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 : املقدمة

األعمال    تسعى الفاعلیلتحقمنظمات  وفي مقدمتها  ة، من خالل  املنظمية  یق  واالستراتيجيات،  األساليب  والتطو العديد من  واالبتكار،  یالبحث  ر 

 فیحاجة أساس  منظمة  ي أ  ية فاملنظمية  یق الفاعلیعد تحقیإذ  تها،  یانها واستمرار ی تحافظ على كتحقق الكفاءة والفاعلية في أعمالها ولل
ً
ظل   ية خصوصا

الت الی  يالظروف  العالم  والیشهدها  إدار ی  ي ذوم،  أسلوب  اتباع  املنظمات  على  ومناسب  یحد  ي فرض  تخطیث  على  الت  يساعدها  تعترض   يالصعاب 

ع والتحول والتطور یر السر یطة تتصف بالتغیئة املحی، كون البواالستمرارالعمل؛ لتحافظ على البقاء    ير فیر وتطو ییقها، بل تجبرها على إحداث تغیطر 

 (Fenfen, Nanping & Kevin, 2017) اتاالستراتیجي ات و العمليا و التكنولوجي فياملستمر 
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 :امللخص

األردنیة،   الحكومیة  الجامعات  في  التنظیمیة  للمناعة  املعدل  الدور  املنظمیة:  الفاعلیة  في  االبتكار  أثر  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

( من العاملین في  302عشوائیة طبقیة متناسبة بواقع )ولتحقیق هدف الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي التحلیلي، حیث قامت باختیار عینة  

استبانة   تطویر  وتم  ومساعدیهم،  العلمیة  املراكز  ومدیری  األقسام  رؤساء  وكذلك  ونوابهم،  والعمداء  الرئیس  نواب  من  الحكومیة  الجامعات 

 كأداة للدراسة وزعت على العینة. 

أهمها وجود مست النتائج من  إلى مجموعة من  الدراسة  املنظمیة، ووجود  توصلت  والفاعلیة  لالبتكار  النسبیة  األهمیة  وى متوسط من 

جامعات مستوى مرتفع من املناعة التنظیمیة في الجامعات الحكومیة األردني، ووجود أثر ذو داللة إحصائیة لالبتكار في الفاعلیة املنظمیة في ال

تنظیمیة في تحسین أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمیة في الجامعات الحكومیة  الحكومیة األردنیة، وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائیة للمناعة ال

 األردنیة.  

أبعاده  بمختلف  باالبتكار  االهتمام  استمراریة  الحكومیة على  الجامعات  أهمها: محافظة  التوصیات من  بمجموعة من  الدراسة  أوصت 

تكار، كتشجیع العاملین على االبتكار والتوعیة املستمرة بأهمیته، وتقدیم واستخدام أدوات تضمن عدم تراجع أو تدني مستوى االهتمام باالب

الفاعلیة  بزیادة  تهتم  علمیة  دراسات  إجراء  وكذلك  التعلیمیة،  الخدمات  في  ابتكارات  إلى  للوصول  والتطویر  البحث  ألنشطة  املالي  الدعم 

 املنظمیة في الجامعات الحكومیة، وترسیخ املناعة التنظیمیة.  

 الجامعات الحكومیة األردنیة.  ؛مناعة تنظیمیة ؛فاعلیة منظمیة؛ : ابتكارت املفتاحیةالكلما
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الفاعل فاملنظمية  یوتعبر  املتاحة  للفرص  املنظمة  استغالل  عن  التخط  ية  رؤ   االستراتیجيط  یإطار  إلدراك  وااللتزام  مشتركة  یالفعال،  سودها  یة 

الهدف، وكف األداء فال  أيوضوح  والحرص على  املصادر  أوضاعها غیة  كانت  إذا  أهدافها  تحقق  أن  للجامعات  وبرامجها وخر یمكن  ر یجوها غیر مستقرة 

 .(Jonathan, 2017)ر محددة املعالم یة غیالجامع اجات سوق العمل، أو كانت أهداف املؤسسة یة احتین على تلبیقادر 

د یجدكل ما هو البحث عن  األعمال منظماتوجب على  يع املجاالت والعوملة والتطور التكنولوجیجم فيوم یعالم ال يرات املتسارعة ف ییوبسبب التغ

وتخرج    ية أن تكون منظمات مبتكرة وإال فإنها سوف تنتهیم، وهنا كان ال بد للمنظمات الحكومیق أو حتى التنظیاإلنتاج أو الخدمات أو التسو   يسواء ف

و  املنافسة  هذه  بمن  فإن  مبتكرة  الحكومات  تكون  عندما  تتقدم،  لم  ألنها  البیستتقادم  تشجع  وعندما  مبتكرة،  كلها  تكون  الدولة  اإلبداع  یئة  على  ئة 

، وهذا أحد أسرار نجاح الدول یصبح تحقیدة، وتنمو مواهبهم، و یواالبتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جد
ً
تشجع  التيق أحالمهم وطموحاتهم ممكنا

 (. Volberda & Heij,2013على االبتكار)شعوبها 

التقن  ي ؤدی البشر   يالتقدم  العوامل  وجودة  والیواالبتكار  والعالئق یكلهية  التیة  ف   ية  باالستثمار  بشدة  بدورها  والتعل  يتتأثر  والبحث ی املعرفة  م 

 ي والتكنولوج  ياق االجتماع یالس  ياملتسارعة الناتجة عن العوملة سواء فرات  یظل التغ  يملنظمات األعمال، خاصة ف  يمین األداء التنظیر إلى تحسیوالتطو 

 . Patrícia &  Ivete,2018)) ي واالقتصاد ياس یوالس

املناع إن   االنسان    يف  يالنظام  وظیجسم  ال  فيفته  یكمن  الغر فیمواجهة  واملواد  الضارة  الكفيبة  یروسات  على  البدنیحافظ  قدر  یو   يان  جنبه 

لألخطار واملهددات    ي قادر على التصد  ي قو   يمیتنظ  ياته، لذلك تحاول املنظمات بناء جهاز مناع یإلى إنهاء ح  ي تنهك الفرد وقد تؤد  ياآلفات التاملستطاع  

 . (2017، ي )الساعد ت االستقرار والتوازن باملنظمةیة لتكن قادرة على تثبخارجية والالداخلي

خاص بشكل  والجامعات  عام  بشكل  التعليمية  املؤسسات  األعمال  -وتهتم  منظمات  شأن  أهدافها    -شأنها  لتحقيق  املنظمية  الفاعلية  بتحقيق 

ات، إذ  االستراتيجيوغاياتها، متبعة في ذلك العديد من املمارسات واألساليب اإلدارية واالستراتيجيات املختلفة، ويأتي االبتكار في مقدمة تلك األساليب و 

 (.  2020يعد االبتكار بأبعاده املختلفة من صميم العمل التعليمي )فهمي، 

األردنية،   الحكومية  الجامعات  في  املنظمية  الفاعلية  في  االبتكار  أثر  على  للتعرف  الدراسة  هذه  تأتي  سبق  ما  على  لدور  ال وبناء  لمناعة  املعدل 

 التنظيمية. 

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

  
ً
بنظرا الكفيلة  واالستراتيجيات  واملمارسات  األساليب  اتباع  من  بد  ال  كان  الجامعات  في  املنظمية  الفاعلية  الفاعلیتحقألهمية  فاملنظمية  یق    ية 

ارتأى ز الدراسات السابقة على قطاع األعمال فقد  یهذا الجانب وترك  فيجة لوجود قصور  یونتومن ذلك عملية االبتكار،  ة،  یة األردنی الجامعات الحكوم

قها لنظام یة تطبیومدى إمكانة، املنظمية ی ات االبتكار من أجل الوصول إلى الفاعلیة ودعمها لعملیة األردنیق الجامعات الحكومیتطب يالبحث ف  الباحثان

ث ظهر ذلك  یرات املعاصرة، حیفرضتها التغة تمر بفترة تحول  یة األردنیة. وبما أن الجامعات الحكوماملنظمية  ین من الفاعلیالتحس  فية  التنظیمي املناعة  

 إلى االبتكار ودعمه كونه یامللحوظ واإلقبال الكب يمن خالل النمو الكم
ً
ر من قبل الطلبة إضافة إلى تعدد التخصصات املطروحة، فإن هناك حاجة ملحة

 
ً
  عامال

ً
 .ز املطلوبیق التمیر قادرة على تحقیة غیة األردنیالجامعات الحكوم فية یدی مؤسسة، بعدما أصبحت اإلدارة التقل أي دعم قوة  فيمهما

سبق   ما  إلى   
ً
صیاستنادا الرئیمكن  بالتساؤل  الدراسة  مشكلة  التالیاغة  فيس  االبتكار  أثر  ما  املناعة  املنظمية  ی الفاعل  ي:  خالل  من  ة التنظیمية 

 ة؟یة االردنیالجامعات الحكوم ير معدل فیكمتغ

 : اآلتية ة یالتساؤالت الفرع س یالتساؤل الرئويتفرع من هذا 

 ة؟ یة األردنیالجامعات الحكوم يف االبتكار املنظمي( -االبتكار التسویقي -اتالعملي  فياالبتكار  -بأبعاده )االبتكار اإلنتاجي البتكارلة یة النسبیما األهم .1

 التكیف التنظیمي( في الجامعات الحكومیة األردنیة؟  -التكامل التنظیمي -ما األهمية النسبية للفاعلية املنظمية بأبعادها )تحقیق األهداف .2

 ما األهمية النسبية للمناعة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية؟ .3

أثر .4 اإلنتاج  ما  )االبتكار  بأبعاده  التسو   -اتالعملي  فياالبتكار    -ياالبتكار  املنظم  -يقیاالبتكار  فياالبتكار  مجتمعة  املنظمية  یالفاعل  ي(  بأبعادها  ة 

 ة؟ یة األردنیالجامعات الحكوم ي( ف يمیف التنظیالتك-يمیالتكامل التنظ -ق األهدافی)تحق

التسو   -اتالعملي  ياالبتكار ف  -ين أثر االبتكار بأبعاده )االبتكار اإلنتاجیتحس  ية ف التنظیمياملناعة    ما أثر .5 ة یالفاعل  ي( فياالبتكار املنظم  -يقیاالبتكار 

 ة؟ یة األردنیالجامعات الحكوم  ي( فيمیف التنظیالتك -يمیالتكامل التنظ -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمي
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 ة الدراسة: یأهم

 :يلین وكما یتیناح ية الدراسة فیتكمن أهم

 ة: یة النظر یالناح

في الجامعات   ن هذا األثریتحس  ية فالتنظیمية، ودور املناعة  املنظمية  ی الفاعل  يالتعرف على أثر االبتكار ف تأتي أهمية الدراسة النظرية في محاولتها   •

األردنية فالحكومية  الذ   ي،  إلى    ي الوقت  تعليمية  كمؤسسات  الجامعات  حاجة  فيه  للقتظهر  التنافس یاالبتكار  بدورها  الوطن  يام  املستوى    يعلى 

 ة.یجابأيرافقها من آثار ی، وما يوالعامل

املناعة االبتكار و موضوعات هامة في الفكر اإلداري الحديث، واملتمثلة بمتغیرات الدراسة التي تتضمن  تناول  كما تبرز أهمية الدراسة النظرية في   •

الجامعات الحكومية  ةاملنظمية  یة والفاعلالتنظیمي  ،  في 
ً
ة  فيكواجهة للمعلومات املعر   املتغیرات واملوضوعاته هذه  یتؤد  ي  للدور املهم الذاستنادا

 تها.یرفع كفاءتها وفعاليل في سبتحتاجها الجامعات،  يالت

  : ةالعملية یالناح

الت • الّدراسات  الدراسة من  متغ  يتعتبر هذه  الجامعات  رات  یتتناول  وفي مقدمتها  التعليمية  املؤسسات  في  اإلداري، وخاصة  املجال  في  أهمیة  ذات 

 ر معدل(. یة )كمتغالتنظیمياملناعة ر تابع(، و یة )كمتغاملنظمية یر مستقل( والفاعلیاالبتكار )كمتغالحكومية، 

الحكومية وأثر ذلك التطبيق في الفاعلية املنظمية، مما يرشد    تسهم نتائج هذه الدراسات في توضيح األهمية الكبیرة لتطبيق االبتكار في الجامعات •

 صناع القرار في تلك الجامعات لالهتمام أكثر بموضوع االبتكار. 

