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 العالقة بين أنماط الشخصية وسلوكيات اإلدمان الوظيفي 
 دراسـة تطبيقية على العاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية

 د عبدالحميد عبدهللا الهنداوى 
 مدرس إدارة األعمال ـ معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات

 ملخص باللغة العربية :

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أنماط الشخصية على سلوكيات اإلدمان الوظيفى       
. كما تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين بالمستشفيات العامة والمركزية الحكومية 

رتباط ، واالنحدار إلثبات إلالتابعة لمديرية الصحة بالدقهلية ، وإستخدام الباحث أسلوب ا
 قة بين المتغير المستقل والمتغير التابع . تأثير العال

 ة وهىـادها المختلفـة إلى أنه يوجد تأثير ألنماط الشخصية بأبعـتوصلت نتائج الدراس       
) الشخصية العصابية ، والشخصية االنبساطية ، والشخصية ذات القبول ، والشخصية : 

، وقد قدمت الدراسة  الوظيفى المنفتحة ، والشخصية ذات الضمير( على سلوكيات اإلدمان
مجموعة من التوصيات للمستشفيات محل الدراسة ، كما قدمت أيضًا أفكارًا مقترحة إلجراء 

 مزيد من البحوث المستقبلية.
،  الشخصية ذات القبول ، الشخصية االنبساطية ، الشخصية المنفتحة  مفاتيح الكلمات :

 دمان الوظيفى .الشخصية العصابية ، الشخصية ذات الضمير، اإل
Abstract : 
       This study aims to investigate the impact  of personality styles on 

the behaviors of  workaholism . The study population is represented to 

all public hospital staff. The researcher used the method of correlation 

and regression to test the relationship between the independent 

variable and the dependent variable. 

       The results of the study confirmed the impact  of that there is an 

effect on personality styles dimensions :(Conscientiousness , 

Agreeableness , Neuroticism , Openness ,  Extraversion ) on the 
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behaviors of  workaholism .  And also the study presented suggested 

recommendations, and further future research.  

     Keywords ; Conscientiousness , Agreeableness , Neuroticism ,    

Openness ,  personality traits , Extraversion . workaholism .   

 مقدمة البحث:
أعمالهم  علىكيف يلعب إقبال األفراد  مضي،أكثر من أي وقت األن ربما       

المنافسة العمل تحيطه رفاهيتهم، وفى تقدم حياة المنظمات أيضًا، فدورًا جوهريًا في 
ثاره على تحقيق آ هو الذي تظهرلتحقيق األهداف التنظيمية ، و وسيلة الوصول ويعد 

لألفراد الحياة  تسارع وتيرةتكلفة أعباء اإلنتاجية، والربحية، وهذان يعادالن 
 (. Levy,2016) ;Mazzetti et al.,2016; Chesley,2010والمنظمات

وعلى هذا بدأت المنظمات تعي أهمية ذلك، وأيقنت أن مصالحها يمكن أن       
تتعرض للمخاطر إن لم تساير ذلك التطور، ولهذا بدأت تبتكر في كيفية تحقيق 

 وسائل الراحة النفسية للعاملين، وذلك من خالل تقديم مزيد من الوفورات لهم  . 
للمنظمات  Long-range outlookل كما أن النظرة المستقبلية طويلة األج      

رتباط األفراد بالمنظمة، باإلضافة إلى إيجب أن تبنى استراتيجيتها على كيفية تحقيق 
أن تحقق التوازن بين أهداف المنظمة وأهداف األفراد يرتبط بشكل إيجابى في 

 .(Sandy et al. ,2016 )عالقاتها المتعددة بالعمالء، والمساهمين، والموردين 
من ناحية أخرى تطرق علم النفس الى تحليل وتصنيف الشخصية ، وتوصل       

إلى أنها تتكون من أنماط وجوانب متعددة، وإستند في كل تصيف إلى جانب معين 
الجانب الوجداني أوالسلوكي وغيره من الجوانب األخرى التى لفسيولوجي أو كالجانب ا

. ;Wang et al. , 2017) (Vladimir et al. , 2016تؤثر في شخصية الفرد 
حتلت الشخصية االنسانية والعوامل المؤثرة في تكوينها مكانة هامة في إكما 

الدراسات النفسية واالجتماعية وذلك بقصد التعرف على مكونات هذه الشخصية، 
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، وكيفية تكيفها وتفاعلها مع البيئة المحيطة وبما يتيح نموها وتطورها )عبد هللا
2008.)  
وجد أن العاملين من المتقدمة مثل اليابان وغيرها من الدول ن الصناعية االبلدوفي 

 المتزايدة ، وذلك إلرتباطهم بالوظيفة  نون من اإلدمان الوظيفي وآثارهاكال الجنسين يع
(Bukre et al. ,2006; Clark et al.,2015.) 
 

بذلك يمر الوقت و  العمل، واالستغراق فيبالتركيز  ويتسم اإلدمان الوظيفي      
، حتى عندما ال يعملون  ائفهمـــــوبات في التحرر من وظـــصع ويجد األفرادسريعًا 

 (.Levy, 2016) ; Mazzetti et al. ,2016فهم دائمون التفكير به 
أسلوب  في مختلفين األفراد تجعل بعض التي األسباب فما هى       

إلى  يتعرضون  عندما سلوكهم ، وذلك حتى، أو  ، وطريقة تفكيرهم تصرفاتهم
 متشابهة.  مواقف أو أحداث
 السلوك دوافع للتعرف على فهم العلماء بين كبيراً  إهتماماً  وعلى هذا فإن هناك      

المنظمات ، وبخاصة فيما يتعلق بسلوكيات اإلدمان الوظيفي، وذلك  اإلنساني في
 لكن ال ثرة فى نمط الشخصية ،العوامل المؤ  تحديد في التقدم إحراز من الرغم على
 تجاوز تقدم على األفراد باألسباب التي تجعل بعض يتعلق فيما أسئلة هناك تزال

الرسمية كأحد العوامل المؤثرة على  األداء الوظيفي التي تتطلبها الوظيفة متطلبات
 وهذا ما سوف يتناوله الباحث. سلوكيات اإلدمان الوظيفي، 

وفى ضوء ما سبق يمكن للباحث تناول ذلك الموضوع من خالل ما       
يلي: ينقسم البحث إلى قسمين ، القسم األول يتكون من اإلطار النظري 

ول أنماط الشخصية ، وفى للبحث ويتكون من جزئين ، في الجزء األول نتنا
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نتناول الثانى الجزء الثاني نتناول سلوكيات اإلدمان الوظيفى ، وفى القسم 
 الدراسة التطبيقية ، ويمكن بيان ذلك من خالل ما يلي: 

 القسم األول : اإلطار النظري للبحث:
 أواًل: أنماط الشخصية:

 مفهوم الشخصية:  (1
عن الوصف االجتماعي لإلنسان  personalityالشخصية  ميعبر مفهو         

الل التفاعل مع المؤثرات الذي يشمل الصفات التي تتكون عند الكائن البشري من خ
  مايعبرعنه بالجوهر االجتماعي لإلنسان وهذا،  مع أفراد المجتمعالبيئية ، والتعامل 

 (. 2008،  عبدهللا)
صًا من أخر وتستمد ثقافتها من والشخصية أيضًا هي السمة التى تميز شخ        

 Sandy )واألسرية ، والتربوية  والوراثية، واالجتماعية، الثقافية،مجموعة من العوامل 

et al. ,2016) من العمليات  اً متفرد اً نموذج. وهذه العوامل تكون في مضمونها
، وأن كل فرد الصفات والميولالتصرفات ، و  فىالسلوكية والعقلية التي تميز الفرد 
  .(Capretz et al. , 2015)يختلف عن اآلخر في هذه السمات 

أنماط الشخصية بأنه ذلك التنظيم المتكامل من الصفات  ويعرف مفهوم      
التي و واالجتماعية والنفسية والتركيبات العقلية  Characteristicsوالخصائص 

 واضحاً  يره من األفراد تمييزاً تظهر في العالقات التنظيمية للفرد والتي تميزه من غ

(Wang et al. , 2017) ومايتعلق بها من األفراد، لكل خصائص . كما تعد منهجًا
 . (Knyazev et al. , 2006)معينهسلوكيات وفق إتجاهات تباع إطريقة تفكير و 

إلى جانب ذلك تتميز شخصية كل فرد بسمات خاصة بها وتتصف بنوع من       
اقفها واتجاهاتها وأساليب تعاملها، وفي المقابل تخضع هذه الثبات يبدو في مو 
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وهذا ما تحدده مكوناتها من البيئة اإلجتماعية  الشخصية للتغير والتطوير،
 (.2008 عبدهللا  (Wang et al. ,2017 ;والتنظيمية

وعلى ذلك تعتبر الشخصية مجموعة من السمات والخصائص النفسية والعقلية 
 وتميزه عن غيره من األفراد . التى يتصف بها الفرد

 أهمية دراسة الشخصية:  (2
 .(Xiaochun et al. , 2016)نمط تفكير األفراد إدراك الشخصية يحقق فهم  -1
 .(Knyazev et al. , 2006)القوة والضعف عند العاملين التعرف على نقاط  -2
 .(Tisha et al. ,2016)العمل على توظيف قدراتهم المختلفة بشكل صحيح  - 3
 المختلفة لألفراد في التنظيم. الشخصية الفروق فهم التعرف على  -4
العوامل المؤثرة في دراسة سلوكيات األفراد  ىتركز دراسة أنماط الشخصية عل -5

هذه العوامل تؤدى دورًا من حيث الشخصية، الدوافع، اإلدراك والتعلم، القيم ، و 
 .(Zhang ,2007)أساسيًا في سلوك الفرد فى التنظيم 

ًا دراسة أنماط الشخصية تسهم في خدمة العملية اإلدارية حيث ترتبط إيجابي -6
الوظيفي عن طريق حل  ستقراربزيادة اإلنتاجية واالنسجام وإيجاد نوع من اإل

 الصراعات وتحسين جودة العمل.

وتطورها  نشاطهاالجماعات من حيث  تركز دراسة أنماط الشخصية على -7
في  تحكم سلوك األفراد ، والتقاليد التيالقواعدوتأثير  واألسس التي تقوم عليها،

 .(Capretz et al. ,2015) التنظيم
لجماعات وتأثيرها على المنظمات ، كما اإلدارة معنية أيضًا بمعرفة أنشطة ا -8

سهل علم النفس وعلم االجتماع لعلم اإلدارة كيفية التعامل مع هذه الجماعات، 
 . (Knyazev et al. ,2006)فالمدراء معنيون بما يدور في هذه التنظيمات
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(  المدير ملما بنظريات علم الشخصية )النفس ، واإلجتماعيجب أن يكون  -9
 .Vladimir et al)لتكون له القدرة على كيفية تطويع سلوكيات األفراد 

,2016). 
 العوامل المؤثرة على الشخصية: (3
  بالفرد:عوامل متعلقة  .1

تظهر على شكل مجموعة من الصفات والميول الثابتة والتي تكونت نتيجة لمجموعة 
  .(Tisha et al. ,2016)والتربوية  والوراثية، واالجتماعية، الثقافية، العوامل:من 

 بالجماعة: عوامل متعلقة  .2
على أن إكتساب الفرد  موتقو  االجتماع،علم  فلسفتها من المحددات االجتماعيةتستمد 

المجتمع للفرد فيه، ويحدد معظم ميوله واتجاهاته وقيمه من المجتمع الذي يعيش 
يؤثر و الفرد يتأثر بالجماعة يتخذها، كما أن التي  وأنماط السلوكيقوم به  يالدور الذ

روح الجماعة تعكسها اتجاهات . كما أن رتباطيإالجماعة سلوك  أفرادبين  وينشأفيها 
 أعضائهاالجماعة وأنماط سلوكها وللجماعة شخصية مستقلة عن شخصية 

(Azzadina & Huda ,2012; Güngör et al. ,2014).  
 عوامل متعلقة بالبيئة الثقافية:  .3

، من حيث التصرفات فيما لسلوك الفرداإلطار العام المحدد الثقافية  العواملتشكل 
التى يفرضها المحرمات ، و التقاليد،و العاداتهو مقبول ،وما هوغير مقبول، وتتأثر ب

 . ((Sandy et al. ,2016 الدين 
 :للمنظمةبالبيئة الداخلية للمنظمة عوامل متعلقة  .4

، العمل  ، وظروف دارة، واألنظمة ، والقوانين ، وفلسفىة اإل سياساتوتتمثل في ال
  القيادي.النمط المتاحة ، و إلمكانات ونظام التحفيز ، وا
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 أمناط الشخصية:  (4
تمثل في جوهرها محددات شخصية الفرد، فإن  بالرغم من األنماط الكثيرة التى      

علماء النفس أكدوا أن هناك حاجة ماسة لوضع نموذج وصفي يمثل األبعاد 
االساسية للشخصية، وذلك عن طريق تجميع الصفات المرتبطة معا، وتصنيفها تحت 

( . 2004نمط يمكن تعميمه عبر مختلف األفراد والثقافات)عبدالخالق واالنصاري،
ختالف نمط الشخصية، فمثاًل رأى كل من )عزال ، إف أنواع البشر بكما يختل

 ( أن أنماط  الشخصية تتلخص فى ثمانية أنماط وهى : 2017( و) زناتى، 2002

 النمط االنبساطى المفكر : .1

واقعيا، ويميل إلى الحقائق الخارجية الموضوعية ون عمليًا يميل هذا النوع إلى أن يك
 واالعتماد على التجارب وأخذ النتائج وتطبيقها في الحياة العملية الواقعية. 

