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 الحد من االنهيار التنظيميفي  البراعة التنظيميةدور 
 القيادات اإلداريةعينة من دراسة استطالعية آلراء 

 *دهوك جامعةكليات في 

 محمود محمد أمين عثمان الباشقالي
 المعهد التقني ئاكرى  -مدرس مساعد 

 جامعة دهوك التقنية

 ألفن ناظر ججو الداؤد
 قسم إدارة األعمال -مدرس مساعد

 جامعة دهوك -مدرسة اإلدارة واالقتصاد
 جمهورية العراق

 الملخص:
 تتي  البراعتتة التنميميتتة ومصتتادر االنهيتتار التنميمتتي أرعتتادالدراستتة تيد تتد ةبيعتتة عرقتتة االرترتتان واأل تتر بتت ن استتتهد   

 رعتتتتاداأل (  قتتترة، ل تتتتر  قيتتتاس35، واعتمتتتد  الدراستتتتة علتتتت تةتتتوير استتتتترانة ت ل تتت  متتتتن )جامعتتتة دهتتتتوك كليتتتتا ع نتتتة متتتن 
ها، تتم وعتف  رعت ت ن أهتدا وكآليتة لهتذا الدراستة  تي تيق ت   .أوزانذي الخمستة  (Likert)مقياس ليكتر  ل اوالمت  را ، و ق  

ومصادر االنهيار التنميمي )مجتمعة ومت ردة( لتدى البراعة التنميمية  أرعادرئيست ن م ادهما وجود عرقة ارتران معنوية ب ن 
معنتوي ألرعتاد البراعتة التنميميتة مصتادر االنهيتار التنميمتي أ تر  جامعة دهوك، ووجود كليا  نة من  ي ع اإلداريةالقيادا  

  تتترادجامعتتتة دهتتتوك، وتتتتم توزيتتتف استتتتمارة االستتتترانة علتتتت األ كليتتتا  تتتي ع نتتتة متتتن  اإلداريتتتة)مجتمعتتتة ومت تتتردة لتتتدى القيتتتادا  
 (84( استتمارة اع تد منهتا )01 نة غ ر عشتوائية بلتع عتددها )وقد اختار  الدراسة ع .ايصر   اإلداريةالمريو  ن وهم القيادا  

ئية لمعالجتة البيانتا  يصتااإل ستال  ستخدم  الدراستة األا، و (%41أن نسرة االستجارة كان  )أي  ،صالية للتيل ل استمارة
 .(SPSS)نتائجها راعتمادها علت برنامج  إلت وتيل لها والوصول

 همها:نتائج أ  إلت وتوصل  الدراسة
كليتتا  البراعتتة التنميميتتة  تتي ال أرعتتادالمريتتو  ن كانتت  مت قتتة علتتت تتتوا ر  إجارتتا ن أنتتتائج التيل تتل الوصتت ي علتتت  دلتت  -0

 ولكن بنسرة ععي ة. ،المريو ة
عدم توا ر مؤشرا   علت –ج دة  وبنسرة –غل  المريو  ن كان  مت قة أ  إجارا ن إلت أنتائج التيل ل الوص ي  أشار  -2

 ق د الدراسة راست ناء مصدر الصراع التنميمي.كليا  ي  ي المصادر االنهيار التنميم
  ر معنوي ألرعاد البراعة التنميمية  ي االنهيار التنميمي.أوجود عرقة ارتران و  -5

 منها: ،مجموعة من التوصيا  التي جرى استخرصها إلت وقد خلص  الدراسة

                                                           
 .2105 ديسمبر، وُقبل للنشر  ي 2105 أكتوبرتسلم الريث  ي تم  *



 ....دور البراعة التنميمية  ي اليد من االنهيار التنميمي 

993 

 – ختتاب رعتتد الريتتث عتتن  تترب جد تتدة ورشتتكل –نميميتتة البراعتتة الت أرعتتادإلتتت  (ع نتتة الدراستتة)كليتتا  ال تقتتار ال انمتتر   -0
 الراي ان رعرورة استيعار هذا الرعد لما له من ت   ر  ي مصادر االنهيار التنميمي.  وصي

 الرئيسة للصراع التنميمي. سرا نها تعد من األن تعمل علت تو  ر الموارد الرزمة ألأالمريو ة كليا  توصي الدراسة ال -2
، االنهيتتتار التنميمتتتي، الريتتتث عتتتن  تتترب جد تتتدة، م تتتل لل تتتربالبراعتتتة التنميميتتتة، االستتتت رل األ الكلمتتتا  اال تتاييتتتة:

 .التنميمي يرانزمة التنميمية، القل  التنميمي، ال وعت التنميمية، االعةرا  التنميمي، اإلاأل

     :المقدمة
متتن  أ عتتلتكتتون إلتتت أن  ا رياجتتةنهتتأتيق تت  النجتتال والرقتتاء والديمومتتة والربييتتة، ويعنتتي ذلتتك  إلتتت تهتتدا المنممتتا 

لتت أن تكتون رارعتة، إاجتة ري انها دائم  أأي  ،ستمراراروت   رها  ن تعمل علت تيس ن ن سهاأ هاالذي يستدع األمر  منا س ها،
، رالشتكل التذي يستاعدها علتت التك تا متف الب ئتة الريث عن  رب جد دةو متال لها من  رب، هو وتعمل علت است رل ما 

 .إل هتتا. وللتعامتتل متتف تلتتك المتتروا والتيتتديا  مستتتهدا وتيق تت  أهتتدا ها التتتي تصتتبولرقتتاء  تتي ستتوقها اللنها التتتي تعمتتل عتتم
التتتي متتن خرلهتتا تستتتةيف منممتتا  األعمتتال  ،جتتاء   كتترة البراعتتة التنميميتتة بوصتت ها وايتتدة متتن بتت ن أهتتم تلتتك التوجهتتا و 

 واستمرارها  ي أداء أعمالها. اأجل رقائهمواجهة هذا التيديا ، والوقوا رشكل قوي تجاهها من 

متن الممكتن نته إ، و تي يالتة عتدم العمتل ببراعتة  ن العمل رشكل رارع سيقلل من ايتمتاال  يتدوث االنهيتار التنميمتيإ
ختتترو   إلتتتت رالشتتتكل التتتذي يقتتتودزمتتتا  واعتتتةرارا  تنميميتتتة أويتتتدوث داء، ويصتتتع  تيق تتت  ال اعليتتتة، ن تتتتتدنت ك تتتاءة األأ

 دريجي أو م اجئ. رشكل تالمنممة من السوق 

متن  تناولته، وهتذا متا تتم يتماال  يدوث االنهيار التنميمتيا ل لاعتماد البراعة التنميمية لتقؤكد علت أهمية نما سب  م
 تر بت ن هتذا المت  ترا  رالشتكل واأل االرتران عرقةومن  م تشخيب وتيل ل  ،يقة نمريةرةر  هامن م اهيم هذا الدراسةخرل 

 مجموعة من االستنتاجا  والتوصيا . إلت الذي ساعد علت الوصول
 

 مشكلة الدراسة:
التتتي  ستال  لجت  العد تد منهتتا إلتت األ خةتر االنهيتار وعتتدم القتدرة علتت االستتمرار، ولهتتذا هنتاك منممتا  عد تدة تواجتته 

المصتتادر  قل تتل تتت   را ن يستتاهم العمتتل رشتتكل رتتارع  تتي تأيمكتتن متتن خرلهتتا تقل تتل ايتمتتال تعرعتتها لرنهيتتار. ومتتن الممكتتن 
 :اآلتيةلت يدوث االنهيار التنميمي. وعلت هذا يمكن توعيح مشكلة الدراسة من خرل التساؤال  التي تؤدي إ

 المريو ة؟كليا  هل هناك تصور واعح عن ماهية البراعة التنميمية لدى قيادا  ال 
 ؟المريو ةكليا  هل هناك تصور واعح عن االنهيار التنميمي وعناصرها لدى قيادا  ال 
 المريو ة؟كليا  هل هناك عرقة ارتران معنوية ب ن البراعة التنميمية واالنهيار التنميمي  ي ال 
 المريو ة؟كليا    ر معنوي ألرعاد البراعة التنميمية  ي مصادر االنهيار التنميمي  ي ال هل هناك ت 
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 أهداف الدراسة:
البراعتة التنميميتة واالنهيتار ا  االرتران والتت   ر بت ن عرقوهو تيد د  ،تيق   هدا أساسي إلت تهدا الدراسة اليالية

  إن هذا الدراسة تسعت إلت تيق   ما ي تي: رئيسعلت هذا الهدا ال ا، وت ك د  المريو ةكليا  ال  ي التنميمي
 .البراعة التنميمية واالنهيار التنميميإعداد دراسة نمرية يول  -أ
 .النهيار التنيميميرعاد البراعة التنميمية ومصادر اأوصا وتشخيب  - 

 .المريو ةكليا  ال ي  البراعة التنميمية واالنهيار التنميميالتعرا علت ةبيعة االرتران ب ن  - 
 .المريو ةكليا  ال ي  ألرعاد البراعة التنميمية  ي مصادر االنهيار التنميميالتعرا علت الدور الت   ري  -د

 

 خطة الدراسة، وتشمل:
 :المفاهيم النظرية -1

 :. وتتضمننظيميةالبراعة الت -1-1
 :البراعة التنظيميةمفهوم  -أ

أول  0990 تتي عتتام  (O’Reilly)و ((Tushman وعتتف كتتل متتن 1976 تتي عتتام  Duncan))قدمتته متتا   تتي االعتمتتاد علتتت
 الهيك ليتتة التتتي اآلليتتا ا ووصتت  ،متتن المنممتتا  الرارعتتة تداء المت تتوق ُ توقتتف أن  تتت تن األأ لتتتإ اريتتة للبراعتتة التنميميتتة. ي تتث أشتتار نم

لبراعتتة الم تتاهيم للتعتترا علتتت اومهتتر  رعتتد هتتذا المياولتتة مجموعتتة متتن  (Raisch, 2009: 685يمكتتن متتن خرلهتتا تةب تت  البراعتتة )
 .تعري ا الهذا ( يعر  مجموعة من 0، والجدول )ةجال اإلدار مكتا  والراي  ن  ي قدمها مجموعة من ال التنميمية

 (1جدول رقم )
 وجهة نظر بعض الباحثينل اوفق   البراعة التنظيميةتعريف 

 التعريف الباحث

Raisch & Birkinshaw, 
2008: 1 

الوقت نفسه تكون  يوف الحالية بكفاءة،عمال متطلبات األ إدارةقدرة المنظمة على 
 متكيفة مع التغيرات البيئية. 

Simsek, 2009: 600  استعمال عدة هياكل مختلفة بشكل آنيعلى قدرة وحدة العمل. 
Cao & et al., 2009: 5 .مفهوم متكامل يشير إلى توجه مزدوج للمنظمة يتعلق باالستكشاف واالستغالل 

Shoo, 2010: 3 .قدرة المنظمة على استثمار المعرفة الحالية واستكشاف معرفة جديدة 
Walrave et al, 

2010: 6 
وبشكل خاص االستغالل  واحد،وقت  يعمل شيئين مختلفين فعلى قدرة المنظمة 

 مثل للفرص والبحث عن فرص جديدة.اال
Adler & Heckscher, 

2011: 4 
والفرق والوحدات  فرادمهام الجميع )األالفرص لالربط بين استكشاف واستغالل 

 الفرعية(. 
وقت  يمتابعة نشاطين متكاملين فعلى أساليب تنظيمية متعددة تمثل قدرة المنظمة  84: 2100الجبوري، 

والتوترات في التعامل الحالي والمستقبلي في جميع األنشطة  واحد، وإدارة التناقضات
 .التنظيمية جميع المستوياتوعلى 

Bodwell, 2011: 153  بعض بشكل آني.الربط االستكشاف واالستغالل مع ضم وقدرة المنظمة على 
Danzinger & Dumbach, 

2011: 1 
فرص الإلى استكشاف  ةضافباإل ،القابليات التنظيمية الستغالل الكفاءات المتاحة

 جديدة.ال

 .نالراي   إعدادالجدول من 
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مجتتال عمتتتل البراعتتتة  نأ ان تتترى الراي تتت البراعتتتة التنميميتتةعلتتتت متتا ستتتب  متتتن ةتترل للم تتتاهيم التتتتي تناولتت  مصتتتةلح  ااعتمتتاد  و 
 ومن  م است رل ما تم اكتشا ه ر  عل ما يمكن. ،التنميمية  تعل  راستكشاا ما هو جد د

