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 الممخص:

حسب بٌدفت الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجيات التعمم الهؤسسي في تعزيز الوالء التىظيهي 
في هجهع الشفاء الطبي  )األطباء، والههرضين، واإلداريين، والفىيين( ىهوذج ستيرز لدى العاهمين

االستباىة كأداة  صههت تم استخدام الهىٍج الوصفي التحميمي، حيثولتحقيق أٌداف الدراسة ، بغزة
هع ىسبة استرداد  هفردة (350) هن هجتهع الدراسة هكوىة هنعيىة طبقية ووزعت عمى لمدراسة 
وجود عالقة ذات خمصت الدراسة إلى وهن خالل التحميل اإلحصائي لمبياىات الهجهعة ، 100%

حسب ىهوذج ستيرز ثر استراتيجيات التعمم الهؤسسي في تعزيز الوالء التىظيهي بأداللة إحصائية بين 
أن الهتغيرات الهؤثرة في " تعزيز الوالء التىظيهي لدى ، و لدى العاهمين في هجهع الشفاء الطبي بغزة

العاهمين في هجهع الشفاء الطبي بغزة " ٌي: االجتهاعات، التعمم الفعال، الشبكات الرسهية، الشبكات 
حث  بضرورة. وأوصت الدراسة بعد" غير الرسهية، بيىها تبين ضعف تأثير هتغير " الهؤتهرات عن

لتعرف عمى هفٍوم التعمم الهؤسسي واستراتيجياتً الهتىوعة وتحويل الطبي االشفاء  جهعاإلدارة في ه
الهستشفى إلى هىظهة هتعمهة قادرة عمى تطوير ذاتٍا وهواكبة التغييرات السريعة والهتالحقة التي 

ون والتىسيق بين الهستشفيات الهحمية والهستشفيات التعا، و تواجٍٍا عمى هختمف الهستويات واألصعدة
العربية والعالهية لتبادل الهعارف والهعموهات والهشاركة بالبراهج والدورات التدريبية، إذ أن ذلك يوفر 

 فرصة لتطوير قدرات وهٍارات وخبرات الهوظفين، وخاصة األطباء.
 .استراتيجيات التعمم الهؤسسي، الوالء التىظيهي، ىهوذج ستيرز الكممات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims at identifying the impact of organizational learning 

strategies on enhancing organizational commitment, according to the Steers’ 

model, among the workers (doctors, nurses, administrators, and technicians) 

in Al-Shifa Medical Complex in Gaza. To conduct the study, The descriptive 

and analytical approach was used, and to achieve the objectives of the study, 

the questionnaire was designed as a study tool and distributed to a stratified 

sample of the study population consisting of (350) questionnaires with a 

100% recovery rate. The results of the study show an existence of a 

statistically significant impact of organizational learning strategies on 

enhancing organizational commitment, according to the Steers’ model 

among workers at Al-Shifa Medical Complex in Gaza, and that the variables 

affecting "strengthening organizational loyalty according to the Steers’ 

model for the employees at Al-Shifa Medical Complex in Gaza “are: 

meetings, active learning, formal networks, and informal networks, while the 

effect of the "teleconferencing" variable was found to be weak. most 

important recommendations was urging the administration at Al-Shifa 

Hospital to get acquainted with the concept of organizational learning and 

its various strategies, and to transform the hospital into a learning 

organization capable of developing itself and keeping pace with the rapid 

and successive changes it faces at various levels, and cooperation and 

coordination between local, Arab and international hospitals to exchange 

knowledge and participation in training programs and courses, as this 

provides an opportunity to develop the capabilities, skills and experiences of 

employees, especially doctors. 

Keywords: Organizational Learning Strategies, Organizational 

Commitment, Steers’ Model 

 المقدمة:
قفزات ىوعية في عصر الهعرفة والتكىولوجيا في ظل التحوالت  الهىظهات هؤخراً  شٍدت

 ارية هعاصرة هثلإدهن خالل تبىي هىاٌج وههارسات  واإلدارة،الجذرية الهتسارعة ألساليب العهل 
، عهمية تحسين وتغيير هستهرة استجابة لمتحوالت والهؤثرات البيئية التعمم التىظيهي بوصفًتفعيل دور 

ا لهساعدة تعد استراتيجيات التعمم التىظيهي هن أٌم الهوضوعات اإلو  دارية الهعاصرة والتي تم تطويٌر



 ،،،ستيرز نموذج بحسب التنظيمي الوالء تعزيز في المؤسسي التعمم استراتيجيات أثر
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ارية وزيادة دفي االستهرارية والديهوهة في ظل التغير البيئي والتحديثات اإل والهىظهات الهؤسسات
 حدة التىافس بين الهىظهات.

وتعد الهىظهة الهتعمهة الهيدان الذي تتكاثف وتتفاعل فيً الجٍود لتبادل الهعرفة والخبرات 
واألفكار اإلبداعية والتي تٍتم بتعميم هوظفيٍا أفضل القيم وتساعدٌم عمى ىقل الهعرفة بسرعة وفعالية 

ها: بشكل تشاركي، وحتى تصبح هىظهة هتعمهة غي ر تقميدية يجب أن تقوم عمى ركىين أساسيين ٌو
تهكين القدرات الهىظورة وغير و  لهستهر هقارىة بالهىظهات األخرىقدرة الهىظهة عمى االبتكار ا

 (.2015الهىظورة لجهيع أفراد الهىظهة )حاهي، 
هادية ن تحقيق األٌداف االستراتيجية لمهىظهة ال يتوقف فقط عمى هدى توافر الهوارد الوبها أ

واألىظهة والقواىين، بل يعتبر العىصر البشري ٌو أٌم العىاصر التي تساعد الهىظهة عمى تحقيق 
فقد أشار  (.2014أٌدافٍا واالرتقاء بٍا إلى درجة هتقدهة وهتطورة في األداء )حهودة، 

ين في أن العىصر البشري ٌو هحور االٌتهام عىد تكوين الوالء التىظيهي لمعاهم( إلى 2006الشىطي)
الهؤسسة لها يبذلً هن جٍد وفعالية لرفع هستوى وجودة األداء في الهىظهة، لذلك يالحظ أن هصمحة 
الهىظهة تكهن في قدرتٍا عمى االحتفاظ بهوظفيٍا هن خالل إشباع حاجاتٍم وتمبية رغباتٍم، وخمق 

واالستقرار  وتكوين ثقافة الوالء التىظيهي لديٍم كسموك تىظيهي يساعدٌم عمى الشعور بالرضا
 الوظيفي.

تحديد أثر استراتيجيات التعمم الهؤسسي في تعزيز الوالء فإن ٌذي الدراسة تٍدف إلى لذا، 
في هجهع  )األطباء، والههرضين، واإلداريين، والفىيين( حسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمينبالتىظيهي 

ديىاهيكية سريعة التحول والتغير وبيئة  اً حيوي اً قطاع، حيث يعتبر القطاع الصحي الشفاء الطبي بغزة
والتي تحتاج ، لمهستجدات والتغيرات الحاصمة باستهرار في ظروف وبيئة العهل داخمٍا والهروىة ىظراً 

لمتكيف هع الهستجدات التي تطرأ  ،كأدب إداري هعاصرالهؤسسي تبىي استراتيجيات التعمم  إلى
 وبالتالي تحقيق الوالء التىظيهي لمعاهمين فيٍا. 

 :وأسئمتياكمة الدراسة مش
تواجً الهؤسسات تحديات هتزايدة ىتيجة التطور الهعرفي والتكىولوجي وظٍور الهفاٌيم 
اإلدارية الحديثة، كهفٍوم الهىظهة الهتعمهة التي تحاول أن تضيف قيهة لهوظفيٍا هن خالل تبىيٍا 
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الهؤسسة هع البيئة الحاضىة فرص التعمم الهستهر وتشجيعٍا عمى هبدأ الحوار والعهل التعاوىي لربط 
 (2018لٍا، هحاولًة تبىي استراتيجيات تدعم التعمم فيٍا. )أبو ديب، 

إن الهشكمة األبرز التي تعاىي هىٍا هعظم الهؤسسات ٌي عدم اهتالكٍا أسسًا واضحةً في 
العهل االلتحاق ب –تكوين الوالء التىظيهي لدى العاهمين؛ أدى إلى زيادة ارتفاع هعدل دوران العهل 

وتركً أصبح همحوظًا هن خالل ارتفاع هعدالت طمبات االستبدال لهوظفين جدد بداًل هن الذين 
ويكهن السبب الرئيسي وراء ذلك إلى عدم تبىي الهؤسسات استراتيجيات التعمم  –غادروا وظائفٍم 

 (2011 حهدان،التىظيهي، وافتقار الهىظهات إلى الهعايير الصحيحة. )
في  هجهع الشفاء الطبيلهساعدة  الهؤسسيالستخدام استراتيجيات التعمم  تسعى الدراسةلذا 

وتكهن هشكمة الدراسة  فيٍا،قطاع غزة هحل البحث لتحسين هستوى الوالء التىظيهي لدى العاهمين 
عمى تحسين الوالء التىظيهي لدى  الهؤسسياألساسية في هعرفة هدى تأثير استراتيجيات التعمم 

 عمى التساؤل الرئيس التالي:هن خالل اإلجابة لشفاء الطبي هجهع االعاهمين في 
لدى  حسب نموذج ستيرزبالوالء التنظيمي  تعزيز المؤسسي فيأثر تطبيق استراتيجيات التعمم ما 

 غزة؟مجمع الشفاء الطبي  العاممين في
 متغيرات الدراسة:
استراتيجيات التعمم الهؤسسي ويشهل: االجتهاعات، الهؤتهرات عن بعد، التعمم  المتغير المستقل:

 الفعال، الشبكات الرسهية، والشبكات غير الرسهية.
 تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز المتغير التابع:

ل العمهي، سىوات الخدهة، والهسهى ا المتغيرات الديموغرافية وتشمل:  لوظيفيالجىس، العهر، الهٌؤ
تم صياغة فرضيات الدراسة بالرجوع إلى أدبيات الدراسات السابقة هثل درة  فرضيات الدراسة:

 (.2005(، وغىام )2011)
ستراتيجيات ال α ≤ 0.05 ىعىد هستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية: االولىالرئيسة الفرضية 
لدى العاهمين في هجهع الشفاء  الهؤسسي في تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرزالتعمم 

 الطبي بغزة.
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( بين α ≤ (0.05: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة الثانيةالرئيسة الفرضية 
حسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في بالوالء التىظيهي  في تعزيز الهؤسسياستراتيجيات التعمم 
 الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية التالية:وينبثق عن الفرضية  .غزةهجهع الشفاء الطبي ب

في تعزيز الوالء  (α ≤ (0.05تأثيرًا هعىويًا عىد هستوى داللة  تؤثر استراتيجية االجتهاعات .1
 التىظيهي.

