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ین          یسعى البحث الحالى إل    ة ب ى العالق ار التنظیمي ف دور الوسیط لإلبتك ى التعرف على ال
ة                ى مدین ة ف صناعیة العامل شركات ال ى ال التطبیق عل ك ب المناعة التنظیمیة واألداء التنظیمي، وذل
ى       اد عل م اإلعتم طى، وت ا والوس دیرى اإلدارة العلی ى م ة ف دة المعاین ت وح سادات، وتمثل ال

ًا       ٢٧٠ث بلغ حجم العینة  اإلستقصاء فى جمع البیانات، حی     شركات وفق ى ال ا عل م توزیعھ ردة ت  مف
ى      ع قطاعات ھ ى أرب شركات إل ركة، وتنتمى ال سبى لكل ش وزن الن زل   :لل صلب، الغ د وال الحدی

والنسیج، األغذیة والمشروبات، الكیماویات، وتم استخدام عدد من األسالیب اإلحصائیة من خالل   
ل     ، وتوصلت النتائج إ   SPSS.V,23برنامج   ة واألداء بمعام لى وجود عالقة بین المناعة التنظیمی
سیر      %٧٦تفسیر   ا أن  %٤١، وكذلك وجود عالقة بین المناعة التنظیمیة واإلبتكار بمعامل تف ، كم

ا       ارالتنظیمي وفق یط اإلبتك ي بتوس ة واألداء التنظیم ة التنظیمی ین المناع ة ب ود عالق ین وج تب
ناقشة النتائج وتقدیم مجموعة من التوصیات والمجاالت جودة التوافق والمطابقة، وتم م لمؤشرات  

  .البحثیة التى تحتاج إلى مزید من البحث

التنظیمیة، اإلبتكارالتنظیمي، األداءالتنظیمي  المناعة  

  

تواجھ المنظمات العدید من التغیرات البیئیة التى تحمل فى طیاتھا العدید من التھدیدات 
ھو ما یفرض على المنظمات ضرورة السعى الدائم نحوللبحث عن األسالیب التى والفرص، و

تمكنھا من التكیف مع تلك التغیرات، ولعل من أھمھا نظم المناعة التنظیمیة والتى تنظر إلى 
الكیانات اإلداریة على أنھا كائنات حیة مثل اإلنسان تحتاج إلى مناعة تجعلھا قادرة على البقاء 

ثم البد من توافر مجموعة من المقومات والتى تتجسد فى أبعاد المناعة التنظیمیة والنمو، ومن 
التعلم، الذاكرة، والجینات التنظیمیة،  والتى تجعل المنظمات فى موقف قادر على : ممثلة فى

  ).٢٠١٦عبدالمجید، ( اإلستجابة للتغیرات البیئیة وكذلك مواجھة المخاطر المحتملة

 یجسد محاولة الذي التنظیمیة على أنھا نتاج للتطور للمناعة (Simmons,2013) ینظر
المنظمات التكیف مع التغیرات المحیطة، وذلك ألنھا تكون مجموعة من اآللیات الداخلیة التى 

كما أن أبعاد  .تمكنھا من معالجة نقاط الضعف الداخلیة وكذلك مواجھة التھدیدات الخارجیة
فى وضع المبادر ولیس رد الفعل نتیجة ما تفرزه تلك األبعاد المناعة التنظیمیة تجعل المنظمات 

من مجموعة من اآللیات التنظیمیة والمعلوماتیة والقوى البشریة القادرة على اإلبتكار فى كافة 
المجاالت سواء كانت فى النظم أواألسالیب المستخدمة أو المنتجات التى تقدمھا، بمایؤدى فى 

  .(Assayah,2020)النھایة إلى تحسین األداء
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 أن ھناك مجموعة من المتطلبات الالزمة لتوفیر نظم المناعة (Perry,2014)ویرى 
المشكالت، التعاطف،  حل ةالرشیدة، المرونة، المشاركة، ثقاف ةالقیاد: فيالتنظیمیة والتى تتمثل 

التنظیمیة أن نظم المناعة ) ٢٠٢٠اسماعیل، (  یرىاكم. المناعة بین نظم لالمستمر، التكام مالتعل
العملیات، العمالء، : فىتدعم قدرة المنظمة على تحقیق التمیز بأبعاده المختلفة والتى تتمثل 

  .ةالبشریة، القیادة، االستراتیجی دالمجتمع، الموار
ة واألداء            ة التنظیمی ین المناع ة ب اول العالق ة لتتن  من  التنظیمي من ھنا جاءت تلك الدراس

ار  الل اإلبتك يخ ة        كمتغی التنظیم ى مدین صناعیة ف شركات ال ى ال التطبیق عل ك ب یط وذل ر وس
ة واألداء        ة التنظیمی ین المناع  السادات، وخاصة أن معظم الدراسات السابقة ركزت على العالقة ب

ي  ة التنظیم ة التنظیمی اد المناع د أبع ین أح تعلم، (   أو ب ذاكرة، ال ة ال ات التنظیمی  واألداء) الجین
ي اول  ،التنظیم ى تن زت عل ار واألداء،أو رك ین اإلبتك ة ب ین   العالق ت ب ات جمع د دراس وال توج

ة،   رات الثالث ة       المتغی ة التنظیمی ة للمناع اد الثالث الل األبع ھ من خ ة تناول اول الدراس ا تح و م وھ
ى  ة ف ة،  : ممثل ذاكرة التنظیمی ي، ال تعلم التنظیم ة،  ال ات التنظیمی ار   الجین اول اإلبتك م تن ذلك ت  وك
اد   إبتكار العملیة، إبتكار المنتج،  اإلبتكار اإلداري،: أبعاد ھى  من خالل ثالثة   التنظیمي وتم اإلعتم

ا ي ھم ألداء التنظیم دین ل ى بع الي،  :عل سویقي والم ق األداء الت ال التطبی ا أن مج شركات ( كم ال
سادات    ة ال صناعیة بمدین ى         ) ال ع قطاعات ھ ى أرب ة ف ة والخفیف ل مزیج من الصناعات الثقیل  :یمث

ى    الغزل والنسیج،     الحدید والصلب،  األغذیة والمشروبات، الكیماویات، وتمثلت وحدة المعاینة ف
  .مدیرى اإلدارة العلیا والوسطى فى الشركات محل الدراسة

 

ة           ة التنظیمی اد المناع ي أبع ق ف ل التعم ن أج تطالعیة م ة إس إجراء دراس ث ب ام الباح ق
شركات ا  ى ال ار واألداء ف د     واإلبتك ى تحدی ث ف ساعدة الباح ك لم سادات، وذل ة ال صناعیة بمدین ل

  .مشكلة البحث وتنمیة فروضھ

  : أھداف الدراسة اإلستطالعیة٢/١
  :إستھدفت الدراسة اإلستطالعیة التعرف على

 مدى إدراك المسئولین لمفھوم وأبعاد المناعة التنظیمیة  -
 فسة المحلیة والعالمیةمستوى األداء التنظیمي للشركات محل الدراسة وھیكل المنا -
 مدى تطبیق الشركات محل الدراسة ألبعاد المناعة التنظیمیة -
 مدى إدراك المسئولین لمفھوم وأبعاد اإلبتكار التنظیمي -
 دور المناعة التنظیمیة فى تفسیر التغیر فى األداء التنظیمي  -

  أسلوب الدراسة االستطالعیة  ٢/٢
  :عیة على أسلوبین ھمااعتمد الباحث في إجراء الدراسة اإلستطال

   الدراسة المكتبیة٢/٢/١
  استھدفت الدراسة المكتبیة جمع البیانات الثانویة المرتبطة بموضوع البحث، وتمثلت

مفھوم وأبعاد المناعة التنظیمیة، اإلبتكار التنظیمي وأبعاده، مدى : أھم ھذه البیانات في
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مد الباحثن على عدة مصادر وقد اعت. تأثر أبعاد األداء بأبعاد المناعة التنظیمیة
للحصول على ھذه البیانات، كان من أھمھا المؤلفات العلمیة، والمقاالت، والنشرات، 

 :المثال منھا على سبیل والدوریات
(Rashid&Challab,2007;Eghtesadi&Hamidizadeh,2012;Mansouri
z etal.,2014;Maktabi&Khazaei,2014;Kiziloglu,2015;Ghafoor et 
al., 2016;Lee ; Abdi et al.,2018;et al.,2017)؛ متولي، ٢٠١٨العزب ؛

)٢٠٢٠؛ إسماعیل، ٢٠٢٠، البنوى  
  المقابالت الشخصیة ٢/٢/٢

شوائیة إشتملت         ة ع قام الباحث بإجراء عدد من المقابالت الشخصیة وذلك من خالل عین
ة اإلس            ٤٧على   ة، وتوصلت الدراس شركات محل الدراس ى ال املین ف ى   مفردة من الع تطالعیة إل

  :یليعدد من النتائج والتى تمثلت فیما 
 مدى إدراك المسئولین لمفھوم وأبعاد المناعة التنظیمیة  -
 ھیكل المنافسة المحلیة والعالمیة ومستوى األداء التنظیمي للشركات محل الدراسة -
 مدى تطبیق الشركات محل الدراسة ألبعاد المناعة التنظیمیة -
 وم وأبعاد اإلبتكار التنظیميمدى إدراك المسئولین لمفھ -
  مدى قدرة المناعة التنظیمیة على تفسیر التغیر فى األداء التنظیمي -

   نتائج الدراسة االستطالعیة ٢/٣
  : الدراسة اإلستطالعیة إلى ما یأتيالشخصیة، إنتھتفي ضوء البیانات الثانویة ونتائج المقابالت 

   ة ة التنظیمی وم المناع املین لمفھ عف إدراك الع ا ض ة،بأبعادھ وم  المختلف صر مفھ ث إقت  حی
ات       ا إلجاب ك وفق ملتھم   % ٨٧المناعة التنظیمیة عند أغلبھم على التعلم التنظیمي وذل ممن ش

 .الدراسة
              ة ى بعض الممارسات ممثل ة عل شركات محل الدراس دى ال تقتصر نظم المناعة التنظیمیة ل

ى      فى الخطة التدریبیة السنویة والتى غالبا تتسم بالثبات، و  ات الت ة المعلوم ود بعض أوعی ج
 .تحتفظ بھا الشركات والتى تتضمن سجالت الموردین والعمالء

   ار وم اإلبتك صر مفھ يیقت ار       التنظیم ا إبتك تج، أم ار المن ى إبتك شركات عل ة ال دى غالبی  ل
م إجراء    % ٩٣ إلجابات وفقا (النسبيالعملیات واإلبتكار اإلداري فیكاد یتسم بالثبات  ممن ت

 ).معھمالمقابلة 
     ة واألداء ى عدم وضوح العالقة بین المناعة التنظیمی ا ألراء   ،التنظیمی ك وفق من  % ٨٣ وذل

 .العینة

ة            شركات محل الدراس ة بال ة المرتبط ة من المؤشرات المالی باإلضافة إلى ما سبق توجد مجموع
  :والتى توضح وجود قصور فى أداء تلك الشركات ومنھا

       ى ا ة،          تخلو قائمة أكبر عشر شركات ف ة عربی د والصلب من أى دول اج الحدی ى إنت الم  ف لع
و    ١٧حیث تقدر حجم الفجوة بین اإلنتاج والطلب فى العالم العربى بحوالي    ون طن، وھ  ملی

ة                 ل مصر المرتب ا تحت ادة حجم الصادرات، كم  ٢١ما یمثل فرصة للشركات المصریة لزی
سوقیة     . ملیون طن سنویاً ٨على مستوى العالم واألولى عربیًا بنحو         ق بالحصة ال ا یتعل وفیم
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سبة                ى بن ة األول ى احتالل شركة عز المرتب ت ف د تمثل ى مصر فق د ف ، %٤٩لمنتجى الحدی
شركات   % ١١، و%٣، حدید المصریین  % ٩، بشاى %١٣یلیھا السویس للصلب   اقى ال لب

 %.١٥العاملة فى مصر، أما باقى معدل اإلستھالك فیتم إشباعھ من خالل اإلستیراد بمعدل
 عد الشركة الرباعیة للغزل والنسیج والموجودة فى مدینة السادات من أكبر شركات الغزل      ت

تم تصدیر      ٦٠ حوالي والتى تنتج    مصر،والنسیج فى    ز ی والي ملیون متر من الجین % ٥٠ ح
ا          ان وإیطالی ل الیاب ة مث دول األجنبی ى ال ا، منھا إل شركة      وتركی غ حجم إستثمارات ال ث بل  حی

والي ون دوال٢٠٠ ح ا ملی ل بھ ا یعم والير كم د ٢٦٠٠ ح دالت األداء تع ل، إال أن مع  عام
 ).٢٠١٩جمعیة مستثمرى السادات، (متواضعة مقارنة بمثیالتھا على المستوى العالمى 

              والي تم تصدیر ح ة ی واد الغذائی ون طن من الم % ٣٠یضح قطاع األغذیة ما یزید عن ملی
 ).٢٠١٩تقریر غرفة الصناعة، ( منھا إلى األسواق الخارجیة

            ات ى مصر من شركات الكیماوی ات ف ى مجال الكیماوی ركات ف شر ش ر ع ة أكب و قائم تخل
والي    شر ح شركات الع صدر ال ث ت سادات، حی ة ال ى مدین ة ف ار دوالر دون ٢،٢العامل  ملی

سادات      ة ال ى مدین ة ف شركات العامل ب ال ن جان ل م صناعات   ( تمثی صدیرى لل س الت المجل
 ).٢٠١٩الكیماویة، 

 بحث مشكلة ال-٣
ا سبق و       ى م ة،           بناء عل ة التنظیمی ي مجال المناع سابقة ف ة الدراسات ال من خالل مراجع

ى        زت عل ة رك ة العربی ي البیئ ة ف ال وخاص ذا المج ي ھ ت ف ى أجری ب الدراسات الت ین أن أغل تب
سات        ادة المؤس ة وری ة التنظیمی اد المناع ة بعض أبع ة ( دراس ون،   & أمین ة )٢٠١٧میم ، والمناع

س  التنظیمیة وال  دوان ،  (ي  تمیز المؤس ماعیل،   ؛٢٠١٨ب ة     ) ٢٠٢٠اس ودة عملی ا بج ذلك عالقتھ وك
رارات  وم،  ( اتخاذ الق اطر) ٢٠١٢عت ل للمخ ض  )٢٠١٨العزب،  ( والمی ام بع ى قی افة إل ، باإلض

ر           ة كمتغی ة التنظیمی الدراسات بتناول العالقة بین الشائعات واألداء التكیفى من خالل  نظم المناع
ة     )٢٠٢٠بنوى، ال & متولى(وسیط   ت العالق ى تناول ، من ناحیة أخرى توجد بعض الدراسات الت

ة      ة التنظیمی اد المناع ض أبع ین بع ة     (ب ذاكرة التنظیمی ة، ال ات التنظیمی ي، الجین تعلم التنظیم ) ال
، ;Ugurlu&Kurt, 2016 ;Ghafoor et al., 2016  (Nafie, 2015(واألداء التنظیمي 

وة ا    أن الفج ول ب م یمكن الق ات      ومن ث ود دراس دم وج ى ع ث ف م الباح دود عل ى ح ل ف ة تتمث لبحثی
ا    تناولت العالقة بین المتغیرات الثالثة وھى المناعة التنظیمیة واإلبتكار واألداء التنظیمي، وھو م

ھ،  ة تغطیت ة الحالی اول الدراس أن     تح ول ب ن الق تطالعیة یمك ة اإلس ائج الدراس ى نت افة إل  وباإلض
للشركات محل ) المالي والتسویقي(قصور في األداء التنظیمي     وجود" مشكلة البحث تتجسد في   

ة شركات       ، الدراس ك ال سئولین بتل عف إدراك الم ى ض ود إل د یع ذي ق یط   وال دور الوس م ال  لفھ
ار يلإلبتك ة واألداء  التنظیم ة التنظیمی ین المناع ة ب ي العالق ن  ، ي التنظیم ف ك یمك ى ذل اء عل وبن

  :التساؤالت اآلتیةصیاغة مشكلة البحث من خالل مجموعة 

  ؟ يما طبیعة ونوع العالقة بین المناعة التنظیمیة واألداء التنظیم -١
  ؟يالتنظیم  واألداء التنظیمي ما نوع وقوة العالقة بین اإلبتكار-٢

  ؟ي التنظیم ما طبیعة ونوع العالقة بین المناعة التنظیمیة واإلبتكار-٣
  ؟يالتنظیم بین المناعة التنظیمیة واألداء  في دعم العالقة التنظیمي ما دور اإلبتكار-٤
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   أھداف البحث -٤
ار       دور الوسیط لإلبتك ى ال ة   التنظیمي یتمثل الھدف العام للبحث في التعرف عل ي العالق  ف

  :، وعلى وجھ التحدید یھدف البحث الحالي إلى ما یأتي التنظیميبین المناعة التنظیمیة واألداء
  . التنظیميلمناعة التنظیمیة واألداء تحدید نوع وقوة العالقة بین ا-١

  التنظیمي واألداء التنظیمي الكشف عن نوع وقوة العالقة بین اإلبتكار-٢ 
   التنظیمي تحدید نوع وقوة العالقة بین المناعة التنظیمیة واإلبتكار-٣

ة واألداء      التنظیمي التعرف على الدور الوسیط لإلبتكار -٤ ة التنظیمی ین المناع ة ب ي العالق   ف
  التنظیمي

 

  :یستمد البحث الحالي أھمیتھ العلمیة والتطبیقیة من خالل ما یأتي
   األھمیة العلمیة٥/١

ین          ت ب ى جمع یساھم ھذا البحث في معالجة الفجوة البحثیة المتمثلة في ندرة الدراسات الت
ى أن  ة باإلضاف.التنظیمي  واألداءالتنظیمي المناعة التنظیمیة واإلبتكار: وھيالمتغیرات الثالثة     إل

شكل        ھ یعمل ب ھذا البحث یعد إمتدادًا للدراسات التى تناولت المناعة التنظیمیة بصفة عامة، كما أن
شكل         ال ب اص وإدارة األعم شكل خ شریة ب وارد الب ي مجال الم راء الدراسات ف ى إث ع عل متواض

  .عام

   األھمیة التطبیقیة٥/٢
اد       - ة أبع ى أھمی سئولین إل ھ الم ة   توجی ة التنظیمی ة،    (المناع ذاكرة التنظیمی تعلم التنظیمي، ال ال

