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املستخهص

تناكؿ ىذا البحث عالقة أنماط شخصية المحقؽ بأبعادىا الخمسة الكبيرة ( االنبساطية  ,االستقرارية ,

التكافقية  ,االنفتاحية  ,كالشخصية الخيرة ) ,بمكاجية اإلجياد الكظيفي بمصادره (خصائص الدكر  ,نكعية
العمؿ  ,التركيب التنظيمي  ,بيئة العمؿ  ,السياسات التنظيمية  ,العالقات االجتماعية  ,كالعمميات التنظيمية )

الذم يتعرض لو المحققكف في مكاتب المفتشيف العاميف .

إستمد الباحثاف فكرة البحث مف أىمية عمؿ تمؾ المكاتب في التصدم لمختمؼ حاالت الفساد المالي كاإلدارم التي

يتعرض ليا العراؽ في الكقت الحاضر ,لككنيا تي ىعد مف أىـ المنظمات التفتيشية كالرقابية في العراؽ ,كذلؾ مف خالؿ
دكرىا اإلستراتيجي في مكافحة الفساد كتييئة البيئة المالئمة لمتنمية الشاممة ضمف منظكمة مكافحة الفساد ,كدكرىا
التخصصي في الرقابة عمى الك ازرات كالمنظمات العامة كاالرتقاء بمستكل األداء فييا مف خالؿ ممارسة الكظائؼ
التفتيشية كالرقابية المتمثمة بالتفتيش ,كالتدقيؽ ,كالتحقيؽ ,كتقكيـ األداء .فضالن عف الضغكط الكبيرة التي يكاجييا

العاممكف في تمؾ المكاتب كخاص نة المحققيف ,بسبب خطكرة كأىمية عمميـ ,مما يؤدم إلى استشعارىـ باإلجياد في العمؿ
الذم قد يؤثر سمبان عمى أدائيـ كتحقيؽ أىداؼ المكاتب في مكافحة آفة الفساد المستشرم ,إذ يتطمب األمر أف يتمتع
ىؤالء المكظفكف بسمات شخصية تتكافؽ مع طبيعة عمميـ لمكاجية اإلجياد الذم يتعرضكف لو كتقميؿ آثاره السمبية .

يي دؼ البحث الى تعميؽ الفيـ بطبيعة أنماط شخصية محققي مكاتب المفتشيف العاميف كمدل تكيفيا مع اإلجياد
الكظيفي الذم يتعرضكف لو في العمؿ ,لالستفادة مف ذلؾ حاليان كمستقبميان في يحسف اختيار كتعييف كتنصيب العامميف
عمى كفؽ شخصياتيـ كمدل أىمية كخطكرة المياـ التي تقع عمى عاتقيـ ,لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة .

استعممت االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات في البحث ,فضالن عف المقابالت الشخصية  ,إذ جرل

تكزيع االستبانة عمى عينة عشكائية مككنة مف ( )041شخصان مكزعيف عمى ( )7سبعة مكاتب لممفتشيف

العاميف في ( )7سبع ك ازرات ,إذ تـ تحديد العينة بنسبة ( )%01مف المجتمع األصمي لكؿ مكتب ,كمف اجؿ معالجة
البيانات ,تـ استعماؿ العديد مف األساليب كاإلختبارات اإلحصائية  .كبنا نء عمى قياس متغيرات البحث كتشخيصيا ,كاختبار
عالقات االرتباط فيما بينيا ,تكصؿ البحث إلى مجمكعة مف االستنتاجات كاف أىميا (تؤثر أنماط شخصية المحققيف
(العصابية ,االنبساطية ,التكافقية ,كاالنفتاحية) العامميف في مكاتب المفتشيف العاميف ,بمكاجية اإلجياد الكظيفي الذم

يتعرضكف لو) .

املصطهحبد انرئيسيخ نهجحث /مكاتب المفتشيف العاميف في العراؽ ,اإلجياد الكظيفي ,نمط الشخصية,

الفساد المالي كاإلدارم .

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية

* ىذا البحث مستؿ مف بحث الدبمكـ العالي (معادؿ لمماجستير)
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نمط شخصية المحقق وعالقته باإلجكاد الوظيفي بمكاتب المفتشين
العامين /بحث تطبيقي

املقذمخ

تشيد المجتمعات اليكـ عمى اختالؼ أنكاعيا تزايدان مضطردان في عدد كحجـ المنظمات التي تكفر

الخدمات الضركرية لممجتمع ,كتعتمد ىذه المنظمات عمى متخصصيف يفترض فييـ القياـ بعمميـ بأساليب

تتسـ بالكفاءة كالفاعمية .كألسباب شتى تبرز معكقات تحكؿ دكف قياميـ بدكرىـ بشكؿ كمي كما ىك مطمكب

منيـ ,ألف ىذه المعيقات تكلًد ضغكطان عمى األفراد تؤثر فييـ بشكؿ متفاكت بحسب طبيعة كشخصية كؿ منيـ.

كأماـ كؿ ىذا ,يجد اإلنساف نفسو مجب ارن عمى التكفيؽ ما بيف المتطمبات كالحاجات المتزايدة التي تممييا عميو

حياتو العممية مف جية ,كحياتو الشخصية مف جية أخرل .كمثؿ ىذا الكاقع فرض عميو درجات عالية مف

اإلجياد ,ىكلَّ ىد في نفسو شعك ارن باأللـ كاالرتباؾ ,كترؾ في نفسو آثا ارن سمبية عمى صحتو مف الناحية الجسدية
كالنفسية.
كيعد اإلجياد
أثبتت البحكث إف نجاح المنظمات في تحقيؽ أىدافيا ييقاس بمجمكعة مف المتغيرات ,ي
الكظيفي جزءان ميمان مف ىذه المتغيرات ,كىك أحد أىـ التحديات التي تتعرض ليا المنظمات المعاصرة في
تحقيؽ أىدافيا مع ازدياد حدة المنافسة التي تكاجييا.

يتبايف األفراد مف حيث استجابتيـ لإلجياد الكظيفي المتزايد كتعامميـ معو ,الى درجة جعمت إف قسمان

مف الباحثيف يعتقد بأف أنماطا معينة مف الشخصيات مف خالؿ األساليب التي تتبعيا في تفاعميا مع البيئة

كالمجيدات ,تسيـ في تككيف استعداد أما كقائي ,يجعؿ الفرد قاد ارن عمى التكيؼ مع ما تحممو الحياة مف ضغكط
مجيدة كيحافظ عمى صحتو ,كالنمط ب  ,كأما استعداد يم ً
مرض ييييئو لإلصابة باألمراض ,كالنمط
(شخصية األمراض القمبية) ,كالنمط ج (شخصية األمراض السرطانية) .

(أ)

كتشير البحكث إلى إف الشخصية تعد مف المحددات الميمة لمسمكؾ الفردم في مكاف العمؿ  ,إذ تمثؿ

دراسة الشخصية المصدر الرئيس لمعرفة مظاىر السمكؾ الفردم ,كنظامان لجميع األشكاؿ المختمفة مف السمكؾ
الفردم ,كانيا تمثؿ جكىر اإلنساف كترتبط ارتباطان كثيقان باستجابة اآلخريف

كانطالقان مف ذلؾ يسعى البحث الحالي لتفحص مدل كجكد ارتباط بيف أنماط الشخصية لمحققي مكاتب

المفتشيف العاميف بأبعادىا الخمسة المذككرة آنفا ,كبيف اإلجياد الكظيفي الذم يتعرضكف لو ,كالكشؼ عف

مدل تبايف أنماط الشخصية كاإلجياد الكظيفي كمسبباتو بيف مكاتب المفتشيف العاميف السبعة المبحكثة في

الكز اررات العراقية ,لما لعمؿ تمؾ المكاتب مف أىمية بالغة في التصدم لمفساد المالي كاإلدارم الذم يتعرض لو

البمد في الكقت الحاضر بشكؿ عاـ ,كلمتحقيؽ اإلدارم بشكؿ خاص كأىميتو البالغة لممسؤكلية التأديبية

لمعامميف ,كما يكفمو مف ضمانات لممكظؼ المخالؼ لممارسة حقو في الدفاع ,كتطميف اآلخريف باف القانكف
يكفؿ حؽ الجميع بما فييـ اإلدارة ,لمكقكؼ عمى صحة كعدالة ق ارراتيا خدم نة لمصالح العاـ.
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نمط شخصية المحقق وعالقته باإلجكاد الوظيفي بمكاتب المفتشين
العامين /بحث تطبيقي

املجحث األول /إطبر عبو نهمشكهخ واالهذاف وانفرضيبد

أوال :مشكهخ انجحث

يتعرض العاممكف في منظمات االعماؿ لمعديد مف مسببات اإلجياد في بيئة العمؿ نتيجة لممتغيرات

المتسارعة في الكقت الحاضر  ,تمؾ المسببات التي تترؾ آثا ارن نفسية كاجتماعية كصحية عمى االفراد  ,تنعكس

سمبيان اك ايجابيان عمى مستكل ادائيـ بحسب نمط شخصية كؿ منيـ .

كنظ ارن لطبيعة مسببات اإلجياد التي تصاحب كؿ مينة  ,لذا فأف بعض الميف تتطمب سمات شخصية

معينة  ,كاالفراد بحسب صفاتيـ متفاكتكف في قدراتيـ عمى تحمؿ تمؾ المصادر المختمفة .

كألىمية عمؿ مكاتب المفتشيف العاميف في مكاجية مختمؼ حاالت الفساد المالي كاالدارم  ,كاإلجياد

اليائؿ الذم يتعرضكف لو العاممكف في تمؾ المكاتب  ,بسبب خطكرة عمميـ كالمسؤكليات الكبيرة الممقاة عمى
عاتقيـ كخاصة المحققكف ,أك أعضاء لجاف التحقيؽ االدارم  ,إذ يتطمب اف يتمتع المكظفكف بسمات شخصية

تتكافؽ مع طبيعة عمميـ لمتكيؼ مع كمكاجية اإلجياد الذم يتعرضكف لو في ظؿ الظركؼ كالتحديات الكبيرة

الراىنة .

كعميو كمف اجؿ تحقيؽ مكاتب المفتشيف العاميف الىدافيا بفاعمية ككفاءة  ,يتطمب الحرص عمى اختيار المكظفيف

الجيديف الذيف يتمتعكف بانماط الشخصية المناسبة التي تمكنيـ مف مكاجية اإلجياد الكظيفي كالتغمب عميو .كمف ىنا

جاءت فكرة البحث في دراسة عالقة نمط الشخصية في مكاجية اإلجياد الكظيفي لمحققي مكاتب المفتشيف العاميف اثناء
قياميـ بكاجباتيـ  ,كاستناداي لما يذ ًك ىر آنفا يمكف إظيار مشكمة البحث مف خالؿ إثارة التساؤالت اآلتية :

 -0ىؿ ترتبط السمات الشخصية لممحققيف بنمط شخصيتيـ ؟

 -0ىؿ ترتبط السمات الشخصية لممحققيف باإلجياد الكظيفي ؟

 -3ىؿ ترتبط شخصية المحقؽ باإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو في العمؿ التحقيقي ؟
 -4ىؿ يتأثر اإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو المحققكف في مكاتب المفتشيف العاميف بنمط الشخصية ؟

ً
ثبنيب  :أهميخ انجحث

يستمد البحث الحالي أىميتو مف النقاط اآلتية :

 -0أىميػػػة المتغيػػػرات المبحكثػػػة كالمتمثمػػػة بانمػػػاط الشخصػػػية لمحققػػػي مكاتػػػب المفتشػػػيف العػػػاميف كاإلجيػػػاد
الكظيفي الذم يتعرضكف لو بمصادره المختمفة .

 -0ألىمية المرحمة المعاصرة في العراؽ التي تحتاج الى جيكد كبيػرة فػي ظػؿ استشػراء حػاالت الفسػاد المػالي
كاالدارم في مؤسسات الدكلة  ,كلتأثر أداء مكظفي تمػؾ المكاتػب بصػكرة خاصػة  ,كأداء المكاتػب بصػكرة عامػة

باإلجيػػاد الػػكظيفي كضػػغكط العمػػؿ المينيػػة  ,كبمػػا يتطمػػب فيػػـ كدراسػػة أنمػػاط شخصػػيات العػػامميف ,كمسػػببات
اإلجياد الكظيفي كأساليب مكاجيتيا .

 -3لفػػت نظرالمسػػؤكليف فػػي مكاتػػب المفتشػػيف العػػاميف الػػى اىػػـ مصػػادر اإلجيػػاد الػػكظيفي حتػػى تمكػػنيـ مػػف
كضع االستراتيجيات المناسبة لمحد منيا أك تخفيضيا  ,ككذلؾ تساعدىـ في كضع االجػراءات المناسػبة لتطػكير

مجاالت الشخصية لمكظفييا ,بما ييسيـ في اختيار العامميف كتعييػنيـ كتػدريبيـ ككضػع الشػخص المناسػب فػي
المكاف الصحيح كفي الكقت المطمكب  ,بحسب طبيعة اإلجياد الػكظيفي الػذم يػكاجييـ  ,كبمػا يضػمف التعامػؿ

معو بكفاءة.
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ً
ثبنثب  :أهذاف انجحث وأغراضه األسبسيخ
-0

يرمي ىذا البحث الى بمكغ األىداؼ اآلتية :

تزكيػػد الميتمػػيف كالمعنيػػيف بمعمكمػػات نظريػػة كعمميػػة تعكػػس طبيعػػة أنمػػاط الشخصػػية لمحققػػي مكاتػػب

المفتشيف العاميف  ,كتكيفيا مع اإلجياد الكظيفي الذم يتعرضكف لو  ,فػي ظػؿ الظػركؼ الحاليػة التػي يمػر بيػا
العراؽ  ,لالستفادة منيا حاليان كمستقبميان .

 -0التعرؼ عمى مدل تأثر اإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو المحققػيف فػي مكاتػب المفتشػيف العػاميف بػنمط
شخصيتيـ.

 -3التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف شخصػػية المحققػػيف فػػي مكاتػػب المفتشػػيف العػػاميف كمػػدل اإلسػػتجابة لإلجيػػاد
الكظيفي الذم يتعرضكف لو في مجاؿ عمميـ كاداء ميماتيـ الكظيفية .

ً
راثعب :فرضيبد انجحث وانتعبريف اإلجرائيخ نهمتغرياد

 فرضيبد انجحث

في ضكء اإلطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة (العربية كاالجنبية) استفاد الباحثػاف مػف الفرضػيات

التي تناكلتيا تمؾ الدراسات ,سعيان لبناء كتطكير فرضيات جديدة ذات صمة بالبحث الحالي ,كعمى النحك اآلتي :

 -0تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنكية بيف السمات الشخصية لممحقؽ كنمط شخصيتو .

 -0تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنكية بيف السمات الشخصية لممحقؽ كاإلجياد الكظيفي.

