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ABSTRACT 

 

       The aim of the research is to test the role of strategic conversation through workplace 

wellness in the educational institution under study.  

       The importance of research for the educational sector is evident in the country, which today is 

in dire need of development.  

        The educational sector is one of the important sectors in the development of countries, as it 

may witness prosperity and be reflected in the progress of these countries and placing them in the 

ranks of developed countries, as well as the repercussions of a development in the well-being of 

individuals working in the workplace in our educational institutions, especially as they face 

increased cases of uncertainty.  

      The environment and the need to adhere to the requirements of the strategic conversation. The 

results indicated that strategic conversation contributes directly to the development of wellness in 

the workplace.  

       The Najaf Education Directorate’s interest in wellness in the workplace was evident, so it 

directed the strategic conversation to improve it in general, employing active leadership and 

participation in the conversation, and awareness of the tendencies of individual communication in 

improving it, as well as directing these dimensions to improve functional, medical and personal 

wellness. 

 المستخلص: 

المؤسسة    دور المحادثة اإلستراتيجية من خالل العافية في مكان العمل في  اختبار هدف البحث إلى          
 .البحثقيد  التربوية
   هو اليوم بحاجة ماسة إلى تطويره. في البلد الذي  التربوي بالنسبة للقطاع بحث  التتجلى أهمية             

ي         التربوي  عد  إذ  القطاع  في    المهمة  القطاعات  امن  تشهد  تطور  قد  فهي  ازدهار  لبلدان،  حاالت 
حصول تطور في  ، فضاًل عن تداعيات  وتنعكس على تقدم هذه البلدان وجعلها في مصاف الدول المتقدمة

هي تواجه زيادة حاالت عدم التأكد خاصًة و ،  ي مؤسساتنا التربويةعافية األفراد العاملين داخل مكان العمل ف
 التحلي بمتطلبات المحادثة اإلستراتيجية. للبيئة والحاجة الى 

أنوأشارت          إلى  مكان   النتائج  في  العافية  تطوير  في  مباشر  وبشكل  تسهم  اإلستراتيجية  المحادثة 
وتبين اهتمام مديرية تربية النجف بالعافية في مكان العمل، فعمدت الى توجيه المحادثة االستراتيجية العمل.  

ردي  في تحسينها بشكل عام، وتوظيف القيادة النشطة والمشاركة في المحادثة، والوعي بميول االتصال الف
 في تحسينها، فضاًل عن توجيه هذه االبعاد لتحسين العافية الوظيفية والطبية والشخصية. 
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 منهجية البحث  -المبحث األول 
 : البحث مشكلة  :أوالا 

حاالت ازدهار وتنعكس على  لبلدان، فهي قد تشهد  تطور امن القطاعات المهمة في   القطاع التربوي  عد  ي      
المتقدمة الدول  مصاف  في  وجعلها  البلدان  هذه  تداعيات  تقدم  عن  فضاًل  األفراد ،  عافية  في  تطور  حصول 

هي تواجه زيادة حاالت عدم التأكد للبيئة والحاجة خاصًة و ،  العاملين داخل مكان العمل في مؤسساتنا التربوية
 المحادثة اإلستراتيجية.   التحلي بمتطلبات الى 

التي  و  البحثية  التساؤالت  من  عدد  عنها،  البحث سعى  يهنالك  اإلجابة  تقديم  تتمثل    إلى  التساؤالت  وهذه 
 باآلتي: 

 ؟ ما دور المحادثة االستراتيجية في تعزيز العافية في مكان العمل (1
 ؟ والتغيب الوظيفيدوران العمل في التقليل من المحادثة االستراتيجية سهم تهل  (2
 ؟ تقليل االجهاد البدني والنفسيفي  المحادثة االستراتيجية سهم تهل  (3
 ؟ تعزيز العافية الشخصية للفرد في  المحادثة االستراتيجية سهم تهل  (4
 ؟في تعزيز العافية في مكان العمل قيادة النشطة والمشاركة في المحادثات ما هو أثر ال (5

ا   البحث: أهمية  -ثانيا

   هو اليوم بحاجة ماسة إلى تطويره. في البلد الذي  التربوي بالنسبة للقطاع   البحث أهمية   تتجلى (1
المحادثة اإلستراتيجية والعافية  المعرفية ذات الصلة بموضوعي    اإلسهامات لمحاولة لتأطير    البحث سعى  ي (2

 النظرية حول المفهوم واألبعاد.  اإلسهامات تضمن عرض يفي أطار نظري في مكان العمل 
ا ث  : بحث هداف ال  -الثا

 اآلتي:  لى تحقيق إالبحث سعى ي      
 . البحث قيد  التربويةالمؤسسة  في مكان العمل في العافيةاإلستراتيجية من خالل دور المحادثة  اختبار (1
النجف   (2 التربية  المحادثات االستراتيجية في مديرية  النشطة ومشاركتها في  القيادة  توفير  الوقوف على مدى 

 وتحديد مهاراتها التي تعد ضرورية لتعزيز العافية في مكان العمل في المديرية قيد البحث.االشرف 
ا   :  للبحث المخطط الفرضي  -رابعا

  وفرضياته   البحث الفرضي المقترح الذي يمثل اإلطار العام لمتغيرات    البحث ( مخطط  1يوضح الشكل )      
نابعة  ئيسي تين ر والتي تكونت من فرضي  للمتغير المستقل  منها فرضيات فرعية بين المتغيرات الفرعية  تين 

 والتأثير.   االرتباط القائمة على فرضيات  التابع    والمتغير 
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 للبحث( المخطط الفرضي 1شكل )ال
ا    البحث:ة فرضي -خامسا

والنموذج الفرضي    ا واألهداف المرسومة له   البحث على وفق طيات مشكلة    البحث ة  تم تجسيد فرضي        
 وكما يأتي:   البحث نموذج  في  لتمثيل العالقات المنطقية بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة  

   الثانية الرئيسة  العافية في  في    ةاالستراتيجي   للمحادثةذو داللة معنوية    تأثيروجد  ي  :H2))   : الفرضية 
 .البحث قيدمكان العمل في المديرية  

ا   البحث: مجتمع وعينة  -سادسا

مناخت تم          مجتمع    يار عينة عشوائية  ليكونوا  االشرف،  النجف  تربية  مديرية  في  وبما    البحث العاملين 
من    النتائج  في  الدقة  ققيح توجهاو   البحث المتوخاة  مع  متغيرات  يتناسب  االستراتيجية،  )  البحث ت  المحادثة 

العمل مكان  في  مجتمع  العافية  ليكون  الموظفين   البحث (،  االشرف   عدد  النجف  تربية  مديرية  في  العاملين 
للعينات الصغيرة، كانت عينة  (، وبعد اع1052) ( وزعت عليهم االستبانة  282)  البحث تماد جدول مسكران 

وصواًل   بتوزيعها  وقمنا  اهداف  جميعًا،  تحقيق  ظل  البحث الى  في  مختلف    الفاعلة  ومشاركتهم  خبرتهم،  في 
قياداتهمالنشاطات   سلوكيات  من  ادركوها  مكاسب  من  عليه  حصلوا  وما  عينة  الوظيفية  وتعد  ذات البحث  ، 

ومعاونة الباحثين في انجاز هدفهما،    البحث   ةمستوى معرفي اكاديمي نسبيًا، سهلت عليهم فهم فقرات استبان
( استبانة، وعند تفريقها اصبح الصالح من االستبانات للتحليل االحصائي 278من العينة )فيما تم استرجاع  

   .( استبانة122)
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ا   : التعريفات اإلجرائية  -سابعا

 ( التعريفات اإلجرائية 1جدول )لا

 المحادثة االستراتيجية 

للهدف   أفضل  وتكامل  تشكيل  أجل  من  األبعاد  متعددة  االتجاهات  متعددة  اتصال  آليات 
االستراتيجي لإلدارة العليا مع كل من قدرات الشركة والحقائق التنافسية التي تواجهها المنظمة.  