في تعزيز  (α ≤ (0.05تأثيرًا هعىويًا عىد هستوى داللة  تؤثر استراتيجية الهؤتهرات عن بعد .2
 الوالء التىظيهي.

في تعزيز الوالء  (α ≤ (0.05تأثيرًا هعىويًا عىد هستوى داللة  التعمم الفعالتؤثر استراتيجية  .3
 التىظيهي.

في تعزيز الوالء  (α ≤ (0.05تأثيرًا هعىويًا عىد هستوى داللة  تؤثر استراتيجية الشبكات الرسهية .4
 التىظيهي.

في تعزيز  (α ≤ (0.05تأثيرًا هعىويًا عىد هستوى داللة  تؤثر استراتيجية الشبكات غير الرسهية .5
 الوالء التىظيهي.

( بين α ≤ 0.5.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ): الثالثةالرئيسة الفرضية 
في  المؤسسيأثر تطبيق استراتيجيات التعمم حول متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

لدى العاممين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة الوالء التنظيمي حسب نموذج ستيرز  تعزيز
المسمى الجنس، العمر، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، " لمبيانات العامة والشخصية تعزى 

 0الوظيفي"
 أىداف الدراسة: 

في هجهع الشفاء الطبي قيد الدراسة وتحديد  التعرف عمى واقع استراتيجيات التعمم الهؤسسي -1
 .ىٍااألٌهية الىسبية لكل ه

 .هجهع الشفاء الطبي هحل البحث لدى العاهمين في دراسة هستوى الوالء الهؤسسي -2
في تعزيز الوالء التىظيهي لمعاهمين في هجهع الشفاء  بحث أثر استراتيجيات التعمم الهؤسسي -3

 غزة.الطبي ب
 ىتائج وتوصيات يهكن االستفادة هىٍا بحثيًا وعهميًا. إلىالوصول  -4
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 أىمية الدراسة: 
في تعزيز الوالء التىظيهي  أٌهية الدراسة هن أٌهية أثر استراتيجيات التعمم الهؤسسيتىبع 
 :والتي تتهثل في التالي غزةهجهع الشفاء الطبي بفي لدى العاهمين 

أن  نطالع عمى الهصادر ذات الصمة بالدراسة تبياالهن خالل  )أ( من الناحية العممية النظرية:
في تعزيز  سات القميمة التي تىاولت أثر استراتيجيات التعمم الهؤسسيتعد هن الدراالدراسة الحالية 

هن ٌىا يتضح أن أٌهية ٌذي الدراسة و  ،غزةهجهع الشفاء الطبي ب الوالء التىظيهي لدى العاهمين
 تتهحور في الىقاط التالية:

والتي ربطت تعتبر هن الدراسات األدبية القميمة الهتخصصة في ٌذا الهجال في فمسطين   .1
، في ظل قمة كهىٍج إداري الجاىب السموكي "الوالء التىظيهي" باستراتيجيات التعمم الهؤسسي

 هوضوع الدراسة. توهحدودية الدراسات واألبحاث السابقة التي عالج
خاصة  هجهع الشفاء الطبييهكن أن تساٌم الدراسة الحالية في تطوير خبرات العاهمين في   .2

 ز الهؤسسي فيٍا.في هجال اإلدارة، والوصول لمتهي
 :عهميًا في كل هنأٌهية الدراسة  التطبيقية: تكمن)ب( من الناحية العممية 

الهستشفيات: حيث إن الهستشفيات تعد هن الهىشآت األساسية في تقديم الخدهات بىوعيٍا:  .1
الصحية والطبية لمهواطىين إضافة إلى أىٍا تساٌم في خمق وتوفير فرص التعمم والتدريب 

 التطوير لألطباء وهوظفيٍا.والتطبيق و 
أٌهية  الهجتهع: تسعى الدراسة لمبحث في سبل تطوير الهجتهع هن خالل تسميط الضوء عمى .2

 في الهجتهع الهحمي والدولي. تطبيق استراتيجيات التعمم الهؤسسي
وأبعادٌا  استراتيجيات التعمم الهؤسسيأٌهية  حول العمهية الهعرفة الهٍتهين والباحثين: إثراء .3

 .تعزيز الوالء التىظيهيفي 
 الدراسة الحالية بالحدود التالية: تلتزها حدود الدراسة:

في تعزيز  استراتيجيات التعمم الهؤسسيأثر عمى بحث دراسة ال تقتصر ا الحد الموضوعي: -1
 غزة. هجهع الشفاء الطبي بفي الوالء التىظيهي حسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين 

هجهع الشفاء الطبي في قطاع الدراسة عمى البحث في هجتهع  تقتصر ا الحد المؤسساتي: -2
 غزة.
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 .غزةهجهع الشفاء الطبي في قطاع عمى العاهمين في الحد البشري قتصر ا الحد البشري: -3
 عمى قطاع غزة.الحد الهكاىي قتصر ا الحد المكاني: -4
 .م2020لعام اتطبيق الجاىب الهيداىي هن الدراسة الحالية في  اقتصر الحد الزماني: -5

 اإلطار النظري:
 Foundation Learning Strategiesاستراتيجيات التعمم المؤسسي: 
دراسة  ولكن وفقًا ألٌداف الدراسة سيتمالتعمم الهؤسسي  تاستراتيجيايوجد هجهوعة كبيرة هن 

وتشهل: االجتهاعات، الهؤتهرات عن بعد، خهس استراتيجيات هن استراتيجيات التعمم الهؤسسي 
هكاىية تطبيقٍا في  اً ىظر  الفعال، الشبكات الرسهية والشبكات غير الرسهية وذلكالتعمم  ألٌهيتٍا وا 

استهرار استراتيجيات التعمم الهؤسسي عمى أىٍا ويهكن تعريف  .في قطاع غزة قطاع الهستشفيات
 اكتساب الخبرات وتحويمٍا إلى هعرفة وجعمٍا هتاحة لجهيع أجزاء الهستشفى والعاهمين فيٍا.

 (Meeting): استراتيجية االجتماعات -
واتخاذ قرارات. وُتعقد  هعيىة،لهىاقشة قضايا وهشكالت يعقد اجتهاع تداولي رسهي لألفراد 

وعادًة لهدة هحددة لهتابعة جدول أعهال  هحدد،وفي هكان  هحددة،االجتهاعات الرسهية في أوقات 
 .وقت ههكن وبرضى غالبية األعضاءفٍي التي تحقق األٌداف الهرجوة هىٍا في اقل هتفق عميً 

الهشكالت  عمىتساٌم في التعرف أىٍا  االجتهاعاتوهن األٌداف األساسية لعقد 
وتعزز العالقات  لٍا،التخطيط  عمىعهال هبكرا هها يساعد والصعوبات التي تواجً اىجاز األ

ا )  (.Barker,2011اإلىساىية بين العاهمين وغيٌر
 (Distance Conference): بعداستراتيجية المؤتمرات عن  -

ٌي أسموب يعتهد عمى عقد المقاءات عن بعد باستخدام التقىيات الهىاسبة وذلك لتبادل 
الهعموهات والخبرات والهعارف في هوضوع هحدد في هجال تخصصي هعين، وتٍدف إلى تقديم تعمم 

أسموب التعمم الذاتي والتمقين، هتطور يتهيز بكوىً هوجًٍا لعدد كبير هن األفراد، وتتهيز أيضًا بتجىبٍا 
ا لموقت والجٍد. )الحىيطي،  ا لمتكاليف الهادية، ٌذا باإلضافة إلى توفيٌر كها تتهيز أيضًا بتوفيٌر

2004) 
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 (Action Learning): استراتيجية التعمم الفعال -
ٌو أحد ىهاذج التعمم حيث يمتقي فيً هجهوعة هن األفراد ذوي خبرات هتفاوتة وهواٌب 

ي تقدم هعرفة جديدة هتع ددة لمقيام بتحميل هشكمة حدثت فعميًا أثىاء عهمٍم واقتراح الحمول لٍا، ٌو
إضافية لألفراد، ويشترط في التعمم الفعال أن تتواجد فيً هجهوعة هن الهبادئ هىٍا: االتصال بين 

والهىاسب لألعهال، الرئيس والهرؤوسين، التعاون بين العاهمين والتقييم الهباشر، إعطاء الوقت الكافي 
 ,Gamson and Checkering)والتىوع في أسموب العرض وفي أسموب التقييم أيضًا. 

