
 



 

 الشخصية المنتجة لدى موظفي مدينة الديوانية

 محمد عبد سعد الباحث:                علي حسين عايدأ.م.د

 /قسم علم النفس اآلدابجامعة القادسية كلية 

 مستخلص البحث

 

احد مواضيع علم النفس الشخصية المهمة لعالقته الوثيقة تعد  الشخصية المنتجة     أن

اإلنسانية القادرة على تحديد أهدافها بدقة فضال عن قدرتها على ببناء الشخصية 

بأنها التوجه الذي ينشأ من تفاعل بين  .فقد عرفها ايركسون  االنجاز وتحمل المسؤولية

البيئة والمكونات الداخلية للفرد ، ويصل الفرد إلى قمته في أواسط العمر من خالل أداء 

تمع من خالل الفعاليات والقدرات االجتماعية المهمات التي يؤديها في العمل والمج

والعالقات مع اآلخرين والقدرة على حل المشكالت ومواجهتها ويكون حساساً بهويته 

 (.Erikson,1968:124ويعتز بها ويفكر في تكوين أسرة وأخذ مكانه في المجتمع )

 ستهدف البحث الحالي التعرف على اآلتي :وا

 ي بعض  مدينة الديوانيةالشخصية المنتجة لدى موظف -1

الفروق ذات الداللة االحصائية في الشخصية المنتجة  لدى الموظفين على وفق متغيرات -4

 الحالة االجتماعية()المؤهل العلمي()سنوات الخدمة(0)الذكور ،االناث(  النوع

( مفهااوا الشخصااية 2018اعاادص صاابر  )   ألهااداف البحااث تبنااى الباحااث مقيااا  مقيااا  وتحقيقااا  

 (.Fromm،1974المنتجة من خالل التعريف النظر  للمفهوا من قبل فروا  )

( موظفاااا وموظفاااخ تاااا اختياااارها 400تاااا التقبياااق علاااى عيناااة البحاااث األساساااية والبالغاااة )حياااث 

صاااائية للعلاااوا بالقريقااة العشاااوائية القبقيااة. وتاااا تحلياال البياناااات احصااائيا  باساااتخداا الحقيبااة ا ح

 ، وأظهرت النتائج: spssاالجتماعية 

 بالشخصية المنتجة  متعونان الموظفين في دوائر مدينة الديوانية يت  -1
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. الفروق على مقيا  الشخصية المنتجة وفقا لمتغير  الجن  والحالة االجتماعية لدى  -2
 وتبين أن :  الموظفين في بعض دوائر الدولة

 وفق متغير الجن  )ذكور، اناث( : أ.الفرق
الى مستوى الداللة االحصائية  يرقى مقيا  الشخصية المنتجةأن الفرق بين الذكور وا ناث على 

 لصالح االناث 

 ( :متزوج، اعزب، مقلق، ارملب. الحالة االجتماعية)
أن الفرق بين العاملين على وفق متغير الحالة االجتماعية يرقى الى مستوى الداللة االحصائية 

 لصالح المتزوجين

 ج. تفاعل الجن  والخدمة المهنية:
السابق أن الفرق بين الموظفين الذكور وا ناث من المتزوجين والعزاب والمقلقين واالرامل ال 

 يرقى الى مستوى الداللة االحصائية 

تبعا لمتغير)الخدمة( لدى موظفي بعض دوائر الدولة في  الشخصية المنتجةالفروق في  -3
 محافظة الديوانية :

عدا وجود فروق دالة احصائيا وفي متغير العمر، وان الموظفين ال يختلفون في مستوى 
 الشخصية المنتجة كلما تقدموا بالعمر

مستوى الشخصية الوظيفي حيث ان زيادةان الشخصية المنتجة تساها في ارتفاع االندماج 

لدى الموظفين يؤد  الى زيادة مستوى االندماج الوظيفي لديها، اذ ان زيادة مستوى  المنتجة

 (0.841)الشخصية المنتجة بمقدار وحدة قيا  واحدة يؤد  الى زيادة االندماج الوظيفي بمقدار 

يات والمقترحات لتعزيز نتائج وفي ضوء هذص النتائج قدا الباحث بعض التوص وحدة قيا  .

 البحث الحالي 

 الفصل األول

 مقدمة
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االتكالية والقوة النرجسية والرغبة في استغالل اآلخرين  اصبحت من المشاكل الرئيسة   زيادةان 
التي تعاني منها بعض المؤسسات كون تلك الصفات عالقة لدى بعض موظفيها وهذا ما يكون 

 (.p.26،1956،Frommسبب رئيسيي لسوء االنتاج   )

فكلما ابتعد المجتمع من االقر القيمية واالخالقية و ابتعادص عن روح القانون واعتمادص على 
االخقاء الشائعة في الدوائر لتتحول الى  معتعزيز القاقة السلبية ،اصبح قادر على التكيف 

تنشأ بسبب أخقاء عملية تعزيز لخ  لتكون شخصيتخ غير سوية ، ويعتقد بأن الشخصية الالسوية 
في تاريخ التعلا الشرقي للفرد، اذ تسبب هذص األخقاء ضعفا  في نمو وتقور االستجابة السليمة 

ية أو عصابية. وسيقرة التعزيزات غير المالئمة وتوصف تلك التصرفات على أنها سيئة أو مرض  
ة االجتماعية لكن الشخصية السوية تنمو وتتقور بسبب التعزيز المالئا خالل عملية التنشئ

وعندما ال تنمو وتتقور بسبب التعزيز غير المالئا فان الفرد يستجيب الى المواقف االجتماعية 
شخصية غير منتجة                                                            غير اصبحتق غير سوية وهنا  اصبحت مشكلة كونها قرائالمختلفة ب

(p.404-410،1970،Perrin) . 

 غ مشكلة البحث بالتساؤل التالي :ومما تقدا يمكن ان تصا

 مدينة الديوانية؟ دوائر الدولة فيمنتجة لدى موظفي بعض  شخصيةيوجد هل 

 اهمية البحث

ن القدرة على االنتاج خاصة با نسان ، ولي  االنسان مجرد حيوان عاقل واجتماعي ، بل هو ا
 قادر على تحويل المواد التي يجدها ميسورة ، مستخدما  عقلخ ومخيلتخ الى أشياء جديدة 

فا نتاجية عند أفالقون عن قريق االنجاب ناتج عن اتحاد الرجل  (،115،2007) فروا 
بعالقة المحبة بالشخص اآلخر ، وعلى وفق وجهة نظر أفالقون ، فأن جميع والمرأة وتأتي 

االفراد لديها قابلية على االنتاجية الجسدية أو العقلية وينتظر ا لهاا لوالدتها وبصورة عامة فإن 
االنتاجية تتولد من العالقة مع المحبوب الذ  ال يستقيع و تفاعل الفرد مع المحيقين بخ 