 .كنقطة بدایة لتوفیر میزة تنافسیة مستدامة) الجینات التنظیمیة
 .مساعدة إدارة الشركات على التعرف على العوامل األكثر تأثیرًا في األداء التنظیمي -
و  تدعیم قدرة الشركات على اإلستجابة للتغیرات المحیطة خاصة مع تزای     - د حدة المنافسة وھ

 .ما یمكن تحقیقھ من خالل نظم المناعة التنظیمیة
ات أو          - ستوى المنتج ى م واء عل رة س ار المبتك دیم األفك رورة تق ى ض شركات إل ھ ال توجی

ھ من          ا یمكن تنمیت العملیات أو النظم اإلداریة ألن بقائھا وإستمراھا یعتمد على ذلك، وھو م
  .خالل أبعاد المناعة التنظیمیة

 

اد         وم وأبع ة، ومفھ یشمل اإلطار النظري وفروض البحث؛ مفھوم وأبعاد المناعة التنظیمی
ار  ي اإلبتك سین األداء     التنظیم ى تح ة ف ة التنظیمی ي، دور المناع اد األداء التنظیم وم وأبع  ، مفھ
ار  التنظیمي ار ، دور ا التنظیمي ، دور المناعة التنظیمیة فى دعم اإلبتك سین    التنظیمي إلبتك ى تح  ف

  : األداء التنظیمي، ومن ثم صیاغة فروض البحث وذلك على النحو اآلتي
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 organizational immunityمفھوم وأبعاد المناعة التنظیمیة  ٦/١
ذى            ة ال ذھن نظام المناع ى ال ادر إل ھ یتب ة فإن ة التنظیمی د الحدیث عن مصطلح المناع عن

ط الصد األول لكافة الفیروسات التى یتعرض لھا ، ولیس األمر ببعید خلقھ اهللا  لإلنسان لیمثل حائ     
ل             ى تمث ات الت سیاسات والثقاف ارة عن شبكة من ال ة عب ة التنظیمی عن الكیانات التنظیمیة، فالمناع
د        ا العدی ى طیاتھ الحصن الحصین لكافة التغیرات التى تحدث فى البیئة الخارجیة والتى قد تحمل ف

أول من تحدث عن نظم المناعة التنظیمیة على إعتبار أن   Degusظمة، ویعد  من التھدیدات للمن
ل                ب اإلستعداد للتعام م یج ا، ومن ث المنظمة كائن حى یتأثر بكافة التغیرات التى تحدث من حولھ

  .Lee et al.,2011)( مع كافة التھدیدات المحتملة

ث            ى ضرورة البح شركات لإلفالس إل د من ال ى    ولقد أدى تعرض العدی  عن الوسائل الت
تمكنھا من التكیف مع التھدیدات التى تأتى من الخارج، من ھنا ظھر مصطلح المناعة التنظیمیة ،   

على أنھا مجموعة من الوظائف األساسیة التى تتكامل مع بعضھا    ) ٢٠١٦الطائى،  (حیث یعرفھا   
صادیة     ة أو إقت ت مالی واء كان ات س ار واألزم ة األخط ن كاف ة م ة المنظم ا لحمای ة، بینم أو إداری

ى      (Gilley et al., 2009)یعرفھا  ات واإلجراءات الت سیاسات والعملی  على أنھا مجموعة من ال
ا       ل من تأثیرھ ات أو تقل ع حدوث األزم ر كل من    .تمن ى حین ینظ  ,Ehrami & Marzieh)ف

ى تع      (2017 دة الت ات المعق ة من العملی مل   على أنھا أحد األنظمة الذكیة التى تتكون من مجموع
  .على حمایة المنظمة من المخاطر البیئیة

ا نظامیین أحدھما فطر              ى أنھ ة عل ة التنظیمی ى المناع بعض إل  یعمل كرد فعل    يینظر ال
ع          أليلتعرض المنظمة    ستمر من أجل وض شكل مرن وم ى یعمل ب  من التھدیدات، واالخر تكیف

  ).٢٠١٦الساعدى، ( حتملةالمنظمة فى حالة من اإلستعداد الدائم للتعامل مع كافة األخطار الم
ضوابط       ن ال ة م ة مجموع ة بمثاب ة التنظیمی م المناع أن نظ ول ب ن الق بق یمك ا س مم
وین حاجز           ات من أجل تك راد والعملی واإلجراءات والسیاسات التى تعتمد على مجموعة من األف

ذا اإلنحرا    ف منیع یحمى المنظمة من الخروج عن المسار المطلوب لتحقیق األھداف سواء كان ھ
  .نتیجة أسباب داخلیة أو خارجیة

ى      ل ف وى فتتمث اعى ق ام من اء نظ ات من بن ى المنظم ود عل ى تع د الت ق بالفوائ ا یتعل وفیم
ستطیع       ى ت ة، وحت ة والخارجی اطر الداخلی دات والمخ ة التھدی ن كاف ان اإلداري م ة الكی حمای

ذا النظام بالمر        ع ھ ب أن یتمت ادة     المنظمات التكیف مع التغیرات الخارجیة فیج ع زی ة م ة خاص ون
  ).Hui, 2013( درجة التعقید وعدم التأكد فى البیئة التى تعمل فیھا المنظمات

ى  :ویرى البعض أن نظم المناعة التنظیمیة تؤدى ثالث وظائف أساسیة ھى     اإلدراك والت
ة                ة كاف ك من رصد ومتابع ة، وذل ات المتوقع ذار المبكر لألزم تعمل على إكتشاف مؤشرات اإلن

دفاع             التغیرات   ى ال ل ف ة فتتمث ة الثانی ا الوظیف ة، أم التى تحدث فى بیئة المنظمة الداخلیة والخارجی
ة        ع كاف والتى تعمل على تسخیر كافة المقومات والموارد التى تمتلكھا المنظمة من أجل التعامل م

ى       ال الت ة األحداث واألعم وم  األزمات، وتتعلق الوظیفة الثالثة بالذاكرة والتى تعمل كسجل لكاف تق
ن      اتى یمك ام معلوم اء نظ ل بن ن أج ة م ة المختلف نظم التكنولوجی الل ال ن خ ك م ا المنظمة وذل بھ

 Eghtesadi(ویضیف البعض األخر  ).Hanvanich et al., 2006(الرجوع إلیھ وقت الحاجة
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& Hamidizadeh, 2012 (           ى تحدث رات الت ع التغی ك من أجل التعامل م ة وذل ة الرقاب وظیف
  .ق وتكبد المنظمة خسائر كبیرة، وھو ما یحتاج إلى مراقبة تلك التصرفاتبدون إنذار مسب

ت    أما عن مكونات المناعة التنظیمیة فیوجد تباین فى األراء حول تلك المكونات، وإن كان
التعلم التنظیمي، الجینات التنظیمیة، الذاكرة التنظیمیة، وربما یعود   :تجتمع فى ثالث مكونات ھى    

ة للعناصر    ھذا التباین إلى إ    ختالف التوجھات الفكریة للباحثین، فالبعض یأخذ من العناصر الفرعی
ا              ة، وفیم ة التنظیمی سى للمناع ون رئی ھ مك ا لیجعل من ي الثالث السابق اإلشارة إلیھ ك   یل اول تل  تن

  .العناصر

  التنظیمي التعلمOrganizational learning  
سیة   یعد التعلم التنظیمي أحد المتغیرات األساسیة الال     زة تناف زمة من أجل الوصول إلى می

ة   سین أدء المنظم ذلك تح ستدامة، وك تعلم  ).Maktabi& Khazaei, 2014( م رف ال ویع
ل              ة داخ ة المعرف ذل من أجل تنمی ى تب ة الت ود والممارسات اإلداری ة الجھ ھ كاف التنظیمي على أن

ة رى  ).Kiziloglu, 2015( المنظم ا ی تعلم التنظی) Hui,2013(بینم ة  أن ال ى كاف ل ف ي یتمث م
ة    رات البیئی ة التغی تجابة لكاف اء واإلس ة األخط ل معالج ن أج راد م ا األف وم بھ ى یق اوالت الت المح

ة    ذاكرة التنظیمی ى ال ات ف ة المعلوم سجیل كاف ع ت ة م ة والخارجی تعلم   .الداخلی ة ال ضمن عملی وتت
ات وتوزیع      ى المعلوم صول عل ى الح ل ف ى تتمث ائف والت ن الوظ دد م ي ع سیرھا  التنظیم ا وتف ھ

ة      ة بالمنظم ذاكرة الخاص ى ال ا ف تم تخزینھ دة ی ة جدی ى معرف ا إل رى  .لتحویلھ د(وی د،  عب المجی
رات             ) ٢٠١٦ ساب الخب ة من خالل إكت أن التعلم ھو خلق المعرفة وحفظھا ونشرھا داخل المنظم

زمن ر ال ارب عب ة بال  .والتج تم ربط ا ی ادة م ي فع تعلم التنظیم وم ال اول مفھ تم تن ا ی ة وحینم معرف
ة        اتج لعملی ة ن تعلم، التنظیمیة، حیث تعد المعرف كال      ال تعلم عدة أش ذ ال ا  ویمكن أن یأخ تعل : منھ  مال

ارات       د  الفردى وذلك من خالل حرص الفرد على إكتساب المعارف والمھ دة، وق شكل   الجدی تم ب  ی
تعلم   یدوق. بینھمجماعى من خالل إكتساب مجموعة من األفراد للمعارف ثم یتشاركونھا فیما       تم ال

داخل المنظمة من خالل ثقافة تنظیمیة تدعم ذلك، أما على مستوى المنظمات فیتم التعلم من خالل 
 .Simmons,2013)(األخرین بناء التحالفات مع 

 الذاكرة التنظیمیة Organizational Memory   
ل     صلة لتفاع و مح ى، إذ أن األداء ھ ن الماض زل ع ة بمع ل منظم ستطیع أن تعم ال ت

ع    الحاض ذاكرة             الماضى ر م د ال ا، وتع ة إلیھ سعى المنظم ى ت ة الت ستقبلیة تحدد القبل ة م اء رؤی  لبن
ى           الذيالتنظیمة بمثابة الوعاء     ة حت ى المنظم ى مرت عل ة األحداث والتجارب الت ھ كاف  تخزن فی

ذاكرة        ن ال ي ع تعلم التنظیم ة ال صل عملی ن ف ذلك ال یمك ستقبل، ول ى الم ا ف تفادة منھ ن اإلس یمك
اء    التنظی ة الوع د بمثاب ذاكرة تع ث إن ال ة، حی ذيمی ة     ال كل معرف ى ش تعلم ف ائج ال ھ نت ظ فی  تحف

  .(Ghafoor, 2016) إلیھاصریحة تم التوصل 
ال الفكرى، فھى القاعدة         الذاكرةوتعد   ة رأس الم  التنظیمیة أحد مدخالت ومخرجات تنمی

ى    التى تنطلق منھا عملیة التنمیة المعرفیة وخاصة فى محاولة التوصل     إلى المعارف الضمنیة الت
 تخزینھا فى صریحة یتممازالت مخزنة فى عقول البشر، كما أن تحول تلك المعرفة الضمنیة إلى      

  .(Simmons,2013) المستقبلالذاكرة التنظیمیة حتى یتم اإلستفادة منھا فى 
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الت  الداخلیة والتى تتمثل فى السجرالمصاد: ھماوتتكون الذاكرة التنظیمیة من مصدرین     
والدفاتر والھیكل التنظیمي والثقافة التنظیمیة والسیاسات والقواعد التى تحكم العمل، أما المصادر   
ى        الخارجیة فتتمثل فى كافة المعلومات التى تتعلق بالمنافسین وكافة التغیرات البیئیة التى تؤثر عل

  .(Zhang et al., 2004) ...)إقتصادیة، سیاسیة، إجتماعیة، ثقافیة(المنظمة 

ول    بق یمكن الق ا س ة     إنمم ھ كاف ات تخزن فی ن نظام معلوم ارة ع ة عب ذاكرة التنظیمی  ال
وع                  سنى الرج ى یت ة األحداث حت شائھا مرورًا بكاف اریخ إن ة من ت ق بالمنظم المعلومات التى تتعل

  .إلیھا وقت الحاجة، ولذلك فإن الذاكرة التنظیمیة تتسم بالمرونة والحداثة

 التنظیمیةالجینات  Organizational DNA  
من الحقائق التى أصبحت مستقرة لدى الكثیر من العاملین فى مجال السلوك التنظیمي أن         
ة، فھى أشبھ           ى المنظم المنظمة كائن حى لھ مجموعة من الخصائص الوراثیة التى یستدل بھا عل

ائن ح        ة ك ى تتحدد  باإلنسان الذى یستدل على شخصیتھ من خالل تحلیل الخالیا الوراثیة، فالمنظم
م               ا الحك إذا أردن ة، ف وى البیئی ع الق ة تتفاعل م شریة ومالی وارد ب معالمة من خالل ما یمتلكھ من م
ك           ل ذل ا، ولع ة بھ ة الخاص ات التنظیمی ى الجین رف عل ا التع ب علین ات فیج ى أداء المنظم عل

ئص یظھرجلیا فى حالة تقییم فروع المنظمات الكبیرة، حیث یستدل على الفروع من خالل الخصا       
  .(Mansouri et al., 2014)الجینیة للشركة األم 

ة        راد المنظم ا أف ؤمن بھ ى ی دات الت یم والمعتق ة الق ة مجموع ات التنظیمی ویقصد بالجین
ي   ل التنظیم سھا الھیك ى         .ویعك رف عل ا التع ب علین ة وج ات الحی ع الكائن ل م ا التعام إذا أردن ف

ى المنظمات إذن      الجینات الوراثیة أوال ثم نحدد كیفیة التشخیص والع    ك أیضا عل ق ذل الج، وینطب
تالف       سر اخ ا یف ذا م ات، وھ وض بالمنظم ة النھ سیًا لكیفی ددًا رئی د مح ة تع ات التنظیمی أن الجین

ة        ع المواقف المختلف ى التعامل م ا المنظمات ف  ,.Hanvanich et al) االستراتیجیات التى تتبعھ
2006) .  

ي ا وتبرز أھمیة الجینات التنظیمیة فى تحدید م     ة     ) ١:(یل ع الحالى للمنظم شخیص الوض ت
بناء مقومات  )٣(. الموجودةمعالجة نقاط الضعف ) ٢(. والضعفمن خالل إبراز أھم نقاط القوة    

ال         ا األجی ى یتوارثھ ة الت ة التنظیمی ى الثقاف ة ف ا ممثل ن غیرھ زة ع ة ممی ل المنظم ة تجع تنظیمی
  . (Lee et al.,2017) البیئیةات  المنظمة على التكیف مع التغیرةمساعد) ٤(. المختلفة

  ):٢٠١٨العزب، (یلي أما عن مكونات الجینات التنظیمیة فتتمثل فیما 

  ل يالھیك ذي: التنظیم دد   وال راف وع اق اإلش سئولیة ونط سلطة والم ات ال دد عالق  یح
  .المستویات اإلداریة

 المستفیدین  تفسر عملیة تحویل البیانات إلى معلومات ثم توزیعھا على والتي: المعلومات
 .منھا وتخزینھا للرجوع إلیھا وقت الحاجة

 والتى تحدد سلطة اتخاذ القرار والعناصر المختلفة التخاذ القرار : حقوق اتخاذ القرار
  .والتى تتمثل فى الصانع والمتخذ والمنفذ والمتأثر
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 د والتى تبین الطریقة التى تستخدمھا المنظمة فى حث األفراد على بذل المزی: المحفزات
  .من الجھد، أو ما یعرف بالحوافز سواء كانت مادیة أو معنویة

   Organizational Innovationالتنظیمي مفھوم وأبعاد اإلبتكار ٦/٢
 من القضایا الھامة التى شغلت إھتمام العدید من الباحثین  التنظیميیعد موضوع اإلبتكار

 نتیجة  التنظیميت أھمیة اإلبتكاروخاصة في مجال السلوك التنظیمي ونظریة اإلدارة، ولقد زاد
تسارع وتیرة التغیر في بیئة المنظمة والتى أدت إلى قصر دورة حیاة المنتج، وھو ما یفرض 
على الشركات ضرورة البحث عن كل ما ھو جدید حتى تستطیع البقاء في عالم األعمال، ولم یعد 

تد لیشمل كافة الممارسات  یقتصر على التوصل إلى منتجات جدیدة بل یم التنظیمياإلبتكار
  .(Sullivan&Ford,2010) الوظیفیة واإلداریة داخل المنظمات

ویعرف اإلبتكار التنظیمي على أنھ عملیة إنشاء وتطویر فكرة، منتج، خدمة، ممارسة 
جدیدة بھدف دعم المیزة التنافسیة وإضافة قیمة للمنظمة وأصحاب 

على أنھ تحسین ) ٢٠١٣العلى، (ھ  حین یعرفىف). (Ehrami&Marzieh, 2017المصالح
یرى  ابینم. للمنظمةجوھرى تقوم بھ المنظمة من أجل تحقیق قیمة مباشرة أو غیر مباشرة 

)Kalmuka&Zafar, 2015 ( اإلبتكار على أنھ إبتكار أسالیب ووسائل وأفكار جدیدة تعمل
حسین مخرجات على تحسین المناخ التنظیمي وكذلك زیادة دافعیة العاملین مما یؤدى إلى ت

  .المنظمة
 على أنھ ترجمة لقدرة المنظمة على تحویل  التنظیميمن ناحیة أخرى ینظر إلى اإلبتكار

المعرفة الكامنة لدى الموارد البشریة إلى معرفة صریحة فى شكل منتج أو خدمة أو ممارسة 
لإلبتكار جدیدة تدعم المیزة التنافسیة للمنظمة، ویركز ھذا التعریف على المصدر األساسى 

 والذى یتمثل فى الموارد البشریة وھو ما یفرض على المنظمات الحرص على تنمیة التنظیمي
 (Uğurlu&Kurt ,2016).  الموارد البشریة وصیانتھا بما یضمن تولید األفكار الجدیدة

 فمنھم من یلخصھا فى ،التنظیمي تباینت آراء الباحثین حول األبعاد المختلفة لإلبتكار
، فى حین Kizlioglu,2015)(واإلداري، واإلضافي ، ي التكنولوجراإلبتكا: ھىعاد ثالثة أب

 إبتكار المنتج، : أنھا أربعة أبعاد ھىEghtesadi& Hamidizadeh,2012)یرى آخرون
إعتمد الباحث على األبعاد التى إستقرت علیھا أغلب الدراسات .والتسویق، والعملیة، والتنظیم

 ;Maktabi&Khazaei, 2014; Ehrami& Marzieh, 2017) :والتى تتمثل فیما یلى
Hafeez, 2014).        

