 

بخطط العمل في مراحل مختلفة ومستويات محددة بين األفراد العاملين واإلدارة في تحديد األهداف والقيام 

 .لبرامج مثمرة

االستجابة القانونية والمعنوية في العمل , بحيث يكون الفرد على علم  تعني :الشعور بالمسؤولية  .3

كما تشمل الجدية والتفاني في العمل مع قدرته بمسؤوليته ومكرس للقيام باألعمال التي يكلف بها , 

على تحمل مسؤولية العمل المنجز وانجاز األعمال في أوقاتها المحددة , ومدى حاجة الفرد العامل 

 إلى اإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين , وتقييم نتائج عمله.

ظروف العمل العادية له,  مقدار العمل الذي يستطيع الفرد العامل انجازه في :االنضباط في العمل  .4

وسرعة انجازه, ففي الواقع هي حالة خلق أفراد عاملين يقومون بأعمالهم في المنظمة بالتنسيق مع 

 .القوانين واللوائح والمعايير المنمية والتصرف بناء عليها

 المبحث الثالث 

 اإلطار العملي

 عرض النتائج وتحليلها في ضوء إجابات العينة  :  أوال  
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إذ سيكون مستوى كل متغير , في إجابات عينة البحث لالستالنة ( الخماسي ) د البحث مقياس لبكرت اعتم 

ويشمل مستويين في حالة الزيادة عن الوسط , يوضح ذلك (  4)بأربعة مستويات والجدول (  5-1) ما بين 

كذلك يتضمن ,  (4)ويكون جيد جدا إذا زاد عن (  4-3)يكون جيد إذا ما تراوح مابين ( 3)الفرضي 

وضعيف جدا إذا ما ( 3-2) فيكون ضعيف إذا تراوح بين( 3)مستويين إذا ما انخفض عن الوسط الفرضي 

 ( .2)انخفض عن 

 ( مقياس لبكرت 4جدول )
 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا درجات القياس

 1 2 3 4 5 قيمة المتوسطات

 3=5÷1+2+3+4+5(  عدد البدائل÷مجموع األوزان = )الجدول من إعداد الباحثة   الوسط الفرضي 

 

 التحليل الوصفي لمتغيرات البحث

تتضمن هذه الفقرة  تحليل مستوى أهمية متغيرات البحث المتمثلة بالصحة المنظمية كمتغير مستقل واألداء 

من خالل الوظيفي كمتغير تابع إما التمكين النفسي فمتغير وسيط بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي 

 :استخدام األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وكانت النتائج 

 عرض وتحليل نتائج أبعاد الصحة المنظمية 

 لإلجابة عن السؤال ما اتجاهات المنظمة المبحوثة نحو االهتمام بالصحة المنظمية 

حيث تبين ان , المستقل الصحة المنظمية بجميع فقراتهاتجاهات المبحوثين نحو المتغير (  5)يبين الجدول  

وهو ( 3,42) هنالك شعورا ايجابيا جيد نحو الصحة المنظمية ووفقا لقيمة الوسط الحساب الكلي  البالغ 

ليرسخ ذلك أن مستوى أهمية إجابات عينة البحث على المتغير المستقل  )3) اكبر من الوسط الفرضي البالغ

والذي يبرهن على تجانس إجابات عينة البحث ( 1,30) وبانحراف معياري يبلغاتجهت نحو االتفاق 

في حين  %( 69,42)وشكلت األهمية النسبية لمتغير الصحة المنظمية , بخصوص فقرات هذا المتغير 

بما يوضح اتفاق أغلبية عينة البحث على فقرات هذا المتغير %(  36,91)بلغت قيمة معامل االختالف 

إذ توزعت مستويات األهمية لفقرات الصحة المنظمية بين أعلى مستوى إجابة حقته , تفاوتة  ولكن بنسب م

()  1,15)على التوالي وانحراف معياري يبلغ (  3,27) ( 3,92)بوسط حسابي (  X6) (X1)الفقرتين 

 القةإذ توضح هذه الفقرة على آن هناك ع, على التوالي %( 65,40% () 78,40)وأهمية نسبية  ( 1,12