ؤد  الى تكون عالقة ايجابية معها ، ومن خالل هذا التفاعل توجد فرصة واالتصال بها ي
في عملية التفكير االنتاجي فالمفكر ف، (Erikson,1963:163لتقوير الشخصية المنتجة )
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يحرضخ اهتمامخ بالموضوع ، فيتأثر ويكون منخ ردة فعل تقودص نحو االنتاجية ، ويتميز تفكيرص 
كنخ المفكر لموضوعخ  وبقدرتخ على رؤية الشيء ، فال يمكن أن بالموضعية وباالحتراا الذ  ي

حترمنا االشياء بل أيضا  بالقريقة التي يدرك فيها  يكون تفكيرنا انتاجيا  اال اذا كنا موضوعيين وا 
الفرد نفسخ ، بحيث تحدد قبيعة التفكير االنتاجي قبيعة الذات التي تربق نفسها بموضوعها في 

قريق استخداا التفكير االنتاجي والخيال وتصور االشياء التي ال وجود لها عملية التفكير  ،وعن 
 ،136-137):  2007بعد بإستخداا العمل يتا تحول المواد الى أشكال أخرى  ) فروا ،

 أهداف البحث:

 يستهدف البحث الحالي التعرف:

 مدينة الديوانية دوائرالشخصية المنتجة لدى موظفي بعض  -1

الفروق ذات الداللة االحصائية في الشخصية المنتجة  لدى الموظفين على وفق متغيرات   -2
 الحالة االجتماعية()المؤهل العلمي()سنوات الخدمة(0)الذكور ،االناث(الجن 

 حدود البحث

دوائر مدينة الديوانية )مديرية الماء ، مديرية  بعض يتحدد البحث الحالي ببعض موظفي

 2019المجار  ،مديرية البلدية ،مديرية توزيع كهرباء الديوانية ،رئاسة صحة الديوانية  لسنة 

 تحديد المصطلحات 

 عرفها كل من : Productive Personality: الشخصية المنتجة 

بين البيئة والمكونات الداخلية للفرد بأنها التوجخ الذ  ينشأ من تفاعل :( 1968)ايركسون •

، ويصل الفرد الى قمتخ في أواسق العمر من خالل أداء المهمات التي يؤديها في العمل 

والمجتمع من خالل الفعاليات والقدرات االجتماعية والعالقات مع اآلخرين والقدرة على حل 

تكوين أسرة وأخذ مكانخ في المشكالت ومواجهتها ويكون حساسا  بهويتخ ويعتز بها ويفكر في 

 (.Erikson,1968:124المجتمع )
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بأنها  قدرة الفرد على أن ينفرد بذاتخ ويفها نفسخ بعمق حتى يتمكن من  :(1974فروا ) •

 (.Froom,1974،(114أن يفها العالا والذ  يتمثل ب) النا  ، القبيعة، االشياء( 

،:بأنها ) قدرة Fromm 1974هو تعريف فروا أما التعريف النظري المتبنى للشخصية المنتجة،

الفرد على أن ينفرد بذاتخ ويفها نفسخ بعمق حتى يتمكن من أن يفها العالا والذ  يتمثل   ب) 

 (Fromm,1974:114النا  ، القبيعة، االشياء                                    )    

عليها الموظف من أفراد عينة البحث من هو الدرجة الكلية التي يحصل  أما التعريف االجرائي:

 خالل اجابتخ عن فقرات مقيا  للشخصية المنتجة المعتمد في البحث الحالي.

 

 الفصــــــــــــــــــل الثاني
 

o اار ظاار النقاال 
 مفهوم الشخصية :

َتعد الشخصية من أكثر الظواهر النفسية تعقيدا  ولذلك تعددت وتباينت اغلب النظريات         
(. 101،ص1981التي حاولت تفسيرها مما أدى الى تعدد وتباين التعريفات حولها )وصفي،

فالشخصية صفات تميز الشخص عن غيرص، ويقال فالن ذو شخصية قوية، ذو صفات متميزة 
 (.                                                   475،ص1960وآخرون،وكيان مستقل)أني  

( احد مواضيع علا النف  Productive Personalityحيث تعد الشخصية المنتجة )       
الشخصية المهمة لعالقتخ الوثيقة ببناء الشخصية ا نسانية القادرة على تحديد أهدافها بدقة فضال 

 (.p.238،1990،Donelsonجاز وتحمل المسؤولية )عن قدرتها على االن

وتعبر ا نتاجية عن أهمية العنصر البشر  ودورص في رفع المستوى الفني لإلنتاج وفي        
البحث عن أسباب وأساليب تضمن رفع تنظيا العمل وفي تحسين األداء الوظيفي للفرد اينما كان 

 (.122،ص1977موقعخ في العمل ا نتاجي )روبان،
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 أبرز النظريات التي فسرت الشخصية المنتجة :

 في الشخصية المنتجة  :Frommنظرية فروم  

جاء عالا النف  اريك فروا مْن منعقف فرويد للتحليل النفسي، فإنَُّخ قد شقَّ قريقا  مميز   
وخاصا  بخ الحقا  قْد ميزُص كواحٍد من أعظا اُلعلماء في التحليل النفسي الُمحدثين، وقد كان من 

علا النف  مْن أكثرها غزارٍة في النتاج  المعرفي والعقلي كما  ونوعا  وايضا في ُمختلف ُمقتربات 
 (.91،2009األدِب والفن  والتاريخ وعلا االجتماع والسياسة   )نظمي، 

ان االنسان قد يتصل بالعالا الخارجي بقريقتين: القريقة األولى ُتسمى عملية االستيعاب: 
ويقصد بها اكتساب االشياء واستيعابها أما القرية الثاني: هي عملية المشاركة االجتماعية اوهي 

ل نفسخ بالنا  )وبذاتخ( وكال الشكلين ٌيعتبران من االتصال المفتوح ،وليَ  كما هو عند أن يص
الحيوانات ،محددا  غريزيا  ،الن االنسان َيستقيع  اكتساب كل األشياء  التي يتقبلها أو يأخذها من 
 مصدر خارجي أو بإنتاجها من خالل مجهودص ولكن عليخ أن يكتسبها ويستوعبها بقريقة معينة
لكي يستقيع ان  يشبع حاجتخ كذلك ال يستقيع االنسان أن يعيش وحيدا داخل المجتمع وغير 
متصل باآلخرين فعليخ أن يرتبق باآلخرين من أجل الدفاع او العمل وا نتاج وحتى ا شباع 

 ( Fromm,1967:90الجنسي واللعب وتربية الصغار ونقل المعرفة والممتلكات المادية )

فروا الشخصية الى ستِة أنماق من القباع االجتماعية ، وهذص األنماق َستعبر  .فقد قسا  اريك
عن نفسها من خالل القريقة التي ممكن ان  يتصل بها األفراد مع األشياء أو مع النا  ومع 

 (، وهذص االنماق هي :331: 2010أنفسها )آلن ،

 (:Reseptive Personalityنمق الشخصية التلقائية ) -1

 : Exploitative Personalityنمق الشخصية االستغاللية   -2

 :Coarding Personalityنمق الشخصية االدخارية  -3

 : Marketing Personalityنمق الشخصية التسويقية -4

 (:Necrophilia Personalityنمق الشخصية النكروفيلية ) -5
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 ( :Productive Personalityنمق الشخصية المنتجة ) -5

