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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمیة :الدور املعدل للمناعة التنظیمیة في الجامعات الحكومیة األردنیة،
ولتحقیق هدف الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي التحلیلي ،حیث قامت باختیار عینة عشوائیة طبقیة متناسبة بواقع ( )302من العاملین في
الجامعات الحكومیة من نواب الرئیس والعمداء ونوابهم ،وكذلك رؤساء األقسام ومدیری املراكز العلمیة ومساعدیهم ،وتم تطویر استبانة
كأداة للدراسة وزعت على العینة.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود مستوى متوسط من األهمیة النسبیة لالبتكار والفاعلیة املنظمیة ،ووجود
مستوى مرتفع من املناعة التنظیمیة في الجامعات الحكومیة األردني ،ووجود أثر ذو داللة إحصائیة لالبتكار في الفاعلیة املنظمیة في الجامعات
الحكومیة األردنیة ،وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائیة للمناعة التنظیمیة في تحسین أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمیة في الجامعات الحكومیة
األردنیة.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات من أهمها :محافظة الجامعات الحكومیة على استمراریة االهتمام باالبتكار بمختلف أبعاده
واستخدام أدوات تضمن عدم تراجع أو تدني مستوى االهتمام باالبتكار ،كتشجیع العاملین على االبتكار والتوعیة املستمرة بأهمیته ،وتقدیم
الدعم املالي ألنشطة البحث والتطویر للوصول إلى ابتكارات في الخدمات التعلیمیة ،وكذلك إجراء دراسات علمیة تهتم بزیادة الفاعلیة
املنظمیة في الجامعات الحكومیة ،وترسیخ املناعة التنظیمیة.
الكلمات املفتاحیة :ابتكار؛ فاعلیة منظمیة؛ مناعة تنظیمیة؛ الجامعات الحكومیة األردنیة.

املقدمة:
تسعى منظمات األعمال لتحقیق الفاعلیة املنظمية ،من خالل العديد من األساليب واالستراتيجيات ،وفي مقدمتها البحث والتطویر واالبتكار،
ً
لتحقق الكفاءة والفاعلية في أعمالها ولتحافظ على كیانها واستمراریتها ،إذ یعد تحقیق الفاعلیة املنظمية في أي منظمة حاجة أساسیة خصوصا في ظل
الظروف التي یشهدها العالم الیوم ،والذي یفرض على املنظمات اتباع أسلوب إداري حدیث ومناسب یساعدها على تخطي الصعاب التي تعترض
طریقها ،بل تجبرها على إحداث تغییر وتطویر في العمل؛ لتحافظ على البقاء واالستمرار ،كون البیئة املحیطة تتصف بالتغیر السریع والتحول والتطور
املستمر في التكنولوجيا والعمليات واالستراتیجيات )(Fenfen, Nanping & Kevin, 2017
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وتعبر الفاعلیة املنظمية عن استغالل املنظمة للفرص املتاحة في إطار التخطیط االستراتیجي الفعال ،وااللتزام إلدراك رؤیة مشتركة یسودها
وضوح الهدف ،وكفأية املصادر والحرص على األداء فال یمكن للجامعات أن تحقق أهدافها إذا كانت أوضاعها غیر مستقرة وبرامجها وخریجوها غیر
قادرین على تلبیة احتیاجات سوق العمل ،أو كانت أهداف املؤسسة الجامعیة غیر محددة املعالم (.)Jonathan, 2017
وبسبب التغییرات املتسارعة في عالم الیوم في جمیع املجاالت والعوملة والتطور التكنولوجي وجب على منظمات األعمال البحث عن كل ما هو جدید
سواء في اإلنتاج أو الخدمات أو التسویق أو حتى التنظیم ،وهنا كان ال بد للمنظمات الحكومیة أن تكون منظمات مبتكرة وإال فإنها سوف تنتهي وتخرج
من هذه املنافسة وستتقادم ألنها لم تتقدم ،عندما تكون الحكومات مبتكرة فإن بیئة الدولة تكون كلها مبتكرة ،وعندما تشجع البیئة على اإلبداع
ً
واالبتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جدیدة ،وتنمو مواهبهم ،ویصبح تحقیق أحالمهم وطموحاتهم ممكنا ،وهذا أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع
شعوبها على االبتكار(.)Volberda & Heij,2013
یؤدي التقدم التقني واالبتكار وجودة العوامل البشریة والهيكلیة والعالئقیة التي تتأثر بدورها بشدة باالستثمار في املعرفة والتعلی م والبحث
والتطویر إلى تحسین األداء التنظیمي ملنظمات األعمال ،خاصة في ظل التغیرات املتسارعة الناتجة عن العوملة سواء في السیاق االجتماعي والتكنولوجي
والسیاس ي واالقتصادي (.(Patrícia & Ivete,2018
إن النظام املناعي في جسم االنسان یكمن وظیفته في مواجهة الفیروسات الضارة واملواد الغریبة فيحافظ على الكیان البدني ویجنبه قدر
املستطاع اآلفات التي تنهك الفرد وقد تؤدي إلى إنهاء حیاته ،لذلك تحاول املنظمات بناء جهاز مناعي تنظیمي قوي قادر على التصدي لألخطار واملهددات
الداخلية والخارجية لتكن قادرة على تثبیت االستقرار والتوازن باملنظمة (الساعدي.)2017 ،
وتهتم املؤسسات التعليمية بشكل عام والجامعات بشكل خاص -شأنها شأن منظمات األعمال -بتحقيق الفاعلية املنظمية لتحقيق أهدافها
وغاياتها ،متبعة في ذلك العديد من املمارسات واألساليب اإلدارية واالستراتيجيات املختلفة ،ويأتي االبتكار في مقدمة تلك األساليب واالستراتيجيات ،إذ
يعد االبتكار بأبعاده املختلفة من صميم العمل التعليمي (فهمي.)2020 ،
وبناء على ما سبق تأتي هذه الدراسة للتعرف على أثر االبتكار في الفاعلية املنظمية في الجامعات الحكومية األردنية ،الدور املعدل للمناعة
التنظيمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
نظرا ألهمية الفاعلية املنظمية في الجامعات كان ال بد من اتباع األساليب واملمارسات واالستراتيجيات الكفيلة بتحقیق الفاعلیة املنظمية في
الجامعات الحكومیة األردنیة ،ومن ذلك عملية االبتكار ،ونتیجة لوجود قصور في هذا الجانب وتركیز الدراسات السابقة على قطاع األعمال فقد ارتأى
الباحثان البحث في تطبیق الجامعات الحكومیة األردنیة ودعمها لعملیات االبتكار من أجل الوصول إلى الفاعلیة املنظمية ،ومدى إمكانیة تطبیقها لنظام
املناعة التنظیمية في التحسین من الفاعلیة املنظمية .وبما أن الجامعات الحكومیة األردنیة تمر بفترة تحول فرضتها التغیرات املعاصرة ،حیث ظهر ذلك
ً
من خالل النمو الكمي امللحوظ واإلقبال الكبیر من قبل الطلبة إضافة إلى تعدد التخصصات املطروحة ،فإن هناك حاجة ملحة إلى االبتكار ودعمه كونه
ً ً
عامال مهما في دعم قوة أي مؤسسة ،بعدما أصبحت اإلدارة التقلیدیة في الجامعات الحكومیة األردنیة غیر قادرة على تحقیق التمیز املطلوب.
ً
استنادا إلى ما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئیس التالي :ما أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمية من خالل املناعة التنظیمية
كمتغیر معدل في الجامعات الحكومیة االردنیة؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة اآلتية:
 .1ما األهمیة النسبیة لالبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة؟
 .2ما األهمية النسبية للفاعلية املنظمية بأبعادها (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة؟
 .3ما األهمية النسبية للمناعة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية؟
 .4ما أثر االبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية بأبعادها مجتمعة
(تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي-التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة؟
 .5ما أثر املناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة
املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة؟
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أهمیة الدراسة:
تكمن أهمیة الدراسة في ناحیتین وكما یلي:
الناحیة النظریة:
• تأتي أهمية الدراسة النظرية في محاولتها التعرف على أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمية ،ودور املناعة التنظیمية في تحسین هذا األثر في الجامعات
الحكومية األردنية ،في الوقت الذي تظهر فيه حاجة الجامعات كمؤسسات تعليمية إلى االبتكار للقیام بدورها التنافس ي على املستوى الوطني
والعاملي ،وما یرافقها من آثار أيجابیة.
• كما تبرز أهمية الدراسة النظرية في تناول موضوعات هامة في الفكر اإلداري الحديث ،واملتمثلة بمتغیرات الدراسة التي تتضمن االبتكار واملناعة
ً
التنظیمية والفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومية ،استنادا للدور املهم الذي تؤدیه هذه املتغیرات واملوضوعات كواجهة للمعلومات املعرفية
التي تحتاجها الجامعات ،في سبيل رفع كفاءتها وفعالیتها.
الناحیة العملية:
ّ
• تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي تتناول متغیرات ذات أهمیة في املجال اإلداري ،وخاصة في املؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات
الحكومية ،االبتكار (كمتغیر مستقل) والفاعلیة املنظمية (كمتغیر تابع) ،واملناعة التنظیمية (كمتغیر معدل).
• تسهم نتائج هذه الدراسات في توضيح األهمية الكبیرة لتطبيق االبتكار في الجامعات الحكومية وأثر ذلك التطبيق في الفاعلية املنظمية ،مما يرشد
صناع القرار في تلك الجامعات لالهتمام أكثر بموضوع االبتكار.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمية والدور املعدل للمناعة التنظیمية في تحسین ذلك األثر ،وذلك من خالل تحقيق
اآلتي:
 .1بیان األهمیة النسبیة لالبتكار في الجامعات الحكومیة األردنیة.
 .2بيان األهمية النسبية للفاعلية املنظمية في الجامعات الحكومیة األردنیة.
 .3بيان األهمية النسبية للمناعة التنظيمية في الجامعات الحكومیة األردنیة.
 .4التعرف على أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومیة األردنیة.
ً
 .5توضیح فيما إذا كان هناك أثرا للمناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومیة األردنیة.
فرضیات الدراسة:
الفرضیة األولى  :H01ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لالبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار
التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة
األردنیة.
الفرضیة الثانیة  :H02ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للمناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار بأبعاده (االبتكار
اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -
التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة.
أنموذج الدراسة:
یمكن تمثیل العالقات االفتراضیة في هذه الدراسة من خالل الشكل التالي:
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المتغير المستقل

المتغير التابع

Independent Variable

Dependent Variable

االبتكار

الفاعلية المنظمية

االبتكار اإلنتاجي

H

ابتكار العمليات

H01-

االبتكار التسويقي

H0

االبتكار المنظمي

H0

تحقيق األهداف

H0

التكامل التنظيمي

التكيف التنظيمي

H0

Moderating
Variable
المتغير المعدل
المناعة التنظيمية

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

حدود الدراسة:
الحدود املوضوعیة :تقتصر هذه الدراسة على معرفة أثر االبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي)
في الفاعلیة املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظيمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة ،املناعة التنظيمية
كمتغیر معدل.
الحدود الزمنیة :تمثلت باملدة الزمنیة إلنجاز الدراسة وهي العام الدراس ي .2020/2019
الحدود البشریة :تم إجراء الدراسة على (نواب الرئیس ،العمداء ونوابهم ومساعدیهم ،رؤساء األقسام ،مدیرو املراكز العلمية ومساعدیهم) في الجامعات
الحكومیة األردنیة.
الحدود املكانیة :تم إجراء الدراسة على الجامعات الحكومیة األردنیة.