يجابية جيدة بين مدير المنظمة مع األفراد العاملين مما يعني هنالك نوع من التواصل واالتصال بين ا

األفراد العاملين مع إدارتهم مما يعكس هذا قدرة األفراد العاملين على طرح مشاكلهم واحتياجاتهم المهنية 

املين قوية متينة قائمة على االحترام وترى الباحثة أن كلما كانت العالقة بين المدير والع, والشخصية
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وتبادل األهمية في تحقيق األهداف فان بيئة العمل تصبح قادرة على توفير درجة عالية من األداء لتحقيق 

أهداف المنظمة مع توفير درجة من مشاركة في صنع القرارات نتيجة إتباع أسلوب النقاش بحكم تلك 

,  نظمة لديها  قبول واقتناع بأهداف المنظمة  وكيف تنفيذ تلك األهداف كما إن إدارة الم, العالقة االيجابية 

أدنى  X4) ) في حين حققت الفقرة %(  34,47% ( )  29,38)0وجاء تلك الفقرتين بمعامل اختالف يبلغ 

 )وأهميته النسبية شكلت (  1،47)واالنحراف   المعياري  (   3,40)نسبة  اتفاق   ا ذ بلغ الوسط   الحسابي

إذ أوضحت الفقرة أن هنالك ضعف في القدرة على حل %( 43,29)ومعامل اختالف بلغت قيمته %(   68

 . المشاكل الخاصة بالعمل بأقل جهد ووقت ومع اقل تكلفة 

نالحظ ترجح إجابات عينة البحث إن معظم أفراد العينة تتفق على أن المنظمة تتمتع بصحة             

وما أغنى االتفاق على متغير الصحة أن هنالك مستوى متوسط  من القبول ,  منظميه ذات مستوى مقبول

إذ بينت الفقرات أن األفراد العاملين يتمتعون عند تأدية أعمالهم  بروح الفريق , على بعض الفقرات  

وان المدير لدية القدرة على التكيف مع العمل بشكل جيد مما , الواحد وبجماعات تقوم على أسس تعاونية 

وجاء اجتماع عينة , يعكس ذلك قدرة اإلدارة على توفر المعلومات الالزمة عن العمل بكل يسر وسهولة 

ألتفسح المجال أمام العاملين للمشاركة  البحث على اتفاق و بمستوى منخفض أن إدارة المنظمة المبحوثة

ونالحظ من إجابات عينة البحث على المتغير الخاص   , ت التي تخص عمله وأداءه صنع القرارافي 

إذ  بلغ نسبة االتفاق , بالصحة المنظمية أن اإلجابات جاءت بمستوى مقبول على جميع فقرات المتغير

مما يعني آن المنظمة المبحوثة تتمتع بصحة منظميه ولكن بمستوى مقبول ال يعكس درجة % ( 56)

يوضح ( 5)  والجدول , لذلك المتغير ودرجة تأثيره على األداء الوظيفي وسلوك األفراد العاملين  األهمية

إجابات عينة البحث لمتغير الصحة المنظمية  واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 

 .للفقرات
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 همية النسبية ومعامل االختالف لفقرات الصحة المنظميةيوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعنوية واأل( 5) جدول 

ر

م

ز

 