، يجب أن تتضمن االتصاالت تيجية فعالة في صنع اإلستراتيجيةالمحادثات اإلسترالكي تكون  
 صراحة كاًل من الحديث واالستماع التأملي من قبل جميع المشاركين.

العافية في مكان 
 العمل

العافية في مكان العمل العافية على أنها برنامج منظم برعاية صاحب العمل مصمم لدعم  عرف 
الس على  ويحافظون  يتبنون  حيث  وعائالتهم  الصحية الموظفين  المخاطر  تقلل  التي    لوكيات 

 وتحسن نوعية الحياة وتعزز الفعالية الشخصية وتعود بالنفع على المحصلة النهائية للمنظمة.
  

ا   األدوات واألساليب اإلحصائية   -ثامنا

والعينة والهدف إذ إستخدم   البحث البرامج اإلحصائية المناسبة إعتمادًا على فرضيات  البحث    إستخدم        
برنامج   اإلحصائي  التحليل  برنامج    (SPSS)لغرض  وإستخدم  اإلرتباط  عالقات  نتائج    (AMOS)لحساب 

 .البحث لقياس التأثير بين متغيرات 
 

 

 االطار النظري -المبحث الثاني

 المحادثة اإلستراتيجية:     -المحور األول

 : لمحادثة االستراتيجيةمفهوم ا -أوالا 

"يجتمييييييييع األشيييييييييخا   ن مفهييييييييوم المحادثييييييييات اإلسيييييييييتراتيجية بييييييييأن( أMoorhouse,2013:23) بييييييييين      
ا لتبييييييادل وتحليييييييل  المعلومييييييات واألفكييييييار والنميييييياذج التييييييي لهييييييا أهمييييييية إسييييييتراتيجية للمنظميييييية.  التنظيميييييييون معييييييً

للعثييييييور علييييييى إجابييييييات للعديييييييد ميييييين األسييييييئلة الرئيسييييييية  مسييييييتمراً  اً وأن المحادثييييييات اإلسييييييتراتيجية تشييييييكل بحثيييييي
 يوم أين نريد أن نكون"؟. التي تشمل ما يلي: "لماذا نحن في مجال األعمال؟ اين نحن ال

المحادثييييات قييييد تحييييد  بشييييكل متكييييرر ومنييييتظم  أن (al.,2015:5 Kyprianou et) ذكييييرفيمييييا        
مناسيييييييبتين أقيييييييل خيييييييالل دورة فرييييييييق اإلدارة العلييييييييا ومجليييييييس اإلدارة واجتماعيييييييات المشيييييييروع والزبيييييييائن أو فيييييييي 

مثيييييل ورم العميييييل أو خليييييوات التخطييييييط االسيييييتراتيجي أو جلسيييييات التيييييدريب التنفييييييذي. قيييييد تكيييييون هيييييذه  اً تكيييييرار 
 . تراتيجية المنظمةالمحادثات معنية بتطوير وتغيير وتنفيذ اس

ن هيييييييذه المحادثييييييات مكنيييييييت ميييييين ظهيييييييور اليييييييوعي ( أ Chia,2002Tsoukas &4:) أشييييييارو       
، والتوفييييييييق بيييييييين لييييييية األجيييييييلباالحتياجيييييييات التنظيميييييييية الرئيسيييييييية مثيييييييل التيييييييوازن بيييييييين الطلبيييييييات قصييييييييرة وطوي
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تطلعييييات االبتكييييار الييييداخلي مييييع ضييييغوط السييييو  الخارجييييية ودمييييج االسييييتقرار والمخيييياطرة. ومكيييين هييييذا الييييوعي 
 المنظمة من التغيير التدريجي. 

، اليييينفس المتخصييييس فييييي دراسيييية اإلبييييداع سييييتاذ علييييم( أErtel & Solomon,2014:12 ليييييييي)اً وفقيييو       
 الدراسيييييةكتييييب: "لقيييييد أظهيييييرت عقييييود مييييين فقيييييد النتييييائج.  فييييلن العصيييييف الييييذهني ليييييه سيييييجل حافييييل فيييييي تحقييييييق

باسيييييتمرار أن مجموعيييييات العصيييييف اليييييذهني تفكييييير فيييييي أفكيييييار أقيييييل بكثيييييير مييييين نفيييييس العيييييدد مييييين األشيييييخا  
ال : المحادثييييات االسييييتراتيجية هيييييعيييين  ، كمييييا كتييييب دهم ثييييم يجمعييييون أفكييييارهم فيمييييا بعييييد"الييييذين يعملييييون بمفيييير 

إنييييه نييييوع مميييييز خييييا  بييييل اع منييييتظم أو جلسيييية عصييييف ذهنييييي. تبييييدو المحادثيييية اإلسييييتراتيجية وكأنهييييا اجتميييي
بييييييه ميييييين المحادثييييييات لحييييييل المشييييييكالت يشييييييارا فيهييييييا المشيييييياركون ليييييييس فقييييييط ميييييين الناحييييييية التحليلييييييية ولكيييييين 

هيييييم ليسيييييوا المجيييييال ، و تحيييييد  المحادثيييييات االسيييييتراتيجية فيييييي العدييييييد مييييين األمييييياكنو بشيييييكل إبيييييداعي وعييييياطفي. 
يمكيييييين أن تييييييتم فييييييي أميييييياكن رسييييييمية أو و تخطيييييييط االسييييييتراتيجي. الحصييييييري السييييييتراتيجية الشييييييركة أو أقسييييييام ال

يمكييييين أن تكيييييون ورم عميييييل أو و مييييين اجتمييييياع مجليييييس اإلدارة إليييييى معتكيييييف غيييييير رسيييييمي.  -غيييييير رسيييييمية 
معظييييم األحيييييان تشييييمل مييييا ال يقييييل عيييين خمسيييية  فيييييو جلسييييات عمييييل أو وحييييدة نمطييييية داخييييل اجتميييياع عييييادي. 

سيييييمات الممييييييزة لهميييييا فيييييي أن المخييييياطر كبييييييرة ال إليييييى عشيييييرة أشيييييخا  ونصيييييف ييييييوم عليييييى األقيييييل. وتتمثيييييل
بيييييداًل مييييين تشيييييغيل نصيييييو   - اً المشييييياركين تكيييييوين رؤى حقيقيييييية معييييي واإلجابيييييات غيييييير واضيييييحة ويتوقيييييع مييييين

 عبر الحدود التنظيمية. -معدة
ن جميييييييع المحادثييييييات االسييييييتراتيجية اذا كانييييييت فييييييي مسييييييتوى عييييييالي أ( siede,2015:3lA) كمييييييا أشييييييار      

ن صييييانعي وأكثيييير مهييييارة فييييي التعامييييل مييييع المخيييياطر والفيييير   اً القييييرار ميييين أن يكونييييوا أكثيييير تفكييييير  سييييوف تمكيييي 
والخييييييييييارات والبيييييييييدائل وحيييييييييدود ومسيييييييييتويات هرميييييييييية حيييييييييول رؤيييييييييية المجموعييييييييية أو المنظمييييييييية والموضيييييييييوعات 
االسييييييتراتيجية الهاميييييية والقيييييييم يمكيييييين أن تسيييييياعد فييييييي تحقيييييييق النتييييييائج المرجييييييوة نحييييييدد المحادثيييييية اإلسييييييتراتيجية 

عمليييييية تعليييييم جماعيييييية للتغذيييييية الراجعييييية لمشييييياركة المعرفييييية الضيييييمنية بيييييين الفيييييرد والجماعييييية نحيييييو  عليييييى أنهيييييا
 إنشاء نموذج عقلي تنظيمي. 