 :ة التنظيميةالبراعخصائص  -ب

 تي:اآل ي ( أن خصائب البراعة التنميمية تتم ل Bodwell & Chermack, 2010: 199) الراي ان رى 
 :والريتتتتتث،  ،لزم القيتتتتتام رالمستتتتتح الب ئتتتتتي الختتتتتارجيتالقتتتتتدرة علتتتتتت إدراك ال تتتتترب والتهد تتتتتدا  التتتتتتي تستتتتتأي  اإلدراك

أي  لت التوازن ب ن الرقارة المركزية والرمركزية،إواالستكشاا. وهذا ما يساعد علت إدراك ال رب الج دة المستندة 
 ليا  تةب  ما تتةلره الب ئة الخارجية منها ورالسرعة المةلورة.آن المنمما  المدركة لل رب تمتلك إ

 :يا  اإلدراك ال يمكن است رل ال رب. ي ث يم ل استت رل رالقدرة علت اغتنام ال رب الجد دة،  أي  االست رل 
 اتناستق   تةلت  األمر  هذاو لعمل االسترات جي  ي شرون مؤكدة، ا إلت لرص رة االسترات جية التي تؤديال رب تن  ذ ا

 نموذ  العمل واسترات ج ته.أب ن  ري  اإلدارة العليا يول النية االسترات جية، وت ادي القرارا  الخاةئة وترت   
  د األصتتتول والهياكتتتل التنميميتتتة وتشتتتك لها يستتت  م تتتتال النمتتتو  تم تتتل رالقتتتدرة علتتتت إعتتتادة توي تتت إن تشتتتك ل:الإعتتتادة

وومي ة المورد الرشتري، تعتد م تزة  ،ت  را  السوق والتقنيا ،  القدرة علت إعادة تشك ل الموارد، واألصول، والهياكل
 .ذا  ك اءة و عاليةكب رة وتتةل  موارد تشك ل تنميمي،  إعادة التشك ل مهمة مؤكدة للاسترات جية إلعادة 

أن البراعتة التنميميتة تتجلتت  تي أربتف خصتائب  ا قتد ذكتر ,Navarro & Dewhurst)  (1722 :2007ان الراي تأمتا 
 هي:

  ل رب التي تتعدى ومائ هم ومهامهم اليالية.امرادرة األ راد وانتهازهم 
  ذن أو دعم من رؤسائهمإبدون اليصول علت  اآني  إ جاد اليا ظ لدى األ راد علت لعمل والتصرا. 
 التتتتي تتعتتتتمن التك تتتتا متتتتف ال تتتترب الجد تتتدة والمتوا قتتتتة رشتتتتكل واعتتتتح متتتتف د علتتتتت القيتتتتام راألعمتتتتال تشتتتجيف األ تتتترا

 .االسترات جية العامة للمنممة

 لتقوية التماسك علت المستوى ال ردي للمنممة ،والتك اعلت التواؤم   رادإمهار قدرة األ. 

 .بعاد البراعة التنظيميةأ -ج

الخترا  لس ة مقدم ها وأهتدا هم التتي يستعون إلتت تيقيقهتا، وبنتاء   انميمية ترع  رعاد البراعة التأاختل   اآلراء  ي عدد 
 كما هو مب ن  ي الجدول اآلتي:    رعادهذا األعليه قام الراي ان بإجراء مسح ري ي للتعرا علت 
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 (2جدول رقم )
 بعض الباحثين  آراء أبعاد البراعة التنظيمية حسب

 أبعاد البراعة التنظيمية
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He & Wong, 2004: 481              
Justin & Peter, 2005: 358              

Hess & Rothaermel, 2008: 2              
Luo & Rui, 2009: 53              

Raisch et al, 2009:692              
Carmeli & Halev, 2009: 213              

Chang et al, 2009: 939              
Simsek, 2009: 602              

Wulf, et al, 2010: 17              
Shoo, 2010: 2              

Tempelaar, 2010: 29-47              
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 المجموع
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 .راء الراي  ن الواردة أسماؤهم رالجدولآ  ي االعتماد علتن  الجدول من إعداد الراي 

قد و  .أعلت نسرة ات اق ب ن الراي  ن قد شكر رعد ن أساس  ن للبراعة التنميمية هناك( أن 2 تعح من خرل الجدول )
 :وهما، الرعد ن هذ ن ةاليالياعتمد  الدراسة 

لت عملية الريث عن ال رب الجد تدة إ (Dhliwayo & Van, 2007: 129)يش ر البحث عن الفرص الجديدة:  -أ
ر نها الرؤية التي تهتم رةترل ستلف وختدما  جد تدة للتنتا س، والعمتل علتت توقتف الياجتة المستتقبلية إليتداث الت   تر 

علتت المنممتة أن تيشتد جهودهتا لليصتول  ه  جت أنت (Dess et al, 2007: 458)يترى وتشتك ل ب ئتة جد تدة. و 
 ،اليتتتال  ن للعمتتترءعلتتتت ال تتترب الجد تتتدة، إذ تعمتتتل المنممتتتة علتتتت مراقرتتتة التوجهتتتا  وتيد تتتد الةلرتتتا  المستتتتقبلية 

أو توقتتف مهتتور رعتت  المستتائل التتتي قتتد تتتؤدي إلتتت  ،وكتتذلك توقتتف يتتاال  الت  تتر التتتي قتتد تةتترأ علتتت نتتوع الةلرتتا 
أنته علتت المنممتة الريتث عتن ال ترب وارتراةهتا بهتا متن   (Alegre & Chiva, 2009: 6) ترب جد تدة. ويؤكتد

ن تقتتنب ال ترب عتن ةريت  أيمكن للمنممة أنه  (50: 2114ويرى )السكارنة، . خرل العر  والةل  وترا نهما
لمنممتتتا  قيامهتتتا راعتمتتتاد ةتتترق جد تتتدة  تتتي تقتتتديم الستتتلف والختتتدما ، والقيتتتام ر عمتتتال تنا ستتتية متتتن أجتتتل مواجهتتتة ا

 المنا سة وكي ية تيص ن الموقا التنا سي واالستجارة للت   را  السوقية.
تيستت ن األنشتتةة لخلتت  قيمتتة  تتي علتتت قتتدرة المنممتتة  إلتتت يشتت ر االستتت رل األم تتل لل تتربللفتترص:  األمثتتلاالستتتغالل  - 

توستتتيف المعر تتتة والمهتتتارا  اليتتال  ن  تتتي األستتتواق الياليتتتة، ويستتعت ل العمتتترءاألمتتد القريتتت ، ي تتتث يصتتمم لتلبيتتتة ياجتتتا  
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تت ،وكتتذلك توستتيف المنتجتتا  والختتدما  الياليتتة ،الياليتتة  تترب تبتتدو ختتار   هنتتاكو  .امتتف زيتتادة قنتتوا  التوزيتتف الياليتتة أيع 
ستتترات جية رشتتكل نشتت  علتتت لكتتن تقتتويم ال تترب ختتار  اال ،لياليتتةستتترات جية الهتتا عرقتتة راال  ية المنممتتة أو ليستتستتترات جا

ية للمنممتة متف ستترات جكونهتا تزيتد المتوارد االل، ةلت التعرا علتت  ترب مستتقبليإبترك را  السوق م ل يأساس ال رب قد 
 (.03: 2100والتكامل االسترات جي المعقد )الجبوري،  ،اتجاا الموازنة ب ن مرادرا  التوسيف ي والتيرك  هدا ها،أ 

 تترب الموجتتودة  تتي ب ئتتة عمتتل المنممتتة التتتي أن استتت رل ال تترب يشتتمل جميتتف ال إلتتت (35: 2101 ،)يمتتود والشتت   وأشتتار
 :م ل المنممة أن تست مرها بإمكانرع  ال رب التي وهناك ، تم ل ايتماال  للنمو واليصول علت م زة تنا سية مستدامة

  جدد. عمرءوجود 
   ألسواق.ل أو من خرل ةرل منتجا  جد دة مستيد ةأو  صر  أموجودة التوسف  ي السوق من خرل سلف وخدما 
 . القدرة علت التنويف  ي السلف والخدما 
 .التقنيا  الجد دة التي من ش نها أن تر ف اإلنتاجية أو تزيد من الجودة 

 ، وتشمل:االنهيار التنظيميماهية  -1-2
 :االنهيار التنظيميمفهوم  -أ

 علت أن( Maslack) وقد أكدوذلك رسب  اإلجهاد.  ،يش ر االنهيار إلت عدم القدرة علت العمل ر اعلية ولوق  ةويل
 ن العت ون الن ستية والشخصتية. وألناالنهيار  ؤدي إلت استنزاا لل رب المتصلة رالعمل واستجارة المنممة لتزمن ةويتل مت

متا رعتد  أيتة مريلتة (  تإن  المتو  ستيكون المريلتة األخ ترة متن دورة يياتهتاGreinerالمنممة تشره اإلنسان يست  متا أشتار )
لتتذا  ، األييتتان قتتد ال نستتتةيف التم  تتز بتت ن اليتتدود ال اصتتلة بتت ن نهايتتا  االنهيتتار والمتتو  االنهيتتار والناتجتتة عنتته، و تتي رعتت 

االنهيار التنميمي من وجهتا  مجموعة من الراي  ن والكتا  م هوم   وقد تناولها مريلة وايدة. غل  الراي  ن وك نأ  درسها 
 (:5 ) ، وكما هو موعح  ي الجدولنمر مختل ة

 (3جدول رقم )
 وجهة نظر بعض الباحثينل انهيار التنظيمي وفق  تعريف اال 

 التعريف الباحث
Meier, 2000: 5   ر  ي الب ئة الخارجية.استجارة خاةئة للت 

Fcilliers, 2003: 26  لتعامل مف مةال  العمل.علت اعدم قدرة المنممة 

: 2113 ،الخرارشة وعربيا 
510 

مما  ،التك ا مف مروا العملماهرة تتعر  لها المنممة نت جة عدم قدرتها علت 
 ،ومن  م  قدان العناية رالعمل ،مشكر  ؤدي إلت شعورها رعدم القدرة علت يل ال

 والشعور رالتوتر.
Silveira, et al, 2005: 3 عن التعر  الةويل لإلجهاد  اناتج   االستنزاا العاة ي الذي يكون بدور هو نت جة ا

 أو الع ون الم رةة.
Elizabeth, 2007: 2 .دارة الع   رشكل كاء  عملية ع   مستمرة ناشئة عن عدم القدرة علت إدراك وا 

Arditi, 2009: 3 .توقا العمليا  رعد اإل رس وخسارة الدائن ن 
 سب  عدم قدرتها علت التك ا مف مروا العمل.رماهرة تتعر  لها المنممة  50: 2101الزه ري، 
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م هتتوم يمكتتن متتن خرلتته وصتتا  أك تتر نأ اننهيتتار التنميمتتي  تترى الراي تتلر تعري تتا علتتت متتا تتتم ةريتته متتن  ااعتمتتاد  و 
الناشئة عن عتدم و االنهيار التنميمي هو عدم قدرة المنممة علت التك ا مف مروا العمل نت جة للع ون التي تتعر  لها 

 .االستجارة الصييية للت  ر  ي الب ئة الخارجية
 :مصادر االنهيار التنظيمي -ب

زال الرتتاي ون  تتتارعون الريتتث  تت الو ، م هتتوم واعتتح لرنهيتتار مستت لة عقيمتتة متتا لتتم تيتتدد أستترارهن  الختتو   تتي تيد تتد إ
تت ،لتيد تتد اليالتتة عتتدم  لتتتإ أدى هتتذا األستترا  تختلتتا رتتاخترا ترك تتز الرتتاي  ن واختتترا وجهتتا  نمتترهم. وهتتذا متتا  نرتتا علم 

وقتتد أشتتار رعتت  الكتتتا  إلتتت أن   .ة لرنهيتتارلتتت تيد تتد أستترا  واعتتيإ تتي مجتتال الستتلوك التنميمتتي ونمتترة المنممتتة  همات تتاق
زمتتتتة التنميميتتتتة، القلتتتت  التنميمتتتتي، ال وعتتتتت التنميميتتتتة، الصتتتتراع التنميمتتتتي، االعتتتتةرا  األ تتتتي: مصتتتتادر االنهيتتتتار تتم تتتتل 

