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 المشــرف إقرار

االنــدماج الــوظيفي وع قتــو بالشلمــية المنتجــة لــد  شهه أ أنإ إاههأاأ اههسا الالههسلة ال ولههو ة )أ
ْ  إششهاا ي  هي ةم هة دمحم عبـد سـعدالطسله  ) س التي قهأ (نموظفيال واهي  اآلأا  جس عهة الاسأله ة(، أُاهأت

 امم النفس  ي ال سجلتيا أاجة جزء  ن  تطمبسْ نيل
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 إقــرار اللبيـر المغــوي  

االنــدماج الــوظيفي وع قتــو بالشلمــية المنتجــة )شهه أ أنههي قههأ قههاأْ اههسا الالههسلة ال ولههو ة ههههه أ
، واهي / جس عهة الاسأله ة ( إله   جمهس ةم هة اآلأا دمحم عبـد سعد)التي قأ  س الطسله   (نموظفياللد  

  ن النسح ة المغو ة.صح حه وقأ وجأت س  امم النفس  ي  اال سجلتي أاجةجزء  ن  تطمبسْ نيل 
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 اللبيـر العمميإقــرار 

 

ـــــو بالشلمـــــية شههههه أ أنهههههي قهههههأ قهههههاأْ اهههههسا الالهههههسلة ال ولهههههو ة )أ ـــــوظيفي وع قت ـــــدماج ال االن
( إلههههه   جمهههههس ةم ههههههة اآلأا  / ســـــعد عبـــــد دمحمالتهههههي قهههههأ  س الطسلهههههه  ) (نمـــــوظفيالالمنتجـــــة لـــــد  

 ههههههي امههههههم الههههههنفس  وقههههههأ وجههههههأت س  أاجههههههةجس عههههههة الاسألهههههه ة، واههههههي جههههههزء  ههههههن  تطمبههههههسْ نيههههههل شهههههه سأ  
 العم  ة. ن النسح ة  صح حة
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 شكر وامتنان
 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

اول الشةا شةا و ، أانس هللاوالح أ هلل ا  العسل ين السي اأانس ل سا و س ةنس لن تأي لوال أن ا 

له الطيإين الم ام  دمحم النإي األ ين وام  آنعم إ س امينس، والصال  واللالتي أ ام  نع ه   هللا 

 عأ...أ س ب ،جإينتال نلطسااين وأصحسبه ا

أن أتاأم بسلشةا واال تنسن إل  ألتسسي الفسضل  بعأ أن أن يْ اسا البحث   ي الإأء  طي  ليت 

ال شاف ام  اسا الالسلة، إس ةسن لج وأا وااسيته العم  ة  امي حلين اسيأالأةتوا األلتسس ال لساأ 

 ة األثا األكإا  ي إظ سا اسا الالسلة بأحلن الصسأقة، و الحظسته وآاائه وتوجي سته اللأيأ  الا إ 

 هللا له ال زيأ  ن التاأم والاقي وأن   نحه الصحة والعس  ة  جزاا هللا اني خيا الجزاء. حسل، لسئالا 

، وال  فوتني أن الن سئي ه لإموا  العنوان بشةم نسا   ا ا الشةا إل  أاضسء لجنة الل  ة س أتاأم إو 

و االلتسس   ن الجس عة ال لتنصايةل يمة اإأ الاضس   الأةتوا    األلتسسأتاأم إجزيل الشةا إل  

 س أتاأم بشةاي الجزيل إل  ، ة ة ن  عمو سْ ق إ  ليت  لكل  س قأ واطساق دمحم إأا  الأةتوا ال لساأ

، واأللستس   ي قل نس ةتبة الوال   وظفي   ي ةم ة اآلأا  جس عة الاسأل ة  امم النفسقلم  ألستس 

وأتاأم إوا ا البحث.  يت لث ين  ي تحة م أأات  ال حة ين السين تكا وا اميإ إتخص ص جزء  ن وقت م ا

ة س ال  فوتني ان اتاأم بسلشةا والعا سن ال   الشةا والتاأيا لكل  ن  نحني حا س ةنص حة وام س 

 ز الء الأاالة ان ةل  س قأ وا لي.

 و ن هللا التو يق



 ط 

 الباحث

                                                              

 المستلمص

العمل  فً اإلنتاجٌة الطاقة وزٌادة االجتماعٌة ؤولٌةالموظفٌن المس تحمل إلى الوظٌفً االندماج ٌؤدي

ً مهماً جزء  وٌصبح عمله فً الموظف تعلق من فٌه لما المؤسسة أهداف وتحقٌق  أكثر حٌاته فً ا

الشخصٌة  وٌرى الباحث وجود عالقة  بٌن االندماج الوظٌفً وبٌن الشخصٌة المنتجة إذ ان ، فأكثر

الشخصٌة اإلنسانٌة احد مواضٌع علم النفس الشخصٌة المهمة لعالقته الوثٌقة ببناء تعد  المنتجة 

 القادرة على تحدٌد أهدافها بدقة فضال عن قدرتها على االنجاز وتحمل المسؤولٌة

 ستيدف البحث الحالي التعرف عمى اآلتي :وا

  ن وظفيال االنأ سج الوظ في لأى  -5

 ن  وظفياللأى الشخص ة ال نتجة  -2

)السةوا  لجنسا ي االنأ سج الوظ في  لأى ال وظفين ام  و ق  تغيااْ    الفاوق  -3

 لنواْ الخأ ة( ()غيا  تزوج - تزوج    الحسلة االجت سا ة0،االنسث(

)السةوا   الجنس ي الشخص ة ال نتجة  لأى ال وظفين ام  و ق  تغيااْ  الفاوق التعاف ام   -4

 )لنواْ الخأ ة( (زوج غيا  ت - تزوج الحسلة االجت سا ة0،االنسث(

 العالقة االاتبسط ة إين االنأ سج الوظ في والشخص ة ال نتجة لأى ال وظفينالتعاف ام    -5

أن هههوسج  تعهههأأ األبعهههسأ   هههي ضهههوء االنهههأ سج الهههوظ فيالبسحهههث  ا هههسس  تإنههه ألاهههأاف البحهههث  وتحا اهههسا 

( لههسي ُقأت ههه Multidimensional model of functional integrationلالنههأ سج الههوظ في )

(Yushimura,1996) تهههههم تحأيهههههأ ثالثهههههة  جهههههسالْ لالنهههههأ سج الهههههوظ في االنهههههأ سج  اس(2057)الطهههههسئيو

 ال عا ي، و االنأ سج العسطفي، و االنأ سج اللموةي. 

(  ف ههوم الشخصهه ة ال نتجههة  ههن خههالل التعايهه  النظههاي 2058صههإاي ) البسحههث  ا ههسس  اات ههأة ههس  .

 ((Fromm 1974لم ف وم  ن قإل  اوم  



 ي 

ساام بسلطاياهههة تهههم اخت ههه ة وظفهههس و وظفههه( 400والبسلغهههة )تهههم التطإيهههق امههه  اينهههة البحهههث األلسلههه ة  اس

وتهههههم تحميهههههل الإ سنهههههسْ إحصهههههسئ سا بسلهههههتخأام الحايبهههههة ا حصهههههسئ ة لمعمهههههوم  .التنسلهههههإ ة العشهههههوائ ة الطبا هههههة

 وأظ ْا النتسئج: ، spssاالجت سا ة 

 بسالنأ سج الوظ في يتمتعون  ان ال وظفين  ي أوائا  أينة الأيوان ة-5
الفاوق ام   ا سس االنأ سج الوظ في و اس ل تغياي الجنس والحسلة االجت سا ة لأى ال وظفين  ي  -2

 الأوائا  ي  أينة الأيوان ة: بعض
 و ق  تغيا الجنس )سةوا، إنسث( : الفاق 
 ال   لتوى الأاللة االحصسئ ة يرقى  ا سس االنأ سج الوظ فيأن الفاق إين السةوا وا نسث ام  -أ

 .االنسثلصسلح 
 ( تزوج، ااز ،  طمق، اا ل . الحسلة االجت سا ة)

 ال   لتوى الأاللة االحصسئ ة يرقى  الحسلة االجت سا ةأن الفاق إين العس مين ام  و ق  تغيا 
 والعزا  اكثا  ن االاا ل وال طماينلصسلح ال تزوجين 
 :والحسلة االجت سا ةج. تفسال الجنس 

ال   لتوى  ال يرقىأن الفاق إين ال وظفين السةوا وا نسث  ن ال تزوجين والعزا  وال طماين واالاا ل 
 الأاللة االحصسئ ة 

تبعس ل تغيا)الخأ ة( لأى  وظفي بعض أوائا الأولة  ي  حس ظة  االنأ سج الوظ فيالفاوق  ي  -3
 الأيوان ة :

اأم وجوأ  اوق أالة إحصسئ س  ي  تغيا الع ا، وان ال وظفين ال يختمفون  ي  لتوى االنأ سج 
 الوظ في ةم س تاأ وا بسلع ا. 

 بسلشخص ة ال نتجة  عون  تان ال وظفين  ي أوائا  أينة الأيوان ة يت  -4

. الفاوق ام   ا سس الشخص ة ال نتجة و اس ل تغياي الجنس والحسلة االجت سا ة لأى ال وظفين  -5
 وتإين أن :   ي بعض أوائا الأولة

 الفاق و ق  تغيا الجنس )سةوا، إنسث( : . أ

ال   لتوى الأاللة االحصسئ ة  يرقى  ا سس الشخص ة ال نتجةأن الفاق إين السةوا وا نسث ام  
 لصسلح االنسث 

 ( : تزوج، ااز ،  طمق، اا ل . الحسلة االجت سا ة)



 ك 

ام  و ق  تغيا الحسلة االجت سا ة ياق  ال   لتوى الأاللة االحصسئ ة  ل وظفينأن الفاق إين ا
 والعزا  لصسلح ال تزوجين

 ج. تفسال الجنس والخأ ة ال  ن ة:
اللسإق أن الفاق إين ال وظفين السةوا وا نسث  ن ال تزوجين والعزا  وال طماين واالاا ل ال ياق  ال  

  لتوى الأاللة االحصسئ ة 

تبعس ل تغيا)الخأ ة( لأى  وظفي بعض أوائا الأولة  ي  حس ظة  الشخص ة ال نتجةالفاوق  ي  -6
 الأيوان ة :

الع ا، وان ال وظفين ال يختمفون  ي  لتوى الشخص ة اأم وجوأ  اوق أالة إحصسئ س و ي  تغيا 
 ال نتجة ةم س تاأ وا بسلع ا

 لأى ال وظفين:االنأ سج الوظ في والشخص ة ال نتجة إين االاتبسط ة تعاف العالقة  -7
، اسا  عني أن ةل  االنأ سج الوظ في والشخص ة ال نتجةأن انسك االقة ااتبسط ة ايجسإ ة  اتفعة إين 

  زيسأ   ي  لتوى االنأ سج الوظ في يؤأي االاتفسع   ي  لتوى الشخص ة االنتسج ة.
 : لأى ال وظفين ي االنأ سج الوظ في  أى ال سم الشخص ة ال نتجة -8

لأى   لتوى الشخص ة ال نتجةان الشخص ة ال نتجة تل م  ي ااتفسع االنأ سج الوظ في حيث ان زيسأ 
ال وظفين يؤأي ال  زيسأ   لتوى االنأ سج الوظ في لأي م، إس ان زيسأ   لتوى الشخص ة ال نتجة 

 وحأ  ق سس . (0.841)ب اأاا وحأ  ق سس واحأ  يؤأي ال  زيسأ  االنأ سج الوظ في ب اأاا 

تعزيز نتسئج البحث الحسلي ل وال اتاحسْو ي ضوء اسا النتسئج قأم البسحث بعض التوص سْ 

ة الجأأ  ن م لا ع  لتوى وخسص لم وظفينبفتح أوااْ تطوياية  ال إسولة  ن خالل تكثي  الج وأ

 الوظ ف ةالوظ في  ن أجل تاأ م أ ضل الخأ سْ  انأ سج م
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 مشكلة البحث:

 في اإلنتاجية الطاقة وزيادة االجتماعية لمسؤوليةالموظفين ا تحمل إلى الوظيفي االندماجيؤدي 
 في ا  مهم  جزء    ويصبح عمله في الموظف تعلق من فيه لما المؤسسة أهداف العمل وتحقيق

في مدينة الديوانية  مراجعاته ألغلب الدوائر الحكومية من الباحث المس فقد . فأكثر أكثر حياته
وظيفتهم  الموظفين يؤدون  العظمى من الغالبية بأن ,الموظفين بحق ىالشكاو  بعض وجود عن

ال يتمم واجبه الُمناط به   ومنهم من  ،إضافي ودور بجهد يقوم منهم وقليل فقط يومي كروتين
 ُكليا   يختلف الحكومية الدوائر في المراجعين أغلب الموظفين مع تعامل وأن بصوره  صحيحه 

 الموظفين تتعلق بحق المقدمة أن الشكاوي الباحث الحظ فقد ,في االماكن االخرى تعاملهم عن
الوقت فان   ذات وفي ,وعدم انجاز معاملة المراجع  بالوقت المطلوب ,بمعاملة المواطن باإلهمال

 مالئم  ومكان العمل الغير الموظفين يعانون من كثرة المراجعين ومن عدم االستقرار في الرواتب 
ج الموظف داخل المؤسسة يدفع ثمنها المواطن بشكل اساسي ، وتعد هذه معوقات  لعدم اندما

المجال تحديدا . فالموظف الغير مندمج  سيكون   هذا في للبحث الباحث دفع مما عمل بها ،يالتي 
فأنه سوف ُيعاني من مشكلة سلوكية   غير راضيا  تماما  عن كل تفاصيل سلوكه  وبالنتيجة

ان  نجاح اي  عمل وباي مكان  يتوقف على  القائمين به وعلى ما  اذ(. 1977،330زهران،)
يتصفون به من صفات وعلى ما يملكون من معلومات وقدرات ومهارات ورغبة وحب إلنجاز ذلك 
العمل فنجاح الموظف في مكان عمله  يعتمد بالدرجة االولى على الموظف؛ ألنه  العنصر 

فكلما ساءت عالقة  (2003،29، االدارية )السليمان القيادي الفعال في العملية الوظيفية او
جور  او كان مع زمالء عمل ال يتفقون فيما بينهم  ساء االندماج اال تدارته  او قلإالموظف مع 

دراسة --وهنا اصبحت كل  تلك   العوامل مشاكل كبيرة من مشاكل االندماج كما اشارت 
إن عوامل جودة حياة العمل مجتمعة تلك الدراسة الى  نتائج أظهرت حيث ( 2004)المغربي،

)ظروف بيئة العمل، خصائص الوظيفة، األجور والمكافئات، جماعة العمل، أسلوب المدير في 
ن أهم هذه العوامل تأثيرا  في الدارةا ، المشاركة في اتخاذ القرارات( تؤثر في االندماج الوظيفي. وا 

المدير في   وأسلوب الوظيفة، خصائصو ر والمكافئات، االندماج الوظيفي تتمثل في )األجو 
فقدان  تؤدي الىكما اصابة الموظف باالضطرابات في العمل   (2004،154)المغربي  (االدارة

الطاقة النفسية وعجزه وبالتالي عدم القدرة على تجديدها ،وتلك المشاكل تستهلك ما لديه من 
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من الطاقة فيكون عاجزا عن تجديدها ،ومن اهم  طاقات بل َتحول بينه وبين ما لدية من ذخيرة
 2012،32 ،تلك المشاكل  التي تسبب تلك االضطرابات  هي المشاكل بين الموظفين )ميخائيل

نالك الكثير من المتغيرات قد  َتسهم في كره الموظف لعمله و هي مفهوم الذات والمكانة هو ان  (
سة فكل تلك الضغوط من شانها ان َتخلق انسان االجتماعية  والعالقة المتردية مع مدير المؤس

ضعيف الثقة بنفسه و وبالتالي يولد لديه الشعور بالنقص والدونية والخجل الزائد لذلك سوف يجد 
 (1986،48)عيسوي،    نفسه يواجه الكثير من المصاعب داخل العمل وخارجه

ظف من انتاج يومي وذلك االنتاج ولكون الحياة الوظيفية  مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بما يقدمه المو 
هو االخر متربط بمدى استقرار الموظف واندماجه داخل المؤسسة التي يعمل بها  واالندماج فيه 
وما يلقى عليه من مهام مهما كان نوعها، وهناك من يشكو ويتذمر من عمله وقد تكون عالقته 

الضغوط وزاد تأثيرها على  وكلما زادت  (.24، 2013ابو عواد، بكر و باإلدارة والموظفين )
االنتاج وُتعد تلك الضغوط من المشاكل التي تعيق  وقل او ضعفالموظف قل الرضا الوظيفي ،

أسباب وتأثير الضغوط على إنتاجية ) حولعملية االنتاج  كما في دراسة اجراها يوسف وآخرون 
دراسة أسباب لاسة  حيث هدفت هذه الدر  (المدارس في نيجيريا معلموالمعلمين كما عبر عنها 

وتأثير الضغوط على إنتاجية المعلمين كما عبروا عنها في المدارس االبتدائية في نيجيريا. فكانت 
نتائج البحث  أّن غالبية المعلمين ركزوا على الوظيفة ،وكان هذا سببا  رئيسا  على إنتاجهم ، 

سة للضغوط بين معلمي الرضا والوظيفي ، وعدم كفاية المدرسة هي من االسباب الرئي ضعفو 
 (.Yusuf et al,2015:p138-141) االبتدائية

وباعتبار ان االندماج الوظيفي يتحقق من خالل استقرار الشخص وظيفيا ويتحول الى     
  فقد صنف ،شخص منتج في مجال عمله ،وممكن ان يتحول الى مجاالت الحياة الشخصية 

( ،والشخصية Productive Personalityالى قسمين هما: الشخصية المنتجة ) الشخصية فروم
االتكالية والقوة النرجسية والرغبة في   زيادة(، Nonproductive Personalityغير المنتجة  )

استغالل اآلخرين  اصبحت من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها بعض المؤسسات كون تلك 
فيها وهذا ما يكون سبب رئيسيي لسوء االنتاج   الصفات عالقة لدى بعض موظ

(p.26،1956،Fromm.) لذا فان  استطاع الموظف ان  يعيش مع االخرين من الموظفين 
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قيل انه  سوي الشخصية واذا  لم يستطع  االنتاج  اي لم يستطع التكيف  فقيل له   ا  ليكون منتج
ابتعد المجتمع من االطر القيمية واالخالقية و ابتعاده عن روح القانون فان  ،انه سيء الشخصية

االخطاء الشائعة في الدوائر  معواعتماده على تعزيز الطاقة السلبية ،اصبح قادر على التكيف 
لتتحول الى عملية تعزيز له  لتكون شخصيته غير سوية ، ويعتقد بأن الشخصية الالسوية تنشأ 

التعلم الشرطي للفرد، إذ تسبب هذه األخطاء ضعفا  في نمو وتطور  بسبب أخطاء في تاريخ
االستجابة السليمة وسيطرة التعزيزات غير المالئمة وتوصف تلك التصرفات على أنها سيئة أو 

لكن الشخصية السوية تنمو وتتطور بسبب التعزيز المالئم خالل عملية  ية أو عصابية.مرضّ 
نمو وتتطور بسبب التعزيز غير المالئم فان الفرد يستجيب إلى التنشئة االجتماعية وعندما ال ت
 غير اصبحتق غير سوية وهنا  اصبحت مشكلة كونها طرائالمواقف االجتماعية المختلفة ب

 المنتج الشخص أن" Fromm" يرى إذ (.p.404-410،1970،Perrin) شخصية غير منتجة

 الخبرة ميادين بكل يرتبط الن أساسي اتجاه لديه ويكون تماماً، المتطور اإلنساني الوجود يمثل

 ونحو اآلخرين نحو واالنفعالية والعقلية الحسية االستجابات االتجاه هذا ويتضمن اإلنسانية،

 وأشار. حد بأقصى وقابلياته لقدرته الفرد استعمال أيضا ويتضمن. األشياء ونحو لذاته الشخص

 سيطرة عن ومستقلين متحررين نكون حينما فقط وقدراتنا قوتنا استعمال نستطيع بأننا فروم

 أنفسنا تنمية في وخيالنا عقلنا استعمال على قادرين نكون الظروف هذه فتحت اآلخرين،

(P.77،1955،Fromm)  ذا أشبعت هذه الحاجات إشباعا كافيا ، فانه يستطيع أن يوجه طاقاته وا 
كاإلنتاج العلمي، أو العمل الفني، أو العمل التنظيمي ،وهنا عدم تحقيق  -لمهمة تحقيق الذات

الذات اصبح مشكله ألنه يتحول الى عبء وبالتالي  َسُيعاني من مشكله سلوكية  ليتحول الى 
 : تيتصاغ مشكلة البحث بالتساؤل اآلا تقدم يمكن ان شخصية غير منتجه،  ومم

  نموظفيالهل هنالك عالقة بين االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة لدى 

 اهمية البحث 

وبزمالئهم  ظهر الحاجة الى ايجاد مصطلح لوصف شعور ارتباط الموظفين العاطفي بالوظيفه   
 في العمل وبمكان العمل ،اعطت تلك الحاجة الى والدة مصطلح  االندماج الوظيفي  وايضا  يعد
سبب االهتمام المتزايد بموضوع االندماج الوظيفي باعتباره أحد أهم متغيرين يعكسان الوجهة 

الكثير من الحقيقية التجاهات العمل، فاالندماج والرضا الوظيفي استقطبا ومازاال يستقطبان 
   (2001،100اهتمام الباحثين في قضايا السلوك اإلنساني واالتجاهات الوظيفية)الفضلي، 
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( الموظف المندمج بأنه الشخص الذي يعي ويدرك سياق 2007وتصف )المنطاوي،         
لح المؤسسة األعمال، ويعمل عن كثب مع زمالء العمل لتحسين األداء الوظيفي لصا

وبعبارة أخرى يمكن القول أنه كلما زاد اندماج الموظف كلما ازدادت (.77: 2007)المنطاوي،
احتمالية تكلمه بأشياء إيجابية عن المؤسسة التي يعمل فيها، وبذلك تزداد مساهمته في تقديم 

ورغبته في البقاء ضمن المؤسسة وبالنتيجة تقليل أو خفض نسبة الغياب خدمات إيجابية للعمل 
الجهد على المستوى األعلى وبشكل منتظم، وكذلك التأثير الفاعل على  عن العمل وتركه وبذل
                                     (   21، 2013جودة الخدمة وزيادة التعاون بين الزمالء  )بدران،متغيرات عديدة مثل 

ر بالتغيرات ومن الدراسات التي أيدت أن االندماج كان عامال  مستقرا  نسبيا  وغير متأث        
الضغط النفسي  اذ درسا تأثير(، 1972البيئية المباشرة، الدراسة التي قام بها )هول ومانسفيلد،

مستوى االندماج الوظيفي للموظفين الخاضعين للدراسة وبين الباحثان أن ذلك  علىالخارجي 
في درجة االستقرار الذي اتسم به االندماج الوظيفي مع مرور الوقت إنما يعني أن مبعث التباين 

                                                .((Hall&Mansfeld,1972:533 الموظفين  ما هو إال الفروق الفردية بين االندماج الوظيفي

ومن ناحية  أخرى تناولت بعض الدراسات االندماج الوظيفي باعتباره حصيلة ظرفية متصلة       
بعدة متغيرات متعلقة بمكان العمل. فقد عزا بعض الباحثين وجود االندماج الوظيفي من عدمه 

العوامل التنظيمية تؤثر في اتجاهات إلى ظروف العمل المختلفة. ولقد افترض هؤالء الباحثون أن 
الموظف نحو العمل بشكل عام، ومن َثمَّ يؤثر ذلك في مستوى أدائه لعمله، األمر الذي جعلهم 
يفترضون بالتالي أن المبدأ نفسه ينطبق على مفهوم االندماج الوظيفي باعتباره أحد اتجاهات 

المتغيرات الظرفية، مثل: سلوك القائد  العمل. ولقد تم بحث عالقة االندماج الوظيفي بالعديد من
والمشاركة في اتخاذ القرارات ومستوى العمل. فعلى سبيل المثال خلص )بهاتيا 

(من دراسته لالندماج الوظيفي إلى وجود عدد من العوامل المتصلة بالعمل التي 2012وزمالئه،
للمشاركة في اتخاذ تؤدي إلى تقوية اندماج الموظف. ومن بين هذه العوامل: إتاحة الفرصة 

القرارات وتوفير اإلحساس للفرد أن إسهاماته تعد فعالة في نجاح عمل المؤسسة التربوية، وتقدير 
  انجازات الموظف، وتوفير قدر من الحرية للموظف في تحديد خطوات سير العمل                                                       

Bhatia et al,2012: 94)                                                         .) 
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( أنه كان 1998ومن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة التي قام بها )عبد الغفار،          
هناك نوعا  من االرتباط بين االندماج الوظيفي وعدد من المتغيرات التنظيمية التي تم بحثها، كما 

أنه لم يكن لالندماج الوظيفي ارتباط بالقيم التوجيهية نحو العمل ،التي تم بينت نتائج الدراسة 
تعلمها في مرحلة  مبكرة  من حياة الموظفين. وقد تبين على نحو  خاص أن أكثر المتغيرات 
التنظيمية تأثيرا  في مستوى االندماج الوظيفي كانت تلك المتعلقة بالمحيط االجتماعي للعمل. 

غيرات عدد األفراد الذين يتم االحتكاك بهم على رأس العمل ومدى الحاجة إلى ومن بين هذه المت
 (.83: 1998)عبد الغفار،   العمل عن قرب مع اآلخرين

ومن بين الدراسات القليلة التي حاولت بحث مجموعة من المتغيرات الشخصية وخصائص       
لفة للموظفين من بينها االندماج العمل وتأثيرهما المشترك مع متغيرات أخرى على اتجاهات مخت

( من أجل التعرِف على المقداِر النسبي للتبايِن 1979الوظيفي ،الدراسة التي قام بها )نيومان،
المشترِك لعدِة اتجاهات  متعلقة  بالعمِل مجتمعة  معا  )وكان أحد تلك االتجاهات االندماج 

تائج الدراسة من أن مجموعات الوظيفي( ومجموعة متغيرات شخصية وظرفية. ولقد أسفرت ن
المتغيرات الظرفية للعمل كانت أقوى من مجموعات الخصائص الشخصية في تفسير االختالفات 

.وفي اإلطاِر (Newman, 1979: P397)الفردية في مجموعات االتجاهات المتعلقة بالعمل
دماج الوظيفي، ومن ذاتِه  تَم بحُث تأثير عدد  من المتغيرات الشخصية والظرفية على مستوى االن

والخلفية الريفية للموظف والمستوى  حضريةبين المتغيرات الشخصية التي تم بحثها: الخلفية ال
التعليمي لوالديه والحي الذي نشأ فيه. كما قام الباحثون بدراسة مدى تأثير القيم مثل: الطموح 

االندماج الوظيفي يتأثر بكل واالنضباط الذاتي على اندماج الفرد وظيفيا . وتبين أن  واالستقالل
من الفروق الفردية وخصائص وظروف ونشاطات العمل. وتبين كذلك إلى أن السمات 

 والخصائص الشخصية كانت مؤشرا  أقوى لالندماج الوظيفي من المتغيرات الظرفية

                                                   (Hall &Mansfield,1972:535.) 

د أظهرت أنه مرتبط (،فق1984مراجعة أدبيات االندماج الوظيفي )لرابينويتز وهول، أما    
والخصائص الظرفية ونتائج  بثالِث فئات  من المتغيرات هي: الخصائص الشخصية ةبصورة  رئيس

فان موضوع الشخصية اصبح بالغ األهمية في علم النفس والدراسات النفسية لشموله  العمل
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ُيلم بأطراف من تاريخ علم النفس وبالعديد من موضوعاته النظرية والتطبيقية وتنوعه وألنه اصبح 
  ولكون اصبح ال يخلو برنامج في الدراسات النفسية من تناول هذا الموضوع بالدراسة المتعمقة 

 ،(2002) جابر،                                                                       

الشخصية االنسانية ال تتكون نتيجة العوامل الوراثية فقط ، بل تتكون نتيجة تفاعل  وكون  
العوامل الوراثية مع البيئة. ألهمية دراسة الشخصية ودورها الرئيس في فهم السلوك ومن الطبيعي 
أن نفترض أن ميدان الشخصية كان قد احتل موقعا  بارزا  في علم النفس خالل تاريخه الطويل ، 

حقيقة يمكن االفتراض وبكل معقولية بأن الشخصية هي كل ما يعنيه علم النفس )  وفي
(،البشر كلهم متشابهون النهم يشتركون في الوضع االنساني وانقساماته الوجودية 1983:9شلتز،

المتأصلة وهم فريدون في طريقتهم الخاصة التي يحلون بها مشكلتهم اإلنسانية ، والتنوع غير 
شخصيات هو في ذاته صفة مميزة للوجود االنساني والخصائص النفسية الموروثة المحدود في ال

والمكتسبة في الفرد واحدة وهي التي تجعل الفرد فريدا  ،واالختالف بين الخصائص الموروثة 
والمكتسبة هو على العموم مرادف لالختالف بين المزاج والمواهب وكل الخصائص النفسية 

ن جهة والطبع من جهة أخرى ، وعليه ثبت أّن االختالف في الطبع المعطاة في بنية الجسم م
تشكل المشكلة الحقيقة في الفلسفة االخالقية ،فهي معبرة عن الحد الذي نجح فيه الفرد في فن 

فاإلنتاجية عند أفالطون عن طريق االنجاب ناتج عن اتحاد الرجل 84:2007). العيش )فروم،
لشخص اآلخر ، وعلى وفق وجهة نظر أفالطون ، فأن جميع والمرأة وتأتي بعالقة المحبة با

االفراد لديهم قابلية على االنتاجية الجسدية أو العقلية وينتظر اإللهام لوالدتها وبصورة عامة فإن 
االنتاجية تتولد من العالقة مع المحبوب الذي ال يستطيع و تفاعل الفرد مع المحيطين به 

قة إيجابية معهم ، ومن خالل هذا التفاعل توجد فرصة واالتصال بهم يؤدي إلى تكون عال
ذا نجح الفرد في تطوير هوية إيجابية Erikson,1963:163لتطوير الشخصية المنتجة ) (، وا 

وحقق األلفة والحياة السعيدة من خاللها ، فانه يصل إلى مرحلة اإلنتاجية ، وقد يتحقق ذلك من 
الل ابتكار األشياء واألدوات التي تخدم األجيال خالل التفاعل المباشر مع األطفال أو من خ

الالحقة ، والشخص الذي يفشل في تحقيق االنتاجية يتصف بالكساد والركود  ) عبد 
ن مؤسسات البشرية  :292) 1998الرحمن، جميعها السيما التربوية تتضمن إنشاء رصيد –،وا 

د أن يرضى الحاجة لتوجيه الجيل من معرفة طرق تقديم التوجيه للجيل الجديد ، إذن يستطيع الفر 
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القادم في الواقع في أي تنظيم يكون هو جزء منه وعندما ال يظهر الضجر والجدب في العالقات 
(، و مفهوم الشخصية المنتجة عند فروم يتضمن استخدام كل 1983:292مع اآلخرين )شلتز ،

ة المثالية لإلنسانية ، واالشخاص قدرتنا وقابليتنا وامكانيتنا الهدف منه تنمية أنفسنا ، وفي الحال
(، 340 2010:المنتجون يفهمون العالم عقليا  وعاطفيا  من خالل الحب والعقل والعمل   ) آلن ،

ان يتيح لكل منا فهم اآلخر  فالحب المنتج قادر على الرغم من تباينه بين االشخاص فهو قادر
جاوز البيولوجيا والمجتمع ويسمو نحو صادق والحب ال يفارق الشخصية االنتاجية فهو يتعلى 

 بإنسانيته عن طريق الحب وخلق طرق إنسانية فريدة في التواصل مع اآلخرين  

 457):2013) فريدمان ، وشستك ،                                                        

اآلخرين الذي يؤدي وعن طريق الحب المنتج يتم محاربة الوحدة والعزلة في التواصل مع      
-2000:33إلى خلق هوية إيجابية فاعلة تنطوي على حب منتج متسم باحترام اآلخرين )فروم ،

( الحقيقي ، يدمج عناصر الحب األخوي وحب الذات ، Mature love(،والحب الناضج )32
بحيث يهتم كل شريك باآلخر، فضال  عن  ذلك يشعر المحبون الناضجون بحس المسؤولية 

ا نحو اآلخر، ليس بداعي الواجب بل عطاء مجاني والحب الناضج أيضا  احترام الذات أحدهم
للشريك، وكل شخص لكي يحب كل شخص بشكل ناضج ، يجب أن تتوفر معرفة بشريكه و أن 
يكون المرء قادرا  على حب نفسه وأن يحمل الشعور باإلخالص الذي يوافق الحب الناضج 

ي عملية التفكير االنتاجي فالمفكر يحرضه اهتمامه ،ف711):2013)فريدمان، وشستك ،
 ضوعيةنتاجية ، ويتميز تفكيره بالمو بالموضوع ، فيتأثر ويكون منه ردة فعل تقوده نحو اال

