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 إىل من قامسوني ظلمة الرحم إىل دفئ البيت وسعادته أختي وإخوتي كل بإمسه  
 ي حلو احلياة ومرها إىل كل األهل واألقارب مجيعا واألصدقاء  وإىل من تقاسم مع

 قلبي ومل يسعهم قلمي ... ن وسعهم  إىل كل م 

 " حممّد الصّاحل "                                                 



 

احلات ثم الصالة والسالم على أشرف خلق اهلل صاحب الشفاعة سيدنا  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص 
 حممد عليه 

 أفضل وأذكى التسليم وعلى ءاله وأصحابه أمجعي 
فيق من اهلل عز وجل يف إمتام هذا العمل املتواضع ال يسعنا إال أن نتقدم بأمسى عبارات الشكر  تو   بعد 

 وعظيم 
 املعرفة إىل مجيع األساتذة األفاضل االمتنان إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم و 

مة وإرشاداته  وخنص بالذكر األستاذ امُلشرف " الدكتور تيقاوي العربي" الذي مل يبخل عنا بتوجيهاته القي 
 السديدة التي كان هلا األثر 

 الكبري يف إخراج هذا العمل والذي كان وال زال ندعو اهلل أن يبقيه للدروب منريا 
 الستشفائية بتيميمون على ما قدموه لنا من مساعدة وعون إىل كل موظفي املؤسسة ا 

إمتام هذا العمل املتواضع وخاصة  كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إىل كل من ساعدنا من قريب أو بعيد يف  
 كل 

أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري باألخص األستاذ "ساوس الشيخ " على مُساعدته  
 نا القيمة ل 

 نقول شكرا إليكم مجيعا. 
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 مُقدّمة



 ّدمـــــــــــة:ُمق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ 

 توطئة:
ر  بر وراء ات الّراهن األكُتعتبر الُمنّظمبحيُث ات كبيرة السيما في مجال األعمال يشهُد العالم اليوم تطوُّ

رهذا التّ  د ُمعظم هذه الذي نشهُده اليوم، وألّنها كذلك تعتمُ  تبني واقعنا الحالي، إذ تملك الحظ األوفر في حضُّ
مواردها، واعتبارها كُنقطة قوة لها، من  الُمنّظمات في وقتنا الحالي على المعرفة واّتخاذها كُجزء أساسي من 

مرحلة من أهم  زيعها ونشرها أو تبادلها بين صانعيها وُمستقبليها، وُتعتبر هذه الخالل توليدها، وُمحاولة تو 
المراحل التي تُمّر بها الُمنّظمات التي تنشأ على المعرفة، إذ أن مّما الشّك فيه ُهناك من ال يتقّبل هذه المعرفة 

ُتعتبر من الّظواهر الّسلبية أكثر منها  ة الجديدة مّما يترّتب عنُه ُمقاومة للّتغيير داخل الُمنّظمة، إذ أو الفكر 
 يستلزمها من تكاليف للوقت والجهد للحد منها.  إيجابية، ما

تغيير، فرأس المال  ال معرفة وحتى ُمقاومة  البشري صانع ُكل من الُمنّظمات، الوأمام ُكل هذا ُيعّد المورد  
لمعرفة اُمستودع إضافة لاء وذوي كفاءات من الّركائز األساسية ألي ُمنّظمة، بحيُث ُيشّكل ُخبر ُيعّد لبشري ا

ُمستقبلي هذه المعرفة وُمكتسبيها مصدرًا لُمقاومة التغيير حينما ال يكونوا   فيما ُيمّثل ،ومصدر توليدها ومهدها
 رئيسّيًا وراء ُكل عملية تشهُدها.  في أي ُمنّظمة محوراً  عين بهذه المعارف، إذ ُيشّكل رأس المال البشري نُمقت

ن أي ُمنّظمة قد نشهد عليها آثارًا من ُمقاومة الّتغيير للعاملين أثناء ُمحاولتها لتبادل  تج لنا أ مّما ُين 
 وتوزيع المعرفة بين العاملين، في ظل اعتبار هذه الُمنّظمات أن المورد البشري أهم ُعنصر من مواردها.

 الية الّدراسة:إشك
 ومن خالل ما سبق نستخلص الّتساؤل اآلتي: 

o مة الّتغيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة الّتنظيمية في ظل استخدام رأس ثير ُمقاو ما مدى تأ
 تيميمون ــ؟ بالمال البشري في المؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ 

 األسئلة الفرعية:
 اإلشكالية الرئيسية نستنبط الّتساؤالت الّتالية:ومن 
o االستشفائية س المال البشري في المؤّسسة غيير الّتنظيمي للعاملين ورأ هل يوجد أثر بين ُمقاومة الت  

 يمون ــ؟ مالمجاهد الهاشمي أمحمد ــ تي 
o  المجاهد   االستشفائية هل يوجد أثر بين رأس المال البشري وتبادل المعرفة الّتنظيمية في المؤّسسة

 الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ؟ 
o   المجاهد    االستشفائية لمال البشري في المؤّسسة  نظيمي لعاملين ورأس اُمقاومة التغيير التّ لهل يوجد أثر

 الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ؟ 
o  هل ُيمكن أن يتوّسط رأس المال البشري العالقة بين ُمقاومة الّتغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة

 ون ــ؟ هاشمي أمحمد ــ تيميمالمجاهد ال االستشفائيةالّتنظيمية في المؤّسسة 
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 فرضّيات الّدراسة: 
o  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين ورأس المال  الالفرضية األولى

 المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ االستشفائيةفي المؤّسسة  0.05البشري عند ُمستوى الّداللة  
o  :عند  ظيمية ورأس المال البشري ة بين تبادل المعرفة التنيوجد أثر ذو داللة إحصائيال الفرضية الّثانية

 المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ االستشفائيةفي المؤّسسة  0.05ُمستوى الّداللة  
o  :تبادل المعرفة و ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين بين يوجد أثر ذو داللة إحصائية الالفرضية الّثالثة

 المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ االستشفائيةفي المؤّسسة  0.05اللة عند ُمستوى الدّ التنظيمية  
o  :الُمتوّقع أن يتوّسط رأس المال البشري العالقة بين ُمقاومة التغيير التنظيمي  غير من  الفرضّية الّرابعة

مجاهد الهاشمي  في المؤّسسة اإلستشفائية ال   0.05ادل المعرفة التنظيمية عند ُمستوى الّداللة  للعاملين وتب
 مون ــأمحمد ــ تيمي

 أهمّية الّدراسة:  
 تتجلى أهمية الّدراسة فيما يلي:

o  أو  تنبيه مدى األثر الكبير الّناجم عن ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين بالُمنّظمة، سواء سلبّيًا كان
 ايجابّيًا. 

o ئة األنسب لتبادل المعارف.تسليط الّضوء لمدى الزامية توفير الُمنّظمة لموّظفيها الجو والبي 
o .التنبيه لمدى مكانة رأس المال البشري باعتباره المصدر الهام واألساسي في الُمنّظمة 

 أهداف الّدراسة:
 تسعى هذه لّدراسة لتحقيق األهداف اآلتية: 

o  ّومدى تبادل المعرفة التنظيمية بالمؤّسسة محلللعاملين عرف على واقع ُمقاومة التغيير التنظيمي الت 
 ري.الّدراسة ومدى اعتمادها على رأس المال البش

o .محاولة فهم العالقة بين المتغيرات كُكل )الُمستقل، الّتابع، والوسيط( بالمؤّسسة محل الّدراسة 
o ّيرات الّدراسة )المستقل، التابع، والوسيط( بالمؤّسسة محل الّدراسة.معرفة األثر الّناتج بين كل متغ 

 راسة:دوافع اختيار موضوع الدّ 
 تعود األسباب الموضوعية والّشخصية والعلمية الختيار الموضوع إلى ما يلي:

o  صنا ومدى رغبتنا في تزويد معارفنا في المقاومة  التنظيمية. يندرج هذا الموضوع في مجال تخصُّ
o  اإللمام الكبير بموضوع تبادل المعارف، ورأس المال البشري وما يمتلكانه من أهمية في وقتنا الّراهن  

 بالُمنّظمات.
 حدود الّدراسة:

o  الحدود الموضوعية: تمت الّدراسة على أثر ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة
 ل البشري.التنظيمية في ظل استخدام رأس الما
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o  الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ  الُمؤّسسة االستشفائية الُمجاهد الحدود المكانية: تّمت الّدراسة في 
o  2020مارس   19الحدود الّزمانية: حيُث تمت الّدراسة خالل بداية شهر فيفري إلى غاية . 
o لجانب الّنظري، باإلضافة إلى  صفي في كل ما تّم الّتطرق إليه في او المنهج الُمّتبع: تّم تتبُّع المنهج ال

اإلحصائي   المنهج الّتحليلي في تحليل االستبيان باستعمال األساليب اإلحصائية ضمن البرنامج
(Spss.V25)  إضافة إلى(Process). 

 صعوبات الّدراسة:
o  .عدم وجود استجابة من بعض المعنيين لمأل االستمارة 
o  االستمارة. تماطل بعض أفراد العينة في ملئ 
o .صُعوبة الحصول على معلومات لها عالقة بالموضوع الّدراسة 

 هيكل الّدراسة: 
ت وُمحاولة  بة على إشكالية البحث واختبار الفرضيامن أجل دراسة هذا الموضوع وبغرض اإلجا 

تسبقُهم ُمقّدمة  اإلحاطة بجميع جوانب الموضوع، ُقمنا بتقسيم الّدراسة إلى فصلين، فصل نظري وآخر تطبيقي 
 وتليهم خاتمة تُضم أهم الّنتائج التي سنتوّصل إليها باإلضافة إلى ُجملة من االقتراحات.

ن ُمراجعة أدبيات الدراسة إلى مبحثين، سُنشير  األّول الذي جاء تحت ُعنوا  حيُث أّنه سيتم تقسيم الفصل
مي، تبادل المعرفة، ورأس المال البشري، أّما  في المبحث األّول إلى اإلطار الّنظري لُمقاومة التغيير الّتنظي
 المبحث الّثاني فسنتناول فيه الّدراسات الّسابقة والتعليق عليها. 

ّتطبيقية والذي تناولنا من خالله دراسة األثر الناتج عن عالقة  قد ُخّصص للّدراسة الأّما الفصل الّثاني ف 
ية في ظل الّدور الوسيط لرأس المال البشري، من خالل مبحثين  ُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي بتباُدل المعرفة التنظيم

 انيُهما فجاء لعرض الّنتائج وُمناقشتها. ُلهما ُخّصص لعرض الّطريقة واألدوات واإلطار المنهجي للّدراسة، أما ثأوّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: األوّل الفصل
 األدبيات مراجعة
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 تمهيد:
ُتعّد مقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين من الركائز األساسية اّلتي ُتحّرك مسار الُمنّظمة في االتجاهين  

لُمنّظمات على رأس المال البشري من خالل الّسلبي أو اإليجابي خاّصة في عصر المعرفة هذا واعتماد ُمعظم ا
تخدمين ذوي الكفاءات والمعارف ومحاولة توزيع وتبادل هذه المعارف للموّظفين داخل الُمنّظمة  استقطاب المس 

مّما يجعل عملية الّتشارك والّتبادل والّتداخل بين الموّظفين في الُمنظمة الشيء الذي يستحضر ُوجوب العديد 
 داخل الُمنّظمة.  من الخصائص للفرد 

دراسة نظرية حول أثر مقاومة الّتغيير التنظيمي للعاملين على   ومنُه ُيمكن أن نتناول في هذا الفصل
 تبادل المعرفة التنظيمية في ظل استخدام رأس المال البشري، وقد قّسمنا هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين ُهما: 

o  ّالّتنظيمية  غيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة المبحث األّول: مدخل مفاهيمي ألثر ُمقاومة الت
 في ظل استخدام رأس المال البشري.

o  .المبحث الّثاني: الّدراسات الّسابقة 
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س المال أور  ،تبادل المعرفة التنظيمية  ،لمقاومة التغيير التنظيمي  اإلطار الّنظري   المبحث األّول:
 البشري 

بشكلها الفردي أو الجماعي لما يوجُهه الفرد عاملين عنيفة التغيير الّتنظيمي لل غالبا ما تكون ُمقاومة
مّما يؤّثر بعّدة جوانب على التبادل    (31، صفحة  2016)مهدي،    من ُصعوبة الّتطبيع مع مواقف دخيلة وجديدة عليه،
على الوضع البشري الوضع الحالي الذي يسوده الّتركيز  المعرفي للعاملين داخل الُمنظمة، خاصة في ظل

 باعتباره المرود األساسي في الُمنظمة.

  مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين هيةماالمطلب األّول: 

 الفرع األول: تعريف التغيير التنظيمي 
ى لها الّتحرُّك من الوضع ُيعّرف الّتغيير الّتنظيمي بأّنُه:" العملّية اّلتي تقوم بها المنّظمة حّتى يتسنّ 

 ( 49، صفحة 2010)مختار،  الحالي إلى وضع مستقبلي مرغوب فيه بهدف زيادة فعالية المنّظمة ".

 للعاملين م وأهمية مقاومة التغيير التنظيميو الفرع الّثاني: مفه 
 (Resisting regulatory change for employees)للعاملين  الّتغيير التنظيميمقاومة أّواًل: مفهوم 

 (2006)اإلبراهيم، إذ عّرفها مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين ومه ناك اختالف كبير حول تحديد مفه

ينتج عن تداخل جملة من العوامل المنطقية والّنفسية واالجتماعية لدى األفراد العاملين بسبب  ها سلوك نّ أ على 
 خلق حالة من التوازن لديهم لتقليل اآلثار المحتملة أو الحقيقية لعملية التغيير. دف إلى عملية التغيير، ويه

 (305هـ، صفحة 1436م ـ 2015)العليان ر.، 
د حصلت أو قها األفراد إزاء التغييرات الّتي بأّنها ردود الفعل السلبية اّلتي يمارس (Zander)وقد عّرفها 

، صفحة  2019)الباسط،    تجاه مصالحهم.ظمة ُكالًّ أو جزءا العتقادهم في تأثيرها الّسلبي عليهم أو ا المن  تحصل في 
33) 

العاملون اّتجاه عملية التغيير  وّجهات سلبية يقوم بها  فقد عّرفها على أنها ت  (Orge)،2005باإلضافة إلى  
 (31، صفحة 2016)مهدي،  عاطفية، سلوكية، أو إدراكية.هات ّتجا ناجمة عن ا 

وهناك من أشار على أّنها امتناع األفراد عن الّتغيير أو عدم االمتثال له بالّدرجة المناسبة والّركون إلى  
المقاومة قد تأخذ شكاًل آخر وذلك   ( أنّ 1995القائم، وفي هذا الّسياق يقول )األعرجي،  المحافظة على الوضع  

 (41هـ، صفحة  1428م ـ 2007)عبوي،  د بإجراءات مناقضة أو مناهضة لعمليات الّتغيير.بأن يقوم األفرا

فردي أو جماعي، واع أو غير واع، بحيُث يمّثل  على أّنها موقف  (Dolan&Gosslin,2003) وأشار
 (Rachid Chelali, 2018, p. 262) ل العادية.اعتمده الموّظفون عندما يتم ادخال التغيير في دورة العمموقف سلبي 

مّما سبق ُيمكن القول أّن ُمقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين هي عبارة عن رد فعل سلبي من قبل 
ث تغيير أو نشوء حدث لم يتم تقّبله من قبلهم مّما ينتج عنه سلوكيات داخل الُموّظفين داخل الُمنّظمة، إزاء حدو 
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بداء عالمات استياء نحوه وعدم تقّبله للمدراء ن بر الُمنّظمة ُتجاه هذا الّتغيير إّما بتجاُهله، أو التغّيب ع  امجه وا 
 أو ُمناقضته ِبشكل علني داخل الُمنّظمة.  

 ظيمي للعاملين ثانياًّ: أهمية مقاومة التغيير التن
يرى بعض الُكّتاب والباحثين أّنه ليست ُكل األشكال وُصّور ُمقاومة الّتغيير فردية أو جماعية سّيئة،  

اومة  بحيث تتمّثل إيجابية الُمق   (108، صفحة  2007)الّصيرفي،    ُمقاومة الّتغيير ُيمكن أن ُتحّقق الّنتائج اإليجابيةبل إّن  
  لُمقترح سلبّيا بمعنى أّن الفوائد الُمحّققة منُه أقل من الّتكاليف المدفوعة وعدم االمتثال لهُ عندما يكون الّتغيير ا

مّما تلجأ إلى تفّحص ُمقترحاتها للّتغيير بشكل   (41هـ، صفحة  1428م ـ 2007)عبوي،  يُصّب في مصلحة اإلدارة،
ة إلى أن المقاومة تزّود اإلدارة بالمعلومات حول اتجاهات عمق وبجدية متناهية للّتأكد من أّنها مناسبة، إضافمت

الموظفين نحو قضية معينة، كما تعتبر ُمتنفسا للموّظفين للّتعبير عن مشاعرهم، وُيمكن أن ُتشّجعهم على  
 (120، صفحة 2010)نبيل،  ل أفضلوالّتحّدث عن التعبير بصورة أكبر حتى يتفهموه بشك الّتفكير

مقاومة التغيير يمكن أن ُتساعد على اكتشاف بعض مجاالت ومواطن المشكالت وبذلك تقوم اإلدارة  
جراءات الوقائية قبل أن تتطّور وتتفاقم المشكلة، وفي ذات الوقت ُيمكن أن ُتشّجع اإلدارة على بذل اإلباتخاذ 

حاطتهم علمًا بالّتغا يير، واّلذي يؤّدي بالّنهاية إلى تقبُّل أفضل لمزيد من الجهد واالهتمام في إعالم الموّظفين وا 
 (108، صفحة 2007)الّصيرفي،  للّتغيير.

 الفرع الّثالث: أبعاد مقاومة الّتغيير التنظيمي للعاملين 
 :(98، صفحة 2008)مصطفى،  ومة التغيير على الّنحو الّتاليُمقا أبعاد  (Kirkman) صّنف

 (Technical)أّوال: البعد التقني 
هو عبارة عن ردود فعل أو أعراض تظهر على العاملين أثناء العمل اتجاه البرنامج الَمْنِوي احداُثُه  

االعراض والتي تظهر على  بّين "الحربي" بعضًا من هذه يُ المنّظمة و والُمناهضة لبعض أو كل الّتغّيرات في 
سباب سلوك العاملين للتعبير عن رفضهم لبرامج التغيير والّتطوير ومن أهّمها الّتغيب المستمر للعمل دونما أ

دات ودخول الفرد في صراعات مكشوفة ضّد زمالءه ورؤساءه حتى ضّد اآلالت ومع  ة أو ترك العمل نهائياً قلمع
)العليان ر.،  بأي تغيرات قد تحدث في المنظمة.هتمام اال  لّتكاسل وعدمالمنظمة التي يعمل بها واالستهتار وا

 (328،329هـ، صفحة 1436م ـ 2015
يُث أشار" برايت"  موقف سلبي ُيبديه العاملون إزاء توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المنظمة ح

المتطّورة تعني في جوهرها تقليص ُفرص العمل المتاحة للعاملين غير الماهرين إذ أّنه من  إلى أن المكننة 
دارة ماكنة في مصنع يستخدم أنظمة آلية بدائية إاّل أّنه من   الّسهل على العامل غير الماهر أن يقوم بتشغيل وا 

، صفحة 2011)عرفة،  متطور ويشتغل في المكائن في ظل نظام آليالّصعب كثيرًا على هذا العامل أن ُيدير 

، وُيعّبر عنها غالبا في شكل غياب رد الفعل وعدم االهتمام واعتبار توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  (127
 (20 ، صفحة2019)عمر،  حدث غير موجود.
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 (Structural) الهيكليالبعد ثانّيًا: 
صال الفّعال  إلى الّتأكيد على أن ضعف وغياب نظام االتّ  Zaltman and Doncan)) يذهب كل من

ساعد على  صال والتنسيق سيُ عف االتّ عّد من المعّوقات الهيكلية إلحداث عملية لتغيير، فُض داخل المنّظمة يُ 
 الفهم واإلدراك ومحدودية الّثقة بين المستويات العليا والّدنيا. تندة على سوء وجود أرضية لمقاومة الّتغيير مس

 (313هـ، صفحة 1436م ـ 2015)العليان ر.، 
توصف بعض الهياكل بالميكانيكية نسبة لتوّسع هرميتها وانحيازها للمركزّية في اتخاذ القرار وتنميط  

الهياكل ومراكز القوى فيها سببًا أساسّيًا لمقاومة الّتغيير نسبة للجمود الّتي اكتسبتها هذه  جعل هذه  الّسلوك مّما ي
 (236، صفحة 2010)مختار،  الهياكل على مّر الّزمن.