ق ائييييييأن المحادثيييييية االسييييييتراتيجية هييييييي واحييييييدة ميييييين أفضييييييل الطر  (Moorhouse,2013:31)يييييييذكر و        
األسيييياس  سييييتند وجهيييية نظييييره إلييييىلمعالجيييية أوجييييه القصييييور فييييي االتصييييال واألداء التييييي يعيييياني منهييييا المييييدراء. ت

ا  اليييييذين يتحيييييدثون ميييييع بعضيييييهم ، كيييييل شييييييء فيييييي العميييييل ييييييدور حيييييول األشيييييخالمنطقيييييي اليييييذي يقيييييول أوالً 
، عنييييدما ركييييز علييييى تحقيييييق أهييييداف العمييييل. لييييذلك، تلييييك المحادثيييية اإلسييييتراتيجية هييييي حييييوار ياً الييييبعثا وثانييييي
 سين النتائج وإحدا  تأثير. ، تزداد إمكانية تحتوى المحادثات لجعلها استراتيجيةيتم رفع مس
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، هااااااا التعاااااااويه التااااااي تناولمااااااا البااااااا  ي   ااااااو  المحادثااااااة االسااااااتراتيجيةأفيمااااااا يلااااااي  ااااااوج  و       
  -وكاآلتي:

 لتعاريف الخاصة بالمحادثة االستراتيجية ا (2جدول )ال
 التعريه اسا البا ث ت

1 )al.,2006:2 Miles et )  متعييييددة األبعيييياد ميييين أجييييل تشييييكيل وتكامييييل آليييييات اتصييييال متعييييددة االتجاهييييات
أفضيييييييل للهيييييييدف االسيييييييتراتيجي ليييييييإلدارة العلييييييييا ميييييييع كيييييييل مييييييين قيييييييدرات الشيييييييركة 
والحقيييييييييائق التنافسيييييييييية التيييييييييي تواجههيييييييييا المنظمييييييييية. لكيييييييييي تكيييييييييون المحادثيييييييييات 

، يجيييييب أن تتضيييييمن االتصييييياالت تيجية فعالييييية فيييييي صييييينع اإلسيييييتراتيجيةاإلسيييييترا
 من قبل جميع المشاركين.  صراحة كاًل من الحديث واالستماع التأملي

2 )al.,2006:5 Miles et )  مهييييييييد إسييييييييتراتيجية المنظميييييييية التييييييييي تهييييييييدف الييييييييى النهييييييييوض بالمنظميييييييية لخلييييييييق
وإنشيييييييييياء واكتسيييييييييياب المييييييييييوارد للمسييييييييييتقبل وكيفييييييييييية تخصيييييييييييس هييييييييييذه المييييييييييوارد 
واالسيييييييتفادة مييييييين المحادثيييييييات االسيييييييتراتيجية لتحسيييييييين مواءمييييييية تطلعيييييييات اإلدارة 

 العليا

3 )al.,2007:215 et Merwe( تييييييييم وصييييييييفها بالمحادثييييييييات البسيييييييييطة والتفيييييييياعالت والحييييييييوارات التييييييييي  ظيييييييياهرة
 تحد  بين أعضاء المنظمة في المواقف الرسمية وغير الرسمية اليومية

4 (10:23Mngxaso,20 ) رسيييييييييمية لكنهييييييييا منظميييييييية حيييييييييول قضييييييييية أو قضييييييييايا سياسيييييييييية  مناقشيييييييية غييييييييير
 إستراتيجية

5 (Mngxaso,2010:4 )  يمكييييييييين اسيييييييييتخدامها لتسيييييييييهيل اليييييييييتعلم والتغييييييييييير فيييييييييي الهيئييييييييية التشيييييييييريعية  أداة
 لمنظمات القطاع العام.  

ا نيثا  :همية المحادثة االستراتيجيةأ -ا

ميييييين خييييييالل المتحصييييييلة منهييييييا نتييييييائج الخطييييييوات و تييييييأتي أهمييييييية المحادثيييييية اإلسييييييتراتيجية ميييييين خييييييالل ال      
  -(:Miles et al.,2006:4اآلتي)الجدول  

 خطوات ونتائج للمحادثات اإلستراتيجية الفعالة (3)جدول ال
 النتائج الخطوات 

  طيييييرح األسييييييئلة وفهيييييم النميييييياذج الذهنيييييية واالهتمامييييييات
الخاصييييييييييية بييييييييييياإلدارة العلييييييييييييا وأصيييييييييييحاب المصيييييييييييلحة 

  فهيييييم أكثييييير ثيييييراًء للهيييييدف االسيييييتراتيجي المفضيييييل ليييييدى مختليييييف
 .المشاركين
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 المعنيين
   تبييييييييييييييادل المعرفيييييييييييييية الضييييييييييييييمنية بييييييييييييييين المنظمييييييييييييييات

 . وأصحاب المصلحة
   تحوييييييل المعرفييييية الضيييييمنية ذات الصيييييلة إليييييى معرفييييية

 . واضحة
  اسيييييييييييتخدام المعرفييييييييييية الصيييييييييييريحة المشيييييييييييتركة لتقيييييييييييييم

االسيييييييييتراتيجيات المقصيييييييييودة والناشييييييييييئة فيييييييييي عملييييييييييية 
 .  الترشيد االستراتيجي

   تعزييييييز قاعيييييدة المعرفييييية للمؤسسييييية وخليييييق فهيييييم مشيييييترا لتييييياري
 . الشركة وقدراتها وأدائها ومستقبلها

 تقنين قاعدة المعرفة للمنظمة . 
  ًفهييييم  فحيييس الواقييييع" اإلجبيييياري لتحديييييد مييييا إذا كييييان هنيييياا حقييييا"

 . مشترا" لتاري  الشركة وقدراتها وأدائها ومستقبلها
  إسيييييييتراتيجية أكثييييييير تعزييييييييز المكانييييييية التنافسيييييييية كنتيجييييييية لصييييييينع

 . استنارة وذات صلة

 

 

ا ثالث  :خصائص المحادثة االستراتيجية -ا

ن هنالييييييييييييك مجموعيييييييييييية ميييييييييييين الخصييييييييييييائس التييييييييييييي تضييييييييييييمنتها ( أMoorhouse,2013:76) أشييييييييييييار       
 المحادثة االستراتيجية وهي كاالتي: 

 االستراتيجية مرتبطة بهدف المنظمة. ت المحادثايجب ان تكون  (1
 الميزة التنافسية.تحقيق يجب ان تكون مستمرة في السعي وراء  (2
 .لالعم إجراءات يجب ان تكون أولوياتها تسهيل  (3
تضيييييييمين المعلوميييييييات المعروفييييييية ميييييييع التفكيييييييير فيييييييي "مييييييياذا ليييييييو" و "إذا ... ثيييييييم ..." التخطييييييييط ل عميييييييال  (4

 المستقبلية .
باألهيييييييداف )تحدييييييييد أو تعيييييييديل أو تحقييييييييق أو قيييييييياس أو تقيييييييييم( أي  أن يكيييييييون ليييييييديك موضيييييييوع ميييييييرتبط (5

  ."الغايات"
، ثييييم . يبييييدأ التسلسييييل عييييادًة بالمعلومييييات ميييين تسلسييييل يييييؤدي إلييييى فعييييل، أي "كيييييف" و "يعنييييي" اً تكييييون جييييزء (6