 یرتبط اإلبتكار اإلداري بعناصر العملیة اإلداریة من تخطیط، وتنظیم،  :اإلبتكار اإلداري
وتوجیھ، ورقابة، ومن ثم فإن اإلبتكار اإلداري یسعى إلى تحدیث السیاسات 

نظیمي بما یجعل المناخ أكثر تخفیزًا لسلوك واإلستراتیجیات واإلجراءات والھیكل الت
األفراد، وكذلك جعل المنظمة فى حالة من اإلستعداد الدائم للتعامل مع التغیرات التى تحدث 

  .فى البیئة الخارجیة
 یرتبط ھذا النوع من اإلبتكار بدورة حیاة المنتج، وذلك من خالل إدخال : إبتكار المنتج

ة خواص أو وظائف جدیدة، أو من خالل تقدیم منتجات تعدیل على المنتج الحالى بإضاف
  .Morris,2006)(للمنظمة جدیدة لم تكن موجودة من قبل مما یخلق میزة تنافسیة مستدامة 
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 یبحث ھذا النوع من اإلبتكار فى طرق وأسالیب اإلنتاج والتسویق، وذلك  :إبتكار العملیة
ى تحسین كفاءة العملیة اإلنتاجیة، من خالل البحث عن نظم وأسالیب تصنیع جدیدة تساھم ف

من جانب آخر تبحث المنظمة عن التغییر الدائم فى عناصر المزیج التسویقي سواء من 
، الكعبى(علیھ حیث تصمیم المنتج أو التغلیف أو مزیج اإلتصاالت التسویقیة التى تعتمد 

٢٠١٦.(  

  التنظیمي مفھوم وأبعاد األداء٦/٣
 تى تقیس مدى قدرة المنظمة على تحقیق أھدافھایعد األداء أحد المؤشرات ال

)(Maktabi&Khazaei,2014. ولم یعد یقتصراألداء على المؤشرات المالیة فقط، وإنما یمتد
 .لیشمل مجموعة من المؤشرات المالیة وغیر المالیة والتى تبرز مدى تحقیق النتائج واألھداف

ة المنظمة على إستغالل على أنھ محصلة لقدر)Kalmuka&Zafer,2015(حیث یعرفھ 
حمدان (بینما یرى .الموارد المتاحة وتوجیھھا بالشكل الذى یجعلھا قادرة على تحقیق أھدافھا

أنھ إنعكاس لنتائج أعمال المنظمة فى ضوء تفاعلھا مع بیئتھا الداخلیة )٢٠١٣وآخرون، 
 .والخارجیة

ام بالخطط والسیاسات من ناحیة أخرى یعكس أداء المنظمة مدى قدرة اإلدارة على اإللتز
 وكذلك مدى تماشى المختلفة، إلى مدى التنسیق والتكامل بین الوظائف الموضوعة، باإلضافة

 المھارات والمعارف المتوفرة لدى الموارد البشریة مع التغیرات التى تحدث فى بیئة المنظة
)Ehrami& Marzieh ,2017.(  

 بتقییم األداء (Katou,2008)یث قام وتتعدد المؤشرات التى تستخدم فى قیاس األداء، ح
التنظیمي من خالل الكفاءة والفعالیة والرضا واإلبتكار والجودة، فى حین قام 

(Lin&Chang,2015) بتقییم األداء من خالل نسبة القیمة السوقیة للمنظمة إلى القیمة الدفتریة 
 یعتمد على والذيوث  یعتمد الباحث على المقیاس األكثر إستخدامًا فى البحفوسو. ألصولھا

  :; Anna,2015;Hafeez,2014)٢٠١٣العلى، ( نوعین من األداء ھما

 وذلك من خالل مجموعة من المؤشرات ھى الحصة السوقیة، حجم  :ياألداء المال
المبیعات، معدل العائد على اإلستثمار، معدل نمو المبیعات، نسبة صافي الربح إلى 

  .المبیعات
 عتمد على مجموعة من المؤشرات التسویقیة مثل الصورة الذھنیة  ی والذي:األداء التسویقي

للشركة، القدرة على جذب عمالء جدد والحفاظ على العمالء الحالیین، رضاء العمالء، ثقة 
  .العمالء فى منتجات الشركة، المسئولیة اإلجتماعیة للشركة

  دورالمناعة التنظیمیة فى تحسین األداء التنظیمي٦/٤
 تأثیر الذاكرة التنظیمیة على األداء التنظیمي، (Zhang et al.,2004)تناولت دراسة 

ولك بالتطبیق على الشركات الصناعیة فى الصین، وتم تقسیم الذاكرة التنظیمیة إلى أربعة أنواع 
الذاكرة التكنولوجیة، واإلداریة، والتسویقیة، والثقافیة، وقد تبین من النتائج أن درجة : ھى

، وجاءت الذاكرة التكنولوجیة فى الترتیب %٩٢كرة التنظیمیة واألداء بلغت اإلرتباط بین الذا
  .األول یلیھا اإلداریة، والتسویقیة، والثقافیة من حیث التأثیر على األداء
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 التعرف على الدور (Hanvanich et al.,2006) حاولت دراسة ،من ناحیة أخرى
ى فى العالقة بین التعلم التنظیمي التكنولوجى والسوق: الوسیط لنوعین من اإلضطراب ھما

 مفردة فى الشركات الصناعیة ٢٠٠والذاكرة التنظیمیة، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا 
اإلنجلیزیة، وقد تبین من النتائج أن العالقة بین التعلم والذاكرة واألداء تتوقف على درجة 

ة عالیة من اإلرتباط بین اإلضطراب، حیث أن إنخفاض درجة اإلضطراب البیئى تؤدى إلى درج
  .التعلم والذاكرة واألداء

التعرف على تأثیر الذاكرة التنظیمیة بأبعادھا ) ٢٠٠٧، البغدادي (بینما استھدفت دراسة
على األداء التنظیمي بأبعاده المختلفة ) اإلداریة، التسویقیة، التكنولوجیة، الثقافیة(األربعة 

، وذلك بالتطبیق على الشركات العاملة فى قطاعى )قافىاإلداري، التسویقي، التكنولوجى، والث(
 شركة، وقد تبین من النتائج وجود عالقة بین ٢٦المقاوالت والصناعات الھندسیة والبالغ عددھا 

 كما تبین أن الذاكرة اإلداریة اإلرتباط،تقریبًا وفقًا لمعامل % ٩٢الذاكرة التنظیمیة واألداء بلغت 
  .داءھى األكثر تأثیرًا على األ

التعرف على دور الشراكة التنظیمیة فى ) ٢٠٠٩، يالطائ(فى حین حاولت دراسة 
تحقیق المناعة التنظیمیة، وذلك بالتطبیق على عینة من المدیرین ورؤساء األقسام فى القطاع 
الصناعى فى العراق، وقد تبین من النتائج وجود عالقة بین الشراكة التنظیمیة والمناعة بلغت 

، وھو ما یغنى أن الشركة التنظیمیة بأشكالھا المختلفة سواء كانت %٥٥امل اإلرتباط وفقًا لمع
  .مع المورد، المنافس، العمیل تساھم فى تحقیق المناعة التنظیمیة

إلى التعرف على دور الذاكرة التنظیمیة فى تحسین ) ٢٠١٢عتوم، ( بینما سعت دراسة
 یبلغ والذية األكادیمین فى الجامعة األردنیة، القرارات اإلداریة، وذلك بالتطبیق على القاد

، وقد تبین من النتائج أن اإلھتمام )رئیس قسم٦٠ نائب عمید، ٣٤ عمید، ٢٤(  مفردة١١٨عددھم 
ببناء الذاكرة التنظیمیة جاء بدرجة متوسطة خاصة فى مجالى المعرفة الصریحة والضمنیة، 

تنظیمیة فى الثقافة التنظیمیة، وسیاسة الجامعة، وتمثلت أھم العوامل المؤثرة فى بناء الذاكرة ال
  %.٦٦كما تبین أن معامل اإلرتباط بین الذاكرة التنظیمیة وفعالیة اتخاذ القرار بلغ 

 التعرف على دور الجینات التنظیمیة (Nafie,2015)وفى سیاق متصل حاولت دراسة 
 من العاملین فى الشركات ٣٧٢فى تحسین األداء التنظیمي، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا 

الھیكل  :الصناعیة فى السادات، وتم دراسة الجینات التنظیمیة من خالل أربعة أبعاد ھى
التنظیمي، المعلومات، المحفزات، حقوق القرار، وقد تبین من النتائج أن درجة اإلرتباط بین 

ى تساھم بھا الجینات ، كما بلغت نسبة التفسیر الت%٨٦أبعاد الجینات التنظیمیة واألداء بلغت 
  %.٧٦التنظیمیة فى تفسیر األداء 

 إلى تحدید مدى تأثیر التعلم التنظیمي على (Ugurlu&Kurt,2016)كما ھدفت دراسة 
 شركة من الشركات الصناعیة فى ١٢٠، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا ياألداء اإلبتكار

% ٥٩علم التنظیمي واألداء االبتكاري تبلغ تركیا، وقد تبین من النتائج أن درجة اإلرتباط بین الت
  .من التغیر فى األداء االبتكاري% ٧٧فى حین یسلھم التعلم التنظیمي فى تفسیر 

 التعرف على تأثیر التعلم  (Ghafoor et al., 2016)من ناحیة أخرى حاولت دراسة
 ، وذلك بالتطبیق التنظیمي على األداء التنظیمي مع األخذ فى اإلعتبار اإلبتكار كمتغیر وسیط
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 مفردة من العاملین فى ٢١٠على الشركات الصغیرة والمتوسطة فى باكستان، وبلغ حجم العینة 
تلك الشركات، وقد تبین من النتائج وجود عالقة مباشرة بین التعلم واألداء ، واإلبتكار واألداء، 

سیط بین التعلم التنظیمي وكذلك دعمت النتائج العالقة غیر المباشرة من خالل اإلبتكار كمتغیر و
  .واألداء

التعرف على الدور الوسیط لنظم المعلومات ) ٢٠١٦عبدالمجید، (واستھدفت دراسة 
االستراتیجیة فى العالقة بین نظم المناعة التنظیمیة واستراتیجیات إدارة األزمات، وذلك بالتطبیق 

 مفردة ما بین مدیر عام ١٨٦على الشركات الصناعیة الغذائیة فى األردن، وبلغ حجم العینة 
ونائب مدیر ورئیس قسم، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر لنظم المناعة التنظیمیة على 
استراتیجیات إدارة األزمات سواء كانت وقائیة أو عالجیة، كما دعمت نظم المعلومات 

ستراتیجیات االستراتیجیة تلك العالقة، وكان التأثیر على االستراتیجیات الوقائیة أكثر من اال
  .العالجیة

إلى التعرف على العالقة بین الجینات ) ٢٠١٨بدوان، (من ناحیة أخرى سعت دراسة 
 مفردة من العاملین فى ٢١٧٨التنظیمیة والتمیز المؤسسى، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا 

 وبین الجامعات الفلسطینیة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین أبعاد الجینات التنظیمیة
وفقًا لمعامل اإلرتباط، كما تبین أن أھم أبعاد الجینات التنظیمیة % ٧٩التمیز المؤسسى بلغت 

تأثیرًا فى التمیز المؤسسى ھى حقوق اتخاذ القرار، المعلومات، الھیكل التنظیمي، حیث ساھمت 
  . یحدث فى التمیز المؤسسىالذيمن التغیر % ٦٥تلك األبعاد فى تفسیر 

بفحص درجة اإلرتباط بین الجینات التنظیمیة ) ٢٠١٨العزب، (اسة بینما قامت در
ودرجة المیل للمخاطر لدى العاملین فى البنوك التجاریة، وذلك فى ضوء مجموعة من العوامل 
الحاكمة والمتمثلة فى نوع البنك، المستوى اإلداري، نوع الوظیفة، وقد تبین من النتائج وجود 

نظیمیة وبین درجة المیل للمخاطر لدى المدیرین فى كافة القرارات عالقة بین أبعاد الجینات الت
  .سواء كانت تخطیطیة أو تنظیمیة أو رقابیة

التعرف على أثر نظم المناعة التنظیمیة ) ٢٠٢٠البنوى، &  متولى(وحاولت دراسة 
ى عینة على العالقة بین إدراك األفراد للشائعات التنظیمیة واألداء التكیفى، وذلك بالتطبیق عل

 مفردة من العاملین فى شركات األدویة  فى مدینة العاشر من رمضان، وتوصلت ٣٤٤قوامھا 
الدراسة إلى وجود عالقة معنویة بین إدراك األفراد للشائعات التنظیمیة وبین أدائھم التكیفى ، 

ألداء وأیضا أبرزت األثر المعدل لنظم المناعة التنظیمیة فى العالقة بین إدراك الشائعات وا
 ).العمر، النوع،  الخبرة(التكیفى،  وإختالف ذلك باختالف المتغیرات الدموجرافیة ممثلة فى 

 إلى التعرف على الدور الوسیط للثقافة (Thumbi et al.,2020)فى حین سعت دراسة 
 ٢٢٥التنظیمیة فى العالقة بین التعلم التنظیمي وأداء العاملین، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا 

مفردة من العاملین فى المستشفیات فى كینیا، وقد تبین من النتائج أن الثقافة التنظیمیة تلعب دور 
الوسیط فى العالقة بین التعلم التنظیمي واألداء، حیث إن الثقافة التنظیمیة تخلق مناخ یشجع على 

  .تبادل المعرفة مما ینعكس على تحسین أداء العاملین
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أن أغلب الدراسات تناولت العالقة بین بعد معین من أبعاد وبناء على ما سبق نالحظ 
المناعة التنظیمیة، ولم تتناول العالقة بین كافة أبعاد المناعة التنظیمیة للتعرف على أكثر ھذه 

  لي كما یالفرض األولاألبعاد تأثیرًا فى األداء التنظیمي، ومن ثم تم صیاغة 

التنظیمي فى الشركات  مناعة التنظیمیة واألداءال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ال"
  "الصناعیة بمدینة السادات 

  دور اإلبتكار التنظیمي فى تحسین األداء التنظیمي٦/٥
التعرف على أثر اإلبتكار التسویقي على األداء ) ٢٠٠٧سلیمانى، (إستھدفت دراسة 

سة إلى أن اإلبتكار المؤسسى، وذلك بالتطبیق على مؤسسة الحضنة بالجزائر، وتوصلت الدرا
التسویقي یساعد على إطالة دورة حیاة المنتج، وھو ما ینعكس على األداء الكلى من خالل زیادة 

  .المبیعات وإستقرارھا

 التعرف على تأثیر كل من التعلم التنظیمي (Hui et al., 2013)بینما استھدفت دراسة 
 الشركات العاملة فى مجال  شركة من١٧٢واإلبتكار على األداء، وذلك بالتطبیق على 

، وقد تبین من النتائج وجود عالقة ایجابیة )الصین، تایوان، مالیزیا( الصناعات الغذائیة فى آسیا
بین كل من التعلم التنظیمي واألداء، واألبتكار واألداء، وكذلك تبین أن اإلبتكار یعمل كمتغیر 

  .وسیط فى دعم العالقة بین التعلم التنظیمي واألداء
 التعرف على مجموعة العوامل التى تؤثر على (Hafeez,2014)نما حاولت دراسة بی

األداء، ومنھا اإلبتكار والعالمة التجاریة باإلضافة إلى الدور الوسیط للتعلم التنظیمي فى بیان 
 ٣٥٢ھذه العالقة، وذلك بالتطبیق على صناعة الریاضة الباكستینیة، حیث طبقت الدراسة على 

 الدراسة إلى أن التعلم التنظیمي یؤثر على العالقة بین اإلبتكار واألداء، ولم شركة، وتوصلت
یثبت ذلك بالنسبة للعالمة التجاریة، وخلصت الدراسة إلى أن سعى المنظمة نحو النمو والبقاء 

  .یتوقف على دعم أبعاد التعلم التنظیمي
ة بین ثقافة  إلى التعرف على العالق(Hilmarsson et al., 2014)وسعت دراسة 

 مدیر من العلملین فى ٢٥٦اإلبتكار واألداء االبتكاري، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا 
المنظمات الخدمیة فى إیسلندا، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین ثقافة اإلبتكار واألداء 

  %.٥٦االبتكاري، حیث بلغت درجة اإلرتباط بینھم
 للتعرف على الدور الوسیط  بدراسة (Kalmuk&Zafer, 2015)فى حین قام كل من 

للتعلم التنظیمي على العالقة بین اإلبتكار واألداء، وقد تبین من النتائج أن اإلبتكار یؤثر بشكل 
إیجابى على األداء، وأن ھذا التأثیر یمیل إلى الزیادة فى حالة وجود التعلم التنظیمي كمتغیر 

  .وسیط

التعرف على دور ممارسات إدارة ) ٢٠١٦جناس،  & فروى(كما استھدفت دراسة 
الموارد البشریة فى تعدیل العالقة بین اإلبتكار واألداء، وتوصلت الدراسة إلى أن سیاسات 

  .التوظیف واألجور تعد من أھم الممارسات التى ساھمت فى تعدیل العالقة بین اإلبتكار واألداء
اري فى تعزیز اإلبتكار دور التمكین اإلد) ٢٠١٦، يالكعب(بینما تناولت دراسة 

 مفردة من جامعة بغداد، وتوصلت الدراسة إلى ١١٨التنظیمي، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا 
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یساھم فى تعزیز ) القوة، المكافأة، المعرفة، المعلومات(أن التمكین اإلداري بأبعاده األربعة 
ستویات المختلفة بأبعاد التمكین  لدى العاملین فى المياإلبتكار التنظیمي، ومن ثم یجب تنمیة الوع

 . یعد متطلبًا رئیسیًا لنجاح المنظمة وبقائھاوالذي
 التعرف على طبیعة العالقة بین (Chen, 2017)من ناحیة أخرى إستھدفت دراسة 

اإلبتكار واألداء، وقد تبین من النتائج وجود عالقة مباشرة بین اإلبتكار واألداء، باإلضافة إلى 
:  مباشرة بینھما نتیجة وجود مجموعة من المتغیرات المعدلة والمتمثلة فىوجود عالقات غیر

  .دورة حیاة المنتج، والبنیة التحتیة، والمكانة السوقیة
 التعرف على تأثیر كل من  (Ehrami& Marzieh , 2017)فى حین حاولت دراسة 