ا

ل

ف

ق

ر

 ة

 الفقرة

 %قياس التأثير

الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

نسبة 

 األهمية

معامل 

 االختالف
 

 ال اتفق محايد اتفق

X1  لدى إدارة المنظمة قبول واقتناع بأهداف

 المنظمة
68 20 12 3,92 1,15 78,40 

29,38 

X2 39,58 66,40 1,31 3,32 28 20 52 يتكيف المدير مع العمل يشكل ممتاز 

X3  تسهم المنظمة في ترتيب أهداف وغايات

 العمل
56 12 32 3,36 1,38 67,20 

41,10 

X4  تسهم المنظمة في حل مشاكل العمل بأقل

 جهد ووقت وكلفة
44 32 24 3,40 1,47 68 

43,29 

X5  اإلبداعي تشجع المنظمة العمل على العمل

 للعاملين
52 28 20 3,40 1,25 68 

37,01 

6X  يرتبط مدير المنظمة بعالقات اجتماعية جيدة

 مع األفراد العاملين
68 20 12 3,27 1,12 65,40 

34,47 

X7  شرك مدير المنظمة العاملين في اتخاذ

 القرارات
48 24 28 3,28 1,30 65,60 

39,87 

X8  40,09 72 1,44 3,60 24 16 60 الفريق الواحديتسم العمل في المنظمة يروح 

X9  وجود المعلومات الالزمة للعمل ييسر

 وسهولة
52 36 12 3,52 1 70,40 

28,55 

X1
0 

 37,10 72,80 1,35 3,64 16 28 56 توفر المنظمة بيئة إبداعية ومشجعة للعمل

ا

ل

م

ج

م

و

ع

 

ا

ل

ك

ل

 ي

 

56 24 20 

 

3,42 

 

1,30 

 

69,42 

 

 

36,91 

 

 

 الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة 
 

( والخاص بالمتغير الوسيط التمكين النفسي اتجاهات المبحوثين نحو 6يظهر الجدول )  التمكين النفسي : .1

المتغير بجميع فقراته إذ تبين أن هنالك شعورا ايجابي مقبول نحو إدراك التمكين النفسي ووفقا للوسط 

ينة ( ليرسخ ذلك مستوى إجابات ع3( وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي ) 3,20الحسابي البالغ )
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( وبأهميته النسبية  1,32البحث في معظم فقرات التمكين النفسي نحو  االتفاق وبانحراف معياري ) 

بخصوص %( والذي يبرهن تجانس إجابات العينة  38,22% ( ومعامل االختالف بقيمة )68,4البالغة )

  X11)الفقرتين وقد توزعت مستويات إجابة العينة على فقرات المتغير إذ حققت , فقرات هذا البعد 

(X16()  على التوالي وانحراف معياري  يبلغ (  3,68()3,52) أعلى نسبة اتفاق وجاءتا بوسط حسابي (

%( )  44,95)ومعامل اختالف % (  73,60%() 70,40) وأهمية نسبية للفقرتين شكلت ( 1,33() 1,38

بالمؤهالت والمهارات والكفاءات على التوالي وهذا يشير إلى ثقة العاملين بأنفسهم وتمتعهم %( 37,63

(  X15)ْفي حين حققت الفقرة , النجاز األعمال كما يشعر العاملون بالمسؤولية الكبيرة نحو طبيعة عملهم 

%( 59,20) وبأهمية نسبية (  1، 44)وانحراف معياري  (  2,36)أدنى نسبة اتفاق بوسط حسابي 

اد العاملين يشعرون بضعف في المشاركة في اتخاذ مما  يدل على أن األفر% ( 29,06)ومعامل اختالف 

القرار الخاص بالعمل الذي يقومون به ولديهم القدرة على القيام بمهامهم مع رغبة في االنطالق بالعمل 

وأبدى األفراد العاملين شعورا مقبوال على أن إدارة  المنظمة المبحوثة تهتم , وتأديته بأفضل ما يكون 

ين النفسي لألفراد العاملين بمستوى مقبول  ذلك من  خالل إشعارهم بأهمية العمل بتوفير درجة من التمك

لهم وإنهم قادرين على أداء المهام والواجبات بكفاءة  عالية  وقدرات  ذاتية  قادرة على تقديم كل ماهو 

 .أفضل
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 واألهمية النسبية لفقرات التمكين النفسييوضح إجابات عينة البحث واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 6) جدول 
ر

م

ز

 

ا

ل

ف

ق

ر

 ة

 الفقرة

 قياس التأثير

الوسط 

 الحسابي

االنحر

اف 

المعيار

 ي

نسبة 

 األهمية

معامل 

 االختالف

 