 ( Individuals)ثالثًا: ُبعد األفراد 
الكبيرة على عمليات الّتغيير تمّكن من تحديد سببين    بتهتجر من خالل  (  (Pierr Morinالباحث الفرنسي  

رئيسيين لمقاومة التغيير وباألحرى الّتخّوف حّتى في الّشروع في عملية الّتغيير، أولها: ذات طابع نفسي  
أو ستقرار ب الفرد لاله الّرئيسي حُ مقاومة التغيير مرتبطة بعامل المجهول في نتائج الّتغيير سببُ : "سيكولوجي "

مقاومة التغيير مرتبطة بثقل الّتاريخ وارث الماضي  : ثانيها: هي ذات طبيعة "ثقافية"اجة الملّحة لألمن، الح
قضية عقلية وتعبير  "  Morin"  والّتعلق بالعادات والّتقاليد والممارسات أي بشكل آخر ثقافة المنّظمة، يعتبرها

 (129، صفحة 2019)الباسط،  عن نوع من المحافظة.

  المطلب الّثاني: مفاهيم أساسية حول تبادل المعرفة التنظيمية
 الفرع األّول: مفهوم أهمية تبادل المعرفة الّتنظيمية 

وسيلة  ساهم في بقائها، باعتبارها  عتبر تبادل المعرفة داخل المنّظمة من أهم األسباب األساسية التي تُ تُ 
 .نّظمةدرات الموّظفين داخل المُ فاءة وقُ هادفة لصنع وتنمية ك

 (Sharing organizational knowledge) أّواًل: مفهوم تبادل المعرفة التنظيمية
د االتجاهات العلمية والّنظرية تعّددت مفاهيم تبادل المعرفة التنظيمية  بحيث ُيمكن القول بأّنها:  بتعدُّ

ُمصّرح بها، إلى األفراد اآلخرين  عرفة الّضمنية والمعرفة اللها يجري توصيل كل من المي من خالتالعملّية الّ 
 (297، صفحة 2006)العمري،  عن طريق االتصاالت.

وتحويل  أّنها عبارة عن الّنشاطات اّلتي تتضّمن توزيع    (Deridder&Vanden,2004)  في حين عّرفها كل من
وم األفراد بتبادل معرفتهم الّضمنية والّظاهرة  عات والمنّظمات واّلذي من خالله يقالمعرفة بين األفراد والجما

 ( 166، صفحة 2019)بابكر،  وخلق معارف جديدة.
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والُخبرات بين األفراد والجماعة أو بين  فعّرفها على أّنها عملية تبادل وتقاسم المعرفة  (Hart،2013)أّما 
المعرفة صعوبة إذ تتأّثر بالّثقافة التنظيمية الّسائدة والُمناخ  فراد مع بعضهم البعض وهي أكثر عمليات إدارةاأل

 ( 86، صفحة 2016)حسن،  التنظيمي والّدافع الّشخصي لنشر المعرفة.

  والحقائق  األفكار تبادل على ي طو تن المعرفة تبادل أن إلى رفقد أشا (Srivastava،2006)أّما 
 (Amrani Abir, 2018, p. 319) .والمؤسسة الموظفين أداء  زيادة في تساهم التي الزمالء بين والخبرات  واالقتراحات 

ارك  ة على أّنها عبارة عن عملية تقاسم وتشينظيم تبادل المعرفة التّ مّما سبق يمكن الوصول إلى أن 
ات التي اكتسبها العاملين األكّفاء وُمشاركتها داخل الُمنّظمة فيما بينهم أي ُمختلف المعارف والمهارات والُخبر 

 سية. نقلها وتبادلها مّما ينتج عنه خلق أو ُظهور معارف جديدة داخل الُمنّظمة للوصول إلى الّتناف

 ثانياًّ: أهمية تبادل المعرفة التنظيمية 
ُتحقق مصلحة شخصية لألفراد، ويحدث إذا كان الفرد يرى أن التبادل   في أغلب األحيانتبادل المعرفة   

المعرفي ُيساعده على أداء عمله بصورة فّعالة، وُيساعده على البقاء في وظيفته، وُيعّزز التنمية الّشخصية  
،  (357، صفحة 2019)داد،  ييجلب الحوافز المادية والمعنوية، أو مزيدًا من التقدير الّشخص والّتقدم الوظيفي، و 

وجلسات الحوار تعمل على إعداد الموظفين ليستجيبوا بشكل جّيد   ّرةّن االشتراك بالمناقشات الحُ أباإلضافة إلى 
  غيير. هذا الت  ة لتقليليّ للتغيرات التي تطرأ على المنظمة في البيئة المحيطة بها في المستقبل وتجعلهم أكثر قابل

 (120، صفحة 2010)طيطي، 
على    (Externalizatoinu)وتبرز أهمية تبادل المعرفة بالمنظمة من خالل جعل المعرفة ُمتاحة للجميع  

الواضحة   إلى أشكال من المعرفة(  Tacit Knowledge) أّنها عملية تحويل المعرفة )الّضمنية( غير الُمصّرح بها  
 Explicit)على أّنها تحويل المعرفة الواضحة )الُمصّرح( بها (Internalization)ا، في حين ُتعرف الُمصّرح به

Knowledge)   إلى المعرفة الّضمنية )غير الُمصّرح بها(، هذا مع العلم بأّن هاتين الفعاليتين تعمالن سوّيًا في
 (276، صفحة 2006)العمري،   علُّم.مساعدة األفراد على التّ 

 الفرع الّثاني: أبعاد تبادل المعرفة التنظيمية 
التي ُيمكن إيجازها حسب ما تّم ذكره من  و تبادل المعرفة التنظيمية اختلف الباحثون في تحديد أبعاد 

 (69، صفحة 2016)جاسم،  .وجيالبعد الّتكنولو  ،الُمنّظميالبعد ، وهي البعد الفردي (Sarkheyli&lin)قبل 
 (Individual)أّواًل: الُبعد الفردي 

نتاج وتقاسم المعرفة  حيُث ُيعتبر مهما في إدارة المعرفة عن طريق خلق ثقافة إيجابية داعمة للمعرفة وا 
ء شبكات فّعالة في العالقات بين  المشاركة بالمعرفة والخبرات الّشخصية وبناوتأسيس المجتمع على أساس 

  للمعرفة. ةتأسيس ثقافة مجتمعية وتنظيمية داعماألفراد و 
ّنما الّثقافة الفردية تلعب دورًا هاّمًا وفّعااًل في   فليست التقنية هي اّلتي تلعب الّدور الحاسم في المعرفة وا 

، لين في المؤسسة وهم الذين يوّلدون المعرفةمن المعرفة موجود في أذهان األفراد العام  ذلك، حيث أّن قسمًا كبيرا
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ؤّهلين بحد أدنى من المعرفة فراد المُ ألن خلق الّثقافة اإليجابية الّداعمة للمعرفة عن طريق توظيف او وقد يك
 (168، صفحة 2007)الملكاوي،  والخبرة والقدرة على توليد المعرفة وشحذ همهم بالحوافز.

كما أّن غياب الّرابطة الّشخصية الموثوقة والقوية بشكل كاٍف بما ُيساعد على اإلصغاء والحوار، ُيعيق  
من استعداد كل طرف من الّطرفين للوصول إلى اآلخر بطريقة ُمالئمة، وهذا بالّتأكيد ُيؤّدي إلى الحد من  

 (108، صفحة 2008)نجم،  .المعرفة وتقاسمهاإمكانية نقل 

 (The organizer) نّظميثانّيًا: الُبعد المُ 
 اّتخاذ مية اّلتي تتكّون من القيم والمعتقدات الُمجتمعية تؤّثر تأثيرًا بالغًا على عملية إّن الّثقافة الُمنظّ 

جود ُمناخ تنظيمي ُمناسب قائم  القرارات بشكل عام، لتوليد ثقافة مؤّسسية تجاه المعرفة "ثقافة المعرفة" البّد من وُ 
 (Co-Operative Culture) رفة "الّثقافة الّتشاركية "  شارك المععلى الّثقة وُيقّدر ُجهود أفراد المعرفة وُيشّجع على ت

وهذا يتطّلب تغيير العقلية التقليدية ونقلها من مفهوم اختزال المعرفة إلى مفهوم تقاسم المعرفة، كما يتطّلب أيضًا 
ام حوافز يدفع األفراد إلى تقاسم المعرفة، وقد يكون الحافز سلبي من خالل الّتخويف أو إيجابي من  وجود نظ

منّظمة على تنمية الّثقافة الّتشاركية من خالل إّتباع سياسة  إلى ذلك ضرورة تركيز الخالل الّدفع المالي ُيضاف  
 (86صفحة ، 2007)الملكاوي،  الّتسامح.

وثقافة الُمنظمة القائمة على أّن المعرفة قّوة ال ُمبّرر لتقاسمها بما يؤّدي إلى ُفقدان هذه القّوة، ومع أّنه 
دة لتقاسم المعرفة إاّل أّننا ُيمكن أن ُنشير إلى " خرطنة المعرفة " ُيمكن أن ُيمّثل ُأسلوبًا  ليس ُهنالك طريقة ُمحدّ 

ل تحديد مسارات للُوصول إلى المعرفة وتحديد أسماء الُمختّصين والعاملين الذين  ُمساعدًا في الّتقاسم من خال
ركات اليابانية تستخدم دعوات العشاء د الحاجة، كما أّن الشّ يمتلكون كل نوع من المعرفة من أجل طلبها عن

أخذ ينشأ قاعات للُمحادثة    وزيارة الّنادي الليلي كأدوات لثقافة تقاسم الُمنّظمة والبعض اآلخر من هذه الُمنّظمات 
(Chating Rooms).  ،(105، صفحة 2008)نجم 

 (Technological) جيو الُبعد التكنولثالثا: 
دور تكنولوجيا المعلومات، ِبُكّل أبعادها وُقدراتها من اأُلمور الُمهّمة والمفتاحية في تناقل المعرفة  إنّ 

يهدف إلى الُمشاركة  (Knowledge Chaing Programs)، بحيُث أكثر برامج الُمشاركة بالمعرفة الُمشارك فيها
، بأقل ما ُيمكن ومن الجهد والعناء، لذا فإّنه في المعرفة المتداخلة والمطورة في داخل ُوجود ونتاجات العاملين

رات الّتكنولوجيا المتوفرة والموجودة من الّضروري الّتوّجه نحو تكامل تكنولوجيا المعرفة ذات الّصلة مع خيا
 أصاًل.

ُيعتبر التناغم واالنسجام والتوافق بين التكنولوجيا الُمستخدمة وُقدرات الُمستخدمين أمر ُمهم بهدف  
ار األمثل إلمكانات الوسائل الّتكنولوجية الُمتاحة، فبرامج الُمشاركة بالمعرفة التي ُترّكز على التطوير  االستثم

لُمتزامن لُمجمل الّنظام من الّناحيتين الُمتعّلقتين بالوسائل الّتكنولوجية والّتطبيقات والممارسات البشرية والّتحسين ا
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، صفحة 2006)العمري،    الّنظام الذي ُيرّكز على جانب واحد فقط منهما.  كيد سيكون الّنظام األكثر نجاحًا من وبالّتأ
118) 

د أّن تقنية المعلومات تلعب دورًا محورّيًا في برامج إدارة المعرفة من خالل قدرتها على  لُمؤكّ ومن ا
إدارة المعرفة في جمع وتنظيم معرفة الجماعات من جعل هذه  تسريع عملية إنتاج ونقل المعرفة، وُتساعد أدوات  

 (175هـ، صفحة 1429م ـ 2009)الّظاهر،  المعرفة ُمتوّفرة على أساس الُمشاركة.

 العالقة بين تبادل المعرفة الّتنظيمية ومقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين :الفرع الّثالث
ُتعتبر ُمقاومة األفراد للتغيير من عوائق تبادل المعرفة التنظيمية فعملية تبادل المعرفة على مستوى  

)البيئات( الجديدة، ومن    التعامل مع المواقف واألحداث والمعلومات والّسياقات الفرد تشتمل على ُقدرة الفرد على  
الُمالحظات الجديدة، أو ُيمكن أن يكونوا غير قادرين  هنا يترّدد األفراد في قبول الّدروس والتبّصرات واألفكار و 

 (446فحة هـ، ص 1429م ـ 2008)العليان ر.،  على ُقبولها.

المطلب الّثالث: مدخل لرأس المال البشري                                                            
 مفهوم وأهمية رأس المال البشري الفرع األّول: 

 ( Human capital)أّواًل: مفهوم رأس المال البشري 
 كّونات وفق الشكل التالي:نموذج لرأس المال الفكري ُمكّون من ثالث مُ  (Stewart)قّدم 

 (Stewart) ( ُمكّونات رأس المال الفكري وفق نموذج01الّشكل رقم: )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (37م، صفحة 2016هـ ـ 1437)يونس،  المصدر:

 كري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس الم

 رضا الزبون 
 والء الّزبون 

 بالزبون  االحتفاظ
 تمكين الزبون 
 ُمشاركة الزبون 

 االختراعبراءات 
 والّتأليف الّنشر حقوق 

 العالمات التجارية
 مقاييس الرقابة على الجودة
 قواعد وأنظمة المعلومات

 معرفة العاملين
 خبرات العاملين
 مهارات العاملين

 واإلبداع للعاملين االبتكار

 الزبوني رأس المال  رأس المال الهيكلي  رأس المال البشري 
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ردوا الكثير من الّتعريفات، لتحيد أثرى الباحثون في الُعلوم اإلدارية هذا المفهوم بالبحث والّدراسة، وأو 
مجموع    من حيث الّنظر إلى رأس المال البشري فعّرفه " حاروش "على أّنهمفهومه، وقد اختلفت هذه الّتعريفات  

الخبرات والمعارف والّطاقات والحماس واإلبداع والّصفات اّلتي يمتلكها العاملون في الُمنّظمة ويستثمرونها في  
 (221، صفحة 2011)حاروش،  .العمل

والخبرات البشرية الُمتباينة في  رأس المال البشري بأّنه مجموعة من الُقدرات المهارات  (Evans) يُعّرف
م ـ 2009)النداوي،  ُمستويات أداءها في الُمنّظمة حالّيًا واّلتي سُتهّيئ للعّمال ُمستقباًل أو المعّطلة بسبب ظروف.

 (108هـ، صفحة  1430
لكفاءات، وغيرها من الّصفات الموجدة حيُث يرى "يريان" بأّن رأس المال البشري يتمّثل في: المعارف، ا

  (45، صفحة 2016)سعاد،  في الموارد البشرية والتي لها صلة بالنشاط االقتصادي
أّن المقصود برأس المال البشري جميع ُقدرات األفراد اّلتي ُتصّنف من حيث  (Schultz،1981)ُمشيرًا 

فطرية أو ُمكتسبة، وُتعّد ذات قيمة وُيمكن زيادتها عن طريق االستثمار الُمناسب في رأس  تكوينها إلى صفات 
)معارج،  اد تعظيم الخيارات الُمتاحة لهم.المال البشري لألفراد أنفسهم، ومن خالل هذا االستثمار ُيمكن لألفر 

  (128، صفحة 2017

ُيمكن القول أّن رأس المال البشري هو عبارة عن مجموعة من الّصفات الُمتجّدرة في األفراد مّما سبق 
ي تجعل من هذا الفرد ُنقطة قوة يصُعب  العاملين داخل المنّظمة، الُمتمّثلة في المعارف والٌقدرات والمهارات اّلت

مادامت تمتلك وتستثمر في هذا المورد تقليدها أو خروجها خارج الُمنّظمة مّما يجعُلها في وضع تنافسي قائم 
 الالملموس.

 ثانّيًا: أهمية رأس المال البشري 
لبشرية واّلتي تعمل نّظمات، بوصفه ُيمّثل الّنخبة من الموارد اتنبثق أهمية رأس المال البشري في المُ 

ات على االستجابة للتغيرات نظميدة واالبتكارات واإلبداعات التي ُتساهم في تعزيز قدرة المُ على تقديم األفكار الجد 
ِبقوله أّن رأس المال البشري هو  ( Becker) التي تحدث في بيئتها الخارجية، وتأكيدًا على أهميته أشار إليه

ؤّدي إلى  والتي تُ  ّتعليم والّتدريب ِلزيادة معارف الُموّظفين وخبراتهم ومهارتهم،استثمار الُمنّظمات في مجال ال
 (8، صفحة  2015)أحمد،  الُمنّظمة وُمخرجاتها.تعظيم إنتاجية 

نّ  ما فيما  كما تجدر اإلشارة إلى أن األهمية الحقيقية لرأس المال البشري ال تكُمن في الُمدخالت منه وا 
أحد المؤّشرات الّثالثة  (OECD)يتحّقق من ُمخرجات ونتائج، فمثاًل إّن الّتعليم العالي اّلذي اعتبرته ُمنظمة 

ين لديهم تحصيل جامعي ُمتاحين لُكّل الّشركات وال  لالقتصاد القائم على المعرفة في كل بلد، يجعل األفراد الذ 
ّشركات اأُلخرى ومن ضمنها الّشركات الُمنافسة تستخدم عدد منهم  ميزة تنافسية في استخدام عدد منهم ألّن ال

ن أن ُتحّقق الّشركة بهم من مزايا على صعيد الّنتائج تتفّوق بها على الّشركات أيضًا. ولكن العبرة ماذا ُيمك 
 (297، صفحة 2008)نجم،  افسة وهذه هي القيمة الحقيقية ِلرأس المال البشري في الّشركة.الُمن
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 الفرع الّثاني: أبعاد رأس المال البشري 
( Chaudhry&Roomi)ل كل من توّص  بحيثُ رأس المال البشري أبعاد اختلف الباحثون في تحديد 

 (145، صفحة 2019)السوداني،  .)المعرفة، الُقدرة، والمهارة( في إلى أّن أهم ُمكّونات رأس المال البشري تتمّثل
 (Knowledgeأّواًل: ُبعد المعرفة )

تعم األشياء اّلتي ُتمّكن من  كيف  كيف، "هي الفهم الُمكتسب من خالل الخبرات والّدراسة فهي معرفة 
تي ات الّ معلوم" فقد تكون حقائق ُمتراكمة أو قواعد إجرائية أو توجيهات وتتأّلف المعرفة من ال نجاز الُمهمة؟إ

ويلها إلى فهم، وخبرة، وتعليم ُمتراكم، وهي توافق الموهبة واألفكار والقوانين والخبرة  ُنّظمت وُعولجت لتح
، بحيُث أّن عمل األفراد لفترة  (76، صفحة  2016)خليفة،  ُمشكلة  الّلتي تقود إلى المعرفة وتطبيقها لحل  واإلجراءات ا