 -3تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنكية بيف شخصية المحقؽ كاإلجياد الكظيفي الػذم يتعػرض لػو فػي
العمؿ .

 -4يتأثر اإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو المحققيف بمكاتب المفتشيف العاميف بنمط الشخصية.
 انتعبريف اإلجرائيخ ملتغرياد انجحث

 -0مكاتػػب المفتشػػيف العػػاميف  :ىػػي المكاتػػب التػػي تػػـ انشػػائيا فػػي الػػك ازرات العراقيػػة كالييئػػات يػػر المرتبطػػة
بكزارة ,إستنادان الى أمر سمطة االئػتالؼ المؤقتػة ( المنحمػة ) رقػـ (  57لسػنة  ) 0114لغػرض رفػع مسػتكيات
المسؤكلية كالنزاىة كاالشػراؼ فػي تمػؾ الػك ازرات كالػدكائر المختمفػة  ,كمنػع كقػكع اعمػاؿ التبػذير كالغػش كاسػاءة

اسػتخداـ السػمطة كاالعمػػاؿ المخالفػة لمقػكانيف كتجنػب الخطػػأ قبػؿ كقكعػػو  .كىػك جيػػاز حكػكمي مسػػتقؿ فػي كػػؿ

كزارة  ,ككفقان لألمر المذككرة انفان  ,فإف الكظائؼ األساسػية لمكاتػب المفتشػيف العػاميف ىػي (التحقيػؽ اإلدارم ,
التدقيؽ المالي  ,تقكيـ األداء  ,كالتفتيش المتخصص)

المشكمة في مكاتب المفتشيف العػاميف
 -0محققك مكاتب المفتشيف العاميف  :ىـ أعضاء لجاف التحقيؽ اإلدارم ي
بمكجب المادة العاشرة مف قانكف إنضباط مكظفي الدكلة المرقـ  04لسنة  ,0990كباختصاصات مختمفة .
التكيؼ مػع المكاقػؼ الناتجػة
 -3اإلجياد الكظيفي  :قدرة المحققيف في مكاتب المفتشيف العاميف عمى التأقمـ أك ي

عف العكامؿ التنظيمية كالبيئة الشخصية في العمؿ الكظيفي  ,كالتي تؤدم الى ردكد فعؿ كعدـ إتزاف  ,مما يؤثر

فػػي حػػالتيـ الصػػحية كالجسػػدية كالنفسػػية كالسػػمككية كتػػؤدم الػػى اإلنح ػراؼ عػػف مسػػار األداء الطبيعػػي إلنجػػاز
المياـ .
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العامين /بحث تطبيقي
 -4نمط الشخصية  :مجمكعة السمات الفطريػة كالمكتسػبة المرتبطػة معػان كالتػي ً
تكػكف شخصػية محققػي مكاتػب

المفتشيف العاميف كتدؿ عمى جكىرىـ  ,كالتي يمكف أف نحػدد بعضػيا بػػ( االنبسػاطية ,االسػتقرارية  ,التكافقيػة ,

االنفتاحية  ,كالشخصية الخيرة ) .

 -5مسػػػببات اإلجيػػػاد الػػػكظيفي  :كمػػػنيـ مػػػف سػػػماىا (مصػػػادر اإلجيػػػاد الػػػكظيفي) ,كىػػػي مجمكعػػػة الظػػػركؼ
كالخصػػائص كالعمميػػات التػػي تتضػػمنيا البيئػػة الداخميػػة لمكاتػػب المفتشػػيف العػػاميف  ,كالتػػي تػػؤدم الػػى حصػػكؿ

استجابة إجيادية لممحققيف فػي تمػؾ المكاتػب  ,كمنيػا (خصػائص الػدكر  ,نكعيػة العمػؿ  ,التركيػب التنظيمػي ,
بيئة العمؿ  ,السياسات التنظيمية  ,العالقات االجتماعية  ,كالعمميات التنظيمية ) .

 -6السػػمات الشخصػػية  :ىػػي السػػمات الشخصػػية كالكظيفيػػة التػػي يتسػػـ بيػػا المحققػػيف فػػي مكاتػػب المفتشػػيف
العاميف المختمفة( ,كالجنس ,العمر ,القسـ ,العنكاف الكظيفي ,المؤىؿ العممي ,االختصػاص ,كسػنكات الخدمػة),

التي يمكف مف خالليػا التمييػز بيػنيـ ,إذ انيػا قػد تتغيػر مػف مكتػب الػى آخػر بحسػب ظػركؼ كطبيعػة عمػؿ كػؿ

مكتب ,كيمكف ليا اف تؤثر في مدل استجابة الفرد لمضغكط المينية التي تكاجيو .

ً
خبمسب  :جمتمع انجحث وعينته

 . 1جمتمع انجحث

ييعد تحديد المكقع الذم يجرم فيو البحث أم ارن في اية األىمية ,لغرض إختبار الفرضػيات ميػدانيان فػي بيئػة
العمؿ ,إذ تألؼ مجتمع البحػث مػف العػامميف كمحققػيف (أعضػاء لجػاف التحقيػؽ اإلدارم ,الػذيف يحممػكف شػيادة

البكػػالكريكس كحػػد ادنػػى) فػػي ( )7سػػبعة مكاتػػب لممفتشػػيف العػػاميف بػػالك ازرات العراقيػة ,كالبػػالع عػػددىـ ()710

شخصان متكزعيف عمى المكاتب المذككرة آنفا ,كما يكضحو الجدكؿ (: )0

جدكؿ ( )0عدد المحققيف بحسب المكاتب التي يعممكف فييا

ت

المكتب كالكزارة

العدد

 -0مكتب المفتش العاـ-كزارة الشباب

63

 -0مكتب المفتش العاـ-كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي

077

 -3مكتب المفتش العاـ-كزارة المكارد المائية

67

 -4مكتب المفتش العاـ-كزارة االتصاالت

49

 -5مكتب المفتش العاـ-كزارة المالية

95

 -6مكتب المفتش العاـ-كزارة التخطيط

05

 -7مكتب المفتش العاـ-كزارة الصحة

005

المجمكع

710

 .2عينخ انجحث

تـ تقدير حجػـ عينػة البحػث التػي كانػت مػف النػكع القصػدم بػػ ( )041فػردان ,يمثمػكف نسػبة ( )%01مػف

المجتمع الكمي مكزعة عمى جميع المكاتب السبعة المبحكثة ,إذ تػـ بتكزيػع اإلسػتبانات عمػى افػراد العينػة ,عمػى
أمؿ استرجاع اكبر قدر ممكف مف النسخ الصالحة لممعالجة اإلحصائية ,كتػـ اسػترجاع ( )031اسػتبانة صػالحة

بنسبة استرجاع بمغت حكالي ( ,)%93إذ خضعت بكامميا الى التحميؿ اإلحصائي.
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نمط شخصية المحقق وعالقته باإلجكاد الوظيفي بمكاتب المفتشين
العامين /بحث تطبيقي

سبدسب :أسبنيت مجع انجيبنبد

اعتمد الباحثاف في جمع البيانات كالمعمكمات في ىذا الجانب لمبحث عمى االساليب االتية -:

عػد المقػابالت الشخصػية مػف األسػاليب الفاعمػة فػي جمػع البيانػات كالمعمكمػات ,إذ
 -0المقابالت الشخصػية :تي ي
تمت مف خالؿ الزيارات الميدانية التي أجراىا الباحثاف لمكاتب المفتشيف العاميف السبعة مكضػكع البحػث ,كذلػؾ
لشرح فقرات اإلستبانة ,كاعطاء فكرة عف مكضكع البحث ,كازالة الغمكض حكؿ فقراتيا ,لغرض تشخيص مشػكمة

البحث كطبيعتو كأىدافو .كقد اشتممت ىذه المقابالت عمى عدد مف المفتشيف العػاميف كمػديرم األقسػاـ كالشػعب

في المكاتب عينة البحث ,فضالن عف عدد مف العامميف فييا.

كالجدكؿ ( )0يكضح عدد كطبيعة المقابالت التي أجريت خالؿ مدة تكزيع االستطالع كاالستبياف:
جدكؿ ( )0إحصائية بالمقابالت التي تـ إج ارؤىا مع بعض المسؤكليف كأفراد عينة البحث
ت

األفراد الذيف تـ مقابمتيـ

العدد

-0

طبيعة المقابمة
تكضيح طبيعة البحث كمشكمتو كاألىداؼ

مفتش عاـ

0

-0

مدير قسـ

05

-3

مسؤكؿ شعبة

01

المتكخاة منو كمدل إمكانية إستفادة المكاتب
مف البحكث مستقبالن.

تكضيح اسمكب اإلجابة ,تعريؼ بعض المتغيرات ,إزالة
سكء الفيـ كااللتباس ,تكضيح طريقة ىمؿء اإلستبانة
كاإلجابة عف استطالع الرأم ,كاإلشارة الى اىمية اف
تككف االجابات مكتممة كدقيقة

 -0اإلسػتبانة :كىػي اداة القيػاس الرئيسػػة ,كالمعػكؿ عمييػا فػػي ىػذا البحػث لجمػػع البيانػات االكليػة كالمعمكمػػات
صممت فقرات اإلستبانة استنادان الى المقاييس الجاىزة في بعض البحكث كالدراسػات القريبػة
كاختبار الفرضيات ,ي
مف مكضكع البحث ,كالتي تـ تعديميا قميالن بما يتناسب كمتطمبات البحث

تضمنت اإلستبانة النيائية مقدمػة تعريفيػة بمكضػكع البحػث كاىدافػو ,كتعميمػات ىمػؿء اإلسػتبانة ,فضػالنعف
ثالثة محاكر:
المحكر األكؿ :طى الفقرات المتعمقة بالسمات الشخصية لعينة البحث.

المحكر الثاني :تضمف مقياس انماط الشخصية ,الذم يتككف مف ( )41اربعيف فقرة.
المحكر الثالث :تضمف مقياس اإلجياد الكظيفي ,الذم يتككف مف ( )35خمسة كثالثيف فقرة.
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اوال  :انشخصيخ

املجحث انثبني /اجلبنت اننظري

تختمؼ شخصيات األفراد بيف السمبية كااليجابية ك الحركة كاليدكء كاالنفتاحية كاالنطكائية ك  ...الخ .

كتمعب الشخصية دك ارن ميمان في تحقيؽ أىداؼ المنظمات  ,كلذلؾ فاف فيـ شخصية األفراد يساعد المديريف في

التفسير كالتنبؤ بأفضؿ سمككياتيـ في المكاقؼ المختمفة كتكجيييا االتجاه المطمكب  ,كمف ثـ يساعدىـ في
االختيار األفضؿ لمعامميف  ,كتحسيف أجكاء العمؿ  ,ألف ذلؾ يقمؿ مف فرص اإلجياد الذم يتعرض لو العاممكف
 ,كتزيد مف إمكانية خمؽ جك ايجابي يكفر رضا كانتماء العامميف لمنظماتيـ التي يعممكف فييا  .كمف ىنا البد

مف تناكؿ الشخصية مف حيث مفيكميا  ,محدداتيا  ,كقياسيا .كلفيـ الكثير عف الظكاىر كالحياة التنظيمية,
تحتاج المنظمات عمى األقؿ لدراسة الشخصية كالعكامؿ الظرفية كالفركؽ الفردية لمعامميف فييا ( Miner,

. ) 2006: 36

 .1مفهىو انشخصيخ

مف خال ؿ اإلطالع عمى مجمكعة مف الكتب كالدراسات الخاصة بالشخصية  ,اتضح انو مف الصعب كجكد

تعريؼ محدد لمشخصية  ,كذلؾ لتعقد ىذا المفيكـ كالحتكائو عمى الكثير مف السمات كالخصائص  ,لذا سيتـ

عرض مجمكعة مف تعاريؼ عدد مف العمماء كالباحثيف  ,كالتي تساعد في فيـ مفيكـ الشخصية .

اف الشخصية مفيكـ شائع االستخداـ في االصطالح اليكمي  ,فيقاؿ عادةن اف فالنان لو شخصية  ,اك فالنان ليس
لو شخصية  ,كقد يتصؼ شخص ما بالمراك ة  ,اك بالدىاء  ,اك بالطيبة  ,كيقصد بذلؾ فاعمية الشخص
كمدل قدرتو عمى أحداث انطباع معيف لدل اآلخريف  ,كما يتميز بو مف سمات ( جبر .)01 : 0100 ,

لقد كاف التعريؼ الكالسيكي األكثر استخدامان لمشخصية الذم كضعو (  ) Gordan Alportقبؿ حكالي

اكثر مف ستة عقكد كنصؼ  ,إذ قاؿ بأف الشخصية  ,ىي التنظيـ المحرؾ لألنظمة النفسية داخؿ الفرد  ,كالتي

تحدد تكيفو إتجاه بيئتو (  . )Cloninger , 2004 : 195كعبر ( Martin & Fellenz , 2010 : 78
) عف الشخصية بانيا مجمكعة خصائص االفراد المستقرة نسبيان التي تستدؿ عمييا مف مالحظتيا  ,كىي تمثؿ
األنماط الثابتة المعقكلة مف سمكؾ االفراد بمركر الكقت .

كلـ يخرج (  )Khanka , 2013 : 48عف المفيكـ السابؽ  ,حيث أكضح بأف الشخصية تمثؿ

المجمكع االجمالي ألنظمة الفرد النفسية كالجسدية التي تحدد سمككو في كضع معيف  ,كاف الشخصية تختمؼ

مف شخص آلخر تبعان لمنكاحي المادية-النفسية المتفاكتة  ,مما يجعؿ شخصية الفرد تؤثر كذلؾ في السمكؾ

البشرم .