اتفق   محايد       

 الاتفق

X11 44,21 58,40 1,28 2,92 30 24 46 نشاطات عملي ذات معنى لي شخصيا 

X12  38,31 67,20 1,24 3,36 24 24 52 مؤهالتييتناسب عملي مع 

X13 44,95 70,40 1,38 3,52 28 8 64 تمكنت من استيعاب المهارات الضرورية لعملي 

X14  املك الفرصة  كافية ألداء عملي باالستقاللية

 وحرية
40 20 40 3,22 1,49 66,40 

35,71 

X15  يأخذ برأي باتخاذ القرارات على مستوى القسم

 فيه الذي اعمل
32 22 46 2,36 1,44 59,20 

29,06 

X16 37,63 73,60 1,33 3,68 20 16 64 اثق بقدرات وإمكانيات ألداء عملي 

X17 50,19 74,40 1,40 3,72 24 16 60 لدية القدرة الذاتية لالنطالق بعملي 

X18  لدي الفرصة الستخدام ابداعي الشخصي لتنفيذ

 اعمالي
45 20 35 2,44 1,22 68,80 

39,43 

X19  امتلك تأثير فعال على مستوى القسم الذي اعمل

 فيه
43 20 37 3,20 1,31 73,60 

06 ,31 

X20 35,68 72 1,11 3,60 21 16 63 العمل الذي اقوم به مهم جذا بالنسبة لي 
ا

ل

م

ج

م

و

ع

 

ا

ل

ك

ل

 ي

 

 

 

51 19 30 3,20 1,32 68,4 

 

38،22 

 الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة   

لإلجابة على السؤال ما مستوى األداء الوظيفي لألفراد العاملين في المنظمة المبحوثة   :األداء الوظيفي 

وهو ( 49،3) إلى فقرات المتغير المستقل لألداء الوظيفي والذي جاء بوسط حساب (  7) يبين  الجدول

مما يدل على العينة المبحوثة تتفق على فقرات المتغير التابع  وبانحراف ( 3)ط الفرضي اكبر من الوس

و والذي يبرهن تجانس %(  47،35)ومعامل اختالف %( 92،69) وأهمية نسبية شكلت ( 1، 24)معياري 

إذ توزعت نسبة األهمية , إجابات عينة البحث على فقرات المتغير األداء الوظيفي ولكن بنسب متفاوتة 

 ( X29  (X27)لفقرات األداء الوظيفي بين أعلى نسبة اتفاق  لعينة  البحث  وجاءت  الفقرات  اآلتية  
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(X28         )) على   التوالي    (  84،3( )52،3( )68،3)على  أعلى نسبة  اتفاق بوسط حسابي

%( 80،76%()40،70% ( )60،73)بية وأهمية نس( 06،1()32،1()1، 21)وبانحراف         معياري 

على التوالي مما يدل على أن األفراد العاملين %(  69،37%( ) 69،37( )  02،33)ومعامل اختالف 

حريصين كل الحرص على تحسين وتطوير مستوى أدائهم من خالل التواصل مع زمالء العمل والتعاون 

 .مهام والواجبات التي تقع على عاتقهممعهم  إذ يشعر األفراد العاملين  بالمتعة في تأدية ال

وانحراف معياري (  04،3) على ادني نسبة اتفاق بوسط حساب ( X21)  في حين جاءت الفقرة        

وجاء معامل االختالف بقيمة %( 80،60) أما األهمية النسبية للفقرة فجاءت بنسبة ( 51،1بقيمة  

مما يعكس ذلك على أن األفراد العاملين في المنظمة المبحوثة ال يمتلكون بيئة عمل جيدة %( 78،49)

أو أن  توفر لهم درجة من اإلبداع في األداء , تساعدهم على تأدية المهام والواجبات التي تعق على عاتقهم 

ينة البحث  يتفقون على ولكنهم مع ذلك يحاول األفراد العاملين على التوجه نحو األداء األفضل إذ أن ع, 

بعد األداء الوظيفي والذي يعكس اهتمام األفراد العاملين في تطوير و تحسين أدائهم وتقديم اكبر عدد من 

شعورهم بان  الخدمات إلى الزبائن  بشكل عام مع توفر صفة التعاون والتواصل مع زمالء العمل مما يعكس

  . يمضي بسرعة أثناء العملالوقت 
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 يوضح إجابات عينة البحث واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لفقرات األداء الوظيفي( 7) جدول 

