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 ُملخَّص البحث:  

مستوى عالقة وتأثير أبعاد التعلم التنظيمي في الرشاقة االستراتيجية بالتطبيق    البحث تشخيص استهدف  

عن طريق    شمس، على مستشفيات جامعة عين شمس. وتكون مجتمع الدراسة من جميع مستشفيات جامعة عين  

لبالغ  األقسام   وا   وورؤساء ونواب المديرين،    كزية، مر ال   الفروع واإلدارات توزيع استبيان على جميع )مديري  

( مستجيباً، فضال عن المقابالت الشخصية. وقد توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات  177عددهم ) 

المعرفة، استيعاب   التنظيمي بأبعاده المتمثلة في )تحديد  التعلم  ارتباط طردية قوية بين  أهمها؛ وجود عالقة 

ستراتيجية وأن أبعاد التعلم التنظيمي تؤثر تأثيًرا  المعرفة، الذاكرة التنظيمية( وبين الرشاقة اال   المعرفة، استثمار 

مستشفيات جامعة    ضرورة تبني جوهرًيا في الرشاقة االستراتيجية. وقد اختتم البحث بعدد من التوصيات أبرزها  

الرشاقة االستراتيجية لتطوير قدراتها    زيادة ل و عين شمس لمفهوم التعلم التنظيمي كمدخل لتحسين األداء العام لها،  

 لى التكيف مع ما يحدث في محيطها من تغيرات. ع 

 .: أبعاد التعلم التنظيمي؛ الرشاقة االستراتيجية؛ المستشفيات الجامعية الكلمات الدالة 

مة البحث:   ُمقد ِّ

التي تساهم   أهم المداخل اإلدارية أحد (Organizational Learning) يُعد التعلم التنظيمي

ألهدافها االستراتيجية. وتشير نتائج الدراسات إلى أن المنظمات التي تبنت   المنظماتفي تحقيق  

متعلمة وأصبحت أكثر سرعة ونجاحاً في تحقيق   مفهوم التعلم التنظيمي قد تحولت إلى منظمات

بيئتها مع  عالقاتها  وتفعيل  ذاتها  وتطوير   :Camps and LUNA-Aroca, 2012)  أهدافها 

Keskin, 2006)  .التغيرات األخيرة    ولقد   2020بدايات    التي حدثت في  والمتسارعةفرضت 

اختصاصاتها بمختلف  المؤسسات  على  جديدا  الصحي  واقعا  القطاع  أصاب وذلك    ،وخاصة  لما 

تتخذ  أن    المستشفيات منوبالتالي كان البد على  (،  Covid-19المستجد )العالم من وباء كورونا  

المتغيرات    طيع من خاللهتوجه آخر تست الرشاقة  هو  ،  ومن أنجح هذه األساليبالتعامل مع هذه 

  الداخلية للمستشفيات ات  يسير العملي  معين من التسهيل ف علق نو ختعمل على    والتي االستراتيجية

التنظيمي ودوره   أبعاد تناول دراسة    إلى سعى الباحث    وقد.  تهاوسمع تها  ن مكانيوتحس في   ا التعلم 

شمس  االستراتيجية   شاقة الر   تحسين  عين  بجامعة  الجامعية  تعرض    للمستشفيات  فترة  العالم إبان 

    . ( Covid-19)  لوباء كورونا المستجد   ومصر 

 والدراسات السابقة:  للدراسة اإلطار النظري

 (:Organizational Learningالتنظيمي )مفهوم التعلم  أوالً: 

( في Argyris & Schonمن قبدل )  (1978لقدد ههر مفهوم التعلم التنظيمي في عدام )

؟ ع ومندذ ذلدك أن تتعلمكتدابيهدا )التعلم التنظيمي( اذ قددمدا سددددؤاالً مفداده ع هدل يجدب على المنظمدات  

السددؤال االسددتكشددافي بذلت الكثير من الجهود لوضددع مفهوم محدد له وتحديد التعلم في المنظمات  

برة المكتسدبة،  ميل لإلسدتجابة تحت تأثير الخفالتعلم هو ع التغيّر في ال  المختلفة.واسدتكشداف آلياته 

ن ومفاهيم جديدة تشددير  أي أّن اإلنسددان يمر بمواقف إجتماعية، ونتيجة لتلك المواقف يكتسددب معا

علية بأهمية وضددرورة إتّباع أنماط مختلفة من السددلوب، وبالتالي يميل اإلنسددان إلى تغيير سددلوكه  

  .(2013في ضوء تلك الخبرة المكتسبة ع)عواد، 
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تزايد في اآلونة األخيرة االهتمام بالتعلم التنظيمي باعتباره ضرورة إستراتيجية لتقدم  ولقد

فهو يسددداهم وبشدددكل حاسدددم في التعامل مع التغيير في بيئة ةير مسدددتقرة،    المنظمات وتطورها،

ويخلق فرصددددا للميزة التنافسددددية المسددددتدامة ويجعل المنظمة تبدو كوحدة واحدة تأثر في فروع  

األخطداء  بدأنده ع قددرة المنظمدة ككدل في الكشددددف على    هوفدالتعلم التنظيمي    رفدة المختلفدةالمع

والقيم في المنظمة، بحيث تخلق مهارات جديدة لحل المشددكالت  كالتغير في المعرفة   وتصددحيحها

أداء   عددلددى  جددديدددة  )وقدددرة  عددرف .  (Gilaninia & et.al, 2013الددوهددائددف  كددمددا 

((Arumugam&Munusamy,2015    يشددددير إلى نوعين من األنظمدة   التنظيمي  التعلم بدأن

والمعيداريدة   ،) الجوهريدةوالمقددرات   والخبرة،  )الثقدافدة،هي األنظمدة الوصددددفيدة والمتمثلدة بددددددددد 

ن التعلم أ (Hu, 2014يرى ) والعمليات المشددتركة(. بينما  الممارسددات،بددددددد )أفضددل   والمتمثلة

ر التي لها القدرة على التأثير على سلوكيات التنظيمي ينطوي على تطوير المعرفة الجديدة واألفكا

م، وبعبدارة أخرى يمكن اعتبداره عمليدة تنظيميدة مهمدة وأسددددا  يمكن من خاللهدا  األفراد ومواقفه

 .وقدرات وأداء المنظمة  خصائص وسلوكياتوتغيير   المعلومات والمعرفةمعالجة 

من العمليات والنشدداطات ما تقدم يمكن القول أن التعلم التنظيمي ع هو محصددلة تفاعلية  و م

المشددتركة لرفراد التي تسددعى المنظمة من خاللها إلى تحسددين    ىوالسددلوكيات  والتجارب والرؤ

قدراتها الكلية، وضددمان المحافظة على التحسددين المسددتمر لرداء الجماعي وتطوير ذاتها وتفعيل  

العداملين، ليكونوا أكثر    مع بيئتهدا والتكيف معهدا سددددواء الخدارجيدة أو الدداخليدة، وتعبئدة  عالقداتهدا

هيفها في المنظمة؛ إلحداث التطور المسددتمر وتحقيق الكفاءة  حماسددأ ودافعية لمتابعة المعرفة وتو

( يربط بين التعلم والمعرفدة بداعتبداره نشدددداطدا يزيدد من Endlikوالفداعليدة ومن جهدة أخري فد ن )

 ي الجدانبين السددددلوكي  اكتشدددداف ونقدل المعرفدة، ممدا يؤدي إلى إحدداث تغييرات ف درة علىالقد 

رف التعلم التنظيمي من خالل البيئدة التنظيميدة  ( وبشددددكدل آخر يعُ 2013واإلنتداجي)همشددددري،  

تركز على توليد معرفة جديدة، ونقل المعرفة الموجودة، وتتضدددمن  الفاعلة إلدارة المعرفة والتي

ة من مصددددادرهدا وتعزيز القددرة على اكتسدددداب المعرفد  جداتهدا وخددمداتهدا وعمليداتهدا،المعرفدة لمنت

 .(Johnm,et al,.2006)سهيل الوصول إلى هذه المصادرالمتنوعة من خالل ت

هناب مجموعة من الخصدددائص التي يتميز بها التعلم التنظيمي    :خصدددائص التعلم التنظيمي -

  2011 ،، الطدائيGilaninia & al, 2013  ،2013همشددددري،  الخصدددددائص، )وهدذه  

 ( هي:2015، والخزعلي

الدداخليدة والخدارجيدة للمنظمدة، وعلى العداملين االهتمدام الخبرة والتجدارب    ان التعلم هو نتداج .1

بدل يتعددى ذلدك إلى تطوير العمليدات العقليدة اإلدراكيدة   الخبرة،والتعلم واالكتسددددداب من  

 لرفراد لتوجيه سلوكهم.

 لم المستمر والحصول على معرفة جديدة وتجديد وتنقيح ذاكرة المنظمة.نشاط هادف للتع .2

التعلم الفردي، الجمداعي، بين   هي:مسددددتويدات    4التنظيمي في وقدت واحدد على    لميتم التع .3

 المجموعات والتعلم التنظيمي.
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تلعب الثقافة التنظيمية دور كبيراً في تحقيق التعلم التنظيمي الذي يتضمن عدد من العمليات  .4

إليهدا   الفرعيدة المتمثلدة في إكتسدددداب المعلومات وتخزينهدا في ذاكرة المنظمدة ثم الوصددددول

 لالستفادة منها في حل مشكالت المنظمة الحالية والمستقبلية.

عددد من العمليدات الفرعيدة المتمثلدة في   تتضددددمنومسددددتمرة  التعلم التنظيمي عمليدة تلقدائيدة   .5

المعلومات وتخزينها في ذاكرة المنظمة ثم الوصددول إلى هذه المعلومات وتنقيحها    إكتسدداب

 الية والمستقبلية في إطار ثقافة المنظمة.لالستفادة منه في حل المشكالت الح

ينصددددب التعلم التنظيمي على ذاكرة المنظمدة: التي تحتوي على األدلدة التنظيميدة والهيكدل  .6

وثدائق الرسددددميدة والقوانين، األنظمدة والتعليمدات، ثقدافدة التنظيمي، الملفدات والسددددجالت، ال

 المنظمة واألفراد العاملين.

إلى أن التعلم التنظيمي   (Rezaie&Bagheri,2014) يشددير :التنظيميأهمية التعلم    -

والفداعليدة ممدا يؤدي إلى توليدد المعدارف واألفكدار    يعدد ميزة تندافسدددديدة للمنظمدة ويددعم األبتكدار

ويزيدد من قددرة المنظمدة على الفهم والتطبيق لهدذه المعرفدة. واسددددتخددامهدا لمواجهدة بيئدة   الجدديددة،

دة العولمدة وتكنولوجيدا المعلومدات، ممدا يتطلدب من األعمدال ذات التغيير السددددريع في هدل زيدا

دار المعلومدات والمعدارف المتداحدة من خالل عمدال  المنظمدة تنميدة مواردهدا البشددددريدة وزيدادة مقد 

مددة  وهدذا يسددددداعددهدا على البقداء في المندافسدددددة اطول   المعرفدة الدذين يعتبرون أثمن مواردهدا

(Arbani& Asgari,2014وأوجز  .) (Lopez,et al:2005)   التعلم خالل  المدددراء من  أن 

ة وبيئتهدا وذلدك يؤدي إلى قرارات وفهم المنظمد التنظيمي يزيددوا من قددرات العداملين من أجدل إدارة  

مقبولة وأداء تنظيمي مسدتمر. وتهتم المنظمات بالتعلم التنظيمي ألنه يسدمح لها بتطوير القدرات التي 

يوفر ويسدددداعدد على االبتكدار ويعزز التطوير  تعزز االبدداع وهدذا يؤثر إيجدابدا على األداء وكدذلدك  

تكيفاً من أجل اسدددتيعاب التغييرات في إجراءات العمل   أكثر ويحسدددن االتصددداالت ويجعل المنظمة 

التعلمCummings & Worley, 2009)   (ويؤكددد.  والهيكددل  أهميددة  وإدارة    على  التنظيمي 

إمكانيات المنظمة للحصدول على   المعرفة في تحسدين األداء والتطوير، فالتعلم التنظيمي يزيد من

هدذه المعرفدة واسددددتخددامهدا   فدة على كيفيدة تنظيممعرفدة جدديددة وتعزيزهدا، بينمدا تركز إدارة المعر

التنظيمي مع إدارة المعرفدة ضددددرورة التعلم  حتميدة في هدل التغيرات   لتطوير األداء، ويعتبر 

سدداعد المنظمة على كسددب  المتسددارعة حول المنظمة، ويعتبر مصدددرا للتجديد االسددتراتيجي، وي

ذا بددوره يخلق تندافسدددديدة ايجدابيدة  المعرفدة وتطبيقهدا بسددددرعدة وفداعليدة مقدارندة بدالمندافسددددين، وهد 

 .ومستدامة

في بنداء    المنظمدة،جهدد متواصددددل تمدارسدددده   التعلم التنظيمي هوعملياات التعلم التنظمي:   -

ة منها في حل  وتنظيم المعرفة، وتحسدينها بهدف الوصدول إلى معان مشدتركة يمكن االسدتفاد

سدا من خبرات وتجارب  المشدكالت التي تواجهها، وميزة هذا الجهد المتواصدل أنه مشدتق أسدا

 ( 2005أعضاء المنظمة )السالم، 

 :آليات للتعلم التنظيمي، يمكن ايضاحها في األتي ثالث: هنالك آليات التعلم التنظيمي  -
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ي ألى  المعرفدة إ  يشددددير تحدديدد:     (knowledge recognition)تحادياد المعرفاة     -1

المعرفة المتوفرة لدى المنظمدة،  نشدددداط يتمثدل باختبدار البيدانات من خالل مسددددتودعات  

وتعد هذه العملية من العمليات  األسداسدية في المنظمة وباإلمكان تحقيقها بمساعدة برامج 

(  أن تحديد المعرفة Berghman,2012( ويعتقد )2016الكمبيوتر )حسدين واخرون،  

واكتسدددداب معرفة خارجية جديدة  يات المنظمة التي تهدف إلى تحديد  هو محصددددلة عمل

يمة مضدافة جديدة. فضدال عن أن تحديد المعرفة يعمل على تحفيز المنظمات على فهم وق

  :األتيةالعناصر 

احتيداجدات الزبدائن المسددددتقبليدة ا إحتيداجدات الزبدائن العميقدة ا الزبدائن المبتكرين االزبون  ➢

 النهائي.

 ت األخرىاعةا الصناعاإتجاهات الصن ➢

 ) المصلحة، الخالمعلومات البيئية العامة )التيارات العامة والقوانين، أصحاب  ➢

تتبعهدا  ع عبدارة عن مجموعدة من األسددددداليدب والبرامج التي  تحادياد المعرفاة    إنويمكن القول  

  "تمتلكها.من أجل ضمان دقة المعلومات التي  المنظمة

مقدرة    هذه العملية إلى  تشاااير :(knowledge assimilation) امتصاااال المعرفة -2

 واشدار(.  2016)الشدريف وحياة،   وهضدمها وتمثيلهاالمعرفة  على فهماألفراد العاملين 

(Berghman,2012) ن امتصددددداع المعرفدة يتمثدل بمجموعدة من العمليدات  أ  إلى

  المعرفة الخارجية وتسدخرها   بها المنظمات  تدركها وتسدتوعبالتي   والتنظيميةالروتينية  

مخرجات تجارية جديدة، ومن جهة يشدير امتصداع المعرفة إلنشداء معرفة جديدة واأو 

مكتسدددبة، وعادة ما إلى عمليات المنظمة الرامية إلى تفسدددير وفهم المعرفة الخارجية ال

يجمع امتصدداع المعرفة بين المعرفة الجديدة والمعرفة القائمة من أجل تقاسددم المعرفة 

إضافة إلى أن امتصاع المعرفة يخلق قدرة  .ذهىنية الجماعيةالداخلية وتغيير النماذج ال

 :مجموعة من المفاهيم المهمة وهي كمايلي على فهمعالية 

 بالزبائنا باألسواق ا بطرائق التسويق.التفكير الناقد الجاد  ➢

 إحياء التفكير الناقد الجاد السابق بالزبائن واألسواق. ➢

 ألسواق.تشاطر التفكير الناقد الجاد بالزبائن وا ➢

 تصنيف وحفظ األفكار الناقدة الجادة بشأن الزبائن واألسواق. ➢

ومات الخارجية قيمة للمعل  على إضدددافةفالقدرة االمتصددداصدددية للمعرفة هي قدرة المنظمة 

من القدرات اإلبداعية، وتشددير القابلية االمتصدداصددية إلى  هذه القدرةواسددتيعابها وتطبيقها، وتعدّ 

على المنظمة والقدرة على اسدتثمارها لذلك فان هذه القابلية ال تعتمد  اكتسداب المعلومات بواسدطة 

خالل الوحددات الفرعيدة    المشددددتركدة مع البيئدة الخدارجيدة فقط وإنمدا على انتقدال المعرفدة  الحددود

 .( 2013حمد، أ(أيضاً للمنظمات  
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ات التي ع هو توليفة من القدرات والمهارات والسددلوكيامتصااال المعرفة  إنوعليه يمكن القول  

ذب واسددددتقطاب أكبر قدر ممكن من المعرفة من أجل تقوم بهدا المنظمدة من أجل امتصدددداع وجد 

 ."بكل يسر وسيولة على حملها ا والعملتواجههتفسير الظواهر واالحداث والمواقف التي 

 ( Knowledge exploitation ) استثمار المعرفة  -3

تداول مختلف أنواع المعرفة ونقلها بين   تشدددير هذه  األلية إلى العملية  التي يتم من خاللها

اخل  المنظمة بحيث تؤمن التعاون الجماعي بينهم وتسدداعدهم في الوصددول و العمل في األفراد د

ر  نفس الوقت ومن مواقع  مختلفة ومن ثم التنسدديق بين نشدداطاتها، إذ ان االسددتثمار بالمعرفة يعب 