2008)g002n gni ekCehC dna  2008  العرض وفي أسموب التقييم أيضًا. ، والتعاون بين
عطاء الوقت الكافي والهىاس  (العاهمين والتقييم الهباشر، وا 

 (Formal Relations): استراتيجية الشبكات الرسمية -
التي تتم في إطار بىاء تىظيهي يحدد  االتصالالرسهية بأىٍا عهميات  الشبكات يهكن تعريف

ىظاها هرتبا بين أساليب  االتصاالتالرسهية في الهؤسسة بحيث تكون ٌذي  االتصاالتخطوات 
جراءات ىقل ى أدىى الهستويات أعمى قهة في الهؤسسة ىزوال حت والبياىات والقرارات هنالهعموهات  وا 
 ،الهؤسسة )ىجمأو بين الهستويات الهتشابٍة داخل الوحدات التىظيهية داخل  وبالعكس،الوظيفية فيٍا 

2008.) 
 ((Informal Relation :استراتيجية الشبكات غير الرسمية -
الرسهية  االتصاالتفإىٍا ال تتبع خطوط  اسهٍا،غير الرسهية كها يشير إليٍا  الشبكات أها

 غير الرسهية ال يتصمون هع االتصاالتذلك أن الهوظفين حسب ٌذي  عميٍا،بل تخرج  بالهستشفى
خارج الهسارات الرسهية الهحددة  االتصاالتيحدث ٌذا الىوع هن بل  وظائفٍم،بعضٍم البعض بحكم 

غير الرسهي ىتيجة لسعي العاهمين أو تعرضٍم  االتصالفي الهىظهة، و قد يىشأ  لالتصاالت
غير  االتصالكل هشتركة لتحقيق أٌداف هشتركة ، أو إشباع حاجات هشتركة و يهكن أن يكون لهشا

الرسهي أحد هعوقات العهل إذا أخذ شكل التكتل ضد أٌداف الهىظهة هن قبل العاهمين ، و يهكن أن 
 تاالتصاالاإلدارة الحكيهة ٌي التي تتعرف عمى هسارات يد هىً اإلدارة في تحقيق أٌدافٍا، و تستف

 اعتبارغير الرسهية و تحمل هحتواٌا ، ثم توجٍٍا إلى األٌداف العاهة و في جهيع األحوال يهكن 
غير الرسهية ظاٌرة طبيعية ، و لكن يجب عمى اإلدارة أن تستفيد هىٍا في تحقيق  االتصاالت

 (.2009)زيارة، و  (2009. )أبو سهرة، األٌداف العاهة ، و ليس لتحقيق األٌداف الخاصة 
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غير الرسهية في كل هؤسسة عاهة أو خاصة حقيقة ال  االتصاالتعمهاء اإلدارة إلى أن  ويشير أحد 
ا،يهكن   واالستفادة هنتوجيٍٍا لخدهة الهؤسسة  والهٍم ٌو عميٍا،كذلك القضاء  وال يهكن إىكاٌر

 .(2012 ،)الجودي الخدهات التي يهكن أن تقدهٍا
الباحثين بالوالء التىظيهي ابتداء هن ىٍاية الستيىات  لقد زاد اٌتهام التنظيمي: الوالء مفيوم

( إلى الوالء Sheldon، 1971( و أشار شيمدون )carry et.al،1986وأوائل السبعيىات )
 في العهل لتحقيق أٌداف التىظيم. عمى أىً التقييم اإليجابي لمتىظيم والىية أو الرغبة

بأىً قوة تطابق الفرد هع هىظهتً  ي( الوالء التىظيه1982ف بورتر وستيرز وهادوي )يعر 
لهىظهة التي يعهل عالية هن الوالء التىظيهي اتجاي ا ياتً بٍا، وأن الفرد الذي يظٍر هستو وارتباط

استعداد بذل أقصى جٍد ههكن لخدهة ، و اد قوي بقبول أٌداف وقيم الهىظهةعتقا، فيٍا يكون لديً
 (.Iqbal, 2010) ةظهاستهرار عهمً في الهىحافظة عمى رغبة قوية في اله ، ويكون لديًالهىظهة
 ( ,1977Steers)لموالء التنظيمي  ستيرز نموذج

 الخصائص" لموالء التىظيهي عمى ثالثة هرتكزات أساسية ٌي  ستيرز'' رتكز ىهوذج ي
هعًا  تتفاعل ل حيث اعتبر ستيرز أن جهيع ٌذي الهرتكزاتالعه خصائصخبرات العهل و و  الشخصية
 بهىظهتً لالىدهاج الفرد هيلوعواهل هؤثرة في تكوين الوالء التىظيهي الهتهثل في  كهدخالت
 وضحوقد  ،والعهل عمي تحقيقٍا وقبول ٌذي األٌدافوقيهٍا،  بأٌدافٍا القوي واعتقادي لٍا، وهشاركتً

الحاجة لإلىجاز، والتعمم، والعهر، وتحديد تتهثل في  الخصائص الشخصية أنستيرز في ىهوذجً 
طبيعة وىوعية خبرات العهل لدى العاهمين في الهىظهة، واتجاٌات توضح  خبرات العهلفيها ور، الد

العاهمين ىحو الهىظهة، وأٌهية الشخص بالىسبة لمهىظهة، والوالء التىظيهي، والرغبة والهيل لمبقاء في 
الهىظهة، والهيل الهىظهة، واىخفاض ىسبة دوران العهل، والهيل لمتبرع بالعهل طواعية لتحقيق أٌداف 

 خصائص العهل، في حين أن سموك هن عىً يىتج أن يهكن وها ،.لبذل الجٍد لتحقيق إىجاز أكبر
 .الرضا عن العهل، والتحدي في العهل، وفرصة التفاعالت االجتهاعية، والتغذية الراجعةترتبط ب

 الدراسات السابقة: 
دراستىا سواء بشكل هباشر أو غير ٌىاك العديد هن الدراسات السابقة التي تىاولت هوضوع 

" استراتيجيات التعمم الهؤسسيهباشر، فٍىاك هن الدراسات التي تىاولت جاىب الهتغير الهستقل "
ىاك دراسات تحدثت عن الهتغير التابع "الوالء التىظيهي"، وألغراض الدراسة والجهع بين الهتغيرات  ٌو
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التي جهعت بين الهتغيرات الهستقمة والتابعة، بين اقتصر الحديث في دراستىا عمى الدراسات السابقة 
ي كالتالي:  استراتيجيات التعمم الهؤسسي والوالء التىظيهي، ٌو

 الدارسات العربية المتعمقة باستراتيجيات التعمم المستمر والوالء التنظيمي:
مي ثير استراتيجيات التعمم الفردي والجماعي عأ( بعنوان: "ت.2.1دراسة )الخشروم؛ ودره،  10

 الوالء العاطفي دراسة ميدانية عمي العاممين بمستشفيات الصحة في حمب"
ٌدفت الدراسة التعرف عمى استراتيجيات التعمم الفردي، واستراتيجيات التعمم الجهاعي، 
وهعرفة هستوى الوالء العاطفي لدى العاهمين بهستشفيات الصحة في حمب، ودراسة أثر كل 

تعمم الفردي والجهاعي في الوالء العاطفي. وقد طبقت الدراسة عمى استراتيجية هن استراتيجيات ال
( هستشفيات حكوهية تابعة لهديرية صحة حمب وهن ثالثة 5( فردا يعهمون في )240عيىة تعدادٌا )

 تخصصات وظيفية ٌي: األطباء، واإلداريين، والهرضين(.
الفردي واستراتيجيات التعمم  وأظٍرت الدراسة أن درجة ههارسة العاهمين االستراتيجيات التعمم

الجهاعي في هستشفيات صحة حمب عيىة البحث تفوق الدرجة الهتوسطة. وأن العاهمين في ٌذي 
بين وجود تأثير الهستشفيات لديٍا هستوى هن الوالء العاطفي يفوق الدرجة الهتوسطة لمهقياس. كها ت

التعمم الفردي )التدوير الوظيفي، والهٍهات الخاصة في الوالء العاطفي، بيىها  ةطردي الستراتيجي
ية الستراتيجوالء العاطفي. ووجود تأثير طردي استراتيجية التدريب التوجيٍي ال تؤثر هعىويًا في ال

 التعمم الجهاعي )ورش العهل، ودعم األخرين في الوالء العاطفي، بيىها استراتيجية العصف الذٌىي ال
 تؤثر هعىويًا في الوالء العاطفي.

بعنوان: "أثر التسويق الداخمي في الرضا  Borie - Ahmad and Al (2.12)دراسة  20
 الوظيفي وااللتزام التنظيمي: دراسة في المستشفيات التعميمية في المممكة العربية السعودية0

لتىظيهي ا يفي وااللتزامٌدفت ٌذي الدراسة إلى دراسة تأثير التسويق الداخمي عمى الرضا الوظ
أظٍرت ىتائج الدراسة أن التسويق الداخمي  في الهستشفيات التعميهية في الههمكة العربية السعودية

التىظيهي والحوافز والدوافع، وسياسة االحتفاظ( كان لً  )االختيار والتعيين والتدريب والتطوير والدعم
 تشفيات التعميهية السعودية، وااللتزام التىظيهي.تأثير إيجابي عمى الرضا الوظيفي لألطباء في الهس
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 المتعمقة باستراتيجيات التعمم المستمر والوالء التنظيمي: الدارسات األجنبية
بعنوان: "آثار التسويق الداخمي عمى الرضا الوظيفي وااللتزام  Chiua et al (2.14)دراسة 0 30

 التنظيمي في المراكز الرياضية في تايبيو"0
The effects of internal marketing on job satisfaction and organizational 

commitment in Taipei sports centers 
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى استكشاف العالقات بين التسويق الداخمي، الرضا الوظيفي، وااللتزام 

التسويق الداخمي لً  وأظٍرت الىتائج أن التىظيهي لمعاهمين في سياق صىاعة الخدهات الرياضية.
تأثير إيجابي عمى الرضا الوظيفي بين الهوظفين، وأن الرضا الوظيفي بدوري لً تأثير إيجابي عمى 
االلتزام التىظيهي لمهوظفين، عمى الرغم هن وجود عالقة هباشرة بين التسويق الداخمي وااللتزام 

 ا الوظيفي بين العواهل.التىظيهي لدى العاهمين لم تكشفت عن وجود أثر وساطة كاهل الرض
 : و عنوانيا : " تأثير خصائص العمل عمى الرضي( Djastuti،  2015دراسة جاستوتي )  40

 الوظيفي ، الوالء التنظيمي و األداء اإلداري: دراسة عمى شركات البناء في جاوا الوسطى "0
The Influence of Job Characteristics on Job Satisfaction, Organizational 

Commitment and Managerial Performance, a Study on Construction 

Companies in Central Java 
ختبار تأثير الخصائص الهتعمقة بالعهل عمى الرضى  تٍدف ٌذي الدراسة إلى تحميل وا 

ا عمى األداء اإلداري هيوالوالء التىظيالوظيفي  صههت ٌذي . واعتهادٌا كهتغيرات وسيطة تؤثر بدوٌر
الدراسة وفقًا لمدراسات السببية باستخدام طريقة البحث الهسحي التي أجريت بأخذ عيىات هن هجتهع 

الهىٍجية، وقد بمغ حجم الدراسة باستخدام االستبياىات.  حيث تم استخدام طريقة العيىة العشوائية 
توصمت الوسطى. وقد شركة بىاء في جاوا  3823هوظف إداري هوزعين عمى  13733 العيىة

الدراسة إلى أن العهل الجهاعي والهبادرة وأىشطة إعداد التقارير تساٌم بشكل كبير في زيادة األداء. 
هتغير هتداخل يربط بين هتغير خصائص  كها تظٍر الدراسة أن هتغير االلتزام التىظيهي يعتبر

الهوظف اإلداري. باإلضافة إلى أن هعاهل هتغير االلتزام التىظيهي أكبر هن  وهتغير أداءالوظيفة 
هن أجل تحسين أداء  لذلك، هعاهل هتغير الرضا الوظيفي في التأثير عمى أداء الهوظف اإلداري.

