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  :ملخص
واألداء السـياقي بصــفة عامــة ) التــدريب،التمكين،الحوافز(العالقـة الطرديــة بـين أســاليب التميــز التنظيمـي إيجــاد إلــىهـدفت هــذه الدراسـة 

،وقد اعتمـدنا فـي دراسـتنا هـذه علـى توزيـع نسـخ اسـتبيان فـي المؤسسـة محـل CASNOSقتصادية بجميع أبعاده داخل المؤسسة اال
عامــل مـــن مختلـــف  46الدراســة وقـــد اقتصـــرت دراســتنا الحاليـــة علـــى عينــة مـــن عمـــال الضــمان االجتمـــاعي لغيـــر األجــراء مكونـــة مـــن 

لمعالجـة المعطيـات وتحليـل النتـائج ،وتوصــلنا  22 نسـخة SPSSتمثـل فـي نظـام  إحصـائيالمسـتويات الوظيفية،وقـد اسـتخدمنا برنـامج 
  .واألداء السياقي ثبوت الفرضية نتيجة وجود عالقة وطيدة بين أساليب التميز التنظيمي إلى

ـــــــــز اإلداري،التـــــــــدريب،التحفيز،الحوافز،التمكين اإلداري، األداء السياقي،الســـــــــلوك  :الكلمـــــــــات المفتاحيـــــــــة التميـــــــــز التنظيمي،التمي
  .زام التنظيمي،المواطنة التنظيميةالتنظيمي،االلت

Abstract: 
      This study aimed at finding the positive relationship between the methods of 
organizational excellence (training, empowerment, incentives) and contextual 
performance in all its dimensions within the economic institution (CASNOS). In this 
study we relied on the distribution of copies of a questionnaire in the institution under 
study. The social workers of the non-wage workers consisted of 46 workers of various 
levels of employment. We used a statistical program in spss version 22 to process the 
data and analyze the results. We found the hypothesis as a result of a close relationship 
between the methods of organizational excellence And contextual performance. 

Keywords: organizational excellence,Administrative Excellence, training, 
empowerment, incentives, contextual performance,organizational 
behavior,Organizational commitment,Organizational Citizenship. 
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  :مقدمة
ميـة التـي تـؤثر يعد التميز التنظيمي احد محددات السلوك التنظيمي،نظرًا لعالقته المباشرة بمجموعـة مـن المتغيـرات التنظي   

وألن التميــز التنظيمــي يعكــس الطريقــة التــي  علــى نجــاح المنظمــات، وتطورهــا وقــدرتها علــى تحقيــق أهــدافها بكفــاءة وفاعليــة
  .يحكم من خاللها الفرد على المستوى الوظيفي واإلنساني الذي يعامل به من قبل رؤسائه في العمل

ب عليها ان تعمل على تحقيق مسـتوى مـن التميـز التنظيمـي يسـاهم فـي وحتى تستطيع المنظمة ضمان بقاء العاملين فيها يج
ظهور مشاعر االنتماء وااللتزام التنظيمي الذي يعبر عن قوة إيمان الفرد وقبولـه ألهـداف المنظمـة وقيمها،بـل أبعـد مـن ذلـك 

متطلبــات الــدور الرئيســي وجــود مشــاعر المواطنــة التنظيميــة التــي تعبــر عــن ســلوك تطــوعي اختيــاري بطبيعتــه ولــيس جــزءًا مــن 
  .لألفراد من أجل القيام بواجباتهم

والتميز التنظيمي ال يأتي من العدم و إنما هو شعور يكتسب،والفرد العامل يستمر بالعمل في المؤسسة التـي يشـعر باالنتمـاء 
لهـا وإرضـاء لـذلك علـى المؤسسـات خـالل سـعيها لكسـب عما، إليها ويجد أن مصالحه تتحقـق بتحقيقـه لمصـالح المؤسسـة

دوافعهــم وتحســـين مســـتواهم وتعزيـــز شـــعورهم بـــالتمكين وتحسســهم أن أهـــدافهم تتحقـــق بتحقيـــق أهـــداف المؤسســـة،وهذا 
،حتـى يتمكنـوا مـن فهـم سـلوك العامـل )التـدريب،الحوافز،التمكين(يتطلب من المسيرين دراية تامة بأساليب التميـز التنظيمـي

أيـا كــان ال يكـون عشــوائي وإنمـا يكــون مـدفوعا بحاجــات يسـعى إلشــباعها  وتوجيهـه لخدمـة مصــالح المؤسسة،فسـلوك الفــرد
  .ورغبات يحاول تحقيقها

من أهم فئـات المجتمـع التـي تسـاهم بشـكل كبيـر  CASNOSوحيث إن مجتمع الدراسة المتمثل بالعاملين في مؤسسة 
ي الوقت الراهن،حاولنا مـن خـالل دراسـتنا في خدمة المواطنين والتي تعاني الكثير من المشاكل اإلدارية والتنظيمية خاصة ف

التعرف على أساليب التميز التنظيمي المدركة من قبل هؤالء الموظفين وتأثير ذلك علـى أبعـاد األداء السـياقي لديهم،لوضـع 
اليـد علـى بعــض أسـباب هـذه المشــاكل ومحاولـة إيجـاد حلــول لهـا،وفي ظـل هــذا التوجـه تتبلـور مالمــح إشـكالية دراسـتنا فــي 

  :ساؤل الجوهري  التاليالت
    إشكالية الدراسة-

  ؟ CASNOSما مدى تأثير أساليب التميز التنظيمي على األداء السياقي في مؤسسة 
  :ولإللمام بجميع النواحي التي تتضمنها هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت الفرعية التالية

  لسياقي؟ما طبيعة العالقة بين أساليب التميز التنظيمي و أبعاد األداء ا-
  .ما هو مستوى رضا مفردات العينة المدروسة على أساليب التميز التنظيمي التي تطبقها مؤسستهم-
  فرضيات الدراسة-3

  :الفرضيات التالية تم االعتماد على التساؤالت  هذهولغرض اإلجابة على 
  قي؟هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التميز التنظيمي وأبعاد األداء السيا-
  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التميز التنظيمي وأبعاد األداء السياقي؟-
  أهداف الدراسة -4

 :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى
  .تسليط الضوء على التميز التنظيمي والتعرف على أدبياته-
  .األفراد العاملينتوضيح العالقة بين أساليب التميز التنظيمي وأبعاد األداء السياقي لدى -
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وهـل ألسـاليب التميـز التنظيمـي دور ) CASNOS(معرفة مستوى األداء السياقي لألفراد فـي المؤسسـة محـل الدراسـة -
  .في ذلك