ي بين األقسدام المختلفة داخل المنظمة ومدى  عن مدى اهتمام  المنظمة بتشدجيع االسدتثمار المعرف

( وتطرق    2014اعددة بيداندات حول مهدارات العداملين ومعرفتهم   )العبيددي واخرون،  توفير قد 

(Darvin&Norton,2015  إلى أن االسدددتثمار يبرز دور الحالة البشدددرية والهوية في التعامل )

عرفي واالقتصددادي لتحقيق األهداف مهمة المطروحة، من أجل معالجة تراكم رأ  المال الممع ال

إلى  (Berghman,2012) وتوصدلالمنظمة، والمثابرة في تحقيق هذا الهدف.  التي تسدعى إليها  

وعملية وإجرائية لجني ثمار    هيكلية وتنظيميةان اسدددتثمار المعرفة يتكون من مجموعة من آليات 

زمنية طويلة، فضدال   تغاللها لفترةسد المتكاملة في العمليات القائمة وتوحدها بحيث يمكن  المعرفة ا

اإلجراءات والكفاءات لخلق منتجات وخدمات جديدة.    وتوسدديعها وتوهيفتحسددين قدرة المنظمة 

  :األتيةالمنظمات في العناصر  على تحفيزواضافة إلى ذلك يعمل استثمار المعرفة 

 ميا تكييف اإلجراءات ا تغيير طريقة العملتكييف الهيكل التنظي ➢

 األعمال القائمة على حسابة حتى رات جديددعم مباد ➢

 استبدال المهاراتاالكفاءاتامنع الفوضى التنظيمية ➢

ع هو مجموعدة من األليدات والطرائق التي تقوم بهدا وباالتاالي يمكن القول ان اسااااتثماار المعرفاة  

 العداملين في المنظمدة إلى يمتلكهدا األفرادالمنظمدة من أجدل ضددددمدان االسددددتفدادة من المعرفدة التي  

 حد ممكنع.  اقصى

 الذاكرة التنظيمية: -4

  Corporate Knowledgeوتسمى أحيانا ع    :Organizational Memory  الذاكرة التنظيمية

وتشير إلى المستودع    ع،علم الوراثة المشترب    Corporate Geneticsالمعرفة المشتركة ع، أو ع  

بل، ويحرع صانعوا القرار ليس فقط  حتى يتم االستعانة بها في المستق  به،الذي يتم إيداع المعرفة  

إلكتروني في صورة  أو  مطبوعة  كانت  استرجاعها سواء  على  العمل  بل  بالمعلومات  ة  االحتفاه 

   .بسهولة ويسر
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 :ثانياً: مفهوم الرشاقة االستراتيجية

الرشاقة   الحديثة    - حظي مفهوم  اإلدارية  المفاهيم  يعد من  االهتمام، وقد   - الذي  بكثير من 

عريفات؛ وذلك لتعدد الخلفيات وخاصة بالباحثين والكتاب، ولكن تتفق في معظمها، في أنَّها تعددت الت

التعامل مع الظروف المحيطة، وسرعة التحرب والمرونة الكافية   مدى قدرة المنظمة على تعبر عن  

وقد نشر مصطلح الرشاقة االستراتيجية رسميا وقدم من خالل االستفادة من نقاط القوة والضعف.  

في تقرير   الهاي،جامعة  ( فيIacoccaمعهد البحوث ) م( من  1991للجميع ألول مرة في عام )

الحادي    )استراتيجيةبعنوان   القرن  في  التصنيع  خبراء   والعشرين:مؤسسة  نظر  وجهة  من 

لعالم األعمال لشرح    األولى،، ومن ثم قدم بيتر دراكر مفهوم )المنظمة الرشيقة( للمرة  الصناعة(

(.  Nagel&Dovem,1993الحديثة )تجابة للمنظمات  ادة المرونة والقدرة على االسضرورة زي

الرشاقة االستراتيجية بأنها القدرة على تعديل أو إعادة   (Doz& Kosonen,2008عًرف )وقد  

تشكيل الشركة واستراتيجياتها بشكل ديناميكي في بيئة األعمال المتغيرة، ويتحقق ذلك عن طريق  

اإلضافة إلى التكيف مع احتياجات العمالء واالتجاهات من دون التخلي عن رؤية  الترقب المستمر ب

القدرة التي تحاول المنظمة امتالكها وتستعد من   بأنَّها:(  2015ت،  . بينما عرفها )الحريزاالشركة

خاللها إلحداث التغييرات االستراتيجية المطلوبة بشكل سريع في ضوء تحقيق االستجابة المناسبة 

 اث البيئية المتسارعة التي تعيشها وتؤثر في أعمالها. لرحد

 :أهمية الرشاقة االستراتيجية -

االسددددتقرار وعدم اليقين في البيئدة المحيطة في الوقت الحالي ، خاصددددة أزمة إن حالة عدم 

(Covid-19)   المسدتجد، وما اسدتتبعها من مشدكالت صدحية لم تواجه مصدر فحسدب بل واجهت

فة إلى الركود االقتصدادي العالمي الكبير الذي اسدتتبع هذه األزمة، ومن هنا  العالم بٍأسدره ،باإلضدا

السددتراتيجية في مواجهة هذا التغير السددريع، فالرشدداقة االسددتراتيجية هي رشدداقة اتكمن أهمية ال

مفتاح نجاح المنظمات في البيئة السدددريعة حيث أنها تمكن المنظمة من تحقيق الكثير من األهداف 

( Doz& Kosonen,2008وتساهم في تحسين المركز التنافسي للمنظمة وقد أكد )  بدقة وسرعة،

االسددتقاللية، وضددبط التغير المسددتمر،  تجسددد قدرة المنظمة على إدارة أن الرشدداقة االسددتراتيجية

فهي تعدد المنظمدة لقبول التغيير من خالل توليدد مجموعدة من البددائدل وتطوير المهدارات وإعدادة 

 وازالة الحواجز أمام التغيير. التعبئة والتنظيم

وضدمان بقائها ونموها،   وتعد الرشداقة االسدتراتيجية أحد المتطلبات الجوهرية لنجاح المنظمة

وتعود أسددباب حاجة المنظمات إلى الرشدداقة االسددتراتيجية بسددبب التغيرات في البيئة الخارجية 

أن الرشددداقة   (Lengnick-Hall& Beck, 2009) ( وأشدددار2008 ،وبيئة العمل )الحزيرات

يرة التغيرات  االسددتراتيجية تجسددد قدرة المنظمة على إدارة التغيير المسددتمر، المرتبط بازدياد وت

البيئيدة، فهي تهي  المنظمدة لقبول التغيير من خالل تكوين عددة بددائدل، وحشددددد الموارد وتطوير  

 .رالمهارات، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتذليل كافة العوائق أمام التغيي
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أن المنظمدات بداسددددتطداعتهدا أن تعيدد تكوين ذاتهدا وتحقيق النمو   ( Doz&Kosonen, 2008)  وأكدد 

بتوفير كدافدة المتطلبدات لمواجهدة المندافسددددة الخدارجيدة، والتحلي بدالمروندة لمراجعدة التطورات، وإيجداد 

طرق مبتكرة من اجدل خلق القيمدة للمنظمدة من خالل اعتمدادهدا الرشددددداقدة االسددددتراتيجيدة. ويرى 

 (Santala, 2009 أن )   ة داخل  المنظمة بحاجة إلى الرشداقة االسدتراتيجية ألن تزايد المشدكالت اإلداري

يعني أن الرشداقة االسدتراتيجية هي المنظمة يفرض عليها التغيير الذي يتطلب رشداقة في إحداثه. مما 

وتحدديدد الفرع   المفتداح األسدددددا  للنجداح والتفوق في البيئدة المتغيرة ألنهدا تددعم قيدادات التغيير 

لواضددحة والتفكير  واسددتثمارها في السددوق المتغير، إذ تؤكد الرشدداقة االسددتراتيجية على الرؤية ا 

( أن المنظمات التي التحافظ على الرشداقة االسدتراتيجية   2015ويضديف )الحزيرات، .االسدتراتيجي 

في أعمالها، إذ أن    سدتتحول إلى منظمة جامدة تعاني من الشدلل االسدتراتيجي  وال يمكنها االسدتمرار 

ية االسدتراتيجية أو االلتزام افتقار المنظمة ألي من عناصدر الرشداقة االسدتراتيجية المتمثلة بالحسداسد 

 .الجماعي أو المقدرات الجوهرية اليمكنها منافسة المنظمات األخرى 

ومما سددبق يؤكد الباحث أن الرشدداقة االسددتراتيجية تعد إحدى المتطلبات الجوهرية لنجاح  

مسدتدامة نظمات وضدمان بقائها واسدتمراريتها وأنها ميزة تنافسدية تتجمع بمرور الوقت لتصدبح الم

 .لتمكن المنظمة من امتالب رؤية جيدة لمعرفة موقعها بين المتنافسين في السوق

 ممارسات الرشاقة االستراتيجية  -

من خالل مراجعة عدد من األدبيات االسددددتراتيجية المعاصددددرة الخاصددددة بالرشدددداقة 

، حيث تم اعتماد تيجيةالسدتراتيجية نجد اختالفًا بين الباحثين في تحديد ممارسات الرشاقة االستراا

االسددددتراتيجيدة، المقددرات االسددددتراتيجيدة، سددددرعدة التغيير وهي   )الحسدددداسدددديدةاألبعداد اآلتيدة: 

(Khoshnood & Nematizadeh , 2017 ;Ojha, 2008)  

حث وحدة التصددور يرة والتبصددر والبهي مزيج من البصدد  الحساااسااية االسااتراتيجية: .1

وتعني الحسدددداسدددديدة     (Liu, 2010 )وشدددددة الوعي واالهتمدام بدالتطورات االسددددتراتيجيدة  

االسددددتراتيجيدة االنفتداح على قددر كبير من المعلومدات والدذكداء، واالبتكدارات من خالل الحفداه 

األخدرى والدمدندظدمددات  األفدراد  مدن  مدخدتدلدفددة  مدجددامديدع  مدع  الدعدالقددات  أواصدددددر    عدلدى 

(Doz&Kosonen, 2008)   الفرع  وتمثل الحسدداسددية االسددتراتيجية عملية مسددتمرة الةتنام

معلومات مفصدلة وموثوق  بها   بشدكل أسدرع من المنافسدين، لذلك ينبغي على المنظمات امتالب

عن األسددواق في تركيز الجهود، وأهداف أداء واضددحة لفرق العمل والعاملين، ووضددع آليات 

زم من اإلدارة االسددتراتيجية متابعة تدفق المعلومات من أجل التركيز لنظام الحوافز، لذلك يسددتل

األعمددالعلد  لريددادة  المدؤهلديدن  العدداملديدن  وتوهيدف  المدقصددددودة  األهددداف   &Ofoeghu) ى 

Akanbi,2012  وهذا بدوره يتطلب من المنظمة أن تقوم بتطوير سددلوكيات جديدة تسدداعدها  )

لعقلية التي تسدهم في اإلجابة على االسدتفسدارات  على امتالب المعلومات أوسدتحضدار اإلمكانيات ا

النظريددات واألبحدداث عنددد صدددديدداةددة االسددددتراتيجيددة اسددددتعمددال  ، فضددددالً عن الحددذر في 

       (Kettunen, 2010).المتوفرة
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من أجل التجاوب مع التغير البيئي المحيط بالمنظمة ال    :المقدرات األسااساية الجوهرية  .2

الداخلية التي سددتعتمد عليها، أي يجب أن تعرف مواطن قوتها   بد أن تأخذ بعين االعتبار قدراتها

قدراتها االسددددتراتيجية، وفي هذا اإلطار فقد عرفت )محمد،    الداخل لتشددددخيصوضددددعفها من 

الموارد والمهارات الضددددرورية لبقاء المنظمة  بأنَّها تلك( المقدرات الجوهرية 2102صددددفاء، 

في تطوير وتنسددديق ودمج الموارد المتاحة   ونموها، وهي قدرات وخصدددائص المنظمة الفريدة

درات الجوهريدة بدأنَّهدا: الخبرات والتعلم إلنشدددداء مصدددددر للتمدايز. وإجمداال يمكن تعريف المقد 

مهدارات المطلوبدة إلنجداز األعمدال التنظيمي المتركم في المنظمدة والدذي ينتج عن المعدارف وال

 .خليةوالتي تؤدي إلى احترافية فعلية في أداء نشاطاتها الدا

وقد تتخذ المقدرات الجوهرية أشددددكاالً مختلفة، مثل المهارات التقنية والنظرية أو العملية 

( أن المقددرات الجوهريدة توفر Long, 2000التي يمكن االعتمداد عليهدا في المنظمدة، ويرى )

ج ضددددروري من السددددرعة التي تحتاجها الرشدددداقة االسددددتراتيجية، وفي حالة عدم معرفة مزي

راتها الجوهرية ف نها لن تسدتطيع متابعة الفرع المتاحة أمامها وسديكون لديها سوء قدلم المنظمة

لهذه الفرع، وهناب عدد من الخصدائص التي يجب أن تتسدم بها المقدرات الجوهرية  اسدتغالل

 :)م 2102فاء، محمد، ص( وهي حسب

 ف التي تريدتهتم المنظمدة بالموارد والمهارات التي لها عالقة بالهد  عالقتهاا بالهادف: -أ

 .الوصول إليه

 أي أن المنظمات المنافسدة التسدتطيع تقليدها أو أنها تسدتطيع تقليدها  صاعوبة التقليد: -ب

 .لكن بصعوبة أو بتكلفة عالية

ن تسددددتفيدد من ميزتهدا التندافسدددديدة دون  إن المنظمدات التي تريدد أ  غير قاابلاة للتحويا : -ت

 .حويلللمنافسين فعليها تبني قدرات ةير قابلة للت تحويلها

لذا ينبغي أن تمتلدك المنظمدة مقددرات جوهرية خاصددددة والتي بدورها تعمدل على توليدد الميزة 

التنافسدية الفائقة عن طريق إضدافة القيمة بشدكل مباشدر وواضدح إلى النشداطات األسداسدية في 

 (Dess et al.,2007المنظمة )تلك 

هرية  ات الجوالمقدر  أن :2102ترى )محمد، صددفاء، مصااادر المقدرات الجوهرية:   -ث

 :لها مصدرين أساسين وهما

 .ويقصد بها اكتساب المعارف والمهارات والقدرات الجديدة التعلم التنظيمي: ✓

ت ويقصدددد به تلك الخبرات والمعارف والمهارات والقدرا  رأ س المال البشاااري: ✓

التي يمتلكهدا األفراد ويسددددتخددمونهدا في عمليدة اإلنتداج، والتي تقدا  من خالل التددريدب 

 .طوير ونظام الحوافزوالت

وهو يعكس الدرجة التي يمكن للشددركة أن تتخذ فيها إجراء فوري  : ساارعة االسااتجابة .3

البعد (  ووهيفة هذا  Abu Radi, 2013عند نقطة معينة مثل فرصددة متاحة لتقديم منتج جديد )

داء جعدل المنظمدة في حدالدة حركدة دائمدة وهدذا يقع على عداتق المددير من خالل توجيده األفراد أل

لية  أفضددددل للواجبات والمهمات المنوطة بهم، ألن ذلك يؤدي بالمنظمة إلى تحقيق الكفاءة والفاع
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وسددرعة االسددتجابة للمتغيرات المحيط بها ، كما أن سددرعة االسددتجابة يعتبر مصدددر جديد من 

   (McDonald)،   ,(Federal express)مصدادر الميزة التنافسدية فالكثير من الشدركات مثل

ب على أسدا  السدرعة، وهذا يتطلب من المنظمة أن توصدف بالتحرب السدريع، في الغالتتنافس  

وكذلك تفويض عملية اتخاذ القرات  إلى المسدددتويات األدنى في المنظمة ، وأن يتم إنجاز العمل 

 ( (Russell & Taylor,2008متنوعة المهارت  من قبل فرق 

جية يكمن باعتبارها أداة مهمة وفاعلة في  ومما سددبق يرى الباحث أن أهمية الرشدداقة االسددتراتي 

االسددتراتيجي المعاصددر، حيث يكسددب المنظمة ميزة تنافسددية ومرونة عالية تضددمن نجاحها    التخطيط 

ة ملحة في هل بيئة عدم التأكد التي تصاحب ونموها واستمراريتها بشكل فعال، وأنها أصبحت ضرور 

االسدددتراتيجية من الممكن أن يجعل المنظمات    األعمال في الوقت الحالي وأن عدم ممارسدددة الرشددداقة 

ها ةير قادرة على مواكبة التطور، كما يؤكد الباحث  تعاني من الجمود ويدفعها إلى منحدر التالشي كون 

لمتمثل في المسدددتشدددفيات والمراكز الطبية  في هل  على أهميتها بشدددكل خاع للقطاع الصدددحي وا 

(. فالقطاع الصدددحي هو أول المواجهين لهذا  Covid-19الظروف الراهنة من انتشدددار وباء كورونا ) 

أداة هامة وحتمية لهذا القطاع لمواجهة مثل هذه    االسددددتراتيجية تصددددبح الوباء وبالتالي ف ن الرشدددداقة 

اسداتها من أجل ضدمان اسدتمراريتها وتقديم خدماتها األسداسدية  التحديات عبر إعادة تطويع مواردها وسدي 

 .للمستفيدين 

  :استراتيجية المنظمةلم التنظيمي بنجاح ثالثاً: عالقة التع 

في دراسددددتهمدا المعنوندة عالتوجده الريدادي والتوجده نحو التعلم إلى أداء األعمدالع أشددددار 

(Real etal.,2014)    وأشددددارأن هنداب تدأثير للتعلم التنظيمي على التوجده الريدادي للشددددركدة ،

(Brown & Duguid,1991    واإلبداع، وإن الممارسددات  أن هناب ارتباطا بين العمل والتعلم

لتي تحدد نجاح أو فشدددل المنظمة، وإن التعلم هو حلقة الوصدددل بين العمل واإلبداع. الفعلية هي ا

تأثير كبير على   تحسددددين   التنظيمي لهدا التعلم أدواتأن    (María Leticia,2012)وأوضددددح  

رن مع تطور السددوق إسددتراتيجية تنافسددية فعالة والتكيف الماألداء التنظيمي عن طريق تصددميم 

المنظمات تتعلم من خالل عمليات اإلبداع   بأن (Granath & Adler,1995) وأكد  .السددددريع

لزيادة قدرتهاعلى تطوير المشددداريع المعقدة والمنتجات الجديدة بنجاح أكثر ثباتا من المنافسدددين. 