 وخاصة االلتزام العاطفي. التىظيهي،لاللتزام  هن الضروري بىاء أقوى اإلداريين،الهوظفين 



 صديق نصار، حميمة المطوق

  0 ، العدد00 ، المجمد0202غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (452)
 
 

 

 

( : وعنوانيا " تأثيرات الخصائص الديمغرافية عمى Eker, Eker , Pala ، 8..2دراسة )  50
 الصحية في تركيا " الوالء التنظيمي و الرضى الوظيفي : دراسة إمبريقية عمى عمال الرعاية

The Effects Of Demographic Characteristics Onorganizational Commitment 

And Job Satisfaction: An Empirical Study On Turkish Health Care Staf 

ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين كل هن الوالء التىظيهي الرضى الوظيفي 
جهع البياىات عن  وقد تموالخصائص الشخصية لعيىة هن عهال قطاع الرعاية الصحية في تركيا 

هيىيسوتا لمرضى  وكذلك هقياس ،OC Inventoryطريق إستعهال هقياس جرد الوالء التىظيهي 
  Satisfaction Scale Minnesotaالوظيفي 

الرضى وجود هستوى هعتدل هن الوالء و أٌهٍا، الىتائج هجهوعة هن  نوقد أسفرت الدراسة ع
، وجود عالقة هعىوية بين الرضى و السن و الهستوى التعميهي، الوظيفي لدى عهال الرعاية الصحية

، كها في هستوى الوالء التىظيهي ترجع إلى عاهل الجىس و الهستوى التعميهي اختالفاتوجود 
، باإلضافة إلى باإلىاث هقارىةالدراسة بأن العهال الذكور يهمكون ىسب أعمى هن الوالء  أظٍرت

هستويات الوالء  وجود عالقة ارتباطية هوجبة بين الهستوى التعميهي لدى عهال الرعاية الصحية و
يٍم ، بحيث أن الذين يهتمكون هستوى تعميهي هرتفع ) هاستر وها أكثر ( يهتمكون التىظيهي لد

  .هستويات أعمى هن الوالء التىظيهي عن العهال اآلخرين
ثرىا عمى أوىي دراسة بعنوان "الوظيفة ومحددات المنظمة و (0 5..2خرون )آدراسة كارش و  60

 لمعاممين في بيوت الخدمة التمريضية "االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ومعدل دوران العمل 
Job and Organizational Determinants of Nursing Home Employee 

Commitment, Job Satisfaction and Intent to Turnover 

في  العهل، بيئة الهىظهة، الهشاركة )خصائصهعرفة هدي تأثير كال هن ٌدفت الدراسة إلى 
عمى هستوى االلتزام التىظيهي والرضا الوظيفي  الجودة(فعاليات تطوير الجودة، ووجود أدوات تطوير 

هدي إهكاىية هعرفة هستوى كال هن االلتزام باإلضافة إلى  التهريضية. لدى العاهمين في بيوت الخدهة
هريضية. وقد كهؤشر عمى هستوى دوران العهل في بيوت الخدهة الت التىظيهي والرضا الوظيفي

بيت خدهة  47ههرض وههرضة ههن يعهمون في  6584أجريت الدراسة عمى عيىة هكوىة هن 
وجود تأثير كال هن  تهريضية في الواليات الوسطي والغربية في أهريكا وقد خمصت الدارسة إلى
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وفر الفعاليات الخاصة بتطوير الجودة باإلضافة إلى ت خصائص العهل وبيئة الهىظهة والهشاركة في
  عمى هستوى االلتزام التىظيهي والرضا الوظيفي. بيئة تطوير الجودة

السوابق والنتائج  بعنوان " :Somech &bogler (،2..2دراسة سوميتش وبوجار ) 70
 المترتبة عمى االلتزام التنظيمي والميني لممعمم"0

Antecedents and Consequences of Teacher Organizational and Professional 

Commitment 

ٌدفت الدراسة إلى فحص العالقة الههيزة بين الوالء الهٍىي والتىظيهي لمهعمهين وهشاركتٍم 
هدرسة  25( هعمها هن 983وزعت عمى ) استباىةفي اتخاذ القرار، وجهعت البياىات باستخدام 

بيا بين الوالء ( هدرسة ثاىوية في تركيا وأظٍرت ىتائج الدراسة أن ٌىاك ارتباطا ايجا27إعدادية و )
التىظيهي والهجال اإلداري والحضاري الهىظم في التعاهل هع التالهيذ والفرق والهىظهة. وقد أشارت 

 الىتائج إلى وجود ارتباط ايجابي بين الوالء الهٍىي والهجال الفىي فقط.

 الفجوة البحثية
 في ٌذا الهجال، حيث تىاولت الدراسة أثر تعتبر ٌذي الدراسة الهحاولة األولى هن ىوعٍا

استراتيجيات التعمم الهؤسسي في تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في 
اتهيزت عن الدراسات األخرى في كها  هجهع الشفاء الطبي بغزة. لهجتهع وعيىة الدراسة  اختياٌر

 أطباء،في أربعة فئات وظيفية )ثل ٌذي العيىة الطبي وتتهوالهتهثل في العاهمين في هجهع الشفاء 
 .فىيين( إداريين، ههرضين،

ي: كاستراتيجياتٌذي الدراسة عمى دراسة التعمم الهؤسسي  ركزتوقد  استراتيجية  ٌو
االجتهاعات، استراتيجية الهؤتهرات عن بعد، استراتيجية التعمم الفعال، استراتيجية الشبكات الرسهية، 

بخالف الدراسات  توتىاولت ٌذي الدراسة خهسة استراتيجياغير الرسهية.  ة الشبكاتياستراتيج
األخرى التي تتىاول ىوع واحد او ىوعين هن استراتيجيات التعمم الهؤسسي وأيضا ركزت ٌذي الدراسة 
عمى أساليب التعمم الهؤسسي وحددت هدى ارتباط كل استراتيجية بأبعاد الوالء التىظيهي، وحددت 

ا عمي ٌذي الدراسة أ ٌهية كل استراتيجية عمى حدي وهدى قابمية تطبيقٍا في الهستشفى وهدى تأثيٌر
 والء العاهمين.
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 الطريقة واإلجراءات
 :الدراسة ، مجتمع وعينةمنيج

 ، وتكون هجتهع الدراسةالتحميمي الوصفي الهىٍج تم استخدام الدراسة أٌداف تحقيق أجل هن
ي: )األطباء،  هن الهوظفين العاهمين في هجهع الشفاء الطبي، هتهثال في أربعة هستويات وظيفية ٌو

هوظفًا وقد تم استخدام طريقة العيىة  2150الههرضون، اإلداريون، الفىيون(، والبالغ عددٌم 
تم استرداد استباىة عمى هجتهع الدراسة وقد  350العشوائية الطبقية ألغراض الدراسة، حيث تم توزيع 

%. وقد تم تحميل االستباىة واستخراج الىتائج االحصائية باستخدام حزهة 86.28استباىة بىسبة  302
 .SPSSالتحميل االحصائي 

 أداة الدراسة:
 تعزيزفي  لهؤسسياستراتيجيات التعمم ااستخدهت الدراسة االستباىة كأداة بحثية لمتعرف عمى "أثر 

هجهع الشفاء الطبي بغزة"، وقد تم تصهيم العاهمين في لدى  ستيرزحسب ىهوذج بالوالء التىظيهي 
(، 2011(، دراسة درة )1977االستباىة بالرجوع إلى أدبيات الدراسات السابقة كدراسة ستيرز )

  (.2005ودراسة غىام )
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 الؼبمت والشخصٍت>الوصف اإلحصبئً لؼٍىت الذراست وفق البٍبوبث 

 وفيها يمي عرض لخصائص عيىة الدراسة وفق البياىات العاهة والشخصية:
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
 (> توزٌغ ػٍىت الذراست حسب الجىس4جذول )

 الىسبت المئوٌت % الؼذد الجىس

 55.6 168 ذكر

 44.4 134 أنثى

 100.0 302 المجموع

% إىاث. 44.4بيىها  ذكور،% هن عيىة الدراسة 55.6( أن ها ىسبتً 2يتضح هن جدول )
ذلك  يعزىهن الهالحظ تقارب الىسب إلى حد ها بين الذكور واالىاث هع أفضمية بسيطة لمذكور، و و 

 عمىووقتًا طوياًل هن الذكور  راً بالهستشفيات والتي تتطمب جٍدًا إضافيًا كبي لطبيعة العهل الخدهي
ارج الهستشفى وخارج أوقات الدوام الرسهي والذي ال تستطيع حساب اإلىاث الستطاعتٍم العهل خ
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اإلىاث التكيف هعً ىظرًا الرتباطٍن األسري وثقافة الهجتهع الهحافظة التي تحول دون تأخر الىساء 
 في العهل. 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر
 (> توزٌغ ػٍىت الذراست حسب الؼمر5جذول )

 الىسبت المئوٌت % الؼذد الؼمر

 23.2 70 سنة 52أقم ين 

 30.5 92 سنة 52إنى أقم ين 52ين 

 22.8 69 سنة 52إنى أقم ين  52ين 

 23.5 71 سنة فأكثر 52

 100.0 302 المجموع

م أقل هن 23.2( أن ها ىسبتً 3يتضح هن جدول ) % 30.5 سىة، 25% هن عيىة الدراسة أعهاٌر
م هن  م هن 22.8 سىة، 35إلى أقل هن 25تتراوح أعهاٌر  45إلى أقل هن  35% تتراوح أعهاٌر