وباالحترام الذي يكنه المفكر لموضوعه  وبقدرته على رؤية الشيء ، فال يمكن أن يكون تفكيرنا 
االشياء بل أيضا  بالطريقة التي يدرك فيها الفرد نفسه ،  واحترمناإنتاجيا  إال إذا كنا موضوعيين 

بحيث تحدد طبيعة التفكير االنتاجي طبيعة الذات التي تربط نفسها بموضوعها في عملية التفكير  
 باستخداموعن طريق استخدام التفكير االنتاجي والخيال وتصور االشياء التي ال وجود لها بعد 

،فحب العمل والحيوية 136-137):  2007كال أخرى  ) فروم ،العمل يتم تحول المواد إلى أش
والنشاط االنتاجي لهما دور مهم في االنتاجية ،فقد قام البروفسور ألتون مايو في بداية األمر 

التي كانت مخصصة الظهيرة زيادة على عشرة الدقائق  مدةإعطاء عشر دقائق استراحة في 
عمال غير مهتمين بالقيام بعملهم أذ لم يكن هناك أية الصباحية كان هؤالء ال مدةللفطور في ال
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تقنية )أي تعب ( بل ألن هناك ملل والذي يمكن للمرء تصوره فقام مايو بشرح لهم  ما يريد عمله 
وطبق استراحة الظهيرة ، وبسرعة الحظ المرء أن االنتاج قد ارتفع على التو أمر بإضافة عشر 

ا في االنتاج ، بعد هذا اعتقد أن التكثير في االستراحة دقائق استراحة في الصباح ، وزاد هذ
يعجب العمال ويزيد في االنتاج لكن مايو تساءل ماذا يحصل إذا ألغى هذا المكتسب ) العشر 
الدقائق االضافية لالستراحة الصباحية ( وبالفعل حذفها ، ولكن االنتاج استمر في االرتفاع ، 

ية العمال ليست استراحة بعد الظهر، لكن هذا االهتمام بهم  واستنتج مايو ذلك أن ما يرفع مردود
ن ما يرفع من االنتاجية ليس هو االستراحات ورفع األجور ،  وهو إهتمام لم يكونوا ينتظرونه ، وا 

ن الشخص المنتج من الناحية االجتماعية هو 71:2003-70بل حب العمل نفسه ) فروم ، وا    ،)
نه يكون في حالة إنتاج مستمر ألن الذي يدرك أن سعادته وثيقة االر  تباط بسعادة اآلخرين ، وا 

(، 32-32: 1984توجهه االنتاجي يشجعه على االستمرار على االنتاج وليس العكس ) نعيمة، 
( على إّن الشخص المنتج يزداد ارتباطه بالحياة ويتسم oversteert,1963وأكد أوفر ستريت )

بالحكمة في التصرف في البيئة االجتماعية التي يعيش فيها ليكسب أناسا  جدَدا إلى أولئك الذين 
يحبهم ، وكذلك لكي يكون الفرد منتجا  يجب أن يتعرف على قدراته وأن يستخدمها في االستمتاع 

الدور الذي يسند له في الحياة وأن يشعر بمسؤولية اتجاه  في حياته ، وأن يتعلم كيف يتقبل
 (.64:1963-65)أوفرستريت،                                                     اآلخرين 

االنفتاح على الخبرات الجديدة ، وقدرة منها الشخصية المنتجة بمجموعة من الصفات  تميزتو 
القدرة  والجديدة ،هي مؤشر على مدى وعيه  ة واإلدراكاتالفرد على االستجابة لألفكار الجديد

تكون  و على التمييز بين أنماط الخبرات  فقد يخلط الشخص بين الخيال واالدراك الواقعي
تحقيق األهداف ومكافأتها و شخصية محبة لآلخرين حيث توفر الخبرات االيجابية لها ولآلخرين 

 (.1988:52)جيراد،االهداف وغيرها منهي إحدى أهداف الشخصية المنتجة 

وعطائهم  ( تأثر إنتاجية المعلمين(yusuf at el ,2015وجدت دراسة يوسف حيث       
عود أسبابها إلى تراكمات خبرات الطفولة فيما تسببه من ضغوط نفسية تالعلمي واإلرشادي التي 

اجية في منتصف االنت كما ان، yusuf et al ,2015: 135)التي تؤثر سلبا  في  إنتاجيتهم ) 
العمر ترتفع عندما يتمتع االنسان بأساليب إدارة حياة فاعلة في مواجه المشكالت التي تعتريه 

ذا ما التي تمثل النظام السلوكي التوجيهي ألداء األفضل والنتائج الفاعلة في )اتخاذ القرارات ، وه
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ا يمتلك االنسان أساليب ( أّن اإلنتاجية ترتفع في وسط العمر عندم2012نصيف ، دراسة )أكدته
(( أنه كلما زاد شعور 137 2012:إدارة الحياة بالخصوص) التعويض والمبادرة () نصيف ،

ن اسلوب التفكير الذي  yaya et al ,2016:120المرء بالرضا الوظيفي زادت إنتاجيته ) (،وا 
يته وهذا ما توصلت يعتمده الفرد في تخيل وتوليد االفكار وابتكار االشياء له دور كبير في إنتاج

  ( إن هناك عالقة بين بعض أساليب التفكير والشخصية المنتجة 2013دراسة الخالدي، )إليه 

 ( 201328:)الخالدي ،                                                                  

 لذلك وعبر ما تقدم تبرز أهمية البحث الحالي باألمور اآلتية:

واإلرشاد  المهنييعد مفهوم االندماج الوظيفي من المفاهيم الحديثة في علم النفس  -1
النفسي ويؤدي دورا  مهما  في تكوين إدراكه للمشكالت الوظيفية والنفسية واالجتماعية 

 التي يواجها في الحياة المهنية. 

حكومية في المؤسسات والدوائر ال إن نتائج البحث الحالي يمكن أن تخدم الموظفين في  -2
 معرفة العوامل التي تسهم في اندماج الموظفين في عملهم. 

 ممكن ان يستفاد من نتائج البحث الحالي الباحثين والمرشدين في المجال المهني -3

يتوفر في البحث الحالي أداة لقياس مفهوم الشخصية المنتجة واالندماج الوظيفي لدى  -4
 كأدوات للقبول والتصنيف.الموظفين يمكن استعمالها في بحوث مماثلة 

 أهداف البحث:

 ستهدف البحث الحالي التعرف على اآلتي :وا

  نموظفيال االندماج الوظيفي لدى  -1

 ن موظفيال لدى الشخصية المنتجة -2

)الذكور الجنس الفروق  في االندماج الوظيفي  لدى الموظفين على وفق متغيرات    -3

 () سنوات الخدمة(غير متزوج -متزوج    الحالة االجتماعية0،االناث(
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  الجنسالفروق  في الشخصية المنتجة  لدى الموظفين على وفق متغيرات التعرف على  -4

 ( )سنوات الخدمة(غير متزوج  -متزوج الحالة االجتماعية0)الذكور ،االناث(

 لدى الموظفينالعالقة االرتباطية بين االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة التعرف على   -5

 حدود البحث

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

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

 تحديد المصطلحات 

 كل من :عرفه  ( mergerFunctional)  اوال  االندماج الوظيفي

  (: هو حالة من إدراك الفرد لمدى تواؤمه النفسي مع عمله، طالما أن 2003)ليونك

 Leong et al, 2003:P)للعمل القدرة على إشباع الحاجات البارزة والمتوقعة  للفرد 

365). 

 (هو بذل الموظفين جهدا  تقديريا  في عملهم، بما يتجاوز الحد األدنى من 2011تيواري:)

 فة في شكل الوقت اإلضافي، والقدرات العقلية أو الطاقةتنفيذ الوظي

 (Tiwari,2011:P31)                                                                 

 (هو درجة تأثير أداء الشخص لعمله في تقديره لذاته    2011يوسف:) 

 (.70: 2011)يوسف،                                                        

 (هو درجة ارتباط الفرد بوظيفته، التي تؤثر على أدائه في مختلف 2012بهاتيا:)

 .(Bhatia,2012:P93)مجاالت الحياة 

 ه (:هو ارتباط المرشد عاطفيا  ومعرفيا  وسلوكيا  بالعمل الذي يقوم بأدائ2017)الطائي

 (.21: 2017:الطائي)
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المبني وفقًا لموذج  ( )تعريفًا نظريًا(2017،الطائيوقد تبنى الباحث تعريف )

(Yushimura )هو وهو  ألنه اعتمد مقياسه في االندماج الوظيفي لتحقيق أهداف البحث:)

: 2015،الطائي عاطفياً ومعرفياً وسلوكياً بالعمل الذي يقوم بأدائه )الموظف ارتباط 

21) 

هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس االندماج  التعريف اإلجرائي:

 الوظيفي.

 عرفها كل من : Productive Personalityثانيًا : الشخصية المنتجة 

بأنها التوجه الذي ينشأ من تفاعل بين البيئة والمكونات الداخلية للفرد :( 1968)إيركسون •

في أواسط العمر من خالل أداء المهمات التي يؤديها في العمل  ، ويصل الفرد إلى قمته

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

المشكالت ومواجهتها ويكون حساسا  بهويته ويعتز بها ويفكر في تكوين أسرة وأخذ مكانه في 

 (.Erikson,1968:124المجتمع )

بأنها  قدرة الفرد على أن ينفرد بذاته ويفهم نفسه بعمق حتى يتمكن من  :(1974وم )فر  •

 (.Froom,1974،(114أن يفهم العالم والذي يتمثل ب) الناس ، الطبيعة، االشياء( 

( الفرد بأشكال الحياة Substanceهي الرغبة في استثمار جوهر )  :(1984 )كوتر    •

 (                                         Koter , 1984 :10موت الذات))الشخص((   )والعمل بها ،التي ستبقى بعد 

 ( مك آدمزMc Adams , 1992 هي بناء نفسي اجتماعي معقد يمكن التعبير :     )

عنه من خالل الرغبة الداخلية ، والطلب الثقافي ، واهتمامات الفرد الواعية ، واإليمان 

لتزام ، واألفعال ، وسرد قصة الحياة ، أي الطريقة الشاملة التي بالنوع اإلنساني ، واال

 (Mc Adams1992,65يقوم فيها الفرد الراشد بتشكيل معنى روائي من حياته    )
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هي أسلوب معين يتخذه المرء في حياته ويتميز أصحاب هذا :( (Adler,2005آدلر •

ونون من خالله معنى لحياتهم من خالل التوجه باالهتمام االجتماعي باآلخرين والمجتمع الذي يك

االهتمام بالناس ومصالحهم وتحقيق رخائهم الشخصي المرتبط برخاء المجتمع وتكون لديهم القدرة 

 (.2005:25على معالجة المشكالت التي تعتريهم بطريقة نافعة من الناحية االجتماعية )آدلر،

تكالية والقوة اال ( "وهو الشخص الذي تغلَب علىFromm،1956عرفها فروم )- ·
النرجسية والرغبة في استغالل اآلخرين واالدخار واكتسب الثقة بقدراتُه اإلنسانية الخاصة 

 (.p.26،1956،Frommوالشجاعة في االعتماد على قواُه في إحراز أهدافه" )
( "هي الرغبة في استثمار جوهر الفرد بأشكال الحياة Koter،1984عرفها كوتر )- ·

 (.p.10،1984،Koterوالتي ستبقى بعد موت الذات )الشخص(" )والعمل بها 
نظرية  كتعريف نظري للبحث الحالي لتبنيه( Fromm،1956تعريف ) اعتمد الباحث       

 الشخصية المنتجة إلريك فروم.
 وظفجة الكلية التي يحصل عليها المالشخصية المنتجة إجرائيا بأنها الدر  عرف الباحثو        

 بته على فقرات مقياس الشخصية المنتجة الذي اعد في هذا البحث.من خالل إجا
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يتضمن اإلطار النظري عرضًا ألغلب وجهات  حيثسيتضمن الفصل  الثاني اإلطار النظري ،
 النظر التي فسرت  االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة 

 Theoretical Frameworkنظري الاإلطار 

 (Functional integrationأواًل: االندماج الوظيفي: )

والكتاب ان يسلطوا الضوء على مفهوم االندماج الوظيفي لكنهم لْم ُيقدموا  ونلقْد حاول الباحث
 منظورًا ذا معنى لهذا المفهوم بحيث يمكنهم من تعميمه عبر الثقافات المختلفة ،مما جعلهم

                             (                                          32، 2012قاسم،)والغموض التشويشبيصفون هذا المفهوم بانه يتسم  

وتتجلى صعوبة البحث في هذا المجال في التأرجح بين معنى هذا المفهوم وعدم            
خضوعه إلى تعريٍف واحٍد وواضح. ويستطيع الفاحص لما هو ُمتاح من بحوث في هذا الميدان 

من اتجاهات الموظفين  االستنتاج بان حصيلة المعرفة النظرية والبحثية المتاحة عن هذه الفئة
يغلب عليها طابع التشتت وعدم التركيز، مما حدا  ببعض الباحثين إلى وصف هذا المفهوم بأنه 

كما وصفه  المصطلحات التي تحاول وصف مفهومهيتسم بالتشوش والغموض للمفهوم وتعدد 
                                                                                                                       ( Kanungo, 1982: 341)  باحثون آخرون بأنه يفتقر إلى إطار فكري دقيق

االندماج الوظيفي من الموضوعات التي ُبحثت من منظورات كثيرة بل وشديدة  يعد         
لموضوع االندماج الوظيفي  التباين ،حتى ان  علماء النفس على سبيل المثال: عند بحثهم 

نجدهم يهتمون ببحث العوامل والظروف التنظيمية التي قد تسهم في خلق حالة االندماج 
الوظيفي، على سبيل المثال : العالقة مع زمالء العمل، و ايضا نوعية اإلدارة، واالنطباع النفسي 

ة االندماج الوظيفي، عن العمل بشكل عام. هذا  فإن علماء النفس في محاولتهم لتفسير طبيع
يقومون بالتركيز على التحليل لحاالت محددة تعد بمثابة الحافز للفرد على األداء الجيد في 

ت مبنية إلى حد حتى ان تفسيراتهم لظاهرة االندماج الوظيفي  اصبح ظروف العمل المختلفة
شباعها في محيط لذلك فإنها تميل إلى التأكيد على أن الحاجات الفردية وا   كبير على الحوافز

العمل، هي المحددات األساسية لالندماج الوظيفي. وايضًا هذا المنظور يهتم عادة بإثارة عدد من 
التساؤالت مثل: هل للعمل أهمية معينة؟ هل  ان نوعية إدارة المؤسسة جيدة؟ وهل تتسم تلك 
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تساعد في اإلجابة  العالقة بين زمالء العمل بالتعاون؟ وغير ذلك من التساؤالت التي ممكن ان 
 عليها استجالء حقيقة االندماج الوظيفي والعوامل المختلفة التي قد تؤثر فيه 

(Elloy,1995:128)                                                                          

اإلنسان الذي (، هو ذلك 1978كما إن اإلنسان المندمج  في وظيفته وفقًا )لدوبين،           
ينظر إلى وظيفته  على انها أهم االجزاء في حياته،  حتى انه ينهمك في وظيفته  على أنها 
غاية في حد ذاته. واصبح العديد من الباحثين الذين يتفقون مع هذه الرؤية لالندماج الوظيفي، 

قيمية  التي فهم يرّون أن أحد العوامل المهمة التي تحدد االندماج الوظيفي هي التوجهات ال
يحملها لفرد تجاه العمل، والتي ُتكَتسب في مرحلة مبكرة من مراحل عملية التطبيع االجتمــاعي 

  (                                                                                   Dubin, 1978: 515له)

لى أن العالقات االجتماعية السليمة التي ( عن هذه الرؤيا حينما أشار إ1947) ألبورت وعبر      
 تشكل شرطًا ال غنى عنه لالندماج الوظيفي، ألنها تساعد على تشكيل اتجاه االفراد نحو العمل.

حتى ان درجة التباين في االندماج الوظيفي يمكن أن تعود إلى اختالف في التوجهات للقيم نحو 
ثلة إلظهار أهمية ذلك التطبيع االجتماعي في العمل والتي تم تعلمها منذ الصغر، وبطريقة مما

 (33،1947)البرت، العمل كمؤثر على االندماج الوظيفي.

(أن االندماج الوظيفي هو تلك الدرجة لالمتصاص اليومي التي 1972ويرى )هال ومانسفيلد،  
ي، فإنه يعيشها المرء في نشاط متعلق بالعمل، ووفقًا لهذا المدخل لدراسة مفهوم االندماج الوظيف

يتولد نتيجة لغرس بعض القيم  عن العمل في ذات اإلنسان. لذا فمن المحتمل أن يكون من 
 ,Hall & Mansfieldالعوامل المقاومة للتغيير في الشخص نتيجة لطبيعة وظيفة معينة )

1972: 536                                                     .) 

ن كانوا قد كما أن هنالك الكثير م     ن المنظرين الذين تحدثوا عن مفهوم االندماج الوظيفي، وا 
( بدراسة ما يسمى بعلم نفس 1947عبروا عنه بأسماء مختلفة، فمثال: عندما قام )ألبورت،

بأنه تلَك الحالة التي يصبح عليها  (Self-integration )المشاركة، فإنه عرَف اندماج الذات 
عن مكانة وظيفية مرموقة في عمله، واضاف ألبورت أنه عندما الشخص مدفوعًا بدافع البحث 

يكون الشخص منهمكًا باستخدام مواهبه، ومستوعبًا لوظيفته، وله عالقات اجتماعية جيدة مع 
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 ,Allportرئيسه في العمـــل، فعـــنــدئذ يمـكــننا وصـــف ذلـــك الشخص بأنه" متقمــص لعمــله"  )
1961: 124             )                                                  

 ego( فانه قد وصف المرء الذي يكون )مندمج األنا( 1962أما عالم النفس  ) اريك فروم،    
involved في عمله إلى الحد الذي ممكن يكون فيه تقديره لذاته ُمتأثرًا بمقدار ما يدركه من  ""

مستوى أدائه. أو بمعنى آخر، إن حالة االندماج  ممكن ان تحدث حينما  يزداد إحساس المرء 
 بتقديره لذاته من خالل اداءه الجيد . أو ينخفض ذلك التقدير من خالل األداء الرديء 

                                                                  (Froom,1962: 161.) 

 work( تعريفًا لمصطلح دور دوافع العـــمل )1969وقد اـســتـخدم عالم النفس )مـــورر،
motivation role  ليصف تلك الدرجة التي سيكون فيها دور العمل في حد ذاته مهمًا للموظف )
رجة التي ممكن ان  يشكل فيها العمل المرتكز األساسي لتعريف الذات ُيضاف إلى تلَك الد

وتقويمها ونجاحها، وقد وضح معنى تعريف الذات بصورة قد تكون مشابهة لمفهوم االلتصاق 
النفسي لالندماج الوظيفي، فيقول إن تعريف الذات يرجع إلى الدرجة التي َيعرف فيها الشخص 

 ( Maurer,1969: 16) رئيسية من منظور دوره في العملنفسه أو يدرك ذاته كشخص بصورة 

( عملية االندماج الوظيفي بقراري المشاركة  1968فقد ربط كل من  )مارش وسايمون،     
المتغيرين ان   القرارات  ممكن تتأثر بالكمية من  ذينواإلنتاج. وحسب اراء   الباحثَّين فإن ه

ظر اإلنسان األكثر اندماجًا في عمله  إلى عدد اقل تصور اإلنسان للكم   من الخيارات فقد ين
من تلكَ الخيارات المتاحة، لذا فإنه ممكن ان يكون   ميله إلى المشاركة بحيوية أكبر في 

               (.                                                             March & Simon, 1968: 33) النشاطات المطلوب أداؤها في مكان العمل

فقد نرى الكثير من  الباحثين ممكن ان  يخلط بين مفهومّي  االندماج الوظيفي ومفهوم الدوافع 
( على الرغم من وجود  الباحثين الذين  أثبتوا اختالف intrinsic motivationالداخلية )

ندماج المفهومين. فإن إشباع الحاجات الداخلية ممكن  يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث اال
 الوظيفي، إاّل أن هذا ال يعد تعريــــفًا لالنــدماج الوظـــيــــفي نفســــه. 
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( من أوائل  الباحثين الذين نبهوا الى اختالف المفهومين ـ مفهوم 1970وهول، فقد كـــان)لولر
االندماج الوظيفي ومفهوم الدوافع الداخلية وايضًا لفتوا االنتباه لذلك االختالف  ـ إذ حاوال  
توضيح مفهوم االندماج الوظيفي، وذلك من خالل لتمييز بين الحالة النفسية لالندماج  الوظيفي 

لتين نفسيتين أخريين للموظف. وحسب وجهة نظرهما فإن االندماج الوظيفي يختلف عن وبين حا
كل من الدوافع الداخلية والرضا الوظيفي. حيث ان الدوافع الداخلية ترجع إلى الحالة التي ممكن  
يكون فيها إشباع الحاجات الداخلية لذلك الفرد متوقفًا على سلوك العمل المناسب الذي يحدث 

لرضا الوظيفي كنتيجة إلشباع حاجات الفرد من خالل تحقيق نتائج العمل دون أي اعتبار فيها ا
وعماًل على تعزيًز وجهة نظرهما فقد (.Lawler&Hall,1970:305) الحتماالت تلك النتائج

( إلى أن الموظف المندمج وظيفيًا ليس بالضرورة يكون سعيدًا في عمله، 1989اشار  )غويون،
راٍض جدًا لكنه غيَر ُمندمج في عملِه، وايضا  من الممكن أن يكون مندمجًا   فقد يكون الموظف

جدًا ذلكَ  الموظف في عمله ولكنه غير راٍض عنه. بل على العكس فبعض الغاضبين قْد يكونوا 
ُمندمجين في وظائفهم بالدرجِة نفسها التي يندمج فيها السعداء في وظائفهم. فاالندماج الوظيفي 

 ضرورة نتيجة لموقف إيجابي  . ال يحدث بال

 خصائص االندماج الوظيفي

 تتمثل أهم خصائص االندماج الوظيفي في مجموعة من العوامل تشمل : 

 حيث تتضمن: كل من الدوافع والقيم واالتجاهات والنوع. :الخصائص الشخصية -1

حيث تتضمن كل من الحافز واستقاللية الوظيفة والتنوع وتوصيف  :الخصائص الوظيفية -2
 المهام والمشاركة والتغذية العكسية.

حيث تتضمن كل من  العمل مع اآلخرين والمشاركة في اتخاذ  :الخصائص االجتماعية -3
( إلى أن تلَك الخصائص ُمرتبطة 2012القرارات ومشاعر النجاح، حيث َبينت دراسة ) قاسم، 

ا، الن العمل مع اآلخرين والمشاركة الفعلية مثاًل من الخصائص االجتماعية التي ستتأثر ببعضه
بخصائص الفرد الشخصية مثل النوع واألخالقيات والقيم والدوافع...وهــذه األخيرة  ستتأثر بــــدورها 

 (.96ـ95: 2012 قاسم،بالخــــصائص الوظيفية كالوصف الوظيفي والحوافز)



                                                                         ااإلطار النـــظري: الثانيالفصل 
 

19 

 :اج الوظيفينظريات االندم

واهمها دراسة المصري لعام بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة وعلى بعض المصادر 
فقد وجد ان هنالك بعض النماذج التي فسرت االندماج  2017ودراسة الطائي لعام 2015

 الوظيفي ومحدداته  وهي كما يأتي :.

 ( (Theory of work adaptation       : ينظرية التكيف الوظيف-أ

 

 تكيفهماهتمت هذه النظرية بدراسة سلوك الموظفين العاملين لمعرفة مدى        

 أنهذه النظرية  أصحابالوظيفية التي يمارسونها ، ويرى  أعمالهمواستقرارهم في 

والتطابق  كييفالتاالندماج و عمل يعتمد على درجة العامل في ال أوسلوك الموظف 

)أي صفات العاملين( وبيئة العمل  أوبين شخصية الموظفين )أي صفات الموظفين 

العامل الرئيس في تفسير تكيف  هو  ويعتبر االندماج الوظيفة والمنظمات ( أوالعمل 

        ة الفرد مع بيئة العمل كما يتجسد في شعوره بالقناعة واالستقرار في الوظيف

 (41-40،  2011،  عيداني)ال

شخصية  بأبعادتهتم  أن اإلدارةد نظرية التكيف الوظيفي انه يجب على كوتؤ         

لها دور كبير في تحديد استجابة هذا  األبعادالن هذه  وذلكالموظف الشاملة . 

سلبية  أوايجابية  ةاالستجاب. سواء كانت هذه  إليهاالموظف للمنظمة التي ينتمي 

، الدوافع ، القدرات  اإلنسانية، الصفات الشخصية كالحاجات الشخصية بأبعادويقصد 

( والقيم والمواقف واالتجاهات التي يعتنقها األخرى)الذكاء ، المواهب ، االستعدادات 

 (104 – 103، ص 1995)العديلي ،     لفردية .ابها وكذلك الفروق الفرد ويؤمن 

 :                                                                                 theory Reinforcement (Skinner 1969) نظرية تدعيم السلوك -ب

عالم النفس سكينر طورها والتعلم  اإلنسانيالسلوك ب التي تهتم  نظرياتال إحدى

(Skinner 1969 وتنطلق هذه النظرية من فكرة )هو نتيجة  اإلنسانيالسلوك  أن

السلوك هو نتيجة لمثيرات العوامل  أنوهذا يعني .للعالقة بين المثير واالستجابة 

البيئة  أو ، سواء كانت البيئة العامة بكل عواملها ومثيراتها باإلنسانالبيئية المحيطة 

 (249، ص 1999)الشماع ،       .     اإلداريةالخاصة كالعمل الوظيفي والبيئة 
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السلوك يعتمد على ما يتعرض له الموظف من  أنوترى هذه النظرية           

سلوكيات مستقبلية  أو نتائجنتائج هذا السلوك تعتمد على  أنما كمثيرات وحوافز . 

كانت  فإذافز المقدمة لها . االحو أوتكررة ، وتعتمد هذه النتائج على نوع المثيرات وم

تكرار  إلىيقود  أمرتثبيت سلوكي ، وهذا  أو تأكيدهذه الحوافز ايجابية ، فسينتج عنها 

الموظف لم يحصل عليها ، فسينتج  أن أوايجابية كانت الحوافز غير  إذا إماالسلوك ، 

يميلون  األفراد أنتكرار مثل هذا السلوك ، والشك  أوم تشجيع عد أوعن ذلك تثبيط 

واالستقرار وهو ما يسمى  اإلشباع إلىالعمل الذي يقود  أوتكرار السلوك  إلىعادة 

العمل الذي ال  أوتكرار السلوك  إلىال يميلون  أنهمالهادف ، كما  أومجزي بالسلوك ال

                                      السلوك المحبط .    أوك غير المجزي واالستقرار وهو ما يسمى بالسلو اإلشباعيحقق 

 (48، ص 2002سعيد ،  أبو)

 Multidimensional model of) أنموذج متعدد األبعاد لالندماج الوظيفي -ج
functional integration): 

والذي أكد فيه على أن االندماج الوظيفي  (Yushimura,1996)ساطةبو  نموذجلقد ُقّدم هذا األ
 ليس مفهومًا أحادي األبعاد، وانه يتكون من ثالثة أبعاد هي: 

االندماج العاطفي: ويشير إلى مدى قوة استمتاع الفرد للعمل في وظيفته، أو مدى حبه  -1
 لعمله. 

ته االندماج المعرفي: يشير إلى درجة إدراك الفرد لنفسه كعضو في المؤسسة، ومشارك -2
 في اتخاذ القرارات الخاصة بوظيفته، أو درجة أهمية الوظيفة في حياته. 

االندماج السلوكي: يشير إلى اتخاذ الفرد الموظف دورًا إضافيًا في العمل، كأن يأخذ  -3
 الفترة المسائية لتعزيز مهاراته المتعلقة بوظيفته أو للتفكير في العمل بعد مغادرته.

 عاد وخصائص االندماج الوظيفي كما في الجدول اآلتي:أب (Yushimura)وقد حدد     

 

 (  1جدول )   أبعاد وخصائص االندماج الوظيفي
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 الخصائص األبعاد

 التعلق، االستمتاع، االرتباط االندماج العاطفي

 الحالة النفسية، احترام الذات، المشاركة الفعالة االندماج المعرفي

 السلوك خارج الدوائر، التعلم  والتطور التطوعيالنوايا السلوكية،  االندماج السلوكي
 

(Akhtar & Singh, 2010: 6) 

أن االندماج الوظيفي سيشكل أحد  اهم القضايا الرئيسة الالزمة لفهم   (Yushimura)ويرى 
سلوك الموظفين في  داخل المؤسسة،  حيث ُيعبر عن الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع وظيفته 
التي يمارسها ويستشعر أهميتها، لذا فإنه  سيرتبط بها عاطفيًا وانفعاليًامعرفيًا وسلوكيًا في آن 

أثر بالعديد من المؤثرات منها: المستوى العاطفي والذي يتضح من خالل آثاره واحد. حيث سيت
اإليجابية على الفرد  نفسه مثل: السعادة  والرضا الوظيفي و الشعور بالراحة داخل العمل وتقدير 
الذات. والعكس صحيح أيضا عندما ينخفض مستوى االندماج  فيظهر األثر السلبي على 

 (.                                                   Akhtar& Singh, 2010: 6)  لق والضيق والكآبة واإلحساس باليأسمشاعر الفرد، مثل الق

قد قسم أنموذج متعدد األبعاد لالندماج  الوظيفي ومحدداته إلى ثالث  (yushimura)كما إن 
 فئاٍت رئيسيٍة 

بالفرد مثل )الخبرة الشخصية، ومركز المتغيرات الشخصية: وهي المتغيرات المرتبطة  -1
 السيطرة وغيرها(.

المتغيرات التنظيمية: وهي المتغيرات المرتبطة بالعمل مثل )نوع العمل، وخصائص  -2
 العمل، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والرضا الوظيفي وغيرها(. 

 المتغيرات غير التنظيمية: وهي المتغيرات خارج الظروف الشخصية والتنظيمية. -3

                                                    (Yushimura, 1996: 678  ) 
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 المحددات               

 : متغيرات الشخصية          

 االيمان بأخالقيات العمل 

      مركز التحكم الداخل 
     احترام الذات وقوه الحاجه للنمو 

 خصائص الوظيفة

 االستقالل الذاتي 

 تنوع مهارات والتحدي 

 التغذية العكسية 

 اهمية وتعقيد المهمة 

 متغيرات االشراف: المشاركة       

 ( 3)  رقم شكل العمل في غراق واالست التنظيمي وااللتزام الوظيفية العمل حياة جودة بين للعالقة األبعاد ثالثي نموذجأ

على اقتراح  عدة استراتيجيات لتعزيز االندماج الوظيفي في ضوء  Yushimura)وقد اعتمد )
 العوامل التي تؤثر عليه وهذه االستراتيجيات هي: 

 (the work itself)العمل نفسه  -1

االستراتيجية على الدوافع الذاتية نحو العمل . حيث توجد هنالك خصائص مطلوبة َتعتمد هذه 
 في الوظائف لحدوث الحافز للعمل:

يجب أن يتلقى األفراد مالحظات ذات مغزى حول أدائهم في العمل، وهذا يعني أنهم يجب -أ
مشاهدته بشكٍل أن يعملوا بشكٍل مثالٍي ومتكامل كعملية أو كخدمة جزء كبير منها يمكن 

 .كلي

يجب أن ينظر األفراد إلى الوظيفة كونها تتطلب منهم استخدام القدرات التي يّقيمونها من -ب
 أجل أداء الوظيفة بفعالية.

 عالقة متبادلة :

 االندماج بالعمل 

 االلتزام المهني 

 النتائج 

 سلوكيات ونتائج العمل

 المجهود 

 االداء 

 االتجاهات الوظيفية

  الرضا

 الوظيفي

  الرضا عن

 العمل

  االلتزام

 التنظيمي 
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يجب أن يشعر األفراد أن لديهم درجة عالية من ضبط النفس حول تحديد األهداف -ج
 الخاصة بهم وتحديد المسارات لتحقيق هذه األهداف.

 (The work environment)لعمل بيئة ا -2

تهتم هذه االستراتيجية بزيادة االندماج   الوظيفي من خالل بيئة العمل بشكل عام، وذلك    
بتطوير الثقافة التي تشجع المواقف اإليجابية في العمل، وتعزيز االهتمام واإلثارة في الوظائف 

الذين ُيمتعون أنفسهم ويتم دعمهم   التي يقوم بها األفراد والحد من اإلجهاد. إذ إن الموظفين
وتطويرهم، والذين يشعرون بالوفاء واالحترام في العمل سوف ُيقدمون أفضل الخدمات للمراجعين. 
والسبب وراء رغبة إدارة المؤسسة في إلهام الموظفين، هو كون استعداد الموظفين لتقديم الخدمات 

بالنسبة لهم .وتحتاج هذه االستراتيجية أيضا إلى نابعًا من شعورهم بالفخر لما تمثله هذه الوظيفة 
جوانب معينة من بيئة العمل وخصوصا االتصاالت مع اآلخرين من زمالء العمل وغيرهم، 
وتشجيعهم على المساهمة في األعمال التي تكون خارج حدود عملهم، وكذلك وتشجيعهم على 

ن لم يحتاجوا للعائد المادي.  االستمرار في العمل حتى وا 

 (Leadership)لقيادة ا -3

ينبغي لهذه االستراتيجية أن تركز على ما يجب على مدير المؤسسة القيام به كقائد من اجل   
أداء دوره الحيوي والمباشر في زيادة مستويات االندماج. وسيشمل هذا تنفيذ برمجيات التعلم التي 

لك ينبغي أن تشمل هذه تساعده على فهم كيفية عمله والمهارات التي يحتاج الستخدامها. لذ
االستراتيجية الخطوات المطلوبة لجعل أداء اإلدارة أكثر فعالية عبر التزام المدير بها وتطوير 

 المهارات التي يحتاجها. 