 ، ويبدأ مرة أخرى بالتفسير.تفسير والتخطيط والتنفيذ والقياسيمر عبر ال
ا رابع  :المحادثات االستراتيجيةاستخدامات  -ا

ي فييييييي غليييييييب البييييييياحثينأ هيييييييذه وجهييييييية نظييييييير و سيييييييتراتيجية المنظميييييييات. إأن المحادثييييييات مهمييييييية لعملييييييييات        
القييييول بييييأن "المحادثييييات االسييييتراتيجية هييييي أداة قوييييية فييييي أيييييدي اإلدارة". يبييييدو أن هييييذه المشيييياعر تؤكييييد علييييى 

دام المحادثييييييات االسييييييتراتيجية لصييييييالحها. أن المحادثييييييات االسييييييتراتيجية مفيييييييدة للمنظمييييييات ميييييين خييييييالل اسييييييتخ
  -:(24Mngxaso,2010:- 25)عديدة منها ألغراض ويمكن استخدام المحادثات االستراتيجية  

 التحقق من صحة االستراتيجيات الحالية.  (1
 اختبار قوتها مقابل مستقبل معقول. (2
 تطوير استراتيجيات جديدة. (3
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 تسهيل فهم أفضل للقضايا. (4
 التشجيع على درجة أعلى من الدعم للقرارات.  (5
 التعزيز والتزام أقوى تجاه المنظمة. (6
 .ةتعظيم اإلمكانيات البشرية في المنظمة لقيادة المنظم (7
 إنشاء بيئة مواتية لتعزيز التعلم ولتبني ثقافة تنظيمية تبني الثقة وتطور روح الفريق.  (8
 

 العافية في مكان العمل    -المحور الثاني

    :مفهوم العافية في مكان العمل -أوالا 
العمل (Tomlinson,2021:1(اشار          مكان  في  العافية  برنامج  تطوير  لدعم   ان  الثمانينيات  منذ 

بعث الحاالت الصحية المزمنة بين الموظفين و في الوقت  لالصحة البدنية والنفسية للموظفين وتقليل مخاطر  
العافية في   الموارد  نفسه  دعم برنامج  بلدارة  المتعلقة  النتائج  المنظمات من خالل مختلف  العمل في   مكان 

وخفث   بالمرض  المرتبط  التغيب  وتقليل  الموظفين  صحة  تحسين  التوظيف  تكاليف  انخفاض  مثل  البشرية 
معدالت االستنزاف وتقليل الحضور وتعزيز مشاركة الموظفين  وتقليل معدل دوران الموظفين  وتحسين الربحية  

فلن و  االمراض   بتلك  اإلصابة  مخاطر  من  يزيد  البدني  الخمول  أن  وجد  حيث  الموظفين.  إنتاجية  تحسين 
النشاط البدني هو سلوا قابل للتعديل يمكن أن يقلل من مخاطر اإلصابة باألمراض المزمنة والمتعلقة بنمط  

وغالًبا ما تبحث المنظمات عن    الحياة ويعزز الصحة والرفاهية ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها.
النشاط   في  الموظف  مشاركة  زيادة  عن  التغاضي  يتم  ما  غالًبا  ذلك   ومع  الموظفين  صحة  لتحسين  طر  

العمل مكان  في  العافية  برنامج  داخل  سيما  ال  لتمكين   البدني،  المفتاح  توفير  البدني  للنشاط  يمكن  وبالتالي 
 الصحية والعافية. الموظفين والمنظمة من الوصول إلى أهدافهم 

تعتبر (  Baah,2019:561-Dartey(وبين          التغذية  مثل  للعمال  العمل  لجودة حياة  المتسق  التقييم    ان 
يساعد المنظمات في الحصول    حيوية حول العافية ورفاهية العمال والتي تمثل شريان الحياة للمنظمات. مما

على إشارات حول ما إذا كانت قوتها العاملة تتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية واالجتماعية وغيرها من 
جوانب حياة العمال. وعندما يكون العمال غير راضين عن أي جزء من عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم يمكن  

نظر عن وضعهم ومناصبهم في مكان العمل. وهذا يمكن أن يولد أن يؤثر ذلك سلًبا على أداء عملهم بغث ال
عافية  سلبي على  تأثير  لها  يكون  أن  إلى  هذه  تميل  اذ  الملل.  أو  اآلخرين  أو  الذات  من  والغضب  اإلحباط 
ورفاهية الفرد وكذلك تقدم المنظمات. لذلك يجب على المديرين بذل قصارى جهدهم في جميع األوقات لتقليل  

 لوظيفي وتحسين نوعية الحياة العملية على جميع المستويات التنظيمية.   عدم الرضا ا
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ايضاً         ) وضح   Gusewelle,2018:3  )  بين مقلقة  صحية  مشكلة  يمثل  بالوظيفة  المرتبط  اإلجهاد  أن 
 العمال في المنظمة. وتراجع مستويات اإلجهاد المرتفعة في مكان العمل يؤدي إلى العديد من العوامل بما في 
وانخفاض   المتصور  الدعم  ونقس  الزائد   العمل  وعبء  المتزايدة   المنافسة  بسو   المرتبطة  الضغوط  ذلك 
المدخالت في صنع القرار. كذلك ُيشتبه في أن تظل هذه الضغوط مشكلة في المستقبل ومن المرجح أن تؤثر  

المزمنة لها أهمية سلبية  على جميع العمال في مرحلة ما من حياتهم. وعالوة على ذلك، فلن ضغوط العمل  
 على األداء التنظيمي.  

بين         السيا   نفس  من  (  et al.,2012:2 Smith)   وفي  العديد  إلى  يميل  الصحي  العمل  مكان  ان 
التأثيرات اإليجابية على المنظمة، لكن االهمال في مكان العمل يشكل تهديدا كبيرا لمواجهة العافية والسالمة 

ذات اإلمكانات التي لديها تأثير سلبي واسع النطا  على المارة والشهود والمنظمات    في المنظمات المعاصرة
التي ينتجون فيها. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ان مكان العمل الصحي هو المكان الذي يعمل فيه الجميع  

لقوى العاملة مع  معا لتحقيق رؤية متفق عليها لصحة ورفاه العمال والمجتمع المحيطي. ويوفر جميع أعضاء ا
الظروف البدنية والنفسية واالجتماعية والتنظيمية التي تحمي وتعزز الصحة والسالمة و تمكن المديرين والعمال  
توسع   حيث  ومضادة  وإيجابية  حيوية  أكثر  تصبح  وأن  وتحسينها،  الخاصة  على صحتهم  السيطرة  زيادة  من 

 ألكل الصحي في العمل والحد من اإلجهاد والعالج.العديد من المنظمات  ليشمل ممارسة الرياضة وعادات ا
هي مبادرات يرعاها صاحب العمل  برامج العافية في مكان العملان    (et al.,2021:1 Unsal)  ويذكر       

حيث  الموظفين.  بين  الصحية  السلوكيات  العام    لتعزيز  القطاعان  في  العمل  مكان  في  العافية  استخدمت 
إنتاجية العمال. اذ   التركيز على    تشير والخا  لتحسين صحة الموظفين وإنتاجيتهم لعقود من الزمن وكذلك 

الدراسات أيضا إلى أن برامج العمل العالمي تعمل على تحسين صحة الموظفين عن طريق الحد من عوامل 
، مثل الخمول البدني و ُيعتقد أن هذه التحسينات في صحة الموظفين تزيد من اإلنتاجية    الخطر القابلة للتعديل

 المتعلقة بالصحة عن طريق الحد من التغيب والحضور.  
تفتقر إلى مدخالت    ( Kulik,2019:3)   كذلك بين         ان بعث المنظمات تواجه العديد من البرامج التي 