ن ذلك من الوظيفة الحالية أو من الوظائف الّسابقة اّلتي تّم القيام  لمؤّسسة سوف يكتسُبهم معارف سواء كافي ا
، ذلك (247، صفحة 2015)خميلي،  الكبيرة للخبرة التقليل من التكلفة والوقت الُمخّصص للّتدريب بها ومن األهمية 
مهارات الُمتراكمة لدى فرد أو فريق عمل من خالل الُممارسة العملية  ُمتزايدًا من المعارف والأّنها تعكس رصيدًا  

   (267، صفحة 2014)السعيد،  العمل لفترة من الّزمن.لوظيفة أو أكثر في نفس مجال 

 (Capabilitiy)ِالُقدرة ثانّيًا: ُبعد 
إلضافة إلى المواهب باها في عقله بصيغة خرائط معرفية، زنُ تلُكها العامل، ويختهي الُقدرة اّلتي يم 
الُمنّظمة، وُتستخدم لتحقيق أهدافها وحل مشاكلها عبر ُمناخ العمل اإلبداعي الموجود الموجودة لدى العاملين في  

تميزة واّلتي لها تأثير على عمل  رات اّلتي يتمّتع بها رأس المال البشري يجب أن تكون من الُقدرات المفيها، والقدُ 
 .(96صفحة هـ،  1438م ـ 2017)عجان، .  الُمنظمة

بحيُث تؤّكد العديد من الّدراسات واالتجاهات البحثية الُمعاصرة بأّن الُقدرات البشرية ستكون سالحًا   
رين، إذ شهدت الّسنوات األخيرة تحّواًل في اهتمامات الباحثين  إستراتيجّيًا حِرجًا لُمنّظمات الُقرن الحادي والعش

ذا كانت الّدافعية هي أحد الُمتغّيرات الحاسمة  من الجوانب الّتشغيلية )الّصلبة( إلى   الجوانب اإلنسانية )المرنة(، وا 
الُمكتسبة خالل المسار    في تفسير األداء فإّن الُقدرة هي الُمتغير األهم في الُمعادلة وهي دالة للمعرفة والمهارات 

األفراد الذين تكون لديهم   ( على ضرورة أن يقوم الُمديرين بجذب 2004الوظيفي، ومن جانبه ُيؤّكد )العنزي،
المقدرة العالية في الّتعامل مع الحاالت الّطارئة والّظروف الُمتغيرة التي تستدعي االبتكار واإلبداع، وبالّتالي  

 (396، صفحة 2016)أحمد س.،  فكرية عالية الُمستوى.الحصول على ُمخرجات معرفية و 

 (Skills)ثالثًا: ُبعد المهارة 
قول، تبقى في حاجة ماّسة  إّن الُمنظمات العريقة بكبرها وتقّدمها وتطّورها األصيل على يد أكبر العُ 

ُيمكن أن ُيطلق عليهم بالمهارات فوق العادة،  ون مامتلكُ ودائمة إلى استقطاب دائم لألفراد الموهوبين الذين ي
، بحيُث  (146، صفحة  2019)السوداني،    لى مستوى األنشطة الّتصنيعية واإلداريةألهمية تكليفهم بمهّمات خاصة ع
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ة والتي ينبغي اكتسابها من خالل حاالت  تعتبر المهارات الجوهرية هي األساس لتحقيق الميزة الّتنافسية للمنّظم 
بنفسها، تأسيسًا على ذلك، ُتعّد مهارات العاملين موجودات حيوية  ى له الّتطوير الّداخلي الذي ُتحدُثه أو تسع

للُمنّظمة، شأُنها شأن الموجودات الملموسة مّما يعني أن العاملين ُذو المهارات الجوهرية هم المنبع الفكري  
 (213، صفحة 2008)علي،  فع من مقدرات الُمنّظمة.األصيل الذي ير 

 الفرع الّثالث: عالقة رأس المال البشري بمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة الّتنظيمية 

 نظيمي للعاملينأّواًل: عالقة رأس المال البشري بمقاومة الّتغيير التّ 
ُمقاومة الّتغيير،  ل مزاياه وقيمته العالمية، ُيمكن أن يحمل عيوبه في رغم كُ  مال البشري إّن رأس ال

رق ومشروعات معّينة ورغم أّنهم المسؤولون عن الُمبادرات والمشروعات الجديدة فاألفراد البارعون في أساليب وطُ 
ولوجيا وُمقاومة تغيير خّطها اإلنتاجي  قد ُيعارضون وُيقاومون ذلك، بنفس الطريقة ُتعارض اإلدارة األخذ بالّتكن

 (299،298، صفحة 2008)نجم،  .الزالت ذات قيمة دفترية عالية ولم ُتسترد بعد أو تكنولوجياتها الحالية التي 

 ثانياًّ: عالقة رأس المال البشري بتبادل المعرفة التنظيمية 
د الفريق، يظلُّ رغم أهمّيته العظيمة محدودة األثر في األداء الُكّلي  سواء من قبل الفر   إّن إنشاء المعرفة

في الُمنّظمة مالم يتحّول إلى ُجزء من كيُنونة الُمنّظمة ومعرفتها الُكلّية، وهذا ال يتّم إاّل من خالل قدرة الُمنّظمة  
هرية القائمة على المعرفة، زء من قدرتهم الجو العاملين لتكون جُ على نقل وتقاسم المعرفة الجديدة بين جميع 

ولعّل هذا ما يجعل إدارة المعرفة تهتم بالفجوة المعرفية بين من ُينشئ المعرفة الجديدة في المنظمة ومن يحتاجها   
الفكر  ذي ُيسيطر على مكنون ُسؤااًل مفاُده، ما الّ  (Stewart،1999)، وفي ذلك طرح (106، صفحة 2008)نجم، 

 Body of)الحقيقي للمورد البشري، وأجاب بالقول طبعًا أّنه َيكتمل بالجسد أو الُجزء المركزي للمعرفة 

Knowledge )  ،اّلذي ُيفترض ُوجوُده في المنّظمة، وتكون له قواعد صقل وضبط وتهذيب وتحديث باستمرار
رأس المال البشري، تفوُق بُقّوتها على ما يتحّقق  ضافة التي تتحّقق من القول أّن القيمة المُ  وبعبارة ُأخرى ُيمكن

 (204، صفحة 2008)علي،  (Tangible Assets) عن طريق الموجودات الملموسة
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 المبحث الّثاني: الدراسات الّسابقة
                                                         المطلب األّول: الّدراسات العربية          

 يتناول هذا المبحث مجموعة من الّدراسات الّسبقة العربية ذات العالقة بُمتغّيرات الّدراسة والمتمّثلة في: 

اعتماد بعض المداخل اإلدارية لمواجهة مقاومة  ( بعنوان " 2008محمد ُمصطفى القيصمي ) دراسة أّواًل:
 يير دراسة حالة" الّتغ

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الّضوء على ظاهرة ُمقاومة الّتغيير التي ُتعد إحدى الّظواهر الّسلبية التي  
لى اأُلسلوب ُتسهم في فشل أي ُجهد للّتحّول بالُمنّظمة نحو األفضل، وُمحاولة التقليل منها من خالل االعتماد ع

لبسة الجاهزة في الموصل سة ميدانيًا تم اتخاذ " الّشركة العامة لصناعة األاإلداري الُمناسب، ولتحقيق هدف الّدرا
وتوجيه جهود اإلدارة الختيار المدخل اإلداري الُمناسب، إذ اعتمدت الّدراسة على استمارة استبانة أُعّدت لهذا 

 ركة.الُوسطى) ُرؤساء األقسام ومسُؤولي الّشعب( في الشّ الغرض وُوّزعت على ُمدراء اإلدارة 
وبعد تحليل البيانات تبّين بأّن ُهناك عالقة ارتباط وأثر معنوية بين ُمقاومة الّتغيير والمداخل اإلدارية 

 الالزمة لُمواجهتها، 
لزام بها، فضاًل  وخلصت الّدراسة ببيان عدد من الُمقترحات أبرُزها ضرورة بناء ونشر ثقافة الّتغيير واإل

 (2008)مصطفى،  رات الّتغيير وبما يخُدم المصلحة.عن ُمشاركة العاملين في ُصنع قرا

بُعنوان األنماط القيادية ودورها في ُمواجهة ُمقاومة الّتغيير لدى    (2010)  ثانيًا: دراسة حيدر خضر سليمان
 العاملين "دراسة ميدانية في جامعة الموصل"

ة الموصل فضاًل القيادية لدى القيادات اإلدارية في جامع يهدف هذا البحث إلى الّتعّرف على األنماط 
(  100( عميد وُمعاون ورئيس قسم و) 100راسة من )عن دافع ُمقاومة الّتغيير لدى العاملين، وتكّونت عّينة الدّ 

وقـد  ،جميعهايـات جامعـة الموصـل لّ ت كُ وشـمل عشوائيةبصـورة  اختيرواموّظف وُموّظفة في جامعة الموصل 
 المعلومـات أداة لجمـع  االستبيانارسـة واسـتعمل هـذه الد  لمالءمة طبيعةالباحث المنهج الوصفي  تعملاسـ

 التأثير.ودرجـة  التحديد عامـل ومُ  البسيط باسـتخدام االنحـدار  إحصائيا ت البيانا وعولجت 
ومة  قادوافع مُ  يعوجم نحو العمل  هوجالمُ  القيادةبين نمط ر ثُّ وجود عالقة وتأ  التحليلت نتائج أظهر  

دوافـع مقاومـة  وجميع  العاملينالموجة نحو    القيادةبين نمط    وتأثيرتظهر أي عالقة    ملين للتغيير في حين لمالعا
غييـر تبعـا  دوافعهـم لمقاومـة الت مـوظفي جامعـة الموصـل فـي تباين التحليلللتغييـر كمـا أظهـرت نتـائج  العاملين

 .ـر نـوع الـدافعيُّ لتغ
مدى  بالّتغيير الُمخّطط وبحين جاءت توصيات البحث حول ضرورة ايمان إدارة جامعة الموصل  يف

أهميته في تعزيز نجاحها، باإلضافة إلى اشراك جميع العاملين الذين تشملهم عملية الّتغيير، إلزالة الُغموض  
 (2010)سليمان،  في الجوانب الفنية.
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مجموعة فنادق  ( أثر االستراتيجية على التشارك في المعرفة "دراسة حالة  2013ة أقطي جوهرة )راس: دثالثاً 
 جزائرية" 

هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار األثر المباشر لُممارسات القيادة االستراتيجية على سلوك الّتشارك 
ستراتيجيتها، واألثر الغير ُمباشر لها، بحيُث استهدفت  الدراسة الحالية عينة عشوائية بسيطة من   في المعرفة وا 

( ُموّظف، حيُث تّم جمع البيانات األّولية من العينة الُمستهدفة 341حجمها )موظفي مجموعة فنادق جزائرية بلغ  
عتماد على الُمقابالت لدعم  ، كما تّم اال 2013 إلى أوت  2012بين سبتمبر  ستبيان في الفترة ماستخدام االاب

 تفسير الّنتائج. 
، توّصلت الدراسة ( AMOSو SPSS)للبرنامج اإلحصائي  19ستخدام النسخة ابعد تحليل البيانات ب

ستراتيجية التشارك في المعرفة، بينما  ا  لُممارسات القيادة االستراتيجية أثر غير ُمباشر في كل من ُسلوك و اإلى 
ستراتيجيتها،  وك الّتشارك في المعرفستراتيجية في كل من سلأثر غير ُمباشر لُممارسات القيادة اإل ال يوجد  ة وا 

  عملية وتوصيات للفنادق الجزائرية تتمحور حول نموذج الّدراسة الحالية.  كما قّدمت الدراسة مجموعة تطبيقات 
 (2013)جوهرة، 

الُمنّظمي "بحث تحليلي   ( أبعاد التشارك المعرفي في تحقيق اإلبداع2017أحمد كريم جاسم ) : دراسةراِبعاً 
 في جامعة ذي قار" 

الّتشارك المعرفي بأبعاده )الُبعد الفردي، المنّظمي، الّتكنولوجي( كُمتغّير ُمستقل،  تناولت هذه الّدراسة 
 حتواء اإلبداع المنظمي بأبعاده )تبّني اإلبداع، والُقدرات اإلبداعية( كُمتغّير تابع. او 

رك رتباط والّتأثير بين أبعاد الّتشاختبار عالقة االاهداف، وكذلك  كما سعت إلى تحقيق مجموعة من األ
المعرفي واإلبداع الُمنّظمي في الجامعة المبُحوثة، ومعرفة مدى ما ُتوّفره عينة من بيئة معرفية تدعم الّتشارك 

( شخصًا  60ف من)حتواء العاملين، وُطّبقت الّدراسة على عّينة تتألّ االمعرفي ومدى ُمساهمتها في تحقيق وتعزيز  
ستبانة كأداة لجمع البيانات، ساء األقسام واسُتخدمت استمارة االؤ لكّليات ورُ من رئيس جامعة وُمساعديه وُعمداء ا

  واالنحراف والتي تم تحليلها بواسطة مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية والّتحليلية، مثل الوسط الحسابي  
 Spss)ائي د باستخدام الّتطبيق اإلحص، وُمعامل االنحدار البسيط والُمتعدّ المعياري وُمعامل االرتباط سبيرمان

Ver-10) وبرنامج(EXCEL)  وتكُمن أهمّية الّدراسة في أّنها خرجت بخلفية فكرية لطبيعة ُمتغّيراتها، ُمستندة ،
القيادات اإلدارية  ائج وجود تشارك معرفي عند توكانت من أبرز النّ ، على الواقع الّتطبيقي على موقع الّدراسة

 (2016)جاسم،  معة المبُحوثة.في الجا
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( أثر رأس المال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات 2018)  خامسًا: دراسة زيان آمنة 
 اإللكترونية: دور نشر المعرفة كوسيط 

اإلنتاجي بالمؤسسة    ن رأس المال البشري، نشر المعرفة واألداءسعت الّدراسة لتحديد العالقة الموجودة بي
طارات مسّيرة بالمؤسسة، بحيُث   151الوطنية للّصناعات اإللكترونية، تّم توزيع  استمارة استبيان على إطارات وا 

 رضيات.لتحليل المعطيات واختبار الف (Smart Pls)تم استعمال برنامج 
اء اإلنتاجي بينه وبين نشر المعرفة، قوّية بين رأس المال البشري واألد توّصلت الّنتائج إلى ُوجود عالقة  

أّكدت كذلك الّنتائج ُوجود عالقة إيجابية بين نشر المعرفة واألداء اإلنتاجي للمؤّسسة، وفي األخير تّم الّتوصل  
ي بالمؤّسسة الوطنية  بي بين رأس المال البشري واألداء اإلنتاجإلى أن نشر المعرفة ُيعتبر وسيط ذو تأثير إيجا 

 .(2018)آمنة،  ية.للّصناعات اإللكترون 

( تأثير رأس المال البشري في صياغة  2019: دراسة علي موات السوداني/ رياض يوسف سلمان )سادساً 
 السيناريو االستراتيجي 
تغير مستقل في تخطيط السيناريو  الحالي إلى اختبار عالقة وتأثير رأس المال البشري كمُ يهدف البحث  
عتمد، وتناول المفاهيم الخاصة برأس المال البشري واألهمية المزدوجة بين األخير  االستراتيجي كمتغير مُ 

رؤى وأفكار رأس المال البشري، عتمدا على ستندا إلى مكوناته ومتطلباته ومُ وصياغة السيناريو االستراتيجي، مُ 
وصيات لتسهم في المحافظة وتطوير رأس المال البشري من خالل األخذ ة من التّ حاولة الخروج بجمل ومن ثم مُ 

استبانة لجمع   54بأبعاده ) المعرفة، المهارات والقدرات(، بحيث تم االعتماد في هذا البحث على توزيع 
إلحصائي  شخصية والمشاهدات الميدانية، وتم االعتماد على البرنامج ا المعلومات باإلضافة إلى المقابالت ال

(SPSS) . 
تفاوتة في تخطيط السيناريو  ومن أبرز استنتاجات البحث أن أبعاد رأس المال البشري تؤثر بنسب مُ  

عتماد  االستراتيجي، كما تعد صياغة السيناريو االستراتيجي السبيل األمثل لبناء مستقبل المنظمات من خالل اال 
 (2019)السوداني،  نظمة. بالمُ قدرات المورد البشري حث واالدراك وخبرات و بعلى بناء جيل معرفي يهتم بال

 المطلب الّثاني: الدراسات األجنبية
 الّدراسة يتناول هذا المبحث مجموعة من الّدراسات الّسابقة األجنبية ذات العالقة بمتغيرات 

 بعنوان:Abdul Wahed A.hashid, Saeed Baahaj, Khaled Aljaaidi (2018 ): دراسة أّوالً 

Knowledge Sharing Among Students At Princ Sttam Bin Abdulaziz 

تتناول هذه الّدراسة اختبار تأثير العوامل الّشخصية والتقنية على سلوك تبادل العرفة بين طاّلب كلية  
م،  2017/2018للعام الجامعي    إدارة األعمال في جامعة األمير سّطام بن عبد العزيز بالمملكة العربية الّسعودية 

من ُمجتمع الّدراسة، ُثّم تحديد عينة الدراسة   حيُث استخدمت هذه الّدراسة أسلوب االستقصاء في جمع البيانات 
 طالب من ُكلية إدارة األعمال باستخدام طريقة العينة العشوائية.  200والتي اشتملت على  
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ذات داللة إحصائية بين رغبة الّطالب في تبادل  أظهرت نتائج هذه الّدراسة أّن هناك عالقة طردية
والُمنافسة وبين سلوك المعرفة، كما أظهرت النتائج أيضًا ُوجود عالقة طردية ذات المعرفة، ودعم أستاذ الماّدة 

، Abdul Wahed A.hashid)  داللة احصائية هامشية بين ُقدرة الّطالب على تبادل المعرفة وبين ُسلوك تبادل المعرفة.

2018 ) 

 بعنوان:  Mohamed Simerabet (2019)ثانّيًا: دراسة 
Innovtion pédagogique et résistances au changment 

يهدف البحث إلى دراسة ُمشكلة الّتقييم الّتكويني على ُمستوى الُكلّية، باالستناد على الّتحقيق الذي 
كيفية التقييم على   لُّغة الفرنسية من ُكّليات الّتدريس في والية تيارت حول تمثيلهم حولُأجري مع ُمدّرسي ال

الطُّاّلب، باإلضافة إلى فهم أسباب إحجام الُمعّلمين عن تنفيذ نظام الّتقييم الجديد وتم استخدام الُمقابالت  
 واالستبيان كوسيلة لجمع المعلومات وتحليلها.

لّتدريب والُقيود غيير لها أسباب أهمُّها ُنقص المعلومات وا ُمقاومة الُمعّلمين للتّ فيما بّينت نتائج البحث أنّ 
االجتماعية، إضافة إلى ُنقص الموارد، فيما كان ُعنُصر الّتدريب الحاجة الُملّحة من طرف الُمعّلمين أثناء 

وسيلة الفّعالة التي ُيعتمد عليها  الُمقابالت، فيما جاءت توصيات البحث في تلبية رغبات الُمعّلمين باعتبارهم ال
 إضافة لتقديم الّدعم الكافي لُهم وُمحاولة إقناعهم بشرعّية أي نهج جديد.  إلنجاح أي مشروع تعليمي أو تربوي،

(Simerabet, 2019) 
 بعنوان: Bouguesri Sarra, Benabou Djillali (2019 )ثالثًا: دراسة 

The Effectiveness of Human Capital Business Performance: aField Resarch in Algerian 

Companies 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة تأثير رأس المال البشري على أداء األعمال في المؤّسسات 
تخدام ُمختلف  موّظف باالعتماد على قائمة االستبيان، كما تّم اس 307الجزائرية، تّم تجميع البيانات من 

وتحليل االنحدار إضافة الى استخدام    ANOVA، اختبار  T باراألساليب اإلحصائية من الّتحليل الوصفي، اخت
 .Cronbach's Alphواختبار  Klomongrov-Sminov(K-S)اختبار 

توّصلت الدراسة عن ُوجود تأثير ضعيف لرأس المال البشري على أداء المؤّسسات، بالّتالي يتوّجب  
أثناء اإلعداد لإلستراتيجية والبّد من رفع الوعي لديهم  الُمدراء األخذ بعين االعتبار برأس المال البشري  على

 (Bouguesri Sarra, 2019) بأهميته في الّرفع من ُمستوى أداء الُمؤّسسات.