 النمط االنطوائى المفكر:  .2

ويتميز أصحاب هذا النمط بأن أفكارهم تتسم بالطابع النظرى والتأمل والتفكير. وهم 
ن بالواقع إال قليال ولذلك فهم يغرقون في عادة غير مبالين بالناس فهم ال يتمتعو 

 التفكير وإستنباط المعانى، ويميلون إلى العزلة والبعد عن إقامة عالقات ودية . 
 النمط االنبساطى الوجدانى:  .3

يميل أصحاب هذا النوع الى اإلنسجام مع العالم الخارجي وإلى تنمية العالقات 
غيرهم وبذلك يحققون نزعاتهم  الودية مع اآلخرين، والمشاركة الوجدانية مع

اإلجتماعية وهم يتجهون إلى التعبير الملموس عن حياتهم االنفعالية وكأنهم يفرغون 
شحناتهم ولذلك فهم أقرب إلى الهيجان االنفعالى في الظاهر وأقرب الى الخمود 

 االنفعالى في الداخل. 
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 النمط االنطوائى الوجدانى:  .4

يميل أصحاب هذا النوع إلى إقامة اإلنسجام مع عالمهم الداخلى، ولذلك يغرقون 
بأحالمهم ومشاعرهم، ونجد عندهم حاالت وجدانية عنيفة من الحب والكراهية، ومع 
ذلك فهم غير قادرين على التعبير عن النواحى الوجدانية وذلك ألنهم ال يتصلون 

بير، ولهذا يميلون إلى العزلة ويحيون حياتهم بالناس اتصااًل يمكنهم من أداء هذا التع
 االنفعالية بمختلف صورها. 

 النمط االنبساطى الحسي:  .5

زدادت هذه إتتوقف الحياة النفسية لصاحب هذا النمط على المؤثرات الحسية فكلما 
المؤثرات وتنوعت حيويته ونشاطه وهذا النوع سرعان مايحدث له الملل إذا قلت 

ه، وهذا النوع يكون سطحيًا في حياته الفكرية واالنفعالية وال يقيم المؤثرات المحيطة ب
 عالقة عميقة في صداقته. 

 النمط االنطوائى الحسي:  .6

يميل هذا النمط إلى تأمل المحسوسات واإلستمتاع بالفنون والمناظر الطبيعية ويرى 
رهم أصحابه في كل ذلك إنعكاسًا لحاالتهم النفسية والوجدانية وإسقاطًا لمشاع

 وانفعاالتهم الداخلية. 
 النمط االنبساطى الحدسى:  .7

هذا النوع يصل بسرعة إلى فكرة من األفكار ويقوم مباشرة بتنفيذها ولهذا يتصف 
مجاالت تتميز بالمخاطرة مع اإليمان الواضح  قتحاممغامرة وإأصحاب هذا النمط بال

 بإمكانية النجاح. 
 النمط االنطوائى الحدسى:  .8

ال يهتم أصحاب هذا النوع بالمؤثرات الحسية الخارجية ويصل هذا النوع إلى أحكامه 
في شيئ من السرعة والعنف دون االعتماد على األدلة الحسية الواقعية. ولهذا فهو 

 شدة من الكره أو الحب على أسس واهية. ينساق في انفعاالته ب
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هامًا في األداء ، وهذه األبعاد  باإلضافة لما سبق هناك عدة أبعاد تؤدى دوراً       
تشمل حيوية الضمير، ومدى إنطوائية الفرد، ومدى القبول، واإلستقرار العاطفى، 

 ( أن2010(. وترى عبود، )(Jerald & Baron ,2004 ومدى اإلنفتاح والخبرة
وهذه المحددات تمثل نموذج العوامل الخمسة John -1990هناك أبعاد أخرى قدمها 

 الكبرى للسمات. 

يرمي إلى  نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية( أن 2001ويرى ) كاظم ،  
وثبات على المستوى  ستقرارإالكشف عن وجود أبعاد أساسية في الشخصية ذات 

الجغرافي برغم تباين المواقع والثقافات ، أو على المستوى األفقي داخل بناء شخصية 
 سمات من يستقر ما أكثر أنالفرد الواحد أو الجماعة التي يعيش فيها األفراد. و 

،  نبساطيةالوا،  الضمير الكبرى وهي يقظة الخمسة العوامل هي ومالمحها الشخصية
  (McCrae & Costa, 2003) .والعصابية ، والمقبولية  منفتحة ،وال

 

أن النماذج الخمسة للشخصية  (Sandy et al.,2016 )ويشير كل من       
،  personality traitsتختلف في مضمونها ونتائجها حسب السمات الشخصية 

، به متع تتتحب العمل و  Extraversion االنبساطيةالشخصية فمثاًل وجد أن 
تتصف أصحابها بالقدرة على  Openness الشخصية المنفتحةكما ذكر أيضا أن 

 متع بالعمل . اإلبتكار والت

ال تحب التمتع بالعمل وتحاول  Neuroticism الشخصية العصابيةولكن وجد أن 
منه وتجنبه إذا استطاعوا ، كما يشعر أصحابها  avoidanceاالبتعاد والتهرب 

رتبطت صفاتهم بالعصبية والمتقلبة إأنهم مدفوعون إليه لحاجتهم له حيث 
(nervous and insecure)  . 
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يدفعهم  Agreeableness يتمتعون بالقبولويالحظ أن سلوكيات األفراد الذين  
 friendly andللعمل أكثر من غيرهم  كما يتصفون بالمودة والرحمة 

compassionate كما وجد أيضا أن الشخصية ذات الضمير ،
Conscientiousness  يتصف أصحابها بأنهم منظمون جدا ، ويتحملون

  . (well-organized, responsible)المسئولية 
هي للنماذج التي يتصف أصحابها  كما أن أكثر العوامل تأثيرًا في اإلدمان الوظيفى
 بوعى الضمير واالنفتاح على الذات واألخرين . 

 (  فيما يلي:1في الجدول رقم ) نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةمما سبق يمكن أن نجمل 
 (1جدول رقم )

 العوامل الخمسة الكبرى ألنماط الشخصية 
 مصدر المقياس خصائص المقياس العوامل

العصابية  -1
Neuroticism 

 

شخص يحب العزلة ـ ويبتعد عن االختالط بالناس ـ وتصدر  •
أقواله وأفعاله عن عوامل ذاتية , يحب التأمل وأحالم 
اليقظة ، ويفتقر الثقة بالنفس ـ  متشائم ـ متوتر دائم 

 الخوف ـ كثير  الهموم .

 

- Costa, & 

McCrea, 

1992. 

 

 

 

- Goldberg,19

99.  

 

 

 

 

 

 

 

- John 1990 

االنبساطية  -2
Exbraversion 

ودود ـ منفتح على التعامل مع اآلخرين ـ لطيف ـ يميل إلى  •
 الصداقة ـ ويبحث عن الجماعة 

وعى الضمير  -3
Conscientious 

ملتزم بالواجبات، ذات كفاءة ، ويتصرف بحكمة ، منظم ،  •
 للمسؤولية ، متأنى .متمكن ، مخطط ـ مؤثر، متحمل 

القبول   -4
Agreeableness 

الثقة ـ المصداقية ـ التسامح ـ المودة ـ المحبة ـ التعاون ـ  •
 المجاملة ـ كريم . 

االنفتاح  -5
openness 

مرتبط بالتسامح ـ واالبتعاد عن الغموض ـ واضح المالمح ـ  •
قوى المضمون ـ ويكون صاحب عالقات جيدة مع الجميع ـ 

 محبوب إجتماعيًا ـ له القدرة على تكوين صداقات كثيرة.
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 :  المصدر : من إعداد الباحث استنادًا على الدراسات السابقة
 ( Sandy et al. ,2016)، زناتى  2008( ، )عبدهللا ،  2001( ، )كاظم،  2010)عبود(،)

 . ((Costa, & McCrea, 1992(، 2002(،)غزال  2017
 ثانيًا : سلوكيات اإلدمان الوظيفي:

نفسي في المقام األول، وأن أول من تحظي دراسة اإلدمان الوظيفي كمفهوم       
لوصف الحاجة وذلك  Oates (1971)واين أوتس صاغ المفهوم ألول مرة هو 

األشخاص الذين لديهم حاجة ال يمكن التحكم فيها األمر الذي يمكن لعمل  ةالمتزايد
والعالقات  الشخصية،السعادة و  النفسية، في الصحةملحوظ  تغييرخلق أن يؤثر على 

 (Daria et al. ,2015) Lanzo et al. ,2016;التنافسية
يفي في اإلدمان الوظتباع سلوكيات إتأثرون بيبدأ الموظفون الممن ناحية أخرى       
والسبب في ذلك  (.Van Beek et al. ,2011) العملمن أوقاتهم في  الكثيربذل 
يس لال يمكن السيطرة عليه  لتزامإودرجة  داخلية، حاجةو  دافعًا قويًا ،شهدوا  أنهم

والمنظورات المهنية فقط، ولكن بسبب بسبب العوامل الخارجية مثل العوامل المالية 
 .Schaufeli et al)من شعور داخلي للفرد أسباب نفسية وشخصية نابعة 

اإلدمان الوظيفي بأنه أي  (Aziz et al.,2013)وبالمثل، وصف كل من (. 2006,
 طريقة مكثفة.صورة من صور التمتع بالوظيفة بحيث يصعب السيطرة عليه ويحدث ب

 األهمية؟لماذا يأخذ اإلدمان الوظيفي ف
لإلجابة عن هذا التساؤل يفصل الباحث ذلك الموضوع من خالل       

عرض للمفاهيم المختلفة لإلدمان الوظيفي، ثم نتناول اآلثار اإليجابية 
ؤثر على أداء األفراد، ثم نتناول وكيف ت لسلوكيات اإلدمان الوظيفي،

إلدمان اآلثار السلبية لإلدمان الوظيفي، وأخيرًا نتناول األبعاد المختلفة ل
 الوظيفي. يمكن بيان ذلك من خالل ما يلي: 
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 ـ تعريف اإلدمان الوظيفي:1
شامل لإلدمان الوظيفي،  الزال هناك نقاش فيما يتعلق بتعريف األيام،في هذه        

فقد عرفه كل باحث بطريقة تختلف عن األخرى، باإلضافة إلى العناصر األساسية 
الوظيفي يعد اإلدمان ذلك فإن ومع (.  (Lanzo et. ,2016التي تكون هذا المفهوم 

ن أقرب لتعاطي األنه إدم نقطاعإدون للقيام بالعمل  ال يمكن التحكم فيه اً سلوك
 (Aziz et al.,2013)(. كذلك وصف كل من (Arnold et al.,2014الكحوليات 

اإلدمان الوظيفي بأنه يكون بدافع العمل بشكل مفرط، األمر الذي يؤدى إلى تجاهل 
أن اإلدمان  (Schaufeli et al. ,2009a)االهتمامات األخرى. وبالمثل، فقد رأى 

 أكثر مما يجب. الميل للعمل بشكل مفرط يعبر عنالوظيفي 
أعمالهم أن ذلك  علىكبير  الذين يقبلون بشكلمن ناحية أخرى يفسر سلوك األفراد       

( . وأن األفراد الذين لديهم الميل لإلدمان , .Clark et al (2015والتشجيعُيشعرهم بالنشاط 
 علىلو لم يحصلوا  حتىفي العمل  وية وملحة لإلستمرارقأصبحو يشعرون بحاجة  الوظيفي

ُيمكن أن  ميول،أو  حالة،فهذه إذن  .(  (Lanzo et al. ,2016ك جراء ذل شيءأي 
 نفسها ومهنته وحتى حياته نفسه ومرتبطة بوظيفته،رضا الفرد درجة تتداخل مع 

(Gaetano et al. ,2014)  من خالل تنمية سلوكيات ظروف العمل اإلدارة فإذا شجعت
 (.Levy, 201(6 سيؤثر في األداء التنظيمىنه إف الوظيفي، اإلدمان
مما سبق يمكن أن نعرف اإلدمان الوظيفي على أنه سلوك ناتج عن العمل المفرط       

في األداء الوظيفي وذلك لتلبية المتطلبات منهم ما هو متوقع العاملون حيث يتجاوز 
 لذلك ، وشيئًا فشيئًا تصبح عادة ال يمكن التخلص منها.نتظار أي عائد االتنظيمية دون 

 م الميل لإلدمان الوظيفي فيما يلي: خصائص األفراد الذين لديه -2
ؤالء فهبذلك عندما يكون لديهم الحرية في القيام  طويلةأوقات عاملون يقضي ال  أواًل:

 .(Sandy et al. ,2016 ) بشكل متزايدو موظفون يعملون بجدية ال
عن  اإلنفصالاإلدمان الوظيفي في عاملون الذين يتأثرون بسلوكيات يتردد ال  ثانيًا:

 (.(Levy, 2016عملهم مهما كانت الظروف 
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ومتكرر ثابت  بشكل اإلدمان الوظيفييفكر العاملون الذين لديهم سلوكيات   ثالثًا:
  . (Daria et al. , 2015 )يعملون العمل عندما ال  بشأن

الوظيفي ما هو متوقع اإلدمان إتباع سلوكيات  علىالقائمون العاملون يتجاوز  رابعًا:
دون إنتظار أي عائد ، و  منهم بشكل مناسب لتلبية المتطلبات التنظيمية

 .(Arnold et al.,2014) نتيجة عملهم 
هناك ربط بين خصائص األفراد الذين لديهم الميل التباع سلوكيات اإلدمان  خامسًا:

 الوظيفى ، ووسائل اإلدمان األخرى من حيث أنه سلوك يصعب السيطرة
 .(Sandy et al. ,2016 )عليه 

 اآلثار اإليجابية لسلوكيات اإلدمان الوظيفي: -3
 هناك آثار إيجابية لسلوكيات اإلدمان الوظيفي، يمكن أن نجملها فيما يلي: 

بأقل نسبة من الغياب  ميول لإلدمان الوظيفيالذين لديهم  ون الموظفيتمتع  (1
 .(Van Beek et al. ,2014)مقارنة بزمالئهم وأكثر نسبة من اإلنضباط 

ما هو متوقع منهم لتلبية  العاملون الذين لديهم ميول لإلدمان الوظيفييتجاوز  (2
 .(Arnold et al.,2014) الوظيفية للتنظيمالمتطلبات 

ساعات طويلة ومتزايدة  ميول لإلدمان الوظيفيالذين لديهم ون الموظفيعمل  (3
لديهم مستويات عالية من التركيز اد، كما أن جيعملون بشكل و نقطاع إدون 

 .( (Lanzo et.,2016 أكثر من زمالئهم
ويشعرون  وظائفهم،سعداء في  ميول لإلدمان الوظيفيالذين لديهم  ون الموظف (4

 (.Schaufeli et al.,2008bبالذنب في حالة عدم عملهم )
الحيوي  باالرتباطديهم شعور ل ميول لإلدمان الوظيفيالذين لديهم  ون الموظف (5

، وممتعة، وُمرضية إلى حد كبير أعمالهم بأنها شيقةبأعمالهم، كما يصفون 
(Van Beek et al.,2012.) 
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 نفصال عن عملهمإلإلدمان الوظيفي في االموظفون الذين لديهم ميول ليتردد  (6
 مهما كانت الظروف. 