ات اإلبدداع. وقدد جدديدد يمكن أن ينظر إليده كتعلم في عمليد ن زيدادة النجداح في تطوير المنتج الأو

النور،   التنظيميددة في 2019أكدددت )عبددد  على المرونددة  تددأثير معنوي  لدده  التنظمي  التعلم  ( أن 

عالقة مرتفعة للتعلم التنظيمي بأنماطه  إلى وجود(  2016مؤسدسدات اإلتصال. وقد أشار )الجنابي،

مددخدل تحقيق  حيدث )من    تعلم التفداعلي( في الفداعليدة التنظيميدةالتكيفي، والتعلم التنبؤي، وال  )التعلم

إلى أن هناب ثالثة عوامل مرتبطة   ,Nevis) 1995). كما أشار  ) المواردالهدف، ومدخل تحقيق  

بالتعلم تعد مهمة لنجاح المنظمات وهي: التطوير الجيد للكفاءات الجوهرية، والتحسددين المسددتمر  

 ,Macmillan)ر  شدديوي .التجديد وإعادة الحيوية بشددكل جذريفي سددلسددلة القيمة، والقدرة على  

لكونها تمكن المنظمة من مهاجمة بيئتها   إلى أن نظم التعلم تعد مصدددرا للميزة التنافسددية (2000

بطريقتين: أولهما اسدتغالل ما متوفر فيها، وثانيهما التغيير السدتغالل الفرع المسدتقبلية. وهذا ال  

ة، والثقدافدة، والعمليدات، والهيكدل  فيدة عداليدة تشددددمدل العقليدات، ونمط القيداديتم إال من خالل قددرة تكي

 ظمي. وتعد هذه القدرة عامال حرجا للنجاح المنظمي. المن
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 رابعاً: الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسدات لمحددات وأبعاد التعلم التنظيمي وتأُثيراتها المختلفة، كما تناولت  

مجموعة من  حث في هذا الجزء ل وسدوف يتناول البا   االسدتراتيجية، دراسدات أخرى موضدوع الرشداقة  

الباحث  الدراسدات السدابقة المتعلقة بموضدوع البحث للوصدول إلى المتغيرات األسداسدية التى يتسدخدمها  

 كمتغيرات في تلك الدراسة وذلك على النحو التالي. 

معرفة أثر التعلم التنظيمي بأبعاده )التعلم الفردي،    (2019)عبد النور، فقد اسدتهدفت دراسدة  

التنظيميددة بمخ  التعلم المرونددة  في تحقيق  المنظمي(  التعلم  )المرونددة الجمدداعي،  أبعددادهددا  تلف 

المروندة االسددددتراتيجيدة، مروندة الهيكدل التنظيمي( في    التشددددغيليدة، مروندة الموارد البشددددريدة،

مؤسدسدات اإلتصدال للهواتف النقالة بالجزائر، وكانت أهم النتائج التى توصدلت إليها الدراسدة أنه  

ثر معنوي ذو داللدة إحصددددائيدة لكدل من التعلم الفردي والتعلم الجمداعي على المروندة ال يوجدد أ

ثير معنوي على المرونة التنظيمية في مؤسددسددات اإلتصددال التنظيمية، وأن التعلم المنظمي له تأ

الضدددوء على التعلم التنظيمي ومعرفة   تسدددليط  (2018  )دحنون،دراسدددة  وهدفت  محل البحث.

وأهميته لمؤسدسدة العمومية االقتصدادية، وذلك من خالل إبراز خصدائصده دوره في تحسدين أداء ا

أنه يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصدائية لمبادرات التعلم إلى الدراسدة    وتوصدلت في كل مؤسدسدة.

سددة. وأوصددت الدراسددة  في تحسددين أداء المؤسدد   المنظمي(على المسددتوى الفردي، المسددتوى 

دريبية لمواكبة التطورات الحاصددلة في مجالهم. بضددرورة اهتمام المسددؤولين بوضددع برامج ت

  إنشداء نظام توهيفي كفء لتوهيف كفاءات قادرة على تطوير المؤسدسدة مسدتقبال. والعمل على  

هدفت إلى الكشدف عن دور التعلم االسدتراتيجي في الرشداقة فقد    (2016 مواضاية،)دراسدة  أما 

أن  أهمها:ة من النتائج إلى مجموعقد توصددلت فاالسددتراتيجية في الجامعات الخاصددة األردنية،  

مسددتوى الرشدداقة االسددتراتيجية لدىهم  مرتفع. وأنمسددتوى التعلم االسددتراتيجي لدى المبحوثين  

للتعلم االستراتيجي بأبعاده )وضوح الروية، والقدرات   أثر هام ذو داللة إحصائية ويوجدمرتفع.  

اإلجراءات( في الرشدداقة   واتخاذ  المشددتركة، والمسددؤوليةاالسدداسددية، واالهداف االسددتراتيجية،  

يوجد أثر هام للتعلم االسددددتراتيجي ببعده    والاالسددددتراتيجية في الجامعات الخاصددددة االردنية. 

 دراسددةوأكدت  .ة في الجامعات الخاصددة األردنية)تشددارب المعرفة( في الرشدداقة االسددتراتيجي

(Shahram Gilaninia 2013)    سددددتراتيجيدة قيدادة التعلم التنظيمي لده عالقدة مع إعلى أن

التكلفة، عالقة مع اسدتراتيجية التمايز واسدترا تيجية قيادة   االسدتراتيجية لها وأيضدا المرونة التكلفة، 

إلى وجود عالقة بين إسدتراتيجية التمايز مع أداء العميل وأسدلوب العمل واسدتراتيجية قيادة   إضدافة 

 .التكلفة مع أداء العمالء 

ختبدار أثر التعلم التنظيمي بمختلف جوانبده في المرونة  إلى ا  فهددفت  (2013الهادلة،أما دراسددددة )

ير معنوى لكل من ثالدراسدة وجود تأأههرت  وقد-االسدتراتيجية في شدركة سديريتل موبايل تليكوم  

  االسددتراتيجية. في المرونة  التعلم(ودرجة التعلم على مختلف المسددتويات، وتدفق   التعلم،)قدرات 

أهمها العمل على تحسدين مسدتوى التنسديق بين الوحدات   توصدياتمن ال وقدمت الدراسدة مجموعة

الوهيفية ومجموعة العمل واألفراد، وتعزيز مشدددداركة الموهقين في صددددنع القرارات، وتكثيف  

الجهود لجعل الدرو  المسدتخلصدة من التجارب متاحة لمختلف األطراف المعنية داخلياً، والعمل 
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وهيف مواردها )البشدرية، التقنية، المالية،..الخ(  عادة تعلى إ  على زيادة مهارات وقدرات الشدركة

في مجاالت أخرى بكفاءة عالية والتركيز على الممارسدات الداعمة للتعلم على المسدتوى التنظيمي 

 والتدفق األمامي للتعلم، باعتبارهما الكثر تأُيراً على المرونة االستراتيجية للشركة. 

تحقيق فهم متعمق لمسدددداهمة التعلم في   إلىهدفت  دفق (María Leticia 2012)ما دراسددددة  أ

االسددددتراتيجيدة  تحقيق القددرة التندافسدددديدة للشددددركدة من خالل تدأثير التعلم التنظيمي على المروندة 

والسدوق.  وتنفيذ إسدتراتيجية تنافسدية لتحسدين األداء والتعامل مع العمالء واألداء المالي   للشدركات

التنظيمي والتى كان لها تأثير كبير على     التعلم ة أدواتميأهعلى   أهم نتائج الدراسدددة تؤكد  وكانت

تحسددين األداء التنظيمي عن طريق تصددميم إسددتراتيجية تنافسددية فعالة والتكيف المرن مع تطور  

 .السوق السريع

هددفهدا الرئيسددددي هو فحص تدأثير التعلم   نفكدا  (Subhi & Kadhim,2013)أمدا دراسدددددة  

االردن. وقد وجدت الدراسدة   هاو ( فيتيجية في شدركة )إلبا االسدتراتيجي على الرشداقة اإلسدترا

وتنفيدذ    للمعرفدة،أن التعلم االسددددتراتيجي )خلق المعرفدة االسددددتراتيجيدة، التوزيع االسددددتراتيجي  

سددتراتيجية في شددركة إلبا هاو  في المعرفة االسددتراتيجية( تأثير كبير على سددرعة الحركة اال

ن اسدتخدام النتائج الحالية لتطوير كة إلبا هاو  في األرديمكن للمسدؤولين في شدر  األردن. لذلك،

التعلم االسددتراتيجي القائمة على أسددا  موضددوعي وفقًا الحتياجات    واسددتراتيجياتخطط محددة 

ات األداء. وكذلك يجب أن تمتلك  الشدركة من المهارات والخبرات الالزمة تطوير وتحسدين مسدتوي

 ة اليقظة لتحسين خفة الحركة االستراتيجية.شركة إلبا هاو  في األردن اإلستراتيجي

هدفت إلى معرفة قدرة مسدتشدفيات الرعاية الصدحية   فقد   Rangachari , 2010) ) أما دراسدة  

وى واإلصددابات بين  والتشددارب فيها كوسدديلة مسدداعدة للوقاية من انتقال العد , على نشددر المعرفة

التنظيمي وأهميته في منع انتقال العدوى مسدتشدفيات الرعاية الصدحية. والتعرف على دور التعلّم  

ودراسدة العالقة بين التعلّم التنظيمي ومشداركة المعرفة ضدمن    بين مسدتشدفيات الرعاية الصدحية.

 يعملون في ( فرداً 270مسددددتشددددفيدات الرعدايدة الصددددحيدة. وقدد تم تطبيقهدا على عيندة تعددادهدا )

وأههرت نتائج الدراسددددة أن   مسددددتشددددفيدات الرعاية الصددددحيدة في الواليات المتحدة األمريكية.

أنظمة متطورة من المعرفة لمنع انتقال العدوى.   مسدتشدفيات الرعاية الصدحية بحاجة إلى اسدتخدام

اية من واتضددح أن ممارسددة التعلّم التنظيمي بشددتى أنواعه له دور هام ومؤثر في نشددر ثقافة الوق

وتبين وجود عالقة إيجابية  عدوى اإلصدابات واألمراض المعدية في مسدتشدفيات الرعاية الصدحية.  

 .ستشفيات الرعاية الصحيةبين التعلّم التنظيمي ومشاركة المعرفة في م
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مدى قدرة مديري الرعاية الصدددحية على    إلى تبيانفهدفت  ,Evans)  2009) أما دراسدددة

ممارسددة التعلّم المسددتمر من أجل اإلبداع في تقديم الخدمات الصددحية وتحسددين أداء الموهفين في 

تهم الصددحية المتنوعة. وتحديد مدى قدرة مديري الرعاية الصددحية على تبني اسددتراتيجية  منظما

)مديراً    124بيقها على عينة مكونة من )وتم تط .التعلّم المسدتمر والعمل على تطويرها بشدكل دائم

يعملون في مراكز الرعاية الصدددحية في بعض المنظمات الصدددحية األمريكية. وكانت أهم نتائج  

أن هناب جاهزية عالية لدى مديري الرعاية الصددحية لممارسددة عملية التعلّم المسددتمر الدراسددة  

دمات الصدحية المقدمة للمرضدى،  الخ  حيث أكدوا على أهمية التعلّم المسدتمر في تحسدين مسدتوى

ودوره في اكتسددداب الخبرات والمهارات والمعارف للموهفين والتي تؤدي بدورها إلى تحسدددين  

أكد مديرو الرعاية الصدحية من أجل تبني وتطوير عملية التعلم المسدتمر في مسدتوى أداءهم. كما  

والمجالت   لنشدرات الدورية)كا منظماتهم الصدحية يجب توفير المصدادر المختلفة للتعّلم المسدتمر

 .والكتب( باإلضافة إلى ضرورة التواصل المستمر بين منظمات الرعاية الصحية ككل

دفت إلى تحديددد درجددة ممارسددة عمليتددي الددتعلم التنظيمددي د هفق (2006)العصيمي، أما دراسة  

رسة التعلم والتغييددددر االسددددتراتيجي فددددي جامعددددة أم القددددرى، ومن ثم التعرف على تأثير مما

وتوصدلت الدراسدة    .التنظيمي في تعزيز قدرة الجامعة على النجاح في تقديم التغيير االسدتراتيجي

أن جميددددددع محدددددداور الددددددتعلم التنظيمددددددي لها تأثير كبير في   :أهمهاإلى مجموعة من النتائج، 

مج تعريفي تدريبي  باعتماد برناالدراسدددة  اسدددتعداد الجامعة الدائم إلحداث التغيير. وقد أوصدددت 

 ووضددع .للعاملين بالجامعة على المفاهيم النظرية والتطبيقية للتعلم التنظيمي والمنظمات المتعلمة

في الجدامعدة تدأخدذ بعين االعتبدار البعدد االسددددتراتيجي  يدة التعلم التنظيمي  سدددديداسددددة متكداملدة لعمل

تعلم لكي تصدددبح منظمة  والتنظيمي والثقافي لهذه العملية تمكن من تطبيق أفضدددل الممارسدددات لل

 .متعلمة

وقاد أكادت بعا الادراساااااات على الادور الحيوي للرشااااااقاة االسااااتراتيجياة في تميز ومروناة 

والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بين الرشدداقة    (2017ور،  الضاامدراسددة )مثل  المؤسااسااة

االسدتراتيجية والتميز التنظيمي، وتم تطبيق هذه الدراسدة على األكاديميين في الجامعات األردنية.  

وتوصددددلدت الددراسدددددة إلى النتدائج التداليدة، وهي وجود عالقدة ارتبداطيدة إيجدابيدة بين الرشددددداقدة  

ظر أعضدداء التدريس، وكذلك وجود فروق ذات داللة من وجهة ن  االسددتراتيجية والتميز التنظيمي

لمتغير الكلية وكانت  للرشدداقة االسددتراتيجية تعزى   األكاديمييناحصددائية في درجة ممارسددة القادة 

لصالح الكليات اإلنسانية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرشاقة االستراتيجية من خالل استقطاب  

تراتيجي، اوللسدماح بالمبادرة واألفكار الجديدة لتنفيذ اسدتراتيجيات  تخطيط االسد الكوادر العلمية لتنفيذ ال 

 الجامعة. 
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هدفت إلى التعرف على العالقة بين الرشدداقة االسددتراتيجية   والتيم(   2016عمرو، )ودراسددة    

والميزة التنافسدددية، وقد تم تطبيق الدراسدددة على شدددركات االتصددداالت والمعلومات العاملة في 

راسددة إلى نتائج وجود عالقة موجبة ارتباطية بين الرشدداقة االسددتراتيجية  وتوصددلت الد فلسددطين،

والميزة التنافسدية، وكذلك وجود أثر إيجابي كبير للرشداقة االسدتراتيجية في إبراز الميزة التنافسدية 

وقدمت الدراسددددة عدة توصدددديات أهمها ضددددرورة تبني الشددددركات نهج الرشدددداقة   .للشددددركات

محافظة على ميزتها التنافسددددية، وضددددرورة تعزيز التكيف مع متغيرات البيئة  االسددددتراتيجية لل

 .ما لذلك من أهمية في المحافظة على الميزة لهذه الشركاتالخارجية، ل

الرشدداقة االسددتراتيجية وعالقتها بتميز  بعنوان عمدى ممارسددة    (2016)هنية،  أكدت دراسددةكما  

في ةزةع. وقد هدفت الدراسدة للتعرف على مدى األداء المؤسدسدي لدى قطاع الصدناعات الغذائية 

بتميز األدا المؤسدسدي لدى قطاع الصدناعات الغذائية في ممارسدة الرشداقة االسدتراتيجية وعالقتها 

اللة إحصددائية بين ممارسددة الرشدداقة  سددة إلى وجود عالقة ارتباط ذات دراةزة، وقد توصددلت الد

 ةزة.ذائية في قطاع وبين تميز األداء المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغ

 على الدراسات السابقة  قالتعلي

الدراسدات العربية واألجنبية أهمية التعلم التنظيمي بالنسدبة للمؤسدسدات في هل   أههرت معظم -1

 التغيرات البيئية السريعة والمتالحقة.

