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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من مقياس الصحة التنظيمية للعاملني ابهليأة الوطنية للتعليم التقين والفين
يف ليبيا ،وذلك من خالل استخدام طريقة كرونباخ ألفا ،اجلذر الكامن وكذلك طريقة التجزئة النصفية فضال عن
توظيف الدراسة ألسلوب النمذجة املعادلة البنائية (،)SEMحيث استخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي كما بلغت عينة الدراسة ( )343فردا من املسؤولني ابهليأة الوطنية للتعليم التقين يف ليبيا .خلصت نتائج
الدراسة أبن مقياس الصحة التنظيمية أمثر عن العوامل الكامنة التالية(االستقاللية التنظيمية ،حل املشكالت ،فعالية
االتصاالت ،التماسك املؤسسي ،املعنوايت ،وضوح األهداف)،وظهر معامل كرونباخ ألفا إمجاال للمقياس بقيمة
( ،)0.855وقيمة صدق املقياس بلغت (،)0.924كما بلغ معامل كرونباخ ألفا لبعد وضوح األهداف
( )0.709وكذلك لبعد املعنوايت كان ( ،)0.718يف حني قيمة بعد فعالية االتصاالت ( ،)0.905أما قيمة
كل من بعد حل املشكالت واالستقاللية التنظيمية (  )0.901و ( )0.921على الرتتيب .وأخريا كانت قيمة
الثبات لبعد التماسك التنظيمي (،)0.705كما جاءت نتائج التحليل العاملي التوكيدي متوافقة مع نتائج التحليل
العاملي االستكشايف ،حيث ظهرت ( )CRجلميع أبعاد املقياس أكرب من ( )1.964مما يؤكد على أن األبعاد
الست جمتمعة متثل العوامل الكامنة ملقياس الصحة التنظيمية ،عالوة عن حتقق أدلة الصدق البنائي له حيث ظهر
ارتباط كل عامل مع نفسه أكرب من ارتباطه ابلعوامل األخرى وكذلك قيمة متوسط التباين املستخلص ()AVE
جلميع أبعاد املقياس كانت أكرب من ( ) 0.50ما يؤكد انتماء هذه العوامل الكامنة لنموذج قياس الصحة التنظيمية.
الكلمات المفتاحية :اخلصائص السيكومرتية والصحة التنظيمية.

 .1مقدمة:
أصبح التوجه العام يف أُسلوب إدارة املؤسسات العمومية مييل إىل املشاركة واإلدارة اجلماعية (and Salah
Habtoor 2015؛ Salah and Habtoor 2016؛ Salah and Habtoor
2017؛ ،) Dharet al, 2018وابلتايل تتواىل املالحظات على قيادة تلك املؤسسات يف حتقيق أهدافها ،لذا
يتطلب منها تبين مداخل إدارية حديثة شكلت الصحة التنظيمية إحدى مداخلها للولوج يف حتليل بيئة العمل،
فالصحة التنظيمية هو مصطلح يشري لنجاح املنظمة ،كما أن معيار الصحة التنظيمية يعد داعما أساسياً يف تطوير

أداء املؤسسات لكوهنا تسعى إلجياد بيئة عمل حمفزة (بومنقار)2017 ،؛ (الشريفي )2013 ،؛ (احلجااي و
الكرميني)2012 ،؛ ( )Rouhoma, et al., 2018؛ (.)Rouhoma, 2010
وملا كان حتسني األداء اإلداري مقرون بتنمية العنصر البشري بغية ضمان جناح املنظمات وأن تنمية

القدرات يف املنظمات تعتمد بشكل كبري على مدى متتع تلك املنظمات مبستوايت صحة تنظيمية مناسبة يف أسوأ
األحوال؛ فتدين مستوى الصحة التنظيمية مبنظمة ما يعيق دافعية العاملني حنو العمل مما ينعكس سلباً على مستوايت
األداء(Mathauer & Imhoff, 2006؛ Salah and Habtoor 2020؛ Barahma et al,
2020؛ )Dharet al, 2018ولقد وجهت انتقادات لبيئة اإلدارة التنظيمية ابملنظمة العربية كوهنا قد أصيبت
بداء "الريوابثولوجي" وهي تعرب عن حالة من التنطع البريوقراطي ،ومن أبرز خصائها عدم التماسك التنظيمي
واخنفاض مستوى الثقة وهذه السلبيات يف جمملها تقود إيل اخنفاض مستوايت األداء (الضالعني.)2012 ،
من أجل ذلك قامت هذه الدراسة على التحقق من مقياس الصحة التنظيمية من خالل جهد إحصائي
متثل يف تطبيق النمذجة ابملعادلة البنائية مرورا ابلتحليل العاملي اإلستكشايف كونه طبق يف بيئة عمل جديدة.
مشكلة الدراسة:
أبرزت العديد من الدرا سات أمهية متغري الصحة التنظيمية يف بيئة العمل خصوصا يف البيئة التعليمة ملا له
من دور فعال،،فأوصت دراسة (دراوشة ،)2019 ،بضرورة االهتمام بتطوير مفهوم الصحة التنظيمية وتعزيزها
ابجلامعات كما خلصت دراسة (صوام )2017 ،إىل توصية مفادها ضرورة توفري مناخ صحي ومالئم للعمل يف
قطاع التعليم العايل فضال على ما يضيفه (الطالع )2017 ،أبمهية وجود الصحة التنظيمية يف بيئة األعمال السيما
مع التغريات املتسارعة اليت تطرأ يف حميط املنظمات مما أوجب حتسني أداء املنظمات وتطويره وقادت دراسة (هويدي،
 )2013عن البيئة الليبية بتوصيات مفادها ،إجراء دراسات حول إمكانية حتسني اهليكلية اإلدارية والنظم اإلدارية
بقطاع التعليم العايل فضال عن ضعف املستوى اإلداري والتنظيمي مبؤسسات التعليم التقين يف ليبيا خصوصاً (جولق،
 ،)2015وأن الصحة التنظيمية ابملنظمات ومنها العربية تواجه بعض التحدايت مما دعا كثرياً من الباحثني ابنتقاد
بيئة ومناخ اإلدارة التنظيمية يف منظماتنا العربية ،وأهنا أصيبت ابلبريوقراطية املزمنة مما يؤدي إىل خ ـ ــلق صحة تنظي ــمية
من سيماهتا ع ــدم وضـ ـ ـ ــوح األهداف ،وغياب االستقاللية يف العمل ،واخنفاض املعنوايت وهذه تعد مؤشرات سلبية
تلقي بظالهلا على مستوى أداء العاملني (الضالعني.)2012 ،