رجة التغيير والتطوير ميول لإلدمان الوظيفي دالذين لديهم يتقبل العاملون  (7
 . (Sandy et al. ,2016 )التنظيمي الذي يساعد على االرتقاء الوظيفي 

 ـ اآلثار السلبية لسلوكيات اإلدمان الوظيفي:4
باإلضافة إلى السلوكيات اإليجابية، فإن هناك أيضًا آثارًا سلبية لسلوكيات اإلدمان 

 الوظيفي يمكن أن نجملها فيما يلي: 
ويقلل من  ة العاملين نتيجة العمل لفترة طويلة،يهدد صح فيالوظي اإلدمان (1

، كما يشعرون بحالة  االجتماعيةو  ويدهور من عالقاتهم الشخصيةسعادتهم، 
 (.Bakker et al.,2014;Gorgievski et al.,2010)دائمة من اإلرهاق

باستمرار،  ويفكرون فيهالتحرر من عملهم  على ينهؤالء الموظفون غير قادر  (2
 (.Van Beek et al.,2011عندما ال يعملون ) حتى

رتبط بنتائج سلبية تاإلدمان الوظيفي بعض سلوكيات أظهرت الدراسات أن  (3
المنخفض، وذلك ألن األفراد الذين يعملون مثل الرضا الوظيفي  للموظفين،

يومي لفترات طويلة ينظرون إلى األفراد الذين يعملون للفترات العادية للعمل ال
التي نص عليها قانون العمل، وبالتالي يقارنون بينهم وبين زمالئهم، األمر 
الذي يؤدى إلى عدم الرضا الوظيفي، فهؤالء يريدون أن يجعلوا كل األفراد 

 .Del Libano et alمثلهم، ولكن قانون العمل نظم جميع الشئون الوظيفية )
2012, Van Beek et al. 2014) . 

سعادة، وظيفي أقل الن ادمميول لإلأن الموظفين الذين لديهم  أيضاً  فقد وجد (4
 (Schaufeli et al. 2009bالصحية ) الشكاوى نون بشكل أكبر من اعوي

 ومشاكل النوم( Taris et al. ,2005العام ) من اإلجهاد ومستويات مرتفعة
(Kubota et al., 2012 و .)فرصة للراحة من أعمالهم، مثل يس لديهم ل
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رضا ، و  Taris et al. 2010; Van Wijhe et al. 2014 )) سترخاءاال
وعالقات اجتماعية  (Bonebright et al.,2000)العامة منخفض عن الحياة 

 (.Schaufeli et al. 2008bضعيفة )

 أبعاد سلوكيات اإلدمان الوظيفي: -5
أن اإلدمان  ((Daria et al. ,2015; Kubota et al., 2012 رأى كل من 

 بعدد من األبعاد وهي:يتسم  كنمط سلوكي الوظيفي
 لإلدمان الوظيفي.الذي يزيد من الميل  الدافع .1
 .لإلدمان الوظيفيمع الميل  يزيدالذي  بالعمل االستمتاع .2
 شكل البناء االجتماعي للمنظمة الذي يجتمع عليه الجميع.  .3
 التنظيمية التي تتبناها المنظمة.  الثقافة .4

أبعاد سلوكيات اإلدمان الوظيفي يمكن أن تتكون من األبعاد بأن  ويشير آخرون 
 التالية:
 األفراد تنافسيين دائمًا لتحقيق المكانة الوظيفية. يكون  .1
 يرتبطون بوظائفهم والمنظمة أكثر مما يجب.  .2
 دائمًا. إلثبات أنفسهم يشعرون بالحاجة .3
 ضهم جيدًا، كما يشتركون جيدًا في الصفات التنظيمية. يعرفون بع .4
 يشجعون اآلخرون على اتباع سلوكياتهم.  .5
 األخالقية، كما يقومون بنقلها للزمالء في العمل.المبادئ يشتركون في  .6

(Gorgiveski et al.,2010; Bakker & Oerlemans 2011 ( 
عدة أبعاد لإلدمان على  من خالل عرض ما سبق يمكن للباحث التركيز     

االرتباط بالعمل، والمكانة الوظيفية، والبناء االجتماعي  الوظيفي وهي
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للمنظمة، وأخيرًا الدافعية كأحد العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى اإلدمان 
 الوظيفي، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 

  بالعمل:االرتباط ـ 1
لدرجة أنه لم يستطع  بالعملالفرد إلى ارتباط  الوظيفيلإلدمان السبب الرئيسي يرجع 

أنه حالة  علىوعلى هذا النحو عرف االرتباط بالعمل التخلص من ذلك الشعور، 
الوظيفي ني اوالتف بعدة خصائص منها الحيوية،تتسم كما ذهنية تتعلق بالعمل 

 (. Schaufeli et al.,2002,p.74)التقنية ستيعابإو 
عمل بأنه ميل الموظفين العاطفي وتعلقهم وتماشيهم وتوافقهم ويعرف االرتباط بال

بأنهما  واإلدمان الوظيفيرتباط بالعمل إلاومشاركتهم مع المنظمة ، كما يتصف 
ن االرتباط فإ ومع ذلك، ،الوظيفي العملمعًا من خالل  انبطتامتر  تانطينشان حالت

كذلك  يحقق التأثير اإليجابي،يحتاج لجهود مرتفعة حتى يمكن أن بالعمل عادة ما 
مرتفعة، ولكنه يمكن أن يكون له تأثير  اً ن اإلدمان الوظيفي عادة ما يتضمن جهودإف

 (.Bakker & Oerlemans, 2011بجانب التأثير اإليجابي ) سلبي
 

 مثل: ألعمالهمين نظر العامل الوظيفي من خاللاالرتباط نظر إلى يكما        
 وبعكس اإلدمان ،وأنهم يفعلون ما يرغبون القيام به درجة التشجيع في العمل،

سبب الدافع الداخلي القوي بيعملون بجدية ليس  فالموظفون المشاركون  الوظيفي،
على قدر كبير من المتعة، لكن بسبب أن العمل بالنسبة لهم و  يقاوم فقط ،الذي ال 

  (.Gorgiveski et al. 2010يستطيعون االبتعاد عنه مهما تكن الظروف ) وال
ن بالعمل يستخدمون منهجًا يتوافق مع أهداف يالمرتبطين بأن الموظفكما يمكن القول 

أن يكون منياتهم ، ولكن بشرط أو  عملهم، كما يتوافق في نفس الوقت مع آمالهم،
 شيقة،مرتبطون بالعمل أعمالهم بأنها الموظفون الد فيعللعمل، بدافع تحفيز داخلي 

 (. Van Beek et al. ,2014, p.56)وممتعة وُمرضية إلى حد كبير 
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رفاهية مثل إيجابيًا بنتائج مختلفة يرتبط  بالعمل باإلضافة لما سبق فاالرتباط      
 & Schaufeli) بدنية النفسية و الصحة العن الحياة وب وبالرضا المرتفع الموظفين

Salanova,2007. القاسم المشترك بين اإلدمان الوظيفى ، واالرتباط ف ختصار،إوب
في  ويشعرون بالذنب وظائفهم،بالعمل سعداء في ين المرتبط نبالعمل هو أن الموظفي

  (.Schaufeli et al. ,2008bحالة عدم عملهم )
 :الوظيفية ـ المكانة2

تعرف المكانة الوظيفية بأنها الوظيفة أو المركز الذي يسعى العاملون للوصول       
إليه من خالل عملهم التنظيمي. هذا وقد ارتبط تحقيق المكانة الوظيفية بنسب 

 والتزامحاجة، وال مرتفعة من اإلدمان الوظيفي من خالل عدة أبعاد وهي الدوافع،
، بسبب الرغبة في تحقيق ة عليه في العمل ال يمكن السيطر التي  قوي الداخلي ال

في العمل مشاركة الفرد . كما أن (Schaufeli et al.,2006) المكانة الوظيفية
 . باألهمية لتحقيق المكانة التنظيمية والتنافسيةالشعور الجماعي نابع من 

Schaufeli et al.,2002a;Del Libano et al. ,2012).) 
أطول كما وقتًا ويكرسون له العمل اإلضافي من ناحية أخرى يقبل األفراد       

ثبات الذات وتحقيق المكانة إذلك العمل من أجل تكمن وراء التي طر يتحملون المخا
بعض فقد تتطلب إلى جانب ذلك (.  Golden ,2008& Altman )الوظيفية

مع األعباء اإلضافية للعمل  من ساعات العمل لموظفيها للتعامل اً المنظمات مزيد
ستعداد إالمدير درجة قد يترجم ف (.Hart,2004دون الحاجة لتوظيف موظفين جدد )

بتنفيذ  والتزام المرؤوسينكمؤشر لمستوي جهد وذلك للقيام بالعمل اإلضافي  العاملين
سياسات وتعليمات المنظمة ، كما يترجم العاملون العمل اإلضافى بأنه حافز لتحقيق 

األفراد الذين لديهم ميول  طارتبكما وجد أن إ (.Golden,2009كانة التنظيمية)الم
 (Van Beek et al.,2014الترقية )و بالعمل يجابيًا إلسلوكيات اإلدمان الوظيفي 

 كما يمكن تحقيق نتائجغياب لالمرتبطين بالعمل لديهم حساسية ل الموظفينبمعني أن 
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بالعمل ين ن المرتبطيهذه النتيجة بأن الموظفتشير على ذلك و  في عملهم. إيجابية
مع أهداف عملهم التي تمثل  يتوافقمنهجًا تتوافر فيهم مجموعة من الصفات تعد 

  وتطلعاتهم. أمنياتهم،و  آمالهم،

( إلى أن العاملين يهتمون بالعمل ويضعون أولياتهم  (Levy, 2016 أشار أيضاً 
أجل تحقيقها يفعلون كل ما يحقق لهم  األولى على تحقيق المكانة التنظيمية ، ومن

ذلك الهدف بكل الطرق الممكنة، حتى ولو على حساب أنفسهم ، وراحتهم الشخصية 
، فعلى هذا من الممكن أن يتم إستغراق الفرد في أداء عمله لتحقيق المكانة 

 التنظيميية وشيئًا فشيئًا تصبح عادة ال يستطيع التخلص منها. 

 :لمنظمةل اإلجتماعي ـ البناء3
تختلف نظرة الفرد تجاه العمل، وذلك لما يحققه العمل في نفسية الفرد، ومدى       

نا افنجد أحيShahin et al. ,2014 ) والنفسية)تأثيره على سلوكياته الوظيفية 
عدم حاجتها إلى  رغمبعض فئات المجتمع الراقي وهي ترتاد المجال الوظيفي، 

خر ليس كل آدعو األفراد إلى العمل، أو بمعنى فلهذا هناك أسباب أخرى تالمال، 
من يذهب إلى العمل يكون بالدافع المادي فقط، ولكن الذهاب إلى العمل يكون 

كما يشير مفهوم البناء  (.2017)الهنداوي،  أيضا من خالل الدافع االجتماعي
ر اإلجتماعى للمنظمة بأنه العالقات االجتماعية الجوهرية والمنظمة والمستمرة عب

الزمن والتي تعطى للمنظمة ميزتها التنافسية وتميزها عن غيرها من المنظمات . 
 تتكامل مجموعة العالقات االجتماعية المتباينة التي يقصد بالبناء االجتماعيكما 

تدخل  ، فثمة مجموعة أجزاء مرتبة و متسقة و تتسق من خالل األدوار االجتماعية 
ينتج عنها من  ما االجتماعي، و تتحد باألشخاص والجماعات ويان في تشكيل الك

 ) أبو زيد ( . عالقات ، وفقا ألدوارها االجتماعية التي يرسمها لها الكل



 

   
 3/10/2017عبدالحميد عبدهللا الهنداوى     العالقة بين انماط الشخصية وسلوكيات االدمان الوظيفى     

 233المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 والمشرف، وطريقة عمل الرئيس، ، المنظمةباإلضافة لما سبق تعد سياسات       
ناء اإلجتماعى لفلسفة الب الهامةمصادر من التعتبر الزمالء طريقة وأسلوب تعامل و 

، وتوفير الحياة  رفاهية الموظفين علىلها تأثيرًا كما أن  للمنظمة الوظيفي
 (.;Van et al. ,2012) Shahin et al. , 2014 بأكمله االجتماعية للتنظيم

الرئيس والمرؤوس من العوامل القوية العالقة بين باإلضافة لما سبق فإن جودة 
لفلسفة المنهج اإلجتماعى ، حيث تؤثر على سلوكيات األفراد فى العمل مما يدفعهم 

ئًا فشيئًا تصبح عادة ال يستطيعون يلقضاء ساعات طويلة دون أن يشعرون بها ، وش
  .( (Bakker et al., 2009التخلص منها 

 : Motivationـ  الدافعية 4

تدفع بإمكانيات الفرد والمكانة التنظيمية حيث رغبة في تحقيق النجاح هي ال     
  . ( Elizabeth et al. ,2016 )العقلية لتحقيق أقصى أداء ممكن

تحركها مثيرات داخلية أو الفرد ذاته كما قوة نفسية تنبع من عتبره البعض إ كما 
تحقق هذه الرغبة خارجية فتؤدي إلى وجود رغبة ملحة في القيام بنشاط معين حتى ت