العمل عادات  وسوء  اجل  القيم  و   الموظفين  ومن  الموضة.  أو  االتجاهات  أحد   إلى  والمستندة  تحملها  التي 
الحصول على بيئات العمل مناسبة يجب ان تتميز بمستوى عاٍل من الثقة بين اإلدارة والموظفين و من قبل 
ومناخ   والتعاون  التواصل  تدعم  تنظيمية  ثقافة  محترمة  من خالل  بطريقة  البعث  بعضهم  يعاملون  موظفين 

 الموظفون باألمان العاطفي والجسدي. يشعر فيه 
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ان العديد من المنظمات بدأت في النظر إلى تعزيز  (et al., Ganu (2017:1وفي سيا  آخر وضح         
برنامج العافية في مكان العمل على أنه أنشطة يتم إجراؤها في    . وُيعر ففية كطريقة واحدة لتقليل اإلنفا العا

مكان العمل لدعم صحة ورفاهية الموظفين. قد تركز هذه األنشطة على تغيير السلوا الفردي وقد تستهدف  
 المنظمة التي تنشئ سياسات وبيئات تدعم سلوكيات صحية.  أيضاً 

في    (Ncube,2018:20)واشار          العافية  التأمين  أن  لتوفير  المنظمات  تبذلها  جهود  هي  العمل  مكان 
، ولتشجيع الموظفين على تبني أنماط حياة  ناجمة عن المرض والتغيب عن العملللموظفين لتقليل التكاليف ال

 صحية لمكافحة السلوكيات غير الصحية مثل التدخين.
بيقها من قبل المنظمات في محاولة  أن العافية في مكان العمل تم تط   ( Gusewelle,2018:5)   وبين         

الصحة   تحسين  على  تعمل  العافية  أن  الدراسات  أظهرت  حيث  لموظفيها.  والعقلية  البدنية  الصحة  لتحسين 
. وباإلضافة الى ذلك ان ل من مقدار اإلجهاد بين الموظفينالعامة للموظفين وتؤدي إلى زيادة اإلنتاجية. وتقلي

للغ فعالة  العمل  مكان  في  و العافية  منع  اية  في  برامج  ناجحة  الذين حضروا  الموظفين  وأن  التوتر.  تقليل  أو 
نظًرا   الملحوظ.  التوتر  مستويات  وانخفاض  العمل  التغيب عن  وانخفاض  أكبر  وظيفًيا  أظهروا رضاًءا  العافية 
لتحقيق   فرصة حصرية  لديها  العمل  مواقع  فلن  العمل   في  األشخا   يقضيه  الذي  حياتهم  من  الهائل  للكم 

 ساعة في األسبوع.   40صى استفادة من تلك الساعات التي تزيد عن أق
 

، فاااااي مكاااااان العمااااالالعافياااااة هاااااا التعااااااويه التاااااي تناولماااااا الباااااا  ي   اااااو  أفيماااااا يلاااااي  اااااوج  و       
  -وكاآلتي:

 بالعافية في مكان العمللتعاريف الخاصة ا (4جدول )ال
 التعريه اسا البا ث ت

1 (Hanson, 2019:3)  هي أداة يمكن للمنظمات استخدامها لزيادة الرفاهية النفسية للموظفين وتقليل  العافية في مكان العمل
 . التغيب عن العمل وزيادة اإلنتاجية

2 Altwaijri et 
   al.,2019:760)) 

عرفت   العمل  مكان  في  البدنية   العافية  واللياقة  الغذائي   والوعي  الذاتية   المسؤولية  وإدارة بأنها 
 اإلجهاد  والحساسية البيئية.

3 Kim, 2019:9))   العمل مكان  في  التنظيمية  العافية  السياسة  ممارسة  و  العمل  مكان  في  الصحة  لتعزيز  نشاط  هو 
 . المصممة لدعم السلوا الصحي في مكان عملك
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4 Dailey et 
al.,2018:613) ) 

وسياسات في مكان العمل الفعالة والتي يمكن أن تقلل  استخدام برامج    هو العافية في مكان العمل  
   .من المخاطر الصحية وتحسن نوعية حياة العمال

5 2017:3) Ganu et 
al.,) 

لدعم الموظفين  أثناء تبنيهم للسلوكيات التي   ةمصمم  مج  ابر تنسيقات و   يهالعافية في مكان العمل  
  .وتفيد أرباح المنظمة الحياة  وتعزز الفعالية الشخصية تقلل المخاطر الصحية  وتحسن نوعية

 

 

ا     :العافية في مكان العمل مكونات  -ثانيا
هناا العديد من المكونات لبرنامج تعزيز العافية في مكان العمل  أن  (  Amaya et al.,2017:59)  أشار     

 أهمها: الناجح ومن 
 .دعم القيادة (1
 . برامج التثقيف الصحي وتغيير السلوا (2
  .الدعم البيئي والثقافي (3
 .إدارة الحاالت المزمنة (4
 . السياسات الصحية (5
  .شبكات أبطال العافية (6
 صحي والنتائج الصحية مع الفوائد.مواءمة سلوكيات نمط الحياة ال (7

    :العافية في مكان العمل أهداف -ثالثا
 برنامج العافية في مكان العمل يركز على الموظف ويهدف الى:ان   )Halloran,2017:4(أشار       

 . فين حول الصحة المناسبة والتغذيةتثقيف الموظ (1
 . موارد الموظفين (2
 .تعظيم خبرة الموظف في مكان العملسياسات الشركة ل (3
 تحسين كفاءات الشركة.  (4

ا      :العافية في مكان العمل فوائد  -رابعا
دعم من خالل    هافوائد نتيجة لتنفيذ برنامجعلى  المنظمات تحصل  ان   )Ganu et al.,2017:8(وضح        

 : ومن اهم تلك الفوائد على مستوى المنظمات هيوتشجيع العافية في مكان العمل، 
 ث تكاليف الرعاية الصحية والعجز. يخف ت (1
 تعزز إنتاجية الموظفين. (2
 تقلل من تغيب الموظفين.  (3
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 تقليل من معدالت المرض واإلصابات في المنظمة.  (4
 تعزز صور الشركة. (5
 تحسن معنويات الموظفين.  (6
 تحسن من توظيف الموظفين واالحتفاظ بهم. (7
 يزيد من االلتزام التنظيمي وخلق ثقافة الصحة.  (8

ا     :العافية في مكان العمل عناصر -خامسا

تهدف إلى   ج عافية الموظف في أشكال عديدةيمكن أن يوجد برنام انه    (Tomlinson,2021:25(يرى        
العقلية.   الصحة  حول  التثقيف  إلى  الموظفين  تغذية  الصحة    اً وفقو تحسين  منظمة  حددتها  التي  للمتطلبات 
وتتضمن العناصر ما    للعافية في مكان العمل  العالمية هناا خمسة عناصر يجب مراعاتها عند إنشاء برنامج

 يلي: 
تنمية المهارات وتغيير سلوا نمط الحياة جنًبا إلى جنب مع نشر المعلومات وبناء    التثقيف (1 الصحي أي 

  .الوعي
وتقليل   (2 الصحة  تعزز  التي  السياسات  وتنفيذ  الصحي  للسلوا  الداعمة  والمادية  االجتماعية  العمل  بيئة 

 . مخاطر األمراض 
   .التكامل أي دمج البرنامج في هيكل المنظمة (3
   .مج ذات الصلة بمساعدة الموظفيناالرتباط بالبرا (4
 . فحس موقع العمل والتعليم أي البرامج المرتبطة بالرعاية الطبية المناسبة (5
 

 

 