 أهداف الدراسة: 

أثر االبتكار ف  تسعى هذه الدراسة إلى وذلك من خالل تحقيق    ،في تحسین ذلك األثر  ةالتنظیميلمناعة  ل  املعدل  دور ال ة و املنظمية  یالفاعل  يالتعرف على 

 اآلتي:  

 . في الجامعات الحكومیة األردنیة البتكارلة یة النسبیاألهمان یب .1

 . األهمية النسبية للفاعلية املنظمية في الجامعات الحكومیة األردنیةبيان   .2

 األردنیة. األهمية النسبية للمناعة التنظيمية في الجامعات الحكومیة بيان  .3

 ة.یة األردنیالجامعات الحكوم يف  ةاملنظمية یالفاعل يف  التعرف على أثر االبتكار .4

 في حیتوض .5
ً
 ة. یة األردنیالجامعات الحكوم ية  فاملنظمية یالفاعل ين أثر االبتكار فیتحس ية ف التنظیميلمناعة لما إذا كان هناك أثرا

 ات الدراسة:  یفرض

االبتكار   -اتالعملي ياالبتكار ف  -ي( لالبتكار بأبعاده )االبتكار اإلنتاج0.05α≥ة عند مستوى الداللة )یوجد أثر ذو داللة إحصائیال : H01ة األولى  یالفرض

ة  ی الجامعات الحكوم  ي( فيمیف التنظیالتك  -يمیالتكامل التنظ  -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمية  یالفاعل  ي( فاملنظمياالبتكار    -التسویقي

 ة. یاألردن

أثر ذو داللة إحصائیال  :  H02ة  یة الثانیالفرض الداللة )یوجد  للمناعة  0.05α≥ة عند مستوى  بأبعاده )االبتكار  یتحس  ية فالتنظیمي(  االبتكار  أثر  ن 

ف  -ياإلنتاج املنظم  -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  ياالبتكار  فياالبتكار  )تحقاملنظمية  یالفاعل  ي(  مجتمعة  بأبعادها  األهدافیة  التنظ  -ق   -يمیالتكامل 

 ة. یة األردنیالجامعات الحكوم ي( فيمیف التنظیالتك

 أنموذج الدراسة: 

 التالي: هذه الدراسة من خالل الشكل  ية فیل العالقات االفتراضیمكن تمثی
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 نموذج الدراسةأ  :(1شكل )

 :حدود الدراسة

 (ياالبتكار املنظم  -يقیاالبتكار التسو   -اتالعمليفي  بتكار  اال   -ينتاجأبعاده )االبتكار اإل تقتصر هذه الدراسة على معرفة أثر االبتكار ب  ة:یالحدود املوضوع

)تحقاملنظمية  ی الفاعل  يف بأبعادها مجتمعة  األهدافیة  التنظ  -ق  فالتنظيميف  یالتك  -يمیالتكامل  الحكوم   ي(  األردنیالجامعات  املناعة  یة   التنظيميةة، 

 ر معدل. یكمتغ

 . 2019/2020 يالعام الدراس  وهية إلنجاز الدراسة یباملدة الزمن تمثلت ة:یالحدود الزمن

الجامعات   يهم( ف یة ومساعدالعلميرو املراكز یهم، رؤساء األقسام، مدیس، العمداء ونوابهم ومساعدی)نواب الرئ إجراء الدراسة على تم  ة:یالحدود البشر 

 ة. یة األردنیالحكوم

 ة. یة األردنی إجراء الدراسة على الجامعات الحكوم تم  ة:یالحدود املكان

  :اإلطار النظري 

 :   Innovationاالبتكار

العديد من  یاالبتكار مصطلح كغ  اختلف  الذي  العديدة في عالم االقتصاد  والباحثین االقتصاديین في ضبط تعريف    الكتابره من املصطلحات 

 . (2019هوم،)بر واالختراع والتطوير والتحسین  كاإلبداعموحد له، خاصة وأن مصطلح االبتكار يتداخل ويتقارب مع العديد من املصطلحات األخرى 
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أنه على  االبتكار  عملیالنت  وعرف  عن  الناجمة  تغیجة  وسیر ییة  واستعمال  فكرة  بإنتاج  تبدأ  طر یة  أو  أداة  أو  جدیلة  إلى  یقة  بالفكرة  تتعدى  دة 

 (. 2019)برهوم،  يط الخارجیجها إلى املحیاملؤسسة وترو  فيق هته الفكرة املبتكرة یق تسو ی،عن طر العمليق یالتطب

دلل هذا املعنى أن   ین الشخص وتجاربه املتراكمة،  یث كمحصلة عن التعامل ما بیحد  ی( معنى االبتكار بأنه بروز مخرج إنتاج2016)د  یوحدد الس

 ثة. یم حدهي تبرز بنمط مفا التياستغالل التجارب املتراكمة لدى الشخص و  أي ة تعامل أصلها الشخص والتجارب السابقة، یمثل آلیاالبتكار 

، وظهور أ یتم التطرق إلید لم یء جدى( االبتكار بأنه اختراع أو خلق ش 2012)  ىااللوس عرف  ی
ً
عتمد على یكبیرة نم عن قدرات  ید  یسلوب جده سابقا

ر الطروحات ملواجهة الصعوبات  فیقة تو یاالبتكار بأنه: طر   (He, Deng, Zangh & Antomny, 2017)رى كل منیر، و یر والفكر املستنید والتطو یالتجد

بأنه  یتعترض تقدمنا وهو    التيوالعوائق   أو مخرج جد  أي حدد  إنتهاج إلسلوب معینتاج  أو  املتوفرة حالی ن  ید  األنساق  إفراز نماذج فكر یختلف عن   ،
ً
ة  یا

 إلى إبتكارات . ل هذه املمارسات یات املنظمة لتحو العمليات و یة ووضع االأللیالطروحات الفكر  فيناتجة عن اإلختالف 

ثة من مخرجات وإجراءات وخدمات وجعلها موضع  ی( أن االبتكار هو عبارة عن جمع املعلومات املكتسبة الحد2014د )فيیرى كل من مارك ودیو 

األهمیق، و یالتطب بالغ  املعنى  الناحی عد هذا  اإلبتكار من  أشار  العلمية  یة لتطرقه لفكرة  أن م (Birkinshaw, Hamet & Mol, 2019)ة، كما  هوم فإلى 

 بتكرون.  یخترعون و یاملنظمات على اختالف أنواعها، باإلضافة إلى أفراد  فيقها یتم تطبیثة یم حدهي فامأو  اتیشمل فعالیاالبتكار 

،  (ية، واالبتكار املؤسس العملي، وابتكار  التسویقي:)ابتكار املنتج، واالبتكار    هيتضمن أربعة أنواع،  ی( إلى أن االبتكار  2016س ى )یوقد أشارت بن ع

ة، یات الجار العمليوابتكار    يأو الخدم  ينتاجشمل االبتكار اإل یو   ين هما االبتكار التقنیة االبتكار إلى قسمیوالتنم   ي كما صنفت منظمة التعاون االقتصاد

التقنیواالبتكار غ  التسیو   ير  االبتكار  االبتكار    في،  املنظميواالبتكار    يقیو شمل  أبعاد تتضمن  الخدم  اإلنتاجيأربعة  الجار العملي  في، واالبتكار  يأو  ة، یات 

 (. 2017ة، یوالتنم ي ر منظمة التعاون االقتصادی)تقر  التنظیميواالبتكار 

 في هذه الدراسة بما يأتي: مكن استعراض أبعاد االبتكاری

 ينتاجاالبتكار اإل  .1

جدیتقد  يعنیو  خدمة  أو  منتج  تحسیم  أو  كبیدة  تحس  فير  ین  أو  الخدمة  أو  املنتج  و یخصائص  استخدامه،  من  الغرض  إدخال ین  هذا  تضمن 

ومحمد،   ي)الالم.  ة أخرى فيیخصائص وظ  أي ع املنتج كالبرامج املتكاملة أو  یتصن   فية أو املواد الداخلة  ی ة والفنیاملواصفات التقن  فيرة إما  ینات كبیتحس

2009) 

  یسلع وخدمات تكون مختلفة جوهر  هيدة یواملنتجات الجد ،دة یدة أو مواصفات جدید أو خدمة جدیج جدأما بشكل منت  ياإلنتاجكون االبتكار یو 
ً
ا

أو   ين املنتوج الحال یتحس  يكون االبتكار ف یمة وقد  یدة تختلف عن املنتجات القدیم منتجات جدیجاد أفكار وتقدأية  یعمل  أي عن تلك املوجودة من قبل  

  ي مكن أل یالعناصر املكونة له ألنه ال    فيرات  ینه من خالل إحداث تغیتم تحسیث  یح  ،ریادة أدائه بشكل كبیه أو ز ینات علیم من خالل إدخال تحسیالقد

أن   التغیالسوق ملدة طو   فيستمر  یمنتوج  التحسییلة دون  أو  نتیر  الزبائن أل   فير  ییجة تغین  أو تحسن منتجاتها حاجات ورغبات  ن كل مؤسسة ال تطور 

 ( 2017ش وهتهات، ی)لشهب، بور  .السوق  فيار مقارنة باملؤسسات األخرى املوجودة هيستواجه خطر الفشل واالن

الباحثان اإل   ويرى  االبتكار  الجامعات على تقديم منتجات تربوية وبرامج تعليمية  أن  تلك  إنعكاس لقدرة  إال  ما هو  الحكومية  الجامعات  نتاجي في 

على    
ً
اعتمادا املجتمع،  وحاجة  املحيط  البيئة  مع  ومتماشية  الحديثة،  للتطورات  ومواكبة  متطورة  والبشرية وعلمية  املالية  للموارد  األمثل  االستغالل 

 .  املتاحة لها

 اتالعمليفي تكار باال  .2

النشاطات  العمليتعرف   أو  املهام  بأنها سلسلة من  األفراد واملعدات واألدوات،    التيات  ل  یتعمل على تحو   أي تنجز من قبل مجموعة متكاملة من 

املنجزة   والنشاطات  اإلجراءات  سلسلة  خالل  من  مخرجات  إلى  بح  فياملدخالت  قیاملؤسسة،  تولد  النشاطات  هذه  أن  للزبون یث  ابتكار  یإذ    ،مة  بدأ 

الذ العمليد من هم زبائن  یات باإلدراك الجالعملي إنتاجیم عملی تصم  فية  العمليتوقعونه منها، وتكون ابتكارات  ی  ی ة وما  أو  ی ة جدیة  ة  ین عملیتحسدة، 

 (2010اد وحسن، يإ ). ة قائمةیإنتاج

النوعالعمليوابتكار   رفع  بهدف  إجراء  إخراج منتوج حد  ،ةیات هو عمل  بطر   ،ثیأو  تسل  ،قة واضحةیأو مطور  إسلوب  أو مطور    ،ثیم حدیأو 

أو مطورة   ،ثةیأو إخراج منتوجات حد  ،ةیأو رفع النوع  ،م یوالتسل  اإلنتاجيف القسم  یل مصار یة تقلالعمليباإلبتكارات    ىعنیمكن أن  یقة واضحة، و  یبطر 

 (  Kusiak, 2017) .قة واضحةیبطر 

الباحثان نظر  وجهة  نوعية   ومن  رفع  إلى  تهدف  بإجراءات  الجامعات  تلك  قيام  عند  يظهر  الحكومية،  الجامعات  في  العمليات  في  االبتكار  فإن 

 الخدمات واملنتجات التعليمية فيها، وطريقة تقديمها للمستفيدين منها، أو حتى ابتكار نوع جديد من تلك الخدمات واملنتجات التعليمية،  
ً
وذلك اعتمادا

 ءات العمل فيها ومستوى األداء وزيادة الطاقة اإلنتاجية. على تحسین إجرا 
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 يقیاالبتكار التسو  .3

ره، یج املنتج، أو تسعیفه، مكان املنتج، ترو یم املنتج أو تغلیتصم  فيرات هامة  ییعلى إحداث تغ  ي نطو یق وهذا  یالتسو   فيدة  یق طرق جدیتطب  يعنیو  

 ( Tiwari, 2008). السوق  فيث مواقع منتجات املؤسسة یدة، أو تحدیأسواق جدة حاجات الزبائن بأفضل وجه، فتح یهدف إلى تلبیو 

( أمجدل  االبتكار  2015كما عرف  أو تغط  فية  یالت أساسیضم تعدیث  یج حدیبأنه عمل أسلوب ترو   التسویقي(  املنتوج  انتقاله  ،تهیرسم  أو   ،أو 

للمز له  ره یأو وضع تسع  ،قهیتسو  الخمسة  العناصر  الترو ی)وهذه  االبتكار  ی (، و يجیج  املستهلك بشكل أفضل من   التسویقيسعى  إلى اإلستجابة ملتطلبات 

 عات. یبمستوى االنتاجية واملثة لرفع یحد مؤسساتخالل إنشاء 

مما    ،م املجتمع وتعليمهأفراد  إلى تنشئة    ها وغاياتهاأن طبيعة الجامعات الحكومية غیر الهادف للربح بشكل عام، وتركیزها في أهداف  ويرى الباحثان

و  التعليمي  املنتج  تصميم  في  هامة  تغيیرات  إحداث  نحو  فيها  التسويقي  االبتكار  توجيه  إلى  يلزمها  الوطنية،  التنمية  على  عام  بشكل  تقديمه ينعكس 

   للمستفيدين منه من أفراد املجتمع بطريقة عصرية ومتطورة تلبي حاجات املجتمع بأفضل وجه ممكن، وتسهم في نهوضه وتطوره. 

 املنظمياالبتكار  .4

التنظيميقصد  ی تنظیتطب  باالبتكار  طرق  جدیق  كالتجدیمة  التنظالعملياملمارسات    فيد  یدة  للمؤسسة،  العالقات   الداخليم  یة  للمؤسسة، 

أهمالداخلي االبتكار  یة، وتكمن  املؤسسة من تحس یأنه    في  التنظیمية  أدائها من خالل تخیمكن  التكالفين  تكالاإلداريف  یض  ن یل، تحسیالتحو ف  یة، 

 (2016س ى، ی)بن ع .ر امللموسةی، الوصول إلى األصول غفيیالرضا الوظ

العملیتضمن ترتی  ،قات منظمات األعمالیتطب  فيث  یحد  يوهو كذلك أسلوب منظم ال  ،ب مقر  االرتباطات  ة ياة ملنظات األعمال، والغخارجيأو 

ل مصروفات یأو تقل  ،ر أجواء العملیأو تطو   ،ةاإلنتاجيف اإلجراءات  یاملتعلقة باإلدارة أو مصار ف  یل املصار یث عمل الشركة عبر تقلیتحد  هيرة  یاألخ

 (2019، ي وخلفاو  ي لوصاد). ةاإلنتاجياملدخالت 

  املنظميبتكار اال  یؤدي و 
ً
 مهما

ً
ف،  یل املصار یتقلاإلنتاج و ر یح تطو یث طرق متعلقة باإلدارة تتیر عمل اإلجراءات داخل املنظمة عبر تحدیتطو  فيدورا

ر املناصب ییة متعددة وتغفيیبات وظیقود إلى اختصار ترتیات  العمليعرف بمراجعة هندسة  یبما    املنظميم  یالتصم  فيالت  یام املنظمات بإجراء تعدیفق

تباع  كما أن ا ف،  یقلل املصار ی  يختصر الزمن وبالتالیتناقلها وهو ما  ع املعلومات و یعزز من سهولة توز یوهذا ما    املهمة،ر  یات غیوالواجبات وإزالة الفعال

عزز من إخالصهم ی  ادة قدرة العاملین والشعور بنوع مرتفع من االرتباط مع املنظمة، ممایز وإدارية تؤمن باملساواة والعدل تسهم في   ةیادیاملنظمة لطرق ق

 ( 2017ر، ی)بش .االستجابة السريعة ملتطلبات عمالء املنظمةؤمن یرفع اإلنتاج و یاملنتوجات و  ةیر نوعیإلى تطو  یؤدي اإلبتكار وهو ما نحو وإندفاعهم 

الباحثان  قابلة   ويرى  تكون  اإلداري  العمل  في  ملفاهيم جديدة  التوصل  الجامعات على  تلك  الحكومية هو قدرة  الجامعات  في  املنظمي  االبتكار  أن 

في في مجملها  تسهم  إلى سياسات وطرق  الجامعات  للتحويل  أداء  ا   تطوير  بالهياكل  كاالهتمام  املرنةتلالحكومية،  تطور وتحديث   نظيمية  في  تسهم  التي 

العاملین وتحفیزهم العمل، وتتوائم مع التغیرات في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية املحيطة بها، باإلضافة إلى تصميم طرق العمل التي تؤدي إلى ابداع  

    نحو االبتكار. 