من المؤسسات المالیة  مؤسسة ٢٣٠التعلم واإلبتكار التنظیمي على األداء المالي بالتطبیق على 
فى تركیا، وقد تبین من النتائج أن كل من اإلبتكار والتعلم التنظیمي ) البنوك، شركات التأمین(

معدل نمو المبیعات، الربحیة، العائد على (یؤثر على األداء المالي لتلك الشركات بأبعاده المختلفة 
  ).اإلستثمار

إنطباق ذلك على الشركات محل الدراسة وإسترشادًا بما سبق ولمحاولة التأكد من مدى 
  :يتم صیاغة الفرض الثانى كما یل

شركات        " ى ال ي ف ارالتنظیمي واألداء التنظیم ین اإلبتك صائیة ب ة إح ة ذات دالل د عالق ال توج
  "الصناعیة بمدینة السادات

  دورالمناعة التنظیمیة فى تحسین اإلبتكار التنظیمي٦/٦
ة  ة      (Rashid&Challab, 2007) استھدفت دراس ات التنظیمی أثیر الجین ى ت  التعرف عل

ى         ات ھ الث قطاع ى ث ة ف شركات العراقی ن ال ة م ى عین التطبیق عل ك ب ار وذل ى اإلبتك عل
س  ( ام، المالب ات، الطع ة     )الكیماوی ات التنظیمی ات الجین أثیر مكون الل ت ن خ ك م وق  ( ، وذل حق

ل التنظیمي    زات، المعلومات، الھیك رار، المحف ى األداء االب) الق سرعة،   عل ھ بال رًا عن اري معب تك
اد          ى أبع ؤثر عل والشفافیة، والقابلیة للمساءلة، وقد تبین من النتائج أن مكونات الجینات التنظیمیة ت

  .األداء االبتكاري بشكل عام وعناصر السرعة والشفافیة بشكل خاص
ة  ت دراس ا حاول أثیر (Eghtesadi & Hamidizadeh, 2012)بینم ى ت رف عل  التع

ى شركة          التعلم الت  التطبیق عل ك ب ار التنظیمي وذل ى اإلبتك ى   tondguyanنظیمي عل ة ف  البترولی
تعلم   ١٨٠إیران، وبلغ عدد المستقصى منھم       ین ال  خبیر، وقد تبین من النتائج أن معامل اإلرتباط ب

ؤثر    %٥٢التنظیمي واإلبتكار    ، وھو ما یعنى أن التعلم التنظیمي ھو أحد العوامل التنظیمیة التى ت
ى ر          عل ات غی ة العالق الل تنمی ن خ ار م سین اإلبتك ضرورة تح ة ب ت الدراس ار، وأوص  اإلبتك

ام             املین بضرورة اإلھتم دى الع وعى ل ة ال ى تنمی الرسمیة والتخطیط غیر المركزى، باإلضافة إل
  .بالتعلم المستمر من أجل دعم عملیة اإلبتكار

ة  اءت دراس رادات، ( وج ن المعر  ) ٢٠١٢ج ل م أثیر ك ى ت رف عل شاركیة للتع ة الت ف
ا          ة قوامھ ى عین التطبیق عل ك ب ردة  ١١٢والذاكرة التنظیمیة على جودة القرارات اإلداریة، وذل  مف

د              ة تع شاركة المعرف ى أن م ة إل ى األردن، وتوصلت الدراس من العاملین فى المكتبات الجامعیة ف
سن من ج       ا یح رارات  جزء مھمًا من أجل دعم عملیة اإلبداع وتطویر المعرفة الضمنیة بم ودة الق

یط     ة لتخط ات الالزم وفیر المعلوم ى لت رك األساس ى المح ة ھ ذاكرة التنظیمی ا أن ال اإلداریة، كم
  .موارد الجامعة سواء كانت مادیة أو مالیة أو بشریة
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ام كل من       ب أخر ق أثیر     (Mansouriz et al., 2014)من جان ى ت ة للتعرف عل  بدراس
شرى عل  ال الب ة ورأس الم ذاكرة التنظیمی ا  ال ة قوامھ ى عین التطبیق عل ك ب ار، وذل  ٣٣١ى اإلبتك

ة          مفردة من العاملین فى الشركات الصناعیة فى أوزبكستان، وأظھرت النتائج أن الذاكرة التنظیمی
ن    ر م شرى أكث ال الب أثیر رأس الم ان ت ار، وإن ك ددات اإلبتك م مح ن أھ شرى م ال الب ورأس الم

  .الذاكرة التنظیمیة
ة     عت دراس ا س تعلم      (Maktabi & Khazaei, 2014)بینم أثیر ال ى ت ى التعرف عل  إل

ى      صناعیة ف ران التنظیمي على األداء واإلبتكار بالتطبیق على البنوك ال ة     إی غ حجم العین ث بل ، حی
ة             ٢٣٧ ة إیجابی ود عالق ى وج ة إل ة، وتوصلت الدراس  مفردة من العاملین فى البنوك محل الدراس

تعلم التنظیمي          بین التعلم التنظیمي وبین األداء واإلب      دور الوسیط لل ا عن ال ى حدة، أم تكار كل عل
ار            ین األداء واإلبتك ة ب دیل العالق ى تع فى العالقة بین األداء واإلبتكار فقد ساھم التعلم التنظیمي ف

  .لتصبح أكثر إیجابیة
درات     ) ٢٠١٥لبدة،  (وحاولت دراسة    ى الق التعرف على تأثیر أبعاد الجینات التنظیمیة عل

ا        اإلبتكاری ة قوامھ ى عین التطبیق عل ردة  ٢٨٠ة للعاملین فى البنوك التجاریة فى مصر، وذلك ب  مف
ة           ات التنظیمی اد الجین ین أبع ة ب ود عالق ائج وج  من المستویات اإلداریة المختلفة، وقد تبین من النت

رار  ( ل التنظیمي     )الھیكل التنظیمي، المعلومات، المحفزات، حقوق اتخاذ الق ا اتضح أن الھیك ، كم
  .ھو أكثر ھذه األبعاد تأثیرًا فى القدرات اإلبتكاریة

ام  ین ق ى ح ى   (Kiziloglu, 2015)ف ي عل تعلم التنظیم أثیر ال ى ت رف عل ة للتع  بدراس
وك       ٢٧٢القدرات اإلبتكاریة، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا     ى قطاع البن املین ف ردة من الع  مف

ین ا           ة ب ود عالق ى وج ة إل ا، وتوصلت الدراس ة     فى تركی اده المختلف تعلم التنظیمي بأبع زام،  (ل اإللت
اح         ة، اإلنفت شاركة المعرف ة، م ة         ) مشاركة الرؤی ك العالق ت تل ث بلغ ة حی درات اإلبتكاری ین الق وب

والي   % ٦٤وفقًا لمعامل اإلرتباط إلى     سر ح ر   % ٦١وھو ما یعنى أن التعلم التنظیمي یف من التغی
  . اإلبتكاریة للعاملینفي القدرات یحدث الذي

ة    ت دراس ذاكرة      (Lee et al., 2017)من جانب أخر حاول ین ال ة ب ى العالق  التعرف عل
ك       ة، وذل ك العالق ى تل ة عل ة التنظیمی أثیر البراع ان ت ع بی دة م ات الجدی ة المنتج ة وتنمی التنظیمی

ى   التطبیق عل ة تنتم  ١٣٦ب ركة كوری ة،      ي ش ات واألدوی ن اإللكترونی ة م ات مختلف ى قطاع  إل
ر وسیط    والكیماویات، وا  لسیارات، وقد تبین من الدراسة أن اإلضطراب التكنولوجى یعمل كمتغی

د    د أح ي یع ار التنظیم ا أن اإلبتك ة، كم ة التنظیمی ة والبراع ذاكرة التنظیمی ین ال ة ب ى العالق ف
  .المحددات األساسیة التى تفسر العالقة بین الذاكرة والبراعة التنظیمیة

ون،   & أمینة( وفى جانب متصل جاءت دراسة    ین     ) ٢٠١٧میم ة ب ى العالق التعرف عل ب
ى    ة ف ادة والمتمثل اد الری ي وأبع ووى التنظیم ض الن ات الحم ى  (مكون تباقیة، تبن راءات اإلس اإلج

ة   درات اإلبداعی ا   )المخاطر، الق ة قوامھ ى عین التطبیق عل ك ب ى  ٢٠٠، وذل املین ف ردة من الع  مف
ا       ین من النت د تب ر، وق ى الجزائ ال ف اتف النق ووى    شركة الھ ات الحمض الن أثیر لمكون ود ت ئج وج

ة             د ھوی سئولة عن تحدی ووى التنظیمي م التنظیمي على أبعاد الریادة، حیث تعد أبعاد الحمض الن
ة       ى كاف ة ف المؤسسة وطریقة التفكیر ونظم وتقالید العمل، ومن ثم تؤثر فى دعم القدرات اإلبتكاری

  .المستویات
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 التعرف على تأثیر المكونات الثالث )٢٠١٨شرفة، صوالحیة، (واستھدفت دراسة 
على المسئولیة البیئیة ) المعرفة الصریحة، المعرفة الضمنیة، ثقافة المنظمة(للذاكرة التنظیمیة 

 الصناعیة بالجزائر، وقد تبین من النتائج أن الشركة جعلت من Fertialبالتطبیق على شركة 
ذلك إستعانت بتكنولوجیا المعلومات فى  البیئى جزء من الثقافة التنظیمیة الرسمیة، وكيالوع

  .تحویل المعرفة البیئیة الضمنیة إلى صریحة
 إلى التعرف على التأثیر المباشر وغیر (Abdi et al., 2018) فى حین سعت دراسة

المباشر للتعلم التنظیمي والثقافة التنظیمیة وإدارة المعرفة على اإلبتكار، وذلك بالتطبیق على 
 شركة، وقد تبین من النتائج أن الثقافة التنظیمة ٢٧٩ والبالغ عددھا إیرانى شركات السیارات ف

وإدارة المعرفة تؤثر على اإلبتكار فى ظل وجود التعلم التنظیمي كمتغیر وسیط، بینما لم تثبت 
  .النتائج جدوى إدارة المعرفة كمتغیر وسیط بین الثقافة التنظیمیة واإلبتكار

التعرف على الدور الوسیط للذكاء االستراتیجى فى ) ٢٠٢٠إسماعیل، (وحاولت دراسة 
العالقة بین المناعة التنظیمیة والتمیز المؤسسى، وذلك بالتطبیق على أعضاء ھیئة التدریس فى 

 مفردة، وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة ٢٥٧جامعة السادات، حیث بلغ عدد المفردات 
ك إنخفاض مستوى الجینات التنظیمیة، كما أن منخفضة من اإلھتمام بالذاكرة التنظیمیة، وكذل

وجود الذكاء االستراتیجى كمتغیر وسیط دعم درجة اإلرتباط بین أبعاد المناعة التنظیمیة 
ومستوى التمیز المؤسسى، وأوصت الدراسة بضرورة بناء وتنمیة ثقافة تنظیمیة تدعم التعلم 

  .ظیمیةالتنظیمي وبناء الذاكرة التنظیمیة وتحسن الجینات التن
 التعرف على تأثیر المناعة التنظیمیة على (Assayah, 2020) بینما حاولت دراسة

 شركة صناعیة من الشركات المقیدة ٤٧، وذلك بالتطبیق على عینة قوامھا يالتغیر اإلستراتیج
فى بورصة األوراق المالیة بعمان، وقد تبین من النتائج وجود إرتباط بین المناعة التنظیمیة 

ر االستراتیجى، كما تبین أن أكثر أبعاد المناعة التنظیمیة تأثیرًا فى التغیر االستراتیجى ھو والتغی
  .التعلم التنظیمي یلیھ الجینات التنظیمیة ثم الذاكرة التنظیمیة

 إلى التعرف على العالقة بین التعلم التنظیمي (Imani et al., 2020)كما سعت دراسة 
بتكار التنظیمي ومدى إنعكاس ذلك على أداء العاملین، وذلك والتسویق الداخلى كمحفزات لإل

، وقد تبین من إیران مفردة من العاملین فى شركات البترول فى ١١٠بالتطبیق على عینة قوامھا 
النتائج وجود عالقات مباشرة بین التعلم التنظیمي والتسویق الداخلى واإلبتكار، وكذلك توجد 

  . التنظیمي وأداء العاملینعالقة غیر مباشرة بین اإلبتكار
وفى محاولة للتأكد من مدى إنطباق تلك النتائج على الشركات محل الدراسة تم صیاغة 

  :يالفرض الثالث كما یل
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین المناعة التنظیمیة واإلبتكار التنظیمي فى الشركات "

  "الصناعیة بمدینة السادات
ل إستعراض الدراسات السابقة تبین أنھ ال توجد دراسة جمعت بین من ناحیة أخرى ومن خال

المناعة التنظیمیة واإلبتكار التنظیمي واألداء، وھو ما یمثل الفجوة البحثیة التى تحاول الدراسة 
  :يالحالیة تغطیتھا، ومن أجل ذلك تم صیاغة الفرض الرابع كما یل

بین المناعة التنظیمیة واألداء التنظیمي من ال توجد عالقة غیر مباشرة وذات داللة إحصائیة "
  :خالل اإلبتكار كمتغیر وسیط فى الشركات الصناعیة فى مدینة السادات
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 على أربعة فروض یحاول يالعالقة بین متغیرات البحث، والذي یحتو) ١(ویوضح الشكل رقم 
  .البحث التأكد من مدى صحتھا

  
  )١(شكل رقم 

  العالقة بین متغیرات البحث
 

   المتغیرات والقیاس٧/١
   متغیرات البحث٧/١/١

في ضوء مشكلة وتساؤالت البحث ولتحقیق أھدافھ واختبار فروضھ، فإن البحث یتضمن    
  : المتغیرات اآلتیة

  التعلم التنظیمي، الذاكرة التنظیمیة، الجینات التنظیمیة(أبعاد المناعة التنظیمیة( 
 كارالمنتج، اإلبتكاراإلداري، إبتكارالعملیةإبت ( التنظیميأبعاد اإلبتكار( 
 األداء المالي، األداء التسویقي ( التنظیميأبعاد األداء( 

   أسالیب القیاس ٧/١/٢
   ى             : مقیاس المناعة التنظیمیة د عل ث إعتم إن الباح سابقة ف ة الدراسات ال من خالل مراجع

اد        (Huang,2013) مقیاس ة أبع ون من ثالث تعلم التنظیمي،    :يھ  للمناعة التنظیمیة المك ال
اس من           ذا المقی ون ھ ة، ویتك ات التنظیمی ة، الجین اد    ١٨الذاكرة التنظیمی ارة تعكس األبع  عب

ذا        ،الثالثة م استخدام ھ ة، وت  وذلك من خالل مقیاس لیكرت الخماسى للموافقة وعدم الموافق
ا        د من الدراسات منھ ل العدی اس من قب  Maktabi&Khazaei, 2014 ; Hui(:     المقی
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,2013 Kalmuka & Zafer,2015; Ehrami& Marzieh,2017).                    
                          

 ار اس اإلبتك ى : مقی اد ھ ة أبع الل ثالث ن خ ار م اس اإلبتك م قی ة، : ت تج أو الخدم ار المن ابتك
اس       ى مقی اد عل ك باإلعتم ة، وذل  (Gunday et al.,2011)اإلبتكار اإلداري، إبتكار العملی

ى  اس عل شتمل المقی ارة١٩وی ة عب اد الثالث س األبع رت  ،  تعك اس لیك الل مقی ن خ ك م وذل
ات          ن الدراس د م ي العدی اس ف ذا المقی تخدام ھ م اس ة، وت دم الموافق ة وع ى للموافق الخماس

ا   Mansouri et al., 2014; Maktabi& Khazaei, 2014; Uğurlu& Kurt):منھ
,2016; Ehrami& Marzieh,2017). 

 من خالل مراجعة الدراسات التى تناولت األداء التنظیمي تبین :التنظیمي س األداءمقیا
 بتقییم (Katou,2008)المؤشرات التى تستخدم فى قیاس األداء، حیث قام وجود العدید 

األداء التنظیمي من خالل الكفاءة والفعالیة والرضا واإلبتكار والجودة، فى حین قام 
(Lin&Chang,2015)ألداء من خالل نسبة القیمة السوقیة للمنظمة إلى القیمة  بتقییم ا

وسوف یعتمد الباحث على المقیاس األكثر إستخدامًا فى البحوث .الدفتریة إلصولھا
(Anna,2015)األداء المالي والتسویقي وذلك من : والذى یعتمد على نوعین من األداء ھما

وذلك  أكبر بكثیر) ٥(یر والرقم إلى أقل بكث) ١(خالل مقیاس خماسى ، حیث یشیر الرقم 
 ;Maktabi&Khazaei,2014)٢٠١٣العلى، (مقارنة بأكبر منافس فى الصناعة 

Hafeez,2014; Lin&Chang,2015;:( ویتضمن كل بعد مجموعة من المؤشرات
  :الفرعیة ھى

الي - م        :األداء الم سوقیة، حج صة ال ى الح رات ھ ن المؤش ة م الل مجموع ن خ ك م وذل
دل ال ات، مع ى    المبیع ربح إل افي ال سبة ص ات، ن و المبیع دل نم تثمار، مع ى اإلس د عل عائ

  .المبیعات
سویقي - ذ :األداء الت صورة   يوال ل ال سویقیة مث رات الت ن المؤش ة م ى مجموع د عل  یعتم

ى العمالء الحالیین، رضاء             اظ عل ى جذب عمالء جدد والحف درة عل الذھنیة للشركة، الق
 . المسئولیة اإلجتماعیة للشركةالعمالء، ثقة العمالء فى منتجات الشركة،

  مجتمع وعینة البحث  ٧/٢
ة            صناعیة العامل شركات ال ى ال ا والوسطى ف ع أعضاء اإلدارة العلی یتكون مجتمع البحث من جمی

ى تنتم   سادات، والت ة ال ى مدین ة ھ  يف ات مختلف ع قطاع ى أرب ة،   :ي إل صلب، األغذی د وال الحدی
م م  غ حج سیج، ویبل زل والن ات، الغ ث الكیماوی ع البح ردة )٩٠٠(جتم ستثمرى ( مف ة م جمعی

شامل،         ،  )٢٠١٩السادات،   ى أسلوب الحصر ال اد عل عوبة اإلعتم ع وص ونظرًا لكبر حجم المجتم
ا    ة حجمھ شوائیة طبقی ة ع حب عین م س ات وت لوب العین ى أس اد عل رر اإلعتم د تق ردة ٢٧٠فق  مف