م 23.5بيىها  سىة، حد ها في الفئة العهرية  ىلإٌىاك تقاربًا ويتضح أن سىة فأكثر.  45% أعهاٌر
ذا يدل أن ٌذي الفئة 35إلي أقل هن  25لمفئة العهرية هن )ٌي  ولكن األفضميةلمهبحوثين  ( ٌو

ىٍا تجهع بين روح الشباب والحهاس لمعهل والذي العهرية ٌي السن األىسب واألكثر هالئهة لمعهل أل
  .فاء بهستوي أكثر إيجابية و كفاءةبدوري يىعكس عمي تقديم الخدهة في هستشفى الش

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
 (> توزٌغ ػٍىت الذراست حسب المؤهل الؼلم6ًجذول )

 الىسبت المئوٌت % الؼذد المؤهل الؼلمً

 25.5 77 دبهوو فأقم

 51.7 156 بكانورٌوس

 13.6 41 ياجستٍر

 9.3 28 دكتوراه

 100.0 302 المجموع

مٍم العمهي دبموم 25.5( أن ها ىسبتً 4يتضح هن جدول )  فأقل،% هن عيىة الدراسة هٌؤ
مٍم العمهي 51.7 مٍم العمهي 13.6 بكالوريوس،% هٌؤ مٍم 9.3بيىها  هاجستير،% هٌؤ % هٌؤ

ٌم هن خريجي الجاهعات  واإلداريينأن غالبية األطباء والههرضين  ذلك إلىويعزى العمهي دكتوراي. 
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ل أيات تشترط درجة البكالوريوس كحد وألن الهستشف، هعاٌد والكميات الهحمية والدوليةوال دىي في الهٌؤ
  .متوظيفلالعمهي 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:
 لخبرة(> توزٌغ ػٍىت الذراست حسب سىواث ا7جذول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 33.1 100 سىوات 5أقل هن 

 19.5 59 سىوات 10إلى أقل هن  5هن 

 16.2 49 سىة 15إلى أقل هن  10هن 

 31.1 94 سىة فأكثر 15

 100.0 302 المجموع

 5% هن عيىة الدراسة سىوات خبرتٍم أقل هن 33.1( أن ها ىسبتً 5يتضح هن جدول )
% تتراوح سىوات 16.2 سىوات، 10إلى أقل هن  5% تتراوح سىوات خبرتٍم هن 19.5سىوات، 

 فأكثر.سىة  15% سىوات خبرتٍم 31.1بيىها سىة، 15إلى أقل هن  10خبرتٍم هن 
سىوات(  5فئة الخبرة )أقل هن الهبحوثين في الهستشفى ٌم هن  غالبيةيتضح هها سبق أن 

لتعزيز العهل  األخيرة السىواتفي الذين تم تعييىٍم ضين وجود عدد كبير هن الههر  ىإل يعزى ذلكو 
 .الهستشفياتالتهريضي في 

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
 (> توزٌغ ػٍىت الذراست حسب المسمى الوظٍف8ًجذول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 23.5 71 طبيب

 40.1 121 ههرض

 21.9 66 إداري

 14.6 44 فىي

 100.0 302 المجموع
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% هن عيىة الدراسة هسهاٌم الوظيفي طبيب، 23.5( أن ها ىسبتً 6يتضح هن جدول )
% هسهاٌم 14.6بيىها  إداري،% هسهاٌم الوظيفي 21.9 ههرض،% هسهاٌم الوظيفي 40.1

 الوظيفي فىي. 
 ،(40.1)تبين هها سبق أن ىسبة الهسهى الوظيفي لمهرضيين في الهرتبة األولى بىسبة 

ذلك إلى أن أساس عهل الهستشفى هرتبط بالهرضيين هع عدم إغفال الدور األٌم والهسؤولية  يعزىو 
م في هن الهرضيين في كافة التخصصات أل األكبر لألطباء لكن البد هن وجود أعداد كافية ن دوٌر

 .توافر عدد كبير هىٍم لتقديم كافة الخدهات لمهرضى والهستشفى ىالهتابعة يحتاج إل
 "استراتيجيات التعمم المؤسسيتحميل أبعاد المتغير المستقل "

لهعرفة  tتم استخدام الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.7الىتائج هوضحة في جدول ) الهوافقة،درجة 

ألبؼبد المتغٍر  tوالترتٍب وقٍمت اختببر> المتوسط الحسببً واالوحراف المؼٍبري والوزن الىسبً (9جذول )

 المستقل "استراتٍجٍبث التؼلم المؤسسً"

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 6.64 متوسطة 1 62.63 2.00 6.26 االجتهاعات.

 0.000 5.79- متوسطة 5 47.85 2.14 4.78 .الهؤتهرات عن بعد

 0.045 1.71- متوسطة 3 52.88 2.16 5.29 .التعمم الفعال

 0.165 0.98 متوسطة 2 56.16 2.07 5.62 .الشبكات الرسهية

 0.001 3.28- متوسطة 4 51.40 1.90 5.14 الشبكات غير الرسهية.

استراتيجيات التعمم " 
 0.193 0.87- متوسطة  54.13 1.74 5.41 "0المؤسسي

 فقرات استراتيجيات التعمم الهؤسسيالهتوسط الحسابي لجهيع أن  (7جدول )يتضح هن 
ذا يعىي أن ٌىاك هوافقة ،%54.13 الىسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكمية هن  5.41يساوي   ٌو

ذا يعىي . فقرات استراتيجيات التعمم الهؤسسي بشكل عامهن قبل أفراد العيىة عمى  بدرجة هتوسطة ٌو
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الهوظفين في الهستشفى الستراتيجيات التعمم الهؤسسي، ويتضح أيضًا أن  اختالف درجة ههارسة
استراتيجية االجتهاعات جاءت بأعمى درجة لمههارسة تميٍا استراتيجية الشبكات غير الرسهية في 

مت استراتيجية الشبكات الهرتبة الثاىية وبعدٌا استراتيجية التعمم الفعال في الهرتبة الثالثة وهن ثم ح
الرسهية في الهرتبة الرابعة وأخيرًا استراتيجية الهؤتهرات عن بعد في الهرتبة الخاهسة، ويعزى سبب 
اختالف الترتيب في ههارسة الهبحوثين الستراتيجيات التعمم الهؤسسي، إلدراكٍم بأن استراتيجية 

ذلك الٌتهام إدارة الهستشفى بعقد االجتهاعات ٌي أٌم استراتيجيات التعمم الهؤسسي ههارسة و 
اجتهاعات بشكل دوري والتي هن شأىٍا أن تساعد في تسٍيل تبادل الخبرات والهٍارات واكتساب 
الهعرفة وتحقيق التعمم الهستهر والهتواصل في الهستشفى، وفي الهقابل فإن استراتيجية الهؤتهرات 

ههارسة هن قبل الهوظفين في الهستشفى عن بعد ٌي أقل استراتيجيات التعمم الهؤسسي تىفيذًا و 
بسبب ضعف اإلهكاىيات الهادية وقمة استخدام االىترىت ورداءة التكىولوجيا الهستخدهة ووسائل 
االتصاالت وضعف التواصل بين الهستشفى وىظيراتٍا هن الهستشفيات األخرى في عقد الىدوات 

 والهؤتهرات عن بعد وتحقيق التعمم الهؤسسي.
  تعزيز الوالء التنظيمي"المتغير التابع "تحميل أبعاد 

 tتم استخدام الهتوسط الحسابي واالىحراف الهعياري والوزن الىسبي والترتيب وقيهة اختبار 
 (.8الىتائج هوضحة في جدول ) ،لهعرفة درجة الهوافقة

ألبؼبد المتغٍر  t> المتوسط الحسببً واالوحراف المؼٍبري والوزن الىسبً والترتٍب وقٍمت اختببر(:جذول )

 التببغ "تؼسٌس الوالء التىظٍمً"

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.499 0.00 متوسطة 3 55.00 2.23 5.50 الوالء العاطفي0

 0.000 6.55 متوسطة 1 62.10 1.88 6.21 الوالء المستمر0

 0.333 0.43 متوسطة 2 55.50 2.02 5.55 الوالء المعياري0

"تعزيز الوالء 
 التنظيمي"0

 0.050 1.65 متوسطة  56.77 1.87 5.68
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يساوي  فقرات تعزيز الوالء التىظيهيالهتوسط الحسابي لجهيع أن ( 8جدول )يتضح هن 
ذا ،%56.77 الىسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكمية هن  5.68 بدرجة  يعىي أن ٌىاك هوافقة ٌو

 . فقرات تعزيز الوالء التىظيهي بشكل عامهن قبل أفراد العيىة عمى  هتوسطة
( وان 62.10%يالحظ هن الجدول أعالي أن الوالء الهستهر جاء في الهرتبة األولي بىسبة )

ذا 55%بة )(، بيىها تذيل الترتيب الوالء العاطفي بىس55.50%الوالء الهعياري حل ثاىيا بىسبة ) ( ٌو
ٌاتان  توصمت ( حيثHan, et. Al.,2009) ( وChang, 2010)كل هن دراسة  يتفق هع ىتائج

إلي أن الوالء الهستهر ٌو األساس واألكثر ارتفاعا في حين لم يكن الوالء العاطفي  الدراستان
ع ىتيجة تيجة هة التهسك الشديد بالقيم والعادات. في حين اختمفت ٌذي الىوالهعياري هرتفعتين ىتيج

م( المتين توصمتا إلي أن أكثر أبعاد الوالء التىظيهي إدراكًا ٌو 2005م( و )خميل،2011دراسة )دري، 
الوالء العاطفي ثم الهعياري ثم الهستهر، وبشكل عام فإن هستوى الوالء التىظيهي لمعاهمين في 

ذا يتفق هع ىتائج دراستي م( 2008)عاصي؛ وحسين،  الهستشفى جاء بدرجة أعمي هن الهتوسطة، ٌو
م( والمتان توصمتا إلي أن درجة الوالء التىظيهي لمعاهمين تجاوزت الدرجة 2009و)أبو العال، 

الهتوسطة، ويعزى سبب توسط هستويات الوالء التىظيهي بأبعادي الثالثة عىد الهوظفين في الهستشفى 
والحوافز وهن حيث عدم  تئاإلى شعور الهوظفين بعدم الرضى الكافي هن ىظام األجور والهكاف

 هقابمتٍا وتىاسبٍا هع جٍودٌم الحثيثة الهبذولة في العهل. 
 اختبار فرضيات الدراسة:

  :0.05 ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الرئيسة األولى ≥ α  بين
 تطبيق استراتيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب نموذج ستيرز

 0لمعاممين في مجمع الشفاء الطبي
 الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام اختبار "هعاهل بيرسون لالرتباط"، والجدول التالي يوضح ذلك.