الفرد يرتبط سلوك وعلى هذا .(Robert & Palliam ,2012)ويتم إشباع هذا الدافع 
والحاجة هي حالة  ، هوهو إشباع حاجات فلكل سلوك هدف بدوافعه وحاجاته المختلفة

الداخلي ينشأ الدافع الذي  ونتيجة لذلك التوتر إشباع هذه الحاجةحتى يتم  من التوتر
   .(Sandy et al.,2016;Marcela et al.,2016 )للقيام بالسلوك الفرد يحفز

ساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف التنظيمى، لما من الشروط األ وتعد الدافعية
. (Marcela et al.,2016)لها من أهمية قصوى في التحول نحو تحقيق األهداف

يحرك ن الخصائص وهو يمكن أن يتصف بالعديد مالدافع كما يمكن القول إن 
 . الشعور باالرتياحويتسبب في الهدف  يحققو يوجه و وينشط 
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من ناحية أخرى هناك تصنيف يقسم الدوافع إلى دوافع إيجابية وهى التي تدفع       
( ، ودوافع سلبية وهى التي  2017سلوك األفراد نحو تحقيق األهداف ) الهنداوى، 
، حيث ترتبط بعدم تحقيق الفرد  تدفع أيضًا سلوك األفراد في االتجاه العكسى

 & Robertلى تجنبه إذا استطاع ) لتطلعاته في العمل األمر الذى يؤدى إ
Palliam ,2012 ) 

عتماد على ت البحث تم بناء نموذج مقترح باإلوبناء على ما سبق من مراجعة أدبيا
( ،  2001(، )كاظم، 2010)عبود ،(Sandy et al. ,2016 ) عدة دراسات وهى:

  ((Costa,&McCrea, 1992(، 2002)غزال (،2017(،)زناتى2008بدهللا، )ع
ختالف بين الكتاب والباحثين في تحديد أبعاد المتغيرات البحثية إونظرا لوجود       

، وذلك وفقًا لتوجهاتهم الفكرية ، وألغراض إجراء هذا البحث تم اختيار األبعاد التي 
كانت أكثر شيوعًا في هذه الدراسات وذلك نظرًا ألهميتها في المنظمات. وتتمثل 

: العصابية ، واإلنبساطية ، وعى الضمير ، والقبول ،  أبعاد المتغير المستقل في
واإلنفتاح . بينما تتمثل أبعاد المتغير التابع في االرتباط بالعمل، والمكانة 

مما سبق يمكن أن نجمل الربط بين والبناء اإلجتماعى ، والدافعية .  الوظيفية،
( 1رقم )ل النموذج المتغير المستقل والمتغير التابع في العالقة المفترضة من خال 

 التالى: 
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وفيما يلى جدول مفاهيمى يوضح المفاهيم المختلفة للمتغيرات المستقلة والتابعة  
. 

 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات الدراسة  (2جدول رقم )
 التعريف البعد  

اإلدمان 
 الوظيفى

ناتج عن العمل المفرط حيث يتجاوز العاملون ما هو  اإلدمان الوظيفي هوسلوك
متوقع منهم في األداء الوظيفي وذلك لتلبية المتطلبات التنظيمية دون انتظار أي 

 عائد لذلك ، وشيئًا فشيئًا تصبح عادة ال يستطيعون التخلص منها . 
اإلرتباط 
 بالعمل

عـرف االرتبـاط بالعمــل بأنـه حالـة ذهنيــة تتعلـق بالعمــل كمـا تتسـم بعــدة خصـائص منهــا 
 الحيوية، والتفاني الوظيفي واستيعاب التقنية، والعمل الدائم 

المكانة 
 الوظيفية

تعــرف المكانــة الوظيفيــة بأنهــا الوظيفــة أو المركــز الــذي يســعى العــاملون الوصــول إليــه 
 التنظيمي.من خالل عملهم 

البناء 
 اإلجتماعى 

يشير مفهـوم البنـاء اإلجتمـاعى للمنظمـة بأنـه العالقـات االجتماعيـة الجوهريـة والمنظمـة 
 والمستمرة والتى تنشأ من خالل تواجد األفراد في التنظيم .
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 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى الدراسات السابقة. 
 

 ( يوضح مقاييس الدراسة :3وفيما يلى جدول رقم )
( مقاييس ابعاد متغيرات الدراسة 3جدول رقم )

تحركهـا مثيـرات داخليـة أو خارجيـة فتـؤدي إلـى وجـود من الفرد ذاته قوة نفسية تنبع من  الدافعية
 .هارغبة ملحة في القيام بنشاط معين حتى تتحقق هذه الرغبة ويتم إشباع

أنماط 
 الشخصية

هو ذلك التنظيم المتكامـل مـن الصـفات والخصـائص والتركيبـات العقليـة واالجتماعيـة 
 للفرد وتميزه عن غيره من األفراد تمييزا واضحًا.

 بالنــاس،ويبتعــد عــن االخــتالط  العزلــة،شــخص يحــب يتصــف صــاحب هــذا الــنمط بأنــه  العصابيه
ويفتقـر الثقـة  اليقظـة،وهو يحب التأمل وأحالم  ذاتية،ن عوامل عوأفعاله  هوتصدر أقوال

  بالنفس.
ـــون نشـــطين  معهـــا،يعكـــس هـــذا العامـــل التفضـــيل للمواقـــف االجتماعيـــة والتعامـــل  االنبساطية يكون

 .ويبحثون عن الجماعة
يتصف أصحاب هذا البعد باألمانـة والصـدق والكفـاءة، واإلنجـاز، والقـدرة علـى اإللتـزام،  الضمير

 والتواضع.
تتصــف الشخصــية المقبولــة بدرجــة عاليــة مــن التضــحية، والمحبــة، والتعــاون الجمــاعى،  القبول

 وتحقيق الصداقة .
يتصــف أصــحاب هــذا الــنمط مــن الشخصــية بدرجــة عاليــة مــن التســامح ـ واالبتعــاد عــن  االنفتاح

الغموض، وله عالقات جيدة مع الجميع ، ومحبوب إجتماعيًا ، وله القـدرة علـى تكـوين 
 رة.صداقات كثي

 املؤلف املقياس  أبعاد املتغري
  العصابية

• Costa, & McCrea, 1992. 
• Goldberg,1999.  
• John 1990

 االنبساطية

 وعى الضمير

 القبول
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 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا على الدراسات السابقة 

 
 القسم الثانى : اإلطار التطبيقي للبحث :

 أواًل: مشكلة البحث: 
على مشكلة الدراسة في البحث عن مدى تأثير أنماط الشخصية تتلخص         

التساؤالت ن جابة عإلمن خالل اتوضيح ذلك يمكن و  سلوكيات اإلدمان الوظيفى.
 التالية: 

وسلوكيات اإلدمان  الشخصية أنماط بين إحصائًيا دالةذات   عالقة هل توجد •
 الوظيفى.

، ومجال العمل ، الوظيفية  النوع ، والخبرة ختالفإب هذه العالقة وهل تختلف •
 ومستوى التعليم 

من حيث لنماذج الشخصية وما تسلسل العوامل الخمسة الكبرى المذكورة سلفًا  •
 سلوكيات اإلدمان الوظيفى. في ألهمية النسبية لها في التأثير ا

بالمراكز والوحدات الصحية يختلفون في بعض السمات  ون وهل العامل •
 الشخصية؟ 

 ثانيًا : أهداف البحث: 
  الوظيفى.سلوكيات اإلدمان  فىصية خثير أنماط الشأدراسة ت (1

 االنفتاح

 

 Taris et al. ,2005 • االرتباط بالعمل
• Schaufeli et al. ,2004 
• Schaufeli et al.,2008b 
• Schaufeli et al. ,2009 

 المكانة الوظيفية 

 البناء اإلجتماعى 
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تحديد عدد من أنماط الشخصية ودورها في التأثير على سلوكيات اإلدمان  (2
  .الوظيفى

التعرف على بعض السمات الشخصية لدى العاملين بمديريات الصحة ومدى  (3
 تأثيرها على سلوكيات اإلدمان الوظيفى.

تقديم إطار نظري لتوضيح العالقة بين نمط الشخصية وسلوكيات اإلدمان  (4
  .الوظيفى

 التي تسهم في بناء وتنمية أنماط الشخصية .لتوصيات تقديم ا (5
 

 ثالثًا: فروض البحث: 
يوجد ارتباط معنوى بين متغيرات أنماط الشخصية وسلوكيات اإلدمان  الفرض األول:

 الوظيفى
، وينقسم يوجد تأثير ألنماط الشخصية فى سلوكيات اإلدمان الوظيفى الفرض الثاني:

 هذا الفرض الرئيسي إلى عدة فروض فرعية تتمثل في: 
 فى سلوكيات اإلدمان الوظيفى.العصابية يوجد تأثير للشخصية  (1
 فى سلوكيات اإلدمان الوظيفى.للشخصية اإلنبساطية يوجد تأثير  (2
 فى سلوكيات اإلدمان الوظيفى.لوعى الضمير يوجد تأثير  (3
 ت اإلدمان الوظيفى.فى سلوكياللقبول الشخصى يوجد تأثير  (4
 فى سلوكيات اإلدمان الوظيفى.  لالنفتاح الشخصىيوجد تأثير  (5

تختلف األهمية النسبية ألنماط الشخصية في درجة تأثيرها على  الفرض الثالث:
 سلوكيات اإلدمان الوظيفى.

معنوي بين إدراك العاملين وفقـا لـ )النوع ، ومجال  ختالفإيوجد  الفرض الرابع:
 العمل ، ومستوى التعليم ، ومجال الوظيفة (. 
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 رابعًا: أهمية البحث: 
 يمكن تقسيم أهمية البحث إلى أهمية علمية ، وأهمية تطبيقية من خالل ما يلى : 

 أواًل : األهمية العلمية : 
يستمد البحث أهميته العلمية من الدور الذى يمكن أن يسهم به في إثراء       

الكتابات في مجال إدارة الموارد البشرية ، ويرجع ذلك من خالل تركيز الدراسات 
األجنبية المحدودة التي تناولت موضوع البحث على حد علم الباحث على العربية و 

سلوكيات اإلدمان  فىبعض األبعاد المكونة لنمط الشخصية في درجة تأثيرها 
الوظيفى وهو يمثل أحد نقاط الضعف التي توجه هذه الدراسات ، ولذلك تتمثل أهمية 

أنماط الشخصية ودورها في هذا البحث من خالل تحديد عدد من األبعاد المتعلقة ب
 التأثير على سلوكيات اإلدمان الوظيفى 

 
 

 ثانيًا : األهمية التطبيقية :  
 تتمثل األهمية التطبيقية من خالل ما يلى : 

ــــةول الدراســــة الحاليــــة عــــرض المفــــاهيم اتحــــ (1 بأنمــــاط الشخصــــية المتعلقــــة  الحديث
وهـذا يسـهم  المنظمـات، مستوى  على المعقدةمن المفاهيم  واإلدمان الوظيفى وهي

يضاف إلى الكتابات العربية المتوافرة حاليًا فى هـذا المجـال  بحثيبناء مجال  في
 الحديث نسبيًا سواء فى مجال المراجع أو األبحاث العلمية.

يمكـــن مـــن خاللـــه التعـــرف علـــى المفـــاهيم  )نظريـــًا وتطبيقيـــًا ( طـــاراً إيقـــدم البحـــث  (2
 المتعلقة بكال المفهومين .

قدم البحث مجموعة من النتائج التي يمكن من خاللها تحويل نقاط الضعف إلى ي (3
 مركز قوة للمنظمة .
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إمـــداد المســـئولين بمجموعـــة مـــن التوصـــيات يمكـــن أن تســـهم فـــي حـــل كثيـــر مـــن  (4
 المشكالت التنظيمية، مما يكون له آثار إيجابية في تنفيذ العمل التنظيمي. 

 الدراسة ) المستقل والتابع (.  التعرف على أثر العالقة بين متغيرات (5
 خامسًا أسلوب القياس : 

الخماسي الذي يحتسب أوزان تلك  (Likert) اعتمد الباحث على أسلوب مقياس ليكرت 
 (. درجة واحدة) ويمثل( غير موافق تماماً ) إلى( درجات 5) ويمثل( موافق تماماً ) الفقرات من

 : صدق وثبات أداة الدراسة -1
الهدف من اختبار الصدق هو أن تؤدى األداة إلى الكشف عن الظاهـرة أو السمة التي 
تجرى الدراسة من أجلها، بينما يقصد بثبات أداة الدراسة اختبار أداة جمع البيانات 
والمعلومات للتأكد من درجة االتساق بما تقيسه من متغيرات بدرجة عالية من الدقة 

أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع والحصول على نتائج متطابقة 
نفس المعلومات أو قياس نفس المتغيرات سواء من باحث واحد أو عدة باحثين في 

 Cronbach’s Alphaأوقات وظروف مختلفة، وباستخدام معامل كرونباخ ألفا 

لي لبنود وبالتطبيق على البيانات التي تم الحصول عليها وجد أن معامل االتساق الداخ
( بالنسبة  0,840( بالنسبة لتحليـل الشخصيـة ، )0,930االستمـارة كانت علي الترتيب) 

وهي تدل على ثبات األداة واالعتماد على نتائجها ، ويمكن توضيح  لإلدمان الوظيفي ،
 ذلك في الجدول التالي:

 (4جدول رقم )
 معامالت الصدق والثبات لمتغيرات الدراسة

 : من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل االحصائي  المصدر
 

 مــعـامــل الـصـدق مــعــامــل الـثـبـات عدد العبارات المــتـغـيـرات 
 0,979 0,958 25  تحليل الشخصية 
 0,949 0,900 20 اإلدمان الوظيفي 
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من الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات والصدق مقبولة ، حيث بلغت أقل 
( ، األمر الذي يدل 0,949( بمعامل صدق قدره )0,0,900قيمة لمعامل الثبات )

علي صالحية أداة الدراسة للقياس، والجدول التالي يوضح معامالت الثبات والصدق 
 للمتغيرات الفرعية : 
 الصدق والثبات ألبعاد تحليل الشخصية (  معامالت 5جدول رقم )
 مــعـامــل الـصـدق مــعــامــل الـثـبـات عدد العبارات أبعاد تحليل الشخصية 

 0,958 0,918 5 العصابية
 0,959 0,920 5 االنبساطية 

 0,944 0,892 5 القبول
 0,921 0,849 5 االنفتاح 

 0,958 0,918 5 وعي الضمير
 : من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل االحصائي  المصدر

 
 من الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات والصدق ألبعاد تحليل الشخصية

( ، األمر 0,921( بمعامل صدق قدره )0,849مقبولة ، حيث بلغت أقل قيمة ثبات )
 الذي يدل علي أن جميع األبعاد صالحة للقياس . 