مف خالؿ ماسبؽ يرل الباحثاف إف الشخصية ,تيمثؿ أنماط سمكؾ كتصرفات الفرد التي تنبع مف داخمو ,
كيتفرد بيا عف يره مف األفراد داخؿ المنظمة كالمجتمع  ,كالتي تتشكؿ مف خالؿ مجمكعة مف العكامؿ الكراثية

المكتسبة  ,بعضيا ثابت كبعضيا يتغير بمركر الزمف  ,كبسبب كجكد االختالفات كالفركؽ الفردية بيف االفراد
ك ي
اليمكف كجكد تطابؽ بيف شخصياتيـ .
داخؿ المجتمع فإنو ي
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كييعرؼ النمط  ,بانو مجمكعة مف السمات المرتبطة معان تمامان بالطريقة نفسيا التي تيعرؼ بيا السمة
بكصفيا مجمكعة مف األفعاؿ السمككية  ,فالفرؽ بيف مفيكمي السمة كالنمط ىك إف مفيكـ النمط اشمؿ مف

كيشير نمط الشخصية الى مجمكعة مف الخصائص المرتبطة مع
مفيكـ السمة ( الياسرم ,) 39 :0114 ,ي
و
تصنيؼ يمعيف ( العمياف , ) 033 :0101 ,كىك ييعبر عف الصفات العامة التي تتصؼ بيا
بعضيا البعض في
مجمكعة مف األفراد يتخذ سمككيـ نمطان يمعينان ( جار اهلل كحازـ.) 87 :0100 ,

يدؿ عمى جكىر
إذ يجمع النمط الصفات التي تككنت في مستيؿ حياة الفرد كال تخضع لتغيير كبير  ,فالنمط ي

الشخص (العناني. ) 66 :0111 ,

 .2حمذداد انشخصيخ

يتأثر بناء الشخصية كتطكرىا بمجمكعة مف العكامؿ كالمتغيرات التي يمكف تصنيفيا الى عكامؿ تككينية

(كراثية)  ,كعكامؿ بيئية مكتسبة ( فتيحة  , ) 053 : 0118 ,إذ تتقرر شخصية الفرد كتتشكؿ متأثرة بتمؾ
العكامؿ التي تتفاعؿ فيما بينيا بشكؿ متبادؿ كاعتيادم  ,كىذه العكامؿ ىي اقصر الطرؽ لكصؼ الشخصية (

جكاد . ) 81 : 0101 ,

آخرن كىك العامؿ المكقفي الذم يمر بو الفرد  ,بمعنى اف طبيعة
كقد أضاؼ بعض الباحثيف عامالن ا

المكقؼ الذم يتخذه الفرد ازاء القرار يشكؿ الحالة المؤثرة في بناء الشخصية  ,كفيما يمي إيضاحا ليذه العكامؿ

المذككرة آنفا (: ) khanka , 2013 :49
(اوال) انعىامم انىراثيخ

كىي السمات التي يكتسبيا الفرد عف طريؽ العممية الجينية  ,كتتمثؿ في التككيف الجسماني مثؿ الطكؿ ,

القصر  ,البدانة  ,النحالة  ,النمك الجسمي الطبيعي  ,كالعاىات الجسمانية  ... ,الخ  ,كما تشمؿ االمكر
المعرفية مثؿ الذكاء  ,التذكر  ,كالقدرات الفعمية  ,ككذلؾ االمكر المزاجية مف عكاطؼ كانفعاالت كميكؿ  ...الخ

( العمياف  . ) 008 : 0101 ,كتجدر االشارة الى اف ىناؾ جدؿ عممي قائـ حكؿ تأثير الطبع كالتطبع عمى
الشخصية  ,إذ يرل انصار نظرية المصادر الكراثية (الطبع) اف صفات الشخصية مكركثة  ,بينما يرل انصار

نظرية المصادر البيئية (التطبع) اف صفات الشخصية مكتسبة  ,كيسكد حاليان الفكر المعتدؿ بيف الفريقيف

السابقيف ( زايد . ) 36 : 0116 ,

(ثبنيب) انعىامم انجيئيخ

تشير العكامؿ البيئية الى الكسط الذم يعيش فيو الفرد بدءان مف االسرة  ,كمرك ارن بجماعة الرفاؽ ,

كالجماعات المختمفة التي يتعامؿ اك يتفاعؿ معيا الفرد خالؿ سنكات حياتو المختمفة  .إذ تعزز العضكية في
مختمؼ ىذه المنظمات تشكيؿ ثقافة ليا معاييرىا  ,كاتجاىاتيا  ,كقيميا الذاتية  ,التي تنتقؿ مف جيؿ الى جيؿ

آخر  .كتختمؼ القيـ التي تنتقؿ لألفراد باختالؼ الدكؿ كفي داخؿ الدكؿ نفسيا  ,كمف فترة زمنية الى فترة
زمنية اخرل ( القريكتي  .) 88 : 0119 ,كتمعب العكامؿ البيئية دك ارن ميمان في التأثير عمى استجابات االفراد

كتحديد سمككياتيـ ( عساؼ . ) 07 : 0100 ,
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(ثبنثب) انعىامم املىقفيخ

تؤثر العكامؿ المكقفية عمى الشخصية بطريقة ير متكقعة ك ير مفيكمة نسبيان كمف الصعب التنبؤ

بيا  .كتشكؿ ىذه العكامؿ المكقفية شخصية الفرد  ,مف خالؿ إظيارىا لبعض الخصائص الكامنة في شخصيتو
كالتي ال تظير اال مف خالؿ حدكث مكقؼ معيف  .فمثالن  ,قد يظير الفرد بعض المكاقؼ البطكلية كالتي يضحي

فييا بنفسو في سبيؿ اآلخريف دكف تفكير  ,اك قد يقكـ بإعماؿ كتصرفات ير مشركعة ك ير قانكنية إذا ما

تعرض لضغكط معينة ( حسف  . )30 :0114 ,كيشير (  ) Robbins , 2003 : 96الى انو عمى الر ـ
مف اف شخصية الفرد مستقرة كثابتة بشكؿ عاـ ,اال إنيا قد تتغير في المكاقؼ المختمفة  ,اف المتطمبات

المتغيرة لممكاقؼ المتغيرة تستدعي جكانب مختمفة لشخصية الفرد.

 .3قيبس واختجبر انشخصيخ

اف الحاجة لقياس شخصية االفراد مشبعة بالعديد مف المسك ات  ,حيث اف فيـ الشخصية يؤثر بشكؿ

كبير في ق اررات عدة مثؿ تكظيؼ العامميف  ,إنشاء العالقات  ,تصميـ حزـ تحفيزية  ... ,الخ  ,كلفيـ شخصية
الفرد يجب اف تستخدـ عدد مف المقاييس  ,كىذا بدكره يؤكد عمى ضركرة تطكير االساليب المناسبة لتقييـ

الشخصية ( .)Khanka , 2013 :62

كاف الغرض مف اختبار الشخصية ىك إلستبعاد المكظفيف ير المؤتمنيف  ,كالمخربيف المحتمميف مف بيف

مجمكعة المتقدميف لمكظائؼ  ,كما تسمح لؾ اختبارات الشخصية بتطابؽ تفضيالتؾ كاىدافؾ مع تفضيالت

كاىداؼ قادة مؤسستؾ ( . ) Hart & Sheldon, 2007: 20

كيمكف ايجاد التكافؽ بيف الكظيفة كمتطمباتيا مف قدرات معينة كافراد ذكم شخصيات تتمتع بصفات معينة

يتـ عف طريؽ استخداـ اختبارات االختيار  ,كحتى يتـ تحديد االختبار المناسب يمزـ تحميؿ الكظيفة لمعرفة أية
شخصية مف االفراد مناسبة اكثر لشغؿ ليذه الكظيفة  ,كماىي القدرات المطمكبة ليذه الكظيفة  ,كبمعرفة ذلؾ

يمكف اختيار االختبار المناسب لقياس مدل تكافر الصفات كالقدرات التي حددت  ,كيشترط الستخداـ االختبار

ضركرة التأكد مف اف االختبار المستخدـ يمكف التنبؤ بنجاح االفراد الذيف يأخذكنو كيحصمكف عمى درجات

عالية عمى الكظيفة  ,كاف االختبار يجب اف يككف معتى ىمدان عميو  .كتكجد خمسة انكاع مف االختبارات الختبار
بعض صفات الشخصية  ,ككذلؾ إلختبار قدرات االفراد كىي ( عباس : ) 001 : 0100 ,

 -1اختجبراد االجنبز واالداء

كفي ىذا النكع مف االختبارات يسأؿ المتقدـ اف يأخذ اختبار اداء لقياس ادائو في عمؿ معيف  ,مثؿ

اختبارات سرعة الطباعة أك اختبارات نياية العاـ بالنسبة لمطمبة .

 -2اختجبراد انقذراد

كىذه االختبارات تقيس مدل تكافر قدرات معينة لدل الفرد  ,مثؿ اختبار القدرات العاـ الذم يستخدـ

بكاسطة كزارة العدؿ بأمريكا  ,حيث يختبر قدرات الفيـ النظرم  ,كقدرات التعامؿ مع األرقاـ  ,كقدرات التنسيؽ .

كىناؾ اختبارات أخرل تختبر قدرات أخرل مثؿ الذكاء ( )IQالذم يختبر قدرات ذكاء الفرد ك مدياتو .
 -3اختجبراد انشخصيخ
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كىي اختبارات مصممة الختبار مدل تكافر بعض مكاصفات الشخصية مثؿ الثقة بالنفس ,االستقاللية,
الجرأة ... ,الخ .

-4

اختجبراد االهتمبمبد

كتستخدـ لمعرفة اىتماـ االفراد الناجحيف في كظائفيـ ,كبمعرفة ىذه االىتمامات مف خالؿ االختبارات

يمكف اختبار مدل تكافرىا لدل االفراد المتقدميف لمكظيفة نفسيا ,كفي حالة تكافرىا يعطي ذلؾ احتماؿ نجاح

ىؤالء المتقدميف لمكظيفة .

-5

اختجبراد انتقذو

مثؿ اختبار ( )GREحيث يختبر امكانية تقدـ الفرد في دراستو العميا بالجامعات مثالن ,فكمما حصؿ الفرد

عمى درجات مرتفعة في االمتحاف كاف ىناؾ احتماؿ أكبر لنجاحو كتقدمو في دراستو العميا بالجامعة كتميزه عف

اقرانو .

كمف ىنا يتضح اف سبؿ اختبار كتحميؿ الشخصية ,كاألنماط السمككية المختمفة التي يمارسيا الفرد ذات

دالالت كاضحة كمؤثرات فاعمة في طبيعة األداء االنساني في المنظمة التي يعمؿ بيا  ,كليذا يمكف اف تيعتمد
تمؾ االختبارات أل راض التعييف أك الترقية أك التدريب ,ككذلؾ في التقييـ الذم تمارسو المنظمات مف اجؿ
تحسيف سبؿ كأساليب العمؿ الجارية في المنظمات مف اجؿ تطكير كتحسيف كفاءة كفاعمية األداء المطمكب في

المنظمة .

 . 4األثعبد اخلمسخ انكجريح نهشخصيخ

اظيرت البحكث المتراكمة  ,باف جميع مقاييس الشخصية يمكف تمخيصيا بخمسة سمات رئيسة  ,كىي

ماقدمو الباحثاف (  ) McGraw & Costa , 1999بأنمكذج الخمسة الكبرل ( ,)The big fiveفي
كصؼ الشخصية  ,كتمؾ االبعاد أك العكامؿ أك السمات ىي  ( ,)Bowditeh et al., 2008: 52 ( :جالب

) 066 : 0100 ,
 -1االنجسبطيخ

يميؿ األفراد الكاثقيف اجتماعيان الى ككنيـ اجتماعييف  ,باحثيف عف الصداقة  ,قادريف عمى التعبير عف

مشاعرىـ تجاه اآلخريف  ,ثرثاريف  ,جريئيف  ,مغامريف  ,ذكم صكت مرتفع  ,طمكحيف كمسيطريف  .ك يشير (
 ) George & Jones, 2008: 47إلى إف اإلنبساطييف في العمؿ تككف أمزجتيـ ايجابية أكثر مف
اإلنطكائييف ,كيككنكف راضيف عف كظائفيـ ,كلدييـ مشاعر جيدة تجاه المنظمة كالمحيطيف بيـ ,كذلؾ ىـ أكثر

ميالن لتككيف عالقات إجتماعية مع زمالء العمؿ.

-2

انتىافقيخ

يشير ىذا الجانب الى نزكع الفرد الى النزكؿ عند ر بة اآلخريف  .كاف األفراد المستعديف لممكافقة ىـ

متعاكنيف كمحبيف كيثقكف باآلخريف  .كاف األفراد ذكم التسجيؿ المنخفض في جانب االستعداد لممكافقة ىـ
بارديف  ,كمخالفيف في الرأم كمقاكميف ( . ) Robbins & Judge , 2007 :110

 -3انشخصيخ اخلريح
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يشير ىذا الجانب الى الناس الذيف يتميزكف بالدقة كامكانية االعتماد عمييـ كاالنضباط الذاتي  ,كيرل
بعض العمماء باف ىذا البعد يشمؿ ايضان االرادة لتحقيقو  .كاف أكلئؾ الذيف يسجمكف انخفاضان في ىذا البعد
يميمكف الى اف يككنكف ميمميف  ,اقؿ دقة  ,ير منظميف  ,ك ير مسؤكليف ( McShane & Glinow ,

. )2010 : 40

 -4االنفتبحيخ

يشير الى ام مدل يككف الفرد مبدعان كمحبان لإلطالع كمتنكع االىتمامات  ,اك تقميديان كضيؽ االىتمامات

(جرينبرج كباركف  . ) 030 : 0119 ,كيشير كذلؾ الى السيطرة عمى المدل الذم يككف فيو الشخص منفتحان
عمى تنكيعات كاسعة كنشيطة  ,كلديو متعة (ر بة) كاسعة المدل ك ار ب لمقياـ بالمخاطر ( الحمداني ,

. ) 07 : 0116
 -5االستقراريخ

يتراكح ىذا البعد مف اآلمف كالضماف الذاتي في احد الطرفيف الى القمؽ كاالكتئاب في الطرؼ االخر ,

فاالفراد ذكم االستقرار العاطفي المنخفض يميمكف الى الحاالت العاطفية السمبية كاإلجياد كعادة مايميمكف الى

نظرة سمبية لمعالـ  .انيـ كثي ارن ما ينتقدكف انفسيـ الى حد بعيد  ,ام انيـ يستطيعكف الكصكؿ الى اداء عالي
في الحاالت التي تتطمب استبياف حقيقي كتفكير ناقد ( . ) Martin & Fellenz , 2010 : 87

ثبنيب  :اإلجهبد انىظيفي

اإلجياد ظاىرة معقدة تشمؿ عدة مككنات مختمفة (  .) Dubin, 2009: 19كلقد تعددت المفاىيـ

كالمصطمحات بخصكص اإلجياد الكظيفي  ,كاختمفت مع اختالؼ الباحثيف كالكتاب  .كيرجع احد الكتاب كممة

اإلجياد  Stressالى الكممة الالتينية ( )Stringereكالتي تعني يسحب بشدة  , To draw tightكقد
استخدمت كممة إجياد في الق رف الثامف عشر لتعني ,إكراه  ,قسر  ,جيد قكم  ,إجياد  ,كتكتر لدل الفرد اك
ألعضاء جسمو أك قكاه العقمية (الفريجات كآخركف . ) 076 : 0119 ,

 .1تعريف اإلجهبد انىظيفي

عميو كمف ىذا المنطمؽ سيتـ عرض بعض التعاريؼ التي تناكلت مفيكـ اإلجياد الكظيفي مف قبؿ العديد

مف الباحثيف مف خالؿ الجدكؿ ( , )3لمتكصؿ الى مفيكـ محدد لبحثنا ىذا :
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جدكؿ ( )3تعاريؼ اإلجياد بحسب آراء عدد مف الباحثيف في الفكر اإلدارم كالتنظيمي
ت

اسـ الباحث
جرينبرج كاخركف :0119,

-0

076

التعريؼ
نمط مف حالة عاطفية ككجدانية كردكد فعؿ فسيكلكجية  ,استجاب نة لمجمكعة مف

المجيدات  Stressorsالخارجية  ,اذ يحدث اإلجياد فقط الى المدل الذم يدرؾ
فيو اف المكقؼ الذم يكاجيو يتضمف بعض التيديدات  ,كانو المكقؼ يخرج عف

نطاؽ سيطرتو .
-0

-3

Abd.Rahman et al.,
2012: 24

مدل قدرة الفرد عمى مكاجية الضغكط في العمؿ ,الناتجة مف ضعؼ الحالة
كالمتطمبات التي تؤثر عمى إنتاجية الفرد ,فاعميتو ,صحتو الشخصية ,كجكدة

العمؿ .

