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ملخص

الغرض من البحث ىو اختبار فاعمية وظائف نظام المناعة التنظيمية في شركة الخطوط الجوية اذ جرى اختبار
الوظائف (االدراك المناعي ،الدفاع المناعي ،االستقرار المناعي ،ذاكرة المناعة ،الرقابة) وقد اجري عمى عينة قصدية من
العاممين في مجمس االدارة واعضاء المجمس ورؤساء االقسام وجياز الرقابة الداخمية وعدد من الخبراء والمستشارين،
استيدف البحث التحقق من فاعمية عمل وظائف النظام ويتوقع من النتائج التي سيتوصل الييا البحث وستقدم تحميال
وتشخيصا لفاعمية كل وظيفة ،استعممت ادوات تحميل احصائية المعممية ،خرج باستنتاج مفاده يعد نظام المناعة التنظيمية
اكثر تأث ار بالالتاكد البيئي .واكثر توافق مع استراتيجية انظمة المعمومات الموارد البشرية المعتمدة في الشركة وتوصية
مفادىا ان تتجو الشركة لبناء انظمة استشعار وانذار مبكر لمشركة مادامت متأثرة بالالتاكد البيئي .والبد من اعادة النظر
في استراتيجية الجذب واالستقطاب المعتمدة فييا.
Abstract
The purpose of the research is to test the effectiveness of organizational immune
system functions at the airline have been test functions (perception, immune defense, stability
of immune, immune memory, control) conducted on the sample induced Board workers and
Council members and department heads and internal oversight body and a number of experts
and advisers, targeted research to verify the effective functioning of the system functions and
expected the findings will have completed an analysis and diagnosis of the effectiveness of
each function, used non parametric statistical analysis tools, came up with the conclusion of
the immune system is Organizational more vulnerable uncertainty. And most agree with the
strategy of human resources information systems adopted in the company and a
recommendation to move the company to build early warning systems and sensors for the

1بحث مستل من اطروحة الدكتوراه الموسومو ب ( استجابية استراتيجيات الموارد البشرية لنظم المناعة التنظيمية من منظور ادارة الالتاكد)
كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء .5102،
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company as long as they are affected by environmental uncertainty. We must reconsider the
attraction and polarization strategy adopted.
مقذمـــــــــــة
ميما تعددت واختمفت نظريات عمم االدارة فإنيا في النياية تيدف الى الوصول الى منظمة صحية ذات مناعة
عالية ازاء ما ييددىا من االخطار الخارجية او الداخمية ،عمى ىذا االساس تسخر المنظمات جزءا ميما من مواردىا
وامكانياتيا إليقاف مصادر التيديد والخطر سواء أكان ذلك من خالل توعية العاممين ونشر ثقافة معينة أم من خالل تقوية
اجيزة الضبط والرقابة الداخمية وغيرىا من االساليب واالجراءات التي تعدىا وسائل وقائية لنع المخاطر التي تنتاب وجودىا
او تيدد عالمتيا او منتجاتيا .ولعل نظام المناعة التنظيمية اليوم يعد من انظمة االنتاج الذاتي التي تعزز نفسيا بنفسيا من
دون الحاجة أل نشاء كيانات مستقمة قد تكمف جيدا وماال ،فنظام المناعة التنظيمية وان يبدو لموىمة االولى اسما غريبا في
بيئة التنظيم اال انو في الواقع نظام منتشر ويعمل في ارجاء المنظمة انطمق البحث من مشكمة كيفية قياس فاعمية وظائف
النظام  ،مستيدفا الوقوف عند مدى ادراك العاممين في شركة الخطوط الجوية العراقية لنظام المناعة التنظيمية ،اما اىميتو
فتتمثل في الكشف عن الفوائد التي سيقدميا النظام لمشركة.
جرى اختبار اراء عينة قصدية من العاممين في مجمس ادارة الشركة واعضاء المجمس فضال عن رؤساء االقسام
والوحدات وجياز الرقابة الداخمية والخبراء والقانونيين والفنيين المختصين في نظم معمومات الموارد البشرية ،اعتمد البحث
منيج البحث القائم والتحميل البعدي ومن خالل مقياس المناعة التنظيمية المعتمد جرى اختبار فرضية البحث الرئيسة التي
تشير الى ان العاممين في الشركة يدركون وظائف النظام ،اعتمدت وسائل المعممية في تحميل البيانات.
تسمسمت متضمنات البحث عمى وفق اربعة مباحث  ،جاء االول منيا لعرض منيجية البحث وعرض بعض
الدراسات الس ابقة فيما جاء المبحث الثاني لتقديم االطار النظري بينما تكفل الثالث بتحميل فرضية البحث لينتيي البحث
برابع يقدم االستنتاجات والتوصيات.
املبحث االول
منهجية البحث ودراسات سابقة
يقدم ىذا المبحث عرضا لممنيجية المتبعة في البحث وذلك عمى وفق مطمبين ،اختص المطمب االول بعرض

المنيجية ،اما المطمب الثاني فسيستعمل االسموب المتصل في عرض عدد من الدراسات السابقة ،وذلك بحسب االتي:
المطمب االول

منهجية البحث /

يقدددم ىددذا المبحددث عرضددا لممنيجيددة المتبعددة فددي البحددث وذلددك بعددرض المنيجيددة وذلددك بطددرح مشددكمتو واىدافددو واىميتددو

والمنيج المتبع ،كما يتضمن تحديدا لالدوات المستعممة في جمع البيانات والتحميل والمعالجة االحصائية فضال عن حدودة.
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اوال :مشكمة البحث

يعد تحديد الدخالء من ىم اىداف الوظيفة المناعية لممنظمة فيم عوامل ضارة متنوعة تؤدي الى تحويل اىداف
المنظمة عن مساراتيا واحداث اضطراب في الياتيا التنظيمية واالدائية وشذوذ سموكياتيا كما انيا تمنع اي المنظمة من
التكيف مع البيئة الديناميكية .ويقسم الدخالء في المنظمة الى ثالثة فئات ىي :الدخالء الخارجيين (العوامل الضارة
الخارجية ) ،والدخالء الداخميين (العوامل الضارة الداخمية) ،وعوامل الشيخوخة التنظيمية .ينبغي ان تقوم المناعة التنظيمية
عمى مراقبة الدخالء بأنواعيم بشكل منظم واتخاذ االجراء الالزم واالنتباه الى تحديد ىجمات الغرباء او الدخالء الميمكين
قبل فوات االوان والقيام بإجراءات الدفاع ،واذا كان نظام المناعة التنظيمية موجودا بمكوناتو في جميع المنظمات وانيا
تمارس ادوارىا حتى وان كان بشكل عشوائي ،فان ميمة قياس كفاءة وظائف النظام تبقى ميمة غير معروفة لمنظمات
االعمال وذلك لحداثة نظام المناعة التنظيمية وقمة التنظير فيو ،لذا تاتي مشكمة البحث من خالل االجابة عن التساؤالت
االتية:
 .1ما نظام المناعة التنظيمية وما وظائفو؟.
 .2كيف يمكن قياس وظائف نظام المناعة التنظيمية؟.

ثانيا :اهمية البحث
سيقدم البحث عرضا لنظام المناعة التنظيمية وذلم لتسميط الضوء عمى اىمية وظائف النظام وما ستقدمة من فائدة
لشركة الخطوط الجوية العراقية.
ثالثا :هدف البحث

استيدف البحث ماياتي:

 .1الكشف عن بنية نظام المناعة التنظيمية وانعكاسات ذلك عمى بناء استراتيجيات الموارد البشرية.
 .2قياس فاعمية وظائف نظام المناعة التنظيمية.
رابعا :فرضية البحث:
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افترض البحث الفرضية الرئيسة االتية:
( يدرك العاممون في شركة الخطوط الجوية العراقية اىمية وظائف نظام المناعة التنظيمية).
خامسا :منهج البحث
اعتمد البحث تقنية منيجية جديدة ظيرت سنة ( )2003تدعى (منيدج البحث القائم والتحميل البعدي)
( )Curriculum- Based Research& Meta- Analysisوىي تقنية حديثة تسمح لمباحثين بمزج نتائج البحوث التي
تتشابك فييا فروع وعموم مختمفة ،إذ أشار رواد ىذه التقنية ()Bratton & Gold, 2003إلى أنيا منيج أو تصميم يمكن
من خاللو وضع الخطط لجمع المعمومات التي تجعل البحوث تبين أغراضيا بطريقة مبسطة ومترابطة ونظامية ،كما انو
ِ
غاياتو (Hoobler& Johnson,
منيج يتصف بالشمول إذ انو يستند بنفس الوقت إلى مناىج أخرى عديدة في الوصول إلى
) ،2004: 665- 676وعمى سبيل المثال المنيج االستطالعي (وقد تجسد في استبان اراء العينة الضابطة لبناء
اء كان مسحا مكتوبا استبيانينا أم شفويا وىو
المقياس) كونو يحقق بيانات ومعمومات عن آراء األشخاص وتوجياتيم سو ً
يستند إلى المنيج التجريبي كونو يزود بأدلة تأخذ باالعتبار السبب والتأثير .كمدا انو يعتمدد في تغطية الظواىدر والمتغيرات
المدروسة عمى المنيج الوصفي (الساعدي.)35 :2006 ،
سادسا :ادوات التحميل والمعالجة اإلحصائية
إن العينة الضابطة التي شخصت الختبار فرضيات البحث مسحوبة من مجتمع ال يتبع التوزيع الطبيعي (Normal
) Distributionبقدر ما يتبع التوزيع الحر ) (Free Distributionلكون البيانات المعممية (وصفية)