 : Organizational effectiveness ة املنظمية یعل الفا

البقاء والتطور  یتنشد منظمات األعمال جم الذ  فيعها  بالتغی  ي عالم األعمال،  الذیر والتجدیتسم  األمر  العد  ي د،  الباحثیدفع  إلى دراسة  ید من  ن 

 لقدرة إدارة املنظمة  یة املنظمة وتحلیفاعل
ً
مجال    فيد الحاصل، وقد قدم الباحثون  یر واالستجابة للتجدیالتعامل مع ذلك التغ  فيلها، باعتباره انعكاسا

العد األعمال  الفكر یإدارة منظمات  التصورات  الفاعل  التية  ید من  حاملنظمية  یتصف جوهر  الذیة،  النطاق  بأنها  للمنظمة ككی  ي ث وصفت  ان یمكن 

 ( 2016ز، ی)عبد العز  .ق أهدافهاین الحصول على املوارد الالزمة والوسائل املناسبة من أجل تحقم ياجتماع 

الفاعل  يشیر اإلدارة  یمصطلح  مراقبة  أدوات  من  أداة  إلى  الفاعل  فية  أن  منطلق  من  وهذا  تحقیار  یمع  هية  یاملنظمة  درجة  األهداف یعكس  ق 

ن یع العاملیة األداء لجمیة هذا املصطلح، وترتبط فاعلهيد مایرة مختلفة حاولت تحدیتوجد إسهامات كثاملسطرة، وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى أنه 

تحس بقدرتهم على  وتفعیباملنظمة  و ین  األداء،  إدارة  للتخط  التيل  املختلفة  املنظمات  قبل  الهادفة من  بالجهود  الفردیق وتوجیط وتنسیتهتم  األداء    ي ه 

 ( 2017ن، ی)أبو حس .هیسعى الكل للوصول إلی ىس املناسبة واملقبولة كهدف أساس یأيقر واملیأي، ووضع املعيوالجماع

الفاعل املنظمة وقدرتها على تحقیة مقاملنظمية  یوتعد   ألداء 
ً
التفاعل واالعتمادیاسا الدال على درجة  املؤشر  أنها  ة  یق األهداف املخطط لها، كما 

ة یر مفهوم الفاعلیشیق أهداف املنظمة؛ إذ  یا لتحقیئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة سعیتحتضنها الستثمار تلك الب  التيئة  ین املنظمة والبیاملتبادلة ب

 (2017)قداح،  .حقق الرضا عنهایة إلى درجة أداء املنظمة لوظائفها بما املنظمي

الفاعل "القدرة على تحقیوتعرف  أنها:  النتائیة على  إلى  املرتقب، والوصول  النشاط  )ق  املرتقبة"  الفاعل2017،  أبو حسینج  تعلق یة  ی(، ومصطلح 

مكن القول أنه كلما یه  یق األهداف، وعلیالوقت نفسه ترتبط بدرجة تحق  في  هين النتائج املحققة والنتائج املتوقعة، و یالفرق ب  أي بدرجة بلوغ النتائج،  

 (. 2009، ي )الداو . ةیالنتائج املتوقعة كلما كانت املؤسسة أكثر فاعلقه من أهداف( أقرب من یما تم تحق أي ) كانت النتائج املحققة
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قامت من    التيق األهداف املنشودة أو النتائج املرغوبة  ی( بأنها: "إصدار أحكام على مدى قدرة املنظمة على تحق2020)  الرميدي ومحمدكما عرفها  

ف یة واإلجراءات الخاصة بأداء العمل املطلوب، ومدى قدرتها على التكالداخليات  ي العملأجلها، ومدى قدرتها على املحافظة على نظام فعال لألنشطة و 

املتاحة   الوسائل  لكافة  األمثل  والالداخليئة  ی الب  فيواالستخدام  تحقخارجية  على  قدرتها  ومدى  وتطلعات یة،  لطموحات  اإلشباع  من  األدنى  الحد  ق 

 ترتبط وتتعامل معها.  التية االستراتیجيالجماعات 

الفاعلDaft, 2010رى دافت )یو  أن   بعیة بكونها مفهوم واسع، وتأخذ ضمناملنظمية  ی( 
ً
تأثیا املتغین االعتبار مدى  املستو   فيرات  یر   اإلداري ن  ییكال 

 ة. یذفية أم تنیق املنظمة ألهدافها املتعددة سواء كانت أهداف رسمیة درجة تحقاملنظمية یم الفاعلی، كما تقالتنظیميو 

ي تحقق بها املنظمة أهدافها واملتضمنة البقاء الدرجة التاملستوى أو  تشیر إلى    املنظمية أن الفاعلية    يرى الباحثان ومن خالل التعريفات السابقة  

البيئالنمو واالستمرار  و  ل  ةوالتكيف مع  أو  لعمل، وتقدم  الداخلية والخارجية  العمالء، من خالل  يخدمات تالقمنتجات  األمثل لكافة غالل  االست  رضاء 

 ات. املوارد واإلمكان

 :  ياآلت في، تتمثل في هذه الدراسة على ثالثة منهاالعديد من األبعاد اعتمد الباحثان  املنظميةة یللفاعلو 

 ق األهدافیتحق .1

النهائ  هي املخططیالنتائج  للنشاط  تحق  فينجازها  إ صب  ی  التيو   ،ة  )ی صالح  املؤسسة  رسالة  املعWheelen & Hunger, 2015ق  أكثر  هو  ر یيا( 

)آل   .ومعالجتهاد االنحرافات  یتم مقارنة النتائج أو املخرجات املتحققة مع األهداف أو النتائج السابقة، وتحدیث  یم أداء املنظمات، حییاملستخدمة لتق

 (2012ن، یاسی

والتكالیو  الوقت    یلعب 
ً
مهما  

ً
دورا إ یتحق  فيف  األهداف  لق  وحده  اإلنتاج  عناصر  استخدام  أن  كایذ  لم  فيس  إن   

ً
بتقلیا االنتاج  یرتبط  وقت  ل 

لعملالكليف  یوالتكال التحو یة  والتقلیة  األخطاء  یل،  املز   ی تؤد  التيل من حجم  إلى هدر  وتؤدیبدورها  واملوارد  الوقت  املال  ی د من  الخسارة  ل یة وتقلیإلى 

 ( Amah, 2012). نسبة األرباح

واالعتماد على نظر Cantor, Gareth, Madline & Sands (2015)    رى یو  باألهداف  یأن مدخل األهداف  اإلدارة  قیة  املنظمة على  اس یساعدان 

إلى تحقتها وانجازها  یدرجة فاعل العاملیباالضافة  املداخل على  إذ تسهل هذه  املنافع،  بالتحدیق عدد من  املتوقع منهم  أن  ی ن معرفة  كون هناك  ید دون 

 شاركوا بوضعها. التيق األهداف یة وااللتزام تجاه تحقیتضارب أو حالة من الغموض، وتشعرهم باملسؤول

تحقیعملأن    الباحثان  ويرى  األهداف  یة  املقمن  تعد  ق  التقلیياأكثر  لقیدیس  املستخدمة  الفعالیة  نجاح  یاس  على   
ً
مهما  

ً
ومؤشرا الجامعات  ة 

 . لها  ط طالجودة املخالتي تساعدها في أداء أعمالها على أكمل وجه، وب اتاالستراتیجير یاغة وتطو یص فيوضع األهداف و فيالحكومية 

 :  التنظیميالتكامل  .2

املهمة  ی العوامل  أحد  التكامل  الصناع  التيعد  واملنظمات  عام،  بشكل  املنظمات  أداء  تدعم  أن  شأنها  العالقات یمن  تسود  إذ  خاص،  بشكل  ة 

بیاالعتماد املنظمة كنظام واحد متكامل  یة  التأثین أجزاء  املترابطة واملتكاملة ذات  انحرف جزء منهیتكون من مجموعة من األجزاء  املتبادل فإذا  ا عن  ر 

مة یل املدخالت إلى املخرجات دورها دون قیات وطرق تحو العمليواحدة من  ي األجزاء وعلى املنظمة ككل، واذا لم تؤد ياألداء الفعال املطلوب، أثر على باق

 ( Jain & Jain, 2015) .مضافة لن تكون املخرجات بالجودة املخطط لها

نشأ  ی، و املشكالتحل    فية  العمليب وتقاسم املصادر املتوفرة وتناقل املعرفة  یصل إلى مستوى مرتفع من املساهمة والترتیباإلضافة إلى أن التكامل  

 منظم
ً
املهنیاملؤسسة    فيم  یصالح وسل  يجوا التغیة و یتوافق والقناعة  الوظیقلل نسبة  التناقل والتقلب  ات وأرقام یكون املحصلة كمی، لفيیب ومعدل 

 (.   Robbins & Judge, 2013ة والحصول على الفوائد )اإلنتاجياملخرجات  النفقات وزيادة إنطباع عن خفض  يتعط

درجة عالیو  التكامل  والتنسیحقق  التعاون  الخبرات  یة من  وتبادل  املتاحة  املوارد  كما    فيق ومشاركة  املشكالت،    یحل 
ً
مناخا  صحتنظیميوفر 

ً
  یا

ً
ا

ة تعبر عن یم رقم یات قیجابيفة من اإل یكون نتاج هذه التولی، لفيیاب ومعدل الدوران الوظیخفض نسبة الغیو   فيیترافق والرضا الوظیداخل املنظمة  

 ( 2017ن، ی)أبو حس .ق األرباحیة وتحقاإلنتاجيادة یف وز یل التكالیتقل

أن التكامل التنظيمي في الجامعات الحكومية يشیر إلى وجود درجة مرتفعة من التعاون من بین األفراد العاملین في تلك الجامعات   ويرى الباحثان

للوصول إلى على مختلف مستوياتهم الوظيفية واإلدارية، هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات واملعارف، وينشأ جو أكاديمي سليم، تتاكتف فيه الجهود  

 ألهداف والغايات املرجوة.ا 

 ي م یف التظیالتك .3

املع الحدیياهو من  املنظمة    التيثة  یر  البیالتك  فيتؤكد على قدرة  أثناء تحقیف ملتطلبات  ات  العمليقها ألهدافها، فهو مدخل مرتبط بمدخل  یئة 

ة  الداخلين  یئتی الب  فيرات  یة على مواجهة التغی املهارة والقدرة العالها املنظمة  في تمتلك    التيف بالدرجة  یقاس التكی ف املستمر، و یإطار التك  فية والداخلي

 ( Oghojafor, Muo and Aduloju, 2012). ةیة بكفاءة وفاعلخارجيوال
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ة  التنظیميوحتى ثقافتها    تنظیميكل  هيها من موارد و فية بكل ما  الداخليئتها  یاساتها وبیاتها وسیجیر استراتییتتمكن من تغ  التي  هيواملنظمة الفاعلة  

نقاط قوتها القتناص الفرص وتجنب    فيطرتها، لتحقق البقاء، ومن ثم النمو واالزدهار، مستثمرة  یحدث حولها من ظروف خارجة عن سیلتتالءم مع ما  

 ( Amah, 2012) .ةخارجيئة الیالب فيدات املحتملة یالتهد

التكیو  بالدرجة  یقاس  العالها  فيتمتلك    التيف  والقدرة  املهارة  التغیاملنظمة  مواجهة  على  والالداخلين  یئتیالب  فيرات  یة  بكفاءة  خارجية  ة 

الفاعلة  Oghojafor et al. 2012ة)یوفاعل تغ  التي  هي(  واملنظمة  استراتییتتمكن من  كل هيها من موارد و فية بكل ما  الداخليئتها  یاساتها وبیاتها وسیجیر 

نقاط   فيطرتها، لتحقق البقاء، ومن ثم النمو واالزدهار، مستثمرة  یحدث حولها من ظروف خارجة عن سیة لتتالءم مع ما  التنظیميوحتى ثقافتها    تنظیمي

 (. Amah, 2012ة )خارجيئة الی الب فيدات املحتملة یقوتها القتناص الفرص وتجنب التهد

تم یمكن أن یة وما یرات الحالیللمتغ  بیئيل الیعلى التحل في الجامعات الحكومية يشیر إلى قدرة تلك الجامعات التنظیميف یالتك أن ويرى الباحثان

، لتكون قادرة على التخط
ً
 ة.یة بكفاءة وفاعلیومواجهة األزمات وصنع القرارات العقالن یط االستباقیالتنبؤ به مستقبال

 : Organizational immunity   ة التنظیمياملناعة 

بأنها التنظيمية  املناعة  الك  تعرف  منه  ي أل   التنظیميان  یجزء من  والهدف  أ   خارجيد  یتهد  أي مواجهة    امنظمة  تغأو مخاطر  ربما    بیئير  یو  مفاجئ 

 ( simmons, 2013) .لها املناعيكون رد فعل مباشر من النظام فيستهدف الضرر للمنظمة ی

ق  یإطار ض  فيث تناوله  یح (Degus, 1997)   عمالات إدارة األ یأدب  في  أو نظم املناعة التنظيمية  مصطلح "نظم مناعة الشركات"لعل أول من طرح  و 

 یداع  ه ثقافة الشركاتفيناقش  
ً
لتتمكن  داتها  یئة والتغلب على تهدیف والتفاعل مع البیع التكیستطی  ي أنها كائن ح  مع املنظمات علىلى ضرورة التعامل  إ   ا

س لهم والء كامل للشركة، ین لیة بأنها قدرة املنظمات على صد الهجمات املستمرة من األفراد الذالتنظیمياملناعة   توقد عرف  اة،ید الحیمن البقاء على ق

 ( 2020)الثابت،  .ثارهمن من الخارج واستبعادهم ومعالجة آ ینها من املتسللیللمنظمة على تحص املناعيعمل النظام یو 

الطائیو  املناعة  2016)  يوالجناب  يرى  أن  القوى  التنظیمي(  الی  التية  التنظیمية عبارة عن مجموعة من  األنشطة   التي ة  خارجيتم من خاللها قمع 

 لنظام املناعة یكینامیتهدد عمل املنظمة وذلك عبر خلق األنشطة املوجهة مثل املبادرات وهو أمر مشابه د
ً
 ان.   جسم اإلنس فيا

أنه يمكن وصف املناعة التنظيمية على أنها مجموعة من اإلجراءات والعمليات التنظيمية التي   يرى الباحثانوفيما يتعلق بالجامعات الحكومية،  

 هاز مناعي . تقوم بها تلك الجامعات حماية لها من التهديدات الخارجية التي قدد تتعرض لها، حيث إن تلك اإلجراءات التي تقوم بها الجامعات تعمل كج

 :الدراسات السابقة

ة واألجنبیة وذلك بهدف إثراء هذه الدراسة، وتوضیح األبعاد التي سیتم تناولها، ومقارنة نتائج هذه  العربي دراسات في البیئتین  تم استعراض عدة  

 الدراسات بنتائج الدراسة الحالیة.