 
 (  معامالت الصدق والثبات ألبعاد اإلدمان الوظيفي 6جدول رقم )

 مــعـامــل الـصـدق مــعــامــل الـثـبـات عدد العبارات أبعاد اإلدمان الوظيفي 
 0,892 0,796 5 االرتباط بالعمل 
 0,942 0,887 5 المكانة الوظيفية 
 0,859 0,738 5 البناء االجتماعي 
 0,911 0,830 5 دافعية االنجاز 

 : من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل االحصائي  المصدر
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من الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات والصدق ألبعاد اإلدمان الوظيفي 
( ، األمر 0,859( بمعامل صدق قدره )0,738مقبولة ، حيث بلغت أقل قيمة ثبات )

 الذي يدل علي أن جميع األبعاد صالحة للقياس . 
 مجتمع وعينة الدراسة :  -1

العاملين بالمستشفيات العامة والمركزية الحكومية يتمثل مجتمع الدراسة في جميع 
مفردة ،  وذلك من واقع  4679التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية ، وقد بلغ عددهم 

سجالت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية الشئون الصحية بمحافظة 
 عشوائي فإن العينة المناسبة لهذا المجتمع تبلغالدقهلية ، وبالرجوع لجداول التوزيع ال

وحدود  %95وذلك عند مستوى ثقة  ( 112، ص 2006اإلمام : ( مفردة ) 355)
  والجدول التالي يوضح مجتمع وعينة الدراسة وذلك كما يلي :  ، %5±خطأ 

 (  مجتمع وعينة الدراسة7جدول رقم )
 الوظيفة        

 المستشفى
 إداريون  معاوني أطباء وظائف طبية

 العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع
 8 105 59 774 42 565 المنصورة العام القديم 
 6 85 50 654 32 422 المنصورة العام الجديد

 6 82 47 620 27 351 اجا المركزي
 6 75 48 639 23 307 ميت غمر المركزي

 26 347 204 2687 124 1645 اإلجمالي 
  2015الدقهلية  مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمديرية الشئون الصحية بمحافظةالمصدر: 

استمارة  255( وذلك بواقع %71,8هذا وقد بلغت نسبة الردود الصحيحة من جانب عينة الدراسة )
 .  صحيحة
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 أساليب تحليل البيانات :  -2
التحليل الوصفية التي تتناسب مع بيانات يعتمد الباحث علي مجموعة من أساليب 

ة كل الدراسة ، باإلضافة إلي مجموعة من األساليب االستداللية التي تتناسب مع طبيع
 حيث تتمثل األساليب اإلحصائية المستخدمة في اآلتي : من بيانات الدراسة والفروض،

: وقد تم  ( Alpha Correlation Coefficient)أسلوب معامل االرتباط ألفا  -أ
استخدامه بغرض التحقق من درجة االعتمـــادية والثبات في المقاييس متعددة 

 Internalالمحتوى، وذلك لقدرتـه على التركيز على التناسق الداخلي 

Consistency  بين البنود أو المتغيرات التي يتكون منها المقياس الخاضع
 لالختبار 

 معامالت االرتباط للتأكد من مدي وجود عالقة بين متغيرات الدراسة .  أسلوب -ب

أسلوب معامالت االنحدار للتأكد من مدي وجود تأثير بين متغيرات الدراسة ،  -ج
وذلك بطريقة االنحدار البسيط التي من خاللها يمكن الوقوف علي مدي وجود 

إلي استخدام طريقة  تأثير بين المتغير المستقل والمتغير التابع ، باإلضافة
( من أجل تحديد أكثر المتغيرات  Stepwiseاالنحدار المتعدد المتدرج )

 المستقلة تأثيرا علي المتغير التابع . 

وذلك الختبار  One-  Way Anovaأسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه  -ح
 مدي وجود اختالف بين آراء عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديموغرافية . 

 :  تبار فروض البحثاخ -خ

يمكن للباحث اختبار فروض الدراسة في ضوء األساليب اإلحصائية 
 المناسبة وذلك كما يلي :

رتباط معنوي بين متغيرات أنماط الشخصية وسلوكيات إيوجد :  الفرض األول
 "  اإلدمان الوظيفي
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 Correlationالباحث أسلوب معامالت االرتباط  إستخدامالختبار هذا الفرض فقد 

Coefficient وذلك لتحديد مدي وجود عالقة بين المتغير المستقل 
 المتمثل في أنماط الشخصية بأبعادها المختلفة وبين المتغير التابع المتمثل في

 سلوكيات اإلدمان الوظيفي بأبعاده المختلفة ، وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي
 :صفوفة العالقات التالية عن م

 (  مصفوفة العالقات بين المتغيرات 8جدول رقم )
وعي  االنفتاح القبول االنبساطية العصابية األبعاد

 الضمير
االرتباط 
 بالعمل

المكانة 
 الوظيفية

البناء 
 االجتماعي

أنماط  الدافعية
 الشخصية

اإلدمان 
 الوظيفي

 **0,518 **0,849 **0,509 **0,481 **0,402 **0,251 **0,978 **0,691 **0,741 **0,471 1,00 العصابية
 **0,398 **0,835 **0,303 **0,257 **0,225 **0,421 **0,506 **0,704 **0,705 1,00 **0,471 االنبساطية

 **0,514 **0,902 **0,381 **0,367 **0,331 **0,494 **0,796 **0,713 1,00 **0,705 **0,741 القبول
 **0,331 **0,879 **0,404 **0,259 **0,238 *0,132 **0,711 1,00 **0,713 **0,704 **0,691 االنفتاح
وعي 
 الضمير

0,978** 0,506** 0,796** 0,711** 1,00 0,322** 0,381** 0,462** 0,483** 0,869** 0,521** 

االرتباط 
 بالعمل

0,251** 0,421** 0,494** 0,132* 0,322** 1,00 0,529** 0,371** 0,360** 0,379** 0,758** 

المكانة 
 الوظيفية

0,402** 0,225** 0,331** 0,238** 0,381** 0,529** 1,00 0,584** 0,544** 0,353** 0,848** 

البناء 
 االجتماعي

0,481** 0,257** 0,367** 0,259** 0,462** 0,371** 0,584** 1,00 0,444** 0,407** 0,721** 

 **0,771 **0,468 1,00 **0,444 **0,544 **0,360 **0,483 **0,404 **0,381 **0,303 **0,509 الدافعية 
أنماط 

 الشخصية
0,849** 0,835** 0,902** 0,879** 0,869** 0,379** 0,353** 0,407** 0,468** 1,00 0,518** 

اإلدمان 
 الوظيفي

0,518** 0,398** 0,514** 0,331** 0,521** 0,758** 0,848** 0,721** 0,771** 0,518** 1,00 

 تائج التحليل اإلحصائي  المصدر : ن
    %5* معنوي عند مستوي معنوية                      %1** معنوي عند مستوي معنوية     
 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي : 
وجود عالقة معنوية بين أبعاد أنماط الشخصية وبعضها البعض وذلك عند  -1

 .   α =1%مستوى معنوية 
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وجود عالقة معنوية بين أبعاد سلوكيات اإلدمان الوظيفي وبعضها البعض وذلك   -2
 . α =1%عند مستوى معنوية  

وجود عالقة معنوية بين أبعاد أنماط الشخصية وبين أبعاد سلوكيات اإلدمان  -3
، فيما عدا العالقة بين االرتباط   α =1%الوظيفي وذلك عند مستوى معنوية 

 α =5%معنوية عند مستوى معنوية  بالعمل واالنفتاح كانت

الجدول التالي يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المتغير المستقل المتمثل في  -4
أنماط الشخصية وبين سلوكيات اإلدمان الوظيفي كمتغير تابع ، وذلك لتحديد 
الُبعد صاحب أقوى معامالت ارتباط وكذلك البعد صاحب أقل معامالت ارتباط 

 بع ، وذلك كما يلي : مع المتغير التا

(  العالقة بين أبعاد أنماط الشخصية وسلوكيات اإلدمان 9جدول رقم )
 الوظيفي 

 معامالت االرتباط 
 ألبعاد أنماط الشخصية 

 المعنوية .Sig معامل االرتباط

 معنوي  0.000 **0,518 العصابية
 معنوي  0.000 **0,398 االنبساطية

 معنوي  0.000 **0,331 القبول

 معنوي  0.000 **0,521 االنفتاح

 معنوي  0.000 **0,758 وعي الضمير

 معنوي  0.000 **0,518 أنماط الشخصية ككل 

    %1** معنوي عند مستوي معنوية           المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
وجود عالقة ارتباط بين أبعاد أنماط الشخصية وبين سلوكيات  يتضح مما سبق

، كما يتضح أن أكبر   α =1%اإلدمان الوظيفي وذلك عند مستوى معنوية قدره 
معامل ارتباط كان بين ُبعد وعي الضمير وبين سلوكيات اإلدمان الوظيفي بمعامل 

د القبول وسلوكيات ( ، بينما كان أقل معامل ارتباط بين ُبع0,758ارتباط قدره )ر=
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( ، كما بلغ معامل االرتباط 0,331اإلدمان الوظيفي حيث بلغ معامل االرتباط )ر=
 ( .  0,518العام ألنماط الشخصية وبين سلوكيات اإلدمان الوظيفي )ر=

يتضح وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين أنماط الشخصية  وفي ضوء ما سبق
األمر الذي يعني قبول الفرض البديل الذي ينص وبين سلوكيات اإلدمان الوظيفي ، 

يوجد ارتباط معنوي بين متغيرات بين أنماط الشخصية وسلوكيات اإلدمان على أنه " 
 ". الوظيفي

: يوجد تأثير ألنماط الشخصية على سلوكيات اإلدمان الوظيفي،  الفرض الثاني
 الرئيسي إلى عدة فروض فرعية تتمثل في :  وينقسم هذا الفرض

 : يوجد تأثير للشخصية للعصابية على سلوكيات اإلدمان الوظيفي. 2/1

 : يوجد تأثير للشخصية االنبساطية على سلوكيات اإلدمان الوظيفي. 2/2

 ير لوعى الضمير على سلوكيات اإلدمان الوظيفي.: يوجد تأث 2/3

 : يوجد تأثير للقبول الشخصي على سلوكيات اإلدمان الوظيفي 2/4

 : يوجد تأثير لالنفتاح الشخصي على سلوكيات اإلدمان الوظيفي 2/5

الباحث أسلوب تحليل االنحدار  هذا الفرض فقد إستخدام الختبار 
Regression Analysis  وذلك لتحديد مدي تأثير المتغير المستقل المتمثل في

أنماط الشخصية بأبعاده المختلفة علي المتغير التابع المتمثل في سلوكيات اإلدمان 
الوظيفي بأبعاده المختلفة ، وذلك باستخدام طريقة االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد 

 ي : على النحو التال المتدرج ، ويمكن للباحث توضيح ذلك
 :  ستخدام االنحدار البسيطإ ▪

يمكن استخدام أسلوب االنحدار البسيط من أجل التعرف على تأثير  
 المتغير المستقل على المتغير التابع ، وذلك على النحو التالي : 
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يوجد تأثير ألنماط الشخصية على سلوكيات اإلدمان اختبار الفرض الرئيسي :   -أ
 أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض عن الجدول التالي :  .   الوظيفي

 (  اختبار الفرض الرئيسي 10جدول رقم )
 

 النموذج
مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

معامل  المعنوية 
 االرتباط

معامل 
 التفسير

 0,268 0,518 0,000 92,763 20,442 1 20,442 االنحدار 
 0,220 253 55,752 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 

 :  يتضح من الجدول السابق ما يلي
( وذلك عند 92,763ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بلغت قيمة ) ف =  -1

 .    α =5%مستوي معنوية 

وهذا يعني أن أنماط الشخصية تفسر   0,268(  R2بلغ معامل التفسير )  -2
من التغير الذي يحدث في سلوكيات اإلدمان الوظيفي والباقي  26,8%

 ( يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج .   73,2%)

وجود تأثير معنوي بين أنماط الشخصية وسلوكيات اإلدمان الوظيفي جاءت  -3
جع الباحث ذلك إلي وجود ، وير  %5قيمة المعنوية أقل من مستوي المعنوية 

 ( . %51,8عالقة ارتباط معنوية بينهما قدرها )

الذي ينص علي  في ضوء ذلك يتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل -4
" يوجد تأثير ألنماط الشخصية على سلوكيات اإلدمان الوظيفي ، ويمكن 

 صياغة معادلة نموذج االنحدار بين المتغيرين كما يلي :  

Y=a+ β X+E 
+0,040 Y=2,488+ 0,389X    
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هي  Xهي المتغير التابع المتمثل في سلوكيات اإلدمان الوظيفي  ،  Y حيث إن
هي  Eهي ثابت المعادلة  ،  a،  المتغير المستقل المتمثل في أنماط الشخصية 

 الخطأ العشوائي لمعادلة االنحدار .
رعية للدراسة : يمكن للباحث اختبار الفروض الف اختبار الفروض الفرعية -ب

 باستخدام طريقة االنحدار البسيط ، وذلك على النحو التالي : 
: يوجد تأثير للشخصية للعصابية على سلوكيات اإلدمان  الفرض الفرعي األول

 أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض عن الجدول التالي :   الوظيفي.
 (  اختبار الفرض الفرعي األول11جدول رقم )

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

معامل  المعنوية 
 االرتباط

معامل 
 التفسير

 0,268 0,518 0,000 92,813 20,450 1 20,450 االنحدار 
 0,220 253 55,744 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
 :  يتضح من الجدول السابق ما يلي

( وذلك عند 92,813ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بلغت قيمة ) ف =  -1
 .     α =5%مستوي معنوية 

(   26,8( للمتغير المستقل " الشخصية العصابية ) R2بلغ معامل التفسير )  -2
من التغير الذي يحدث في  %26,8وهذا يعني أن الشخصية العصابية تفسر 

( يرجع إلي عوامل لم تدخل في %73,2سلوكيات اإلدمان الوظيفي والباقي )
 النموذج . 