 الجانب العملي -المبحث الثالث

 التوكيدي:   لتحليل العامليا -أوالا 

الباحثين    وظف  الجانب النظري،، وقدرة االستبانة على التطابق مع  مفهوموالصد  البناء    معرفة  بهدف        
 (CFA)عبر  المحادثة االستراتيجية، العافية في مكان العمل(ات )عاملي التوكيدي لبيانات المتغير ال  التحليل
 AMOSبرنامج )، فاستعملت الباحثين  لتحقق من الصد  البنائي للمقاييساالساليب استعمااًل ل  أفضلكونه  
V.26)  ( مشاهدة، االمر الذي يمكن اعتماد  122نظرًا لكون العينة )  للتأكد من نتائج التحليل العاملي التوكيدي

 لفقرات.  البرنامج ألجراء التحليل العاملي التوكيد 
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   المحادثة االستراتيجية:  (1
  خالل   ومن   (االستراتيجيةالمحادثة  والخا  بالمتغير المستقل )(  2)  الشكل  علىالباحثين    اطالعخالل    من
القيادة )  باألبعاد   تمثلت   وقد ، (0.40)  عن   تزيد  وتشبعاتها(  0.05)   عن يقل معنويتها  مستوى كانت     فقرة(  19)

الفردي االتصا   بميو   الوعي  المحادثة،  في  والمشاوكة  احتمالية(  النشطة  ( T)  وبقيمة(  0.000)  وبقيمة 
  خالل   ومن  ،(121ودرجة الحرية )(  0.05)   وبقيمة احتمالية  (1.980)  المجدولة  قيمتها  عن  تزيد   المحسوبة
اللجوء الى حذف  Modification Indicesواعتماد مؤشرات التعديل )   التوكيدي  العاملي  التحليل ( دون 

  تقل   وهي (  RMSEA=0.079)  الخطأ  مربع   متوسط   قيمة   على  البنائي   االنموذج   حصل  ،أي فقرة من الفقرات 
  قيم   عن  تزيد   قيم  على  األخرى   المطابقة  مؤشرات   حصلت   بينما   المطلوب،  للمعيار(  0.080)   قيمة  عن 

  المطابقة   مؤشر  قيمة   كانت   بينما   ،(2.038)  الحرية  درجة   الى  سكوير  كاي  نسبة   فكانت   المطلوبة،  المؤشرات 
  لويس   توكر  مؤشر  وقيمة  ،(GIF=0.902)  المالءمة  المطابقة  مؤشر  وقيمة  ،( CFI = 0.922)  المقارن 

(TLI=0.906)،  المتزايد   المطابقة  مؤشر  وقيمة (IFI=0.924)،  جودة   ومؤشرات   المعاير  تلبي  وجميعها 
 قة ل نموذج. المطاب
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 ( التحليل العاملي التوكيدي لبيانات المحادثة االستراتيجية بأسلوب النمذجة الهيكلية 2الشكل )
 

 العافية في مكان العمل:   (2
 خالل   ومن   (العافية في مكان العملوالخا  بالمتغير المعتمد )(  3)  الشكل  علىين  الباحث  خالل اطالع  من
باألبعاد   وقد ،  (0.40)  عن  تزيد   وتشبعاتها  ( 0.05)  عن  يقل  معنويتها  مستوى كانت     فقرة(  15)   تمثلت 
  تزيد   المحسوبة(  T)  وبقيمة  (0.000)   وبقيمة احتمالية(  العافية الطبية، العافية الشخصيةالعافية الوظيفية،  )

  العاملي   التحليل  خالل  ومن  ،(121ودرجة الحرية )  ( 0.05)   وبقيمة احتمالية(  1.980)  المجدولة  قيمتها  عن
)  التوكيدي التعديل  مؤشرات  من  Modification Indicesواعتماد  فقرة  أي  حذف  الى  اللجوء  دون   )
 حصلت   بينما  ،(RMSEA=0.069)  الخطأ  مربع  متوسط   قيمة  على  البنائي  االنموذج  حصل  ،الفقرات 
  درجة  الى  سكوير  كاي  نسبة  فكانت   المطلوبة،  المؤشرات   قيم  عن  تزيد   قيم  على  األخرى   المطابقة  مؤشرات 
  المطابقة   مؤشر  وقيمة  ،( CFI = 0.919)  المقارن   المطابقة  مؤشر  قيمة  كانت   بينما  ،(2.024)  الحرية

 المتزايد   المطابقة   مؤشر  وقيمة  ،(TLI=0.901)  لويس   توكر  مؤشر  وقيمة  ، (GIF=0.889)  المالءمة
(IFI=0.921 )قة ل نموذج.المطاب جودة ومؤشرات  المعاير تلبي  وجميعها 
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 ( التحليل العاملي التوكيدي لبيانات العافية في مكان العمل بأسلوب النمذجة الهيكلية 3الشكل )
 

ا      متغيرات البحث   عرض وتحليل ومناقشة -ثانيا

على اكبر معامل اختالف نسبي من بين المتغيرين المبحوثين    العافية في مكان العملتبين حصول          
العافية  ( مساهمة  5ل )( مما يشير الى توافق العينة على توفرها بالترتيب الثاني، اذ يظهر الجدو 15.45%)

الى ادراا   الشخصية العينة  افراد  فيما لجأ  العمل،  العافية في مكان  المعتمد  المتغير  بشكل رئيس في تعزيز 
جاءت   بينما  الترتيب،  على  والطبية،  الوظيفية  العافية  االستراتيجية وجود  بين    المحادثة  من  االول،  بالترتيب 

)البحث متغيري   نسبي  اختالف  معامل  على  فحصلت  مساهمة  7.33%،  اتضح  فيما  النشطة القياد(،  ة 
المحادثة  الفردي موجهة    والمشاوكة في  بينما كان والوعي بميول االتصال  المحادثة االستراتيجية،  في تعزيز 

لتحسين مستوى المحادثة االستراتيجية من وجهة نظر عينة العاملين في مديرية تربية النجف االشرف االولى،  
 الجانب التطبيقي. في  البحث ( بعث  تساؤالت مشكلة 5ووضحت نتائج الجدول )

 ( نتائج التحليل الوصفي وترتيب المتغيرات وابعادها بحسب معامل االختالف النسبي 5الجدول )

 المتغيرات 
الوسط 
 الحسابي 

اال حراف  
 المعياوي 

معامل  
 %االختالف

  االهمية
 %ةالنسبي

 االولوية

 األو  80.4 7.33 0.295 4.02 المحادثة االستراتيجية  

 1 80.6 7.71 0.311 4.03 النشطة والمشاوكة في المحادثة  القيادة

 2 80.2 8.15 0.327 4.01 الوعي بميو  االتصا  الفردي 

  ال ا ي  74 16.45 0.609 3.70 العافية في مكان العمل 

 2 80.20 16.13 0.647 4.01 العافية الوظيفية   

 3 66.80 27.69 0.925 3.34 العافية الطبية 

 1 74.80 12.62 0.472 3.74 العافية الشخصية 
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ا: اختبارثالث  : المحادثة االستراتيجية في العافية في مكان العملتأثير   ا

  مجتمعة  للمحادثة االستراتيجية بأبعادهجد تأثير ذو داللة معنوية  يو حددت الفرضية الرئيسة للبحث:  ت       
 وابعاده،   العافية في مكان العمل  في   الوعي بميو  االتصا  الفردي  القيادة النشطة والمشاوكة في المحادثة،)

 BACKوبطريقة )المتعدد    من صحة الفرضية من عدمها، تم تنفيذ أنموذج االنحدار الخطي  الباحثانولتحقق  
WARD )  :وبحسب الفرضيات الفرعية االتية 