 (Opportunities for Personal Growth)فرص النمو الشخصي  -4

ن األمر الذي يشجع ال   تعلم هو إنه معترٌف به تستند هذه االستراتيجية إلى خلق ثقافة التعلم. وا 
من إدارة المؤسسة والموظفين عمومًا كعملية تنظيمية أساسية يلتزمون بها وينهمكون فيها 
ن ثقافة التعلم هي وسيلة النمو التي من شأنها أن تشجع الموظفين على االلتزام  باستمرار. وا 

تخويل وليس اإلشراف. بمجموعة من السلوكيات التقديرية اإليجابية، وتحوي الخصائص اآلتية: ال
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إدارة التعلم الذاتي وليس األوامر. بناء قدرات طويلة األجل وليس تصحيحات على المدى 
أن التعلم المستقل يحدث عندما يسعى األفراد بنشاط الكتساب  (Yushimura)القصير. ويعتقد 

في عملهم.  المعارف والمهارات التي تعزز أهداف المؤسسة لشعورهم أن عوامل الراحة متوافرة
وعلى وجه الخصوص ينبغي أن تحدد االستراتيجية الخطوات الالزمة لضمان حصول األفراد 
عطائهم التشجيع على التعلم والنمو في أدوارهم. وهذا يعتمد على درجة المرونة  على الفرصة وا 

ي، التي تتمتع بها الوظيفة. وينبغي لهذه االستراتيجية أن تشمل أيضًا فرص التطوير الوظيف
وكيف يمكن إعطاء األفراد التوجيه والدعم والتشجيع الذي يحتاجونه إذا ما أريد لهم تحقيق 
إمكاناتهم وتحقيق مستقبل مهني ناجح في المؤسسة مع تناغم مواهبهم وتطلعاتهم مما يحقق لهم 
سعادة وفرح في وظائفهم وبالتالي ينعكس على اندماجهم فيها. وتدرج هذه االستراتيجية كذلك 
اإلجراءات الالزمة التي من شأنها أعداد )الموظفين والموظفات( ألي مستوى من المسؤولية 
والقدرة على استخدام الوسائل المختلفة لمواجهة المشكالت التي تواجههم في وظائفهم، وعدم 
االستسالم بسهولة لضغوط العمل. مما ُيشِعرهم أنهم متحكمون بجوانب العمل لكي يسهم ذلك في 

مكاناتهم) بلورة  (.Yushimura,1996: 678-682قدراتهم وا 

 وقد أعتمد الباحث هذا األنموذج )أنموذج متعدد األبعاد لالندماج الوظيفي( لألسباب اآلتية: 

 ُيّعُد إطارًا متكاماًل لوصف االندماج الوظيفي. -1

( في إعداد مقياس االندماج 2017الطائي ذاته الذي اعتمدته دراسة ) االنموذج إنه -2
 الوظيفي والذي اعتمده الباحث للبحث الحالي.

 مفهوم الشخصية :

ن  وعلماء النفس في معرفه مفهوم الشخصية اإلنسانية يانشغل الكثير من  الفالسفة والمفكر       
وقْد حاولوا وضعها في تصنيفات معينة منذ القدم حيث اعتمدوا على تقسيم الشخصية إلى أنماط 

ق.م( على تنصيف الشخصية في نظريته  إلى أربعة  460-370)متعددة فقد قام  هيبوقراط
أنماط ، و هذه النظرية ًتعتبر من أولى النظريات في  تفسير أنماط الشخصية، حيث قام 
هيبوقراط بتقسيم الناس في ضوء أمزجتهم على أساس أّن ُهناك أربعة سوائل جسمية مختلفة تؤثر 

بعة أنماط أساسية وهذه التقسيمات قائمة على أساس في اربعة سوائل جسمية مختلفة تؤثر في ار 
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سيطرة أحد السوائل االربعة من خالل ربط الصفات النفسية والمزاجية بنوع السائل السائد وهذه 
         (.                                                2009:39أسعد، ابو)   االنماط هي ) الدموي ،البلغمي ، السوداوي ، الصفراوي (

حيث َتعد الشخصية من أكثر الظواهر النفسية تعقيدًا ولذلك تعددت وتباينت اغلب          
النظريات التي حاولت تفسيرها مما أدى إلى تعدد وتباين التعريفات حولها 

(. فالشخصية صفات تميز الشخص عن غيره، ويقال فالن ذو 101،ص1981)وصفي،
                                                  (.  475،ص1960وآخرون، أنيسان مستقل)شخصية قوية، ذو صفات متميزة وكي

فقد ذكر فروم بأن البشر كلهم متشابهون النهم يشتركون في الوضع االنساني وانقساماته         
ن  ن التنوع غير محدود في الشخصيات ففي ذاته صفة مميزة للوجود االنساني وا  الوجودية وا 

خصية هي كلية الخصائص النفسية الموروثة والمكتسبة و إن االختالف بين المزاج والمواهب الش
وكل الخصائص النفسية المعطاة في بنية الجسم وهذه االختالفات في الطبع تشكل المشكلة 

   (84: 2007فروم،)الحقيقة في فلسفة االخالق فهي معبرة عن الحد الذي نجح فيه الفرد في فن العيش

( احد مواضيع علم النفس Productive Personalityحيث تعد الشخصية المنتجة )       
الشخصية المهمة لعالقته الوثيقة ببناء الشخصية اإلنسانية القادرة على تحديد أهدافها بدقة فضال 

 (.p.238،1990،Donelsonعن قدرتها على االنجاز وتحمل المسؤولية )

 2.500( هي تعبير نفسي يعود تاريخ اإلشارة إليه إلى ما قبل Productionفاإلنتاجية )       
 (.p.397،1998،Wakefieldسنة )

عن أهمية العنصر البشري ودوره في رفع المستوى الفني لإلنتاج لشخصية المنتجة اوتعبر        
ما وفي البحث عن أسباب وأساليب تضمن رفع تنظيم العمل وفي تحسين األداء الوظيفي للفرد اين

 (.122،ص1977كان موقعه في العمل اإلنتاجي )روبان،

( إلى أن اإلنتاجية ظهرت أوال في كتابات أفالطون Wakefild،1998وأشار و كفيلد )        
(Plato والذي يعبر عنه باإلنجاب كناتج اتحاد الرجل والمرآة وتأتي بعالقة المحبة بالشخص )

األخر، وعلى وفق وجهة نظر أفالطون، فان جميع اإلفراد لديهم قابلية على اإلنتاجية الجسدية 
أو العقلية وينتظر اإللهام لوالدتها، وبصورة عامة فان اإلنتاجية تتولد من العالقة مع المحبوب 
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وتتمثل أيضا اإلنتاجية  في نظر أفالطون بالمشاركة  الذي ال يستطيع الفرد لوحده التعبير عنهاو 
الفعالة في المؤسسات االجتماعية واإلصالح االجتماعي وفهم القوانين التي تنظم المجتمع 

 (p.398،1998،Wakefildواإلسهام في تنمية الجيل القادم )

ي يصدر عن اإلنسان المتمتع بالصحة النفسية الجيدة، وهكذا فاإلنتاج الحقيقي هو ذاك الذ      
نجد أن مفهوم اإلنتاج قد اتسع نطاقه وتباين عند كثير من الناس، وهذا مايحدوا بنا إلى تناول 

 & Productive Personality( )Stewardموضوع "الشخصية المنتجة" )
Vandewater,1998,p.75.)                                                   

 أبرز النظريات التي فسرت الشخصية المنتجة :

 :  psychoanalysis theoryالتحليل النفسي   منظور-1

حيث تعد تلكَ النظرية  المحور االساس في عملية  االرشاد النفسي و العالج النفسي ألنها 
 (.19: 2012عربيات ،تنطلق من مفاهيم أساسية  نابعة من التحليل النفسي  )أبو أسعد 

 : Freud (1856-1939) سيجموند فرويد-أ  

(  Ego(، واالنا ) idفرويد الشخصية االنسانية  تتكون من ثالثة أنظمة : الهو )  ُعدّ        
(  و لكل   واحد من هذه االنظمة عمل ومفاهيمه العلمية وديناميته  (Super Egoواالنا االعلى 
، حيث انها  تتفاعل عن قرب مع بعضها ،لذا فان السلوك يكون عادة نتيجة  و ميكانزماته

 (.152: 1991التفاعل بين هذه االنظمة الثالثة )باترسون ،

(:وهو ذلك الجزء  من الجهاز النفسي الذي يحتوي على كل ما هو موروث وما موجود idالهو)
منذ الوالدة ، وما هو ثابت في تركيب البدن ،وهو يحتوي ايضًا على  الغرائز التي تنبعث من 
البدن ،كما يحتوي على  العمليات النفسية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن االنا وفيها جزء 

، فهو ال يراعي المنطق أو االخالق أو  Pleasure principleَيتبع الهو مبدأ اللذة فطري وقد 
 (.16: 1982الواقع ، والالشعور هو الكيفية الوحيدة التي تسود في الهو )فرويد ،

( : وهو نتيجة العالقات التي ًتكون قْد قامت بين االدراك الحواسي واألفعال العضلية Egoاالنا )
يتحكم بالحركاتِ االرادية ،ألن ُمهمتِه هي حفظ الذات ، فأنه يؤدي هذه المهمة فيما إن االنا سَ  اذ
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يتصل بالعالم الخارجي بتعلمه كيف يتعرف على التنبيهات ، وبتحاشيه تلك التنبيهات المفرطة 
في قوتها )بالهرب( وبتوصله اخيرًا الى تعديل ذلك العالم الخارجي على نحو موائم ولصالحهِ أما 

الداخل ،فهو سيتصدى لمواجهة الهو بإكسابه السيطرة على مطالب الدوافع الغريزية ،ويخضع في 
 (.9: 1986، فرويد)  والخارجاالنا في نشاطه العتبار التوترات الناجمة عن تنبيهات الداخل 

(: هو االثر الذي يبقى في النفِس من  بداية الطفولة الطويلة التي  (Super Egoاالنا االعلى 
حيث يكون خاضعّا ألوامرهما ونواهيهما                                                                         يهَش فيها الطفل معتمدّا على امه وابعا
 (.    17: 1982فرويد،)

أكد فرويد على أن االنتاجية أحد مؤشرات الشخصية السوية التي َستتطلب التوازن في العمل      
تلك المكونات ايّ مكونات الشخصية الثالثة ،)الهو واالنا  واالنا االعلى (بحيث إن الجهاز  بين

النفسي البد من  أن يكون متوازنًا حتى يكفل للفرد الطريقة السليمة للتعبير عن الطاقة  اللبيدية 
ع بين الهو لك الصراذوحتى يمكن ان  َتسير الحياة سيرَا منظمًا َسويَا بحيث يحاول )االنا (حل 

واالنا االعلى فيلجأ  األنا  إلى عملية تسوية ُتحاول ان  ترضي ولو جزئيًا_ كال الطرفين)الهو 
 (.                                                      61: 2005زهران،،االنا االعلى ( ، فإذا أخفق ظهرت أعراض  العصاب )

ن يقومون بإشباع  حاجاتهم بطرق مقبولة اجتماعيًا ويرى فرويد إن االشخاص المنتجي        
النهم يقومون بتكيف  أنفسهم حيث يبحثون عن التمسك بالقوانين والممنوعات االجتماعية ، النهم 
يكونون قادرين على الحب بطريقة جنسية مقبولة وعلى االنتاج والعمل في المجتمع أو البيئة 

راحل الجنسية النفسية في الطفولة ولْم يحصل لديهم عملية  المحلية ،وأنهم قْد  تجاوزوا  تلَك الم
في مرحلة جنسية، ويرى فرويد أن تلَك االشياء التي قْد َتحدث في  Fixation) (Theالتثبيت 

الماضي تسطيع التأثير في الحاضر ، فلو أن اللبيدو ، ُحرم من االشباع في مرحلة معينة أو 
على أنماط  بناءاً  ةغ،وَسًيعبر اللبيدو عن نفسه في حياتنا البال أكثر َسيتم تثبيته على مراحل معينة

 (.58-57: 1991آنجلر،أو سمات شخصية تعكس المستوى المبكر للنمو)

من مراحل  Regressionإلى التراجع إلى مرحلة سابقة  اً وهنا َسيجد اللبيدو نفسه مضطر      
النمو الجنسية ،وهنا  َستستثار وتبعث من جديد نمط من انماط السلوك الطفلي المرتبطة لمراحل 

 (.  394: 1995سابقة                                                           )فهمي ،
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مباشرًا مع   اً فانه َيعتقد أّن الشخص الُمنتج لديه خط  Jung (1875-1961)أما يونغ -ب
الالوعي يصعب إخضاعه لنمط معين )انبساطي  ،انطوائي ( وال يمكن  أن تقارب المنتج بعمله 
على نحو آلي، فكثيرًا ما يكون المنتج انبساطيًا في حياته وانطوائيًا في عمله، فأن تتبعنا العملية 

ي الالوعي وفي صياغتها تكمن في تنشيط الرموز األبدية للبشرية التي تهجع ف هااالنتاجية وجدنا
وتطويرها ، ويؤكد يونغ أّن كل من يتحدث عن الصور البدائية فانه  سيتحدث بالكثير من 
التعابير وسيفتتن بها كما يتضح لنا وفي نفس الوقت ، سيرتقي بالفكرة التي حاول أن يعبر عنها 

حول مصيرنا الشخصي إلى ليتم  نقلها من العالم العابر العرضي إلى نطاق األبدية الدائمة ، و ي
مصير البشرية ، وبهذا فانه  يستدعي فينا كل  القوى المفيدة الخيرة ،وذلك هو سر االنتاج الفعال 
، حيث ركز يونغ على فاعلية انتاجية للتخيل ، الذي يضعه في مقولة خاصة ،وذلك ألن التخيل 

الرئيسة التي ممكن ان  في رأيه ،قد ال يضع في مرتبة أدنى من الوظائف النفسية االخرى 
يتشارك فيها ،حيث يرفض الفكرة االعتيادية المألوفة والقائلة بأن اإلبداع اإلنتاجي يتحدد بالنمط 

 (.                                                           39-37: 1993، يونغالحدسي ) 

لشخصية المنتجة وجهة نظرها في ا (1952-1885قدمت ) كارين هورني   -ج     
باعتبارها الشخصية التي لْن  ُتصاب بالعصاب الن تصور الذات لدى الفرد المنتج هو  تصور 

إلى تحقيقها، حيث يقصد  ياً بمفهوم الذات المثالية ويكون ساع اً حقيقي واقًع ،ويكون لديه وعي
نه سيكون ُمتخياًل  بالذات المثالية هي  تلك الصورة المتكاملة التي يجب التوصل إليها، ، أَي أ

 (.Horny,1950:64-65وُمستعدًا لتطوير كل جوانب حياته وفقًا لمتطلبات الحياة     )

 (Humanistic Theoryالنظرية اإلنسانية )-2
يمثل االتجاه اإلنساني القوة الثالثة في علم النفس، بعد التحليل النفسي واالتجاه السلوكي،      

قامت على أساس احترام الطبيعة اإلنسانية والوثوق بها، ويؤكد كل من فكارًا حديثة نسبيًا أويمثل 
(، على أن اهتمام علم النفس يجب أن يوجه Maslow( وأبراهام ماسلو )Rogersكارل روجرز )

إلى المجال الظاهري للفرد، والتعامل معه )اآلن وهنا(، وركز على الناس األصحاء نفسيًا 
(IIen,2001,p.1-10.) 

سوية أن الشخص المحقق لذاته والذي يكون صورة للشخصية ال "Maslow"ماسلو ذكر      
تميز بعدد من السمات ترمز إلى عملية تحقيق القوى الكامنة الفطرية في ت، المحققة لذاتها

 اليكون لديه " أن الشخص الذي ال يستطيع تحقيق ذاته حتىMaslowالشخص، وفي رأي "
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معينة مثل: إشباع الحاجات الفسيولوجية، واألمن، واالنتماء، تاريخ غني بإشباع حاجات أساسية 
 واالعتراف، والتقدير.

ذا أشبعت هذه الحاجات إشباعا كافيًا، فانه يستطيع أن يوجه طاقاته لمهمة تحقيق        وا 
 (. p.12،1954،Maslowكاإلنتاج العلمي، أو العمل الفني، أو العمل التنظيمي ) -الذات

ن استطاعوا أن يكما يصفه "ماسلو" من عينة من أناس حقيقي -محقق لذاتهوالشخص ال       
 -يتصف بهذه الخصائص: -يحققوا ذواتهم في حياتهم العملية

 أن يتقبل ذاته واآلخرين والعالم الواقعي الطبيعي المحيط به. 1-
 أن له اتجاهًا واقعيًا. 2-
 أنه على قدر كبير من التلقائية. 3-
 المشاكل بدال من أن يتمركز حول ذاته. أنه يتمركز حول 4-
 أنه على قدر من االستقالل والحاجة إلى الخصوصية. 5-
 أنه يتصف باالستقالل الذاتي واالستقالل عن اآلخرين. 6-
 أن تقديره لألفراد واألشياء متجددة، دون نمطية جامدة. 7-
انفعالي عميق وليس شخاص قليلين يكن له الحب العميق ذات طابع أعالقاته حميمة مع  8-

 سطحيًا.
 اتجاهاته وقيمة ديمقراطية يغلب عليها السماحة والتقبل. 9-

 اليخلط بين الغاية والوسيلة. 10-
 يولع بالخلق واألشياء واالبتكار بدرجة كبيرة. 11-
 .ىيقاوم االمتثال للثقافة والخضوع له خضوعًا اعم 12-
 (.41-42،ص1985روح المرح لديه فلسفية وليس ذات طابع عدائي )مرسي، 13-
وهو مؤسس مدرسة اإلرشاد النفسي غير المباشر فقد حاول أن  Rogersإما روجرز       

يوضح الخصائص العامة لصاحب الشخصية السوية الذي تخلص من مشاكله ويسير في طريق 
 -اإلنتاجية في اآلتي:

تحًا ومتقباًل لخبراته مهما كان نوعها، ويسعى إلى إدراك مشاعره أن يكون الشخص منف 1-
 الداخلية أيا كانت. 

شيئًا جديدًا،  -يعيش بشكل وجودي، إي لديه قناعة ذاتية بان كل لحظة في الخبرة تعني 2-
 وهذا يعني أن الشخص لديه شعور داخلي بأنه يتحرك وينمو.
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قًا بها للوصول إلى السلوك األكثر إشباعا في يجد الشخص في تركيبه العضوي وسيلة موثو  3-
كل موقف واقعي، وهو يفعل ما يشعر بأنه الصواب في اللحظة العاجلة، وهو يعتمد على 

 (.13-14،ص1973التكوين الكلي التكامل لذاته لتوجيه سلوكه معتمدًا على خبراته )جيرارد،
 (and Patterns Traits Theory) واألنماط السمات ةنظري-3

سارت الدراسات في موضوع الشخصية باتجاهين رئيسين، تمحور األول حول وجهة نظر       
في الشخصية، في حين تمحور االتجاه الثاني حول وجهة نظر آيزنك في  Allportالبورت 

من وجهة نظر البورت وحدة بناء  Trait(. وتمثل السمة 45،ص2010الشخصية )أبو اسعد،
إلى نوعين،  السمات نفسي خاص بالفرد، وقد صنف البورتالشخصية وتمثل نظام عصبي 

والسمات الفردية، ويعد تطور الفردية وتمايزها بحيث تصبح دوافع  (المشتركة) السمات العامة
الفرد مستقلة وظيفيًا عن ظروفها األصلية مؤشرًا على الشخصية المنتجة، إذ أن الرضيع بعد أن 
حصل على األمن والمحبة من إالم بالدرجة األولى، تتحرر دوافعه تدريجيًا حتى تصل مايسميه 

ختياري المستقل(، ويتحول من كائن حي يبحث عن خفض التوتر البورت )الكفاح النفسي اال
 (.251،ص1983كثر نفسيًا )شلتز،أإلى كائن حي  البيولوجيةبسبب سيطرة القوى 

آيزنك وجهة نظره في الشخصية على مفهوم  ىفقد بن -إما االتجاه الثاني الذي يمثله آيزنك      
عامل عريض يتصف بالعمومية ويحدد بالتالي  النمط أو البعد، فالنمط المنتج حسب رأي آيزنك

 (.33،ص1995تفاعل الفرد مع مواقف البيئة )محمد،
 (positive psychology theory ) :  علم النفس االيجابي اتجاه-4 

ان علم النفس االيجابي فرع من فروع علم النفس الذي  ُيركز على َتحسين األداء النفسي 
اهتمَ علماء النفس بهذا الفرع كونه ْقد  َيبحث المحددات في الوظيفي العام لإلنسان. حيث 

السعادة البشرية  حيث ركز على العوامل التي  تمكن االنسان من العيش حياة ُمرضية ومشبعة 
يحقق فيها كل  طموحاته ويستطيع ان يوظف فيها قدراته إلى أقصى حد ليصل  إلى الرضا عن 

 (.12: 2010، حالوة أبوعامة )الذات وعن اآلخرين وعن العالم بصفة 

اما السعادة الحقيقية التي ممكن ان ُتكتسب عن طريق الفهم ،أو ما يمكن ان ُيسمى البصيرة 
(imslght حيث  ينبغي أن تنفذ هذه ) ( فأنَت ممكن ان  تحصل على ما ُتريد ، ألنك ) ترى

عالم النفس  ويرى  الرؤيا إلى عواطفك التي هي في الحقيقة  تكون القوة الدافعة لوجودك
أّن الشخصية المنتجة هي التي َيغلب عليها السمة اإلنسانية Seligman  )االيجابي  سيلجمان )

نتاجيه  في العمل وعلى الرغم مْن أنه من  التي تكون  األكثر أهمية في بناء كل  الموارد اإل
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سعيدًا و يجعله أكثر المستحيل التحقق مما إذا كان اإلشباع الوظيفي األعلى يجعل اإلنسان  
رضا عن عمله ،  فمن غير المثير للدهشة أن السعداء هم أكثر رضا عن عملهم بصورة 
ملحوظة وعن وظائفهم ممن هم أقل سعادة إال أن الكثير من األبحاث ُتشير الى ان  المزيد من 

 (. 14-13: 1996، غولدالسعادة يسبب بالفعل إنتاجية أكثر)

عدد من الموظفين وكان بقياس قدرة المشاعر االيجابية ل  فقد قامت أحدى الدراسات
التالية. وكانت  (  ، ومن ثم تابعت  كيفية أدائهم الوظيفي على مدار الثمانية اشهرٍ (272عددهم

النتيجة هي حصول الموظفين  السعداء على تقويم أفضل من جانب رؤسائهم ،وذو  رواتب 
أعلى. وفي دراسة  اخرى اجريت على نطاق اوسع على الشباب االسترالي وعلى مدار خمسة 
عشر عامًا، حيث  كان توقع  للتوظيف المربح والدخل مع السعادة أكثر احتمالية .وفي محاولة 
التحديد  فيما إذا كانت السعادة تأتي أواًل أم اإلنتاجية )وذلك عن طريق إحداث السعادة عن 
طريق التجارب ومن ثم دراسة األداء فيما بعد ، ظهر أن الناضجين واالطفال الذين تم وضعهم 
في حاالت طيبة اختاروا أهدافًا أعلى ، وكان أداؤهم أفضل ،واستمروا لوقٍت أطول في مهاِم 

 (.40: 2006عملية(     )سيلجمان ،ال

 في الشخصية المنتجة  : Frommنظرية فروم  

 اً النفس إريك فروم مْن منعطف فرويد للتحليل النفسي، فإن ُه قد شق  طريقًا مميز  جاء عالم   
في التحليل النفسي ، وقد كان من الُمحدثين وخاصًا به الحقًا قْد ميزُه كواحٍد من أعظم اُلعلماء 

ثرهم غزارٍة في النتاج  المعرفي والعقلي كمًا ونوعًا وايضا في ُمختلف ُمقتربات علم النفس مْن أك
وقْد اتبع اريك فروم  (91،2009تماع والسياسة   )نظمي، األدِب والفن  والتاريخ وعلم االج

بساطة المنهج العلمي والتاريخي والتحليل الماركسي للرأسمالية الذي َركَز في منهجِه على 
الجانب االجتماعي  نالشروط الرئيسية للحياة البشرية، الذي كان َيتضمن دراسة حياة االنسان م

واالقتصادي دراسة واقعية وايضا  دراسة تأثير الطريقة لحياة االنسان الفعلية على تكوين افكاره 
نتج بها البشر ومشاعره  ، حتى انه في المنهج التاريخي الذي كان َيعتمد على الطريقة التي يَ 

إعادة َخلقها ،حيث إن طبيعة  جبوسائل بقائهم ، وعلى الوسائِل الفعلية التي َيكَتشفونها التي ي
الطبيعة  فتعد (27-26: 1998، فروماالفراد َتعتمد على الشروط المادية التي تحدد إنتاجهم )
طبيعته البشرية أيضًا  االنسان قْد خلق دالبشرية لإلنسان ليست هي نتاجًا حضاريًا فقط، بل ُيع
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وكيف تشكلت طاقاته  في أشكال خاصة لَتصبح بدورها قوى فاعلة ،ومولدة للعملية االجتماعية 
-34: 2005حماد،،ألنه لْم َيصنعُه التاريخ فحسب ،الن التاريخ هو بذاته ُصنع من االنسان )

 ضحٍة بالفكر الديني،حيث كان ُمعظم مؤلفات "فروم" ال تخلو هي االخرى  من تأثيراٍت وا ،(35

وأيضًا عن الحِب والحريِة حتى انه  استطاع ان يصوغ  اغلب مفاهيمه ومصطلحاته بل   
نظرياته النفسية الُمشبعة برؤاه الفلسفية وأمنياته اإلصالحية، لكن ضمن المنظوٍر السيكولوجي 

تاحة لتغييره. حتى انَه حيث  َجمع بين العوامل االجتماعية للواقع البشري مع العوامل الفردية المُ 
جعل  فروم يدعوا  الى ُمجتمع عاقل قْد حدد  مواصفاته بالحِب القائم  ما بين أفراده والتماسِك 
والشعور باألخوة وذلَك التوجه الُمنتج الخالي من كل اشكال  االغتراب و مشاعر الُعزلة بل 

المجتمع فأن فروم ال يؤيد  ولتحقيق هذا (79 ،1988 صالح،واالنطواء على الذات ايضًا    )
كان فروم  يدعو الى االصالح فالعنف الثوري ،  ألنه  أكثر اعتدااًل 

حيث اقترح اسمًا لذلك   (117 ،1988 صالح،وسائل االنتاج  )(Humanizationأنسنهب)
ال يمكن ان ينكُر فروم وجود تلك الغرائز وال يمكن و الُمجتمع  باالشتراكية االنسانية الجماعية. 

انكار تلك  المناطق العقلية الالشعورية التي تعمل على تحريك  تلك الغرائز الن لكل انسان  
يسمو على تلك لكن ممكن ان  (177-176 ،1978ولندزي، هولطبيعة  جوهرية  فطرية      )

 ُيحلمكن ان  ي الذيالطبيعة الفطرية ، وبذلك كان إلزاما عليه أن يجد مبادئ للعمل وللقرار 
مؤلفاته  الفكر   من حيث كرر في الكثير  (76 ، 1972 ، فروم)  محل  مبادئ الغريزة   

بالوحدة والعزلة، ألن ُه  انفصل عن  سالرئيسة  التي كان يحملها وهي أن  األنسان ممكن ان يح
 (.173: 1978ولندزي، هولالطبيعة وانفصل عن بقية البشر                           )

بالعالم الخارجي بطريقتين: الطريقة األولى ُتسمى عملية االستيعاب: ويقصد  االنسان لقد يتص
: هي عملية المشاركة االجتماعية اوأن يصل ةة الثانيقبها اكتساب االشياء واستيعابها أما الطري

من االتصال المفتوح ،وليَس كما هو عند الحيوانات  يعدان نفسه بالناس )وبذاته( وكال الشكلين
خذها من مصدر ،محددًا غريزيًا ،الن االنسان َيستطيع  اكتساب كل األشياء  التي يتقبلها أو يأ

مجهوده ولكن عليه أن يكتسبها ويستوعبها بطريقة معينة لكي يستطيع ان  ب خارجي أو بإنتاجها 
أن يعيش وحيدا داخل المجتمع وغير متصل باآلخرين يشبع حاجته كذلك ال يستطيع االنسان 
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فعليه أن يرتبط باآلخرين من أجل الدفاع او العمل واإلنتاج وحتى اإلشباع الجنسي واللعب وتربية 
 ( Fromm,1967:90الصغار ونقل المعرفة والممتلكات المادية )

تقدم ،حيث تكون بين فحياة االنسان ُيحددها الخيار ال يمكن الهرب  منه بين النكوص وال ،
العودة إلى الوجود الحيواني  او الوصول إلى الوجود االنساني ،حيث أية خطوة نحو العودة 
َستكون  مؤلمة ،تفضي إلى المعاناة والمرض الذهني او إلى الموت فكل هذه الشهوات االنسانية 

،فأشد عواطفه  سيحددها هذا التقاطب وممكن ان ُتحل مشكلته إذا تم إشباع حاجته الغريزية
وحاجاته ليست هي تلك  المترسخة في جسده ،بل تلَك المترسخة في الخصوصية الشديدة لوجوده 

الحاجات االنسانية هي موضوعية خالصة وحتى  ه(. حيث إن هذ133: 2009االنساني )فروم ،
 ل مراحلمن تلك الشخصية االنسانية خال اً تلك الرغبات لم يخلقها المجتمع بل اصبحت جزء

لذلك كان  من الواجب إشباع تلَك الحاجات  بشرط  (،Fromm,1955:14)التطور واالرتقاء 
كل  تستغل  وأنان  يكون  الهدف من تلك الحياة ذات مغزى ولكي تنمو كينونة المرء الداخلية 

 (.318: 2010)آلن ، مواهبه  على أكمل استغالل

من الطباع االجتماعية ، وهذه األنماط فقد قسم  اريك فروم الشخصية إلى ستِة أنماط      
َستعبر عن نفسها من خالل الطريقة التي ممكن ان  يتصل بها األفراد مع األشياء أو مع الناس 

 (، وهذه االنماط هي :331: 2010ومع أنفسهم )آلن ،

 (:Reseptive Personalityنمط الشخصية التلقائية ) -1

في الخارج حيث يعتقد أّن السبيل الوحيد إلى  يهيرى  أصحاب هذا النمط أن مصادر كل خير 
الحصول على ما يريد ) مادة ،أم عاطفة أم حبًا أم معرفة ، أم لذة (سيتلقفه من اآلخرين ، 

سيغلب على هؤالء الناس أنهم باعتبارهم غير مميزين في مواضع حبهم النهم سيقعون في حب و 
اسية تجاه أي انسحاب ممكن ان  أي شخص سيمنحهم الحب ،وهم  سيكونون  مفرطو الحس

يالقونه من الشخص الذي يحبونه ،ويوجههم ذاته في التفكير على  أن يستقبلوا االفكار وال يعملوا 
على إنتاجها ،فإن كانوا متدينين فَسيتوقعون كل شيء من اهلل ال من نشاطهم ،وان  لْم يكونوا 

هم سيحتاجون االخرين ليشعروا باألمن  ُمتدينين فإن عالقتهم باألشخاص والمؤسسات هي ذاتها ف
لذا  عليهم أن يكونوا موالين  لكثير من الناس الن في العالقات الشخصية يطلبون النصيحة  في 
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اتخاذ قرار يخص الشخص نفسه الذي يستشيرونه  وممكن ان ُيصيبهم القلق عندما يهدد مصدر 
 (.95-94: 2007)فروم ،عدة اآلخرين اعتمادهم  وسيكون لديهم دفء في المشاعر والرغبة في مسا

 : Exploitative Personalityنمط الشخصية االستغاللية   -2

َيمتد هذا فأصحاب نمط الشخصية االستغاللية أن مصادر كل خير هو في الخارج    يرى  
سيميلون إلى ان يخططوا ويسرقوا فففي مجال الحب والعاطفة  كلها التوجه الى  المجاالت

فهم  ال يقعون بهوى شخص غير  ما يمكن سلبه ، باالنجذاِب إلى الناس الذين يستطيعون سلبهم 
يرادها بصيغ  مرتبط ، اما في التفكير سيميل هؤالء إلى سرقة أفكار الناس بداًل من إنتاجها وا 

ث يتميز هذا النمط بسوء الظن سيقومون باستغالل أي شخص يمكن االستفادة منه  حيفمختلفة 
رضيهم غالء االشياء التي يسلبوها من اآلخرين فهم َسيميلون إلى يُ والحسد والغيرة ،وبما أنه ال 

لى بخس ما يمتلكونه   ((. Schutz1970:184المبالغة فيما يمتلكه اآلخرون وا 

 :Coarding Personalityنمط الشخصية االدخارية  -3

جعل الناس ضعيفي االعتقاد او االيمان بأي شيء جديد يمكن أن  لذي اهذا التوجه هو  ُيعد  
يقوم أمنهم على اإلدخال والتوفير في حين سيعتقدون أّن و يحصلوا عليه من العالم الخارجي 

االنفاق هو تهديد لذلك فقد  أحاطوا أنفسهم بجدار وقائي وأن يحصلون على ما يستطيعون جلبه 
هم شحيحون في الماِل واالشياء المادية واألفكار ،أما في و ،حتى ويتركون أقل ما يمكن تركُه 

الحصول عليه بامتالك المحبوب وهم يتظاهرون في الوفاء  حاولواالحب بل  واالحِب فهم لن يمنح
للماضي وللناِس وللذكريات حتى انهم يتصنعون التشبث  في األحاسيس والتجارب الفائتة، النهم 

 ديتميز هذا النمط بضبط المواع،مون في التفكير اإلنتاجي يعرفون كل شيء ولكنهم عقي
الوسواسي ،وهو شكل من اشكال المحاولة والسيطرة على العالم الخارجي ، واسمى قيمتين في  
ن رفع الكلفة في عالقتهم مع اآلخرين إنما هو تهديد ،ويعني لهم االمن  النمط النظام واالمن ،وا 

   (Fromm,1967:97-99أو استبعاد الشخص أو امتالكه 
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 : Marketing Personalityنمط الشخصية التسويقية -4

  Personality marketأخذ هذا التوجه ينمو بسرعة عند ظهور ))سوق الشخصية ((     
أخذ يظهر في هذا  السوق عند كل فيظهر هذا النمط بوصفه توجها في العصر الحديث 

  النهم مدراء التنفيذ التجاري واألطباء  والمحامين والفنانينالموظفين والكتاب والباعة بل حتى عند 
َيعتمدون في نجاحهم المادي على قبولهم الشخصي من الذين يحتاجون إلى خدماتهم أو الذين 

أن تكون لديه البراعة والمؤهالت الالزمة بل يستخدمونهم فهو  ليَس كافيًا ان يحقق المرء النجاح 
ب  قدرته هي من  تجعل شخصيته مقبولة في التنافس مع اآلخرين داء مهمة ُمعينة لكن حسأل

ألنها  ستشكل موقف المرء من ذاته فمادام االنسان قْد يرى في خبرته أنه البائع في سوق 
الشخصية والسلعة التي تُباع في سوق الشخصية هي خبرته  بشرط اعتمد احترامه لذاته على 

ذا كان عكس ذلك فهو عديم  ةناجحًا فهو ذا قيمشروط خارج عن  نطاق سيطرته ،فإذا كان  وا 
القيمة الن احساس الفرد باألمن مرتبط فيما يؤسسه من نجاح في سوق التنافس مع أوضاع 
دائمة التبدل ،لذلك فإن أصحاب هذا النمط يكونون مدفوعين للنجاح بال هوادة وأي انتكاسة تكون 

    العجز وفقدان األمن والدونية أحاسيسهموالنتيجة هي  ملذاته متهديدًا شديدًا الحترامه

                                                                                            (Adler,2009:56.) 