(Non

) Parametricلذا فان البحثبحاجة إلى إحصاء ال معممي ،وىو اإلحصاء الذي ال يتقيد بالشروط التي يتقيد بيا الباحث
عند استخدامو اإلحصاء المعممي ،السيما فيما يتعمق بحجم العينة وبشكل التوزيع التكراري وغالبا ما يستعمل في العينات

الصغيرة وفي التوزيعات الحرة غير المقيدة بالتوزيع الطبيعي ،ويفترض اإلحصاء الالمعممي إن مشاىدات العينة تكون
استعين بأدوات إحصائية متعددة منيا:
مستقمة وان المتغيرات مستمرة (القريشي )120 :2007 ،لذا ُ
 .1الوسيط ) : (Medianاحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستعمل في إجراء الدراسات الالمعممية ،ويأتي من خالل
ترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً ،إذ تقسم القيم إلى قسمين متساويين في العدد ،إذ يحتل الوسيط الموقع األوسط تقنياً بحيث

يكون عدد اإلجابات مماثال لما فوق وتحت اإلجابة المتوسطة ،غير إن اإلجابة المتوسطة ىي من ضمن مجموعة كبرى

وبيذا يكون عدد القيم األصغر منو مساويا لعدد القيم األكبر منو.
 .2المدى( :)Rangeىو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في المجموعة (شقير ،الشريف ،الحمبي)102 :2000 ،
 .3معامل (ألفا -كرونباخ) :تستعمل معادلة (ألفا –كرونباخ) )(Alpha – Cronbach

الستخراج معامل (ألفا-

كرونباخ) وذلك لقياس مدى دقة استبانة البحث ،فعندما يكون معامل (ألفا –كرونباخ) يزيد عن ) (60%فان ىذا يؤشر
قبوال ويعكس اتفاقا وترابطا بين عبارات فقرات االستبانة استنادا إلى ).2(Sekaran

سابعا :متغيرات البحث

2

Cronbach L., (1984) Essentials of Psychological Testing, NY, Harper &Row's: p: 120.
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نظام المناعة التنظيمية :ان البحث ذو متغير احادي ىو ( وظائف نظام المناعة التنظيمية) متمثال بوظيفة
(االدراك المناعي ،الدفاع المناعي ،االستقرار المناعي ،ذاكرة المناعة ،الرقابة) ،وقد استند في قياسيا الى مقياس
(الساعدي )2015 ،والجدول )  (1يمخص اجراءات الثبات واالتساق لفقرات المقياس.
الجدول (  )1معامالت الثبات والصدق واالتساق لمقياس (استبانة) البحث عمى المستوى الكمي

العينة

شركة الخطوط الجوية العراقية

معامل الفا

معامل الفا

كرونباخ

كرونباخ

لألسئمة

لألسئمة

الفردية

الزوجية

0.944

0.953

معامل

االرتباط
لمنصفين
الفردي
والزوجي
0.975

معادلة

معامل ثبات

تصحيح

جتمان

سبيرمان

لمتجزئة

براون

النصفية

0.987

0.987

معامل

معامل الفا

الصدق

كرونباخ

االحصائي

لالتساق

0.993

0.974

يشير معامل ثبات جتمان الى مؤشر مرتفع جدا بما يؤكد ثبات المقياس ،فضال عن ان الصدق كان بمعامل مرتفع جدا
كذلك.
ثامنا :مجتمع وعينة البحث

تألف مجتمع البحث من اربعة شركات تتبع القطاع الحكومي والخاص والقطاع المختمط وفي صناعات مختمفة وكما مبين

من الجدول االتي:
اندذول )  (2رىصَغ ػُُخ انذساسخ
انًُظًخ /انششكخ
د
ششكخ صٍَ نالرصبالد
.1
ششكخ اسُب سُم نالرصبالد
.2
ششكخ انخطىط اندىَخ انؼشالُخ
.3
ششكخ فُذق انًُصىس يُهُب
.4
انًصذس  :اػذاد انجبحثخ

حدى انًدزًغ
35
31
62
32

انؼُُخ
29
25
30
30

انُسجخ انً انًدزًغ %
82.85
80.64
48.38
93.75

ويتضح من الجدول ان اقل نسبة لمعينة كانت مقاربة الى نصف حجم المجتمع وكما في شركة الخطوط الجوية في
حين تقدم الباقي النسب وىذا يعطي تمثيال جيدا لمجتمع البحث.
تاسعا :حدود البحث
البد أن تتسم الدراسات والبحوث بنطاق أفقي محدد وعمق عمودي ،واذا كان العمق العمودي يتكفل بو الجانب
الفكري والفمسفي من البحث ،فأن النطاق األفقي يبقى ميمة حدود البحث ،إذ البد من تحديد توجياتو من ضمن حدود
واضحة ومعمومة تحصر الجيد في إطار نقطة بذاتيا وليس في عدد من النقاط ميما كانت صالتيا قوية بالنقطة األساس.
وقد تمثمت حدود البحث كما يأتي:
45
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أ .الحدود المكانية :جرى التجريب عمى العينة الضابطة في شركة الخطوط الجوية العراقية الكائنة في محافظة بغداد.
ب .الحدود الزمانية :جرى البحث خالل المدة 2014 /8/5ولغاية .2014 /12/1
ج .الحدود العممية :إن البحث محدد عممياً بما جاء بأىدافو .

عاشرا :هيكل البحث

تالف البحث من اربعة مباحث ،اختص االول منيا بتقديم منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة ،فيما اتجو

الثاني لتقديم نظري فكري لمتغير البحث نظام المناعة التنظيمية ،اما الثالث فقد اختص باختبار فرضية البحث ،واخي ار خرج
الرابع باىم ماتوصل اليو البحث من استنتاجات وتوصيات.