  المنهج وأدوات الدراسة-5
لدراســــة هــــذا الموضــــوع واالطــــالع علــــى مختلــــف أبعــــاده واإلجابــــة علــــى اإلشــــكال المطــــروح تــــم االعتمــــاد علــــى المــــنهج 

ـــين أســـاليب التميـــز التنظيمـــي واألداء الســـياقي،وكذاالوصـــفي،وا  لمنهج التحليلـــي وذلـــك لمعرفـــة عالقـــة التـــأثير الموجـــودة ب
  .لكتمت االستعانة أيضا بالمنهج اإلحصائي من أجل اختبار الفرضيات واإلجابة على اإلشكالية

  :بغرض اإلجابة على اإلشكالية واختبار الفرضيات المطروحة قسمت الدراسة لمحورين
 اإلطار النظري للتميز التنظيمي واألداء السياقي":المحور األول" 
  عالقــة أســاليب التميــز التنظيمــي بــاألداء الســياقي فــي مؤسســة : المحــور الثــانيCASNOS  وهــو إســقاط للجانــب،

فز علــى  مســتوى رضــا العمــال عــن بــرامج التــدريب وأنظمــة الحــوا لتعــرف النظــري علــى عينــة مــن عمــال المؤسســة،وتم فيهــا
لديهم والـى شـدة العالقـة بـين المتغيـرين ) االلتزام والمواطنة التنظيمية(والتمكين لمؤسستهم،ومستويات أبعاد األداء السياقي

 .وخلصنا في األخير إلى اختبار الفرضيات التي وضعناها وخرجنا بجملة من النتائج والتوصيات
  ماهية التميز التنظيمي:المحور األول

المعاصـــرة خصوصـــا فـــي ظـــل مـــا تفرضـــه  األعمـــالتنظيمـــي احـــد مقومـــات النجـــاح االســـتراتيجي لمنظمـــات يعتبـــر التميـــز ال   
بــاختالف حجمهــا وطبيعــة عملهــا، حيــث  األعمــالمتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين مــن تحــديات كبيــرة علــى منظمــات 

الرفــع مــن  إلــىالهادفــة  وأســاليبهاالحديثــة  اإلدارةيشــكل التميــز التنظيمــي نظامــا متكــامال ونموذجــا مهمــا يضــم ممارســات 
التميــز التنظيمــي التــي تســاعد علــى فهــم  أســاليبمســتوياته، باالعتمــاد علــى العديــد مــن  أعلــى إلــىالســياقي  األداءمســتوى 

  .ذه المنظمةاألفراد في ه بقاء واستمرارية األخيربما يضمن في  لألفرادالسياقي  األداءجوانب القصور في 
  :تناول في هذا الفصل اإلطار النظري للتميز التنظيمي واألداء السياقي كما يلياألساس سنوعلى هذا    
  مفهوم التميز التنظيمي .1

 .قبل البدء البد من اإلشارة إلى مصطلح التميز من حيث المعنى اللغوي في اللغتين العربية و االنجليزية
 1.الذي يعني امتاز )تميز(الفعل  نوردت كلمة التميز في المعجم الوسيط كاسم مصدر م: في اللغة العربية 

 .أي انفردوا، وقياسا على دلك فان المؤسسة المتميزة هي المؤسسة الممتازة والمنفردة عن المنافسين تميز القوم: ويقال
 ـــة ـــى تفوق،تفـــوق أو امتياز،وإتقـــان  Excellenceوردت كلمـــة : وفـــي اللغـــة االنجليزي فـــي القـــاموس الموســـوعي بمعن

 2: هناك أكثر من مصطلح للتميز في الفكر اإلداري،حيث يوجد.به الشخص ويتميز به عن اآلخرين  شيء يبدع: ،وإبداع
- Business Excellence ويمكن ترجمته بالتميز المؤسسي. 
- Excellent Organization ويمكن ترجمته بالمنظمات أو المؤسسات المتميزة. 
- Total OrganizationalExcelence  التنظيمي الشاملويمكن ترجمته بالتميز. 

  :ويعرف التميز التنظيمي حسب كل من
- Eskild&Andres: ـــي تـــؤدي إلـــى الرضـــا المتـــوازن لكـــل مـــن التميـــز التنظيمـــي هـــو ا لطريقـــة اإلجماليـــة للعمـــل الت
 3.وبالتالي زيادة إمكانية النجاح طويل األمد في العمل  )المتعاملين مع المنظمة،الموظفين،المجتمع(
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- Meyer:لتنظيمي بأنه تميز إداري ووظيفي يتأتى من خالل االسـتثمار فـي اإلمكانـات الغيـر مسـتغلة فـي وصف التميز ا
العــاملين والمنظمــة علــى حــد ســواء ، ويتســم التميــز التنظيمــي بنقــاط قــوة تتمثــل فــي القيــادة، التمكــين والنمو،لزيــادة الرضــا 

  4.الوظيفي 
- Pénard&Gerrard:تــــي يســــبقها التخطــــيط االســــتراتيجي الفعــــل هــــو اســــتثمار المنظمــــات الفــــرص الحاســــمة ال

  5.وااللتزام بادراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية المصادر والحرص على األداء
انــه قــدرة المنظمــات علــى ب التميــز التنظيمــيخلصــنا إلــى أنــه يمكننــا أن نعــرف  ومــن خــالل قراءتنــا لكافــة التعــاريف الســابقة

يق أهداف المنظمة على التفوق في أداءها وحل مشـكالتها ثـم تحقيـق أهـدافها بصـورة المساهمة بشكل استراتيجي في تحق
  .فعالة عن باقي المنظمات 

  أهداف التميز التنظيمي -1
تســعى العديــد مــن المنظمــات العالميــة والعربيــة إلــى تبنــي مــنهج التميــز التنظيمــي رغبــة منهــا فــي االســتجابة لمتطلبــات العصــر 