  :
ً
  :ةالعربيالدراسات في البیئة أوال

(، دراسة هدفت إلى استكشاف أثر جودة الحياة الوظيفية على أداء العاملین، وعلى الفاعلية التنظيمية في شركات  2020أجرى الرميدي ومحمد ) •

التحليلي، حيث   الوصفي  املنهج  الباحثان  اعتمد  الدراسة  أهداف  الوظيفي كمتغیر وسيط، ولتحقيق  املصرية في ظل وجود االستغراق  السياحة 

، توصلت 471باحثان بتصميم استمارة استقصاء وتوزيعها على عينة عشوائية من مديري شركات السياحة املصرية بالقاهرة وبواقع )قام ال
ُ
( فردا

العاملین  وأداء  الوظيفي  االستغراق  من  كل  على  املصرية  السياحة  شركات  في  الوظيفية  الحياة  لجودة  ومعنوي  إيجابي  أثر  وجود  إلى  الدراسة 

 في تعزيز العالقة بین جودة الحياة وأداء العاملین.  والفاعلية
ً
 جزئيا

ً
 وسيطا

ً
 التنظيمية، وأن االستغراق الوظيفي يلعب دورا

•  ( الثابت  املكتسبة   (،2020وأجرى  التنظيمية  املناعة  تعزيز  في  املعرفي  التشارك  يلعبه  أن  يمكن  الذي  واألثر  العالقة  بيان  إلى  هدفت  دراسة 

 على عينة عشوائية قوامها )ملنظمات األعمال، ولت
ً
التحليلي، معتمدا الوصفي  املنهج  الباحث  الدراسة استخدم  العاملین في 68حقيق هدف  ( من 

واملنا املعرفي  التشارك  بین  وأثر  ارتباط  عالقات  وجود  أهمها:  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  توصلت  العراق،  في  العامة  ديالي  عة  شركة 

 التنظيمية.  

)دراوهدفت   • برهوم  االبتكار    (2019سة  دور  على  التعرف  واملتوسطة  التكنولوجيإلى  الصغیرة  للمؤسسات  التنافسیة  املیزة  تحقیق  شملت في   ،

ية تنشط في قطاعات متنوعة، ولتحقیق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج وال   18مؤسسة صغیرة ومتوسطة موزعة على  (  69الدراسة )

 ي يجابإ ( من العاملین في تلك املؤسسات.  توصلت الدراسة إلى وجود أثر  377، وذلك بتصمیم استبانة وزعت على عینة قوامها )يالوصفي التحلیل

 يا تنافسیة، وهذا األثر یختلف من مؤسسة إلى أخرى. ا على قدرة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة على خلق مز  التكنولوجيلعملیات االبتكار 

التحویلیة والفعالیة    (2019أما دراسة جذیع ) • القیادة  بین  العالقة  الوظیفي في  للرضا  الوسیط  الدور  اختبار  إلى  ة بشركة التنظیميفقد هدفت 

الوصفي    -برودیاك املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  حیث  )الجزائر(.  الزهرة  املسح  التحلیليمطاحن  أسلوب  اختیار  وتّم  بشركة    الكلي،  للعاملین 

الزهرة    -برودیاك إلى وجود    70وعددهم  مطاحن  الدراسة  إداریین، فنیین، عمال مطحنة، حراس وسائقین. توّصلت  إلى مسیرین،  عامل مقسمین 
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ة وهو دال على وجود متغیرات وسیطیة بینهما وهذا ما یؤكد وجود تأثیر غیر مباشر للقیادة  التنظیميبین القیادة التحویلیة والفعالیة  ي ارتباط طرد

ة، وأن الرضا الوظیفي یتوسط العالقة بینهما، كما كشفت الدراسة على وجود عالقة سلبیة بین الرضا الوظیفي  التنظیمية  التحویلیة على الفعالی

هذا النظام الـُمّتبع   ي العاملین ویرقى إلى طموحاتهم، بحیث ال یـؤد  ية وذلك الفتقار الشركة إلى نظام للحوافز جید وفّعال یرض التنظیمي والفعالیة  

 ة.عنويحاجات ورغبات العمال سواء من الناحیة املادیة أو املإلى إشباع 

بهدف التعرف على  دور اإلبتكار في رفع تنافسیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة دراسة حالة لوكاالت   (2019) يوحاءت دراسة بن الحرش وبروجل •

الوصفي   املنهج  الباحثان على  اعتمد  الدراسة  ولتحقیق هدف  وألية قسنطینة،  في  والسفر  ، من خالل عینة شملت عدد من  التحلیليالسیاحة 

املتواجدة بوألية قسنطینة وال وكالة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین    98بالغ عددها  مدیری الوكاالت 

ما یفس املوجبة وهذا  االبتكار یأخذ اإلشارة  أن معامل متغیر  تابع من جهة أخرى، حیث  ر االبتكار كمتغیر مستقل من جهة والتنافسیة كمتغیر 

ة في تنافسیة وكاالت السیاحة والسفر التي  الكلي% من التغیرات  44.2وقد بلغت مساهمة االبتكار نسبة  العالقة الطردیة بین االبتكار والتنافسیة،

 ية قسنطینة.  تنشط بوال 

عبود • دراسة  التجدید    (2019)  يأما  أنشطة  دور  عن  الكشف  إلى  هدفت  االنشطة   االستراتیجيفقد  االستكشافية،  )األنشطة  في  املتمثلة 

تعزیز  االستثماري في  )املناعة  التنظیمي املناعة  ة(  املتمثلة  األساسیة  أبعادها  عبر  املناعة  الطبیعية  التنظیمية  ولتحقيق  التنظیمية،  املكتسبة(،  ة 

 شملت عمداء  218هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  حیث تم التركیز على القیادات الجامعیة املكونة من )
ً
ات الكلي( فردا

ائج من أهمها وجود مستوى  ومعاونيهم ورؤساء االقسام في الجامعة التقنية الشمالية وجامعة املوصل بالعراق.  أظهرت  الدراسة مجموعة من النت

التجدید   من  املناعة    االستراتیجيمتوسط  من  متوسط  معنو التنظیمي ومستوى  تأثیر  ووجود  املناعة   االستثماري   االستراتیجيللتجدید    ي ة،  في 

 ة واملكتسبة. الطبیعي ة التنظیمي

املستفي  (2018وأجرى الشیخ ) • املتصلة برضا  النظریة  املفاهيم  إبراز  إلى  االبتكار في جانب دراسة هدفت  أهمیة وعالقة  دین واالبتكار، وتوضیح 

خالل   من  البحث  تطبیق  تم  وقد  االرتباطي،  التحليلي  املنهج  الباحث  اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  املستفيدین،  برضا  الصحیة  الخدمات 

. أظهرت النتائج 33بیل في العراق وبواقع )اعتماد استمارة االستبانه وتوزیعها على عینة عشوائية من املستفيدین من مستشفى ازادی أر 
ً
( مراجعا

 في مجال الخدمات الصحیة. 
ً
 وكبیرا

ً
 مهما

ً
 وجود عالقة قویة بین املتغیرین وأن لالبتكارات دورا

الهاشم • أجرى  )  يكما  الفاعلیة    (2017والعضايلة  على  وتأثیرها  الوظیفية  الحیاة  جودة  مستوى  على  التعرف  هدفت  في  التنظیمي دراسة  ة 

، التحلیلياملستشفيات العسكریة بالریاض في السعودیة، من وجهة نظر العاملین فيها، ولتحقیق هدف الدراسة فقد اعتمدت على املنهج الوصفي 

( بواقع  عشوائیة  عینه  ه 450واختیار  في   
ً
عامال الفاعلیة  (  مستوى  أن  النتائج  أظهرت  املستشفيات،  العسكریة التنظیميذه  املستشفيات  في  ة 

 ة. التنظیميالعاملة في منطقة الریاض كانت بدرجة متوسطة. كما أظهرت وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لجودة الحیاة الوظیفية على الفاعلیة 

 الصناعیة في الشركات ةالكلي ةالتنظیمي الفاعلیة في االستراتیجي بیئيال املسح أثر على التعرف بهدف  (،2017)  يدراسة العواودة، ومجلوجاءت   •

 أسلوب على الباحث اعتمد ( شركة، وقد16وعددها) األردنیة، الكیماویة الصناعیة الشركات جمیع من الدراسة مجتمع تكون  األردنیة؛ الكیماویة

 من الفاعلیة  وتحلیله، الدراسة مجتمع لدراسة املسح )الحصر( الشامل
ً
أن هناك مستوى مرتفعا توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها 

الالتنظیمي البیئة  األردنیة، وأن متغیر تحلیل  الكیماویة  الصناعیة  الشركات  الفاعلیة  خارجية في   على مؤشرات 
ً
تأثیرا األكثر  ة تاله، التنظیمية كان 

 ة.  الداخليمتغیر بیئة الصناعة وأخیرا متغیر البیئة 

• ( قداح  االتصال    (2017وأجرى  عملیات  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  الفاعلیة    اإلداري دراسة  في التنظیميعلى  والتعلیم  التربیة   مدیریات  في  ة 

الجغرافي، ولتحقيق هدف الدراسة اع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عینة الدراسة من األردن، وعالقة هذا األثر بمتغیر اإلقلیم  تمد 

والفاعلیة   اإلداري ( مدیر ورئیس قسم تم اختیارهم بطریقة عنقودیة عشوائیة. وقد أفرزت النتائج درجة متوسطة كل من عملیات االتصال  63)

 التنظیمي
ً
فروقا أظهرت  كما     ة، 

ً
إحصائیا ا   دالة  إقلیم  لصالح  والجنوب  الوسط  االتصال  بین  عملیات  في   اإلداري لوسط 

ً
وفروقا  ،   

ً
إحصائیا  دالة 

   يلصالح إقلیم
ً
ة والفاعلیة ككل،  اإلنتاجيبین الوسط والجنوب في مجاالت املوارد والرضا الوظیفي و   الوسط والشمال في مجال األهداف، وفروقا

   ييجابإ ووجود أثر 
ً
  إ داال

ً
 ة. التنظیميعلى الفاعلیة  اإلداري لعملیات االتصال  حصائیا

 :
ً
 :األجنبیة في البيئة الدراساتثانيا

الفعالية   Babalola & Nwanzu (2020)أجرى  • على  لألعمال  الريادي  والتوجيه  التنظيمية  االستراتيجية  دور  على   التعرف  إلى  هدفت  دراسة   ،

(  194التنظيمية. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وبأسلوب البيانات املقطعية، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( في  يعملون   
ً
القط22عامال في  إلى مجموعة من ( شركة  الدراسة  توصلت  العشوائية،  بالطريقة  اختيارهم  تم  النيجیرية،  والية دلتا  في  الخاص  اع 

لالستراتيجية  النتائج من أهمها: أن اإلستراتيجية التنظيمية والتوجه الريادي لهما عالقة تنبؤية إيجابية مع الفعالية التنظيمية؛  وأن هناك بعدين 

 دة األعمال لهما عالقة تنبؤية إيجابية كبیرة مع الفعالية التنظيمية.  التنظيمية وبعد واحد لريا
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 دراسة هدفت الستكشاف دور إدارة املعرفة في االبتكار التنظيمي بین أعضاء هيئة التدريس في جامعة  Mohammadimehr (2020)كما أجرى   •

aja     املنهج الباحثان  اعتمد  الدراسة  ولتحقيق هدف  إيران،  البالغ في  التدريس  أعضاء هيئة  الدراسة من  تكونت عينة  التحليلي، حيث  الوصفي 

( في  110عددهم  التنظيمي  واالبتكار  املعرفة  إدارة  أن  النتائج  أظهرت  األستبانة،  هي  املستخدمة  األداة  وكانت  الجامعة،  في  تدريس  ( عضو هيئة 

 .
ً
 الجامعة كان منخفضا

املنافسة    Graafland & Noorderhaven (2019دراسة)وهدفت   • بیان  للشركات  التكنولوجيإلى  االجتماعیة  واملسؤولیة  االبتكار  وحوافز  ه 

 12سة من  باالعتماد على دلیل كبار املدیرین في الشركات الكبیرة واملتوسطة االوروبیة، اعتمد الباحثان املنهج التحليلي، حیث تكون مجتمع الدرا 

ستويات اإلدارية العليا والوسطى. أظهرت النتائج أن دافع االبتكار  ( من العاملین في امل2579دولة أوروبیة، تم اختيار عينة عشوائية منهم وبواقع )

املنافسة   ة بین التكنولوجية واملسؤولیة االجتماعیة وأن لالبتكار واملسؤولیة االجتماعیة أثر في تحسین املنافسة  التكنولوجيیتوسط العالقة بین 

 الشركات املبحوثة.  