 لمطلب الّثالث: التعليق على الّدراسات الّسابقةا
 بُمتغّيرات الّدراسة توّصلنا إلى: نا مجموعة من الّدراسات الُمتعّلقة لو بعد ما تنا
o   ُهناك اّتفاق واضح بين الّدراسة الحالية والّدراسات الّسابقة العربية، بينما كان ُهناك اّتفاق نسبي

 ن. بالنسبة للّدراسات األجنبية فيما يخص الجانب الّنظري لموضوع ُمقاومة الّتغيير التنظيمي للعاملي
o حالية والّدراسات الّسابقة العربية، بينما كان ُهناك اّتفاق نسبي  ُهناك اّتفاق واضح بين الّدراسة ال

 بالنسبة للّدراسات األجنبية فيما يخص الجانب الّنظري لموضوع تبادل المعرفة التنظيمية. 



 مراجعة األدبيات                                                           ل:األوّ ل ــــــصـــــالف
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o  كان ُهناك اّتفاق نسبي  ُهناك اّتفاق واضح بين الّدراسة الحالية والّدراسات الّسابقة العربية، بينما
 سات األجنبية فيما يخص الجانب الّنظري لموضوع رأس المال البشري. بالنسبة للّدرا

o .ُهناك اّتفاق واضح بين الّدراسة الحالية والّدراسات الّسابقة في اختيار األبعاد 

 أّما فيما يُخص مجال االستفادة من الّدراسات الّسابقة فتوّصلنا إلى: 

o   الّدراسة من خالل الّتعّرف على بعض المصادر الّنظرية  تغّيرات طار مفاهيمي لمُ إعطاء خلفية وا
 والّتطبيقية مّما سّهل لنا الّطريق في بناء منهجّية الّدراسة. 
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 خالصة الفصل:
نستنتج مدى األثر المحوري الذي ُتحدثه مقاومة التغيير  في هذا الفصل من خالل ما تّم الّتطّرق 

ا بين العاملين خاصة في ظل الّتطور الحالي املين داخل الُمنّظمات الناشئة على المعرفة، من حيث تبادلهللع
تم بشكل أساسي على المورد البشري باعتباره المصدر األساسي للمعرفة من خالل توليدها  هللمنّظمات التي ت

 .ها بين ُمختلف مستويات المنّظمةوتوزيع
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: الثاني الفصل
 امليدانية الدراسة
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 تمهيد:
قاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة ل إلى اإلطار النظري لمُ وّ األبعد الّتطرق في الفصل 

  االستشفائية هذا الفصل عرض دراسة تطبيقية بالمؤّسسة ف ُنحاول في و الّتنظيمية ورأس المال البشري، س
وُمحاولة معرفة مدى تأثير ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين على تبادل   ـ تيميمون  ـالمجاهد الهاشمي أمحّمد 

 .االستشفائيةفي ظل استخدام رأس المال البشري بهذه المؤّسسة  التنظيميةالمعرفة 
  لها تمع الدراسة وعينتها وعرض األساليب اإلحصائية الُمستخدمة وتحليويختص هذا الفصل بتحديد ُمج

 د تّم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين راسة الميدانية، وقوُمناقشة نتائج الدّ 
o  المبحث األّول: يتم الّتطرق فيه إلى الّطرق واألدوات الُمستخدمة 
o  الّدراسة المبحث الثاني: يتم فيه الّتطرق إلى تحليل وُمناقشة نتائج 
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 في الّدراسة الميدانية ُمّتبعوذج الوالّنمات دو واأل ةقيالّطر  األّول:المبحث 
 رق واألدوات الُمستخدمة في جمع البيانات يتضّمن في هذا المبحث تحديد الطُّ 

 المطلب األّول: الطُّرق الُمّتبعة في الّدراسة
 عليها في جمع البيانات.  ناى ُمجتمع عّينة الّدراسة وكذا األداة التي اعتمد ل سنتعّرف عفي هذا المطلب 

 ُمجتمع عّينة الّدراسة ّول:الفرع األ
للعاملين على تباُدل المعرفة الّتنظيمية في ظل    تهدف الّدراسة إلى معرفة أثر ُمقاومة التغيير التنظيمي

، ومن أجل تطبيق هذه الّدراسة تم تحديد ُمجتمع وعّينة الّدراسة الُمتمّثل في الُمؤّسسة استخدام رأس المال البشري 
  1983أفريل  21والتي ُتعتبر كمرفق عمومي افتُتحت في  هاشمي أمحّمد ــ تيميمون ــاالستشفائية الُمجاهد ال

نت على يد رئيس الجمهورية األمين العام للحزب " الشاذلي بن جديد " وتّم تحويل تنظيمها إلى المؤّسسة  شِّ ودُ 
وكانت ُتسّمى سابقًا     2007ماي    19الُمؤّرخ في    140- 07العمومية االستشفائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

(  488لهاشمي أمحمد "، بحيُث تُضم ما ُيقارب )القطاع الصحي وُسميت على اسم الّشهيد المعروف " بالّشهيد ا
ُموّظف موّزعين على أربع مديريات فرعية ُمتمّثلة في )المديرية الفرعية للموارد البشرية، المديرية الفرعية للمالية  

 ( 2020)سالم،  ية للمصالح الّصحية، المديرية الفرعية للتجهيزات الّطبية(.والوسائل، المديرية الفرع 
وبهذا ُيعتبر العاملين بالمؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ كل من )أطباء، 

 ة.ممّرضين، ممّرضين تقنيين، واداريين( هؤالء يمّثلون ُمجتمع الّدراس

 وحدة الُمعاينة الفرع الّثاني:
تتضّمن وحدة الّدراسة بالمؤّسسة االستشفائية تيميمون كل من )أطباء، ممّرضين، ممّرضين تقنيين،  

داريين( وتّم توزيع االستبانة على هذه العّينة ُبغية الحصول على بيانات ومعلومات من أجل تحقيق  أهداف  وا 
 هذه الّدراسة.

 اسةالّدر  عّينة الفرع الّثالث:
استبانة على ُمفردات الّدراسة فكان  ( 108)  عينة صدفية حيُث تم توزيعى عل  بحيُث وّزعنا االستبانات 

وبالّتالي  أيضُا لعدم استكمال اجابتها ومنها الّتالفة، ( منها، 15) تبعاد س استبانة وتّم ا( 97) الُمسترجع منها
 ُيمّثل لنا حجم عّينة الّدراسة.  ماوهذا ( 82) أصبح عدد االستبيانات القابلة للّتحليل

 (: عينة الدراسة01الجدول رقم: )

غير   الُمسترجعة الموّزعة االستبيانات 
 الُمسترجعة

غير صالحة  
 للّتحليل

 العدد النهائي

 82 15 11 97 108 العدد
 %75.92 %13.88 %10.18 %89.81 %100 النسبة المئوية 

 (179، صفحة 2017)حاتم،  لى مرجعمن إعداد الطالبين باإلعتماد ع المصدر: 
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 ُمتغّيرات الّدراسة )نُموذج الّدراسة(: الفرع الّرابع
  ن ذج ُيلّخص العالقة االفتراضية بي و على إشكالية الّدراسة ُمحاولة لتحقيق أهدافها تّم وضع نم بناءاً 

في حين  (  Y)ل وتّم ترميُزه بـ  ة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين كُمتغّير ُمستقُمتغّيرات الّدراسة، بحيُث تّم اختيار ُمقاوم
أّما رأس المال البشري فقد أُعتُبر على شكل ُمتغّير    (Z)تّم اعتبار تبادل المعرفة الّتنظيمية كُمتغّير تابع وُرّمز بـ  

 ذه الّدراسة.والجدول التالي ُيوّضح لنا وصف ُمتغّيرات ه( M)وسيط وتّم الّرمز لُه بـ 
 (: وصف ُمتغّيرات الّدراسة 02) الجدول رقم

 الّترميز  الُمتغّيرات المحاور
 Y ُمستقل  ُمقاومة الّتغيير التنظيمي للعاملين 

 Z تابع  تبادل المعرفة التنظيمية 
 M وسيط  رأس المال البشري 

 (144، صفحة 2018)آمنة،  الطالبين باإلعتماد على مرجعمن إعداد المصدر: 
 ولإليضاح أكثر تم وضع نُموذج للّدراسة على الّشكل اآلتي: 

 (: نموذج الّدراسة02الّشكل رقم )

 
 (271، صفحة 2016)المشهداني،  من اعداد الطالبين باإلعتماد على مرجعالمصدر: 

 
 
 

ُمقاومة 
التغيير

التنظيمي

تبادل 
المعرفة 
ةالتنظيمي

رأس المال 
البشري
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 الُمستخدمة في الّدراسةالمطلب الّثاني: األدوات 
 ُمحاولة لسعينا للوُصول ألهداف الّدراسة تّم استخدام مجموعة من األدوات التي سيتم توضيُحها فيما يلي: 

 الفرع األّول: أداة الّدراسة
( كأداة أساسية لجمع البيانات، بحيُث استعملناها كوسيلة لمعرفة  01)الُملحق رقم  تّم استخدام االستبانة  

مدى تأثيرها على   ُوجود مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين بالمؤّسسة االستشفائية ــ تيميمون ــ وماقياس مدى 
ل البشري كركيزة مهّمة من  تبادل معارفهم التنظيمية في ظل اعتبار هذه الُمنّظمة المورد البشري أو رأس الما

الخماسي" )غير موافق تماما، غير موافق، األساسية، في حين أعددنا االستبيان وفق مقياس " ليكرت مواردها 
 موافق تمامًا(، باإلضافة لتقسيمه إلى ُجزئين رئيسيين: ُمحايد، موافق،

 الُجزء األّولأّواًل: 
 الُمتمّثلة في )النوع، الُعمر، الُمؤّهل العلمي، الخبرة المهنية، الُمستوى الوظيفي(. يتضّمن المعلومات الّشخصية 

 الجزء الّثانيثانيًا: 
 يحتوي على محاور الّدراسة وبدوره ينقسم إلى ثالث محاور: 

تمّثل في أبعاده يتضّمن الُمتغّير الُمستقل والُمتمّثل في " ُمقاومة الّتغيير التنظيمي للعاملين" المُ  المحور األّول:
 الّثالثة )الُبعد التقني، البعد الهيكلي، ُبعد األفراد(.

تبادل المعرفة التنظيمية" الُمتضّمن لثالث أبعاد )الُبعد الفردي،  ُمتغّير الّتابع " والُممتّثل في ال المحور الّثاني:
 الُبعد الُمنّظمي، الُبعد الّتكنولوجي(.

الوسيط الُمتمّثل في " رأس المال البشري" واّلذي بدوره أيضًا يحتوي على   ويتضّمن الُمتغّير المحور الّثالث:
 لُقدرة، بعد المهارة(.ثالثة أبعاد )ُبعد المعرفة، ُبعد ا

 الفرع الّثاني: مقياس األداة
ق  كما أوضحنا سابقًا تم اختيار مقياس " ليكرت الُخماسي" لإلجابة على محاور الّدراسة باستثناء المحور الُمتعلّ 

 بالبيانات الّشخصية كما يلي:
 (: درجات مقياس " ليكرت الُخماسي" 03الجدول رقم )

 ُموافق بشّدة  ُموافق  ُمحايد غير ُموافق  غير ُموافق بشدة 

1 2 3 4 5 
 (159، صفحة 2016)عتيقة،  من إعداد الطالبين باإلعتماد على مرجع المصدر:

ُمستويات الُمتمّثلة في )غير ُموافق بشّدة، غير ُموافق، ُمحايد، ُموافق،  5ولتحديد درجة الُموافقة، تّم تحديد 
 بشّدة( وذلك بناءًا على الُمعادلة الّتالية:   ُموافق

 
 

 الحد األدنى( / عدد الُمستويات  –)الحد األعلى  طول الفترة =
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 5( /1-5) =بحيُث أّن: طول القترة  
   1.33= طول الفترة           

 وبناء على ذلك ُقمنا بتحديد الُمستويات الُمتمّثلة في الجدول اآلتي: 
 (: ُمستويات الُموافقة لمقياس ليكارت 04الجدول رقم )

 الّدرجة الُمستوى 
 ق بشّدة موافغير  ] 1.8–  1]
 غير ُموافق  ]2.6 -1.8]
 موافق نوعًا ما  ]3.4 –2.6]
 موافق ]3.4-4.2]
 موافق بشّدة [ 4.2-5]

 (160، صفحة 2016)عتيقة،  من إعداد الطالبين باإلعتماد على مرجع المصدر:
 أداة الّدراسةالفرع الّثالث: صدق وثبات 

 ةأداة الّدراسأّواًل: صدق 
مجموعة من األساتذة الُمتواجدين بُكلّية  ُمحاولة للّتأّكد من صّحة وسالمة وصدق األداة تّم عرُضها على  

(  05حيث بلغ عدُدهم خمس )الُعلوم االقتصادية التجارية وُعلوم الّتسيير ــ جامعة أدرار ــ بهدف تحكيمها، ب
 ( تحكيمها من حيُث: 02لحق رقم وذلك للتأُكد من ِصدقها الّظاهري )المُ أساتذة 
o ة لالستبيان. وي مدى سالمة الّصياغة اللُّغ 
o سل الفقرات وانتماءها وُمناسبتها مع موضوع الّدراسة.                                            تسل 

لى  وّزعة عفقرة مُ (  29)وبناءًا على استشاراتهم وتوجيهاتهم تم صياغة االستبيان ِبُصورة نهائية، تتضّمن  
 محاور الّدراسة. 

 ثانيًا: ثبات أداة االستبيان
ُيقصد بها مدى الُحصول على نفس الّنتائج أو نتائج ُمتقاربة لو ُكّررت الّدراسة في ُظروف ُمتشابهة  

 Cronbach's Coefficent)ِباستخدام األداة نفسها، وإلجراء اختبار مصداقية االستبيان تّم استخدام معامل الّثبات  

Alpha)( فأكثر واّلذي يأُخذ القيمة ما بين ]0.60، اّلذي ُيحّدد ُمستوى ُقبول أداة القياس بُمستوى )1 – 0 ]
 بحيُث كانت نتائج الُمعامل كما يلي: 

 Cronbach's Coefficent Alpha (: معامل ثبات االستبيان05الجدول رقم )

 ُمعامل الّثبات  عدد العبارات المحاور
 0.758 11 تنظيمي للعاملين ُمقاومة التغيير ال
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 0.733 9 التنظيمية تبادل المعرفة 
 0.755 9 رأس المال البشري 
 0.819 29 االستبيان كُكل 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:
ألفا " حيُث   ستخدام قيمة الّثبات الّداخلي "اُيشير الجدول أعاله إلى ُمعامل قيمة الّثبات لمحاور األداة ب

ستبانة جّيدة حيُث بلغت قيمة ُمعامل الّثبات في المحور الّثبات لكل محور من محاور االت اّتضح أّن ُمعامال
وهي أيضًا جّيدة  (  0.755) أّما محور المتغير الّتابع " تبادل المعرفة التنظيمية " فبلغت قيمته    (،0.758)األّول  

 قيمة   كذلك جيدة، في حين بلغت وهي  (  0.755)رأس المال البشري "    فيما كانت قيمة محور المتغير الوسيط "
يُدّل   وهو ما (،0.6)وهي أيضًا جّيدة على العموم لكونها تفوق قيمة ( 0.819)ستبانة كُكل معامل الّثبات لال

ُظروف  أي أّنها تعطي نفس الّنتائج إذا تّم استخدامها أو إعادتها مّرة ُأخرى تحت  ،على أن االستبانة ثابتة
 ُمماثلة. 

 اق الّداخلي:ثالثًا: صدق االتس
ستبيان والُبعد الذي ينتمي إليه،  بين كل فقرة من فقرات اال (Pearson)رتباط معامل اال ُقمنا باستخدام

( فأقل، حيُث يرى اإلحصائيين أّنُه إذا 0.01رتباط عند ُمستوى داللة )والجداول الموالية ُتبّين لنا ُمعامالت اال
بينما يرى آخرون أن تحقق الداللة ال يكفي بل يجب  باط داللة إحصائية فالفقرة ُتحّقق الّصدق الذاتي،  تر كان لال

( وأي شرط تحقق بالنسبة لفقرات االستبيان في هذه الدراسة فسيتم قُبوله  %50أن يُفوق معامل االرتباط نسبة )
 ضيُحه في الجداول الّتالية:و ُيمكن ت وُهو ما

 :لعبارات المتغير الُمستقل " ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين " يتــ الّصدق الذا1
 :(Pearson)الّصدق الذاتي لُمؤّشرات الُبعد التقني باستخدام ُمعامل االرتباط ( 06) :الجدول رقم

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

01  **0.741 *0.000 
02  **0.799 *0.000 
03  **0.740 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             

 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط  الهيكلي( الّصدق الذاتي لُمؤّشرات الُبعد 07الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonمل ُمعا رقم الفقرة

04  **0.878 *0.000 
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05  **0.880 *0.000 
06  **0.442 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج المصدر:                          0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             

 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط   ُبعد األفرادلُمؤّشرات الذاتي   ( الّصدق08الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

07  **0686 *0.000 
08  **0.400 *0.000 
09  **0.403 *0.000 
10  **0.646 *0.000 
11  **0.610 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             

 "  تبادل المعرفة التنظيمية"  الّتابعـ الّصدق الذاتي لعبارات المتغير 2
 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط  الُبعد الفردي( الّصدق الذاتي لُمؤّشرات 09الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

12  **0.711 *0.000 
13  **0.655 *0.000 
14  **0.778 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             
 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط   الُبعد الُمنّظمي( الّصدق الذاتي لُمؤّشرات 10قم: )الجدول ر 

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

15  **0.655 *0.000 
16  **0.808 *0.000 
17  **0.755 *0.000 

 Spss.V25لبين وفقًا لُمخرجات برنامج اد الطامن إعد المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             
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 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط  الُبعد الّتكنولوجي( الّصدق الذاتي لُمؤّشرات 11الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

18  **0.649 *0.000 
19  **0.820 *0.000 
20  **0.775 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             

 :" رأس المال البشري " الوسيطـ الّصدق الذاتي لعبارات المتغير ـ 3
 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط  ُبعد المعرفة ت اتي لُمؤّشرا( الّصدق الذ12الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

21  **0.805 *0.000 
22  **0.739 *0.000 
23  **0.771 *0.000 

 Spss.V25جات برنامج من إعداد الطالبين وفقًا لُمخر  المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             

 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط  ُبعد الُقدرة( الّصدق الذاتي لُمؤّشرات 13الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

24  **0.806 *0.000 
25  **0.773 *0.000 
26  **0.730 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:                            0.01*مستوى الذاللة             
 0.05**ُمستوى المعنوية             
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 :(Pearson)باستخدام ُمعامل االرتباط  ُبعد المهارة ( الّصدق الذاتي لُمؤّشرات 14الجدول رقم: )

 ُمستوى الّداللة  Pearsonُمعامل  رقم الفقرة

27  **0.719 *0.000 
28  **0.660 *0.000 
29  **0.814 *0.000 

 Spss.V25من إعداد الطالبين وفقًا لُمخرجات برنامج  المصدر:                         0.01*مستوى الذاللة             
              0.05**ُمستوى المعنوية             