  : )٢٠٠٧إدریس، (تقریبًا تم تحدیدھا من خالل المعادلة التالیة 

  

  
  

 ) ف-١(ف ×ن×٢ت 
  =حجم العینة ∆ ) ف-١(ن ٢ت+ن٢
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  :حیث أن
  حجم المجتمع= ن

  ١٫٩٦%=٩٥القیمة المعیاریة المقابلة لدرجة الثقة = ت
  %٥٠=نسبة النجاح فى التوزیع وھو توزیع طبیعى نسبة النجاح فیھ تساوى نسبة الفشل = ف

  %٥=نسبة الخطأ المسموح بھ على طرفى التوزیع = ∆
لعدد وحدات المعاینة المستھدفة وتم توزیع حجم العینة على الشركات محل الدراسة وفقا 

 قائمة، یصبح عدد القوائم ١٣في الشركات، وبعد استبعاد القوائم غیر الصالحة للتحلیل وعددھا 
  ).١انظر الجدول رقم % (٩٥٫١٨ قائمة بمعدل ردود ٢٥٧الصالحة للتحلیل 

  )١(جدول رقم 
  مجتمع وعینة البحث

وحدات المعاینة 
  بیان  المستھدفة

  
عدد 

اإلدارة   الشركات
  العلیا

اإلدارة 
  الوسطى

النسبة   اإلجمالى
  المئویة

حجم 
  العینة

  ٧٦  %٢٨٫٣  ٢٥٥  ٢٠٤  ٥١  ١٧  قطاع الكیماویات
  ٣٢  %١١٫٧  ١٠٥  ٨٤  ٢١  ٧  قطاع الحدید والصلب

  ٨٦  %٣١٫٧  ٢٨٥  ٢٢٨  ٥٧  ١٩  قطاع األغذیة
  ٧٦  %٢٨٫٣  ٢٥٥  ٢٠٤  ٥١  ١٧  قطاع الغزل والنسیج

  ٢٧٠  %١٠٠  ٩٠٠  ٧٢٠  ١٨٠  ٦٠  اإلجمالى

 .٢٠١٩جمعیة مستثمرى مدینة السادات،  :المصدر

  :تم إختیار الشركات الصناعیة العاملة فى مدینة السادات لألسباب اآلتیة
 تمثل تلك الشركات قطاعات صناعیة متنوعة ما بین الصناعات الثقیلة والخفیفة. 
       ل ث یعم ى مصر، حی والي   تعد مدینة السادات إحدى المدن الصناعیة الكبرى ف ا ح  ٢٥٦بھ

جمعیة مستثمرى مدینة ( )٦٠( وصناعات خفیفة) ١٩٦(مصنع موزعة بین صناعات ثقیلة 
 ).٢٠٢٠السادات، 

      ھ سنویا   ٦٦بلغ حجم اإلنتاج السنوى فى مدینة السادات ما یفوق ار جنی وزارة التجارة  (ً  ملی
  ).٢٠١٩والصناعة، 

  ض  األسالیب اإلحصائیة ألغراض التحلیل واختبار الفرو٧/٣
في ضوء طبیعة وأنواع البیانات والمتغیرات وطرق القیاس وألغراض التحلیل فإن 
الباحث اعتمد على مجموعة من األسالیب اإلحصائیة لتحلیل بیانات اإلستقصاء واختبار 

  ): ٢٠٠٧ إدریس، Aaker et al., 2011;( كاآلتي يالفروض وھ
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 كمقیاس للنزعة المركزیة(ي  ممثلة في الوسط الحساب:األسالیب اإلحصائیة الوصفیة( ،
، وذلك لتوصیف أبعاد المناعة التنظیمیة، أبعاد )كمقیاس للتشتت( المعیاري واإلنحراف

  . التنظیمي اإلبتكارالتنظیمي، األداء
 وذلك بغرض التحقق من درجة اإلعتمادیة والثبات في :أسلوب معامل االرتباط ألفا 

لوب من بین أسالیب التحلیل وذلك لقدرتھ على المقاییس المستخدمة، وتم إختیار ھذا األس
  .قیاس درجة اإلتساق الداخلي بین المحتویات المتعددة للمقیاس المستخدم

  وذلك من أجل التحقق من درجة الصالحیة ): التحلیل العاملى(أسلوب تحلیل العوامل
ن للمجموعات المختلفة من المتغیرات المستخدمة في البحث، وذلك من خالل الكشف ع

األبعاد الحقیقیة لكل مجموعة من المتغیرات ومقارنتھا بالمبادئ التي تم إفتراضھا عند 
تصمیم المقیاس، باإلضافة إلى تخفیض البیانات وذلك من خالل إستبعاد المتغیرات التي 

 .تكون ذات درجة إرتباط ضعیفة بباقي المتغیرات األخرى في نفس المجموعة
 وذلك للتحقق من نوع وقوة العالقة الخاصة بالفروض :متعددأسلوب اإلنحدار واإلرتباط ال 

، وبین التنظیميالثالث األولى المتعلقة بالعالقة بین المناعة التنظیمیة واإلبتكار
 .التنظیمي واألداءالتنظیمي، وبین اإلبتكارالتنظیمي واألداءالتنظیمیةالمناعة

 غیر وسیط ھو اإلبتكارالتنظیمي، تم استخدام ھذا األسلوب لوجود مت :أسلوب تحلیل المسار
 .وذلك لتحدید تأثیره على العالقة بین المناعة التنظیمیة واألداء التنظیمي

أما بالنسبة الختبار فروض البحث، فقد إعتمد الباحث على عدد من االختبارات اإلحصائیة 
  :المصاحبة ألسالیب التحلیل السابق اإلشارة إلیھا والمتمثلة فیما یأتي

 ف  إختبارF-test واختبار ت ،T-test المصاحبة ألسلوب تحلیل اإلنحدار المتعدد وذلك 
 .بغرض اختبار الفرض الخاص بالعالقة

 والتى تتمثل فى مؤشر جودة : مؤشرات جودة النموذج المصاحبة إلسلوب تحلیل المسار
من صحة المطابقة، ومؤشر المطابقة المقارن، ومؤشر الجذر التربیعى للبواقى، وذلك للتأكد 

الفرض الرابع الخاص بالعالقة بین المناعة التنظیمیة واألداءالتنظیمي من خالل 
 .اإلبتكارالتنظیمي كمتغیر وسیط

 

  إحدى المدن وھيإقتصر البحث على الشركات الصناعیة العاملة فى مدینة السادات 
الشركات الصناعیة الصناعیة الكبرى فى مصر، ومن ثم فإن مجال التطبیق یقتصر على 

شركة دون ) ٦٠(عددھا فى مدینة السادات والتى تمثل قطاعات صناعیة مختلفة والتى یبلغ 
  .الشركات الخدمیة

  تتمثل وحدة المعاینة فى مدیرى اإلدارة العلیا والوسطى، دون باقى العمالة على إعتبار أن
لفة، وذلك على عكس تلك الفئات ھى التى یظھر فیھا مھارات اإلبتكار بأبعاده المخت

  .اإلدارات المباشرة التى تمارس وظائف روتینیة
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   تقییم اإلعتمادیة والصالحیة ٩/١
تمثلت الخطوة األولى في عملیة تحلیل البیانات األولیة الخاصة بھذا البحث في تقییم 

لك ھو تقلیل أخطاء القیاس اإلعتمادیة والصالحیة للمقاییس المستخدمة في البحث، والھدف من ذ
العشوائیة وزیادة درجة الثبات في المقاییس المستخدمة في البحث، باإلضافة إلى التوصل إلى 

 .مقاییس یمكن اإلعتماد علیھا بشكل كبیر

  :  Reliability تقییم اإلعتمادیة٩/١/١  
تخدام أسلوب للتأكد من درجة اإلعتمادیة في المقاییس المستخدمة في البحث الحالي تم إس

 بإعتباره أكثر أسالیب تحلیل Alpha Correlation Coefficientمعامل اإلرتباط ألفا 
اإلعتمادیة داللة في تقییم درجة التناسق الداخلي بین محتویات أو بنود المقیاس للبنیة األساسیة 

س في البحوث المطلوب قیاسھا ولیس شیئًا آخر،  ووفقًا للمبادئ العامة لتنمیة وإختبار المقایی
اإلجتماعیة فقد تقرر إستبعاد أي متغیر من المتغیرات الخاضعة إلختبار الثقة والذي یحصل على 

 Item Totalمعامل إرتباط إجمالي بینھ وبین المتغیرات األخرى في نفس المقیاس 
Correlation وثبات المقیاس ھو تحقیق اإلتساق الداخلي بین عباراتھ والمقیاس ٠٫٣٠ أقل من 

الثابت یعطي نفس النتائج إذا ما قاس نفس الشئ مرات متتالیة،  وبإستخدام نفس مجموعة 
،  وفیما یلي نتناول درجة اإلتساق الداخلي في كافة المقاییس )٢٠٠٧إدریس، (المستقصى منھم 

  . المستخدمة فى البحث

  )٢(جدول رقم 
   تقییم درجة اإلتساق الداخلى بین محتویات المقاییس المستخدمة

   المحاولة الثانیة المحاولة األولى
عدد  المقاییس

عدد  معامل ألفا المتغیرات
 معامل ألفا المتغیرات

  .٨٤  ٥  .٨٢  ٦  التعلم التنظیمي
  .٨٣  ٦  .٨٣  ٦  الذاكرة التنظیمیة
  .٨٠  ٥  .٦٧  ٦  الجینات التنظیمیة

 .٨٢٣ ١٦ .٧٧٣ ١٨ إجمالى مقیاس المناعة التنظیمیة
  .٨٣  ٥  .٧٩  ٧  إبتكار المنتج
  .٨٢  ٦  .٨٠  ٧  إبتكار العملیة

  .٨٢  ٥  .٨٢  ٥  اإلبتكار اإلداري
 .٨٢٣ ١٦ .٨٠٣ ١٩ إجمالى مقیاس اإلبتكارالتنظیمي

  .٨٥  ٦  .٨٥  ٦  األداء المالي
  .٨٧  ٧  .٨٧  ٧  األداء التسویقي

 .٨٦ ١٣ .٨٦ ١٣ إجمالى مقیاس األداء التنظیمي

 SPSS.23على نتائج التحلیل اإلحصائى من إعداد الباحث باإلعتماد  :المصدر         
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   :Validity Assessmentتقییم صدق المقاییس  ٩/٢
 مقیاس المناعة التنظیمیة، –حتى یتسنى تقییم صدق المقاییس المستخدمة فى البحث 

اإلبتكارالتنظیمي، األداء التنظیمي، ومن أجل التأكد من أن ھذه المقاییس تقیس المفاھیم المفترض 
 لتفادى حدوث أخطاء القیاس المنتظمة والعشوائیة، وبناء علیھ قام ،خرآیس شیئا قیاسھا ول

  :الباحث بإستخدام أكثر من طریقة وذلك على النحو اآلتي

  :Face Validity  التأكد من الصدق الظاھري٩/٢/١
طبقًا لھذه الطریقة قام الباحث بالمراجعة الدقیقة لكافة بنود المقاییس المستخدمة في 

ث، والتي تحتوي علیھا قائمة اإلستقصاء، باإلضافة إلى عرض ھذه المقاییس على بعض البح
األكادیمیین إلبداء وجھة نظرھم فیھا، وبناء علیھ تم إجراء عدد من التعدیالت في بعض بنود ھذه 

  .المقاییس

   :Content Validity التأكد من صدق المحتوى ٩/٢/٢
جل التأكد من صدق المحتوى والمتمثل فیما قام الباحث بمجموعة من الخطوات من أ

  ):Drost,2011; Bhattacherjee,2012; Aaker et al.,2011(یأتي 
 القیام بتحدید وتعریف البنود المختلفة لكل مقیاس بشكل دقیق.  

  مراجعة الدراسات السابقة التي أجریت فى مجال المناعة التنظیمیة واإلبتكار واألداء
  .مقاییس المختلفةبما یساعد على تنمیة ال

  إجراء دراسة إستطالعیة على بعض الشركات، بما یساعد على التحدید الدقیق
  .لمتغیرات البحث

  الحرص على وجود سؤال مفتوح في نھایة كل مقیاس إلحتمال وجود متغیرات أخرى
حدد من  ......أخرى(یمكن إضافتھا من قبل المستقصى منھم، وذلك بوضع عبارة 

 ).فضلك
 ر قائمة اإلستقصاء میدانیًا وذلك بعرضھا على بعض مفردات مجتمع البحث، تم إختبا

حیث تم إبالغ المستقصى منھم بأن الھدف من ھذا اإلجراء ھو إختبار القائمة حتى ال 
  .یترددوا في ذكر أى مالحظات أو كتابة أى تعلیقات تفید في التصمیم النھائى للقائمة

  :Construct Validityبنیة األساسیة  التأكد من صدق المفھوم أو ال٩/٢/٣
 Exploratory قام الباحث بإستخدام أسلوب التحلیل العاملي التفسیري أو اإلستكشافي

Factor Analysis  ویعد ھذا األسلوب مناسبًا من حیث قدرتھ على تحدید األبعاد الحقیقیة  ،
األصلیة التي تم إستخدامھا في للمقیاس الخاضع لإلختبار والتحقق مما إذا كانت تتفق مع األبعاد 

اإلستقصاء،  باإلضافة إلى قدرة ھذا األسلوب على تخفیض البیانات من خالل إستبعاد المتغیرات 
 أو تكون محملة على أكثر من عامل،  وذلك ٠٫٦٠التي تحصل على معدالت تحمیل أقل من 

 باإلضافة إلى ، Principal Component Analysisبإستخدام طریقة المكونات الرئیسیة 
 والتي تساعد على تبسیط وتفسیر العوامل Varimax Rotationطریقة التدویر المتعاقب 
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وتتلخص أھم النتائج التي تم الحصول علیھا من أسلوب التحلیل العاملي اإلستكشافي . المستخرجة
  :فیما یأتي

 الصدق الخاص بمقیاس المناعة التنظیمیة  
 متغیر ) ١٤(متغیرات رئیسیة و) ٣( على يي تحتوبمقارنة العوامل المستخرجة والت

، یتضح أن ھناك يمتغیرفرع) ١٦(متغیرات و) ٣(فرعى بتلك العوامل األصلیة 
  . وبالتالى تم إستبعادھم٠،٦متغیریین معدالت التحمیل الخاصة بھم أقل من 

  ما من التباین الكلى فى البیانات األصلیة، ك% ٨٤ساھمت ھذه العوامل فى تفسیر حوالي
 تزید عن الواحد الصحیح بالنسبة لجمیع Eigenvalueأن قیمة إیجن أوالجذر الكامن 

 .العوامل المستخرجة، وھذا یعني أن المقیاس یحتوي على درجة عالیة من الصدق
 التنظیميالصدق الخاص بمقیاس االبتكار  

  امل متغیرًا بتلك العو) ١٥(والمتغیرات الفرعیة ) ٣(بمقارنة العوامل المستخرجة
یتضح أنھ تم إستبعاد متغیر واحد ألن معدالت ) ١٦(ومتغیراتھا الفرعیة ) ٣(األصلیة 

  .٠٫٦٠التحمیل الخاصھ بھ أقل من 
  من التباین الكلى فى البیانات األصلیة، كما % ٨٩ساھمت ھذه العوامل في تفسیر حوالي

نسبة لجمیع  تزید عن الواحد الصحیح بالEigenvalueأن قیمة إیجن أوالجذر الكامن 
  .  على درجة عالیة من الصدقيالعوامل المستخرجة، وھذا یعنى أن المقیاس یحتو

 الصدق الخاص بمقیاس األداء التنظیمي  
  متغیرًا بتلك العوامل ) ١١(والمتغیرات الفرعیة ) ٢(بمقارنة العوامل المستخرجة

ن المتغیرات ألن یتضح أنھ تم إستبعاد إثنین م) ١٣(ومتغیراتھا الفرعیة ) ٢(األصلیة 
  .٠٫٦٠معدالت التحمیل الخاصھ بھا أقل من 

  من التباین الكلي فى البیانات األصلیة،  % ٩١ساھمت ھذه العوامل فى تفسیر حوالي
 تزید عن الواحد الصحیح بالنسبة Eigenvalueكما أن قیمة إیجن أوالجذر الكامن 

على درجة عالیة من لجمیع العوامل المستخرجة، وھذا یعني أن المقیاس یحتوي 
  . الصدق

 تم تطبیق طریقة مصداقیة التقارب أو االلتقاء عند نقطة سبق، فقد باإلضافة إلى ما 
 فى المقاییس Construct Validityوذلك حتى یمكن التأكد من صدق المفھوم 

المستخدمة فى الدراسة بما یضمن أنھا تلتقي جمیعًا فى نقطة واحدة أو تعزز مفھوم واحد 
مصفوفة اإلرتباط البسیط بین األبعاد المستخرجة من ) ٣( الجدول رقم ك، ویوضحمشتر

ویظھر من مصفوفة . التحلیل العاملى لكل مقیاس من المقاییس المستخدمة فى الدراسة
 ثم المختلفة، ومناإلرتباط أن ھناك إرتباط قوي وذو داللة إحصائیة بین أبعاد المقاییس 

  .مقاییس المختلفة المستخدمة في البحثفأنھا تحقق صدق المفاھیم لل

  
  

  
  



 

 ٢٥٤  
 

 
  

 
 

  )٣(جدول رقم 

  معامالت اإلرتباط الداخلى بین جمیع مقاییس البحث

  أبعاداألداءالتنظیمي  أبعاد اإلبتكارالتنظیمي  أبعاد المناعة التنظیمیة
  المقاییس

  التسویقي  المالي  اإلداري  العملیة  المنتج  الجینات  الذاكرة  التعلم

  .٩٢  .٨٤ .٧٣ .٩١  .٨١  .٧٩  .٨٦  ١  التعلم 

  .٨٦  .٧١ .٦٩ .٨٢  .٧٦  .٨٤  ١    الذاكرة 

  

أبعاد المناعة 
  التنظیمیة

  .٦٩  .٧٥ .٨١ .٩٣  .٧٨  ١      الجینات 

  .٧٢  .٩٢  .٨٩  .٧٤  ١        المنتج

  .٥٩  .٧١  .٨٦  ١          العملیة

  أبعاداإلبتكار

  التنظیمي

  .٨٢  .٧٤  ١            اإلداري

أبعاد     ١              المالي
  األداءالتنظیمي

  ١                التسویقي

 ٠٫٠١جمیع معامالت اإلرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 
 SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :المصدر