وجود تأثير معنوي بين الشخصية العصابية وسلوكيات اإلدمان الوظيفي حيث  -3
 = αاءت قيمة المعنوية أقل من المستوى المستخدم في الدراسة الحالية وهو ج
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، ويرجع الباحث ذلك إلي وجود عالقة ارتباط معنوية بينهما قدرها )ر=  5%
0,518 . ) 

في ضوء ذلك يتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل للفرض الفرعي  -4
ية على سلوكيات األول  الذي ينص علي " يوجد تأثير للشخصية للعصاب

 اإلدمان الوظيفي. 

يوجد تأثير للشخصية االنبساطية على سلوكيات اإلدمان :  الفرض الفرعي الثاني
 الوظيفي.

 أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض عن الجدول التالي : 
 (  اختبار الفرض الفرعي الثاني12جدول رقم )

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

معامل  المعنوية 
 االرتباط

معامل 
 التفسير

 0,158 0,398 0,000 47,647 12,075 1 12,075 االنحدار 
 0,253 253 64,119 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
 :  يتضح من الجدول السابق ما يلي

( وذلك 47,647ثبوت معنوية نموذج االنحدار  ، حيث بلغت قيمة ) ف =  -1
 .      α =5%عند مستوي معنوية 

( للمتغير المستقل " الشخصية االنبساطية  R2بلغ معامل التفسير )  -2
من التغير  %15,8(   وهذا يعني أن الشخصية االنبساطية تفسر 0,158)

( يرجع إلي %84,2الباقي )الذي يحدث في سلوكيات اإلدمان الوظيفي و 
 عوامل لم تدخل في النموذج . 

وجود تأثير معنوي بين الشخصية االنبساطية وسلوكيات اإلدمان الوظيفي  -3
حيث جاءت قيمة المعنوية أقل من المستوى المستخدم في الدراسة الحالية وهو 
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α = 5%  ويرجع الباحث ذلك إلي وجود عالقة ارتباط معنوية بينهما قدرها ،
 ( . 0,398ر= )

في ضوء ذلك يتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل للفرض الفرعي  -4
الثاني  الذي ينص علي " يوجد تأثير للشخصية االنبساطية على سلوكيات 

 اإلدمان الوظيفي. 

: يوجد تأثير لوعى الضمير على سلوكيات اإلدمان  الفرض الفرعي الثالث
 أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض عن الجدول التالي :  .الوظيفي

 (  اختبار الفرض الفرعي الثالث13جدول رقم )
 

 النموذج
مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

معامل  المعنوية 
 االرتباط

معامل 
 التفسير

 0,275 0,524 0,000 95,979 20,955 1 20,955 االنحدار 
 0,218 253 55,238 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
 :  يتضح من الجدول السابق ما يلي

( وذلك 95,979ثبوت معنوية نموذج االنحدار  ، حيث بلغت قيمة ) ف =  -1
 .      α =5%عند مستوي معنوية 

(   0,275( للمتغير المستقل " وعي الضمير " ) 2Rبلغ معامل التفسير )  -2
من التغير الذي يحدث في  %27,5وهذا يعني أن وعي الضمير يفسر 

يرجع إلي عوامل لم تدخل في  (%72,5سلوكيات اإلدمان الوظيفي والباقي )
 النموذج . 

وجود تأثير معنوي بين وعي الضمير وسلوكيات اإلدمان الوظيفي حيث جاءت  -3
،  α = 5%قيمة المعنوية أقل من المستوى المستخدم في الدراسة الحالية وهو 
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عنوية بينهما قدرها )ر= ويرجع الباحث ذلك إلي وجود عالقة ارتباط م
52,4% ) 

في ضوء ذلك يتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل للفرض الفرعي  -4
الذي ينص علي" يوجد تأثير لوعى الضميرعلى سلوكيات اإلدمان  الثالث

 . الوظيفي
: يوجد تأثير للقبول الشخصي على سلوكيات اإلدمان  الفرض الفرعي الرابع

 .الوظيفي
 تحليل اإلحصائي لهذا الفرض عن الجدول التالي : أسفرت نتائج ال

 (  اختبار الفرض الفرعي الرابع14جدول رقم )
 

 النموذج
مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

معامل  المعنوية 
 االرتباط

معامل 
 التفسير

 0,264 0,514 0,000 90,635 20,096 1 20,096 االنحدار 
 0,222 253 56,098 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
 :  يتضح من الجدول السابق ما يلي

( وذلك 90,635ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بلغت قيمة ) ف =  -1
 .      α =5%عند مستوي معنوية 

(   0,275( للمتغير المستقل " القبول الشخصي " ) 2Rبلغ معامل التفسير )  -2
من التغير الذي يحدث في  %26,4وهذا يعني أن القبول الشخصي يفسر 

( يرجع إلي عوامل لم تدخل في %73,6سلوكيات اإلدمان الوظيفي والباقي )
 النموذج . 

وجود تأثير معنوي بين القبول الشخصي وسلوكيات اإلدمان الوظيفي حيث  -3
 αجاءت قيمة المعنوية أقل من المستوى المستخدم في الدراسة الحالية وهو 
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، ويرجع الباحث ذلك إلي وجود عالقة ارتباط معنوية بينهما قدرها  5%= 
 ( . %51,4)ر= 

ضوء ذلك يتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل للفرض  في -4
الذي ينص علي " يوجد تأثير للقبول الشخصي على   الفرعي الرابع

 . سلوكيات اإلدمان الوظيفي

: يوجد تأثير لالنفتاح الشخصي على سلوكيات اإلدمان  الفرض الفرعي الخامس
 . الوظيفي

 أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض عن الجدول التالي :  
 (  اختبار الفرض الفرعي الخامس15جدول رقم )

 
 النموذج

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

معامل  المعنوية 
 االرتباط

معامل 
 التفسير

 0,110 0,331 0,000 31,224 8,371 1 8,371 االنحدار 
 0,268 253 67,823 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي
 :  يتضح من الجدول السابق ما يلي

( وذلك 31,224ثبوت معنوية نموذج االنحدار  ، حيث بلغت قيمة ) ف =  -1
 .      α =5%عند مستوي معنوية 

(   0,331( للمتغير المستقل " االنفتاح الشخصي " ) R2بلغ معامل التفسير )  -2
من التغير الذي يحدث في  %11وهذا يعني أن االنفتاح الشخصي يفسر 

( يرجع إلي عوامل لم تدخل في %89سلوكيات اإلدمان الوظيفي والباقي )
 النموذج . 

وجود تأثير معنوي بين االنفتاح الشخصي وسلوكيات اإلدمان الوظيفي حيث  -3
 = αقيمة المعنوية أقل من المستوى المستخدم في الدراسة الحالية وهو جاءت 
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، ويرجع الباحث ذلك إلي وجود عالقة ارتباط معنوية بينهما قدرها )ر=  5%
51,4% . ) 

في ضوء ذلك يتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل للفرض الفرعي  -4
لى سلوكيات الخامس  الذي ينص علي " يوجد تأثير لالنفتاح الشخصي ع

 اإلدمان الوظيفي " 
 

 :  استخدام االنحدار المتعدد المتدرج ▪
 Stepwiseيمكن للباحث استخدام االنحدار المتعدد المتدرج أو ما يعرف بطريقة 

وذلك للوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا على سلوكيات اإلدمان الوظيفي ، 
 عن الجدول التالي :  وقد أسفرت النتائج االحصائية لهذه الطريقة

 (  استخدام االنحدار المتعدد المتدرج16جدول رقم )
 

 النموذج
مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف 

المتغير األكثر  المعنوية 
 أهمية

 وعي الضمير 0,000 95,979 20,955 1 20,955 االنحدار 
 0,218 253 55,248 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 
 القبول 0,000 54,078 11,441 2 22,881 االنحدار 
 0,212 252 53,313 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 
 االنفتاح 0,000 38,488 8,002 3 24,007 االنحدار 
 0,208 251 52,187 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 
 االنبساطية 0,000 32,000 6,450 4 25,801 االنحدار 
 0,202 250 50,393 البواقي 
 254 76,194 اإلجمالي 
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 يتضح من الجدو السابق ما يلي : 
معنوية نموذج االنحدار ألبعاد األكثر تأثيرا على سلوكيات اإلدمان الوظيفي  -1

 .  %5وذلك عند مستوى معنوية 
وهذا يعني أن وعي  0,272 ( R2لوعي الضمير ) بلغ معامل التفسير  -2

الضمير يفسر التغيرات التي تحدث في سلوكيات اإلدمان الوظيفي بنسبة قدرها 
 والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج .   27,2%

وهذا يعني أن القبول  0,023  ( R2)  للقبول الشخصيبلغ معامل التفسير  -3
ان الوظيفي بنسبة الشخصي يفسر التغيرات التي تحدث في سلوكيات اإلدم

  0والباقي يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج  %2قدرها 
وهذا يعني أن االنفتاح يفسر  0,012 ( R2)  لالنفتاحبلغ معامل التفسير  -4

والباقي  %1التغيرات التي تحدث في سلوكيات اإلدمان الوظيفي بنسبة قدرها 
  0 يرجع لعوامل لم تدخل في النموذج

بلغ معامل التفسير العام لألبعاد األربعة األكثر تأثيرا على سلوكيات اإلدمان  -5
الوظيفي والمتمثلة في اآلتي على الترتيب حسب األهمية ) وعي الضمير ، 

( وهذا يعني أن  0,328) ( R2) القبول الشخصي ، االنفتاح ، االنبساطية (  
تحدث في سلوكيات  من التغيرات التي %32,8هذه العوامل مجتمعة تفسر 

اإلدمان الوظيفي ، وفي ضوء ذلك يمكن للباحث صياغة معادلة االنحدار 
 المتعدد لهذه المتغيرات وذلك على النحو التالي : 

+ E 4X 4β+ + 3X 3β+ 2X 2β+ 1X 1βY=a+  

 X1  ،X2هي المتغير التابع المتمثل في سلوكيات اإلدمان الوظيفي ،  Yحيث إن 
 ،X3  ،X4  ، هي المتغيرات المستقلة األكثر تأثيرا والمتمثلة في) وعي الضمير

هي   β1  ،β2   ، β3 ،β4القبول الشخصي ، االنفتاح ، االنبساطية ( ، 
 دلة نجد ما يلي :معامالت انحدار المتغيرات المستقلة ، وبالتعويض في المعا
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+  4X 0,109+ + 3X 0,209+ 2X 0,114+ 1X 0,384Y=2,453+ 

0,198 

وجد أن حيث  (Sandy et al. ,2016 ) هذه النتيجةبعض من ويتفق على      
يتصف أصحابها بأنهم منظمون جدا ، ويتحملون المسئولية الشخصية ذات الضمير 

، كما أشار إلى أن أكثر العوامل تأثيرًا في اإلدمان الوظيفى هي للنماذج التي 
كما يعمل  ،يتصف أصحابها بوعى الضمير واالنفتاح على الذات واألخرين 

نقطاع إ ساعات طويلة ومتزايدة دون  ميول لإلدمان الوظيفيالذين لديهم ون الموظف
في  لديهم مستويات عالية من التركيز أكثر من زمالئهمجاد، كما أن يعملون بشكل و 

  .( (Lanzo et.,2016 العمل

الفرض الثالث : تختلف االهمية النسبية ألنماط الشخصية في تأثيرها على 
 سلوكيات اإلدمان الوظيفي

الختبار هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب اختبار )ت( ، وذلك للوقوف علي 
األهمية النسبية ألبعاد أنماط الشخصية في ضوء األوساط الحسابية للمتغيرات محل 

 الدراسة ، وكانت النتيجة كما في الجدول التالي : 
 (  نتائج اختبار ت 17جدول رقم )

ط الوس العينة األبـــــعـــــاد
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

درجات  قيمة ت الرتتيب 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

الشخصية 
 العصابية 

255 4,12 1,249 5 52,630 254 0,000 

الشخصية 
 االنبساطية 

255 4,47 0,875 4 81,639 254 0,000 

 0,000 254 108,329 2 0,679 4,61 255 القبول الشخصي 

 0,000 254 88,750 3 0,816 4,53 255 االنفتاح

 0,000 254 113,675 1 0,469 4,62 255 وعي الضمير 

 :  يتضح مما سبق ما يلي
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معنوية أبعاد أنماط الشخصية ، حيث جاءت قيمة المعنوية للمتغيرات األربعة  -1
 .  %5( وهي قيمة أقل من مستوي المعنوية 0,000)

وفقا لألهمية النسبية لدي أفراد عينة  الترتيب األولوعي الضمير في  جاء -2
 ( . 0,649( وانحراف معياري ) 4,62الدراسة وذلك بوسط حسابي قدره )

لألهمية النسبية القبول الشخصي بوسط حسابي قدره  رتيب الثانيالتجاء في  -3
 ( . 0,679( وانحراف معياري ) 4,61)

لألهمية النسبية الشخصية المنفتحة بوسط حسابي قدره  الترتيب الثالثفي  -4
 ( . 0,816( وانحراف معياري )4,53)