املطلب الثاني
بعض الذراسات السابقة
البد من التأكيد مسبقا عمى ان نظام المناعة التنظيمية من الحقول المعرفية الحديثة التي دخمت عمم االدارة،
وقد جرى التحقق من خالل المسح المكتبي الميداني والمسح االلكتروني عمى المستوى العالمي اذ لم يتأكد لمباحث وجود
اكثر من بضعة دراسات ال تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ،وانيا جميعا في الصين اذ لم يتأكد وجود أي دراسة مماثمة في
البمدان االوربية كافة او امريكا او استراليا ،باستثناء دراسة واحدة ،وسيجري عرضيا كما يأتي:
 .1دراسة (Julian& Jonas ,1999)(Fighting The Corporate Immune System:a Process Study
) of Subsidiary Initiatives In Multinational corporationsبعنوان (محاربة نظام مناعة الشركات :دراسة عن
مبادرات الشركات التابعة في الشركات متعدية الجنسيات) اجريت في بريطانيا ،وقد ركز ت الدراسة عمى مقاومة الشركات
المتعدية الجنسيات اذ من المتوقع ان تواجو مبادرات الشركات التابعة مقاومة كبيرة من قواعد القوى الموجودة داخل
الشركات الكبرى ويمكن ان تتخذ ىذه المقاومة اشكال عديدة تتراوح بين معايير التمويل الصارمة الى الخمول البيروقراطي
الى المناورات السياسية ومع ذلك فان معظم البحوث الحالية لم ِ
تعط االىتمام الكافي لطبيعة ىذه المقاومة ،وان ىذه
المقاومة من لدن ممثمي الشركات يعبر عنيا بنظام مناعة الشركات والتي ىي عبارة عمن القوى التنظيمي التي تكبح تقدم
النشاطات مثل المبادرات  ،يبنى نظام المناعة التنظيمي مثل نظام المناعة البشري اذ تتكون من خاليا تسير في مجرى الدم
وتكون وظيفتيا تعطيل مفعول االجسام الغريبة التي تجد طريقيا لمنظام،
 – 2دراسة (وانكيييوا )2006 ،الموسومة بد(مفيوم حصانة المنظمة وىيكميا ووظيفتيا والعوامل التي توثر فييا) .اجريت
في كمية االدارة واالقتصاد في تشينغيوا في الصين  ،اذ جرى تأسيس االطار النظري لنظام المناعة التنظيمية مفيوميا
وىيكميا والعوامل المؤثرة فييا ،اذ اشكمت جيوده اطا ار جيدا ألساس نظرية المناعة التنظيمية ،وقد بدا بدراسة نظام المنظمة
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والنظام الحيواني و ِمن ثَمﱞ اثبت وجود نظاما لمناعة التنظيمية واكتشاف دورىا في المنظمات ،ان ىذه الدراسة لم تكشف عن
قانون تنمية نظام مناعة المنظمة وعالقتو مع نظام المنظمة ،بل كان ىدف العامل الذي يسيم في تطوير نظام مناعة
المنظمة وعالقتو في نظام المنظمة لتوجو الجيود الى عمل تطبيقي ،جرى التطبيق وذلك بالربط بين نظام المناعة التنظيمي
ونظام المناعة البيولوجي والتطور البيولوجي ونظرية النظم المعقدة ونظرية المعمومات ونظرية التغير التنظيمي طرح الباحث
نموذجا نظريا وحاول اختباره وصفيا لمخروج بصحة النموذج عمى المستوى النظري .
 -3د ارسددة (سددوني تشددي تشدديي )2006 ،الموسددومة ب(د ارسددة العالقددة التطوريددة ألنظمددة المنظمددة ونظددام المناعددة) ،اجريددت
الد ارسدة فددي الصدين  ،ىدددفت الددى تمييدز انظمددة المنظمدة وانظمددة المناعددة التنظيميدة والعالقددة بينيمدا ،باعتبددار ان نظددام
المناعة التنظيمية ىو عمم جديد لدم يددخل الدى عمدم االدارة اال بوقدت قميدل ،واكدد الباحدث ان الجيدود الحاليدة فدي مجدال
المناعددة التنظيمي ددة م ددازال ف ددي ط ددور التوضدديح المف دداىيمي والددوظيفي والبني ددوي ،وعالقتي ددا مددع نظري ددات االدارة االخ ددرى
واكتشاف ادوارىا االخرى ،خرجت الد ارسدة باسدتنتاج مفداده ان عمدم اإلدارة ميمدا يتطدور فدان ىدفدو ىدو الخدروج بمنظمدة

صحية ،واقامة اساس عممي قوي يساعدىا في رفع استعدادىا لمتكيف مع البيئة.

ركز الباحث ان في نظرية التغير التنظيمي ان البيئة تتطور بسرعة وان عمدى المنظمدة ان تحدافظ عمدى المروندة لكدي تتكيدف
مع الضغط ،ويربط الباحث النظام المنظمدي والنظدام البشدري مدن حيدث تشدبيو مناعدة االنسدان وكيفيدة محافظدة نظدام المناعدة
البشددري عمددى جسددم االنسددان وان يمتمددك القددوة الكافيددة التددي تمكنددو مددن مواجيددة التحددديات بقددوة تفددوق القددوة البش درية الددى قددوة
الحيوانات الذكية ،ان نظرية المناعة التنظيمية تعد من وجية نظر الباحدث نظريدة متكاممدة ويمكنيدا موازندة العالقدات فدي كدل

جزء في المنظمة لتحقيق ادارة متكاممة ما يقود الى ارتفاع قدرتيا .
 -4دراسة (شو بو ) 2006 ،الدراسة بعنوان (الدراسة التمييدية لمناعة المنظمة) اذ انطمدق الباحدث مدن نظدام المناعدة الطبدي
لدراسة كيفية مواجية المنظمات الضغوط البيئية الكبيرة التي تزعزع اسدتقرار المنظمدات السديما الصدغيرة منيدا والتدي ال يمكدن

إلمكانياتيا المالية ان تتواكب مع التغيرات البيئية الكبيرة.
اىمية الدراسة تشير الى ان الصحة المستقرة تدؤدي دو ار ميمدا فدي حيداة االنسدان ،وان البيئدة كدذلك التدي يعديش فييدا االنسدان
تؤثر بحياة االنسان مثال امكانية االصابة لمرضع وكبار السدن تكدون اكبدر مدن اصدابة الشدباب فدي الشدتاء ،او ان بيئدة القمدر
غير مالئمة لعيش ا لنسان مقارنة مع االرض فتكون القدرة عمى التكيف الخارجي لمصحة الذاتية ميمة جددا بالنسدبة لإلنسدان

في وجية نظر االدارة االستراتيجية ،لقد اجرى الباحث عالقة ترابطية بين نظرية االدارة االسدتراتيجية ونظريدة االندذار المبكدر

ونظرية ادارة المخاطر ونظرية امن المعمومات اذ اكد الباحث بضرورة قيام المنظمة بالتطور الذاتي لكي تتماشى مع البيئة.
توصمت الدراسة الى ان االسباب الداخمية ىي االسباب الرئيسة في افالس المؤسسات بعد دراسات معمقة اذ يعتقدد المدديرين
ان االسددباب الخارجيددة مثددل بيئددة التنددافس وبيئددة التجددارة ىددي األسددباب إلفددالس المؤسسددات ،ان نظددام المناعددة يضدديف امكانيددة
لممنظمة ،ان الدراسة نظرية اسدتندت الدى مدنيج فمسدفي مسدتعينا باألمثمدة الطبيدة اذ جدرى دمجيدا لصدعوبة التوصدل لتحمديالت

تطبيقية في الوقت الحاضر.
مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة
من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن تحديد مجاالت االستفادة باالتي :
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 -1تعزيز االطار النظري والسيما في موضوع المناعة التنظيمية .
 -2االستفادة من مقاييس متغيري الالتاكد البيئي واستراتيجيات الموارد البشرية .