ث اشاَر ُمصقلح الشخصية المنتجة الى قرق االتصال في كل مجاالت الخبرة البشرية .حيث حي
ستشمل كل استجابات المرء العقلية واالنفعالية والحسية لآلخرين ،ولنفسخ ولألشياء فا نتاجية 
ستكون قدرة المرء على استخداا ُكل  امكانياتخ ويقصد ضمنا  أنخ يجب أن يستخدا قدراتخ وعالوة 
على ذلك ،أنخ سيهتد  بالعقل ،اذا كان  ال يستقيع االستفادة من قدراتخ اال  اذا عرف ماهي 
وكيف سيستخدمها ومن أجل ماذا َسيستخدمها ،حيث تعني االنتاجية أنخ ُيخبر نفسخ بوصفخ 
تجسيدا  لقدراتخ وبوصفخ الفاعل وأنخ استشعر بأنخ ُمتحد مع قدراتِخ و في الوقت نفسخ ُمتقنة 

 (.Brandt&Zlotnick ,1988:68لخة عنخ     )ومنس

 فا نتاجية َسَترتبق  با بداع وقْد يكون اها تمثيل لها االبداع الفني الن ممكن يكون الفنان 

ن  الحقيقي هو بالفعل من َسُيمثل االنتاجية بالصورة التي تكون األكثر اقناعا  ولكن لي  كل ،وا 
فكر انتاجيا  من دون أن تكون لديخ موهبة لإلبداع الشخص َسيمكن أن ُيجرب ويرى ويستشعر وي

وهذا شيء  سيكون مرئي وقابل لإليصال ،فكل انسان قادر على االنتاجية ، بشرق ان ال يكون 
                                (.                                       74: 2015معوقا  عقليا  أو انفعاليا  ) الكناني ،

 الشخصية المنتجة :مكونات 

 (: Labor and the productive activityالعمل والنشاط اإلنتاجي   ) -1

ان ا نتاجية  تكون َملكة انسانية حقيقة تناقض االفكار القائلة ))بأن االنسان كسول في قبيعتخ 
ويجب أن يرغا على أن يكون نشيقا  ((.ولن َيكون القسر أو الجوع شرق النشاق ا نتاجي 

لحرية واألمن وتنظيا المجتمع الذ   َسيمكن االنسان من العمل والتعبير عن قدراتخ هي من فا
اها العوامل المعبرة عن نزعة االنسان القبيعية الى االستفادة من كل قدراتخ. حيث َيتميز النشاق 

                                                       (          Fromm,1967:138االنتاجي بالتبدل المتعاقب بانتظاا في النشاق والراحة     )

 (:  listening  Productiveاإلصغاء اإلنتاجي    ) -2

حيث يقصد با صغاء االنتاجي   قدرة المرء على االصغاء  لنفسخ ويفهمها وهي المستلزا األول 
 (،140: 2007ليكون الفرد قادر على االصغاء لآلخرين )فروا ،



8 

 

 :Productive thinking)التفكير اإلنتاجي   ) -3 

يكون المفكر في هذا النوع قْد حرض اهتمامخ بالموضوع  فيتأثر بخ وقْد يتمكن منخ رد فعل عليخ  
فالتفكير ا نتاجي يتميز بالموضوعية واالحتراا الذ  يكنخ الُمفكر لموضعخ و بقدرتخ على رؤية 

لَك صحيح فيما يتعلق بكل مفاهيا الخير فهو قد  يشكل الشيء كما يوجد وفقا  لقبيعتخ على أن ذ
مشكلة خاصة بالنسبة الى القبيعة البشرية حيث  البد من ا شارة الى الموضوعية بوصفها 
العنصر األها في التفكير االنتاجي ، أ   أن ُيدرك المجموعة التي يجد المرء نفسخ فيها بوصفخ 

 ( Fromm,1967:137مالحظا  متصال  بموضوع مالحظتخ، )

 :Ego integrityتكامل االنا )الذات(  -4

ان الذات ستكون  مرتبقة بالتفكير ومتأثرة ،وقد ال يختبر الموضوع على أنخ شيء ميت 
ومنفصل عن نف  المرء وحياتخ في حين سيفكر المرء في الشيء بقريقة المنعزل ذاتيا   فقق بل 

يها ، فكلما كانت هذص الصلة أشد صميميخ على العك  ،فإن الذات شديدة االهتماا بموضوعت
اصبح التفكير ُمثمرا  على نحو أفضل وهذص العالقة بين الذات وموضوعتها في نفسها التي تنشق 
تفكيرص في المقاا األول .اما بالنسبة للذات فإن شخصية من الشخصيات أو أية ظاهرة تصبح 

تفكير من وجهة نظر الحياة الفردية أو موضوع التفكير ألنها موضوع اهتماا ووثيقة الصالة بال
 (.136: 2007من وجخ نظر الوجود البشر         )فروا ،

 :Enjoy workingاالستمتاع في العمل  -5

القبيعة  التي هي خارج نفسخ وتحويلها ، فإنخ يسبك نفسخ  في االنسان  هو محور ان العمل
ويحولها و يخرج من القبيعة بالسيقرة عليها ،وهو َسينمي قدراتخ على التعاون والعمل ويكون 
احساسخ بالجمال فهو ينفصل عن القبيعة وعن وحدتخ األصلية معها لكنخ في الوقت ذاتخ يوجد 

نيها .وكلما نما عملخ ستنمو فرديتخ ،وهكذا ستزيد من نفسخ معها من جديد بوصفُخ سيدها وبا
 (.Fromm,1955:294براعتخ االبداعية       )

 :the enjoyment in beauty)التمتع الجمالي  ) -6



9 

 

اعتبر اريك فروا ان الفن هو نشاقا  عالجيا  مفيدا  ،فمن خالل الرسا والموسيقى وتشكيل القين 
ص التي ال يستقيع أن يعبر عنها بقرائق أخرى. وجوهر الفن سيستقيع المرء أن ُيعبر عن مشاعر 

هو التعبير عن الحاالت النفسية .حيث هو تعبير عن شكل الشيء الجميل ،فالفن سمو، وارتقاء 
 (.Fromm,1955:210باألشياء ،وتعبير حيو  عن المباهج واالا الحياة اليومية )

 (:     (the production Loveالحب االنتاجي  -7

ال توجد كلمة أكثر غموضا  وتشويشا  من كلمة ))حب(( وهي  قدْ تستخدا   للداللِة على كل 
شعور قد يبدأ من التعاقف الخفيف الى ان يصل الى الشعور بالحميمة ، ويعتقد النا  أنها 
َيحبون اذا وقعوا في هوى شخص ما .و قْد َيدعون اتكاليتها حبا  كذلك ويعتقدون أنخ لي  هناك 

من أن يحبوا  ويعتبرون ان الصعوبة ال تكمن اال  في العثور على الهدف المناسب ،ويكون  أسهل
اخفاقها في العثور على السعادة في الحب ناشئ عن حظها العاثر في ايجاد الشريك المالئا 
ولكن على النقيض من هذا التفكير المشوش والرغبي ،فإن الحب شديد الخصوصية وقد يمتلك 

درة على أن يحب لكن تحقيقخ سيكون من أصعب االنجازات ،حيث ان للحب كل انسان الق
الحقيقي جذورص في االنتاجية ولذلك يمكن أن يدعى  ))الحب ا نتاجي ((. 