   نتائج إختبارات الفروض-١٠
  التحلیل الوصفى لمتغیرات الدراسة :أوال
 كات الصناعیة محل الد راسةتوصیف مستوى المناعة التنظیمیة فى الشر -١

سیة ھى          اد رئی ة أبع ة من خالل ثالث ذاكرة    : تم قیاس المناعة التنظیمی تعلم التنظیمي وال ال
شركات              ى ال ة ف ة التنظیمی ستوى المناع ائج أن م ین من النت د تب ة، وق ات التنظیمی التنظیمیة والجین

  :يمحل الدراسة، یتمثل فیما یل

  غ المتوس    :التعلم التنظیمي ث بل تعلم التنظیمي   حی سابي لل اري  ) ٣٫٥٤( ط الح إنحراف معی  ب
وق المتوسط،          .)٧٩( ة ف وھو ما یعنى أن مستوى التعلم التنظیمي فى شركات محل الدراس

ال         ى رأس الم ستوى األداء من خالل اإلستثمار ف أى أن تلك الشركات تستثمرفى تحسین م
 .البشرى

  ة ات التنظیمی د ال  :الجین سابي لبع ط الح غ المتوس ة بل ات التنظیمی إنحراف ) ٣٫١٩( جین ب
ا عن   .)٦٨(معیاري   ، وھو ما یدل على أن تلك الشركات تمتلك بعض العناصر التى تمیزھ

 .غیرھا من الشركات
  ة ذاكرة التنظیمی الل        :ال ن خ سابقة م داث ال ن األح تفادة م ى اإلس شركات إل ك ال سعى تل ت

سابي لل    ط الح غ المتوس ث بل ا، حی ة إلیھ ین الحاج ا لح ةتخزینھ ) ٣٫١١( ذاكرة التنظیمی
 .).٨١( بإنحراف معیاري



 

 ٢٥٥  
 

––  

 
 

ة                   ستوى مناع ع بم ة تتمت شركات محل الدراس أن ال ول ب الى یمكن الق وعلى المستوى اإلجم
ا  .)٧٦(بإنحراف معیاري ) ٣٫٢٨(تنظیمیة فوق المتوسط، حیث بلغ المتوسط الحسابي   ، أم

اً    شركات وفق ك ال ى تل ة ف ة التنظیمی اد المناع ب أبع ث ترتی ن حی صى م تجابات المستق  إلس
ذاكرة              م ال تعلم التنظیمي ث ا ال ة یلیھ ى المقدم ة جاءت ف منھم، فقد لوحظ أن الجینات التنظیمی

ذ    تالف وال ل اإلخ ًا لمعام ة وفق غ يالتنظیمی وال .) ٢٦، .٢٢٣، .٢١٣( بل ى الت ر (ي عل انظ
  ).٤الجدول رقم 

  )٤(جدول رقم 
  اعیة فى الساداتتوصیف مستوى المناعة التنظیمیة فى الشركات الصن

 أبعاد المناعة التنظیمیة الوسط الحسابي اإلنحراف المعیاري اإلختالف معامل

 التعلم التنظیمي ٣٫٥٤ .٧٩ .٢٢٣

 الذاكرة التنظیمیة ٣٫١١ .٨١ .٢٦

 الجینات التنظیمیة ٣٫١٩ .٦٨ .٢١٣

 إجمالى أبعاد المناعة التنظیمیة ٣٫٢٨ .٧٦ .٢٣٢

  SPSS.23الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى من إعداد  :المصدر         

  توصیف مستوى اإلبتكار التنظیمیفى الشركات الصناعیة فى السادات -٢
اد التنظیمي                   ة أبع ة من خالل ثالث شركات محل الدراس ى ال تم قیاس مستوى اإلبتكار التنظیمي ف

  :ف كل بعد من ھذه األبعاد توصیيإبتكار المنتج والعملیة واإلبتكار اإلداري، وفیما یل :ھى
  در من اإلستعداد            :إبتكار المنتج ى ق ا عل ى تجعلھ ود الت تعمل الشركات على بذل كافة الجھ

ك             ى تل تج ف ار المن اء إبتك ذلك ج سوق، ول ى ال دث ف ى تح رات الت تجابة للتغی دائم لإلس ال
 .).٧٦(وإنحراف معیاري ) ٣٫١٤(الشركات فوق المتوسط بمتوسط حسابى 

  ة       :لیةإبتكار العم ة خاص یتعلق ھذا النوع من اإلبتكار بالبحث عن الطرق واألسالیب الحدیث
ى شركات            د ف ذا البع سویق، وجاء ھ اج والت غ      ...فى مجالى اإلنت ث بل ل من المتوسط، حی أق

ھ    سابي ل ط الح اري  ) ٢٫٩١(المتوس انحراف معی ك     .)٨١( ب ا تل ى أن إھتم ا یعن و م ، وھ
الى اإل  ى مج د ف و جدی ا ھ ل م شركات بك ا  ال و م ستوى، وھ ازال دون الم سویق م اج والت نت

 .یجعلھا تابعة للشركات الرائدة فى ھذا المجال
  ار اإلداري غ            :اإلبتك ث بل شركات، حی ك ال ى تل ة متوسطة ف ى مرتب ار اإلداري ف جاء اإلبتك

سابي   ط الح اري ) ٣٫٠١(المتوس انحراف معی ة    .)٩٣( ب نظم اإلداری ى أن ال ا یعن و م ، وھ
 .الشركات مازالت تحتاج إلى تحدیثالمستخدمة فى تلك 

سابي             غ المتوسط الح ث بل شركات متوسط، حی ك ال ى تل  وبشكل عام جاء مستوى اإلبتكار ف
اري ) ٣٫٠٢( انحراف معی ًا       .)٨٣( ب ار وفق ة باإلبتك اد الخاص ك األبع ب تل ن ترتی ا ع ، أم

ار العم      ار    إلجابات المستقصى منھم فقد جاء إبتكار المنتج فى المقدمة، یلیة إبتك م اإلبتك ة ث لی
  )٥انظر الجدول رقم ( .)٣٠٨، .٢٧٨، .٢٤٢( اإلداري وفقا لمعامل اإلختالف



 

 ٢٥٦  
 

 
  

 
 

  )٥(جدول رقم 
  توصیف مستوى اإلبتكار التنظیمي فى الشركات الصناعیة فى مدینة السادات

 أبعاد اإلبتكار التنظیمي الوسط الحسابي اإلنحراف المعیاري معامل اإلختالف

 ر المنتجإبتكا ٣٫١٤ .٧٦ .٢٤٢

 إبتكار العملیة ٢٫٩١ .٨١ .٢٧٨

 اإلبتكار اإلداري ٣٫٠١ .٩٣ .٣٠٨

 إجمالى أبعاد اإلبتكار التنظیمي ٣٫٠٢ .٨٣ .٢٧٦

 SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :المصدر         

 اداتتوصیف مستوى األداء التنظیمي فى الشركات الصناعیة فى مدینة الس -٣
ألداء    دین ل ى بع ث عل د الباح يإعتم أكبر   اھم: التنظیم ة ب سویقي مقارن الي والت  األداء الم

ا یل           سابقة، وفیم ات ال ى الدراس تخدامًا ف ر إس دین األكث ا البع صناعة وھم ى ال افس ف  يمن
  :توصیف تلك البعدین

  ة م            : األداء المالي ة من المؤشرات المالی الي من خالل مجموع اس األداء الم م قی ل  ت ث
ا من المؤشرات،              و المبیعات وغیرھ العائد على اإلستثمار، الحصة السوقیة، معدل نم
ك              وق المتوسط، وذل شركات ف ك ال ى تل الي ف ستوى األداء الم د جاء م ائج فق ًا للنت ووفق

 .).٨٦( وانحراف معیاري) ٣٫١٦(بمتوسط حسابى 
 سویقي ى ت   :األداء الت سویقیة الت رات الت بعض المؤش تعانة ب م اإلس ب ت س الجان عك

العمالء الحالیین،         اظ ب التسویقي فى تلك الشركات مثل الصورة الذھنیة للشركة، االحتف
ك    ى تل سویقي ف اء األداء الت د ج رات، وق ن المؤش ا م دد وغیرھ الء ج سب عم وك

 .).٧٣( بانحراف معیاري) ٣٫٠١( الشركات متوسطًا، حیث بلغ المتوسط الحسابي
ستوى األداء التن  ق بم ا یتعل وق      وفیم اء ف د ج شركات فق ك ال ى تل ام ف شكل ع ي ب ظیم

، أما عن .)٧٩( وانحراف معیاري) ٣٫٠٨(المتوسط، وذلك من خالل متوسط حسابى     
د جاء األداء       ترتیب كل من البعدین المالي والتسویقي وفقًا إلجابات المستقصى منھم فق

  .).٢٧٢، .٢٤٢(التسویقي یلیھ المالي وفقًا لمعامل اإلختالف 

  )٦( جدول رقم
   الشركات الصناعیة فى مدینة الساداتيتوصیف مستوى األداء التنظیمي ف

 أبعاد األداء التنظیمي الوسط الحسابي اإلنحراف المعیاري معامل اإلختالف

 األداء المالي ٣٫١٦ .٨٦ .٢٧٢

 األداء التسویقي ٣٫٠١ .٧٣ .٢٤٢

 إجمالى أبعاد األداء التنظیمي ٣٫٠٨ .٧٩ .٢٥٧

 SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :المصدر             



 

 ٢٥٧  
 

––  

 
 

  نتائج إختبار الفرض  :ثانیًا
 نتائج إختبار الفرض األول -١
   بشكل عام التنظیمي األداء العالقة بین أبعاد المناعة التنظیمیة وبین ١/١

ى     دد عل دار المتع لوب اإلنح تمل أس ة   ) ٣(إش ة التنظیمی اد للمناع ي،  (أبع تعلم التنظیم ال
ذاكرة  ة،ال ات التنظیمی ة والجین و األداء  )التنظیمی ابع وھ د ت ر واح ستقلة ومتغی رات م   كمتغی
ة إحصائیة    ENTERبطریقة   أسلوب اإلنحدار     وبتطبیق ،التنظیمي ة ذات دالل تبین أن ھناك عالق

ار    % ١عند مستوى معنویة     ین      ) ف(وفقًا الختب ة وب ة التنظیمی اد للمناع ین أبع ث األب غ  داء، حی  بل
اط   سبة  % ٨٧٫٢معامل اإلرتب اد بن ذه األبع اھمت ھ ا س ر % ٧٦كم ى المتغی این ف سیر التب ي تف ف

  ).٧انظر الجدول رقم (التابع 

  )٧(جدول رقم 
  التنظیمي وبین األداءأبعاد المناعة التنظیمیة نوع وقوة العالقة بین 

  معامل االرتباط  أبعاد المناعة التنظیمیة
R 

  معامل التحدید
R2  

 معامل اإلنحدار
Beta  

  .٨١  .٦٥٦  ٠٫٨١٠  (*)التعلم التنظیمي 
  .٧٤١  .٦٩٥  ٠٫٨٣٤  (**)التنظیمیة الذاكرة 
  .٦٨٢  .٧٦٠  ٠٫٨٧٢  (*)التنظیمیة الجینات 

  .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠١عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة *  
  .T-Testًا الختبار ت  وفق٠٫٠٥عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة ** 

  

  SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :المصدر

ین أن       ة تب وات المتعاقب ة الخط دد بطریق دار المتع لوب اإلنح ق أس ة  وبتطبی اد المناع أبع
ة ة    ( التنظیمی ات التنظیمی ة، الجین ذاكرة التنظیمی ي، ال تعلم التنظیم ات ذات دال ) ال ع بعالق ة تتمت ل

ة             ستوى معنوی د م ك عن ین األداء التنظیمي وذل ا وب ار ت  ٠٫٠١(إحصائیة فیما بینھ ًا الختب ، ) وفق
ا    ة یلیھ ات التنظیمی ي ھوالجین ى األداء التنظیم أثیرًا ف ة ت ة التنظیم اد المناع ر أبع ین أن أكث ا تب كم

  ).٨انظر الجدول رقم ( التعلم التنظیمي ثم الذاكرة التنظیمیة

  )٨( جدول رقم
  ائج العالقة بین أبعاد المناعة التنظیبمة واألداء التنظیمينت

 معامل اإلنحدار  أبعاد المناعة التنظیمیة
Beta   قیمةt  مستوى

  المعنویة

  .٠٠٠  ١٥٫٣٧  .٥٦٣  التعلم التنظیمي 

  .٠٠١  ١٦٫٥٢٠  .٤٧١  الذاكرة التنظیمیة

  .٠٠٠  ١٨٫٩١٦  .٦١٢  الجینات التنظیمیة

 SPSS.23اإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى من إعداد الباحث ب :المصدر 



 

 ٢٥٨  
 

 
  

 
 

وبناء على ما سبق، فإنھ یجب رفض فرض العدم وقبول الفرض الذي یقضى بوجود 
عالقة ذات داللة إحصائیة بین المناعة التنظیمیة وبین األداء التنظیمي بالشركات الصناعیة فى 

  .مدینة السادات

  وبین أبعاد األداء التنظیمي كل على حدة أبعاد المناعة التنظیمیة  العالقة بین ١/٢
كمتغیرات مستقلة  أبعاد للمناعة التنظیمیة) ٣(إشتمل أسلوب اإلنحدار المتعدد على 

،  وبتطبیق أسلوب اإلنحدار بطریقة )أبعاد األداء التنظیمي كل على حدة(ومتغیر واحد تابع وھو 
 ENTERف(وفقا الختبار % ١ معنویة تبین أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

وبین أبعاد األداء التنظیمي كل على حده،  حیث تعد أبعاد المناعة  بین أبعاد المناعة التنظیمیة
،  كما أن ھذه ٠٫٧٩أكثر إرتباطًا باألداء المالي من خالل معامل إرتباط یصل إلى  التنظیمیة

داء المالي،  أما عن تأثیر تلك من التغیرات التي تحدث في األ% ٦٢٫٤األبعاد تفسر حوالي 
ونسبة تأثیر تصل إلى . ٧٥األبعاد على األداء التسویقي فقد تبین أن معامل اإلرتباط  بینھم

تقریبًا، وھو ما یعنى أن المناعة التنظیمة أكثر تأثیرًا في األداء المالي عن األداء % ٥٦٫٢حوالي
  ).٩انظر الجدول رقم (التسویقي 

  )٩(جدول رقم 
  قوة العالقة بین أبعاد المناعة التنظیمیة وكل بعد من أبعاد األداء التنظیمينوع و

  األداء التسویقي  األداء المالي

معامل   أبعاد المناعة التنظیمیة
  االرتباط

R 

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

معامل 
  االرتباط

R  

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

  .٦٨  .٤٦٢  .٦٨  .٧٦٠  .٥٧٧  .٧٦  (**)ي التنظیمالتعلم 
  .٦١١  .٥١٨  .٧٢  .٦٤  .٥٠٤  .٧١  (**)التنظیمیة الذاكرة 

  .٥٣٠  .٥٦٢  .٧٥  .٥٣  .٦٢٤  .٧٩  (*)التنظیمیة الجینات 

  .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠١عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة *            

 .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠٥إحصائیة عالقة حقیقیة عند مستوى داللة   **        
 SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :المصدر 

بناء على ما سبق، فإنھ یجب رفض فرض العدم وقبول الفرض الذي یقضى بوجود 
على حدة  التنظیمیة وبین أبعاد األداءالتنظیمي كل المناعةعالقة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد 
  .بالشركات الصناعیة فى مدینة السادات

  نتائج اختبار الفرض الثانى -٢
   بشكل عام التنظیمي العالقة بین أبعاد المناعة التنظیمیة وبین اإلبتكار ٢/١

التعلم التنظیمي، (أبعاد للمناعة التنظیمیة ) ٣( اإلنحدار المتعدد على أسلوبإشتمل 
كمتغیرات مستقلة ومتغیر واحد تابع وھو اإلبتكار ) میةالذاكرة التنظیمیة، والجینات التنظی

تبین أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة ENTERبطریقة التنظیمي، وبتطبیق أسلوب اإلنحدار 
بین أبعاد للمناعة التنظیمیة وبین اإلبتكار التنظیمي، ) ف(وفقًا الختبار % ١عند مستوى معنویة 



 

 ٢٥٩  
 

––  

 
 

في تفسیر التباین فى % ٤١ساھمت ھذه األبعاد بنسبة كما % ٦٤٫١حیث بلغ معامل اإلرتباط 
  ).١٠انظر الجدول رقم (المتغیر التابع 

  )١٠(جدول رقم 
   التنظیميوبین اإلبتكارأبعاد المناعة التنظیمیة نوع وقوة العالقة بین 

  التنظیمیة أبعاد المناعة
  معامل االرتباط

R  

  معامل التحدید

R2  
  Beta معامل اإلنحدار

  .٥٧١  .٣٢٦  .٥٧١  (*)نظیمي التعلم الت

  .٤٩٢  .٣٧٨  .٦١٥  (**)التنظیمیة الذاكرة 

  .٤٣٥  .٤١٠  .٦٤١  (*)التنظیمیة الجینات 

  .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠١عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة *  
 .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠٥عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة ** 

  SPSS.23اد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى من إعد :المصدر 
ین أن       ة تب وات المتعاقب ة الخط دد بطریق دار المتع لوب اإلنح ق أس ة  وبتطبی اد المناع أبع

ة ة    ( التنظیمی ات التنظیمی ة، الجین ذاكرة التنظیمی ي، ال تعلم التنظیم ة   ) ال ات ذات دالل ع بعالق تتمت
ین   ا وب ا بینھ صائیة فیم ار إح ياإلبتك ة  التنظیم ستوى معنوی د م ك عن ًا ٠٫٠٥، ٠٫٠١(، وذل  وفق

ار ت م   ،)الختب دول رق ح الج ار   ) ١١(ویوض ى اإلبتك أثیرًا عل ة ت ة التنظیم اد المناع ر أبع أن أكث
  .).٤٥٩( ، الذاكرة التنظیمیة.)٥١٣( ، الجینات التنظیمیة.)٧٥١( التنظیمي ھو التعلم التنظیمي

  )١١( جدول رقم
  أبعاد المناعة التنظیبمة واإلبتكار التنظیمينتائج العالقة بین 

  مستوى المعنویة  tقیمة   Beta معامل اإلنحدار  التنظیمیة         أبعاد المناعة

  .٠٠٢  ١٦٫٣١  .٧٥١  (*)التعلم التنظیمي 

  .٠٠٣  ١٨٫٤٢  .٤٥٩  (**) الذاكرة التنظیمیة

  .٠٠٠  ١٩٫٣٠٥  .٥١٣  (*) الجینات التنظیمیة

  SPSS.23باحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى من إعداد ال :المصدر  