مز ر

 الفقرة
 الفقرة

 قياس التأثير

الوسط 

 الحسابي

االنحر

اف 

المعيار

 ي

نسبة 

 األهمية

معامل 

  اختالف

اتفق   محايد       

 الاتفق

X21 داء ألاتساعد على و ة جيدآلية لعمل وف اظر

 للفعاا
48 12 40 3,04 1,51 60,80 

49,78 

X22  يساهم التوزيع المناسب للواجبات والمهام في

 ارتفاع عدد المعامالت المنجزةالمنظمة على  
60 20 20 3,68 1,21 73,60 

33,02 

X23  بعقد دورات تدريبية لرفع تقوم المنظمة

 للعاملينمستوى المهارات والقدرات 
52 24 24 3,36 1,28 67,20 

38,31 

X24  أسعى وباستمرار لتقديم أكبر عدد ممكن من

 للزبائنالخدمات 
60 20 20 3,64 1,28 72,80 

36,36 

X25  يفهم المدراء المعنى الحقيقي لألداء الجيد في

 العمل
60 16 24 3,48 1,22 69.60 

35,31 

X26  تقوم اإلدارة باطالع العاملين على نتائج تقييم

 أعمالهم
56 20 24 3,40 1,08 68 

31,77 

X27  أحرص على تحسين وتطوير مستوى أدائي

 مستمرل العام وبشك
64 20 16 3,68 1,21 73,60 

33,02 

X28  يمتلك العاملون القدرة على التواصل والتعاون

 مع زمالئهما
64 12 24 3,52 1,32 70,40 

37,69 

X29 السعادةبسرعة بسبب يمر لوقت ن اشعر بأأ 

 لعملفي ا
64 28 8 3,84 1,06 76,80 

27,80 

X30 بصفة  نيلعاملأداء ابتقييم م إدارة المنظمة تقو
 ةئمة  مستمردا

52 28 20 3,32 1,18 66,40 
35,55 

الم

جم

وع 

الك

 لي

 
 
 

60 20 20 3,49 1,24 69,92 

 
35,47 

 جدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة 

 عالقة االرتباط والتأثيرتحليل ( ثانيا

يهدف هذا المبحث إلى اختبار عالقات االرتباط , انسجاما مع أهداف البحث  واختبارا  ألنموذجه      

 :واألثر لمتغيرات البحث في المنظمة المبحوثة من خالل الفقرات اآلتية 

 عالقة االرتباط ●

 ين متغيرات البحثاختبار عالقات االرتباط ب: اختبار الفرضية الرئيسية األولى 

توجد عالقات ارتباط ذو داللة معنوية بين الصحة المنظمية والتمكين : اختبار الفرضية الفرعية األولى

 .النفسي
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) والتي تنص على , يشير مضمون هذه العالقة التحقق من صحة الفرضية الرئيسية األولى               

 R)إلى أن قيمة (  8)إذ تشير معطيات الجدول ( ن النفسيتوجد عالقة ارتباط بين الصحة المنظمية والتمكي

المحسوبة والتي تشير إلى تأكيد  (  T) في حين بلغت قيمة ( 05،0) عند مستوى معنوي ( 402،0)بلغت ( 

 وبهذا نستدل إلى( 069،2) الجندولية والبالغة ( T)وهي أعلى من قيمة ( 106،2)االرتباط 

ي المنظمة المبحوثة على ف ة بين الصحة المنظمية والتمكين النفسيوجود عالقة ارتباط معنوية موجب

 . المستوى الكلي للمتغيرات 

 يوضح عالقة االرتباط بين الصحة المنظمية والتمكين النفسي( 8) جدول

 المتغير المستقل
 

 المتغير الوسيط

 الصحة المنظمية
R T 

 2,106 0,402 التمكين النفسي

 
=2.0)t=23,( d f=25 , N 05   ,<0 P 

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين التمكين النفسي واألداء : اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

 .الوظيفي

وجود عالقة ) والتي تنص على , يشير مضمون هذه العالقة التحقق من صحة الفرضية الرئيسية الثانية  

 425،0)بلغت ( R)ٌإلى أن قيمة (  9)معطيات الجدول  تبين( ارتباط بين التمكين النفسي واألداء الوظيفي 

) المحسوبة والتي تشير إلى تأكيد االرتباط ( T)في حين بلغت قيمة ( 0،0 5)عند مستوى معنوي ( 

وجود عالقة ارتباط  وبهذا نستدل إلى( 069،2) الجدولية والبالغة (  T)وهي أعلى من قيمة ( 252،2