اإلطار النظري:
االبتكار :Innovation
االبتكار مصﻁلﺢ كغی ره من املصﻁلحات العديدة في عالم االقتصاد الذي اختلف العديد من الكتاب والباحثین االقتصاديین في ضبﻁ تعريف
موحد له ،خاصة وأن مصﻁلﺢ االبتكار يتداخل ويتقارب مع العديد من املصﻁلحات األخرى كاإلبداع واالختراع والتﻁوير والتحسین (برهوم.)2019،
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وعرف االبتكار على أنه النتیجة الناجمة عن عملیة تغییریة تبدأ بإنتاج فكرة واستعمال وسیلة أو أداة أو طریقة جدیدة تتعدى بالفكرة إلى
التطبیق العملي،عن طریق تسویق هته الفكرة املبتكرة في املؤسسة وترویجها إلى املحیط الخارجي (برهوم.)2019 ،
وحدد السید ( )2016معنى االبتكار بأنه بروز مخرج إنتاجی حدیث كمحصلة عن التعامل ما بین الشخص وتجاربه املتراكمة ،یدلل هذا املعنى أن
االبتكار یمثل آلیة تعامل أصلها الشخص والتجارب السابقة ،أي استغالل التجارب املتراكمة لدى الشخص والتي تبرز بنمط مفاهي م حدیثة.
ً
یعرف االلوس ى ( )2012االبتكار بأنه اختراع أو خلق ش ىء جدید لم یتم التطرق إلیه سابقا ،وظهور أسلوب جدید ینم عن قدرات كبیرة یعتمد على
التجدید والتطویر والفكر املستنیر ،ویرى كل من) (He, Deng, Zangh & Antomny, 2017االبتكار بأنه :طریقة توفیر الطروحات ملواجهة الصعوبات
ً
والعوائق التي تعترض تقدمنا وهو یحدد بأنه أي نتاج أو مخرج جدید أو إنتهاج إلسلوب معین یختلف عن األنساق املتوفرة حالیا ،إفراز نماذج فكریة
ناتجة عن اإلختالف في الطروحات الفكریة ووضع االأللیات والعمليات املنظمة لتحویل هذه املمارسات إلى إبتكارات .
ویرى كل من مارك ودیفيد ( )2014أن االبتكار هو عبارة عن جمع املعلومات املكتسبة الحدیثة من مخرجات وإجراءات وخدمات وجعلها موضع
التطبیق ،ویعد هذا املعنى بالغ األهمی ة لتطرقه لفكرة اإلبتكار من الناحیة العلمية ،كما أشار )(Birkinshaw, Hamet & Mol, 2019إلى أن مفهوم
االبتكار یشمل فعالیات أو مفاهي م حدیثة یتم تطبیقها في املنظمات على اختالف أنواعها ،باإلضافة إلى أفراد یخترعون ویبتكرون.
وقد أشارت بن عیس ى ( )2016إلى أن االبتكار یتضمن أربعة أنواع ،هي (:ابتكار املنتج ،واالبتكار التسویقي ،وابتكار العملية ،واالبتكار املؤسس ي)،
كما صنفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة االبتكار إلى قسمین هما االبتكار التقني ویشمل االبتكار اإلنتاجي أو الخدمي وابتكار العمليات الجاریة،
واالبتكار غیر التقني ویشمل االبتكار التسویقي واالبتكار املنظمي ،في أربعة أبعاد تتضمن االبتكار اإلنتاجي أو الخدمي ،واالبتكار في العمليات الجاریة،
واالبتكار التنظیمي (تقریر منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.)2017 ،
یمكن استعراض أبعاد االبتكار في هذه الدراسة بما يأتي:
 .1االبتكاراإلنتاجي
ویعني تقدیم منتج أو خدمة جدیدة أو تحسین كبیر في خصائص املنتج أو الخدمة أو تحسین الغرض من استخدامه ،ویتضمن هذا إدخال
تحسینات كبیرة إما في املواصفات التقنیة والفنیة أو املواد الداخلة في تصنیع املنتج كالبرامج املتكاملة أو أي خصائص وظیفية أخرى( .الالمي ومحمد،
)2009
ً
ویكون االبتكار اإلنتاجي أما بشكل منتج جدید أو خدمة جدیدة أو مواصفات جدیدة ،واملنتجات الجدیدة هي سلع وخدمات تكون مختلفة جوهریا
عن تلك املوجودة من قبل أي عملیة أيجاد أفكار وتقدیم منتجات جدیدة تختلف عن املنتجات القدیمة وقد یكون االبتكار في تحسین املنتوج الحالي أو
القدیم من خالل إدخال تحسینات علیه أو زیادة أدائه بشكل كبیر ،حیث یتم تحسینه من خالل إحداث تغیرات في العناصر املكونة له ألنه ال یمكن ألي
منتوج أن یستمر في السوق ملدة طویلة دون التغییر أو التحسین نتیجة تغییر في حاجات ورغبات الزبائن ألن كل مؤسسة ال تطور أو تحسن منتجاتها
ستواجه خطر الفشل واالنهيار مقارنة باملؤسسات األخرى املوجودة في السوق( .لشهب ،بوریش وهتهات)2017 ،
ويرى الباحثان أن االبتكار اإلنتاجي في الجامعات الحكومية ما هو إال إنعكاس لقدرة تلك الجامعات على تقديم منتجات تربوية وبرامج تعليمية
ً
وعلمية متطورة ومواكبة للتطورات الحديثة ،ومتماشية مع البيئة املحيط وحاجة املجتمع ،اعتمادا على االستغالل األمثل للموارد املالية والبشرية
املتاحة لها.
 .2االبتكار في العمليات
تعرف العمليات بأنها سلسلة من املهام أو النشاطات التي تنجز من قبل مجموعة متكاملة من األفراد واملعدات واألدوات ،أي تعمل على تحویل
املدخالت إلى مخرجات من خالل سلسلة اإلجراءات والنشاطات املنجزة في املؤسسة ،بحیث أن هذه النشاطات تولد قیمة للزبون ،إذ یبدأ ابتكار
العمليات باإلدراك الجید من هم زبائن العملية وما الذی یتوقعونه منها ،وتكون ابتكارات العملية في تصمی م عملیة إنتاجیة جدیدة ،أو تحسین عملیة
إنتاجیة قائمة( .إياد وحسن)2010 ،
وابتكار العمليات هو عمل إجراء بهدف رفع النوعیة ،أو إخراج منتوج حدیث ،أو مطور بطریقة واضحة ،أو إسلوب تسلیم حدیث ،أو مطور
بطریقة واضحة ،و یمكن أن یعنى باإلبتكارات العملية تقلیل مصاریف القسم اإلنتاجي والتسلیم ،أو رفع النوعیة ،أو إخراج منتوجات حدیثة ،أو مطورة
بطریقة واضحة)Kusiak, 2017( .
ومن وجهة نظر الباحثان فإن االبتكار في العمليات في الجامعات الحكومية ،يظهر عند قيام تلك الجامعات بإجراءات تهدف إلى رفع نوعية
ً
الخدمات واملنتجات التعليمية فيها ،وطريقة تقديمها للمستفيدين منها ،أو حتى ابتكار نوع جديد من تلك الخدمات واملنتجات التعليمية ،وذلك اعتمادا
على تحسین إجراءات العمل فيها ومستوى األداء وزيادة الطاقة اإلنتاجية.
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 .3االبتكارالتسویقي
ویعني تطبیق طرق جدیدة في التسویق وهذا ینطوي على إحداث تغییرات هامة في تصمیم املنتج أو تغلیفه ،مكان املنتج ،ترویج املنتج ،أو تسعیره،
ویهدف إلى تلبیة حاجات الزبائن بأفضل وجه ،فتح أسواق جدیدة ،أو تحدیث مواقع منتجات املؤسسة في السوق)Tiwari, 2008( .
كما عرف أمجدل ( )2015االبتكار التسویقي بأنه عمل أسلوب ترویج حدیث یضم تعدیالت أساسیة في رسم املنتوج أو تغطیته ،أو انتقاله ،أو
تسویقه ،أو وضع تسعیره له(وهذه العناصر الخمسة للمزیج الترویجي) ،ویسعى االبتكار التسویقي إلى اإلستجابة ملتطلبات املستهلك بشكل أفضل من
خالل إنشاء مؤسسات حدیثة لرفع مستوى االنتاجية واملبیعات.
ويرى الباحثان أن طبيعة الجامعات الحكومية غیر الهادف للربح بشكل عام ،وتركیزها في أهدافها وغاياتها إلى تنشئة أفراد املجتمع وتعليمهم ،مما
ينعكس بشكل عام على التنمية الوطنية ،يلزمها إلى توجيه االبتكار التسويقي فيها نحو إحداث تغيیرات هامة في تصميم املنتج التعليمي وتقديمه
للمستفيدين منه من أفراد املجتمع بطريقة عصرية ومتطورة تلبي حاجات املجتمع بأفضل وجه ممكن ،وتسهم في نهوضه وتطوره.
 .4االبتكاراملنظمي
یقصد باالبتكار التنظيمي تطبیق طرق تنظیمة جدیدة كالتجدید في املمارسات العملية للمؤسسة ،التنظیم الداخلي للمؤسسة ،العالقات
الداخلية ،وتكمن أهمیة االبتكار التنظیمي في أنه یمكن املؤسسة من تحسین أدائها من خالل تخفيض التكالیف اإلدارية ،تكالیف التحویل ،تحسین
الرضا الوظیفي ،الوصول إلى األصول غیر امللموسة( .بن عیس ى)2016 ،
وهو كذلك أسلوب منظمي حدیث في تطبیقات منظمات األعمال ،یتضمن ترتیب مقر العمل ،أو االرتباطات الخارجية ملنظات األعمال ،والغاية
األخیرة هي تحدیث عمل الشركة عبر تقلیل املصاریف املتعلقة باإلدارة أو مصاریف اإلجراءات اإلنتاجية ،أو تطویر أجواء العمل ،أو تقلیل مصروفات
املدخالت اإلنتاجية( .لوصادي وخلفاوي)2019 ،
ً ً
ویؤدي االبتكار املنظمي دورا مهما في تطویر عمل اإلجراءات داخل املنظمة عبر تحدیث طرق متعلقة باإلدارة تتیح تطویر اإلنتاج وتقلیل املصاریف،
فقیام املنظمات بإجراء تعدیالت في التصمیم املنظمي بما یعرف بمراجعة هندسة العمليات یقود إلى اختصار ترتیبات وظیفية متعددة وتغییر املناصب
والواجبات وإزالة الفعالیات غیر املهمة ،وهذا ما یعزز من سهولة توزیع املعلومات وتناقلها وهو ما یختصر الزمن وبالتالي یقلل املصاریف ،كما أن اتباع
املنظمة لطرق قیادیة وإدارية تؤمن باملساواة والعدل تسهم في زیادة قدرة العاملین والشعور بنوع مرتفع من االرتباﻁ مع املنظمة ،مما یعزز من إخالصهم
وإندفاعهم نحو اإلبتكار وهو ما یؤدي إلى تطویر نوعیة املنتوجات ویرفع اإلنتاج ویؤمن االستجابة السريعة ملتطلبات عمالء املنظمة( .بشیر)2017 ،
ويرى الباحثان أن االبتكار املنظمي في الجامعات الحكومية هو قدرة تلك الجامعات على التوصل ملفاهيم جديدة في العمل اإلداري تكون قابلة
للتحويل إلى سياسات وطرق تسهم في مجملها في تطوير أداء الجامعات الحكومية ،كاالهتمام بالهياكل التنظيمية املرنة التي تسهم في تطور وتحديث
العمل ،وتتوائم مع التغیرات في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية املحيطة بها ،باإلضافة إلى تصميم طرق العمل التي تؤدي إلى ابداع العاملین وتحفیزهم
نحو االبتكار.
الفاعلیة املنظمية : Organizational effectiveness
تنشد منظمات األعمال جمیعها البقاء والتطور في عالم األعمال ،الذي یتسم بالتغیر والتجدید ،األمر الذي دفع العدید من الباحثین إلى دراسة
ً
فاعلیة املنظمة وتحلیلها ،باعتباره انعكاسا لقدرة إدارة املنظمة في التعامل مع ذلك التغیر واالستجابة للتجدید الحاصل ،وقد قدم الباحثون في مجال
إدارة منظمات األعمال العدید من التصورات الفكریة التي تصف جوهر الفاعلیة املنظمية ،حیث وصفت بأنها النطاق الذي یمكن للمنظمة ككیان
اجتماعي من الحصول على املوارد الالزمة والوسائل املناسبة من أجل تحقیق أهدافها( .عبد العزیز)2016 ،
يشیر مصطلﺢ الفاعلیة إلى أداة من أدوات مراقبة اإلدارة في املنظمة وهذا من منطلق أن الفاعلیة هي معیار یعكس درجة تحقیق األهداف
املسطرة ،وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى أنه توجد إسهامات كثیرة مختلفة حاولت تحدید ماهية هذا املصطلﺢ ،وترتبط فاعلیة األداء لجمیع العاملین
باملنظمة بقدرتهم على تحسین وتفعیل إدارة األداء ،والتي تهتم بالجهود الهادفة من قبل املنظمات املختلفة للتخطیط وتنسیق وتوجیه األداء الفردي
والجماعي ،ووضع املعأيیر واملقأيیس املناسبة واملقبولة كهدف أساس ى یسعى الكل للوصول إلیه( .أبو حسین)2017 ،
ً
وتعد الفاعلیة املنظمية مقیاسا ألداء املنظمة وقدرتها على تحقیق األهداف املخطط لها ،كما أنها املؤشر الدال على درجة التفاعل واالعتمادیة
املتبادلة بین املنظمة والبیئة التي تحتضنها الستثمار تلك البیئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة سعیا لتحقیق أهداف املنظمة؛ إذ یشیر مفهوم الفاعلیة
املنظمية إلى درجة أداء املنظمة لوظائفها بما یحقق الرضا عنها( .قداح)2017 ،
وتعرف الفاعلیة على أنها" :القدرة على تحقیق النشاﻁ املرتقب ،والوصول إلى النتائج املرتقبة" (أبو حسین ،)2017 ،ومصطلﺢ الفاعلیة یتعلق
بدرجة بلوغ النتائج ،أي الفرق بین النتائج املحققة والنتائج املتوقعة ،وهي في الوقت نفسه ترتبط بدرجة تحقیق األهداف ،وعلیه یمكن القول أنه كلما