 (:Necrophilia Personalityنمط الشخصية النكروفيلية ) -5

أنه االنجذاب العاطفي  إلى كل ما هو ميت ،ومتعفن ، وسقيم  حسب ما تم وصفه بعلم الطباع، 
فهو الشغف بتحول كل ما هو حّي إلى شيء غير حي وايضا االهتمام الخالص بما هو 
ميكانيكي، والنكروفيليا  قْد تأخذ شكلين: االول  يميل إلى العالقات الجنسية مع الموتى .أما 

بأعمال ذات طابع خاص بالتدمير   شغوفاي فأنه غير مشوب بالجنس ألنه يكون الشكل الثان
كثيرا ما سيكون هذا الدافع قْد ظهر في الطفولِة وفي بعض االحيان ال يسفر عنه إاّل في سنين 
ن التدميرية النكروفيلية هي عملية  تفكيك البنى الحية، حيث تجد الرغبة في تفكيِك ما  الحقة وا 

عن الرغبة في تقطيع األجساد ويمكن أن نجد هذا النمط عند بعض الناس  ربيهو حي أو تع
الهياكل العظمية وتشريح الجثث ويميل ب الطب واألطباء فهم لديهم انجذاب خصوصًا طلبة كلية

اصحاب  هذا النمط إلى استخدام القوة والعنف في حل المشكلة ،والشخص النكروفيلي قْد  يشعر 
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دث عن المرض أو االحداث الحزينة األخرى كالموت ،ويكون لديه اهتمام باالنتعاش عندما يتح
 بإعالنات الوفاة  وهو يرغب دائمًا بالذهاب إلى قاعات التعزية والمقابر     

                                                               (Fromm,1978:92-95 .) 

 ( :Productive Personality)نمط الشخصية المنتجة  -6

تشمل كل فاشاَر ُمصطلح الشخصية المنتجة إلى طرق االتصال في كل مجاالت الخبرة البشرية 
استجابات المرء العقلية واالنفعالية والحسية لآلخرين ،ولنفسه ولألشياء فاإلنتاجية تكون قدرة المرء 

وعالوة على ذلك ،أنه على استخدام ُكل  امكانياته ويقصد ضمنًا أنه يجب أن يستخدم قدراته 
يهتدي بالعقل ،اذا كان  ال يستطيع االستفادة من قدراته إاّل إذا عرف ماهي وكيف يستخدمها 

تعني االنتاجية أنه ُيخبر نفسه بوصفه تجسيدًا لقدراته وبوصفه  وومن أجل ماذا يستخدمها ،
 سلخة عنه  الفاعل وأنه استشعر بأنه ُمتحد مع قدراتِه و في الوقت نفسه ُمتقنة ومن

                                                        (Brandt&Zlotnick ,1988:68.) 

ممكن يكون الفنان  ألنهفاإلنتاجية َسَترتبط  باإلبداع وقْد يكون اهم تمثيل لها االبداع الفني 
ن  الحقيقي هو بالفعل من َسُيمثل االنتاجية بالصورة التي تكون األكثر إقناعًا ولكن ليس كل ،وا 
الشخص يمكن أن ُيجرب ويرى ويستشعر ويفكر إنتاجيًا من دون أن تكون لديه موهبة لإلبداع 
وهذا شيء  سيكون مرئي وقابل لإليصال ،فكل إنسان قادر على االنتاجية ، بشرط ان ال يكون 

 (.                                                                      74: 2015، الكنانيوقًا عقليًا أو انفعاليا  ) مع

وممكن ان تتصل الشخصية المنتجةبالعالم الخارجي، باستخدام القدرات على نحو إنتاجي  
 بطريقتين  هما :

 :اواًل: طريقة إعادة اإلنتاج 

فهم الوجود الفعلي بالطريقة التي َسيقوم بها الفيلم بتسجيل األشياء المصورة    تكون  قائمة على
 )سيكون إدراك إعادة اإلنتاج قائم على  المشاركة الفاعلة من الذهن( . 

 :ثانيًا:  الطريقة التوليدية 
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عادة خلقها من خالل  النشاط تقوم هذه الطريقة على تصور  المادة الجديدة ومن ثم بعثها حية وا 
العضوي لقدرات المرء العقلية واالنفعالية. حيث نفهم من تلك العملية  أن كل مرء يستجيب بكال 
الطريقتين فإن الوزن الخاص لكل تجربة يختلف اختالفًا كبيرًا ، وفي بعض األحيان  قدْ تكون 

يها طريقة إحدى الطريقتين ضامرة ، وتقدم فيما يتم توضيحه هذه األحوال القصوى التي تكون ف
 (                                                                  Schutz,1970:185-186إعادة االنتاج أو الطريقة التوليدية غائبة لفهم كال الطريقتين )

االمكان ان  يكون فبسيكون الضمور النسبي للقدرة التوليدية متكرر الحدوث في ثقافتنا ، 
على إقحام إدراكه الحسي بالحياة  اً بيان االشياء كما هي ولكنه يكون قاصر  الشخص قادرًا على

من الداخل ،))الواقعي التام (( فهو سيرى التفصيالت ولكن ليس الكل وايضًا ليس كل الواقع 
عنده  فما موجود لديه غير ما تم جمعه في صور مادية ،وقد يكون هذا الشخص لديه مخيلة 

د يكون  الشخص الذي فقد القدرة على إدراك الوجود الفعلي شخص حسابية ،ومن جهة أخرى ق
به ،فسيعيش في عالمهِ وعوامل الواقع  لداخلي الذي يبدو له بأن له ثقة ذهاني يبني عالم واقعه ا

العامة كما سيعقلها كل الناس غير الحقيقة بالنسبة إليه وعندما يرى الشخص أشياء غير موجودة 
يله  َسيفسر الحوادث على أساس أحاسيسه من دون الرجوع إلى ما قد وهلوسات هي من نتاج تخ

 .                                     Martin&Bobgan,1997:183-185)يجري في الواقع  )

ولن يرى الشخص الواقعي إال المالمح السطحية لألشياء ،ألنه سيرى العالم الظاهري ، وفي     
توغرافيًا في ذهنه ،وقْد يستطيع التعامل مع العالم باحتيال فهو يتعامل مقدوره ان ُيعيد  إنتاجه فو 

مع العالم والناس كما يظهرون في هذه الصورة والشخص المجنون سيكون عاجز عن رؤية الواقع 
كما هو ، فهو لن ُيدرك الواقع إاّل بوصفِه رمزًا وانعكاسًا لعالمه الداخلي ،وكالهما مريض ، 

يفقد صلته بالواقع ولن يستطيع تأدية وظيفته االجتماعية ،والمرض الواقعي فالمريض الذهاني س
ن رؤيته للواقع ستكون   سيفتقر بوصفه إنسانًا في حين أنه ليَس عاجزًا عن أدائه االجتماعي ،وا 
ُمنحرفة ألنه سيفتقر إلى العمق والمنظور به أن يخطأ عندما يستلزم األمر وتكون لديه معالجة 

معطاة مباشرة واألهداف قصيرة المدى ، ويبدو أن الواقعية هي النقيض للجنون المعلومات ال
ولكنها ليست سوى تتمه ،والنقيض الحقيقي للواقعية والجنون هي االنتاجية ألنها طريقة االتصال 
بالعالم ،ومن الصحيح أن إنتاجية االنسان تتنج األشياء المادية واألعمال واألنظمة الفكرية ،ولكن 

 (.   122: 2007، فروماألهم فيها اإلنسان نفسه     )  الشيء
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 مكونات الشخصية المنتجة :

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

َملكة إنسانية حقيقة تناقض االفكار القائلة ))بأن االنسان كسول في طبيعته اإلنتاجية تكون 
ويجب أن يرغم على أن يكون نشيطًا ((فيبدو الثقافة والتطور الحضاري َقَدَم دلياًل على العكس 
تمامًا من تلك االفكار  فقد رأينا اإلنسان المعاصر في القرون  القليلة الماضية قْد استحوذت 

العمل  والحاجة إلى النشاط الُمستمر رغم ان الكسل والنشاط اإللزامي ليسا ُمتضادين  عليه فكرة
ّنما هما عارضان الضطراب األداء الصحيح لإلنسان ،فكثيرًا ما نجد الشخص العصابي يكون  وا 

يكون النشاط اإلنتاجي  قد ادى  إما إلى عدم فقْد عجز عن االستمتاع بهدوء البال والراحة 
ما إلى اإلفراط في النشاط .ولن َيكون القسر أو الجوع شرط النشاط اإلنتاجي فالحرية النشاط ،و  ا 

واألمن وتنظيم المجتمع الذي  َسيمكن االنسان من العمل والتعبير عن قدراته هي من اهم 
العوامل المعبرة عن نزعة االنسان الطبيعية إلى االستفادة من كل قدراته. حيث َيتميز النشاط 

 (                                                                Fromm,1967:138بالتبدل المتعاقب بانتظام في النشاط والراحة     ) االنتاجي

أو متعة ، وقد  اً فالعمل والنشاط اإلنتاجي له معنى غير المفهوم التقليدي كأن يكون واجب    
ممكن من الاجل الكسب المادي لتلبية بعض االحتياجات االستهالكية ألنها هي التي من يكون  

ان تدفع االنسان إلى العمل إلى ساعات طويلة واالحساس بثمرة ما يقوم به من العمل يشكل لديه 
فهم لمعنى الوجود في  هذه الحياة، فلو إن   الشخص قْد َحصل على مرتب ضعف مرتبه بأربع 

قليلة  في اليوم ،فماذا ستكون النتيجة ؟ ،فأي كارثة َستقع وكم من  لمددعمل مرات، مقابل 
االنهيارات العصبية واالمراض النفسية َستظهر لدى الناس النهم لن َيعرفوا بالمطلق ماذا سيفعلون 
بحياتهم وبوقتهم و سيصبحون مهووسين  بالشراء وسيغيرون سيارتهم مرتين في العام  حتى أنهم  

 إحباطًا عميقًا ،الن حيازة كل هذه األشياء  ستجعل حياتهم بال معنى  سيعيشون

 (،                                                                           56: 2013)فروم ،                                                               

نتاجييه منها النشاط الذي يحرضه القلق ،وعلى الرغم من وتوجد ُهنالك أنماط من النشاط غير إ
أن كثيرًا ما يمتزج به ،ولكن المقصود به وهو النمط القائم على الخضوع للسلطة أو  االتكال 
عليها، فالشخص نشيط ألن تلك السلطة ُتريده أن يكون نشيطًا ،وهذا النوع موجود في الشخص 
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باسم أعلى من ذاته فهو يعمل بالماضي أو الواجب ولن  التسلطي ،والنشاط يعني له بأن َسيعمل
يعمل باسمه ، ومن أقوى مصادر النشاط الغير إنتاجي هو األهواء العقلية ،فالشخص الذي 

وعلى على ان يعمل  اً يدفعه البخل  والحسد والغيرة وكل أشكال الجشع األخرى سيكون  مرغم
نه نشيط ولكن ليس  يًا للعقل بوصفه إنساناً الرغم من ذلك فأن عمله سيكون  ليس حرًا وُمناف ،وا 

 (،118-116: 2007)فروم ، إنتاجياً 

واالنسان ممكن ان  يتوحد في عمل النشاط اإلنتاجي، ففي أي نوع من العمل اإلنتاجي يوحد 
ُهنالك الشخص المنتج مع خامته التي تمثل العالم خارج نفسه ، سواء كانت  تلك الخامة المواد 

 (.26: 2000مادية أو بشرية    )فروم ، االولية  او

 (:  listening  Productive)اإلصغاء اإلنتاجي     -2

يقصد باإلصغاء االنتاجي   قدرة المرء على االصغاء  لنفسه ويفهمها وهي المستلزم األول ليكون 
إذا (،الن الناس ال يتعلمون شيئًا إاّل 140: 2007الفرد قادر على االصغاء لآلخرين )فروم ،

شعروا بأهميته ويكون له تأثيره في حياتهم ،بحيث  ممكن ان يصبحوا كيانًا شديد الخصوصية 
،وليس هنالَك شخص آخر يشبه شخص آخر بالضبط ،فهو بهذا المعنى سيكون مفهوم الفردية 
،من خالل التطور لعملية النمو لديه التي يكمن صيرورتها عندما  يكون االنسان حرًا بنفسه 

ضع ألي سيطرة  كسيطرة والديه أو اآلخرين ويكون قادر على امتالك الحق في تقرير وغير خا
مصيره وان ال يعتريه الخوف بسبب امتالكه الحرية في اتخاذ القرار ال من حيث الخوف أو 
تحدي سلطة الوالدين أو اآلخرين ، بل ألجل تأكيد ذاته من خالل اإلصغاء لها واآلخرين مع 

 (.80-78: 2000فروم ،امتالك الحرية   )

 :Productive thinking)التفكير اإلنتاجي   ) -3

يكون المفكر في هذا النوع قْد حرض اهتمامه بالموضوع  فيتأثر به وقْد يتمكن منه رد فعل   
عليه  فالتفكير اإلنتاجي يتميز بالموضوعية واالحترام الذي يكنه الُمفكر لموضعه و بقدرته على 

جد وفقًا لطبيعته على أن ذلَك صحيح فيما يتعلق بكل مفاهيم الخير فهو قد  رؤية الشيء كما يو 
يشكل مشكلة خاصة بالنسبة إلى الطبيعة البشرية حيث  البد من اإلشارة إلى الموضوعية 
ن الموضوعية قْد ال تقتضي مجرد رؤية الشيء  بوصفها العنصر األهم في التفكير االنتاجي وا 
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نفسه كما يكون ، أّي أن ُيدرك المجموعة التي يجد المرء نفسه فيها كما هو، بل أن يرى المرء 
بوصفه مالحظًا متصاًل بموضوع مالحظته، فالتفكير اإلنتاجي تحدَده طبيعة الذات التي تربط 
نفسها بموضعها في عملية التفكير وهذا التحديد َسُيشكل الموضوعية، خالفًا للذاتية الزائفة التي ال 

ضوع على التفكير فَستنحدر بذلك إلى التحامل والتفكير الرغبى  واألخيولة يسيطر فيها المو 
فالموضوعية ال تعني التجرد بل إنها تعني االحترام أَي القدرة على ان  ال ُيحرف المرء ويزور 

ن األشياء واألشخاص ونفسه او تحريف تفكيره للوصول إلى النتائج المرجوة ،  االنتاجي التفكير وا 
ن.  المالحظ مصلحة  تحَرضه كله  تحرفها ولكن األفكار، تحرف ال هي حيث من المصلحة وا 
 المالحظة قيد الذي الشيء طبيعة اكتشاف مع الحقيقة مع المتنافية تلك
(Fromm,1967:137)، االرتقاء إلى تقودنا التي هي الوجود فن في أهمية الخطوات أكثر إن 

 لرفع كفاءتنا من تحسن لما بعقلنا، يتعلق فيما ،وذلك والموضوعي والنقدي التساؤلي بتفكيرنا

مستوى إدراكنا. ومبدئيًا فإن هذه الفكرة ليست مسألة متعلقة بالذكاء والتعلم أو العمر ، إنها تتعلق 
بالشخصية ،وبما يحققه الفرد من استقالل شخصي من القوى الغير عقالنية ومن كافة االلهة 

 (.79: 2011التي يمجدها         )فروم ،

 :Ego integrityتكامل االنا )الذات(  -4

الذات ستكون  مرتبطة بالتفكير ومتأثرة ،وقد ال يختبر الموضوع على أنه شيء ميت ومنفصل 
عن نفس المرء وحياته في حين سيفكر المرء في الشيء بطريقة المنعزل ذاتيًا  فقط بل على 

، فكلما كانت هذه الصلة أشد صميميه اصبح  بموضوعتيهاالعكس ،فإن الذات شديدة االهتمام 
التفكير ُمثمرًا على نحو أفضل وهذه العالقة بين الذات وموضوعتها في نفسها التي تنشط تفكيره 
في المقام األول .اما بالنسبة للذات فإن شخصية من الشخصيات أو أية ظاهرة تصبح موضوع 

ر من وجهة نظر الحياة الفردية أو من وجه التفكير ألنها موضوع اهتمام ووثيقة الصلة بالتفكي
 (.136: 2007نظر الوجود البشري        )فروم ،

 :Enjoy workingاالستمتاع في العمل  -5

لم يستفاد اإلنسان من  اآلخرين ،فإن عليه العمل أي يكون شعاره  نعمل كي نعيش .ومهما 
اج ذاته  قْد يرتفع فوق المملكة كانت طريقته في العمل بدائية وبسيطة فأنه بحكم واقع االنت
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الحيوانية ؟ ومن الصواب أنه قد عرف بأنه ))الحيوان المنتج(( ولكن العمل ال يقتصر على أنه 
ضرورة ال مناص لإلنسان منها .فالعمل هو محوره من الطبيعة  التي هي خارج نفسه وتحويلها ، 

ا ،وهو َسينمي قدراته على التعاون فإنه يسبك نفسه ويحولها و يخرج من الطبيعة بالسيطرة عليه
والعمل ويكون إحساسه بالجمال فهو ينفصل عن الطبيعة وعن وحدته األصلية معها لكنه في 
الوقت ذاته يوجد نفسه معها من جديد بوصفُه سيدها وبانيها .وكلما نما عمله ستنمو فرديته 

 (.Fromm,1955:294،وهكذا ستزيد من براعته االبداعية       )

ن الفرد سيشعر بالسعادة واالعتزاز لما يقوم به من أعمال وسيحرص على االحتفاظ بها وحينها  وا 
سيجد المتعة أثناء القيام بذلك. فالمثابرة على االستمرارية في االداء بروح عالية وتحمل مسؤولية 

شاعة التفاؤل والشعور باالنتماء للعمل .فهو سيجد نفسه من خالل ما  ما يقوم به من أعمال ،وا 
 (.  Fromm,1976:66يقوم به   )

 :the enjoyment in beauty)التمتع الجمالي  ) -6

اعتبر اريك فروم ان الفن هو نشاط عالجي مفيد ،فمن خالل الرسم والموسيقى وتشكيل الطين 
يستطيع المرء أن ُيعبر عن مشاعره التي ال يستطيع أن يعبر عنها بطرائق أخرى. وجوهر الفن 

عبير عن الحاالت النفسية .حيث هو تعبير عن شكل الشيء الجميل ،فالفن سمو، وارتقاء هو الت
 (.Fromm,1955:210باألشياء ،وتعبير حيوي عن المباهج واالم الحياة اليومية )

فان اللوحة الزيتية التقليدية مثاًل من إعادة رسم الصورة  تشابه الشخص بطريقة فوتوغرافية على 
لشخص يمكن أن يجرب ويرى ويشعر ويفكر إنتاجيًا من دون أن تكون  لديه اللوحة ،غير أن ا

 (. 116: 2007الموهبة ألبداع شيء مرئي وقابل لإليصال       )فروم،

 (:     (the production Loveالحب االنتاجي  -7

ال توجد كلمة أكثر غموضًا وتشويشًا من كلمة ))حب(( وهي  قدْ تستخدمً  للداللِة على كل 
شعور قد يبدأ من التعاطف الخفيف إلى ان يصل الى الشعور بالحميمة ، ويعتقد الناس أنهم 
َيحبون إذا وقعوا في هوى شخص ما .و قْد َيدعون اتكاليتهم حبًا كذلك ويعتقدون أنه ليس هناك 
أسهل من أن يحبوا  ويعتبرون إن الصعوبة ال تكمن إاّل في العثور على الهدف المناسب ،ويكون 
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خفاقهم في العثور على السعادة في الحب ناشئ عن حظهم العاثر في إيجاد الشريك المالئم إ
ولكن على النقيض من هذا التفكير المشوش والرغبي ،فإن الحب شديد الخصوصية وقد يمتلك 
كل انسان القدرة على أن يحب لكن تحقيقه سيكون من أصعب االنجازات ،حيث ان للحب 

نتاجية ولذلك يمكن أن يدعى  ))الحب اإلنتاجي ((.وماهيته واحدة سواء الحقيقي جذوره في اال
أكان محبة األم للطفل أم محبتنا لإلنسان أم الحب الجنسي بين فردين 

(passer&smith,2001:398                                                     ) 

الحب ونوعيته حيث توجد  ختلف شدةوترغم أن موضوع الحب يختلف وتختلف موضوعاته 
 عناصر أساسية معينة مميزة لكل أشكال الحب االنتاجي. وهذه العناصر هي : 

 االهتمام  

 المسؤولية  

 االحترام  

 المعرفة 

على أن الحب َنشاط وليس هوى َيتغلب على المرء من  انان االهتمام  والمسؤولية  يؤكد   
الخارج و هو استجابة لطلب َيشعر به المرء بأن يكون من واجبه االهتمام به . فمحبة األم وحب 
شريك الجنس هي المثال األكثر فهمًا ألمثلة الحب اإلنتاجي ، الن ماهيتها هو االهتمام 

ة ينجذب إليها شخصان بعضهما إلى البعض والمسؤولية . حيث يعتقد أن الحب نتيجة سري
اآلخر، وهو حدث ممكن ان يقع دون جهد و يؤدي ذلك إلى االرتباط بينهما حيث سينشغل 
الناس بسؤال هل هم جذابون ..؟وينسون ماهية الجاذبية ،فهي قدرتهم على الحب ، وأن تستطيع 

المشاعر واألحاسيس وتشعر تحب شخصًا محبة إنتاجية يعني ضمنًا أن تهتم بحياته وتشاركه ب
بالمسؤولية تجاهه ، وليس حيال وجوده الجسدي وحسب بل حيال نمو كل قدراته اإلنسانية 

 (.Fromm,1967,131-135وتطورها       )

بال فائدة إذا لْم ُترشدهما المعرفة الفردية للشخص    )فروم زائده يكون  االهتمام والمسؤولية 
نه سيكون متحدًا (، فإن الحب االنت134: 2007، اجي سيعزز لدى الفرد الشعور باالنتماء ، وا 
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رد االنسان ، والحب هو قوة مع اآلخرين بشرط الحفاظ على تكامل االنسان ،والحفاظ على تفّ 
فاعلة تقتحم الجدران التي تفصل االنسان عن رفاقه ، والتي توحده مع اآلخرين ، وهذا سيجعله 

 (. 28: 2000العزلة ) فروم،يتغلب على الشعور في االنفصال و 

االستقطاب الجنسي سيفضي باإلنسان إلى البحث عن الوحدة بشكل خاص ،أال وهي البحث  
عن الجنس اآلخر، القطبية بين مبدأي) الذكر واألنثى( موجودة أيضًا داخل كل )ذكر وأنثى ( 

ل والمرأة ال ومن ناحية فيزيولوجية فإن لدى كل منهما هرمونات الجنس اآلخر ، و إن الرج
ن  يجدان وحديتهما الذكرية واالنثوية  داخل كل من نفسيهما ،وهذه القطبية أساس كل إنتاجية ، وا 

 من اتحاد الحيوان  ً بيولوجياقطبية الذكر واالنثى أساس االنتاجية بين االشخاص .ويتضح هذا 
ية المثلية هو فشل المنوي للذكر مع بويضة األنثى هو أساس ميالد الطفل . )االنحرافات الجنس

في اجتياز الوحدة  المستقطبة ومن ثم يعاني المصاب بالجنسية المثلية من ألم االنفصال الذي ال 
الجنس على أية حال مع الشخص المتوسط الذي يرغب ب –يحل إطالقا وهو فشل يشترك فيه 

                  (.                             Fromm,1956:37)  اآلخر وال يستطيع أن يحب (

 المبررات في اختيار نظرية فروم للشخصية المنتجة :

 استخدم فروم مفهوم الشخصية المنتجة بصورة  اكثر تفصيلية في مؤلفاته.-1

قام فروم  بتقسيم مكونات الشخصية المنتجة إلى سبعة مجاالت بينما ذكرها غيره في مجال  -2
 واحد .

 فروم لم يقتصر في عمر زمني معين  ان مفهوم الشخصية المنتجة عند -3

إن الشخصية المنتجة  حسب  وجهة نظر فروم تتركز على العقل السليم وليس الصحة  -4
الجسمية لوجود الكثير من المعاقين يتمتعون بشخصية منتجة وقدرتهم تكون كبيرة على االنتاج 

 الرغم من االمراض التي يعانون منها أو االعاقة .على 

فروم في نظريته  على البعد االجتماعي في الشخصية المنتجة الذي سينسجم مع لقد اكد  -5
 متغير البحث االول االندماج الوظيفي .
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فروم ر من المنظرين القالئل الذين قاموا بدمج   علم النفس التحليلي وعلم االجتماع   ُيعد -6
ية ، وهذا كله من شأنه ان قام  بدمج االشتراكية والوجودفوعلم االنسان واالقتصاد والسياسة 

 (.                                                                  38-40: 2009، فروميزودنا بنظرة شمولية تحليلية للشخصية المنتجة )

 ولذلك قام الباحث بتبني نظرية فروم في الشخصية المنتجة .
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جراءاته من حيث تحديد يتضمن هذا الفصل تحديد المنهج     المستعمل في البحث الحالي وا 

مجتمعه واختيار عينته وأداتي البحث، فضال عن تحديد أهم الوسائل اإلحصائية التي استعملت 

 في تحليل البيانات وعلى النحو اآلتي:

 :Research Method : منهجية البحثأولا 

للدراسة الحالية، ألنه يهتم  لمالئمته  المنهج الوصفي االرتباطي البحث  استعمل في هذا      

معامالت  عن طريقبالكشف عن العالقات واالرتباط بين متغيرين أو أكثر والتعبير عنها كميًا 

االرتباط بين المتغيرات، وهذا المنهج  يحاول وصف الظاهرة ودراسة العالقة بين متغيراتها، وهذه 

 (.                                                                 57-63: 1995مايزر،ألولى للتجريب) المنهجية ذات قيمة كبيرة ألنها تمثل الخطوات ا

 :Population of the Researchمجتمع البحث  ثانياا:

الديوانية في مدينة  المؤسساتبعض لتألف مجتمع البحث  من  الموظفين ) الذكور ، واإلناث ( 
كافة الدوائر من خالل المخاطبات الرسمية لدوائر االحصاء ودوائر حيث تعذر الحصول على 

التخطيط في المدينة لذا لجأ الباحث على اختيار الدوائر ذات الكثافة العددية من الموظفين 
وتألفت الدوائر من دائرة الماء ومديرية المجاري ومديرية توزيع الكهرباء في  بالطريقة العشوائية ،

( لسنة 832البلدية  و رئاسة الصحة في مدينة الديوانية والبالغ عددهم) الديوانية ومديرية
 .وكما مبين في الجدول االتي.2019/
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 (2جدول رقم) 

 مجتمع البحث موزع حسب الدوائر والنوع .

 

 النوع

 الدوائر في مدينة الديوانية

 

 ذكور

 

 

 إناث

 

 المجموع

 96 29 67 مديرية ماء الديوانية )المركز(

 168 57 111 مديرية بلدية الديوانية )المركز(

 165 78 87 مديرية كهرباء الديوانية )المركز

 253 93 160 دائرة صحة الديوانية

 141 56 85 مديرية مجاري الديوانية )المركز(

 823 313 510 المجموع

 %100 %38 %62 النسبة

 
 : The Research Sampleعينة البحث  ثالثاا:

( موظف 400بلغت ) اذاختيرت عينة البحث الحالي بالطريقة الطبقية العشوائية المتناسبة        

( موظفة  من المجتمع األصلي للبحث موزعين بين 152( موظف و)248وموظفة وبواقع )

 ( يوضح ذلك : 3والجدول )   في مدينة الديوانية دوائر ال
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 ( 3جدول )  

 الدوائر والنوعتوزيع عينة البحث حسب 

 

 النوع

 الدوائر في مدينة الديوانية

 

 ذكور

 

 

 إناث

 

 المجموع

 47 14 33 مديرية ماء الديوانية )المركز(

 82 28 54 مديرية بلدية الديوانية )المركز(

 80 38 42 مديرية كهرباء الديوانية )المركز

 123 45 78 دائرة صحة الديوانية

 68 27 41 مديرية مجاري الديوانية

 400 152 248 المجموع

 :Scales of the Researchرابعاا: أداتا البحث 
مقياس االندماج  باعتماد لغرض تحقيق أهداف هذا البحث قام الباحث  

 بعد اجراء بعض التعديالت عليه وتكيفية على عينة الباحث الحالي ( 2017،الطائيالوظيفي)

وتكيفه  بعد اجراء بعض التعديالت عليهالمنتجة( للشخصية 2018مقياس )صبري ، واعتماد

 .على عينة الحث

 المقياس األول:

 االندماج  الوظيفي: 1-1

بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة باالندماج الوظيفي والمقاييس المعدة لقياسه، 

( لقياس االندماج الوظيفي الذي تم إعداده في ضوء أنموذج 2017)الطائياعتمد الباحث مقياس 

( فقرة 47(. ويتكون المقياس من )(Yoshemora,1996متعدد األبعاد لالندماج الوظيفي لـ 

( فقرة 17( فقرة لقياس االندماج المعرفي، و )14( موزعة على ثالثة مجاالت هي: )1الملحق )
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ة لقياس االندماج السلوكي. وهو من نوع التقرير الذاتي ( فقر 16لقياس االندماج العاطفي، و )

 تماما علي تنطبقحيث تتم االستجابة على فقراته في ضوء مقياس ليكرت الخماسي المتدرج )

( وتصحح أبدا علي تنطبق نادرًا، ال علي ،تنطبق أحيانا علي تنطبق غالبا، علي ،تنطبق

أي باتجاه قياس االنغماس الوظيفي، عدا الفقرات ( 1،2،3،4،5جميع الفقرات باالتجاه اإليجابي )

( أي عكس 5،4،3،2،1( تصحح في االتجاه العكسي )39،41، 30، 26،  24، 17،16، 2)

 اتجاه االندماج الوظيفي

 خامساا صدق الداة وصالحيتها:

لغرض التحقق من صدق األداة وصالحيتها فقد تم عرض المقياس على مجموعة من    

اإلرشاد النفسي والعلوم التربوية والنفسية والقياس  علم النفس و صين في مجالالمحكمين المخت

( وبعد األخذ بآراء المحكمين فقد تم تعديل بعض الفقرات وحذف بعض من 7   (والتقويم الملحق 

ليكون  أداة معتمدة في  47فقرة من اصل  ل 38الفقرات من مقياس االندماج الوظيفي ليكون 

 (يوضح ذلك4)البحث الحالي الجدول 

 ( 4جدول رقم   ) 

 لمقياس االندماج الوظيفي يوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذة المحكمين

عدد  عددها أرقام الفقرات

المحكمون 

 الموافقون

النسبة 

 المئوية

نسبة 

 الموافقة

مدى 

صالحية 

 الفقرة

 صالحة 16/18 88% 16 15 15،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1،،17

 صالحة 15/18 83% 15 10 31،30،27،26،23،22،21،20،18،19

 صالحة 14/18 88% 14 13 ،37،36،35،34،33،،41،4039،،47،46،45،44،43

غير  8/18 44.4% 8 9 14،16،25،28،29،32،24،38،42
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 صالحة

     47 المجموع

 

 التطبيق الستطالعي الول : -1-2

ال بد ألي باحث يرغب في معرفة مدى وضوح التعليمات وفقرات المقياس من حيث الصياغة    

والمعنى ومدى فهم المستجيبين لفقرات المقياس وبدائله ، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم 

في اإلجابة وكذلك الوقت المستغرق لإلجابة من اجراء التطبيق االستطالعي االول)فرج ، 

( موظفا وموظفة من 50المقياس على عينة عشوائية مؤلفة من ) طبق، لذا  ( 160: 1980

دوائر الدولة في الديوانية ، إذ طلب الباحث منهم قراءة التعليمات والفقرات واالستفسار عن أي 

غموض وذكر الصعوبات التي قد تواجههم أثناء االستجابة وقد تبين من هذا أن التعليمات 

( دقيقة ، وان 9-7ان الوقت المستغرق لإلجابة يتراوح بين )والفقرات والبدائل كانت مفهومة و 

( دقائق وذلك من خالل استخدام قانون الوسط الحسابي  8متوسط زمن االستجابة على المقياس )

 أي باستخدام مجموع اوقات االجابات على عدد االجابات .