في المنظمة المبحوثة على مستوى الكلي  ألبعاد ية واألداء الوظيفي معنوية موجبة بين الصحة المنظم

 .المتغيرات

 يوضح عالقة االرتباط بين  التمكين النفسي واألداء الوظيفي(  9)جدول

 متغير الوسيط
 

 متغير معتمد

 التمكين النفسي
R T 

 2,252 0,425 األداء الوظيفي
=2.069)t=23, (d f=25 , N 05   ,<0 P 

 

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين الصحة المنظمية و األداء : اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 الوظيفي

وجود عالقة ) والتي تنص على , يشير مضمون هذه العالقة التحقق من صحة الفرضية الرئيسية الثالثة 

بلغت ( (    Rإلى أن قيمة  ( 10) جدول تشير معطيات    ال( ارتباط بين الصحة المنظمية  واألداء  الوظيفي
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والتي تشير إلى (  356،2)المحسوبة (  T)في حين بلغت قيمة (  05،0) عند مستوى معنوي ( 441،0) 

وجود وبهذا نستدل على ( 069،2) والبالغة ( T) تأكيد االرتباط  وهي  أعلى من القيمة الجدولية  لمعامل 

 .  على المستوى الكلي ألبعاد المتغيرات الصحة المنظمية واألداء الوظيفيعالقة ارتباط معنوية موجبة بين 

 

 يوضح العالقة بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي(  10)جدول 

 متغير مستقل

 

 متغير معتمد

 الصحة المنظمية

R T 

 2,356 0,441 األداء الوظيفي

=2.069)t=23, (d f=25 , N 05   ,<0 P 

 

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين الصحة المنظمية واألداء : اختبار الفرضية الرئيسية األولى 

 .الوظيفي بوجود التمكين النفسي كمتغير وسيط للعالقة

عالقة االرتباط بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي من خالل وجود التمكين ( 11) يظهر الجدول 

في (  0،0 5)عند مستوى معنوي ( R ( )502،0) إذ بلغت قيمة , لك العالقة النفسي كمتغير وسيط في ت

قوة  مما يدل على(  069،2)الجدولية (  T)وهي اكبر من قيمة ( 784،2) المحسوبة ( T)حين بلغت قيمة 

كما يدل على أن ,  العالقة  وايجابيتها   بين  الصحة  المنظمية واألداء  الوظيفي من خالل التمكين النفسي

إضافة إلى كونه عامل مهم في , التمكين النفسي يلعب دورا فعاال ومهما في تحقيق األداء الوظيفي األفضل 

 .تحقيق مستوى معين من الصحة المنظمية

 عالقة االرتباط بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفي والتمكين النفسي كمتغير وسيط( 11) جدول 

 متغير مستقل

 متغير

 المعتمد/ الوسيط

 الصحة المنظمية

R T 

 التمكين النفسي

 األداء الوظيفي

0,502 2,784 

 N=25 , d f=23, (t=2.069)<P 0 ,   05 الجدول من إعداد الباحثة 

 

 عالقة التأثير   

في  يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية بين الصحة المنظمية: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية           

 .األداء الوظيفي من خالل التمكين النفسي كمتغير وسيط لذلك التأثير

إلى وجود تأثير معنوي للصحة المنظمية والتمكين النفسي (  12) تشير النتائج الظاهرة في الجدول         

جدولية وهي اكبر من قيمتها ال( 762،3) المحسوبة والبالغة (  F)في األداء الوظيفي  وذلك من خالل قيمة 
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حيث بلغت قيمة  معامل (  021،0)وعند مستوى معنوي (  22،2) عند درجة الحرية ( 44،3) البالغة 

من % (  25)على تفسير ( الصحة المنظمية) الذي يوضح  قدرة المتغير المستقل ( R2( )252،0)التحديد 

 ( . األداء الوظيفي ) التأثير الذي يطرأ على المتغير المعتمد 

وما ,  وبذلك تقبل الفرضية الرئيسية الثانية ( 36,940) البالغ (( 𝛽0خالل قيمة الميل الحديويتضح من 