 : اليةالحالي وتحقيق األهداف الت
  فهم مبادئ وتطبيقات نماذج التميز التنظيمي المعتمدة واستخدامها في إدارة التميز التنظيمي. 
  إرساء وترسيخ فكر ومفاهيم ومبادئ وأسس نظم الجودة ومعايير التميز لدى كافة العاملين في المنظمة. 
 دراسة سبل تنفيذ منهجيات فرص التحسين من خالل تطبيقات ناجحة . 
  نتائج التقييم الذاتي للتميز حسب متطلبات معايير جوائز التميز المعتمدة من قبل المنظمة متابعة. 
  ضمان تحقيق المنظمة رضا المتعاملين والعاملين من خالل تميز أداءهم والتحسين المستمر. 
  6.توفير مرجعية لكافة قطاعات المنظمة فيما يختص بالتميز 
  :مفهوم األداء السياقي-3

  .ية وقبل التطرق لمفهوم األداء السياقي سنتطرق لمفهوم األداءفي البدا
هــو تحويــل المــدخالت التنظيميــة كــالمواد األوليــة والمــواد نصــف المصــنعة واآلالت إلــى مخرجــات تتكــون مــن :تعريـف األداء

  7.سلع وخدمات بمواصفات فنية ومعدالت محددة
 مفهوم األداء السياقي-4

  :حسب كل من سنتطرق لمفهوم األداء السياقي
:Bormann&Mottowidlo- النشـــاطات التـــي تســـاهم بفاعليـــة المنظمـــة مـــن خـــالل طـــرق عديـــدة تعمـــل علـــى هو

  8.لتي تعتبر كمحفزات لعمليات ونشاطات المهمةياق النفسي واالجتماعي للمنظمة اتشكيل الس
:Chmit&mottowidlo-لــذي تنفــد مــن خاللــه والســياق ا،تــي تســاهم فــي ثقافــة ومنــاخ المنظمةبأنــه الســلوكيات ال

  9.النشاطات التحويلية ونشاطات الصيانة
تي ال تدعم الجوهر الفني للمنظمة بـل تـدعم  البيئـة النفسـية واالجتماعيـة لهـا والتـي تجـري فيهـا بأنه السلوكيات ال:العطوي-

  10.العمليات الفنية
  أبعاد األداء السياقي -5

 األداء أبعـادتوجهـات حـول  أربـعنحـدد  أنالسـياقي يمكـن  األداءوضوع ذات الصلة بم اإلدارية األدبياتمن خالل  مراجعة 
  : اآلتي) 1(السياقي كما هي ملخصة في الجدول
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  توجهات أبعاد األداء السياقي:)1(الجدول
  الهدف  التوجه
  .السياقي مشابه ألبعاد المواطنة التنظيمية األداء أبعاداعتبار   األول
  .ألبعاد االلتزام التنظيمي مشابه قيالسيا األداء أبعاد اعتبار  الثاني
 إتباع،اآلخرينمساعدة ،التطوع لألعمال ،العمل بحماس(السياقي في خمس سلوكيات هي األداء أبعادتمثيل   الثالث

 )المنظمية األهدافدعم ،القواعد واإلجراءات المنظمية
  .االلتزام التنظيميالسياقي تتمثل بأبعاد المواطنة التنظيمية و  األداء أبعاداعتبار   الرابع

  ). 153-152ص ,عامر علي حسين العطوي( :المصدر
الســياقي ودلــك لكونــه  األداءفــي قيــاس مســتوى  Harrisوفــي هــذه الدراســة ســيعتمد علــى التوجــه الرابــع  الــذي جــاء بــه 

  .فضال عن كونه مشابه للتوجه الثالث من حيث المضموني،و الثان األولشمولية ويجمع بين التوجه  أكثر
  مفهوم المواطنة التنظيمية-أ

  :سنعرف المواطنة التنظيمية حسب كل من
Organ-: والتي فـــي ،الرســـمية اإلدارةهـــي ســـلوك الفـــرد التقـــديري الـــذي ال يالحـــظ مباشـــرة او بشـــكل ظـــاهري مـــن قبـــل
  .الفعال للمنظمة األداءمجملها تعزز 

Vane dyn-: حها والتـي هـي تقديريـة وتتجـاوز توقعـات دور المقصـود لصـال أوهـي السـلوك الـذي تسـتفيد منـه المنظمـة
  .الموظف الحالي
Robens-: ــــادي الــــذي ال يعــــد جــــزءا مــــن متطلبــــات العمــــل الرســــمي ويــــؤدي ــــىالســــلوك الغيــــر االعتي زيــــادة كفــــاءة  إل

  11.المؤسسة
  12: في أبعاد المواطنة التنظيميةوتتمثل  
 في المهام المتعلقة بالعمل )الرؤساء والعمالء الزمالء(حوله  اللذينهو مدى مساعدة الموظف لألشخاص : اإليثار.  
 وعـدم  ، اآلخـرينهي محاولة الشخص منع المشاكل المتعلقة بالعمل مـن وقوعهـا وإدراكـه لتـأثير السـلوك علـى : الكياسة

  .المشاكل معهم إثارةوتجنب ، اآلخريناستغالله لحقوق 
 او بسـيطة دون تـدمر او رفـض او مـا شـابه ذلـك  هي مدى تحمـل الشـخص ألي متاعـب شخصـية مؤقتـة: الروح التعاونية

  .وادخار الطاقة الموجهة لمثل دلك النجاز العمل
 واالهتمــام بمصــير المنظمــة مــن خــالل  ، المنظمــة أمــور إدارةيعنــي المشــاركة البنــاءة والمســؤولية فــي  : الســلوك الراقــي

قـراءة مـذكرات المنظمـة وإعالناتهـا وتأديـة ، يـرالحرص على حضـور االجتماعـات المهمـة الغيـر الرسـمية،المحافظة علـى التغي
  .العمل بصورة تساعد في المحافظة على سمعة المنظمة

 احترام ر،يمثــل ســلوك الموظــف التطــوعي الــذي يفــوق الحــد مــن متطلبــات الوظيفــة فــي مجــال الحضــو : الــوعي الثقــافي
  .الخ....العمل بجدية،االستراحات،اللوائح واألنظمة

عنـد بعـض  األبعـادالذي يقوم عليه مفهوم المواطنة التنظيمية،وقد تختلف مسميات هده  األساسثل الخمسة تم األبعاده هذ
  .اإلجرائيةوحتى تعريفاتها ،لكنها تبقى متشابهة في جوهرها،الباحثين
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  : مفهوم االلتزام التنظيمي -ب 
 :عرف لنا االلتزام التنظيمي كل من

تــي يعمـل فيهــا ورغبتــه فـي بــدل اكبـر جهــد ممكــن ه لقـيم وأهــداف المنظمـة الم وقبولــبأنـه اقتنــاع الفـرد التــا:عاصـي وحســين-
  13.أخرىفي مؤسسة  أفضللصالحها وعدم ترك العمل فيها حتى لو توفرت له ظروف عمل 