أبعاد استراتيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب نموذج بين (: معامل االرتباط 9جدول )
 لدى العاممين مجمع الشفاء الطبي بغزة ستيرز

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية
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 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

أبعاد بين  α ≤  0.05 ىعىد هستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية
استراتيجيات التعمم الهؤسسي و تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج 

 .ستيرز لمعاهمين في هجهع الشفاء الطبي
.729* 0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عىد هستو 

.( تساوي Sig، وأن القيهة االحتهالية )729.( أن هعاهل االرتباط يساوي 9يبين جدول )
ي أقل هن هستوى الداللة  0.000 ذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  0.05ٌو ٌو
استراتيجيات التعمم الهؤسسي في تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في  أبعاد

 هجهع الشفاء الطبي بغزة.
استراتيجيات التعمم الهؤسسي تساٌم في تعزيز الوالء التىظيهي  بعادالسابقة أن أ يجةهن الىت ويتضح

و ها حققً الىهوذج الهستخدم لمعاهمين في هجهع الشفاء ا لطبي بغزة. واتفقت ٌذي الىتائج هع دراسة ٌو
في استخدام ىفس الهىٍجية وتىاول ىفس األداة الهستخدهة، بيىها اختمفت هع  (م6003)األحهدي، 

 م( الختالف هجتهع وعيىة الدراسة في الدراستين.2010)الخشروم؛ ودري، دراسة 
  0.05الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)≥ α بين )

استراتيجيات التعمم المؤسسي وتعزيز الوالء التنظيمي بحسب نموذج ستيرز لدى  بعادأ
 العاممين مجمع الشفاء الطبي بغزة0

 التالي يوضح ذلك:الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام االىحدار الخطي الهتعدد والجدول 
 (> تحلٍل االوحذار المتؼذد32جذول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
 0.000 5.490 1.407 الهقدار الثابت

 0.007 2.715 0.139 االجتهاعات.

 0.613 0.507- 0.026- .الهؤتهرات عن بعد

 0.000 4.267 0.269 .التعمم الفعال

 0.000 3.985 0.231 .الشبكات الرسهية

 0.007 2.724 0.156 الشبكات غير الرسهية.
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 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
 0.548هعاهل التحديد الُهعدَّل=  0.745 هعاهل االرتباط =
 09000القيهة االحتهالية =  F  =409.00قيهة االختبار 

 ( يهكن استىتاج ها يمي:00هن الىتائج الهوضحة في جدول )
ذا يعىي أن  0.548، وهعاهل التحديد الُهعدَّل= 0.745هعاهل االرتباط =  - % هن 54.8ٌو

التغير في تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في هجهع الشفاء الطبي 
بغزة تم تفسيري هن خالل العالقة الخطية والىسبة الهتبقية قد ترجع إلى عواهل أخرى تؤثر في 

 الء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في هجهع الشفاء الطبي بغزة. تعزيز الو 
هها يعىي  0.000القيهة االحتهالية تساوي  كها أن ،059.77الهحسوبة بمغت  Fقيهة االختبار -

أثر استراتيجيات التعمم بين رفض الفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية 
الهؤسسي في تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في هجهع الشفاء 

 . الطبي بغزة
تبين أن الهتغيرات الهؤثرة في " تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في  -

الشبكات الرسهية، الشبكات غير هجهع الشفاء الطبي بغزة " ٌي: االجتهاعات، التعمم الفعال، 
 ."الهؤتهرات عن بعد، بيىها تبين ضعف تأثير هتغير " الرسهية

 ياتضح أن ٌىاك استراتيجيات لمتعمم الهؤسسي تؤثر طرديًا في أبعاد الوالء التىظيهي ٌو
االجتهاعات، والتعمم الفعال، والشبكات الرسهية، والشبكات غير الرسهية، بهعىي أىً كمها تم عقد 
اجتهاعات ولقاءات بين الهوظفين، وتجريب أساليب عهل هتىوعة وجديدة، والتشجيع عمي التعاون 

يهاىٍم واىت هائٍم لمهستشفى والعهل بروح الفريق، كمها ساٌم ذلك في زيادة ارتباط الهوظفين وجداىيا وا 
التي يعهمون بٍا والذي يؤدي بدوري إلى اىسجاهٍم بعهمٍم وسعادتٍم بالهىاخ العام لمعهل في 
ذا  الهستشفى، وبالتالي يصبح لديٍم خبرة وهعرفة وكفاءة تزيد هن والئٍم ىحو البقاء في الهستشفى، ٌو

وغير دالة إحصائيًا، وذلك  تأثير يس لٍاالتأثير دال إحصائيًا، بيىها استراتيجية الهؤتهرات عن بعد ل
ألىً ال يتم عقد الهؤتهرات عن طريق االىترىت باستخدام وسائل االتصال الحديثة بشكل عام، حيث 

ن ٌىاك تباعدًا هكاىيًا بين الهوظفين ال يخمق رابطًا يشجعٍم عمي زيادة والئٍم التىظيهي لمهستشفى، أ
 م(.2010ودري، وقد اتفقت ٌذي الىتيجة هع دراسة )الخشروم؛ 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة( 0902: توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ≥ α بين )
هتوسطات درجات تقدير أفراد عيىة الدراسة حول أثر استراتيجيات التعمم الهؤسسي في تعزيز 

لدى العاهمين في هجهع الشفاء الطبي بغزة تعزى لمبياىات  الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز
ل  العهر، الجىس،العاهة والشخصية "   سىوات الخبرة، الهسهى الوظيفي ". العمهي،الهٌؤ

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ( 0.5.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ αبين متوسطات درجات ت ) قدير

أفراد عينة الدراسة حول أثر استراتيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب 
 إلى الجنس0 بغزة تعزىنموذج ستيرز لدى العاممين في مجمع الشفاء الطبي 

 لعيىتين هستقمتين"، والجدول التالي يوضح ذلك. - Tالختبار ٌذي الفرضية تم استخدام اختبار "
 الجىس –لؼٍىتٍه مستقلتٍه "  -  Tوتبئج اختببر" (> 11جذول )

 المجبل

 المتوسطبث
قٍمت 

 االختببر

القٍمت 

االحتمبلٍت 

(Sig). 
 أنثى ذكر

 0.004 *2.914- 6.63 5.97 .االجتهاعات

 0.098 1.662- 5.01 4.60 .الهؤتهرات عن بعد

 0.003 *3.018- 5.70 4.96 .التعمم الفعال

 0.035 *2.113- 5.90 5.39 .الشبكات الرسهية

 0.071 1.814- 5.36 4.96 .الشبكات غير الرسهية

 0.007 *2.733- 5.72 5.17 .استراتيجيات التعمم المؤسسي

 0.000 *3.563- 6.00 5.10 .الوالء العاطفي

 0.007 *2.702- 6.53 5.95 .الوالء الهستهر

 0.001 *3.333- 5.98 5.21 .الوالء الهعياري

 0.000 *3.710- 6.11 5.33 .التنظيميتعزيز الوالء 

 0.001 *3.365- 5.87 5.23 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين الهتوسطين دال إحصائيًا عىد هستوى داللة  *     

 ( يهكن استىتاج ها يمي:00هن الىتائج الهوضحة في جدول )
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والشبكات غير الرسهية( تعزى ال توجد فروق دالة احصائيا لمهجالين )الهؤتهرات عن بعد 
إلى الجىس وذلك ألن ٌذي االستراتيجيات تطبق هن قبل الذكور واإلىاث سواء بالهشاركة بالهؤتهرات 

لكال الجىسين القيام بً دون أي  ، ويهكنعن بعد والعالقات غير الرسهية بين الهوظفين بالهستشفى
 تكميف 

 (.Sig)هعا فقد تبين أن القيهة االحتهالية  أها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة
وبذلك يهكن استىتاج أىً توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05أقل هن هستوى الداللة 

زى إلى الجىس وذلك هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا تع
كفاءة وهٍارة  إلىفًا هع العهل الذي يحتاج أن اإلىاث أكثر تكيإلى ذلك  ، ويعزىلصالح اإلىاث

اإلىاث أكثر هن  إلىوخبرات هتراكهة وبسبب طبيعة العهل )الخدهية( في الهستشفى التي تحتاج 
م( التي 2011اختمفت ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة )دري، قد و  ،الذكور وخاصة في فئة التهريض

لصالح الذكور والذي برر ذلك بأن الذكور أكثر خرجت بأىً توجد فروق فردية دالة احصائيا تعزي 
هالئهة لمعهل الجهاعي الذي يحتاج الي جٍد كبير ووقت طويل ودوام خارج الهىزل والذي ال تستطيع 

 اإلىاث التكيف هعً.
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.5.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

تيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب أفراد عينة الدراسة حول أثر استرا
 تعزى إلى العمر0 الطبي بغزةنموذج ستيرز لدى العاممين في مجمع الشفاء 

 الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي"، والجدول التالي يوضح ذلك0
 الؼمر –التببٌه األحبدي " وتبئج اختببر" (> 11جذول )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)0 
أقل من 

 سنة 25

_ أقل 25
 35من 

 سنة

_ أقل  35
 45من 

 سنة

سنة  45
 فأكثر

 0.023 *3.226 6.36 6.30 5.79 6.75 .االجتهاعات

 0.005 *4.429 4.80 4.67 4.31 5.51 .الهؤتهرات عن بعد

 0.000 *6.633 5.24 5.12 4.75 6.21 .التعمم الفعال

 0.012 *3.724 5.63 5.12 5.49 6.25 .الشبكات الرسهية
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 0.062 2.472 5.25 4.84 4.93 5.61 .الشبكات غير الرسهية

استراتيجيات التعمم 
 .المؤسسي

6.06 5.04 5.21 5.45 5.123* 0.002 

 0.002 *5.167 5.07 5.33 5.28 6.38 .الوالء العاطفي

 0.247 1.385 6.14 6.03 6.10 6.61 .الوالء الهستهر

 0.000 *7.529 5.13 5.33 5.31 6.51 .الوالء الهعياري

 0.001 *5.926 5.33 5.49 5.48 6.48 .تعزيز الوالء التنظيمي

 0.001 *5.877 5.40 5.32 5.21 6.22 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين الهتوسطات دال إحصائيًا عىد هستوى داللة  *

 ( يهكن استىتاج ها يمي:06الىتائج الهوضحة في جدول )هن 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لهجالي الشبكات غير الرسهية والوالء الهستهر، ألن 

إىشاء العالقات االجتهاعية غير الرسهية خارج إطار  ىطبيعة الهجتهع العاهل في الهستشفى يهيل إل
بالفئة العهرية وذلك ألن  يتأثرال الوالء الهستهر ال العهل بغض الىظر عن العهر وكذلك فإن هج

رأس عهمٍم لفترة زهىية أطول  عمىجهيع العاهمين في الهستشفى يسعون لبقائٍم في الهستشفى 
 الىخفاض فرص العهل البديمة الهتاحة أهاهٍم.