من أجل ذلك سعت هذه الدراسة إىل التحقق من مقياس متغري الصحة التنظيمية من خالل منذجة املعادلة
البنائية والتثبت من العوامل الكامنة للمقياس ،السيما ندرة التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس حمل الدراسة
من خالل منذجة املعادلة البنائية يف البيئة العربية عموما وليبيا حتديدا مما قاد هذه الدراسة لتبين أسلوب النمذجة
خصوصا كون نتائج التحليل العاملي اإلستكشايف تظل حمل افرتاضات يتعني فحصها و التحقق منها من خالل
التحليل العاملي التوكيدي (خضري(،)2016 ،كاظم،.)2014 ،وبناء على ما سبق تناوله أفرزت مشكلة الدراسة
السؤالني التاليني:
 -1تكمن العوامل الكامنة ملقياس الصحة التنظيمية للعاملني ابهليأة الوطنية للتعليم التقين والفين يف ليبيا يف(وضوح
األهداف ،املعنوايت ،فعالية االتصال ،حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،التماسك التنظيمي).؟
-2ما دالالت أدلة الصدق البنائي ملقياس الصحة التنظيمية للعاملني ابهليأة الوطنية للتعليم التقين والفين يف ليبيا.؟
اهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من اخلصائص السيكومرتية ملقياس الصحة التنظيمية أببعاد (وضوح
األهداف ،املعنوايت ،فعالية االتصال حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،التماسك التنظيمي)،أيضا التحقق
من أدلة الصدق البنائي للمقياس حمل الدراسة.
أمهية الدراسة:
تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا من الدراسات النادرة-على حد علم الدراسة – يف التحقق من مقياس
الصحة التنظيمية للعاملني يف البيئة الليبية وخصوصا يف مؤسسات التعليم العايل ابستخدام منذجة املعادلة البنائية
وإثراء ملزيد من املعرفة للبيئة املبحوثة.
 1.1مفهوم الخصائص السيكومترية:
تتسم اخلصائص السيكومرتية للمقاييس ابلتنوع ويعد صدق املقياس أهم هذه اخلصائص كونه مرتبط بدقة
املقياس يف قياس ما وضع ألجله ويعترب الصدق أهم من الثبات ابعتبار أن املقياس املتصف ابلصدق بداهة يتسم
ابلثبات(عايز)2011.
مفهوم الصحة التنظيمية:
إن مفهوم الصحة التنظيمية يعترب من املفاهيم احلديثة والذي يعكس بدوره حالة املنظمة كوهنا ذات بيئة
حمفزة وصحية وابلتايل يطلق عليها منظمة ذات صحة تنظيمية وعلى النقيض إذ كانت تفتقر للمناخ اإلجيايب فحينئذ
ميكن وصفها أبهنا ال تتمتع بصحية تنظيمية مما ينجم عنه هذا الشح يف الوسط احملفز إىل عديد اآلاثر السلبية تؤثر
يف جمملها يف معدالت األداء (الكمايل،)2011 ،كما عرب ( )Hoy&et al.2013عنها أبهنا وصف حلالة
املنظمة ومدى قدرهتا واستقرارها على التكيف ملواجهة التأثريات اخلارجية.
أمهية املنظمات الصحية وغري الصحية وخصائصها:

يرجع االهتمام ابلصحة التنظيمية نظراً ملا تعانيه جل املؤسسات السيما التعليم العايل من عدم وضوح
لألهداف واخنفاض مستوى املعنوايت لدى العاملني انهيك عن فقدان االستقاللية يف العمل وعدم التكيف مع
املتغريات البيئية اليت تطرأ على املنظمة وهذه األعراض هلا أتثري عكسي على مستوايت األداء (اخلرشه واملشيقح،
.)2012
وذكر (الوذيناين )2016 ،أن ( )Genaabadi&Gavan.2011يرى لتحقيق الغاايت االقتصادية
واالجتماعية يتعني االهتمام بتوافر بيئة تعليمية صحية يتم من خالهلا تنفيذ برامج تدريبية لكون قطاع التعليم هم
حمور عجلة التنمية ولتطوير مهارات األفراد السيما وأن األنفاق على هذا القطاع حيظى بنوع من االهتمام من قبل
املسؤولني .وفيما يلي بعض املقارنة بني البيئة الصحية وغري الصحية.
جدول( )1يبني املنظمات الصحية وغري الصحية

املصدر)Yüceler, Doğanalp, & Kaya, 2013( :
 .2الدراسات السابقة:
إن القيمة املضافة اليت تسهم هبا الدراسات السابقة تشكيل اإلطار املعريف للبحث لريشد الباحث وخيتصر
عليه الكثري (معراج ،)2014 ،وتوفر الدراسات السابقة خربات وجتارب يستفاد منها يف خدمة الدراسة حمل البحث

ليتحدد من خالهلا إطار البحث فضال عن االستفادة منها يف جتنب التكرار وسوف يتم عرض عديد الدراسات
اليت تناولت الصحة التنظيمية.
ومن الدراسات احلديثة اليت تناولت موضوع الصحة التنظيمية دراسة (مطلق و جربان )2018 ،وهي
دراسة أجريت يف األردن على مدارس أقليم الشمال عن عالقة الصحة التنظيمية ابلتمكني اإلداري بلغ حجم عينة
الدراسة( )400معلماً ومعلمة وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري الصحة
التنظيمية والتمكني اإلداري ،وقدمت دراسة (بلوم و عيواز )2018 ، ،عالقة الصحة التنظيمية ابالرتباط الوظيفي
وهي دراسة ميدانية لوكالة اتصاالت اجلزائر أسفرت النتائج إىل أن تسهم الصحة التنظيمية بدور كبري يف تنمية
وتطوير العاملني فقدمت دراسة (شباح )2017 ،دراسة حول فِرق العمل وبناء الصحة التنظيمية للمؤسسة،
حيث يعد العمل ابلفرق من أفضل السبل اليت تنتهجها املنظمات لتحقيق أهدافها ،من خالل التوظيف الكامل
للكفاءات وتوفري املناخ ا ملناسب يف بيئة العمل مما يساعد على بناء صحة تنظيمية سليمة للمؤسسة ،فتحقيق
الصحة التنظيمية ال جتعل العاملني يسعون إىل أداء واجباهتم فحسب ،بل أيضاً بتحقيق أهدافهم من خالل حتقيق
األهداف اليت تتبناها املنظمة ،كما قدمت دراسة (اخلليوي و السليمان)2017 ،حول درجة ممارسة قائدات املدارس
ألخالقيات اإلدارة يف اإلسالم وعالقتها مبستوى الصحة التنظيمية فيها ومن نتائجها أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف درجة ممارسة قائدات املدارس ألخالقيات اإلدارة يف اإلسالم ومستوى الصحة التنظيمية تُعزى لبعض
املتغريات الدميغرافية حيث اتفقت مع دراسة (بومنقار )2017 ،حول مستوى توفــر الصح ـ ـ ـ ـ ــة التنظيمية يف
املؤسسات اخلدمية اجلزائرية واليت أجريت على مؤسسة اتصاالت اجلزائر وخلصت النتائج إيل أنه من أبرز املعوقات
اليت حتول دون توافر صحة تنظيمية ابملؤسسة املبحوثة هي غياب نظم احلوافز ،كما تتفق أيضاً مع نتائج دراسة
(الشريفي ) 2013 ،يف بيان مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس الرتبية اخلاصة يف عمان من وجهة نظر املعلمني
حيث أسفرت النتائج إىل أن مستوى الصحة التنظيمية كان عالياً وأن تعزيز مستوى الصحة التنظيمية يتم من خالل
العمل على الرتكيز على حتفيز وتشجيع العاملني ومكافأهتم ،كما كشفت نتائج دراسة هونج ولو وتونر
( ،)Heidarie et al., 2012وهي دراسة أجريت على مؤسسات التعليم العايل اخلاصة يف ماليزاي حيث
هدفت الدراسة عن الكشف عن وجود الصحة التنظيمية بتلك املؤسسات وتكونت عينة الدراسة من 120موظفا
من تلك املؤسسات املبحوثة وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملفهوم الصحة التنظيمية يعزى
ملتغريات اجلنس واخلربة والعمر ،وأسفرت دراسة (الثبييت )2014 ،إىل وجود عالقة موجبة بني درجة قادة املدارس
إلدارة التغيري وممارسة االلتزام التنظيمي.
كما قام (وشاح )2015 ،بدراسة درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية يف كليات التمريض يف اجلامعات
األردنية للقيادة التحويلة وعالقتها مبستوى الصحة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيأه التدريس وخلصت النتائج
إىل أن ممارسة رؤساء األقسام األكادميية للقيادة التحويلية ومستوى الصحة التنظيمية كان متوسطا واليت توافقت مع
دراسة(.)Hong, Law, & Toner, 2014