ويرجتتف الستتب   تتي  ،عتمد الدراستتة الياليتتة علتتت هتتذا المصتتادرت. وستت(50: 2101)الزه تتري،  .التنميمتتي يرتتانالتنميمتتي، اإل
نستجم نمتوذ   ن هتذا األن رت  ناعتة الرتاي وكتذلك ق ،رشتكل شتامل المصتادرنه نموذ  شامل ي ةي إلت أنموذ  ذا األاختيار ه
 و يما  لي شرل موجز لهذا المصادر:المريو ة. كليا  المف ب ئة 

  ويهتدد نممتةللم اإلداري  رالمصت ر تتعلت  التتي التيتول ونقةتة زمتة التنميميتة الليمتة اليرجتة: يقصتد راألزمة التنظيميتةاأل 

(. 50: 2115لهتا )شتب ر،  والتصتدي إلدارتها عالية مهارة  تةل  مما ،ة الم اج عنصر مف األزمة ما تتزامن اوغالر  ، هاءرقا
ت األزمتة تم تل وهكتذا  النتتائج  يته متريقتة، تتتداعت أيتداث اذ والسترعة الخةتورة شتد د ،أو غ تر متوقتف ،اعتيتادي غ تر اموق  

قترار غ تر  اتختاذ لصتعورة اعصت ر   اووقت ت مينتة وتم تل. الرقتاء علتت المجتمتف أو المنممتة أو ال ترد رةقتد تهتدد أسرابها، وتختل 
 ال رصة أنما ، ق  التهد د تشمل ال األزمةلكن  ،ال ام  والمستقبل الت كد وعدم المعلوما  يالة من غيا  مل م لوا  ي

 .(5: 2100)ميمد،  كذلك للت   ر
 لتنميمتي متن األرعتاد األساستية المكونتة لعت ون العمتل التتي ت  رهتا المنممتة والب ئتة )مرستي : يعتد القلت  االقلق التنظيمي

دريتتس،  تتم تتز رتتالهم  ،نتته مشتتاعر غ تتر ستتارة لتتت القلتت  التنميمتتي رإ( 004: 2115(. ويشتت ر )الصتت ر ي،305: 2113وا 
 ما من يياته وبدرجاتها المختل ة.يشعر بها ال رد  ي وق   ،والرهرة والخوا

  وقتتد قتتام )لتتورنتز بتتوينكر( بإيعتتال هتتذا المتتاهرة  تتي نمريتتة  ،المقصتتود هنتتا رال وعتتت هتتو التشتتوي التنظيميتتة:  الفوضتت
المبدعتة والرع تدة عتن األعمال المعقدة الد ناميكية غ ر الخةيتة  أو مشهورة تسمت نمرية ال وعت التي تعتني رالتنميما 

 ،رل أيتتداث الماعتتي والياعتتر ال عتتال دائهتتا المستتتقبلي متتن ختتهتتذا المنممتتا  ال يمكتتن التنبتتؤ ر ي تتث إن  ر ،اتتتزان التتنمم
تنتتتتج متتتن هياكتتتل رستتتيةة. و تتتي عنتتتد تصتتترييها رتتت ن  الهياكتتتل المعقتتتدة يمكتتن أن   "إرتتتر بتتري جن"أصتتل النمريتتتة يعتتتود إلتتتت 

ث رعتتدها ةرقتت  هتتذا النمريتتة  تتي عصتترنا اليتتد  "،دوارد لتتورنز"إالقتترن العشتترين تةتتور  هتتذا النمريتتة علتتت  تتد  ستتت نيا 
. وتعتود أسترا  (59: 2101)الزه تري،  ت   ترا  هائلتة  تي أنممتة االتصتاال  وعلتم اإلدارة ، وقد نتج عنهتاورشكل موسف

 (59: 2101يدوث ال وعت داخل المنمما  إلت اآلتي: )الزه ري، 
 عدم الت ري  ب ن المهم واألقل أهمية. - توا ه.عه  ي يتهاون  ي است رل الوق  وتع  -

 كمال العمل.إعدم  -      ي إنجاز العمل.سوء التوق  -

 تنميم العمل ر سلو  ارتجالي وعدم التخةي  له بوق  كاٍا. - .أنه لم  ن ذ ان  متكرار العمل أك ر من مرة  -
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  :رتال رد تتعلت أكانت   ستواء ،االت تاق عتدم متن يالتة عتن جوانرته رع  يعبر الصراع التنميمي  يالصراع التنظيمي 

نت جتة  المنممتا ، بت ن مأ ،المنممتة داخل اإلدارا  أو األقسام أو الجماعا  ب نم كان  أ أو أك ر  رد ن ب ن مأ ن سه
 عودت أو عل ها، والتنا س لندرة الموارد أو األنشةة أو الصرييا  تداخل أو األهداا تعار  أو الصةدام المصالح

 ومتا أخترى، أةتراا علتت ةترا وتستل  التنميميتة وستوء العرقتا  الستلةة المعتلتة  تي ممارستة الجوانت  لترع 

ويترى )الخالتدي،  .(084: 2113 عال تهتا )بتو رغتدة،  من تيد قد التي رالمنممة وآ ار عارة أ عال من ذلك يصاي 
 ب ئتته،  تي المستتمرة الت  ترا  متف التك تا تهيكون راستتةاع عندما  تيق  نمامأي  استمرار وأ رقاء أن (09: 2114

 .الصراع عملية عبر است ارتها تمت التي عملية الت   ر خرل من التك ا هذا وييدث
 إذ تكتتون  ،هتتا المنممتتة  يقصتتد راالعتتةرا  التنميمتتي عتتدم االستتتقرار  تتي الب ئتتة التتتي تعتتي  الضتتطراب التنظيمتتي: ا

 ،(Bitar, 2003: 7األسواق غ ر واعية وكذلك العمل والمنا سة واليدود التي ت صتل صتناعة عتن صتناعة أخترى )
 لعرقتا   تي الب ئتة القلقتةراة انش ال ال ترد  تي المنممتة بتوجيته ستلوكه المستتند إلتت قلتة المعر تة الكاملتة أو هو يال
 .(40: 2101)الزه ري، 

 اإلحباط التنظيمي: ( اإليران مصةلح تناوله ك  ر من علماء الن س، ويعد موقتاFreud متن المواقتا األساستية )
يرتان اإل أسترا وتعتود  ،داخلية أو خارجيةلة تعةل اإلشراع رسب  إعاقة  ه ر ن ه ياإذ عر   ،عمن نمريته المشهورة

 .(50-58: 2113، تي: )ع دانلت اآلإ
 ال قدان: يقصد ره عدم إشراع الياجتا ، ولته نوعتان األول:  قتدان ختارجي نتاتج عتن عوامتل الب ئتة الخارجيتة، 

 ناتج عن شعور بنقب داخلي. وال اني داخلي:
 لهدا كان  ي يوزتها أو غاية  ي متناول ال د. اليرمان:  قدان المنممة 

 .الصراع: ييدث نت جة تعار  دا ع ن أو أك ر 

 :الدراسات السابقة -1-3

لتتت أي  ،بيتتان م هتتوم البراعتتة التنميميتتة إلتتتتهتتدا و ( Chandrasekaran, 2009) دراستتة  -أ مستتتوى يمكتتن أن وا 
و تي المنممتا   ،أجري  الدراسة  ي جامعتة )م نيستوتا(و ني وتتيسن إلرقاء م زة تنا سية. آتبتدع المنمما  التقنية رشكل 

 تي من المدراء ومن  (200)وتم توزيعها علت استمارة االسترانة لجمف البيانا  الدراسة  واستخدم ذا  التقنية المتةورة. 
ست ن رشتكل آنتي المنمما  ذا  التقنية المتةورة التي تتارف استترات جيا  اإلبتداع والتيإلت أن  وتوصل  الدراسة مستواهم.

 .نمو اإلربالو نمو المبيعا ، و الربيية، و )منمما  رارعة( تؤدي رشكل أ عل من نايية عائد االست مار، 

جتراء تيق ت  تجريبتي رشتكل ا  لم هتوم البراعتة التنميميتة و  أ علرص رة  تقديمهد   إلت و ( Shoo, 2010) ةدراس -  
امتتتل الب ئيتتتة علتتتت  ريتتت  اإلدارة العليتتتا. وأجريتتت  الدراستتتة علتتتت متتتنمم علتتتت البراعتتتة التنميميتتتة، وكتتتذلك بيتتتان تتتت   ر العو 

واستتخدم  هتذا الدراستة استترانة الشركا   ي الصناعا  ذا  التقنيتة المتةتورة والصتناعا  ذا  العرقتة  تي تتا وان. 
يتا أن نجال المنمما  القص ر األمد عن ةري  المزاتوصل  الدراسة إلت و  مد ر. (011)لجمف البيانا  وزع  علت 

لتتت أنالتنا ستتية الياليتتة ال يعتتمن رقاءهتتا  تتي المتتدى الرع تتد،  الت   تتر المستتتمر لرستتت رل  جتتذ  االستكشتتاا  تتي  وا 
بت ن اإلبتداع االستترات جي الرتارع وأداء الشتركا  متن  مريتظٍ عن كون القابليا  المشتركة تتؤدي رشتكل  ر   عالنت جة، 
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 ستيماوال ،استترات جية اإلبتداععلتت  العوامتل الب ئيتة لهتا تت   ر قتوي  كتنلنايية المنتج الجد تد وتةتوير األوعتاع الماليتة. 
هتم ء تإن أدا ،وعندما يكون االنسجام أ عل ب ن  هم الع ون الب ئية واختيار استرات جية اإلبتداع ،االسترات جية الرارعة

 جتتابي بتت ن االستتت رل ن الت اعتتل اإلإكمتتا  ،رشتتكل أ عتتل متتن ناييتتة تةتتوير المنتتتج الجد تتد ولتتيس األداء المتتالي يكتتون 
 علت صياغة االسترات جية التي تعتمدها المنممة. كب راألم ل لل رب والريث عن ال رب الجد دة له ت   ر 

هتتد   إلتتت تيد تتد عوامتتل النجتتال اليرجتتة ذا  األ تتر الكب تتر  تتي المنممتتة المريو تتة و  (2212، الزهيتتر  ) دراستتة -  
عن تشتخيب واقعتي لستلوك المواةنتة التنميميتة وتيد تد  ر  واء ت   رها.  عاليت المدراءوكي ية استخدامها ر اعلية من 

دها لهتذا ال تر  تتم إعتدا استترانةا  الدراستة متن خترل تم جمف بيانتدور كل منهما  ي اليد من االنهيار التنميمي. و 
درجتتتهم  تتي  تتي متتن المستتتوى التنميمتتي األول وال تتاني ومتتن هتتم  ا( متتد ر  51) تتي تم لتت   ةيقصتتد ةواخت تتر  لتتذلك ع نتت
ول ر  اليصول علت أعلت مستوى  ،سمن  الكو ة الجد د(أ)معمل  سمن  الجنوبية ومعملها التارفالشركة العامة لأل

 تم استخدام أسلو  المقارر  الشخصية. ،ممكن من الدقة  ي اليصول علت النتائج

 مجموعة من االستنتاجا  منها:إلت توصل  الدراسة و 
 الخ ريتة ومستتعدة لبتذل درجتا   للنزعتةوتكتون ميالتة  ،لعليا وقيمها متف قتيم ومرتادئ المنتستب نتنسجم مرادئ اإلدارة ا

 عالية من الجهد لررتقاء رالمنممة.