ع أبعادها تتراوح ما بين  للعبارات م Pearsonُمعامالت ارتباط ول أعاله نجد أن انطالقا من الجدا
( لكن بالّنظر إلى ُمستوى الداللة نجد  0.5اّلتي هي ما دون )  9و  8و  6( عدا الفقرات 0.880( و)0.649)

 ( مّما يؤّكد لنا تحقيق الّصدق الذاتي لكل الفقرات مع أبعادها الُمختلفة. 0.01أّنها أقل من )

 Tests of Normality الفرع الّرابع: إختبار إعتدالية الّتوزيع

-Kolmongorovإلثبات أّن البيانات تتبع الّتوزيع الّطبيعي حاولنا االعتماد على اختبار اإلعتدالية ل 

Simirnov  :وفيما يلي عرض النتائج الُمتحّصل عليها 
 (: اختبار اعتدالية الّتوزيع15الجدول رقم )

 الّداللة اإلحصائية  الُمتغيرات
التغيير المحور األول: ُمقاومة 
 التنظيمي للعاملين 

0.65 0.200 

المحور الّثاني: تبادل المعرفة 
 التنظيمية 

0.63 0.200 

المحور الثالث: رأس المال 
 البشري 

0.091 0.090 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات  المصدر:

( بحيُث  0.05)  الثالثة أكبر من ُمستوى الّداللة حتمالية للمحاور  الظ أن القيمة ا ل أعاله ُنالحو من الجد 
أّما المحور الّثالث بحيُث وصلت قيمُته إلى ( 0.05>0.200)أّن المحور األول والّثاني قيمتُهما تصل لـ 

 .، مّما يعني لنا أن البيانات تتبع الّتوزيع الّطبيعي(0.05>0.090)
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 ُمستخدمة دوات اإلحصائية الالفرع الخامس: األ
لإلجابة على أسئلة الّدراسة واختبار صّحة فرضياته، تّم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والّتحليلي  

 PROCESS.V34، باإلضافة إلى (Spss.V25)وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 والُمتمّثلة في:
o  مقاييس اإلحصاء الوصفي(Descriptive Statistic Measures)  ظهار لوصف عّينة الدراسة وا 

خصائصها، باالعتماد على الّنسب المئوية والّتكرارات، واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب ُمتغّيرات  
 الّدراسة حسب أهميتها باالعتماد على المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. 

o  اختبار ألفا كرونباخCronbach's Coefficent Alpha  .لقياس ثبات أداة البحث 
o  ُمعامل اإلرتباط(Pearson) .لقياس الّصدق الذاتي ألداة الّدراسة 
o اختبار Kolmongorov-Simirnov  إعتدالية الّتوزيع كلومنغروف سيمنوف لTests of Normality. 
o اإلنحدار الخطي البسيط Linear Regression 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الميدانية                                                         الدراسة                                                          الّثاني:  الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30 

 لّنتائج وُمناقشتها: عرض االّثانيالمبحث 
توّصلنا إليه من نتائج الُمتعّلقة بتحليل آراء عّينة الدراسة،  يتضّمن هذا المبحث عرض ُمختلف ما

 باإلضافة لعرض أيضًا النتائج الُمتعّلقة بالفرضيات وُمناقشتها. 
                                               المطلب األّول: عرض الّنتائج                                                  

حاولنا في هذا المطلب عرض الّنتائج الُمتوّصل إليها في الدراسة الميدانية وتحليلها باستخدام األساليب  
 والبرامج اإلحصائية. 

 وصف عّينة الّدراسة الفرع اأّلّول:
 ُمتغّيرات الّشخصية وفيما يلي سنتطّرق لوصف ُمختلف خصائص عّينة الّدراسة حسب ال

 (: توزيع أفراد العينة حسب الُمتغيرات الّشخصية16الجدول رقم )

 النسبة المؤية  الّتكرارات الفئات الُمتغيرات
 %36.6 30 ذكر 

 %63.4 52 ُأنثى  الّنــــوع
 %100 82 المجموع 
 %24.4 20 سنة  25أقل من  
 %53.7 44 35إلى   25من  

 % 15.9 13 45إلى   35من  العمــــــر
 %6.1 5 سنة  45أكثر من   
 %100 82 المجموع 
 %28.0 23 ثانوي  
 %36.6 30 جامعي  

 %31.7 26 تقني سامي  الُمؤّهل العلمي 
 %3.7 3 دراسات عليا  
 %100 82 المجموع 
 %40.2 33 سنوات  5أقل من  

 %43.9 36 10إلى   5من  الخبرة المهنية 
 %7.3 6 15إلى   10من  
 %8.5 7 سنة  15  أكثر من 
 %100 82 المجموع 
 %6.1 5 طبيب  
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 %47.6 39 ُممّرض  الُمستوى الوظيفي 
 %9.8 8 ُممرِّض تقني  
 %36.6 30 إداري  
 %100 82 المجموع 

 Spss.V25من إعداد الطالبين باإلعتماد على ُمخرجات  المصدر:
  ــ الّنـــوع:     1

"وع(: وصف خصائص العّينة " الن03الشكل رقم )

 
 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 

ُمقارنة بنسبة  ( %63) إناث بنسبة  امن خالل الّشكل والجدول يّتضح لنا أن غالبية المبحوثين كانو 
 . (%37) الذكور التي كانت ضئيلة بقيمة

 ــ العمر:  2
 العمر" (: وصف خصائص العّينة " 04الشكل رقم )

 
 Spss.V25عداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات من إ المصدر: 

ذكور
37%

إناث
63%

النوع

سنة25أقل من 
25%

35إلى 25من 
54%

45إلى 35من
16%

سنة45أكثر من 
5%

العمر
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في الّسن  من خالل الّشكل والجدول يّتضح لنا أن أغلبية عينة الّدراسة كانت في الفئة الشاّبة التي تقع 
(  45إلى  35ثّم فئة )من ( %25) سنة( بنسبة 25وتليها فئة )أقل من( %54) ( بنسبةسنة35إلى  25)من
 (. %5) سنة( أقل فئة بنسبة 45فئة )أكثر من  فيما كانت  (%16) بنسبة

 ــ الُمؤّهل العلمي: 3
 ( وصف خصائص العّينة " الُمؤهل العلمي " 05الّشكل رقم )

 
 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 

ى ذوي الّشهادات من خالل الجدول والّشكل أيضًا يّتضح لنا أّن أغلبية توزيع عّينة الّدراسة تمحورت عل 
(  %31.7( ويليه بنسبة ُمتقاربة حاملي شهادة تقني سامي " خريجي المعاهد" بنسبة ) %36.6الجامعية بنسبة ) 

 (.  %3.7( فيما تحّصل ذوي الدراسات الُعليا آخر نسبة بـ)%28.0)ثّم الذين أنهوا دراستهم بالطور الّثانوي بنسبة  
 ــ الخبرة المهنية:  4

 وصف خصائص العّينة " الخبرة المهنية "  (:06الّشكل رقم )

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 

ثانوي
28%

جامعي
36%

يتقني سام
32%

ادراسات علي
4%

المؤّهل العلمي

سنوات5أقل من 
40%

سنوات10إلى 5من 
44%

سنة15إلى 10من 
7%

سنة15أكثر من
9%

الخبرة المهنية
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من خالل الّشكل يّتضح لنا مدى استحواذ الفئة الشابة ذات الخبرة األقل على عينة الدراسة بحيُث  
وات( وتليها فئة الموّظفين لما  سن5( لفئة الموّظفين بالمؤسسة االستشفائية )ألقل من %44)جاءت ما نسبتُه 

( لتأتي الفئة  %9سنة( بنسبة )15( ُثّم الفئة الّنشطة بالُمؤّسسة )ألكثر من %40بنسبة )سنوات( 10و  5بين )
 (.%7سنة( أخيرًا لتوزيع عّينة الّدراسة بنسبة )15و  10المحصورة بين )

 : ُمستوى الوظيفيــ ال 5
 لُمستوى الوظيفي " (: وصف خصائص العّينة " ا07الّشكل رقم )

 
 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر:  

(  %47)من خالل الّشكل يّتضح لنا مدى تركيز توزيع عّينة الّدراسة على الُممّرضين بنسبة وصلت ل  
التصوير والّراديو،  ( ُثّم فئة الُممّرضين الّتقنيين )مخباري، مسؤول عن أجهزة %37) وتليها فئة اإلداريين بنسبة 

( لتأتي فئة األطّباء )طبيب  %10واإلنعاش، عالج الطب الفيزيولوجي، الصيدلي( بنسبة وصلت ل ) تخدير 
 ( كآخر تصنيف في توزيع العينة الّصدفية للّدراسة.  %6عام، طبيب جّراح( بنسبة )

 : الّتحليل الوصفي لُمتغّيرات الّدراسة الفرع الّثاني
 ُمقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين د العّينة حول ــ تحليل آراء أفرا1

راء عّينة الّدراسة لمعرفة واقع ُمقاومة التغيير التنظيمي  في هذا الُجزء سُنحاول عرض الّتحليل الوصفي آل
 للعاملين بالمؤّسسة االستشفائية ــ تيميمون ــ 

 

 

 

 

طبيب
6%

ُممّرض
47%

نيُممّرض تق
10%

إداري
37%

الُمستوى الوظيفي
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 :(Xللمتغير الُمستقل ) تحليل أفراد العينة(: 17الجدول رقم )

ترميز  
 المحور

المتوّسط   المحور
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
 االختالف 

% 

درجة 
 الّتقييم

Y ُموافق   24.64 0.686 2.783 ُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين
 نوعًا ما 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 
لنا أن عّينة الّدراسة كُكل ُموافقين نوعًا ما عن ُوجود ُمقاومة  ضح  بعد امعان الّنظر في الجدول أعاله يتّ 

الّتغيير الّتنظيمي للعاملين، أي في حالة عدم الّتأكد من ُوجود ُمقاومة للتغيير بالُمؤّسسة االستشفائية وهذا ما  
ى ُمعامل االختالف  ال  (، إضافة0.686( وانحراف معياري قدُره ) 2.783ُيؤّكُده المتوّسط الحسابي البالغ قيمتُه )

( ُيقّرون على أنهم ُموافقين نوعًا ما عن ُوجود ُمقاومة التغيير  %75(، أي حوالي أكثر من )%24.64البالغ )
 الّتنظيمي بالُمؤّسسة محل الّدراسة، وبتحليل رأي عّينة الدراسة على ُمستوى ُكل فقرة تبّين ما يلي: 

 التقني: عد للبُ  تحليل أفراد العينة(: 18الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

01 X1   لدى الموّظفين بالمؤّسسة
االستشفائية تيميمون تحفُّظ اتجاه  

 الُمشاركة بالبرامج الّتطويرية. 

غير   2 46.26 1.196 2.585
 ُموافق

02 X2  يتجاهل الموّظفين بالمؤّسسة
االستشفائية تيميمون العمل  
 . بالبرامج الُمستخدمة حديثاً 

غير   3 43.61 1.021 2.341
 ُموافق

03 X3  يقلُّ ُمستوى تفاعل الُموّظفين
بالُمؤّسسة االستشفائية تيميمون 

مع االستخدام الُمكّثف  
 جيا. و للتكنول

موافق  1 46.39 1.222 2.634
 نوعًا ما 

غير   3 34.44 0.868 2.520 المجمــــوع  
 ُموافق 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 
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خالل الجدول يّتضح لنا أّن عّينة الّدراسة )الُموّظفين( غير ُموافقين على ُوجود ُمقاومة التغيير   من
ترتيب الّثالث في األهمية النسبية للُمتغير حسب الُمتوّسط التنظيمي إّبان الُبعد التقني، بحيُث جاء هذا الُبعد في ال

(، مّما  %34.44ا ُيؤكدُه لنا ُمعامل االختالف البالغ ) ( وهذا م0.868( وانحراف معياري قدُره )2.520البالغ ) 
لمؤّسسة  ( كانوا غير موافقين على ُوجود ُمقاومة الّتغيير ُتجاه العوامل التقنية با%56يعني أّن حوالي أكثر من ) 

ُمستوى    مّما يعني أن  الترتيب حسب الُمتوّسط( األولى في  3Xاالستشفائية، وبالّنظر لفقرات الُبعد جاءت العبارة )
تفاُعل الُموّظفين بالمؤسسة االستشفائية ــ تيميمون ــ مع االستخدام التكنولوجي ُمنخفض نوعًا ما إذ يستلزم دورات 

لترتيبها حسب  ( في األخير بالنسبة X1هني للموّظفين، فيما جاءت العبارة )تكوينية لهم لالرتقاء بالمستوى الم
لمامهم بالبرامج الُمستحدثة والُمنتهجة حديثا في مجال نشاطهم. للبعد ما يوحي لنا اهتمام الم المتوّسط  وّظفين وا 

 :الهيكليللُبعد  تحليل أفراد العينة(: 19الجدول رقم )

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات  المصدر:

ترميز   الرقم
 الفقرة

متوّسط  ال الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

04 X4  تردد لدى الموظفين  يوجد
بالمؤسسة االستشفائية تيميمون 
تجاه تفاعلهم مع التنظيم الداخلي 

 الجديد للمصلحة.

موافق  2 44.95 1.173 2.609
 نوعا ما 

05 X5 بل  يوجد عدم اقتناع من ق
الموظفين بالمؤسسة االستشفائية  

ــ تيميمون ــ بدرجة الحرية  
والالمركزية الممنوحة لهم أثناء 
عملهم بالمصلحة بالبرنامج  

 الجديد.

موافق  1 45.38 1.284 2.829
 نوعا ما 

06 X6  ال ُيحبذ الموظفين بالمؤسسة
االستشفائية تيميمون المساهمة 
في االتصال الداخلي للمصالح  

 . نظيم الجديد جراء الت

غير   3 45.85 1.135 2.475
 موافق

موافق   2 33.62 0.887 2.638 المجمــــوع  
 نوعا ما 
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باالطالع على الجدول ُنالحظ أن عّينة الّدراسة موافقين نوعًا ما على أن ُهناك ُمقاومة للّتغيير التنظيمي  
الترتيب الّثاني لألهمّية  بل الموّظفين فيما يُخص الجانب الهيكلي للمؤّسسة، بحيُث جاء هذا الُبعد في من ق

(، وهذا ما ُيؤّكدُه لنا ُمعامل 0.887( وانحراف معياري قدُرُه )2.638الّنسبية للُمتغّير حسب الُمتوّسط البالغ )
( ُموافقين نوعًا ما على ُوجود ُمقاومة التغيير  %66من )  ( ِمما يؤّكد لنا أن أكثر%33.62االختالف الُمقّدر بـ )

للعاملين اتجاه الجانب الهيكلي للمؤّسسة االستشفائية ــ تيميمون ــ، وبالّنظر لفقرات الُبعد جاءت العبارة  التنظيمي  
(5X األولى في )مركزية مّما يعني أن الموّظفين غير ُمقتنعين بدرجة الُحرية والال الترتيب حسب الُمتوّسط

سة ُمراعاة ومنح الموظفين درجة أكثر من الحرية الممنوحة لهم أثناء ُممارسة نشاطهم، مّما يتوجب على المؤسّ 
  للترتيب حسب الُمتوّسط ( في األخير بالنسبة X6والتمكين في اتخاذ قراراتهم بالمصلحة، فيما جاءت العبارة )

 اخلي للُمؤّسسة.الدّ  لصاهم في االتّ ساهمتالُموّظفين ومُ للبعد ما يوحي لنا مدى ُقبول 
 :األفرادُبعد المعياري ل العينة تحليل أفراد(: 20الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

07 X7  الموّظفين بالمؤّسسةيحّب  
تيميمون العمل   االستشفائية

 الفردي.

موافق  2 46.99 1.249 2.658
 نوعا ما 

08 X8  لموّظفين  ليوجد عدم رضى
  تيميمون  االستشفائية بالمؤّسسة

 .واالستقطاب عن نظام الّترقية 

موافق  5 48.67 1.561 3.207
 نوعا ما 

09 X9  الموّظفين بالمؤّسسةيلتزم  
تيميمون في   االستشفائية

 . مصالحهم بالعمل اليومي

موافق  4 41.53 1.347 3.243
 نوعا ما 

10 X10  الموّظفين بالمؤّسسةيتمّسك  
بالقوانين   تيميمون  االستشفائية

 المعتاد عليها بالمصلحة 

2.780 1.276 45.89 
 

موافق  1
 نوعا ما 

11 X11  الموّظفين بالمؤّسسة يعارض 
الّتغيرات  تيميمون  االستشفائية

المفاجئة في شكل ومضمون 
 صلحة. العمل بالم

3.256 1.403 43.08 
 

موافق  3
 نوعًا ما 
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موافق   1 24.46 0.741 3.029 المجمــــوع  
 نوعا ما 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات  المصدر:
على أن ُهناك ُمقاومة للّتغيير التنظيمي  من خالل الجدول يّتضح لنا أن عّينة الّدراسة موافقين نوعًا ما  

الموّظفين فيما يُخص جانب األفراد بحيُث جاء هذا الُبعد في الترتيب األّول  لألهمّية الّنسبية للُمتغّير من قبل 
(، وهذا ما ُيؤّكدُه لنا ُمعامل االختالف الُمقّدر 0.741( وانحراف معياري قدُرُه )3.029حسب الُمتوّسط البالغ )

قين نوعًا ما على ُوجود ُمقاومة التغيير التنظيمي لألفراد ( ُمواف%75( ِمما يؤّكد لنا أن أكثر من )%24.46)بـ  
الترتيب حسب  ( األولى في 10Xبالمؤّسسة االستشفائية ــ تيميمون ــ، وبالّنظر لفقرات الُبعد جاءت العبارة )

( في  X8المصالح والقوانين الُمعتاد عليها، فيما جاءت العبارة )مّما يعني أن الموّظفين ُمتمّسكين في الُمتوّسط 
على نظام الّترقية واالستقطاب  الُموّظفين  للبعد مّما ُيوحي لنا مدى رضا    لترتيبها حسب الُمتوّسطبالنسبة    األخير

 الذي تنتهُجه الُمّؤسسة. 

 الّتنظيمية:ــ تحليل آراء أفراد العّينة حول تبادل المعرفة 2
  تبادل المعرفة الّتنظيمية اسة لمعرفة واقع عّينة الّدر حاول عرض الّتحليل الوصفي آلراء في هذا الُجزء سنُ 

 تشفائية ــ تيميمون ــ.بالمؤّسسة االس 
 :(Zللُمتغّير الّتابع ) تحليل أفراد العينة(: 21الجدول رقم )

ترميز  
 المحور

المتوّسط   المحور
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
 االختالف 

% 

درجة 
 الّتقييم

Z  غير   27.53 0.694 2.520 تبادل المعرفة التنظيمية
 ُموافق 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 

ُوجود تبادل بعد استقراء الّنتائج للجدول أعاله يّتضح لنا أن عّينة الّدراسة كُكل غير ُمستقّرين على 
ُتشير لنا أن ُمستوى الّتبادل   للمعرفة الّتنظيمية بالُمؤّسسة االستشفائية، من خالل الُمعطيات اإلحصائية اّلتي

( وانحراف معياري  2.520المعرفي يكاد ينعدم بين الُموّظفين، وهذا ما ُيؤّكُده المتوّسط الحسابي البالغ قيمتُه ) 
( ُيقّرون على  %72(، أي حوالي أكثر من )%27.53االختالف البالغ )(، إضافة الى ُمعامل 0.694قدُره )

 تبادل للمعرفة الّتنظيمية بالُمؤّسسة محل الّدراسة.أنهم غير ُموافقين عن ُوجود 
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 :الفرديللُبعد  تحليل أفراد العينة(: 22الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

12 X12 بالمؤّسسة   الموّظفين يمتلك
 شخصيةتيميمون  الستشفائيةا

تجعلهم يتفاعلون مع غيرهم  
 .داخل المصلحة

موافق  2 46.10 1.321 2.865
 نوعا ما 

13 X13 بالمؤّسسة    لدى الموّظفين
رغبة في تيميمون  االستشفائية

مشاركة معارفهم مع مختلف 
 الموّظفين. 