فروق ذات داللة وجود أها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا فقد تبين 
ائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا تعزى إلى إحص

م أقل هن   سىة. 25العهر وذلك لصالح الذين أعهاٌر
م عن  سىة حول هجاالت كال هن  25اتضح اختالف إجابات الهبحوثين الذين تقل أعهاٌر

تقل وذلك ألن ٌذي الفئة ٌي أقل خبرة وأكثر الهتغير الهستقل والتابع بداية بهجاالت الهتغير الهس
بيىها األفراد  .تبىي استراتيجيات التعمم الهؤسسي ىطقي أن تختمف إجاباتٍم وهيمٍم إلحداثة فهن الهى

كبر في البحث أيتقاضوىٍا أقل وتكون اٌتهاهاتٍم األصغر سىا تكون هدة خدهتٍم قميمة واألجور التي 
ذا بدوري يؤدي إلهتيازات أفضبا ىعن فرصً عهل أخر  رية بين الفئات  ىل ٌو وجود اختالفات جٌو

)العاطفي والهستهر  هستوى والئٍمسىة هن حيث  25الفئة أقل هن  لمهوظفين خاصةالعهرية 
 م(.2008وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتيجة دراسة )جودة، الباقي،  .والهعياري(
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( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.5.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
أفراد عينة الدراسة حول أثر استراتيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب 

 تعزى إلى المؤىل العممي0نموذج ستيرز لدى العاممين في مجمع الشفاء الطبي بغزة 
 يوضح ذلك.والجدول التالي  بار "التباين األحادي"الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام اخت

 المؤهل الؼلمً –التببٌه األحبدي" وتبئج اختببر"(> 11جذول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)0 
دبموم 
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس فأقل

 0.053 2.584 6.04 5.83 6.17 6.77 .االجتهاعات

 0.002 *4.894 4.85 4.40 4.49 5.55 .الهؤتهرات عن بعد

 0.052 2.607 5.23 5.00 5.09 5.87 .التعمم الفعال

 0.099 2.114 5.48 5.14 5.54 6.07 .الشبكات الرسهية

 0.084 2.241 5.12 4.93 4.96 5.62 .الشبكات غير الرسهية

 0.010 *3.842 5.34 5.06 5.24 5.97 .استراتيجيات التعمم المؤسسي

 0.579 0.658 5.13 5.57 5.42 5.75 .الوالء العاطفي

 0.449 0.885 6.11 5.81 6.24 6.39 .الوالء الهستهر

 0.238 1.417 5.39 5.03 5.58 5.82 .الوالء الهعياري

 0.506 0.780 5.44 5.45 5.66 5.92 .تعزيز الوالء التنظيمي

 0.059 2.513 5.38 5.22 5.41 5.95 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين الهتوسطات دال إحصائيًا عىد هستوى داللة  *

 ( يهكن استىتاج ها يمي:00هن الىتائج الهوضحة في جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول ٌذين الهجالين  

مٍم العمهي دبموم فأقل. ل العمهي وذلك لصالح الذين هٌؤ  تعزى إلى الهٌؤ
أها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا فقد تبين أىً ال توجد فروق ذات داللة 

هعة هعا تعزى إلى ت عيىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت والهجاالت هجتإحصائية بين هتوسطات تقديرا
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ل العمهي.  م(2006، )الحرارشة؛ والبشابشة، م(2009وتتفق ٌذي الىتيجة هع دراسة )فمهبان،  الهٌؤ
 م(.2008زيد،  و)أبا
( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.5.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

أفراد عينة الدراسة حول أثر استراتيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب 
 تعزى إلى سنوات الخبرة0نموذج ستيرز لدى العاممين في مجمع الشفاء الطبي بغزة 

 ي يوضح ذلك.والجدول التال "،الختبار ٌذي الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي 
 سىواث الخبرة –التببٌه األحبدي" وتبئج اختببر"(> 11جذول )

 المجبل

 المتوسطبث

قٍمت 

 االختببر

القٍمت 

االحتمبلٍت 

(Sig). 

أقل مه 

7 

 سىواث

إلى  7مه 

 32أقل مه 

 سىواث

إلى أقل  32مه 

 سىت 37مه 

سىت  37

 فأكثر

 0.054 2.579 6.24 6.24 5.71 6.62 االجتًاعات9

 0.048 *2.660 4.55 5.19 4.31 5.09 انًؤتًرات عن بعد9

 0.001 *5.536 5.07 5.06 4.68 5.96 انتعهى انفعال9

 0.004 *4.486 5.25 5.49 5.28 6.22 انشبكات انرسًٍة9

غٍر  انشبكات

 انرسًٍة9
5.41 4.93 5.18 4.97 1.161 0.325 

استراتٍجٍبث التؼلم 

 9المؤسسً
5.85 4.97 5.43 5.21 3.838* 0.010 

 0.000 *6.893 5.05 5.22 5.08 6.30 انوالء انعاطف9ً

 0.038 *2.842 6.02 5.90 6.01 6.65 انوالء انًستًر9

 0.000 *8.305 5.12 5.10 5.27 6.34 انوالء انًعٍاري9

تؼسٌس الوالء 

 9التىظٍمً
6.39 5.35 5.34 5.29 7.840* 0.000 

 0.001 *5.831 5.25 5.40 5.12 6.06 جمٍغ المجبالث مؼب

 .α ≤ 0.05الفرق بين الهتوسطات دال إحصائيًا عىد هستوى داللة  *

 ( يهكن استىتاج ها يمي:01هن الىتائج الهوضحة في جدول )
تبين أىً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول  

 ٌذين الهجالين تعزى إلى سىوات الخبرة.
فروق ذات داللة  وجودأها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا فقد تبين 

إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة تعزى إلى سىوات الخبرة وذلك لصالح الذين سىوات 
 سىوات. 5خبرتٍم أقل هن 
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ل العمهي لً عالقة بالهؤتهرات عن بعد ىظراً  ألن جزء كبير هن ٌذي  تبين هن ىتائج الدراسة أن الهٌؤ
و ها يعزز هن استراتيجيات التعمم الهؤسسي ويساٌم  الهؤتهرات يتم عقدي لحهمة الشٍادات العميا، ٌو

في حين  (،Akroyd, et, al. 2008دراسة ) قت ٌذي الىتائج هعفي تطويري بشكل هستهر. واتف
 .م(6000هع دراسة )سالهة،  اختمفت

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.5.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
أفراد عينة الدراسة حول أثر استراتيجيات التعمم المؤسسي في تعزيز الوالء التنظيمي بحسب 

 تعزى إلى المسمى الوظيفي0نموذج ستيرز لدى العاممين في مجمع الشفاء الطبي بغزة 
 استخدام اختبار "التباين األحادي"، والجدول التالي يوضح ذلك.الختبار ٌذي الفرضية تم 

 المسمى الوظٍفً –التببٌه األحبدي" وتبئج اختببر"(> 11جذول )

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)0 فني إداري ممرض طبيب 

 0.000 *6.202 6.68 7.01 5.82 6.06 .االجتهاعات

 0.001 *6.072 4.25 5.71 4.69 4.42 .بعد الهؤتهرات عن

 0.020 *3.345 5.44 5.97 5.05 4.97 .التعمم الفعال

 0.003 *4.880 5.52 6.45 5.34 5.37 .الشبكات الرسهية

 0.089 2.196 4.80 5.64 5.02 5.10 .الشبكات غير الرسهية

 0.001 *5.314 5.33 6.15 5.18 5.18 .استراتيجيات التعمم المؤسسي

 0.614 0.603 5.58 5.79 5.42 5.31 .الوالء العاطفي

 0.109 2.034 6.36 6.64 5.95 6.17 .الوالء الهستهر

 0.112 2.015 5.83 5.96 5.42 5.22 .الوالء الهعياري

 0.241 1.408 5.83 6.04 5.54 5.48 .تعزيز الوالء التنظيمي

 0.011 *3.784 5.53 6.10 5.32 5.30 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين الهتوسطات دال إحصائيًا عىد هستوى داللة  *

 ( يهكن استىتاج ها يمي:02هن الىتائج الهوضحة في جدول )
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت
تعزيز الوالء التىظيهي"  الهعياري،الوالء  الهستهر،الوالء  العاطفي،الوالء  الرسهية،"الشبكات غير 

 تعزى إلى الهسهى الوظيفي.
فروق ذات داللة  وجودأها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا فقد تبين 

إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا تعزى إلى 
تكون عالقات  ويعزى ذلك إلى سهاٌم الوظيفي إداريالهسهى الوظيفي وذلك لصالح الذين ه

و ها   يتعزز هن خاللاجتهاعية وتواصمية بيىٍم ىتيجة عدد سىوات الخبرة الههتدة أثىاء فترة العهل، ٌو
زيادة وقوة الشبكات غير الرسهية عمى حساب االتصاالت والشبكات الرسهية. واتفقت ٌذي الىتائج هع 

ويرجع سبب االتفاق إلى التوفيق بين الوالء العاطفي أو الهعياري، بيىها  ،م(6000دراسة )سالهة، 
ري بالىسبة لموالء  ،(Akroyd, et, al. 2008تختمف هع دراسة ) ويعود سبب االختالف الجٌو

 العاطفي والهعياري هن خالل إجراء االختبار الهىاسب لمهقارىة البعدية بين الىتائج.
 النتائج والتوصيات

 : من خالل نتائج التحميل االحصائي تبين التاليتائجأوال: الن
 التعمم الهؤسسي في تعزيز الوالء استراتيجيات أثروجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  .1

بهعاهل ارتباط  التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في هجهع الشفاء الطبي بغزة
0.729. 