 تتاا  نيرا تتال يستتيةرون علتتت االلكتتنهم  ،االرتقتتاء رالمنممتتةأجتتل   تيمتتل األ تتراد االنزعتتا  متتن وذلتتك لترك تتزهم  ،دائم 
  جابية.علت الجوان  اإل

عتترورية لمزاولتتة المنممتتة لنشتتاةها بهتتدا الرقتتاء  تتي م تتدان تعتقتتدها مجموعتتة متتن التوصتتيا  التتتي  ةالدراستتقتتدم  و 
 منها: ،العمل

  متن خترل  ،وااليت تا  بهتم عمرئهتاعلت إدارة الشركة /المعمل أن تنتهج مناهج جد تدة بخصتوب إدارة العرقتا  متف
 .العمرءلتسه ل عملية اتصال  نترن شركة اإلواقتراياتهم وشكواهم وربةه ر العمرء تح مركز رئيس يستقبل 

 و تي  ،التنس   مف متخصصت ن  تي مجتال الب ئتة لمعر تة متدى مستتوى التلتوث التذي تليقته الشتركة رالب ئتة الةبيعيتة
 علت الشركة أن تعمل علت الريث عن تقنيا  جد دة لليد من ذلك.  ةيالة وجود مؤشرا  خةر 

 للمنمما  ال اشلة تع د لها ي ويتها ونشاةها من جد د. عرورة إجراء دراسة لتقديم ةرق عرجية 
 

التنميميتتة البراعتتة  "ستتيا ستت لآزيتتن و "التعتترا علتتت متتدى ممارستتة شتتركتي  إلتتتهتتد   و ( 2211الجبتتور ، ) دراستتة -د 
ل ترب الريتث عتن او  ،االستت مار األم تل لل ترب"ال رعيتة بيان ت   ر البراعة التنميمية ر رعادهتا  ،والمرونة االسترات جية
ستتتتجابي ر رعادهتتتا اكمت  تتتر ت ستتت ري، والمرونتتتة االستتتترات جية كمت  تتتر  "متتترن التنميمتتتي الهيكتتتل ، والالجد تتتدة  تتتي الستتتوق 

وةرقتت  الدراستتة علتتت  المرونتتة الستتوقية(. ،مرونتتة رأس المتتال الرشتتري  ،المرونتتة التنا ستتية ،ال رعيتتة )المرونتتة اإلنتاجيتتة
أععتاء مجلتس والع نتة تتكتون متن  ،ن متوزع ن  تي مستتويا  إداريتة عتدة ي كلتا الشتركت  ا( مد ر  52ع نة مكونة من )

متتد ري مكاتتت . واستتتخدم  و متتد ري ويتتدا ، و متتد ري شتتع ، و متتد ري أقستتام، و إدارة، متتد رين عتتام ن، أو م وعتت ن، 
 .الدراسة االستبيان أداة رئيسة لجمف البيانا 



 ....دور البراعة التنميمية  ي اليد من االنهيار التنميمي 

993 

لمت  تتتترا  الرئيستتتتة )البراعتتتتة التنميميتتتتة والمرونتتتتة متتتتن ب نهتتتتا ارت تتتتاع مستتتتتوى ا ،توصتتتتل  الدراستتتتة لمجموعتتتتة استتتتتنتاجا و 
 ،المرونتة اإلنتاجيتة ،هيكتل التنميمتي المترن ال ،الريث عن ال رب الجد تدة ،االسترات جية( وال رعية )االست رل األم ل لل رب

ارترتتان معنويتتة المرونتتة الستتوقية(  تتي الشتتركت ن المريتتو ت ن، ووجتتود عرقتتا   ،مرونتتة رأس المتتال الرشتتري  ،المرونتتة التنا ستتية
الدراستة مجموعتة مقتريتا  أهمهتا  معنتوي لمت  تر البراعتة التنميميتة  تي المرونتة االستترات جية. وقتدم أ تر  وجودو  ، يما ب نها

 مف مقتريا  أخرى تعد مشروعا  دراسية مستقبلية. ،تنميمية  ي الشركت ن م دان الريثاستمرار تبني  كرة البراعة ال

 :تياآلارقة  تعح م الدراسا  السيوعند تق 
 عترورة ر( 2101)الزه ري،  وص  دراسةي ث أ ، دة اليدى الدراسا  السارقةجاء  الدراسة اليالية لتكمل جزئية جد

لكتتي تع تتد لهتتا ي ويتهتتا ونشتتاةها متتن جد تتد، ولهتتذا  اإجتتراء دراستتة لتقتتديم ةتترق عرجيتتة للمنممتتا  ال اشتتلة التتتي تنهتتار تنميمي تت
 العرجية  ي اليد من االنهيار التنميمي. سال  يد األأراعة التنميمية راعترارها البأ ر  قام  الدراسة بدراسة

 تتر منهتتا و تت   الريتتث  تتي الجوانتت  التتتي لتتم تتناولهتتا الدراستتا  الستتارقة ولتتم تيتتظ بنصتت   واقامتت  الدراستتة الياليتتة ر  
ا إبتراز لتت متا تستعت الدراستة الياليتة إهتذا  همية البراعة التنميميتة  تي اليتد متن االنهيتار التنميمتي،ا  العلمية أليعايإلل

 المريو ة. كليا  ي أنموذجها المقترل لكر المت  رين  ي ال

  التعتتترا علتتتت رعتتت  المراجتتتف والتتتدوريا  والريتتتوث النمريتتتة والتةبيقيتتتة ممتتتا ستتتهل ستتتاعد  الدراستتتا  الستتتارقة  تتتي
 ةار ي تيد د اإلالمساهمة لت إ إعا ة ،مليجان  العمام الراي  ن  ي بناء منهجية الدراسة وتسلسل  قراتها، والأالةري  

تتالنمتتري للدراستتة التتتي تعتتد  تعم تت  ال هتتم  تتي موعتتوع كمتتا ستتاعد  الدراستتا  الستتارقة  تتي  ا لهتتا.ا النةرقهتتا وامتتتداد  أساس 
 الراي  ن  ي مجال البراعة التنميمية واالنهيار التنميمي. مساهما الدراسة من خرل االةرع علت 

  هتتدا ها الستتارقة يستت  مشتتكلة هتتذا الدراستتة وأ ها الدراستتة الياليتتة متتف  تترو  الدراستتا  تاعتمتتدترتتا ن ال تترو  التتتي
 وةبيعة الجان  الم داني لها.  

 ويحتو  عل : ،ج الدراسةاهمن -2

 فروض الدراسة: -2-1

 اعتمد  الدراسة علت ال رعيا  اآلتية: ،ألنموذجها امف أهداا الدراسة واخترار   اتوا ق  
رعتاد البراعتة التنميميتة ومصتادر االنهيتار التنميمتي ريست  هنتاك عرقتة ارترتان معنويتة بت ن أ :الفرضية الرئيسة األول  -أ

 وتنب   عنها ال رعيا  ال رعية اآلتية: آراء ع نة الدراسة.
 زمة التنميمية.عنوية ب ن البراعة التنميمية واألتوجد عرقة ارتران م 

 لقل  التنميمي.توجد عرقة ارتران معنوية ب ن البراعة التنميمية وا 

 .توجد عرقة ارتران معنوية ب ن البراعة التنميمية وال وعت التنميمية 

 .توجد عرقة ارتران معنوية ب ن البراعة التنميمية والصراع التنميمي 

 .توجد عرقة ارتران معنوية ب ن البراعة التنميمية واالعةرا  التنميمي 

 يران التنميمي.مية واإلنوية ب ن البراعة التنميتوجد عرقة ارتران مع 
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هناك ت   ر معنوي ألرعتاد البراعتة التنميميتة  تي مصتادر االنهيتار ريست  آراء ع نتة الدراستة.   الفرضية الرئيسة الثانية: - 
 وتتكون هذا ال رعية من ال رعيا  ال رعية اآلتية:

  زمة التنميمية.األهناك ت   ر معنوي للبراعة التنميمية  ي 

 راعة التنميمية  ي القل  التنميمي.هناك ت   ر معنوي للب 

 .هناك ت   ر معنوي للبراعة التنميمية  ي ال وعت التنميمية 

 .هناك ت   ر معنوي للبراعة التنميمية  ي الصراع التنميمي 

 .هناك ت   ر معنوي للبراعة التنميمية  ي االعةرا  التنميمي 

  يران التنميمياإلهناك ت   ر معنوي للبراعة التنميمية  ي. 

 : الدراسة نموذجأ -2-2

النمري تصميم أنموذ   رعي كما هو موعح  ي الشتكل  ا ي عوء إةارهالدراسة تستلزم المعالجة المنهجية لمشكلة 
المريو تة والتتي ت بت  كليا  ال ي  ومصادر االنهيار التنميمي البراعة التنميمية ر  ي واألرتران اال ةعرقيصور ( والذي 0)

تت رعتتدي لألنمتتوذ  هتتذا علتتت مهما . وقتد اعتمتتد الراي تتان  تتي تصتتميئيةيصتتاتتتائج تيل تتل االخترتتارا  اإلنل اتيقيقته متتن عدمتته و ق 
والتتتتي تم تتل المت  تتتر المستتتقل. أمتتتا  الريتتث عتتن  تتترب جد تتدة(و  م تتل لل تتترباالستتتت رل األالمتم لتتتة  تتي ) البراعتتة التنميميتتة

ال وعتت التنميميتة، و ، القلت  التنميمتيو ، زمتة التنميميتةألاالمتم لتة  تي مصتادرا و  االنهيار التنميمتي ي المت  ر التارف  تم ل 
 .التنميمي يراناالعةرا  التنميمي واإلو الصراع التنميمي، و 
 

 

 .المصدر: من إعداد الراي  ن
 الدراسةنموذج أ( 1الشكل )

 يشير إلى عالقة االرتباط
 يشير إلى عالقة األثر

 

 أبعاد البراعة التنظيمية

زمة األ
 التنميمية

القل  
 التنميمي

ال وعت 
 التنميمية

الصراع 
 التنميمي

االعةرا  
 التنميمي

يران اإل
 التنميمي

 مصادر االنهيار التنظيمي

 الريث عن  رب جد دة االست رل االم ل لل رب
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 :الدراسةمجتمع وعينة  -2-3

( 12والرتالع عتتددها )والمعهتد العتالي للتخةتي   ريتاثومراكتز األ هتتاكلياتجامعتة دهتوك رمجمتوع بم تل مجتمتف الدراستة ت 
إلمكانيتتتة اخترتتتار  ،إلجتتتراء الدراستتتة الياليتتتة اكتتتون م تتتدان  تل جامعتتتة دهتتتوك  ، وقتتتد اخت تتتر 0/0/2105ل ايتتتة  كاديميتتتةأمؤسستتتة 

مستتتويا  تعليميتتة  مت  تترا  الدراستتة  تتي الجامعتتة رشتتكل أك تتر دقتتة متتن غ رهتتا متتن المنممتتا  لمتتا يمتلكتته العتتاملون   هتتا متتن
 انها تشهد نمتو  إعمن ميا مة دهوك، كما  ى أهداا الدراسة اليالية، وأنها تشكل المنممة التعليمية الكبر مف متنوعة تتناس  

، وتمتلتتك عرقتتا  تعتتاون متتف رعتت  التخصصتتا  تتي مختلتتا كليتتا   تستتف تتي الجانتت  الكمتتي والنتتوعي، إذ تيتعتتن  امتزا تتد  
 قليم.وتعد من الجامعا  القديمة  ي اإل الجامعا  العالمية المتةورة،

( 8التتتي ةرقتت  الدراستتة   هتتا بلتتع )كليتتا  الدد عتتن أأي  ؛لتكتتون ع نتتة للدراستتةكليتتا  ال( متتن هتتذا %89) تتتم تيد تتدو 
، لتواجدها  ي ختار  يتدود مد نتة دهتوكوذلك  ،)العلوم التربوية ئاكرى( كليةرشكل غ ر عشوائي راست ناء  تم اختيارهمكليا  

 لجملة من األسرا  أهمها: ليكون ع نة للدراسة جاءكليا  الر هذا اختياو
   تصادواالق دارةالقانون واإل ككليةالمريو ة  كليا الِقدم ت سيس رع. 
   الة  البيةري  ككلية الكليا  المريو ةيدا ة ت سيس رع. 

   ية.نساناإل ككلية العلومية إنسانذا  تخصصا   الكليا  المريو ةرع 

   يةالةب، والعلوم والعلوم التةبيقية الهندسة ككليةذا  تخصصا  علمية  المريو ةالكليا  رع. 

  وماجست ر  لوم عالِ شهادا  عليا )دب الكليا  تمنحأغل  هذا إذ إن أك ر من شهادة،  الكليا  المختارةتمنح غالبية
 ودكتوراا(.