 -3اشرت الدراسات السابقة الجيد الذي انتيى اليو الباحثين ليكون دور ىذه الدراسة ىو مفاعمة المناعة التنظيمية
الذي يعد حديثا في حقل عمم االدارة مع حقمي الموارد البشرية واالدارة االستراتيجية .
املبحث الثاني
االطار الفكري للذراسة
يقدم ىذا المبحث عرضا لمفيوم واىمية ووظائف نظام المناعة التنظيمية وكما ياتي:
اوال :البناء المفاهيمي لمفهوم المناعة التنظيمية
المناعة التنظيمية ىي نظام التنظيم الذاتي ،والقدرة عمى تحديد وازالة الدخالء داخل وخارج المنظمة بحيث تتمتع
المنظمة بالصحة في بيئة خطرة جدا (فنغكوى()168 :2000 ،لىتشانشاٌني .)252-251 :2000 ،وفي ىذا الصدد اشارت
كتابات الباحثين ومنيم (تشانغجاٌنتشوني )2 ،2003 ،اشارات شتى اال انيا تشترك في فيم ىذا االفتراض وكما اشارت
مجمة ) (The living companyالى ان الغزو الذي تتعرض اليو المنظمة يمكن ان ينقسم الى غزو جيد وغزو سيء .ان
عمى اي شركة ان تتعمم من الغزو الجيد لمقاومة الغزو السيء وبناء اليو االستجابة عمى الغزو .اذ انو غالبا ما ُينظر الى
الغزاة عمى انيم تيديد .ان واجب الجياز المناعي ىو مقاومة الثقافة االجنبية" من خالل النظام ،الييكمة ،والميل لمقاومة
التجديد) .(Alvin, 1987: 14فيما افاد ）(Birkinshaw&Ridderstrale,1999:32ان طبيعة النظام المناعي ىي
طبيعة المحافظ والخوف من الغرباء والتيديدات المجيولة ومخاطرىا والتماثل المناعي مع القدرات الديناميكية ،اي القدرة
عمى انتاج معرفة متنوعة .اما ) (Subbaarasimha ,2001:43فقد بين ان المناعة تشير الى الوظيفة الفسيولوجية
لمجسم لتحديد العناصر الذاتية والدخيمة "غير الذاتية" .لمتنوع البيولوجي لإلنتاجات التي ليا تنوع في قدرة االجسام المضادة
عمى التكيف ومنع اف ارزات البيئة الضارة.
 .1من ىم الدخالء عمى المنظمة ؟
يعد تحديد الدخالء من ىم اىداف الوظيفة المناعية لممنظمة فيم عوامل ضارة متنوعة تؤدي الى تحويل اىداف
المنظمة عن مساراتيا واحداث اضطراب في الياتيا التنظيمية واالدائيةوشذود سموكياتيا (تشاوىانبيني  .)25 :1997انيا
تمنع اي المنظمة من التكيف مع البيئة الديناميكية .ويقسم الدخالء في المنظمة الى ثالثة فئات ىي :الدخالء الخارجيين
(العوامل الضارة الخارجية ) ،والدخالء الداخميين (العوامل الضارة الداخمية) ،وعوامل اليرم الداخمي (شانشي:1991 ،
 . )12وفي الطبيعة يمكن ان ينقسم الدخالء التنظيميين الى الى عوامل طبيعية مثل الكوارث الجميدية واليزات االرضية
ك التسونامي ،الخ) ،والعوامل من صنع االنسان ( مثل مزج المواد الضارة في مسحوق الحميب ،المضاربات في سوق
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البورصة ،وانتقال المخاطر) ( تشينشوشني  .)4: 2001،او عوامل مادية مثل ( التموث واالسعار والنوعية الرديئة ،الخ).
او العوامل المعروفة والمجيولة ،أو العوامل الشائعة والعوامل المميتة التي تسبب ازمة خطيرة او حتى موت المنظمة،
والعوامل الروحية ( االحساس السيء بالمسؤولية ،التفكير الجامد ،وفقدان االخالق ،الخ) (فنغكوى .)168 :2000 ،ينبغي
ان تقوم المناعة التنظيمية عمى مراقبة الدخالء بأنواعيم بشكل منظم واتخاذ االجراء الالزم واالنتباه الى تحديد ىجمات
الغرباء او الدخالء الميمكين قبل فوات االوان والقيام بإجراءات الدفاع (تشاوىانبيني .)19 :1997
ثانيا :الوظائف االساسية لممناعة التنظيمية
ان نظام المناعة في الشركة مشابو لنظام المناعة في جسم االنسان نظام مناعة الشركة تشير الى كفاءة القدرة
الجسدية لمجسد في المحافظة عميو (النشيوني ،)58 :2002 ،في النظام المناعي التنظيمي تتحقق قدرة االشكال المناعية
والفعل المناعي لوظائف المناعة التنظيمية التي تتضمن ثالثة سموكيات متكررة ىي (االدراك) و (الدفاع) و (الذاكرة)
(شانشى . )13 :1991:االدراك ىو اول خطوة لمسموك المناعي وان توقيتو الدقيق ودقتو يؤثر تأثي ار مباش ار في فاعمية
وظيفية االزالة/المحو ووظيفة الذاكرة(فنغكوى .)168 :2000 ،والدفاع ىو الفعل الثاني لممناعة وان مالئمتيا وسالمتيا
تؤثر تأثي ار مباش ار في فاعمية تأثير المناعة .اما الذاكرة فيي الفعل المناعي الثالث وان دقتو واستم ارريتو يؤثر مباشرة في
فاعمية وكفاءة السموك المناعي لممنظمة (تشانغجيانتشونغ. )2 ،2003 ،
ثم فأنيا تعزز عمى تحسين القدرة المناعية وتتضمن عناصر نظام
ان االفعال المناعية تؤثر في القدرة المناعية و ِمن ﱠ
المناعة التنظيمية (نظام مناعة الشركات) عدة عناصر من بينيا كما افاد (）Lizhanxiang, 2000:23ان لممناعة
ثالثة وظائف :الدفاع عن الجسم والحفاظ عيمو وعمى اشراف مجمس االدارة  ،االمتثال (االلتزام) وانظمة ادارة المخاطر،
والمكافئات ،وتعزيز دور رئيس المسؤولين القانونيين (النشيوني .)58 :2002 ،ان ىذه العناصر ثمينة عمى انفراد ،و لكنيا
تصبح مفيدة بشكل خاص كنظ ام من االليات المتشابكة من شانيا ان توفر حماية متدرجة  layered protectionلقيمة
الشركة(تشاوهانبينغ  .) 2 :1991يعمل نظام مناعة الشركات كوظيفة تنظيمية داخمية من شانيا التقميل من تكاليف
الرقابة لمحوكمة .ان آليات الحوكمة قد تكون ارخص و وسائل اكثر فاعمية في تنظيم سموك الموظف عند مقارنتيا
بالمنظمين الخارجيين الذين يواجيون قيودا في الموارد و الخبرات و المعمومات (النشيوني.)58 :2002 ،
 .1االدراك المناعي التنظيمي
ان االدراك المناعي التنظيمي ىو وظيفة التحديد المنتظم والديناميكي لمعوامل الخارجية السمبية والعوامل الداخمية
الضارة وعوامل اليرم الداخمية(فنغكوى .)168 :2000 ،انيا عممية " مراقبة وايجاد والحكم عمى ونقل .وفيما يتعمق
بالوقت(تشاوهانبينغ  ،)2 :1991فاالدراك المناعي ال يركز فقط عمى الدخالء الحقيقيين بل ايضا الدخالء المستقبميين.
وفي الطبيعة ،فيو ال يركز فقط عمى الدخالء المعروفين (مثل االعمال غير القانونية التي يحفزىا الطمع) بل ايضا عمى
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الدخالء الغرباء (مثل نقص المال الذي تحفزه االزمة من قرض الدرجة الثانية في النظام المالي) (تشنشين يى:2003 ،
 . )14ومن ناحية المدى ،فان النظام المناعي ال ييدف فقط الدخالء "الخارجيين" بحد ذاتو ،بل ايضا الدخالء في النظام
المناعي نفسو .كما ان االدراك المناعي ىو عممية تكرار الدورة( .شانشى)2 :1991 ،
 .2الدفاع المناعي
ان دفاع المناعة التنظيمية ىو وظيفة المنظمات لمقاومة او ازالة العوامل الخارجية الضارة او العوامل الداخمية
الضارة او عوامل اليرم الداخمي .انو عممية "تناسخ ،تغير ،اختيار ،تنسيق ،وازالة" عمى اساس ادراك المناعة
التنظيمية(لىتشانشيانغ.)252-251 :2000 ،ان ما يسمى بالتناسخ  cloningيشير الى القدرة عمى التكرار السريع
والتدريب والتعمم والتركيز بين العوامل (مثل الناس والقواعد واالنظمة والثقافة والتكنموجيا ...الخ) المرتبطة بنظام المناعة
التنظيمية.
اما التغير فيشير الى التحول المناسب والتجديد (مثال تحسن القدرة الشخصية ،واعادة ىيكمة الموارد البشرية) (فنغكوى،
.)168 :2000
اما ما يسمى باالختيار فيشير الى القدرة عمى االختيار السريع والدقيق ألفضل عنصر من بين عناصر االنظمة التنظيمية
وبرامج االستجابة).(Alvin , 1992: 11
اما ما يسمى بالتنسيق فيشير الى القدرة عمى تنسيق خطوات العمل وقوة السموك لتفادي االختناقات وعدم التوازن .ومن
طبيعة دفاع المناعة ،فانو ال يستيدف فقط الدخالء المعروفين بل ايضا غير المعروفين ،داخل وخارج نظام
المناعة(فنغكوى .)168 :2000 ،واذا ما تعرض النظام المناعي نفسو الى بعض األخطاء واالضطرابات ،فان نظام
المناعة لممنظمة سيعرض صحة المنظمة لضرر كبير(تشاوهانبينغ .) 2 :1991
يكون دفاع المناعة ىو الوظيفة األساسية لنظام المناعة ويقصد إلى دفاع المنظمة عمى التيديدات واألضرار
والمخاطر الخارجية ليؤدي دو ار وقائيا .تستطيع المنظمة تمييز وخيار الظروف الخارجية ،كما ترد عمى التيديدات أو
األزمات الخارجية وىى آلية التشغيل المستقمة بحفظ النظافة الذاتية بدون تشويش خارجي(شانشى.)11 :1991 ،تكون ىذه
الظواىر شاممة في المؤسسات ،مثل معاممة المحاسب عمى ذبذبة سعر الصرف ومراقبة عامل الشراء عمى جودة المواد
الخام والخ .يكون رد المناعة الطبيعي لممؤسسة ىو شرطا الزما لبقاء وتنمية المنظمة ،لذلك يمكننا أن نرى سبب تحديد
النجاح والفشل بالتفاصيل وألننا نتحمل مسؤولية عظيمة ولو كان العمل عاديا(تشانغجيانتشونغ.)2 ،2003 ،والرد السمبي:
في حالة أن تكون ىذه الوظيفة لنظام المناعة شاذة ،ربما يحدث تأثيرات سمبية في المنظمة .وتتمثل في ثالثة أنواع:
(فنغكوى)168 :2000 ،
النوع األول  :يكون أداء نظام المناعة قويا بشكل مفرط أو يستمر بمدة طويمة ،يؤدي إلى رد حساسية المنظمة .يتضمن
ىذا التأثير في عمميتين ،أوال ىو عممية الحساسية ،وذلك يعني يؤدي إلى االضطراب الوظيفي عند مواجية األزمة ألول
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مرة ،ثم رد الحساسية ويعني أن تكون المنظمة في مرض شديد عند نفس ىذه الحالة نفسها(تشاوهانبينغ .)2 :1991
النوع اآلخر  :بسبب انخفاض الوظيفة في نظام المناعة ،يؤدي إلى المخاطر الخارجية لممؤسسة وذلك يكون مشكمة ضعف
المناعة(لىتشانشيانغ.)252-251 :2000 ،
ىناك أسباب في وجيين لخمل المناعة) ،(Alvin , 1992: 11يكون األول ىو خمقيا ،أي يحدد تصميم المنظمة خمل
المناعة لممؤسسة .إذا كانت كثير من المؤسسات الخاصة تختار نظام السمطات المركزية لمييكل التنظيم ،يعمل رئيس
المنظمة في كل شيء والعاممون كالمكائن وكل شيء في االنتظام بدون مراعاة األمور األخرى(تشنشين يى.)11 :2003 ،
في حالة طارئة ،يكون الرئيس مشغول جدا ،لكن العاممين ال ييتمون بذلك .لتفكير العالم عيبة ،ما زال لممؤسسة سمبيات
ولو كان الرئيس ذكيا وقاد ار في المنظمة).(Alvin , 1987: 14
ىناك نوع آخر يكسبو من خالل األعمال الفاعمية ،يبدو أن المنظمة في شكل كامل من حيث الييكل التنظيمي،
لكن ربما ىناك خمل مناعة في األعمال التجارية(تشاوهانبينغ .) 2 :1991ىناك أنواع خمل المناعة الكثيرة بسبب تصرفات
المنظمة المكتسبة ،عمى سبيل المثال أن العالقات بين مسؤول الموارد البشرية والمدير العام وثيقة ،فيمكن لقسم الموارد
البشرية القيام بالعمل بدون مراعاة ألعمال األقسام الكثيرة ،لكن النتيجة ىى مزاح األقسام األخرى عمىو عند مواجية
المخاطر؛ وكذلك سبق لمقسم المعين معالجة شكوى زبون ،ولم يفحص متطمبات الزبون بصورة جدية ما يمحق بخسائر
لمشركة وتنقد إدارة الشركة ،لذلك في مثل ىذه الحالة ال يدري ىذا القسم كيفية المعاممة بشكل صحيح .بالطبع ،ىناك أنواع
كثيرة وال نتناوليا بتفاصيل(تشانغجيانتشونغ.)2 ،2003 ،
النوع الثالث :مرض مناعة االقتباس ،أي مضادة المنظمة عمى "اآلخرين" الخارجة بشدة ما يرفض كل أمر حديث .مثل
برودة األكفاء الخارجيين وصعب فيم النظرية الجديدة وغيرىا(فنغكوى.)168 :2000 ،
في الوقت الحالي ،يرى العاممون في كثير من المؤسسات العامة أن اإلصالح ىو ترك األساس وبيع الموجودات ،لذلك ليم
مشاعر مضادة عمى اإلصالح .إن رفض وجية النظر واألفكار الحديثة يجعميم في مكان أكثر سمبيا( .النشيوني:2002 ،
 )58تشابو ىذه الظواىر اقتباس أعضاء الجسم اإلنساني ،يضاد األمور اإليجابية الخارجية سواء أ كان شكميا أو دون
الشكميا وىو عائقة تنمية المنظمة.
 -3ذاكرة المناعة التنظيمية
ىي وظيفة "تسجيل وجمع وحفظ وتوزيع" االعمال والتأثيرات الخاصة بالرقابة عمى المناعة التنظيمية والدفاع
المناعي .ومن الناحية الطبيعية فانيا ال تتذكر فقط نجاح التجربة بل ايضا فشل التجربة(شانشى .)12 :1991 ،ومن
ناحية المدى والنطاق فيي تتذكر اعماال وتاثيرات ليس فقط داخل النظام المناعي بل ايضا خارج النظام المناعي ،ومن
ناحية الوسائل فيي تتذكر في العالنية (مثل تعديل وتحسين الييكل التنظيمي والقواعد واالنظمة ) وفي الخفاء (مثل رفع
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الوعي بالمخاطر التي يتعرض ليا الناس وتحسين طرائق التفكير والعواطف ،الخ) .ان فقدان ذاكرة المناعة التنظيمية سيؤثر
في الكفاء المستقبمية لممناعة(تشاوهانبينغ .) 2 :1991
يعمل نظام ذاكرة المناعة التنظيمي خالل عممية التناقض بين عوامل "اآلخرين" في الداخل والخارج لنظام مناعة
المنظمة ،اذ ان حالة التناقض بين التيديد القادم والحالة الطبيعية يشغل وظيفة الذاكرة ويجعل المنظمة تعزز قدرة المناعة
تدريجا (النشيوني ،)58 :2002 ،تكون وظيفة ذاكرة نظام المناعة عمى أساس التمييز بين اآلخرين والذات ،كما يمكن
القول إنو خالل عممية التمييز أو المعرفة لألمور الحديثة أو األمور الخارجية من لدن المنظمة ،لقد ادت ذاكرة المنظمة
دو ار إيجابيا بأقصى حد(تشنشين يى )9 :2003 ،من خالل تمييز الواقع الذاتي لممنظمة اذ يقارن نظام ذاكرة المناعة بين
الذات واألمور األخر باستمرار ،ويكدس ذلك في بنك البيانات لمعرفة االفعال القادمة من الخارج (Alvin , 1987:
). 14بالتالي ،تتضمن دراسة نظام المناعة سجل العممية بنظام المناعة ،إن وظيفة التذكر الذاتي لنظام المناعة تجعل
المنظمة تواجو الحادث نفسو وترد بسرعة وتقدم خطة المعالجة بسرعة.يمكن القول إنو بوظيفة الذاكرة ،يشغل نظام المناعة
في وظيفة "جيش محارب" لممؤسسة مائة بالمائة .وتضيف دراسة (تشنشين يى)9: 2003: ،و (Goold& Campbell,
)2003: 105- 113وظائف اخرى لنظام المناعة ىي (االستقرار والمراقبة) عمى المنظمة عند التشغيل الطبيعي.
 .4وظيفة االستقرار
في نظام المناعة شبكة ضبط معقدة وفاعمة لمغاية ويحقق االستقرار النسبي لممؤسسة .إن وظيفة االستقرار الذاتي
بعبارة بسيطة ىى تقصد إلى استطاعة نظام مناعة المنظمة في تمييز وازالة العوامل المتخمفة والباطمة وغير المالئمة في
داخل المنظمة ويحفظ النشاط والتنسيق والتوازن داخل المنظمة)(Alvin , 1987: 14بعبارة بسيطة أن وظيفة االستقرار ىى
الضبط الداخمي لممؤسسة وينسق التناقضات الداخمية من ناحية ومن ناحية أخرى يضاد عدم االنسجام داخل المنظمة عمى
سبيل المثال ،فإن معظم العاممين يقومون بالدوام اإلضافي في مؤسسة مشغولة في األعمال .إذا كان من ينيي دوامو مبك ار
فيو في عدم االنسجام؛ وكذلك تتخذ كثير من المؤسسات نظام الحظر عمى النياية فيو من ظواىر وظيفة االستقرار
لممؤسسة ويترك العامل المتخمف في األداء لحفظ النشاط(تشاوهانبينغ .) 11 :1991
لكن قد تكون وظيفة االستقرار لممؤسسة في حالة شاذة ويؤدي ذلك إلى وقوع مضادة لمنشاطات المنظمية الطبيعية
ما يجعل أعمال المنظمة تسير بشكل غير سمس .مثل في داخل المنظمة كثير من األقسام ليا أفكار جديدة واختراعات
حديثة(فنغكوى )168 :2000 ،في الحالة الطبيعية ال تتدخل المنظمة في تصرفات التحسين الصغيرة مباشرة ،لذلك تتكدس
اإلصالحات الصغيرة حتى تتسم عممية التكدس بالتغير الكمي لتتعاظم وتصبح حالة شاذة لنظام مناعة المنظمة ،فيأخذه
النظام كالتيديد (شانشى .)15 :1991: ،إذا استمرت ىذه الحالة ،فستصبح المنظمة مقفمة( .تشانغجيانتشونغ،2003 ،
.)2
 .5وظيفة المراقبة
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بسبب التغير الطارئ أو السريع في الظروف داخل وخارج المنظمة ،ربما يؤدي إلى التغير الطارئ داخل المنظمة
عادة لمتغير تأثيرات كبيرة في المنظمة وعادة بأضرار ودون جدوى ،لذلك تحتاج المنظمة إلى ىذه التغيرات لممراقبة وىى
وظيفة المراقبة لنظام المناعة).(Alvin , 1992: 11عمى رغم أن تردد وقوع التغير منخفض في داخل المنظمة ومع آية
معينة قبل الوقوع ،لكن بسبب أن التغير يقع سريعا فتكون الخسائر كبيرة جدا .تحتاج المنظمة إلى إجراء المراقبة الوثيقة
عمى ىذه التصرفات ويحاول الوقاية من الطارئ قبل التغير(لىتشانشيانغ ،)252-251 :2000 ،إن التغير الذي يرد فو ار
ويثبط عممية التغير ويخفف ضرر التغير ويتجنب وقوعيا مرة ثانية .يكون نظام المناعة مثل قسم مراقبة المنظمة في
أعمال مراقبة تشغيل المنظمة في كل زمان( تشينشوشنغ  .)17 :2001 ،لكن ىناك خطأ ولو كان العمل يجري بدقة
عالية ،وتوجد تناقضات بين نظام المناعة وتغير الجسم ،إذا كان نظام المناعة يتضرر بسبب داخميا أو خارجيا أو بوظيفة
منخفضة فيؤدي إلى نشأ وفيضان الحوادث السمبية وأخي ار ييدم المنظمة الكاممة) .(Alvin , 1987: 14لذلك عمى أن
تحفظ وظيفة مراقبة نظام مناعة المنظمة في التشغيل الطبيعي واال فيأتي ب "الورم الخبيث" لممؤسسة.
خالصة القول ،ينقسم تأثير وظائف نظام المناعة إلى ثالثة أنواع فيما يأتي(تشانغجيانتشونغ:)2 ،2003 ،
 )1إن نظام المناعة آلية ردود األفعال السمبية يدافع عن وضع األنسجة الصحي الراىن.
 )2تقدم قدرة نظام المناعة بشأن الدراسة ما يدفع تحسن نظام الشركة.
 )3قد يخمق نظام المناعة عوائق بالنسبة إلى تطور الشركة مرحمةً.
من ىنا ،يمكن وصف عممية تأثير نظام المناعة في نظام الشركة بالصورة األتية:
 )1يتوقف وضع العمل الصحي الراىن عمى نظام الشركة.
 )2يتوقف معيار عمل نظام المناعة عمى وضع العمل الصحي الراىن.
 )3تشكل العناصر الغريبة داخل الشركة وخارجيا التحديات لدي نظام الشركة.
 )4يمعب نظام المناعة دوره التخاذ الردود عمى العناصر الغريبة المختمفة أساسا عمى