مصطمح ييمكف أف يشير إما الى االستجابة لمضغط النفسي  ,أك الى الحالة التي
Carlson, 2013:601
تتسبب في اإلستجابة إلى الضغط النفسي .

-4

Harrington, 2013: 8

-5

Khanka, 2013:320

مجمكعة ردكد األفعاؿ السمككية ,المعرفية ,العاطفية ,كالفسيكلكجية التي تحدث
المد ىرىكة .
لمفرد عند تعاممو مع التيديدات كالتحديات ي
حالة تنشأ مف كظائؼ االفراد كخصائصيـ  ,كالتي تحدث تغيي ارن في داخؿ االفراد
كتدفعيـ الى االنحراؼ عف التصرؼ المعتاد .

في ضكء ذلؾ يرل الباحثاف إف اإلجياد الكظيفي ,ييمثؿ رد فعؿ طبيعي يبديو الفرد استجابة لمجمكعة مف
المكاقؼ كالحاالت ير الطبيعية التي تكاجيو في بيئة العمؿ  ,التي تحدث بسبب التعارض بيف خصائص

كقدرات الفرد كظركؼ العمؿ المحيطة بو  ,مما يؤدم إلى حدكث مجمكعة مف المتغي ارت الفسيكلكجية
المكمؼ بيا .
كالسمككية كاإلدراكية عميو  ,كالتي تنحرؼ بو عف أدائو الطبيعي لألعماؿ ي
 .2عنبصر اإلجهبد انىظيفي

يرل ( )Szilagy & Wallace,1991انو يمكف تحديد ثالثة عناصر رئيسة لإلجياد الكظيفي في

المنظمة  ,كىي كما يمي ( :العمياف )060: 0101,

-0ا لمثير  :كيحتكم ىذا المثير عمى المثيرات األكلية الناتجة عف مشاعر الضغكط  ,كقد يككف مصدر ىذا
العنصر البيئة أك المنظمة أك الفرد .

 -0االستجابة  :يمثؿ ىذا العنصر ردكد الفعؿ الفيزيكلكجية كالنفسية كالسمككية التي يبدييا الفرد مثؿ القمؽ
كالتكتر كاإلحباط ك يرىا .

-3التفاعؿ  :كىك التفاعؿ بيف العكامؿ المثيرة لإلجياد كاالستجابة لو .

مما كرد آنفا يتضح لمباحثاف ,اف اإلجياد الػكظيفي لكػي يحػدث يجػب اف يكػكف ىنػاؾ تفاعػؿ بػيف المثيػرات

كبيف االستجابات ليا  ,كمف خالؿ ردكد أفعاؿ الفرد الفسيكلكجية كالنفسية كالسمككية .

مجمة العمكـ االقتصادية كاإلدارية المجمد  20العدد  79لسنة 2014

03

نمط شخصية المحقق وعالقته باإلجكاد الوظيفي بمكاتب المفتشين
العامين /بحث تطبيقي
 .3مراحم اإلجهبد انىظيفي

اقترح العالـ ( , )Selye, 1974باف ردكد األفعاؿ التي يبدييا الفػرد لمكاجيػة حػاالت اإلجيػاد تمػر بثالثػة

مراحؿ  ,كىي (اإلنذار  ,المقاكمة  ,كمرحمة االنياؾ) كعمى النحك االتي )Khanka , 2013 :321( :

 -0اإلنػذار ( : )Alarm reactionكتسػمى مرحمػة الصػدمة األكليػة  ,إذ تػؤدم حالػة التحػدم كالتيديػد التػي
يتعرض ليا الفرد الى قياـ الدماغ بارساؿ رسػالة بيككيمياكيػة الػى مختمػؼ أجػزاء الجسػـ ممػا يػؤدم الػى تنشػيط
آلية الدفاع  ,كزيادة معدؿ التنفس كضغط الدـ كنبضػات القمػب  ,كتػكتر العضػالت  ,كاالسػتجابات الفسػيكلكجية

االخرل  ,كانخفػاض مسػتكل طاقػة االفػراد كفعاليػة التعامػؿ نتيجػة الصػدمة االكليػة البالغػة  ,التػي قػد تػؤدم الػى
العجز اك الكفاة ألف الجسـ يػر قػادر عمػى تكليػد مػا يكفػي مػف الطاقػة كبالسػرعة الكافيػة فػي معظػـ الحػاالت ,

كىذه المرحمة تنبو الشخص الى التكيؼ البيئي كتييئة الجسـ لمرحمة المقاكمة .

 -0المقاكمة ( : )Resistanceيدخؿ اإلجياد اذا استمر مرحمة جديدة  ,ىػي مرحمػة المقاكمػة كالتػي تتبمػكر
في ظيػكر آليػات دفاعيػة منيػا العدكانيػة  ,كمياجمػة مصػادر اإلجيػاد مباشػرةن سػكاء كػاف مػف الفػرد نفسػو  ,أك

اآلخريف أك األشياء أك ممارسة النككص ,كىك التصرؼ بطريقػة طفكليػة  ,أك مرحمػة الكبػت  ,كىػك إنكػار كجػكد

مصادر اإلجياد كتجاىميػا  ,أك االنسػحاب كعػدـ التصػرؼ ر ػـ التػيقف بعػدـ فعاليػة األسػمكب  ,كاذا نجحػت ىػذه

الكسائؿ الدفاعية في تقميؿ مشاعر اإلجياد  ,فأف المظاىر المصاحبة لإلجيػاد مثػؿ  :القمػؽ كزيػادة ضػغط الػدـ

تتالشػى  .امػا اذا فشػػمت الكسػائؿ الدفاعيػة  ,فػػأف ذلػؾ يػؤدم الػػى تفػاقـ مشػاعر اإلجيػػاد كالكصػكؿ الػى مرحمػػة
اإلنياؾ(.القريكتي )088 : 0119 ,

-3اإلنياؾ أك االستنزاؼ( :)Exhaustionمعظمنا قادركف عمى تجنب مصػادر اإلجيػاد  ,أك أف نجنػب انفسػنا
مػػف تمػػؾ المصػػادر قبػػؿ أف نصػػبح منيكػػيف جػػدان  ,مػػع ذلػػؾ  ,النػػاس الػػذيف يصػػمكف الػػى مرحمػة اإلنيػػاؾ بشػػكؿ
مسػتمر كمتكػرر  ,ترتفػع لػدييـ المخػاطر كاألضػرار النفسػية كالعضػكية عمػى المػدل البعيػد McShane & ( .

)Glinow ,2010 :115

كيرل الباحثاف ,إف كصكؿ المحققيف في مكاتب المفتشيف العاميف إلى تمؾ المرحمة  ,قػد يػؤدم إلػى العديػد

مػػف النتػػائس السػػمبية  ,منيػػا التفكيػػػر فػػي تػػرؾ العمػػؿ أك االنتقػػاؿ إلػػػى منظمػػة أك كظيفػػة أخػػرل تتناسػػب مػػػع

إمكانياتيـ  ,فضالن عف االنخفاض الكبير في الدافعية كفي معدالت األداء .

 .4أىمية اإلجياد الكظيفي كتأثيره عمى األفراد في المنظمات

أصبح مكضكع اإلجياد الكظيفي محط اىتماـ الكثير مف األفراد في المنظمات التي يعممكف فييا  ,ألىميتو

الكبيرة كلممزايا كالفكائد التي تجنييا تمؾ المنظمات التي تتبنى ىذا المفيكـ  .كيتفؽ العديد مف الباحثيف عمى

أىمية دراسة اإلجياد في الكقت الحالي  ,بسبب التغيرات كالتطكرات السريعة في عالـ األعماؿ اليكـ .

أمر
فاإلجياد ىك مصطمح عاـ ينطبؽ عمى شعكر الناس بالضغكط في الحياة .ككجكد اإلجياد في العمؿ ه
المفر منو تقريبان في العديد مف الكظائؼ .مع ذلؾ ,تشكؿ الفركؽ الفردية مجمكعة كبيرة مف ردكد األفعاؿ

المختمفة عمى اإلجياد .فالميمة التي يينظر الييا عمى انيا تحدم مف قبؿ شخص  ,قد تكلد مستكيات عالية
مف القمؽ لشخص آخر  .كعندما تتراكـ الضغكط ,فإنيا ييمكف أف تسبب تكترات ذات نتائس ضارة عمى عكاطؼ

األفراد ,طريقة تفكيرىـ ,كحالتيـ الجسدية (. ) Newstrom, 2007: 353
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كاشار (جرينبرج كباركف  )064 : 0119 ,اف اإلجياد اصبح جزءان مف الحياة اليكمية لمفرد  ,كاصبح لو

انعكاساتو عمى صحتو البدنية كالنفسية  ,كتؤكد االحصائيات اف االثار المترتبة عمى اإلجياد تكمؼ الكاليات

المتحدة حكالي ( )%05مف اجمالي الناتس القكمي  .كتذىب معظـ ىذه التكمفة لعالج األمراض البدنية الناتجة
عف الضغكط  ,كىناؾ دالئؿ قكية عمى اف اإلجياد يؤثر ايضان عمى الصحة النفسية لمفرد كعمى مستكل أدائو

في العمؿ  .كبيف (كليمز كآخركف  )401 : 0114 ,اف اإلجياد يؤثر عمى نسبة كبيرة مف أعضاء التنظيمات
 ,كىك يمثؿ اكبر المخاطر الصحية التي يكاجييا العاممكف في المنظمات .

كتجدر االشارة الى اف ىناؾ آثا ار ايجابية كاخرل سمبية لالجياد  ,كذلؾ الف انعداـ اإلجياد كميان قد يؤدم

باألفراد الى الشعكر بالممؿ  ,كعدـ كجكد دافعية لمعمؿ  .كلكف الدرجة العالية مف اإلجياد ىي التي تككف ذات

اثار سمبية عمى التنظيـ كاألفراد .

كاكد (الفريجات ك اخركف  )075 : 0119 ,اف اإلجياد مف االمكر الميمة التي امتد تأثيرىا الينا جميعان

في اكقات الحياة كمكاقفيا المختمفة  .كنستطيع مف خالؿ خفض ىذا اإلجياد أف نحقؽ النجاح في ادارتيا
بالقدر الذم يزيد مف قدرتنا تجاه تحقيؽ اىدافنا الشخصية  ,دكف تعريض حياتنا أك صحتنا لممزيد مف

المخاطر كاألزمات  .كيضيؼ ( )Kiani et al.,2012: 48اف االفراد تحت اإلجياد الكظيفي العالي اكثر
عرضة لمحكادث المينية  ,كىذا يستدعي محاكلة لمتقميؿ مف الضغكط ذات العالقة باالصابات المينية .

كذكر ( )Panari et al. ,2010 :172اف ىناؾ عكامؿ كثيرة أدت الى تعزيز أىمية اإلجياد الكظيفي

في تحقيؽ اىداؼ المنظمة  ,منيا المساىمة في تفعيؿ البرامس التدريبية لمكشؼ عف ميارات العامميف الفعمية
كمعرفتيـ  ,كالقيمة الحقيقية لمبرامس التدريبية التي يتمقكنيا  ,كقدرة تمؾ البرامس عمى تطكير مياراتيـ في

االعماؿ التي ينجزكنيا كاعداد برامس جديدة الحتياجاتيـ الفعمية التي تسيـ في مكاكبة التغيرات المستمرة ,

كالتفاكت بيف الرؤساء كالمركؤسيف كتدعيـ ركح الفريؽ بما يسيـ في تحقيؽ اىداؼ المنظمة .

كاشار ( )Barhem et al. ,2009 :128الى اف أىمية اإلجياد الكظيفي تكمف في انيا تساعد عمى

تحديد استراتيجيات التعامؿ العامة مع مشاكؿ اإلجياد الكظيفي  ,كاالثار السمبية المترتبة عمييا  ,سكاء عمى

المستكل الفردم أـ عمى المستكل التنظيمي  ,فيي تساىـ في تزكيد المنظمة بالمعمكمات التي مف شأنيا دعـ
الخطط التطكيرية لممنظمة كالكشؼ عف عكامؿ الضعؼ المؤثرة في اداء العامميف في المنظمة بشكؿ عاـ ,

كضعؼ التجييز  ,كضعؼ المعمكمات ألداء االعماؿ  ,كعدـ إشباع حاجات العامميف  ,ك يرىا .
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 .7وسبئم مىاجهخ اإلجهبد انىظيفي

تعرؼ المكاجية عمكمان  ,بانيا الجيكد التي تبذؿ لمنع أك تقميؿ الخطر  ,الضرر  ,كالخسارة  ,أك الحد مف

االلـ أك الضيؽ المرتبط بيا (  . ) Carver & Smith-Connor, 2010: 685كيمكف تعريؼ مكاجية

الممحة
اإلجياد في العمؿ  ,بانيا محاكلة مف جانب الشخص أك المنظمة إلدارة كالتغمب عمى الحاجات ي
كاإلحداث الحرجة التي تشكؿ تحدم  ,تيديد  ,أذل  ,أك خسارة ليذا الشخص أك لعممو أك لممنظمة ككؿ (

 .) Locke, 2009: 499كبشكؿ عاـ  ,إف األفراد إما ييحاكلكف فعؿ شيء حكؿ اإلجياد الذم يتعرضكف لو,
أك إنيا يمجرد محاكلة مف قبميـ لمتكيؼ مع ذلؾ اإلجياد (. ) Jex & Britt, 2008: 228
كفيما يتعمؽ بمكاجية اإلجياد ,فإنو يتطمب مف االدارة اتخاذ االجراءات الالزمة الدارة ىذه العممية ,

كيتضح ذلؾ مف خالؿ اإلطالع عمى الكسائؿ التنظيمية كالفردية لمكاجية اإلجياد  ,ككما يمي Robbins ( :
) &Judge, 2007 :673

أ -انىسبئم انتنظيميخ ملىاجهخ اإلجهبد :

تستطيع المنظمات تخفيؼ اإلجياد الكظيفي الناشيء عف العمؿ كجماعات العمؿ كالمنظمة  ,مف خالؿ

الكسائؿ كالطرؽ المناسبة الكفيمة بتجنب  /أك التغمب عمى مسببات كمصادر اإلجياد الناشئة عف جكانب
كظركؼ العمؿ كالمنظمة المختمفة  ,كمف بيف الكسائؿ كالطرؽ العامة التي يمكف لممنظمة مف خالليا تخفيؼ