كانت النتائج املحققة (أي ما تم تحقیقه من أهداف) أقرب من النتائج املتوقعة كلما كانت املؤسسة أكثر فاعلیة( .الداوي.)2009 ،
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كما عرفها الرميدي ومحمد ( )2020بأنها" :إصدار أحكام على مدى قدرة املنظمة على تحقیق األهداف املنشودة أو النتائج املرغوبة التي قامت من
أجلها ،ومدى قدرتها على املحافظة على نظام فعال لألنشطة والعمليات الداخلية واإلجراءات الخاصة بأداء العمل املطلوب ،ومدى قدرتها على التكیف
واالستخدام األمثل لكافة الوسائل املتاحة في البیئة الداخلية والخارجية ،ومدى قدرتها على تحقیق الحد األدنى من اإلشباع لطموحات وتطلعات
الجماعات االستراتیجية التي ترتبط وتتعامل معها.
ً
ویرى دافت ( )Daft, 2010أن الفاعلیة املنظمية بكونها مفهوم واسع ،وتأخذ ضمنیا بعین االعتبار مدى تأثیر املتغیرات في كال املستویین اإلداري
والتنظیمي ،كما تقیم الفاعلیة املنظمية درجة تحقیق املنظمة ألهدافها املتعددة سواء كانت أهداف رسمیة أم تنفيذیة.
ومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحثان أن الفاعلية املنظمية تشیر إلى املستوى أو الدرجة التي تحقق بها املنظمة أهدافها واملتضمنة البقاء
والنمو واالستمرار والتكيف مع البيئة الداخلية والخارجية للعمل ،وتقدم منتجات أو خدمات تالقي رضاء العمالء ،من خالل االستغالل األمثل لكافة
املوارد واإلمكانات.
وللفاعلیة املنظمية العديد من األبعاد اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على ثالثة منها ،تتمثل في اآلتي:
 .1تحقیق األهداف
هي النتائج النهائیة للنشاﻁ املخطط ،والتي یصب إنجازها في صالﺢ تحقیق رسالة املؤسسة ( )Wheelen & Hunger, 2015هو أكثر املعايیر
املستخدمة لتقییم أداء املنظمات ،حیث یتم مقارنة النتائج أو املخرجات املتحققة مع األهداف أو النتائج السابقة ،وتحدید االنحرافات ومعالجتها( .آل
یاسین)2012 ،
ً
ً
ً
ویلعب الوقت والتكالیف دورا مهما في تحقیق األهداف إذ أن استخدام عناصر اإلنتاج وحده لیس كافيا إن لم یرتبط بتقلیل وقت االنتاج
والتكالیف الكلية لعملیة التحویل ،والتقلیل من حجم األخطاء التي تؤدی بدورها إلى هدر املزید من الوقت واملوارد وتؤدی إلى الخسارة املالیة وتقلیل
نسبة األرباح)Amah, 2012( .
ویرى ) Cantor, Gareth, Madline & Sands (2015أن مدخل األهداف واالعتماد على نظریة اإلدارة باألهداف یساعدان املنظمة على قیاس
درجة فاعلیتها وانجازها باالضافة إلى تحقیق عدد من املنافع ،إذ تسهل هذه املداخل على العاملین معرفة املتوقع منهم بالتحدید دون أن یكون هناك
تضارب أو حالة من الغموض ،وتشعرهم باملسؤولیة وااللتزام تجاه تحقیق األهداف التي شاركوا بوضعها.
ً
ً
ويرى الباحثان أن عملیة تحقیق األهداف تعد من أكثر املقايیس التقلیدیة املستخدمة لقیاس الفعالیة ومؤشرا مهما على نجاح الجامعات
الحكومية في وضع األهداف وفي صیاغة وتطویر االستراتیجيات التي تساعدها في أداء أعمالها على أكمل وجه ،وبالجودة املخطط لها .
 .2التكامل التنظیمي:
یعد التكامل أحد العوامل املهمة التي من شأنها أن تدعم أداء املنظمات بشكل عام ،واملنظمات الصناعیة بشكل خاص ،إذ تسود العالقات
االعتمادیة بین أجزاء املنظمة كنظام واحد متكامل یتكون من مجموعة من األجزاء املترابطة واملتكاملة ذات التأثیر املتبادل فإذا انحرف جزء منها عن
األداء الفعال املطلوب ،أثر على باقي األجزاء وعلى املنظمة ككل ،واذا لم تؤدي واحدة من العمليات وطرق تحویل املدخالت إلى املخرجات دورها دون قیمة
مضافة لن تكون املخرجات بالجودة املخطط لها)Jain & Jain, 2015( .
باإلضافة إلى أن التكامل یصل إلى مستوى مرتفع من املساهمة والترتیب وتقاسم املصادر املتوفرة وتناقل املعرفة العملية في حل املشكالت ،وینشأ
ً
جوا منظمي صالﺢ وسلیم في املؤسسة یتوافق والقناعة املهنیة ویقلل نسبة التغیب ومعدل التناقل والتقلب الوظیفي ،لیكون املحصلة كمیات وأرقام
تعطي إنطباع عن خفض النفقات وزيادة املخرجات اإلنتاجية والحصول على الفوائد (.)Robbins & Judge, 2013
ً
ً
ً
ویحقق التكامل درجة عالیة من التعاون والتنسیق ومشاركة املوارد املتاحة وتبادل الخبرات في حل املشكالت ،كما یوفر مناخا تنظیميا صحیا
داخل املنظمة یترافق والرضا الوظیفي ویخفض نسبة الغیاب ومعدل الدوران الوظیفي ،لیكون نتاج هذه التولیفة من اإليجابیات قیم رقمیة تعبر عن
تقلیل التكالیف وزیادة اإلنتاجية وتحقیق األرباح( .أبو حسین)2017 ،
ويرى الباحثان أن التكامل التنظيمي في الجامعات الحكومية يشیر إلى وجود درجة مرتفعة من التعاون من بین األفراد العاملین في تلك الجامعات
على مختلف مستوياتهم الوظيفية واإلدارية ،هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات واملعارف ،وينشأ جو أكاديمي سليم ،تتاكتف فيه الجهود للوصول إلى
األهداف والغايات املرجوة.
 .3التكیف التظیمي
هو من املعايیر الحدیثة التي تؤكد على قدرة املنظمة في التكیف ملتطلبات البیئة أثناء تحقی قها ألهدافها ،فهو مدخل مرتبط بمدخل العمليات
الداخلية وفي إطار التكیف املستمر ،ویقاس التكیف بالدرجة التي تمتلك فيها املنظمة املهارة والقدرة العالیة على مواجهة التغیرات في البیئتین الداخلية
والخارجية بكفاءة وفاعلیة)Oghojafor, Muo and Aduloju, 2012( .
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واملنظمة الفاعلة هي التي تتمكن من تغییر استراتیجیاتها وسیاساتها وبیئتها الداخلية بكل ما فيها من موارد وهيكل تنظیمي وحتى ثقافتها التنظیمية
لتتالءم مع ما یحدث حولها من ظروف خارجة عن سیطرتها ،لتحقق البقاء ،ومن ثم النمو واالزدهار ،مستثمرة في نقاﻁ قوتها القتناص الفرص وتجنب
التهدیدات املحتملة في البیئة الخارجية)Amah, 2012( .
ویقاس التكیف بالدرجة التي تمتلك فيها املنظمة املهارة والقدرة العالیة على مواجهة التغیرات في البیئتین الداخلية والخارجية بكفاءة
وفاعلیة( )Oghojafor et al. 2012واملنظمة الفاعلة هي التي تتمكن من تغییر استراتیجیاتها وسیاساتها وبیئتها الداخلية بكل ما فيها من موارد وهيكل
تنظیمي وحتى ثقافتها التنظیمية لتتالءم مع ما یحدث حولها من ظروف خارجة عن سیطرتها ،لتحقق البقاء ،ومن ثم النمو واالزدهار ،مستثمرة في نقاﻁ
قوتها القتناص الفرص وتجنب التهدیدات املحتملة في البیئة الخارجية (.)Amah, 2012
ويرى الباحثان أن التكیف التنظیمي في الجامعات الحكومية يشیر إلى قدرة تلك الجامعات على التحلیل البیئي للمتغیرات الحالیة وما یمكن أن یتم
ً
التنبؤ به مستقبال ،لتكون قادرة على التخطیط االستباقی ومواجهة األزمات وصنع القرارات العقالنیة بكفاءة وفاعلیة.
املناعة التنظیمية :Organizational immunity
تعرف املناعة التنظيمية بأنها جزء من الكیان التنظیمي ألي منظمة والهدف منها مواجهة أي تهدید خارجي أو مخاطر أو تغیر بیئي مفاجئ ربما
یستهدف الضرر للمنظمة فيكون رد فعل مباشر من النظام املناعي لها)simmons, 2013( .
ولعل أول من طرح مصطلﺢ "نظم مناعة الشركات" أو نظم املناعة التنظيمية في أدبیات إدارة األعمال ( )Degus, 1997حیث تناوله في إطار ضیق
ً
ناقش فيه ثقافة الشركات داعیا إلى ضرورة التعامل مع املنظمات على أنها كائن حي یستطیع التكیف والتفاعل مع البیئة والتغلب على تهدیداتها لتتمكن
من البقاء على قید الحیاة ،وقد عرفت املناعة التنظیمية بأنها قدرة املنظمات على صد الهجمات املستمرة من األفراد الذین لیس لهم والء كامل للشركة،
ویعمل النظام املناعي للمنظمة على تحصینها من املتسللین من الخارج واستبعادهم ومعالجة آثارهم( .الثابت)2020 ،
ویرى الطائي والجنابي ( )2016أن املناعة التنظیمية عبارة عن مجموعة من القوى التنظیمية التي یتم من خاللها قمع األنشطة الخارجية التي
ً
تهدد عمل املنظمة وذلك عبر خلق األنشطة املوجهة مثل املبادرات وهو أمر مشابه دینامیكیا لنظام املناعة في جسم اإلنسان.
وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية ،يرى الباحثان أنه يمكن وصف املناعة التنظيمية على أنها مجموعة من اإلجراءات والعمليات التنظيمية التي
تقوم بها تلك الجامعات حماية لها من التهديدات الخارجية التي قدد تتعرض لها ،حيث إن تلك اإلجراءات التي تقوم بها الجامعات تعمل كجهاز مناعي .
الدراسات السابقة:
تم استعراض عدة دراسات في البیئتین العربية واألجنبیة وذلك بهدف إثراء هذه الدراسة ،وتوضیح األبعاد التي سیتم تناولها ،ومقارنة نتائج هذه
الدراسات بنتائج الدراسة الحالیة.
ً
أوال :الدراسات في البیئة العربية:
• أجرى الرميدي ومحمد ( ،)2020دراسة هدفت إلى استكشاف أثر جودة الحياة الوظيفية على أداء العاملین ،وعلى الفاعلية التنظيمية في شركات
السياحة املصرية في ظل وجود االستغراق الوظيفي كمتغیر وسيط ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث
ُ
قام الباحثان بتصميم استمارة استقصاء وتوزيعها على عينة عشوائية من مديري شركات السياحة املصرية بالقاهرة وبواقع ( )471فردا ،توصلت
الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ومعنوي لجودة الحياة الوظيفية في شركات السياحة املصرية على كل من االستغراق الوظيفي وأداء العاملین
ً
ً
ً
والفاعلية التنظيمية ،وأن االستغراق الوظيفي يلعب دورا وسيطا جزئيا في تعزيز العالقة بین جودة الحياة وأداء العاملین.
• وأجرى الثابت ( ،)2020دراسة هدفت إلى بيان العالقة واألثر الذي يمكن أن يلعبه التشارك املعرفي في تعزيز املناعة التنظيمية املكتسبة
ً
ملنظمات األعمال ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،معتمدا على عينة عشوائية قوامها ( )68من العاملین في
شركة ديالي العامة في العراق ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :وجود عالقات ارتباﻁ وأثر بین التشارك املعرفي واملناعة
التنظيمية.
• وهدفت دراسة برهوم ( )2019إلى التعرف على دور االبتكار التكنولوجي في تحقیق املیزة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة واملتوسطة ،شملت
الدراسة ( )69مؤسسة صغیرة ومتوسطة موزعة على  18والية تنشط في قطاعات متنوعة ،ولتحقیق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج
الوصفي التحلیلي ،وذلك بتصمیم استبانة وزعت على عینة قوامها ( )377من العاملین في تلك املؤسسات .توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي
لعملیات االبتكار التكنولوجي على قدرة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة على خلق مزايا تنافسیة ،وهذا األثر یختلف من مؤسسة إلى أخرى.
• أما دراسة جذیع ( )2019فقد هدفت إلى اختبار الدور الوسیط للرضا الوظیفي في العالقة بین القیادة التحویلیة والفعالیة التنظیمية بشركة
برودیاك -مطاحن الزهرة (الجزائر) .حیث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحلیليّ ،
وتم اختیار أسلوب املسﺢ الكلي للعاملین بشركة
برودیاك -مطاحن الزهرة وعددهم  70عامل مقسمین إلى مسیرین ،إداریین ،فنیین ،عمال مطحنة ،حراس وسائقینّ .