و بينت دراسة( )Gholamzadeh & Khazaneh, 2012العالقات بني أمناط القيادة والصحة
التنظيمية والسلوكيات السلبية يف بيئة العمل للموظفني يف إحدى شركات املواصالت برتكيا وخلصت النتائج إىل
أنه يوجد عالقة بني أمناط القيادة والصحة التنظيمية وأن هذه العالقات تتفاوت حسب نوع القيادة من العالقة
الطردية إيل العالقة العكسية ،حيث إن منط القيادة التحويلية أكثر أثراً يف الصحة التنظيمية يف حني وجد أن
العالقة عكسية سلبية بني منط القيادة السائبة وأهنا أكثر أثراً يف ظهور السلوكيات السلبية يف العمل ،يف حني جاءت
نتائج دراسة (الغامدي )2014 ،أن النمط القيادي املتسلط له أتثري سليب على االلتزام التنظيمي ،كما أجري كل
من ( ) Savas&Karakus.2012دراسة حول العالقة بني الصحة التنظيمية والسلوك الوظيفي يف املدارس
الرتكية لشرحية املعلمني واملعلمات وكانت من نتائج تلك الدراسة وجود عالقة قوية بني الصحة التنظيمية املتوافرة
وأمناط السلوك اإلجيابية للمعلمني داخل املدرسة و ركزت دراسة (اجلابري)2017 ،عن دور الصحة التنظيمية يف
حتقيق األداء االسرتاتيجي وبينت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية بني الصحة التنظيمية واألداء االسرتاتيجي ،كما أن
هناك أتثرياً للصحة التنظيمية يف حتقيق أهداف املنظمة وهذا يتفق مع دراسة(اجلرو )2015 ،وهي دراسة أجريت
على املدارس احلكومية ابألردن بلغت عينة الدراسة( )287معلماً أبن هناك عالقة طردية بني الصحة التنظيمية
واإلدارة اإلسرتاتيجية.
 2.1أبعاد الصحة التنظيمية

تناولت بعض الدراسات أبعاد للصحة التنظيمية أبمناط خمتلفة إالَّ أهنا مل ت ُقد إىل تناقض حاد يف جمملها

وألغراض الدراسة مت اعتماد أبعاد الصحة التنظيمية اليت تناولتها دراسة (الصرايرة.)2013 ،.
ويعمل بعد وضوح األهداف يف املنظمة على تشجيع العاملني من أجل حتقيق تلك األهداف ذلك ألن "
وضوح أهداف املنظمة لألفراد العاملني وقبوهلم هلا داللة على صحة تلك املنظمة ،ذلك أن الوضوح النموذجي
الختيار أهداف املنظمة يتم من خالل املديرين واملرؤوسني حبيث تكون هذه األهداف مرغوبة وواضحة ،وعليه فإن
وضوح األهداف واملشاركة يف حتديدها يؤداين إىل أن تكون مؤثرة وقبول األهداف احلصول على الفائدة املتوقعة".
(الكمايل ،) 2011 ،فعندما تنجح املنظمة يف التوفيق بني أهدافها ومبا ال يضر مبصاحل مستخدميها ،ال بل يرون
أن أهداف املنظمة تكمل أهدافهم يعد ذلك وضعا إجيابيا هلا ،وأشارت دراسة (العمرات)2014 ،إىل أن املنظمات
تسعى لتكون فعالة يف حتقيق األهداف خصوصا يف ظل املنافسة على املوارد وما خيالطها من حتدايت وهتديدات
كما متثل القدرات والطاقات للعاملني واإلدارة على حد سواء على مقدار الفاعلية حيث التغلب على هذه التحدايت
ببذل املزيد من اجلهود يعد هدفا ساميا ملستقبلهم الوظيفي.
كما أن جناح املنظمة يعتمد على العمل اجلماعي كما يطرحه النموذج الياابين الذي يعتربه أي العمل
اجلماعي هو أساس البناء يف التنظيمِ ،ففرق العمل تستخدم وتوظف املواهب ابملنظمة بغية إحداث التحسني
املستمر(جادالرب،)2012.كما أن املعنوايت واليت تعرب عن درجة الشعور اإلجيايب من قبل العاملني كالثقة والوالء

اجتاه جهة العمل واالعتزاز ابإلجنازات احملققة يف العمل (الوذيناين ، )2016 ،وأتيت فعالية االتصاالت من ضمن
األبعاد املهمة يف الصحة التنظيمية لتعبريها عن مدى فهم اآلخرين والتغذية العكسية من االتصال إذ أهنا تعين نقل
املعلومات املتضمنة للحاجات واملعرفة واملشاعر بقصد إحداث أتثري يف القيم واالجتاهات (EL-
 )Uteibi.2005ويشكل حل املشكالت بعداً آخر يف مقياس الصحة التنظيمية ،إذ ال ختلو أي منظمة من
مشكالت وصعوابت تواجه آلية تنفيذ املهام بيد أن العمل على حل هذه املشكالت من شأنه أن يؤدي إىل حتسن
يف مستوى الصحة التنظيمية يف العمل وذلك من خالل مشاركة ومسامهة العاملني يف حل املشكلة (الصرايرة و
الطيط ،)2010 ،كما تعين االستقاللية التنظيمية بدرجة متتع كل من العاملني واملنظمة ابستقاللية آرائهم ومقرتحاهتم
اليت تساعد يف الرفع من مستوى األداء دون أتثري من السلطات العليا (الشمايلة ،)2014 ،كما أن التماسك
التنظ يمي يعرب عن قدرة املنظمة على التكيف مع البيئة اخلارجية وصوهنا من التدخالت السلبية غري املسؤولة
(الوذيناين.)2016 ،
 .3منهجية الدراسة:

يعترب حتديد املنهج العلمي املتبع يف البحوث العلمية من أجبدايت وخصائص تلك البحوث ويعرف املنهج

أبنه "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار ،إما من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون جاهلني هبا أو من
أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون عاملني هبا" (حسانني.)2000 ،
وسعت هذه الدراسة إىل تبين املنهج الوصفي التحليلي لقدرته على وصف الظاهرة وصفا دقيقا ،كما
استهدفت هذه الدراسة املسؤولني ابهليأة الوطنية للتعليم التقين والفين يف ليبيا وهي إحدى اهليأت لتابعة لوزارة التعليم
الليبية كما متثلت عينة الدراسة يف( )343من جمتمع الدراسة.
كما مت عرض املقياس على عدد من احملكمني جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية وخارجها حيث مت التأكد
من صدق احملتوى و الذي يقصد به قدرة فقرات أداءة القياس على التمثيل اجليد للمحتوى املراد قياسه وارتباطها
به (دودين،)2012 ،أي أن تقوم هذه األداة بقياس ما صممت ألجله وأن وضوح االستبانة يعين عدم غموض
عباراهتا وفقراهتا وأال حتمل أكثر من وجهه للتأويل لتكون ملبية الشرتاطات التحليل اإلحصائي ،ومبعين آخر قدرة
االستبانة على التعبري عن اهلدف الذي أعدت من أجله لتاليف أوجه القصور كي ال يؤثر على النتائج حال إخضاعها
للتحليل اإلحصائي (عثمان.)2007 ،
ومن مث اجري التحليل اإلحصائي املناسب هلدف الدراسة من خالل منذجة املعادلة البنائية Structural
،))Equation Modelingومت استخدام مقياس الصحة التنظيمية أتسيسا على دراسة(الشمايلة)2014.؛
إال أهنا مل توظف تقنية التحليل العاملي التوكيدي يف التحقق من خصائص املقياس واجلدول( )2التايل يوضح أبعاد
املقياس.
جدول()2يبني أبعاد مقياس الدراسة