 أجراء تحليل الفقرات :-1-3

ج القوة التمييزية للفقرات واإلبقاء على الفقرات المميزة الهدف من أجراء تحليل الفقرات هو استخرا 

 (85: 1983)عبد الرحمن ، ( Ebel 1972: 392في المقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة)

يقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرة الفقرة على التمييز بين ذوي المستويات العليا وذوي  اذ

( Shaw , 1967 : p. 450).لنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة المستويات الدنيا من األفراد با

تتأكد من  عن طريقهويعد تمييز الفقرات جانبًا مهمًا من التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس ألن 

كفاءة فقرات المقاييس النفسية ، إذ أنها تؤشر قدرة فقرات المقياس على الكشف عن الفروق 
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( ويؤكد جيزلي وآخرون على ضرورة إبقاء Ebel , 1972 : p. 399الفردية بين األفراد )

الفقرات ذات القوة التميزية في الصورة النهائية للمقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة أو تعديلها 

( ويعد أسلوب المجموعتين Chiselli , et,al., 1981: p. 434أو تجربتها من جديد   .)

بالدرجة الكلية للمقياس، وعالقة المجال بالدرجة الكلية، وعالقة ، وعالقة درجة الفقرة  طرفيتينال

كل مجال بالمجالت االخرى من االساليب المناسبة في عملية تحليل الفقرات وقد أستعملها 

 . الباحث لهذا الغرض

 Contrasted Groups. طرفتينأ ـ المجموعتين ال         

سحب عينة عشوائية تم لحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات مقياس االندماج الوظيفي ،    

( موظفا وموظفة، وبعد 400بالطريقة الطبقية ذات التوزيع التناسبي، وبلغت عينة التحليل )

تصحيح استجابات المفحوصين وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة على االندماج الوظيفي، تم 

الدرجات تنازليًا ابتداًء من أعلى درجة وانتهاء بأدنى درجة التي تراوحت درجاتها بين ترتيب 

%( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات لمقياس 27، وتم اختيار نسبة )(187-104)

( 187استمارة( وتراوحت درجاتها بين ) 108االندماج الوظيفي  وسميت بالمجموعة العليا بواقع )

%(من االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت 27درجة، واختيار نسبة ) (166الى )

 ( درجة.104( الى )143استمارة( وتراوحت درجاتها بين ) 108بالمجموعة الدنيا بواقع )

% العليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل نسبة يمكن أخذها في تحليل 27وهكذا فأن نسبة 

الفقرات ، وذلك ألنها تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز ، حينما يكون توزيع 

 ( 74، ص 1981)الزوبعي وآخرون ، الدرجات على المقياس على صورة منحنى التوزيع االعتدالي 

ستخراج الوسط الحسابي والتباين لكال المجموعتين العليا والدنيا على مقياس االندماج وبعد ا

لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق  (t. test)الوظيفي، قام الباحث بتطبيق االختبار التائي
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ن بين أوساط المجموعتين ، وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة بي

( . وع ّدت القيمة التائية المحسوبة مؤشرًا لتمييز كل فقرة 35، ص1990المجموعتين )مايرز ، 

( درجات القوة التمييزية لفقرات مقياس  5مقارنتها بالقيمة الجدولية. ويوضح جدول )  عن طريق

 :طرفيتينبطريقة المجموعتين ال االندماج الوظيفي

 (  5جدول )  

 الطرفيتينالقوة التمييزية لفقرات مقياس االندماج الوظيفي بطريقة المجموعتين 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة

 

الوسط  الفقرة الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

 غير دالة 1.913 0.25151 4.9537 0.00000 5.0000 1

 دالة 5.420 0.88054 4.4815 0.21111 4.9537 2

 دالة 4.115 0.66977 4.0000 0.47021 4.3241 3

 دالة 5.886 0.93187 4.4722 0.00000 5.0000 4

 دالة 11.008 0.85197 3.0556 0.90267 4.3704 5

 دالة 5.102 0.96189 3.5000 0.33489 4.0000 6

 دالة 8.141 1.25290 4.0185 0.00000 5.0000 7

 دالة 5.932 1.43197 3.9259 1.69039 4.8333 8

 دالة 7.777 1.23393 3.3611 0.47977 4.3519 9

 دالة 8.777 1.55670 3.6852 0.00000 5.0000 10

 دالة 8.786 0.80087 3.3519 0.85557 4.3426 11

 دالة 4.415 0.82030 3.6667 0.40634 4.0556 12
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 دالة 12.301 1.01119 2.9259 0.77668 4.4352 13

 دالة 10.988 1.38366 3.5370 0.00000 5.0000 14

 دالة 7.819 1.40316 3.7778 0.46026 4.8889 15

 دالة 8.867 1.69294 3.5556 0.00000 5.0000 16

 دالة 8.461 1.18035 3.0926 0.44758 4.1204 17

 دالة 7.675 1.00466 3.3333 0.31573 4.1111 18

 دالة 18.239 0.53535 2.7778 0.84749 4.5370 19

 دالة 7.305 1.20325 3.1944 0.23013 4.0556 20

 دالة 11.058 0.96189 3.1667 0.80303 4.5000 21

 دالة 10.179 1.21812 2.9537 0.41131 4.2130 22

 دالة 24.522 1.01238 2.6111 0.00000 5.0000 23

 دالة 9.912 0.95847 3.1852 0.37442 4.1667 24

 دالة 11.016 1.57296 3.2593 0.23013 4.9444 25

 دالة 20.255 1.17814 2.7037 0.00000 5.0000 26

 دالة 7.725 1.00656 3.5741 0.49364 4.4074 27

 دالة 13.743 1.41971 3.0556 0.21111 4.9537 28

 دالة 17.940 1.22831 2.8796 0.00000 5.0000 29

 دالة 10.509 1.27857 3.1389 0.50156 4.5278 30

 دالة 14.788 1.07984 2.5463 0.56093 4.2778 31

 دالة 13.608 0.82030 3.0000 0.77919 4.4815 32

 غير دالة 0.551 0.53535 3.7778 0.90171 3.8333 33

 دالة 15.398 1.09453 3.1296 0.46026 4.8889 34
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 دالة 5.162 1.32274 3.2685 0.95684 4.0185 35

 دالة 6.400 1.11007 3.0370 1.14371 4.0185 36

 دالة 6.341 1.02614 3.2222 0.99096 4.0926 37

 دالة 4.774 1.54507 4.1204 0.28273 4.9005 38

 

(والفقرة 1حساب القوه التميزية للفقرات كما في الجدول اعاله فقد تم استبعاد الفقرة )  عن طريق

 ين  احصائيًا.ت( كونهما غير دال33)

 ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس) التساق الداخلي(

 Immediate Criterionتمثل الدرجة الكلية للمقياس بمثابة قياسات محكية آنية   

Measures  ارتباطها بدرجة األفراد على الفقرات ومن ثم فأن ارتباط درجة الفقرة  عن طريق

بالدرجة الكلية للمقياس يعني أن الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية وفي ضوء 

( التي تكون معامالت Lindauist , 1957: p. 286هذا المؤشر يتم اإلبقاء على الفقرات )

( Anastasi , 1976 : p. 154) اط درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائياارتب

والمقياس الذي تنتخب فقراته على وفق هذا المؤشر يمتلك صدقًا بنائيًا ومن مميزات هذا األسلوب 

( وقد استعمل معامل ارتباط Smith , 1966 :p.70أنه يقدم مقياسًا متجانسًا في فقراته )

(الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات Pearson Correlationبيرسون )

( استمارة وهي االستمارات ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات 400المقياس والدرجة الكلية لـ )

عند مستوى ، واتضح ان قيم معامالت االرتباط لجميع الفقرات  الطرفيتينفي ضوء المجموعتين 

 ( يوضح ذلك.  6، وجدول ) 398ودرجة حرية  (0.05)داللة 
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 (  6جدول ) 

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على مقياس االندماج الوظيفي

معامل  الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة

1 -0.012- 14 0.625 27 0.304 

2 0.542 15 0.433 28 0.583 

3 0.203 16 0.649 29 0.624 

4 0.387 17 0.400 30 0.562 

5 0.513 18 0.322 31 0.584 

6 0.559 19 0.521 32 0.551 

7 0.468 10 0.417 33 0.188 

8 0.475 21 0.400 34 0.449 

9 0.588 22 0.612 35 0.295 

10 0.554 23 0.766 36 0.483 

11 0.368 24 0.502 37 0.359 

12 0.454 25 0.651 38 0.184 

13 0.567 26 0.618 -  

قياس درجه الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس وحسب معامل ارتباط بيرسون كما في الجدول اعاله  وعن طريق

 (1فقد تم استبعاد الفقرة )

 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس) التساق الداخلي( :

استخدام هذا المؤشر للتأكد من أن فقرات المقياس تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه   

المجال، وتم استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، ولتحقيق ذلك 
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ج حسبت الدرجة الكلية ألفراد العينة على وفق المجاالت االربعة للمقياس، وبعد ذلك تم استخرا

معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على وفق كل فقرة من فقرات كل مجال ودرجاتهم 

الكلية على ذلك المجال وظهر أن معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يوضح ذلك7. وجدول ) في مجال االندماج العاطفي (1باستثناء فقرة) (0,05)

 ( 7جدول ) 

 مقياس االندماج الوظيفيدرجة الفقرة بدرجة المجال لعالقة 

 االندماج السلوكي االندماج المعرفي االندماج العاطفي

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

1 0.002 1 0.418 1 0.397 

2 0.726 2 0.552 2 0.584 

3 0.215 3 0.494 3 0.460 

4 0.513 4 0.307 4 0.673 

5 0.418 5 0.573 5 0.588 

6 0.737 6 0.404 6 0.228 

7 0.477 7 0.369 7 0.634 

8 0.676 8 0.614 8 0.347 

9 0.669 9 0.800 9 0.650 

10 0.715 10 0.594 10 0.467 

11 0.329 11 0.656 11 0.301 

12 0.638 12 0.652 

13 0.628 13 0.281 

14 0.643 14 
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 ) التساقج/ عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمجالت الخرى والدرجة الكلية للمقياس 

 الداخلي( :

استعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات  عن طريقتم التحقق من ذلك   

األفراد على كل مجال والدرجة الكلية للمقياس، وذلك ألن ارتباطات المجاالت الفرعية ببعضها 

البعض وبالدرجة الكلية للمقياس هي قياسات أساسية للتجانس وتساعد على تحديد مجال السلوك 

 .(Anastasi,1976:155المراد قياسه )

( استمارة، وأشارت النتائج إلى أن معامالت ارتباط درجة كل 400ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث )

  (8)رقم ( والجدول398ودرجة حرية ) (0,05)مجال بالدرجة الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى 

 يوضح ذلك.

 (8جدول ) 

والمجاالت االخرى  االندماج الوظيفي مجاالت مقياس معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من

 والدرجة الكلية للمقياس نفسه

 الدرجة الكلية االندماج السلوكي االندماج المعرفي االندماج العاطفي لمجاالت

 0.815 0.507 0.705 1 االندماج العاطفي

 0.838 0.759 1 - االندماج المعرفي

 0.853 1 - - االندماج السلوكي

 1 - - - الدرجة الكلية

فقرة موزعة على ثالثة  36وبذلك اصبح المقياس بعد استعمال االجراءات السابقة مكون من

 مجاالت.
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 :الندماج الوظيفيالخصائص القياسية ) السيكو مترية ( لمقياس 

يرى المختصون بالقياس النفسي ضرورة التحقق من بعض الخصائص القياسية في أعداد 

تبنيه مهما كان الغرض من استخدامه مثل الصدق والثبات )ابوعالم ، المقياس الذي يتم بناءه او 

( ، إذ توفر هذه الخصائص شروط الدقة والصالحية لما يهتم المقياس بمعرفته 209:  1986

( فالمقياس الصادق هو المقياس الذي يقيس ما أعد  159:  1983وقياسه ) عبد الرحمن ، 

، وأن المقياس الثابت هو المقياس الذي يقيس بدرجة  لقياسه أو يحقق الغرض الذي أعد ألجله

 ( . 335: 2002مقبولة من الدقة   ) عودة ، 

 Validityأ ـ الصدق . 

إلى أن الصدق يدل على قياس الفقرات لما يفترض ان   Oppenheim 1973يشير أوبنهايم  

( والمستوى أو الدرجة التي يكون فيها قادرًا على Oppenheim , 1973 : p. 69-70تقيسه )

( وهناك عدة أساليب لتقدير Stanley& Hopkins , 1972 : p. 101تحقيق أهداف معينة ) 

صدق األداة إذ يمكن الحصول على تقدير كمي وفي حاالت أخرى يتم الحصول على تقدير 

 ث عدة مؤشرات للصدق وهي :( وبهذا الصدد استعمل الباح360:  1980كيفي للقياس )فرج ، 

 Face Validityـ الصدق الظاهري  1

إن أفضل طريقة لحساب الصدق الظاهري. هي عرض الباحث  فقرات المقياس قبل تطبيقه على 

مجموعة من المحكمين الذين يتصفون بخبرة تمكنهم من الحكم على صالحية فقرات االختبار في 

ل الباحث مطمئنًا إلى آرائهم ويأخذ باألحكام التي يتفق قياس الخاصية المراد قياسها ، بحيث تجع

(. وقد تحقق هذا النوع من 265: 2009%( فأكثر ) الكبيسي ،80عليها معظمهم أو بنسبة )
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الصدق في المقياس الحالي وذلك عندما عرض المقياس وفقراته على مجموعة من المحكمين 

 . انفاً المتخصصين في ميدان علم النفس. كما ذكر 

 :  (Constract Validity) . مؤشرات صدق البناء2

صين أنه يتفق مع يعد صدق البناء أكثر أنواع الصدق قبواًل ، إذ يرى عدد كبير من المخت  

،  1990للصدق من حيث تشبع المقياس بالمعنى العام )األمام ،  Ebelجوهر مفهوم أيبل

( ، ويتحقق هذا النوع من الصدق ، حينما يكون لدينا معيار نقرر على أساسه أن 131ص

المقياس يقيس بناًء نظريًا محددًا . وقد توفر هذا النوع من الصدق في هذا المقياس )االندماج 

  -:المؤشرات اآلتية  عن طريقالوظيفي( 

 تين.ي. اسلوب المجوعتين الطرفأ

 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.

 ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.

 د. ارتباط درجة المجال بالدرجات المجاالت االخرى.

 دـ. ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس.

وتهتم الطرائق السابقة بمعرفة أن الفقرة او المجال تقيس المفهوم نفسه الذي يقيسه المقياس ككل، 

 . (Lindquist, 1951, p. 282)ويوفر هذا مؤشرات صدق البناء 

 مؤشرات الثبات  -ب 

دقة المقياس ، وأنه يعرف إحصائيًا بنسبة التباين  ي شير الى  (Reliability)إذا كان الثبات 

الحقيقي إلى التباين الكلي ، أو مربع معامل االرتباط بين العالمات الحقيقية والعالمات الظاهرية 

( ، فأنه يعني أيضًا الدقة واالتساق في أداء األفراد واالستقرار في 429، ص 2005)عودة ، 
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ابت يعطي النتائج نفسها إذا تم تطبيقه على األفراد أنفسهم مرة النتائج عبر الزمن ، فالمقياس الث

 . (Baron, 1981, P. 418)ثانية 

ولقد أشارت أدبيات القياس النفسي إلى إمكانية قياس الثبات بعدة طرائق ، إذ يرى )كرونباخ( أن 

 Internal)اتساق درجات االستجابات يتم عبر سلسلة من القياسات منها : االتساق الداخلي 

Consistency)  والذي يتحقق إذا كانت فقرات المقياس تقيس المفهوم نفسه ، واالتساق الخارجي

(External Consistancy)  والذي يتحقق حينما يستمر المقياس في إعطاء النتائج نفسها إذا

 . (Holt & Irving, 1971, P. 60)ما تم إعادة تطبيقه عبر مدة زمنية 

عادة االختبار )االتساق الخارجي( ، هو أن وهكذا يبدو أن الفرق  بين طريقتي االتساق الداخلي وا 

معامل الثبات في الطريقة األولى يشير إلى التجانس بين الفقرات )حيث يقصد بالتجانس أن 

الفقرات تقيس مفهومًا واحدًا( ، في حين يشير معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار إلى درجة 

إجاباتهم على المقياس عبر فترة مناسبة من الزمن )الزوبعي وآخرون ،  استقرار األفراد في

 (. 33، ص 1981

  -بتلك الطريقتين وكما يأتي : االندماج الوظيفي وعليه قام الباحث باستخراج ثبات مقياس

 Retest  -(Test) إعادة الختبار طريقة التساق الخارجي  -أولا :

تتضمن هذه الطريقة تطبيق المقياس على عينة ممثلة من األفراد ، ثم إعادة تطبيق المقياس     

عليها مرة أخرى بعد مرور فترة مناسبة من الزمن ، إذ يرى آدمز أن إعادة تطبيق المقياس 

  (Adams, 1964, p. 58)للتعرف على ثباته  يجب أن يكون خالل فترة ال تقل عن أسبوعين 

باحث بتطبيق مقياس االندماج الوظيفي الستخراج الثبات بهذه الطريقة على عينة ولقد قام ال

، وبعد مرور اسبوعين من التطبيق 1( موظفا وموظفة من بعض دوائر الدولة50مكونة من )
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األول للمقياس قام الباحث بإعادة تطبيق المقياس ذاته مرة أخرى وعلى العينة ذاتها ، وبعد 

للتعرف على طبيعة  (Person Correlation Cofficient)بيرسون  استعمال معامل ارتباط

العالقة بين درجات التطبيق األول والثاني ، ظهر أن قيمة معامل الثبات للمقياس ومجاالته كما 

 ( :  9مبين في جدول ) 

 (9جدول ) 

 درجات معامل الثبات لمقياس االندماج الوظيفي بطريقة اعادة االختبار

 معامل الثباتدرجة  المجال

 0.760 االندماج العاطفي

 0.709 االندماج المعرفي

 0.812 االندماج السلوكي

 0.701 الدرجة الكلية 

 

وقد ع دت هذه القيمة مؤشرًا على استقرار استجابات األفراد على االندماج الوظيفي ، إذ أن      

( 0.93 – 0.62يكون من ) (Likert)معامل الثبات الذي يمكن االعتماد عليه كما يرى ليكرت

(Lazarous, 1963,. 228) في حين يشير كرونباخ إلى أنه إذا كان معامل االرتباط بين

( فأكثر ، فأن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا لثبات االختبار )عيسوي ، 0.70التطبيق األول والثاني )

 ( .58، ص 1985

 : )معامل الفاكرونباخ(التساق الداخلي  -ثانياا :

يشير معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة إلى االرتباط الداخلي بين فقرات المقياس     

( ، إذ يعتمد هذا األسلوب على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى 530،  1991)فيركسون ، 

 ( . 79، ص 1989)ثورندايك وهيجن ، 
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للمقياس ككل وللمجاالت  ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم استعمال معادلة الفاكرونباخ

  :( يوضح ذلك 10المستخرجة للمقياس ، والجدول ) 

 (  10جدول )

 درجات معامل الثبات لمقياس االندماج الوظيفي بطريقة الفاكرونباخ

 درجة معامل الثبات المجال

 0.750 االندماج العاطفي

 0.743 االندماج المعرفي

 0.742 االندماج السلوكي

 0.698 الدرجة الكلية

 وصف المقياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكلية :

( فقرة، يستجيب في ضوئها الموظف 36بصورته النهائية من ) االندماج الوظيفيتألف مقياس    

تنطبق علي دائما، تنطبق علٌي غالبا، تنطبق علَي أحيانا ،تنطبق على  خمسة بدائل لإلجابة )

( خمسة درجات في حين تنطبق علَي دائماً ويتم اعطاء البديل )(، علَي نادرًا، ال تنطبق علَي أبداً 

( 1،2،3،4،5( درجة واحدة أي يكون لإلجابات االيجابية)ال تنطبق علَي أبداً يعطى للبديل )

(، وبذلك فأن 5،4،3،2،1ويصبح هذا التصحيح عكسيا للفقرات ذات التوجه السلبي أي يكون )

( 36( وادنى درجة هي )180عليها الموظف هي ) المدى النظري ألعلى درجة يمكن ان يحصل

 (.108وبمتوسط فرضي )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الندماج الوظيفي:  -

من المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أن يتصف بها أي مقياس تتمثل في التعرف على       

ين هما الوسط طبيعة التوزيع االعتدالي ، الذي يمكن التعرف عليه بواسطة مؤشرين أساسي

الحسابي واالنحراف المعياري ، وأنه كلما قلت درجة االنحراف المعياري وأقتربت من الصفر ، 
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                                              دل ذلك على وجود نوع من التجانس أو التقارب بين قيم درجات التوزيع 

ذا كان الخ   (168، ص 1977)البياتي وأثناسيوس ،   Standerd)طأ المعياري للتقدير وا 

Error of Estimate)  ي عبر عنه بالفرق بين درجة حقيقية واحدة وتقديرها ، فأنه ي عد من

المؤشرات اإلحصائية المهمة الذي يساعد في معرفة قوة التنبؤ ، فكلما كانت قيمة هذا الخطأ 

لدرجة المتوقعة ، وكلما انخفضت هذه عالية فهذا يعني أن هناك فرقًا كبيرًا بين الدرجة الحقيقية وا

القيمة واقتربت من الصفر فهذا يعني أن الفرق بين تلك الدرجات منخفضة ، فحينما يكون مقدار 

الخطأ المعياري للتقدير )صفرًا( فهذا يدل على تطابق الدرجات المتوقعة مع الدرجات الحقيقية 

  ( 211، ص1977)البياتي واثناسيوس، 

ي عدان من خصائص التوزيعات  (Kurtosis)والتفرطح(Skewness)كذلك فأن االلتواء       

التكرارية ، إذ يشير معامل االلتواء إلى درجة تركيز التكرارات عند القيم المختلفة للتوزيع ومعامل 

، 1988التفرطح إلى مدى تركيز التكرارات في منطقة ما للتوزيع االعتدالي )عودة والخليلي ، 

درجة ونوع االلتواء والتفرطح ، إذ  عن طريق، فمن الممكن التمييز بين التوزيعات  (81ص

 ( . 247، ص2002يستعمل عادة مؤشرات إحصائية للتعبير عنهما )عودة، 

وهكذا نجد أن معرفة درجة تفرطح أي توزيع ونوعه ينبغي أن يقارن هذا المعامل بمقياس     

يقارن هذا بمعامل التفرطح المقابل له في المنحى الطبيعي يتخذ أساسًا لذلك ، ومن المتبع أن 

( 0.263القياسي ، وبحساب هذا المعامل في المنحنى الطبيعي القياسي نجد أن قيمته تعادل )

ذا قل عنها كان التوزيع مدببًا   فإذا زاد هذا المعامل عن هذه القيمة يكون التوزيع مسطحًا وا 

 ( . 66، ص 1982)العاني والغرابي ،                                                    

إن حساب المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذكر لمقياس االندماج الوظيفي والركون إلى نتائج 

التطبيق فيما بعد ، تطلبت من الباحث استعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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(Statistical Package For Social Science)  ًأو ما يسمى اختصارا(SPSS)  في

 لك: يوضح ذ (11استخراج تلك المؤشرات اإلحصائية وجدول)  

 

 ( 11جدول ) 

 االندماج الوظيفيالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 108 الوسط الفرضي 1

 143.8875 الوسط الحسابي 2

 91219. الخطأ المعياري للوسط 3

 146.0000 الوسيط 4

 157.00a المنوال 5

 18.24382 االنحراف المعياري 6

 332.837 التباين 7

 -656.- االلتواء 8

 266. التفرطح 9

 80.00 المدى 10

 97.00 أقل درجة 11

 177.00 أعلى درجة 12
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وعند مالحظة قيم المؤشرات اإلحصائية األنفة الذكر لمقياس االندماج الوظيفي  ، نجد أن تلك 

المؤشرات تتسق مع معظم مؤشرات المقاييس العلمية ، إذ تقترب درجات مقياس االندماج 

الوظيفي وتكراراتها نسبيًا من التوزيع االعتدالي ، مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق هذا المقياس 

  ( يوضح ذلك بيانيًا :2ل )  وشك

 (2شكل )

 التوزيع العتدالي لمقياس الندماج الوظيفي

 
 

 المقياس الثاني:
 مقياس الشخصية المنتجة: 

والمقاييس المعدة لقياسه،  بالشخصية المنتجةبعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة 

 تم إعداده في ضوء شخصية المنتجةالذي ال( لقياس 2018) صبري اعتمد الباحث مقياس

بعد اجراء بعض التعديالت التي تالئم العينة  (Fromm (1974النظري للمفهوم من قبل فروم  

)كما حددها فروم في نظريته (  تي يمكن أن تغطي المفهومتمت صياغة المجاالت ال .الحالية

 ( مجاالت هي : 7والتي تكونت من )
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العمل والنشاط  -د التفكير االنتاجي -االصغاء االنتاجي    ج -الحب االنتاجي     ب-أ

 األناتكامل  -التمتع الجمالي  ز -االستمتاع بالعمل  و -االنتاجي   ه

لكل  ( فقرة 5مجاالت هي: ) سعة( موزعة على 4( فقرة الملحق )35ويتكون المقياس من )

قياس وهو من نوع التقرير الذاتي حيث تتم االستجابة على فقراته في ضوء مقياس ليكرت م

نادرًا،  علي ،تنطبق أحيانا علي تنطبق غالبا، علي ،تنطبق تماما علي تنطبقالخماسي المتدرج )

( أي باتجاه قياس 1،2،3،4،5( وتصحح جميع الفقرات باالتجاه اإليجابي )أبدا علي تنطبق ال

الشخصية ( أي عكس اتجاه 5،4،3،2،1تصحح في االتجاه العكسي )و ، المنتجة الشخصية

 المنتجة

 بيان اراء الخبراء في صالحية المقياس  : -4

ي عد التحليل المنطقي للفقرات ضروريًا ألنه يؤشر الى مدى تمثيل الفقرة ظاهريًا للسمة التي     

إلى أن افضل Ebel1 (972إيبل ) ( وأشار17: 2001أ عدت لقياسها  )الكبيسي ،الداهري،

وسيلة للتأكد من صالحية االختبار هو أن يقوم عدد من المحكمين بتقدير مدى تحقيق الفقرات 

( 35(، إلى أن أعد الباحث فقرات المقياس البالغة )Ebel,1972:566للصفة المراد قياسها )

علم النفس  المتخصصين في( ، تم عرضها على مجموعة من 4فقرة وتعليمات المقياس ملحق )

( ، وفي ضوء آراء  7( خبيرًا ملحق) 18اإلرشاد النفسي والقياس والتقويم بلغ عددهم ) و

( فقرة بالموافقة من خالل استعمال النسبة المئوية  وتم استبعاد الفقرتين ) 33المحكمين حظيت )

ياس يتكون %، واصبح المق80% وهي نسبة أقل من 44.4( ألنهما حظيت بنسبة  15،34

 ( .. 12( فقرة جدول )  33بصيغته األولية من )
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 ( 12جدول )
 يوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذة المحكمين لمقياس الشخصية المنتجة

 
عدد المحكمون  عددها أرقام الفقرات

 الموافقون
النسبة 
 المئوية

نسبة 
 الموافقة

مدى 
صالحية 

 الفقرة

1 ،11  ،21 ،31  ،5 ،6 ،16  ،17 ،25 ، 13 ،
24 ،28 

 صالحة 18/18 100% 18 12

 صالحة 17/18 94% 17 6 32، 30، 19،27، 14، 10

 صالحة 16/18 88% 16 8 33، 29،26،30، 18، 12، 2،9

 صالحة 15/18 83% 15 7 35،  23، 22، 8،  7، 4،  3

15،34 
2 8 44.4% 8/18 

غير 
 صالحة

     35 المجموع

 التطبيق الستطالعي الول : -2

ال بد ألي باحث يرغب في معرفة مدى وضوح التعليمات وفقرات المقياس من حيث الصياغة    
والمعنى ومدى فهم المستجيبين لفقرات المقياس وبدائله ، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم 

يق االستطالعي االول باستخدام في اإلجابة وكذلك الوقت المستغرق لإلجابة من اجراء التطب
الوسط الحسابي لجمع اوقات اجابات  المستجيبون على عدد  استجابات المستجيبين )فرج ، 

( موظفا وموظفة من 50ق المقياس على عينة عشوائية مؤلفة من )ب(  ، لذا ط  160: 1980
ات والفقرات واالستفسار الدوائر الحكومية في مدينة الديوانية، إذ طلب الباحث منهم قراءة التعليم

عن أي غموض وذكر الصعوبات التي قد تواجههم أثناء االستجابة، وقد تبين من هذا أن 
( دقيقة ، وان 8-5التعليمات والفقرات والبدائل واضحة وان الوقت المستغرق لإلجابة يتراوح بين )
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استخدام الوسط الحسابي  أي  عن طريق( دقائق 7متوسط زمن االستجابة على المقياس )
 باستخدام مجموع اوقات االجابات على عدد االجابات .