-Porter: ألهـداف المنظمـة وقيمهـا ورغبـتهم فــي  األفـراديـرى أن االلتـزام التنظيمـي يمثـل اعتقـادا قويـا وقبـوال مــن جانـب
  14.تي يعملون بها مع رغبة قوية في االستمرار في عضويتهااء أو جهد ممكن لصالح المنظمة الطبدل اكبر ع

  أساليب التميز التنظيمي -6
 :تتمثل أساليب التميز التنظيمي فيما يلي

  مفهوم التمكين  - أ
 15: تعريفات التمكين هي أهم أنيرى :حسب عطية افندياصطالحا-
ـــة هـــو  .1 ،وتحمـــل المســـؤولية وفـــي اســـتخدام قـــدراتهم،من خـــالل اإلقبالممارســـة فـــي  أوســـعســـلطة  األفـــراد إعطـــاءعملي

 .تشجيعهم على اتخاذ القرار
 .،يسمح ألعضاء الفريق بممارسة صنع القرار،فيما يتعلق بشؤونهم اليومية في عملهماألفرادهو منهج إلدارة  .2
حــــل المشــــاكل فــــي نطــــاق الخاصــــة بعملهم،واتخــــاذ القــــرارات و  األهــــدافالصــــالحية للعــــاملين فــــي وضــــع  إعطــــاءهــــو  .3

 .مسؤولياتهم وسلطاتهم
 األمـرالعديـد مـن الكتـاب والبـاحثين فـي مجـاالت مختلفـة،  إليهـاالتـي تطـرق  اإلداريـةالمصـطلحات  أهـميعد التمكين  احد 
متنوعة ومتعددة لهدا المصطلح،وفي هدا الجانب اقتـرح العتيبـي  خمسـة أبعـاد  أبعادبأخرى في بروز  أوالذي ساهم بطريقة 

 : األبعاده ين في أي منظمة وفيما يلي عرض لهذتحديد هيئة التمك أوتوفر وسيلة لوصف  أنللتمكين يمكن 
  ويهتم هدا البعد بحرية التصرف التي تسمح للفرد بأداء المهام التي وظف من اجلها  : المهمة أداءحرية.  
 مجموعــة مــن المــوظفين للقيــام  أووظــف وهــي درجــة االســتقاللية المســؤول عنهــا الم : وضــوح سياســات تحديــد المهمــة

 يحتاجون للحصول على ادن النجاز المهام التي أوبمهام عملهم، والى أي مدى يتم توجيههم،
ما يجـب القيـام بـه،والى أي مـدى هنـاك تضـارب بـين مسـؤولية  أويقومون بها؟وما درجة وضوح سياسات وإجراءات المنظمة 

  .مدراءالمرسومة من قبل ال األهدافواستقاللية 
 بجهـود مشـاركة العـاملين فـي  اإلدارةأي مدى تقوم  إلىوهي مدى الشعور بالقوة الشخصية التي يمتلكها األفراد  : القوة

  السلطة وتعزيز شعورهم بالتمكين؟
 وانضباطهم بأسلوب محدد للتمكين األفرادوهي مدى التزام  : االلتزام.  
 لمنظمــة تعـزز الشــعور بــالتمكين، والــى أي مـدى يمكــن وصــف الثقافــة أي مــدى ثقافــة ا إلـىبعــد الثقافــة يبحــث  : الثقافـة

  .التحكم؟ أو األدوار أوموجهة للمهمة  أوبالبيروقراطية 
التمكين تتحقـق مـن هـده الكليـات مـن خـالل المشـاركة بالمعلومـات وبنـاء الهيكـل التنظيمـي القـادر  أبعادويرى الباحث بان 

حث والتدريب وإيجاد التوصيات والحلول وأخيرا تبني ثقافـة تنظيميـة مـن شـانها على تفويض السلطات وبناء فرق العمل للب
  16.العمل على تدعيم كل ما سبق
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  التدريب  - ب
حـد  أقصـى إلـىفـي العمـل  اإلنسـانيوفنية وعملية وعلمية لكي نصل بـاألداء  إداريةحيث يعتبر التدريب في حد ذاته وسيلة 

  17.للموارد البشرية المتاحة لكل من المجتمع والمنظمة األمثلم ممكن بالشكل وباألسلوب الذي يحقق االستخدا
التــدريب فــي ضــوء التقســيم ألنــواع العــاملين حســب مســتوياتهم الوظيفيــة تبعــا الحتياجــاتهم التدريبيــة    أهــدافيمكــن تقســيم 

  : اآلتي(1)كما هو في الشكل 
  على مستوى المنظمة اإلدارةمستويات العاملين في :)1(الشكل

  

  ).15ص,نجم العزاوي( :المصدر

العليـا مسـؤوليتها اتخـاذ  اإلدارةحيث  آخر إلىالثالث تختلف من مستوى  اإلداريةوألن أعمال كل من هده المستويات     
التنفيذيــة فــان قراراتهــا   اإلدارة أمــاللمنظمــة واإلدارة الوســطى مســؤوليتها اتخــاذ القــرارات التكتيكيــة  اإلســتراتيجيةالقــرارات 
 األهــدافلــدلك يمكـن تقســيم .عمليــات اليوميـة التنفيذيــة للمنظمـة وذات المــدى القصـير وفــي ظـروف التأكــد التـامتتعلـق بال
  : األهدافمن  أنواعثالثة  إلىالتدريبية 

 األهــدافالعليــا بحكــم مســؤولياتها عــن  اإلدارة إلــىالموجهـة  األهــدافوهــي  : واِالبتكاريــة اإلبداعيــةاألهـداف التدريبيــة  -
 .واالبتكار اإلبداعالتي تقضي  ةاإلستراتيجي

الوسـطى لمسـؤولياتها فـي  اإلدارة إلـىالموجهـة  األهـدافوهـي  : والتنسيقية وحـل المشـاكل اإلشرافيةاألهداف التدريبية  -
 .العليا ومعالجة المشاكل الناجمة عن العمل اإلدارةوالتنسيق مع ،الدنيا اإلدارةعلى العاملين في  اإلشراف

العــاملين التنفيــذيين الــدين  أوالــدنيا  اإلدارة إلــىالموجهــة  األهــدافوهــي  : اِالعتياديــة والمعلوماتيــةاألهــداف التدريبيــة  -
 18.زيادة المعرفة وتنمية القدرات والمهارات التي يحتاجها عملهم إلىيحتاجون 