كعالج اإلجياد الكظيفي التي يتعرض ليا الفرد  ,ىي :تحميؿ ادكار الفرد ,الدعـ االجتماعي ,االنسحاب مف

اإلجياد ,ايجاد مناخ تنظيمي داعـ لالفراد ,إعادة تصميـ العمؿ ,برامس مساعدة العامميف لتحقيؽ التكافؽ بيف

الفرد كبيئة العمؿ ,ك إتباع الطرؽ كالكسائؿ المتصمة بتنظيـ العالقة بيف إدارة المنشأة كالعامميف فييا (

الفريجات كآخركف. ) 313 :0119 ,

ة -انىسبئم انفرديخ ملىاجهخ اإلجهبد

ىناؾ بعض اآلليات المحددة التي يمكف لألفراد استخداميا إل زالة أك إدارة اإلجياد بفاعمية  ,كىي :شبكة

العالقات ,ضبط السمكؾ ذاتيان ,أساليب االسترخاء ,التماريف البدنية ,التغذية البايكلكجية الراجعة ,ك إدارة الكقت

( . ) Luthans, 2011: 298
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املجحث انثبنث /اجلبنت انعمهي

حتهيم نتبئج انجحث امليذاني واختجبر فرضيبته
يتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة كاقع العالقة بيف متغيرات البحث الرئيسية كالفرعية ,باالستناد الى إجابات العينة

عف فقرات المقياس ,إذ تـ استخداـ النسب كالتك اررات كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كذلؾ بيدؼ
قبكليا أك رفضيا كتحديد أىمية تمؾ المتغيرات كالتحقؽ مف الفرضيات ,كعمى النحك اآلتي :
أوال :مقيبس أمنبط شخصيخ احملقق:

بمغت قيمة الكسط الحسابي ليذا المتغير ( )3339كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( )3كىذا

يعني باف اجابات العينة في ىذا المتغير متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم (,)1335

كيحتكم ىذا المتغير عمى عدة أبعاد ,كىي كما يمي :

 -0نمط الشخصية العصابية  :مف خالؿ الجدكؿ ( )30بمغت قيمة الكسط الحسابي لمحكر (نمط الشخصية
العصابية) ( )0310كىي اصغر مف قيمة الكسط الفرضي ,كالبالع ( )3كىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا
المحكر متجية نحك عدـ االتفاؽ كعدـ االتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم (. )1369

 -0نمط الشخصية االنبساطية  :مف خالؿ الجدكؿ ( )33بمغت قيمة الكسط الحسابي لمحكر (نمط الشخصية
االنبساطية) ( )3377كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي ,كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا
المحكر متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم (. )1356

-3نمط الشخصية االنفتاحية  :مف خالؿ الجدكؿ ( )34بمغت قيمة الكسط الحسابي لمحكر (نمط الشخصية
االنفتاحية) ( ,)3.05كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي ,كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا
المحكر متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم (. )1359

 -4نمط الشخصية التكافقية  :مف خالؿ الجدكؿ ( )35بمغت قيمة الكسط الحسابي لمحكر (نمط الشخصية
التكافقية) ( ,)3.55كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي ,كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا
المحكر متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم (. )1355

 -5نمط الشخصية الخيرة  :مف خالؿ الجدكؿ ( )36بمغت قيمة الكسط الحسابي لمحكر (نمط الشخصية
الخيرة) ( ,)4334كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي ,كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا
المحكر متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم (. )1358

يتضح مما كرد اعاله ,باف افراد العينة يميمكف لالتصاؼ بنمط الشخصية الخيرة اكثر مف باقي االنماط ,إذ

جاءت بالمرتبة االكلى ,بمعنى اف نمط الشخصية الخيرة ىك األكثر سيادة بيف افراد العينة مف االنماط االخرل,
إذ انيا تتميز بالتسامح ,التعاطؼ ,التكاضع ,التعاكف ,الرحمة ,الصدؽ ,كالكفاء ,كىذه جميعيا تدخؿ ضمف

القيـ كالتقاليد كالسمككيات التي تتميز بيا الشخصية العراقية خصكصان كالعربية عمكمان ,كيميؿ االفراد الى

االتصاؼ بيذه الشخصية ,حرصان منيـ عمى التمسؾ بتمؾ المبادئ االخالقية كتطبيقيا كعدـ االنحراؼ عنيا .

كمف خالؿ النتائس اعاله ,يمكف ترتيب انماط الشخصية بحسب ميؿ افراد عينة البحث ,ككما يكضحو الجدكؿ
( ,)4إذ يتبيف انيـ يميمكف بالدرجة االكلى الى الشخصية الخيرة .

جدكؿ ( )4ترتيب انماط الشخصية بحسب اجابات عينة البحث
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الكسط الحسابي

المرتبة

النمط

ت
-0

الشخصية الخيرة

4334

االكلى

-0

االنبساطية

3377

الثانية

-3

التكافقية

3355

الثالثة

-4

االنفتاحية

3305

الرابعة

-5

العصابية

0310

الخامسة

ً
ثبنيب :مقيبس اإلجهبد انىظيفي:

بمغت قيمة الكسط الحسابي ليذا المتغير ( )0399كىي اصغر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( ,)3كىذا

يعني باف اجابات العينة في ىذا المتغير متجية نحك عدـ االتفاؽ كعدـ االتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم

( ,)1366كيحتكم ىذا المتغير عمى عدة محاكر كىي:

 -0خصائص الدكر  :يتبيف مف خالؿ تحميؿ اجابات عينة البحث بأف قيمة الكسط الحسابي لمحكر (خصائص
الدكر) ,بمغت ( )0356كىي اصغر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا

المحكر متجية نحك عدـ االتفاؽ كعدـ االتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم ( ,)1388مما يشير الى اف (خصائص
الدكر) مصدر ير ميـ ك ير حيكم مف مصادر اإلجياد المحتممة في المكاتب المبحكثة ,مف حيث التأثير في

تكقع حدكث اإلجياد الكظيفي لتمؾ المكاتب ,كجاءت جميع المصادر المككنة لو ير جكىرية .

 -0نكعية العمؿ  :يتضح مف خالؿ تحميؿ اجابات العينة إف قيمة الكسط الحسابي لمحكر (نكعية العمؿ),
( )0397كىي اصغر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( ,)3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا المحكر
متجية نحك عدـ االتفاؽ كعدـ االتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم ( ,)1384كىذا يعني اف نكعية العمؿ ييعتبر
مصدر ير حيكم مف مصادر اإلجياد المحتممة .

 -3الييكؿ التنظيمي  :بمغت قيمة الكسط الحسابي لمحكر (الييكؿ التنظيمي) )3305( ,كىي اكبر مف قيمة

الكسط الفرضي كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا المحكر متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ,

كبانحراؼ معيارم ( ,)1367إذ يؤشر ذلؾ باف ىذا المصدر لو تأثير حيكم في تكقع حدكث اإلجياد الكظيفي
في المكاتب المبحكثة ,إذ ظير مف خالؿ قياس المصادر الفرعية المككنة لو ,اف المركزية الشديدة المتبعة في
العمؿ ,ككثرة القيكد الرسمية في الييكؿ التنظيمي ,كقمة فرص التقدـ ,كضعؼ االستقاللية الذاتية الممنكحة

لألفراد ,المرتبة عمى التكالي ,ظير بأنيا مصادر ليا تأثي ارن كبي ارن في اإلجياد الكظيفي ,أما محكر التخصص
الدقيؽ ,كجد أف ارتباطو جاء ضعيفان ك ير ميمان باإلجياد .

كما يالحظ باف االفراد يعانكف مف صعكبة االتصاؿ باإلدارة العميا لطرح مشاكميـ كآرائيـ ,بسبب المركزية

المتبعة في الدائرة ,ككثرة القيكد الرسمية ,األمر الذم ينعكس سمبيان عمى أدائيـ بسبب تراكـ المشاكؿ
كالمعكقات ,كعدـ قياـ اإلدارة الكسطى أك المسؤكؿ المباشر بنقؿ معاناتيـ الى اإلدارة العميا ,فضالن عف أف

فرص التقدـ كالترقية لمكظائؼ األعمى لـ تكف عادلة ,إذ أف بعضيا تيمنح ألفراد ال يستحقكنيا عمى حساب مف
ىـ أكلى بيا  ,بسبب المحسكبية كالمنسكبية المتبعة ,كما اف نقص االستقاللية الممنكحة مف قبؿ المدراء
لمرؤكسييـ ,مما يجعميـ يترددكف بإنجاز األعماؿ خكفان مف الخطأ كالمسائمة ,لحاجتيـ لمراجعة مدرائيـ عند
كقكع المشاكؿ كالمعكقات لمحصكؿ منيـ عمى التصريح كاإلجابة المناسبة .
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 -4بيئة العمؿ  :إتضح بعد تحميمي اجابات العينة إف قيمة الكسط الحسابي لمحكر (بيئة العمؿ) ,بمغت
( )0389كىي اصغر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( ,)3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا المحكر

متجية نحك عدـ االتفاؽ كعدـ االتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم ( ,)0310أم إف ىذا المصدر ير ميـ ك ير
حيكم في إحداث تأثير في التكقع بحدكث اإلجياد الكظيفي ,إذ ظير أف ىناؾ مصدريف فرعييف فقط ميميف,

مف بيف المصادر الخمسة المككنة لمصدر بيئة العمؿ في المقياس ,ىما مخاطر األماف أكالن ,كضعؼ ترتيب

المكاف ثانيان ,كتبيف أف الضكضاء العالية في مكاف العمؿ ,كظركؼ العمؿ ير الصحية ,كضعؼ اإلضاءة في
مكاف العمؿ ,ال تيسيـ في تكقع حدكث اإلجياد الكظيفي .
كيعزك الباحثاف ذلؾ الى أف األفراد ييعانكف مف مخاطر االماف ,كخاص نة األماف الكظيفي ,بسبب خطكرة

األعماؿ التي يؤدكنيا ,كانعداـ الثقة في حيادية تنفيذ القكانيف ,إذ عند معاقبة احد االفراد المتنفذيف ,قد ينعكس

األمر عمى المحقؽ كالتشكيؾ بكفاءتو كنزاىتو ,فضالن عف قمة الدعـ المقدـ مف قبؿ المسؤكليف ,فقد يتعرض
المحققيف لضغكطات كتيديدات مف جيات متنفذة كمتكرطة بالفساد ,أك قد تككف ىذه الضغكطات مكجية نحك

اإلدارة العميا ,التي تقكـ بدكرىا باتخاذ ق اررات كاصدار عقكبات انضباطية ضد المحققيف إلرضاء ىذا الطرؼ أك

ذاؾ ,فضالن عف أف ضعؼ ترتيب المكاف في ا مب المكاتب المبحكثة بسبب ضيؽ مساحة المكتب كتكدس
اآلثاث كالسجالت ,يؤثر سمبيان عمى حرية العمؿ كالحركة ,مما ينتس عنو الشعكر بالتكتر كاإلجياد ,السيما كأف

كافة تمؾ المكاتب ليس ليا بنايات مستقمة ,كانما تـ دمجيا ضمف بنايات ك ازراتيـ التي تعاني ا مبيا مف ضيؽ

المكاف كالزحمة في العمؿ .

 -5السياسات التنظيمية  :إف قيمة الكسط الحسابي لمحكر (السياسات التنظيمية) ,بمغت( )3304كىي اكبر
مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( ,)3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا المحكر متجية نحك االتفاؽ

كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم ( ,)1380مما يشير الى إف ىذا المصدر لو تأثير جكىرم في تكقع حدكث
اإلجياد الكظيفي ,إذ يالحظ مف التحميؿ اإلحصائي إف اربعة مصادر فرعية ,كانت األبرز في تكقع ظيكر

اإلجياد الكظيفي في المكاتب المبحكثة ,مف بيف خمسة مصادر فرعية مككنة لمسياسات التنظيمية بحسب

المقياس المقترح لإلجياد ,كىي عدـ كفاية الراتب ,عدـ العدالة في تقييـ األداء ,العمؿ لساعات طكيمة ,ككثرة

التنقالت بيف الكظائ ؼ ,عمى التكالي ,أما المصدر الخامس ,كىك قكاعد العمؿ ير المرنة ,اتضح عدـ أىميتو

في تكقع حدكث اإلجياد الكظيفي .

كيفسر الباحثاف ذلؾ بأف أفراد العينة يعانكف مف ما يمي :

أ -عدـ كفاية الراتب كقمة المكافآت ,قياسان بالجيكد التي يبذلكنيا كالمسؤكليات التي يتحممكنيا كالمخاطر التي

يتعرضكف ليا .

ب -عدـ العدالة في تقييـ االداء ,الذم يترتب عميو منح الحكافز كالمكافآت كالترقيات ,عمى اساس العالقات
كالمحسكبية ,كليس عمى اساس أداء الفرد كتميزه في العمؿ .

ج -كما إف العمؿ لساعات طكيمة داخؿ المكتب دكف الحصكؿ عمى فترات راحة ألعادة النشاط ,فضالن عف العمؿ

ألكقات متأخرة خارج المكتب أثناء اإليفادات لمناطؽ بعيدة ألنجاز اعماؿ المجاف ,كىذا يؤدم الى استنزاؼ

طاقات األفراد كالشعكر باإلنياؾ كالتعب ,مما يؤثر عمى ىمتيـ كأدائيـ في اليكـ التالي .

د -كثرة حاالت التنقالت بيف شعب كاقساـ المكتب ,مما يؤدم الى فقداف الميارات كالخبرات التي يتـ اكتسابيا,
بسبب عدـ اإلستقرار في الكظائؼ لفترات مناسبة .
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 -6العالقات االجتماعية  :تبيف مف خالؿ التحميؿ إف قيمة الكسط الحسابي لمحكر (العالقات االجتماعية) ,بمغت
( )3301كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( ,)3كىذا يعني باف إجابات العينة في ىذا المحكر متجية نحك
االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم ( ,)1394كىذا يدؿ عمى إف ىذا المصدر ميـ كحيكم مف حيث تكليد اإلجياد
الكظيفي في ىذه المكاتب ,إذ جاءت اربعة مف المصادر الفرعية الخمسة المككنة لو ,ميمة كجكىرية في تكقع حدكث

اإلجياد ,كىي(مرتبة عمى التكالي بحسب األىمية) :كجكد صراعات كخالفات بيف المكظفيف ,ضعؼ التفكيض في
الصالحية لألفراد ,ضعؼ في العالقات بيف األفراد ,كالنقص في الدعـ اإلجتماعي لألفراد مف قبؿ الدائرة ,أما ضعؼ

اليسيـ في تكقع حدكث اإلجياد الكظيفي .
التماسؾ بيف األفراد ,تبيف انو ي

كيفسر الباحثاف معاناة األفراد لعدة اسباب ,منيا ما يمي:

أ -الصراع حكؿ المناصب اإلدارية ,بسبب مايترتب عمى ذلؾ مف امتيازات مالية كايفادات كترقيات ,فضالن عف
اإلستقرار الكظيفي .