أنظمة االبتكار   ية هدفت إلى تحدید املمارسات املختلفة املوجودة في بیئات االبتكار التي تنتمدراس   Patrícia and  Ivete (2018)كما أجرى  • إلى 

من   عدد  وعلى  االعمال  منظمات  من  عدد  على  تطبیقیة  دراسة  والبرازیل  فرنسا  بین  مقارنة  دراسة  املتمیزة:  النضج  مستویات  ذات  الوطنیة 

ة  االستراتیجية و الجامعات الحكومیة. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج التحليل املقارن، واستخدم الباحثین سبعة أبعاد: الحوكم

الخارجيوالعالقات ال والبنیة التحتیة وآلیات التمویل، أظهرت نتائج الدراسة أن جمیع املتغیرات املوجودة في    ية والسیاق القانونخارجية والبیئة 

 على املنظمات املبحوثة. يبیئات االبتكار لها أثر إيجاب

ر القدرة على التعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي على االبتكار التنظيمي للجامعات في  فقد هدفت إلى التعرف على تأثی Sutanto(2017)أما دراسة  •

من    جاوة الشرقيه، أندونيسيا، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأدة للدراسة، تكون مجتمع الدراسة

في   الشرقيه  جاوة  في  الجامعات  )املحاضرين من جميع  وبلغ عددهم  أن  179اندونيسيا  الدراسة  لها  توصلت  التي  النتائج  ومن  املحاضرين،  ( من 

 ألي منظمة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي، والقدرة على التعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي لهما تأثیر كبیر ع
ً
لى االبتكار  االبتكار مهم جدا

 ونيسيا. التنظيمي للجامعات في جاوه الشرقية في اند

دراسة • املواطنة    Zhang (2016)وجاءت  على  التعرف  والفعالیة  التنظیميبهدف  البشریة  املوارد  إدارة  بین  العالقة  لتحلیل  واألداء التنظیمية  ة 

( من  مكونة  عشوائية  عينة  على  الدراسة  هذه  أجریت  حیث  الكمي،  املنهج  الباحث  اعتمد  الدراسة  هدف  ولتحقيق  من  450التنظیمي،   
ً
فردا  )

واألداء   ةالتنظیميالعاملین في مصانع البالستك في مدينة شنغهاي الصينية، أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إلدارة املوارد البشریة على الفعالیة  

 . التنظیمي

دراســـة االبتكـــار بأبعـــاده )االبتكـــار الســـابقة فـــي أنهـــا ســـعت إلـــى تمیـــزت هـــذه الدراســـة عـــن غیرهـــا مـــن الدراســـات : ماااا زمیاااا الدراساااة عااان الدراساااات الساااابقة

ــ ( فـــي الفاعلیـــة املنظمـــياالبتكـــار  -التســـویقياالبتكـــار  -اتالعمليـــ االبتكـــار فـــي  -اإلنتـــاجي ة التنظیميـــ ة  فـــي الجامعـــات الحكومیـــة األردنیـــة بوجـــود املناعـــة املنظميـ

مــن دراســتها  وربطهــا مــع بعضــها الــبعض، أغلــب الدراســات  -فــي حــدود علــم البــاحثین -بمتغیــر معــدل. وهــي متغیــرات لــم یســبق أن حاولــت الدراســات الســابقة

 من متغیرات الدراسة الحالية مع متغیرات أخــرى، وتــم تطبیقهــ 
ً
ا علــى منظمــات االعمــال ولــم یــتم تطبیقهــا علــى قطــاع التعلــیم وعلــى الجامعــات تناولت واحدا

معظــم الدراســات طبقــت فــي بیئــات عربیــة وأجنبیــة لكــل منهــا خصوصــیتها واهتماماتهــا وـكـان القطــاع الخــاص مــن أكثــر الخیــارات باإلضــافة إلــى أن  الحكوميــة.

ــا الدراســـات الســــابقة التــــي تـــم تناولهــــا،  ــ التـــي طبقــــت عليهــ أردنیــــة مؤهلـــة إلجــــراء مثــــل هــــذه  -یمكـــن القــــول بــــأن هــــذه الدراســـة أجريــــت فــــي بیئـــة عربیــــة اليوبالتــ

 مســت
ً
 فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة، والتــي تشــهد تطــورا

ً
، ویعتبــر الدراســات، حیــث تــم تطبیقهــا علــى أحــد أهــم القطاعــات الحكومیــة فــي األردن متمــثال

ً
مرا

 جتمع بشكل مباشر.امل فيهذا القطاع من القطاعات التي تؤثر 

 :منهج الدراسة

 دقیالواقع و   في  هيهدف إلى دراسة الظاهرة كما  ی  ی الذ  التحلیلي  فياملنهج الوص  الدراسةاعتمدت  
ً
 و یهتم بوصفها وصفا

ً
 وصیعبر عنها تعبیقا

ً
 فيرا

ً
ا

وال  یوكم  ،
ً
بل    في كتیا املختلفة،  وعالقتها  مظاهرها  استقصاء  أجل  من  بالظاهرة  املتعلقة  املعلومات  جمع  عند  املنهج  التحلیهذا  إلى  والربط یتعداه  ل 

العالقات  یوالتفس والتحقق من  املتغ   التير  تحدیتربط مجموعة من  البعض ومحاولة  بعضها  بیرات مع  العالقة  قابلیر ین متغید  أكثر  أو  للقین  اس، ین 

 .  ودرجة هذه العالقة

 : نتهایمجتمع الدراسة وع

جم من  الدراسة  مجتمع  ومساعدیتكّون  ونوابهم  العمداء  ومدیع  االقسام  ورؤساء  ومساعدالعلمياملراكز    ي ر یهم  األردن  فيهم  یة  ة  یالجامعات 

تم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة من الجامعات وذلك  وقد  ة،  یة الهاشمیأنحاء اململكة األردن  في( جامعات موزعة  10ة والبالغ عددها )یالحكوم

 . ( مفردة302وبواقع )الختالف أعداد العاملین فيها لتتناسب مفردات العينة مع األعداد في كل جامعة، 
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 لعینة الدارسة من حیث خصائصهم الشخصیة والوظیفية. 1ویظهر الجدول )
ً
 وصفيا

ً
 ( تحلیال

 لبیاناتهم الشخصیة والوظیفيةتوزیع عینة  ( : 1جدول )
ً
 الدراسة تبعا

 النسبة التكرار  الفئات  املتغیرات 

 %87.7 265 ذكر  الجنس 

 %12.3 37 أنثى

 %100 302 املجموع 

 %15.6 47 سنة   30أقل من  العمر

 %22.8 69 سنة  40أقل من  -30

 %41.4 125 سنة  50أقل من  – 40

 %20.2 61 سنة فأكثر  50

 %100 302 املجموع 

 %5.6 17 بكالوریوس العلمي املؤهل 

 %45.7 138 ماجستیر 

 48.75 147 دكتوراه 

 %100 302 املجموع 

 %2.0 6 نائب رئیس  املسمى الوظیفي 

 %16.6 50 عمید 

 %14.6 44 نائب عمید 

 %44.4 134 رئیس قسم

 %10.6 32 مدیر مركز 

 %11.9 36 نائب مدیر مركز 

 %100 302 املجموع 

(، في %87.7( مشـكـلـیـن بذلك ما نسبته )265( أن معظم أفراد عیـــنـة الدراسـة كانـوا من الـذكـور، حیث بلغ عـددهـــم )1تشیر بیانات الجدول رقم )

 أن الـفـئة العـمـریة )من  37( وعـددهن )%12.3حیـن أن اإلنـاث لـم یـشكـلـن سـوى )
ً
( مثلت النسبة األكثر بین الـفـئـات  50أقل من    -40(. كما یالحظ أيـضـا

سنة( شكلت الفئة األقل ضمن عینة الدراسة، إذ بلغ عدد أفراد العینة ضــمــن  30( في حین أن الفئة العمریة )أقل من %41.4الـعـمریة في العیــنـة وبواقع )

 وبنسبة )( فر 47هذه الفئة )
ً
 (.  %15.6دا

(، یليهم ممن  %48.7فقد شكلت نسبة من الذین یحملون درجة الدكتوراة النسبة األعلى بین املستویات التعلیمیة وبواقع )  العلميبالنسبة للمؤهل  

ما یتعلق باملسمى الوظیفي، فيالحظ (. وفي%5.6(، وفي املرتبة األخیرة من یحملون درجة البكالوریوس وبنسبة )%45.7یحملون شهادة املاجستیر وبنسبة )

 (.  %2.0(، في حین أن )نائب رئیس( شكلوا ما نسبته )%44.4أن أكثر أفراد العینة من رؤساء األقسام، إذ شكلوا ما نسبته )

 :صدق أداة الدراسة وثباتها

 
ً
 :أداة الدراسةصدق  :أوال

ر من  ـیـغـل متـى أن كـلـام عـمـاالهتتركز  یه، و یإل  ينتمی  ي ر الذیراسة عن املتغالدرات  یفقرات كل من متغمكن أن تعبر عنه  یما    بصدق البناء قصد  ی

الـیـغـمت بـمثـة مـدراسـرات  بــیــكل دقـشـل  الفـة مـوعــجمــمـق  العبارات بصــن  أو  تقـة وأن هـاسبـنـورة مـقرات  الفقرات  املتغیذه  بالفعل هذا  اس  یر، وتم قیس 

محتوى   )االستبانة(أداة  صدق  بیقب  الدراسة  العالقة  وبیاس  فقرة  كل  الفـتـواس  ،هیإل  يمـتـنـت  ي الذ   البعدن  ی ن  مـكی  التيقرات  ـبعاد  ارتبـامـعـون  ا ـ هـاطـل 

، وتیـعـض
ً
 : يأتی(، وكما α≤0.05وى )ــــــد مستـة عنـیـائ ـصـا اإلحـــهـتـــكون داللـفا

 (االبتكاراملحور األول ) .1

 االبتكارصدق البناء ألبعاد   (: 2جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد 

 **0.000 0.825 اإلنتاجياالبتكار البعد األول: 

 **0.000 0.845 ات  العمليابتكار : یالبعد الثان

 **0.000 0.919 التسویقي االبتكار البعد الثالث:  

 **0.000 0.920 املنظمي االبتكار  البعد الرابع: 

 عند )ی دال إحصائ** 
ً
 ( 0.01ا

 عند املستوى یدالة إحصائ  هي(، و 0.920( و)0.825)ن  یكانت ما بر مستقل  یكمتغ  االبتكار األربعة  ادـعـاط ألبـبـالت االرتـــامـعـ( أن م2الجدول )ن  یبی
ً
ا

 . االبتكار(ر ی)متغ املحور األول  ألبعاد ی و ـق یـلـاق داخـسـود اتــ وجلــر یشـــی ما(، 0.01)
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 ( ةاملنظمية یالفاعل ) ياملحور الثان .2

 ة املنظمية یالفاعل صدق البناء ألبعاد  (:3جدول )

 ة ااوى الداللااامست اط اااعامل االرتبااام البعد 

 **0.000 0.856 ق األهداف یتحقالبعد األول: 

 **0.000 0.883 التنظیمي التكامل : یالبعد الثان

 **0.000 0.881 بیئي ف الی التكالبعد الثالث:  

 عند )ای اائاصاا** دال إح
ً
 ( 0.01ا

( الجدول  می(  3من  أن  االرتــعامــتضح  ألبـبــالت  تـیـغـتـمـك  ةاملنظمية  یالفاعلعاد  ـاط  )یب  كانتع  ــابـر  و)0.856ن  و 0.883(  إحصائ  هي(،  عند  یدالة   
ً
ا

 . الفاعلية املنظميةاد ــــعـألب ي و ـق ي ــلـاق داخـسـود اتــ وجلـر ــیشــی(، وهذا 0.01املستوى )

 (ةالتنظیمي املناعة املحور الثالث )  .3

 ( ةالتنظیمياملناعة  صدق البناء لفقرات املحور الثالث )(: 4جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة

44 0.675 0.00** 

45 0.716 0.00** 

46 0.680 0.00** 

47 0.779 0.00** 

48 0.769 0.00** 

49 0.750 0.00** 

50 0.795 0.00** 

 عند املستوى )ی ** دال إحصائ                                                   
ً
 (. 0.01ا

 عند املستوى )یدالة إحصائ هي(، و 0.795( و )0.675ن )یب كانت( ةالتنظیمي املناعة ( أن معامالت االرتباط لفقرات )4تضح من الجدول )ی
ً
(، 0.01ا

 .  ةالتنظیمياملناعة لفقرات  ي قو  ير إلى وجود اتساق داخلیشیوهذا 

 
ً
 ثبات أداة الدراسة:  :ثانيا

املتمثلة   الدراسةرات  یـغـع متیـمـة كرونباخ ألفا لجــعادلــق مـــوف  الداخـــلياق ـــاالتس  )االستبانة( احتسبت الباحثةات أداة الدراسة  ـــثببهدف التأكد من  

 :  يأتیة(، وجاءت النتائج كما التنظیمياملناعة  -ةاملنظمية یالفاعل -بمحاورها الثالث )االبتكار

 (االبتكارثبات املحور األول ) .1

الثبات ألبـــیـم قـت الثبات لكل األبعاد مجتمعة، وذلك حسب معامل  یكل على حدة، ومن ثم ق  االبتكاراد  ــعــاس   على    -)كرونباخاس 
ً
ألفا(. واعتمادا

(Sekaran, 2010  تعتبر فقرات االستبانة تتمتع باالتساق )( نتائج  5ن الجدول )یبیكحد أدنى، و   % 70مة معامل كرونباخ ألفا  یوالثبات إذ بلغت ق  الداخلي

 اختبار الثبات:  

 ( 302لكرونباخ )ن= ( باستخدام معامل ألفا االبتكارثبات أبعاد املحور األول )(: 5جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  البعد 

 0.849 7 اإلنتاجياالبتكار البعد األول: 

 0.879 6 ات العمليابتكار : یالبعد الثان

 0.863 6 التسویقي االبتكار البعد الثالث:  

 0.866 6 املنظمي االبتكار  البعد الرابع: 

 0.948 25 ككل  األول  حور امل

( كل على  االبتكاراد املحور األول )ـعـ(، كما أن معامالت كرونباخ ألفا ألب0.948بلغ ) االبتكاراد ـــــعـأب عیمـــأن معامل كرونباخ ألفا لج (5الجدول ) ظهری