 وذلتك راجتتف ،االعلميتة( يصتر   قستام، رؤستاء األرستةمدداريتة )العم تد، متد ر الرالقيتادا  اإلن  تم تل المريو تو   ترادمتا األأ
 .ورسم السياسا  االسترات جيةالعليا هي مركز صنف القرارا   اإلدارةإلت أن 

 جمع البيانات: أسلوبمصادر و  -2-4

علتت جمتف البيانتا  متن المصتادر األوليتة لت ةيتة  ذ اعتمد  الدراستةإية وال انوية، األول تم جمف البيانا  من مصادرها
، الجبتوري ) دراستا  متن راالستت ادة مت  راتهتا تصتميم التي تتم (1)االسترانة أسلو من خرل استخدام  ،العملي للدراسة ةاراإل

 بنمتر األختذ متف ،مصتادر االنهيتار التنميمتي متن المستتمدة ستئلةاأل رعت  وعتف عتن ر   عت ،( 2101الزه تري، )و( 2100
تتاعتمتتد  الدراستتو  .الدراستتة ق تتد كليتتا   ب ئتتة االعترتتار ب نمتتا  .كليتتا مجتتالس ال أععتتاءرؤستتاء و المقابلتتة الشخصتتية متتف  اة أيع 

 ية.لنمري للدراسة من مصادرها ال انو ا ةارالمنشورة، والدوريا   ي بناء اإل رياثاألو متال من الكت ، هو اعتمد  علت ما 
 

 :للبيانات ئيحصاالتحليل اإل ساليبأ -2-5

مجموعة  الدراسة   قد اعتمد ،اومن أجل اخترار  رعياته ،ةاليالي الدراسةمن أجل التوصل إلت مؤشرا  دقيقة تخدم 
 من األسال   اإليصائية تتم ل  ي اآلتي:

                                                           

 (.0) الملي   ي موعية االسترانة استمارة (1)
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 ا  المعياريتتتتة متتتتن أجتتتتل وصتتتتا مت  تتتترا  الدراستتتتة نيرا تتتتالنستتتت  المئويتتتتة والتكتتتترارا  والمتوستتتتةا  اليستتتتابية واال
 .هاوتشخيص

  ا  الدراسة.الرسي  لتيد د قوة وةبيعة العرقة ب ن مت  ر االرتران معامل 
 التارف ي قياس الت   ر المعنوي للمت  را  المستقلة  ي المت  ر الخةي الرسي   االنيدار. 

اإليصتتائي  تي إ جتتاد التوزيعتتا  التكراريتة واستتتخراجها والوستت  اليستتابي  (SPSS: V. 12)وقتد تتتم استتتخدام برنتامج 
 عن إ جاد نتائج االرتران واالنيدار. ر  المعياري،  ع نيرااواال

 خصائص عينة الدراسة: -2-6

وقتد بلتع عتددها  ،الكليا  المريو تة ي  اإلداريةوهم القيادا   ،المريو  ن  رادتم القيام بتوزيف استمارة االسترانة علت األ
( 8(، ويوعتتتح الجتتتدول )%41أن نستتترة االستتتتجارة كانتتت  )أي  ،صتتتالية للتيل تتتلاستتتتمارة ( 84منهتتتا ) أع تتتد ،( استتتتمارة01)

 ا لخصائصهم ال ردية.يو  ن و ق  توزيف األ راد المر

 ( 4جدول رقم )
 ا لخصائصهم الفرديةتوزيع األفراد المبحوثين وفق  

 النسبة العدد الفئات الخصائص ت

 العمر 0
 8.2 2 ( سنة53قل من )أ

(53 )- (83) 21 80.5 
 38.2 20 (83من ) أك ر

 011 84 المجموع

 الجنس 2
 95.4 83 ذكر
 0.5 5 ن تأ
 011 84 لمجموعا

 الشهادة 5
 59.2 54 دكتوراا
 21.4 01 ماجست ر
 011 84 المجموع

 مدة الخدمة 8
 بالمركز الوظيفي الحالي

 85.4 20 وا سن 5قل من أ
 00.5 4 سنوا  5-5
 59.0 09 سنوا  5من  أك ر

 011 84 المجموع
 الراي  ن. إعدادالمصدر: 

 :الدراسة منهج حتدود -2-7

 إلت يدود زمانية ومكانية:الدراسة يم يدود يمكن تقس
  (.15/8/2013( ول اية )0/12/2012لل ترة ب ن ) للدراسةاليدود الزمانية: امتد  اليدود الزمانية 
  عل ها. الدراسةالتي تم تةب    دهوك بجامعة للدراسةاليدود المكانية: تتم ل اليدود المكانية 

  نميمية واالنهيار التنميميالبراعة الت: تتم ل  ي المنهجيةاليدود. 
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 :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة -2-8

تت ا تنتتاول هتتذا الميتتور وصتت     تتي الجانتت  النمتتري للدراستتة شتتارة إل هتتا اإل  التتتي تمتت البراعتتة التنميميتتة رعتتادأل اوتشخيص 
 يتار التنميمتيومصتادر االنه، الريث عن  ترب جد تدةو  م ل لل رباالست رل األنموذ  الدارسة المتم ل  ي أوالمعتمدة  ي 

 يرتانواإل ،االعتةرا  التنميمتيو الصتراع التنميمتي، و ال وعت التنميمية، و القل  التنميمي، و زمة التنميمية، األالمتم لة  ي )
ق تتد المعيتتاري علتتت مستتتوى الع نتتة  نيتترااواال ،وقتتيم الوستت  اليستتابي ،( التوزيعتتا  التكراريتتة2ويمهتتر المليتت  ) .التنميمتتي
 :هايل ل، و يما ي تي تالدراسة

 :البراعة التنظيمية أبعاد -أ

  الرعتتد متتن  االمريتتو  ن يتتول هتتذ إلتتت أن إجارتتا  (2تشتت ر النتتتائج التتواردة  تتي المليتت  ) :للفتترص األمثتتلاالستتتغالل
، وبوستتتت  يستتتتابي جارتتتتا ( متتتتن تلتتتتك اإل%50.03( تم تتتتل راتجتتتتاا االت تتتتاق وبنستتتترة )X17-X1ختتتترل مؤشتتتتراته )

علتتتتتت مؤشتتتتترا  هتتتتتذا الرعتتتتتد نستتتتترة  ن بل تتتتت  نستتتتترة عتتتتتدم االت تتتتتاق (،  تتتتتي يتتتتت0.050معيتتتتتاري ) انيتتتتترااو  ،(5.29)
قتتد كانتت  الدراستتة. و  الكليتتا  ق تتدلل تترب  تتي  األم تتلوهتتذا  تتدل علتتت تتتوا ر مؤشتترا  رعتتد االستتت رل  (،23.02%)

 انيتتترااو  ،(5.09)(، وبوستتت  يستتتابي %04.4ذ بل تتت  نستتترة االت تتتاق )إ ،(X1نستتترة ات تتتاق علتتتت المؤشتتتر ) أعلتتتت
أقل   ي ي ن كان  .الجهد الست رل ال رب تبذلالدراسة  الكليا  ق دن أ(، مما  دل علت 0.108معياري مقدارا )

( 5.82(، وبلتتتع الوستتت  اليستتتابي للمؤشتتتر )%50( وهتتتي )X10نستتترة ات تتتاق لمؤشتتترا  هتتتذا الرعتتتد علتتتت المؤشتتتر )
 ن لتةتتوير الختتدما  ختتذ آراء المتعتتامل ر الكليتتا  المريو تتةقيتتام (، ممتتا  تتدل علتتت 0.109المعيتتاري لتته ) نيتترااواال

 وراستمرار.

  :نيتترااالتوزيعتتا  التكراريتتة وقتيم الوستت  اليستتابي واال إلتت (2تشت ر معةيتتا  المليتت  )البحتتث عتتن فتترص جديتتدة 
  تتراداأل ات تتاق عتتدم والتتتي تؤكتتد الريتتث عتتن  تترب جد تتدة، برعتتد( الخاصتتة Y1 – Y11المعيتتاري تجتتاا العرتتارا  )

 ،(%728.2( مقابتتتل عتتتدم ات تتتاق )%84.0)نستتترة االت تتتاق   ذ بل تتتإ، علتتتت هتتتذا العرتتتارا رشتتتكل كب تتتر المريتتتو  ن 
(، ومتن 0.102معيتاري ) انيتراا( و 5.20( ميا دون، وجاء ذلك بوس  يستابي )%25.03) اوالنسرة المترقية منه
ستتقة  تق تد الدراستة  كليتا  الن أتبت ن  رعتد الريتث عتن  ترب جد تدةكل مؤشتر   تي  مساهمةخرل متارعة مدى 

( متتتتن %01.8ذ يمتتتتي ذلتتتتك رات تتتتاق )مستتتتاهمة، إ ك تتتترهتتتتو األو  ،(Y6) ي المهتتتتارا  والخبتتتترا  العاليتتتتةذو   تتتتراداأل
قيتام (.  تي يت ن بترز عتعا االت تاق يتول 0.101معيتاري ) انيرااو  ،(5.84وبوس  يسابي مقدارا ) ،المريو  ن

( 2.98  يستابي )وبوس ،(%22.9ذ بل   نسرة االت اق )إ( Y7) الخدما  قبل ةريها للمجتمف الكليا  بتجري 
 (.0.109معياري ) انيرااو 

 :مصادر االنهيار التنظيمي -ب
  المريتو  ن يتول هتذا المصتدر متن خترل  إلتت أن إجارتا  (2تشت ر النتتائج التواردة  تي المليت  ) زمة التنظيمية:األ

ل ت  ذ بإستة، ق تد الدرا كليتا  تي ال التنميمية رشتكل كب تر زما عدم يدوث األؤكد علت ( تW1 – W6مؤشراته )
(،  تتتي يتتت ن 0.000معيتتتاري ) انيتتترااو  ،(5.15، وبوستت  يستتتابي )جارتتتا ( متتتن تلتتتك اإل%43.03)نستترة التتتتوا ر 

كانتت  علتتت  عتتدم ات تتاقعلتتت نستترة أ ن ا  . و (%50.08نستترة ) المصتتدرعلتتت مؤشتترا  هتتذا  التتتوا ربل تت  نستترة عتتدم 
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معيتتتتاري مقتتتتدارا  يتتتترااانو  ،(2.40)(، وبوستتتت  يستتتتابي %32.0) عتتتتدم التتتتتوا رذ بل تتتت  نستتتترة إ ،(W5المؤشتتتتر )
 .متخصص ن  ي اإلدارة أشخابمن قبل  كليا التم إدارة ت نهأ (، مما  دل علت0.585)

  :القلتت  التنميمتتي متتن  المريتتو  ن يتتول مصتتدر إجارتتا ن أ( 2النتتتائج التتواردة  تتي المليتت  ) تبتت ن متتنالقلتتق التنظيمتتي
ق تد  كليتا ال تي  المريتو  ن  ترادلتدى األر رشتكل كب ت تنميمتيقلت   وجتود( تؤكتد علتت عتدم Z1 – Z6) خرل مؤشراته

معيتتتتتاري  انيتتتتترااو  ،(5.18، وبوستتتتت  يستتتتتابي )جارتتتتتا ( متتتتتن تلتتتتتك اإل%83.42ذ بل تتتتت  نستتتتترة التتتتتتوا ر )إالدراستتتتتة، 
عتتدم ة علتتت نستترأ ن ا  . و (%83.84نستترة ) المصتتدر(،  تتي يتت ن بل تت  نستترة عتتدم التتتوا ر علتتت مؤشتترا  هتتذا 0.512)

 (2.45( وبوست  يستابي )%32.0) للمؤشترين ذ بل   نسرة عدم التوا رإ ،(Z6)و (Z4كان  علت المؤشرين ) ات اق
 ر المعلومتا  اتتو ( علتت التتوالي، ممتا  تدل علتت 0.309)و (0.201معيتاري مقتدارا ) انيتراا( علت التتوالي و 2.91)و

 م.ن ال يعانون من عياع يقوقهم وامتيازاتهن الموم  أ، و مدرسةالداخل ة الموما الت ص لية عن دور ومي 
  :المريو  ن يول هتذا المصتدر متن خترل  إلت أن إجارا  (2تش ر النتائج الواردة  ي الملي  )الفوض  التنظيمية

ذ بل   نسرة إسة، ق د الدرا كليا  ي ال رشكل كب ر تنميميةال  وعت( تؤكد علت عدم وجود الp1 – p4مؤشراته )
(،  تتي يتت ن بل تت  0.230معيتتاري ) انيتترااو  ،(2.90، وبوستت  يستتابي )جارتتا ( متتن تلتتك اإل%40.65التتتوا ر )

التتتوا ر كانتت  علتتت المؤشتتر  علتتت نستت أ ن ا  . و (%88.54علتتت مؤشتترا  هتتذا المصتتدر نستترة )نستترة عتتدم التتتوا ر 
(p4)، (، ممتا  تدل علتت0.520معياري مقتدارا ) انيرااو  ،(5)(، وبوس  يسابي %85.4) ذ بل   نسرة التوا رإ 
 التخةي  له.و ويتم تخصيب الوق  الكا ي  ،ارتجاليغ ر  ر سلو   د الدراسةق كليا ال تم تنميم العمل  ي نه أ