ب -عدـ منح األفراد الكثير مف الصالحيات ,مما يجعميـ يرجعكف الى مسؤكلييـ في الكثير مف األحياف
لمعالجة المشاكؿ كالمعكقات التي تعترض عمميـ ,كىذا بالنتيجة يؤدم الى التأخر في إنجاز األعماؿ كتراكميا .

ج -بعض العالقات اإلجتماعية تككف ضعيفة ,كيسكدىا عدـ التعاكف ,كخاص نة فيما يتعمؽ بالمشاكؿ التي تظير

في العمؿ .

د -ضعؼ دعـ اإلدارة لألفراد إجتماعيان ,مف خالؿ تكفير رياض لألطفاؿ ,كسيارات لنقؿ ابناء المكظفيف مف
كالى دكرىـ السكنية ,كمنح الكقت المرف ألصحاب العكائؿ في الدكاـ كالمغادرة ,إذ إنيـ يعانكف مف التقصير في
الكاجبات األسرية ,بسبب عدـ التكفيؽ كالتداخؿ بيف الكاجبات الكظيفية كاألسرية ,مما يؤدم في كثير مف

األكقات الى حدكث مشاكؿ تنعكس بشكؿ سمبي عمى الكظيفة كاألسرة .

 -7العمميات التنظيمية  :تبيف بعد تحميؿ االجابات إف قيمة الكسط الحسابي لمحكر (العمميات التنظيمية),
بمغت ( )3315كىي اكبر مف قيمة الكسط الفرضي كالبالع ( )3كىذا يعني باف اجابات العينة في ىذا المحكر
متجية نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ,كبانحراؼ معيارم ( ,)1390أم اف ىذا المصدر ييعد مثي ارن لإلجياد
الكظيفي ,إذ إف ىناؾ ثالثة مصادر فرعية مف المصادر الخمسة المككنة ليذا المصدر ,ليا األثر األبرز في
تكقع حدكث اإلجياد ,كىي نقص مشاركة المرؤكسيف في اتخاذ القرارات ,مكض معايير األداء في المكتب,
كعدـ كفاية التغذية العكسية لألداء ,مرتبة عمى التكالي بحسب األىمية ,أما ضعؼ االتصاالت داخؿ المكتب,

كعدـ إنصاؼ أنظمة الرقابة ,تبيف إنيما مصدريف ير ميميف في تكقع حدكث اإلجياد الكظيفي .
كيفسر الباحثاف معاناة أفراد العينة ,لألسباب اآلتية :

أ -إف نقص مشاركتيـ في اتخاذ القرارات ,كعدـ االستماع آرائيـ في القضايا الميمة ,ييشعرىـ بال يغبف كانيـ

عديمي األىمية كالتأثير ,كىذا يقتؿ عندىـ الدافع كالطمكح كاالبداع في العمؿ ,مما يؤدم الى تدني مستكل

األداء الفردم كالمنظمي .

ب -عدـ كضكح معايير األداء في المكتب ,يؤدم الى عدـ اإلنصاؼ في تقييـ األفراد عمى كفؽ انجازاتيـ

ككفائتيـ ,كىذا يجعؿ المسؤكليف عف ذلؾ يجتيدكا في تقييـ كمكافأة األفراد بحسب أىكائيـ ,لعدـ كجكد

مقاييس أداء كاضحة تيقيدىـ .
ج -عدـ قياـ اإلدارة بمتابعة أداء األفراد ,كفرز األداء الجيد لغرض مكافأتو ,مف األداء السمبي لغرض تقكيمو ,
مما ينتس عنو اإلجحاؼ في تقييـ العامميف عمى كفؽ أدائيـ الحقيقي كبشكؿ مكضكعي .
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كيمكف مف خالؿ النتائس اعاله ترتيب مصادر اإلجياد الكظيفي مف أكبرىا أىمية كتأثي ارن الى اقميا أىمية كتأثي ارن,
بحسب إجابات افراد عينة البحث ,ككما في الجدكؿ (: )5

جدكؿ ( )5مصادر اإلجياد الكظيفي يمرتبة بحسب اىميتيا كتأثيرىا في اإلجياد الكظيفي
المرتبة التأثير
الكسط الحسابي
مصدر اإلجياد
ت
-0

الييكؿ التنظيمي

3305

االكلى

مؤثر

-0

السياسات التنظيمية

3304

الثانية

مؤثر

-3

العالقات االجتماعية

3301

الثالثة

مؤثر

-4

العمميات التنظيمية

3315

الرابعة

مؤثر

-5

نكعية العمؿ

0397

الخامسة

ير مؤثر

-6

بيئة العمؿ

0389

السادسة

ير مؤثر

-7

خصائص الدكر

0356

السابعة

ير مؤثر

ثبنثب :اختجبر فرضيبد انجحث:

تـ اختبار فرضيات البحث مف خالؿ إجراء التحميالت كاإلختبارات اإلحصائية المالئمة لغرض الكصكؿ الى

نتائس قد تيعزز أك ترفض تمؾ الفرضيات ,كعمى النحك اآلتي :
اكال  :الفرضية االكلى

" تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنكية بيف السمات الشخصية لممحقؽ كنمط شخصيتو "

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ,تـ استخداـ اختبار مربع كام ( , )X2كالجدكؿ ( )40ييبيف نتائس االختبار
كعمى النحك اآلتي :
جدكؿ ( )6قيمة اختبار مربع كام الختبار العالقة بيف نمط شخصية المحقؽ كالسمات الشخصية

السمات الشخصية

قيمة مربع كام

درجة الحرية

القيمة الجدكلية

الداللة

الجنس

0307

0

5399

ير داؿ

العمر

3358

8

05350

ير داؿ

القسـ

05300

01

30340

ير داؿ

العنكاف الكظيفي

60388

66

84380

ير داؿ

المؤىؿ العممي

05354

8

05350

داؿ

االختصاص

31360

38

49377

ير داؿ

سنكات الخدمة

3309

8

05350

ير داؿ

مف خالؿ الجدكؿ ( ,)6يالحظ اف جميع قيـ مربع كام المحسكبة لجميع السمات الشخصية عدا

المؤىؿ العممي ىي اصغر مف قيميا الجدكلية بمستكل داللة ( ,)1315كىذا يعني عدـ كجكد فركقات ذات
داللة معنكية لنمط شخصية المحقؽ بحسب السمات الشخصية ,عدا المؤىؿ العممي إذ بمغت قيمة مربع كام

( )05354كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة ( )05350عند مستكل داللة (. )1315

كبيذا يمكننا القكؿ ,باف الفرضية االكلى القائمة (تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنكية بيف

السمات الشخصية لممحقؽ كنمط شخصيتو) ,تحققت جزئيان عمى مستكل سمة (المؤىؿ العممي) فقط ,كتيرفض
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عمى مستكل السمات الشخصية األخرل (الجنس ,العمر ,القسـ ,العنكاف الكظيفي ,االختصاص ,كسنكات
الخدمة) .

كيعزك الباحثاف ذلؾ ,الى طبيعة عمؿ مكاتب المفتشيف العاميف كالتحديات كالمخاطر التي يكاجييا األفراد,

بغض النظر عف السمات الشخصية التي يتميزكف بيا ,مما يجعميـ يككنكف عمى مستكل كاحد مف المسؤكلية,

فضالن عف اف جميع افراد العينة مف نفس المجتمع ,مركا بنفس الظركؼ ,كىـ ذك ثقافات مشتركة ,كاف

الكاجبات الكظيفية يكمؼ بيا الجميع ,دكف النظر الى سماتيـ الشخصية (الجنس ,العمر ,القسـ ,العنكاف
الكظيفي ,االختصاص ,السنكات الخدمة)  ,كما اف مكاصفات القبكؿ في ىذا المجاؿ الكظيفي ,تنطبؽ عمى

الجميع .

ك ما يرل الباحثاف اف تأثر نمط شخصية المحقؽ بالمؤىؿ العممي فقط ,يعكد الى التفاكت في الشيادات ,

إذ اف بعض افراد العينة يحممكف شيادات الدبمكـ العالي كالماجستير كالدكتكراه ,كىـ يعتقدكف انيـ يجب اف

يتميزكا عف يرىـ مف حممة الشيادات األدنى في الكاجبات الكظيفي كالمكافآت ,ام اف االعماؿ التي يكمفكف

بيا يجب تككف اقؿ عبئان ,كلكف الذم يحدث اف إدارات المكاتب ال تميز بينيـ عمى اساس مؤىالتيـ العممية ,إذ
يشعر االفراد مف حممة الشيادات العميا بالغبف كعدـ المساكاة في تكزيع االعماؿ ,فضالن عف المحسكبية في
منح المكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية احيانان لغير مستحقييا مف ذكم المؤىالت العممية االدنى عمى حساب
حممة الشيادات العميا ,كىذا يخمؽ انطباع سيء لدييـ مف اىماؿ قدراتيـ كامكانياتيـ العممية كالشخصية ,كمف

الجدير بالذكر اف االفراد مف ذكم المؤىالت العممية المتكسطة كالدنيا ,يشعركف بالرضا عند معاممتيـ بيذه

الطريقة ,كىذا يؤكد كجكد تبايف في أنماط شخصياتيـ .

ثبنيب  :انفرضيخ انثبنيخ

" تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنكية بيف السمات الشخصية لممحقؽ كاإلجياد الكظيفي "
لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ,تـ استخداـ اختبار مربع كام ( ,)X2كالجدكؿ ( )7يبيف نتائس االختبار ككما

يمي :

جدكؿ ( )7قيمة اختبار مربع كام الختبار العالقة بيف اإلجياد الكظيفي لممحقؽ كالسمات الشخصية
قيمة مربع كام

درجة الحرية

القيمة الجدكلية

الداللة

السمات الشخصية
الجنس

0387

0

5399

ير داؿ

العمر

03369

8

05350

ير داؿ

القسـ

07341

01

30340

ير داؿ

العنكاف الكظيفي

50387

66

84380

ير داؿ

المؤىؿ العممي

8350

8

05350

ير داؿ

االختصاص

33378

38

49377

ير داؿ

سنكات الخدمة

5330

8

05350

ير داؿ
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مف خالؿ الجدكؿ ( ,)7يالحظ اف جميع قيـ مربع كام المحسكبة لجميع العكامؿ الديمغرافية ىي اصغر
مف قيميا الجدكلية بمستكل داللة ( )1315كىذا يعني عدـ كجكد فركقات ذات داللة معنكية لالجياد الكظيفي

لممحقؽ بحسب السمات الشخصية .كبيذا ترفض الفرضية الثانية القائمة (تكجد عالقة ارتباط إيجابية ذات
داللة معنكية بيف المعمكمات السمات الشخصية لممحقؽ كاإلجياد الكظيفي) ,لعدـ تحققيا عمى مستكل جميع

السمات الشخصية لممحققيف .

كيفسر الباحثاف ذلؾ ,عمى اعتبار اف العمؿ التضامني الذم تتميز بو مكاتب المفتشيف العاميف ,مف حيث

و
و
متساك
بشكؿ
المياـ كالكاجبات كالمسؤكليات بدكف تمييز ,يجعؿ االفراد يتعرضكف لتحديات كضغكطات كبيرة

بغض النظر عف سماتيـ الشخصية ,مما يجعميـ يكاجيكف مستكيات متقاربة مف ضغكطات العمؿ التي تيشعر
الجميع باإلجياد الكظيفي دكف استثناء ,كاف كاف بنسب متفاكتة .
ثبنثب  :انفرضيخ انثبنثخ

" تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف شخصية المحقؽ كاإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو في العمؿ "
الختبار ىذه الفرضية كلمعرفة العالقة االرتباطية بيف (المتغير التفسيرم) نمط شخصية المحقؽ بابعادىا

(العصابية ,االنبساطية ,االنفتاحية ,التكافقية ,الشخصية الخيرة) مع المتغير اإلستجابي كالمتمثؿ باإلجياد

الكظيفي كالمتككف مف المحاكر ( خصائص الدكر ,نكعية العمؿ ,الييكؿ التنظيمي ,بيئة العمؿ ,السياسات

التنظيمية ,العالقات االجتماعية ,العمميات التنظيمية) ,تـ استخداـ (معامؿ ارتباط سبيرماف) ككذلؾ االختبار

(التائي) الختبار معامؿ االرتباط بيف ىذه المتغيرات ,ككانت النتائس كما مبينة في الجدكؿ (: )8

جدكؿ ( )8معامؿ ارتباط سبيرماف مع االختبار التائي لالرتباط بيف ابعاد انماط شخصية المحقؽ مع اإلجياد الكظيفي

انماط شخصية المحقؽ

r

t-test

الداللة

نمط الشخصية العصابية

1331

3356

داؿ

نمط الشخصية االنبساطية

1300

0343

داؿ

نمط الشخصية االنفتاحية

1304

0379

داؿ

نمط الشخصية التكافقية

1305

0390

داؿ

نمط الشخصية الخيرة

-1314

1345

ير داؿ

انماط شخصية المحقؽ

1334

4319

داؿ

(*) قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة  1315كدرجة حرية 0397 = 008
 -0لقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف نمط الشخصية العصابية كاإلجياد الكظيفي ( )1331كىي قيمة مكجبة
كدالة حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ( )3356كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ()1315

كالبالغة ( ,) 0397كىذا يعني ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنكية بيف نمط الشخصية العصابية
كاإلجياد الكظيفي ,ام كمما كانت الشخصية عصابية كاف ىناؾ اجياد كظيفي.
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كيمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء السمات التي تميز ىذا النمط ,إذ تشير العصابية في مضمكنيا
الى القمؽ ,الغضب ,العدائية االكتئاب ,االندفاع ,التعصب ,كعدـ القدرة عمى تحمؿ الضغكط ,كبالتالي يشعر

الفرد بالعجز كاليأس ,إذ تيبرز العصابية تكجيان سمبيان لدل األفراد في مكاجية الحياة ,كتشير الى نقص في
حيكيتيـ كنشاطيـ كضعؼ قدرتيـ عمى مكاجية كتحمؿ الظركؼ المجيدة كاتخاذ الق اررات ,األمر الذم ينعكس
سمبيان عمى صحتيـ كنشاطيـ ,كىذا يفسر االرتباط االيجابي بيف العصابية كاإلجياد الكظيفي .

 -0لقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف نمط الشخصية االنبساطية كاإلجياد الكظيفي ( )1300كىي قيمة
مكجبة كدالة حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ( )0343كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة

( )1315كالبالغة ( ,) 0397كىذا يعني ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنكية بيف نمط الشخصية
االنبساطية كاإلجياد الكظيفي ,ام كمما كانت الشخصية انبساطية كاف ىناؾ اجياد كظيفي.