توصلت الدراسة إلى وجود
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ارتباﻁ طردي بین القیادة التحویلیة والفعالیة التنظیمي ة وهو دال على وجود متغیرات وسیطیة بینهما وهذا ما یؤكد وجود تأثیر غیر مباشر للقیادة
التحویلیة على الفعالیة التنظیمية ،وأن الرضا الوظیفي یتوسط العالقة بینهما ،كما كشفت الدراسة على وجود عالقة سلبیة بین الرضا الوظیفي
والفعالیة التنظیمية وذلك الفتقار الشركة إلى نظام للحوافز جید ّ
وفعال یرض ي العاملین ویرقى إلى طموحاتهم ،بحیث ال یـؤدي هذا النظام ال ُـم ّتبع
إلى إشباع حاجات ورغبات العمال سواء من الناحیة املادیة أو املعنوية.
• وحاءت دراسة بن الحرش وبروجلي ( )2019بهدف التعرف على دور اإلبتكار في رفع تنافسیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة دراسة حالة لوكاالت
السیاحة والسفر في وألية قسنطینة ،ولتحقیق هدف الدراسة اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحلیلي ،من خالل عینة شملت عدد من
مدیری الوكاالت املتواجدة بوألية قسنطینة والبالغ عددها  98وكالة .توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،منها :وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین
االبتكار كمتغیر مستقل من جهة والتنافسیة كمتغیر تابع من جهة أخرى ،حیث أن معامل متغیر االبتكار یأخذ اإلشارة املوجبة وهذا ما یفسر
العالقة الطردیة بین االبتكار والتنافسیة ،وقد بلغت مساهمة االبتكار نسبة  % 44.2من التغیرات الكلية في تنافسیة وكاالت السیاحة والسفر التي
تنشط بوالية قسنطینة.
• أما دراسة عبودي ( )2019فقد هدفت إلى الكشف عن دور أنشطة التجدید االستراتیجي املتمثلة في (األنشطة االستكشافية ،االنشطة
االستثمارية) في تعزیز املناعة التنظیمي ة عبر أبعادها األساسیة املتمثلة (املناعة التنظیمية الطبیعية ،املناعة التنظیمية املكتسبة) ،ولتحقيق
ً
هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،حیث تم التركیز على القیادات الجامعیة املكونة من ( )218فردا شملت عمداء الكليات
ومعاونيهم ورؤساء االقسام في الجامعة التقنية الشمالية وجامعة املوصل بالعراق .أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها وجود مستوى
متوسط من التجدید االستراتیجي ومستوى متوسط من املناعة التنظیمية ،ووجود تأثیر معنوي للتجدید االستراتیجي االستثماري في املناعة
التنظیمية الطبیعية واملكتسبة.
• وأجرى الشیخ ( )2018دراسة هدفت إلى إبراز املفاهيم النظریة املتصلة برضا املستفيدین واالبتكار ،وتوضیح أهمیة وعالقة االبتكار في جانب
الخدمات الصحیة برضا املستفيدین ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث املنهج التحليلي االرتباطي ،وقد تم تطبیق البحث من خالل
ً
اعتماد استمارة االستبانه وتوزیعها على عینة عشوائية من املستفيدین من مستشفى ازادی أربیل في العراق وبواقع ( )33مراجعا .أظهرت النتائج
ً
ً ً
وجود عالقة قویة بین املتغیرین وأن لالبتكارات دورا مهما وكبیرا في مجال الخدمات الصحیة.
• كما أجرى الهاشمي والعضايلة ( )2017دراسة هدفت التعرف على مستوى جودة الحیاة الوظیفية وتأثیرها على الفاعلیة التنظیمية في
املستشفيات العسكریة بالریاض في السعودیة ،من وجهة نظر العاملین فيها ،ولتحقیق هدف الدراسة فقد اعتمدت على املنهج الوصفي التحلیلي،
ً
واختیار عینه عشوائیة بواقع ( )450عامال في هذه املستشفيات ،أظهرت النتائج أن مستوى الفاعلیة التنظیمية في املستشفيات العسكریة
العاملة في منطقة الریاض كانت بدرجة متوسطة .كما أظهرت وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لجودة الحیاة الوظیفية على الفاعلیة التنظیمية.
• وجاءت دراسة العواودة ،ومجلي ( ،)2017بهدف التعرف على أثر املسﺢ البیئي االستراتیجي في الفاعلیة التنظیمية الكلية في الشركات الصناعیة
الكیماویة األردنیة؛ تكون مجتمع الدراسة من جمیع الشركات الصناعیة الكیماویة األردنیة ،وعددها( )16شركة ،وقد اعتمد الباحث على أسلوب
ً
املسﺢ (الحصر) الشامل لدراسة مجتمع الدراسة وتحلیله ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن هناك مستوى مرتفعا من الفاعلیة
ً
التنظیمية في الشركات الصناعیة الكیماویة األردنیة ،وأن متغیر تحلیل البیئة الخارجية كان األكثر تأثیرا على مؤشرات الفاعلیة التنظیمية تاله،
متغیر بیئة الصناعة وأخیرا متغیر البیئة الداخلية.
• وأجرى قداح ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على أثر عملیات االتصال اإلداري على الفاعلیة التنظیمية في مدیریات التربیة والتعلیم في
األردن ،وعالقة هذا األثر بمتغیر اإلقلیم الجغرافي ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عینة الدراسة من
( )63مدیر ورئیس قسم تم اختیارهم بطریقة عنقودیة عشوائیة .وقد أفرزت النتائج درجة متوسطة كل من عملیات االتصال اإلداري والفاعلیة
ً
ً
ً
ً
التنظیمية ،كما أظهرت فروقا دالة إحصائیا بین الوسط والجنوب لصالﺢ إقلیم الوسط في عملیات االتصال اإلداري ،وفروقا دالة إحصائیا
ً
لصالﺢ إقلیمي الوسط والشمال في مجال األهداف ،وفروقا بین الوسط والجنوب في مجاالت املوارد والرضا الوظیفي واإلنتاجية والفاعلیة ككل،
ً
ً
ووجود أثر إيجابي داال إحصائیا لعملیات االتصال اإلداري على الفاعلیة التنظیمية.
ً
ثانيا :الدراسات في البيئة األجنبیة:
• أجرى ) ،Babalola & Nwanzu (2020دراسة هدفت إلى التعرف على دور االستراتيجية التنظيمية والتوجيه الريادي لألعمال على الفعالية
التنظيمية .ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وبأسلوب البيانات املقطعية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ()194
ً
عامال يعملون في ( )22شركة في القطاع الخاص في والية دلتا النيجیرية ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج من أهمها :أن اإلستراتيجية التنظيمية والتوجه الريادي لهما عالقة تنبؤية إيجابية مع الفعالية التنظيمية؛ وأن هناك بعدين لالستراتيجية
التنظيمية وبعد واحد لريا دة األعمال لهما عالقة تنبؤية إيجابية كبیرة مع الفعالية التنظيمية.
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• كما أجرى ) Mohammadimehr (2020دراسة هدفت الستكشاف دور إدارة املعرفة في االبتكار التنظيمي بین أعضاء هيئة التدريس في جامعة
 ajaفي إيران ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس البالغ
عددهم ( )110عضو هيئة تدريس في الجامعة ،وكانت األداة املستخدمة هي األستبانة ،أظهرت النتائج أن إدارة املعرفة واالبتكار التنظيمي في
ً
الجامعة كان منخفضا.
• وهدفت دراسة( Graafland & Noorderhaven (2019إلى بیان املنافسة التكنولوجيه وحوافز االبتكار واملسؤولیة االجتماعیة للشركات
باالعتماد على دلیل كبار املدیرین في الشركات الكبیرة واملتوسطة االوروبیة ،اعتمد الباحثان املنهج التحليلي ،حیث تكون مجتمع الدراسة من 12
دولة أوروبیة ،تم اختيار عينة عشوائية منهم وبواقع ( )2579من العاملین في املستويات اإلدارية العليا والوسطى .أظهرت النتائج أن دافع االبتكار
یتوسط العالقة بین املنافسة التكنولوجية واملسؤولیة االجتماعیة وأن لالبتكار واملسؤولیة االجتماعیة أثر في تحسین املنافسة التكنولوجية بین
الشركات املبحوثة.
• كما أجرى ) Patrícia and Ivete (2018دراسة هدفت إلى تحدید املمارسات املختلفة املوجودة في بیئات االبتكار التي تنتمي إلى أنظمة االبتكار
الوطنیة ذات مستویات النضج املتمیزة :دراسة مقارنة بین فرنسا والبرازیل دراسة تطبیقیة على عدد من منظمات االعمال وعلى عدد من
الجامعات الحكومیة .ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج التحليل املقارن ،واستخدم الباحثین سبعة أبعاد :الحوكمة واالستراتیجية
والعالقات الخارجية والبیئة الخارجية والسیاق القانوني والبنیة التحتیة وآلیات التمویل ،أظهرت نتائج الدراسة أن جمیع املتغیرات املوجودة في
بیئات االبتكار لها أثر إيجابي على املنظمات املبحوثة.
• أما دراسة ) Sutanto(2017فقد هدفت إلى التعرف على تأثیر القدرة على التعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي على االبتكار التنظيمي للجامعات في
جاوة الشرقيه ،أندونيسيا ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأدة للدراسة ،تكون مجتمع الدراسة من
املحاضرين من جميع الجامعات في جاوة الشرقيه في اندونيسيا وبلغ عددهم ( )179من املحاضرين ،ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن
ً
االبتكار مهم جدا ألي منظمة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي ،والقدرة على التعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي لهما تأثیر كبیر على االبتكار
التنظيمي للجامعات في جاوه الشرقية في اندونيسيا.
• وجاءت دراسة( Zhang (2016بهدف التعرف على املواطنة التنظیمية لتحلیل العالقة بین إدارة املوارد البشریة والفعالیة التنظیمية واألداء
ً
التنظیمي ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الكمي ،حیث أجریت هذه الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ( )450فردا من
العاملین في مصانع البالستك في مدينة شنغهاي الصينية ،أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إلدارة املوارد البشریة على الفعالیة التنظیمية واألداء
التنظیمي.
م ااا زمی ااا الدراس ااة ع اان الدراس ااات الس ااابقة :تمی ــزت ه ــذه الدراس ــة ع ــن غیره ــا م ــن الدراس ــات الس ــابقة ف ــي أنه ــا س ــعت إل ــى دراس ــة االبتك ــار بأبع ــاده (االبتك ــار
اإلنت ــاجي -االبتك ــار ف ــي العملي ـات -االبتك ــار التس ــویقي -االبتك ــار املنظم ــي) ف ــي الفاعلی ــة املنظمي ـة ف ــي الجامع ــات الحكومی ــة األردنی ــة بوج ــود املناع ــة التنظیمي ـة
بمتغیــر معــدل .وهــي متغیـرات لــم یســبق أن حاولــت الدراســات الســابقة -فــي حــدود علــم البــاحثین -مــن دراســتها وربطهــا مــع بعضــها الــبعض ،أغلــب الدراســات
ً
تناولت واحدا من متغیرات الدراسة الحالية مع متغیرات أخــرى ،وتــم تطبیقهـا علــى منظمــات االعمــال ولــم یــتم تطبیقهــا علــى قطــاع التعلــیم وعلــى الجامعــات
الحكوميــة .باإلضــافة إلــى أن معظــم الدراســات طبقــت فــي بیئــات عربیــة وأجنبیــة لكــل منهــا خصوصــیتها واهتماماتهــا وكــان القطــاع الخــاص مــن أكثــر الخیــارات
الت ــي طبق ــت عليه ــا الدراس ــات الس ــابقة الت ــي ت ــم تناوله ــا ،وبالت ـالي یمك ــن الق ــول ب ــأن ه ــذه الدراس ــة أجري ــت ف ــي بیئ ــة عربی ــة -أردنی ــة مؤهل ــة إلج ــراء مث ــل ه ــذه
ً
ً
ً
الدراســات ،حیــث تــم تطبیقهــا علــى أحــد أهــم القطاعــات الحكومیــة فــي األردن متمــثال فــي الجامعــات الحكومیــة األردنیــة ،والتــي تشــهد تطــورا مســتمرا ،ویعتبــر
هذا القطاع من القطاعات التي تؤثر في املجتمع بشكل مباشر.