(passer&smith,2001:398                      )                                

 
 الفصل الثالث

o جراءاته  منهجية البحث وا 

o  منهجية البحث 
o مجتمع  البحث 
o  عينة البحث 
o  أداتا البحث 
o صدق االداة وصالحيتها 
o الوسائل ا حصائية 
o التقبيق النهائي 
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 :مقياس الشخصية المنتجة
 
( مفهوا الشخصية المنتجة من خالل التعريف النظر  للمفهوا من 2018: حدد صبر  )1-1

 (.Fromm،(1974قبل فروا  

: حددت مجاالت المقيا  : تمت صياغة المجاالت التي يمكن أن تغقي المفهوا                            1-2

 ( مجاالت هي : 7)كما حددها فروا في نظريتخ ( والتي تكونت من )

 التفكير االنتاجي  -االصغاء االنتاجي            ج -الحب االنتاجي                ب - أ

 تكامل اآلنا -التمتع الجمالي  ز -االستمتاع بالعمل  و -العمل والنشاق االنتاجي     ه -د

على عدد من المقايي  والدراسات ذات  االقالعفقرات المقيا  من خالل  وصيغت:  1-3

( فقرة لتكون مجموع فقرات المقيا   35( فقرات المقيا  )5العالقة ، وبذلك كان لكل مجال )

 لية .بصورة أو  35

 عليَ  تنقبقمقيا  الشخصية المنتجة هي ) عنبدائل لإلجابة  خم : وضع الباحث 1-4
 (.أبدا   عليَ  تنقبق ال نادرا ، عليَ  تنقبق أحيانا ، عليَ  تنقبق غالبا ، عليٌ  تنقبق دائما ،

( وقد وضعت البدائل 105  (   والمتوسق الفرضي )35وادنى درجة  -165) اعلى درجة  

لإلجابات ا يجابية  ( 1، 2،  3،  4، 5لغرض التصحيح هي : واوزانها) خم ال

ستخراج صدق اوتا التحقق من صدق المقيا  من خالل ( لإلجابات السلبية 5،4،3،2،1و)

ختبار وقد بلغت قيمتخ تا استخراجخ في قريقة اعادة اال فقد الظاهر  وصدق البناء ، أما الثبات

وبهذص القريقة  بعد عرضها على الخبراء، ت على المقيا يال( . قاا الباحث بتعد  0،702)

ُحسبت الدرجة الكلية لكل مستجيب على المقيا  من جمع درجات استجابتخ على الفقرات 

موظفا ( 400جميعها ولقد قبق الباحث مقيا  الشخصية المنتجة بصورتخ االولية على )

 ألغراض تحليل الفقرات.ختيارها عشوائيا  واعتمدت هذص العينة اتا   وموظفخ
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 أجراء حتليل الفقرات : -3
على  وا بقاءجراء تحليل الفقرات هو استخراج القوة التمييزية للفقرات اان الهدف من 

عبد ) (Ebel 1972: p. 392)واستبعاد الفقرات غير المميزةالفقرات المميزة في المقيا  
( حيث يقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرة الفقرة على التمييز 85: 1983الرحمن ، 

بين ذو  المستويات العليا وذو  المستويات الدنيا من األفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها 
 ا حصائي( ويعد تمييز الفقرات جانبا  مهما  من التحليل Shaw , 1967 : p. 450)الفقرة 

لخ تتأكد من كفاءة فقرات المقايي  النفسية ، اذ أنها تؤشر لفقرات المقيا  ألن من خال
 .Ebel , 1972 : p).قدرة فقرات المقيا  على الكشف عن الفروق الفردية بين األفراد 

 ويعد أسلوب المجموعتين المتقرفتين ، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقيا ( 399
 . الباحث لهذا الغرض  عملهاوقد أست، قرات في عملية تحليل الف من االساليب المناسبة

 Contrasted Groupsأ ـ اجملموعتني املتطرفتني .
لحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات مقيا  الشخصية المنتجة، قاا الباحث بتقبيق 

( موظفا وموظفة تا سحبها بالقريقة العشوائية، 400المقيا  على عينة التحليل البالغة )
تصحيح استجابات المفحوصين وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة من مقايي  وبعد 

الشخصية المنتجة ، تا ترتيب الدرجات تنازليا  ابتداء  من أعلى درجة وانتهاء بأدنى درجة 
%( من االستمارات الحاصلة 27، ومن ثا تا اختيار نسبة )(85-162)التي تراوحت بين

استمارة( التي تراوحت درجاتها بين  108عة العليا )على أعلى الدرجات وسميت بالمجمو 
%(من االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات 27(، واختيار نسبة )162-143)

 (.85-124استمارة(التي تراوحت درجاتها بين ) 108وسميت بالمجموعة الدنيا )

 % العليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل نسبة يمكن أخذها27وهكذا فأن نسبة 
في تحليل الفقرات ، وذلك ألنها تقدا لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجا وتمايز ، 
حينما يكون توزيع الدرجات على المقيا  على صورة منحنى التوزيع االعتدالي )الزوبعي 

 ( .74، ص 1981وآخرون ، 
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قيا  من وبعد استخراج الوسق الحسابي والتباين لكال المجموعتين العليا والدنيا على كل م
لعينتين مستقلتين  (t. test)مقايي  الشخصية المنتجة، قاا الباحث بتقبيق االختبار التائي

الختبار داللة الفروق بين أوساق المجموعتين ، وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل 
( . وُعد ت القيمة التائية 35، ص1990القوة التمييزية للفقرة بين المجموعتين )مايرز ، 

المحسوبة مؤشرا  لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية. درجات القوة التمييزية 
 لفقرات مقيا  الشخصية المنتجة بقريقة المجموعتين المتقرفتين :

 للعامل) االتساق الداخلي(ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية 
 Immediate Criterionتمثل الدرجة الكلية للمقيا  بمثابة قياسات محكية آنية 

Measures   درجة  ارتباقبدرجة األفراد على الفقرات ومن ثا فأن  ارتباقهامن خالل
الفقرة بالدرجة الكلية للمقيا  يعني أن الفقرة تقي  المفهوا نفسخ الذ  تقيسخ الدرجة الكلية 

( التي Lindauist , 1957: p. 286).على الفقرات  ا بقاءتا وفي ضوء هذا المؤشر ي
 Anastasi , 1976)احصائيا.درجاتها بالدرجة الكلية للمقيا  دالة  ارتباقتكون معامالت 

: p. 154 والمقيا  الذ  تنتخب فقراتخ على وفق هذا المؤشر يمتلك صدقا  بنائيا  ومن )
( وقد Smith , 1966 :p.70).انسا  في فقراتخ مميزات هذا األسلوب أنخ يقدا مقياسا  متج