.

 )5يمعب نظام المناعة دور ردود األفعال السمبية في سبيل الحد من العناصر الغريبة.
 )6تستمر العناصر الغريبة التي تم الحد منيا وابادتيا من لدن نظام المناعة في دخول النظام.
 )7يأتي نظام المناعة لنظام الشركة بالمعمومات الجديد كما يترك بصمة عمى نظام الشركة.

املبحث الثالث
اختبار فرضية الذراسة
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يعد التحميل العاممي جزءا ميما من االختبارات التي يستند الييا البحث ،فيو يحقق فوائد تطمئن الباحث عن
سالمة بياناتو بما يحققو من الكشف عن:
 .1مسددتوى ادراك العينددات لمتغي درات البحددث مددن خددالل اتفاقيددا او عدددم اتفاقيددا مضددامين فق درات المقيدداس والتددي يشددار الييددا
بنسب التشبع.
 .2ان النسبة المئوية التراكمية لمتباين المفسر التي تستخرج مدن التحميدل العداممي تعطدي مددى تحقدق داللدة اكبدر عنددما تزيدد
عن ).(60%
 .3ان الجدذر الكدامن يجدب ان ال تقدل قيمدة الجدذر الكدامن ) (Eigen Valueعدن الواحدد الصدحيح ،ىدو دالدو نسدبة التبداين
الدذي يسدديم بددو كددل عامددل (ولدديس كدل متغيددر كمددا ىددو الحددال فددي قديم الشدديوع) .والجددذر الكددامن االول دائمددا اكبددر الجددذور
الكامنة (ودائما ما تزيد قيمتو عمى  )1الن العامل االول بمقتضى تعريدف عمميدة التحميدل العداممي يفسدر دائمدا اكبدر قددر
من التباين الكمي( .ابو عالم )363- 362 :2003 ،بعدد ذلدك تعطدي النسدبة المئويدة مدن التبداين التدي يسديم بيدا العامدل
(الجذر الكدامن مقسدوما عمدى عددد المتغيدرات) .وىكدذا بالنسدبة لكدل عامدل تدالي اذ يكدون مجمدوع النسدبة التراكميدة لمتبداين
المفسر ) (100%بعد استخالص العامل االخير.
عميو وبيدف استكمال متطمبات التحميل العاممي كافة فان نقطة البدء في حسداب مصدفوفة معدامالت االرتبداط بدين
المتغيرات التي تدخل التحميل تعطي مؤشد ار اوليدا لمكيفيدة التدي يعمدل بيدا التحميدل العداممي ،اذ ان التحميدل العداممي يسدتمد
عواممدة مدن االرتباطدات بدين المتغيدرات المختمفدة (ابدو عددالم ،)361 :2003 ،لدذا فدان الجيدد اإلحصدائي لكدي يصدل الددى
تحديددد نسددب التشددبع لمعينددات االربعددة التددي اعتمدددتيا الد ارسددة فانددو توجددو إلددى اسددتعمال اسددموب تحميددل العوامددل األساسددية
) (Principals Component Analysisبوصفو اسموباً متقددماً الختدزال العوامدل المدؤثرة الدى اقدل عددد واالكثدر تدأثي ار
باستعمال البرنامج اإلحصائي ) ،(SPSSالتي في ضوئيا تجري عممية تحديد نسدب التشدبع لكدل فقدرة ,3ولكدل بعدد وذلدك
م ددن خ ددالل اس ددتخراج مص ددفوفة العوام ددل ) (Component Matrixاوال" ث ددم تع ددديل البيان ددات بواس ددطة تطبي ددق اس ددموب
) (PCAومد ددن خد ددالل اسد ددتخدام طريقد ددة التد دددوير لمحصد ددول عمد ددى مصد ددفوفة التد دددوير)Matrix

 (Rotatedوالمسد ددماة

بد) (Varimax With Kaiser Normalizationظير ميل التدوير الى االلتقاء عند:
 .1سدبعة عشددر تكد اررات (عددامال او جددذرا) مددن خددالل مصدفوفة المكونددات لشددركة الخطددوط الجويددة ،وىددي التكد اررات
التي تتحكم في اتجاه تميدز فقدرات االسدتبانة لمصدفوفة المكوندات وىدو عددد جيدد يفسدح مجداال" واسدعا" الختيدار النسدب االكثدر
تشبعا لفقرات االستبانة.

3محددة إحصائيا بـ) (40%بحسب رأي اإلحصائيين (ابو العالم )51103002 ،و (.) FILED, 2009
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وبالنظر لكدون مصدفوفة المكوندات قدد جداءت بنسدب تشدبع اكبدر مدن مصدفوفة التددوير فدان الحدل االمثدل قدد ترشدح
من خالليا ولم تعد اىمية العتماد مصفوفة التدوير لمعينات وكما في الجدول (:)3

خذول ( )3رحهُم انزجبٍَ انكهٍ ندزوس يصفىفخ انًكىَبد نششكخ انخطىط اندىَخ انؼشالُخ
اثؼبد يزغُشاد انذساسخ

انؼبيم
(اندزس)

يؼبيالد انزحىل انخطٍ االثزذائٍ
Initial Eigenvalues

اسزخالص َست رشجغ يدًىع انًشثؼبد
Extracting Sums of Squared
Loading

انكهٍ

انُسجخ
انًئىَخ
نهزجبٍَ

انُسجخ
انًزشاكًخ
نهزجبٍَ

انكهٍ

1

53.851

53.851

53.851

53.851

53.851

2

7.162

61.013

61.013

61.013

7.162

61.013

3

5.487

66.500

66.500

66.500

5.487

66.500

4

4.154

70.653

70.653

70.653

4.154

70.653

5

3.251

73.905

73.905

73.905

3.251

73.905

6

3.050

76.954

76.954

76.954

3.050

76.954

7

2.865

79.820

79.820

79.820

2.865

79.820

8

2.153

81.973

81.973

81.973

2.153

81.973

9

1.925

83.898

83.898

83.898

1.925

83.898

10

1.797

85.695

85.695

85.695

1.797

85.695

11

1.651

87.346

87.346

87.346

1.651

87.346

12

1.581

88.927

88.927

88.927

1.581

88.927

13

1.289

90.215

90.215

90.215

1.289

90.215

14

1.187

91.403

91.403

91.403

1.187

91.403

15

1.131

92.533

92.533

92.533

1.131

92.533

16

1.063

93.596

93.596

93.596

1.063

93.596

17

1.025

94.621

94.621

94.621

1.025

94.621
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انُسجخ
انًئىَخ
نهزجبٍَ