الدراسددددات السددددابقدة بقيدا  أثر أحد أو بعض محددات التعلم التنظيمي، بينما ركزت   اهتمدت -2

 الحالية على أستخدام عدة أبعاد أو محددات للتعلم التنظيمي.الدراسة 

دت معظم الدراسدات السدابقة العربية واألجنبية على أثر التعلم التنظيمي على األداء أو التنافسدية  أك  -3

أو التطوير المؤسسي بينما الدراسة الحالية ركزت على مدى تأثير وارتباط التعلم التنظيمي بأبعاده  

 ستراتيجية. على الرشاقة اال 

( تأُثير التعلم التنظيمي على الرشدداقة االسددتراتيجية في  Subhi & Kadhimتناولت دراسددة )   -4

حيث يركز البحث الحالي على القطاع   - هاو ( وهي تختلف عن مجال دراسددددتنا  )البا شددددركة 

 وفي هروف استثنائية   – الصحي  

وبالتالي تحسدب  مصدر، يمر بها العالم ومن ثم والتىقامت هذه الدراسدة في هروف عصديبة  -5

ولم يتم  مر بها القطاع الصددحي. يالتى  الصددعبةلهذه الدراسددة محاولة معالجة بعض المواقف 

عربية أو أجنبية نظرا لحداثة المشهد العالمي والوباء  التطرق لهذا الموضدوع من قبل أي دراسدة  

 (. Covid-19الجديد ) 

فقد  الهدف والمجال، فمن حيث الهدفعن الدراسات السابقة من حيث    الحالية الدراسةتختلف  -6

ركزت على معرفة مدى ارتباط وأثر أبعاد التعلم التنظيمي على الرشددداقة االسدددتراتيجية، أما 

من حيث المجال فتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في أنها تركز على دراسة أبعاد 

معة عين شدمس حيث لم يسدبق  االسدتراتيجية في مسدتشدفيات جا  التعلم التنظيمي على الرشداقة

 ء هذه النوعية من الدراسات في هذا القطاع الحيوي. إجرا
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 :المحور الثاني: منهجية الدراسة -

 الدراسة االستطالعية:  -

قام الباحث بدراسدددة اسدددتطالعية، اشدددتملت على دراسدددة مكتبية، تم فيها جمع البيانات     -أ

االسددتراتيجية باإلضددافة إلى عدد من   التنظيمي والرشدداقةالثانوية المتعلقة بكل من التعلم 

قة مع عينَة عشددوائية من  ونوابهم ورؤسدداء األقسددام(   )المديرينفرد   19المقابالت الُمتعّمِّ

 استهدفت الدراسة االستطالعية ما يلي: شمس وقدعين   بمستشفيات جامعة

الحصددول على بيانات اسددتكشددافية حول مدى تطبيق آليات التعلم التنظيمي وممارسددات   -

(. Covid-19شداقة االسدتراتيجية في هذه المسدتشدفيات خاصدة أوقات األزمات )حالة الر

إلى صدياةة دقيقة   لوالتوصد  الباحث في تحديد وبلورة مشدكلة وتسداؤالت البحث،  ومسداعدة

ف على الخصائص العامة لمجتمع البحث.  لفروض البحث ومتغيراته. باإلضافة إلى التعر 

والتي تجرى بشدكل  ت التعلم العية على تطبيق بعض من آلياأكَّدت نتائج الدراسدة االسدتط -ب 

فقًا إلجابات  ممنهج   تقريبًا،( وعدم القُدرة على    %64من بين عينة العاملين بنسدددبة    11) وِّ

فقًا إلجابات   من بين عينة   13تحديد مدى تطبيق ممارسدددات الرشددداقة االسدددترالتيجية ) وِّ

وجود اختالفات واضدحة في أراء العينة نحو    تقريبًا،(، باإلضدافة إلى  %76العاملين بنسدبة  

  ستراتيجية.الرشاقة اال  متغيرات

ةموض العالقة بين آليات تطبيق التعلم التنظيمي بالمسددتشددقيات المبحوثة  تضددح أيضدداً ا -ت 

فقًا إلجابات   من بين عينة العاملين ،  12وتطبيق ممارسدددات الرشددداقة االسدددتراتيجية )وِّ

يات المبحوثة )فيما بينها( حول معرفة ن الفهم العام للمستشفتقريبًا(.أيضاً تباي  %63وبنسبة 

 تطبيق كل من التعلم التنظيمي والرشاقة االستراتيجية.و

 مشكلة البحث:  -

عدم  جامعة عين شدمس في تبين وجود بعض الجوانب السدلبية التي تعددددداني منها مسدتشدفيات  

حيدث لم تتحرب إدارة   نداكورو جدائحدةفي هدل سددددرعدة التعدامدل مع المتغيرات الخدارجيدة خداصددددة  

)والذي تم تجهيزة   التابعة للجامعة ةالميداني  اتالمسدتشدفىأحد في بناء هرشد ثالثة أِّ المسدتشدفي إال بعد 

وذلك منذ بدأ إعالن حالة   ، (1)م(  2020ا6ا21في مدة خمسدة عشدر يوماً فقط، حيث بدأ العمل في  

من  زمة وهذا يدل على  ة األذ بدايولي أن يتم انشاءه منكان من األ  و  2020الطوارىء في مار   

نتيجة لعدم الرصدددد ، منذ بدايتها    دور المسدددتشدددفيات الجامعية في مواجهة أزمة كورونا ضدددعف

 إضدافة على ما خرجت به الدراسدة االسدتطالعية من ،البيئي المتفحص ألثار وتبعات هذه الجائحة

جية وةموض العالقة بين آليات  عدم القُدرة على تحديد مدى تطبيق ممارسدات الرشداقة االسدترالتي

مداخل هذه المسدتشدفيات ل اعتمادضدرورة مما تطلب يات المبحوثة.تطبيق التعلم التنظيمي بالمسدتشدق

 
 .  12/2019شمس، عين جامعة مستشفيات -الطبية للشؤون   المركزية اإلدارة 1)
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الذي    غيرات ومن أهم هذه المداخل هو التعلم التنظيميمن مواكبة تلك التها  وأسدددداليب حديثة تمكن

 المتغيرات .ا في التعامل مع تلك زيادة قدرتها ومرونتهلإدارة المستشفيات   يمكن أن يساعد

على الرشداقة  التعلم التنظيميتأثير هنا رأى الباحث ضدرورة دراسدة هذه الظاهرة للتعرف على و

بالمنظمة إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية وسددددرعة االسددددتجابة   ؤدي) التى يمكن أن تاالسددددتراتيجية

التى تعمدل    ة الددينداميكيدة والمعقددةلغرض مواجهدة التحدديدات في هدل البيئد   (للمتغيرات المحيط بهدا

، خاصدة وأن دراسدة الرشداقة االسدتراتيجية من الدراسدات المتقدمة في مجال فيها هذه المسدتشدفيات

التدأكدد    مة التى تمكن المنظمدات من التعدامدل مع حداالت عدداا اإلدبداعتبدارهد   اإلدارة االسددددتراتيجيدة

ويمكن توضددديح مشدددكلة  هذه األونة.ي ي فالبيئي والتغيرات البيئية التى يواجهها القطاع الصدددح

 -:البحث من خالل  تحديد مجموعة من التساؤالت التي من اهمها ما يلي

 جامعة عين شمس ؟مستشفيات  التعلم التنظيمي في  درجة ممارسة  يما ه .1

 ؟  مستشفيات جامعة عين شمس مستوى الرشاقة االستراتيجية في يما ه .2

مسدتشدفيات جامعة لتنظيمي والرشداقة االسدتراتيجية في  هل توجد عالقة ارتباط بين التعلم ا .3

 عين شمس؟

ية في مسدتشدفيات جامعة هل توجد عالقة تأثير بين التعلم التنظيمي  والرشداقة االسدتراتيج .4

 عين شمس؟

 أهداف البحث -

  االسددتراتيجية في تعزيز الرشدداقة  يسددعى هذا البحث إلى تحديد أثر أبعاد التعلم التنظيمي  

ر والتمي ز لهذه المسدتشدفيات  إ–ورة بالضدر يؤدى  بما لى المسداهمة في المزيد من النجاح والتطو 

دمدات   في القيدام بددورهدا على أكمدل وجده وبدالتدالي تددعيم قددرتهم على تقدديم أعلى مسددددتويدات الخدِّ

حيَّة بأفضدل طريقة ممكنة آخذين في االعتبار التغيرات   أن تحدث التي يمكن   ةير المتوقعة الصدِّ

 . خارجيةيئة الفي الب

 :هداف البحث في النقاط االتيةأ وتكمن

 .التعرف على مدى تطبيق التعلم التنظيمي في المستشفيات جامعة عين شمس  .1

 .الوقوف على مستوى الرشاقة االستراتيجية في مستشفيات جامعة عين شمس  .2

يات  االسدتراتيجية في مسدتشددف   والرشداقة دراسدة عالقات االرتباط والتأثير بين التعلم التنظيمي   .3

 .جامعة عين شمس 

رفع مسدددتوى التعلم  تسدددهم فيتقديم وصدددياةة مجموعة من التوصددديات التى يمكن أن  .4

 يضمن تحقيق الرشاقة االستراتيجية.  شمس بمامستشفيات جامعة عين  التنظيمي في
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 همية البحثأ -

 أولهما الجانب العلميتتجسدد أهمية البحث في جانبين تبعا ألهمية الموضدوع المبحوث ،    - أ 

إمتداداً للدراسدددات السدددابقة ذات العالقة بموضدددوع  يعتبر    هذا البحث   أن يتمثل في   ي الذ 

التعلم التنظيمي إضافة إلى تناوله متغير يعدّ من المفاهيم الحديثة التي تم تناولها بشكل قليل 

وثانيهما  سدددات المصدددرية على حد علم الباحث وهو الرشددداقة االسدددتراتيجية،   في الدرا 

ل في اسدتهدافه ألهم القطاعات  في مصدر في تلك الفترة وهو القطاع  تمث وي  الجانب العملي 

، ودورها الكبير  خاصدة في خدمة الصدحي والذي تمثل في مسدتشدفيات جامعة عين شدمس 

، إذ سدددديسددددهم البحث ادرين ومحدودى الدخل ية لغير الق ح المجتمع وتوفير الرعاية الصدددد 

لتنظيمي ومعرفة مسددتوى الرشدداقة  بالوقوف على عمل هذه المسددتشددفيات بمفهوم التعلم ا 

الرشدداقة على  من خالل معرفة نتائج درجة تأُثير أبعاد التعلم التنظيمي    االسددتراتيجية فيها 

 االستراتيجية وأبعادها. 

 فروض البحث:    -

في ضددوء مشددكلة وأهداف البحث، وبِّناًء على التأصدديل النظري من الدراسددات السددابقة، ف نه      

 وض البحث التالية تمهيداً إلختبارها إحصائياً.يمكن صياةة فر

الفرضااااياة الرايسااااة األولى: توجاد عالقاة ارتبااط ذات داللاة معنوياة بين أبعااد التعلم   - أ

ع منها مجموعة من الفرضااايات الفرعية  التنظيمي والرشااااقة االساااتراتيجية، وتتفر

 المهمة

وأبعاد الرشدداقة االسددتراتيجية   توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد تحديد المعرفة  .1

المقدرات الجوهرية، سدرعة االسدتجابة( على مسدتوى    االسدتراتيجية، المتمثلة في )الحسداسدية  

 مستشفيات جامعة عين شمس. 

الرشاقة االستراتيجية   المعرفة وأبعاد استيعاب    بين بُعد لة معنوية  توجد عالقة ارتباط ذات دال  .2

المقدرات الجوهرية، سدرعة االسدتجابة( على مسدتوى    ، االسدتراتيجية المتمثلة في )الحسداسدية  

 مستشفيات جامعة عين شمس. 

ة  اسدتثمار وأبعاد الرشداقة االسدتراتيجية المتمثل  بين بُعد توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية   .3

المقدرات الجوهرية، سدددرعة االسدددتجابة( على مسدددتوى    االسدددتراتيجية، في )الحسددداسدددية  

 مستشفيات جامعة عين شمس. 

الرشاقة االستراتيجية   التنظيمية وأبعاد توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بُعد الذاكرة   .4

ة( على مسدتوى  المقدرات الجوهرية، سدرعة االسدتجاب   االسدتراتيجية، المتمثلة في )الحسداسدية  

 مستشفيات جامعة عين شمس. 

للتعلم التنظيمي في الرشاقة  بوجد تأثير ذات داللة معنوية ألبعاد الفرضية الرايسية الثانية:  -ب

 يجية على مستوى مستشفيات جامعة عين شمس.االسترات
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 الرشاقة االستراتيجية. المعرفة في  لبُعد تحديدبوجد تأثير ذو داللة معنوية   .1

 استيعاب المعرفة في الرشاقة االستراتيجية. بوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد .2

 .ثمار المعرفة في الرشاقة االستراتيجيةبوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد است .3

 بوجد تأثير ذو داللة معنوية لبُعد الذاكرة التنظيمية في الرشاقة االستراتيجية. .4

 الدراسة  نموذج -

  اإلفتراضي بصورته اإلجمالية أن يكون شامالً لجميع متغيراته   النموذجخالل    منيهدف البحث  

تأثير فيما بينهما على نحو لباط والبيان عالقات اإلرت  ثّم إمكانية توهيفه  نالرئيسية والفرعية وم

المتوقع  نم واألهذاف  الدراسة  مشكلة  ليجسد  إجمالية  بصورة  و     .تحقيقها فرد 

 تصنيف متغيرات البحث إلى ثالث مجموعات كما يلي:  ويُمكن

المستق ) )أ(    المستشفيات    (:Xالمتغير  في  التنظيمي  التعلم  أبعاد  ممارسة  مدى  متغيرات 

 (. الذاكرة التنظيمية -جامعية )تحديد المعرفة، استيعاب المعرفة، استثمار المعرفةال

متغيرات الرشاقة االستراتيجية ) الحساسية االستراتيجية، المقدرات :  (Y)  المتغير التابع)ب(  

 الجوهرية، وسرعة االستجابة(.

ع،  ة عين شمس )النو بمستشفيات جامع  والوسطى  لإلدارة العليا  المتغيرات الديموجرافية)ج(  

دمة بالمستشفى ، والوهيفة الحالية(.  والعُمر، المؤهل العلمي، ومدة الخِّ

ن و توضيح  والرشاقة  يُمكن  التنظيمي  التعلم  )أبعاد  البحث  متغيرات  تحليل  موذج 

 (. 1االستراتيجية بأبعادها ( من خالل الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ( 2021، يناير  3‘ج1، ع2المالية والتجارية )مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث  

 أشرف عوض . د

 

475 
  

 نهج البحثم -

يقوم على مراجعدة الددراسددددات    الدذي  ( Deductiveاالسددددتنبداطي )   اتبع البداحدث في هدذا البحدث المنهج 

النظرية والدراسدددات السدددابقة التى تتعلق بمشدددكلة البحث وتحديد األسدددباب واألبعاد المختلفة للمشدددكلة  

ولية الالزمة إلختبار  وصدددياةتها في عدد من الفروض القابلة لالختبار اإلحصدددائي، ثم جمع البيانات األ 

ا مرةأخرى، وفي حالة ثبوت صدحتها ف نها  بت عدم صدحة الفروض يتم صدياةته صدحة الفروض، ف ذا ث 

 ( Sekran, 2013)     تضاف إلى المعرفة النظرية. 

 حدود البحث:  -

: وتتمثدل في الفترة التي تم فيهدا تجميع البيداندات األوليدة الالزمدة الحادود الزمنياة للبحاث  -أ - أ

 .2020من عام للبحث من مصادرها المختلفة، وهي شهور مايوا يوليو  

وقد اختار الباحث    :  وتتمثل في مسدددتشدددقيات جامعة عين شدددمس.الحدود المكانية للبحث  - ب 

ي من أكثر القطاعات  مسددتشددقيات   ّحِّ دمية   جامعة عين شددمس نظًرا ألن القطاع الصددِّ تأُثراً   الخِّ

ردة    ار (؛ باعتب Coved-19يواجه فيها العالم وباء كورونا المسدتجد )  في تلك الفترة التى وتأثيراً  

مطلًبا أساسًيا لجميع  المصريين، باإلضافة إلى أن القطاع الصحي شهد تطوراً    فعل المستشفيات 

وبالتالي يُعتبر أيضدا هذا القطاع جديراً بالدراسدة وبيئة مناسدبة لتطبيق  ،  كبيراً في الفترة السدابقة 

لمسدددتشدددفيات  عض ا ب ل ذه الفترة بالذات ؛ نظًرا لما لمسددده الباحث )خالل زياراته الدراسدددة في ه 

المبحوثة من محاوالت تطويرية وتعليمية جادة، إضدافة إلى أن هذه المسدتشدفيات تتبع كلية الطب 

وبالتالي تصددبح مجاال للتميز في تطبيق الممارسددات اإلدارية الحديثة حيث  ( جامعة عين شددمس 

العالمية    مسدددتمر بين كلية الطب جامعة عين شدددمس وعدد كببير من الجامعات التبادل العلمي ال 

   المشهود لها بالكفاءة.  

  الحدود البشرية للبحث:   -ت

تتمثل الحدود البشرية للبحث في الُمفردات التي تتوافر لديها البيانات األولية الالزمة لتحقيق       

دمات   ، إال أن  هذه المستشفيات أهداف البحث. وعلى الرةم من أهمية آراء المواطنين ُمتلقي خِّ

مبحوثة؛  في اإلدارة العليا لهذه المستشفيات ال ا البحث تقتصر على العاملين  الحدود البشرية لهذ 

الُحكم على كل من مدى توافر أبعاد التعلم التنظيمي وممارسات    أن لديهم كفاءة حيث يرى الباحث  

ف على آرائهم واتجاهاتهم بشأن   الرشاقة االستراتيجية؛ ومن هنا، جاءت أهمية وضرورة التعر 

دمات االمست هذَْين المتغ  شفيات المبحوثة  يَرْين، وربما تكون آراء واتجاهات المواطنين ُمتلقي خِّ

 مجااًل ألبحاث أخرى مستقبلية. 