البعد

الرقم

املصدر

الفقرات

1

وضوح األهداف

5

(الشمايلة( ،)2014 ،أبوشتال( ،)2005 ،اليامي)2010 ،

2
3

املعنوايت
فعالية االتصاالت
حل املشكالت

4
4
4

(الشمايلة( ،)2014 ،الصرايرة( ،)2013 ،.أبوشتال( ،)2005 ،اليامي)2010 ،
(الشمايلة( ،)2014 ،أبوشتال.)2005 ،
(الشمايلة( ،)2014 ،أبوشتال)2005 ،

5
6

االستقاللية التنظيمية
التماسك التنظيمي

4
4

(الشمايلة( ،)2014 ،الصرايرة( ،)2013 ،.اليامي.)2010 ،
(الشمايلة( ،)2014 ،الصرايرة( ،)2013 ،.اليامي.)2010 ،

4

وإن اآللية املتبعة يف مجع البياانت هلذه الدراسة هو االعتماد على أداة االستبيان واليت مت تطويرها جلمع
املعلومات الالزمة ألغراض الدراسة اليت تقوم على أساس إعداد األسئلة املرتبطة واملكملة لبعضها البعض حول
مشكلة الدراسة وفروضها ليجيب عليها املستجيبون ومن مث يتم معاجلة البياانت لتحقيق أهداف الدراسة من خالل
البياانت املستخلصة ولتحقيق أهداف الدراسة املتمثلة يف التحقق من اخلصائص السيكومرتية ملقياس الصحة
التنظيمية للعاملني ابهليأة الوطنية للتعليم التقين والفين يف ليبيا ،ومن خالل الصحة التنظيمية كعامل وسيط ،واملقياس
املستخدم هو مقياس ليكرت اخلماسي  Likert Scaleوسبب استخدام مقياس (ليكرت) إاتحته للمستجيب
لقراءة اإلطار العام والشامل للمعطيات اإلحصائية فضال عن قدرته على قراءة النتائج بصورة جيدة حال حدوث
تذبذب يف إجاابت املستجوبني (وطفة )1993 ،وقد وضع أمام كل عبارة مخس إجاابت كما يف اجلدول التايل:
جدول()3يبني درجة مقياس ليكرت.
االستجابة

غري موافق بشدة

غري موافق

حمايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

 .4التحليل اإلحصائي:
التوزيع الطبيعي للبياانت
يسعى اختبار االلتواء والتفلطح للتأكد من سالمة البياانت لغاايت التحليل اإلحصائي كون طبيعة التوزيع
لبياانت العينة حتدد األسلوب اإلحصائي األمثل ،وإجراءات الدراسة اختبار االلتواء والتفلطح  ،حيث أظهرت
النتائج قيم االلتواء واليت تراوحت ما بني( ،)-1.176،1.052ويبني اجلدول ( )4قيم التفلطح وااللتواء لفقرات
مقياس الصحة التنظيمية وأن مجيع فقرات املقياس دون قيمة القطع()3-،3ابلنسبة لاللتواء وكذلك مل تتجاوز قيمة
حمك التفلطح واحملددة ب ـ ـ ـ ــ( )7-،7وابلتايل خلو البياانت من أي احنرافات تشكل هتديداً لتوزيعها الطبيعي.
جدول()4يبني التوزيع الطبيعي ملقياس الدراسة
البعد

وضوح األهداف

الفقرة

االلتواء

التفلطح

1
2
3

0.301
1.032
0.972

0.8342.347
2.114

املعنوايت
فعالية االتصاالت
حل املشكالت
التنظيمية

االستقاللية

التماسك التنظيمي

4
5

1.052
0.877

1.609
0.114

1
2
3
4

0.061
0.0260.3101.176-

1.2601.2191.1161.111

1
2
3
4

0.8910.9641.0940.908-

0.2330.112
0.953
0.156-

1

0.669-

0.414-

2

0.687-

0.402-

3

0.612-

0.628-

4

0.654-

0.539-

1
2
3
4

0.4210.2650.3510.501-

0.7651.0030.9420.721-

1
2
3
4

0.497
0.8880.8720.863-

1.0200.113
0.196
0.154

كما أظهرت نتائج التحليل املبينة ابجلدول()5أن عدد اجلذور الكامنة ملقياس الصحة التنظيمية هي ست
مثلت العوامل الكامنة للصحة التنظيمية وهي (االستقاللية التنظيمية فعالية االتصاالت ،حل املشكالت ،التماسك
ومقدارها
الكامنة
جذورها
املعنوايت)وبقيم
األهداف
وضوح
التنظيمي،
( )6.161،2.727،2.577،2.082،1.752،1.526على الرتتيب وهي مجيعها أكرب من الواحد الصحيح
إال أنه تتفاوت قيمها وابلتايل يظهر اجلذر الكامن للعامل الكامن االستقاللية التنظيمية أبعلى قيمة ليستأثر أبكرب
قدر من التباين املفسر مقداره ( )%26.786من إمجايل التباين الكلي املفسر والبالغ قيمته ( )%73.152يف
حني جاءت العوامل الكامنة األخرى للصحة التنظيمية وهي(فعالية االتصاالت ،حل املشكالت ،التماسك
بلغت
إذ
بكثري
أقل
تباين
املعنوايت)بنسب
األهداف
وضوح
التنظيمي
( )11.857،11.205،9.054،7.616،6.634وتظهر جليا يف اجلدول( )5وتندرج حتت خانة جمموع
املربعات املستخلصة قبل التدوير وهكذا تغيب املوضوعية األمر الذي جعل الباحث القيام بتك ـ ـ ـ ـرار عملية التدوير
ومن نفس نوع التدوير أي املتعامد لتنظيم توزيع مسامهة نسب التباين املفسر للعوامل الكامنة ودون املساس بنسبة
التباين الكلي املفسر قبل وبعد التدوير ،حيث هتدف هذه العملية إيل حتديد نسب مسامهة العوامل الكامنة يف