موافق  3 40.79 1.159 2.841
 نوعا ما 

14 X14 ّسسة  بالمؤ  يمتلك الموّظفين
والء تجاه تيميمون  االستشفائية

مصلحتهم يجعلهم يعملون  
 بشغف.

موافق  1 38.22 1.263 3.304
 نوعًا ما 

موافق   1 29.76 0.894 3.004 المجمــــوع  
 نوعا ما 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 
ين نوعًا ما على ُوجود تبادل للمعارف والُخبرات بين األفراد، خالل الجدول يّتضح لنا أّن عّينة الّدراسة ُموافق  من

( وانحراف 3.004بحيُث جاء هذا الُبعد في الترتيب األّول في األهمية النسبية للُمتغير حسب الُمتوّسط البالغ )
حوالي أكثر (، مّما يعني أّن %29.76مل االختالف الُمقّدر بـ )( وهذا ما ُيؤكدُه لنا ُمعا0.894معياري قدُره )

( في حالة عدم الّتأكد على ُوجود لتبادل المعرفة بين الموظفين بالمؤّسسة االستشفائية، وبالّنظر  %70من )
  مّما يعني أن ُمعظم الموظفين لديهم الترتيب حسب الُمتوّسط ( األولى في 14Xلفقرات الُبعد جاءت العبارة )

للبعد ما يوحي لنا  ترتيبها حسب الُمتوّسط  ي األخير بالنسبة ل ( فX13والء ُتجاه المؤّسسة ، فيما جاءت العبارة )
 عدم اهتمام الموّظفين بُمشاركة معارفهم مع غيرهم بالمؤّسسة.
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 :الُمنّظميللُبعد  تحليل أفراد العينة(: 23الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

رتيب  التّ 
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

15 X15 بالمؤّسسة    الموّظفين يحظى
ببيئة عمل  تيميمون  االستشفائية

مالئمة بالمصلحة تجاه التنظيم  
 الجديد.

غير   1 49.34 1.197 2.426
 ُموافق

16 X16  االستشفائيةالمؤّسسة تعمل  
على دفع وبعث فدرات   تيميمون 

وكفاءة الموّظفين بالمصلحة من  
 .الل الحوافزخ

غير   3 58.75 1.175 2.000
 ُموافق

17 X17  االستشفائيةالمؤّسسة توّفر  
دورات تدريبية   تيميمون 

)تربصات تكوينية( لتحسين  
 مهارات الموّظفين بالمصالح.

غير   2 63.58 1.341 2.109
 موافق

غير   3 41.73 0.909 2.178 المجمــــوع  
 ُموافق 

 Spss.V25باإلعتماد على ُمخرجات من إعداد الّطالبين المصدر: 
خالل الجدول يّتضح لنا أّن عّينة الّدراسة غير ُموافقين على أن الُمّؤسسة محل الدراسة توّفر بيئة ُمناسبة   من

لتبادل للمعارف والخبرات بين األفراد، بحيُث جاء هذا الُبعد في الترتيب األخير في األهمية النسبية للُمتغير  
( وهذا ما ُيؤكدُه لنا ُمعامل االختالف الُمقّدر 0.909) ( وانحراف معياري قدُره2.178بالغ )حسب الُمتوّسط ال

جو لتبادل المعرفة بين الموظفين   ر( غير ُموافقين على المؤّسسة توفُّ %60(، مّما يعني أّن ُقرابة )41.73%)
 .بالمؤّسسة االستشفائية
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 :الّتكنولوجي عد للبُ  تحليل أفراد العينة(: 24الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

18 X18  كافية للموّظفينتوجد قدرة  
 تيميمون  االستشفائيةالمؤّسسة ب

التكنولوجيا   استخدامعلى 
 المتوّفرة بمصالحهم. 

موافق  1 46.32 1.299 2.804
 نوعًا ما 

19 X19  االستشفائيةالمؤّسسة توّفر  
لموّظفين إمكانيات  تيميمون 

وعتاد تكنولوجي مالئم  
 بمصالحهم.

غير   3 54.05 1.114 2.061
 ُموافق

20 X20  االستشفائية المؤّسسةتعمل  
المكّثف   االستخدامعلى   تيميمون 

 للّتكنولوجيا داخل المصالح. 

ر  غي 2 53.21 1.207 2.268
 موافق

غير   2 37.72 0.897 2.378 المجمــــوع  
 ُموافق 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 
خالل الجدول يّتضح لنا أّن عّينة الّدراسة غير ُموافقين على االستخدام الُمكّثف للتكنولوجيا بالمّؤسسة    من

تيب الّثاني في األهمية النسبية للُمتغير حسب الُمتوّسط البالغ  االستشفائية، بحيُث جاء هذا الُبعد في التر 
(، مّما يعني  %37.72نا ُمعامل االختالف الُمقّدر )( وهذا ما ُيؤكدُه ل0.897( وانحراف معياري قدُره )2.378)

فقرات الُبعد  ( غير ُموافقين على توفُّر المؤّسسة لتكنولوجيا ُمالئمة للعمل، وبالّنظر ل%62أّن حوالي أكثر من ) 
على  مّما يعني أن ُمعظم الموظفين لديهم ُقدرة كافية  الترتيب حسب الُمتوّسط    في  ( األولى18Xجاءت العبارة )

لترتيبها حسب ( في األخير بالنسبة X19استخدام التكنولوجيا بمجال عملهم بالمؤّسسة، فيما جاءت العبارة )
 قر لإلمكانيات والعتاد الّتكنولوجي الُمستلزم للعمل.للبعد ما يوحي لنا أّن المؤّسسة تفت الُمتوّسط
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 ــ تحليل آراء أفراد العّينة حول رأس المال البشري:3
 :(Mللمتغير الوسيط ) تحليل أفراد العينة(: 25الجدول رقم )

ترميز  
 المحور

المتوّسط   المحور
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
 االختالف 

% 

درجة 
 الّتقييم

M ُموافق   24.45 0.753 3.079 المال البشري  رأس
 نوعًا ما 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 
من خالل للجدول أعاله يّتضح لنا أن عّينة الّدراسة كُكل موافقين نوعا ما على أن المؤسسة تهتم  

(  3.079المتوّسط الحسابي البالغ قيمتُه )باستقطاب الموظفين ذوي الكفاءات والمهارات، وهذا ما ُيؤّكُده 
(، أي حوالي أكثر %24.45(، إضافة الى ُمعامل االختالف البالغ )0.753المقدر بــ ) واالنحراف المعياري 

( ُيقّرون على أنهم ُموافقين نوعا ما على أن المؤسسة االستشفائية تتوفر على موظفين ذوي قدرات %75من )
 وكفاءات محورية. 

 : لُبعد المعرفة تحليل أفراد العينة(: 26قم )الجدول ر 

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

21 X21 بالمؤّسسة    يسعى الموّظفين
إلى زيادة تيميمون  االستشفائية

معظم الوسائل   باستخداممعارفهم 
 تقنيات المتاحة. وال

موافق  3 39.35 1.286 3.268
 نوعا ما 

22 X22  بالمؤّسسةالموّظفين  يساعد  
الموظفين   تيميمون  االستشفائية

الجدد على تأقلمهم وتنمية  
معارفهم عن طريق خبرتهم  

 . بالمصلحة

موافق  1 34.17 1.129 3.304
 نوعا ما 

23 X23 بالمؤّسسة    لدى الموّظفين
معرفة   تيميمون  االستشفائية

موافق  2 39.26 1.288 3.280
 نوعًا ما 
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حّسية كافية تجعلهم يّتخذون 
 قراراتهم بحكمة داخل العمل.

موافق   1 29.04 0.954 3.284 المجمــــوع  
 نوعا ما 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باالعتماد على ُمخرجات المصدر: 
نوعا ما على امتالك المؤسسة لموظفين ذوي  خالل الجدول يّتضح لنا أّن عّينة الّدراسة موافقين  من

(  3.284معارف وُخبرات، بحيُث جاء هذا الُبعد أّواًل في ترتيب األهمية النسبية للُمتغير حسب الُمتوّسط البالغ )
(، مّما  %29.04مل االختالف الذي وصل إلى )( وهذا ما ُيؤكدُه لنا ُمعا0.954واالنحراف معياري الُمقّدر بـ )

( موافقين نوعا ما على توفُّر المؤّسسة لمورد بشري فعال، وبالّنظر لفقرات  %70والي أكثر من ) يعني أّن ح
مّما يعني أن ُمعظم الموظفين الُخبراء ُيساعدون  الترتيب حسب الُمتوّسط  ( األولى في  22Xالُبعد جاءت العبارة )

لترتيبها  ( في األخير بالنسبة  X21ءت العبارة )دد على تأقُلمهم  وزيادة معارفهم وقدراتهم، فيما جاالُموّظفين الجُ 
للبعد مما يستوجب على المؤّسسة تحفيز ُموّظفيها لزيادة معارفهم ُتجاه الوسائل والتقنيات حسب الُمتوّسط 

 الُمستحدثة. 
 :لُبعد الُقدرة تحليل أفراد العينة(: 27الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

اف  االنحر 
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

24 X24  بالمؤّسسةالموّظفين يعمل 
على بذل   تيميمون  االستشفائية

 أقصى جهد بالمصلحة. 

 موافق 3 34.00 1.240 3.646

25 X25  بالمؤّسسةالموّظفين يحظى معظم 
بمرونة  تيميمون  االستشفائية

ظروف كافية للعمل تحت ال
 المتغّيرة بالمصلحة. 

موافق  1 45.16 1.316 2.914
 نوعا ما 

26 X26  بالمؤّسسةالموّظفين يفّضل  
العمل   تيميمون  االستشفائية

 بوتيرة عالية تحت ضغط الوقت.

ُموافق  2 53.35 1.457 2.731
 نوعًا ما 

موافق   2 33.16 1.027 3.097 المجمــــوع  
 نوعا ما 

 Spss.V25بين باإلعتماد على ُمخرجات من إعداد الّطالالمصدر: 
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الجدول يّتضح لنا أّن عّينة الّدراسة موافقين نوعا ما على امتالك المؤسسة لموظفين ذوي ُقدرات،  من
( واالنحراف  3.097بحيُث جاء هذا الُبعد ثانّيًا في ترتيب األهمية النسبية للُمتغير حسب الُمتوّسط البالغ )

(، مّما يعني أّن  %33.16الذي وصل إلى ) ( وهذا ما ُيؤكدُه لنا ُمعامل االختالف1.027معياري الُمقّدر بـ )
( موافقين نوعا ما على أّن المؤّسسة تُحوز على مورد بشري ُذو ُقدرات، وبالّنظر لفقرات  %67حوالي ُقرابة )

ظفين يمتازون بُمرونة  مّما يعني أن ُمعظم المو الترتيب حسب الُمتوّسط    ( األولى في25Xالُبعد جاءت العبارة )
  ترتيبها حسب الُمتوّسط ( في األخير بالنسبة X24تحت ضغط الوقت، فيما جاءت العبارة )كافية حتى للعمل 

 للبعد مما يستلزم على المؤّسسة تحفيز ُموّظفيها لبذل ُجهد أعلى بمصالحهم. 

 :لُبعد المهارة تحليل أفراد العينة(: 28الجدول رقم )

ترميز   الرقم
 الفقرة

المتوّسط   الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

ُمعامل  
االختالف  

% 

الّترتيب  
حسب 
 الُمتوّسط 

درجة 
 الّتقييم

27 X27  ُالموّظفين بالمؤّسسةساهم ي  
بطرح أفكار تيميمون  االستشفائية

 جديدة داخل بالمصلحة. 

موافق  1 37.16 1.219 3.280
 نوعا ما 

28 X28  ّسة يمتاز معظم الموّظفين بالمؤس
تيميمون بكفاءة   االستشفائية

عالية في مجال الّتقنيات الحديثة  
 داخل المصلحة.

غير   3 49.32 1.239 2.512
 ُموافق

29 X29  الموّظفين  يشارك معظم
 تيميمون  االستشفائيةبالمؤّسسة 

المقترحة   االجتماعات في 
 الخاصة بالّتطوير بالمصلحة.

ُموافق  2 51.79 1.440 2.780
 نوعًا ما 

موافق   3 33.42 0.955 2.857 لمجمــــوعا  
 نوعا ما 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر:  

المؤسسة لموظفين ذو مهارات، ُيشير الجدول أعاله أّن عّينة الّدراسة موافقين نوعا ما على امتالك 
( واالنحراف  2.857ير حسب الُمتوّسط البالغ )بحيُث جاء هذا الُبعد أخيرًا في ترتيب األهمية النسبية للُمتغ

(، مّما يعني أّن  %33.42( وهذا ما ُيؤكدُه لنا ُمعامل االختالف الذي وصل إلى )0.955معياري الُمقّدر بـ )
وعا ما على أّن المؤّسسة تحتوي على مورد بشري ُذو مهارات، وبالّنظر لفقرات  ( موافقين ن%67حوالي ُقرابة ) 
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مّما يعني أن الُموّظفين ُيساهمون بطرح أفكار   الترتيب حسب الُمتوّسط( األولى في 27Xعبارة )الُبعد جاءت ال
لبعد مما يستلزم  لترتيبها حسب الُمتوّسط ( في األخير بالنسبة لX28جديدة بمصالحهم، فيما جاءت العبارة )

قنيات الحديثة الخاصة بمجال على المؤّسسة توفير دورات تكوينية لرفع كفاءات موّظفيها خاصة في مجال التّ 
 العمل.

 : اختبار الُفروضالفرع الّثالث
 ُيحاول هذا الُجزء اإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق أهداف الّدراسة، والّتحقُّق من صّحة الفرضّيات: 

 ــ اختبار الفرض األّول: 1
o  ُة التغيير التنظيمي للعاملين  يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين ُمقاومال الفرض األّول على أنُه "  صُّ ين

في المؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ  0.05ورأس المال البشري عند ُمستوى الّداللة 
 " والختبار هذا الفرض ُيمكن االعتماد على تحليل الجداول التالية:  تيميمون ــ

 الختبار الفرضية:   (: نتائج تحليل االنحدار للّتأكد من صالحية النموذج29جدول رقم )

 Sigُمستوى الداللة   F قيمة مجموع الُمرّبعات  مصدر التباين 
 *0.040 4.364 2.376 االنحدار 

   43.556 الخطأ
   45.933 المجموع

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر:                                               0.05*مستوى الداللة 
يتبين ثبات صالحية الّنموذج الختبار الفرضية الرئيسية  من خالل الّنتائج الواردة في الجدول الّسابق 

( 0.05( وهي أقل من ُمستوى الّداللة ) 0.040( وبقيمة احتمالية )4.364( المحسوبة )Fحيُث بلغت قيمة )
أين اعتمدنا في ذلك على االنحدار الخطي    وبناءًا على ثبات صالحية الّنموذج نستطيع اختبار الفرضية األولى

  يمكن توضيح النتائج في الجدول الموالي:البسيط حيثُ 

(: نتائج تحليل االنحدار الخّطي البسيط ألثر ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين 30جدول رقم )
 على رأس المال البشري:

( T) (B) الُمتغير 
 المحسوبة 

ُمستوى  
 الداللة

(F) 
 المحسوبة 

امل  مع
 (R)االرتباط 

2R   ُمعامل
 الّتحديد

ُمقاومة  
التغيير  

التنظيمي  
 للعاملين.

0.250 6.963 *0.000 4.364 0.227 0.052 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر:                                                0.05*مستوى الداللة 
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( لُمقاومة التغيير  0.05داللة إحصائية عند ُمستوى الداللة ) نا ُوجود أثر ذو  من خالل الجدول يّتضح ل
التنظيمي للعاملين على رأس المال البشري بالمؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ وبالتالي  

لك قيمة  (، وكذ 4.364وبة )( المحسFدّعمتُه قيمة ) ُوجود أثر لُمقاومة التغيير في رأس المال البشري، هذا ما
(T( البالغة )وبالّتالي فإن كل من  0.05( وهو أقل من ُمستوى الداللة )0.000( بمستوى داللة )6.963 ،)

(، إضافة إلى قوة ارتباط ُمنخفضة بين الُمتغّيرين بنسبة  0.05( دالتان عند ُمستوى الّداللة )F( و )Tقيمة )
(، من الّتباُين الحاصل  %5.2نسبُته ) عاملين ُيفّسر ماغيير التنظيمي لل( حيُث أّن ُمتغّير ُمقاومة الت0.227)

  ( وبالّتالي من خالل ما 0.250( الذي بلغت قيمتُه )Bفي رأس المال البشري، كذلك قيمة معامل االنحدار )
للعاملين    ُوجود أثر ذو داللة إحصائية بين ُمقاومة التغيير التنظيميعدم  الفرضية التي تُنص "على    رُفض سبق ن
 ، ومنه ُيمكننا تشكيل ُمعادلة التنّبؤ أو ُمعادلة االنحدار وهي:" 0.05عند ُمستوى الداللة    المال البشري ورأس 

 
 

 اختبار الفرض الّثاني:  ــ 2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين تبادل المعرفة الّتنظيمية ورأس  ال ينّص الفرض الّثاني على أنُه " 

" ــ  في المؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون  0.05ستوى الّداللة عند مُ  المال البشري 
 والختبار هذا الفرض ُيمكن االعتماد على تحليل الجداول التالية: 

 (: نتائج تحليل االنحدار للّتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية: 31جدول رقم )

 Sigُمستوى الداللة  F قيمة مجموع الُمرّبعات  التباين مصدر 
 0.000* 29.744 10.593 االنحدار 
   28.491 الخطأ

   93.083 المجموع
 Spss.V25 من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجاتالمصدر:                                                0.05*مستوى الداللة 

ين ثبات صالحية الّنموذج الختبار الفرضية الثانية حيُث  الّنتائج الواردة في الجدول أعاله يتبمن خالل  
( وبناءًا 0.05( وهي أقل من ُمستوى الّداللة ) 0.000( وبقيمة احتمالية )29.744( المحسوبة )Fبلغت قيمة )

ذلك على االنحدار الخطي البسيط    على ثبات صالحية الّنموذج نستطيع اختبار الفرضية الثانية أين اعتمدنا في
 يمكن توضيح النتائج في الجدول الموالي:حيُث 

 

 

M= Y*0.250+2.385 

 

========= 
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(: نتائج تحليل االنحدار الخّطي البسيط ألثر تبادل المعرفة التنظيمية على رأس المال 32جدول رقم )
 البشري:

( T) (B) الُمتغير 
 المحسوبة 

ُمستوى  
 الداللة

(F) 
 المحسوبة 

معامل  
 (R)االرتباط 

2R   ُمعامل
 الّتحديد

ُمقاومة  
التغيير  

مي  التنظي
 للعاملين.