 أجراء تحليل الفقرات : -3

إن الهدف من إجراء تحليل الفقرات هو استخراج القوة التمييزية للفقرات واإلبقاء على الفقرات     
( )عبد الرحمن ، Ebel 1972: p. 392المميزة في المقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة)

يقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرة الفقرة على التمييز بين ذوي المستويات  اذ( 85: 1983
 .Shaw , 1967 : p)العليا وذوي المستويات الدنيا من األفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة 

 عن طريقهاإلحصائي لفقرات المقياس ألن  ( ويعد تمييز الفقرات جانبًا مهمًا من التحليل450
تتأكد من كفاءة فقرات المقاييس النفسية ، إذ أنها تؤشر قدرة فقرات المقياس على الكشف عن 

على ضرورة  ن( ويؤكد جيزلي وآخرو Ebel , 1972 : p. 399الفروق الفردية بين األفراد .)
لمقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة أو إبقاء الفقرات ذات القوة التميزية في الصورة النهائية ل

( ويعد أسلوب المجموعتين Chiselli , et,al., 1981: p. 434) تعديلها أو تجربتها من جديد
طرفتين ، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس من االساليب المناسبة في عملية تحليل ال

 . الفقرات ، وقد أستعملها الباحث لهذا الغرض 

 Contrasted Groupsتين .يطرفـ المجموعتين ال أ

بتطبيق المقياس  تملحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات مقياس الشخصية المنتجة،     
 ( موظفا وموظفة تم سحبهم بالطريقة العشوائية400( على عينة التحليل البالغة )5ملحق)  
الدرجة الكلية لكل استمارة من مقاييس ، وبعد تصحيح استجابات المفحوصين وحساب الطبقية

الشخصية المنتجة ، تم ترتيب الدرجات تنازليًا ابتداًء من أعلى درجة وانتهاء بأدنى درجة التي 
%( من االستمارات الحاصلة على أعلى 27(، ومن ثم تم اختيار نسبة )85-162تراوحت بين)

(، 143-162اوحت درجاتها بين )استمارة( التي تر  108الدرجات وسميت بالمجموعة العليا )
%(من االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا 27واختيار نسبة )

 (.85-124استمارة(التي تراوحت درجاتها بين ) 108)
% العليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل نسبة يمكن أخذها في تحليل 27وهكذا فأن نسبة     

نها تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز ، حينما يكون توزيع الفقرات ، وذلك أل
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 ، 1981 ، وآخرون الزوبعيالدرجات على المقياس على صورة منحنى التوزيع االعتدالي )
 ( .74ص

وبعد استخراج الوسط الحسابي والتباين لكال المجموعتين العليا والدنيا على كل مقياس من      
لعينتين مستقلتين الختبار داللة  (t. test)بتطبيق االختبار التائي تمالمنتجة،  مقاييس الشخصية

الفروق بين أوساط المجموعتين ، وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة 
( . وع ّدت القيمة التائية المحسوبة مؤشرًا لتمييز كل 35، ص1990بين المجموعتين )مايرز ، 

( درجات القوة التمييزية لفقرات 13ول ) بالقيمة الجدولية. ويوضح جد عن طريق موازنتهافقرة 
 تين :يطرفة المنتجة بطريقة المجموعتين المقياس الشخصي

 ( 13جدول ) 

 تينيطرفة المنتجة بطريقة المجموعتين الالقوة التمييزية لفقرات مقياس الشخصي
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة
 

 النتيجة

فقرة
ال

 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 دالة 6.119 0.88735 4.4167 0.21111 4.9537 1
 دالة 4.078 0.67665 4.0093 0.47360 4.3333 2
 دالة 6.407 0.97245 4.3704 0.19245 4.9815 3
 دالة 11.255 0.85799 3.0463 0.89478 4.3889 4
 دالة 5.244 0.97138 3.4815 0.33489 4.0000 5
 دالة 8.294 1.25303 4.0000 0.00000 5.0000 6
 دالة 5.387 1.49129 3.9815 0.69039 4.8333 7
 دالة 8.087 1.25303 3.3333 0.48756 4.3796 8
 دالة 8.344 1.62606 3.6944 0.00000 5.0000 9
 دالة 9.113 0.80255 3.3611 0.83964 4.3796 10
 دالة 4.559 0.83515 3.6481 0.40634 4.0556 11
 دالة 12.137 1.01507 2.9167 0.78687 4.4167 12
 دالة 10.277 1.41382 3.6019 0.00000 5.0000 13
 دالة 9.007 1.35560 3.6481 0.46026 4.8889 14
 دالة 8.089 1.72482 3.6574 0.00000 5.0000 15
 دالة 7.860 1.23116 3.1296 0.44758 4.1204 16
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 دالة 7.714 1.09037 3.2685 0.31573 4.1111 17
 دالة 15.690 0.68813 2.8889 0.84749 4.5370 18
 دالة 7.224 1.24427 3.1759 0.23013 4.0556 19
 دالة 11.402 1.00892 3.1389 0.77852 4.5370 20
 دالة 10.335 1.21727 2.9352 0.41131 4.2130 21
 دالة 24.680 1.00203 2.6204 0.00000 5.0000 22
 دالة 12.197 1.52911 3.1296 0.23013 4.9444 23
 دالة 19.380 1.19662 2.7685 0.00000 5.0000 24
 دالة 7.173 1.05541 3.6296 0.49809 4.4352 25
 دالة 16.702 1.27314 2.8796 0.21111 4.9537 26
 دالة 17.137 1.24092 2.9537 0.00000 5.0000 27
 دالة 11.891 1.26414 2.9907 0.50017 4.5463 28
 دالة 14.680 0.85678 3.0648 0.68130 4.6111 29
 دالة 2.397 0.56093 3.7222 0.78339 3.9444 30
 دالة 16.115 1.15241 3.2130 0.00000 5.0000 31
 دالة 4.343 1.32108 3.2593 1.00823 3.9537 32
 دالة 10.073 1.09481 2.9167 0.90955 4.2963 33

ومن خالل استخدام القوة التميزية لفقرات المقياس الشخصية المنتجة  اتضح ان جميع الفرات دالة إحصائيا 
 ولذا لم ُتستبعد أي فقره

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

Measures  ارتباطها بدرجة األفراد على الفقرات ومن ثم فأن ارتباط درجة الفقرة  عن طريق
بالدرجة الكلية للمقياس يعني أن الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية وفي ضوء 

( التي تكون معامالت ارتباط Lindauist , 1957. 286تم اإلبقاء على الفقرات .)هذا المؤشر ي
( والمقياس الذي Anastasi , 1976 : p. 154درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا.)

تنتخب فقراته على وفق هذا المؤشر يمتلك صدقًا بنائيًا ومن مميزات هذا األسلوب أنه يقدم 
( وقد استعمل معامل ارتباط بيرسون Smith , 1966 :p.70ًا في فقراته .)مقياسًا متجانس

(Pearson Produst- Moment Correlation)  الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة )
( استمارة وهي االستمارات ذاتها التي خضعت 400كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لـ )
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تين وأظهرت النتائج أن جميع معامالت االرتباط دالة يطرفلجموعتين ايل الفقرات في ضوء الملتحل
 ،(398)ودرجة حرية (0.05)بمستوى داللة(0.098)بقيمة معامل االرتباط الحرجة  موازنتهاعند 

( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس 14وجدول)   
 : الشخصية المنتجة

 ( 14جدول ) 
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الشخصية المنتجة

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 0.590 12 0.599 23 0.670 
2 0.188 13 0.627 24 0.576 
3 0.417 14 0.459 25 0.256 
4 0.525 15 0.680 26 0.592 
5 0.602 16 0.417 27 0.585 
6 0.466 17 0.323 28 0.566 
7 0.519 18 0.506 29 0.546 
8 0.613 19 0.423 30 0.224 
9 0.585 20 0.389 31 0.410 
10 0.368 21 0.597 32 0.276 
11 0.512 22 0.755 33 0.480 

 

 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس) التساق الداخلي( :
استخدام هذا المؤشر للتأكد من أن فقرات المقياس تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه    

المجال، وقد تم استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، ولتحقيق 
ذلك حسبت الدرجة الكلية ألفراد العينة على وفق المجاالت االربعة للمقياس، وبعد ذلك تم 

خراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على وفق كل فقرة من فقرات كل مجال است
ودرجاتهم الكلية على ذلك المجال وظهر أن معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيًا عند 

،. (398)ودرجة حرية  (0.05)بمستوى داللة  (0.098)مقارنتها بقيمة معامل االرتباط الحرجة 
 ( يوضح ذلك   15 وجدول )   
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 (   15جدول ) 

 درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمجاليوضح 

ب 
الح

جي
النتا

ا
 

ل  
لعم

ا
ط 

نشا
وال

جي
النتا

ا
 

ير  
تفك
ال

جي
النتا

ا
 

 

ع 
متا
الست

ا
ل 
لعم

با
جي

النتا
ا

 
غاء 
ص
اال

 
تع  
لتم
ا

الي
جم

ال
 

 

النا
ل ا

كام
ت

 

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 0.218 1 0.534 1 0.609 1 0.630 1 0.574 1 0.353 1 0.733 
2 0.641 2 0.705 2 0.665 2 0.648 2 0.548 2 0.403 2 0.465 
3 0.534 3 0.709 3 0.551 3 - 3 0.619 3 0.630 3 0.615 
4 0.705 4 0.738 4 0.642 4 - 4 0.545 4 0.325 4 0.509 
5 0.293 5 0.245 5 0.609 5 - 5 0.512 5 - 5 0.629 

 
 ج/ عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمجالت الخرى والدرجة الكلية للمقياس ) التساق

 الداخلي( :
استعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات  عن طريقتم التحقق من ذلك    

لك ألن ارتباطات المجاالت الفرعية ببعضها األفراد على كل مجال والدرجة الكلية للمقياس، وذ
البعض وبالدرجة الكلية للمقياس هي قياسات أساسية للتجانس وتساعد على تحديد مجال السلوك 

 (.Anastasi,1976:155المراد قياسه )

( استمارة، وأشارت النتائج إلى أن معامالت ارتباط درجة كل 400ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث )
 (0.098)بقيمة معامل االرتباط الحرجة  موازنتهاالكلية دالة إحصائيًا عند مجال بالدرجة 
 ( يوضح ذلك.16،والجدول )   (398)ودرجة حرية  (0.05)بمستوى داللة 
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 (16جدول ) 

مقياس للت االخرى والدرجة الكلية والمجاال الشخصية المنتجةمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من 
 نفسه

 لمجاالت
الحب 
 االنتاجي

العمل 
والنشاط 
 االنتاجي

التفكير 
 االنتاجي

االستمتاع 
بالعمل 
 االنتاجي

 االصغاء
التمتع 
 الجمالي

تكامل 
 االنا

الدرجة 
 الكلية

الحب 
 االنتاجي

1 0.786 0.727 .379 0.651 0.559 0.553 0.876 

العمل 
والنشاط 
 االنتاجي

 1 0.715 0.387 0.530 0.453 0.408 0.797 

التفكير 
 االنتاجي

- - 1 0.236 0.477 0.606 0.366 0.765 

االستمتاع 
بالعمل 
 االنتاجي

- - - 1 0.506 0.295 0.427 0.552 

 0.848 0.698 0.618 1 - - - - االصغاء
التمتع 
 الجمالي

- - - - - 1 0.521 0.744 

 0.767 1 - - - - - - تكامل االنا
الدرجة 
 الكلية

- - - - - - - 1 

فقرة موزعة على سبع  33وبذلك بقي المقياس بعد استعمال االجراءات السابقة مكون من 
 مجاالت.

 .الخصائص القياسية ) السيكو مترية ( لمقياس الشخصية المنتجة:4
يرى المختصون بالقياس النفسي ضرورة التحقق من بعض الخصائص القياسية في أعداد    

المقياس الذي يتم بناءه او تبنيه مهما كان الغرض من استخدامه مثل الصدق والثبات )عالم ، 
( ، إذ توفر هذه الخصائص شروط الدقة والصالحية لما يهتم المقياس بمعرفته 209:  1986

( فالمقياس الصادق هو المقياس الذي يقيس ما أعد  159: 1983من ، وقياسه ) عبد الرح



                                                                    الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته
 

74 

لقياسه أو يحقق الغرض الذي أعد ألجله ، وأن المقياس الثابت هو المقياس الذي يقيس بدرجة 
 ( . 335: 2002مقبولة من الدقة   ) عودة ، 

 Validityأ ـ الصدق . 
إلى أن الصدق يدل على قياس الفقرات لما يفترض ان تقيسه  Oppenheimيشير أوبنهايم   
(Oppenheim , 1973 : p. 69-70 والمستوى أو الدرجة التي يكون فيها قادرًا على تحقيق )

( وهناك عدة أساليب لتقدير صدق Stanley& Hopkins , 1972 : p. 101أهداف معينة ) 
أخرى يتم الحصول على تقدير كيفي  األداة إذ يمكن الحصول على تقدير كمي وفي حاالت

 ( وبهذا الصدد استعمل الباحث عدة مؤشرات للصدق وهي :360:  1980للقياس )فرج ، 
 Face Validityـ الصدق الظاهري  1
أفضل طريقة لحساب الصدق الظاهري . هي عرض الباحث  فقرات المقياس قبل تطبيقه     

ة تمكنهم من الحكم على صالحية فقرات على مجموعة من المحكمين الذين يتصفون بخبر 
في قياس الخاصية المراد قياسها ، بحيث تجعل الباحث مطمئنًا إلى آرائهم ويأخذ  المقياس

(. وقد 265: 2010%( فأكثر ) الكبيسي ،80باألحكام التي يتفق عليها معظمهم أو بنسبة )
قراته على مجموعة من تحقق هذا النوع من الصدق في المقياس الحالي وذلك عندما عرضت ف

 المحكمين المتخصصين في ميدان علم النفس . كما ذكر سابقًا .
 . صدق البناء :2

أكثر أنواع الصدق قبواًل ، إذ يرى عدد كبير من  (Constract Validity)يعد صدق البناء     
للصدق من حيث تشبع المقياس بالمعنى  Ebelالمختصين أنه يتفق مع جوهر مفهوم أيبل ، 

( ، ويتحقق هذا النوع من الصدق ، حينما يكون لدينا معيار 131، ص 1990العام )األمام ، 
نقرر على أساسه أن المقياس يقيس بناًء نظريًا محددًا . وقد توفر هذا النوع من الصدق في هذا 

  -المقياس )الشخصية المنتجة( من خالل المؤشرات اآلتيه:
 .الطرفيتينأ. استخراج التمييز بواسطة اسلوب المجموعتين 
 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.
 ج. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمجال.

 د. ارتباط درجة المجال بدرجة المجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقياس.
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ة او المجال تقيس المفهوم نفسه الذي يقيسه المقياس وتهتم الطرائق السابقة بمعرفة أن الفقر     
 . (Lindquist, 1951, p. 282)ككل ، ويوفر هذا مؤشرات صدق البناء 

 الثبات  -ب 
يعني دقة المقياس ، وأنه يعرف إحصائيًا بنسبة التباين  (Reliability)إذا كان الثبات     

اط بين العالمات الحقيقية والعالمات الظاهرية الحقيقي إلى التباين الكلي ، أو مربع معامل االرتب
( ، فأنه يعني أيضًا الدقة واالتساق في أداء األفراد واالستقرار في 429، ص 2005)عودة ، 

النتائج عبر الزمن ، فالمقياس الثابت يعطي النتائج نفسها إذا تم تطبيقه على األفراد أنفسهم مرة 
  ( .Baron, 1981, P. 418ثانية )
طرائق ، إذ يرى يد من العدالولقد أشارت أدبيات القياس النفسي إلى إمكانية قياس الثبات ب    

)كرونباخ( أن اتساق درجات االستجابات يتم عبر سلسلة من القياسات منها : االتساق الداخلي 
(Internal Consistency)  ، والذي يتحقق إذا كانت فقرات المقياس تقيس المفهوم نفسه

والذي يتحقق حينما يستمر المقياس في إعطاء  (External Consistancy)الخارجي واالتساق 
 ( .Holt & Irving, 1971. 60النتائج نفسها إذا ما تم إعادة تطبيقه عبر مدة زمنية)

عادة االختبار )االتساق الخارجي( ، هو أن  وهكذا يبدو أن الفرق بين طريقتي االتساق الداخلي وا 
يقصد بالتجانس أن الفقرات  اذلطريقة األولى يشير إلى التجانس بين الفقرات )معامل الثبات في ا

تقيس مفهومًا واحدًا( ، في حين يشير معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار إلى درجة استقرار 
 ، 1981 ، وآخرون الزوبعياألفراد في إجاباتهم على المقياس عبر فترة مناسبة من الزمن )

 (.33ص
  -بتلك الطريقتين وكما يأتي : الشخصية المنتجة الباحث باستخراج ثبات مقياس وعليه قام

 
 Retest  -(Test) إعادة الختبار طريقة التساق الخارجي -أولا :
تتضمن هذه الطريقة تطبيق المقياس على عينة ممثلة من األفراد ، ثم إعادة تطبيق المقياس    

أن إعادة تطبيق  (Adams)عليها مرة أخرى بعد مرور فترة مناسبة من الزمن ، إذ يرى آدمز 
 ,Adams, 2004)المقياس للتعرف على ثباته ، يجب أن يكون خالل فترة ال تقل عن أسبوعين 

p. 58)  ذلك نضمن عدم تذكر المستجيب استجابته على المقياس وايضا للحفاظ على وب
 الخاصية النفسية للمستجيب.
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بتطبيق مقياس الشخصية المنتجة الستخراج الثبات بهذه الطريقة على عينة مكونة من  تمولقد 
( موظفا وموظفة من بعض دوائر الدولة في مدينة الديوانية، وبعد مرور اسبوعين من 50)
بإعادة تطبيق المقياس ذاته مرة أخرى وعلى العينة ذاتها ، وبعد  تمتطبيق األول للمقياس ال

للتعرف على طبيعة  (Person Correlation Cofficient)استعمال معامل ارتباط بيرسون 
العالقة بين درجات التطبيق األول والثاني ، ظهر أن قيمة معامل الثبات كما في جدول )    

17  ) 
 (17جدول )  

 درجة ثبات مقياس الشخصية المنتجة ومجاالته وفق طريقة اعادة االختبار
 درجة الثبات المجاالت ت
 0.759 الحب االنتاجي 1
 0.734 العمل والنشاط 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 المقياس ككل 8

 
وقد ع دت هذه القيمة مؤشرًا على استقرار استجابات األفراد على مقياس الشخصية المنتجة ، إذ  

 – 0.62يكون من ) (Likert)أن معامل الثبات الذي يمكن االعتماد عليه كما يرى ليكرت
0.93 )(Lazarous, 1963, P. 228) في حين يشير كرونباخ إلى أنه إذا كان معامل

 ( فأكثر ، فأن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا لثبات االختبار0.70االرتباط بين التطبيق األول والثاني )
 ( .58، ص 1985)عيسوي ،  

 : )معامل الفاكرونباخ(التساق الداخلي -ثانياا :
 ،اخلي بين فقرات المقياس )فيركسونالديشير معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة إلى االرتباط 

  ( ، إذ يعتمد هذا األسلوب على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى 530، ص 1991
 ( . 79، ص 1989)ثورندايك وهيجن ،                                                      
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للمقياس ، وبلغ ثبات مقياس  ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم استعمال معادلة الفاكرونباخ
 ( 18الشخصية المنتجة كما في جدول ) 

 
 ( 18جدول 

 ومجاالته وفق طريقة الفاكرونباخ درجة ثبات مقياس الشخصية المنتجة للمقياس ككل
 درجة الثبات المجاالت ت
 0.767 الحب االنتاجي 1
 0.768 العمل والنشاط االنتاجي 2
 0.770 التفكير االنتاجي 3
 0.835 االستمتاع بالعمل االنتاجي 4
 0.761 االصغاء 5
 0.715 التمتع الجمالي 6
 0.766 تكامل االنا 7
 0.743 المقياس ككل 8

وتعد درجات الثبات في الجدول اعاله جيدة وفق معيار الفاكرونباخ الذي يرى ان الثبات يكون 
 ( . 58، ص 1985( فأكثر )عيسوي ، 0.70جيدا اذا بلغ )

 المقياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكلية :وصف 
( فقرة، يستجيب في ضوئها 33بصورته النهائية من ) الشخصية المنتجةتألف مقياس     

أحيانا،  علي تنطبق غالبا، علي تماما ،تنطبق علي تنطبقالموظف على خمسة بدائل لإلجابة )
( خمسة درجات تماما علي تنطبق( ، ويتم اعطاء البديل )أبدا علي تنطبق ال نادرًا، علي تنطبق

( درجة واحدة ،للفقرات االيجابية وتكون عكسية أبدا علي تنطبق الفي حين يعطى للبديل )
( وخمس درجات تماما علي تنطبقللفقرات السلبية أي تكون البدائل هي درجه واحده للبديل )

ان يحصل عليها  ( وبذلك فأن المدى النظري ألعلى درجة يمكنأبدا علي تنطبق الللبديل )
 (.99( وبمتوسط فرضي )33( وادنى درجة هي )165الموظف هي )
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 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الشخصية المنتجة : -

من المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أن يتصف بها أي مقياس تتمثل في التعرف على      
رين أساسيين هما الوسط طبيعة التوزيع االعتدالي ، الذي يمكن التعرف عليه بواسطة مؤش

الحسابي واالنحراف المعياري ، وأنه كلما قلت درجة االنحراف المعياري واقتربت من الصفر ، 
،  1977البياتي وأثناسيوس ، دل ذلك على وجود نوع من التجانس أو التقارب بين قيم درجات التوزيع )

ذا كان الخطأ المعياري للتقدير ( 168ص ي عبر عنه بالفرق  (Standerd Error of Estimate)وا 
بين درجة حقيقية واحدة وتقديرها ، فأنه ي عد من المؤشرات اإلحصائية المهمة الذي يساعد في 
معرفة قوة التنبؤ ، فكلما كانت قيمة هذا الخطأ عالية فهذا يعني أن هناك فرقًا كبيرًا بين الدرجة 

هذه القيمة واقتربت من الصفر فهذا يعني أن الفرق  الحقيقية والدرجة المتوقعة ، وكلما انخفضت
بين تلك الدرجات منخفضة ، فحينما يكون مقدار الخطأ المعياري للتقدير )صفرًا( فهذا يدل على 

 ( 211، ص1977)البياتي واثناسيوس،  لمتوقعة مع الدرجات الحقيقية    تطابق الدرجات ا

 ي عدان من خصائص التوزيعات ( Kurtosis)والتفرطح(Skewness) التواء كذلك فأن ا
التكرارية إذ يشير معامل االلتواء إلى درجة تركيز التكرارات عند القيم المختلفة للتوزيع ومعامل 

، 1988التفرطح إلى مدى تركيز التكرارات في منطقة ما للتوزيع االعتدالي )عودة والخليلي ، 
 (  81ص
درجة ونوع االلتواء والتفرطح ، إذ يستعمل عادة  طريقعن فمن الممكن التمييز بين التوزيعات    

 ( . 247، ص1993مؤشرات إحصائية للتعبير عنهما )عودة، 
وهكذا نجد أن معرفة درجة تفرطح أي توزيع ونوعه ينبغي أن يقارن هذا المعامل بمقياس يتخذ 

 حى الطبيعي القياسيبل له في المنأساسًا لذلك ، ومن المتبع أن يقارن هذا بمعامل التفرطح المقا
( ، فإذا زاد 0.263وبحساب هذا المعامل في المنحنى الطبيعي القياسي نجد أن قيمته تعادل )

ذا قل عنها كان التوزيع مدببًا                         هذا المعامل عن هذه القيمة يكون التوزيع مسطحًا وا 
 ( . 66، ص 1982لعاني والغرابي ، )ا

يكون متماثاًل حينما تتطابق قيم الوسط الحسابي والوسيط والمنوال ، ويكون  والتوزيع االعتدالي
 التوزيع ملتويًا سالبًا أو موجبًا حينما تكون قيم هذه المقاييس الثالثة ال تنطبق مع بعضها البعض
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 ( . 78، ص 1990)فيركسون ،                              
كر لمقياس الشخصية المنتجةوالركون إلى نتائج إن حساب المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذ

 Statistical)التطبيق فيما بعد ، تطلبت استعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Package For Social Science)  ًأو ما يسمى اختصارا(SPSS)  في استخراج تلك

 يوضح ذلك:  ( 19المؤشرات اإلحصائية وجدول)
 

 ( 19جدول) 
 اإلحصائية لمقياس الشخصية المنتجةالمؤشرات 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 99 الوسط الفرضي 1

 132.0775 الوسط الحسابي 2

 0.85322 الخطأ المعياري للوسط 3

 134.5000 الوسيط 4

 131.00a المنوال 5

 17.06442 االنحراف المعياري 6

 291.194 التباين 7

 -0.837- االلتواء 8

 0.726 التفرطح 9

 77.00 المدى 10

 85.00 أقل درجة 11

 162.00 أعلى درجة 12

 
وعند مالحظة قيم المؤشرات اإلحصائية األنفة الذكر لمقياس الشخصية المنتجة  ، نجد أن تلك 
المؤشرات تتسق مع معظم مؤشرات المقاييس العلمية ، إذ تقترب درجات مقياس الشخصية 
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هذا  باستعمال االحصاء البارامتريالمنتجة وتكراراتها نسبيًا من التوزيع االعتدالي ، مما يسمح 
 ( يوضح ذلك بيانيًا :3المقياس وشكل )  

 
 

 
 (   3شكل)

 التوزيع االعتدالي لمقياس الشخصية المنتجة

 التطبيق النهائي:
البالغ في مدينة الديوانية والموظفاتقام الباحث بتطبيق اداتا البحث على عينة من الموظفين    

( موظفا وموظفة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ذات التوزيع التناسبي 400حجمها )
، وبعد االنتهاء من التطبيق صححت  (   25/3/2019( الى )   25/2/2019 )للفترة من

 البحث .اإلجابات وحسبت الدرجات الكلية لكل منها من اجل استخراج نتائج 
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 اإلحصائية: الوسائل .
لغرض التحقق من أهداف البحث ، استعان الباحث بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(Spss في معالجة البيانات احصائيا بالحاسبة االلكترونية، وباستعمال الوسائل اإلحصائية )

 اآلتية:

الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط االختبار التائي لعينة واحدة: للتعرف على داللة -1
 الشخصية المنتجة.و  االندماج الوظيفي يالفرضي لمقياس

البحث بأسلوب  اييساالختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج القوة التمييزية لفقرات مق-2
مقياس االندماج المجموعتين الطرفيتين وللتعرف على  القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات 

 .)ذكور ،اناث(النوعالوظيفي والشخصية المنتجة وفقا لمتغير 
 معامل ارتباط بيرسون، لتحقيق اآلتي:-3
 ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياسي البحث. أ .

 ب. ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة ودرجة المجال لمقياسي البحث.
ج. ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل مجال والمجاالت االخرى والدرجة الكلية لكل من 

 مقياسي البحث.
 ه .الستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقاييس البحث.

 الشخصية المنتجة. و و. ايجاد العالقة االرتباطية بين االندماج الوظيفي
(الستخراج Alpha Formula For Internal Consistency. معادلة الفا لالتساق الداخلي )4

 . الشخصية المنتجةو الثبات لمقياس االندماج الوظيفي 
الشخصية المنتجة  و . تحليل التباين االحادي لتعرف الفروق على مقياس االندماج الوظيفي5

 وفق متغير العمر.
وفق  المنتجة الشخصية و ظيفي.تحليل التباين الثنائي لتعرف الفروق على مقياس االندماج الو 6

 متغير النوع والحالة االجتماعية.
 

 
 



 الفصل الرابع
 

o وتفسيرها  عرض النتائج 
 

o  التوصيات 
o المقترحات 
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 وتفسيرها ومناقشتها عرض النتائج: 
يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث وتفسيرها على وفق لالطار النظري والدراسات     

 السابقة وعلى النحو االتي :
 مدينة الديوانية:في  بعض دوائر الدولة  ى موظفيلد االندماج الوظيفيتعرف  : الهدف األول

تشير المعالجة اإلحصائية الى أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث بلغ  
( وعند 108( فيما بلغ المتوسط الفرضي )18.24382وبانحراف معياري قدره ) (143.8875)

استعمال االختبار  عن طريقمقايسة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس 
وهي أكبر من القيمة (39.342) التائي لعينة واحدة  ظهر ان القيمة التائية المحسوبة بلغت 

(  20( و الجدول )399( و بدرجة حرية )0,05عند مستوى داللة ) (1,96)الجدولية البالغة 
 يوضح ذلك.

 ( 20الجدول) 
 االندماج الوظيفيالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 

 عدد أفراد 
 العينة

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 المتوسط 
 الفرضي

 درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى 
 الداللة

400 143.8875 18.24382 108 399 39.342 1,96 0,05 

 
حيث اشارت نتيجة  الدراسة الحالية الى ان الموظفين في دوائر مدينة الديوانية يتمتعون 

 تمتع في السابقة الدراسات معظم إليه توصلت ما مع النتيجة هذه اتفقت وقد باالندماج الوظيفي ،
 ,Somani& Krishnan) ودراسة( 1993رشيد،) كدراسة الوظيفي باالندماج عيناتها أفراد

( 2012قاسم،) ودراسة( 2011الصمد، عبد) ودراسة( Liao &Lee,2009) ودراسة( 2004
 أفراد لدى االندماج مستوى فيها كان التي( 2004 المغربي،) دراسة عدا( 2015محمد،) ودراسة

 توفر أن إلى( Yushimura,1996) إليه ذهب منخفضًا ويمكن تفسير النتيجة حسبما العينة
 العمل، وطبيعة الشخصية السمات حيث من الموظفين طبيعة مع تتفق التي المناسبة العمل بيئة
 الخاصة حياتهم على بدورها تنعكس مما الموظفين لدى النفسية الراحة توافر على تعمل

 لديهم الوظيفي االندماج حالة خلق على يعمل الذي النفسي واستقرارهم
Akhtar)&Singh,2010:33) 

متغيري الجنس والحالة   وفقعلى  الفروق على مقياس االندماج الوظيفي تعرف  : الهدف الثاني
 االجتماعية لدى الموظفين في بعض الدوائر في مدينة الديوانية:

لغرض تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات الموظفين على مقياس االندماج        
إناث( والحالة االجتماعية )متزوج، اعزب، مطلق، ارمل(، ،الوظيفي وفق متغير الجنس)ذكور 
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( على وفق مستوى داللة Tow way ANOVAفقد استعمل الباحث تحليل التباين الثنائي   )
 ضح ذلك:( يو   21( . وجدول )  0.05)

 (  21جدول ) 
 الفروق في الجنس والحالة االجتماعية على مقياس االندماج الوظيفي

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

 درجة الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

 القيمة الفائية
F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 3.84 13.555 4239.940 1 4239.940 الجنس

0.05 
 

 2.67 6.146 1922.367 3 5767.102 االجتماعيةالحالة 
الحالة xالتفاعل )الجنس

 االجتماعية(
1759.292 2 879.646 2.812 

3.84 
 312.796 393 122928.962 الخطأ
 400 8414247.000 الكلي

 : (21في الجدول)وتبين النتائج 
 أ.الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( :

يرقى الى  مقياس االندماج الوظيفييتضح من الجدول السابق أن الفرق بين الذكور واإلناث على 
( مع القيمة الجدولية 13.555مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة )

ر إذ بلغ المتوسط الحسابي للذكو  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية عند 3,84البالغة )
الذي يختلف عن المتوسط الحسابي لإلناث  (18.51694)( بانحراف معياري 141.9637)

.ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان الذكور (17.39603)( بانحراف معياري 147.0263البالغ )
فقط  روتين اعتقاد الذكور ان العمل هومن االناث بسبب اقل يكون التزامهم الوظيفي واندماجهم 

من الموظفين يشعرون ان رواتبهم ال تسد متطلبات حياتهم عكس االناث اللواتي الن االغلب 
 . يعتقدن ان ضرورة العمل اوال ألثبات ذاتهن ومن ثم يعتبرن العمل مكمل لشخصيتهن

 ( :متزوج، اعزب، مطلق، ارملب. الحالة االجتماعية)
أن الفرق بين العاملين على وفق متغير الحالة االجتماعية يرقى الى  (21)يتضح من الجدول

( مع القيمة الجدولية 6.146مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة )
إذ أننا نالحظ ان المتوسط الحسابي (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 2.67البالغة )

( يوضح 22دماج الوظيفي تختلف وفق حالتهم االجتماعية، وجدول ) للموظفين على مقياس االن
 المتوسطات الحسابية للموظفين على مقياس البحث:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس االندماج الوظيفي وفق الحالة 
 االجتماعية 
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 (22وجدول ) 
 :االجتماعيةوفق الحالة يوضح المتوسطات الحسابية للموظفين 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الحالة االجتماعية

 16.92794 145.9826 متزوج
 18.17215 144.0113 اعزب
 25.85484 131.6296 مطلق
 12.11628 141.7500 أرمل

مما سبق أن هناك فروق بين المجموعات االربعة في االندماج الوظيفي مما يعني أن هناك في 
األقل متوسطًا واحدًا يختلف عن متوسط آخر أو عن مجموعة من المتوسطات بفروق ذات داللة 
إحصائية، ولما كان تحليل التباين ال يعطينا سوى قيمة واحدة، فقد استعملت طريقة شيفيه 

Scheffe   لمقارنات المتعددة التي تدعى )باختبار الفروق الدالة بصورة أمينة(. وقد أظهرت
النتائج عند مقارنة المتوسطات االربعة ان بعضها دال احصائيا عند مقارنة قيمة شيفيه 

 (23كما في الجدول )المستخرجة بقيمة شيفيه الحرجة 
 (: 23جدول )

 المجموعات
 المتوسطات

 أرمل مطلق اعزب متزوج
145.9826 144.0113 131.6296 141.7500 

 4.2326 **14.3529 1.9713 - 145.9826 متزوج
 2.2613 *12.3817 - - 144.0113 اعزب
 10.1204 - - - 131.6296 مطلق
 - - - - 141.7500 أرمل

 12.123وقيمة حرجة (0.05)** فرق احصائي دال عند مستوى إحصائي 
 12.260وقيمة حرجة (0.05)*فرق احصائي دال عند مستوى إحصائي 

ويمكن تفسير هذه النتيجة وجود فرق بين المتزوجين والمطلقين على مقياس االندماج الوظيفي، 
، فممكن ان يوعز بالحالة النفسية المستقرة للمتزوجين عكس والعزاب  ولصالح المتزوجين

والضغوطات التي يضفيها المجتمع على نظرة  كالتالمشن الذين يعانون من بعض من المطلقي
وهذا كما تبين وجود فرق بين الموظفين العزاب والمطلقين، ولصالح الموظفين العزاب  المطلقين ،
( باعتبار المحددات الشخصية او المتغيرات الشخصية هي احدى (Yushimura ما اكده