وبناء على ما سبق، فإنھ یجب رفض فرض العدم وقبول الفرض الذي یقضى بوجود 
 بالشركات الصناعیة فى اإلبتكار التنظیميعالقة ذات داللة إحصائیة بین المناعة التنظیمیة وبین 

  .مدینة السادات

  وبین أبعاد اإلبتكار التنظیمي كل على حدة تنظیمیة أبعاد المناعة ال العالقة بین ٢/٢
كمتغیرات مستقلة  أبعاد للمناعة التنظیمیة) ٣( على المتعددإشتمل أسلوب اإلنحدار 

،  وبتطبیق أسلوب اإلنحدار )كل على حدة اإلبتكار التنظیمي أبعاد (ومتغیر واحد تابع وھو 



 

 ٢٦٠  
 

 
  

 
 

وفقا % ١ئیة عند مستوى معنویة تبین أن ھناك عالقة ذات داللة إحصاENTER بطریقة 
وبین أبعاد اإلبتكار التنظیمي كل على حده،  حیث تعد  بین أبعاد المناعة التنظیمیة) ف(الختبار 

أكثر إرتباطًا باإلبتكار اإلداري من خالل معامل إرتباط یصل إلى  أبعاد المناعة التنظیمیة
رات التي تحدث في اإلبتكار من التغی% ٤٣٫٢،  كما أن ھذه األبعاد تفسر حوالي ٠٫٦٥٨

اإلداري ،  أما عن تأثیر تلك األبعاد على إبتكار المنتج فقد تبین أن معامل اإلرتباط  
تقریبًا،  وتؤثر تلك األبعاد على إبتكار العملیة  % ٤٠٫٩ونسبة تأثیر تصل إلى حوالي%٦٤بینھم

التنظیمیة أكثر تأثرًا ، وھو ما یعنى أن المناعة %٣٤٫٩ونسبة تأثیر% ٥٩٫١بمعامل إرتباط 
  ).١٢انظر الجدول رقم (على اإلبتكار اإلداري یلیھ إبتكار المنتج ثم إبتكار العملیة 

بناء على ما سبق، فإنھ یجب رفض فرض العدم وقبول الفرض الذي یقضى بوجود عالقة ذات 
شركات الصناعیة داللة إحصائیة بین أبعاد المناعة التنظیمیة وبین أبعاد اإلبتكار كل على حدة بال

  .فى مدینة السادات

  )١٢(جدول رقم 
  نوع وقوة العالقة بین أبعاد المناعة التنظیمیة وكل بعد من أبعاد اإلبتكار التنظیمي

  اإلبتكار اإلداري  إبتكار العملیة  إبتكار المنتج
أبعاد المناعة 

  التنظیمیة
معامل 
  االرتباط

R 

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

عامل م
  االرتباط

R  

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

معامل 
  االرتباط

R  

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

 التعلم التنظیمي
(**)  

٦١١  .٣٧٥  .٦١٣  .٤٧٦  .٢٢٨  .٤٧٨  .٥٣٩  .٢٩١  .٥٤٠.  

 الذاكرةالتنظیمیة
(**)  

٥٨٧  .٤٠١  .٦٣٤  .٣٦١  .٣١٣  .٥٦٠  .٤١٧  .٣٨٤  .٦٢٠.  

الجینات 
  (*) لتنظیمیةا

٤٧٨  .٤٣٢  .٦٥٨  .٣١٩  .٣٤٩  .٥٩١  .٣٩٨  .٤٠٩  .٦٤٠.  

  .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠١عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة *      

 .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠٥عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة       ** 
 SPSS.23التحلیل اإلحصائى من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج  :المصدر     

 نتائج إختبار الفرض الثالث -٣
  بشكل عام واألداء التنظیمي  العالقة بین اإلبتكارالتنظیمي ٣/١

ى     دد عل دار المتع لوب اإلنح تمل أس ي   ) ٣(إش ار التنظیم اد لإلبتك تج، (أبع ة،المن  العملی
تطبیق أسلوب اإلنحدار    كمتغیرات مستقلة ومتغیر واحد تابع وھو األداء التنظیمي، وب   )واإلداري
ة  ة         ENTERبطریق ستوى معنوی د م صائیة عن ة إح ة ذات دالل اك عالق ین أن ھن ًا  % ١تب وفق
ار  ي    ) ف(الختب ین األداء التنظیم ي وب ار التنظیم اد اإلبتك ین أبع اط    ،ب ل اإلرتب غ معام ث بل  حی

سبة        % ٦٩٫٨ اد بن ذه األبع ى األداء التنظیمي     % ٤٨٫٧كما ساھمت ھ این ف سیر التب ي تف انظر  ( ف
  ).١٣الجدول رقم 



 

 ٢٦١  
 

––  

 
 

  )١٣(جدول رقم 
  اإلبتكار التنظیمي واألداء التنظیمينوع وقوة العالقة بین 

  معامل االرتباط          أبعاد اإلبتكار التنظیمي

 R  

  معامل التحدید 

  R2  

  ٠٫٣٩٠  ٠٫٦٢٥  (*)إبتكار المنتج 

  ٠٫٤١٠  ٠٫٦٤١  (**) إبتكار العملیة

  ٠٫٤٨٧  ٠٫٦٩٨  (*)ي إبتكار إدار

  .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠١عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة *  

 .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠٥عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة ** 
  SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :المصدر

 أبعاد اإلبتكارالمتعاقبة تبین أن وبتطبیق أسلوب اإلنحدار المتعدد بطریقة الخطوات 
، وذلك عند مستوى األداء التنظیميالتنظیمي تتمتع بعالقة ذات داللة إحصائیة فیما بینھا وبین 

 أن أكثر أبعاد اإلبتكار )١٤(ویوضح الجدول رقم ، ) وفقًا الختبار ت٠٫٠٥، ٠٫٠١(معنویة 
 ، إبتكار العملیة.)٥١٩(اإلبتكار اإلداري ، .)٦٢١(المنتج تأثیرًا على األداء التنظیمي ھو إبتكار 

)٤١٧.(.  

  )١٤( جدول رقم
  نتائج العالقة بین أبعاد اإلبتكار التنظیمي واألداء التنظیمي

  مستوى المعنویة  tقیمة   Beta معامل اإلنحدار          أبعاد اإلبتكار

  .٠٠٠  ١٩٫٢١  ٠٫٦٢١  (*)إبتكار المنتج 

  .٠٠٢  ٢١٫٤٠  ٠٫٤١٧  (**) إبتكار العملیة

  .٠٠٠  ٢٣٫١٨  ٠٫٥١٩  (*)ي إبتكار إدار

  SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیالإلحصائى  :المصدر

ود                   ذي یقضى بوج ول الفرض ال دم وقب ب رفض فرض الع ھ یج وبناء على ما سبق، فإن
ة   واألداء التنظیمي بالشركات الصناعیاإلبتكار التنظیميعالقة ذات داللة إحصائیة بین    ة فى مدین

  .السادات
  وبین أبعاد األداء التنظیمي كل على حدة اإلبتكار التنظیمي  العالقة بین ٣/٢

د     أبعاد لإلبتكار) ٣( على  المتعددإشتمل أسلوب اإلنحدار     ر واح ستقلة ومتغی كمتغیرات م
و  ابع وھ دة  (ت ى ح ل عل ي ك اد األداء التنظیم ة  )أبع دار بطریق لوب اإلنح ق أس  ،  وبتطبی
ENTERة          ت ستوى معنوی ار   % ١بین أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند م ا الختب ) ف(وفق



 

 ٢٦٢  
 

 
  

 
 

ار  اد اإلبتك ین أبع ار      ب اد اإلبتك د أبع ث تع ده،  حی ى ح ل عل ي ك اد األداء التنظیم ین أبع ر  وب أكث
ى          باألداءإرتباطًا   اط یصل إل الي من خالل معامل إرتب سر     %٧٨٫٢ الم اد تف ذه األبع ا أن ھ ،  كم
والي  ى   %٦١٫١ح اد عل ك األبع أثیر تل ن ت ا ع الي ،  أم ي األداء الم دث ف ي تح رات الت ن التغی  م

نھم        اط  بی والي     %٦٥٫١األداء التسویقي فقد تبین أن معامل اإلرتب ى ح أثیر تصل إل سبة ت  ٤٢٫٣ون
سویقي           %  الي عن األداء الت ى األداء الم أثیرًا عل ر ت ار أكث تقریبًا،  ، وھو ما یعنى أن أبعاد اإلبتك

  ).١٥الجدول رقم انظر (

ود            ذي یقضى بوج رض ال ول الف دم وقب ض فرض الع ب رف ھ یج بق، فإن ا س ى م اء عل بن
ة  ة ذات دالل صائیةعالق شركات  إح دة بال ى ح ل عل ي ك اد األداء التنظیم ار وأبع اد اإلبتك ین أبع  ب

  .الصناعیة فى مدینة السادات

  )١٥(جدول رقم 
  األداء التنظیميوأبعاد نوع وقوة العالقة بین أبعاد اإلبتكار التنظیمي 

  األداء التسویقي  األداء المالي

معامل   أبعاد اإلبتكارالتنظیمي
  االرتباط

R 

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

معامل 
  االرتباط

R  

معامل 
التحدید   

R2  

معامل 
 اإلنحدار
Beta  

  .٤٧٦  .٢٧١  .٥٢١  .٦١٤  .٣٠١  .٥٤٩  (**)إبتكار المنتج 

  .٣٦١  .٣٥٦  .٥٩٧  .٥١٦  .٤٠٥  .٦٣٧  (**)إبتكار العملیة 

  .٣١٩  .٤٢٣  .٦٥١  .٤٢١  .٦١١  .٧٨٢  (*) اإلبتكار اإلداري

  .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠١عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة *  

                .T-Test وفقًا الختبار ت ٠٫٠٥عالقة حقیقیة عند مستوى داللة إحصائیة ** 
 SPSS.23اد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى من إعد :المصدر 

  نتائج اختبار الفرض الرابع -٤
 Amos من خالل برنامج path analysisاعتمد الباحث على أسلوب تحلیل المسار 

 Maximum، وباستخدام أسلوب (spss.vr.18)الموجود ضمن حزمة البرامج اإلحصائیة 
Likelihood Estimates(MLE)بار الفرض الرابع الخاص بالدور الوسیط لإلبتكار  تم إخت

التنظیمي فى العالقة بین المناعة التنظیمیة واألداء التنظیمي، حیث تم استخدام مجموعة من 
 Comparative Fit Index(CFI)مؤشر المطابقة المقارن:اإلختبارات اإلحصائیة ممثلة فى

 وكلما إرتفعت قیمة المؤشر كلما دل ذلك والذى تتراوح قیمتھ ما بین الصفر والواحد الصحیح،
 Goodness of fit index(GFI)على تطابق النموذج مع بیانات العینة، ومؤشر جودة التطابق

 والذى یقیس مقدار التباین فى مصفوفة البیانات وتتراوح قیمتھ بین الصفر والواحد الصحیح، 
 Root Mean التربیعى للبواقىوتشیر القیمة العالیة إلى جودة تطابق أعلى، مؤشر الجذر

Squar Residual (RMR) وكلما قلت قیمة ھذا المؤشر كلما دل ذلك على  جودة النموذج .  



 

 ٢٦٣  
 

––  

 
 

 )١٦(جدول رقم 
  تأثیر اإلبتكار كمتغیر وسیط على العالقة بین المناعة التنظیمیة واألداء التنظیمي

المتغیر   المتغیرالتابع
  المستقل

معامل 
 اإلرتباط

R  

معامل 
 یدالتحد
R2  

معامل 
  اإلنحدار

B 

التأثیر 
  المباشر

التأثیر 
غیر 

  المباشر

التأثیر 
  الكلى

مستوى 
  المعنویة

التعلم 
  التنظیمي

٠٫٠٠٠  ٠٫٣٣١  ......  ٠٫٣٣١  ٠٫٤٣  ٠٫٦٨  

الجینات 
  التنظیمیة

٠٫٠٠١  ٠٫٣٦٤  ......  ٠٫٣٦٤  ٠٫٣٩  ٠٫٥٧  

اإلبتكار 
  التنظیمي

الذاكرة 
  التنظیمیة

٠٫٦٩  

٠٫٤١  

٠٫٠٠٣  ٠٫٣٩٧  ......  ٠٫٣٩٧  ٠٫٤١  

التعلم 
  التنظیمي

٠٫٠٠٠  ٠٫٤٨٦  ٠٫١٩١  ٠٫٢٩٥  ٠٫٣٦  ٠٫٧٤  

الجینات 
  التنظیمیة

٠٫٠٠٠  ٠٫٥٦٨  ٠٫١٨٤  ٠٫٣٨٤  ٠٫٤٨  ٠٫٨١  

الذاكرة 
  التنظیمیة

٠٫٠٠١  ٠٫٥٩٩  .٠٨٦  ٠٫٥١٣  ٠٫٣٥  ٠٫٥٤  

األداء 
  التنظیمي

اإلبتكار 
  التنظیمي

٧١.  

٠٫٤٩  

٠٫٠٠٠  .٥٤٧  ......  .٥٤٧  .٤٤  

 SPSS.23من إعداد الباحث باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائى  :صدرالم
ویتضح من الجدول السابق وجود درجة توافق بین أبعاد المناعة التنظیمیة واألداء 
التنظیمي، حیث إن معامالت اإلنحدار كلھا معنویة، وھو ما یعنى أن اإلبتكار التنظیمي بأبعاده 

عالقة بین المناعة التنظیمیة واألداء التنظیمي، حیث إرتفعت قیمة الثالثة كمتغیر وسیط یدعم ال
مؤشر جودة التوافق ومؤشر المطابقة، باإلضافة إلى إنخفاض قیمة الجذر التربیعى للبواقى وھو 

  ). ٢انظر الشكل رقم (ما یعنى إرتفاع جودة وتوافق النموذج 

                                       
  نتائج العالقة بین متغیرات البحث) ٢ (شكل رقم
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ة      ین المناع ة ب ى العالق ي ف ار التنظیم یط لإلبتك دور الوس ى ال رف عل ث التع حاول البح
  :  سبیل ذلك تم التوصل إلى النتائج التالیةالتنظیمي، وفىالتنظیمیة واألداء 

  الت ة ب ل الدراس شركات مح ام ال ستوى إھتم ائج أن م ن النت ضح م وق إت اء ف ي ج علم التنظیم
 ما یعنى أن تلك الشركات مازالت تحاول تحسین األداء التنظیمي من خالل    المتوسط، وھو 

 .بناء رأس مال بشرى قادر على تحقیق میزة تنافسیة مستدامة
        شركات محل ة داخل ال ات التنظیمی ت الجین و  تنوع ة، وھ ك     الدراس تالك تل ى إم دل عل ا ی  م

ى مقومات تنظیمی      دة عن    الشركات إل ا فری ل  ة تجعلھ ا، وتتمث ى     غیرھ ك المقومات ف م تل  أھ
ة اتخاذ     التنظیمي، ونظم الھیكل   ث   المعلومات التى تعتمد علیھا فى عملی رار، حی وي  الق  یحت

ل       ر مث بض األخ دى الع ودة ل ر موج ائف غی ى وظ شركات عل بعض ال ي ل ل التنظیم الھیك
ة    ى كاف ضراء ف ات الخ دعم الممارس ى ت ة الت االت  اإلدارة البیئی ى مج ة ف ائف وخاص الوظ

 .اإلنتاج والتسویق والمشتریات
        ة ة مرتب ذاكرة التنظیمی د ال سابي لبع غ المتوسط الح و بل ك    متوسطة، وھ ى أن تل دل عل ا ی  م

 .الشركات مازالت فى طور التكوین لنظم معلومات تحكم كافة التصرفات التى تقوم بھا
      جاء بعد الجینات عام، فقد التنظیمیة بشكل وفیما یتعلق بالمتوسط العام لترتیب أبعاد المناعة 

 .التنظیمیة یلیھ التعلم التنظیمي ثم الذاكرة التنظیمیة
    ة أما من حیث مستوى اإلبتكار التنظیمي فقد جاء إبتكار المنتج فى المقدمة یلیة إبتكار العملی

و   ما یبرر حرص الشركات على تطویر المنتجات لتقدیم كل اإلداري، وھوثم اإلبتكار    ما ھ
ى سبیل       تج، وف جدید بما یتوافق مع التغیرات فى احتیاجات المستھلكین وفقا لدورة حیاة المن
ى       ار ف ا اإلبتك سویق، أم اج والت ة اإلنت ى عملی ة ف ائل الحدیث رق والوس ار الط تم إبتك ك ی ذل

 .النواحى اإلداریة فیتسم بالثبات إلى حد ما
     وق ة ف ل الدراس شركات مح ستوى أداء ال ث المتجاء م ى  وسط، حی سویقي ف  جاء األداء الت

ة       المالي، وھو المقدمة یلیھ األداء     ة التنظیمی ستوى المناع ا لم ب طبیعى وفق ار،   ترتی واإلبتك
ث ك    حی ل تل ار داخ ة اإلبتك دفع عجل ى ت ة الت ات المناعی صلة للمقوم د مح  إن األداء یع

 .الشركات
      ر   % ٧٦تساھم أبعاد المناعة التنظیمیة فى تفسیر ستوى    ذيال من التغی ى م األداء،  یحدث ف

ا              أما ة یلیھ ات التنظیمی د جاءت الجین ستوى األداء فق ى م أثیرًا ف  من حیث أكثر تلك األبعاد ت
ة        ذاكرة التنظیمی م ال ى          . التعلم التنظیمي ث واء الت سابقة س ع الدراسات ال ائج م ك النت ق تل وتتف

ض  ي أو بع ة واألداء التنظیم ة التنظیمی ین المناع ة ب ت العالق ة تناول ة التنظیمی اد المناع  أبع
ي  ;Hanvanich etal.,2006; Nafie,2015) .واألداء التنظیم

Ugurlu&Kurt,2016; Ghafoor et al., 2016; زب ولى٢٠١٨الع وى؛مت ، ، البن
ا              )٢٠٢٠ سابقة ، وربم س اتجاه الدراسات ال ى نف سیر ف ة ت ائج الدراس ى أن نت ، وھو ما یعن

أثیر    ة ت ى درج د ف تالف الوحی ون اإلخ ى   یك ة عل ة التنظیمی اد المناع ي األداء أبع  التنظیم
رات          ) معامل التحدید ( ق أو بعض المتغی ، وھو ما قد یرجع إلى إختالف بیئة ومجال التطبی