  :متن خترل  المصتدرالمريتو  ن يتول هتذا  إلتت أن إجارتا  (2تش ر النتائج الواردة  تي المليت  )الصراع التنظيمي
 انيترااو  ،(5.54، وبوس  يسابي )جارا ( من تلك اإل%52.97( تم ل راتجاا االت اق وبنسرة )k7-k1مؤشراته )
علتتت أ ن ا  و  .(%20.28علتتت مؤشتترا  هتتذا المصتتدر نستترة )(،  تتي يتت ن بل تت  نستترة عتتدم االت تتاق 0.024معيتتاري )

 انيتتتراا( و 5.59)(، وبوستتت  يستتتابي %51.4ذ بل تتت  نستتترة االت تتتاق )إ ،(k3نستتترة ات تتتاق كانتتت  علتتتت المؤشتتتر )
 .ودية الموارد الرزمةعاني من ميدتالمريو ة  كليا ال نأ علت مما  دل (،0.238معياري مقدارا )

  :المريو  ن يول هذا المصدر متن خترل  أن إجارا  (2تب ن من النتائج الواردة  ي الملي  )االضطراب التنظيمي
ذ بل ت  إق تد الدراستة،  كليا  ي الرشكل كب ر ( تؤكد علت عدم وجود االعةرا  التنميمي H1 – H3مؤشراتها )

(،  تتتي يتتت ن 0.085معيتتتاري ) انيتتترااو  ،(5.15، وبوستتت  يستتتابي )جارتتتا ( متتتن تلتتتك اإل%81.95نستتترة التتتتوا ر )
كانتت  علتتت  عتتدم ات تتاقعلتتت نستترة أ ن ا  . و (%81.5بل تت  نستترة عتتدم التتتوا ر علتتت مؤشتترا  هتتذا المصتتدر نستترة )

(، ممتا 0.250معيتاري ) انيترااو  ،(2.91وبوست  يستابي ) ،(%50ذ بل ت  نسترة عتدم التتوا ر )إ ،(H1المؤشر )
 .انسبي   مستقرة كليا ال عمل عمنهاتلتي الب ئة ان أ دل علت 

 المريتو  ن يتول هتذا المصتدر متن خترل  إلتت أن إجارتا  (2تش ر النتائج الواردة  ي المليت  ) التنظيمي: حباطاإل
ذ بل تت  إة، ق تتد الدراستت كليتتا رشتتكل كب تتر  تتي ال التنميمتتي يرتتاناإل( تؤكتتد علتتت عتتدم وجتتود V1 – V3مؤشتتراته )

علتتت أ ن ا  و (. 0.090معيتتاري ) انيتترااو  ،(5.20، وبوستت  يستتابي )جارتتا ن تلتتك اإل( متت%47.23نستترة التتتوا ر )
 ،(5.01وبوستت  يستتابي ) ،(%21.1ذ بل تت  نستترة عتتدم التتتوا ر )إ ،(V3نستترة عتتدم ات تتاق كانتت  علتتت المؤشتتر )

 ا.هداا عامل هأ و  كليا الهداا أ ب ن رشكل كب ر تعار  وهذا  دل علت عدم وجود (، 0.058معياري ) انيرااو 
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 :الدراسة ضو فر اختبار  -2-9
 :الدراسةتحليل عالقات االرتباط بين متغيرات  -2-9-1
 :قيد الدراسة كلياتللعل  المستوى الكلي  االنهيار التنظيميمصادر البراعة التنظيمية و العالقة بين  -أ

 لمريو تةا كليتا العلتت مستتوى  البراعتة التنميميتة واالنهيتار التنميمتي ر ية التعترا علتت ةبيعتة عرقتا  االرترتان بت ن
ذ بل تت  درجتتة االرترتتان إ، البراعتتة التنميميتتة واالنهيتتار التنميمتتيإلتتت وجتتود عرقتتة ارترتتان معنويتتة بتت ن  (3يشتت ر الجتتدول )
 .ة األولتوبهذا  قد تيقق  ال رعية الرئيس ،(1.385)المؤشر الكلي( )

 :قيد الدراسة كلياتتوى الكلي للالبراعة التنظيمية وكل مصدر من مصادر االنهيار التنظيمي عل  المسالعالقة بين  -ب

البراعتتة التنميميتتة وكتتل مصتتدر متتن مصتتادر االنهيتتار بتت ن  ستتالرة وجتتود عرقتتة ارترتتان معنويتتة إلتتت (3يشتت ر الجتتدول )
 .غ تتر معنويتتة ستتالرةعرقتتة  ب نهمتتا ي تتث كانتت  العرقتتة ،التنميمتتي راستتت ناء العرقتتة بتت ن البراعتتة التنميميتتة والقلتت  التنميمتتي

 ،البراعتة التنميميتة ومصتدر ال وعتت التنميميتةكانت  بت ن سالرة قوى عرقة ارتران معنوية إن أ المذكوردول ويتعح من الج
 ععا عرقة ارتران معنويةأن أ ي ي ن . (0.01)وعند مستوى معنوية  (1.053ذ بل   درجة االرتران )المؤشر الكلي( )إ

( وعنتتد 1.535)المؤشتتر الكلتتي( ) ،  قتتد بل تت  درجتتة االرترتتانيتتةزمتتة التنميمالبراعتتة التنميميتتة ومصتتدر األكانتت  بتت ن  ستتالرة
ال رعتية  راستت ناء األولتتجميف ال رعتيا  ال رعيتة المنب قتة متن ال رعتية الرئيستة  تيق توبهذا  ق  . (0.05)مستوى معنوية 
 .ال رعية ال انية

 ( 5جدول رقم )
 نهيار التنظيميالبراعة التنظيمية ومصادر اال  أبعادنتائج عالقات االرتباط بين 

 الدراسة عينةعل  مستوى 

 البراعة التنظيمية أبعاد         
 مصادر

 االنهيار التنظيمي
 األمثلاالستغالل 
 للفرص

البحث عن الفرص 
 المؤشر الكلي الجديدة

 *0.357- *0.321- **0368 - زمة التنظيميةاأل 

 0.277- 0.273- 0.263- القلق التنظيمي
 **0.675- **0.639- **0.663- الفوض  التنظيمية

 **0.512- **0.459- **0.528- الصراع التنظيمي

 *0.361- *0.366- *0.333- ضطراب التنظيمي اال

 **0.640- **0.569- **0.606- التنظيمي حباطاإل

 -1.385** **0.510- **0.546- المؤشر الكلي

 P ≤ 0.05        N = 48ة          يلكترونن  ي عوء نتائج الياسرة اإلمن إعداد الراي   :المصدر

                                                           

  ( ل ر  إجراء االخترارا  اإليصائية 1.13) ستوى معنويةعلت م تم االعتماد  ي الجان  التةبيقي من هذا الدراسة
 غل  الدراسا  اإلدارية. أ لكونه المستوى المعتمد  ي  (fاخترار  ،t)اخترار معامل االرتران، اخترار 
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أغلتت  عرقتتا  االرترتتان بتت ن البراعتتة التنميميتتة وبتت ن مصتتادر االنهيتتار التنميمتتي )مجتمعتتة ومن تتردة( هتتي ن نريتتظ ممتتا ستتب  أ
عرعتتتها المريو تتتة للبراعتتتة التنميميتتتة ستتتيقلل متتتن ت كليتتتا اعتمتتتاد الإلتتتت أن  وهتتتذا العرقتتتة الستتتالرة تشتتت رعرقتتتا  ارترتتتان معنويتتتة ستتتالرة، 

 .البراعة التنميمية تقلل من ت   را  مصادر البراعة التنميمية ذلك ألنو  ،لرنهيار التنميمي

 أرعتتادن هنتتاك عرقتتة ارترتتان معنويتتة بتت ن أ التتتي نصتت  علتتت األولتتتإلتتت متتا ستتب   تتتم قبتتول ال رعتتية الرئيستتة  ااستتتناد  
ما  يما  خب ال رعيا  ال رعية،   تم قبول جميف أدراسة. البراعة التنميمية ومصادر االنهيار التنميمي ريس  آراء ع نة ال

راستت ناء ال رعتية ال رعيتة ال انيتة التتي نصت  علتت وجتود عرقتة ارترتان معنويتة  ال رعيا  وعلتت مستتوى الع نتة ق تد الدراستة
 .ب ن البراعة التنميمية والقل  التنميمي

 :تحليل عالقات األثر بين متغيرات الدراسة -2-9-2

نمتوذ  الدراستة أ تإن  ،مصتادر االنهيتار التنميمتي تي  ألرعتاد البراعتة التنميميتةوجود تت   ر معنتوي  مدىل ر  معر ة 
رصتورة كليتة وجزئيتة،  تي مصتادر االنهيتار التنميمتي  أرعتاد البراعتة التنميميتةتيد د ت   ر  انستلزميوال رعية الرئيسة ال انية 

 أنمتتوذ مت  تترا  أ تتر  ال رعيتتة المنب قتتة عنهتتا، و يمتتا يتت تي تيل تتل ة ال انيتتة وال رعتتيا رئيستتوهتتذا متتا نصتت  عليتته ال رعتتية ال
 ئية.يصاعن ت س ر المدلوال  اإل ر  الدراسة  ع

 :المبحوثة كلياتللعل  المستوى الكلي  مصادر االنهيار التنظيميفي  البراعة التنظيمية أبعادتأثير  -أ

 ،رعاد البراعة التنميمية  ي مصتادر االنهيتار التنميمتيأل سال  معنوي أ ر  وجودإلت ( 0الجدول )تش ر نتائج التيل ل  ي 
وعنتتد مستتتوى معنويتتة  ،(4.05كبتتر متتن قيمتهتتا الجدوليتة )أ( والتتتي هتي 19.629ي تتث بل تت  ) ،الميستورة (F)ويتدعم ذلتتك قيمتتة 

التنميميتتة أرعتتاد البراعتتة ن منينتتت االنيتتدار ج تتد  تتي ت ستت ر العرقتتة بتت ن أممتتا  تتدل علتتت  ،(1 ,46)وبتتدرجا  يريتتة  ،(0.05)
يشت ر إلتت قتدرة المت  تر  ، وهتو(.2990) قيمتة R)(2وقتد بلتع معامتل التيد تد  .وعلت المستوى الكلتيمصادر االنهيار التنميمي و 

ويعتتزز ذلتتك قيمتتة معامتتل االنيتتدار  ،(%29.9بنيتتو ) مصتتادر االنهيتتار التنميمتتيالمستتتقل علتتت ت ستت ر التتت   ر التتذي يةتترأ  تتي 
(Beta) (0.547 وقيمة )(t) ايع  أكبر من قيمتها الجدولية أ( والتي كان  4.430ميسورة الرال ة )ال. 