انُسجخ
انًزشاكًخ
نهزجبٍَ
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لقد سجمت الجذور الكامنة لممكونات السبعة عشر في الجدول ( )2لممجموع الكمي لتباين المتغيرات الداخمة في
التحميل تساوي عدد المتغيرات ( ) 17وتفسر العوامل المستخمصة التباين بين ىذه المتغيرات ،فالجذر الكامن ىو عبارة عن
كمية تباين المتغيرات التي يفسرىا العامل الذي تنتمي اليو ىذه المتغيرات ،ويجب ان يكون الجذر الكامن لعامل من العوامل
مساويا لمصفر او اكبر ،وال يمكن ان يزيد عن التباين الكمي (ابو العالم.)02203002 ،
من خالل معطيات الجدول) يالحظ ان جدول تحميل التباين الكمي لجذور مصفوفة المكونات لمعينات االربعة
لمبحث ،قد جاء بنسب متراكمة لتباين )(Cumulative %تك ارراتيا بمغت عمى التوالي ) (94.621وىذا يعني ان التك اررات
التي جاء بيا التحميل العاممي لفقرات االستبانة يفسر بيذه النسب نفسيا من التباين ليذه العينات وىي نسبة عالية تجاوزت
نسبة الد)((60%ابو العالم.)02203002 ،
كما يالحظ ان النسب المئوية لمتباين) (Initial Eigenvaluesلمعينة قد بمي ) (1.025وىي نسبة اكبر من
الصفر ،وفيما يأتي نسب التشبع لكل وظيفة من وظائف نظام المناعة التنظيمية ودرجة تميزىا عمى اساس المتغيرات
الرئيسة والفرعية.
خذول ( )4رحهُم انزجبٍَ انكهٍ ندزوس يصفىفخ انًكىَبد
نسب

درجة التميز

التشبع
المتغير الفرعي

ت

لشركة
الخطوط

مميزة

الجوية
وظيفة االدراك المناعي

0.908

مميزة

1

وظيفة الدفاع المناعي

0.900

مميزة

3

وظيفة ذاكرة المناعة

0.922

مميزة

4

وظيفة االستقرار المناعي

0.915

مميزة

5

وظيفة الرقابة

0.838

مميزة

6

وظائف نظام المناعة

0.963

مميزة

2

المتغير
الرئيس

التنظيمية
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سيجرى تحميال عامميا لفقرات استبانة البحث وذلك عمى مستوى ابعاده الفرعية وصوال الى مستوى األبعاد عمى المستوى الكمي
وكما يأتي.
د .التحميل العاممي لوظائف نظام المناعة التنظيمية
تألفت وظائف نظام المناعة التنظيمية من خمسة وظائف سيجرى تحميال عامميا ليا لتوضيح نسب التشبع ليا
وكما يأتي:
(اوال) :التحميل العاممي لوظيفة االدراك المناعي :تألفت من اربعة فقرات وكانت نتيجة التحميل العاممي ليا وكما في
الجدول ) (5
الجدول )  (5نسب التشبع عمى وفق التحميل العاممي لوظيفة االدراك المناعي
ت
1

الفقرة
الشركة يقضو استراتيجيا تدرك المؤثرات السمبية الخارجية
الضارة بأوضاعيا كاألزمات المالية وتيديد العالمة التجارية
او الشيرة ...الخ.

2

تستشعر الشركة العوامل الداخمية الضارة اثناء تنفيذ

3

تؤدي دائرة العالقات العامة دو ار في التعريف بالشركة

عممياتيا االنتاجية والتنظيمية.4
وأدوارىا.
4

تمارس بحوث السوق دو ار ميما في الرصد التسويقي
والتعرف عمى نبض الزبون وطبيعة التحديات التي تواجو
تسويق منتجات الشركة.

شركة
الخطوط
الجوية
0.82
1
0.80
2
0.71
9
0.79
6

يتبين من معطيات الجدول ) .(5ان جميع فقرات المقياس قد حققت نسب التشبع الالزمة وبتقدم ممحوظ بما يعني ان
ىناك ادراكا كبي ار من لدن المعنيين لوظيفة االدراك المناعي.
(ثانيا) :التحميل العاممي لوظيفة الدفاع المناعي :تألفت من اربعة فقرات وكانت نتيجة التحميل العاممي ليا وكما في
الجدول ) (6
الجدول )  (6نسب التشبع عمى وفق التحميل العاممي لوظيفة الدفاع المناعي
ت

الفقرة

شركة
الخطوط
الجوية

 .4مثال ذلك عوامل واعراض الهرم التنظيمي الداخلي (الشيخوخة) وتقادم انظمتها وتعليماتها وإجراءاتها.
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يوجد في الشركة رد فعل وقائي ذاتي إلزالة العوامل الضارة التي

5

تيددىا.
يتعمم العاممين طوعيا من بعظيم البعض اساليب مقاومة

6

التيديدات التي تواجو الشركة.
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0.827
0.661

تعالج االقسام والفرق واالشخاص قدر تعمق االمر بمياميا

7

االنحرافات التي تحصل اثناء اداء العمميات االنتاجية او

0.804

الوظيفية ذاتيا.
ىناك تنسيق وقائي بين اقسام الشركة ووحدتيا ازاء حاالت

8

التيديد المشتركة.

0.738

من خالل معطيات الجدول )  (6تبين فاعمية شركة الخطوط الجوية في وظيفة الدفاع المناعي من خالل
وجود رد فعل وقائي ذاتي في الشركة إلزالة العوامل الضارة التي تيددىا .وان االقسام والفرق واالشخاص قدر تعمق االمر
بمياميا يعالجون االنحرافات التي تحصل اثناء اداء العمميات االنتاجية او الوظيفية ذاتيا.
(ثالثا) :التحميل العاممي لوظيفة ذاكرة المناعة :تألفت من اربعة فقرات وكانت نتيجة التحميل العاممي ليا وكما في
الجدول ) .(7
الجدول )  (7نسب التشبع عمى وفق التحميل العاممي لوظيفة ذاكرة المناعة
ت
9

الفقرة
ىناك توثيق لعمميات الرقابة عمى العمميات التي ىددت
الشركة لالستفادة منيا مستقبال ازاء حاالت مماثمة.

10

ان ذاكرة الشركة المناعية تميز بين خصوصية الشركة
وسموكياتيا وسموكيات الدخالء الخارجين.

11

تستفيد الشركة من االحداث السابقة في مواجية
التيديدات الطارئة او المحتممة.

12

توفر ذاكرة الشركة المناعية المعمومات الالزمة لمعالجة
الحاالت المتكررة او المتشابية.

شركة
الخطوط
الجوية
0.855
0.684
0.845
0.895

يبدو من مؤشرات الجدول )  (7ان شركة الخطوط الجوية العراقية اىتمت بذاكرتيا المناعية وانيا جسدت ذلك
في ممارساتيا من خالل توثيقيا لعمميات الرقابة عمى االحداث التي ىددت الشركة لالستفادة منيا مستقبال ازاء حاالت
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مماثمة .كما انيا تستفيد من االحداث السابقة في مواجية التيديدات الطارئة او المحتممة .وان ذاكرتيا توفر ذاكرة الشركة
المناعية المعمومات الالزمة لمعالجة الحاالت المتكررة او المتشابية.
(رابعا) :التحميل العاممي لوظيفة االستقرار المناعي :تألفت من اربعة فقرات وكانت نتيجة التحميل العاممي ليا
وكما في الجدول ) .(8
الجدول ) ( 8نسب التشبع عمى وفق التحميل العاممي لوظيفة االستقرار المناعي
الفقرة

ت

شركة
الخطوط
الجوية

 13ان نظام المناعة في الشركة يزيل العوامل الضارة وغير
المالئمة التي ال تتوافق مع انظمة الشركة من اجل ضمان

0.843

استقرارىا.
 14ىناك انظمة ضبط داخمي في الشركة تنسق بين التناقضات
التي يرصدىا نظام المناعة وواقعيا لتحقيق االنسجام في

0.604

االداء.
 15يتصدى العاممين والفرق لألنشطة الضارة لمحيمولة من دون
ارباك االعمال وسيرىا بانسيابية.
16

يمارس المشاور القانوني تدقيق انشطة الشركة بما يخمق حالة
التوازن واالنسجام مع التعميمات واالنظمة والقوانين الحكومية.