(  Yushimura, 1996: 678) ترتبط بالفردالمحددات التي تساهم باالندماج الوظيفي ألنها 
 بيئةعن طريق الوظيفي   االندماج بزيادة تهتم (The work environment) العمل كما ان بيئة

عام وباعتبار العزاب ال يعانون من ضغوطات اجتماعية مثل المطلقين  فتكون  بشكل العمل



                                                          النتائج وتفسيرها ومناقشتهاالفصل الرابع: عرض 
 

86 

 المواقف تشجع التي الثقافة طويربت وذلك بيئية العمل لديهم جانب لزيادة االندماج الوظيفي 
 من والحد األفراد بها يقوم التي الوظائف في واإلثارة االهتمام وتعزيز العمل، في اإليجابية
 (.                                   Yushimura,1996: 678-682)اإلجهاد

 :والحالة االجتماعيةج. تفاعل الجنس 
ُهنالك تفاعل بين مغيري الجنس والحالة االجتماعية  في درجات  َليَس (22يتضح من جدول ) 

االندماج الوظيفي لدى موظفي الدوائر الحكومية في مدينة الديوانية المشمولين في البحث .اذ 
الجدولية البالغة درجة بموازنتها بقيمة النسبة الفائية (2.812) كانت قيمة النسبة الفائية المحسوبة

 (0,05عند مستوى داللة ) درجة تبين ان القيمة المحسوبة للفرق غير دالة احصائيا (3,84)
وتشير هذه النتيجة الى ان تأثير المتغيرين المستقلين )الجنس والحالة االجتماعية( على المتغير 
ل التابع)االندماج الوظيفي(هو بالمستوى نفسه ،وبالتالي تعطينا اساسًا للنظر الى االثر الرئيس لك

يجعل مناقشة االثار الرئيسية ضروريًا ألنه يشير الى تأثير احد ،اذ ان عدم وجود التفاعل  متغير
الن  Yushimura حسبويمكن تفسير  المتغيرين ال يتغير اعتمادا على قيمة المتغير االخر

الن  الموظف بغض النظر عن الحالة االجتماعية او الجنس  ج معرفيًا الموظف هنا قد اندم
اصبح يشير اندماجه الى  درجة إدراك الفرد لنفسه كعضو في المؤسسة، ومشاركته في اتخاذ 
القرارات الخاصة بوظيفته، أو درجة أهمية الوظيفة في حياته بغض النظر من سنوات الخدمة او 

 (Akhtar&Singh,2010:33 )  جنس الموظف

الخدمة( لدى موظفي سنوات  )على وفق االندماج الوظيفيالفروق في تعرف  : الهدف الثالث
 بعض دوائر الدولة في محافظة الديوانية :

 سنوات الخدمةللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الموظفين وفق متغير 
 oneسنة فاكثر( ، استعمل الباحث تحليل التباين األحادي ) 21سنة، 20-11سنة، 1-10)

way ANOVA( 24بية واالنحرافات المعيارية في جدول ) (. وفقا للمتوسطات الحسا 
 ( 24جدول ) 

 سنوات الخدمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس االندماج الوظيفي وفق 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي سنوات الخدمة

 17.83473 144.2412 سنة1-10
 17.17434 144.5782 سنة11-20
 20.82936 141.9398 سنة فأكثر21
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أن القيمة الفائية المحسوبة بلغت  (24)وأظهرت النتائج بعد مقارنة االوساط الحسابية في الجدول 
مما  ، (0,05)ومستوى داللة   3.23)وهي غير دالة إحصائية عند قيمة جدولية )( 0.609)

، وان الموظفين ال يختلفون سنوات الخدمة  يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا وفي متغير
 ( يوضح ذلك25. وجدول ) في سنوات خدمتهم في مستوى االندماج الوظيفي كلما تقدموا 

 ( 25جدول )
 سنوات الخدمةالفروق في االندماج الوظيفي على وفق متغير 

مجموعة  مصدر التباين
 المربعات

 مستوى الداللة القيمة الفائية متوسط المربعات درجة الحرية
 

 203.138 2 406.277 بين المجموعات
0.609 

 333.490 397 132395.661 داخل المجموعات 0.05 
  399 132801.938 المجموع الكلي

، سنوات الخدمةان االندماج الوظيفي ال يختلف كثيرا كلما تقدم الموظفين في  وهذا يعني    
باعتبار  (Yushimura,1996)لــــ    الوظيفيأنموذج متعدد األبعاد لالندماج  وفق  وهذا يرجع  

انها متغيرات مرتبطة بالفرد  ذاته )كالخبرة الشخصية ومركز السيطرة(وهنا الخبرة هي احد فئات 
إلى  يعزو الباحث ذلككما  Yushimuraاألنموذج المتعدد االبعاد لالندماج الوظيفي حسب   

مستوى الوعي واليقظة لدى الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية بكيفية التعامل مع الموظفين 
ذاتهم ومع المراجعين وانجاز معامالتهم بالسرعة التي تحقق األهداف المنشودة. واتفقت هذه 

ق أنه ال توجد فرو  التي اظهرت (2003النتائج مع بعض الدراسات مثل  )دراسة  الهاجري ،
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك االندماج الوظيفي تعزى 

(  أنه توجد فروق Min-Huei,2006إلى المسمى الوظيفي، واختلفت نتائج البحث مع دراسة ،) 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث حول سلوك االندماج حيث تعزي 

 سمى الوظيفياالختالف إلى الم
 لدى موظفين دوائر الدولة في مدينة الديوانية: الشخصية المنتجة: تعرف  الهدف الرابع

تشير المعالجة اإلحصائية الى أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث بلغ  
( وعند 99( فيما بلغ المتوسط الفرضي )17.06442وبانحراف معياري قدره ) (132.0775)

استعمال  عن طريقمقايسة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس 
وهي أكبر (38.768) االختبار التائي لعينة واحدة . ظهر ان القيمة التائية المحسوبة بلغت 

( و 399( و بدرجة حرية )0,05عند مستوى داللة ) (1,96)من القيمة الجدولية البالغة 
 يوضح ذلك. (26الجدول ) 
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 (26الجدول) 

 الشخصية المنتجةالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 

 عدد أفراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

400 143.8875 18.24382 108 399 38.768 1,96 0,05 

التي أشارت إلى أّن ( 2012نتائج دراسة  كل من )نصيف ،مع اتفقت  التيوتشير هذه النتيجة 
(،ودراسة )الخالدي 141: 2012الموظفين من كال الجنسين يتمتعون بشخصية منتجة)نصيف ،

بشخصية منتجة ( التي أشارت إلى أّن االساتذة الجامعيين من كال الجنسين يتمتعون 2013،
التي اشارت إلى أن المرشدين والمرشدات يتمتعون ( 2014صالح)(، و 2013:28)الخالدي،

 ويمكن تفسير هذه النتيجة حسب نظرية فروم بان الموظفين(2014:71بشخصية منتجة )صالح،
 ولألخرين ألنفسهم  وحسية وانفعالية عقلية وباستجابات المنتجة، بالشخصية  الذين يتسمون

 على قادرين ،لكونهم اإلنتاجي التفكير على واالعتماد إمكانيتهم استخدام على وقدرتهم ، ولألشياء
نهم ، يستخدمها ماذا أجل ،ومن يستخدموها ،وكيف ماهي عرفوا إذا إال قدراتهم من االستفادة  وا 
 الوقت وفي قدراتهم مع متحدون بأنهم يشعرون وأنهم لقدراتهم تجسيداً  بوصفه أنفسهم يخبرون
 (36: 2009، فروم) عنهم ومنسلخة متقنة نفسه

متغيري الجنس على وفق مقياس الشخصية المنتجة  في  الفروقتعرف  : الهدف الخامس
 :في الديوانية والحالة االجتماعية لدى الموظفين في بعض دوائر الدولة

لغرض تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات الموظفين على مقياس الشخصية المنتجة  
اعزب، مطلق، ارمل(،  وفق متغير الجنس)ذكور ،إناث( والحالة االجتماعية )متزوج،

( على وفق مستوى داللة Tow way ANOVAاستعمل الباحث تحليل التباين الثنائي   )
 ( يوضح ذلك:27( . وجدول ) 0.05)
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 (27جدول )
 الفروق في الجنس والحالة االجتماعية على مقياس الشخصية المنتجة

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 3.84 13.429 3639.666 1 3639.666 الجنس

0.05 

 

 2.67 7.928 2148.856 3 6446.567 االجتماعيةالحالة 

الحالة xالتفاعل )الجنس
 2.196 595.063 2 1190.125 االجتماعية(

 271.031 393 106515.091 الخطأ 3.84

 الكلي
7093973.00

0 
400 

 الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( : . أ
يرقى الى  مقياس الشخصية المنتجةأن الفرق بين الذكور واإلناث على  (27) يتضح من الجدول

( مع 13.429عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة ) االناثلصالح  مستوى الداللة االحصائية
إذ بلغ المتوسط  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية عند 3,84القيمة الجدولية البالغة )

الذي يختلف عن المتوسط  (11.83583)( بانحراف معياري 130.2621الحسابي للذكور )
 هذه إن الباحث ويرى (16.13432)( بانحراف معياري 135.0395الحسابي لإلناث البالغ )

عكس  يعتقدون ان عملهم هو اداء لروتين الموظفين أن وهو شائع هو ما مع منسجمة النتيجة
 على والقدرة  نإحساسه من نابع  يكون ألنه المهني  االرشادي و بالعمل يتميزن اللواتي  النساء
وهنا النساء ممكن ان   التحمل على وقدرتها طبيعتها الى يعود وذلك الذكور من أكثر اإلنجاز

 بشخصيات واإلناث الذكور يتمتع أن فروم رأيتكون كالرجل في اإلنتاج او اكثر منه كما في 
 بالعالم إنتاجيا متصال اإلنسان يكون وأن والعقلية، الجسمية إمكانياتهم واستخدام وفعالة منتجة

 على ويحرص أعمال، من به يقوم لما واالعتزاز بالسعادة يشعر وأن والتفكير العمل عن طريق
 عالية، بروح األداء في االستمرارية على والمثابرة بذلك، القيام أثناء المتعة ويجد بها االحتفاظ
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 نظرية بحسب فرد كل إن إذ للعمل، باالنتماء والشعور عمل، من به يقوم ما مسؤولية وتحمل
 واتفقت,( Fromm ,1978:66)أنثى أم ذكر كان سواء منتجة بشخصية يتمتع أن يجب فروم
 من أكثر انتاجية لديهن اإلناث أن إلى اشارت التي( 2003) الشهري دراسة مع النتيجة هذه

 يايا دراسة ,Yusuf et al(2015) وآخرين يوسف دراسة و(  100: 2003 ، الشهري)  الذكور
 دراسةو (2013)دراسة الخالدي و(2012) نصيف ،دراسة Yaya et al(2016) وآخرين
 (. 2014)صالح

 ( :متزوج، اعزب، مطلق، ارملب. الحالة االجتماعية)
أن الفرق بين العاملين على وفق متغير الحالة االجتماعية يرقى الى  (27)يتضح من الجدول   

( مع القيمة الجدولية 7.928مستوى الداللة االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة )
إذ أننا نالحظ ان المتوسطات الحسابي (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 2.67البالغة )

( يوضح 28شخصية المنتجة تختلف وفق حالتهم االجتماعية، وجدول ) للموظفين على مقياس ال
 المتوسطات الحسابية للموظفين على مقياس البحث:

 (28جدول)

 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

نستنتج مما سبق أن هناك فروق بين المجموعات االربعة في الشخصية المنتجة مما يعني 
أن هناك في األقل متوسطًا واحدًا يختلف عن متوسط آخر أو عن مجموعة من المتوسطات 

داللة إحصائية، ولما كان تحليل التباين ال يعطينا سوى قيمة واحدة، فقد استعملت بفروق ذات 
لمقارنات المتعددة التي تدعى )باختبار الفروق الدالة بصورة أمينة(. وقد Scheffeطريقة شيفيه

أظهرت النتائج عند مقارنة المتوسطات االربعة ان بعضها دال احصائيا عند مقارنة قيمة شيفيه 
 (: 29جة بقيمة شيفيه الحرجة  كما في الجدول )  المستخر 
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 (اختبار الفروق الدالة بصورة امينة29جدول )

 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
 12.4630 - - - 119.0370 مطلق
 - - - - 131.5000 أرمل

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

المنتجة، ويمكن تفسير هذه النتيجة وجود فرق بين المتزوجين والمطلقين على مقياس الشخصية 
 ولصالح المتزوجين، ووجود فرق بين الموظفين العزاب والمطلقين، ولصالح الموظفين العزاب.

 الشخصية المنتجة، مقياس على والمطلقين المتزوجين بين فرق وجود النتيجة هذه تفسير ويمكن
 الذين المطلقين عكس للمتزوجين المستقرة النفسية بالحالة يوعز ان فممكن المتزوجين، ولصالح
 كما ، المطلقين نظرة على المجتمع يضفيها التي والضغوطات المشكالت من بعض من يعانون
العزاب ويمكن تفسير هذه  الموظفين ولصالح والمطلقين، العزاب الموظفين بين فرق وجود تبين

 منتجة بشخصية يتمتع أن يجب فروم نظرية بحسب فرد كل إنفروم  اكده ما حسب النتيجة 
 الخارجي يتصل االنسان بالعالم لذلك  قد( Fromm ,1978:66) أنثى أم ذكر كان سواء

 أما واستيعابها االشياء اكتساب بها ويقصد: االستيعاب عملية ُتسمى األولى الطريقة: بطريقتين
 وكال( وبذاته) بالناس نفسه يصل أن اوهي االجتماعية المشاركة عملية هي: الثاني الطرية
 االنسان ،الن غريزياً  ،محدداً  الحيوانات عند هو كما ،وليَس  المفتوح االتصال من دانٌيع الشكلين
 عن طريق بإنتاجها أو خارجي مصدر من يأخذها أو يتقبلها التي  األشياء كل اكتساب  َيستطيع
 ال كذلك حاجته يشبع  ان يستطيع لكي معينة بطريقة ويستوعبها يكتسبها أن عليه ولكن مجهوده
 باآلخرين يرتبط أن فعليه باآلخرين متصل وغير المجتمع داخل وحيدا يعيش أن االنسان يستطيع

 المعرفة ونقل الصغار وتربية واللعب الجنسي اإلشباع وحتى واإلنتاج العمل او الدفاع أجل من
 ( Fromm,1967:90)   المادي والممتلكات
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 والحالة االجتماعية:ج. تفاعل الجنس 
ُهنالك تفاعل بين مغيري الجنس والحالة االجتماعية  في درجات  َليَس (27يتضح من جدول )

ين في البحث .اذ االندماج الوظيفي لدى موظفي الدوائر الحكومية في مدينة الديوانية المشمول
الجدولية البالغة درجة بموازنتها بقيمة النسبة الفائية (2.196) كانت قيمة النسبة الفائية المحسوبة

 (0,05عند مستوى داللة ) درجة تبين ان القيمة المحسوبة للفرق غير دالة احصائيا (3,84)
وتشير هذه النتيجة الى ان تأثير المتغيرين المستقلين )الجنس والحالة االجتماعية( على المتغير 

(هو بالمستوى نفسه ،وبالتالي تعطينا اساسًا للنظر الى االثر الرئيس لكل الشخصية المنتجةالتابع)
ر الى تأثير احد متغير ،اذ ان عدم وجود التفاعل يجعل مناقشة االثار الرئيسية ضروريًا ألنه يشي

 اكده ما حسب ويمكن تفسير هذه النتيجة  المتغيرين ال يتغير اعتمادا على قيمة المتغير االخر
 أنثى أم ذكر كان سواء منتجة بشخصية يتمتع أن يجب فروم نظرية بحسب فرد كل إنفروم 

(Fromm ,1978:66) 

متغير)الخدمة(  على وفق الشخصية المنتجةالفروق في تعرف على  : الهدف السادس
 لدى موظفي بعض دوائر الدولة في محافظة الديوانية :

سنوات وفق متغير  للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الموظفين
سنة فاكثر( ، استعمل الباحث تحليل التباين األحادي  21سنة، 20-11سنة، 10-1)الخدمة

(one way ANOVA ( وفقا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في جدول .)30) 

 سنوات الخدمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس الشخصية المنتجة وفق 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي سنوات الخدمة
سنة1-10  132.6412 16.33943 
سنة11-20  132.3810 16.44307 
فأكثرسنة 21  130.3855 19.53348 

 
أن القيمة الفائية المحسوبة  (30)أظهرت النتائج بعد مقارنة االوساط الحسابية في الجدول     

 ، (0,05)ومستوى داللة   3.23)وهي غير دالة إحصائية عند قيمة جدولية )( 0.523بلغت )
الموظفين ال يختلفون في ، وان الخدمةمتغير لمما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا 

 ( يوضح ذلك 31مستوى الشخصية المنتجة كلما تقدموا بالعمر. وجدول )
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 (:31جدول )

 سنوات الخدمةالفروق في الشخصية المنتجة على وفق متغير 

 مستوى الداللة القيمة الفائية متوسط المربعات درجة الحرية مجموعة المربعات مصدر التباين
 

 152.578 2 305.156 بين المجموعات
0.523 

 
 291.893 397 115881.441 داخل المجموعات 0.05

 - 399 116186.597 المجموع الكلي
سنوات ال تختلف كثيرا كلما تقدم الموظفين في ان مستوى الشخصية المنتجة  وهذا يعني      

نظرية فروم  الن  االنسان قد يتصل بالعالم الخارجي يمكن تفسيره حسب ، وهذا خدمتهم 
وهنا يتم اكتساب االشياء واستيعابها والطريقة الثانية    عملية االستيعاببطريقتين تسمى االولى 

من  دانن بالناس وبذاته وكال الشكلين يعاالجتماعية وهي ان يصل االنسا عملية المشاركة
االتصال المفتوح وليس كما هو عند الحيوان كمحدد غريزي الن االنسان يستطيع اكتساب كل 

مجهوده ولكن عليه ان  عن طريقاالشياء التي يتقبلها او يأخذها من مصدر خارجي او بإنتاجها 
 يكتسبها ويستوعبها ليستطيع اشباع حاجته  وألنه ال يستطيع ان يعيش وحيدا داخل المجتمع لذلك

 يرتبط باألخرين من اجل الدفاع او العمل او االنتاج لنقل المعرفة والممتلكات المادية

لدى االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة بين االرتباطية : تعرف العالقة  الهدف السابع
 الموظفين:

بين االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة االرتباطية ألجل التعرف على العالقة       
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المتغيرين، وظهر أن معامل االرتباط  لموظفين.ل

(  ، وألجل تعرف داللة اختبار قيمة معامل االرتباط تم استعمال االختبار التائي 0.684كان )
( وهي أكبر من القيمة 18.71لمعامل االرتباط ووجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )

( ، هذا يعني أن العالقة 398( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96البالغة ) الجدولية
 .يوضح ذلك(  32جدول )و بين االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة دالة إحصائيًا 
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 ( 32جدول ) 

يوضح معامل االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات االندماج الوظيفي والشخصية المنتجة لدى 
 الموظفين

 مستوى الداللة درجات الحرية القيمة التائية الجدولية القيمة التائية المحسوبة معامل االرتباط
 دالة 398 1.96 18.71 0.684

 
 االندماج على التنظيمي التكيف أثر (2011 الصمد ) دراسة عبدواتفقت الدراسة الحالية  مع 
 KhalidRehman (2011) دراسة نتائج دراسة مع يتفق الوظيفي وايضا وهذا

االندماج الى أن هناك عالقة ارتباطية ايجابية مرتفعة بين  اشارت نتيجة الدراسة الحالية  اذ
 في، هذا يعني أن كل زيادة في االندماج الوظيفي يؤدي الى ارتفاع  الوظيفي والشخصية المنتجة

ان لدى الموظفين اندماجا وظيفيا وهذا يدل على ويمكن تفسير هذه النتيجة الشخصية االنتاجية.
عالقه  وجود الصحة النفسية ،وانه يسهم اكثر في تحقيق االنتاج وانجاز االعمال الموكلة اليه في

 اإلنا ولصالح الجنس لمتغير تبعاً  الوظيفي الندماجا مستوى في ايجابية
 : لدى الموظفينفي االندماج الوظيفي اسهام الشخصية المنتجة : الهدف الثامن

 ر االندماج الوظيفي استعمل تحليللغرض تعرف مدى اسهام الشخصية المنتجة في ظهو 
على البيانات المستخرجة ،   Enter نوعطي البسيط وبالطريقة االعتيادية النحدار الخا ارتباط

تحليل عن طريق R(Coefficient of Determination) 2إذ استخرج تقيمه معامال لتحديد 
انحدار في التنبؤ ،  تحليلوهي تدل على جودة نموذج   (0,468)تباينا النحدار وكان مقدارها 

 ( 3,84)بالقيمة الجدولية البالغة  (350.102)عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة للنموذج 
 يريالتباين المشترك بين متغمن  (47%)والتي تفسر ما مقداره (0,05)عند مستوى داللة  

 ( يوضح ذلك . 33والجدول )  . البحث
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 (33جدول)

 في درجات االندماج الوظيفي معامل انحدار درجات الشخصية المنتحة 

 مصدر التباين

S-V 

 المربعاتمجموعة 

S-S 

 درجة الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

 القيمة الفائية

F 

 مستوى الداللة

S-g 

 82238.838 1 82238.838 االنحدار
350.102 
 

 234.900 398 93490.122 البواقي دالة

  399 175728.960 المجموع الكلي

 Bالوظيفي تم استخراج)معامالت االنحدار الشخصية المنتجة في التنبؤ بارتفاع االندماج ولمعرفة مدى اسهام
 .( يوضح ذلك :34والجدول ) والقيمة التائية( Bateوالخطأ المعياري لها ، ومعامل االنحدار بيتا 

 معامل المتغير المستقل
 االنحدار

B 

 الخطأ
 المعياري

معامل االنحدار 
 Beta المعياري
 

 القيمة
 التائية
 

 الداللة
 االحصائية

 دالة 4.867 - 5.988 29.141 المقدار الثابت
 دالة 18.711 0.684 0.045 0.841 الشخصية المنتجة

 :(34)ويتبين من الجدول 
ان الشخصية المنتجة تساهم في ارتفاع االندماج الوظيفي ، إذ كانت قيمة معامل االنحدار 

وهي دالة (18.711) والقيمة التائية المحسوبة له 0.684المقابلة لها  (Beta)المعياري 
الشخصية  كل تنامي فيهذه النتيجة الى ان . وتشير  (0,05)احصائيا عند مستوى داللة 

لدى الموظفين يؤدي الى زيادة مستوى االندماج الوظيفي لديهم، إذ ان زيادة مستوى  المنتجة
 (0.841)الشخصية المنتجة بمقدار وحدة قياس واحدة يؤدي الى زيادة االندماج الوظيفي بمقدار 

 وحدة قياس .
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 التوصيات:

لدى الموظفين في دوائر مدينة الديوانية البد  ي وتعزيزه_من اجل الحفاظ على االندماج الوظيف1
من المحافظة على عوامل ذلك االندماج وعمل محاضرات توعويه للموظفين لغرض توضيح 

لدى  ندماج الوظيفياال من اجل الحفاظ على و  إيجابيات ذلك االندماج الوظيفي الذي يتمتعون به
الموظفين في دوائر مدينة الديوانية البد من المحافظة على عوامل وجود الشخصية المنتجة 
وعمل محاضرات توعويه للموظفين لغرض توضيح إيجابيات ذلك االندماج الوظيفي الذي 

 . يتمتعون به

ازالة بعض  عن طريق االناثتندمج وظيفيا اسوة بأقرانها من  الذكور جعل علىالسعي -2
تيازات جعل بعض االم عن طريقاشاعة  فكرة تكافؤ الفرص وايضا  عن طريق مالمعوقات لديه

 عن طريقوايضا محاولة جعل المطلقين والعزاب يندمجون وظيفيا  الوظيفية للناس في دوائرهم
 .المحاضرات والورش النفسية التوعوية  عن طريقازالة المعوقات النفسية لهم 

 لكبار لغرض تعزيز ذلك االندماج .بزياده توزيع الموظفين الشباب مع غيرهم من انوصي  -3

 عن طريق االناث شخصية منتجة  اسوة بأقرانها من ات ذالذكور جعل اجل السعي من  -4
وزيادة رواتب االجور والعقود  الفرص تكافؤ فكرة  اشاعة عن طريق مازالة بعض المعوقات لديه

 للناس الوظيفية االمتيازات بعض جعل عن طريق وايضا وايضا جعلهم يتسنمون مناصب ادارية 
ازالة المعوقات  عن طريقوايضا محاولة جعل المطلقين والعزاب منتجين وظيفيا  دوائرهن  في

 الندماج اوال واالنتاج ثانيا.المحاضرات والورش النفسية التوعوية. لنحقق ا عن طريقالنفسية لهم 

السعي على المحافظة على العالقة االيجابية المرتفعة بين االندماج الوظيفي والشخصية -6
توفير كافة المستلزمات والمحافظة على المستلزمات الموجودة التي تساعد  عن طريقالمنتجة 

الموظف على الحفاظ على تلك العالقة  الن كل زيادة في مستوى االندماج الوظيفي يؤدي 
 االرتفاع  في مستوى الشخصية االنتاجية. 
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 المقترحات :

 اقترح الباحث إجراء دراسات ارتباطية عن  ما يأتي:

 . لدى الموظفين الشخصية المنتجة وعالقتها بمشاعر النقص -1

 . لدى الموظفين االندماج الوظيفي وعالقته بخبرات الطفولة السارة -2

 . لدى الموظفين بحيوية الضمير هاالندماج  الوظيفي وعالقت-3

 .لدى الموظفين الشخصية المنتجة وعالقته بضبط الذات -4

 

 

 

 

 



 

 

 
 المصادر
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 اواًل: المصادر العربية:

 ةمكتب األمراض السايكوسوماتية :(1984، مصطفى )أبو النيل، محمود السيد وزيور (1
 . ، القاهرة، مصر.الخانجي

 وعالمية، عربية بحوث ،الصناعي النفس علم: (1985) السيد محمود النيل، أبو (2
 .، مصرشمس عين جامعة النفس، علم سلسلة

للطباعة  : نهضة مصرمصر ،الشخصية الناجحة :(2011اسعد، يوسف ميخائيل) (3
 .والنشر

 مصر. القاهرة، ،الشخصية المنتجة (2012)اسعد، يوسف ميخائيل (4
، الشروق للنشر والتوزيع، دار اإلرشاد األسري :(2008) ، عبد العزيز عبد اهللالبريثن (5

 .، األردنعمان
اإلحصاء الوصفي ( : 1977).البياتي ، عبد الجبار توفيق واثناسيوس ، زكريا احمد  (6

، ، بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واالستداللي في التربية وعلم النفس
 العراق.

 العراق: ،والمقاييس النفسيةاالختبارات  :(1981)وبعي، عبد الجليل إبراهيم وآخرونالز  (7
جامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 

 .، العراقالموصل
 االردن. عمان، ،الشخصية المؤثرة :(2003هاني،) السليمان، (8
الحاجة الشخصية للبناء وعالقتها باالنغماس  :(2017الطائي، مهدي خليل جاسم ) (9

الجامعة المستنصرية  (ةغير منشور  رسالة ماجستير) ،لدى المرشدين التربويينالوظيفي 
 .، العراق/كلية التربية

تباين ابعاد الحكم الخلقي لدي عينة من طالب : (2001)الفضيلي، هدى ملوح عسكر (10
 قسم علم النفس. -كلية اآلداب  -، بحث غير منشور، جامعة المنوفية جامعة الكويت

التنشئة االجتماعية األسرية ودورها في الحياة : (1990مجيد )الكبيسي، وهيب  (11
 .، العراق، الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية ، بغدادالنفسية األبناء
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دار  ،سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته(: 2015) ممدوح عبد المنعم الكناني، (12
 .، األردن، عمانالميسرة للنشر والتوزيع

 جودة حياة العمل واثرها في تنمية االستغراق الوظيفي: (2004عبدالحميد ) ،المغربي (13
مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد ،بحث منشور، 

 .الثاني

 ، الجامعية المكتبات في للعاملين الوظيفي الرضا( : 1997) محمد سالم ، السالم (14
 . السعودية ، الرياض ، الوطنية فهد الملك مكتبة مطبوعات
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 أنواع مع وعالقته المهني االستقرار(: 2011)غالي الكريم العيداني،عبد (16
 ،بغداد المستنصرية الجامعة منشورة غير دكتوراه اطروحة العائلي والتكيف الشخصية

 إدارة على التركيز مع اإلدارة مبادئ( : 1999) حسن محمد خليل ، الشماع (17
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 (1ملحق )

 مقياس االندماج الوظيفي )بصيغته األولية(

 استبانة أراء المحكمين لصالحية فقرات مقياس االندماج الوظيفي

 جامعة القادسية/كلية اآلداب

 العليا/ماجستيرقسم علم النفس/الدراسات 

 مقياس االندماج الوظيفي 

 األســـتاذ الفاضل.................................................................... المحترم

َيروم الباحث القيام بدراسة تستهدف تعرف )) االندماج الوظيفي وعالقته بالشخصية المنتجة لدى 
يتطلب إجراء الدراسة إعداد مقياسين لقياس  الديوانية(( موظفي بعض الدوائر الحكومية في مدينة

 متغيري الدراسة يتوفر فيهما الصدق والثبات والموضوعية.

وبعد االطالع على المقاييس واألدبيات التي تناولت االندماج الوظيفي تبنى الباحث    
ندماج ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي )اال47( الذي يتكون من )2017مقياس)مهدي,

العاطفي, االندماج المعرفي, االندماج السلوكي( الذي  عرف االندماج الوظيفي )بأنه ارتباط 
الموظف  عاطفيا ومعرفيا وسلوكيا بالعمل الذي يقوم بأدائه( على وفق أنموذج متعدد األبعاد 

 (.Yushimura 1996لالندماج الوظيفي الذي قدم بواسطة )

قياس وفق مدرج خماسي من البدائل )تنطبق علَي دائمًا, تنطبق وتكون اإلجابة على هذا الم   
 علٌي غالبًا, تنطبق علَي أحيانًا, تنطبق علَي نادرًا, ال تنطبق علَي أبدًا(.

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة يرجوا الباحث إبداء رأيكم السديد في بيان مدى صالحية 
الت التي يتكون منها وتقبلوا شكر الباحث وتقديره الفقرات في قياس هذا المفهوم حسب المجا

 لتعاونكم في انجاز الدراسة.  

 ولكــــــم جــــــزيل الشكــــــر واالمـــــــــــتنان

 طالب الماجستير  إشراف 

 سعدعبدمحمد         ا.م.د. علي حسين عايد 
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 , أو مدى حبه لعمله.ـ االندماج العاطفي: ويعني مدى استمتاع الفرد بالعمل في وظيفته1
 التعديل المقترح غير صالحة صالحة الفقرات ت
    اشعر بالمتعة عندما تطول ساعات عملي. 1
    أنزعج عند ممارسة عملي. 2
عند ممارسة عملي الوظيفي اشعر بالنشاط  3

 والحيوية.
   

    أشعر بسعادة غامرة في عملي. 4
    أتحدث بإيجابية مع زمالئي عن عملي. 5
    أستمتع بحيوية عالية عند ذهابي إلى عملي. 6
    اشعر بالكسل عند بدء العمل. 7
اشعر بالحزن عندما أخفق في تحقيق أي  8

 شيء متصل بعملي.
   

    اشعر بالفخر بعملي كوني موظف. 9
اشعر بالفرح عندما يطلب مني المساعدة من  10

 قبل زمالئي.
   

    وثيق.ارتبط بعملي ارتباط  11
    اشعر بالرضا عندما يطبق العدل في عملي. 12
    أرى أن عملي هو مصدر الرضا عن حياتي. 13
    يشكل عملي الوظيفي قيمة مهمة في حياتي. 14
    أشعر بالحب تجاه زمالئي في العمل. 15
    حققت األشياء المهمة التي أريدها في عملي. 16
    عوامل الراحة قليلة.أستمتع بعملي وان كانت  17
 
ـ االندماج المعرفي: يعني درجة إدراك الفرد لنفسه كعضو في المؤسسة, ومدى مشاركته في 2

 اتخاذ القرارات الخاصة بوظيفته, أو درجة أهمية الوظيفة في حياته.
 التعديل المقترح غير صالحة صالحة الفقرات                     ت
    اعمل بكل جهد في عملي. 1
    أجد رغبة في االستمرار بالفعاليات اليومية. 2
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أحاول استعمال األساليب المتنوعة في  3
التصدي للمشكالت التي تواجه عملي 

 الوظيفي.

   

أستطيع تحقيق أهدافي في ظل أي نوع من  4
 الظروف.

   

    اندمج في كل ما يحيط بي والتزم به. 5
األحداث بشكل أشعر بضعف التأثير على   6

 ايجابي.
   

    استسلم بسهولة لضغوط العمل. 7
    أجد أني متحكم بجميع جوانب عملي. 8
أجد أني قادر على التصدي لكل المشاكل  9

 التي تواجه عملي.
   