كيفسر الباحثاف ىذه النتيجة في ضكء السمات الفرعية لالنبساطية ,إذ تشير في مضمكنيا الى النشاط

كالتكافؽ كاالنفعاالت االيجابية كالر بة في المشاركة االجتماعية ,فضالن عف ارتباطيا بالسعادة كاقامة عالقات

شفافة كمتكازنة في الدائرة كالمنزؿ ,كعميو فاف ىذه الشخصية تحاكؿ عدـ الدخكؿ في مكاقؼ صعبة تؤثر عمى

عالقاتيا كتكازنيا ,ام انيا تتأثر بسرعة بالظركؼ القاسية كالضا طة ,كىذا يفسر سبب ارتباطيا باإلجياد
الكظيفي ,إذ انيا تتأثر بو كال تقاكمو .

 -3لقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف نمط الشخصية االنفتاحية كاإلجياد الكظيفي ( )1304كىي قيمة مكجبة
كدالة حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ( )0379كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ()1315

كالبالغة ( ,)0397كىذا يعني ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنكية بيف نمط الشخصية االنفتاحية
كاإلجياد الكظيفي ,ام كمما كانت الشخصية انفتاحية كاف ىناؾ اجياد كظيفي.

يمكف تفسير ىذا االرتباط ,بحسب ما تتميز بو ىذه الشخصية ,إذ يبحث األفراد الذيف يتميزكف بيا عف

الجديد مف المعمكمات ,الميارات ,االفكار ,حب التفكؽ ,المشاعر المرىفة ,التقيد بالقيـ كالمبادئ ,كحب التعمـ,
لذلؾ فانيـ يفضمكف اف تسير حياتيـ بدكف معرقالت كمشاكؿ ,مف اجؿ تحقيؽ ما ير بكف بو باستقامة كبدكف

حيؿ ,عميو فانيـ يتأثركف باألحداث المجيدة التي تكاجييـ ,كىـ يشعركف باإلجياد الكظيفي بسيكلة .
ى
 -4لقد بمغت قيمة معامؿ اال رتباط بيف نمط الشخصية التكافقية كاإلجياد الكظيفي ( )1305كىي قيمة مكجبة
كدالة حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ( )0390كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ()1315

كالبالغة ( ,) 0397كىذا يعني ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنكية بيف نمط الشخصية التكافقية
كاإلجياد الكظيفي ,ام كمما كانت الشخصية تكافقية كاف ىناؾ اجياد كظيفي.

تشير التكافقية الى االستقامة ,التكاضع ,السمكؾ الكدكد ,التسامح ,كحسف الطباع ,ك يرىا مف السمات

الطيبة ,كاف االفراد الذيف يحممكف ىذا النمط بعيدكف عف الشدة كالقساكة كالمراك ة ,لذا فانيـ يدرككف االحداث
المجيدة اكثر مف

يرىـ ,كعميو فانيـ يتأثركف باإلجياد الكظيفي كيصعب عمييـ مكاجيتو ,فكمما كانكا

تكافقيكف كاف ىناؾ إجياد أكثر .

 -5لقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف نمط الشخصية االخيرة كاإلجياد الكظيفي ( )-1314كىي قيمة سالبة
ك ير دالة حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ( )1345كىي اصغر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة
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( )1315كالبالغة ( ,) 0397كىذا يعني عدـ كجكد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف نمط الشخصية الخيرة
كاإلجياد الكظيفي ,ام اف اذا كانت الشخصية خيرة ىذا يعني عدـ كجكد اجياد كظيفي.

يرل الباحثاف اف ىذه النتيجة تبدك منطقية ,إذ اف ىذا النمط يتضمف العديد مف الصفات اإليجابية التي

تميزه عف يره ,مثؿ قكة اإلرادة ,اإلقتدار ,النظاؿ في سبيؿ اإلنجاز ,كالتحدم ,فضالن عف اف االفراد الذيف

يحممكف ىذا النمط  ,لدييـ االستعداد لمكاجية المشاكؿ كحميا ,كيؤدكف اعماليـ بدقة ,كيختاركف األىداؼ
الصعبة مف اجؿ تحقيقيا ,كىذا يفسر عدـ تأثر الشخصية الخيرة باإلجياد الكظيفي ,أم اف كجكدىا يعني عدـ

كجكد اإلجياد .

 -6لقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف انماط شخصية المحقؽ بصكرة عامة كاإلجياد الكظيفي ( )1334كىي
قيمة مكجبة كدالة حيث بمغت القيمة التائية المحسكبة ( )4319كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل

داللة ( )1315كالبالغة ( ,)0397كىذا يعني ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنكية بيف انماط شخصية
المحقؽ بصكرة عامة كاإلجياد الكظيفي.

كما يالحظ اف أعمى قيمة لمعامؿ االرتباط مع اإلجياد الكظيفي كاف لنمط الشخصية العصابية ,كىذا يعني

باف الشخصية العصابية ىي اكثر شخصية تؤثر في اإلجياد الكظيفي لدل المحقؽ ,أم اف األفراد العصابيكف
أكثر عرضة ألدراؾ األحداث بأنيا مجيدة ,كقد تككف ردكد افعاليـ سمبية إتجاه تمؾ األحداث أكثر مف األفراد

المتقريف عاطفيان.

كبيذه النتائس ,تـ اثبات الفرضية الثالثة القائمة " تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف شخصية المحقؽ
كاإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو في العمؿ " .

سبثعب  :انفرضيخ انراثعخ

"يتأثر اإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو المحققكف بمكاتب المفتشيف العاميف بنمط الشخصية"
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ االنحدار الخطي البسيط الختبار تأثير المتغير التفسيرم أنماط شخصية

المحقؽ (العصابية ,االنبساطية ,االنفتاحية ,التكافقية ,الشخصية الخيرة) مع المتغير اإلستجابي باإلجياد

الكظيفي كالمتككف مف المحاكر ( خصائص الدكر ,نكعية العمؿ ,الييكؿ التنظيمي ,بيئة العمؿ ,السياسات
التنظيمية ,العالقات االجتماعية ,العمميات التنظيمية) ككانت النتائس كما في الجدكؿ (: )9
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جدكؿ ( )9تاثير انماط شخصية المحقؽ في اإلجياد الكظيفي
المتغيرات المستقمة

المتغير

المعتمد

قيمة الثابت

قيمة معامؿ بيتا

قيمة معامؿ

القيمة الفائية

الداللة

0340

1308

1319

00353

كجكد تأثير

نمط الشخصية

التحديد %

المحسكبة

العصابية
نمط الشخصية

اإلجياد

0316

1305

1314

5384

كجكد تأثير

االنبساطية
0300

1307

1316

8305

كجكد تأثير

نمط الشخصية
نمط الشخصية التكافقية

0390

1330

13164

8378

كجكد تأثير

نمط الشخصية الخيرة

3309

-1315

13110

1301

ال يكجد تأثير

أنماط شخصية المحقؽ

1380

1364

1300

06345

كجكد تأثير

االنفتاحية

الكظيفي

قيمة  Fالمحسكبة عند مستكل داللة  1315كدرجة حرية ( 3388 = )0 , 008

 -0ىناؾ تأثير لنمط الشخصية العصابية في اإلجياد الكظيفي حيث بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( )00353كىي
اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ( )1315كدرجة حرية ( )008,0كالبالغة ( ,)3388كبما اف اشارة
معامؿ بيتا مكجبة ىذا يعني باف التاثير ايجابي ,كبمغت قيمة معامؿ التحديد ( )1319كىذا يعني باف تغيير

كحدة كاحدة في نمط الشخصية العصابية سكؼ يفسر بمقدار ( )%9مف اإلجياد الكظيفي  ,كقد بمغت قيمة

معامؿ بيتا ( )1308كىي قيمة مكجبة كىذا يعني عند تغيير كحدة كاحدة في نمط الشخصية العصابية سكؼ
يككف ىناؾ زيادة بمقدار ( )%08في اإلجياد الكظيفي  ,اما معادلة االنحدار فكانت بالشكؿ التالي:
= 0 X1308 + 0340Y

حيث اف:

 :Yتمثؿ اإلجياد الكظيفي
 :X1تمثؿ نمط الشخصية العصابية

 -0ىناؾ تأثير لنمط الشخصية االنبساطية في اإلجياد الكظيفي حيث بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( )5384كىي

اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ( )1315كدرجة حرية ( )008,0كالبالغة ( ,)3388كبما اف اشارة
معامؿ بيتا مكجبة ىذا يعني باف التاثير ايجابي ,كبمغت قيمة معامؿ التحديد ( )1314كىذا يعني باف تغيير

كحدة كاحدة في نمط الشخصية االنبساطية سكؼ يفسر بمقدار ( )%4مف اإلجياد الكظيفي  ,كقد بمغت قيمة

معامؿ بيتا ( )1305كىي قيمة مكجبة كىذا يعني عند تغيير كحدة كاحدة في نمط الشخصية االنبساطية سكؼ

يككف ىناؾ زيادة بمقدار ( )% 05في اإلجياد الكظيفي  ,اما معادلة االنحدار فكانت بالشكؿ التالي:
= 0 X1305 + 0316Y

حيث اف  : X2تمثؿ نمط الشخصية االنبساطية
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 -3ىناؾ تأثير لنمط الشخصية االنفتاحية في اإلجياد الكظيفي حيث بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( )8305كىي

اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ( )1315كدرجة حرية ( )008,0كالبالغة ( ,)3388كبما اف اشارة
معامؿ بيتا مكجبة ىذا يعني باف التاثير ايجابي ,كبمغت قيمة معامؿ التحديد ( )1316كىذا يعني باف تغيير

كحدة كاحدة في نمط الشخصية االنفتاحية سكؼ يفسر بمقدار ( )%6مف اإلجياد الكظيفي  ,كقد بمغت قيمة

معامؿ بيتا ( ) 1307كىي قيمة مكجبة كىذا يعني عند تغيير كحدة كاحدة في نمط الشخصية االنفتاحية سكؼ

يككف ىناؾ زيادة بمقدار ( )%07في اإلجياد الكظيفي  ,اما معادلة اال نحدار فكانت بالشكؿ التالي:
= 3 X1307 + 0300Y

حيث اف  : X3تمثؿ نمط الشخصية االنفتاحية
 -4ىناؾ تأثير لنمط الشخصية التكافقية في اإلجياد الكظيفي حيث بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( )8378كىي

اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ( )1315كدرجة حرية ( )008,0كالبالغة ( ,)3388كبما اف اشارة
معامؿ بيتا مكجبة ىذا يعني باف التاثير ايجابي ,كبمغت قيمة معامؿ التحديد ( )13164كىذا يعني باف تغيير

كحدة كاحدة في نمط الشخصية التكافقية سكؼ يفسر بمقدار ( )%6مف اإلجياد الكظيفي  ,كقد بمغت قيمة
معامؿ بيتا ( )1330كىي قيمة مكجبة كىذا يعني عند تغيير كحدة كاحدة في نمط الشخصية التكافقية سكؼ

يككف ىناؾ زيادة بمقدار ( )% 30في اإلجياد الكظيفي  ,اما معادلة االنحدار فكانت بالشكؿ التالي:
= X4 1330 + 0390Y

حيث اف  : X4تمثؿ نمط الشخصية التكافقية

 -5ال يكجد تأثير لنمط الشخصية الخيرة في اإلجياد الكظيفي حيث بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( )1301كىي
اصغر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ( )1315كدرجة حرية ( )008,0كالبالغة ( ,)3388كىذا يعني

أف كجكد الشخصية الخيرة يعني عدـ كجكد إجياد كظيفي ,عميو فميس ليا تأثر  ,اما معادلة االنحدار فكانت

بالشكؿ التالي:

= X5 1315 – 3309Y

حيث اف  X5تمثؿ نمط الشخصية الخيرة

 -6كعميو يتبيف اف ىناؾ تأثير ألنماط شخصية المحقؽ بصكرة عامة في اإلجياد الكظيفي حيث بمغت قيمة F
المحسكبة ( )06345كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل داللة ( )1315كدرجة حرية ()008,0

كالبالغة ( ,)3388كبما اف إشارة معا مؿ بيتا مكجبة ىذا يعني باف التاثير ايجابي ,كبمغت قيمة معامؿ التحديد

( )1300كىذا يعني باف تغيير كحدة كاحدة في انماط شخصية المحقؽ سكؼ يفسر بمقدار ( )%00مف

اإلجياد الكظيفي  ,كقد بمغت قيمة معامؿ بيتا ( )1364كىي قيمة مكجبة كىذا يعني عند تغيير كحدة كاحدة في

انماط شخصية المحقؽ سكؼ يككف ىناؾ زيادة بمقدار ( )%64في اإلجياد الكظيفي  ,اما معادلة االنحدار
فكانت بالشكؿ التالي:

= X 1364 + 1380Y

حيث اف  : Xتمثؿ انماط شخصية المحقؽ
كبيذا تـ إثبات الفرضية السابعة القائمة " يتأثر اإلجياد الكظيفي الذم يتعرض لو المحقؽ بمكاتب المفتشيف

العاميف بنمط الشخصية " .
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املجحث انراثع /االستنتبجبد وانتىصيبد

يستعرض ىذا المبحث اإلستنتاجات التي تكصؿ الييا البحث مف معطيات نتائس البحث ,فضالن عف

التكصيات الضركرية لتطكير البحث العممي ككاقع المنظمات المبحكثة في اطار ميداف البحث الحالي

كتكجياتو ,كعمى النحك اآلتي :

اوال :األستنتبجبد

يمكف ايجاز ابرز ماتكصؿ اليو الباحثاف مف استنتاجات كما يأتي :

-0تميؿ الشخصية الخيرة لممحققيف عمى مستكل مكاتب المفتشيف العاميف في العراؽ الى أف تككف األعمى
انتشا ارن مف بيف العكامؿ الخمسة الكبيرة لمشخصية ,ككانت الشخصية العصابية األقؿ انتشا ارن .

-0كجكد إجياد كظيفي ير و
كيعد مستكاه
عاؿ كدكف الكسط في عمكـ مكاتب المفتشيف العاميف المبحكثة ,ي
مقبكالن في ىذا النكع مف القطاعات الذم يتميز بخطكرتو كحساسيتو .

-3تدني مستكل دعـ إدارات بعض مكاتب المفتشيف العاميف لممكظؼ في مكاجية اإلجياد الكظيفي الذم
يتعرض لو .

-4يعاني ا مب المكظفيف مف كجكد اعراض نفسية كجسدية كسمككية تؤثر سمبان في أدائيـ بسبب تعرضيـ
لإلجياد الكظيفي بأستمرار .

-5إف البية معاناة العامميف كشعكرىـ باإلجياد ,متأتية مف:

أ -الييكؿ التنظيمي ( المركزية الشديدة في العمؿ ,كثرة القيكد الرسمية ,قمة فرص التقدـ ,الإستقاللية ذاتية في العمؿ)

.

ب-السياسات التنظيمية (عدـ كفاية الراتب ,كجكد سكء في عدالة تقييـ األداء ,العمؿ لساعات عمؿ طكيمة ,التنقالت
الكثيرة كالدائمة بيف الكظائؼ) .