 تأثيرًا معنويًا.العافية الوظيفية في   مجتمعةالمحادثة االستراتيجية   ابعاد تؤثر  .1
 تأثيرًا معنويًا. العافية الطبية في مجتمعة    ابعاد المحادثة االستراتيجيةتؤثر   .2
 تؤثر ابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة في العافية الشخصية تأثيرًا معنويًا:  .3

 
 

تؤثر ابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة في العافية الوظيفية تأثيرًا :  التحقق م  الفرضية الفرعية األولى
 معنويًا:

وجود انموذج اولي للبحث لتأثير ابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة  في العافية  (  6أظهرت نتائج الجدول )
( له  التفسير  معامل  كان  )0.372الوظيفية  المعدل  التفسير  ومعامل   ،)0.361( قيمة  كانت  بينما   )F  )

 ( له  )  ( 35.249المحسوبة  احتمالية  المجدولة 0.000بقيمة  قيمتها  من  اكبر  وهي  االنموذج  معنوية   )
(3.878( الحرية  درجة  عند  ا  (121(  مقبول،  وهو  )نموذج  استطاعت  االستراتيجية  اذ  المحادثة  ابعاد 

الوظيفية  ( من التغيرات التي تطرأ على%36.1( من تفسير ما نسبته )مجتمعة النسبة    ،العافية  ُتعزى  فيما 
لم تدخل في االنموذج  %63.9المتبقية ) لمتغيرات أخرى  انموذجًا مقبول  المختبر(  التفسير  انموذج  يعد  اذ   ،

 . ،ويمكن اعتماده في التفسير
(، وبقيمة  0.000)  بقيمة احتمالية(  0.801)  ثير طردي  للوعي بميول االتصال الفردي مقدارهتبين وجود تأ  
(T( المحسوبة  تأو   (،7.702(  الوظيفية   ثير طرديوجود  العافية  في  المحادثة  في  والمشاركة  النشطة  للقيادة 

احتمالية (  0.334)  مقداره )0.002)  بقيمة  وبقيمة   ،)T( المحسوبة   )3.211( قيم  جميع  كانت  اذ   ،)T )
( الجدولية  قيمتها  عن  تزيد  ) 1.980المحسوبة  احتمالية  بقيمة  ح0.05(  ودرجة   )( اذ 121رية  يالحظ   (، 

في  لقيادة النشطة والمشاركة في المحادثة  اعتماد مديرية التربية على الوعي بميول االتصال الفردي وا  الباحثان
تحسين مستوى العافية الوظيفية، اذ تقود هذه النتائج الى قبول الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة  

 3.00 المتوسط الفرضي للبحث 
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)العافية الوظيفية  Y =)(0.572)  + 0.801 (  الفرديالوعي بميو  االتصا  * )   + 0.334 لقيادة ا* )  
(النشطة والمشاوكة في المحادثة  

 

ابعاد  )  الثانية االستراتيجيةتؤثر  في    المحادثة  الوظيفيةمجتمعة  معنوياً تأثيراً   العافية  المعادلة    وبحسب   ،)
 االتية:

 
 
 
 

 ( n=122)العافية الوظيفية  في ابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة ( تأثير 6الجدو  )

 المتغير المستقل
 العافية الوظيفية

Α β s.e R² A R² p-v T F 

الوعي بميول 

 االتصال الفردي 

0.572 

0.334 0.104 

0.372 0.361 

0.002 3.211 

35.249 

الوعي بميول 

 االتصال الفردي 
0.801 0.104 0.000 7.702 

ال ا ية  الفرعية  الفرضية  تأثيرًا :  التحقق م   الطبية  العافية  في  المحادثة االستراتيجية مجتمعة  ابعاد  تؤثر 
 معنويًا:

(،  0.000)  بقيمة احتمالية (  0.279معامل تفسير )أنموذج واحد للتأثير، وب( وجود  7أظهرت نتائج الجدول )
المحادثة االستراتي، اذ استطاعت )(0.267بينما كانت قيمة معامل التفسير المصحح ) ( جية مجتمعة ابعاد 

( نسبته  ما  تفسير  التغيرا%26.7من  من  على(  تطرأ  التي  الطبية،  ت  المتبقية    العافية  النسبة  ُتعزى  فيما 
المختبر73.3%) االنموذج  في  تدخل  لم  أخرى  لمتغيرات  ويمكن  (  جيد  انموذجًا  التفسير  انموذج  يعد  اذ   ،

التفسيراعتم في  )اده  قيمة  ان  تبين  وقد   ،F( ل نموذج  المحسوبة  احتمالية(  23.050(  (  0.000)  بقيمة 
 (.3.878وهي اكبر من قيمتها المجدولة ) معنوية االنموذج
(، وبقيمة 0.008)  احتمالية  بقيمة(  0.299)  ارهثير طردي  للوعي بميول االتصال الفردي مقد تبين وجود تأ

(T( المحسوبة )2.695،)  للقيادة النشطة والمشاركة في المحادثة في العافية الطبية مقداره  ثير طرديوجود تأو  
( المحسوبة T(، اذ كانت جميع قيم )2.496( المحسوبة )T(، وبقيمة )0.016)   بقيمة احتمالية(  0.272)

اعتماد    انالحظ الباحثي(، اذ  121( ودرجة حرية )0.05( بقيمة احتمالية )1.980تزيد عن قيمتها الجدولية )
في تحسين مستوى  لقيادة النشطة والمشاركة في المحادثة  مديرية التربية على الوعي بميول االتصال الفردي وا
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)العافية الطبية  Y =)(1.257) +  0.272 0.299 + (القيادة النشطة والمشاوكة في المحادثة* )       *
(الفرديالوعي بميو  االتصا  )  

 

تؤثر ابعاد )  ل الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانيةالعافية الطبية، اذ تقود هذه النتائج الى قبو 
 دلة  االتية: (، وبحسب المعاتأثيرًا معنوياً   العافية الطبيةمجتمعة في  المحادثة االستراتيجية

 
 

 
 (n=122)العافية الطبية فيابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة ( تأثير 7الجدو  )

 
 SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج  

 
تؤثر ابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة في العافية الشخصية تأثيرًا  :  التحقق م  الفرضية الفرعية ال ال ة

 معنويًا:
(،  0.000)  بقيمة احتمالية (  0.312معامل تفسير )أنموذج واحد للتأثير، وب( وجود  8أظهرت نتائج الجدول )

المحادثة االستراتي، اذ استطاعت )(0.300بينما كانت قيمة معامل التفسير المصحح ) ( جية مجتمعة ابعاد 
( نسبته  ما  تفسير  على%30من  تطرأ  التي  التغيرات  من  الشخصية،  (  المتبقية    العافية  النسبة  ُتعزى  فيما 

انموذجًا جيد ويمكن اعتماده ، اذ يعد انموذج التفسير  ( لمتغيرات أخرى لم تدخل في االنموذج المختبر70%)
التفسير )في  قيمة  ان  تبين  وقد   ،F( ل نموذج  المحسوبة  احتمالية(  26.958(  معنوية  0.000)  بقيمة   )
 (. 3.878وهي اكبر من قيمتها المجدولة ) االنموذج

 المتغير المستقل
 العافية الطبية 

Α β s.e R² A R² p-v T F 

القيادة النشطة 

والمشاركة في 

 المحادثة
1.257 

0.272 0.109 
0.279 0.267 

0.016 2.496 
23.050 

االتصال الوعي بميول 

 الفردي 
0.299 0.111 0.008 2.695 
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)العافية الشخصية  Y =)(3.009)  + 0.622 0.792 + (القيادة النشطة والمشاوكة في المحادثة* )      *
(الوعي بميو  االتصا  الفردي)  

 