  الحوافز -ج
تعريـف الحـوافز لغـة  إلـىوسنتطرق ,عتعددت التعاريف المقدمة للحوافز وهذا بتعدد الزوايا التي نظر منها كل كاتب للموضو 

  .واصطالحا
بمعنـى ,في اللغة والتي تعني دفعه من خلفه وجـد وأسـرع للمضـي فيـه واسـتعدحفز كلمة   إلى أصلهاتعود كلمة الحوافز في -

  .إليهحثه ودفع 
فــرد لنثيــر رغبتــه ،نوفرهــا أمــام ال)الــخ.....عالوة،مكــافئ(وســيلة أواصــطالحا الحــافز هــو فرصــة  أمــا,هــذا فــي معنــاه اللغــوي-

  19.وإشباع حاجة يحس بها،،ونخلق لديه الدافع للحصول عليها
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يمكن االختيار من بينها لتقديم المناسـب منهـا للعـاملين لمقابلـة  اإلدارة أمامهناك أنواع عديدة من الحوافز مطروحة ومتاحة 
  : نذكر بإيجاز األنواعمن هده .دوافعهم وإشباع حاجاتهم

  : األولالتصنيف 
  حوافز مادية  حوافز مالية  حوافز معنوية

 : مثل
 الثناء والمديح والتشجيع. 
 خطابات الشكر والتقدير.  

  : مثل
 المكافئات المالية. 
 بطاقات السفر.  

  : مثل
 تحسن ظروف وبيئة العمل. 
  العمل أدواتتحسين. 

  : التصنيف الثاني
  حوافز سلبية    حوافز ايجابية

جماعات على  وهي التي تصرف للعاملين فرادى أو
  .مادية أومالية  أوتميزهم وقد تكون معنوية 

  .واألمثلة السابقة تعتبر أمثلة على الحوافز االيجابية

  : مثل
 للتحقيق,التحويل,اإلنذار,التوبيخ,التحذير. 
 الخصم من الراتب.  

يثاب المجد ويأخذ  جنب مع الحوافز االيجابية في توازن مثمر بحيث إلىتسير جنبا  أنوالحوافز السلبية يجب     
في  أيضاتتمثل  أنفان الحوافز السلبية يجب ،وكما تمثلت الحوافز االيجابية في حوافز مادية ومعنوية.المقصر بتقصيره
حتى تكون الحوافز  أعمالهاونتائج  اإلدارةترتبط الحوافز بكل صورها بإجراء تقييم شامل لكافة  أنويجب .هاتين الصورتين

  .سليم أساسمبنية على 
  : التصنيف الثالث

  حوافز جماعية  حوافز فردية

 أووقد تكون ايجابية ،وهي التي تصرف للعاملين فرادى
  .مالية أومادية  أوقد تكون معنوية  أوسلبية 

 أووقد تكون معنوية .وهي التي تصرف للعاملين جماعات
 .سلبية أوايجابية  أومادية  أومالية 

  CASNOSيز التنظيمي باألداء السياقي في مؤسسة عالقة أساليب التم: المحور الثاني 
 أنشــعور األفــراد بــاألمن والضــمان االجتمـــاعيين متطلــب مــن متطلبــات تحقيـــق التنميــة االقتصــادية،والبد لهــذا الشـــعور  إن

لألفـراد والمجتمـع معا،فـان نظـام  أهدافـهيكون عمليا ال مجرد شعارات وذلك من خالل مسـاهمة كـل طـرف بجديـة لتحقيـق 
ــا الحــالي وهــذا مــن خــالل  إلــىمنــذ عهــد االســتعمار  األخيــرمان االجتمــاعي عــرف عــدة تطــورات منــذ ظهــور هــذا الضــ وقتن

االمتيازات التي يمنحها للمؤمنين وذوي والحقوق عن طريق الصـناديق الخمسـة المعروفـة لـدى الجميـع التابعـة لـوزارة العمـل 
  CNAS،CACOBATH،CNR،CASNOS،CNAC:والتشغيل والضمان االجتماعي وهي
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  األدوات المستخدمةالطريقة و -1
  الدراسة مجتمع حجم تحديد  .أ 

عامــــــل فــــــي مؤسســــــة ( الدراســــــة موضــــــوع خصــــــائص فيهــــــا تتــــــوافر التــــــي المفــــــردات جميــــــع الدراســــــة مجتمــــــع يمثــــــل -
CASNOS(المطلوبة البيانات بتوفير والكفيلة الدراسة مجتمع من المختارة المفردات فهي عينة الدراسة أما. 

 .فقط الدراسة من مجموعات على الدراسة لترتكز البيانات جمع تكاليف تقليص -
  .البحث مجتمع لعناصر الكامل التحديد يشترط ال -
 الدراسة عينة حجم تحديد  .ب 

مـــن مختلـــف  CASNOSســـة لمؤس اإلجمـــاليعامـــل مـــن بـــين عـــدد العمـــال  46تـــم اختيـــار عينـــة عشـــوائية مكونـــة مـــن 
اســتمارات  4ألســباب شخصــية وألغينــا  اإلجابــةآخــرون أعرضــوا عــن  7عامــل و 35المســتويات  الوظيفيــة  والتــي رد منهــا 

لــنقص المعلومــات بهــا وذلــك لغــرض التعــرف علــى أثــر أســاليب التميــز الــوظيفي علــى األداء الســياقي فــي المؤسســة محــل 
  .الدراسة

 صياغة االستبيان  .ج 
  :سئلة االستبيان إلى جزئيينتم تقسيم أ

الجـنس ، العمـر ، :أسـئلة تتعلـق ب) 06(مجموعة من األسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصية و تتكـون مـن :الجزء األول-
  .المستوى التعليمي ، الخبرة المهنية

  ) .مستقل و تابع(أسئلة مبنية على أساس سلم لكارت مقسمة إلى متغيرين  :الجزء الثاني -
  .أسئلة) 03(أسئلة فيما يضم محور ثالث)04(محاور حيث يضم محورين ) 03(متغير المستقل ينقسم إلى ال-أ   
  سؤال) 31(المتغير التابع يحتوي على -ب 

  تحليل نتائج الدراسة -2
 :االستبيان تائجن  - أ

  :يلي كماه  بتحليل نقوم سوف االستبيان من عليها المتحصل النتائج خالل من
  :الفرضيات

H0:  جد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التميز التنظيمي واألداء السياقيال تو.  
H1: أساليب التميز التنظيمي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين.  