(  (Pearson Produst- Moment Correlationن )و معامل ارتباق بيرس عملاست
بين درجة كل فقرة من فقرات المقيا  والدرجة الكلية لا  االرتباقيةالستخراج العالقة 

المجموعتين ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات في ضوء  االستمارات( استمارة وهي 400)
دالة عند مقارنتها بقيمة معامل رتباق المتقرفتين وأظهرت النتائج أن جميع معامالت اال

 ،(398)ودرجة حرية (0.05)بمستوى داللة(0.098)االرتباق الحرجة 

 ) االتساق الداخلي( :للمقياس اجملال/ عالقة درجة الفقرة بدرجة  ج
المقيا  تسير في المسار نفسخ الذ  يسير استخداا هذا المؤشر للتأكد من أن فقرات 

تا استخراج العالقة االرتباقية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية  فيخ المجال، وقد
 االربعةللمجال، ولتحقيق ذلك حسبت الدرجة الكلية ألفراد العينة على وفق المجاالت 

اد العينة على للمقيا ، وبعد ذلك تا استخراج معامل ارتباق بيرسون بين درجات أفر 
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مجال ودرجاتها الكلية على ذلك المجال وظهر أن كل وفق كل فقرة من فقرات 
عند مقارنتها بقيمة معامل االرتباق الحرجة معامالت االرتباق جميعها دالة احصائيا  

 . ،(398)ودرجة حرية  (0.05)بمستوى داللة  (0.098)

 :الشخصية املنتجةملقياس (  ةالسيكو مرتياخلصائص القياسية ) .4
يرى المختصون بالقيا  النفسي ضرورة التحقق من بعض الخصائص القياسية في أعداد 

مهما كان الغرض من استخدامخ مثل الصدق والثبات  الذ  يتا بناءص او تبنيخ المقيا 
والصالحية لما يهتا دقة ، اذ توفر هذص الخصائص شروق ال( 209 : 1986)عالا ، 

( فالمقيا  الصادق هو المقيا   159 :1983) عبد الرحمن ، وقياسخ المقيا  بمعرفتخ 
وأن المقيا  الثابت هو  ،الذ  يقي  ما أعد لقياسخ أو يحقق الغرض الذ  أعد ألجلخ 

 ( . 335 :2002) عودة ، ة                المقيا  الذ  يقي  بدرجة مقبولة من الدق
 

 Validityأ ـ الصدق . 
الى أن الصدق يدل على قيا  الفقرات لما يفترض ان تقيسخ  Oppenheimيشير أوبنهايا

(Oppenheim , 1973 : p. 69-70 والمستوى أو الدرجة التي يكون فيها قادرا  على )
( وهناك عدة أساليب Stanley& Hopkins , 1972 : p. 101تحقيق أهداف معينة ) 

وفي حاالت أخرى يتا الحصول لتقدير صدق األداة اذ يمكن الحصول على تقدير كمي 
عدة  وبهذا الصدد استعمل الباحث( 360 : 1980رج ، ف)للقيا  على تقدير كيفي 

 مؤشرات للصدق وهي :

 Face Validityـ الصدق الظاهري  1
قبل  فقرات المقيا  الباحث  ان أفضل قريقة لحساب الصدق الظاهر  . هي عرض

المحكمين الذين يتصفون بخبرة تمكنها من الحكا على صالحية على مجموعة من تقبيقخ 
بحيث تجعل الباحث مقمئنا  الى آرائها ، فقرات االختبار في قيا  الخاصية المراد قياسها 
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: 2010%( فأكثر ) الكبيسي ،80ويأخذ باألحكاا التي يتفق عليها معظمها أو بنسبة )
265 .) 

 صدق البناء : .2

أكثار أناواع الصادق قباوال  ، اذ يارى عادد  (Constract Validity)يعد صدق البناء 
للصاادق ماان حيااث تشااابع  Ebelكبياار ماان المختصااين أنااخ يتفااق مااع جااوهر مفهااوا أيباال ، 

( ، ويتحقااق هااذا النااوع ماان الصاادق ، 131، ص 1990المقيااا  بااالمعنى العاااا )األماااا ، 
بناء  نظريا  محددا  . وقاد تاوفر حينما يكون لدينا معيار نقرر على أساسخ أن المقيا  يقي  

  -:خاآلتي ت( من خالل المؤشراالشخصية المنتجةهذا النوع من الصدق في هذا المقيا  )
 أ. استخراج التمييز بواسقة اسلوب المجموعتين المتقرفتين.

 ب. ارتباق درجة الفقرة بالدرجة الكلية للعامل للمقيا .
 للمجال.ج. ارتباق درجة الفقرة بالدرجة الكلية 

 د. ارتباق درجة المجال بدرجة المجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقيا .
تقاي  المفهاوا نفساخ الاذ  يقيساخ او المجال أن الفقرة  وتهتا القرائق السابقة بمعرفة

 . (Lindquist, 1951, p. 282)المقيا  ككل ، ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء 
 

 الثبات  -ب 

يعنااي دقااة المقيااا  ، وأنااخ يعاارف احصااائيا  بنساابة  (Reliability)اذا كااان الثبااات 
التبااااين الحقيقاااي الاااى التبااااين الكلاااي ، أو مرباااع معامااال االرتبااااق باااين العالماااات الحقيقياااة 

( ، فأنااخ يعنااي أيضااا  الدقااة واالتساااق فااي 429، ص 2005والعالمااات الظاهريااة )عااودة ، 
زمن ، فالمقيا  الثابت يعقي النتائج نفسها اذا تا أداء األفراد واالستقرار في النتائج عبر ال

  . (Baron, 1981, P. 418)تقبيقخ على األفراد أنفسها مرة ثانية 
ولقد أشارت أدبيات القيا  النفسي الى امكانية قيا  الثبات بعادة قرائاق ، اذ يارى 

تساااق )كرونبااا ( أن اتساااق درجااات االسااتجابات يااتا عباار سلساالة ماان القياسااات منهااا : اال
والذ  يتحقاق اذا كانات فقارات المقياا  تقاي  المفهاوا  (Internal Consistency)الداخلي 
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والااااذ  يتحقااااق حينمااااا يسااااتمر  (External Consistancy)نفسااااخ ، واالتساااااق الخااااارجي 
 المقيا  في اعقاء النتائج نفسها اذا ما تا اعادة تقبيقخ عبر مدة زمنية

                              (Holt & Irving, 1971, P. 60) . 
عاااادة االختباااار )االتسااااق  وهكاااذا يبااادو أن الفااارق باااين قريقتاااي االتسااااق الاااداخلي وا 
الخااارجي( ، هاااو أن معامااال الثبااات فاااي القريقاااة األولااى يشاااير الاااى التجااان  باااين الفقااارات 
)حيااث يقصااد بالتجااان  أن الفقاارات تقااي  مفهومااا  واحاادا ( ، فااي حااين يشااير معاماال الثبااات 
بقريقااة اعااادة االختباااار الااى درجاااة اسااتقرار األفاااراد فااي اجابااااتها علااى المقياااا  عباار فتااارة 

