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الييك  التنظيم ، لجينات التنظيمية بأبعادىا )ىدفت ىذه الدراسة الى إستكشاف فاعمية ا

التميز القيادي، ( ف  تحقي  التميز المؤسس  بأبعاده )حقو  إتااذ القرار، المعمومات، المحقزات

مؤسسة التدريب المين ، والتعرف عمى ( ف  التميز الادمات ، التميز العمميات ، التميز البشري

فاعمية الجينات التنظيمية بأبعادىا ف  تحقي  التميز المؤسس  من اال  جودة حياة العم  كمتغير 

، وقد تم اتعتماد عمى المنيج الو ق  اإلستدتل  المالئم وسيط ف  مؤسسة التدريب المين 

ف  الرتب اإلشرافية ف  مؤسسة  ينمجتمع الدراسة من جميع العامموتألف ألغراض الدراسة، 

، حيث قام الباحث بتوزيع العينة اليادفة، وقد تم إستادام (189التدريب المين  والبالغ عددىم )

ستبعد 666، وتم إسترداد )عدييم، ورؤساء األقسامالمدراء، ومسا( إستبانة عمى 688) ( إستبانة، وا 



 س
 

 
 

انات الااضعة بمغت اتستبائ ، وبالتال  ( إستبانات لعدم  الحيتيا لمتحمي  اإلح 6الباحث )

 أىداف ىذه الدراسة  ام عدة أساليب إح ائية تتالئم و وقد تم إستاد  ،استبانو( 141لمتحمي  )

عند وجود أثر ذو دتلة إح ائية  أىميامن دراسة لعدد من النتائج كان وقد تو مت ىذه ال

المبحوثة ف  تحقي  التميز المؤسس  ف  لمجينات التنظيمية بأبعادىا  (α≤8088)ُمستوى الدتلة 

لمجينات  (α≤8088)عند ُمستوى الدتلة دتلة إح ائية  ، ووجود أثر ذومؤسسة التدريب المين 

ف  تحقي  التميز المؤسس  من اال  جودة حياة العم  كمتغير وسيط ف  مؤسسة التنظيمية 

  التدريب المين 

الجيود اإلضافية ضرورة تقدير ، مياروج بمجموعة من التو يات كان أىوقد تم الا

المبذولة من العاممين ف  مؤسسة التدريب المين  من اال  تقديم الحوافز الكافية بشقييا المادية 

األفكار اإلبداعية وتشجيعيم نحو تقديم  ين عمى بذ  جيود إضافية ف  عمميم،والمعنوية لدفع العامم

القيادية واإلدارية السائدة ف   األنماطسة، وتطوير رية وتوظيقيا بشك  يحق  أىداف المؤسواإلبتكا

 المؤسسة الت  تدعم وتحسن جودة حياة العم   
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