  :و بغية اإلجابة عن هذه اإلشكالية تم وضع الفرضيات الفرعية التالية
  داء السياقيالتدريب واأل عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة إحصائية بينتوجد. 
  التمكين واألداء السياقي عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة إحصائية بينتوجد. 
  الحوافز واألداء السياقي عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة إحصائية بينتوجد. 
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 صدق االستبيان -ب 
  ألفا كرونباخ االستبيانصدق  : )II-3(جدول رقم 

 

Alpha de Cronbach Nombred'éléments 
0,935  38  

  SPSS-نتائج على اعتماداالباحثين  إعداد:المصدر 

في  تمت إعادتهوإذا جدا وهذا يعني أن االستبيان صادق %93.5ما يعادل  0.935 يقدر صدق االستبيان ب
  .زمان ومكان آخر لنفس العينة سيتم الحصول على نفس النتائج

  نموذج الدراسة): 3(الشكل
  

  المتغير التابع                                                                        المستقلالمتغير 

  

  

  

  المتغير           

    
  الباحثين إعداد:المصدر 

  المعلومات الشخصية : الجزء األول
    :الجنس -1

 توزيع أفراد العينة  حسب الجنس):2(الجدول 

 الجنس
Fréquenc

e Pourcentage 
 34,5 10 ذكر 

 65,5 19 ثىأن
Total 29 100,0 

  – SPSSنتائج على اعتمادا الباحثين إعداد:المصدر 
من مجتمع الدراسة  %34.5أنثى أي 19ذكرو10 يمثل إذ للجنس تبعا العينة أفراد توزيع )2( رقمأعاله  الجدول يوضح

 إناث  %65.5ذكور و 
 
  

 التدريب

 الحوافز

 التمكين

 األداءالسياقي
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  السن  -2
  توزيع أفراد العينة  حسب السن) :3(الجدول 

 
 

  

  

  SPSS-نتائج على اعتمادا لباحثينا إعداد: المصدر

كانت بالتساوي بين فئة أقل  المجتمع عينة من%نسبة 27.6حيث لسنا حسب العينة أفراد توزيع) 3(الجدول يوضح
  :التعليمي المستوىسنة  40 إلى 30لفئة  %44.8 وهي أقل نسبة،تليها نسبةسنة فما فوق 40سنة و فئة  30من 

 التعليمي مستوىحسب ال العينة أفراد توزيع ) :4(الجدول
 

 المستوى التعليمي
Fréquenc

e Pourcentage 
 27,6 8 ثانوي 

 58,6 17 جامعي
 13,8 4 دراساتعلیا
Total 29 100,0 

  SPSS-نتائج على اعتمادا لباحثينا إعداد:المصدر 
 مستواهم العينة أفراد من% 58.6ةنسب أن فيالحظ ،تعليميال للمستوى تبعا العينة أفراد توزيع) 4(الجدول يوضح

 مما ،دراسات عليا مستواهم العينة رادفأ من %13.8تليها ،ثانوي مستواهم العينة من  %27.6تليها ،جامعي التعليمي
  .جامعي مستواهم العينة أفراد معظم أن على دلي

  :المهنيةخبرة ال-4
  المهنية للخبرة تبعا العينة أفراد توزيع ):5(الجدول

 Fréquence Pourcentage الخبرة المھنیة
 13,8 4 سنوات 5 أقلمن 

 41,4 12 سنة 15 الى 5 من
 25 الى 15 من
 34,5 10 سنة

 10,3 3 سنة 25 أكثرمن
Total 29 100,0 

  SPSS-نتائج على اعتمادا الباحثين إعداد:المصدر        
اغلــب عمالهـا لــديهم خبــرة  CASNOS،نالحــظ أن مــن حيـث معامــل الخبــرة المهنيـة أن مؤسســة 5مـن خــالل الجـدول 

 . %41.4سنة وذلك بنسبة  15 إلى 5تتراوح بين 
 
  

 Fréquence Pourcentage  سنال
 27,6 8 سنة 30 أقلمن 

 44,8 13 سنة 40 الى 30 من
 27,6 8 سنةفمافوق 40

Total 29 100,0 



.... 

 

 603 
  

  JFBE 2018   

  :اختبار الفرضياتتحليل و -2
  :الفرضيات الفرعية
نا لتأثير أساليب التميز التنظيمي على األداء السياقي اعتمـادا علـى قاعـدة القـرار و التـي تـنص علـى أنـه يـتم من خالل دراست

  .α>Sigو ترفض الفرضية العدمية إذا كان  α<Sigقبول الفرضية العدمية إذا كانت 
  عالقة التدريب باألداء السياقي: اختبار الفرضية الفرعية األولى-1

H0: ات داللة إحصائية بين التدريب واألداء السياقيال توجد عالقة ذ.  
H1:  بين التدريب واألداء السياقي إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة.  

α : الداللة مستوى(0.05=α)  
  السياقي التدريب واألداءالعالقة بين ): 6الجدول رقم

  
  
  

  :المتغير المستقل
 التدريب

  
  

ميل خط 
 aاالنحدار 

  
  

مقطع خط 
 bاالنحدار

األداء السياقي: تغير التابعالم   
R  

 معامل االرتباط
R2 

 معامل التحديد
Sig  

 مستوى الداللة
قبول أو رفض 

 الفرضية

  رفض 0.135 0.081 0.285 1.761 0.267
  SPSS-نتائج على اعتمادا الباحثين  إعداد: المصدر

أي )0.285(كانت واألداء السياقيالتدريب بين  (R) بين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط الثنائيي:التحليل
 من التغيير في)%8.1(أي أن  (R2=0.081 )جدا، كما بلغ معامل التحديد ضعيففهو ارتباط  )%28.5(بنسبة

فهو أكبر من مستوى المعنوية (Sig 0.135 )داللةنالحظ أن مستوى ال.ر في التدريبيعود إلى التغيياألداء 
فإننا نقبل الفرضية المعدومة ، السياقي والتدريب األداءداللة إحصائية بين وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات )0,05(

يمكن كتابة معادلة األداء السياقي والتدريب وبالتالي  إحصائية بين داللةونرفض الفرضية البديلة أي ال توجد عالقة ذات 
  :كما يلي (y)األداء السياقيو  (x1) التدريباالنحدار بين 

Y=1.761+0.267X1  

  عالقة التمكين باألداء السياقي: اختبار الفرضية الفرعية الثانية-2
H0: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التمكين واألداء السياقي.  
H1: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التمكين واألداء السياقي.  