تفسري الظاهرة حمل الدراسة وكذلك اعتماد هذه العوامل فبينت النتائج بعد التدوير تقلص الفرق بني قيم اجلذور
وظهر التقارب يف نسب التباين املفسر ،فظهر العامل الكامن االستقاللية التنظيمية جبذر كامن قيمته ()3.252
وبتباين مفسر مقداره(،)%14.138كما كانت قيمة اجلذر الكامن للعامل فعالية االتصاالت هي ()3.216
وبتباين مفسر قدره () 13.981%كما حاز العامل الكامن حل املشكالت على جذر كامن
قيمته()3.144ومسامهته يف تفسري التباين كانت ( )13.668%أما العامل الكامن التماسك التنظيمي فجذره
بلغ ( )2.496وأن مقدار مسامهته يف تفسري التباين الكلي هي ( )%10.851وكذلك احلال للعاملني الكامنني
وضوح األهداف و املعنوايت حيث بلغت جذورمها الكامنة ( )2.240( )2.478وبنسب تباين مفسر مقاديرها
( )9.740%( )10.773%على الرتتيب وبذلك تالحظ للباحث التوازن أو يكاد يف مسامهة العوامل الكامنة
يف تفسريها للتباين الكلي املفسر عالوة على التقارب يف قيم جذورها الكامنة.
جدول()5يبني نسب التباين املفسر ملقياس الصحة التنظيمية
جذور اجين األولية ملصفوفة ارتباط عوامل التمكني
اإلداري
املكون

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

جمموع املربعات املستخلصة للتشبع قبل
التدوير

جمموع املربعات املستخلصة للتشبع بعد
التدوير

قييمة

مسامهة

النسبة

اجلذر

مسامهة

النسبة

قيمة

مسامهة

النسبة

اجلذر
الكامن
لكل
مكون

اجلذر
الكامن
للمكون يف
التباين%

الرتاكمية%

الكامن
لكل
مكون

اجلذر
الكامن
للمكون يف
التباين%

الرتاكمية%

اجلذر
الكامن
لكل
مكون

اجلذر
الكامن
للمكون يف
التباين%

الرتاكمية%

6.161
2.727
2.577
2.082
1.752
1.526
941.
724.
516.
459.
438.
390.
365.
335.
330.
300.

26.786
11.857
11.205
9.054
7.616
6.634
4.090
3.149
2.244
1.997
1.903
1.695
1.586
1.458
1.434
1.303

26.786
38.643
49.848
58.902
66.518
73.152
77.241
80.391
82.635
84.632
86.535
88.230
89.817
91.275
92.709
94.012

6.161
2.727
2.577
2.082
1.752
1.526

26.786
11.857
11.205
9.054
7.616
6.634

26.786
38.643
49.848
58.902
66.518
73.152

3.252
3.216
3.144
2.496
2.478
2.240

14.138
13.981
13.668
10.851
10.773
9.740

14.138
28.120
41.787
52.638
63.411
73.152

17
18
19
20
21
22
23

263.
216.
208.
193.
186.
.161
.148

1.145
940.
905.
841.
809.
.702
. 645

95.158
96.098
97.003
97.844
98.653
99.355
100.00

كما خلصت مصفوفة التشبعات العاملية ملقياس الصحة التنظيمية إىل ست عوامل كامنة إذ حتصلت
الدراسة على هذه النتائج بعد سلسلة من عمليات احلذف طالت الفقرات اليت أظهرت بنية عامليه مركبة ذلك
للحصول على بنية عامليه بسيطة وبغية احلصول على قيم يسودها التوزيع العادل لقيم جذور العوامل الكامنة وعدم
التفاوت الصارخ بني نسب تفسريات التباين الكلي الذي تعكسه العوامل املستخلصة فقد تشبعت على العامل
الكامن االستقاللية التنظيمية الفقرات ()4،3،2،1من هذا البعد وبقيم ()0.872،0.893،0.872،0.825
كما محلت على عامل فعالية االتصاالت الفقرات ()4،3،2،1بقيم مقاديرها
( )0.895،0.876،0.750،0.873وهي قيم ذات تشبعات قوية وبنفس عدد الفقرات تشبعات على العامل
بلغت
مرتفعة
تشبعات
وبقيم
الفقرات()4،3،2،1
املشكالت
حل
الكامن
( )0.805،0.768،0.859،0.864كذلك احلال ابلنسبة لعامل التماسك التنظيمي فقد محلت عليه أيضاً
عدد ثالث فقرات متثلت يف الفقرات( )4،3،2ومقاديرها ( )0.861،0.903، 0.885مما يعكس قوة العوامل
الكامنة كون الفقرات اليت تشبعت عليها مل ت ُقل عن ثالث فقرات ،كما تشبعت على العاملني الكامنني وضوح
()1،4،3،2،5
الكامنة
األبعاد
تكوين
يف
سامهت
واملعنوايت
األهداف
وبقيم( ،)0.483،)0.562،0.723،0.768،0.786كذلك عامل املعنوايت الذي تشبعت عليه من
فقراته()3،2،1وبقيم(،)0.802،0.841،0.889ومجيعها أكرب من قيمة احملك وأن فقرات املقياس تشبعت على
العوامل الكامنة حسب املفرتض وأظهر التحليل العاملي صدق الفقرات املختارة املكونة ملقياس الصحة التنظيمية
كوهنا تشبعت حسب املفرتض وهبذا يكون هذا املقياس صاحل لغاايت الدراسة وعلى النحو املبني ابجلدول(.)6
جدول( )6مصفوفة التشبعات العاملية

االت

تص

لية

اال

التنظيمية

االستقاللية

3
2
4
1

893.
872.
872.
825.

فعا

البعد

الفقرات

االستقاللية التنظيمية

1

فعالية االتصاالت

895.

حل املشكالت

التماسك التنظيمي

وضوح ألهداف

املعنوايت

876.
873.
750.

2
4
3

حل املشكالت

864.
859.
805.
768.

4
3
1
2

التنظيمي

التماسك

903.
885.
861.

4
2
3

وضوح األهداف

823.
786.
768.
562.
483.

2
3
4
1
5

املعنوايت

1

889.

2

841.

3

802.

اجلذور الكامنة للعوامل
نسبة التباين املفسر للعامل%
التباين الكلي املفسر

3.252
14.138
73.152%

3.216
13.981

3.144
13.668

2.496
10.851

2.478
10.773

2.240
9.740

ثبات املفهوم وأبعاده
أظهرت نتائج التحليل أبن قيمة كروتباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaملتغري الصحة التنظيمية بلغ
( )0.855وهي قيمة قوية تعرب عن قوة واتساق فقرات هذا املقياس كما بلغت قيمة صدق املقياس (،)0.924
ويف العموم جتاوزت قيمة كل بعد من األبعاد ملعامل كرونباخ ألفا احلد األدىن ( ،)0.70حيث يوضح اجلدول()7
قيم كرونباخ ألفا وقيمة الصدق للمتغري الوسيط مما يؤكد ثبات املقياس وصدقه وأنه غري متذبذب وأهليته يف حتقيق
أهداف الدراسة.
جدول( )7قيم ثبات املفهوم ملقياس الدراسة
البيان

كرونباخ ألفا

صدق املقياس

مقياس الصحة التنظيمية
أبعاد املقياس:
وضوح األهداف

0.855

0.924

0.709

املعنوايت
فعالية االتصاالت

0.718
0.905

حل املشكالت
االستقاللية التنظيمية
التماسك التنظيمي

0.901
0.921
0.705

التحليل العاملي التوكيدي للصحة التنظيمية

خلصت نتائج التحليل العاملي االستكشايف للصحة التنظيمية واملتحصلة عليها بتطبيق (طريقة املكوانت
األساسية)إىل أن هذا املفهوم يتم قياسه من خالل أبعاده الكامنة واملتمثلة يف (حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية

،فاعلية االتصال ،وضوح األهداف ،التماسك التنظيمي ،املعنوايت)حيث تفاوتت عدد فقرات كل عامل من
العوامل املكونة للصحة التنظيمية ويف عمومها ال تقل عن ثالث فقرات لكل عامل وعلى النحو املبني ابجلدول
( ،)6وأن ارتباط ا لعوامل فيما بينها مل تصل لدرجة االنصهار وابلتايل خلو املقاس من مشكلة االزدواج اخلطي
ومتتع فقراته ابلصدق ،وملا كان التحليل العاملي التوكيدي يقوم ابختبار الصدق البنائي لنموذج القياس نظراً ألمهيته
يف إبراز املفهوم بشكل واضح من خالل إضفاء شيئاً من الدقة وقدراً من املوضوعية على النموذج املستخرج ضماانً
لسالمة املشاركة يف تكوين اهليكل البنائي املتكامل يف احلصول على نتائج حتقق جودة املطابقة مبعىن أن النموذج
املفرتض يؤول لنموذج بياانت العينة (عثماين و قماري،)2017 ،إال أن التحليل العاملي التوكيدي ينطوي على
العديد من املؤشرات لتقييم نتائج النموذج وذلك بقصد التأكد من مطابقة منوذج القياس املفرتض مع بياانت العينة،
لذلك جلأ الباحث إىل استخدام النمذجة ابملعادلة البنائية ابعتبار التحليل العاملي التوكيدي حالة خاصة منها
(تيغزة.)2012 ،

نتائج التحليل العاملي التوكيدي لنموذج قياس الصحة التنظيمية:
أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي الذي أجري بغية احلصول على منوذج قياس مالئم للمفهوم
الوسيط يسهم يف البنائي املتكامل للنموذج املفرتض ،أبن نتائج مؤشرات حسن املطابقة املبينة ابلشكل ( )1بينت
قيمة مربع كاي فكانت  457.040وأنه دالة إحصائية وهذه الداللة تعين عدم تطابق النموذج املفرتض مع بياانت
العينة إذ يهدف مربع كاي إىل تبيان مدى جودة املطابقة بني مصفوفة التباين للنموذج االفرتاضي(املتوقعة) ومصفوفة
التباين لبياانت العينة(املالحظة) وتظهر عندما تكون قيمته منخفضة ،وعدم الداللة اإلحصائية ملؤشر كاي مربع
تؤكد عدم وجود فرق بني النموذجني ،كما يعاب على هذا املؤشر حساسيته لقيم االرتباطات املرتفعة إذ أن معامالت
االرتباطات العالية جداً تؤدي إىل رفع قيمته ،كما ينبغي أال يتولد انطباعاً برفض النموذج ابتداءاً لتأثره حبجم العينة؛
وإن كان فلسفة النمذجة تقوم أساساً على كرب حجم العينة (القهواجي و أبوعواد،)2018 ،األمر الذي قاد الباحث

إىل ضرورة إجراء اختبارات مؤشرات جودة املطابقة األخرى للفصل يف قبول النموذج أو رفضه وفقاً للمعايري
اإلحصائية ،فبينت املؤشرات أبن قيمة مؤشر رمسي كان يف املدى املقبول حيث بلغت 0.057ومل تتجاوز عتبة
 0.08كذلك فإن قيمة مربع كاي املعياري دون قيمة احملك واحملددة ب ــ( )5إذ بلغت (،)2.126كذلك مؤشر
اتكر-لويس وهو أيضاً ظهر بقيمة مقبولة بلغت(.)0.937ويبني اجلدول ( )8اختصارات العوامل الكامنة ملقياس
الصحة التنظيمية
جدول( )8اختصار العوامل الكامنة لنموذج قياس الصحة التنظيمية.
العامل الكامن
االختصار
املستخدم

املشكالت
SO

االستقاللية التنظيمية
IND

فاعلية االتصال

وضوح
األهداف

التماسك
التنظيمي

املعنوايت

GC

CG

STR

MOTI

تقدير منوذج قياس الصحة التنظيمية

كشفت النتائج األولية للتحليل العاملي التوكيدي لنموذج القياس أبن مفهوم الصحة التنظيمية قد متثل بذات
العوامل الكامنة املكونة له من نتائج التحليل العاملي االستكشايف إال أن مؤشرات أخرى أخرجت منوذج القياس
حمل الدراسة من دائرة القبول لعوزه أدلة الصدق البنائي على الرغم من حتقيق منوذج القياس ملؤشرات مقبولة.
حيث إن قيمة التقديرات املعيارية ( )ESقد ختطت قيمة ( )0.70فبلغت ( ،)0.855األمر الذي تطلب
إخضاع منوذج القياس ألدلة الصدق البنائي ويضفي التأكيد على أدلة الصدق البنائي لنموذج القياس الدقة على
النتائج املتحصل عليها من النموذج البنائي املتكامل للدراسة كما أظهرت النتائج واملبينة ابجلدول ( )9أبن جل
قيم ثبات املفهوم ( )CRللعوامل الكامنة (حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،فاعلية االتصال ،التماسك
التنظيمي ،املعنوايت) قد حققت هذا الشرط فهي أكرب من ()0.60؛ إال أن الباحث وجد ضعفاً يف العامل
الكامن وضوح األهداف حيث إن متوسط التباين املستخلص له ( )AVEبلغ ( )0.384وهي أقل من القيمة
( )0.50فقصور النموذج حمل الدراسة يف حتقيق املؤشرات املوجبة لتؤكد الصدق البنائي قادت الباحث إىل العمل
على معاجلة هذه القصور لنموذج قياس الصحة التنظيمية من خالل مؤشر التعديل للحصول على منوذج قياس
مقبول بنائياً إلشراكه يف اهليكل البنائي العام.

الشكل  1التحليل العاملي التوكيدي لنموذج قياس الصحة التنظيمية (قبل التعديل)

جدول( )9خمرجات برانمج ( )AMOS23ملؤشرات أدلة الصدق البنائي لنموذج قياس الصحة التنظيمية
(قبل التعديل).

تعديل منوذج قياس الصحة التنظيمية:

إن افتقار منوذج قياس الصحة التنظيمية ملؤشرات التطابق تطلب إعادة توصيف منوذج القياس مبا حيقق

تلك املؤشرات وهلذا مت اللجوء ملؤشر التعديل ( )Index Modificationلتحسني تلك املؤشرات حيث
قادت هذه العملية إىل حذف الفقراتن ( )5،1للعامل الكامن وضوح األهداف إلحداثهما خلال أضعف قيم
مؤشرات املطابقة ،وقد أحدثت تغرياً واضحاً حذفهما ظهرت يف قيم مؤشرات جودة املطابقة كما هو مبني ابلشكل
( )2إذ اخنفضت قيمة معامل كاي من ( )457.040إىل ( )344.878وهذا االخنفاض ساهم وبشكل كبري يف
حتسني مؤشرات املطابقة ،كما اخنفضت درجة احلرية من ( )215إيل ( ،)174فضال عن أن قيمة درجة احلرية
كانت موجبة مما يسمح لالستمرار يف اختبار النموذج (خضري،)2016 ،وهذا االخنفاض بدوره له عالقة مبربع
كاي املعياري ،فيؤثر يف قيمة مربع كاي املعياري ،وإن كان دون قيمة احملك من ( )2.126إيل ( )1.982وهذا
حتسن جيد إذ أنه ال يزال أكرب من الواحد الصحيح وبقي يف نطاق القيم اجليدة وهذا حدث أيضاً مع مؤشر جذر
متوسطات اخلطأ التقرييب ( )RMRجنده قد اخنفضت قيمته من ( )0.072إيل ( )0.053كما حدث حتسناً
طفيفاً يف قيمة مؤشر اتكر-لويس فارتفع من ( )0.937إىل ( ،)0.953و جند زايدة يف قيمة مؤشر املطابقة
املقارن ( )CFIإذ ارتفع من ( )0.947ما قبل التعديل إىل (،)0.961كما ال ينبغي أن يغفل عن مؤشر
( )RMSEAهو اآلخر شهد حتسناً يف قيمته فاخنفضت من ( )0.057إيل ( )0.054مما يؤكد تناسب بياانت
العينة مع النموذج املقرتح وأن قيمة التقديرات املعيارية واليت تشري إىل التشبعات العاملية لفقرات النموذج ،فقد
تراوحت ما بني ( )0.855-0.698وهي تشبعات قوية؛ مما تدل على قوة االرتباط بني فقرات منوذج قياس
الصحة التنظيمية وأهنا تعمل على قيــاس مـا صممت ألجله وأن هــذه الفقرات تتسم ابجلودة وتنتمي ألسـرة واحدة