منهج الدراسة:

ً
ً
ً
ً
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلیلي الذی یهدف إلى دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها تعبیرا وصفيا
ً
وكمیا ،وال یكتفي هذا املنهج عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقتها املختلفة ،بل یتعداه إلى التحلیل والربط
والتفسیر والتحقق من العالقات التي تربط مجموعة من املتغیرات مع بعضها البعض ومحاولة تحدید العالقة بین متغیرین أو أكثر قابلین للقیاس،
ودرجة هذه العالقة.

مجتمع الدراسة وعینتها:
ّ
تكون مجتمع الدراسة من جمیع العمداء ونوابهم ومساعدیهم ورؤساء االقسام ومدیري املراكز العلمية ومساعدیهم في الجامعات األردنیة
الحكومیة والبالغ عددها ( )10جامعات موزعة في أنحاء اململكة األردنیة الهاشمیة ،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية متناسبة من الجامعات وذلك
الختالف أعداد العاملین فيها لتتناسب مفردات العينة مع األعداد في كل جامعة ،وبواقع ( )302مفردة.
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ً
ً
ویظهر الجدول ( )1تحلیال وصفيا لعینة الدارسة من حیث خصائصهم الشخصیة والوظیفية.
ً
جدول ( : )1توزیع عینة الدراسة تبعا لبیاناتهم الشخصیة والوظیفية
املتغیرات

الفئات

التكرار

النسبة

الجنس

ذكر

265

%87.7

العمر

املؤهل العلمي

املسمى الوظیفي

أنثى

37

%12.3

املجموع

302

%100

أقل من  30سنة

47

%15.6

 -30أقل من  40سنة

69

%22.8

 – 40أقل من  50سنة

125

%41.4

 50سنة فأكثر

61

%20.2

املجموع

302

%100

بكالوریوس

17

%5.6

ماجستیر

138

%45.7

دكتوراه

147

48.75

املجموع

302

%100

نائب رئیس

6

%2.0

عمید

50

%16.6

نائب عمید

44

%14.6

رئیس قسم

134

%44.4

مدیر مركز

32

%10.6

نائب مدیر مركز

36

%11.9

املجموع

302

%100

تشیر بیانات الجدول رقم ( )1أن معظم أفراد عی ـنـة الدراسـة كانـوا من الـذكـور ،حیث بلغ عـدده ــم ( )265مشـكـلـیـن بذلك ما نسبته ( ،)%87.7في
ً
حیـن أن اإلنـاث لـم یـشكـلـن سـوى ( )%12.3وعـددهن ( .)37كما یالحظ أيـضـا أن الـفـئة العـمـریة (من  -40أقل من  )50مثلت النسبة األكثر بین الـفـئـات
الـعـمریة في العی ـنـة وبواقع ( )%41.4في حین أن الفئة العمریة (أقل من  30سنة) شكلت الفئة األقل ضمن عینة الدراسة ،إذ بلغ عدد أفراد العینة ض ـمــن
ً
هذه الفئة ( )47فردا وبنسبة (.)%15.6
بالنسبة للمؤهل العلمي فقد شكلت نسبة من الذین یحملون درجة الدكتوراة النسبة األعلى بین املستویات التعلیمیة وبواقع ( ،)%48.7یليهم ممن
یحملون شهادة املاجستیر وبنسبة ( ،)%45.7وفي املرتبة األخیرة من یحملون درجة البكالوریوس وبنسبة ( .)%5.6وفيما یتعلق باملسمى الوظیفي ،فيالحظ
أن أكثر أفراد العینة من رؤساء األقسام ،إذ شكلوا ما نسبته ( ،)%44.4في حین أن (نائب رئیس) شكلوا ما نسبته (.)%2.0
صدق أداة الدراسة وثباتها:
ً
أوال :صدق أداة الدراسة:
یقصد بصدق البناء ما یمكن أن تعبر عنه فقرات كل من متغیرات الدراسة عن املتغیر الذي ینتمي إلیه ،ویتركز االهتـمـام عـلـى أن كـل متـغـیـر من
متـغـیـرات الـدراسـة مـمثـل بـشـكل دق ـی ـق بـم ـجم ـوعـة مـن الف ـقرات أو العبارات بصـورة مـنـاسبـة وأن هـذه الفقرات تقیس بالفعل هذا املتغیر ،وتم قیاس
صدق محتوى أداة الدراسة (االستبانة) بقیاس العالقة بین كل فقرة وبین البعد الذي تـنـتـمي إلیه ،واسـتـبعاد الفـقرات التي یكـون مـعـامـل ارتبـاطـهـا
ً
ضـعـیفا ،وتـكون دالل ـتـه ـا اإلحـصـائـیـة عنـد مست ـ ـوى ( ،)α≤0.05وكما یأتي:
 .1املحوراألول (االبتكار)
جدول ( :)2صدق البناء ألبعاد االبتكار
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

البعد األول :االبتكار اإلنتاجي
البعد الثانی :ابتكار العمليات
البعد الثالث :االبتكار التسویقي
البعد الرابع :االبتكار املنظمي

0.825
0.845
0.919
0.920

**0.000
**0.000
**0.000
**0.000

ً
** دال إحصائیا عند ()0.01

ً
یبین الجدول ( )2أن مـعـام ـالت االرتـبـاﻁ ألبـعـاد االبتكار األربعة كمتغیر مستقل كانت ما بین ( )0.825و( ،)0.920وهي دالة إحصائیا عند املستوى
( ،)0.01ما ی ـشیر لـوج ـود اتـسـاق داخـلـی قـوی ألبعاد املحور األول (متغیر االبتكار).
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 .2املحورالثاني (الفاعلیة املنظمية)
جدول ( :)3صدق البناء ألبعاد الفاعلیة املنظمية
البعد
البعد األول :تحقیق األهداف

م اعامل االرتب ااط
0.856

مست اوى الدالل اة
**0.000

البعد الثانی :التكامل التنظیمي
البعد الثالث :التكیف البیئي

0.883
0.881

**0.000
**0.000

ً
** دال إح اصاائایاا عند ()0.01

ً
من الجدول ( )3یتضﺢ أن م ـعام ـالت االرت ـبـاﻁ ألبـعاد الفاعلیة املنظمية كـمـتـغـیـر تـاب ـع كانت بین ( )0.856و( ،)0.883وهي دالة إحصائیا عند
املستوى ( ،)0.01وهذا ی ـشی ـر لـوج ـود اتـسـاق داخـل ـي قـوي ألبـعـ ـاد الفاعلية املنظمية.
 .3املحورالثالث (املناعة التنظیمية)
جدول ( :)4صدق البناء لفقرات املحور الثالث (املناعة التنظیمية)
الفقرة
44
45
46
47
48
49
50

مستوى الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

معامل االرتباط
0.675
0.716
0.680
0.779
0.769
0.750
0.795

ً
** دال إحصائیا عند املستوى (.)0.01

ً
یتضﺢ من الجدول ( )4أن معامالت االرتباﻁ لفقرات (املناعة التنظیمية) كانت بین ( )0.675و ( ،)0.795وهي دالة إحصائیا عند املستوى (،)0.01
وهذا یشیر إلى وجود اتساق داخلي قوي لفقرات املناعة التنظیمية.
ً
ثانيا :ثبات أداة الدراسة:
بهدف التأكد من ثب ـات أداة الدراسة (االستبانة) احتسبت الباحثة االتس ـاق الداخ ــلي وف ـق م ـعادلـة كرونباخ ألفا لجـمـیع متـغـیرات الدراسة املتمثلة
بمحاورها الثالث (االبتكار -الفاعلیة املنظمية -املناعة التنظیمية) ،وجاءت النتائج كما یأتي:
 .1ثبات املحوراألول (االبتكار)
ً
تـم قـی ـاس الثبات ألب ـع ـاد االبتكار كل على حدة ،ومن ثم قیاس الثبات لكل األبعاد مجتمعة ،وذلك حسب معامل (كرونباخ -ألفا) .واعتمادا على
( )Sekaran, 2010تعتبر فقرات االستبانة تتمتع باالتساق الداخلي والثبات إذ بلغت قیمة معامل كرونباخ ألفا  %70كحد أدنى ،ویبین الجدول ( )5نتائج
اختبار الثبات:
جدول ( :)5ثبات أبعاد املحور األول (االبتكار) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)302
البعد