α: الداللة مستوى(0.05=α)  
  السياقي اءالتمكين و األدالعالقة بين ): 7(الجدول رقم 

  
  
  

  :المتغير المستقل
 التمكين

  
  

ميل خط 
 aاالنحدار 

  
  

مقطع خط 
 bاالنحدار

األداء السياقي: المتغير التابع   

R  
 معامل االرتباط

R2 

 معامل التحديد
Sig  

 مستوى الداللة
قبول أو رفض 

 الفرضية

  قبول 0.05 0.257 0.507 1.355 0.574
 

  SPSS-نتائج على اعتمادا لباحثينا إعداد: المصدر
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ـــائيي:التحليـــل أي )0.507(كانـــت  الســـياقي التمكـــين و األداءبـــين  (R) بـــين الجـــدول أعـــاله أن قيمـــة االرتبـــاط الثن
األداء  مـن التغييـر فـي)%25.7(أي أن  (R2=0.257 )كما بلـغ معامـل التحديـدارتبـاط متوسـط،فهـو  )%50.7(بنسبة

ـــى التغييـــر فـــي  الســـياقي مســـتوى المعنويـــة مســـاو ل فهـــو(Sig 0.05 )داللـــةمســـتوى النالحـــظ أن .التمكـــينيعـــود إل
 بديلـــةفإننــا نقبـــل الفرضـــية الو التمكـــين،  األداء الســـياقيوهــذا يـــدل علـــى وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بــين )0,05(

معادلـة يمكـن كتابـة األداء السـياقي والتمكـين وبالتـالي  إحصـائية بـين داللـةأي توجـد عالقـة ذات معدومـة ونرفض الفرضية ال
 :كما يلي (y) و األداء السياقي (x2)التمكين االنحدار بين 

Y=1.355+0.574X2 
  عالقة الحوافز باألداء السياقي:اختبار الفرضية الفرعية الثالثة-3

H0: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز واألداء السياقي.  
H1: داء السياقيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز واأل.  

α: الداللة مستوى(0.05=α)  
  السياقي األداءالحوافز و العالقة بين ): 8الجدول رقم 

  
  
  

  :المتغير المستقل
 الحوافز

  
  

ميل خط 
 aاالنحدار 

  
  

مقطع خط 
 bاالنحدار

األداء السياقي: المتغير التابع   
R  

 معامل االرتباط
R2 

 معامل التحديد
Sig  

 مستوى الداللة
ض قبول أو رف
 الفرضية

  قبول 0.01 0.355 0.596 0.692 0.525

  SPSS-نتائج على اعتمادا الباحثين إعداد: المصدر

أي )0.596(كانت السياقي الحوافز و األداءبين  (R) بين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط الثنائيي:التحليل
 األداء من التغيير في)%35.5(أي أن  (R2=0.355 )، كما بلغ معامل التحديدمتوسطفهو ارتباط  )%59.6(بنسبة

من مستوى المعنوية قل أ وفه (Sig0.01 )الداللةنالحظ أن مستوى .ي الحوافزيعود إلى التغيير ف السياقي
ونرفض  بديلةفإننا نقبل الفرضية الو الحوافز، األداء السياقيوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين )0,05(

يمكن كتابة معادلة االنحدار األداء السياقي و الحوافز وبالتالي  إحصائية بين داللةأي توجد عالقة ذات لمعدومة الفرضية ا
  :كما يلي و األداء السياقي (x3)الحوافزبين 

Y=0.692+0.525X2  

  :الفرضية الرئيسية
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التميز التنظيمي واألداء السياقي

H0: د عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التميز التنظيمي واألداء السياقيال توج.  
H1: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التميز التنظيمي واألداء السياقي.  

α : الداللة مستوى(0.05=α)  
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  أساليب التميز التنظيمي واألداء السياقي العالقة بين): 9(الجدول رقم 
  
  
  

  :  المستقلالمتغير 
أساليب التميز 

 التنظيمي
 

  
  

ميل خط 
  aاالنحدار 

  
  

مقطع خط 
 bاالنحدار

األداء السياقي: المتغير التابع   

R  
 معامل االرتباط

R2 

 معامل التحديد
Sig 

 مستوى الداللة
قبول أو رفض 

 الفرضية

  قبول 0.01 0.323 0.568 0.555 0.621

  SPSS-نتائج على اعتمادا لباحثينا إعداد: المصدر

 أساليب التميز التنظيمي واألداء السياقي بين (R) بين الجدول أعاله أن قيمة االرتباط الثنائيي :التحليل
أي أن  (R2=0.323 )، كما بلغ معامل التحديدمتوسطفهو ارتباط  )%56.8(أي بنسبة )0.568(كانت

    داللةنالحظ أن مستوى ال.التميز التنظيمي أساليب يعود إلى التغيير في السياقي األداء من التغيير في)32.3%(
Sig0.01)(من مستوى المعنوية  و أقلفه)وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األداء السياقي )0,05

 إحصائية بين داللةأي توجد عالقة ذات معدومة ونرفض الفرضية اللبديلة فإننا نقبل الفرضية اوأساليب التميز التنظيمي، 
و األداء  (x)أساليب التميز التنظيمي يمكن كتابة معادلة االنحدار ساليب التميز التنظيمي واألداء السياقي وبالتالي أ

  :كما يلي السياقي
Y=0.555+0.621X2  

  :خاتمة
يمكن القول  CASNOSمن خالل هذه الدراسة التحليلية وباستغالل الخبرات الميدانية وبعد االحتكاك مع موظفي   

مكانة جيدة نوعا ما في أوساط موظفيها وفي أذهانهم خالل الوقت الراهن وذلك من خالل أساليب  مؤسسة لهاأن ال
والتي أثرت على والئهم والتزاماتهم اتجاه المؤسسة ،وعلى أدائهم للعمل فيها ومن  حاليا، التميز التنظيمي التي تعتمدها

تبين لنا أن معامل االرتباط متوسط و الذي يقدر ب SPSSخالل الدراسة التي قمنا بها باالعتماد على مخرجات 
0.568R= التنظيمي على األداء السياقي و توضح لنا من خالل طرح استبيان  مما أكد لنا أنه يوجد أثر ألساليب التميز

،أما فيما يخص التدريب بمؤسسة CASNOSأن الحوافز والتمكين لهما تأثير كبير على األداء السياقي لموظفي 
CASNOS فأغلب موظفيها غير راضين عنه وال يؤثر على أدائهم السياقي.  