مرتــح كان  حـفــدة   ،
ً
)یعا بلغ  )  ،التسویقيلالبتكار  (  0.863)و،  اتالعمليالبتكار  (  0.879)و،  اإلنتاجيلالبتكار  (  0.849ث  ، املنظميلالبتكار  (  0.866و 

 إلى القاعدة املشار إل
ً
 فإن جميواستنادا

ً
 ات.  ـبــرات بالثـــقــدل على تمتع الفیوهذا ما  %70م كانت أكبر من یع القیها سابقا

 (ةاملنظمية یالفاعل ) يثبات املحور الثان  .2

الیتم ق الثبات ألبعاد  الثـــ محــاس  الثیــ( كل على حدة، ومن ثم قةاملنظمية  یالفاعل)  يـانــور  املحور، وذلك حسب معامل )كرونباخ  ـكـات لـبـاس    –ل 

 ج الثبات:  ـــ ائــ( نت6ن الجدول )یبیألفا(، و 
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 (302( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن= ةاملنظمية  یالفاعل)  یثبات أبعاد املحور الثان(: 6جدول )

 ألفا كرونباخ معامل   عدد العبارات  املجال 

 0.823 7 ق األهداف یتحقالبعد األول: 

 0.873 5 التنظیمي التكامل : یالبعد الثان

 0.780 6 بیئي ف الی التكالبعد الثالث:  

 0.913 18 ككل  ی الثان حور امل

)یتش الجدول  نتائج  لجم6ر  ألفا  كرونباخ  معامل  أن  إلى  الی(  املحور  أبعاد  )(  ةاملنظمية  یالفاعل)  یثانــع  )0.913بلغ  وبلغ  لبعد  0.823(،  ق  یتحق( 

 اله. ـــا أعـــــه ـــیـار إلــــشـمـــاعدة الـقـاًء على الـنـات بــــر إلى الثبیشی، وهذا ما بیئيف الیالتك( لبعد 0.780، و)التنظیميالتكامل ( لبعد 0.873، و )األهداف

 (ةالتنظیمياملناعة ثبات املحور الثالث ) .3

 ـات. بـائج الثـ( نت7دول )ـجـن الـ یـبـیألفا(، و  –ل )كرونباخ ـــامـعــــ سب مـ(، وذلك ح ةالتنظیمياملناعة ور الثالث )ــ الثبات لفقرات املحاس یتم ق

 (302( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن= ةالتنظیمياملناعة ثبات أبعاد املحور الثالث )(: 7جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  العبارات عدد  ة التنظیمياملناعة 

 0.857 7 ككل   املحور الثالث

ر إلى الثبــــات بـنـاًء على الـقـاعدة الـــمـشــــار  یشی(، وهذا ما  0.857ة( بلغ )التنظیمي( إلى أن معامل كرونباخ ألفا لفقرات )املناعة  7ر نتائج الجدول )یتش

 ـــهـــــا أعـــاله. یإلـ

 ي عیالطبع یاختبار التوز 

الب أن  من  التحل  التيانات  یللتحــقق  ألغراض  استخدامها  اإلحصائ یتم  التوز   يل  الباحثان  الطبیعيع  یتتبع  -Kolmogorovاختبار)  استخدم 

Smirnov(K-S) (8وضحها الجدول )ی، وجاءت النتائج كما . 

 Kolmogorov-Smirnov(K-S)ق اختبار  ی بتطب يعیع الطب یالتوز ( : 8جدول )

 مستوى الداللة  مة االختباری ق  البعد 

 0.110 0.112 اإلنتاجياالبتكار  

 0.133 0.130 ات العملي ابتكار  

 0.144 0.136 التسویقياالبتكار  

 0.171 0.119 املنظمي االبتكار  

 0.201 0.129 ق األهداف یتحق 

 0.221 0.173 التنظیميالتكامل  

 0.233 0.103 بیئيف ال ی التك 

 0.177 0.107 ةالتنظیمي املناعة  

م یع قین توز یة بی، وتظهر عدم وجود فروق إحصائالطبیعيع  یة اتبعت منهج التوز یانات الخاصة بالدراسة الحالی( أن الب8الجدول )  اناتیر بیتش

 (. α≤ 0.05عند مستوى داللة ) الطبیعيع  یم التوز یرات وقیاملتغ

 الخطي اختبار عدم التداخل 

استخدام التب  تم  تضخم  معامل  والتب(Variance Inflation Factor (VIF)ن  يااختبار  )يا(  به  املسموح  مستوى Toleranceن  من  للتحقق   )

 ر املستقل. ین أبعاد املتغیب الخطيالتداخل 

 ر املستقلین أبعاد املتغیب الخطينتائج اختبار التداخل  (:9جدول )

 Collinearity Statistics رات ی املتغ 

 ني ا معامل تضخم التب 
VIF 

 ن املسموح بهأي التب 
Tolerance 

 0.418 2.319 ياالبتكار اإلنتاج 

 0.396 2.524 ات العملي ابتكار  

 0.266 3.758 يق ی االبتكار التسو 

 0.297 3.362 ي االبتكار املنظم 

)یبی الجدول  أن9ن  تضخم یق  (  معامـــل  )ـيا ـــتبـال  م  جVIFن  كانت  أكـه ـعـیـمــ(  )ــــبـ ا  العدد  من  )1ر  العدد  من  وأقل  ق5(  انحصرت  كما  الی(،  ن  ــــياتبــم 

 رات الدراسة.  ین متغی ب الخطياط ـبـلة االرتـكـ شـدم وجود مــر إلى عـیــشیذا ــ(، وه1( و)0.01ن )ی( بToleranceاملسموح به )
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 :ل إجابات فقرات الدراسةیتحل 

على محاور الدراسة وأبعادها، تم   ةیة األردنیالجامعات الحكوم  فية  اإلدارية و فيالوظائف اإلشرا   فين  ینة من العاملیرات أفراد العیللتعرف على تقد

 ة:یة إلجاباتهم، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول اآلتیار یة واالنحرافات املعالحسابياحتساب األوساط 

 
ً
 (  االبتكارر املستقل )یاملتغأبعاد  :أوال

 ن ذلك . یبی (10، والجدول رقم )االبتكارنة الدراسة على أبعاد یة الستجابات أفراد عیار یة واالنحرافات املعالحسابيراج األوساط ـخــم استـت

   االبتكار نة على أبعاد ی رات أفراد العزة لتقدیة النسبیواألهم يالوسط الحساب(: 10جدول )

 ة یة النسبیاألهم ي ار یاالنحراف املع يالوسط الحساب  البعد  الرقم  الرتبة

 مرتفعة  0.63 3.74 اإلنتاجيالبعد األول: االبتكار  1 1

 متوسطة  0.77 3.64 ات العملي: ابتكار یالبعد الثان 2 2

 متوسطة  0.76 3.62 التسویقي البعد الثالث: االبتكار  3 3

 متوسطة  0.90 3.50 املنظمي البعد الرابع: االبتكار   4 4

 متوسطة  0.67 3.63 االبتكار ككل

أن األوس10الجدول )الحظ من خالل  ی لتـالحسابياط  ـ(  الع یدـقـة  أفراد  األهم یرات  النسبینة حول  الحكوم  فيبتكار  ة لال یة  األردن   فية  یالجامعات 

ابتكار ه بعد  یلیة مرتفعة،  یة نسبی(، وبأهم3.74بلغ )  حــسابـي  وسطاملرتبة األولى بأعلى    في  اإلنتاجياالبتكار  (، وجاء بعد  3.74  –  3.50ن )یتراوحت ما ب

متوسطة،  ة یة نسبی(، وبأهم3.62بلغ ) حسابيوسط ، بالتسویقياالبتكار ه بعد یلیطة، و ـــــة متوسیـــة نسبی(، وبأهم3.64بلغ ) يحساب وبوسط، اتالعملي

 ة متوسطة.یة نسبی( وبأهم3.50بلغ ) حسابي بمتوسط  املنظمياالبتكار رة جاء بعد یاملرتبة األخ فيو

  أي طة،  ــــ ة متوسیــسبـة نیمــ( وبأه3.63كل بلغ )ــك  االبتكارنة على أبعاد  یرات أفراد العیلتقد  الحسابي انات الجدول السابق أن الوسط  یر بیكما تش

 من ـطـوسـتوى متـسـاك مـأن هن
ً
 . األردن فية یالجامعات الحكوم فياالبتكار ا

 
ً
 (  ةاملنظمي ة یالفاعل ر التابع )یأبعاد املتغ :ثانيا

األوساط   احتساب  املعالحسابيتم  واالنحرافات  ع یار یة  أفراد  أبعاد  یة الستجابات  الدراسة على  )ةاملنظمية  یالفاعلنة  رقم  والجدول  ظهر  ی (  11، 

 النتائج.هذه 

 ة املنظمية یالفاعل نة على أبعاد ی رات أفراد العزلتقد ی ار یواالنحراف املع الحسابيالوسط : (11جدول )

 ة یة النسبیاألهم ی ار یاالنحراف املع الحسابيالوسط  البعد  الرقم  الرتبة

 متوسطة  0.72 3.44 ق األهداف یالبعد األول: تحق 1 3

 متوسطة  1.00 3.45 التنظیمي : التكامل یالبعد الثان 2 2

 مرتفعة  0.60 3.87 بیئي ف الی البعد الثالث: التك 3 1

 متوسطة  0.66 3.59 ة ككل املنظمية  یأبعاد الفاعل

(، وجاء بعد  3.87-3.44ن )ـ یـراوحت ما بــت  ةاملنظمية  یالفاعلنة على أبعاد  یرات أفراد العـیدـقـة لتالحسابياط  ــ( أن األوس11انات الجدول )یر بیتش

الیالتك بأعلى    في  بیئيف  األولى  )  حسابي   وسط املرتبة  وبأهم3.87بلغ  نسبی(،  مرتفعة،  یة  بعد  یلیة  )  حسابي وبوسط  ،  التنظیميالتكامل  ه  (، 3.45بلغ 

 ة متوسطة.  یة نسبی(، وبأهم3.44بلغ ) حسابي  وبوسط، ق األهدافیتحقه بعد یلی، و متوسطةة یة نسبیوأهم 

تش الوسط  یب  ریكما  أن  السابق  الجدول  الیلتقد  الحسابي انات  أفراد  علیعــ رات  أبـنة  )  ةاملنظمية  یالفاعل  ادـعـى  بلغ  وبأهم3.59ككل  نسبی(  ة یة 

 أن هناك مستوى  أي ، متوسطة
ً
 األردن.   فية یالجامعات الحكوم فية املنظمية یالفاعل من متوسطا

 :اتیاختبار الفرض

االبتكار  -اتالعملي فياالبتكار   -اإلنتاجي( لالبتكار بأبعاده )االبتكار α≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )یوجد أثر ذو داللة إحصائیال :  H01األولى: ة یالفرض

بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمية  یالفاعل  في(  املنظمياالبتكار    -التسویقي الحكوم   في  (التنظیميف  یالتك  -التنظیميالتكامل    -ق األهدافیة  ة یالجامعات 

 ة. یاألردن

االبتكار  -التسویقياالبتكار  -اتالعملي فياالبتكار   -اإلنتاجياالبتكار )االبتكار د أثر أبعاد ی لتحد ياس یل االنحدار املتعدد القیتحل الباحثاناستخدم 

 (. 12دول )ـجـح بالـوضــ، وكما هو ماألردن فية یالجامعات الحكوم في ةاملنظمية یالفاعل في( املنظمي
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 ةاملنظمية  یالفعال  في االبتكار ر أبعاد یل االنحدار املتعدد لتأثیتحل(: 12جدول )

 ملخص النموذج  ر التابعیاملتغ
Model Summery 

 نأي ل التبیتحل
ANOVA 

 جدول املعامالت 
Coeffecient 

ة یالفاعل

 ة املنظمي 

 

R 
معامل 

 االرتباط 

2R 

معامل 

 دیالتحد

F 

 املحسوبة 
درجة  

 ة یالحر 
D.F 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة

 

 انیالب

 
β 

الخطأ 

 ي ار یاملع

B t 
 املحسوبة 

Sig F* 

مستوى  

 الداللة

االبتكار  0.000 4 165.21 0.690 0.831

 اإلنتاجي 

0.763 0.052 0.802 15.27 0.000 

االبتكار في 

 العمليات 

0.264 0.044 -0.226 -5.14 0.000 

االبتكار 

 التسویقي

0.065 0.055 0.057 1.04 0.298 

297 

االبتكار  301

 املنظمي 

0.200 0.052 0.802 3.37 0.000 

ر التابع، كما أن أثر أبعاد  یر املستقل واملتغین املتغیة بیر إلى العالقة املوجبة والقو یشی  (R=0.831) ( أن معامل االرتباط12ر نتائج الجدول )یتش

املتغ  االبتكار التابع )یعلى  وهو  (Sig=0.000) ( وبمستوى داللة165.21املحسوبة ) (F)  مةی ث كانت قیة، حـیـصائــ( أثر ذو داللة إحةاملنظمية  یالفاعلر 

أن قی( ح0.05أقل من ) التـامـعــمة مــیث ظهر  أن )یتش  هي و    (R2=0.69)  دـــیدـحـل  إلى  التب%69.0ر  تـمك ــی(  ةالتنظیمية  یالفاعل)  فين  يا( من  ره من  یـسـف ـن 

 .  االبتكاراد ــأبع فين أيـبـخالل الت

أن ق اظهر  املعامالت فقد  )  (اإلنتاجي)االبتكار  ( عند بعد  βمة )یأما جدول   Sig) (، وبمستوى داللة15.27)  هيعنده   T مةی( وأن ق0.763بلغت 

( وبمستوى  5.14)  هيعنده   T مةی( وان ق0.264( قد بلغت )اتالعملي  فياالبتكار  عند بعد ) β مةی، أما قمعنوي ر إلى أن أثر هذا البعد  یشیمما   (0.00=

( وبمستوى 1.04)هيعنده    T  مةی( وق0.065( )التسویقياالبتكار  عند بعد )βمة  یوقد بلغت ق  معنوي ر إلى أن أثر هذا البعد  یشی( مما   (sig=0.00 داللة