( 4,47في الترتيب الرابع القبول الشخصية االنبساطية بوسط حسابي قدره ) -5
 ( .  0,875وانحراف معياري )

(،  1,25( وانحراف معياري)4,12وأخيرا الشخصية العصابية بوسط حسابي ) -6
 ويمكن للباحث توضيح األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة في الشكل التالي :

 
، وهذا يدل أن الشخصية ر يحتل المرتبة األولى مما سبق يتضح أن وعى الضمي

ذات الضمير لما لها من خصائص فريدة تميزها عن غيرها من الشخصيات منها 
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اإلنضباط الوظيفى ، واإلخالص في العمل ، وغير ذلك من الصفات ويتفق على 
 . (Taris et al. 2010)( ،  Kubota et al., 2012هذه النتيجة : ) 
الذين لديهم ميول ثانى الشخصية ذات القبول هذا يدل أن العاملين وإحتل المركز ال

،  ، ويشعرون بالذنب في حالة عدم عملهم لإلدمان الوظيفي سعداء في وظائفهم
(. كما توصل إلى نفس Schaufeli et al.,2008b)ويتفق على هذه النتيجة أيضًا 

( حيث رأى أن الموظفون الذين لديهم ميول (Van Beek et al.,2012النتيجة 
لإلدمان الوظيفي لديهم شعور باالرتباط الحيوي بأعمالهم، كما يصفون أعمالهم بأنها 

تحتل لكن وجد أن الشخصية العصابية شيقة، وممتعة، وُمرضية إلى حد كبير. 
أنه يتميز أصحابها بأنه  (Sandy et al. ,2016 )توصل المركز األخير حيث 

وتصدر أقواله وأفعاله عن  ،ويبتعد عن االختالط بالناس  ،يحب العزلة  شخص
 على عملية اإلدمان الوظيفى .ولذلك لم يكن له تأثير يذكر ،  عوامل ذاتية

 

تختلف االهمية الذي ينص علي " الفرض و يمكن قبول  في ضوء ما سبق -7
 . الوظيفيالنسبية ألنماط الشخصية في تأثيرها على سلوكيات اإلدمان 

ختالف معنوي بين إدراك العاملين ألبعاد أنماط الشخصية  إيوجد :  الفرض الرابع
الختبار هذا مجال العمل ، مستوى التعليم مجال الوظيفة (.  وفقـا لـ )النوع ،

 One –Way Anovaالفرض قام الباحث باستخدام تحليل التباين أحادي االتجاه 

 المتغير في االختالف لمدى طبقاً  التابع تغيرالم في وذلك لقياس مدي االختالف

      أثره وقد أسفرت النتائج عن الجدول التالي :   قياس المراد المستقل
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 (18جدول رقم )

 مدي االختالف بين إدراك العمالء ألبعاد أنماط الشخصية وفقا لمتغير النوع  
أنماط  م

 الشخصية 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  ف
 الداللة

 0,000 19,704 7,737 1 7,737 بين المجموعات العصابية 1
 0,393 253 99,340 داخل المجموعات

 254 107,077 اإلجمالي
 0,025 5,054 7,765 1 7,765 بين المجموعات االنبساطية  2

 1,536 253 388,705 داخل المجموعات
 254 396,471 اإلجمالي

 0,000 15,622 11,319 1 11,319 بين المجموعات القبول 3
 0,725 253 183,315 داخل المجموعات

 254 194,634 اإلجمالي
 0,000 28,806 17,280 1 17,280 بين المجموعات االنفتاح 4

 0,600 253 151,773 داخل المجموعات
 254 169,053 اإلجمالي

وعي  5
 الضمير

 0,000 17,058 7,399 1 7,399 بين المجموعات
 0,434 253 109,748 داخل المجموعات

 254 117,147 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق وجود اختالفات معنوية بين إدراك العاملين ألبعاد أنماط 
( 0,000الشخصية وفقا لمتغير النوع ، حيث بلغت قيمة المعنوية ألبعاد الشخصية )

   %5وهي قيمة أقل من مستوي المعنوية 
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 (19جدول رقم )
 ا لمتغير مجال العمل  مدي االختالف بين إدراك العمالء ألبعاد أنماط الشخصية وفق

أمناط  م
 الشخصية 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوي  ف
 الداللة

 0,076 2,602 1,083 2 2,167 بني اجملموعات العصابية 1
 0,416 252 104,910  داخل اجملموعات

 254 107,077  اإلمجالي
 0,000 18,530 25,415 2 50,831 اجملموعاتبني  االنبساطية  2

 1,372 252 345,640  داخل اجملموعات
 254 396,471  اإلمجالي

 0,004 5,732 4,235 2 8,470 بني اجملموعات القبول 3

 0,739 252 186,165  داخل اجملموعات
 254 194,634  اإلمجالي

 0,000 21,998 12,564 2 25,127 اجملموعاتبني  االنفتاح 4

 0,571 252 143,926  داخل اجملموعات
 254 169,053  اإلمجالي

وعي  5
 الضمير

 0,181 1,721 0,789 2 1,578 بني اجملموعات

 0,459 252 115,569  داخل اجملموعات
 254 117,147  اإلمجالي

يتضح من الجدول السابق وجود اختالفات معنوية بين إدراك العاملين ألبعاد أنماط    
الشخصية وفقا لمتغير االنبساطية ، القبول، االنفتاح ، حيث بلغت قيمة المعنوية 

، بينما ال يوجد اختالف حول أبعاد  %5( وهي قيمة أقل من مستوي المعنوية 0,000)
 عمل فيما بتعلق بالشخصية العصابية ووعي الضمير . أنماط الشخصية وفقا لمتغير ال
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 (20جدول رقم )
مدي االختالف بين إدراك العمالء ألبعاد أنماط الشخصية وفقا لمتغير مستوى 

 التعليم  
أمناط  م

 الشخصية 
جمموع  مصدر التباين

 املربعات
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوي  ف
 الداللة

 0,001 5,749 2,295 3 6,885 اجملموعاتبني  العصابية 1
 0,399 251 100,192  داخل اجملموعات

 254 107,077  اإلمجالي
 0,000 37,380 40,811 3 122,433 بني اجملموعات االنبساطية  2

 10,092 251 274,037  داخل اجملموعات
 254 396,471  اإلمجالي

 0,003 4,855 3,558 3 10,675 اجملموعاتبني  القبول 3

 0,733 251 183,960  داخل اجملموعات
 254 194,634  اإلمجالي

 0,000 46,272 20,067 3 60,201 بني اجملموعات االنفتاح 4

 0,434 251 108,852  داخل اجملموعات
 254 169,053  اإلمجالي

وعي  5
 الضمير

 0,003 4,802 2,120 3 6,359 اجملموعاتبني 

 0,441 251 110,789  داخل اجملموعات
 254 117,147  اإلمجالي

يتضح من الجدول السابق وجود اختالفات معنوية بين إدراك العاملين ألبعاد     
أنماط الشخصية وفقا لمتغير مستوى التعليم ، حيث بلغت قيمة المعنوية ألنماط 

 .  %5( وهي قيمة أقل من مستوي المعنوية 0,000الشخصية )
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يخلص الباحث إلى رفض الفرض الصفري وقبول الفرض  في ضوء ما سبق      
يوجد اختالف معنوي بين إدراك العاملين ألبعاد أنماط البديل الذي ينص على 

 الشخصية  وفقـا لـ )النوع ، مجال العمل ، مستوى التعليم مجال الوظيفة (. 
 سادسًا : النتائج :  

توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد تأثير معنوى ألبعاد الدراسة المقترحة على 
سلوكيات اإلدمان الوظيفى ، وكانت أكثر األبعاد تأثيرًا هي وعى الضمير ، 
والشخصية ذات القبول ، اإلنفتاحية ) الشخصية المنفتحة ( على اآلخرين ، ونمط 

ثير هام للشخصية للشخصية الشخصية اإلنبساطية ، بينما لم يكن هناك تأ
 العصابية على سلوكيات اإلدمان الوظيفى . ويمكن تفصيلها في البنود التالىة : 

على سلوكيات اإلدمان الوظيفى ، كما جاء  وعى الضميروجود تأثير معنوي ل .1
وفقا للمتغيرات األكثر تأثيرًا على سلوكيات اإلدمان الوظيفى  الترتيب األولفي 

وهذا يفسر نسبة عالية من التغيرات التي تحدث  0,272 ( 2R) ، حيث بلغت 
أنه كلما زاد الفرد في إرتباطه  كما يؤكد الباحثفي سلوكيات اإلدمان الوظيفى، 

بالضمير فهو يعمل تحت منظومة نفسية مستقرة بشخصيته نتيجة الظروف 
السابق ذكرها في اإلطار النظرى منها الظروف البيئية والثقافية ، وكذلك 

لتنظيمية ، وشيئا فشيئا تصبح عادة ال يستطيع التخلص منها مما يؤدى إلى ا
 إدمان الفرد للعمل . 

سلوكيات اإلدمان الوظيفى ،  على للشخصية ذات القبولوجود تأثير معنوي  .2
وفقا للمتغيرات 0,023 ( 2R) ، حيث بلغت  الترتيب الثانىكما جاء فى 
ذلك إلى أن القبول الشخصى للفرد في بيئة العمل  ويرجع الباحثاألكثر تأثيرا. 

ينبع من محبة اآلخرين لهذا النمط من الشخصية ، كذلك يكون هذا إنطباع 
ثابت يصعب تغييره لدى األفراد نتيجة المواقف السابقة ، وخالصة ذلك تتصف 
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رين لهم وحبهم لآلخرين ، وهذا يزيد من الشخصية ذات القبول بحب األخ
 إرتباطهم بالعمل أكثر من غيرهم مما يؤثر على درجة إدمانهم الوظيفى . 

على سلوكيات اإلدمان الوظيفى، للشخصية المنفتحة وجود تأثير معنوي بين  .3
وفقا  الترتيب الثالثكما حظي المتغير الخاص بالشخصية المنفتحة على 

رًا للتغيرات التي تحدث في سلوكيات اإلدمان الوظيفى ، للمتغيرات األكثر تأثي
ويرجع الباحث ذلك إلى أن إنفتاح نمط الشخصية المنفتحة على اآلخرين يكون 
نابع من تأثيرات مركبة في الفرد ذاته نتيجة الظروف التنظيمية فيرتبط بالفرد 

خصية بالعمل ، ويحاول كذلك بربط األفراد به حيث أثبتت الدراسات أن الش
المنفتحة يتصف أصحابها بعقلية متميزة في األداء الوظيفى ، وكذلك 
اإلجتماعى ، ويتصف أصحابها بعالقات تنظيمية متميزة ، وحب اآلخرين مما 

 يخلق مناخ تنظيمة داعم لإلدمان الوظيفى .
على سلوكيات اإلدمان الوظيفى . كما  الشخصية اإلنبساطيةوجود تأثير لنمط  .4

وفقا  الترتيب الرابعدراسة أن نمط الشخصية اإلنبساطية جاء في تبين نتائج ال
للمتغيرات األكثر تأثيرًا على سلوكيات اإلدمان الوظيفى مما يرجح أن يكون 
لهذا النمط من الشخصية درجة عالية أيضًا من الميول الوظيفية ، حيث يمثل 

منظمة التي لهم العمل مصدر سعادة ، ولهذا فهم يؤكدون على تحقيق أهداف ال
 تمثل لهم مصدر سعادة. 

، حيث لم المرتبة األخيرة في الترتيب البحثى في  الشخصية العصابيةجاءت  .5
ذلك  ويرجع الباحثيكن هناك تأثير يذكر على سلوكيات اإلدمان الوظيفى ، 

إلى تركيبته هذا الفرد النفسية والعقلية فهو بالطبع ال يجب العمل ويتجنب القيام 
يحاول االبتعاد عن اآلخرين وال يثق بهم أبدا ، كذلك يرى أن به ، وكذلك 

الوقت يذهب في العمل بال فائدة تذكر، فالعمل يمثل مصدر رزق ، ولهذا 
 يجب العمل باقل مجهود ممكن . 
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يمكن للباحث تلخيص هذه النتيجة شاملة األهداف والفروق والترتيب       
 لألهمية النسبية وفقا لما يلى : 

 ( ملخص لنتائج إختبارات الفروض واألهداف21قم )جدول ر 
نتيجة  فروض الدراسة أهداف الدراسة م

 الفرض
األبعاد 

 المقترحة 
 الترتيب

ثير أنماط أدراسة ت 1
 فىصية خالش

إلدمان اسلوكيات 
  الوظيفى.

 

يوجد ارتباط  الفرض األول:
بين متغيرات أنماط  معنوى 

الشخصية وسلوكيات اإلدمان 
 الوظيفى . 

 قبول 
 الفرض 

 
 العصابية

 
5 

تحديد عدد من أنماط  2
الشخصية ودورها في 
التأثير على سلوكيات 

 اإلدمان الوظيفى . 

يوجد تأثير  الفرض الثاني:
ألنماط الشخصية فى 

، سلوكيات اإلدمان الوظيفى
وينقسم هذا الفرض الرئيسي 

إلى عدة فروض فرعية  شاملة 
 أبعاد الدراسة المقترحة 

 قبول 
 الفرض 

 
 اإلنبساطية 

 
4 

توضيح األهمية  3
النسبية ألبعاد نمط 

الشخصية في تأثيرها 
على مخرجات 

سلوكيات اإلدمان 
 الوظيفى . 

تختلف الفرض الثالث: 
األهمية النسبية ألنماط 

الشخصية في درجة تأثيرها 
على سلوكيات اإلدمان 

 الوظيفى.

 قبول 
 الفرض 

 
وعى 
 الضمير

 
1 

 درجة اإلختالف 4
المعنوي بين إدراك 

العاملين وفقـا لـ)النوع 

يوجد  الفرض الرابع:
اختالف معنوي بين إدراك 

العاملين وفقـا لـ)النوع ، ومجال 

 قبول 
 الفرض

 
 القبول 
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، ومجال العمل ، 
ومستوى التعليم ، 

 ومجال الوظيفة (. 