أن الهتغيرات الهؤثرة في " تعزيز الوالء التىظيهي بحسب ىهوذج ستيرز لدى العاهمين في هجهع  .2
 ل، الشبكات الرسهية، الشبكات غيرالشفاء الطبي بغزة " ٌي: االجتهاعات، التعمم الفعا

 الرسهية، بيىها تبين ضعف تأثير هتغير " الهؤتهرات عن بعد".
كات غير الرسهية( تعزى جالين )الهؤتهرات عن بعد والشبأىً ال توجد فروق دالة احصائيا لمه .3

طات تقديرات عيىة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوس ، في حينإلى الجىس
 الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا تعزى إلى الجىس وذلك لصالح اإلىاث. حول باقي

الرسهية والوالء الهستهر، ألن  أىً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لهجالي الشبكات غير .4
طبيعة الهجتهع العاهل في الهستشفى يهيل إلى إىشاء العالقات االجتهاعية غير الرسهية خارج 
إطار العهل بغض الىظر عن العهر وكذلك فإن هجال الوالء الهستهر ال يتأثر بالفئة العهرية 
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رأس عهمٍم لفترة  عمىشفى وذلك ألن جهيع العاهمين في الهستشفى يسعون لبقائٍم في الهست
 أطول الىخفاض فرص العهل البديمة الهتاحة أهاهٍم. زهىية

 الهجالين ات تقديرات عيىة الدراسة حولفروق ذات داللة إحصائية بين هتوسط وجود .5
ل العمهي وذلك لصالح  استراتيجيات التعمم الهؤسسي"و  بعد،"الهؤتهرات عن  تعزى إلى الهٌؤ

مٍم العمهي دبم أها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا فقد تبين  وم فأقل.الذين هٌؤ
ل العمهي. عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الهٌؤ

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات تقديرات عيىة الدراسة حول الهجالين .6
أها بالىسبة لباقي الهجاالت  تعزى إلى سىوات الخبرة. "الشبكات غير الرسهية االجتهاعات،"

فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى سىوات الخبرة وجود والهجاالت هجتهعة هعا فقد تبين 
 سىوات. 5وذلك لصالح الذين سىوات خبرتٍم أقل هن 

 الهجاالت طات تقديرات عيىة الدراسة حولال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوس .7
تكوين الوالء  الهعياري،الوالء  الهستهر،الوالء  العاطفي،ء الوال الرسهية،"الشبكات غير 

أها بالىسبة لباقي الهجاالت والهجاالت هجتهعة هعا فقد  تعزى إلى الهسهى الوظيفي. التىظيهي"
تعزى إلى الهسهى الوظيفي وذلك لصالح الذين هسهاٌم  فروق ذات داللة إحصائية وجودتبين 

 الوظيفي إداري.
 التوصياتثانيًا: 
حث اإلدارة في هستشفى الشفاء لمتعرف عمى هفٍوم التعمم الهؤسسي واستراتيجياتً  .1

الهتىوعة وتحويل الهستشفى إلى هىظهة هتعمهة قادرة عمى تطوير ذاتٍا وهواكبة التغييرات 
 السريعة والهتالحقة التي تواجٍٍا عمى هختمف الهستويات واألصعدة.

الهستشفيات الهحمية والهستشفيات العربية والعالهية لتبادل الهعارف التعاون والتىسيق بين  .2
والهعموهات والهشاركة بالبراهج والدورات التدريبية، إذ أن ذلك يوفر فرصة لتطوير قدرات 

 وهٍارات وخبرات الهوظفين، وخاصة األطباء.
التخفيف  ىعمتوفير ترتيبات عهل هساىدة لعهل االىاث لتعظيم اىتهائٍن لمهستشفى تعهل  .3

كهروىة وقت العهل وتوفير دور لرعاية وحضاىة األطفال  ،هن حدي صراع العهل/ االسرة
 والعىاية بٍن وتىشيط الروابط االجتهاعية.



 صديق نصار، حميمة المطوق

  0 ، العدد00 ، المجمد0202غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (470)
 
 

 

 

استخدام العالقات الخاصة والهعارف بين العاهمين هن هختمف الوظائف والهستويات  .4
 ء َاألفكار َالهعمَهات َالخبرات.راءاآلل لتباداالدارية 

الخبرات  لالتشارك الهعرفي َتبادوتشجع سمَكيات التعاَو هىاسبة لمتعمن َيو بيئة تأه .5
التي تساعد األفراد في الهستشفيات عمى اىتٍاج السمَك  اءَتَفير األجَ، َالهعارف
فرص لتدريب الهَظفيو َتطَير هٍاراتٍن َهساعدتٍن عمى تطبيق ها وتوفير اإلبداعي 
 .يتعمهَىً

الىهو والتقدم  والتعمم،لتىظيهي لمهوظفين هن خالل التدريب تعزيز هستويات الوالء ا .6
 اإلدارة.الهعاهمة الحسىة واالحترام هن قبل  والهعىوية،الوظيفي، الهكافآت والحوافز الهادية 

وزيادة االٌتهام بالهوظفين الجدد وتوجيٍٍم توجيٍا هىاسبا وفتح الحوار هعٍم وتأٌيمٍم 
  وتىهية روح اإلخالص والتفاىي في العهل والوالء في الهستشفى التي يعهمون بٍا.

بعض الوظائف بالهستشفى كهىسق عهمية التعمم وهسؤول الهعرفة هٍهتٍا  استحداث .7
عد التعمم والهعرفة بين األقسام واإلدارات الهختمفة وجهع األساسية تسٍيل الربط بين قوا

وهن خارجٍا ثم تىظيهٍا وتخزيىٍا في  ىالهستشفالهعموهات والهعرفة هن جهيع اىحاء 
 قاعدة بياىات وهن ثم االستفادة هىٍا عىد الحاجة.

 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية

الهىظهة الهتعمهة عمى التغيير التىظيهي في كميات الدراسات أثر خصائص (.  2018)أبو ديب، أحهد 
 غزة.-التربية، الجاهعة اإلسالهية ، )رسالة هاجستير غير هىشورة(، كميةالهتوسطة في قطاع غزة

 دار أساهة لمىشر والتوزيع، عهان  األردن، واإلعالهي،االتصال اإلداري  (.2009أبو سهرة، هحهد )
استراتيجية االتصال لإلدارة االستشفائية الجزائرية : دراسة وصفية لإلدارة  (.2012الجودي، بن قيط )

 االستشفائية باالغواط.
هدخل لمتعمم التىظيهي في هجتهع الهعرفة. -(. إدارة الهعرفة والُهىظهة الهتعمهة 2015) حاهي، حسان

 . 21، الجزائر، 2هجمةاآلداب والعموم االجتهاعية، جاهعة هحهد لهين دباغين سطيف
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درجة ههارسة هديري التربية والتعميم بهحافظات غزة لمقيادة التشاركية وعالقتٍا (. 2019) حرز اهلل، إيهان
التربية، الجاهعة  بالوالء التىظيهي لهديري الهدارس الحكوهية، )رسالة هاجستير غير هىشورة(، كمية

 غزة.-اإلسالهية
. التحفيز واثري عمي الوالء التىظيهي لالفراد العاهمين في الهؤسسات الحكوهية، (2011حهدان، الساكت )

 جاهعة الىجاح الوطىية(.
(. إدارة التىوع الثقافي في الهوارد البشرية، )د.ط(. القاٌرة: الهىظهة العربية 2014) حهودة، عبد الىاصر
 لمتىهية اإلدارية.
والىوعية في التعمم الهفتوح والتعمم عن بعد، عهان، سمسمة  (. هعايير الجودة2004) الحىيطي، عبد الرحيم

 إصدارات الشبكة العربية لمتعميم الهفتوح والتعميم عن بعد، جاهعة فيالدلفيا. 
(. آثار استراتيجيات التعمم الفردي والجهاعي عمى الوالء العاطفي 2010الخشروم، هحهد، ودري، عهر )

 .66ات الصحة في حمب، هجمة بحوث جاهعة حمب، ع دراسة هيداىية عمى العاهمين بهستشفي
. الرياض، 2(. إدارة األعهال الهبادئ والهٍارات والوظائف، ط1998الخشروم، هحهد، وهرسي، ىبيل )

 هكتبة الشقري.
(. أثر تطبيق العدالة التىظيهية عمى إدارة ضغوط العهل دراسة هيداىية عمى 2007) دري، عهر

 الهستشفيات الجاهعية، )رسالة هاجستير غير هىشورة(، كمية التجارة، جاهعة عين شهس. 
(. العدالة التىظيهية وعالقاتٍا ببعض االتجاٌات اإلدارية الهعاصرة. )د.ط(. حمب، 2008) دري، عهر

 ن لمطباعة والىشر والتوزيع.دار الرضوا
 عهان. دار اليازوري العمهية،وظائف االتصال ، األردن ،(. 2009زيارة، فريد فٍهي )
 الجاهعة اإلسالهية، غزة(.)البشرية أداء الهوارد  عمىالهىاخ التىظيهي  أثر(. 2006الشىطي، هحهود )

 (. اإلسكىدرية، الدار الجاهعية. (. هبادئ السموك التىظيهي. )د.ط2004عبد الباقي، صالح الدين. )
(. السهات الشخصية والوالء التىظيهي لدى هعمهات الهرحمة األساسية في الهدارس 2005)غىام، ختام 

 جاهعة الىجاح الوطىية. ىابمس،الحكوهية في هحافظة 
ازوري العمهية (، اليالوظائف، والهجاالت االستراتيجية،اإلدارة والهعرفة االلكتروىية ) (.2008ىجم، عبود )

 لمىشر والتوزيع.
 إدارة االتصال والتواصل، األردن، عالم الكتاب الحديث. (.2009ىٍر، خطيب )
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