ج -العالقات اإلجتماعية (الضعؼ الكاضح في عالقات األفراد ,نقص في الدعـ اإلجتماعي لممكظؼ مف قبؿ الدائرة ,كجكد
صراعات كخالفات كاضحة بيف المكظفيف ,عدـ كفاية تفكيض الصالحيات في الدائرة) .

د -العمميات التنظيمية (نقص المشاركة في القرار ,عدـ كفاية التغذية العكسية لألداء ,مكض معايير األداء في الدائرة)
.

-6اف نمط شخصية المحققيف ال تتأثر بسماتيـ الشخصية (الجنس ,العمر ,القسـ ,العنكاف الكظيفي,
اإلختصاص ,سنكات الخبرة ) ,ماعدا المؤىؿ العممي ,إذ تتأثر بو ايجابيان .

-7اف اإلجياد الكظيفي ,يستشعره كافة المحققيف في مكاتب المفتشيف العاميف ,بغض النظر عف سماتيـ
الشخصية (الجنس ,العمر ,القسـ ,العنكاف الكظيفي ,المؤىؿ العممي ,اإلختصاص ,سنكات الخبرة) .

-8ترتبط انماط شخصية المحقؽ (العصابية ,االنبساطية ,التكافقية ,اإلنفتاحية ,كالخيرة) بشكؿ ايجابي
باإلجياد الكظيفي ,ام كمما كاف ىناؾ احد انماط الشخصية المذككرة آنفان ,كاف ىناؾ إجياد كظيفي ,ككاف نمط
الشخصية العصابية األكثر تأثيران في اإلجياد الكظيفي لدل المحققيف .

-9ظير اف نمط الشخصية الخيرة ,ال يتأثر باإلجياد الكظيفي ,بمعنى اف كجكدىا يعني عدـ كجكد اجياد
كظيفي .
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 -01يتأثر اإلجياد الكظيفي بأنماط شخصية المحققيف (العصابية ,االنبساطية ,التكافقية ,اإلنفتاحية) ,ماعدا
نمط الشخصية (الخيرة) ,إذ تبيف بانو ليس ليا تأثير في اإلجياد الكظيفي .

ثبنيب :انتىصيبد

في إطار ماكرد مف اإلستنتاجات التي تـ التكصؿ الييا ,يكصي الباحثاف بما يأتي :

أ -بخصكص الشخصية

-0اإلىتماـ الجدم بقياس انماط شخصية المحققيف ,لغرض اتخاذ القرارات السميمة في اإلنتقاء الميني ,إنشاء
العالقات ,كتصميـ الحزـ التحفيزية ,كيتـ ذلؾ مف خالؿ انكاع مختمفة مف اإلختبارات لصفات الشخصية ,منيا:

أ -أختبار اإلنجاز كاألداء .

ب -اختبار القدرات (الفيـ النظرم كقدرات التعامؿ كالتنسيؽ ك يرىا) .
ج -أختبارات الشخصية (تكفر الثقة بالنفس ,اإلستقاللية ,الجرأة ,ك يرىا) .

د -أختبارات اإلىتمامات (لمعرفة اىتمامات األفراد الناجحيف في عمميـ ,مف أجؿ تعميميا ,كأختبار مدل تكافرىا
لدل أألفراد المتقدميف لمكظيفة نفسيا) .

ق -أختبارات التقدـ (أختبار إمكانية تقدـ الفرد في دراستو العميا مثالن) .

ك -أسمكب المقابمة (المقاء كجيان لكجو مع األفراد لمتعرؼ بدقة عمى طبيعتيـ) .

ز -اسمكب األستقصاء (اعداد استمارة استقصاء تتضمف مجمكعة مف األسئمة الخاصة ,تتعمؽ بالمشاعر,
المعتقدات ,االحاسيس ,اليكايات ,ك يرىا) .

ح -اسمكب دراسة الحالة (دراسة الخمفية التاريخية لمفرد مف ناحية العكامؿ الكراثية كالبيئية كاإلجتماعية
كالثقافية كالعممية ,مغيرىا) .

 -0ضركرة اىتماـ مكاتب المفتشيف العاميف خصكصان كدكائر الدكلة عمكمان بسمات الشخصية لدل األفراد

كالتكسع في تشخيصيا كتحسينيا ,في ضكء مناىس إرشادية كبرامس تربكية كندكات مفتكحة ,لمتأكيد عمى تعديؿ

السمكؾ كبناء الشخصية بكافة جكانبيا ,لمكصكؿ الى شخصية منزنة كمستقرة نفسيان كقادرة عمى مكاجية
الضغكط المجيدة التي يكاجييا الفرد .

 -3زيادة اإلىتما بتنمية شخصية االفراد ,مف خالؿ العمؿ عمى مالئمة طبيعة الكظائؼ مع مؤىالتيـ العممية
كمستقبميـ الميني الذم يطمحكف لتحقيقو عمى المدل البعيد ,إذ إف نمط الشخصية يتأثر ايجابيان بالمؤىؿ

العممي.

 -4تثقيؼ العامميف كزيادة معمكماتيـ فيما يتعمؽ بانماط الشخصية المختمفة ,كبياف اىمية الشخصية الخيرة
في العمؿ ,لما تتميز بو مف دقة كانضباط كاعتمادية,فضالنعف التعرؼ عمى نمط الشخصية العصابية كماتتميز
بو مف صفات ,كالقمؽ ,العدائية ,الغضب ,التعصب ,كعدـ القدرة عمى تحمؿ الضغكط كآثارىا السمبية .
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ب -بخصكص اإلجياد الكظيفي
 -0اإلىتماـ بالمكرد البشرم العامؿ في مكاتب المفتشيف العاميف ,مف خالؿ اخضاعيـ لدكرات تدريبية
ككرشات عمؿ ,لزيادة كعي المكظفيف باإلجياد الكظيفي كآثاره النفسية كالجسدية كالسمككية ,فضالن عف
تدريبيـ عمى استخداـ الكسائؿ الحديثة في مكاجية اإلجياد الكظيفي مف خالؿ (كيفية رفع طاقة التحمؿ ,ادارة

الكقت ,كالتخطيط الالزـ ألنجاز االعماؿ كتكزيع الكاجبات كالصالحيات بما يتناسب مع الميارات كاإلمكانيات
كالمؤىالت العممية لألفراد العامميف) .

 -0قياـ اإلدارات بتقديـ الدعـ النفسي كاإلجتماعي لألفراد داخؿ المنظمات ,كالتدخؿ لحؿ الصراعات كنبذ
الخالفات بيف المكظفيف ,كالتقميؿ مف صراع الدكر كخاصة عند األفراد حديثي التعييف ,كتفكيض الصالحيات

بشكؿ مقبكؿ ,ألف ذلؾ ينعكس بالشكؿ اإليجابي عمى قدرة المكظؼ في مكاجية اإلجياد الكظيفي الذم يتعرض
لو في العمؿ ,فضالن عف صحتو .

 -3ضركرة قياـ إدارات مكاتب المفتشيف العاميف بالتقميؿ مف المركزية الشديدة في العمؿ ,بما يتناسب كطبيعة

األعماؿ كخطكرتيا كسريتيا ,كالعدالة في تقييـ األداء ,كتقميؿ ساعات الدكاـ الرسمي مف خالؿ تكفير كقت

راحة لممكظؼ اثناء الكظيفة ألعادة نشاطو ,كدعـ المكظؼ ماديان كمعنكيان بحسب استحقاقو ,أم تجنب ا فاؿ
جيكده المتميزة .

 -4ضركرة قياـ اإلدارات بالسماح لألفراد بالمشاركة في القرار ,كاالستقاللية الذاتية في العمؿ ,فضالن عف

العدالة في تكزيع األعماؿ كالكاجبات ,عمى كفؽ االختصاص  ,مع مراعاة زيادة الككادر الكظيفية بحسب

الييكمية المكضكعة.

 -5تحسيف المسار الكظيفي لمعامميف ,كزيادة فرص التقدـ كالترقية في الكظيفة ,كزيادة تدريب العامميف
كاكسابيـ الخبرات كالميارات الجديدة التي تتناسب كالتطكر التقني المستخدـ في ىذه المنظمات  ,لضماف
معالجة مصادر اإلجياد الكظيفي كالتقميؿ منيا في مختمؼ المؤسسات ,كخاصة الميف األكثر عرضة لإلجياد

الكظيفي .

 -6محاكلة التخفيؼ مف أعباء العمؿ ,مف خالؿ تحقيؽ التكافؽ كالمكائمة بيف أعماؿ المكظفيف في مكاتب
المفتشيف العاميف كبيف اىداؼ تمؾ المكاتب ,مف خالؿ بياف إف اعماؿ المكظؼ ىي جزء مف تحقيؽ أىداؼ

المكتب .

 -7العمؿ عمى كضع مقاييس دقيقة لتقييـ أداء المكظفيف ,مف خالؿ اإلطالع عمى أفضؿ الممارسات العالمية
في مجاؿ قياس االداء الكظيفي .
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ً
أوال :انكتت

املصبدر انعرثيخ

 -0جبر  ,احمد محمكد " ,)0100( ,العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعالقتيا بقمؽ المستقبؿ لدل طمبة
الجامعات الفمسطينية لمحافظات زة " ,رسالة ماجستير ير منشكرة  ,كمية التربية  ,جامعة األزىر  ,زة.

 -0جرينبرج ,جيرالد كباركف ,ركبرت " ,)0119( ,إدارة السمكؾ في المنظمات " ,تعريب كمراجعة :رفاعي,
محمد رفاعي كبسيكني ,إسماعيؿ عمي ,دار المريخ لمنشر ,الرياض ,السعكدية .

 -3جكاد ,شكقي ناجي " ,) 0101( ,السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ " ,الطبعة األكلى ,دار الحامد
لمنشر كالتكزيع ,عماف ,األردف .

 -4حسف ,راكية " ,)0114( ,السمكؾ التنظيمي المعاصر " ,الدار الجامعية ,اإلسكندرية .

 -5زايد ,عادؿ محمد " ,)0116( ,السمكؾ التنظيمي -الفرد كالجماعة كالمنظمة " ,مطابع الدار اليندسية,
القاىرة .

 -6عباس ,عبد الباسط أنس " ,)0100( ,السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ " ,الطبعة األكلى ,دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ,عماف ,األردف .

 -7عساؼ ,عبد المعطي محمد " ,)0100( ,السمكؾ اإلدارم في المنظمات المعاصرة " ,الطبعة األكلى ,دار
زىراف لمنشر كالتكزيع ,عماف ,األردف .

 -8العمياف ,محمكد سمماف " ,)0101( ,السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ " ,الطبعة الخامسة ,دار كائؿ
لمنشر كالتكزيع ,عماف ,األردف .

 -9العناني ,حناف عبد المجيد " ,)0111( ,الصحة النفسية " ,الطبعة األكلى ,دار الفكر لمطباعة كالنشر,
عماف ,األردف .

 -01الفريجات ,خضير كاظـ حمكد كالمكزم ,مكسى سالمة كالشيابي ,أنعاـ " ,)0119( ,السمكؾ التنظيمي ",
الطبعة األكلى ,دار إثراء لمنشر كالتكزيع ,عماف ,األردف .

 -00القريكتي ,محمد قاسـ ", )0119( ,السمكؾ التنظيمي " ,الطبعة الخامسة ,دار كائؿ لمنشر كالتكزيع,

عماف ,األردف .
ً
ثبنيب :األطبريح وانرسبئم

 -00الحمداني ,خمكد سميـ حسف " ,)0116( ,عالقة األنماط السمككية لشخصية المدير باتخاذ الق اررات
اإلدارية في المنظمات الصحية " ,بحث دبمكـ عالي ير منشكر ,كمية اإلدارة كاالقتصاد ,جامعة بغداد .

 -03فتيحة ,بف زركاؿ " ,)0118( ,أنماط الشخصية كعالقتيا باإلجياد " أطركحة دكتكراه ير منشكرة ,كمية
العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ,جامعة فنتكرم -قسنطينة ,الجزائر .

 -04الياسرم ,مصطفى نعيـ عبداهلل محمد " ,)0114( ,أنماط الشخصية لدل طمبة الجامعة عمى كفؽ
النماذج التسعة لمشخصية " ,رسالة ماجستير ير منشكرة ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد .

ثالثان :الدراسات كالبحكث

 -05جار اهلل ,ليمى كحازـ ,مآرب " ,)0100( ,األنماط الشخصية لممدراء كدكرىا في تحديد اإلستراتيجيات
التسكيقية " ,مجمة بحكث مستقبمية ,كمية الحدباء الجامعة ,العدد . 08
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Impact of investigator personality pattern on job stress at the
General inspectors of offices /applied thesis
Abstract
This research studied the relationship of patterns of investigator
personality with the big five dimensions (Extraversion, stability, interoperability,
openness, and personal benevolent),in facing the job stress with its
resources(characteristics of the role, quality of work, organizational structure,
work environment,organizational policies, social relations, and organizational
processes) which the investigators exposed to it at the General Inspectors Offices.
The researcher derived the idea of research from the importance of the
work of these offices in confrontation of various cases of financial and
administrative corruption in Iraq at the present time, since itis one of the most
important inspection and control organizations in Iraq, through its strategic role
in fightingthe corruption, and enabling an appropriate environment for the
comprehensive development of anti-corruption system, and its specialized role in
control on ministries and public organizations, and raise the level of their
performance through the exercise of inspection and control functions that
represented by audit, inspection, investigation and performance appraisal.As well
as, the large stressthat the workers faced it in these offices,especially the
investigators, because of the seriousness and importance of their work, which
leads to feel of stress at work which may affect their performance and
achievement of offices objectives in the fight against the scourge of corruption,
since it requires that those employeesmust have personal attributes correspond to
the nature of their work to cope with the stress they experience and reduce its
negative effects.
The aim of the research is to deepen the understanding of the nature of the
personal patterns of investigators ofGeneral Inspectors Offices and the extent of
their adaptationto job stress that they are exposed to at work to take advantage
of it now and in the future in the proper selection, appointment and investiture of
employees according to their personalities and how important and dangerous
tasks that fall upon themselves, to reach the desired objectives.
The researcher used a questionnaire as an essential tool for data collection,
as well as interviews and the experience of the researcher during his work in one
of these offices for several years.The questionnaire was distributed to a random
sample of (140) people across (7) offices of General Inspectors in (7) ministries,
the sample selected represent (20%) of the original community for each
Office.For data processing, the researcher used statistical methods and tests .
Based on the measuring of research variables and diagnosing it, and testing
correlations, effect and differences among them. The research concluded a set of
conclusions and the most important was (Personal investigators patterns
(Neuroticism, Extraversion, Agreeableness, openness to experience) in the offices
of inspectors general affect job stress they are exposed to).

Key words: The General Inspectors Offices in Iraq, Job stress, Personality
Pattern, Administrative and Financial Corruption.