 أداة الدراسة:  -

التي    ة البحث( ا )أد  إعتمد البحث كما ذكرنا آنفاً على أداة رئيسية وهي استمارة االستبيان 

بحاث كما في  الدراسات واأل العديد من    ستناداً إلى إ   ساسية( )متغيرات البحث األ صيغت فقراتها  

 . الجدول التالي 
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التعلم التنظيمي )المتغير المستق ( والرشاقة االستراتيجية فى المستشفيات مح   قياس   -

 للدراسة)المتغير التابع(: 

لم الباحث  –بعد إجراء مسدح ميداني للمقاييس التي تم اسدتخدامها          لقيا  التعلم   –على َحد عِّ

المقيا   التالي تصدميمدراسدات سدابقة، حيث يوضدح الجدول  االسدتراتيجية في  والرشداقةيمي  التنظ

  الدراسة.االستراتيجية فى المستشفيات محل  والرشاقةالخاع بالتعلم التنظيمي  

 االستراتيجية.  والرشاقةعبارة لقيا  مدى التعلم التنظيمي  30ضمن المقياسان وقد ت

معها من األفراد المبحوثين، إذ  التحليلية على البيانات التي تم ج   يسدمح ب جراءالعمليات المقياس الفئوي:   -ب

واستخدمت األدوات اإلحصائية    ( SPSS) اإلحصائي خدم مقيا  ليكرت الخماسي، وأُستعين بالبرنامج  است 

، تحليل االنحدار  (Spearman)   ف المعياري، معامل ارتباط را التي تضدددمنت الوسدددط الحسدددابي، االنح 

 ( T-Test ) ، اختبار  (F-Test) اختبار البسيط،  

 : مجتَمع وعينة الدراسة:اً شرعا

تم تحديد حجم مجتمع البحث من )مديري المسدتشدفياتا نواب المديرينا رؤسداء األقسدام( في      

  .(1)مفردةً  177، حيث كان حجم مجتمع العاملين في هذه المستشفيات المبحوثة 2020أبريل  

 
 .   12/2019شمس، عين ةجامع مستشفيات -واإلدارية المالية للشؤون   العامة اإلدارة 1)

 المصادر  الفقرات  داألبعا المتغيرات المحاور 

ل
و
أل
 ا
ور
ح
لم
ا

 

الدتدعدلدم  أبدعدداد 

 التنظيمي

تددحددديددد   ✓ عددد  بددُ

 المعرفة  
1-5 

(Berghman et al.2012) 

(Darvin&Norton,2015 ) 

بُعدد اسددددتيعداب   ✓

 المعرفة
5-10 

اسددددتثمددار   ✓ بُعددد 

 المعرفة 
10-15 

الددذاكددرة   ✓ عددد  بددُ

 التنظيمية
15-20 

ي 
ان
لث
 ا
ور
ح
لم
ا

 

الدددرشدددددداقدددة  

 االستراتيجية

يددة  سددددداسدددد الح ✓

 االستراتيجية  
21-23   

(Doz & Kosonen, 2008; 

Claub and Hock 

,2015;(Abu Radi, 2013; 

Khoshnood & 

Nematizadeh, 2017; Ojha, 

2008) 

الددددمددددقدددددرات   ✓

 الجوهرية 
24-26 

سدددددددددرعددددددة   ✓

 االستجابة
27-30 
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 عي ِّنَة البحث:  -11/2

لبيانات  ل  الحصااار الشاااام تم االعتماد على أسدددلوب حجم مجتمعا البحث، فقد  نظًرا لصدددغر     

  الالزمة للدراسة الميدانية في هذا البحث.

 ( 1جدول رقم )

 مجتمع البحث وعدد االستبيانات الموزعة والمستردة

 طبقات العاملين  

بمستشفيات جامعة عين  

 شمس 

 عدد 

 العاملين 

 النسبة

 المئوية

 الصحيحة الُمستردَّة القواام 

ة من  النسب العدد 

 المجتمع

 % 9 27 %19 34 مدير مستشفى/ مركز طبي

 %15 29 %19 34 نااب مدير 

 %53 88 %62 109 رايس قسم 

 %81 144 % 100 177 المجموع

 من إعداد الباحث  المصدر: 

الدراسة الميدانية على البيانات األولية التي تم جمعها حول متغيرات البحث التي أمكن    عتمدتإ     

عة، وذلك على النحو قيا  الخصا ئص التي تشتمل عليها من خالل مجموعة من المقاييس الُمتنّوِّ

   أدناه:الموضح 

 صدق أداة الدراسة:  -

نة للمتغيرات، تم  ، وللوصول إلى  المقيا ان  هذللتأك د من مدى صالحية   أفضل صياةة ُممكِّ

يتَْين، األولى من أعضاء هيئة التدريس برة، والثانية من بعض    َعرُضه على عينتَْين تََحُكمِّ ذوي الخِّ

للدراسة، ثم أجرى الباحث بعض   ةالمديرين ورؤساء األقسام في المستشفيات المبحوثة الخاضع

 Cronbach's)كرونباخ  داة باستخدام معامل  وقام الباحث بحساب ثبات األ   التعديالت المطلوبة.

Alpha)  في المستشفيات    العليا والوسطى  يمثلون اإلدارة  مبحوثا(  144ضم )ي الذي    المجتمع   وثبات

 وحساب قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االستبيان.  المبحوثة 
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 ( معام  ثبات األداة باستخدام معام  الثبات الفا كرونباخ  2جدول رقم )

 (SPSS) إعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

ونالحظ زيادة معامل ألفا كرونباخ تعني زيادة ثبات البيانات إذ يعبر هذا المعامل فعال عن مدى  

ألهداف الدراسة، ويالحظ أن كل النسب كانت أعلى من النسبة  فعالية االستبيان ومدى تحقيقه 

 .  (1)يدل على ثبات أداة الدراسة.% وهذا  60المعتمدة إحصائيا والتي تبلغ 

 

 

 

 

 

 
"بحوث التسووووووووووووووييا أوووووووووووووواليا الويا، والتحلي  وا ت ار ال رو "، الدار    ، (  2007إدريس، ثابت عبد الرحمن )   )1 (

 . 264ص    ، الجامعية، اإلوكندرية
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 األبعاد

ت 
را
فق
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الفا  

 كرنباخ 

 لألبعاد 

معام  

الصدق  

 لألبعاد 

معام  

كرنباخ  

 غيرات للمت

معام  

الصدق  

 للمتغيرات 

ل
ألو
 ا
ر
حو
لم
ا
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عل
الت
د 
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ي 
يم
ظ
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ال

 

  0.87 0.81 5 تحديد المعرفة

 

0.83 

 

 

 

 

0. 79 

 

 

 0.71 0.73 5 المعرفةستيعابة ا

 0.72 0.74 5 استثمار المعرفة

 

 0.75 0.76 5 الذاكرة التنظيمية  

ي
ان
الث
ر 
جو
لم
ا

 

ة  
اق
ش
ر
ال

ية 
ج
تي
را
ست
ال
ا

 

  0.69 0.79 4 ةوضوح الرؤي

 

0.71 

 

 

 

0. 77 

 0.71 0.73 4 المقدرات الجوهرية 

 سرعة االستجابة
4 0.69 0.71 
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 عرض وتحلي  نتااج متغيرات الدراسةالمحور الثالث:  -

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية3جدول رقم )

الددددخصددددددددائددددص 

 يةالشخص

 )%(  التكرارات المستوى

 63 91 ذكر نوع الجنس 

 37 53 أنثى

 19 27 عام 35أقل من  العمر

 39 56 45-35من 

 27 39 55-45من

 15 21 سنة 55أكبر من 

 27 39 دكتوراه المؤهل العلمي 

 55 79 دبلوم عالي  اماجستير

 18 26 بكالوريو 

 23 33 سنوات 10أقل من  عدد سنوات الخدمة 

 48 70 سنة 15-10من

 28 41 سنة 15أكثر من 

 19 27 مدير المستشفى المسمى الوهيفي

 20 29 المديرنائب  

 61 88 رئيس قسم

 ( SPSSمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات البرنامج االحصائي )  المصدر: -

من   (%  37)من الذكور وما نستبه    (%63)  أن هناب ما نسبته(3)   رقم   يتضح من جدول -

خاصة مما )للعمل في المستشفيات الجامعية  لمرأةا  لتطلعاألناث حيث أن هذه النسبة جاءت  

الت الشخصية مع إحدى رؤساء األقسام أكدت أن بوفي بعض المقا  -(فاتهن التعيين بالكلية

 وهذا سر التحاق معظم الخريجات   بها  جاذبة للعملبيئة تعليمية    هيالمستشفيات الجامعية  

 للعمل بهذه المستشفيات. تالمتفوقا



 ( 2021، يناير  3‘ج1، ع2المالية والتجارية )مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث  

 أشرف عوض . د

 

480 
  

عام(    35من نصيب الفئة العمرية )أقل من    ( جاءت % 19نسبته ) يتضح أن ما    : للعمر بالنسبة   -

( وهي صاحبة النسبة األكبر في العينة  45- 35( من نصيب الفئة العمرية ) % 39مانسبة )   وأن 

( فكانت  % 27بة ) قسام ونواب المديرين، أما النس المحتارة حيث يتركز في هذا السن رؤساء األ 

كبر من  أ ( فكانت من نصيب الفئة العمرية ) % 15)  (، والنسبة 55- 45من نصيب الفئة العمرية ) 

 سنة(.   55

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه،    ( % 19)  أنَّ ما نسبته  نالحظ    بالنسبة للمؤه  العلمي:  -

من السهل  أنها مستشفيات تعليمية و بهذه المستشفيات الجامعية    بأنَّ طبيعة العمل  وتُفسر هذه النسبة 

وفق المقابالت الشخصية مع   ، مهمة   لثالث أسباب  ة طباء الحصول على درجة الدكتورا األ على 

القسام   المديرين ورؤساء  الكاملة األ   ؛ بعض  العينة  توافر  العملية   ول    المرضى  من   والحاالت 

يات الجامعية والتي هي  ستشف بالم ، والسبب الثاني هو وجود السادة المديرين ونوابهم  للدراسة  

للتعيين   المستشفيات  أن شروط هذه  الثالث وهو  السبب  الطب،  الغالب  جزء من كلية  هو  في 

المستشفيات   بهذه  يلتحق  وبالتالي  جداً  جيد  بدرجة  الطب  بكالوريو   على  المرشح  حصول 

( من  % 60ة ) ، بنسب دبلوم عالي   ا قين. وكذلك الحال بالنسبة للماجستير مجموعة كبيرة من المتفو 

 بكالوريو . ال ( للحاصلين على درجة  %21) ونجد أن أقل نسبة وهي    الدراسة، عينة  

الدراسة سنوات خبرتهم   عينة  من (%23)أن ما نسبتهم    : يتضحالخدمةبالنسبة لسنوات   -

صاحبة النسبة    كانت ( سنة15-10  (من   ونجد أن عدد سنوات الخبرة  ،(سنوات  10أقل من  )

( وةالبا تكون %28سنة فجاءت بنسبة )  15. أما أكثر من  (%48مختارة )من العينة ال  األكبر

عامل الخبرة ورةم أن هذه النسبة من المديرين أو نوابهم نظراً لعدد سنوات الخبرة الكبير، 

تعتمد عليه هذه المستشفيات خاصة   الذيلكن هناب عامل الكفاءة  في هذه المستشفيات  هام  

 .والترقيةالتعيين في عمليات 

الوظيفي - النسبة األ  وبالنسبة للمسمى  )فكانت  العينة  %( من نصيب رؤساء    61كبر من 

ويرجع الباحث هذه النسبة إلى   المديرين.( من  %19( من نواب المدير، )%20األقسام ثم )

لزيادة عدد التخصصات وبالتالي  قسام  كبر من العينة جاء بالفعل من رؤساء األد األدأن الع

 . زيادة عدد األقسام في هذه المستشفيات

الدراسة    وسيجرى  التنظيمي والرشاقة اإلستراتيجية   وهي عرض وتحلي  متغيرات  التعلم 

 على النحو التالى:
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  يلي:عرض وتحلي  نتااج متغيرات البحث وتشم  ما  أوالً:

 N-88والرشاقة االستراتيجية  ( اإلحصاء الوصفى للتعلم التنظيمي4جدول رقم )

 متغيرات البحث 
الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية

% 

مستوى   الترتيب 

 االستجابة

 للمستجيب 

 مرتفع  1 78.20 0.55 3.91 تحديد المعرفة

 متوسط  4 61.40 0.81 3.07 استيعاب المعرفة

 مرتفع  2 75.00 0.59 3.75 استثمار المعرفة

 مرتفع  3 68.60 0.66 3.43 لتنظيميةالذاكرة ا

الدتدعدلدم  إجدمددالدي 

 التنظيمي
3.54 0.53 70.80 

 مرتفع  

الدحسدددددداسددددديددة  

 اإلستراتيجية
3.41 0.66 68.20 

 مرتفع  3

الدددددمدددددقددددددرات  

 الجوهرية
3.78 0.59 76.20 

 مرتفع  2

 مرتفع  1 78.60 0.67 3.93  سرعة االستجابة

إجمالي الرشددداقة  

 االستراتيجية
3.71 0.55 74.20 

 مرتفع  

 Spssعلى مخرجات برنامج  : إعداد الباحث باإلعتمادالمصدر

 اإلجابة على السؤال األول(التنظيمي )عرض وتحلي  نتااج التعلم   – 1

ً  4يظهر الجدول رقم )  ( األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وهي تعكس وسطا

 ً إجابات   اإلنسجام العالى فى  أكده ( 70.80%بنسبة استجابة )  (، 3.54بمقدار )  حسابياً جيدا

( مما يبين االهتمام العالي  0.53بلغ )   الذي عكسه اإلنحراف المعياري    الذي أفراد العينة  

 لمستشفيات جامعة عين شمس بالتعلم التنظيمي، والذي تضمن األبعاد التالية: 

االنسجام  (، أكدهُ  3.91حقق بُعد تحديد المعرفة مستوى جيداً، إذ بلغ الوسط الحسابي )   تحديد المعرفة:    -

 مما يدل على مستواه.    (   0.55العالي في إجابات العينة التي عكسها االنحراف المعياري ) 

(، أكد ذلك درجة التشتت المتوسطة في إجابات العينة  3.07بلغ الوسط الحسابي )   استيعاب المعرفة: -

 . مما يدل على مستواه.  (0.81)التي عكسها االنحراف المعياري  
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(، أكد ذلك درجة التشتت المتوسطة في إجابات  3.75بلغ الوسط الحسابي )  ر المعرفة:استثما -

  .مما يدل على مستواه (0.59) المعياريالعينة التي عكسها االنحراف 

إجابات العينة   أكد ذلك درجة التشتت المتوسطة في   (، 3.43بلغ الوسط الحسابي )   الذاكرة التنظيمية: -

   (. مما يدل على مستواه. 0.66 اري ) التي عكسها االنحراف المعي 

 

 : اإلجابة على السؤال الثاني(اإلستراتيجية ) عرض وتحلي  نتااج الدراسة لمتغيرات الرشاقة    -2

  ( 3.71بلغ )عكست وسطاً حسابياً جيداً  ( أن الرشاقة اإلستراتيجية  4يظهر الجدول رقم )

 (0.55إجابات أفراد العينة الذى بلغ )  أكده اإلنسجام العالى فى  74.20%) بأهمية نسبية مقدارها )

 . مستويات جيدة من الرشاقة االستراتيجية   لديها ويؤكد هذا أن مستشفيات جامعة عين شمس

 وقد تضمن الرشاقة االستراتيجية البعاد التالية: 

  جيداً، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذا   االستراتيجية مستوى حققت الحساسية    الحساسية اإلستراتيجية:    -

ذلك درجة التشتت المتوسطة في إجابات العينة التي عكسها االنحراف المعياري    (، أكد 3.41)   عد الُب 

 (. مما يدل على مستواه.  0.66) 

 جيداً، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد   الجوهرية مستوى حققت المقدرات    الجوهرية: المقدرات   -

المتوسطة في 3.78)  الحسابي  التشتت  أكد ذلك درجة  التي عكسها االنحراف  إجابات    (،  العينة 

 (.  0.59المعياري ) 

االستجابة:  - البعد   حققت   سرعة  لهذا  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ  جيداً،  مستوى  االستجابة    سرعة 

 (، أكد ذلك درجة التشتت المتوسطة في إجابات العينة التي عكسها االنحراف المعياري 3.93) 

 (. مما يدل على مستواه.  0.67) 

 ً  االستراتيجية  والرشاقةالتعلم التنظيمي  اختبار عالقات االرتباط بين: ثانيا

(، التي يمكن  t( التي جرى اختبارها بمقيا  ) 5ههرت نتائج عالقات االرتباط المبينة في الجدول ) 

 تلخيصها بما يأتي: 
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 N=88( معامالت االرتباط بين المتغيرات الرايسية والفرعية  5جدول )

 (SPSSبرنامج ): إعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات المصدر

( وبين أبعاد الرشاقة االستراتيجية xههرت عالقات ارتباط بين بُعد تحديد المعرفة )   -أ

اإلستر الحساسية   ( بد  المتمثلة  االستجابة(، االستراتيجية  سرعة  الجوهرية،  المقدرات  اتيجية، 

التوالي عند مستوى )    ( 0.619 ,0.411 ,0.403وكانت معامالت االرتباط   (،  0.01( على 

( أكبر  2( المحسوبة لجميع األبعاد المبينة بالجدول )t(، كما ههرت قيمة ) %99 وبدرجة ثقة )

ي عالي بين تحديد المعرفة وبين أبعاد من قيمتها الجدولية، وهذا يدل على وجود ارتباط طرد

سرعة   و  الجوهرية،  المقدرات  اإلستراتيجية،  بالحساسية  المتمثلة  االستراتيجية  الرشاقة 

كما بلغ معامل   عد تحديد المعرفة.  كد على قوة العالقة بين هذه األبعاد وبُ االستجابة( ، مما يؤ

، وهذا يوضح قوة  (0.63)الستراتيجية  إجمالي الرشاقة ا  المعرفة وبيناالرتباط بين استيعاب  

 االستراتيجية. والرشاقةالعالقة بين تحديد المعرفة 

 yالرشاقة اإلستراتيجية  -                                                        Xالتعلم التنظيمي 