0.806
0.790

تقدمت شركة الخطوط الجوية العراقية موضوع االستقرار المناعي من خالل تقاربهما في ان نظام المناعة في
الشركة يزيل العوامل الضارة وغير المالئمة التي ال تتوافق مع انظمة الشركة من اجل ضمان استقرارىا .كما ان الشركة
تقدمت كذلك في ان العاممين والفرق يتصدون لألنشطة الضارة لمحيمولة من دون ارباك االعمال وسيرىا بانسيابية.
(خامسا) :التحليل العاملي لوظيفة الرقابة :تألفت من ثمان فقرات وكانت نتيجة التحميل العاممي ليا وكما في الجدول(.)9
الجدول )  (9نسب التشبع عمى وفق التحميل العاممي لوظيفة الرقابة
الفقرة

ت

 17تراقب االقسام واالدارات نتائج التغيرات التي تجرييا الشركة في عممياتيا
وانظمتيا.

 18تعتمد الشركة فمسفة ادارة الجودة الشاممة لضمان جودة اداء االعمال كل
مرة وبنفس الطريقة سواء بنفس االشخاص او غيرىم.
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الخطوط
الجوية
0.849
0.853
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 19تعتمد الشركة االساليب االحصائية لمرقابة عمى الجودة المتعمقة
بالمدخالت والمخرجات باعتماد خطط المعاينة.5

 20تعتمد لوحات السيطرة االحصائية لمرقابة عمى العمميات الصناعية
وتقييميا لمتأكد من عدم وجود انحراف عن المواصفات المحددة مسبقا.
 21يمارسجياز الرقابة الداخمية (قسم التدقيق المالي) تدقيق شرعية
المعامالت واكتشاف االخطاء.

العدد ()47

0.761

0.700

0.490

 22يراقب جياز الرقابة الداخمية االداء التشغيمي واالداء الشخصي لمعاممين.

0.485

 23يتابع جياز الرقابة الداخمية متابعة تنفيذ سياسات الشركة.

0.432

 24يطابق جياز الرقابة الداخمية االداء مع المعايير لتشخيص االنحرافات.

0.583

يتبين من خالل الجدول )  .(9لم تتقدم شركة الخطوط الجوية العراقية في بعض فقرات المقياس التي تخص جهاز الرقابة
الداخلية بينما كان هناك تقدم في واقع العمل الرقابي لمجلس ادارة الشركة واقسامها وادوات قياس انظمة الجودة.
وبعد االنتهاء من تحليل فقرات مقياس نظام المناعة التنظيمية تبين ان جميع فقرات المقياس قد حققت نسب تشبع
مرتفعة ولم تتخلف اية فقرة عن الحصول على نسبة التشبع المعتمدة احصائيا ولجميع العينات وهذا يعني تحقيق صحة
الفرضية الرئيسة (يدرك العاملين نظام المناعة التنظيمية بشكل جيد على المستوى الكلي وعلى مستوى ابعاده الفرعية).

املبحث الرابع
االستنتاجات والتىصيات
االستنتاجات
استنادا الى النتائج االحصائية التي اسفر عنيا التحميل االحصائي يمكن االشارة الى اىم ما رشح عن ىذه النتائج
من استنتاجات ،وكما ياتي:
 .1تعد شركة الخطوط الجوية العراقية مستفيدة من نظام المناعة التنظيمية لكونيا تتأث اربالالتاكد البيئي.
 .2تعد شركة الخطوط الجوية العراقية حساسة في انتقاء مواردىا البشرية بما يتوافق مع نظام المناعة التنظيمية .

( .5الفحص االولي لممواد المشترات والمنتجات النهائية) واالتفاق عمى مستوى الجودة المقبولة مع المجهز.
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 .3أن نظام المناعة التنظيمية في شركة الخطوط الجوية العراقية متوافق بشكل كبير مع استراتيجية انظمة المعمومات
الموارد البشرية المعتمدة في الشركة بشكل جيدا جدا.
 .4تنتيج شركة الخطوط الجوية العراقية استراتيجية تدريب كفوءةلمالكاتيا لبناء نظام مناعة تنظيمية.
 .5ىناك حساسية عالية لنظام المناعة التنظيمية لشركة الخطوط الجوية ازاء نوعية المعمومات التي يحتاجيا النظام
عن البيئة الخارجية لكونيا تواجو نظاميا المناعي بشكل .
 .6أن لطبيعة البيئة التي تعيش فييا الشركة اىمية كبيرة في خمق حاالت التيديد ليا .
 .7من حيث وظائف النظام بشكل عام فقد تقدمت الشركة في وظيفة االدراك .
 .8ومن حيث وظيفة الدفاع المناعي تقدمت الشركة بشكل واضح .
 .9ومن حيث وظيفة االستقرار المناعي جاءت شركة الخطوط الجوية العراقية جاءت بنتائج تعد االكثر اىمية من
بين الوظائف.
املطلب الثاني
التىصيات

تأسيسا عمى ما اسفرت عنو الدراسة من استنتاجات نورد في ادناه اىم ما يتناسب مع حاجة الدراسة الى
ان توصي بو المنظمات المستيدفة ،وكما يأتي:
 .1بناء انظمة استشعار وانذار مبكر لشركة الخطوط الجوية العراقية مادامتا اىم المتأثرين والمستفيدين من نظام
المناعة التنظيمية وان النظام اكثر تأث اًر بالالتاكد البيئي.
 .2استنادا الى االطر الفكرية لمدراسة البد ان تتوجو الشركة بدراسة واقعية لنظام المناعة التنظيمية وكيفية تفعيل
مكوناتو ووظائفو ،اذ ان االنتياء من ذلك سيجعميا تتحسس لممتغيرات البيئية التي ال يمكن الية منظمة ان تكون
بمعزل عن تاثيراتيا.
 .3البد من اعادة النظر في استراتيجية الجذب واالستقطاب لمشركة بما يتوافق مع حاجة بناء نظام مناعة تنظيمية
يتحسس بشكل سريع لمتغيرات البيئية ويفعل من خالل العاممين فيو وظائف االدراك والدفاع المناعي.
 .4تحديد الحاجات التدريبية لمعاممين في الشركة تمييدا لرسم برامج تدريب كفؤة في ضل الالتاكد البيئي التي تعيشيا
المنظمات كافة.
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 .5البد من دراسة لطبيعة البيئة التي تعيش فييا الشركة لما ليا من اىمية كبيرة في خمق حاالت التيديد ليا اذ لم
تدرك الشركة اىمية تاثيرات البيئة كما يجب.
 .6البد ان تتوجو الشركة برسم استراتيجية جذب واستقطاب متوافقة مع حاجة وخصوصية وطبيعة عمل نظام المناعة
التنظيمية ،السيما وان العاممين في تشغيل ىذا النظام ىم من اصناف تستمزم مقدرات خاصة.
 .7توجيو االقسام كافة في الشركة من تفعيل دور النظام المناعي فييا بشكل يتكامل مع باقي مكونات النظام الدراك
المخاطر والتصدي لألخطار التي تواجييا.
 .8تقوية نظام ذاكرة المناعة في جميع الشركة باعتماد الربط االلكتروني وتأسيس قاعدة بيانات جيدة والتوثيق الدقيق
لتأثيرات البيئة .
 .9تعزيز الدور الرقابي واجيزة السيطرة االلكترونية لشركة الخطوط الجوية العراقية.

املصادر
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

انمشَشٍ  ،احسبٌ كبظى ششَف"،)2007(،انطشائك انًؼهًُخ وانطشائك غُش انًؼهًُخ فٍ االخزجبساد االحصبئُخ ،
انطجؼخ االونً ،يطجؼخ انذَىاٍَ  ،ثغذاد .
انسبػذٌ  ،يؤَذ َىسف َؼًخ،)2006( ،انزؼهًبنزُظًُُىانزاكشحانزُظًُُخوأثشهًبفُبسزشارُدُبرئداسحانًىاسدانجششَخ –
دساسخ رشخُصُخ رحهُهُخ فٍ ػُُخ يٍ انًُظًبد انصحُخ ،أطشوحخ دكزىساِ (غُش يُشىسح)،كهُخ اإلداسح وااللزصبد
،خبيؼخ ثغذاد ،انؼشاق.
شمُش  ،فبئك  ،وانششَف ،ػهُبٌ  ،وانحهجٍ ،سَبض "،يمذيخ فٍ انحصبء" انطجؼخ االونً ،داس انًُسشح نهُشش
وانزىصَغ وانطجبػخ ،ػًبٌ ،االسدٌ.2000 ،
انسبػذٌ ،يؤَذ َىسف ،انشبهٍُ َ،ذاء صبنح"،)2015(،يمُبط االسهبة انزُظًٍُ فٍ يؤسسبد انزؼهُى انؼبنٍ ،
ثحث يمجىل نهُشش فٍ يدهخ كهُخ االداسح وااللزصبد  ،اندبيؼخ انًسزُصشَخ .
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