0.480 5.454 *0.000 29.744 0.521 0.271 

 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر:                                                0.05*مستوى الداللة 

بادل المعرفة ت( ل0.05من خالل الجدول يّتضح لنا ُوجود أثر ذو داللة إحصائية عند ُمستوى الداللة )
على رأس المال البشري بالمؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ وبالتالي ُوجود التنظيمية 

(، وكذلك 29.744( المحسوبة )Fدّعمتُه قيمة ) في رأس المال البشري، هذا ما لتبادل المعرفة التنظيمية أثر 
(، وبالّتالي فإن كل 0.05الداللة )  ( وهو أقل من ُمستوى 0.000( بمستوى داللة )5.454( البالغة )Tقيمة )

بين الُمتغّيرين بنسبة    متوسطة  (، إضافة إلى قوة ارتباط  0.05( دالتان عند ُمستوى الّداللة ) F( و )Tمن قيمة )
في رأس  (، من الّتباُين الحاصل %27.1نسبُته ) ُيفّسر ما تبادل المعرفة التنظيمية ( حيُث أّن ُمتغّير 0.521)

 ض رفُ ( وبالّتالي من خالل ما سبق ن0.480( الذي بلغت قيمتُه )Bلك قيمة معامل االنحدار )المال البشري، كذ
  ورأس المال البشري   تبادل المعرفة التنظيمية  ُوجود أثر ذو داللة إحصائية بين  عدم  الفرضية التي تُنص "على  

 نحدار وهي:عادلة التنّبؤ أو ُمعادلة اال، ومنه ُيمكننا تشكيل مُ " 0.05عند ُمستوى الّداللة  
 

 

 ــ اختبار الفرض الّثالث: 3
وجد أثر ذو داللة إحصائية بين ُمقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين  يُ ال  ينّص الفرض الّثالث على أنُه "  

مي أمحمد ــ الهاشفي المؤّسسة االستشفائية المجاهد  0.05عند ُمستوى الّداللة  وتبادل المعرفة الّتنظيمية
 " والختبار هذا الفرض ُيمكن االعتماد على تحليل الجداول التالية:ــ  تيميمون 

 
 
 
 
 

Z= M*0.480+1.041 

 

========= 
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 (: نتائج تحليل االنحدار للّتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية: 33جدول رقم )
 Sigُمستوى الداللة  F قيمة مجموع الُمرّبعات  مصدر التباين 

 0.244* 1.377 0.661 االنحدار 
   38.422 الخطأ

   39.083 المجموع
 Spss.V25من إعداد الّطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر:                                              0.05*مستوى الداللة 

الفرضية حيُث بلغت  من خالل الّنتائج الواردة في الجدول الّسابق يتبين عدم صالحية الّنموذج الختبار  
( وعند اجراء 0.05توى الّداللة )س( وهي أكبر من مُ 0.244( وبقيمة احتمالية )1.377( المحسوبة )F)قيمة 

 اختبار االنحدار الخطي البسيط نتحّصل على النتائج التالية: 

ملين على رأس (: نتائج تحليل االنحدار الخّطي البسيط ألثر ُمقاومة التغيير التنظيمي للعا34جدول رقم )
 ري:المال البش

( T) (B) الُمتغير 
 المحسوبة 

ُمستوى  
 الداللة

(F) 
 المحسوبة 

معامل  
 (R)االرتباط 

2R   ُمعامل
 الّتحديد

ُمقاومة  
التغيير  

التنظيمي  
 للعاملين.

0.132 1.174 *0.244 1.377 0.130 0.017 

 Spss.V25البين باإلعتماد على ُمخرجات من إعداد الطّ المصدر:                                                0.05*مستوى الداللة 

لمقاومة  ( 0.05ُوجود أثر ذو داللة إحصائية عند ُمستوى الداللة )عدم من خالل الجدول يّتضح لنا 
بالمؤّسسة االستشفائية المجاهد الهاشمي أمحمد ــ  التغيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة التنظيمية

، هذا ما  لمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة التنظيميةود أثر ُوج  عدم تيميمون ــ وبالتالي
  كبر ( وهو أ0.244( بمستوى داللة )1.174( البالغة )T(، وكذلك قيمة )1.377( المحسوبة )Fدعمته قيمة )
(، 0.05ّداللة ) دالتان عند ُمستوى الغير ( F( و )T(، وبالّتالي فإن كل من قيمة ) 0.05الداللة )من ُمستوى 

مقاومة التغيير التنظيمي  ( حيُث أّن ُمتغّير 0.130بين الُمتغّيرين بنسبة ) ضعيفة جداً  إضافة إلى قوة ارتباط 
، كذلك قيمة معامل االنحدار المعرفة التنظيميةتبادل  (، من الّتباُين الحاصل في  %1.7ُيفّسر ما نسبته )  للعاملين

(B( الذي بلغت قيمتُه )وب0.132 ) ُوجود أثر عدم الفرضية التي تُنص "على  نقبلالّتالي من خالل ما سبق
  0.05مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة التنظيمية ِعند ُمستوى الّداللة ذو داللة إحصائية بين 

 تشكيل ُمعادلة التنّبؤ أو ُمعادلة االنحدار وهي:  ، ومنه ُيمكننا"
 Z= Y*0.132+2.154 

 

========= 
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 ابع: ــ اختبار الفرض الرّ 4
الُمتوّقع أن يتوّسط رأس المال البشري العالقة بين ُمقاومة  غير ينّص الفرض الّرابع على أنُه " من 

في المؤّسسة االستشفائية المجاهد    0.05عند ُمستوى الّداللة    التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة التنظيمية
 ُيمكن االعتماد على تحليل الجداول التالية:  " والختبار هذا الفرض ــ  الهاشمي أمحمد ــ تيميمون 

(: نتائج تحليل االنحدار لألثر الُمباشر والغير الُمباشر لدور الوسيط )رأس المال البشري( 35جدول رقم )
 ة بين ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة التنظيمية: في العالق

أثر غير   أثر مباشر  الُمتغير 
 مباشر 

 Z Sig ي أثر كلّ 

  Yالمتغير الُمستقل: 
ُمقاومة التغيير التنظيمي  

 للعاملين

 
0.0193 

 

 
0.1377 

 
0.157 

 
1.74 

 
0.081 

رأس  Mالمتغير الوسيط:  
 المال البشري 

     

تبادل   Zالُمتغير الّتابع: 
 المعرفة التنظيمية 

     

 PROCESS Prcedure for Spss.V23من اعداد الطالبين باإلعتماد على ُمخرجات المصدر: 

من خالل الجدول أعاله يّتضح أّن األثر الُكّلي للّدور الوسيط " رأس المال البشري في العالقة بين  
حيُث  0.05ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة التنظيمية كان غير معنوي عند ُمستوى الّداللة 

قاومة التغيير التنظيمي للعاملين تبادل المعرفة الُمتغيرين مُ  (، بينما األثر الُمباشر للعالقة بين0.1377بلغ )
(، في حين كان األثر غير الُمباشر لدور الوسيط " رأس المال 0.0193التنظيمية، كان غير معنوي حيُث بلغ ) 

ُمستوى   البشري" في العالقة بين ُمقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين وتبادل المعرفة الّتنظيمية، غير معنوي عند 
( وهي أكبر 0.081( وقيمة احتمالية )1.74( بإحصاء اختبار ) 0.1377( حيُث بلغ هذا األثر )0.05)داللة  
أن يتوّسط رأس المال الُمتوقع  غير  الفرضية التي تنص على أّنه " من    قبلن(، وبناءا على ما سبق  0.05من )

 "  يميةادل المعرفة التنظالبشري العالقة بين ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتب 

 

 

 

 



الميدانية                                                         الدراسة                                                          الّثاني:  الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49 

 خالصة الفصل:
سبق في الجانب الّنظري تّم اجراء دراسة ميدانية في المؤّسسة االستشفائية الُمجاهد  بناءا على ما

الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ حيُث ُقمنا بتقديم بسيط للمؤّسسة محل الّدراسة واستظهار ُمديرياتها الفرعية، فيما  
 يُعها على الُموّظفين بالمؤّسسة. وز للّدراسة والتي جرى تتبيان كأداة اعتمدنا على االس

حيُث تضّمن االستبيان قسمين: القسم األّول للبيانات الّشخصية والوظيفية الُمتعّلقة بأفراد عّينة البحث،  
يير  ُمقاومة التغأّما القسم الّثاني خاص بمحاور الّدراسة، فالمحور األول خاص بالُمتغير الُمستقل الُمتمّثل في 

التنظيمي للعاملين، أّما المحور الّثاني فيتمّثل في المتغير الّتابع الخاص بتبادل المعرفة التنظيمية، فيما يأتي  
المحور الثالث الذي احتوى على المتغّير الوسيط المتمثل في رأس المال البشري، وبعد توزيع االستبانة  

بيانات الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، ُقمنا بتفريغها   للّتحقُّق منواسترجاعها بغرض جمع البيانات الالزمة 
عامل ألفا كرونباخ لثبات الّدراسة، وُمعامل االرتباط  مُ وتحليل بياناتها باستخدام أساليب إحصائية عديدة، ك 

واالنحرافات   للّصدق الذاتي لفقرات االستبانة، باإلضافة الختبار التوزيع الّطبيعي والُمتوّسطات الحسابية
ل إلى اثبات  المعيارية، ُقمنا بعرض وتحليل وتفسير نتائج الّدراسة الميدانية، واختبار الفرضيات، وتّم الّتوصُّ

 يلي:  صّحة أو نفي الفرضيات التي وضعناها وذلك بُقبولها أو رفضها، حيُث استخلصنا ما
o ملين ورأس المال البشري بالُمؤّسسة  ايوجد أثر ذو داللة إحصائية بين ُمقاومة التغيير التنظيمي للع

 0.05عند ُمستوى الّداللة  محل الّدراسة
o  يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين تبادل المعرفة الّتنظيمية ورأس المال البشري بالمؤّسسة محل الّدراسة  

 0.05عند ُمستوى الّداللة  
o املين وتبادل المعرفة الّتنظيمية  ععدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين ُمقاومة التغيير الّتنظيمي لل

 0.05عند ُمستوى الّداللة   بالمؤّسسة محل الّدراسة
o  من غير الُمتوّقع أن يتوّسط رأس المال البشري العالقة بين ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل

 المعرفة التنظيمية بالمؤّسسة محل الّدراسة
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 خامتة



                                                        الخاتمـــــة
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ُمنّظمات اليوم في حاجة ماسة للّتعامل مع واقع ُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين واالستفادة من المورد 
ُمختلف فئات الُمستخدمين  البشري بأقصى ما ُيمكن باعتباره المصدر األساسي لتوليد المعرفة، وتوزيعها بين 

ات توفير الجو الُمناسب والبيئة الحّية من ُمختلف الّتجهيزات عن طريق ُصّناعها، مّما يستلزم من هذه الُمنّظم
التقنية والتكنولوجية باإلضافة إلى إتاحة مبدأ الُحرية والالمركزية في اّتخاذ القرارات ومنح عوامل التحفيز التي  

مكانية توظيفها في مجال اُتمّكن رأس المال الب  لعمل.شري من استغالل مهاراتهم ومعارفهم وُقدراتهم وا 
وعليه في ضوء ما جاء في هذه الّدراسة من مفاهيم حول ُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين وتبادل  

اهد الهاشمي أمحّمد المعرفة الّتنظيمية إضافة لرأس المال البشري التي ُقمنا بها في الُمؤّسسة االستشفائية الُمج
غيير الّتنظيمي وتبادل المعرفة التنظيمية في ظل استخدام  ــ تيميمون ــ من أجل معرفة العالقة بين ُمقاومة التّ 

 رأس المال البشري، استخلصنا ُجملة من الّنتائج أبرُزها:  

 الّنتائج الّنظرية:
o يجاب   .ية للُمنّظمات أّن لُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين آثار سلبية وا 
o رفة العتمادها بشكل ُمكّثف على المورد البشري ُتعتبر تبادل المعرفة التنظيمية جوهر عمليات إدارة المع

 أثناء نشرها وتوزيعها. 
o   تكُمن عالقة تبادل المعرفة الّتنظيمية بُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين باعتبار األخيرة من عوائق

 المعارف في الُمنّظمات. توزيع وتبادل 
o ة على المعرفة باعتباره رهان ُمستقبل هذه  أن لرأس المال البشري أهمية ُعظمى داخل الُمنّظمات القائم

 الُمنّظمات من خالل صناعة وتوليد المعرفة، باإلضافة إلى توزيعها.
o  ف الُمبادرات تكُمن عالقة رأس المال البشري بُمقاومة الّتغيير من خالل ُمقاومة صانعي المعار 

 المشروعات الجديدة لعدم اقتناعهم بجّديتها. و 
o  البشري بتبادل المعرفة الّتنظيمية باعتبار األّول الّركيزة المحورية في نشر  تكُمن عالقة رأس المال

 دل المعارف بالُمنّظمة. اوتب

 الّنتائج الّتطبيقية: 
 :أنّ  على أظهرت نتائج الّدراسة

o  سة محل الّدراسة لكن بشكل " ضئيل " وهذا راجع  ير التنظيمي للعاملين بالمؤسّ ُهناك ُوجود لُمقاومة التغي
ُمقاومة الغير علنية الموجودة والكامنة في األفراد وعدم اظهارها وانما ُوجودها على شكل تعابير  إلى ال

 وُردود أفعال فقط.
o   " بالمؤّسسة محل الّدراسة وهذا راجع الفتقار  ُهناك ُوجود لتبادل المعرفة الّتنظيمية أيضًا بشكل " ضئيل

ستحدثة اّلتي ُتناسب مهارة ومعرفة الُموّظفين في مجال  الُمنّظمة لإلمكانيات الّتقنية والّتكنولوجية المُ 
 العمل.



                                                        الخاتمـــــة
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o   المؤّسسة محل الّدراسة تمتلك وبشكل كبير رأس مال بشري ذو معارف ومهارات وُقدرات ُممّيزة ُتمّكنها
 أدائها في حالة استغاللها بشكل جّيد.من رفع ُمستوى 

 فيما أظهرت نتائج اختبار الفرضيات على: 
o ومة التغيير الّتنظيمي للعاملين على رأس المال البشري، إذ أّن لُمقاومة التغيير الّتنظيمي  ُوجود أثر لُمقا

 ( من الّتباُين الحاصل في رأس المال البشري.%05.2نسبُته )  للعاملين تُفّسر ما
o  ر ما أثر لتبادل المعرفة التنظيمية على رأس المال البشري، إذ أّن تبادل المعرفة الّتنظيمية ُتفسّ  ُوجود  

 ( من الّتباُين الحاصل في رأس المال البشري.%27.1نسبُته )
o مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة التنظيميةعدم ُوجود أثر ل . 
o  ّيتوّسط رأس المال البشري العالقة بين ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين وتبادل من غير الُممكن أن    أن

 .المعرفة التنظيمية

 االقتراحات:
 على ضوء الّنتائج الُمتوّصل اليها آنفًا نضع جملة من االقتراحات تتمّثل فيما يلي: 

o صي  وُ ورة ضعيفة جّدا فنبما أّن الّنتائج أظهرت إلى وجود ُمقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين بص
والعمل على تخفيضها    الُمحافظة على هذا الُمستوى من التطبيق ألساليب الحد من الُمقاومةبالُمؤّسسة  

 أكثر.
o   ضرورة تعزيز المؤّسسة االستشفائية بوسائل وتقنيات تكنولوجية حديثة ُمالئمة للعصرنة وامكانيات

وتوزيع المعارف، باإلضافة إلى منح الموّظفين بعض من الُحرّية  الُموّظفين الفتقارها ألدنى وسائل نشر  
 والال مركزية في اّتخاذ القرارات.

o ألمثل للمورد البشري الذي تمتلُكه الُمؤّسسة الذي يحتوي على مهارات وُقدرات ومعارف االستغالل ا
 ُممّيزة. 

 آفاق الّدراسة:
أسفرت عنها واستكمااًل لها، ُيمكن اقتراح الّدراسات الُمستقبلية  على ضوء أهداف هذه الّدراسة والّنتائج اّلتي 

 الّتالية: 
o  الميزة الّتنافسية. دور تبادل المعرفة التنظيمية في تعزيز 
o .أثر رأس المال البشري في رفع كفاءة الُمنّظمة في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات 
o  الُمنّظمي في ظل انتهاج التسيير الُعمومي الجديد.أثر ُمقاومة التغيير التنظيمي للعاملين على األداء 
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 : 01الملحق رقم 
 ّدراسة:استبانة ال

 
 

 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 التخصص ماستر إدارة أعم

 تحية طّيبة وبعد:

: ـــ  المسّمى ب  إلتمام متطلبات نيل شهادة الماستر  صّمم هذا االستبيان الذي بين أيديكم كأداة للبحث العلمي   
" تأثير مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين على تبادل المعرفة التنظيمية في ظل استخدام رأس المال البشري 

إلى تسليط   ــ " والذي نسعى من خاللهــ تيميمون  د ئية المجاهد الهاشمي أمحمّ تشفا دراسة ميدانية للمؤّسسة االس 
وء على وجود مقاومة للتغيير التنظيمي الجديد ومدى تأثيره على تبادل المعرفة التنظيمية، وانطالقا من  الّض 

ام هذا الّطرح العلمي  لمساعدتنا على إتم  عّرف على آرائكملتّ ا  ثقتنا بإمكانية مساهمتكم في هذا المجال من خالل
الّتكّرم والّتفّضل علينا باإلجابة على العبارات الواردة في االستبيان  ، لذا ُيرجى من سيادتكم الموّقرة، المتواضع

ل مع إجاباتكم بالّسرّية الّتامة، وهي كذلك ليست  العلمي مع الّتأكيد بأّنه سيتم التعام  ناأدناه لنتمّكن من إجراء بحث 
 للّنشر.

 وشكرًا.  الّتقدير واالحترام ولكم منا خالص                                                       

 اإلشراف العلمي:                                           الباحثان:                       

 دــ تيقاوي العربي          وعزوز أيوب                                                                 

 بن ادريس محمد الّصالح 

 



 الحقـــــــــــــــــالم
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 في الخيار الذي تراه مناسب"( Xوضع العالمة)" ُيرجى 

 القسم األّول: البيانات الّشخصية

 ذكر          أنثى             :ــ الّنوع 1

  45إلى35من           35إلى 25سنة         من 25أقل من  :ـــ العمر 2

  ة فأكثر          سن  45من 

 ثانوي         جامعي         تقني سامي         دراسات عليا  : ــ المؤّهل العلمي3

 سنوات         10إلى  5من        سنوات 5أقل من  الخبرة المهنية:ــ 4

 سنة 15أكثر من            سنة15إلى  10من

 ممرض تقني                 ضممرّ          طبيب :ستوى الوظيفيــ الم5

 إداري         
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 القسم الّثاني: متغّيرات الّدراسة 
 المتغّير المستقل: مقاومة التغيير التنظيمي للعاملين  أّواًل( ــ

والّركون للحفاظ على يراعي هذا المتغير مدى استجابة الموّظفين للتغير الّطارئ على مستوى المصلحة     
 قائم بها من خالل عملياتهم الروتينية وممارسة مسؤولياتهم وصالحياتهم الوظيفية. الوضع ال

 
 البعد

رقم 
 العبارة 

 
 العبــــــــــــــــــــــــــارة

غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 موافق
 تماماً 

 االستشفائيةبالمؤّسسة   الموّظفينلدى  01 
برامج  لاتيميمون تحفُّظ اتجاه المشاركة ب

 الّتطويرية 

     

 البعد
 الّتقني

بالمؤّسسة  الموّظفينيتجاهل  02
تيميمون العمل بالبرامج   االستشفائية

 . المستخدمة حديثاً 

     

بالمؤّسسة  الموّظفين يقل مستوى تفاعل  03 
  االستخدامتيميمون مع  االستشفائية

 المكّثف للتكنولوجيا. 

     

بالمؤّسسة  ترّدد لدى الموّظفين يوجد  04 
تجاه تفاعلهم مع   تيميمون  االستشفائية

 التنظيم الّداخلي الجديد للمصلحة.

     

 
 البعد
 الهيكلي

الموّظفين  يوجد عدم إقتناع من قبل  05
بدرجة   تيميمون   فائيةشاالست  بالمؤّسسة

الحرّية والالمركزية الممنوحة لهم أثناء  
 .عملهم بالمصلحة بالبرنامج الجديد 

     

 
 

بالمؤّسسة  الموّظفين  حبذ ال يُ  06
المساهمة في  تيميمون  فائيةشاالست

الّداخلي للمصالح جّراء  االتصال
 الّتنظيم الجديد.
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 المتغّير الّتابع: تبادل المعرفة التنظيمية  ثانياًّ( ــ
تبادل المعارف بين مختلف الموّظفين   إمكانيةتتناول محاور هذا المتغير مراعات مختلف ظروف ومدى     

ئم الظروف باإلضافة إلى مدى تال كنولوجيالت اماالستخد داخل المصلحة من خالل قدراتهم ومهاراتهم في 
 المتوفر داخل المصالح.