 

y1 

الحساسية  

 االستراتيجية 

y2 

المقدرات  

 الجوهرية 

y3 

سرعة 

 االستجابة 

 العالقات المعنوية 
الرشاقة  إجمالى

 العدد yاالستراتيجية 
الاانساااااابااة  

 المئوية

ي
يم
ظ
تن
 ال
لم
تع
ال

 X
 

 تحديد المعرفة 

X1 

r 0.619** 0.411** 0.403** 
5 100% 

0.637 

t 7.94 7.33 2.98 6.43 

 استيعاب المعرفة 

X2 

r 0.611** 0.532** 0.235 
5 59.19% 

0.539 

t 5.58 6.44 0.33 3.04 

 المعرفة استثمار 

X3 

r 0.539** 0.611 0.594 
5 100% 

0.693 

t 7.78** 2.33* 2.11* 4.43 

 يمية الذاكرة التنظ 

4 X 

r 0.544** 0.593** 0.551** 
5 100% 

0.653 

t 5.13 4.88 7.15 3.14 

إجمالى التعلم 

 التنظيمي 

X 

r 0.770** 0.529** 0.358** 

 100% 

0.667 

t 6.99 4.13 3.94 9.14 

 0.01عالقة اإلرتباط بمستوى معنوية ** 

 0.05عالقة اإلرتباط بمستوى معنوية  *
 

   2.677( =0.01ية بمستوى داللة )( الجدولtقيمة )

 2.008( =0.05( الجدولية بمستوى داللة )tقيمة )
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عالقة ارتباط ذات داللة معنوية    وهو: توجدوبالتالي يمكن قبول صحة الفرض األصلي   -

  االستراتيجية،تحديد المعرفة وأبعاد الرشاقة االستراتيجية المتمثلة في )الحساسية    ُبعد بين  

 ت الجوهرية، سرعة االستجابة( على مستوى مستشفيات جامعة عين شمس. المقدرا 

( وبين أبعاد الرشاقة االستراتيجية x2ههرت عالقات ارتباط بين بُعد استيعاب المعرفة  )   -ب

االستراتيجية في كل من بد ) الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية( وكانت معامالت  

( t( ، وان )  0.01**(  على التوالي وبمستوى معنوية )  0.532**,  0.611االرتباط )  

كبر من قيمتها الجدولية وهذا ما يدل على  أالبعدين المبينة بالجدول المذكور    المحسوبة لكال

 ( االستراتيجية  الرشاقة  بعدي  وبين  المعرفة   استيعاب  بين  عالي  طردي  ارتباط  وجود 

%(، ولكن لم يظهر   59.19وبنسبة بلغت )    الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية (

ط مع بعُد سرعة االستجابة ، إذ ههر معامل االرتباط بينهما  استيعاب المعرفة عالقة ارتبا

الرشاقة  وإجمالي استيعاب المعرفة ( كما ههر أن معامل االرتباط بين 0.235ليس معنوياً ) 

قt** ( ، وان )0.539)  االستراتيجية   اكبر من  المحسوبة  الموضحة في  (  الجدولية  يمتها 

وبالتالي يمكن قبول  قة ارتباط ايجابي بينهما.  الجدول المذكور، وهذا يؤكد على وجود عال

  المعرفة وأبعاد استيعاب    بين ُبعد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية   توجد   األصلي:صحة الفرض  

)الحساسية   في  المتمثلة  االستراتيجية  سرعة  المقدر   االستراتيجية، الرشاقة  الجوهرية،  ات 

 االستجابة( على مستوى مستشفيات جامعة عين شمس. 

  الرشاقة االستراتيجية   ( وبين أبعاد x3ههرت عالقات ارتباط بين بُعد استثمار المعرفة ) 

) الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( ، وكانت    د المتمثلة ب 

( tعلى التوالي، كما ههرت قيمة ) (   **0.539 ,*0.611 ,*0.594معامالت االرتباط )  

( أكبر من قيمتها الجدولية، وهذا يدل على وجود 4المحسوبة لجميع األبعاد المبينة بالجدول )

وبين بُعد الرشاقة االستراتيجية المتمثل في ) الحساسية  ار المعرفة  ارتباط طردي عالي بين استثم

معنوية)   مستوى  عند  )  , ( 0.01اإلستراتيجية(  بُعدي  و    ومع  الجوهرية  سرعة  المقدرات 

  ( معنوية  المعرفة  0.05االستجابة( عند مستوى  استثمار  بين  االرتباط  بلغ معامل  كما    ،)

(، وهذا يوضح قوة العالقة بين استثمار المعرفة 0.69)  وبين إجمالي الرشاقة االستراتيجية  

توجد عالقة ارتباط ذات  لفرض األصلي  وبالتالي يمكن قبول صحة ا  والرشاقة االستراتيجية .

)الحساسية   في  المتمثلة  االستراتيجية  الرشاقة  وأبعاد  استثمار  بُعد  بين  معنوية  داللة 

االستجابة( على مستوى مستشفيات جامعة عين  االستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة  

 شمس. 
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عاد الرشاقة االستراتيجية  ( وبين أب x4ههرت عالقات ارتباط بين بُعد الذاكرة التنظيمية ) أ  - ب 

المتمثلة بد) الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة(، وكانت معامالت 

( المحسوبة لجميع tلي، كما ههرت قيمة ) ( على التوا   0.551,  0.593,  0.544االرتباط ) 

جود ارتباط طردي عالي ( أكبر من قيمتها الجدولية، وهذا يدل على و 4األبعاد المبينة بالجدول ) 

اإلستراتيجية،   بالحساسية  المتمثلة  االستراتيجية  الرشاقة   أبعاد  وبين  المعرفة  استثمار  بين 

معامل االرتباط بين الذاكرة التنظيمية  وبين   المقدرات الجوهرية، و سرعة االستجابة(  كما بلغ

بين استثمار المعرفة والرشاقة  (، وهذا يوضح قوة العالقة    0.65إجمالي الرشاقة االستراتيجية )  

 االستراتيجية.

  بين بُعد توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  وبالتالي يمكن قبول صحة الفرض األصلي   -

)الحساسية    وأبعاد التنظيمية  الذاكرة   في  المتمثلة  االستراتيجية    االستراتيجية، الرشاقة 

 ات جامعة عين شمس. المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( على مستوى مستشفي 

معنوية   -ت  مستوى  عند  معنوية  طردية  عالقة  وجود  اإلرتباط  معامل  نتائج   أههرت 

إجمالى  (0.01) بينهما    بين  اإلرتباط  معامل  بلغ  إذ  اإلستراتيجية  والرشاقة  التنظيمي  التعلم 

من    برأك (  2( المحسوبة المبينة بالجدول )t( يؤكد قوة العالقة بين المتغيرين، وأن قيمة )0.667)

توجد عالقة ارتباط   مفادها: قبول الفرضية الرايسية األولى التي  قيمتها الجدولية. وهذا يقودنا إلى  

 .  اللة معنوية بين أبعاد التعلم التنظيمي والرشاقة االستراتيجية ذات د 

 ثالثا: اختبار عالقات التأثير بين التعلم التنظيمي وأبعاده والرشاقة اإلستراتيجية وأبعادها

التعلم  أُ  المستقل  المتغير  بين  التأثير  فرضيات  اختبار  والمتغيرجري  الرشاقة   التنظيمي  المعتمد 

في   الموضحة  االنحدار  نتائج  وكانت  البسيط،  الخطي  االنحدار  نموذج  باستعمال  االستراتيجية 

 ( كما يأتي: 6الجدول )
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ة االستراتيجية وأبعادها التنظيمي وأبعاده وبين الرشاق بين التعلم( تحلي  التأثير 6جدول )

(N=144) 

 

 

 

 yالرشاقة االستراتيجية 

الحساسية  

 اإلستراتيجية 

المقدرات  

 الجوهرية 

سرعة  

 االستجابة

الرشاقة  

 االستراتيجية 

ي 
يم
ظ
تن
ال
م 
عل
لت
ا

X
 

يد 
حد
ت

 

 
فة 
عر
لم
ا

 

R2 0.676** 0.477** 0.575** 0.539** 

β 0.77 0.51 0.49 0.65 

المحسوبة  

F 

19.255 21.889 19.771 33.155 

فة 
عر
لم
 ا
ب
عا
تي
س
ا

 

R2 0.631** 0.573** 0.509 0.599** 

β 0.57 0.61 0.55 0.49 

المحسوبة  

F 

33.155 26.887 3.071 29.339 

فة 
عر
لم
 ا
ار
ثم
ست
ا

 

R2 0.599** 0.473** 0.519** 0.653** 

β 0.57 0.51 0.58 0.57 

المحسوبة  

F 

27.229 29.332 31.369 33.551 
ا

ية 
يم
ظ
تن
 ال
رة
اك
لذ

 

R2 0.511** 0.479** 0.435**   0.419**   

β 0.59 0.51 0.64 0.41 

المحسوبة  

F 

27.711 29.933 11.223 29.188 

 

R2 0.679** 0.614** 0.493** 0.693** 

β 0.67 0.55 0.53 0.64 

المحسوبة  

F 

47.651 22.671 17.311 37.881 

F  7.7=  0.01الجدولية بمستوى داللة F  4.0=  0.05الجدولية بمستوى داللة 

 (SPSSإعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج ) :المصدر
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 نتااج االنحدار بين بعد تحديد المعرفة وبين متغير الرشاقة اإلستراتيجية وأبعاده:   -

 ( قيمة  الرشاقة  Fههرت  أبعاد  مع  المعرفة  تحديد  لبعد  المحسوبة   )( ية  الحساساإلستراتيجية 

على    (19.225 ,21.889 ,19.771)  هي   اإلستراتيجية والمقدرات الجوهرية وسرعة اإلستجابة(

(، وهذا يعني وجود  0.01)( بمستوى معنوية  7.70بر من قيمتها الجدولية البالغة )التوالي وهي أك

عرفة  قيمة تحديد الم  βالرشاقة االستراتيجية. وبلغت    وأبعادتأثير في كل من بعد تحديد المعرفة  

( في  t( على التوالي، ويدل ذلك على إن تغيراً مقداره ) 0.77 , 0.51 , 0.49مع كل من األبعاد )

( في 0.51( في الحساسية اإلستراتيجية و ) 0.77بعد تحديد المعرفة سيؤدي إلى تغييرة مقداره ) 

( لبعد  R2يد )( في سرعة االستجابة، كما بلغت قيمة معامل التحد0.49)   المقدرات الجوهرية ،و

( على التوالي،   **0.644 ,**0.599 ,**0.497ة االستراتيجية )  تحديد المعرفة مع أبعاد الرشاق

سرعة   الجوهرية،  المقدرات  اإلستراتيجية،  الحساسية  كل  في  الحاصلة  التغيرات  أن  وتعني 

ة بفعل  ( على التوالي هي تغيرات مفسر0.49( و )  0.59( و )  0.64االستجابة( بلغ مقدارها )  

اال نموذج  دخل  الذي  المعرفة  تحديد  تفسيرهبعد  يعود  تغيرات  هي  المتبقية  النسبية  وأن    ا نحدار 

 لعوامل أخرى لم تدخل نموذج االنحدار .

  33.155االستراتيجية )    الرشاقة   ( المحسوبة لد بعد تحديد المعرفة مع إجماليFكما أههرت قيمة ) 

( ، وهذا يعني وجود تأثير لبُعد تحديد المعرفة في  7.70ة )( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغ

( في بُعد  1( وتدل على أن تغيراً مقداره )0.65)    βاالستراتيجية، وبلغت قيمة  الرشاقة    إجمالي

( وبلغت قيمة  0.65االستراتيجية مقداره )  الرشاقة    المعرفة سيؤدي إلى تغيير في إجمالي   تحديد

الرشاقة  ( من التغير الحاصل في  0.54( وتعني أن ما مقداره ) **R2 ( )0.544معامل التحديد )

ة النسبة االستراتيجي  وأن  االنحدار  نموذج  دخل  الذي  المعرفة  تحديد  بُعد  بفعل  مفسر  تغير  هو 

 ر.  المتبقية تعود لعوامل أخرى لم تدخل نموذج االنحدا

تحديد   بُعدمعنوية ل  داللة  ذوتأثير    وهو: يوجدوبالتالي يمكن قبول صحة الفرض األصلي  

 الرشاقة االستراتيجية. المعرفة في

  :نتااج االنحدار بين بعد استيعاب المعرفة للتعلم التنظيمي وبين الرشاقة اإلستراتيجية وأبعادها  - 

-  ( قيمة  لبعد  Fههرت  المحسوبة  من   استيعاب(  كل  االستراتيجية  الرشاقة  أبعاد  مع    المعرفة 

الم اإلستراتيجية،  االستجابة()الحساسية  سرعة  الجوهرية،   ,26.887 ,3.071)    قدرات 

(، 0.01(  بمستوى معنوية )  7.70على التوالي وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )   (33.155

وجود   يعني  االستراتيجيةوهذا  الرشاقة  أبعاد  كل  في  المعرفة  الستثمار  )الحساسية تأثير 

  3.07( المحسوبة لبعد استيعاب المعرفة )  Fبلغت قيمة )   االستراتيجية والمقدرات الجوهرية( بينما

.  االستجابة(سرعة  بعُد )( وهذا يدل أن ليس له أي تأثير في  7.70( وهي أقل من قيمتها الجدولية )  

(   0.55،    0.57 , 0.61)    االستراتيجية  الرشاقة  قيمة استيعاب المعرفة مع كل من أبعاد  βوبلغت  
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( 0.57المعرفة سيؤدي إلى تغييرة مقداره )    استيعاب( في بعد  tداره )ويدل ذلك على إن تغيراً مق

   )سرعة االستجابة( في  0.55)   ( في المقدرات الجوهرية ،و0.61في الحساسية اإلستراتيجية و )  

 ( التحديد  معامل  قيمة  بلغت  )  R2كما  االستراتيجية  الرشاقة  أبعاد  مع  المعرفة  استيعاب  لبعد   )

( على التوالي، وتعني أن التغيرات الحاصلة في كل الحساسية    **0.509 ,**0.631 ,**0.573

(  0.50( و )  0.57)  ( و  0.63اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( بلغ مقدارها )  

المعرفة الذي دخل نموذج االنحدار وأن النسبة    استيعابعلى التوالي هي تغيرات مفسرة بفعل بعد  

 ات يعود تفسيره لعوامل أخرى لم تدخل نموذج االنحدار.المتبقية هي تغير

 ( قيمة  أههرت  )Fكما  بعد  لد  المحسوبة  إجمالي  استيعاب(  مع  االستراتيجية   الرشاقة    المعرفة( 

  استيعاب (، وهذا يعني وجود تأثير لبعد )7.70( وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )  29.33)

( تدل على إن تغيرا مقداره 0.49)    βتراتيجية، وبلغت قيمة  االس  الرشاقة    المعرفة( في إجمالي 

إجمالي  1) في  تغيير  إلى  سيؤدي  المعرفة(  )استثمار  بعد  في  مقداره    الرشاقة  (  االستراتيجية 

التحديد )0.49) ( من  0.59( وتعني أن ما مقداره )  **0.599( فبلغت )R2(، أما قيمة معامل 

المعرفة(    إستيعابستراتيجية هو تغير مفسر بفعل بعد )اال  الرشاقة   التغير الحاصل في إجمالي

د نموذج الذي  تدخل  لم  أخرى  لعوامل  تعود  المتبقية  النسبة  وأن  االنحدار  نموذج  خل 

:  االنحدار. األصلي وهو  الفرض  قبول صحة  يمكن  تأثير  وبالتالي  لذو  يوجد    بُعد داللة معنوية 

 استيعاب المعرفة في الرشاقة االستراتيجية.

التعلم    نتااج - أبعاد  كأحد  المعرفة  استثمار  بعد  بين  والرشاقة  االنحدار  التنظيمي 

    االستراتيجية وأبعادها:

قيمة ) الرشاقة االستراتيجية )الحساسية  Fههرت  أبعاد  المعرفة مع  لبعد استثمار  المحسوبة   )

 اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( 

(  7.70على التوالي وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )  (  23.887 , 17.443 ,21.338)   

  ( معنوية  الرشاقة   (  0.01بمستوى  أبعاد  كل  في  المعرفة  الستثمار  تأثير  وجود  يعني  وهذا 

قيمة   وبلغت  المقدرات   المعرفة معإلستثمار    βاالستراتيجية.  اإلستراتيجية،  )الحساسية  كل من 

 الجوهرية، سرعة االستجابة( 

( في بعد )استثمار المعرفة( 1( على التوالي، وتدل على إن تغيراً مقداره )  0.61 , 0.47 , 0.53)   

( في المقدرات الجوهرية   0.47( في الحساسية اإلستراتيجية و)  0.61سيؤدي إلى تغييرا مقدارة )  

رفة  مع  استثمار المع( لبعد  R2(  في سرعة االستجابة ، كما بلغت قيمة معامل التحديد )0.53و )  

االستجابة(  سرعة  الجوهرية،  المقدرات  اإلستراتيجية،  )الحساسية  االستراتيجية  الرشاقة  أبعاد 

كل   **0.599 , **0.473 , **0.519) في  الحاصل  التغيرات  أن  وتعني  التوالي،  على   )

مقدارها بلغ  التي  االستجابة(  الجوهرية، سرعة  المقدرات  اإلستراتيجية،   , 0.51)    )الحساسية 
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الذي دخل نموذج   0.59 , 0.47 المعرفة  التوالي هي تغيرات مفسرة بفعل بعد استثمار  ( على 

 االنحدار وأن النسب المتبقية هي تغيرا يعود تفسيرها لعوامل أخرى لم تدخل نموذج االنحدار. 