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

البعد األول :االبتكار اإلنتاجي
البعد الثانی :ابتكار العمليات
البعد الثالث :االبتكار التسویقي

7
6
6

0.849
0.879
0.863

البعد الرابع :االبتكار املنظمي
املحور األول ككل

6

0.866

25

0.948

یظهر الجدول ( )5أن معامل كرونباخ ألفا لج ـمیع أبـع ـ ـاد االبتكار بلغ ( ،)0.948كما أن معامالت كرونباخ ألفا ألبـعـاد املحور األول (االبتكار) كل على
ً
ح ـدة كان مرت ـفـعا ،حیث بلغ ( )0.849لالبتكار اإلنتاجي ،و( )0.879البتكار العمليات ،و( )0.863لالبتكار التسویقي ،و ( )0.866لالبتكار املنظمي،
ً
ً
واستنادا إلى القاعدة املشار إليها سابقا فإن جمیع القیم كانت أكبر من  %70وهذا ما یدل على تمتع الف ـق ـرات بالث ـبـات.
 .2ثبات املحورالثاني (الفاعلیة املنظمية)
تم قیاس الثبات ألبعاد ال ـمح ـور الث ـانـي (الفاعلیة املنظمية) كل على حدة ،ومن ثم ق ـیاس الثـبـات لـكـل املحور ،وذلك حسب معامل (كرونباخ –
ألفا) ،ویبین الجدول ( )6نتـائ ـج الثبات:
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جدول ( :)6ثبات أبعاد املحور الثانی (الفاعلیة املنظمية) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)302
معامل ألفا كرونباخ
0.823
0.873

املجال
البعد األول :تحقیق األهداف
البعد الثانی :التكامل التنظیمي

عدد العبارات
7
5

البعد الثالث :التكیف البیئي
املحور الثانی ككل

6

0.780

18

0.913

تشیر نتائج الجدول ( )6إلى أن معامل كرونباخ ألفا لجمیع أبعاد املحور ال ـثانی (الفاعلیة املنظمية) بلغ ( ،)0.913وبلغ ( )0.823لبعد تحقیق
األهداف ،و ( )0.873لبعد التكامل التنظیمي ،و( )0.780لبعد التكیف البیئي ،وهذا ما یشیر إلى الثبـ ـات بـنـ ًاء على الـقـاعدة ال ـمـشـ ـار إلـی ـهـ ـا أع ـاله.
 .3ثبات املحورالثالث (املناعة التنظیمية)
تم قیاس الثبات لفقرات املح ـور الثالث (املناعة التنظیمية) ،وذلك حـسب مـ ـعـام ـل (كرونباخ – ألفا) ،ویـبـیـن الـجـدول ( )7نتـائج الثـبـات.
جدول ( :)7ثبات أبعاد املحور الثالث (املناعة التنظیمية) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)302
املناعة التنظیمية

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

املحور الثالث ككل

7

0.857

تشیر نتائج الجدول ( )7إلى أن معامل كرونباخ ألفا لفقرات (املناعة التنظیمية) بلغ ( ،)0.857وهذا ما یشیر إلى الثب ــات بـن ًـاء على الـقـاعدة ال ـمـش ــار
إلـی ـهـ ــا أع ــاله.
اختبارالتوزیع الطبیعي
للتحــقق من أن البیانات التي تم استخدامها ألغراض التحلیل اإلحصائي تتبع التوزیع الطبیعي استخدم الباحثان اختبار(Kolmogorov-
 ،)Smirnov(K-Sوجاءت النتائج كما یوضحها الجدول (.)8
جدول ( : )8التوزیع الطبیعي بتطبیق اختبار)Kolmogorov-Smirnov (K-S

البعد
االبتكاراإلنتاجي
ابتكارالعمليات
االبتكارالتسویقي
االبتكاراملنظمي
تحقیق األهداف
التكامل التنظیمي
التكیف البیئي
املناعة التنظیمية

مستوى الداللة
0.110
0.133
0.144
0.171
0.201
0.221
0.233
0.177

قیمة االختبار
0.112
0.130
0.136
0.119
0.129
0.173
0.103
0.107

تشیر بیانات الجدول ( )8أن البیانات الخاصة بالدراسة الحالیة اتبعت منهج التوزیع الطبیعي ،وتظهر عدم وجود فروق إحصائیة بین توزیع قیم
املتغیرات وقیم التوزیع الطبیعي عند مستوى داللة (.)α≤ 0.05
اختبارعدم التداخل الخطي
تم استخدام اختبار معامل تضخم التباين )) )Variance Inflation Factor (VIFوالتباين املسموح به ( )Toleranceللتحقق من مستوى
التداخل الخطي بین أبعاد املتغیر املستقل.
جدول ( :)9نتائج اختبار التداخل الخطي بین أبعاد املتغیراملستقل
املتغیرات

Collinearity Statistics

معامل تضخم التباين
االبتكاراإلنتاجي
ابتكارالعمليات
االبتكارالتسویقي
االبتكاراملنظمي

التبأين املسموح به

VIF

Tolerance

2.319
2.524
3.758
3.362

0.418
0.396
0.266
0.297

یبین الجدول ( )9أن قیم معام ــل تضخم الـتب ـايـن ( )VIFكانت ج ـمـیـعـهـا أكـبـ ـر من العدد ( )1وأقل من العدد ( ،)5كما انحصرت قیم ال ـتباي ـن
املسموح به ( )Toleranceبین ( )0.01و( ،)1وه ـذا یش ـیـر إلى ع ـدم وجود مـشـكـلة االرتـبـاﻁ الخطي بین متغیرات الدراسة.
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تحلیل إجابات فقرات الدراسة:
للتعرف على تقدیرات أفراد العینة من العاملین في الوظائف اإلشرافية واإلدارية في الجامعات الحكومیة األردنیة على محاور الدراسة وأبعادها ،تم
احتساب األوساﻁ الحسابية واالنحرافات املعیاریة إلجاباتهم ،وجاءت النتائج كما توضحها الجداول اآلتیة:
ً
أوال :أبعاد املتغیراملستقل (االبتكار)
تـم است ـخـراج األوساﻁ الحسابية واالنحرافات املعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على أبعاد االبتكار ،والجدول رقم ( )10یبین ذلك .
جدول ( :)10الوسط الحسابي واألهمیة النسبیة لتقدزرات أفراد العینة على أبعاد االبتكار
الرتبة
1
2
3
4

الرقم
1
2
3
4

البعد
البعد األول :االبتكار اإلنتاجي
البعد الثانی :ابتكار العمليات
البعد الثالث :االبتكار التسویقي
البعد الرابع :االبتكار املنظمي
االبتكار ككل

الوسط الحسابي
3.74
3.64
3.62
3.50
3.63

االنحراف املعیاري
0.63
0.77
0.76
0.90
0.67

األهمیة النسبیة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

یالحظ من خالل الجدول ( )10أن األوسـاﻁ الحسابيـة لتـقـدیرات أفراد العینة حول األهمیة النسبیة لالبتكار في الجامعات الحكومیة في األردن
تراوحت ما بین ( ،)3.74 – 3.50وجاء بعد االبتكار اإلنتاجي في املرتبة األولى بأعلى وسط حــسابـي بلغ ( ،)3.74وبأهمیة نسبیة مرتفعة ،یلیه بعد ابتكار
العمليات ،وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.64وبأهمیة نسب ـیة متوس ـ ـطة ،ویلیه بعد االبتكار التسویقي ،بوسط حسابي بلغ ( ،)3.62وبأهمیة نسبیة متوسطة،
وفي املرتبة األخیرة جاء بعد االبتكار املنظمي بمتوسط حسابي بلغ ( )3.50وبأهمیة نسبیة متوسطة.
كما تشیر بیانات الجدول السابق أن الوسط الحسابي لتقدیرات أفراد العینة على أبعاد االبتكار ك ـكل بلغ ( )3.63وبأه ـمیة نـسب ـیة متوسـ ـطة ،أي
ً
أن هنـاك مـسـتوى متـوسـطـا من االبتكار في الجامعات الحكومیة في األردن.
ً
ثانيا :أبعاد املتغیرالتابع (الفاعلیة املنظمية)
تم احتساب األوساﻁ الحسابية واالنحرافات املعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على أبعاد الفاعلیة املنظمية ،والجدول رقم ( )11یظهر
هذه النتائج.
جدول ( :)11الوسط الحسابي واالنحراف املعیاری لتقدزرات أفراد العینة على أبعاد الفاعلیة املنظمية
الرتبة
3
2
1

البعد
الرقم
البعد األول :تحقیق األهداف
1
البعد الثانی :التكامل التنظیمي
2
البعد الثالث :التكیف البیئي
3
أبعاد الفاعلیة املنظمية ككل

الوسط الحسابي
3.44
3.45
3.87
3.59

االنحراف املعیاری
0.72
1.00
0.60
0.66

األهمیة النسبیة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة

تشیر بیانات الجدول ( )11أن األوس ـاﻁ الحسابية لتـقـدیـرات أفراد العینة على أبعاد الفاعلیة املنظمية ت ـراوحت ما بـیـن ( ،)3.87-3.44وجاء بعد
التكیف البیئي في املرتبة األولى بأعلى وسط حسابي بلغ ( ،)3.87وبأهمیة نسبیة مرتفعة ،یلیه بعد التكامل التنظیمي ،وبوسط حسابي بلغ (،)3.45
وأهمیة نسبیة متوسطة ،ویلیه بعد تحقیق األهداف ،وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.44وبأهمیة نسبیة متوسطة.
كما تشیر بیانات الجدول السابق أن الوسط الحسابي لتقدیرات أفراد ال ـعینة علـى أبـعـاد الفاعلیة املنظمية ككل بلغ ( )3.59وبأهمیة نسبیة
ً
متوسطة ،أي أن هناك مستوى متوسطا من الفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومیة في األردن.
اختبارالفرضیات:
الفرضیة األولى : H01:ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05لالبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار
التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة
األردنیة.
استخدم الباحثان تحلیل االنحدار املتعدد القیاس ي لتحدید أثر أبعاد االبتكار (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار
املنظمي) في الفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومیة في األردن ،وكما هو م ـوضـح بالـجـدول (.)12
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جدول ( :)12تحلیل االنحداراملتعدد لتأثیرأبعاد االبتكارفي الفعالیة املنظمية
املتغیرالتابع
الفاعلیة
املنظمية