،كما أن قيمة اخلطأ املعياري تراوح ما بني ( )0.091-0.041مما يعرب على أن فقرات منوذج قياس الصحة
التنظيمية متجانسة وتتسم بدقة القياس.
وبشكل عام يالحظ أن هناك حتسناً طرأ على منوذج القياس وعدم وجود ما خيل بتحقق منوذج قياس صاحل
للمشاركة يف بناء النموذج البنائي املتكامل حيث محلت الفقرات ( )4،3،2،1من كل بعد تنتمي إليه تلك الفقرات
على العوامل الكامنة املفرتضة وهي(حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية  ،فعالية االتصال)وأن األوزان االحندارية
هلذه الفقرات كانت قوية وأكرب من،0.60كما محلت الفقرات ( )4،3،2من أبعاد (وضوح األهداف ،والتماسك
التنظيمي) على العوامل الكامنة املفرتضة ومجيع نسب التحميل للفقرات كانت أكرب من  0.60وهي أيضاً نسب
حتميلها عالية وقوية وختطت بكثري احلد األدىن من القيمة ،كما محلت الفقرات ( )3،2،1من نفس البعد على
العامل الكامن املعنوايت وبقيم حتميل جيدة للغاية أي أن العوامل الكامنة (حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية
 ،فاعلية االتصال ،وضوح األهداف ،والتماسك التنظيمي ،املعنوايت) تنضوي حتت العامل العام الصحة التنظيمية
وأن العالقة اليت تربط العوامل حمل الدراسة قوية وهذا يؤكد أبن فقرات الصحة التنظيمية تقيس أبعاد هذا املقياس.

الشكل  2التحليل العاملي التوكيدي لنموذج قياس الصحة التنظيمية(بعد التعديل).

اجلدول ( )10نتائج مؤشرات جودة املطابقة لنموذج القياس والقرار املتخذ حيال تلك النتائج جدول
( )40يبني نتائج تلك املؤشرات قبل وبعد إجراء التعديل على النموذج.
ت

املؤشر

رمز املؤشر

قبل تعديل النموذج

بعد تعديل النموذج

القرار

1
2
3
4
5
6
7

مربع كاي
درجة احلرية
مربع كاي املربع املعياري
جذر متوسط مربع اخلطأ املعياري
جذر متوسط مربعات البواقي
املطابقة املقارنة
اتكر-لويس

χ²
DF
df / χ²
RMSEA
RMSR
CFI
TLI

457.040
215
2.126
0.057
0.072
0.947
0.937

344.878
174
1.982
0.054
0.053
0.961
0.953

قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

أدلة الصدق البنائي لنموذج قياس الصحة التنظيمية

ضماانً لصحة مسامهة منوذج قياس الوسيط يف النموذج البنائي للدراسة يتعني حتقيق املتطلبات واليت تعرب
عن الصدق بنوعيه التقاريب والتمايزي على النحو التايل:
أدلة صدق التقارب.
تندرج بعض املؤشرات حتت هذا النوع من صدق التقارب وبتحقيقها يتحقق أحد ركائز الصدق البنائي واملؤشرات
هي:
نسبة التحميل أو التشبع.
لتحقيق هذا املؤشر يتعني أن تكون نسب التحميل للفقرات مع العوامل الكامنة ال تقل عن 0.60
وابلنظر لنتائج منوذج قياس الصحة التنظيمية بشكل عام يالحظ أن نسب التحميل أو األوزان االحندارية جلميع
الفقرات ترتاوح ما بني ( )0.90-0.68وأن مجيع قيم ( )Factor Loadingهي قيم مقبولة جداً ،كذلك

جند أن متوسط نسب التحميل لكل العوامل الكامنة أكرب من  0.60وهبذا حقق هذا املؤشر أحد متطلبات صدق
التقارب بني فقرات العامل املستخرج الواحد يف متثيل العامل.
ب-متوسط التباين املستخلص ))Average Variance Extracted(AVE
وهو من املؤشرات الضرورية يف تعزيز صدق التقارب حيث بينت نتائج خمرجات برانمج أموس
( )AMOS23أن قيم التباين املستخلص جلميع األبعاد الكامنة (حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،فاعلية
االتصال ،وضوح األهداف ،التماسك التنظيمي ،املعنوايت) كانت أكرب من ( )AVE≥0.5حيث تراوحت قيم
التباين املستخلص هلذه األبعاد ما بني ( )0.745-0.553وهذا يعين أن الفقرات ( )4،3،2،1للعامل الكامن
حل املشكالت قد جنحت يف متثيله ويشمل هذا التأويل بقية الفقرات اليت كونت العوامل الكامنة األخرى يف منوذج
قياس الصحة التنظيمية.
ت-الثبات املركب املفهوم )Composite Reliability (CR

مؤشر آخر يصطف ليعزز صدق التقارب حيث كشفت نتائج التحليل اإلحصائي أن مجيع قيم
()CRتتعدى ( )0.60فمن اجلدول( )14جند أن قيم هذا املؤشر ترتاوح ما بني ( )0.921-0.787ومجيعها
قيم قوية مما يدل على ثبات البنية العاملية لنموذج قياس الصحة التنظيمية.
أدلة صدق التمايز
كي تتحقق أدلة الصدق البنائي لنموذج قياس املتغري الوسيط يتوجب توافر أدلة صدق التمايز واليت تشرتط
ان تكون قوة ارتباط العامل مع نفسه أكرب مع قوة ارتباطه مع ابقي العوامل الكامنة ،حيث يبني اجلدول ( )11أن
قيمة ارتباط العامل الكامن حل املشكالت مع نفسه ( )0.834فهي أكرب من قيمة ارتباطه مع ابقي العوامل
األخرى إذ جند أن ارتباطه مع العوامل (االستقاللية التنظيمية ،فاعلية االتصال ،وضـ ــوح األهداف ،التماسك
التنظيمــي ،املعن ـ ـ ـ ــوايت) كانت ( )0.108،0.332،0.083،396،0.528علـ ـ ـ ــى الرتتيب ومجيعها أقل من
قيمة ارتباط العامل بنفسه وكذلك عامل االستقاللية التنظيمية ارتباطه مع نفسه قيمته( )0.863وأن ارتباطه مع
العوامل(حل املشكالت ،فاعلية االتصال ،وضوح األهداف ،التماسك التنظيمي املعنوايت)كانت
( )0.194،0.192،0.058،0.220،0.528على الرتتيب وهبذا يتحقق هذا الشرط على العامل الكامن
االستقاللية التنظيمية وابلتحقق من تتمتع العامل الكامن فاعلية االتصاالت جند أنه مرتبط مع نفسه بقيمة
( )0.843وهي قيمة أكرب من قيم ارتباطه ابلعوامل(حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،وضوح األهداف،
التماسك التنظيمي ،املعنوايت) حيث كانت قيم ارتباطه هبذه العوامل هي
( )0.184،0.353،0.011،0.220،0.396ومجيعها أيضاً أقل من قيمة ارتباط العامل بنفسه ،وأن ارتباط
عامل وضوح األهداف مع نفسه كان( )0.744وارتباطه مع العوامل(حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية فاعلية
االتصاالت ،التماسك التنظيمي ،املعنوايت)كانت ( )0.131،0.051،0.011،0.058،0.069وابلفعل
حتقق مع هذا العامل ،واستكماال من حتقيق ابقي العوامل ألدلة الصدق التمايزي ،فإن ارتباط عامل التماسك
التنظيمي مع نفسه( )0.860يظل أكرب من ارتباطه مع العوامل (حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،وضوح