ابتعد عن القيام باألعمال التي ال تناسب  10
 قدراتي.

   

أرى إن طموحي في الماضي أكبر من الوقت  11
 الحاضر.

   

    أرى أن نشاطي في عملي غير محدد. 12
أجد أن هناك توافق تام بين قدراتي المعرفية  13

 وطبيعة عملي.
   

    أتعلق بعملي بشكل يفوق الخيال. 14
 
يعني مدى مشاركة الفرد في األدوار اإلضافية لتعزيز مهارته في ظروف  :ـ االندماج السلوكي3

 العمل, أو التفكير في العمل بعد مغادرته.
 التعديل المقترح غير صالحة صالحة الفقرات ت
    أسرع في تقديم المساعدة لكل زمالئي. 1
    أجد ذاتي أثناء أداء عملي. 2
    أشارك زمالئي بما املك من معلومات. 3
أجد صعوبة في االحتفاظ بالعالقات  4

 االجتماعية.
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    اشعر بمرور الوقت بسرعة أثناء العمل. 5
    أشارك في أعمال تطوعية. 6
    أحرص على أصل مبكرا إلى عملي. 7
    يسيطر العمل على جوانب حياتي الخاصة. 8
استمر بعملي حتى لو لم أكن محتاج للعائد  9

 المادي.
   

    اشعر بالراحة عند طلب المساعدة مني. 10
أجد ضعف بإمكاناتي للقيام بأي عمل يناط  11

 بي.
   

    قدراتي تتبلور بما يفعله زمالئي في العمل. 12
    أجد أن أهدافي تفوق قدراتي. 13
    استمتع عندما يطلب مني عمل أضافي. 14
أشارك باألعمال التي تكون خارج حدود  15

 عملي.
   

    ينظر إلي زمالئي كوني شخص معطاء. 16
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 (2ملحق رقم)
 مقياس االندماج الوظيفي)بصيغته النهائية(

 جامعة القادسية /كلية اآلداب
 الدراسات العلياـ/ماجستير

 
 الجنس              ذكر              انثى      
 
مطلق/ة  أرمل/ة                      أعزب/آنسة                   الحالة االجتماعية :      متزوج/ة   
 

عام (    50أقل من  – 40(      ) عام  40عام  أقل من 30(   )  عام  30العمر:   )  أقل من 
 عام فاكثر(50)
 

اجستير أو دكتور دراسات عليا م         . المؤهل العلمي:  )     متوسط و اعدادي      دبلوم و بكالوريوس
 اه(
 

 سنة فأكثر 13سنة(  13أقل من  – سنوات () 8أقل من  – 4 سنوات() 4أقل من  سنوات الخدمة: )
 اختي الموظفة.... المحترمة

 اخي الموظف.... المحترم

 تحية طيبة ....

المرفق طيًا بكل دقة يهدف الباحث إجراء دراسة علمية, لذا اتمنى معاونتكم في اإلجابة عن فقرات المقياس 
( أمام كل فقرة وتحت البديل الذي تراه ينطبق عليك أكثر وصراحة, وذلك بعد قراءة كل فقرة ووضع عالمة )

من غيره, علمًا أن فقرات المقياس تتناول جوانب عامة من السلوك في الحياة العامة والمهنية, وال توجد إجابة 
 صحيحة أو خاطئة.

دم ألغراض البحث العلمي فقط, لذا ال داعي لذكر االسم, وأرجو أن ال تترك أية فقرة ونؤكد بأن إجابتك تستخ
 دون إجابة.

 مع جزيل الشكر والتقدير

               

 الباحث                                                                                                
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 الفقـــــــــــــرات ت
تنطبق 
علي 
 تماما ً 

تنطبق 
علي 
 غالبا ً 

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادراً 

ال تنطبق علي 
 أبدا ً 

      اشعر بالمتعة طوال فترة عملي. 1
      أنزعج من روتين عملي 2
      امارس عملي  بكل نشاط وحيوية 3
      أشعر بسعادة غامرة في عملي. 4
      عملي. أتحدث بإيجابية مع زمالئي عن 5
      اشعر بالكسل عند بدء العمل. 6

7 
اشعر بالحزن عندما أخفق في تحقيق أي شيء متصل 

 بعملي.
     

      اشعر بالفخر بعملي كوني موظف. 8
      افرح حينما يطلب مني زمالئي المساعدة في العمل 9

      اجد نفسي في عملي 10
      حياتي. يشكل عملي الوظيفي قيمة مهمة في 11
      لديّ  مشاعر ايجابية تجاه زمالئي في العمل 12
      اعتقد اني حققت الكثير من المهام في عملي. 13

14 
االندماج  أستمتع بعملي وان كانت عوامل الراحة قليلة.)

 العاطفي(
     

      انتبه لتفاصيل عملي بشكل جيد. 15
      عملي بشكل جيد. لديّ رغبة  في االستمرار لتقديم  16

17 
أحاول استعمال األساليب المتنوعة في التصدي 

 للمشكالت التي تواجه عملي الوظيفي.
     

18 
لدّي القدرة على تحقيق أهدافي في ظل أي نوع من 

 الظروف.
     

19 
لدّي القدرة على االندماج مع كل الظروف التي تواجهني 

 في عملي
     

      مؤثر في محيط عملي ال اعتقد اني شخص 20
      اتعب بسرعة من ضغط العمل 21
      يتناسب عملي مع امكانياتي الذهنية 22
     أجد أني قادر على التصدي لكل المشاكل التي تواجه  23
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 عملي.
      ابتعد عن القيام باألعمال التي ال تناسب قدراتي. 24
      معرفتي تساعدني  في انجاز مهماتي 25

26 
 لدي القدرة على ادراك جميع جوانب عملي

 
     

27 
أجد أن هناك توافق تام بين قدراتي المعرفية وطبيعة 

 عملي.
     

28 
 يسيطر  التفكير بالعمل على جوانب حياتي الخاصة.

 
     

      أشارك زمالئي بما املك من معلومات. 29
      اقوم في أعمال تطوعية اثناء عملي 30
      أحرص على ان أصل مبكرا إلى عملي. 31

      استمر بعملي حتى لو لم أكن محتاج للعائد المادي. 32

      اشعر بالراحة عند طلب المساعدة مني. 33
      اشعر بضعف امكانياتي باي عمل يناط بي. 34
      أجد أن أهدافي تفوق قدراتي. 35
      استمتع عندما يطلب مني عمل أضافي. 36

      أشارك باألعمال التي تكون خارج حدود عملي. 37

      ينظر إلي زمالئي كوني شخص معطاء. 38
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 (3ملحق رقم)
 (بعد اجراء تمييز الفقرات مقياس االندماج الوظيفي)بصيغته النهائية

 جامعة القادسية /كلية اآلداب
 الدراسات العلياـ/ماجستير

 
 الجنس              ذكر              انثى      
 
مطلق/ة  أرمل/ة                      أعزب/آنسة                   الحالة االجتماعية :      متزوج/ة   
 

عام (    50أقل من  – 40(      ) عام  40عام  أقل من 30(   )  عام  30العمر:   )  أقل من 
 عام فاكثر(50)
 

دراسات عليا ماجستير أو دكتور          . المؤهل العلمي:  )     متوسط و اعدادي      دبلوم و بكالوريوس
 اه(
 

 سنة فأكثر 13سنة(  13 أقل من – سنوات () 8أقل من  – 4 سنوات() 4أقل من  سنوات الخدمة: )
 اختي الموظفة.... المحترمة

 اخي الموظف.... المحترم

 تحية طيبة ....

يهدف الباحث إجراء دراسة علمية, لذا اتمنى معاونتكم في اإلجابة عن فقرات المقياس المرفق طيًا بكل دقة 
الذي تراه ينطبق عليك أكثر ( أمام كل فقرة وتحت البديل وصراحة, وذلك بعد قراءة كل فقرة ووضع عالمة )

من غيره, علمًا أن فقرات المقياس تتناول جوانب عامة من السلوك في الحياة العامة والمهنية, وال توجد إجابة 
 صحيحة أو خاطئة.

ونؤكد بأن إجابتك تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط, لذا ال داعي لذكر االسم, وأرجو أن ال تترك أية فقرة 
 دون إجابة.

 جزيل الشكر والتقدير مع

               

 الباحث                                                                                                
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      أنزعج من روتين عملي 1
      امارس عملي  بكل نشاط وحيوية 3
      أشعر بسعادة غامرة في عملي. 3
      مع زمالئي عن عملي.أتحدث بإيجابية  4
      اشعر بالكسل عند بدء العمل. 5

6 
اشعر بالحزن عندما أخفق في تحقيق أي شيء متصل 

 بعملي.
     

      اشعر بالفخر بعملي كوني موظف. 7
      افرح حينما يطلب مني زمالئي المساعدة في العمل 8
      اجد نفسي في عملي 9

      قيمة مهمة في حياتي.يشكل عملي الوظيفي  10
      لديّ  مشاعر ايجابية تجاه زمالئي في العمل 11
      اعتقد اني حققت الكثير من المهام في عملي. 12

13 
االندماج  أستمتع بعملي وان كانت عوامل الراحة قليلة.)

 العاطفي(
     

      انتبه لتفاصيل عملي بشكل جيد. 14
      االستمرار لتقديم  عملي بشكل جيد.لديّ رغبة  في  15

16 
أحاول استعمال األساليب المتنوعة في التصدي 

 للمشكالت التي تواجه عملي الوظيفي.
     

17 
لدّي القدرة على تحقيق أهدافي في ظل أي نوع من 

 الظروف.
     

18 
لدّي القدرة على االندماج مع كل الظروف التي تواجهني 

 في عملي
     

      ال اعتقد اني شخص مؤثر في محيط عملي 19
      اتعب بسرعة من ضغط العمل 20
      يتناسب عملي مع امكانياتي الذهنية 21

22 
أجد أني قادر على التصدي لكل المشاكل التي تواجه 

 عملي.
     

      ابتعد عن القيام باألعمال التي ال تناسب قدراتي. 23
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      انجاز مهماتي معرفتي تساعدني  في 24

 لدي القدرة على ادراك جميع جوانب عملي 25
 

     

أجد أن هناك توافق تام بين قدراتي المعرفية وطبيعة  26
 عملي.

     

27 
 يسيطر  التفكير بالعمل على جوانب حياتي الخاصة.

 
     

      أشارك زمالئي بما املك من معلومات. 28
      اثناء عملياقوم في أعمال تطوعية  29
      أحرص على ان أصل مبكرا إلى عملي. 30

      استمر بعملي حتى لو لم أكن محتاج للعائد المادي. 31

      اشعر بضعف امكانياتي باي عمل يناط بي. 32
      أجد أن أهدافي تفوق قدراتي. 33
      استمتع عندما يطلب مني عمل أضافي. 34

      التي تكون خارج حدود عملي.أشارك باألعمال  35

      ينظر إلي زمالئي كوني شخص معطاء. 36
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 (4ملحق رقم)

 مقياس الشخصية المنتجة)بصيغته االولية(

 استبانة أراء المحكمين لصالحية فقرات مقياس الشخصية المنتجة

 جامعة القادسية/كلية اآلداب

 قسم علم النفس/الدراسات العليا/ماجستير

 مقياس الشخصية المنتجة

 األستاذ الفاضل...................................................... المحترم

َيّروم الباحث القيام بدراسة تستهدف تعرف ) االندماج الوظيفي وعالقته بالشخصية المنتجة لدى 
اعداد مقياسين لقياس موظفي بعض الدوائر الحكومية في مدينة الديوانية( يتطلب اجراء الدراسة 

متغيري الدراسة يتوفر فيهما الصدق والثبات والموضوعية , ولتحقيق اهداف البحث قام الباحث 
 الذي fromm( باالعتماد على نظرية فروم ) )2015بتبني مقياس الشخصية)صبري , 

هم العالم عرفها  بأنها ) قدرة الفرد على أن ينفرد بذاته ويفهم نفسه بعمق حتى يتمكن من أن يف
 ((114,ص1972والذي يتمثل ب) الناس , الطبيعة االشياء ((             )) فروم,

 وكانت بدائل اإلجابة بعد ) دائمًا, غالبًا, أحيانًا, نادرًا, أبدًا( 
علمًا ان المقياس يحتوي على سبعة مجاالت اورد الباحث تعاريفها مع فقرات كل مجال في 

ا هو معروف عنكم من خبرة ودراية في هذا المجال , يرجى أبداء المقياس المرفق .ونظرًا لم
 آرائكم ومالحظاتكم حول مقياس الشخصية المنتجة  وفقراته وبدائله مع امتناني وشكري لتعاونكم.

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان
 

 إشراف                    
 
  ا.م.د. علي حسين عايد    

                                                                                                                                                                                                         
 طالب الماجستير 
 سعدعبدمحمد
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وموقف فاعل حر في : هو نشاط Love production theالمجال االول : الحب االنتاجي
االنسان وهو بمثابة قوة تقتحم الجدران التي تفصل االنسان عن رفاقه وتوحده مع اآلخرين وتجعله 
يتغلب على الشعور بالعزلة واالنفصال , وفي الوقت نفسه تسمح له أن يكون لنفسه ويحتفظ 

 (.46: 1972بتكامله                                                       )فروم ,
                   

 التعديل المناسب غير صالحة صالحة    الفقرات              ت

أعتقد أني واآلخرين في مركب  -1
 واحد 

   

أومن بالحكمة القائلة حب ألخيك  -2
 ما تحب لنفسك .

   

    أحتفظ بصداقتي.  -3

أنا على يقين أنني احتاج زمالئي  -4
 وقت الشدة .

   

أحترم خصوصيات اآلخرين ,كما   -5
 أحب أن يحترموا خصوصياتي.

   

 
ويقصد به أن يكون  :the Productive workالعمل والنشاط اإلنتاجي   المجال الثاني :

اإلنسان نشيطًا إيجابيًا وفعااًل , بمعنى االستعمال المثمر للطاقات اإلنسانية والتعبير عن القدرات 
مو ويتدفق , ويحب ويتجاوز سجن ذاته المعزولة , وأن يكون شغوفًا واالمكانيات , أي أن ين

 (.94-92: 1979ومنصتًا ومعطاء                                       ) فروم , 
 

 التعديل المناسب غير صالحة صالحة    الفقرات              ت

    سرعان ما أفقد نشاطي . -6

    جيدًا .أعتقد أني أستغل طاقتي   -7

أشعر بالنشاط والحيوية لمعظم  -8
 الوقت. 
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أنا  على داريه جيدة بقدراتي  -9
مكاناتي .  وا 

   

أتعلم الكثير من أخطائي في العمل    -10
. 

   

 
: والمقصود به أن يكون اإلنسان  Productive thinkingالتفكير اإلنتاجي  المجال الثالث :

متصاًل إنتاجيًا بالعالم من خالل " العمل " و"التفكير" وأن أهم مايميز " التفكير اإلنتاجي " أن 
تكون الذات شديدة االهتمام بموضوعها , وكلما كانت الصلة قوية كان التفكير مثمرًا بشكل 

 (.20: 1978) فروم ,    أفضل                                              
 

غير  صالحة    الفقرات              ت
 صالحة

 التعديل المناسب

    أتأثر بالموضوع الذي أبحث فيه. -11

أحرص على أن أتحلى  -12
 بالموضوعية في مجال العمل .

   

لدي مقترحات كثيرة في مجال  -13
 العمل.

   

    تراودني أفكار جديدة . -14

    لدي نتاج فكري جديد ومتميز   -15

 المجال الرابع :
: إيجاد المتعة أثناء القيام بالعمل والمثابرة على االستمرارية  Enjoy workingاالستمتاع بالعمل

شاعة التفاؤل ,والشعور  في اإلداء بروح عالية , وتحمل المسؤولية ما يقوم به من أعمال ,وا 
 (.66: 1978باالنتماء للعمل فهو يجد نفسه من خالل ما يقوم به      )  فروم,

 التعديل المناسب صالحةغير  صالحة    الفقرات              ت

    أعتز بما أقوم به من إنجاز . -16

   أشعر بالسعادة عندما أتمم المهام  -17
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 الموكلة إلى.

    أستمتع بالعمل . -18

    أجد نفسي خالل العمل. -19

أحرص على االحتفاظ باألشياء   -20
 التي أصنعها بنفسي .

   

 
 
 
 

:هي قدرة المرء على أن ينفرد بذاته .ليفهمها بعمق  listening theاإلصغاء  المجال الخامس :
 (.89: 1978مما يؤدي ذلك إلى فهمه للعالم من  حوله                  )فروم,

 

 التعديل المناسب غير صالحة صالحة    الفقرات              ت

    أستمتع بساعات الخلوة مع نفسي. -21

    يوم العمل .أراجع نفسي في نهاية  -22

    أحرص على فهم نفسي جيدًا. -23

مكانياتي . -24     أعرف حدود قدراتي وا 

أعتقد إن فهمي لنفسي يساعدني   -25
 على فهم اآلخرين .

   

 
 المجال السادس :
: هي قدرة الفرد على التعبير عن المشاعر the enjoyment in beautyالتمتع الجمالي 

 (87: 1987)فروم,بصورة فنية                                                             

 التعديل المناسب غير صالحة صالحة    الفقرات              ت

    أتذوق العمل الفني . -26
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    أعتقد أن الموسيقى غذاء الروح . -27

    أهتم بتناسق االلوان في ملبسي. -28

    أشعر بالراحة وسط الطبيعة . -29

    أهتم بزيارة المعارض الفنية .  -30

 
 المجال السابع :

: هو دور اإلنسان اإليجابي في الحياة والذي يتمثل في استعمال Ego integrityتكامل األنا 
 (97: 1978)فروم,                      قدراته وبذل ما لديه.                            

 التعديل المناسب غير صالحة صالحة    الفقرات              ت

    أشعر بالتفاؤل . -31

أشعر بأن لي أهمية في مكان  -32
 العمل.

   

من الصعب أن أكون إيجابي في  -33
 محيط عملي .

   

    أشعر بضعف األنا لدي. -34

كل قدراتي في  أحاول استعمال  -35
 إنجاز مهمة ما.
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 (5ملحق رقم)

 مقياس الشخصية المنتجة بصيغته النهائية

 جامعة القادسية /كلية اآلداب
 الدراسات العليا/  ماجستير

 الجنس              ذكر              انثى      
أرمل/ة                      أعزب/آنسة                   الحالة االجتماعية :      متزوج/ة   
 مطلق/ة  

 50أقل من  – 40(      ) عام  40عام  أقل من 30(   )  عام  30العمر:   )  أقل من 
 عام فاكثر(50عام (   )

 دراسات عليا ماجستير أو دكتور اه(  بكالوريوس  . المؤهل العلمي:  ) 
سنة(  13أقل من  – سنوات () 8أقل من  – 4 سنوات() 4أقل من  الخدمة: )سنوات 

 سنة فأكثر 13
 اختي الموظفة.... المحترمة

 اخي الموظف.... المحترم

 تحية طيبة ....

يهدف الباحث إجراء دراسة علمية, لذا اتمنى معاونتكم في اإلجابة عن فقرات المقياس المرفق 
( أمام كل فقرة وتحت البديل ذلك بعد قراءة كل فقرة ووضع عالمة )طيًا بكل دقة وصراحة, و 

الذي تراه ينطبق عليك أكثر من غيره, علمًا أن فقرات المقياس تتناول جوانب عامة من السلوك 
 في الحياة العامة والمهنية, وال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

ذا ال داعي لذكر االسم, وأرجو أن ال ونؤكد بأن إجابتك تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط, ل
 تترك أية فقرة دون إجابة.

                                                                                       الباحث                                                     مع جزيل الشكر والتقدير

 سعدعبدمحمد       
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 الفقـــــــــــــرات ت
تنطبق 
علي 
 تماما ً 

تنطبق 
علي 
 غالبا ً 

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادراً 

ال تنطبق علي 
 أبدا ً 

      لدي نتاج فكري في مجال العمل         1

      أعتز بما أقوم به من إنجاز في عملي   2
      لدي مقترحات في مجال العمل          3
      احتاج زمالئي وقت الشدة .          4
      أحترم خصوصيات اآلخرين         5
      اعتقد اني افقد نشاطي داخل العمل .   6
      أعتقد أني  اوظف طاقتي  جيدًا .   7
      أشعر بالنشاط والحيوية لمعظم الوقت.  8
      لدي معرفه بامكانياتي وقدراتي .   9

      أتعلم الكثير من أخطائي في العمل   10
      أتأثر بالموضوع الذي أبحث فيه.    11
      أحرص على أن أتحلى بالموضوعية في مجال العمل  12
      . أحتفظ بأصدقائي 13
      تراودني أفكار جديدة . 14
      أعتقد أني واآلخرين في مركب واحد  15
      أومن بالحكمة القائلة حب ألخيك ما تحب لنفسك  16
      انتبه لتفاصيل عملي بشكل جيد.   17
      لديّ رغبة  في االستمرار لتقديم  عملي بشكل جيد.   18

أحاول استعمال األساليب المتنوعة في التصدي  19
 للمشكالت التي تواجه عملي الوظيفي.   

     

لدّي القدرة على تحقيق أهدافي في ظل أي نوع من  20
 الظروف.  

     

لدّي القدرة على االندماج مع كل الظروف التي  21
 تواجهني في عملي   

     

      ال اعتقد اني شخص مؤثر في محيط عملي     22
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      اتعب بسرعة من ضغط العمل   23
      يتناسب عملي مع امكانياتي الذهنية   24

25 
أجد أني قادر على التصدي لكل المشاكل التي تواجه 

 عملي.  
     

      ابتعد عن القيام باألعمال التي ال تناسب قدراتي.    26
      معرفتي تساعدني  في انجاز مهماتي     27

28 
 لدي القدرة على ادراك جميع جوانب عملي  

 
     

29 
أجد أن هناك توافق تام بين قدراتي المعرفية وطبيعة 

 عملي.  
     

30 
 

 يسيطر  التفكير بالعمل على جوانب حياتي الخاصة.
   

     

      من الصعب أن أكون إيجابي في محيط عملي . 31
      أشعر بضعف األنا لدي.               32
      ما.أحاول استعمال كل قدراتي في إنجاز مهمة  33
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 (6ملحق رقم)

 (بعد اجراء تمييز الفقرات )بصيغته النهائيةمقياس الشخصية المنتجة بصيغته النهائية

 جامعة القادسية /كلية اآلداب
 الدراسات العليا/  ماجستير

 الجنس              ذكر              انثى      
أرمل/ة                      أعزب/آنسة                   الحالة االجتماعية :      متزوج/ة   
 مطلق/ة  

 50أقل من  – 40(      ) عام  40عام  أقل من 30(   )  عام  30العمر:   )  أقل من 
 عام فاكثر(50عام (   )

 دراسات عليا ماجستير أو دكتور اه(  بكالوريوس  . المؤهل العلمي:  ) 
سنة(  13أقل من  – سنوات () 8أقل من  – 4 سنوات() 4أقل من  الخدمة: )سنوات 

 سنة فأكثر 13
 اختي الموظفة.... المحترمة

 اخي الموظف.... المحترم

 تحية طيبة ....

يهدف الباحث إجراء دراسة علمية, لذا اتمنى معاونتكم في اإلجابة عن فقرات المقياس المرفق 
( أمام كل فقرة وتحت البديل وذلك بعد قراءة كل فقرة ووضع عالمة )طيًا بكل دقة وصراحة, 

الذي تراه ينطبق عليك أكثر من غيره, علمًا أن فقرات المقياس تتناول جوانب عامة من السلوك 
 في الحياة العامة والمهنية, وال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

لذا ال داعي لذكر االسم, وأرجو أن ال ونؤكد بأن إجابتك تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط, 
 تترك أية فقرة دون إجابة.

                                                                                       الباحث                                                     مع جزيل الشكر والتقدير

 سعدعبدمحمد       
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 الفقـــــــــــــرات ت
تنطبق 
علي 
 تماما ً 

تنطبق 
علي 
 غالبا ً 

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادراً 

ال تنطبق علي 
 أبدا ً 

      لدي نتاج فكري في مجال العمل         1

      أعتز بما أقوم به من إنجاز في عملي   2
      لدي مقترحات في مجال العمل          3
      احتاج زمالئي وقت الشدة .          4
      أحترم خصوصيات اآلخرين         5
      اعتقد اني افقد نشاطي داخل العمل .   6
      أعتقد أني  اوظف طاقتي  جيدًا .   7
      أشعر بالنشاط والحيوية لمعظم الوقت.  8
      لدي معرفه بامكانياتي وقدراتي .   9

      أتعلم الكثير من أخطائي في العمل   10
      أتأثر بالموضوع الذي أبحث فيه.    11
      أحرص على أن أتحلى بالموضوعية في مجال العمل  12
      . أحتفظ بأصدقائي 13
      تراودني أفكار جديدة . 14
      أعتقد أني واآلخرين في مركب واحد  15
      أومن بالحكمة القائلة حب ألخيك ما تحب لنفسك  16
      انتبه لتفاصيل عملي بشكل جيد.   17
      لديّ رغبة  في االستمرار لتقديم  عملي بشكل جيد.   18

أحاول استعمال األساليب المتنوعة في التصدي  19
 للمشكالت التي تواجه عملي الوظيفي.   

     

لدّي القدرة على تحقيق أهدافي في ظل أي نوع من  20
 الظروف.  

     

لدّي القدرة على االندماج مع كل الظروف التي  21
 تواجهني في عملي   

     

      ال اعتقد اني شخص مؤثر في محيط عملي     22



                                                                                                                         
129 

 
 

 (7ملحق )
 أسماء السادة المحكمين الذين استعان بهم الباحث في بعض إجراءات البحث.

 مكان العمل التخصص العلمي اسماء المحكمين ت
 كلية التربية/الجامعة المستنصرية. علم النفس الشخصية أد. سهيلة عبد الرضا عسكر 1
 كلية تربية بنات/جامعه القادسية  علم النفس الشخصية أد. كاظم جبر الجبوري 2

 كلية التربية /جامعة القادسية علم نفس الشخصية أد. عبد العزيز حيدر 3
 كلية التربية /جامعة القادسية. علم نفس التربوي أ.د.علي صكر  4
 كلية اآلداب  /جامعة القادسية علم نفس الشخصية أ.د علي شاكر الفتالوي 5
 كلية التربية / جامعة كربالء علم نفس الشخصية الزريجاويأد. احمد عبد الحسين  6
علم نفس الشخصية  أ.د. حيدر اليعقوبي 7

 /صحه نفسية
 كلية التربية /جامعة كربالء

 كلية اآلداب/جامعة بغداد علم النفس الشخصية أ .د  اروى محمد ربيع  8

      اتعب بسرعة من ضغط العمل   23
      يتناسب عملي مع امكانياتي الذهنية   24

25 
أجد أني قادر على التصدي لكل المشاكل التي تواجه 

 عملي.  
     

      ابتعد عن القيام باألعمال التي ال تناسب قدراتي.    26
      معرفتي تساعدني  في انجاز مهماتي     27

28 
 لدي القدرة على ادراك جميع جوانب عملي  

 
     

29 
أجد أن هناك توافق تام بين قدراتي المعرفية وطبيعة 

 عملي.  
     

30 
 

 يسيطر  التفكير بالعمل على جوانب حياتي الخاصة.
   

     

      من الصعب أن أكون إيجابي في محيط عملي . 31
      أشعر بضعف األنا لدي.               32
      ما.أحاول استعمال كل قدراتي في إنجاز مهمة  33
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 كلية التربية /الجامعة المستنصرية  التربويعلم النفس  أ.م د خديجة  حسين سلمان 9
 كلية التربية /الجامعة المستنصرية ارشاد نفسي أ.م. د محمود شاكر  10
 كلية التربية/الجامعة المستنصرية  صحة نفسية أ.م. د.  صفاء حسين محمد 11
 كلية التربية /الجامعة المستنصرية ارشاد وصحة نفسية أ.م. د حسين فالح حسين 12
 كلية التربية /الجامعة المستنصرية العامعلم النفس ا ا.م .د . فرحان  البيضاني 13

 
علم نفس الشخصية  ا.م. د  سالم هاشم حافظ 14

 /علم نفس االيجابي
 كلية اآلداب /جامعة القادسية 

 كلية اآلداب /جامعة المستنصرية علم النفس الشخصية ا. م.د  عباس حسن رويح  15
 كلية التربية ابن رشد مجامعة بغداد علم نفس الشخصية عبد الكريم خشن   ا.م.د 16
 كلية اآلداب/جامعة بغداد صحة نفسية  فاضلا.م د علي تركي  17
 كلية اآلداب /جامعة القادسية علم النفس الشخصية ا.م.د طارق محمد بدر 18
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 كتب تسهيل مهمة
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 عدد موظفي مجتمع البحث
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Abstract 

      The functional integration leads to social responsibility and 
increases the power of production in the work. Also by which we can 
achieve the goals of the institution because the employee is attached to 
his work and becomes more and more an important part of his life. As 
Sultan defined functional integration, is conformity and psychological 
response of the individual to his work, which is reflected in the 
realization of the selfness of the individual or his commitment to his 
work.  Integration means that the individual likes his work or he is 
interested in the work related to him (Sultan, 2012). 

Hence there is a scientific harmony between the functional integration 
and the productive personality which is one of the important subjects of 
psychology of personality because it’s close relationship with the 
constructing of human personality that is capable of setting its goals 
accurately as well as has an ability to achieve and take responsibility. 
Erickson has been defined productive personality as an orientation that 
arises from the interaction between the environment and the internal 
components of the individual by which the individual reaches his peak in 
the middle age by performing the tasks he does in the work and society 
through events, social abilities, relations with others and the ability to 
solve problems and face them, he makes a sense of his identity and 
cherishes and thinks about forming a family, and take his position in  the 
society (Erikson, 1968: 124). 

The current study aimed at identify the following: 

1 - Functional integration of some employees of Diwaniyah city. 
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2 – Productive Personality of some employees of Diwaniyah city. 

3 - Statistically significant differences in the functional integration of 
employees according to variables: gender (males, females), marital 
status (married, single, divorced, widowed), educational qualification and 
(ages of service). 

4 - Statistically significant differences in the Productive Personality of 
the employees according to variables: gender (males, females), marital 
status (singular, married) (educational qualification) (ages of service). 

5 - The correlation between the functional integration and the productive 
personality of the employees. 

6- Differences in the correlation between the functional integration and 
the productive personality of the employees according to variables: 
gender (males, females), marital status (singular, married) (educational 
qualification) (ages of service). 

To achieve the objectives of the research, the researcher adopted the 
measure of functional integration in the light of a multidimensional model 
of functional integration which is presented by (Yushimura, 1996) in 
which there are three domains of functional integration: cognitive 
integration, emotional integration and behavioral integration. 

The researcher also adopted a measure prepared by Sabri (2018) the 
concept of productive personality according the theoretical definition of 
the concept by Fromm (1974, Fromm). 

The basic research sample is consist of (400) employees were selected 
according to random stratified method, all of them responding to these 



d 
 

measures. Data were analyzed statistically using SPSS, and the results 
revealed: 

1 - The employees of the offices in Diwaniyah city enjoy functional 
integration. 

2- The difference are on the measure of functional integration according 
to gender and social status of employees in some offices in Diwaniyah 
city: 

A. Difference in gender variable (male, female): 
The difference between males and females on the measure of functional 
integration reaches to statistical significance. 

B. Marital Status (married, single, divorced, widowed) 

The difference among employees according to the variable of social 
status reaches to statistical significance. 

C. Interaction between gender and professional service: 

The difference between male and female employees who are married, 
single, divorced and widowed does not rise to statistical significance. 

3- Differences in functional integration according to the variable (ages of 
service) of the employees of some offices in Diwaniyah city: 

There are not statistically significant differences in the age variable, and 
that employees do not differ in the level of functional integration as they 
get older. 

4- The employees of the offices in Diwaniyah city enjoy productive 
personality. 
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5- The differences on the measure of productive personality according 
to the gender and marital status variables of employees in some offices 
show that: 

A. Difference in gender (males, females): 
The difference between males and females on the measure of 
productive personality reaches to statistical significance in favor of 
females 
B. Social Status (Married, Single, Divorced, Widowed): 
The difference between employees according to the marital status 
variable reaches to a statistical significance in favor of married 
employees 
C. Interaction between gender and professional service: 
The differences between males and females employees of 
married, single, divorced and widowed does not rise to the level of 
statistical significance. 
6- Differences in productive personality according to the variable 
(ages of service) of the employees of some offices in Diwaniyah 
city: 
There are not statistically significant differences in the age 
variable, and that employees do not differ in the level of 
productive personality as they get older. 
7. The correlation between functional integration and the 
productive personality of employees: 
There is a high positive correlation between functional integration 
and the productive personality. This means that every increase in 
the level of functional integration leads to an increase in the level 
of productive personality. 
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8- The extent to which the productive personality contributes to 
the functional integration of the employee: 
The productive personality contributes to the rise of functional 
integration as increasing the level of productive personality among 
employees leads to an increase in the level of functional 
integration, as increasing the level of productive personality by 
one unit of measurement leads to an increase in functional 
integration by (0.841) units of measurement. 
According to these findings, the researcher concludes some 
suggestions and recommendations.  
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