 (. 33، ص 1981مناسبة من الزمن )الزوبعي وآخرون ، 
  -وعليخ قاا الباحث باستخراج ثبات مقيا  بتلك القريقتين وكما يأتي :

 Retest  -(Testاعادة االختبار  )قريقة االتساق الخارجي -: أوالا 
تتضااامن هاااذص القريقاااة تقبياااق المقياااا  علاااى عيناااة ممثلاااة مااان األفاااراد ، ثاااا اعاااادة 
تقبيااااق المقيااااا  عليهااااا ماااارة أخاااارى بعااااد ماااارور فتاااارة مناساااابة ماااان الاااازمن ، اذ ياااارى آدمااااز 

(Adams)  أن اعااادة تقبيااق المقيااا  للتعاارف علااى ثباتااخ ، يجااب أن يكااون خااالل فتاارة ال
ذلك نضااامن عااادا تاااذكر المساااتجيب وبااا  (Adams, 2004, p. 58)تقااال عااان أسااابوعين 

 .استجابتخ على المقيا  وايضا للحفاظ على الخاصية النفسية للمستجيب
الساتخراج الثباات بهاذص القريقاة الشخصاية المنتجاة ولقد قاا الباحث بتقبيق مقيا  

، 1موظفاا وموظفاة مان بعاض دوائار الدولاة فاي مديناة الديوانياة( 50على عينة مكوناة مان )
وبعد مارور اسابوعين مان التقبياق األول للمقياا  قااا الباحاث بإعاادة تقبياق المقياا  ذاتاخ 

 Person)ماااارة أخاااارى وعلااااى العينااااة ذاتهااااا ، وبعااااد اسااااتعمال معاماااال ارتباااااق بيرسااااون 

Correlation Cofficient)  للتعااارف علاااى قبيعاااة العالقاااة باااين درجاااات التقبياااق األول
 ادناصكما ت والثاني ، ظهر أن قيمة معامل الثبا

 درجة ثبات مقيا  الشخصية المنتجة ومجاالتخ وفق قريقة اعادة االختبار
 درجة الثبات لمجاالتا ت
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 0.759 الحب االنتاجي 1

 0.734 العمل والنشاق االنتاجي 2

 0.720 التفكير االنتاجي 3

 0.751 االستمتاع بالعمل االنتاجي 4

 0،732 االصغاء 5

 0.775 التمتع الجمالي 6

 0.714 تكامل االنا 7

 0.702 المقيا  ككل 8

 
وقااااد ُعاااادت هاااااذص القيمااااة مؤشااااارا  علااااى اساااااتقرار اسااااتجابات األفاااااراد علااااى مقياااااا   

، اذ أن معاماااااال الثباااااااات الااااااذ  يمكااااااان االعتماااااااد علياااااااخ كمااااااا يااااااارى  الشخصااااااية المنتجاااااااة
في حين يشاير (Lazarous, 1963, P. 228)( 0.93 – 0.62يكون من ) (Likert)ليكرت

( فاأكثر ، فاأن 0.70الى أنخ اذا كان معامل االرتباق بين التقبياق األول والثااني ) كرونبا 
 ( .58، ص 1985ذلك يعد مؤشرا  جيدا  لثبات االختبار )عيسو  ، 

 : (معامل الفاكرونبا )االتساق الداخلي -:ثانياا 
الاااداخلي باااين فقااارات يشاااير معامااال الثباااات المساااتخرج بهاااذص القريقاااة الاااى االرتبااااق 

( ، اذ يعتماد هاذا األسالوب علاى اتسااق أداء الفارد 530، ص 1991المقيا  )فيركسون ، 
 ( . 79، ص 1989من فقرة الى أخرى )ثورندايك وهيجن ، 

للمقيا  ، وبلغ ثباات  ولحساب الثبات بهذص القريقة تا استعمال معادلة الفاكرونبا 
 ادناص في الجدولمقيا  الشخصية المنتجة كما 

درجة ثبات مقيا  الشخصية المنتجة للمقيا  ككل ومجاالتخ وفق قريقة 
 الفاكرونبا 

 درجة الثبات لمجاالتا ت
 0.767 الحب االنتاجي 1

 0.768 العمل والنشاق االنتاجي 2

 0.770 التفكير االنتاجي 3

 0.835 االستمتاع بالعمل االنتاجي 4
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 0.761 االصغاء 5

 0.715 التمتع الجمالي 6

 0.766 تكامل االنا 7

 0.743 المقيا  ككل 8

وتعد درجات الثبات في الجدول اعاالص جيادة وفاق معياار الفاكرونباا  الاذ  يارى ان 
 ( . 58، ص 1985( فأكثر )عيسو  ، 0.70) الثبات يكون جيدا اذا بلغ

 

 وصف املقياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكلية :
، يستجيب في ضوئها ( فقرة33) بصورتخ النهائية من الشخصية المنتجةتألف مقيا  

(، ويتا اعقاء البديل دائما ، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا  الموظف على خمسة بدائل لإلجابة )
( درجة واحدة ،للفقرات االيجابية وتكون أبدا  )دائما( خمسة درجات في حين يعقى للبديل )

هي درجخ واحدص للبديل )دائما( وخم  درجات  عكسية للفقرات السلبية أ  تكون البدائل
هي  الموظفوبذلك فأن المدى النظر  ألعلى درجة يمكن ان يحصل عليها  للبديل )ابدا (

 (.99( وبمتوسق فرضي )33( وادنى درجة هي )165)

 الشخصية المنتجة :المؤشرات اإلحصائية لمقياس  -

أ  مقياااا  تتمثااال فاااي  ان مااان المؤشااارات ا حصاااائية التاااي ينبغاااي أن يتصاااف بهاااا
التعاااارف علااااى قبيعااااة التوزيااااع االعتاااادالي ، الااااذ  يمكاااان التعاااارف عليااااخ بواسااااقة مؤشاااارين 
أساسااايين هماااا الوساااق الحساااابي واالنحاااراف المعياااار  ، وأناااخ كلماااا قلااات درجاااة االنحاااراف 

مان الصافر ، دل ذلاك علاى وجاود ناوع مان التجاان  أو التقاارب باين قايا  واقتربتالمعيار  
 ( . 168، ص 1977درجات التوزيع )البياتي وأثناسيو  ، 

ذا كان الخقأ المعيار  للتقدير  ُيعبر عنخ  (Standerd Error of Estimate)وا 
المهمة الذ  بالفرق بين درجة حقيقية واحدة وتقديرها ، فأنخ ُيعد من المؤشرات ا حصائية 

يساعد في معرفة قوة التنبؤ ، فكلما كانت قيمة هذا الخقأ عالية فهذا يعني أن هناك فرقا  
كبيرا  بين الدرجة الحقيقية والدرجة المتوقعة ، وكلما انخفضت هذص القيمة واقتربت من 
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الصفر فهذا يعني أن الفرق بين تلك الدرجات منخفضة ، فحينما يكون مقدار الخقأ 
 ار  للتقدير )صفرا ( فهذا يدل على تقابق الدرجات المتوقعة مع الدرجات الحقيقية المعي

