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 انًستـــخهـــــص
نتائج أعمال  مدى تؤثٌرها فًوالكشف عن  ،األفراد العاملٌنالبحث الحالً إلى تحلٌل شخصٌة  ٌهدف       

وإجراء آلٌات  ،متمثلة بما ٌإمنون به من قٌم وأفكار ومبادئهم، والحزمة المعتقدات الذاتٌة ل المنظمات فً ظل

الحالً والمتمثلة  ومستوى عالقة االرتباط واألثر لتولٌفة متغٌرات البحث طبٌعة نوع التعرف على غٌةاالختبار ب

متغٌر ك ،على الخبرة( ح)الضمٌر الحً،الثبات العاطفً،االنبساطٌة،حسن التعامل،االنفتاة للشخصٌةالخمس بعادباأل

متغٌر )التحفٌز،الجودة النوعٌة،الرضا عن العمل،التدوٌر باتجاه خفض الغٌاب(كمستقل،وحزمة المعتقدات الذاتٌة

متغٌر معتمد، المكافآت،تصمٌم العمل( ك )العوامل التنظٌمٌة،سلوك القٌادٌٌن ،نظامونتائج أعمال المنظمات وسٌط،

جمع تعد تولٌفة نادرة ٌإذ  ،بؤنه أكثر شمولٌة وأوسع مدى  بحوثعن غٌره من ال هتمٌزب بحثال وهنا تكمن أهمٌة

الذي  مكتبًووفقا للمسح ال، متغٌرات لم ٌسبق التطرق لها بهذه الكٌفٌة والصٌغة على حد علم الباحث  ةبٌن ثالث

بحث الحالً ال على ال ٌجد ما ٌشٌر إلى دراسات سابقة تبنت المتغٌرات الثالثة التً تضمنهالم  ، فهوأجراه 

الشخصٌة الخمسة لها بعاد الدراسات ألالبحوث واغلب  فقد كانت المستوى المحلً وال على المستوى العربً ،

بالقلق،أو  للشخصٌة الخمسة كما فً عالقة األبعاد التؤثٌرواالرتباط  ةعالق ضمن إطار عالقة بالجانب النفسً

أو االلتزام  ،عالقتها بالرضا عن الحٌاةمثل  والقلٌل جدا منها ٌخص الجانب التنظٌمً الحداثة،أو مساعدة اآلخرٌن،

فً التعرف على سلوكٌات ، وعلٌه فهً بعٌدة عن الفكر التنظٌمً السلوكً ، لذا جاء البحث لٌساهم الوظٌفً

لتطبٌق الجانب  بحثٌا   مجتمعا   الباحث أن تكون وزارة العلوم والتكنولوجٌا ىوارتؤ، وفهمها والتنبإ بها العاملٌن

 واستمارة ، العٌنة اختٌار فً العشوائٌة الطرٌقة الباحث اعتمد ، عامال   فردا   (325)إذ بلغ حجم العٌنة  ،مٌدانً ال

 الباحث دونها التً المالحظاتو الشخصٌة المقابالت عن فضال   والمعلومات، البٌانات جمع فً أساسٌة ؤداةك االستبانة

 األسالٌب من عدد باستخدام والمعلومات البٌانات معالجة وتمت ،مٌدانًال الجانب النجاز المعاٌشة مدة خالل

 ، االرتباط عالقة لتحدٌد سبٌرمان ومعامل ، النسبٌة واألهمٌة المعٌاري واالنحراف الحسابً، الوسط منها اإلحصائٌة

 لتحلٌل( Amos)برنامج استخدام تم ،وكذلك(/V20SPSS)اإلحصائً البرنامج ضمن التؤثٌر عالقة لتحدٌد( 2R)و

 من التحقق على والعمل للبحث الفرضً المخطط بناء تم البحث لمعطٌات المنهجً اإلطار هذا وضمن ، المسار

 المبحوثة، الثالثة المتغٌرات بٌن معفرضٌة فرعٌة تج 32)وبضمنها) رئٌسة فرضٌات( 8)عددها بلغ التًو هفرضٌات

 :استنتاجات وأهمها جملة إلى الباحث توصل وقد

 مختلفة تنوع وبمستوٌات العاملة الكوادر من جٌدة نسبة تمتلك( المبحوثة المنظمة)والتكنولوجٌا العلوم وزارة أن  ـ 1

 هو القدرات،وهذا وتطوٌر واالستكشاف المعرفة زٌادة بغٌة اآلخرٌن على االنفتاح على والقدرة المٌل لدٌهم ممن

 الخمسة الشخصٌة أبعاد بٌن من ارتباطا   األقوى البعد هو الخبرة على االنفتاح بعد ٌكون أن   إلى ٌعزى الذي السبب

 األعمال وبنتائج الذاتٌة المعتقدات بحزمة

 العمل صعٌد على التعامل فً االنبساطٌة عن ببعدها الوزارة فً العاملٌن األفراد بٌن العالقة طبٌعة تمٌزتـ 2

 األخالقٌة المقتضٌات وبعض العمل متطلبات وبحكم بحدود مقٌدة تكون فقد عالقة هناك كانت وان العامة، والعالقات

 .الخلق ودماثة التعامل وحسن طٌب من تخلو ال بالتؤكٌد ولكنها واالجتماعٌة،

 .البحث مجال الوزارة تخص التً والمقترحات التوصٌات من جملة إلى االستنتاجات ضوء وفً الباحث توصل كما
 