(، وبقيمة 0.000)  بقيمة احتمالية(  0.792)  ثير طردي  للوعي بميول االتصال الفردي مقدارهتبين وجود تأ
(T( المحسوبة )7.333،)   للقيادة النشطة والمشاركة في المحادثة في العافية الشخصية   ثير طرديوجود تأو

 ( T، اذ كانت جميع قيم )(5.706( المحسوبة )T(، وبقيمة )0.000) بقيمة احتمالية( 0.622) مقداره
( الجدولية  قيمتها  عن  تزيد  ) 1.980المحسوبة  احتمالية  بقيمة   )0.05( حرية  ودرجة  يالحظ 121(  اذ   ،)

في  مشاركة في المحادثة  لقيادة النشطة والاعتماد مديرية التربية على الوعي بميول االتصال الفردي واان  الباحث
تحسين مستوى العافية الشخصية، اذ تقود هذه النتائج الى قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة  

في    المحادثة االستراتيجيةابعاد  تؤثر  )  الثانية الشخصيةمجتمعة  معنوياً   العافية  المعادلة    (تأثيرًا  ، وبحسب 
 االتية:

 
 ( n=122)العافية الشخصية فيابعاد المحادثة االستراتيجية مجتمعة ( تأثير 8الجدو  )

 
 

 
 SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج  

 تؤثر المحادثة االستراتيجية اجمااًل في العافية في مكان العمل تأثيرًا معنويًا:: الرئيسةالتحقق م  الفرضية 
مل  (، بينما كانت قيمة معا0.001)  بقيمة احتمالية (  0.109معامل تفسير )   ( وجود 9أظهرت نتائج الجدول )
( المصحح  )(0.094التفسير  استطاعت  اذ  مجتمعة،  االستراتيجية  المحادثة  نسبته ابعاد  ما  تفسير  من   )

على9.4%) تطرأ  التي  التغيرات  من  العمل  (  مكان  في  )  ،  العافية  المتبقية  النسبة  ُتعزى  (  %90.6فيما 
، اذ يعد انموذج التفسير انموذجًا ضعيف ويمكن اعتماده في  لمتغيرات أخرى لم تدخل في االنموذج المختبر

 المتغير المستقل
 العافية الشخصية 

Α Β s.e R² A R² p-v T F 

القيادة النشطة 

والمشاركة في 

 3.009 المحادثة
0.622 0.109 

0.312 0.300 

0.000 5.706 
26.958 

الوعي بميول االتصال 

 الفردي 
0.792 0.108 0.000 7.333 
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)العافية في مكان العمل   Y  =)(2.372)   +  0.283 (الوعي بميو  االتصا  الفردي* )    + 0.466  
( القيادة النشطة والمشاوكة في المحادثة* )  

 

)التفسير تبين ان قيمة  المحسوبة ل نموذج )F، وقد    ( معنوية االنموذج 0.001)   تماليةبقيمة اح (  7.313( 
 (.3.878وهي اكبر من قيمتها المجدولة )

(، وبقيمة 0.024( بقيمة احتمالية )0.283تبين وجود تأثير طردي  للوعي بميول االتصال الفردي مقداره )
(T( المحسوبة )ووجود تأثير طردي2.291 ،)   للقيادة النشطة والمشاركة في المحادثة في العافية الشخصية

( )0.466مقداره  احتمالية  بقيمة   )0.000( وبقيمة   ،)T( المحسوبة   )3.781)( قيم  جميع  كانت  اذ   ،T )
( الجدولية  قيمتها  عن  تزيد  ) 1.980المحسوبة  احتمالية  بقيمة   )0.05( حرية  ودرجة  اذ  121(  الحظ ي(، 

اعتماد مديرية التربية على الوعي بميول االتصال الفردي والقيادة النشطة والمشاركة في المحادثة في    الباحثان
العافية  مستوى  العمل،    تحسين  الثانيةفي مكان  الرئيسة  الفرضية  قبول  الى  النتائج  هذه  تقود  ابعاد  )   اذ  تؤثر 

 لمعادلة  االتية: ، وبحسب ا (تأثيرًا معنوياً المحادثة االستراتيجية مجتمعة في العافية في مكان العمل 
 
 

 
 
 

 ( n=122)العافية في مكان العمل  فياجمااًل  المحادثة االستراتيجية( تأثير 9الجدو  )

 المتغير المستقل
    العملالعافية في مكان 

Α Β R² A R² p-v T F 

القيادة النشطة 

 والمشاركة في المحادثة

3.372 
0.466 

0.109 0.094 

0.000 3.781 
7.313 

الوعي بميول االتصال 

 الفردي 
0.283 0.024 2.291 
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 االستنتاجات والتوصيات   -المبحث الرابع
 ستنتاجات  اال -أوالا 

المديرية بالعافية الطبية وبما يحسن من العافية في مكان العمل، اذ اتضح عدم وجود أي اتضح اهتمام   (1
 عالمات تحذير مرضية طبية تظهر على افرادها، وانهم يخلون من أي امراض.

توازن   (2 خالل  من  العمل  مكان  في  العافية  تعزيز  في  فاعتمدتها  الشخصية،  بالعافية  المديرية  اهتمام  ثبت 
 بالملل من الطاقة بشكل محدود. حياتهم، والشعور

المحادثة االستراتيجية في   (3 الى توجيه  العمل، فعمدت  بالعافية في مكان  النجف  تربية  تبين اهتمام مديرية 
تحسينها بشكل عام، وتوظيف القيادة النشطة والمشاركة في المحادثة، والوعي بميول االتصال الفردي في 

 لتحسين العافية الوظيفية والطبية والشخصية. تحسينها، فضاًل عن توجيه هذه االبعاد 

ا   وآلية تنفيذهاالتوصيات   -ثانيا

العاملين   (1 على صحة  الحفاظ  النجف من خالل  تربية  مديرية  لدى  الطبية  العافية  مستوى  تحسين  ضرورة 
 والتأكد من خلوهم من االمراض السارية او المعدية والوبائية، فضاًل عن تبني االليات االتية:  

 إيجاد وحدة متخصصة طبية صحية تعني بسالمة العاملين وتقوم على فحصهم ورعايتهم اثناء العمل. .أ
 وضع معايير ارشادية واضحة تضمن التزام الجميع باإلرشادات والتعليمات الصحية. .ب 
 الحفاظ على التهوية المناسبة والتباعد عن األماكن المزدحمة وااللتزام بمعايير الصحة والسالمة المهنية.  .ت 
الشخصية  (2 والحياة  العمل  حياة  بموازنة  تعزيزها  على  والعمل  الشخصية  بالعافية  اإلضافي  االهتمام  ينبغي 

 لل من خالل التوجه نحو االليات االتية:  للعاملين واالبتعاد قدر المستطاع عن الطاقة والسلبية والشعور بالم
 االستمتاع بأوقات الراحة وتدوير المكتسبات الشخصية في الحصول على السعادة.  .أ
 تعزيز الشعور باالنتماء للمديرية وبما ينعكس على أداء العاملين ووالئهم والتزامهم.  .ب 
المديري .ت  افراد  يجعل  وبما  للنوم  المبكر  والخلود  الراحة  بأوقات  لممارسة  التمسك  وذهنيًا  بدنيًا  مستعدين  ة 

 مهامهم الوظيفية. 
المحادثة   (3 باعتماد  جدية،  أكثر  بشكل  العمل  مكان  في  بالعافية  النجف  تربية  مديرية  اهتمام  ضرورة 

بميول  والوعي  المحادثة،  في  والمشاركة  النشطة  القيادة  توظيف  على  والعمل  تحسينها،  في  االستراتيجية 
 ، فضاًل عن توجيه هذه االبعاد لتحسين العافية الوظيفية والطبية والشخصية. االتصال الفردي في تحسينها
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