(  33.551)( المحسدوبة لبعد اسدتثمار المعرفة  مع إجمالي الرشداقة االسدتراتيجية  Fوههرت قيمة )

(، ممدا يعني وجود تدأثير إلسددددتثمدار المعرفدة في 7.70أكبر من قيمتهدا الجددوليدة البدالغدة )    وهي

( في بعد  1( تدل على أن تغيرا مقداره ) 0.59)    βإجمالي الرشددداقة االسدددتراتيجية، وبلغت قيمة 

في الرشداقة    (0.59اسدتثمار المعرفة سديؤدي إلى تغيير في إجمالي الرشداقة االسدتراتيجية بمقدار )

( وتعني أن ما  **R2 ( )0.632وبلغت قيمة معامل التحديد إلسددددتثمار المعرفة )االسددددتراتيجية  

( من التغير الحاصددل في إجمالي الرشدداقة االسددتراتيجية هو تغير مفسددر بفعل بعد  0.63مقداره )  

اسددددتثمدار المعرفة الذي دخل نموذج االنحددار وأن النسددددبدة المتبقيدة تعود لعوامل أخرى لم تدخل  

داللة معنوية ذو يوجد تأثير    وهو:وبالتالي يمكن قبول صااحة الفرض األصاالي  ذج االنحدار. نمو

 لمعرفة في الرشاقة االستراتيجية.استثمار ا  بُعدل

االستراتيجية   والرشاقة  التنظيمي  التعلم  أبعاد  كأحد  التنظيمية  الذاكرة  بعد  بين  االنحدار  نتااج 

)   وأبعادها:  قيمة  لبعد  Fههرت  المحسوبة  االستراتيجية  (  الرشاقة  أبعاد  مع  التنظيمية  الذاكرة 

  ( االستجابة(  سرعة  الجوهرية،  المقدرات  اإلستراتيجية،  ,    29.933,   27.711)الحساسية 

  0.01( بمستوى معنوية )  7.7( على التوالي وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )  11.223

للذاكر تأثير  وجود  يعني  ك(.وهذا  في  التنظيمية  قيمة  ة  وبلغت  االستراتيجية.  الرشاقة  أبعاد   βل 

للذاكرة التنظيمية  مع كل من )الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة(  

( في بعد )الذاكرة التنظيمية( 1( على التوالي، وتدل على إن تغيراً مقداره )  0.64,    0.59,    0.61)

( في المقدرات الجوهرية   0.59في الحساسية اإلستراتيجية و)  (  0.61مقدارة )    سيؤدي إلى تغييرا

  الذاكرة التنظيمية( لبعد  R2(  في سرعة االستجابة ، كما بلغت قيمة معامل التحديد )0.64و )  

مع أبعاد الرشاقة االستراتيجية )الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( 

( على التوالي، وتعني أن التغيرات الحاصل في كل )الحساسية   0.435,    0.479,    0.511)  

  0.43,    0.47,    0.51اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( التي بلغ مقدارها )  

االنحدار وأن  الذي دخل نموذج  التنظيمية  الذاكرة  بعد  بفعل  تغيرات مفسرة  التوالي هي  ( على 

يع تغيراً  هي  المتبقية  االنحدار. النسب  نموذج  تدخل  لم  أخرى  لعوامل  تفسيرها   ود 

(  29.188( المحسوبة لبعد الذاكرة التنظيمية مع إجمالي الرشاقة االستراتيجية )Fوههرت قيمة )

(، مما يعني وجود تأثير  للذاكرة التنظيمية في إجمالي 7.7من قيمتها الجدولية البالغة )    وهي أكبر

( في بعد  الذاكرة 1( تدل على أن تغيرا مقداره )  0.57)    βقيمة  الرشاقة االستراتيجية، وبلغت  

معامل   (  وبلغت قيمة 0.57التنظيمية سيؤدي إلى تغيير في إجمالي الرشاقة االستراتيجية بمقدار )

( من التغير الحاصل في  0.419( وتعني أن ما مقداره )0.419)    (R2)التحديد للذكرة التنظيمية  

راتيجية هو تغير مفسر بفعل بعد الذاكرة التنظيمية الذي دخل نموذج االنحدار إجمالي الرشاقة االست
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كن قبول صحة الفرض  وبالتالي يموأن النسبة المتبقية تعود لعوامل أخرى لم تدخل نموذج االنحدار.

 الذاكرة التنظيمية في الرشاقة االستراتيجية.  بُعدداللة معنوية ل  ذويوجد تأثير  وهو :     األصلي

وأبعادها:   نتااج - االستراتيجية  الرشاقة  وبين  التنظيمي  التعلم  إجمالي  بين    االنحدار 

الرشاقة االستراتيجية )الحساسية  ( المحسوبية إلجمالي التعلم التنظيمي مع أبعاد Fههرت قيمة ) 

( على    47.651 , 22.671 ,17.311اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، سرعة االستجابة( )

البالغة )  التوالي وهي أكب (، وهذا يعني 0.01( بمستوى معنوية )  7.70ر من قيمتها الجدولية 

إلجمالي التعلم التنظيمي في كل من أبعاد الرشاقة االستراتيجية. وبلغت قيمة  عالي  وجود تأثير  

β    المقدرات الجوهرية، سرعة التنظيمي مع كل من )الحساسية اإلستراتيجية،  للتعلم  اإلجمالي 

( في إجمالي 1مقداره )   ( على التوالي، وتدل على إن تغيرا  0.67 , 0.55 , 0.53)  االستجابة(  

( في  0.55( في الحساسية االستراتيجية و )  0.67التعلم التنظيمي  سيؤدي إلى تغييرا مقداره )  

(  في بعد  سرعة االستجابة. وأوضحت قيمة معامل التحديد 0.53بعد المقدرات الجوهرية و )  

(R2  إلجمالي )سية اإلستراتيجية،  التعلم التنظيمي مع أبعاد الرشاقة االستراتيجية المتمثلة )الحسا

( على   **0.679 , **0.614 , **0.493بلغت )  االستجابة( التيالمقدرات الجوهرية، سرعة  

التوالي، وتعني أن التغيرات الحاصل في كل من )الحساسية اإلستراتيجية، المقدرات الجوهرية، 

االستج )  سرعة  بفعل  0.67 , 0.61 , 0.49ابة(  مفسرة  تغيرات  هي  التوالي،  على  التعلم   ( 

التنظيمي  الذي دخل نموذج االنحدار وأن النسب المتبقية هي تغيرا تعود تفسيرها لعوامل أخرى 

 لم تدخل نموذج االنحدار. 

( وهي  37.881إجمالي الرشاقة االستراتيجية )  التنظيمي مع( المحسوبة للتعلم  Fوههرت قيمة ) 

لتعلم التنتظيمي في إجمالي الرشاقة  ل(، مما يعني وجود تأثير  7.70)أكبر من قيمتها الجدولية البالغة  

التنتظيمي ( في أبعاد  1تدل على أن تغيرا مقداره )  )β )0.64االستراتيجية، وبلغت قيمة    التعلم 

بمقدار   االستراتيجية  الرشاقة  في  تغيير  إلى  قيمة    .(0.67)سيؤدي  التحديد  أما  التعلم  معامل 

مقداره  0.693)(  R2)  التنتظيمي ما  أن  وتعني  الرشاقة  0.69)(  في  الحاصل  التغير  من   )

االستراتيجية هو تغير مفسر بفعل التعلم التنظيمي الذي دخل نموذج االنحدار وأن النسبة المتبقية 

 ود لعوامل أخرى لم تدخل نموذج االنحدار. تع

داللة معنوية   ذوتأثير    )يوجدة الرايسة الثانية التي مفادها  قبول الفرضيوهذا يقود إلى  

الرشاقة   في  التنظيمي  التعلم  أبعاد  مستوى مستشفيات جامعة   االستراتيجية علىبين 

 (عين شمس
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 االستنتاجات والتوصيات  الرابع:المحور 

 :بحث كما يليهذا المبحث استنتاجات البحث وتوصياته وفقاً لإلطار النظري والتطبيقي لل يتناول

 استنتاجات البحث: -

 نتائج تحليل الجانب الميداني وهي كما يأتي:إلى تعرض هذا المحور يس 

،  (%70.80)بدرجة كبيرة بنسبة  التنظيمي كانتأههرت النتائج أنَّ مستوى أبعاد التعلم   .1

(، يليده %78.20)حيدث بُعدد تحدديدد المعرفدة جداء بدالترتيدب األول بين العمليدات األخرى 

 ( %75.00)  بنسبة المعرفة استثماربعد  

بُعد  ههر إن توهيف مستشفيات جامعة عين شمس الستيعاب المعرفة كان متواضعاً في   -

 .، رةم أهميته ولم يرقى لبقية أبعاد الرشاقة االستراتيجيةسرعة االستجابة

بوضدع آليات    أفراد العينة بنسدبة كبيرة على قيام المسدتشدفبات  إلى موافقةتشدير النتيجة  -

 ثالواضدحة تحفز على اكتشداف التغيرات االسداسدية في القطاع الصدحي على سدبيل الم

الطرق والبروتوكالت العالجية الحديث، األدوية الجديدة(، أيضدداً  الجديدة،)التكنولوجيا  

 اسددتخدام آليات تحفز على دراسددة تأثير التغيرات الصددحية المحتملة في البيئة المحيطة.

لبية خدماتنا الصدحية لحاجات المرضدى في جميع مراحل لدراسدة مدى ت ووضدع آليات

 تقديم الخدمة، وبالتالي حصل هذا البعد على المركز الول كأعلى متوسط حسابي. 

يقدمها العمالء في   التي المعرفة الجديدةأن إدارة المسددددتشددددفيات تعمل على اسددددتثمار   -

اليب لقيا  الفجوة بين  لي ابتكار أسوبالتا  وتقييمهاتقديم الخدمات   وأساليبتحسين طرق 

منهدا. وتقوم جميع إدارة   والتعلم، بغرض اكتشددددداف األخطداء  والمتوقعاآلداء الحدالي  

المسدتشدفيات بجامعة عين شدمس باالسدتفادة من خبراتها السدابقة وإتاحة نتائج التجارب 

  لجميع الموهفين بغرض   واألزماتالدرو  المسددتفادة من المشدداكل   وخالصددةالسددابق 

 منها. التعلمواالستفادة  

أههرت النتائج أن مسددتوى الرشدداقة االسددتراتيجية في مسددتشددفيات جامعة عين شددمس   .2

 (.%74.80كانت كبيرة بوزن نسبي )

وتددل االنحرافدات المعيداريدة على أنَّ اسددددتجدابدة المبحوثين لم تُكن متبدايندة بشددددكدل كبير   -

القدرة القوية  ومتقاربة حول متوسددطها الحسددابي. ويمكن أْن يكون السددبب لهذه النتيجة

لهذه المسدتشدفيات على اسدتشدراف المسدتقبل والتنبؤ به، وامتالب رؤية ورسدالة واضدحتين 

عبر خطة كاملة، لديها اسدددتجابة واضدددحة للتغيرات المحيطة وتحويلهما لواقع ملمو   

  الجدامعيدة رشدددديقدة بهدا، لكي تبقى في إطدار المندافسددددة، وهدذا مدا يجعدل المسددددتشددددفيدات  

لهدا مع البيئدة، وربمدا يعود ذلدك القطداع الصددددحي بدالتطوير والتبؤ  اسددددتراتيجيًدا في تعدام

 المستمر.
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لنجاح، وتؤدي دوًرا مهًما في هذه حيث تري العينة أن الرشددداقة االسدددتراتيجية مفتاح ا -

ومتطلبات   المسدددتشدددفيات، فهي توفر المرونة وخفة في التعامل مع الفئات المسدددتهدفة،

إدارة ضدبط التغيير المسدتمر، ولقبول التغيير من   التغيرات المعقدة للبيئة، وتسداعد على

المهدارات وإعدداد تنظيم وتعبئدة الم خالل توليدد مجموعدة من وارد، البددائدل وتطوير 

على إحدداث نوع   واتخداذ إجراءات حدازمدة، وإزالدة العوائق أمدام التغيير، كمدا أنَّهدا تعمدل

على تحقيقها، دون تضدارب من التوافق بين األهداف للعاملين المسدتشدفيات؛ ليتم العمل 

أو صددراعات. واالسددتفادة من تحديد كل اإلجراءات التطويرية؛ للحصددول على رضددا 

مع بعض الدراسدات الحديثة بالرةم من اختالف القطاع مثل   المرضدى. وتتفق دراسدتنا

، و جاءت منسددجمة مع دراسددة  (2016ودراسددة )المواضددية،   (،2016دراسددة )هنية،  

2017)  ,(Khoshnood & Nematizadeh    وهدذا يددل على االهتمدام المتزايدد من .

 على ممارسة الرشاقة االستراتيجية.  معظم المؤسساتجانب  

لددراسددددة إلى وجود عالقدة طرديدة قويدة ذات داللدة إحصددددائيدة بين أبعداد أههرت نتدائج ا .3

(، كما  0.667االسدددتراتيجية وبلغ معامل ارتباط العالقة )   التعلم التنظيمي  والرشددداقة

 داللدة إحصدددددائيدة بدالرشددددداقدة هرت أنَّ أكثر أبعداد التعلم التنظيمي ارتبداطًدا وذاأه

تاله   (0.693) كداندت قيمدة االرتبداطعدد اسددددتثمدار المعرفدة، حيدث  االسددددتراتيجيدة هو بُ 

، ثم بُعدد تحدديدد    (0.653)الدذاكرة التنظيميدة ، حيدث كدان معدامدل االرتبداط   بُعددعمليدة

، وأخيرا  بعد اسددتيعاب المعرفة، حيث  (0.637) المعرفة أرتبط بعالقة موجبة تسدداوي

 . (0.539) وجدت عالقة موجبة متوسطة بينه وبين الرشاقة االستراتيجية بلغت 

أهميدة  أكددت على    ( والتيMaría Leticia 2012واتفقدت هدذه النتيجدة مع دراسددددة ) -

عن   كدان لهدا تدأثير كبير على تحسددددين األداء التنظيمي  التنظيمي والتى  التعلم أدوات

 .طريق تصميم إستراتيجية تنافسية فعالة والتكيف المرن مع تطور السوق السريع

ً اتفقت هذه  - أههرت نتائجها   والتي Rangachari , 2010)مع دراسدددة )  النتيجة جزئيا

ر ثقافة الوقاية من أن ممارسددة التعلّم التنظيمي بشددتى أنواعه له دور هام ومؤثر في نشدد 

عدية في مسددتشددفيات الرعاية الصددحية. وتبين وجود  عدوى اإلصددابات واألمراض الم

 .عالقة إيجابية بين التعلّم التنظيمي ومشاركة المعرفة في مستشفيات الرعاية الصحية

أههرت نتائج الدراسة أنَّ عمليات إدارة التعلم التنظيمي تؤثر تأثيًرا جوهريًا في الرشاقة   .4

نسبته  اال ما  وتفسر  التباين  (%69.3)ستراتيجية،  )الرشاقة    من  التابع  المتغير  في 

بيَّنت   الدراسة. وقداالستراتيجية(، وأنَّ باقي التغير قد يعود لعوامل أخرى خارج نطاق  

( الجدولية Fنتائج الدراسة أنَّ أهم العوامل تأثيًرا في الرشاقة االستراتيجية وحسب قيمة ) 

( المعرفة  معرفة،الاستثمار  هو  الذاكر  ،استيعاب  المعرفة،  التنظيميةتحديد  على   (ة 

 الترتيب. 

جريت في قطاع أ( والتى  2019عبد النور،  دراسة )اتفقت هذه النتيجة الحالية جزئيا مع   -

أنه ال يوجد أثر معنوي ذو داللة   نتائجهاالنقالة بالجزائر، وكانت أهم    االتصال للهواتف
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ا التعلم  من  لكل  التنظيمية،  إحصائية  المرونة  على  الجماعي  والتعلم  التعلم    وأنلفردي 

محل البحث.    مي له تأثير معنوي على المرونة التنظيمية في مؤسسات اإلتصالينظتال

ويرى الباحث أن اختالف قطاع التطبيق يمكن أن يؤثر على النتائج الخاصة بتأثير التعلم 

 التنظيمي على المرونة االستراتيجية.

ن أنه يوجد أثر معنوي ذو  ( م2018 دحنون،دراسة ) جزئياً مع واتفقت الدراسة الحالية  -

في تحسين    المنظمي(المستوى  داللة إحصائية لمبادرات التعلم على المستوى الفردي،  

حيث تعمل الرشاقة االستراتيجية على تحسين أداء المؤسسة من خالل    -أداء المؤسسة

 استجابتها وحساسيتها للمتغيرات حول المؤسسة.  جاهزية وسرعة

 Subhi & Kadhim( ،)Subhi( ،)2016 من )مواضية،  دراسة كلواتفقت أيضاً مع   -

& Kadhim,2013ه أثر  يوجد  أنه  في  (   االستراتيجي  للتعلم  إحصائية  داللة  ذو  ام 

في وجود  (2013دراسة )الهدلة، واتفقت هذه النتيجة أيضاً مع  ,الرشاقة االستراتيجية  

الم التعلم على مختلف  ، ودرجة  التعلم  لكل من )قدرات  ستويات، وتدفق تأثير معنوى 

 التعلم ( في المرونة االستراتيجية

تحقيق فهم    إلىوالتي هدفت    (María Leticia 2012) واتفت هذه النتيجة مع دراسة -

متعمق لمساهمة التعلم في تحقيق القدرة التنافسية للشركة من خالل تأثير التعلم التنظيمي  

نافسية لتحسين األداء والتعامل وتنفيذ إستراتيجية ت  االستراتيجية للشركاتعلى المرونة  

نتائج الدراسة تؤكد على أهمية أدوات  أهم    والسوق. وكانتمع العمالء واألداء المالي  

عن طريق  التنظيمي  األداء  تحسين  على    كبير  تأثير  لها  كان  والتى  التنظيمي  التعلم 

 تصميم إستراتيجية تنافسية فعالة والتكيف المرن مع تطور السوق السريع.

تعزيز  تبي .5 في  التنظيمي  التعلم  توهيف  تمّكنت من  عين شمس  أن مستشفيات جامعة  ن 

المقدرات  اإلستراتيجية،  الحساسية  من  كال  في  جليا  هذا  وههر  االستراتيجية  الرشاقة 

 .الجوهرية ولكن بدرجة ضعيفة في بعد سرعة االستجابة

هذه   - اتفقت  ً وقد  جزئيا دراسة  النتيجة  ت2006)العصيمي،    مع  والتى  أنوصلت  (    إلى 

في استعداد الجامعة الدائم إلحداث   جميدددع محددداور الدددتعلم التنظيمدددي لها تأثير كبير

 التغيير.  