من التغير في األداء الوظيفي بوصفه ( 424،0)التي تعد (  𝛽1) معنوية النموذج قيمة (  12)يؤكد الجدول 

من التغير ( 169،0)التي تعد (  𝛽2) في حين بلغت قيمة , نتيجة لتغير وحدة واحدة من الصحة المنظمية 

) التي تعد  (  𝛽0) أما قيمة , في األداء الوظيفي بوصفه نتيجة لتغير وحدة واحدة من التمكين النفسي 

من التغير في األداء الوظيفي بوصفه نتيجة لتغير وحدة واحدة من الصحة المنظمية بوجود ( 940،36

 . التمكين النفسي كمتغير وسيط

 القة األثر بين الصحة المنظمية واالداء الوظيفي والتمكين النفسي كمتغير وسيطيوضح ع( 9)جدول 

 المتغير المعتمد

 

 

 المتغيرات المستقلة

 R2 األداء الوظيفي

 

 

 

 

 

F  مستوى

  ةالمعنوي

 لمحسوبة

 

 الجدولية

 

 

 

 𝛽قيم 

 

 

 

 الثابت

 

𝛽

0 

 

36,940 

 

4,123 ) 

 

 

 

0,252 

 

 

 

 

 

 

 

3,762 

 

 

 

 

 

 

 

3,44 

 

 

 

 

 

 

 

0,021 

 

 

 

 

 الصحة المنظمية

 

 

𝛽1 
 

 

0,424 

3,241) 

 

 

 التمكين النفسي

 

𝛽2 

169،0 

344،2 

p≤ 0,05  ,  N=25   ,dF ( =2,22              )الجدول من إعداد الباحثة 

 

تعزيز التمكين النفسي لدى العاملين من  خالل المحافظة  على البيئة اإلدارية المناسبة حيث تسود  

الالمركزية والعدالة التنظيمية والمؤسسية وغيرها الن التمكين النفسي  هو شعور ذاتي اإلدارية وانعكاس 

    .للممارسات  المؤسسة داخل 

 االستنتاجات           
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رف على تأثير الصحة المنظمية  على  األداء الوظيفي بوجود متغير وسيط متمثال يهدف البحث التع

 :و من خالل التحليلي اإلحصائي لبيانات عينة البحث تم التوصل إلى النتائج التالية , بالتمكين النفسي  

إذ ,  تبين هنالك ممارسة لسلوك الصحة المنظمية لدى المنظمة المبحوثة ولكن بمستوى منخفض  .1

وهو أعلى (  42،3) كان الوسط الفرضي  العام لفقرات المتغير المستقل الصحة المنظمية يبلغ 

وهذا ال يرتقي بمستوى عاِل من األهمية التي تتمتع ,ولكن بنسبة مقبولة (  3)من الوسط الفرضي 

 .بها المنظمة المبحوثة   إذ  أنها تخدم فئات من المجتمع يتمتعون بدرجة من األهمية 

إذ كان , تبين أن هنالك ممارسة لسلوكية التمكين النفسي  ولكن بمستوى منخفض من القبولية  .2

وهو أعلى من الوسط (  20،3)الوسط الفرضي العام لفقرات المتغير الوسيط التمكين النفسي يبلغ 

ية مما يؤكد أن األفراد العاملين يتمتعون بدرجة منخفضة جدا من سلوك,  بنسبة قليلة( 3)الفرض 

 .التمكين النفسي لهم من قبل اإلدارة في المنظمة المبحوثة 

ما دل على ذلك الوسط , تبين أن مستوى األداء الوظيفي في المنظمة المبحوثة جاء بمستوى متوسط  .3

مما يدل على (  3)وهو أعلى من الوسط الفرضي (  49،3) الفرضي  العام لمتغير التابع والذي يبلغ

في المنظمة المبحوثة يقومون بأداء ما مطلوب منهم من مهام وواجبات ولكن  أن  األفراد العاملين

بنسب متوسطة رغم ان هنالك ضعف في الصحة المنظمية والتمكين النفسي لهم وهذا إن  يدل  إنما  

 .يدل على رغبة العاملين في تأدية واجباتهم ضمن ما مطلوب منهم ولكن ال يرتقي إلى األداء العالي