ملخص النموذج

تحلیل التبأين

Model Summery
R2
R

ANOVA

معامل
االرتباﻁ
0.831

معامل
التحدید
0.690

درجة
الحریة

F

املحسوبة

D.F

4

165.21

جدول املعامالت
Coeffecient
B
الخطأ

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

297
301

t

*Sig F

املحسوبة
15.27

مستوى
الداللة
0.000
0.000

البیان

β

املعیاري

االبتكار
اإلنتاجي
االبتكار في
العمليات
االبتكار
التسویقي
االبتكار
املنظمي

0.763

0.052

0.802

0.264

0.044

0.226-

5.14-

0.065

0.055

0.057

1.04

0.298

0.200

0.052

0.802

3.37

0.000

تشیر نتائج الجدول ( )12أن معامل االرتباﻁ ) (R=0.831یشیر إلى العالقة املوجبة والقویة بین املتغیر املستقل واملتغیر التابع ،كما أن أثر أبعاد
االبتكار على املتغیر التابع (الفاعلیة املنظمية) أثر ذو داللة إح ـصائـیـة ،حیث كانت قیمة ( )Fاملحسوبة ( )165.21وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهو
أقل من ( )0.05حیث ظهر أن قی ـمة م ـعـامـل التـحـدی ـد ) (R2=0.69وهي تشیر إلى أن ( )%69.0من التباين في (الفاعلیة التنظیمية) ی ـمكـن تـفـسـیره من
خالل التـبـأين في أبع ـاد االبتكار.
أما جدول املعامالت فقد اظهر أن قیمة ( )βعند بعد (االبتكار اإلنتاجي) بلغت ( )0.763وأن قیمة  Tعنده هي ( ،)15.27وبمستوى داللة (Sig
)=0.00مما یشیر إلى أن أثر هذا البعد معنوي ،أما قیمة  βعند بعد (االبتكار في العمليات) قد بلغت ( )0.264وان قیمة  Tعنده هي ( )5.14وبمستوى
داللة ) ) sig=0.00مما یشیر إلى أن أثر هذا البعد معنوي وقد بلغت قیمة βعند بعد (االبتكار التسویقي) ( )0.065وقیمة  Tعنده هي( )1.04وبمستوى
داللة ) (Sig =0.298مما یشیر إلى أن أثر هذا البعد غیر معنوي ،كما بلغت قیمة  βعند بعد (االبتكار املنظمي) ( )0.200وقیمة  Tعنده هي()3.37
وبمستوى داللة) (Sig =0.00مما یشیر إلى أن أثر هذا البعد معنوي .ومن خالل قیم  βاملشار إليها یتبین أن بعد االبتكار اإلنتاجي كأحد أبعاد االبتكار
ك ـان له الـتأثـیـر األكـبـر على الفاعلیة املنظمية ،تبعه بعد االبتكار في العمليات ،ثم بعد االبتكار املنظمي وجـاء في الـمـرتـب ـة األخـی ـرة من حیث ق ـوة الـتـأثی ـر
ً
بعد االبتكار التسویقي إذ كان تأثیره غیر دال إحصائیا.
ً
وبناء على ما تم التوصل إلیه من نتائج تـرفـض الـفـرضیة العـدمـیـة الرئـیـسـة األولى وتقبل الفرضـیـة البـدیـلة :زوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند
مستوى الداللة ( )α≤ 0.05لالبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية
بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة.
الفرضیة الثانیة :H02 :ال زوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05للمناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار بأبعاده (االبتكار
اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي-
التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحلیل االنحدار الهرمي املتعدد لبیان أثر املناعة التنظیمية في تحسین أثر أبعاد االبتكار (االبتكار اإلنتاجي -
االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومیة في األردن ،وجاءت النتائج كما یوضحها الجدول
(.)13
جدول ( :)13تحلیل االنحدارالهرمي املتعدد ألثراملناعة التنظیمية في تحسین أثرأبعاد االبتكارفي الفاعلیة املنظمية
املتغیرالتابع

املتغیرات املستقلة

الفاعلیة املنظمية

االبتكار اإلنتاجي
االبتكارفي العمليات
االبتكار التسویقي
االبتكار املنظمي
املناعة املنظمية