  .الحاكمة فى البحث
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   ة   ( تساھم أبعاد المناعة التنظیمیة ات التنظیمی ة، الجین ى  ) التعلم التنظیمي، الذاكرة التنظیمی ف
أثیرًا       من التغیر الذ % ٤١تفسیر   ر ت اد أكث ك األبع ا أن تل ى یحدث فى اإلبتكار التنظیمي، كم

ة      رز دور المناع ا یب و م ة، وھ ار العملی رًا إبتك تج وأخی ار المن م إبتك ار اإلداري ث ى اإلبتك ف
ب          ذى یلع تعلم التنظیمي، وال د ال ة بع التنظیمیة فى تنمیة القدرات اإلبتكاریة للعاملین وخاص

 .السابقة لتنظیمي واألداء التنظیمي فى أغلب الدراساتدور الوسیط بین اإلبتكار ا
(Rashid&Challab,2007;Eghtesadi&Hamidizadeh,2012;Mansouriz et 
al.,2014;Maktabi&Khazaei,2014;Kiziloglu,2015;Lee et al.,2017 )  

        ر سر التغی ى تف ى  خلصت النتائج إلى أن اإلبتكار التنظیمي ھو أحد المحددات األساسیة الت ف
سیر        ذى یحدث     % ٤٨٫٧األداء التنظیمي، حیث یساھم اإلبتكارالتنظیمي فى تف ر ال من التغی

د         ى تع ات والت م المبیع صلة لحج د األداء مح ث یع تج ، حی ار المن ة إبتك ى األداء وخاص ف
ات    ى إحتیاج ى تلب رة الت ات المبتك دیم المنتج ى تق ة عل درة المنظم دى ق صلة لم ة مح بالتبعی

أغلب الدراسات السابقة على كیفیة توفیر بیئة داعمة لإلبتكار التنظیمي  العمیل، وقد ركزت    
ك        رت تل ارالتنظیمي، وظھ دعم اإلبتك ة ل ات الالزم ة المقوم ر مجموع ى أخ ، أو بمعن

  .المقومات فى أبعاد المناعة التنظیمیة بشكل فرادى
(Hui et al., 2013; Hafeez, 2014; Hafeez, 2014; Ehrami& Marzieh 

ویرى الباحث أن ابتكار المنتج یعد محصلة لإلبتكار اإلداري والعملیات، فكل ما ،   (2017,
اء     ق رض تج یحق كل من ى ش ة ف ى النھای سد ف رة تتج م مبتك الیب ونظ ن أس شركة م تطبقھ ال

  .العمیل
         دالتنظیمي، وتع یلعب اإلبتكارالتنظیمي دورًا ھامًا فى العالقة بین المناعة التنظیمیة واألداء 

ك ال  ة    تل ة التنظیمی ین المناع ة ب ة الفردی ت العالق ى تناول سابقة الت ات ال سیرًا للدراس ة تف نتیج
ار  ي، أواإلبتك ة واألداء  والتنظیم ة التنظیمی ي، حی  المناع صلة  ثالتنظیم ار مح د اإلبتك  یع

 . ینعكس فى شكل األداء المالي والتسویقي للشركاتوالذيلمقومات المناعة التنظیمیة 
  بق ا س ى م اء عل ة    بن م للمناع اء نظ ى بن ل ف شركات تتمث تمرار لل اء واإلس ة البق إن معادل  ف

ضیالت       ى تف رات ف ع التغی ب م شكل یتواك د ب و جدی ا ھ ل م دیم ك ن تق ا م ة تمكنھ التنظیمی
ا، وھ   مواجھة كافة المخاطر التى تتعرض كالعمالء، وكذل  ھ من خالل      ولھ ا یمكن تحقیق  م

ة       أبعاد المناعة التنظیمیة التى توفر اآللی       ة لعملی ة الداعم شریة والمعلوماتی ة والب ات التنظیمی
 .اإلبتكار التنظیمي والتى تعكسھا مؤشرات األداء المالي والتسویقي

 

ة          فى ضوء مشكلة وتساؤالت البحث واألھداف التى یسعى إلیھا، تم التوصل إلى مجموع
  :خالل الجدول التالى یمكن تلخیصھا من التوصیات، والتيمن 
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  )١٧(جدول رقم 
  آلیات تنفیذ توصیات الدراسة 

  
  م

مضمون 
  التوصیة

 الموجھ ةالجھ
  مؤشرات القیاس  لیات التنفیذآ  إلیھا التوصیة

١  

  
رص  الح
اء   ى بن عل
م  نظ
ة  للمناع

  التنظیمیة
  

  اإلدارة العلیا

إعادة النظر فى نظم اإلتصاالت التى   -
ستوی     ین الم ة ب م العالق ات تحك

سرعة    سمح ب شكل ی ة ب اإلداری
  .اإلستجابة للتغیرات المختلفة

درات      - ة لق ة داعم ة تنظیمی وفیر بیئ ت
ن    ك م شرى وذل ال الب رأس الم

  :خالل
 ل الل  دور تفعی ن خ ة م الالمركزی

ناعة   ي ص املین ف راك الع إش
 العمل على وتشجیعھمالقرارات، 

روح ق،  ب ى  الفری رص عل والح
ة الت   نظم الحدیث ة ال وفیر كاف ى ت

رار     اذ الق ة اتخ ل عملی تجع
 .صحیحة

  بینالثقة الحرص على بناء جسور 
والعاملین وذلك من خالل    اإلدارة

ار     ة إلظھ نح الفرص داعات، م اإلب
ذلك ى وك صالحیات الت ویض ال  تف

یھم    تعزز من مستوى ثقة اإلدارة ف
  .بما ینعكس على األداء الوظیفى

        ة دأ العدال زز مب بناء نظم للحوافز تع
صاف افز    وواإلن ربط الح شكل ی ب

  .بمستوى األداء
 والالمركزیة المركزیة بین التوازن 

ن    د م نح مزی الل م ن خ م
ى   ساعد عل ى ت صالحیات الت ال
ذلك    ستوى األداء وك سین م تح

 .والمسئولیة نظم للمحاسبةوجود 
ا         - زن فیھ ى تخ بناء قواعد البیانات الت

ة   داث الخاص ارب واألح ة التج كاف
ید  یسمح بوجود رص    بالمنظمة، بما 

من المعرفة یشكل الذاكرة التنظیمیة 
رارات     ة الق ًا لكاف د مرجع ى تع الت

 .التى یتم اتخاذھا
تشجیع عملیات التعلم التنظیمي سواء  -

الفردى أو الجماعى من خالل إقامة 
 .تحالفات مع المنظمات األخرى

  
  

ة   - رة تنظیمی ود ذاك وج
ا    اد علیھ ن اإلعتم یمك
ة   ى كاف ى ف ع أساس كمرج

 .القرارات
ز وجود   - ة تمی فة وراثی ص

المنظمة عن غیرھا سواء    
الل ن خ ل : م الھیك

ات،   ي، المعلوم التنظیم
 . اتخاذ القرارعملیة

شرى   - ال ب ود رأس م وج
زة    م للمی صدر دائ ل م یمث
ة       التنافسیة من خالل عملی

  التعلم التنظیمي
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  م

مضمون 
  التوصیة

 الموجھ ةالجھ
  مؤشرات القیاس  لیات التنفیذآ  إلیھا التوصیة

٢  
تشجیع 
مستوى 
  اإلبتكار

  
  
  
  
  
  

  اإلدارة العلیا

وجود إدارة لإلبتكار لتحویل المعرفة  -
ة  ا ى معرف راد إل دى األف ة ل لكامن

زة    صدرًا للمی ل م ریحة تمث ص
 .التنافسیة

ا ھو           - تشجیع األفراد على تقدیم كل م
جدید سواء فى المنتج أو العملیات أو    

 .النظم اإلداریة
وع     - ق ن شكل یخل رین ب أة المبتك مكاف

 .من التنافس بین كافة العاملین
رة    - ذ الفك ى تنفی رین ف تراك المبتك إش

سمح باإل ا ی دیر بم ساس بالتق ح
 .وإحترام الذات من قبل المنظمة

التخلص من النظم البیروقراطیة التى  -
 .تعد عقبة فى سبیل اإلبتكار

توفیر بیئة داعمة لإلبتكار من خالل          -
صالحیات     ن ال د م راد مزی نح األف م
د      الق وتولی ن اإلنط ھ م ى تمكن الت

  .األفكار الجدیدة

توافر میزة تنافسیة مستدامة 
ى ھو مصدرھا األساس
  اإلبتكار

   إعداد الباحثنم: المصدر  
 

والتقصى،  أظھرت نتائج الدراسة وجود مجموعة من المجاالت التى تحتاج إلى مزید من البحث 
  : أھم ھذه النقاط ما یأتىومن

 العالقة بین أبعاد المناعة التنظیمة وریادة المنظمات  
 التنظیمة واألداء التنظیمي من خالل اإلبتكار التنظیمي فى دراسة العالقة بین المناعة 

  المنظمات الخدمیة
 أثر القیادة على األداء التنظیمي من خالل المناعة التنظیمیة كمتغیر وسیط  
 الدور الوسیط إلدارة المعرفة فى العالقة بین المناعة التنظیمیة والتمیز التنظیمي  
 منظمات من خالل المناعة التنظیمیة كمتغیر وسیط أثر التوجھ االستراتیجى على ریادة ال 
 دور التحالفات اإلستراتیجیة فى دعم نظم المناعة التنظیمیة  
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  : المراجع العربیة: أوًال
، الفروضأسالیب القیاس والتحلیل واختبار  :  التسویق بحوث،  ٢٠٠٧ ،الرحمن عبد   ثابتإدریس،  

  .الجامعیة، اإلسكندریة الدار
ین        ، دور٢٠٢٠ موسى،  ىسماعیل، عمار فتح  إ ة ب ى العالق ر وسیط ف ذكاء االستراتیجى كمتغی  ال

ة     ةدراس: المؤسسىالمناعة التنظیمیة والتمیز    دریس بجامع ة الت  تطبیقیة على أعضاء ھیئ
سادات،   ةال وث  المجل ة للبح ة العلمی ة، كلی ة  التجاری ة التجارة، جامع دالمنوفی ، )١ (د، الع

  .٢١٩-١٥١. ص ص
اف    أ ون، ك والى، میم ة، م ووي  ، الحمض ٢٠١٧، ىمین ة و DNA التنظیمي  الن سات  ریادی  المؤس

ال  الھاتف متعاملي حالة دراسة( ي  النق ر  ف وث اإلقتصادیة   ة مجل ،) الجزائ ة  البح ، والمالی
  .٧٩-٥٣ ص، ص، )١ (د، العد)٤ (دالمجل

ا   دوان، زكری ات  ة، عالق ٢٠١٨، ب ة  الجین التمیز  التنظیمی سي  ب ة  ةدراس  :المؤس ى  میدانی  عل
سطینیة  الجامعات  ي  الفل ر   ةغزة، رسال   قطاع  محافظات  ف ستیر غی شورة، كلی   ماج  ةمن

  .ناألزھر، فلسطی ة جامعاإلداریة، اإلقتصاد والعلوم
 في تطبیقیة دراسة: التنظیمي االداء في التنظیمیة الذاكرة وتأثیر ، عالقة٢٠٠٧، لالبغدادي، عاد
ة  شركات  من  عین صناعیة  ال ة  ال ة ، العام د واالقتصاد  اإلدارة مجل  ص ص، )٦٥ (د، الع
١٧٨-١٥٤.  

ة      ر، أث ٢٠١٢،  رجرادات، عم  رارات اإلداری  المعرفة التشاركیة والذاكرة التنظیمیة على جودة الق
میة   ة الرس ات الجامعی ى المكتب ة،ف ؤتمر األردنی ات  ) ٢٤( الم ى للمكتب اد العرب لالتح

 .١٧-١ ص ص، األردن، والمعلومات
 .٢٠١٩ى السادات، جمعیة مستثمر

 في التنظیمي استراتیجیات التعلم أثر ،2013شاكر، ، اهللا جاد ،الدین محي ،القطبي، خالد ،حمدان
 للعلوم األردنیة ، المجلة" الخاص عمان مستشفیات في میدانیة دراسة :التنظیمي األداء

 .)١( ، العدد)١٥( المجلد ،اإلنسانیة العلوم سلسلة ،التطبیقیة
س  د مؤاعدى، ال سلوك     ، 2016یوسف،   ی ي ال اس الالملموسات ف وارد  قی شریة  التنظیمي والم ، الب

اییس     ءأرا اء مق ى وبن ث العلم ات البح ي أخالقی ة ف سفیة ونقدی راق، دار  فل لوكیة، الع  س
  .صفاء للطباعة والتوزیع والنشر

ى مؤ  دراس: األداء التسویقي وأثره على تحسین ، اإلبتكار ٢٠٠٧د،  سلیمانى، محم  ة عل سة  ة حال س
 .رالمسلیة، الجزائة ماجستیر، جامعة بالمسلیة، رسالالحضنة 

ماء   والحیة، الزھرة  ، شرفة، أس سؤولیة ٢٠١٨، ص ة  ، الم ي  البیئی ذاكرة  ف ة  ال سة  التنظیمی  :للمؤس
ة  للعلوم قالمة  جامعةمجلة، FERTIALمؤسسة مستوى على میدانیة دراسة  االجتماعی

 .٥٨٤-٥٦١  ص،ص، )١(الجزء  ،)٣٢( العدد، واإلنسانیة
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شراك٢٠٠٩، فالطائى، یوس  ة ة، ال ق المناع ى تحقی ا ف ة ودورھ ة آلراء ةدراس: التنظیمی  تحلیلی
اع     دیرى القط ة من م وم  ة المجل الصناعى، عین ة للعل ة  العراقی داإلداری  ص، )٢٨ (د، الع

  .٢٨-١ص 
د   ان  عب د، عثم ة  م، نظ ٢٠١٦، المجی ة  المناع ا  التنظیمی ي  وأثرھ  زمات األ إدارة تراتیجیاتاس  ف

ار  دور  اختب نظم  الوسیط  ال ات  ل ة  االستراتیجیة  المعلوم ة  دراس ى  میدانی  شركات  عل
  . الشرق األوسطة جامعماجستیر، ةاألردنیة، رسال الغذائیة الصناعات

 االھتمام ببناء الذاكرة التنظیمیة وتوظیفھا فى تحسین اتخاذ القرارات ى، مد ٢٠١٢،  نعتوم، حسی 
ات االردنی    ى الجامع ة ف ادة   اإلداری ر الق ة نظ ن وجھ میة م ال ة الرس ادیمین، رس  ةاالك

 .ن، األردالیرموك ةجامعدكتوراة، 
دیریین للمخاطرة   بین الجینات التنظیمیة ومیل ة، العالق ٢٠١٨،  ءالعزب، لمیا  ى    الم ك عل ر ذل  وأث

ر             ةدراس: قراراتھم وراة غی ى مصر، رسالة دكت  میدانیة بالتطبیق على البنوك التجاریة ف
 . قناة السویسةالتجارة، جامع ةكلیمنشورة، 

ى  االتنظیمي، وأثرھم  عالمعرفة، اإلبدا بین عملیات إدارة   ة، العالق ٢٠١٣ موسى،   االعلى، ریت   عل
ى    ةالمنظمة، دراس أداء   ا المعلومات ف االردن،  تطبیقیة على قطاع االتصاالت وتكنولوجی
  . الشرق األوسطة جامعماجستیر، ةرسال

 .٢٠١٩غرفة الصناعة، 

ین    ، إدار٢٠١٦ى، ، رمزى، جناس، مصطف   فروى ة ب دیل العالق ة الموارد البشریة ودورھا فى تع
ار  وارد  واألداء، المجلاإلبتك ة للم شریة، المجل ة الجزائری دد  )١(د الب  ، ص)٢(، الع

  ١٨-٥.ص
 للعلوم المثنى مجلة التنظیمي،  االبتكار تعزیز في اإلداري التمكین دور ،  ٢٠١٦، دالكعبي، حمی
 .٤٠-٢٤، ص ص، )١(، العدد )٦( المجلد،  واالقتصادیة ریةاالدا

ستا   دة، شاھی ر ٢٠١٥، لب ین    ، أث درات المرؤوس ى ق ة عل ات التنظیمی ة  الجین  ةدراس: االبتكاری
ى     ة ف وك التجاری ى البن ة عل صر، رسالة تطبیقی ر  م وراة غی شورة،  دكت ة من ارة،  كلی التج

  . طنطاجامعة

ة  نظم أثر اس، قی٢٠٢٠، متولي، شریف، البنوى، مھا ة  المناع ى  التنظیمی ة  عل ین  العالق  إدراك ب
 بمدینة األدویة بشركات العاملین على میدانیة دراسة- التكیفي واألداء التنظیمیة الشائعات

  ).١ (، العدد)٥٧ (، المجلداإلداریة جامعة األسكندریة للعلوم مجلةرمضان،  من العاشر

  .٢٠١٩المجلس التصدیرى للصناعات الكیماویة، 

  : المراجع األجنبیة: ثانیًا
, Marketing Research, 2011, .G.S, and Day, .V, Kumer, .D.A, Aaker

.Ltd, Asia, Sons& John Wiley , International Student Version  
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Abstract
  The  current  study  seeks  to  identify  the  mediating  role  of 

organizational  innovation  in  the  relationship  between  organizational 
immunity  and  organizational  performance  applying  on  industrial 
companies  operating  in  Sadat  City,  and  the  sampling  unit  was 
represented  in  the  top  and  middle  management  managers,  and  the  data 
collection  relied  on  survey,  where  the  sample  size  reached 270 items 
which  was  distributed  to  companies  according  to  the  relative  weight  of 
each  company,  and the  companies  belong  to  the  four  sectors:  iron  and 
steel,  textile,  food  and  beverages,  and  chemicals.  a  number  of  statistical 
methods were used through the SPSS program V.23. The results showed 
a  relationship  between  organizational  immunity  and  performance  with  an 
interpretation  factor  of 76%,  as  well  as  the  existence  of  a  relationship 
between  organizational  immunity  and  innovation  with  an  interpretation 
factor  of 41%,  as  well  as  showing  a  relationship  between  organizational 
immunity  and  organizational  performance  by  mediating  organizational 
innovation  according  to  indicators  of  compliance  and  conformity  quality. 
Finally,  the  results  were  discussed,  a  set  of  recommendations  were
presented, and a number of future researches were proposed.
Keywords: organizational  immunity,  organizational  performance,

organizational innovation
 