األهداف ،فاعلية االتصاالت  ،املعنوايت)حيث بلغت (،)0.131،0.051،0.353،0.192،0.332وأخرياً
عامل املعنوايت ارتباطه مع نفسه قيمته()0.779وأن ارتباطه مع العوامل األخرى(حل املشكالت ،االستقاللية
التنظيمية ،وضوح األهداف ،فاعلية االتصاالت  ،التماسك التنظيمي) كان
( ) 0.043،0.131،0.184،0.194،0.108وأن هذه االرتباط تؤكد أبن العوامل الكامنة غري متشاهبة وأهنا
تتمايز وعدم إمكانية دجمها مع بعضها ،وأن معامالت االرتباط السالبة ومنخفضة القيمة تدل على أدلة الصدق
التمايزي (تيغزة ) 2012 ،وهبذا يتحقق الصدق التمايزي لنموذج قياس وسيط الدراسة واملتمثل يف الصحة التنظيمية.

جدول( :)11أدلة الصدق البنائي ملقياس الصحة التنظيمية

.5مناقشة النتائج:

خلصت نتائج التحليل اإلحصائي ابستخدام برانمج (،)AMOS 23إىل أن نتائج التحليل العاملي
التوكيدي قد تطابقت مع نتائج التحليل العاملي اإلستكشايف بتمثل مقياس الصحة التنظيمية يف عدد ست عوامل

كامنة تشبعت على كل عامل كامن ما ال يقل عن ثالث فقرات وأبوزان احندارية ( )Factor loadingال تقل
عن ( )0.60وفق (.)Awang, 2015
وإجابة على سؤال الدراسة األول والذي مفاده "تكمن العوامل الكامنة ملقياس الصحة التنظيمية يف(وضوح
األهداف ،املعنوايت ،فعالية االتصال ،حل املشكالت ،االستقاللية التنظيمية ،التماسك التنظيمي).؟
فأخضعت الدراسة مقياس الصحة التنظيمية للتحليل العاملي االستكشايف كونه قد طبق يف بيئة جديدة
هي اهلياة الوطنية للتعليم التقين والفين يف ليبيا  ،إذ يعمل التحليل العاملي االستكشايف على استخالص من الفقرات
أجودها اليت تشبعت على كل عامل كامن.
وملا كانت نتائج التحليل العاملي االستكشايف تظل حمل افرتاضات يتوجب فحصها والتحقق منها ،توجه
الباحث صوب التحليل العاملي التوكيدي إلخضاع مقياس الصحة التنظيمية املطبق يف بيئة اهلياة الوطنية للتعليم
التقين والفين للتحليل العاملي التوكيدي كونه أسلوب إحصائي دقيق ،حيث أفضت نتائج التحليل العاملي التوكيدي
بعد إجراء تعديل على النموذج حمل الدراسة ،إىل حتقيق قيم جيدة ملؤشرات جودة املطابقة ،حيث ظهرت قيمة كاي
مربع أقل من ضعف درجة احلرية ( )χ²≤2df ≥0و أن قيمة مربع املعياري ( ) χ²/ dfكانت جيدة وكذلك
بلغت قيمة مؤشر رمسي ( ) RMSEAلتعكس هذه القيمة مدى التقارب بني منوذج القياس الفرضي للدراسة
مع بياانت العينة وأن قيمة مؤشر اتكر لويس ( )TLIكانت مقبولة للغاية ،زد على ذلك أن قيم البواقي (اخلطأ
املعياري وعوامل أخرى مل تتناوهلا الدراسة) جلميع فقرات املقياس مل تفضي إىل فروقات حادة بينها مما يدل على
متاسك فقرات املقياس ،كذلك ظهر مؤشر ( )CFIبقيم جيدة مما يعكس وجود عالقات بني فقرات مقياس
الصحة التنظيمية و توافر االرتباطات بني عوامله الكامنة وأن قيم النسب احلرجة جلميع أبعاد منوذج القياس ذات

داللة معنوية ( )CR≥1.964مما حدا ابلدراسة على التأكيد بتمثل منوذج قياس الصحة التنظيمية بعوامله الكامنة
الست آنفة الذكر السيما و أن مؤشرات أدلة الصدق البنائي أكدت قبول منوذج قياس الصحة التنظيمية.
وإجابة على سؤال الدراسة الثاين جند حتقق أدلة الصدق البنائي لنموذج قياس الصحة التنظيمية حيث
كانت قيمة ثبات املفهوم ( ) CRللعوامل الكامنة لنموذج قياس الصحة التنظيمية يف نطاق احملك ومجيعها أكرب
من قيمة القطع ( )0.60ويف نفس الوقت تقرتب من القيم املثالية للثبات (H) = McDonald MaxR
، Construct Reliabilityعالوة عن قيم متوسط التباين املستخلص( )AVEللعوامل الكامنة أكرب من
( ،)0.50وأن ارتباط كل عامل بنفسه أكرب من ارتباطه مع غريه من العوامل ويظهر ذلك جليا يف ارتباط العامل
الكامن حل املشكالت والذي يعرب عنه ابلرمز ( )SOيف اجلدول ( ،)11مع نفسه أكرب من ارتباطه ابلعوامل
الكامنة األخرى  ،ويسري هذا التفسري على العوامل الكامنة األخرى.
.6اخلامتة:

أفضت نتائج تطبيق النمذجة ابملعادلة البنائية ابستخدام برانمج ( )AMOS.23إىل أن مقياس الصحة
التنظيمية متثل بعدد ست عوامل كامنة متثلت يف (وضوح األهداف ،املعنوايت ،فعالية االتصال ،حل املشكالت،

االستقاللية التنظيمية ،التماسك التنظيمي) ،وأن مجيع العوامل الكامنة ظهرت ذات داللة إحصائية أن نتائج التحليل
العاملي التوكيدي قد تطابقت مع نتائج التحليل العاملي االستكشايف ملقياس الصحة التنظيمية .كما حتققت أدلة
الصدق البنائي لنموذج قياس الصحة التنظيمية وأظهرت النتائج قيم جيدة ملؤشرات مجيع العوامل الكامنة مما يؤكد
أبن تلك العوامل الكامنة منثل مقياس الصحة التنظيمية حمل الدراسة.
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