النتيجة - ً   واتفقت هذه  والتى هدفت إلى تبيان  ,Evans) 2009أيضاً مع دراسة )  جزئيا

في تقديم   مدى قدرة مديري الرعاية الصحية على ممارسة التعلّم المستمر من أجل اإلبداع

المتنوعة، حيث كانت  الخدمات الصحية وتحسين أداء الموهفين في منظماتهم الصحية  

هناب جاهزية عالية لدى مديري الرعاية الصحية لممارسة عملية التعلّم    النتائج أنأهم  

الصحية   الخدمات  في تحسين مستوى  المستمر  التعلّم  أهمية  أكدوا على  المستمر حيث 

وره في اكتساب الخبرات والمهارات والمعارف للموهفين والتي  المقدمة للمرضى، ود

 ها إلى تحسين مستوى أداءهم. تؤدي بدور
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 ثانيا: التوصيات: 

 التحلي  الوصفي:  متعلقة بنتااجنتااج  -أ

كما ذكر سابقاً فقد أههرت نتائج التحليل الوصفي أن جميع مفردات االستبيان تراوحت  

ت درجة  ولكن  متوسطةافر  وبين  التى  وعالية  المفردات  إلى  قيمة    بالنظر  أدنى  سجلت 

  :بالمقارنة مع مفردات المتغير الواحد يمكن للباحث تقديم بعض التوصيات التالية

ضرورة تطوير قواعد معرفية حول المعلومات المحدثة عن مهارات العاملين فيها،   .1

تعلموه  وكل المقترح من    .ما  ذلك  تفعيل  المعرفة   نظام كامل إلدارة  خالل وضعويمكن 

كل    يسمح عليها  طبيبب دخال  حصل  التي  )الدورات  مثل  المستحدثات  الشهادات -آخر 

حضرها  -التدريبية التى  مهارة  -المؤتمرات  تتطلب  والتى  ب جراءها  قام  التى  العمليات 

 ( الجديدة االكتشافات الطبية -خاصة

توعية    ليات تعلم تنظيمي تعمل علىآتوفير  مستشفيات جامعة عين شمس  ينبغي على   .2

خاصة  المستشفى مستقبالً  يتعرض لها  قد  زمات التي  ين حول معالجة الفوضى واألالموهف

 . ((Covid-19  في هل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع الطبي أثناء أزمة كورونا

قاعدة    أداءاألعمال، حيثالمستحدثة في    واألساليبالجديدة    االهتمام باألفكار .3 يتم عمل 

ويمكن تفعيل    -ب األلى تكون متاحة للجميع في جميع االستفساراتمعرفية على الحاس

     :ذلك عن طريق

 إدارة معرفة متكامل بالمستشفيات. تطبيق نظام  -أ

جميع   - ب بجامعةربط  يتيح   المستشفيات  والذي  المعرفة  إدارة  بنظام  شمس  عين 

( ئقيةالوثااألفالم    -وطرق اجراء العمليات الجديدة  االحترافية،التجارب والعمليات  

. 

  نت الداخلي الذي يمكن أن يكون متاح على الشبكات الداخلية اتفعيل نظام االنتر - ت

 . للمستشفيات

والمجالت والكتب(   توفير المصادر المختلفة للتعّلم المستمر )كالنشرات الدورية - ث

منظمات   بين  المستمر  التواصل  ضرورة  إلى  ككلباإلضافة  الصحية  على    .الرعاية 

 زارة الصحة. مستوى الدولة خاصة و

نظام الدورات التدريبية لتصبح باستخدام الحاسب األلى ونظام المجسمات    تطوير  - ج

)  –الرقمية   كاملة  الصور  تظهر  الطبية  (3Dحيث  البرامج  باستخدام  وذلك 

 (.Virtual Learning) التعليمية

اط  ارتب  للعمل كحلقة(  عمل)لجانالموهفين )األطباء( بأكثر من فريق    على اشترابالعمل   .4

 خالل: ويمكن تفعيل ذلك من  -االقسام بين

 .عن طريق االجتماعات عبر االنترنت  العمل افتراضية تكوين فرق -أ
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األ  - ب بعض  اكتشاف  حول  مركزة  علمية  جلسات  ةير  عمل  الحاالت  أو  مراض 

   .وفةالمأل

للعمل  - ت المنتدبين  واالستشاريين  الطب  كلية  أساتذة  السادة  مع  جلسات  عمل 

الموجودين بالمستشفي ويمكن أن يكون اللقاء نصف شهري    بالمستشفي مع األطباء

 نظراً إلنشغال السادة االستشاريين.

ضرورة قيام المستشفيات المبحوثة باستعمال آليات مختلفة لفهم وتطوير االستراتيجيات    .5

اقسام  الكفي كل  في  شامل  وبشكل  بسرعة  الخارجية  المتغيرات  مع  التكيف  بتحققق  لة 

  :خالل التالي وذلك من  المستشفيات

تطوير نظم العمل بمركز األبحاث الذي يخدم هذه المستشفيات ويخدم كلية الطب  -أ

إلى   باإلضافة  األمراض،  انتشار  وأسباب  ونسبتها  المتوطنة  األمراض  بدراسة 

 سة شاملة. دراسة البيئة درا

مكانية من إههار قدراتهم العلمية والعملية وهو ما قد يتيح له إ  هم تمكينتشجيع األطباء و .6

 محددة.  آخر لفتراتمستشفى التوهيف في جهة التدريب أو ترشيحه للعمل في 

 الدراسات المستقبلية 

 :المستقبلية اآلتيةضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها يقترح الباحث اآلفاق البحثية في  

ي لقد أقتصر تطبيق هذه الدراسة على اإلدارة العليا بالمست  مكن تطبيق نفس  شفيات الجامعية ، وبالتالي 

   - الدراسة على مجتمع هيئة التمريض بالمستشفيات 

إدخال دور متغير وسيط - ( مع   يمكن  البشرية  المواهب  إدارة  أو   التنظيمي  اإللتزام   (

وهو  المتغير   التابع  المتغير  على  التأثير  زيادة  إلحتمالية  التنظيمي(  )التعلم  المستقبل 

 الرشاقة االستراتيجية. 

لتعلم التنظيمي على تبني سلوكيات العمل االستباقية في المستشفيات الجامعية  يمكن تطبيق أثر ا  -

 هذه المستشفيات.  المرضى ب لحصول على أراء عينة من  من خالل ا 
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 ماجستير ةير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية، قسم إدارة العمال، الجزائر.
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 االعمال.
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 قاامة االستبيان

 

 عزيزي المبحوث 

 تحية طيبة . . . . . وبعد 

يمثل هذا االسددتقصدداء جزًءا رئيسدديًا من الدراسددة الميدانية، والتي يُعد ها الباحث تحت   

الرئيسدي هو وضدع  ع والهدفأثر أبعاد التعلم التنظيمي في تحساين الرشااقة االساتراتيجيةعنوان:  

  االسددتراتيجية، في مسددتشددفيات صددور واضددح لتأثير آليات التعلم التنظيمي على تعزيز الرشدداقة  ت

 عين شمسجامعة 

جانبا بالغ األهمية، نود أن أدعوكم للمشاركة في هذه الدراسة. باإلجابة   كانت مشاركتكم تمثلولما 

إال في أةراض البحث  على االسددددتبيان المرفق، علًما بأن كافة البيانات الواردة بها لن تسددددتخدم  

 العلمي.

 .من سيادكم مخلصين إكمال هذا االستبيان وإعادته لنا  لذا نطلب

  ولكم خالص الشكر والتقدير على تعاونكم سلفا ، ، ، ، 

 

 الباحث 

 د. أشرف محمد إبراهيم عوض

 قسم إدارة األعمال  -أستاذ مساعد

 جامعة دمياط  –كلية التجارة 
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organizational التنظيميى  د من العبدارات المتعلقدة بداليدات التعلم فيمدا يلي عدد: األولالسااااؤال  

learning mechanisms  كل عبارة    رأيك فيوالمطلوب: إبداء   الدراسدة،في المسدتشدفيات محل

 ( تحت االستجابة التي تمثل وجهة نظرب:بوضع عالمة )

 

 العبارات 

 غير موافق 

 على اإلطالق 

 (1   ) 

 غير 

 موافق 

 (2   ) 

 محايد 

 

 (3   ) 

 موافق 

 

 (4   ) 

 موافق 

 تماًما 

 (5   ) 

تستخدم إدارة المستشفى آليات واضحة تحفزنا على  .1

الصحي   القطاع  في  االساسية  التغيرات  اكتشاف 

)التكنولوجيا   المثل  سبيل  الطرق    الجديدة،على 

 والبروتوكالت العالجية الحديث، األدوية الجديدة(  

     

إدارة    .2 تحرع  على.  آل  المستشفى  يات  استخدام 

تحفز على دراسة تأثير التغيرات الصحية المحتملة  

 في البيئة المحيطة. 

     

آليات لدراسة اتجاهات    المستشفى بأنشاء تقوم إدارة   .3

 وسلوب المرضى في جميع مراحل تقديم الخدمة. 

     

إدارة   .4 آلياتتستخدم  تلبية    المستشفى  مدى  لدراسة 

جميع  في  المرضى  لحاجات  الصحية  خدماتنا 

 الخدمة. ل تقديم مراح

     

تستخدم إدارة المستشفي آليات تحفز على التجميع   .5

المتكرر   )والتقييم  المثال للمعلومات  سبيل  على 

المشكات   المعديةا  األمراض  نمو  معدالت 

 وبئة(   تجدةا تفشي األ سالم

     

لتحفيز  .6 آليات  باستخدام  المستشفي  إدارة  تهتم 

مشاركة   على  الحاسمة العاملين  حول    أفكارهم 

المرضى ا التطورات الصحية في المجتمع بشكل 

 نظامي 

     

إدارة   .7 باألفكارتهتم    واألساليبالجديدة    المستشفى 

تشجعها   فهي  لذا  أداءاألعمال،  في  المستحدثة 

 وتتبناها 

     

تحفز العاملين على احياء   المستشفى آليات يستخدم   .8

التفكير االنعكاسي  أ الماضي من خالل  حول  فكار 

  المجتمع. اىالمرض

     

لضمان   .9 رسمية  اليات  المستشفى  إدارة  تمتلك 

الممارسات بين فروع المستشفيات    أفضلمشاركة  

 المختلفة بالجامعة وإداراتها.
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إدارة   .10 في  موهفون  يشتركونهناب   المستشفى 

عمل فريق  من  كحلقة  )لجان  بأكثر  ويعملون   )

 ارتباط بين االقسام.

     

المست  .11 إدارة  التي  تستثمر  الجديدة  المعرفة  شفى 

فييقدمها   طرق    العمالء  تقديم   وأساليبتحسين 

 .وتقييمهاالخدمات 

     

لقيا  الفجوة بين   المستشفى أساليبتبتكر إدارة   .12

، بغرض اكتشاف األخطاء  والمتوقعاآلداء الحالي  

 منها.  والتعلم

     

السابقة   .13 تجاربه  نتائج  المستشفى  إدارة  تتيح 

ا  وخالصة المشاكل  الدرو   من  لمستفادة 

االستفادة    واألزمات  بغرض  الموهفين  لجميع 

 منها.  والتعلم

     

تدوير   .14 برامج  المستشفى  إدارة  وهيفي  تطور 

قسم   من  الموهفين  انتقال  لتسهيل  للعاملين  داخلي 

 إلى اخر 

     

للتعلم  .15 اخرى  فرع  المستشفى  إدارة  تعرض 

لرقسام) األخرى    ا زيارة  برامج    - المستشفيات 

 ريب داخلية. تد

     

تمتلك المستشفى قاعدة بيانات محدثة عن مهارات   .16

 .ما تعلموه وكلالعاملين فيها، 

     

بالمعلومات التي تساهم في    واالحتفاهيتم تخزين   .17

 .تحسين العملية التدريبية

     

أي تعديل أو تجديد يتم االحتفاه به على مستوى   -  .18

في  وذلكالمستشفى   استخدامه  اعادة  اتخاذ    بهدف 

 القرارات القادمة. 

     

انت   .19 تتبنى  ما  عمل    وزمالؤبعادة  طرق 

كان يعتمدها الجيل السابق دون الحاجة    وممارسات 

 الى تطوير ممارسات جديدة. 

     

أن   .20 تم    واتذكر  أخزن أحاول  جديد  عمل  أسلوب 

تطويره بغرض اعادة استخدامه أو توجيه زمالئي  

 .األطباء الستخدامهأو 
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المسدتشدفى    فياالسدتراتيجية  الرشداقة  فيما يلي عدد من العبارات المتعلقة بقيا  ع :الثانيالساؤال 

( تحت االسدتجابة   تعمل بهع، والمطلوب: إبداء رأيك بالنسدبة لكل عبارة بوضدع عالمة )   الذي

 التي تمثل وجهة نظرب:

 

 العبارات 

 غير موافق 

 على إلطالق 

 (1   ) 

 غير 

 موافق 

 (2   ) 

 محايد 

 

 (3   ) 

 موافق 

 

 (4   ) 

 موافق 

 تماًما 

 (5   ) 

االدارة العليا للمسدددتشدددفى حسددداسدددة جدا  .1

يعلق بالمرضى   )فيماللمتغيرات الخارجية  

والحدالدة الصددددحيدة العدامدة، المندافسددددين 

تدلددك   تضددددمدن  الدتدي  الدتدكدندولدوجديددا..الدخ) 

االسددددتدراتديدجديددة   الدخدطددة  فدي  الدتدغديدرات 

 للمستشفى.

     

 إدارة المسدددتشدددفى آليات مختلفة  تسدددخدم .2

االسددددتراتيجيددة   التطورات  وفهم  إلدراب 

بسدددرعة وبشدددكل أشدددمل في كل أقسدددام  

 المستشفى.

     

بددالتعرف على  .3 إدارة المسددددتشددددفى  تقوم 

متطبدات التكيف االسددددتراتيجي بسددددرعدة 

 وبشكل شامل في كل اقسام المستشفى.

     

سددددة عاملين يمتلكون  سددددتوافر لدى المؤي  .4

  الددرايدة الكدافيدة بدالمهدارات والخبرات التى 

 تتميز بها

     

الدالزمددة  .5 لدرمدوال  الدمدندظدمددة  تدخصدددديدص 

لتحسددددين عمليداتهدا والتى من المرجح أن  

تضيف قيمة لخدماتها في أعين المستفيدين  

 والمجتمع.

     

يلزم من موارد  .6 المنظمددة مددا  تخصددددص 

 الخدمات.بشرية لتحسين تقديم 

     

يمكن للمنظمة وصدف المهارات والمعرفة   .7

تشدكل نقاط قوة لها   والخبرات العملية التى

عدلدى  لدلدحدفدداه  عدلديدهددا  تدعدتدمددد  والدتدي 

 استمراريتها.

     

للمهددارات  .8 الجيددد  الفهم  المنظمددة  تمتلددك 

األ تعددد  والتي  فىوالمعرفددة  أهميددة   كثر 

الدمدهدمددة  والدمدخدرجددات  الدندتددائدج  تدوفديدر 

 للمستفيدين.
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يتم التأكد من أن العاملين في المسدددتشدددفي  .1

وأهددداف  بدداسددددتدراتديدجديددة  درايددة  عدلدى 

 ستشفي.الم

     

اسددددتراتيجيتها   تكيف إدارة المسددددتشددددفي .2

والدبديدئددة.   الدظدروف  تدغديدر  مدع  لدتدتدالءم 

 .المحيطة

     

بمندداقشدددددة  .3 بفدداعليددة  العدداملون  يشددددترب 

 المستشفي.استراتيجيات 

     

تتنداق  إدارة المسددددتشددددفي مع العداملين   .4

 .باستمرار حول توجهاتها المستقبلية

     

( أمام   والمطلوب: وضااع عالمة )بيانات الشااخصااية الخاصااة ب .  : فيما يلي بعا الالسااؤال الثالث

 االستجابة التي تناسب :

 أنثى -ذكر                                                        -       الجنس:   أ() 

  العمر:  ب()

 سنة 40إلى أقل من  30من  -                 سنة                            30أقل من  -       

 سنة   60إلى أقل من  50من  -                   سنة             50إلى أقل من  40من  -       

 المستوى التعليمى: ج()

      لوم عاليماجستير ا دب         بكالوريو                              -      

 ماجستير                                    دكتوراه                   أخرى   -      

 الخبرة فى المستشفى:  د() 

 سنوات         10إلى أقل من  6من  -سنوات                                     5أقل من  -      

 سنة فأكثر 16 -                         سنة 15إلى أقل من  11من  -      

 الوظيفي:المركز   (ها) 

 رئيس قسم                                      المدير                نائب  -             مدير المستشفى                -      

   وتقديري،مع خالص شكري  

 الباحث. 
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Abstract 

This research aims to identify the relationship and the influence of 

organizational learning dimensions on the strategic agility within the 

context of the hospitals of Ain Shams University. On the outset. The 

study group was selected from all hospitals of Ain Shams University. 

This was implemented through sharing a questionnaire with all 

hospital) a  manager, deputy mangers and department heads   ( . The 

group consisted of (177) percipients. The questionnaire was coupled 

with personal interviews and focus groups.  

Consequently, the research has reached a set of conclusions, one of 

the most important conclusions was that there is a robust correlation 

between organizational learning and its dimensions (knowledge 

identification, knowledge absorption, knowledge investment, 

organizational memory) and strategic agility. It was suggested that 

the dimensions of organizational learning primarily affect strategic 

agility. Furthermore, the research established a number of 

recommendations, most notably, there is a need for Ain Shams 

University hospitals to adopt the concept of organizational learning 

as a starting point in order to improve its overall performance. This 

will ensure that they will increase strategic agility and develop its 

ability to adjust to the changes that may take place in their contexts. 

Key words: Organizational Learning, strategic Agility, University 

hospitals. 