البعد  یشیمما    (Sig =0.298) داللة   أثر هذا  أن  إلى  بلغت قمعنوي ر  یغر  كما  )   βمةی،  (  3.37)هيعنده   T مةی( وق0.200( )املنظمياالبتكار  عند بعد 

أن أثر هذا البعد  یشیمما    (Sig =0.00) وبمستوى داللة أبعاد    اإلنتاجياالبتكار  ن أن بعد  یتبیها  ياملشار إل  βم  یومن خالل ق  .معنوي ر إلى    االبتكار كأحد 

ر ـــیأثـتـوة الــث قیرة من حـــیـة األخـــبـرتـمـال  فياء  ـوج  املنظميبعد االبتكار  ، ثم  اتالعملي  فياالبتكار  ، تبعه بعد  ةاملنظمية  یالفاعلر على  ـبـر األكـیـتأثـان له الــك

 یر دال إحصائیره غی إذ كان تأث التسویقياالبتكار  بعد
ً
 .  ا

إل التوصل  تم  ما  تیوبناًء على  نتائج  الـرفـه من  العیرضـفـض  الرئـیـدمـة  الفرضـسـیـة  وتقبل  األولى  البـیـة  داللة إحصائزلة:  ـیدـة  ذو  أثر  عند  یوجد  ة 

( الداللة  )االبتكار  α≤ 0.05مستوى  بأبعاده  لالبتكار  ة  املنظمي ة  یالفاعل   في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار    -اإلنتاجي( 

 . ة یة األردنیالجامعات الحكوم في( التنظیميف یالتك -التنظیميالتكامل  -ق األهدافیبأبعادها مجتمعة )تحق

ن أثر االبتكار بأبعاده )االبتكار یتحس  فية  التنظیمي( للمناعة  α≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )یوجد أثر ذو داللة إحصائز: ال  H02ة:  ی ة الثان ی الفرض 

  -التنظیميالتكامل    -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمية  یالفاعل   في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار    -اإلنتاجي

 ة. یة األردنیالجامعات الحكوم في( التنظیميف یالتك

الفرضية تم استخدام   الهرمیتحلالختبار هذه  االنحدار  لب  يل  املناعة  یاملتعدد  أثر  االبتكار )االبتكار  یتحس  فية  التنظیميان  أبعاد  أثر   -اإلنتاجين 

وضحها الجدول  یاألردن، وجاءت النتائج كما    فية  یالجامعات الحكوم   فية  املنظمية  ی الفاعل  في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار  

(13.) 

 ة املنظمية  یالفاعل   في ن أثر أبعاد االبتكار  یتحس  في ة التنظیمياملتعدد ألثر املناعة    ي ل االنحدار الهرمیتحل (:  13جدول )

 ةیالخطوة الثان  الخطوة االولى  رات املستقلة یاملتغ ر التابعیاملتغ

β یق (مةt املحسوبة ) Sig t β یق (مةt املحسوبة ) Sig t 

 0.000 15.801 0.603 0.000 15.27 0.763 ي االبتكار اإلنتاج ة املنظمية یالفاعل

 0.000 5.601- 0.212- 0.000 5.14- 0.264- االبتكار في العمليات 

 0.030 2.716- 0.103- 0.298 1.04 0.065 يقی االبتكار التسو 

 0.029 2.199 0.097 0.001 3.37 0.200 املنظمي االبتكار 

 0.000 15.869 0.520  املناعة املنظمية

 2R 0.690 0.832د  ز معامل التحد
2R Δ 0.690 0.142 

F Δ 165.21 294.15 

Sig Δ F 0.000 0.000 
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  ي ة على الخـطـوة األولى وجود أثر ذیاملبنــن، إذ عـكــست نتـائـج النموذج األول یالقائم على نموذج الهرمي( نتائج االنحدار املتعدد 13عرض الجدول )ی

إحصــائـ للمتـغـیداللة  مجتمعة  یـة  بـ)االبتكار(  املـمثـلـة  املـسـتـقلة  حاملنظمية  یالفاعل  فيـرات  قیة،  كانت  داللة    (F=165.21)مة  یث   =sig F)وبمستوى 

( من  %69.0ر إلى أن أبعاد االبتكار مجتمعة قد فسرت ما نسبته )یشیوهذا    (R2=0.690)د  یمة معامل التحدی( كما كانت ق0.05أقل من )  هي و   (0.000

 ة( . املنظمية ی)الفاعل فين الحاصل أيالتب

ادة ی( وهذه الز %14.2بنسبة )  2R دی مة معامل التحدیث ازدادت قیة( لنموذج االنحدار حالتنظیمي ر )املناعة  یة تم إدخال متغیالخطوة الثان  فيو 

 حیدالة إحصائ
ً
عند )املناعة   (β =0.520)مة  ی(، كما كانت ق(0.05أقل من    هيو   (sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة     (Δ F=294.15)مة  یث كانت قیا

وقالتنظیمي داللة     (t=15.869)مةیة(  املیوهذا    (sig.=0.000)وبمستوى  األثر  االبتكار  یتحس  فية  التنظیميللمناعة    عنوي ؤكد  أثر  ة یالفاعل  فين 

 ( . %83.2لى )إ ( %69.0( لترتفع من )%14.2بنسبة ) الكلين أير التبیث تحسنت نسبة تفسیة، حاملنظمي

 ≥αالداللة )ة عند مستوى  یوجد أثر ذو داللة إحصائز  تنص على:  التيلة  یة البدیة وتقبل الفرضی ة الثانیسة العدمیة الرئ یه ترفض الفرضیوعل

ة یالفاعل   في(  املنظمياالبتكار    -التسویقياالبتكار    -اتالعملي  فياالبتكار    -اإلنتاجين أثر االبتكار بأبعاده )االبتكار  یتحس  فية  التنظیمي( للمناعة  0.05

 ة یة األردنیالجامعات الحكوم في(  التنظیميف ی التك -التنظیميالتكامل  -ق األهدافیة بأبعادها مجتمعة )تحقاملنظمي

 ات یمناقشة النتائج والتوص

 
ً
 ة  فيیة والوظیرات الدراسة الشخصیملتغ   فيل الوصیمناقشة التحل  :أوال

مكن  ی(، و %12.3شكلن سوى )ین أن اإلناث لم  یح  في(،  %87.7نة كانوا من الذكور وبما نسبته )ین من نتائج الدراسة أن معظم أفراد العی: تبالجنس .1

اإلشرا ر  یتفس الوظائف  أن معظم  والقفيذلك  الحكوم  فية  یادیة  لطبیالجامعات  وهذا عائد  الذكور،  قبل  تشغل من  واحتیة  األعمال  تلك  اجها  یعة 

ر  ینسبة ال بأس بها تش هية یادیة أو قیة وإدار فيشغلن مناصب إشرا ی يمجال األعمال، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة اإلناث اللوات فيلة یللخبرة الطو 

 یة والتمكیإلى وجود نوع من االستقالل
ً
 املحافظ.  ياملجتمع األردن فين للمرأة خصوصا

ــنـة وبواقع  یالع   فية  ین الـفـئـات الـعـمر ی( مثلت النسبة األكثر ب50أقل من    -40ة )من  ین كذلك من نتائج الدراسة أن الـفـئة العـمـر ی: تبةیالفئة العمر  .2

 47نة ضــمــن هذه الفئة )ینة الدراسة، إذ بلغ عدد أفراد العیسنة( شكلت الفئة األقل ضمن ع  30ة )أقل من  یالعمر ن أن الفئة  یح  في(  41.4%)
ً
( فردا

( أفراد عیتناسب مع طبی(، وهذا  %15.6وبنسبة  العاملیعة  الدراسة من  الحكوم  فين  ینة  والشاغلیالجامعات  إدار یة  ملناصب  إشرا ین  أو  وأن فية  ة، 

الوظایطب هذه  طو عة  خبرات  تتطلب  ما  ی ئف  وهذا  العمر یلة،  الفئات  مع  الكبیتناسب  الع  التيرة  یة  أفراد  معظم  حیشكلت  نسبته  ینة،  ما  إن  ث 

 سنة.   40نة كانت أعمارهم أكبر من ی( من الع61.6%)

حملون شهادة یهم ممن  يلی(،  %48.7ة وبواقع )یمیات التعلین املستو یالنسبة األعلى بدكتوراه  حملون درجة الین  یالذ  أن نسبةن  ی: تبالعلمياملؤهل   .3

األخ  في(، و%45.7وبنسبة )اجستیر  امل التعلی(، وتفسر هذه النت%5.6وس وبنسبة )ی حملون درجة البكالور یرة من  یاملرتبة    ي میجة من ارتفاع املستوى 

الوظائف  یلع أن معظم  الدراسة،  الكثیر من   تتطلب شهادات  األكاديميةنة  أن  اإلدارية تتطلب شهادات   الدكتوراة، كما  تخصص    فيا  یعل  الوظائف 

 . ن كحد أدنىیمع

س( شكلوا ما ین أن )نائب رئیح  في(،  %44.4نة من رؤساء األقسام، إذ شكلوا ما نسبته )یأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أفراد الع:  فيیاملسمى الوظ .4

 فيعة العمل  یة ملجتمع الدراسة، وكذلك مع طبفيیة والوظیعة الشخصی الجامعات ومع الطب  فية  التنظیمياكل  هيتناسب مع الی(، وهذا  %2.0نسبته )

 ن ورؤساء األقسام. فیث تحتاج إلى نسبة أكبر من املشر یح یم العال یمؤسسات التعل

 
ً
 رات الدراسةیة ملتغی ة النسبیل أبعاد الدراسة واألهمیمناقشة نتائج تحل  :ثانيا

 : ةیالجامعات الحكوم في مناقشة أبعاد االبتكار  .1

األهم أن  إلى  الدراسة  نتائج  النسبیأشارت  املتغیة  حیة ألبعاد  بشكل عام،  )االبتكار( جاءت متوسطة  املستقل  االبتكار  یر  جاء بعد    في  اإلنتاجيث 

بأعلى وسط   األولى  )  حــسابـي املرتبة  وبأهم3.74بلغ  نسبی(،  بعد  ی لیة مرتفعة،  یة  وبوسط  العمليفي  بتكار  اال ه  )  حسابيات،  وبأهم3.64بلغ  نسبـــی(،  ة  یة 

االبتكار  یلی متوســـــطة، و  )  حسابي ، بوسط  التسویقيه بعد  األخ  فية متوسطة، ویة نسبی(، وبأهم3.62بلغ  االبتكار  ی املرتبة  بمتوسط   املنظميرة جاء بعد 

)  حسابي وبأهم3.50بلغ  نسبی(  وهذا  یة  متوسطة،  الحكومیشیة  الجامعات  اهتمام  إلى  أهمیر  من  لالبتكار  ملا  االبتكار،  بأبعاد  والتقدم   فية  یة  التطور 

التقدم والتطور، والتوصل لكل ما هو جدیتعترض طر   التيومواجهة الصعوبات والعوائق   ر املخرجات،  ین العمل واألداء وكذلك تطو یتحس  فيد  یق هذا 

 . يعقالن ی ات، واستغالل املصادر املتوفرة بأسلوب مادأين املستمر للخدمات املقدمة والوصول للغیوالتحس ة،فيوالوصول لالحترا 

التحسیمكن تفسیكما   أو   التية القرارات  ین من نوعیر اهتمام الجامعات باالبتكار بشكل عام هو  تتخذ ملواجهة املشكالت على مستوى الجامعة 

 ة.  یمیم مخرجاتها التعلیر قیاتها، باإلضافة إلى تطو یعلى مستوى أقسامها وكل
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الجامعات إلى دعم أنشطة البحث   يسع  فيالجامعات    فية كأحد أبعاد االبتكار  ی ة نسبیعلى أكبر أهم  اإلنتاجيجة حصول بعد االبتكار  ینتوتفسر  

للیوالتطو  ابتكارات  ر  إلى  التعل   فيوصول  وتبنیمیالخدمات  لالبتكارات  ية،  الجداإلنتاجيها  واألفكار  بغیة  تطو ی دة  التعلیة  خدماتها  على یمیر  باالعتماد  ة 

 ثة.  یات الحدیالتقن

 من األهمیب  التي(، و 2019جة دراسة برهوم )یجة مع نتیوقد اتفقت هذه النت
ً
 في   التكنولوجية لالبتكار  یالنسب ة  ینت نتائجها وجود مستوى مرتفعا

 في  ي مستشفى أزاد فيق مرتفع ألبعاد االبتكار  ینت نتائجها وجود تطبیب التي( 2018خ )یجة دراسة الشیرة واملتوسطة، كما اتفقت مع نتیاملؤسسات الصغ

 ة.  یل العراقیمنطقة أرب

 ة: املنظمية یمناقشة أبعاد الفاعل  .2

األهم أن  النتائج  وبمتوسط    ةاملنظمية  یالفاعلة ألبعاد  یالنسبة  یأظهرت  بشكل عام،  )  حسابيجاءت متوسطة  التك3.59بلغ  جاء بعد  إذ  ف  ی(، 

ة ی ة نسبی(، وأهم3.45بلغ ) حسابي ، وبوسط  التنظیميه بعد التكامل یلیة مرتفعة، یة نسبی(، وبأهم3.87بلغ ) حسابياملرتبة األولى بأعلى وسط  في بیئيال

 ة متوسطة.  یة نسبی(، وبأهم3.44بلغ ) حسابيق األهداف، وبوسط یبعد تحقه یلیمتوسطة، و 

 لقدرة إدارة الجامعة يإل ي ؤدیة، وكل ما املنظمية  یة الفاعلی ة أهمیة األردنیجة إلى إدراك الجامعات الحكومیوتفسر هذه النت
ً
 في ها باعتبارها انعكاسا

التغ للتجدیالتعامل مع  واالستجابة  الفاعلد  یر  األداء لجمیة بفاعلاملنظمية  یالحاصل، وارتباط  العاملیة  ل ین وتفعیالجامعة والقدرة على تحس  فين  یع 

س املناسبة واملقبولة یأير واملقیأي، ووضع املعيوالجماع   ي ه األداء الفردیق وتوجیط وتنسیاألداء، واالهتمام بالجهود الهادفة من قبل الجامعات للتخط

 ه.یلكل للوصول إلسعى ا ی يكهدف أساس 

طة بها، فمنها تحصل على مدخالتها، یئة املحیأن الجامعات ال تعمل بمعزل عن الب فية یة نسبیعلى أعلى أهم بیئيف الیفسر حصول بعد التككما ي

والفاعليوإل تقدم مخرجاتها،  تعد مقاملنظمية  ی ها  تحقیة  وقدرتها على  الجامعات   ألداء 
ً
لها،  یاسا املخطط  األهداف  درجة ق  الدال على  املؤشر  أنها  كما 

 لتحقیئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة سعیتحتضنها الستثمار تلك الب  التيئة  ی ن الجامعة والبیة املتبادلة بیالتفاعل واالعتماد
ً
ق األهداف، ولذا فإن یا

الب نحو  تتوجه  الجامعات  الیتلك  التفكخارجيئة  عند  بتطو یة  التواصل  یر  على  وتعمل  خدماتها،  والجمعر  الشركات  والشخصیمع  االجتماعیات  ة یات 

 للحصول على الدعم. 