 .يل اإلحصائي أن هنالك عالقة ارتباط بين الصحة المنظمية واألداء الوظيفيبين التحل .4

 .اظهر التحليل اإلحصائي أن هنالك عالقة ارتباط بين الصحة المنظمية والتمكين النفسي .5

 .أوضح التحليل اإلحصائي أن هنالك عالقة ارتباط  بين التمكين النفسي واألداء الوظيفي .6

هنالك عالقة ارتباط بين الصحة المنظمية والتمكين النفسي واألداء بين النتائج التحليل أن  .7

 .الوظيفي

هنالك عالقة تأثير للصحة المنظمية على األداء الوظيفي من خالل المتغير الوسيط التمكين  .8

 .النفسي

تبين من خالل التحليل اإلحصائي أن التمكين النفسي لديه عالقة و على الصحة المنظمية والذي  .9

 ؤثر بدورها ت

 التوصيات           
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بناء  شبكة من العالقات االجتماعية من خالل تشجيع األفراد العاملين على بناء تلك العالقات  .1

 ً ووضع صيغ لممارسة األعمال الغير , واالهتمام بالتنمية وتدريب العاملين تدريبيا ً تحفيزيا

 .رسمية والتي تنعكس من خالل العمل الجماعي

نفسي لدى األفراد العاملين من خالل المحافظة على بيئة العمل وسيادة تعزيز التمكين ال .2

الالمركزية كتفويض الصالحيات والميل باتجاه الالمركزية كونها تعد أسلوبا للعاملين يشعرهم 

من خالل ممارستهم للسلطة كما تكون وسيلة مناسبة لتدريبهم على القيام بالمسؤوليات ,بأهميتهم

 . المسؤوليةوتشجيعهم على تحمل 

إذ أن التمكين , وللعدالة التنظيمية وتوفرها أهمية كبيرة لدى األفراد العاملين في المنظمة المبحوثة  .3

 .النفسي هو شعور ذاتي وانعكاس للممارسات اإلدارية داخل المنظمة

تعزيز ودعم سلوكيات األفراد العاملين من خالل إقامة الندوات والدورات التدريبية لغرس قيم  .4

 .لتمكين النفسيا

العمل على اعتبار ممارسة الصحة المنظمية احد المعايير الهامة لنماذج تقييم األداء السنوي  .5

 .وتقييم ألداء العاملين السنوي عند ممارستهم لمعايير الصحة المنظمية, لمنظمات األعمال 

الجدارة وإشغال العمل على اعتبار األداء الوظيفي المتميز احد المعايير الهامة لغايات منح  .6

 .المناصب الوظيفية في المنظمة

ضرورة قيام المنظمة المبحوثة بإعادة تصميم الوظائف بأسلوب علمي صحيح والذي  يتضمن  .7

تفاصيل عن كل من وصف الوظيفة والمواصفات المطلوبة لشاغل الوظيفة لما لها من أهمية 

  .كبيرة في تحسين األداء ألمنظمي

إلى  جانب ( وباتجاهين , عمودية, أفقية )ضرورة فتح قنوات اتصال جديدة باتجاهات مختلفة  .8

بما يضمن سرعة االتصال باإلضافة  إلى تحديد قنوات أضافية تستخدم , قنوات االتصال الرسمية

 . ويمكن اللجوء إليها عند عجز القنوات المعتمدة ,عند الضرورة 

لى أسلوب اإلثراء الوظيفي عن طريق زيادة المسؤوليات ضرورة اعتماد إدارة األفراد ع .9

واألعمال المناطة بهم وتقدير انجازاتهم ومشاركاتهم في وضع الخطط والقرارات والعمل على 

 .خلق وظائف ذات داللة ومعنى من خالل إكثار حاالت التحدي فيها  

في التعامل معهم وإشعارهم  تحسس حاجات األفراد العاملين  النفسية ومراعاة الجوانب اإلنسانية .10

مع إعطاء حرية التصرف بالمهام وطريقة أداءهم للعمل , بدعم اإلدارة وبكل ما يقدمونه من أداء

 .فذلك يعطيهم درجة من تحقيق الذات والشعور بان ما يقومون به من مسؤولياتهم وصالحياتهم
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