β

معامل التحدزد R2
ΔR 2
ΔF
Sig Δ F

0.763
0.2640.065
0.200

الخطوة االولى
قیمة( )tاملحسوبة
15.27
5.141.04
3.37

Sig t

β

0.000
0.000
0.298
0.001

0.603
0.2120.1030.097
0.520

0.690
0.690
165.21
0.000

الخطوة الثانیة
قیمة( )tاملحسوبة
15.801
5.6012.7162.199
15.869

Sig t

0.000
0.000
0.030
0.029
0.000

0.832
0.142
294.15
0.000
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یعرض الجدول ( )13نتائج االنحدار املتعدد الهرمي القائم على نموذجین ،إذ عـكــست نتـائـج النموذج األول املبن ـیة على الخـطـوة األولى وجود أثر ذي
داللة إحصــائـیـة للمتـغـیـرات املـسـتـقلة املـمثـلـة بـ(االبتكار) مجتمعة في الفاعلیة املنظمية ،حیث كانت قیمة ) (F=165.21وبمستوى داللة =(sig F
) 0.000وهي أقل من ( )0.05كما كانت قیمة معامل التحدید ) (R2=0.690وهذا یشیر إلى أن أبعاد االبتكار مجتمعة قد فسرت ما نسبته ( )%69.0من
التبأين الحاصل في (الفاعلیة املنظمية) .
وفي الخطوة الثانیة تم إدخال متغیر (املناعة التنظیمية) لنموذج االنحدار حیث ازدادت قیمة معامل التحدید  R2بنسبة ( )%14.2وهذه الزیادة
ً
دالة إحصائیا حیث كانت قیمة ) (Δ F=294.15وبمستوى داللة ) (sig Δ F=0.000وهي أقل من ) ،)0.05كما كانت قیمة ) (β =0.520عند (املناعة
التنظیمية) وقیمة ) (t=15.869وبمستوى داللة ) (sig.=0.000وهذا یؤكد األثر املعنوي للمناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار في الفاعلیة
املنظمية ،حیث تحسنت نسبة تفسیر التبأين الكلي بنسبة ( )%14.2لترتفع من ( )%69.0إلى (. )%83.2
وعلیه ترفض الفرضیة الرئیسة العدمیة الثانیة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على :زوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( ≤α
 )0.05للمناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار بأبعاده (االبتكار اإلنتاجي -االبتكار في العمليات -االبتكار التسویقي -االبتكار املنظمي) في الفاعلیة
املنظمية بأبعادها مجتمعة (تحقیق األهداف -التكامل التنظیمي -التكیف التنظیمي) في الجامعات الحكومیة األردنیة
مناقشة النتائج والتوصیات
ً
أوال :مناقشة التحلیل الوصفي ملتغیرات الدراسة الشخصیة والوظیفية
 .1الجنس :تبین من نتائج الدراسة أن معظم أفراد العینة كانوا من الذكور وبما نسبته ( ،)%87.7في حین أن اإلناث لم یشكلن سوى ( ،)%12.3ویمكن
تفسیر ذلك أن معظم الوظائف اإلشرافية والقیادیة في الجامعات الحكومیة تشغل من قبل الذكور ،وهذا عائد لطبیعة تلك األعمال واحتیاجها
للخبرة الطویلة في مجال األعمال ،وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة اإلناث اللواتي یشغلن مناصب إشرافية وإداریة أو قیادیة هي نسبة ال بأس بها تشیر
ً
إلى وجود نوع من االستقاللیة والتمكین للمرأة خصوصا في املجتمع األردني املحافظ.
 .2الفئة العمریة :تبین كذلك من نتائج الدراسة أن الـفـئة العـمـریة (من  -40أقل من  )50مثلت النسبة األكثر بین الـفـئـات الـعـمریة في العی ـنـة وبواقع
ً
( )%41.4في حین أن الفئة العمریة (أقل من  30سنة) شكلت الفئة األقل ضمن عینة الدراسة ،إذ بلغ عدد أفراد العینة ض ـمــن هذه الفئة ( )47فردا
وبنسبة ( ،)%15.6وهذا یتناسب مع طبیعة أفراد عینة الدراسة من العاملین في الجامعات الحكومیة والشاغلین ملناصب إداریة أو إشرافية ،وأن
طبیعة هذه الوظائف تتطلب خبرات طویلة ،وهذا ما یتناسب مع الفئات العمریة الكبیرة التي شكلت معظم أفراد العینة ،حیث إن ما نسبته
( )%61.6من العینة كانت أعمارهم أكبر من  40سنة.
 .3املؤهل العلمي :تبین أن نسبة الذین یحملون درجة الدكتوراه النسبة األعلى بین املستویات التعلیمیة وبواقع ( ،)%48.7یليهم ممن یحملون شهادة
املاجستیر وبنسبة ( ،)%45.7وفي املرتبة األخیرة من یحملون درجة البكالوریوس وبنسبة ( ،)%5.6وتفسر هذه النتیجة من ارتفاع املستوى التعلیمي
لعینة الدراسة ،أن معظم الوظائف األكاديمية تتطلب شهادات الدكتوراة ،كما أن الكثیر من الوظائف اإلدارية تتطلب شهادات علیا في تخصص
معین كحد أدنى.
 .4املسمى الوظیفي :أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أفراد العینة من رؤساء األقسام ،إذ شكلوا ما نسبته ( ،)%44.4في حین أن (نائب رئیس) شكلوا ما
نسبته ( ،)%2.0وهذا یتناسب مع الهياكل التنظیمية في الجامعات ومع الطبیعة الشخصیة والوظیفية ملجتمع الدراسة ،وكذلك مع طبیعة العمل في
مؤسسات التعلیم العالی حیث تحتاج إلى نسبة أكبر من املشرفین ورؤساء األقسام.
ً
ثانيا :مناقشة نتائج تحلیل أبعاد الدراسة واألهمیة النسبیة ملتغیرات الدراسة
 .1مناقشة أبعاد االبتكار في الجامعات الحكومیة:
أشارت نتائج الدراسة إلى أن األهمیة النسبیة ألبعاد املتغیر املستقل (االبتكار) جاءت متوسطة بشكل عام ،حیث جاء بعد االبتكار اإلنتاجي في
املرتبة األولى بأعلى وسط حــسابـي بلغ ( ،)3.74وبأهمیة نسبیة مرتفعة ،یلیه بعد االبتكار في العمليات ،وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.64وبأهمیة نسب ـیة
متوسـ ــطة ،ویلیه بعد االبتكار التسویقي ،بوسط حسابي بلغ ( ،)3.62وبأهمیة نسبیة متوسطة ،وفي املرتبة األخیرة جاء بعد االبتكار املنظمي بمتوسط
حسابي بلغ ( )3.50وبأهمیة نسبیة متوسطة ،وهذا یشیر إلى اهتمام الجامعات الحكومیة بأبعاد االبتكار ،ملا لالبتكار من أهمیة في التطور والتقدم
ومواجهة الصعوبات والعوائق التي تعترض طریق هذا التقدم والتطور ،والتوصل لكل ما هو جدید في تحسین العمل واألداء وكذلك تطویر املخرجات،
والوصول لالحترافية ،والتحسین املستمر للخدمات املقدمة والوصول للغأيات ،واستغالل املصادر املتوفرة بأسلوب مادی عقالني.
كما یمكن تفسیر اهتمام الجامعات باالبتكار بشكل عام هو التحسین من نوعیة القرارات التي تتخذ ملواجهة املشكالت على مستوى الجامعة أو
على مستوى أقسامها وكلیاتها ،باإلضافة إلى تطویر قیم مخرجاتها التعلیمیة.
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وتفسر نتیجة حصول بعد االبتكار اإلنتاجي على أكبر أهمیة نسبیة كأحد أبعاد االبتكار في الجامعات في سعي الجامعات إلى دعم أنشطة البحث
والتطویر للوصول إلى ابتكارات في الخدمات التعلیمیة ،وتبنيها لالبتكارات اإلنتاجية واألفكار الجدیدة بغیة تطویر خدماتها التعلیمیة باالعتماد على
التقنیات الحدیثة.
ً
وقد اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة برهوم ( ،)2019والتي بینت نتائجها وجود مستوى مرتفعا من األهمیة النسبیة لالبتكار التكنولوجي في
املؤسسات الصغیرة واملتوسطة ،كما اتفقت مع نتیجة دراسة الشیخ ( )2018التي بینت نتائجها وجود تطبیق مرتفع ألبعاد االبتكار في مستشفى أزادي في
منطقة أربیل العراقیة.
 .2مناقشة أبعاد الفاعلیة املنظمية:
أظهرت النتائج أن األهمیة النسبیة ألبعاد الفاعلیة املنظمية جاءت متوسطة بشكل عام ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.59إذ جاء بعد التكیف
البیئي في املرتبة األولى بأعلى وسط حسابي بلغ ( ،)3.87وبأهمیة نسبیة مرتفعة ،یلیه بعد التكامل التنظیمي ،وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.45وأهمیة نسبیة
متوسطة ،ویلیه بعد تحقیق األهداف ،وبوسط حسابي بلغ ( ،)3.44وبأهمیة نسبیة متوسطة.
ً
وتفسر هذه النتیجة إلى إدراك الجامعات الحكومیة األردنیة أهمیة الفاعلیة املنظمية ،وكل ما یؤدي إليها باعتبارها انعكاسا لقدرة إدارة الجامعة في
التعامل مع التغیر واالستجابة للتجدید الحاصل ،وارتباﻁ الفاعلیة املنظمية بفاعلیة األداء لجمیع العاملین في الجامعة والقدرة على تحسین وتفعیل
األداء ،واالهتمام بالجهود الهادفة من قبل الجامعات للتخطیط وتنسیق وتوجیه األداء الفردي والجماعي ،ووضع املعأيیر واملقأيیس املناسبة واملقبولة
كهدف أساس ي یسعى الكل للوصول إلیه.
كما يفسر حصول بعد التكیف البیئي على أعلى أهمیة نسبیة في أن الجامعات ال تعمل بمعزل عن البیئة املحیطة بها ،فمنها تحصل على مدخالتها،
ً
وإليها تقدم مخرجاتها ،والفاعلیة املنظمية تعد مقیاسا ألداء الجامعات وقدرتها على تحقیق األهداف املخطط لها ،كما أنها املؤشر الدال على درجة
ً
التفاعل واالعتمادیة املتبادلة بین الجامعة والبیئة التي تحتضنها الستثمار تلك البیئة ومواردها بأفضل صورة ممكنة سعیا لتحقیق األهداف ،ولذا فإن
تلك الجامعات تتوجه نحو البیئة الخارجية عند التفكیر بتطویر خدماتها ،وتعمل على التواصل مع الشركات والجمعیات والشخصیات االجتماعیة
للحصول على الدعم.
وقد اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة جذیع ( ،)2019التي بینت نتائجها وجود مستوى متوسط من الفاعلیة التنظیمية في شركة برودیاك
ً
الجزائریة ،كما اتفقت كذلك مع دراسة العواودة ومجلي ( ،)2017التي بینت نتائجها وجود مستوى مرتفعا من الفاعلیة التنظیمية في الشركات
الصناعیة الكیماویة األردنیة.
كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الهاشمي والعضايلة ( )2017التي بينت نتائجها أن مستوى الفاعلیة التنظیمية في املستشفيات
العسكریة العاملة في منطقة الریاض كانت بدرجة متوسطة ،وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة قداح ( ،)2017التي أفرزت نتنائجها درجة متوسطة كل من
عملیات االتصال اإلداري والفاعلیة التنظیمية.
 .3مناقشة نتائج فقرات املناعة التنظیمية:
تشیر نتائج الدراسة إلى أن األهمیة النسبیة لفقرات املتغیر املعدل (املناعة التنظیمية) جاءت مرتفعة بشكل عام وبمتوسط حسابي بلغ (،)3.72
إذ اتفق معظم أفراد العینة على أن إدارة الجامعة تشجع عملیة التعلم الجماعي بین العاملین فيها ،وأنها تستفيد من األحداث السابقة في مواجهة
التهدیدات املحتملة ،باإلضافة إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى ترسیخ ثقافة الرقابة الذاتیة بین العاملین فيها.
وتفسر هذه النتیجة في أن املناعة التنظیمية للجامعات بشكل عام تعبر عن مجموعة من املكونات والوظائف األساسیة داخل تلك الجامعات
تتكامل فيما بینها لبناء وسائل وطرق ملحاربة األخطار التنظیمية والبیئية التي قد تتعرض لها بنیة الجامعة وهيكلها ،والعمل على حمأية الكیان اإلداري
فيها من كافة العوامل والعناصر الخارجية.
كما تفسر هذه النتیجة في اهتمام الجامعات باملناعة التنظیمية ملا لها من فوائد تتمثل في وقاية الجامعات وهياكلها التنظیمية من آثار األخطاء
الداخلية ،وذلك من خالل تعزیز املرونة والتطلع لحلول جدیدة ،وإنشاء آلیات للتنبؤ بالبیئة الخارجية ومواجهة تهدیداتها ،وتوفیر التوازن داخل
الجامعات ومنع القرارات املتسرعة التي قد تتعارض مع املعايیر الداخلي ة لتلك الجامعات ،باإلضافة إلى تحفیز السلوك املطلوب من العاملین في
الجامعات حتى في غیاب املسؤولیة القانونیة.
وقد اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة عبودي ( ،)2019التي أظهرت نتائجها وجود مستوى متوسط من التجدید االستراتیجي ومستوى
متوسط من املناعة التنظیمية.
ً
ثالثا :نتائج تحلیل فرضیات الدراسة
تلخـص نتائج تحـلـیل واختبار فرضیات الدراسة على النحو اآلتي:
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 .1نتائج الفرضیة األولى:
ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضیة الرئیسة األولى أن هناك أثرا ذو داللة إحصائیة لجمیع أبعاد االبتكار في الفاعلیة املنظمية في الجامعات
الحكومیة األردنیة ،حیث بلغ معامل التحدید ( )0.69وارتفاع قیم االنحدار لجمیع األبعاد ،ومستوى الداللة اإلحصائیة أقل من ( ،)0.05وهذا یشیر إلى
أن الجامعات الحكومیة تسعى إلى تطبیق االبتكار بأبعاده املتمثلة في االبتكار اإلنتاجي واالبتكار التسویقي واالبتكار في العمليات واالبتكار املنظمي ،وأن
ً
تطبیق االبتكار یؤثر أيجابا على الفاعلیة املنظمية فیزید منها.
وتعزى هذه النتیجة إلى أن تطبیق أبعاد االبتكار من قبل إدارة الجامعة تعمل على زیادة الفاعلیة املنظمية ،إذ أن االبتكار اإلنتاجي كأحد أبعاد
االبتكار في الجامعات یسهم في إخراج منتوجات علمیة مطورة من خالل إدخال التحسینات والتطویرات على املنتجات التعلیمیة التي تقدمها الجامعة
تتوافق مع الحاجات املجتمعیة وسوق العمل ما یؤدي إلى الرفع من الفاعلیة املنظمية.
كما أن االبتكار في العمليات یهدف إلى رفع النوعیة ،أو إخراج منتج تعليمي حدیث ،أو التطویر على ما تقدمه الجامعات من منتجات تعلیمیة أو
علمیة ،وذلك من خالل استغالل املوارد املختلفة بالشكل األمثل والتقلیل من املصاریف والتحسین من العملية اإلدارية أو اإلشرافية والرفع من جودة
األعمال ما یؤدي في املحصلة إلى الرفع من الفاعلیة التنظیمية.
أما االبتكار التسویقي فهو سعي إدارة الجامعات إلى تسویق الجامعات في املجتمع املحلی وزیادة درجة ثقة أفراد املجتمع واملؤسسات املجتمعیة
ً
ً
ومنظمات األعمال بها وبمخرجاتها التعلیمیة ،وهذه الثقة تمنح الجامعات موقعا تنافسیا أفضل ،وصورة ذهنیة إيجابیة عن ما تقدمه من مخرجات
تعلیمیة ،مما یسهم في زیادة الفاعلیة املنظمية فيها.
وفيما یتعلق باالبتكار املنظمي الذي تسعى الجامعات من خالله إلى تطبیق طرق تنظیمة جدیدة كالتجدید في املمارسات العملية للمؤسسة
التعلیمیة ،والتنظیم الداخلي والعالقات الداخلية ،مما یمكن الجامعات من تحسین أدائها من خالل تخفيض التكالیف اإلدارية ،تحسین الرضا
الوظیفي ،وبالتالي زیادة الفاعلیة املنظمية.
وقد اتفقت مع نتیجة دراسة بن الحرش وبروجلي ( ،)2019التي أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین االبتكار كمتغیر مستقل من جهة
والتنافسیة كمتغیر تابع من جهة أخرى في وكاالت السیاحة والسفر في وألية قسنطینة.
كما اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة كذلك مع نتیجة دراسة الشیخ ( )2018التي بینت نتائجها وجود عالقة قویة بین االبتكار ورضا املراجعین
ملستشفى أزدأي في أربیل العراقیة ،واتفقت كذلك مع نتیجة دراسة ( )Patrícia and Ivete, 2018التي بینت نتائجها أن االبتكار له أثر إيجابي ودال
ً
إحصائیا على أداء منظمات األعمال في البرازیل وفرنسا.
 .2نتائج الفرضیة الثانیة:
أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند املستوى ( )α≤ 0.05للمناعة التنظیمية في تحسین أثر االبتكار في الفاعلیة املنظمية في
الجامعات الحكومیة األردنیة ،حیث أن التغیر في قیمة القوة التفسیریة للنموذج بلغت ( ،)R2=0.142مما یعني أن املتغیر املعدل (املناعة التنظیمية)
یفسر ما مقدراه ( )%14.2في زیادة وتوضیح أثر املتغیر املستقل (االبتكار) في املتغیر التابع (الفاعلیة املنظمية) ،لیرفع قیمة التباين في تفسیر النموذج
الكلي من ( )0.690إلى (.)0.823
وتفسر هذه النتیجة من تحسین وزیادة وتوضیح األثر إلى تطبیق الجامعات للمناعة التنظیمية بشكل فعال ،مما أدى إلى زیادة وتحسین أبعاد
االبتكار في الفاعلیة املنظمية ،فتطبیق املناعة التنظیمية في الجامعات یعمل على تحدید املخاطر والتهدیدات التي تواجه الجامعات ویقوم بالدفاع
املناعي ضد تلك األخطار واملهددات ،األمر الذی یحافظ على قی م الجامعات ورؤیتها ویدیم استمراریتها في الحفاظ على األداء املطلوب ،وهذا یؤثر في
عملیة تطبیق االبتكار بمختلف أبعاده مما یؤدي إلى زیادة وتحسین الفاعلیة التنظیمية.
التوصیات:
قام الباحثان بطرح مجموعة من التوصیات بناء على ما توصلت إلیه الدراسة ،تتمثل في ما یأتي:
 .1محافظة الجامعات الحكومیة على استمراری ة االهتمام باالبتكار بمختلف أبعاده واستخدام أدوات تضمن عدم تراجع أو تدني مستوى االهتمام
باالبتكار ،كتشجیع العاملین على االبتكار والتوعیة املستمرة بأهمیته ،وتقدیم الدعم املالي ألنشطة البحث والتطویر للوصول إلى ابتكارات في
الخدمات التعلیمیة.
 .2تهيئة بیئة العمل في الجامعات الحكومیة وبما یدعم مهارات العاملین فيها من خالل تبني األفكار االبتكاریة.
 .3عقد ورش العمل وجلسات العصف الذهنى وطرح دورات تدریبیة مختلفة بهدف تطویر مهارات العاملین فيها ،وبما یؤدي إلى كفاءة األداء.
 .4استمراریة االهتمام بتحدید وقت تنفيذ األهداف املطلوبة بدقة ،وإدارة وقت العمل ومحاولة االستفادة منه بأكبر قدر ممكن ،وكذلك التخطیط
لألعمال املطلوب تنفيذها قبل البدء بها ،لضمان فاعلیة تنفيذها ،والوصول إلى مستوى مرتفع من الفاعلیة املنظمية.
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 .5استمرار الجامعات الحكومیة بترسیخ ثقافة الرقابة الذاتیة بین العاملین فيها ،ومتابعة نتائج التغیرات التي تجریها ،بهدف الحفاظ على مستوى مرتفع
من املناعة التنظیمية.
 .6إجراء دراسات علمیة تهتم بزیادة الفاعلیة املنظمية في الجامعات الحكومیة ،وترسیخ املناعة التنظیمية.
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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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