 ( . 211، ص1977)البياتي واثناسيو ،       
ُيعاادان ماان خصااائص  ( Kurtosis)والتفاارقح(Skewness) كااذلك فااأن االلتااواء 

القيا المختلفة  التوزيعات التكرارية ، اذ يشير معامل االلتواء الى درجة تركيز التكرارات عند
 للتوزيع ومعامل التفرقح الى مدى تركيز التكرارات في منققة ما للتوزيع االعتدالي 

 ( ،81، ص1988)عودة والخليلي ،                                           
فمن الممكان التميياز باين التوزيعاات مان خاالل درجاة وناوع االلتاواء والتفارقح ، اذ  

 رات احصائية للتعبير عنهما يستعمل عادة مؤش
 ( . 247، ص1993)عودة،                                                 

وهكذا نجاد أن معرفاة درجاة تفارقح أ  توزياع ونوعاخ ينبغاي أن يقاارن هاذا المعامال 
بمقيااا  يتخااذ أساسااا  لااذلك ، وماان المتبااع أن يقااارن هااذا بمعاماال التفاارقح المقاباال لااخ فااي 

لقبيعاي القياساي ، وبحسااب هاذا المعامال فاي المنحناى القبيعاي القياساي نجاد أن المنحى ا
 قيمتخ تعادل 

ذا قال عنهاا كاان 0.263) ( ، فإذا زاد هذا المعامل عن هذص القيمة يكاون التوزياع مساقحا  وا 
 ( . 66، ص 1982)العاني والغرابي ،                        التوزيع مدببا  

يكاااون متمااااثال  حينماااا تتقاااابق قااايا الوساااق الحساااابي والوسااايق والتوزياااع االعتااادالي 
والمنااوال ، ويكااون التوزيااع ملتويااا  سااالبا  أو موجبااا  حينمااا تكااون قاايا هااذص المقااايي  الثالثااة ال 

 ( . 78، ص 1990)فيركسون ،                             تنقبق مع بعضها البعض 
والركون الشخصااية المنتجااة  يااالمق ان حساااب المؤشاارات ا حصااائية اآلنفااة الااذكر

الاااى نتاااائج التقبياااق فيماااا بعاااد ، تقلبااات مااان الباحاااث اساااتعمال الحقيباااة ا حصاااائية للعلاااوا 
أو مااااا يساااامى  (Statistical Package For Social Science)االجتماعيااااة 

 (يوضح ذلك:   في استخراج تلك المؤشرات ا حصائية وجدول) (SPSS)اختصارا  
 الشخصية المنتجةالمؤشرات ا حصائية لمقيا  
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 القيا المؤشرات ا حصائية ت

 99 الوسق الفرضي 1

 132.0775 الوسق الحسابي 2

 0.85322 الخقأ المعيار  للوسق 3

 134.5000 الوسيق 4

131.00 المنوال 5
a
 

 17.06442 االنحراف المعيار  6

 291.194 التباين 7

 -0.837- االلتواء 8

 0.726 التفرقح 9

 77.00 المدى 10

 85.00 أقل درجة 11

 162.00 أعلى درجة 12

 

،   الشخصية المنتجةوعند مالحظة قيا المؤشرات ا حصائية األنفة الذكر لمقيا  
نجاااد أن تلاااك المؤشااارات تتساااق ماااع معظاااا مؤشااارات المقاااايي  العلمياااة ، اذ تقتااارب درجاااات 

وتكراراتها نسبيا  من التوزيع االعتدالي ، مما يسامح بتعمايا نتاائج  الشخصية المنتجةمقيا  
 تقبيق هذا المقيا  
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 . اإلحصائية الوسائل: 

 االجتماعيةللعلوا  ا حصائيةالحقيبة ب ثاستعان الباحلغرض التحقق من أهداف البحث ، 

(Spssفي معالجة البيانات احصائيا بالحاسبة االلكترونية ) الوسائل ، وباستعمال

 :ةا حصائية اآلتي

االختبار التائي لعينة واحدة: للتعرف على داللة الفرق بين المتوسق الحسابي  .1
 والمتوسق الفرضي لمقيا  الشخصية المنتجة واالندماج الوظيفي.

مقايي  القوة التمييزية لفقرات االختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج  .2
القوة التمييزية لكل فقرة البحث بأسلوب المجموعتين القرفيتين وللتعرف على  

 المقيا . من فقرات
 لتحقيق اآلتي:، نو معامل ارتباق بيرس .3
 لمقياسي البحث. بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية االرتباقيةالعالقة  ايجاد أ .

 ال لمقياسي البحث.ودرجة المجبين درجة كل فقرة  االرتباقيةالعالقة  ب. ايجاد
مجال والمجاالت االخرى والدرجة الكلية بين درجة كل  االرتباقيةالعالقة  ج. ايجاد

 لكل من مقياسي البحث.
 ه .الستخراج الثبات بقريقة اعادة االختبار لمقايي  البحث.

 Alpha Formula For Internalالداخلي ) لالتساق معادلة الفا. 4

Consistency لمقيا  الشخصية المنتجة.(الستخراج الثبات 
. تحليل التباين االحاد  لتعرف الفروق على مقيا  الشخصية المنتجة اوفق 5

 متغير العمر.
.تحليل التباين الثنائي لتعرف الفروق على مقيا  الشخصية المنتجة وفق متغير 6

 النوع والحالة االجتماعية.
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 الفصل الرابع

والحالة وفقا لمتغيري الجنس  الشخصية المنتجة. الفروق على مقياس  ولالهدف اال 
 :الموظفين في بعض دوائر الدولةلدى  االجتماعية

 الشخصية المنتجةعلى مقيا   الموظفينلغرض تعرف داللة الفروق بين متوسقات درجات  
، ارمل(اعزب، مقلق،  متزوج،) والحالة االجتماعية،اناث(  وفق متغير الجن )ذكور

( على وفق مستوى داللة Tow way ANOVAاستعمل الباحث تحليل التباين الثنائي   )
 ( يوضح ذلك:  وجدول )( . 0.05)

 ( جدول )
 مقيا  الشخصية المنتجةعلى  والحالة االجتماعيةالفروق في الجن  

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

 القيمة
 الفائية

F 

القيمة 
الجدولي

 ة

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
3639.666 1 3639.666 

13.42
9 

3.84 

0.05 

 

 الحالة االجتماعية
6446.567 3 2148.856 7.928 

2.67 

التفاعل 
الحالة x)الجنس

 (االجتماعية
1190.125 2 595.063 2.196 

3.84 
106515.09 الخطأ

1 393 271.031 

7093973.0 الكلي

00 400 

 وتبين النتائج السابقة أن :

 الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( : . أ
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يرقى  لشخصية المنتجةمقيا  ايتضح من الجدول السابق أن الفرق بين الذكور وا ناث على 
( مع القيمة 13.429الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة )

اذ بلغ المتوسق الحسابي  (0,05)( عند مستوى الداللة ا حصائية عند 3,84البالغة )الجدولية 
الذ  يختلف عن المتوسق الحسابي  (11.83583)( بانحراف معيار  130.2621للذكور )