النت اتفقت هذه  نتیوقد  الفاعلیب  التي(،  2019ع )یجة دراسة جذیجة مع  نتائجها وجود مستوى متوسط من  اك  یشركة برود  فية  التنظیمية  ینت 

ومجل یالجزائر  العواودة  دراسة  مع  كذلك  اتفقت  كما  الفاعلنت  یب  التي(،  2017)  ية،  من   
ً
مرتفعا مستوى  وجود  الشركات   فية  التنظیمية  ینتائجها 

 ة.  یة األردنیماو یة الكیالصناع

( والعضايلة  الهاشمي  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  الفاعلیة  2017كما  مستوى  أن  نتائجها  بينت  التي  املستشفيات التنظیمي(  في  ة 

(، التي أفرزت نتنائجها درجة متوسطة كل من  2017العسكریة العاملة في منطقة الریاض كانت بدرجة متوسطة، وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة قداح )

 ة. التنظیميوالفاعلیة  اإلداري عملیات االتصال 

   :ةالتنظیمي مناقشة نتائج فقرات املناعة  .3

(،  3.72بلغ )  حسابي ة( جاءت مرتفعة بشكل عام وبمتوسط  التنظیمي)املناعة    املعدلر  یة لفقرات املتغیة النسبیألهمر نتائج الدراسة إلى أن ا یتش

الع أفراد  معظم  اتفق  عملیإذ  تشجع  الجامعة  إدارة  أن  على  الجماع ینة  التعلم  العاملیب  ية  تستفين  ین  وأنها  السابقة  فيها،  األحداث  من  مواجهة    فيد 

 ها. فين ین العاملیة بیخ ثقافة الرقابة الذاتیاملحتملة، باإلضافة إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى ترسدات یالتهد

النت املناعة    فيجة  یوتفسر هذه  األساسالتنظیميأن  والوظائف  املكونات  تعبر عن مجموعة من  بشكل عام  للجامعات  الجامعات یة  تلك  داخل  ة 

 اإلداري ان  یة الكأيكلها، والعمل على حمهي ة الجامعة و یقد تتعرض لها بن  التية  بیئي ة والالتنظیمينها لبناء وسائل وطرق ملحاربة األخطار  یما بفيتتكامل  

 ة. خارجيها من كافة العوامل والعناصر الفي

النت ة من آثار األخطاء  التنظیمياكلها  هية الجامعات و ياوق  فية ملا لها من فوائد تتمثل  التنظیمياهتمام الجامعات باملناعة    فيجة  یكما تفسر هذه 

تعز الداخلي خالل  من  وذلك  جدیة،  لحلول  والتطلع  املرونة  آلیز  وإنشاء  بالبیدة،  للتنبؤ  الیات  تهدخارجيئة  ومواجهة  وتو یة  داخل فیداتها،  التوازن  ر 

املتسرعة   القرارات  ومنع  املع  التيالجامعات  مع  تتعارض  تحالداخلي ر  یياقد  إلى  باإلضافة  الجامعات،  لتلك  العاملفیة  من  املطلوب  السلوك   فين  یز 

 .ةیة القانونیاب املسؤولیغ  فيالجامعات حتى 

النت هذه  اتفقت  نتیوقد  مع  عبودیجة  دراسة  التجد  التي،  (2019)  ي جة  من  متوسط  مستوى  وجود  نتائجها  ومستوى    االستراتیجيد  یأظهرت 

 ة. التنظیميمتوسط من املناعة 

 
ً
 ات الدراسة یل فرضینتائج تحل  :ثالثا

 :  يات الدراسة على النحو اآلتیل واختبار فرضیتلخـص نتائج تحـلـ
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 ة األولى:  ینتائج الفرض .1

بالفرض املتعلقة  النتائج  الرئیأظهرت  إحصائسة  یة  داللة  ذو   
ً
أثرا هناك  أن  لجمیاألولى  االبتكار  یة  أبعاد  الجامعات   في  ة املنظمية  یالفاعل  فيع 

ر إلى یشی(، وهذا  0.05ة أقل من )یع األبعاد، ومستوى الداللة اإلحصائیم االنحدار لجمی( وارتفاع ق0.69د )یث بلغ معامل التحدیة، حیة األردنیالحكوم

الحكوم ، وأن املنظميات واالبتكار  العملي  فيواالبتكار    التسویقيواالبتكار    اإلنتاجياالبتكار    فيق االبتكار بأبعاده املتمثلة  یإلى تطبة تسعى  یأن الجامعات 

 على الفاعلأيؤثر یق االبتكار یتطب
ً
 د منها. یز فیة املنظمية یجابا

النتوتعزى   أن تطبیهذه  إلى  إدارة  یجة  االبتكار من قبل  أبعاد  الفاعلیالجامعة تعمل على ز ق  االبتكار  املنظمية  یادة  أن  إذ  أبعاد    اإلنتاجية،  كأحد 

التحسیإخراج منتوجات علم  فيسهم  یالجامعات    فياالبتكار   إدخال  التعلی نات والتطو یة مطورة من خالل  املنتجات  الجامعة   التية  یمیرات على  تقدمها 

 ة. املنظمية یإلى الرفع من الفاعل ي ؤدیة وسوق العمل ما ی تتوافق مع الحاجات املجتمع

النوعهدف  یات  العملي  فيكما أن االبتكار   ة أو  یمیر على ما تقدمه الجامعات من منتجات تعلیث، أو التطو یحد  تعليمي  جأو إخراج منت  ة،یإلى رفع 

ة والرفع من جودة فية أو اإلشرا اإلدارية  العملين من  یف والتحسیل من املصار یاستغالل املوارد املختلفة بالشكل األمثل والتقلة، وذلك من خالل  یعلم

 ة. التنظیمي ة یاملحصلة إلى الرفع من الفاعل في یؤدي األعمال ما 

االبتكار   إلى تسو   يفهو سع  التسویقيأما  الجامعات  الجامعات  یإدارة  املحل  فيق  املجتمعیوز   یاملجتمع  املجتمع واملؤسسات  أفراد  ة یادة درجة ثقة 

التعل وبمخرجاتها  بها  األعمال  تنافسیمیومنظمات   
ً
الجامعات موقعا تمنح  الثقة  وهذه  ذهنیة،  أفضل، وصورة   

ً
تقدمه من مخرجات  یجابيإ ة  یا ما  ة عن 

 ها.  فية املنظمية یادة الفاعلیز  فيسهم یة، مما یمیتعل

املنظمیما  فيو  باالبتكار  الجامع  ي الذ  يتعلق  تطبتسعى  إلى  خالله  من  تنظی ات  طرق  جدیق  كالتجدیمة  للمؤسسة  العملياملمارسات    فيد  یدة  ة 

والتنظیمیالتعل مما  الداخليوالعالقات    الداخليم  یة،  تحسیة،  من  الجامعات  تخ ی مكن  خالل  من  أدائها  التكالفين  تحسةاإلداريف  یض  الرضا ی،  ن 

 ة. املنظمية یادة الفاعلیز  وبالتالي، فيیالوظ

نتوقد   الحرش وبروجلیاتفقت مع  بیأظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائ  التي(،  2019)  يجة دراسة بن  االبتكار كمتغیة  ر مستقل من جهة  ین 

 نة. یة قسنطيوأل  فياحة والسفر یوكاالت الس في ر تابع من جهة أخرى ی ة كمتغیوالتنافس

نت اتفقت  الحالجة  یكما  نتیالدراسة  مع  كذلك  الشیة  دراسة  )یجة  قو یب  التي(  2018خ  عالقة  وجود  نتائجها  بینت  املراجعیة  االبتكار ورضا  ن  ین 

أزد العراق ی أرب  في  أي ملستشفى  نتیل  أثر  یب  التي(  Patrícia and  Ivete, 2018جة دراسة )یة، واتفقت كذلك مع  له  االبتكار  أن  نتائجها  ودال    يجابيإ نت 

 على أداء منظمات األعمال یإحصائ
ً
 ل وفرنسا. یالبراز  فيا

 ة:  یة الثانینتائج الفرض .2

 في ة  املنظمية  ی الفاعل  فين أثر االبتكار  یتحس  فية  التنظیمي( للمناعة  α≤ 0.05ة عند املستوى )یأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائ

ة( التنظیمير املعدل )املناعة  یأن املتغ  يعنی(، مما R2=0.142ة للنموذج بلغت )یر یمة القوة التفسیق  فير  یث أن التغیة، حیة األردنیالجامعات الحكوم

املتغیادة وتوضیز   في(  %14.2فسر ما مقدراه )ی أثر  املستقل )االبتكار(  یح  التابع )الفاعلیاملتغ  فير  لاملنظمية  ی ر  التبیرفع قیة(،  النموذج  یتفس  فين  يامة  ر 

 (.  0.823( إلى )0.690من )  الكلي

النت تحسیوتفسر هذه  وز یجة من  وتوضین  تطبیادة  إلى  األثر  للمناعة  یح  الجامعات  ز التنظیميق  إلى  أدى  بشكل فعال، مما  وتحسیة  أبعاد  یادة  ن 

فتطباملنظمية  یالفاعل  فياالبتكار   املناعة  یة،  تحدیالجامعات    فية  التنظیميق  على  والتهدیعمل  املخاطر  و   التيدات  ید  الجامعات  بالدفاع  یتواجه  قوم 

الذ  املناعي األمر  واملهددات،  األخطار  تلك  قی  ی ضد  ورؤ ی حافظ على  الجامعات  و یم  استمرار یدیتها  وهذا    فيتها  یم  املطلوب،  األداء   فيؤثر  یالحفاظ على 

 ة.  التنظیمية  ین الفاعلیادة وتحسیإلى ز  ي ؤدیق االبتكار بمختلف أبعاده مما یة تطبیعمل

   :اتیالتوص

 : يأتیما  فيه الدراسة، تتمثل یات بناء على ما توصلت إلیبطرح مجموعة من التوص قام الباحثان
الحكوم .1 الجامعات  استمرار ی محافظة  أبعاده  ی ة على  بمختلف  باالبتكار  االهتمام  تدنة  أو  تراجع  تضمن عدم  أدوات  االهتمام   يواستخدام  مستوى 

كتشج العاملیباالبتكار،  والتوعیع  االبتكار  على  بأهمین  املستمرة  وتقدیة  املالیته،  الدعم  والتطو   يم  البحث  ابتكارات  یألنشطة  إلى  للوصول   فير 

 ة.  یمیالخدمات التعل

 ة.  یاألفكار االبتكار  يها من خالل تبنفين یرات العامل دعم مهایة وبما یالجامعات الحكوم  فيئة العمل یئة بهيت .2

 إلى كفاءة األداء.   یؤدي ها، وبما فين یر مهارات العاملیة مختلفة بهدف تطو یبیوطرح دورات تدر  ىعقد ورش العمل وجلسات العصف الذهن .3

تنیة االهتمام بتحدیاستمرار  .4 العمل  فيد وقت  املطلوبة بدقة، وإدارة وقت  األهداف  التخطذ  بأكبر قدر ممكن، وكذلك  ط یومحاولة االستفادة منه 

 ة.  املنظمية یذها، والوصول إلى مستوى مرتفع من الفاعلفية تنیذها قبل البدء بها، لضمان فاعلفيلألعمال املطلوب تن
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ها، بهدف الحفاظ على مستوى مرتفع  یتجر  التيرات یها، ومتابعة نتائج التغفين ین العاملیة بیخ ثقافة الرقابة الذاتیة بترسیاستمرار الجامعات الحكوم .5

 ة.  التنظیميمن املناعة 

 ة. التنظیميخ املناعة یة، وترسیالجامعات الحكوم فية املنظمية یادة الفاعلیة تهتم بز یإجراء دراسات علم .6
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Abstract: The study aimed to identify the impact of innovation on organizational effectiveness: the 
moderate role of organizational Immunity in Jordanian public universities، and in order to achieve the 

goal of the study، the researcher adopted the descriptive analytical approach، where she selected a 

proportional stratified random sample of (302) workers in public universities from vice presidents ، 

deans and their deputies As well as heads of departments، directors of scientific centers and their 

assistants. A questionnaire was developed as a study tool and distributed to the sample. 
The study found a set of results، the most important of which are the presence of a medium level of 

relative importance of innovation and organizational effectiveness، the presence of a high level of 

organizational immunity in Jordanian public universities، the presence of a statistically significant effect 

of innovation on the organizational activity in Jordanian public universities، as well as the presence of a 

statistically significant effect of immunity Organizational Effectiveness in Improving the Impact of 
Innovation on Organizational Effectiveness in Jordanian Public Universities. 
The study recommended a set of recommendations، the most important of which are: Public universities 

maintain continued interest in innovation in its various dimensions and use tools to ensure that the level 
of interest in innovation does not decline or decrease ، such as encouraging workers to innovate and 

continuously awareness of its importance، and providing financial support for research and development 

activities to reach innovations in educational services، as well as Conducting scientific studies concerned 

with increasing the regulatory effectiveness in public universities، and strengthening organizational 

immunity. 

Keywords: Innovation; Organizational Effectiveness; Organizational Immunity; Jordanian Public 
Universities. 
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