
١ 
 

ية لتنظيماالوراثية  البصمة الدور الوسيط للدعم التنظيمي في العالقة بين
شركة مصر  عليدراسة تطبيقية : والمرونة اإلستراتيجية واألداء المستدام

  رانللطي
 

 بسام سمير الرميدي/ د               رضا محمود أبوزيد محمد/ د
  جامعة مدينة السادات - مدرس بكلية السياحة والفنادق

bassam.samir@fth.usc.edu.eg        reda.abouzeid@fth.usc.edu.eg  
  

 ملخص 
هدفت الدراسة إلي التعرف علي الدور الوسيط للدعم التنظيمي في العالقة بين البصمة الوراثية 

ولدراسة واقع هذه . التنظيمية والمرونة اإلستراتيجية واألداء المستدام في شركة مصر للطيران
استبيان لجمع استمارة شركة مصر للطيران، وتم تصميم بل مجتمع البحث في العاملين العالقة تمث

استمارة صالحة باستخدام  ٤٦٣من العاملين، وتم االعتماد علي تحليل  ٥٣٠، وتوزيعها علي البيانات
تم استخدام أسلوب تحليل المسار إلبراز التأثيرات و .AMOS V.22و  SPSS V.25برنامجي 
وغير المباشرة بين البصمة الوراثية التنظيمية والمرونة اإلستراتيجية واألداء المستدام في المباشرة 

وقد توصلت النتائج إلي أن الدعم التنظيمي يلعب دوراً وسيطاً  .وجود الدعم التنظيمي كمتغير وسيط
ب الدعم التنظيمي كلياً في العالقة بين البصمة الوراثية التنظيمية والمرونة اإلستراتيجية، بينما يلع

  . دوراً وسيطاً جزئياً في العالقة بين البصمة الوراثية التنظيمية واألداء المؤسسي المستدام
المرونة اإلستراتيجية، األداء المستدام، ، الدعم التنظيمي، البصمة الوراثية التنظيمية: الدالةالكلمات 
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The study aimed at identifying the mediating role of organizational support in the 
relationship between organizational DNA, strategic flexibility and sustainable 
performance in Egypt Air. A questionnaire was designed to collect data. Employees in 
Egypt Air were the sample chosen in the study. 530 questionnaires were distributed, 
while 463 of them were found valid for analysis using SPSS V.25 and AMOS V.22. 
Path analysis was used to highlight the direct and indirect effects of organizational 
DNA on strategic flexibility and sustainable performance through organizational 
support. The results depicted that organizational support plays a full mediating in the 
relationship between organizational DNA and strategic flexibility, while 
organizational support plays a partial mediating role in the relationship between 
organizational DNA and sustainable performance. 

  