  فائيةش االست الموّظفين بالمؤّسسةيحّب  07 
 .تيميمون العمل الفردي

     

بعد 
 األفراد 

 بالمؤّسسةلموّظفين ليوجد عدم رضى  08
نظام الّترقية  عن    تيميمون  فائيةشاالست

 واإلستقطاب. 

     

 فائيةشاالست الموّظفين بالمؤّسسةيلتزم  10 
 .تيميمون في مصالحهم بالعمل اليومي

     

  الموّظفين بالمؤّسسةيتمّسك  11 
بالقوانين المعتاد   تيميمون  فائيةشاالست

 عليها بالمصلحة 

     

بالمؤّسسة   الموّظفينيعارض  12 
ّتغيرات المفاجئة  ال فائية تيميمون شستاال

 في شكل ومضمون العمل بالمصلحة.

     

 
 البعد

رقم 
 العبارة 

 
 ـــارةالعبـــــــــــــــــــــــ 

غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 موافق
 تماماً 

  بالمؤّسسة  الموّظفين يمتلك 13 
  شخصيةتيميمون   فائيةشاالست

 تجعلهم يتفاعلون مع غيرهم داخل
 المصلحة

     

البعد 
 الفردي 

  بالمؤّسسة   لدى الموّظفين 14
رغبة في تيميمون   فائيةشاالست

مختلف مشاركة معارفهم مع 
 الموّظفين. 
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 متغّير الوسيط: رأس المال البشري ال ثالثًا( ــ
تأتي محاور هذا المتغير لتدرس لنا توافر مختلف المعارف والقدرات باإلضافة إلى مهارات الموّظفين داخل     
 محل الّدراسة ومدى توظيفها داخل المنظمة من خالل خبراتهم.  تشفائيةاالسمؤّسسة ال
 

بالمؤّسسة   يمتلك الموّظفين 15 
والء تجاه  تيميمون  فائيةشاالست

 مصلحتهم يجعلهم يعملون بشغف.

     

بالمؤّسسة    يحظى الموّظفين 16 
ببيئة عمل   تيميمون   ائيةاالستشف 

مالئمة بالمصلحة تجاه التنظيم  
 الجديد.

     

البعد 
 المنظمي

  المؤّسسة اإلستثفائية تيميمون تعمل  17
على دفع وبعث فدرات وكفاءة 
الموّظفين بالمصلحة من خالل 

 الحوافز.

     

  تيميمون  فائيةشاالست المؤّسسةتوّفر  18 
دورات تدريبية )تربصات تكوينية(  

لتحسين مهارات الموّظفين  
 بالمصالح.

     

توجد قدرة كافية للموّظفين   19 
 تيميمون  فائيةشاالستالمؤّسسة ب

ستخدام التكنولوجيا المتوّفرة  اعلى 
 بمصالحهم.

     

البعد 
 التكنولوجي

  تيميمون  فائيةشاالستالمؤّسسة توّفر  20
لموّظفين إمكانيات وعتاد تكنولوجي 

 مالئم بمصالحهم.

     

  فائيةش االستالمؤّسسة تعمل  21 
المكّثف   االستخدامعلى   تيميمون 

 للّتكنولوجيا داخل المصالح. 
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 البعد

رقم 
 العبارة 

 
 العبــــــــــــــــــــــــــارة

غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 موافق
 تماماً 

  فائيةش االست بالمؤّسسة  يسعى الموّظفين 21 
إلى زيادة معارفهم بإستخدام   تيميمون 
 لوسائل والتقنيات المتاحة.معظم ا

     

بعد 
 المعرفة

  االستشفائيةبالمؤّسسة  الموّظفين يساعد  22
الموّظفين الجدد على تأقلمهم   تيميمون 

وتنمية معارفهم عن طريق خبرتهم  
 بالمصلحة 

     

 االستشفائيةبالمؤّسسة   لدى الموّظفين 23 
معرفة حّسية كافية تجعلهم   تيميمون 

 بحكمة داخل العمل.يّتخذون قراراتهم 

     

  فائيةش االست بالمؤّسسةالموّظفين يعمل  24 
على بذل أقصى جهد   تيميمون 

 بالمصلحة. 

     

 
 بعد
 القدرة 

 بالمؤّسسة  الموّظفينيحظى معظم  25
بمرونة كافية   تيميمون  فائيةشاالست

للعمل تحت الظروف المتغّيرة 
 بالمصلحة. 

     

 
 

  فائيةش االستسة بالمؤسّ الموّظفين  فّضل يُ  26
العمل بوتيرة عالية تحت  تيميمون 

 ضغط الوقت.

     

  فائيةش االستالموّظفين بالمؤّسسة ساهم يُ  27 
بطرح أفكار جديدة داخل تيميمون  

 بالمصلحة. 

     

بعد 
 المهارة 

يمتاز معظم الموّظفين بالمؤّسسة  28
تيميمون بكفاءة عالية في   االستشفائية
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داخل  مجال الّتقنيات الحديثة
 المصلحة.

الموّظفين بالمؤّسسة شارك معظم يُ  29 
  االجتماعات في  تيميمون  االستشفائية

 المقترحة الخاصة بالّتطوير بالمصلحة.
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 : 02الملحق رقم 

 
 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 التخصص ماستر إدارة أعم

 ين لإلستبيانّكممحاألساتذة القائمة  

 
 

فيروس نتيجة جائحة  ساتذةمالحظة: نعتذر لعدم ُوجود باقي اإلمضاءات لعدم إمكانية التّوصل لباقي األ
ّياكم. ( 19- )كوفيد نا و كور   عافانا هللا وا 
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 : 03الملحق رقم 
 ثبات صدق أداة الّدراسة:

ُمعامل الثبات لُمقاومة التغيير التنظيمي   
 للعاملين: 

 
 

: الثبات لتبادل المعرفة التنظيميةعامل مُ   
 

 
 

  المال البشري: ُمعامل الّثبات لرأس

 

 : 04الملحق رقم 

 اختبار التوزيع الطبيعي: 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Y .065 82 .200* .985 82 .480 

Z .063 82 .200* .974 82 .089 

M .091 82 .090 .965 82 .024 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 : 05الملحق رقم 
 الشخصية(: )البياناتوصف خصائص العينة 

 

Sex 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 36.6 36.6 36.6 30 ذكر 

 100.0 63.4 63.4 52 أنثى

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.758 11 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.733 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.755 9 
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Age 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  25أقل من  20 24.4 24.4 24.4 

35إلى  25من   44 53.7 53.7 78.0 

45إلى  35من   13 15.9 15.9 93.9 

45أكثر من   5 6.1 6.1 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

qualification 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 28.0 28.0 28.0 23 ثانوي 

 64.6 36.6 36.6 30 جامعي 

 96.3 31.7 31.7 26 تقني سامي

 100.0 3.7 3.7 3 دراسات عليا 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Lexpérience 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid سنوات  5ن أقل م  33 40.2 40.2 40.2 

سنوات   10إلى  5من   36 43.9 43.9 84.1 

سنة 15إلى  10من   6 7.3 7.3 91.5 

سنة  15أكثر من   7 8.5 8.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Niveau 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6.1 6.1 6.1 5 طبيب 

 53.7 47.6 47.6 39 ممّرض 

 63.4 9.8 9.8 8 ممّرض تقني 

 100.0 36.6 36.6 30 إداري 

Total 82 100.0 100.0  
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 : 06الملحق رقم 

 التحليل الوصفي لُمتغيرات الدراسة:

Statistics 

 X1 X2 X3 البعد التقني 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.5854 2.3415 2.6341 2.5203 

Std. Deviation 1.19620 1.02101 1.22235 .86875 

 

Statistics 

 X4 X5 X6  البعد الهيكلي 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.6098 2.8293 2.4756 2.6382 

Std. Deviation 1.17333 1.28433 1.13557 .88766 

 

Statistics 

 X7 X8 X9 X10 X11  بعد األفراد 

N Valid 82 82 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.6585 3.2073 3.2439 2.7805 3.2561 3.0293 

Std. Deviation 1.24939 1.56140 1.34771 1.27681 1.40380 .74112 

 

Statistics 

 X12 X13 X14 بعد الفردي 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.8659 2.8415 3.3049 3.0041 

Std. Deviation 1.32182 1.15971 1.26383 .89426 

 

Statistics 

 X15 X16 X17  البعد المنظمي 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.4268 2.0000 2.1098 2.1789 

Std. Deviation 1.19702 1.17589 1.31474 .90902 
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Statistics 

 X18 X19 X20 نولوجيالبعد التك  

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.8049 2.0610 2.2683 2.3780 

Std. Deviation 1.29994 1.11497 1.20747 .89774 

 

Statistics 

 X21 X22 X23  بعد المعرفة 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.2683 3.3049 3.2805 3.2846 

Std. Deviation 1.28667 1.12972 1.28884 .95455 

 

Statistics 

 X24 X25 X26  بعد القدرة 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.6463 2.9146 2.7317 3.0976 

Std. Deviation 1.24099 1.31657 1.45762 1.02705 

 

Statistics 

 X27 X28 X29  بعد المهارة 

N Valid 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.2805 2.5122 2.7805 2.8577 

Std. Deviation 1.21994 1.23971 1.44037 .95586 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحقـــــــــــــــــالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : 07الملحق رقم 
 درجة ارتباط العبارة بالُبعد:

 

Correlations 

 X1 X2 X3 Y1 

X1 Pearson Correlation 1 .451** .224* .741** 

Sig. (2-tailed)  .000 .043 .000 

N 82 82 82 82 

X2 Pearson Correlation .451** 1 .428** .799** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 

X3 Pearson Correlation .224* .428** 1 .740** 

Sig. (2-tailed) .043 .000  .000 

N 82 82 82 82 

Y1 Pearson Correlation .741** .799** .740** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 X4 X5 X6 Y2 

X4 Pearson Correlation 1 .889** .021 .878** 

Sig. (2-tailed)  .000 .854 .000 

N 82 82 82 82 

X5 Pearson Correlation .889** 1 .014 .880** 

Sig. (2-tailed) .000  .900 .000 

N 82 82 82 82 

X6 Pearson Correlation .021 .014 1 .442** 

Sig. (2-tailed) .854 .900  .000 

N 82 82 82 82 

Y2 Pearson Correlation .878** .880** .442** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 X7 X8 X9 X10 X11 Y3 

X7 Pearson Correlation 1 -.014- -.053- .866** .198 .686** 

Sig. (2-tailed)  .901 .639 .000 .074 .000 

N 82 82 82 82 82 82 

X8 Pearson Correlation -.014- 1 -.024- -.088- .060 .400** 

Sig. (2-tailed) .901  .828 .430 .593 .000 

N 82 82 82 82 82 82 

X9 Pearson Correlation -.053- -.024- 1 -.047- .221* .403** 

Sig. (2-tailed) .639 .828  .672 .046 .000 

N 82 82 82 82 82 82 

X10 Pearson Correlation .866** -.088- -.047- 1 .170 .646** 

Sig. (2-tailed) .000 .430 .672  .128 .000 

N 82 82 82 82 82 82 

X11 Pearson Correlation .198 .060 .221* .170 1 .610** 

Sig. (2-tailed) .074 .593 .046 .128  .000 

N 82 82 82 82 82 82 

Y3 Pearson Correlation .686** .400** .403** .646** .610** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 X12 X13 X14 Z1 

X12 Pearson Correlation 1 .139 .335** .711** 

Sig. (2-tailed)  .213 .002 .000 

N 82 82 82 82 

X13 Pearson Correlation .139 1 .328** .655** 

Sig. (2-tailed) .213  .003 .000 

N 82 82 82 82 

X14 Pearson Correlation .335** .328** 1 .778** 

Sig. (2-tailed) .002 .003  .000 

N 82 82 82 82 

Z1 Pearson Correlation .711** .655** .778** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 X15 X16 X17 Z2 

X15 Pearson Correlation 1 .333** .150 .655** 

Sig. (2-tailed)  .002 .178 .000 

N 82 82 82 82 

X16 Pearson Correlation .333** 1 .479** .808** 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 

N 82 82 82 82 

X17 Pearson Correlation .150 .479** 1 .755** 

Sig. (2-tailed) .178 .000  .000 

N 82 82 82 82 

Z2 Pearson Correlation .655** .808** .755** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 X18 X19 X20 Z3 

X18 Pearson Correlation 1 .255* .136 .649** 

Sig. (2-tailed)  .021 .223 .000 

N 82 82 82 82 

X19 Pearson Correlation .255* 1 .630** .820** 

Sig. (2-tailed) .021  .000 .000 

N 82 82 82 82 

X20 Pearson Correlation .136 .630** 1 .775** 

Sig. (2-tailed) .223 .000  .000 

N 82 82 82 82 

Z3 Pearson Correlation .649** .820** .775** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 X21 X22 X23 M1 

X21 Pearson Correlation 1 .427** .416** .805** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

X22 Pearson Correlation .427** 1 .339** .739** 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 

N 82 82 82 82 

X23 Pearson Correlation .416** .339** 1 .771** 

Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 

N 82 82 82 82 

M1 Pearson Correlation .805** .739** .771** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 X24 X25 X26 M2 

X24 Pearson Correlation 1 .548** .356** .806** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 82 82 82 82 

X25 Pearson Correlation .548** 1 .265* .773** 

Sig. (2-tailed) .000  .016 .000 

N 82 82 82 82 

X26 Pearson Correlation .356** .265* 1 .730** 

Sig. (2-tailed) .001 .016  .000 

N 82 82 82 82 

M2 Pearson Correlation .806** .773** .730** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 X27 X28 X29 M3 

X27 Pearson Correlation 1 .181 .429** .719** 

Sig. (2-tailed)  .103 .000 .000 

N 82 82 82 82 

X28 Pearson Correlation .181 1 .299** .660** 

Sig. (2-tailed) .103  .006 .000 

N 82 82 82 82 

X29 Pearson Correlation .429** .299** 1 .814** 

Sig. (2-tailed) .000 .006  .000 

N 82 82 82 82 

M3 Pearson Correlation .719** .660** .814** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 : 08الملحق رقم 
 ار الفرضيات:اختب

 : الفرضية األولى
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .227a .052 .040 .73787 

a. Predictors: (Constant), Y 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.376 1 2.376 4.364 .040b 

Residual 43.556 80 .544   

Total 45.933 81    

a. Dependent Variable: M 

b. Predictors: (Constant), Y 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.385 .343  6.963 .000 

Y .250 .120 .227 2.089 .040 

a. Dependent Variable: M 
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 الفرضية الثانية: 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .521a .271 .262 .59677 

a. Predictors: (Constant), M 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.593 1 10.593 29.744 .000b 

Residual 28.491 80 .356   

Total 39.083 81    

a. Dependent Variable: Z 

b. Predictors: (Constant), M 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.041 .279  3.731 .000 

M .480 .088 .521 5.454 .000 

a. Dependent Variable: Z 

 الفرضية الثالثة:
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .130a .017 .005 .69302 

a. Predictors: (Constant), Y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .661 1 .661 1.377 .244b 

Residual 38.422 80 .480   

Total 39.083 81    

a. Dependent Variable: Z 

b. Predictors: (Constant), Y 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.154 .322  6.695 .000 

Y .132 .112 .130 1.174 .244 

a. Dependent Variable: Z 

 : رابعةالفرضية ال
**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.4.1 **************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 4 

    Y  : D 

    X  : I 

    M  : O 

 

Sample 

Size:  82 

 

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 O 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      .5206      .2710    33.9020    29.7444     1.0000    80.0000      .0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant    14.9176     2.4338     6.1294      .0000    10.0742    19.7610 

I             .5644      .1035     5.4538      .0000      .3584      .7703 

 

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 D 

 

Model Summary 

          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

      .2279      .0519    55.3640     2.1632     2.0000    79.0000      .1217 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant    23.4201     3.7704     6.2116      .0000    15.9153    30.9249 

I             .0193      .1549      .1249      .9009     -.2890      .3276 

O             .2440      .1429     1.7076      .0916     -.0404      .5284 

 

****************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ***************** 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

      .0193      .1549      .1249      .9009     -.2890      .3276 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

      Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

O      .1377      .0791     -.0007      .3104 
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*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95.0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

------ END MATRIX ----- 
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 : 09الملحق رقم 

 
 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 تخصص ماستر إدارة أعمال

بالمؤّسسة اإلستشفائّية إجراؤها    مّ اقة الُمقابالت التي تبط
 المجاهد الهاشمي أمحّمد ــ تيميمون ــ

 
 

فيروس نتيجة جائحة   عضاءمالحظة: نعتذر لعدم ُوجود باقي اإلمضاءات لعدم إمكانية التّوصل لباقي األ 
ّياكم ( 19- )كوفيد نا و كور  عافانا هللا وا 



 

 

 
 

 

 

 

 

Par: Ouazouz Ayoub, Bndriss Mohamed                             Dirktor: Tkaoui Alarbi 

 ُملّخص الّدراسة:
معرفة مدى أثر ُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين على تباُد المعرفة تهدف هذه الّدراسة إلى  

 أمحّمد الّتنظيمية في ظل استخدام رأس المال البشري بالُمؤّسسة االستشفائية الُمجاهد الهاشمي 
 . تيميمون ـب

المعلومات ومن أجل تحقيق ذلك تّم االستعانة باستبانة ُمكّونة من ُجزئين، ُجزء يحتوي على  
الّشخصية وآخر يتضّمن ثالث محاور لُمتغّيرات الّدراسة، وتّم توزيُعها على عينة من الُموّظفين  

ُموّظف، وتم  108حجُمها  بالمؤسسة محل الّدراسة، إذ تّم اإلعتماد على عّينة عشوائية البالغ
(  Process) ( و Spssاستبانة صالحة للّدراسة، إضافة لالعتماد على برنامج ) 82استرجاع 

 للّتحليل اإلحصائي.
فيما كانت أهم الّنتائج عدم ُوجود أثر لُمقاومة الّتغيير الّتنظيمي للعاملين على تباُدل المعرفة 

 ي بالمؤّسسة االستشفائية محل الّدراسة. الّتنظيمية في ظل استخدام رأس المال البشر 
تباُدل المعرفة الّتنظيمية، رأس المال  ُمقاومة التغيير الّتنظيمي للعاملين،الكلمات المفتاحّية: 

 البشري. 

Abstract: 

This study aims to know the extent of the impact of resistance to organizational 

change of workers on the exchange of organizational knowledge in light of the use of 

human capital in the hospital institution Mujahid al-Hashemi Muhammad Timimoun. 

To achieve this, a two-part questionnaire was used, one that contains personal 

information and another that includes three axes of the study variables, and it was 

distributed to a sample of the employees of the institution under study, as a random 

sample of 108 employees was relied upon, and 82 were retrieved valid for the retrieval 

of 82 In addition to relying on the (Spss) and (Process) software for statistical analysis. 

While the most important results were the absence of an impact of resistance to 

organizational change of workers on the exchange of organizational knowledge in light 

of the use of human capital in the hospital institution under study. 

Key words: resisting organizational change for workers, exchange of 

organizational knowledge, human capital. 

 الّتغيير التنظيمي للعاملين على تباُدل المعرفة الّتنظيمية في ظل استخدام رأس المال البشري ة ومتأثير ُمقا
 دراسة ميدانية بالمؤّسسة االستشفائية الُمجاهد الهاشمي أمحمد ــ تيميمون ــ 

The impact of resisting regulatory change of workers on the exchange of organizational 

knowledge in the light of the use of human capital a field study at the hospital institution Al-

Hashimi Mohammed - Timimon 