 ( 6جدول رقم )
 المبحوثة كلياتالبراعة التنظيمية ومصادر االنهيار التنظيمي عل  المستوى الكلي لل أبعادعالقة األثر بين 

 المتغير المستقل
 

 المتغيرات المعتمدة

 عة التنظيميةالبرا
B Beta T F R2 

 %12.8 0.55 2.594 0.357 - 4.329 التنميمية االزمة
 %5.5 5.450 1.958  -1.255 8.130 القل  التنميمي

 %83.3 54.815 6.197 0.675 - 5.977 ال وعت التنميمية

 %20.2 00.580 4.043 0.512 - 5.028 الصراع التنميمي
 13% 0.499 2.627 0.361 - 4.435 االعةرا  التنميمي

 41% 50.99 5.656 0.640 - 5.868 التنميمي يراناإل

 29.9% 09.029 4.430 -0.547 4.949 المؤشر الكلي

t 1.68=  الجدولية       F  = 4.05 الجدولية       N = 48       P ≤ 0.05     DF (1, 46) 
     .يةلكترونن  ي عوء نتائج الياسرة اإلالمصدر: إعداد الراي  
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 :المبحوثة كلياتللعل  المستوى الكلي  كل مصدر من مصادر االنهيار التنظيميي ف البراعة التنظيميةأبعاد تأثير  -ب

كتتل مصتتدر متتن مصتتادر االنهيتتار  تتي  ألرعتتاد البراعتتة التنميميتتة استتالر   امعنوي تت ان هنتتاك تتت   ر  أ( 0 تعتتح متتن الجتتدول )
لبراعتتتتة التنميميتتتة  تتتي القلتتتت    ر ا تتتتإلتتتت أن  (0تشتتت ر معةيتتتتا  الجتتتدول )ذ إ، التنميمتتتي راستتتت ناء مصتتتدر القلتتتت  التنميمتتتي

متتن قيمتهتتا الجدوليتتة الرال تتة  أصتت روالتتتي هتتي  ،(5.450) ( الميستتورة والرال تتةFبداللتتة قيمتتة ) ،التنميمتتي كتتان غ تتر معنتتوي 
بداللتة  ال وعت التنيميميتة مصدرجاء من  ألرعاد البراعة التنميمية  ي مصادر االنهيار التنميميقوى ت   ر أ نأ(. و 8.13)

( 54.815الميستتورة ) (F)دعمتته قيمتتة ت ،( متتن التتت   ر الكلتتي%83.3ذ  ستتر هتتذا المؤشتتر لويتتدا )إ ،(R2)د تتد معامتتل التي
(، وبل ت  6.197( الميستورة والرال تة )t( وهي قيمتة معنويتة بداللتة )B1( )0.675وبل   قيمة ) (.8.13مقارنة رالجدولية )

(F) عرقتتة التتت   ر المعنتتوي أقتتل  (.  تتي يتت ن كانتت 8.13ال تتة )كبتتر متتن قيمتهتتا الجدوليتتة الرأوهتتي  ،(54.815) الميستتورة
   (. R2( )02.3%ذ بلع معامل التيد د )إ ،زمة التنميميةلمصدر األ

وهتتذا  تتدل علتتت أن البراعتتة التنميميتتة برعتتد ها تتتؤ ر رشتتكل عكستتي  تتي  ،قتتيم ستتالرة Betaأن قتتيم  (0متتن الجتتدول )نريتتظ 
ذلتك ستيقلل  تإن  ،المريو ة للبراعة التنميمية كليا الد  منه كلما اعتأوهذا يعني ، نهيار التنميمي )مجتمعة ومن ردة(مصادر اال

 .قلل من ت   را  مصادر البراعة التنميميةي -كما سب – اعتماد البراعة التنميمية ألن ،تعرعها لرنهيار التنميمي  ايتماال

ألرعتاد البراعتة التنميميتة  تي مصتادر االنهيتار نتوي معأ تر  وعليه  تم قبول ال رعية الرئيسة ال انية التي نص  علت وجتود
راستت ناء ال رعتية الرئيستة  ما  يما  خب ال رعيا  المنب قتة عنهتا   تتم قبتول جميتف ال رعتيا أ، المريو ة كليا ال ي  التنميمي
 التنميمي.   القلألرعاد البراعة التنميمية  ي  معنوي  ت   رالمريو ة التي نص  علت وجود  كليا الوعلت مستوى  ال انية

 :االستنتاجات والتوصيات
 :االستنتاجات -ال  و أ

 :وهيالدراسة إل ها   هم االستنتاجا  التي توصل تناول هذا الميور أ 
البراعتة  أرعتادتتوا ر  علتت – بنسترة عتعي ة ولكتن – المريو  ن كان  مت قة إجارا ن أنتائج التيل ل الوص ي علت  دل  -0

 . ةالمريو  كليا ال ي التنميمية 
و تتتتوا ر مصتتتادر االنهيتتتار وجتتتود أ عتتتدم المريتتتو  ن كانتتت  مت قتتتة علتتتت إلتتتت أن إجارتتتا  نتتتتائج التيل تتتل الوصتتت ي أشتتتار  -2

نها ر  المريو ة راس ناء مصدر الصراع التنميمي، وهذا ما  برهن آراء الراي  ن يول الصراع التنميمي كليا للالتنميمي 
 نها تتعل  رسلوك العامل ن. أل ،ن بنس  مختل ةولك ،البد من وجودها  ي التنميمو  ماهرة يتمية

المريو تة، وهتذا  كليتا  تي ال االمصتادر وجتود  أقتل  كتان متن ةالتنميميت مصتدر ال وعتت نأتب ن من نتائج التيل ل الوص ي  -5
( متن %59.2ذ بل ت  نسترة يتاملي شتهادة التدكتوراا )إك تاء وذوي خبترة، أ أشتخابتتم من قبتل  كليا رة الداإإلت أن   رجف

 من سرف سنوا   ي مركزهم الومي ي اليالي. أك ر( من الع نة لد هم خدمة %59.0نسرة )و  مجموع الع نة،
البراعتتة التنميميتتة ومصتتادر االنهيتتار التنميمتتي  تتي  أرعتتادبتت ن  ستتالرةنتتتائج التيل تتل علتتت وجتتود عرقتتة ارترتتان معنويتتة  دلتت  -8

 .ي ث كان  العرقة غ ر معنوية ،تنميمية ومصدر القل  التنميميرعاد البراعة الالمريو ة راست ناء العرقة ب ن أ كليا ال
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سالرة ألرعاد البراعة التنميميتة  تي مصتادر االنهيتار التنميمتي  تي نتائج تيل ل االنيدار وجود عرقة ت   ر معنوية  أمهر  -3
 الت   ر غ ر معنوي. كاني ث  ، ي مصدر القل  التنميمي البراعة التنميمية أرعاد  ر  راست ناء ت ،المريو ة كليا ال

المريو ة بنسترة عتعي ة،  تي يت ن دلت  نتتائج  كليا رعاد البراعة التنميمية  ي ال ر أان من نتائج التيل ل الوص ي تو تب  -0
وهتذا متا ي ستر قيتام القيتادة البراعة التنميمية بنسترة ج تدة،  أرعادلت أن مصادر االنهيار التنميمي تستمد من عاالنيدار 

 البراعة التنميمية رك اءة. أرعادراست رل  كليا ذا الاإلدارية  ي ه
 

 :التوصيات -اثاني  

 هي:و  الدراسةس تم تخصيب هذا الميور لتدوين توصيا  
  وصتي – خاب رعد الريث عن  رب جد تدة ورشكل –البراعة التنميمية  أرعادع نة الدراسة إلت  كليا ال تقار ال انمر   -0

تيل تل الب ئتة  ، وذلتك متن خترلعتد لمتا لته متن تت   ر  تي مصتادر االنهيتار التنميمتيالراي ان رعرورة استيعار هذا الر
 .رما يعمن اكتشاا  رب جد دة للمنممة اج د   ر  الخارجية تيلي

ن تهتتتم أ، ومتتن الم تتتر  هنتتا شتتراعهاإلدراستتة ياجتتا  ورغرتتا  العتتامل ن والعمتتل علتتت وعتتف بتترامج وخةتت  استتترات جية  -2
 .رشكل أكبر ةويرالمنمما  بومي ة الريث والت

متة بت ن مواردهتا وقتدراتها الداخليتة متتن ة االستترات جيا  التتي تيقت  المواءصتياغالمريو تة علتت  كليتا توصتي الدراستة ال -5
ويتتتتم ذلتتتك عتتن ةريتتت  قيتتتام ، ها االستتترات جيةأهتتتدا رتتتا  ب ئتهتتا الخارجيتتتة متتتن جهتتة أختتترى رمتتتا يعتتزز تيق تتت  جهتتة ومتةل

 .ي خذ توزيف مواردها وتعزيز نقان قوتها بنمر االعتراررالشكل الذي سترات جي اال هاتيد د توجهبالمريو ة  كليا ال
تهم، واألختتتذ  تتتتو  ر المنتتتاا المناستتت  للعتتتامل ن المبتتتدع ن وتشتتتجيعهم ومكا تتتالمريو تتتة ب كليتتتا أن تقتتتوم ال الدرستتتةقتتتترل ت -8

 دة.الريث عن ال رب الجد علت ، رالشكل الذي يساعدهم راأل كار الجد دة ومياولة تن  ذها

التتتي تمتتر بهتتا، متتن ختترل تيستت ن جتتودة القتترار التتذي  جعتتل متتن هتتذا  زمتتا المريو تتة االستتت ادة متتن األ كليتتا علتتت ال -3
اليد  تة  تي  سال  ، وهنا  ج  علت متخذي القرار اتراع األيسن رصة لجعل الكليا  المريو ة تت  ر نيو األ زما األ

 .زما إدارة األ

وخلت  المنا ستة ب تنهم رالشتكل التذي  جعتل   ترادبت ن األ القتائمة متن مستتوى الصتراع االست ادالمريو ة  كليا ال ج  علت  -0
هتذا الصتراع والتتدخل عنتد عل هتا إدارة هتذا الصتراع متن خترل الستيةرة علتت مستتوى ، ولكتن  جت   علألعملهم  أداءهم

 الياجة لذلك.
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 (1لملحق )ا

 استمارة استبيان
 :لومات عامةمع -ال  أو 

 سنة 83)   ( أك ر من      سنة 83-53)   (  سنة 53العمر:    )   ( أقل من  -أ
 )   ( ذكر     )   ( أن ت الجنس:  - 
 ماجست ر.)   (          دكتورااالتيص ل الدراسي: )   (  - 
 سنوا  5 )   ( أك ر من  سنوا  5-5سنوا  )   (  5مدة الخدمة رالمركز الومي ي اليالي: )   ( أقل من  -د

 البراعة التنظيمية: -اثاني  
 :االستغالل األمثل للفرص -أ

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      .الجد دة الجهد الست مار ال رببذل مدرستنا ت 0
      .الجد دةالمال الرزم الست مار ال رب صرا مدرستنا ت 2
      عليم معارا وخبرا  ومهارا  جد دة للعامل ن.راستمرار علت تعمل مدرستنا ت 5
      راستمرار علت تيس ن األنشةة والخدما  المقدمة.عمل مدرستنا ت  8
      .المتعامل ن معهإلت تلبية متةلرا   مدرستنا سعتت 3
      .الذي يعمل عمنه المجتمفياجا  علت تو  ر الخدما  رك رة إلشراع مدرستنا يرب ت 0
      رشكل مستمر بتةوير قنوا  توزيف الخدما  اليالية.تم مدرستنا هت 5
      .المتعامل نبرامج ترويجية تؤ ر علت قرارا  مدرستنا قدم ت 4
      .ياجا  المتعامل ن معه عالية لتلبيةبتقديم خدمة ذا  قيمة هتم مدرستنا ت 9

      تمرار.لتةوير الخدما  وراس المتعامل نرآراء مدرستنا  خذ ت 01
      .االمتعامل ن معهتراع أسال   مختل ة لمعر ة توجها  امستمرة ور اريو   مدرستنا  جري تُ  00
      .االمتعامل ن معهراستمرار مستوى التزامه بخدمة مدرستنا راق  ت 02
      .اللمتعامل ن معهرالمتةلرا  االجتماعية مدرستنا هناك اهتمام رالع من قبل  05
      .خريناآلبتدري  العامل ن وتنمية مهاراتهم  ي مجال التعامل مف مدرستنا هتم ت 08
      خر.ب ن الي ن واآل مؤتمرا مدرستنا  قيمت 03
      تواصل أعمالها مف المشترك ن وتستقبل ردود أ عالهم.مدرستنا توجد قاعدة اتصال  عالة  ي  00
      .االمتعامل ن معهللتعرا علت رغرا  أسال   وتقنيا  دقيقة مدرستنا  عتمدت 05
 البحث عن فرص جديدة -ب

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      .الب ئةوراستمرار للت  را  الياصلة  ي مدرستنا ستج   ت 0
      علت الريث عن وسائل تكنولوجيا جد دة ورشكل مدروس.مدرستنا عمل ت 2
      جد دة. الريث عن  ربعلت رستنا مد يربت 5
بتزويد العامل ن رمعر ة جد دة من خرل التدري  علت وسائل تكنولوجيا جد دة مدرستنا هتم ت 8

 لرتصال.
     