العمل ، ومستوى التعليم، 
 ومجال الوظيفة (. 

 3 اإلنفتاح

 المصدر : إعداد الباحث إستنادًا على نتائج البحث     
 

 سابعَا : توصيات الدراسة : 
 توصيات متعلقة بأبعاد الدراسة إلدارة المستشفيات محل الدراسة :  (1
في درجة  بالشخصية العصابيةتوصلت نتائج الدراسة للبعد األول والمتعلق  •

تأثيرها على اإلدمان الوظيفى بأنه إحتل المركز األخير وأنه لم يكن هناك تأثير 
على درجة اإلدمان الوظيفى، حيث يتصف الفرد الذى يتصف سلوكه بالشخصية 
العصابية بأنه يحب العزلة ، ويبتعد عن االختالط بالناس ، وتصدر أقواله 

لمزاجية المتغيرة دائما ، كذلك يحب وأفعاله عن عوامل ذاتية متعلقة بحالته ا
التأمل وأحالم اليقظة ، ويفتقر الثقة بالنفس ومتشائم ، ومتوتر ، ودائم الخوف ، 

المستشفيات بضرورة التاثير على هذه  لذلك يوصى الباحث إدارةوكثير الهموم . 
على التركيز زيادة الدافعية والتحفيز لهؤالء األفراد ، والعمل السلوكيات من خالل 

التنظيمية  كيفية ارتباط هذه األفراد بالعمل والتركيز لهم على كيفية تحقيق المكانة
المنتظرة لهم فيما لو تم تحقيقهم لمتطلبات الوظيفة والعمل على زيادة ثقتهم 

 بأنفسهم . 

بتحقيق المركز  بالشخصية االنبساطيةتوصلت نتائج الدراسة في البعد المتعلق  •
يتصف شخصية الفرد لى سلوكيات اإلدمان الوظيفى ، كذلك الرابع في التأثير ع

باألتى : ودود ـ منفتح على التعامل مع اآلخرين ـ لطيف ـ يميل إلى الصداقة ـ 
بضرورة العمل على تشجيع هذه الفئة  لذلك يوصى الباحثويبحث عن الجماعة 
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ي أكثر بضرورة زيادة دافعية العمل وتحفيزهم وتكريمهم وإظهار شخصيتهم ف
 المحافل التنظيمية كنوع من التكريم . 

إحتل المركز  ذات الضميرتوصلت نتائج الدراسة أن البعد المتعلق بالشخصية  •
أنه  يوصى الباحث فلذلكاألول  مما يعنى أن هذه الشخصية جديرة باالحترام ، 

يجب التعامل من متصفى هذه الشخصية بتكريمهم بشكل علنى ، والعمل على 
 إسناد مهام أكبر وظيفيا لهم ، وتحقيق مكانة تنظيمية لجعلهم قدوة لزمالئهم . 

حيث احتلت  بالشخصية ذات القبولتوصلت نتائج الدراسة أن البعد المتعلق  •
 لذلك يوصى الباحثيفى . على درجة األمان الوظالمركز الثانى في تأثيرها 

بضرورة بعمل حلقات نقاش جماعية ، وكذلك تكريم األفراد ذات القبول األكثر 
في التنظيم ، وهذا ممن الممكن أن يحدث نتيجة اإلقتراع على األشخاص األكثر 
قبواًل ومحبة من اآلخرين ، كما يمكن للمدير أن يعرف األشخاص األكثر قبوال 

عهم وهو يجب أن يكون ملم بهذا الموضوع ليكون له في اإلدارة حيث يعمل م
 القدرة في التاثير على األفراد ، وجعلهم مصدر اقتداء لالخرين .

حيث احتلت المركز  بالشخصية المنفتحةتوصلت نتائج الدراسة أن البعد المتعلق  •
بضرورة  لذلك يوصى الباحثعلى درجة األمان الوظيفى . الثالث في تأثيرها 

ت نقاش جماعية  جماعية وزيادة وسائل الترفيه في أيام العطالت بعمل حلقا
وتقديم مزيد من الدعم التنظيمى ، وكذلك تكريم األفراد في التنظيم لجعلهم مصدر 

 اقتداء لالخرين .

 في بناء وتنمية أنماط الشخصية  التي تسهمتقديم التوصيات توصيات عامة    (2
إلى أهمية توفير األجواء اآلمنة  توجيه أنظار المسئولين في وزارة الصحة •

والمستقرة التي تساعد العاملين على تنمية شعور المواطنة التنظيمية باستمرار، 
وإتباع أساليب تعامل جيدة معهم  تساعدهم على خفض التوتر التي قد يعاني 

 منها األفراد نتيجة الظروف التي يمرون بها .



 

   
 3/10/2017عبدالحميد عبدهللا الهنداوى     العالقة بين انماط الشخصية وسلوكيات االدمان الوظيفى     

 266المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

مثل الثقة بالنفس ، االستغالل ،  دعم الجوانب االيجابية في السمات الشخصية •
وتحفيز العاملين على االنجاز في جو من األلفة والتعاون الجماعي . لتخلص 
من المشاعر السلبية ، حيث لها اثر كبير في تحويل هذه السلوكيات من السلبية 

 على اإليجابية  مما ينعكس بااليجاب على الصفات النفسية العاملين .
المستشفيات سابقة الذكر على المشاركة في رحالت تشجيع المسئولين في  •

ترفيهية . لما لها دور مهم في تغيير تطوير شخصية الفرد للتخلص من جميع 
الضغوط اليومية واالنفعاالت وضغوط التي يتعرض لها الفرد تسبب الكثير من 
المشاكل النفسية منها الشعور بالوحدة النفسية واالنطواء والقلق وغيرها من 

 شاكل النفسية .الم
إدارة وقيادات هذه المستشفيات ينبغي ان يكون لديهم جانبًا كبيرًا من المعرفة  •

بالسلوك االداري في التعامل مع األفراد ، فضاًل عن السمات القيادية في العمل 
االداري والذى يجب أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية تنمية سلوكيات األفراد لعمل 

عاد عن األعمال السلبية ، كذلك يجب أن يكون له القدرة على اإليجاببى واإلبت
 فهم كيفية تحفييز األفراد .

العمل على تحقيق العدالة والمساواة والكفاءة المهنية والعلمية والقدرة على تحقيق  •
 التوازن بين أهداف هذه المستشفيات وأهداف العاملين الشخصية  .

 : مستقبلية لدراسات ثامنًا : مقترحات
 .  التنظيمية اإلدمان الوظيفى والفعالية سلوك بين العالقة الختبار دراسة إجراء •
 اإلدمان الوظيفى على األداء االبتكارى .  سلوك تأثير محددات عن دراسة إجراء •
 اإلدمان الوظيفى على األداء التنافسى . سلوك تأثير عن دراسة إجراء •
 تأثير سلوك اإلدمان الوظيفى على األداء الوظيفى .  •
 تأثير سلوك اإلدمان الوظيفى على الرضا الوظيفي  .  •
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 ملحق البحث :   )قائمة االستبيان (
على سلوكيات اإلدمان أنماط الشخصية  تأثيريقوم الباحث بدراسة علمية عن       

لن تستخدم إال ،و الوظيفى. لذا يرجى التكرم من سيادتكم باإلجابة عن األسئلة الواردة 
  اإلسم أو أي بيانات شخصية غير مطلوب.لغرض البحث فقط، مع العلم أن ذكر 
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 السؤال األول:
 فيما يلي بعض العبارات برجاء التعليم في الخانة المقابلة التي ترونها مناسبة : 

 موافق الفقرات م
 تماما

 غير محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 االرتياط بالعمل 

      عملى في المنظمة هو مصدر سعادتى  1

وأشعر بالذنب في حالة غيابى عن  
 العمل.

     

تمضي ساعات العمل دون أن اشعر بها  2
في لذلك أتطوع للقيام بأعمال إضافية 

 .غـير أوقـات العمـل الرسمي.

     

أواجهها ولم تكبير المشكالت التي أتجنب  3
 .أكبر من حجمهـاأعطها 

     

أعتبر أعمالنا في المنظمة شيقة، وممتعة  4
 وُمرضية الى حد كبير.

     

 املكانة الوظيفية 

أسعى لتحقيق طموحاتى الوظيفية  5
باإلستغراق في العمل التنظيمى أكثر من 

 اآلخرين.

     

أفعل كل ما يحقق لى الوصول إلى  6
الترقية، حتى ولو على حساب نفسي، 

 وراحتى الشخصية.

     

 نفسي وتحسينلتعليم  ىقصارى جهدأبذل  7
 الخاصة. ى، حتى لو علـى نفقتىمهارات

     

أقبل العمل اإلضافي وأكرس له وقتًا  8
أطول إلثبات الذات وتحقيق المكانة 
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 .الوظيفية
نتنافس أنا والزمالء إلثبات جدارتنا في  9

 تحقيق األداء الوظيفى.
     

 البناء االجتماعى للمنظمة 

 العمل، أثناء ىبقرب الزمالء وجود أحب 10
 .العمل ازجإن ىيشاركن من بوجود وأفرح

     

جهدًا إضافيًا لتحسين صورة أبذل  11
 أمام اآلخرين.نظمة الم

     

حتى في أوقات  ىاالحترام لزمالئأظهر  12
 المهني.التوتر الشخصي أو 

     

عندما بشدة  المنظمةعن سمعة أدافع  13
 اآلخرون.ينتقدها 

     

أقوم بأداء عمل زمالئي عند الحاجة  14
 بالسعادة ، وأشعر االستئذان (و ،)كالغياب

 أسعد من حولى. عندما

     

 دافعية اإلجناز 
بإنجازه هتم عندما أقوم بعمل ما فإني أ 15

 على أكمل وجه .
     

في القيام بالعمل  الستمرارأستطيع ا 16
 .همن الصعوبات في أدائهت ما واجهم

     

ه أحب الالقيام بعمل لى عندما يتحتم ع 17
أنهيه على أكمل حتى ه في فإني استمر

 وجه .

     

عندما أخفق في أداء عمل في المرة  18
 فإني أستمر في المحاولة حتى األولى
 أنجح.

     

     أطور  فإنني هدفىلم أصل إلى  إذا 19
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دي هبذل قصارى جأدائى بإستمرار وأ
 ه وصول إليلل
 العصابية 

 غير وهذا قلب،بال خرون آلا نىيرا 20
 .صحيح

     

في لقاءات  كثيرًا من الوقت يذهبأرى  21
 فائدة.بال  وأشعر بأنه تنظيمية واجتماعية

     

إذا  نىن معظم الناس سوف تستغلأعتقد بأ  22
 بذلك.سمحت لهم 

     

 الحديث أوحتى الحديث الخيالى، أحب ال 23
 تحقيقها. صعوبة األمانى التى أتوقع عن

     

إذا لم أكن أحب بعض الناس أدعهم  24
 يعرفون ذلك.

     

 االنبساطية

 حول دائم بشكلأسرتى  مع أتحدث 25
 حدثت وطرائف وقصص ومشاكله العمل
 فيه .

     

في العمل ، وال  أحب جميع من حولى 26
 أستطيع أن أختلف معهم أو أبتعد عنهم 

     

 ومالى  الناس تقييم أعرف أن أحب 27
 .إنجاز من يتوقعون 

     

 مع وأتفاعل يبكي، أحد مشاهدة عند أتأثر 28
 العاطفية . المواقف

     

أكافح من أجل التميز في كل شي أقوم  29
 به 

     

 القبول 

 يريدونه ما ألصدقائى يتحقق عندما 30
 من أول غالبا أكون  ترقية أو كنجاح
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 لهم. ويبارك يهنئهم
على  وأشكرهماألخرين  أسعد أن أحب 31

 تواجدهم في حياتى الوظيفية.
     

 ، لذلك أحب سعادة زمالئى هي سعادتى 32
 .مشاكلهم أساعدهم وأحل أن

     

 األشخاص من عندي أهم والمبدأ الحق 33
 كانوا. مهما

     

 أهم باألخرين على العالقات المحافظة 34
 أخطائهم تصحيح من عندي

     

 اإلنفتاح 

 كبير حد إلى ترتبط باألشخاصقناعتى  35
 النفسي. وارتياحي الداخلي بالقبول

     

 وأفكر حولى، من وأحلل واقع بعمق، أفكر 36
  أتكلم أن قبل أفعله أو أقوله بما

     

ال أتحدث مع الزمالء عن األحداث إال  37
 عندما أكون متأكدًا من حدوثها.

     

 دراسة على بناءً  أتخذها غالباقراراتى  38
 وتفكير متأن. منطقية

     

 موضوعوفى  ومرتب دقيق غالبا حديثي 39
 فائدة وال أسترسل بال محدد

     

 الضمري 

على قضاء ساعات العمل في أواظب  40
 .تحقيق األداء الوظيفى 

     

الوظيفية بعناية فائقة دون  ىواجباتأكمل  41
 أخطاء.

     

على عدم الغياب، حتى عندما  أحرص 42
 تكون هناك أسباب مقنعـة للغياب.

     

     باألنظمة والتعليمات حتى في الوقت أتقيد  43
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 فيه رقابة . الذي ال توجد
وأقوم  في العملى توجيهات رؤسائأنفذ  44

 بالمهام اإلضافية دون تذمر 
     

 
 : المعلومات الشخصية: الجزء الثانى

في الخانة التي ترونها  فيما يلي بعض العبارات برجاء من سيادتكم التعليم 
 مناسبة:

 ذكر ـ أنثى .النوع:  .1
 مستوى التعليمي:  .2

o  مؤهل متوسط 
o  مؤهل فوق متوسط 
o  مؤهل جامعي 
o  مؤهل فوق جامعي 

 مجال العمل )الوظيفية(  .3
o  موظف 
o  مشرف 
o  رئيس قسم 
o  مدير عام 

 مدة الخبرة  الوظيفية :  .4
o  سنوات  3اقل من 
o  سنوات  6سنوات إلى اقل من  3من 
o  سنوات فأكثر.  6من 
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