 . (16.13432)( بانحراف معيار  135.0395لإلناث البالغ )

 ( :متزوج، اعزب، مطلق، ارمل)الحالة االجتماعيةب. 
يرقى الى  الحالة االجتماعيةيتضح من الجدول السابق أن الفرق بين العاملين على وفق متغير 
( مع القيمة الجدولية 7.928مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة )

الحسابي  اتالمتوسق اناذ أننا نالحظ (0,05)( عند مستوى الداللة ا حصائية 2.67البالغة )
للموظفين على مقيا  الشخصية المنتجة تختلف وفق حالتها االجتماعية، وجدول ) ( يوضح 

 المتوسقات الحسابية للموظفين على مقيا  البحث:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس الشخصية المنتجة وفق الحالة 

 االجتماعية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العمر

 15.56647 134.2035 متزوج

 17.09713 132.0791 اعزب

 23.78183 119.0370 مطلق

 11.83583 131.5000 أرمل

مما يعني  االربعة في الشخصية المنتجةنستنتج مما سبق أن هناك فروق بين المجموعات 
أن هناك في األقل متوسقا  واحدا  يختلف عن متوسق آخر أو عن مجموعة من المتوسقات 
بفروق ذات داللة احصائية، ولما كان تحليل التباين ال يعقينا سوى قيمة واحدة، فقد استعملت 

وقد لمقارنات المتعددة التي تدعى )باختبار الفروق الدالة بصورة أمينة(. Scheffeقريقة شيفيخ
االربعة ان بعضها دال احصائيا عند مقارنة قيمة شيفيخ أظهرت النتائج عند مقارنة المتوسقات 
 كما في الجدول )(:<<<المستخرجة بقيمة شيفيخ الحرجة البالغة

 المجموعات

 المتوسطات 
 أرمل مطلق اعزب متزوج

134.2035 132.0791 119.0370 131.5000 

 2.7035 **15.1665 2.1244 - 134.2035 متزوج
 0.5791 *13.0421 - - 132.0791 اعزب
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 12.4630 - - - 119.0370 مطلق

 - - - - 131.5000 أرمل

 11.285وقيمة شيفية حرجة (0.05)** فرق احصائي دال عند مستوى احصائي 
 11.413وقيمة شيفية حرجة  (0.05)* فرق احصائي دال عند مستوى احصائي 

وجود فرق بين المتزوجين والمقلقين على مقيا  الشخصية المنتجة، ويمكن تفسير هذص النتيجة 
 ولصالح المتزوجين، ووجود فرق بين الموظفين العزاب والمقلقين، ولصالح الموظفين العزاب.

 ج. تفاعل الجنس والخدمة المهنية:
من المتزوجين والعزاب الذكور وا ناث  الموظفينيتضح من الجدول السابق أن الفرق بين 

ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة  والمقلقين واالرامل
( ، وبذلك لا يظهر 0,05( عند مستوى داللة )3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )2.196)

كما موضح في  مقيا  الشخصية المنتجة في التأثير على الحالة االجتماعيةتفاعل للجن  مع 
 الجدول السابق.

( لدى موظفي بعض الخدمةتبعا لمتغير) المنتجةالشخصية الفروق في : ثانيالهدف ال
 : الديوانيةدوائر الدولة في محافظة 

متغير وفق  الموظفينللتحقق من وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسقات 
( ، استعمل الباحث تحليل التباين األحاد  سنة فاكثر 21، سنة20-11، سنة10-1العمر)

(one way ANOVA)  ( وفقا للمتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية في جدول .) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس الشخصية المنتجة وفق العمر 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العمر

سنة1-10  132.6412 16.33943 

سنة11-20  132.3810 16.44307 

سنة فأكثر21  130.3855 19.53348 

وأظهرت النتائج بعد مقارنة االوساق الحسابية في الجدول السابق أن القيمة الفائية المحسوبة 
 ، (0,05)ومستوى داللة   3.23)وهي غير دالة احصائية عند قيمة جدولية )( 0.523)بلغت 

مما يدل على عدا وجود فروق دالة احصائيا وفي متغير العمر، وان الموظفين ال يختلفون في 
 كلما تقدموا بالعمر. وجدول ) ( يوضح ذلك المنتجةمستوى الشخصية 

 متغير العمرعلى وفق  الشخصية المنتجةالفروق في 
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مجموعة  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجة الحرية

 المربعات

 مستوى الداللة الفائيةالقيمة 

 

بين 

 المجموعات
305.156 2 152.578 

0.523 
 

0.05 
داخل 

 المجموعات
115881.4
41 

397 291.893 

116186.5 المجموع الكلي
97 

399 - 

كلما تقدا الموظفين في  ال تختلف كثيراالشخصية المنتجة ويمكن تفسير هذص النتيجة ان مستوى 
فروا  الن  االنسان قد يتصل بالعالا الخارجي بقريقتين تسمى  ، وهذا يرجع وفق نظريةالعمر

االولى عملية االستيعاب  وهنا يتا اكتساب االشياء واستيعابها والقريقة الثانية  عملية المشاركة 
االجتماعية وهي ان يصل االنسان بالنا  وبذاتخ وكال الشكلين يعتبران من االتصال المفتوح 

ن كمحدد غريز  الن االنسان يستقيع اكتساب كل االشياء التي يتقبلها ولي  كما هو عند الحيوا
او يأخذها من مصدر خارجي او بإنتاجها من خالل مجهودص ولكن عليخ ان يكتسبها ويستوعبها 
ليستقيع اشباع حاجتخ  وألنخ ال يستقيع ان يعيش وحيدا داخل المجتمع لذلك يرتبق باألخرين 

 االنتاج لنقل المعرفة والممتلكات الماديةمن اجل الدفاع او العمل او 

 التوصيات:

 

السعي من جعل االناث تندمج وظيفيا اسوة بأقرانها من الذكور من خالل ازالة بعض -1

المعوقات لديهن وايضا محاولة جعل المطلقين والعزاب يندمجون وظيفيا من خالل ازالة 

 فسية التوعوية المحاضرات والورش الن ل المعوقات النفسية لهم من خال

 من البد الديوانية مدينة دوائر في الموظفين لدى الشخصية المنتجة على الحفاظ اجل من -2

 لغرض للموظفين توعويه محاضرات وعمل وجود الشخصية المنتجة عوامل على المحافظة

 به يتمتعون الذي الوظيفي االندماج ذلك إيجابيات توضيح

 ازالة خالل من الذكور من بأقرانها اسوة تكون ذو شخصية منتجة  االناث جعل من السعي -3

 ازالة خالل من وظيفيا منتجين والعزاب المطلقين جعل محاولة وايضا لديهن المعوقات بعض

. لنحقق االندماج اوال التوعوية النفسية والورش المحاضرات خال من لهم النفسية المعوقات

 واالنتاج ثانيا.

 المقترحات :

 :يأتيعن  ما  ارتباطيةقترح الباحث إجراء دراسات ا
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