      متوقعة.اللتلبية زيادة الةل  علت الخدما  غ ر  ةمستعدمدرستنا  3
      لية. األ راد ذوي المهارا  والخبرا  العامدرستنا ستقة  ت 0
      .للمجتمفالخدما  الجد دة قبل ةريها مدرستنا جر  ت 5
      والتةوير. عن أ كار جد دة لتقديم خدما  جد دة عن ةري  الريث مدرستنا ريث ت 4
      .ذوي خبرة أ رادأسال   تساعد رشكل كب ر علت استقةا  مدرستنا نتهج ت 9

      تخةي  لتلبية االيتياجا  المستقبلية.مهارا  كب رة  ي المدرستنا  متلكت 01
      .األسلو  العلمي  ي وعف االسترات جيا ستخدم مدرستنا ت 00
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 تي:تتم ل مصادر االنهيار التنميمي راآلاالنهيار التنظيمي:  -اثالث  
 :التنظيمية األزمة -أ

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      االعتيادية. الةرائ ر امواقا است نائية ال يمكن التعامل معهتنا مدرس واجهت 0
      .يةساساألقيمة لأو  يساساأل الهيكله اخة ر   اتهد د  مدرستنا واجه ت 2
      .من وجود سياسا  قل لة لتيس ن أوعاع العامل نمدرستنا  عانيت 5
      .ي الياال  االست نائيةمن قلة المرونة  ي تةب   القوان ن  مدرستنا  عانيت 8
      .غ ر متخصص ن  ي اإلدارة أشخابمن قبل مدرستنا تم إدارة ت 3
      .عندما تواجهنا أزمة ما ال تتال لنا الك  ر من البدائل ليلها 0
 :القلق التنظيمي -ب

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      .ركة  ي صنف القرارا  المتعلقة رعمليال تتال لي  رصة المشا 0
      .عاني من اإلرهاق الدائم وعدم اليصول علت قس  وا ر من الرايةأ  2
      .صبرأي  قوم رعملي رسرعة ودون أ 5
      .مدرسةالال تتوا ر المعلوما  الت ص لية عن دور ومي تي داخل  8
      .قوم برع  األعمال التي ال ارغ   ي أدائهاأ 3
      .عاني من عياع يقوقي وامتيازاتيأ  0
 :الفوض  التنظيمية -ج

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

       ي است رل الوق .مدرستنا  تهاون ت 0
      نا الت ري  ب ن المهم واألقل أهمية.تمدرسال  تم  ي  2
      ي الوق  المناس . مدرستنا  العمل  ي إنجازال  تم  5
      التخةي  له.و ر سلو  ارتجالي وال  تم تخصيب الوق  الكا ي مدرستنا   تم تنميم العمل  ي 8
 :الصراع التنظيمي -د

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      العامل ن   ها.  راداأل أهداامن اخترا مدرستنا  عانيت 0
      .رغرة عالية  ي االستقرليةمدرستنا  ععاءأ لدى  2
      .من ميدودية الموارد الرزمةمدرستنا  عانيت 5
      .واعتماد رععها علت رع  المدرسةهناك تداخل ب ن أنشةة  8
أجتتتزاء التنمتتتيم رالمعلومتتتا   جميتتتفمتتتن عتتتدم وجتتتود نمتتتام اتصتتتال  عتتتال يمتتتد مدرستتتتنا عتتتاني ت 3

 الرزمة. 
     

      .ليا  المناةة ر ععاء التنميم رشكل صييحئو تم تيد د الصرييا  والمسال   0
      .ب ن أععائهامن اخترا االتجاها  والقيم مدرستنا  عانيت 5
 :االضطراب التنظيمي -ه

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      .غ ر مستقرةمدرستنا  عمل عمنهاتالب ئة التي  0
      ا.أنشةتهالمت  را  الب ئية التي تؤ ر علت يدد ت أنمدرستنا لال يمكن  2
      .غ ر ميددة األخرى  الجامعا عن خدما  خدماتنا اليدود التي ت صل  5
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 :اإلحباط التنظيمي -و

أتفق  العبارات ت
غير  أتفق بشدة

 متأكد
ال 
 أتفق

ال أتفق 
 بشدة

      .المدرسةمن قبل  اإشراعهلدي ياجا  داخلية لم  تم  0
      .اهأهدا من تيق   دائم ا مدرستنا  تمكنتال  2
       ا.هداا عامل هأ و مدرستنا هداا أ هناك تعار  ب ن  5

 (2الملحق )
 (n= 48قيد الدراسة ) كلياتالالمعيار  عل  مستوى  نحرافالتوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي واال 

/ بعاداأل المتغيرات
 بشدة أتفقال  أتفقال  محايد أتفق بشدة أتفق  مصادرال

Mean S.D العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % 

البراعة 
 التنظيمية

االست رل 
 االم ل لل رب

X1 9 18.8 24 50 7 14.6 7 14.6 1 2.1 5.09 0.108 
X2 5 10.4 22 45.8 7 14.6 10 20.8 4 8.3 5.29 0.000 
X3 8 16.7 17 35.4 11 22.9 8 16.7 4 8.3 5.53 0.098 
X4 8 16.7 22 45.8 10 20.8 5 10.4 3 6.3 5.30 0.191 
X5 9 18.8 20 41.7 12 25 3 6.3 4 8.3 5.30 0.024 
X6 6 12.5 19 39.6 13 27.1 5 10.4 5 10.4 5.55 0.033 
X7 9 18.8 13 27.1 15 31.3 8 16.7 3 6.3 5.53 0.034 
X8 3 6.3 11 22.9 16 33.3 13 27.1 5 10.4 2.44 0.148 
X9 7 14.6 21 41.8 9 18.8 6 12.5 5 10.4 5.81 0.094 
X10 7 14.6 17 35.4 16 33.3 5 10.4 3 6.3 5.82 0.109 
X11 6 12.5 20 41.7 9 18.8 8 16.7 5 10.4 5.29 0.212 
X12 7 14.6 20 41.7 11 22.9 7 14.6 3 6.3 5.88 0.019 
X13 6 12.5 19 39.6 8 16.7 12 25 3 6.3 5.25 0.002 
X14 4 8.3 18 37.5 11 22.9 11 22.9 4 8.3 5.03 0.051 
X15 3 6.3 23 47.9 8 16.7 8 16.7 6 12.5 5.09 0.059 
X16 5 10.4 10 20.8 16 33.3 11 22.9 6 12.5 2.98 0.058 
X17 3 6.3 8 16.7 19 39.6 12 25 6 12.5 2.59 0.150 

  المجموع
12.89 37.14 

24.27 17.04 8.58 
3.29 1.131 

50.03 25.62 

الريث عن 
  رب جد دة

Y1 4 8.3 22 45.8 14 29.2 6 12.5 2 4.2 3.42 0.964 
Y2 4 8.3 21 43.8 12 25 9 18.8 2 4.2 3.33 1.018 
Y3 5 10.4 23 47.9 9 18.8 9 18.8 2 4.2 3.42 1.048 
Y4 2 4.2 20 41.7 11 22.9 12 25 3 6.3 3.13 1.044 
Y5 3 6.3 16 33.3 16 33.3 10 20.8 3 6.3 3.13 1.024 
Y6 5 10.4 24 50 10 20.8 7 14.6 2 4.2 3.48 1.010 
Y7 4 8.3 7 14.6 23 47.9 10 20.8 4 8.3 2.94 1.019 
Y8 4 8.3 23 47.9 11 22.9 7 14.6 3 6.3 3.38 1.044 
Y9 8 16.7 17 35.4 11 22.9 8 16.7 4 8.3 3.35 1.194 
Y10 3 6.3 17 35.4 15 31.3 7 14.6 6 12.5 3.08 1.127 
Y11 4 8.3 18 37.5 14 29.2 5 10.4 7 14.6 3.15 1.185 

  المجموع
8.71 39.39 

27.65 17.05 7.22 
3.26 1.062 

48.1 24.27 

االنهيار 
 يالتنظيم

 األزمة
 التنميمية

W1 2 4.2 21 43.8 12 25 9 18.8 4 8.3 3.17 1.059 
W2 3 6.3 11 22.9 15 31.3 14 29.2 5 10.4 2.85 1.091 
W3 6 12.5 20 41.7 11 22.9 8 16.7 3 6.3 3.38 1.104 
W4 7 14.6 13 27.1 10 20.8 14 29.2 4 8.3 3.10 1.225 
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W5 7 14.6 10 20.8 6 12.5 17 35.4 8 16.7 2.81 1.347 
W6 5 10.4 16 33.3 9 18.8 14 29.2 4 8.3 3.08 1.142 

  المجموع
10.43 31.6 

21.89 26.42 9.72 
3.07 1.161 

42.03 36.14 

 القل  النميمي

Z1 01 20.8 11 22.9 5 10.4 18 37.5 4 8.3 3.10 1.341 
Z2 4 8.3 20 41.7 5 10.4 16 33.3 3 6.3 3.13 1.160 
Z3 5 10.4 24 50 2 4.2 13 27.1 4 8.3 3.27 1.216 
Z4 5 10.4 13 27.1 5 10.4 19 39.6 6 12.5 2.83 1.260 
Z5 6 12.5 16 33.3 3 6.3 17 35.4 6 12.5 2.98 1.313 
Z6 12 25 6 12.5 5 10.4 15 31.3 10 20.8 2.90 1.519 

  المجموع
14.57 31.25 

8.68 34.03 11.45 
3.04 1.302 

45.82 45.48 

ال وعت 
 التنميمية

P1 3 6.3 14 29.2 9 18.8 16 33.3 6 12.5 2.83 1.173 
P2 8 16.7 11 22.9 6 12.5 19 39.6 4 8.3 3.00 1.288 
P3 4 8.3 17 35.4 8 16.7 13 27.1 6 12.5 3.00 1.220 
P4 7 14.6 14 29.2 5 10.4 16 33.3 6 12.5 3.00 1.321 

  المجموع
11.47 29.18 

14.6 33.33 11.45 
2.96 1.251 

40.65 44.78 

الصراع 
 التنميمي

K1 10 20.8 16 33.3 10 20.8 10 20.8 2 4.2 3.46 1.166 
K2 6 12.5 20 41.7 11 22.9 8 16.7 3 6.3 3.38 1.104 
K3 17 35.4 17 35.4 4 8.3 7 14.6 3 6.3 3.79 1.254 
K4 5 10.4 13 27.1 23 47.9 4 8.3 3 6.3 3.27 0.984 
K5 4 8.3 21 43.8 9 18.8 13 27.1 1 2.1 3.29 1.031 
K6 5 10.4 17 35.4 8 16.7 15 31.3 3 6.3 3.13 1.160 
K7 8 16.7 19 39.6 5 10.4 14 29.2 2 4.2 3.35 1.194 

  المجموع
16.35 36.62 

20.83 21.14 5.1 
3.38 1.128 

52.97 26.24 
االعةرا  
 التنميمي

H1 3 10.4 15 31.3 4 8.3 18 37.5 6 12.5 2.90 1.276 
H2 4 8.3 12 25 10 20.8 19 39.6 3 6.3 2.90 1.115 
H3 5 10.4 18 37.5 13 27.1 10 20.8 2 4.2 3.29 1.051 

  المجموع
9.7 31.27 

18.73 32.63 7.67 
3.03 1.147 

40.97 40.3 
 يراناإل

 التنميمي
V1 8 16.7 10 33.3 5 10.4 15 31.3 4 8.3 3.19 1.283 
V2 6 12.5 20 41.7 10 20.8 8 16.7 4 8.3 3.33 1.155 
V3 5 10.4 13 27.1 17 35.4 8 10.7 5 10.4 3.10 1.134 

  
13.2 34.03 

22.2 19.57 9 
3.21 1.191 

47.23 28.7 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the correlation and effect between organizational 

ambidexterity and organizational burnout in the sample of faculties of Dohuk University; to 

achieve this goal, the research designs a questionnaire that contains (57) questions in order to 

measure the dimensions and variables. This study contains two hypotheses; the first one is 

there is a significant correlation between organizational ambidexterity and organizational 

burnout in the considered faculties, the second hypothesis is there is a significant effect of the 

organizational ambidexterity on organizational burnout in the considered faculties. The 

questionnaire had given out to managerial leaders only in the faculties of Dohuk University. 

The study chooses non-random sample, and its number reaches to (60) questionnaires, (48) of 

them were suitable for analyzing, and then the percentage of response was (80%). The study 

uses many statistical tools to process and analyze data by using (SPSS) package. 

Accordingly, the research has come to the group of findings that are most important: 
1- Descriptive analysis results showed that the respondents' answers were agreed that the dimensions 

of organizational ambidexterity are available in the considered faculties, but they are weak. 
2- Descriptive analysis results indicated that the most of the respondents' answers were in agreement 

that the sources of organizational burnout are unavailable in the considered faculties, except the 

source of organizational conflict. 
3- There is a significant correlation and effect of the organizational ambidexterity on the 

organizational burnout in the considered faculties. 

Finally, the study presents a set of proposals that have been extracted in the light of the 

results of the study, from these proposals:      
1- Because of lack of the organizational ambidexterity in the considered faculties, especially, the 

dimension of the search for new opportunities, the researchers recommends that evoke this 

dimension because of its impact on the sources of organizational burnout. 

2- The study recommends the considered faculties to work to provide the necessary resources, 

because they are considered as the main causes of organizational conflict. 