بواسطة االستبيان   CASNOSبعد الدراسة الميدانية التي قمنا بها على عينة من عمال مؤسسة  :نتائج الدراسة
  :جملة من النتائج منها  إلىتوصلنا 
  أغلب عمال  المؤسسة غير راضين عن البرامج التدريبية للمؤسسة. 
 المنظمة  أهدافلتمكين يساهم في خلق سلوكيات وممارسات لدى العاملين في المنظمة تزيد وتنمي تحقيق ا. 
 أنظمة الحوافز التي  تتبعها المؤسسة تنمي من شعور االنتماء والوالء للعاملين فيها و ضمان بقائهم واستمراريتهم. 
  نهم وتقويــة روابـط االتصــال بيــنهم ومنــه تضــمن المؤسســة تنميــة روح الرياضــية بيــ إلـىالتعـاون بــين عمــال المؤسســة يــؤدي

 .تحقيق أهدافها والحفاظ على عمالها 
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  :إلى االقتراحات التالية  توصلنا CASNOSخالل دراستنا الحالية التي قمنا بها في مؤسسة من  :االقتراحات
  علـى المؤسســات الجزائريــة عامـة ومؤسســةCASNOS بشــرية وتطــوير برامجهــا خاصـة االهتمــام بتــدريب مواردهـا ال

 .التدريبية لتحسين مستواهم والرفع من كفاءتهم 
  على المؤسسات الجزائرية االهتمام بجانب المكين لألفراد ألنـه يعـزز شـعورهم باالنتمـاء وحسـهم بالمسـؤولية والمشـاركة

 .ذا مر لصالح المؤسسةفي اتخاذ لقرار وه
 األجور المعمول بها وكذلك تحسين أنظمة الترقيات و الحوافز  على المؤسسات الجزائرية إعادة النظر  في أنظمة. 

  :الهوامش والمراجع
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ي2 ین دور,عبدالمعطیمحمودالبحیص املین تمك ي الع ق ف ي تحقی تیرادارةاعمال  ،التمیزالمؤسس مذكرةماجس

  .28-27ص,2014,،جامعةاالزھر،غزة
ة,خلیدة محمد بلكبیر3 ة المتعلم ةتحقیق التمیز التنظیمي من خالل المنظم ي بونعام ة الجیالل ة االقتصاد الجدید،جامع -،مجل

  .167ص,01/2016, 14خمیس ملیانة،العدد
تیمستوى تطبیق ممكنات التمیز التنظیمي للمنظمات العامةآالء بنت عبد الرحمان بن محمد بالحمر، 4 ذكرة ماجس ي ، م ر ف

  .11-10ص2016االدارة العامة،جامعة الملك عبد العزیز،جدة،السعودیة،
مال الضفة مجید منصور،حسین العابد ،5 ي ش ة ف ناعات الغذائی عالقة التمیز التنظیمي بالجودة الشاملة لدى منظمات الص

ة اني ،الغربی دولي الث ي ال ؤتمر العلم ات  -الم وق منظم ي تف ادة ف ز والری المیة األعمال،دور التمی وم اإلس ة العل جامع
  .7ص,،العالمي

  .16صمرجع سبق ذكره، آالء بنت عبد الرحمان بن محمد بالحمر، 6
ة،7 د عكاش د محم عد احم وظیفيأس توى االداء ال ى مس ة عل ة التنظیمی ر الثقاف ة اث تیر ادارة اعمال،الجامع ذكرة ماجس ،م

  .33،ص2008االسالمیة،غزة،فلسطین،
8Borman, W. C., &Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: 
The meaning for personnel selection research. Human Performance, 10, 99–109. 

9Motowidlo, S. J., &Schmit, M. J. (1999).Performance assessment inunique jobs. In D. R. 
Ilgen& E. D. Pulakos (Eds.), The changing nature ofperformance (pp. 56-86). San Francisco: 
Jossey-Bass 

ر،10 راد نمرابوجاس ابرین م ر ص ى  إدراكاث ة عل ة التنظیمی املین للعدال ادالع یاقي األداء أبع تیر الس ذكرة ماجیس  إدارة، م
  .18،ص2010،الجامعة االسالمیة،غزة،فلسطین،أعمال

،مذكرة ماستر اكادیمي في تسییر الموارد عدالة التنظیمیة بسلوك المواطنة التنظیمیةعالقة الكریمة صاطا و بختھ بشبش،11
  .9،ص2016-2015البشریة،جامعة طاھري محمد، بشار،

  .121-120، ص2008-2007،جامعة الجزائر،الجزائر،أعمال إدارة،مذكرة ماجستیر العاملین تمكینتوفیق كرمیة،12
ي، 13 زام التنظیميدور العدامباركة دحان و صلیحة ھیب ز االلت ي تعزی ة ف ة التنظیمی ي تسییر ل ادیمي ف ذكرة ماستر اك ، م

  .13،ص2016-2015الموارد البشریة، جامعة طاھري محمد ، بشار،
وارد البشریة، اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظیميزینب تزیر و نعیمة خلیفي،14 ي تسییر الم ادیمي ف ،مذكرة ماستر اك

  .17، ص2016-2015جامعة طاھري محمد،بشار،
ة15 الم الرحاحل رزاق س د ال ةعب ر ,،،نظریةالمنظم ي للنش ع العرب ة  المجتم الطبعةاالولى،مكتب

  .3-1،ص2010والتوزیع،عمان،األردن،
  .17-16،صمرجع سبق ذكرهعبد المعطي محمود البحیصي،16
ع وا2،الطبعةالمعاصر اإلداريالتدریب حسن أحمد الطعاني،17 ة،دار المسیرة للنشر والتوزی ان، ,لطباع ، 2010,،األردنعم

  .16-15ص
زاوي،18 م الع دریب نج ودة الت زو  اإلداريج ة االی فة الدولی ات المواص ر ومتطلب ر 10015المعاص ازوري للنش ،دار الی

  .23-22-21ص2009والتوزیع،عمان األردن،
والء التنظیميمزوار منوبة،19 ى ال وافز عل ر الح ذكرة ماجستیر أث ةأعمال إدارة،م د بو ،جامع ومرداسامحم -2012,قره،ب

  .10،ص2013
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