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 لالتحادات الرٌاضٌة اإلدارٌةالتغٌٌر التنظٌمً لبعض القٌادات أسباب مقاومة 
 فً محافظة نٌنوى 

 
      د.ضرغام جاسم محمد           د.بثٌنة حسٌن علً          د. هدٌل داهً عبدا هلل

   استاذ مساعد                                    مدرس                              مدرس
 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –جامعة الموصل 
 

 الملخص
االتحادات ٌهدف البحث التعرف على تحدٌد مقاومة التغٌٌر التنظٌمً لدى بعض القٌادات االدارٌة فً و

بعضض االتحضادات المجال البشري: أعضاء  وتحددت مجاالت البحث فً: .الرٌاضٌة فً محافظة نٌنوى
. المجضضضال 3 .1/8/2228لغاٌضضضة  11/7/2228:ألزمضضضانًالمجضضضال . 2 .الرٌاضضضضٌة فضضضً محافظضضضة نٌنضضضوى 

تض  اتضتمد  المضنهل الو ض ً  ممثلٌه اللجنة االولمبٌضة الوننٌضة العراةٌضة فضً محافظضة نٌنضوى.والمكانً : 
أعضاء االتحادات ال رعٌة فضً اشتمل مجتمع البحث على و   بأتلوب المتح لمالءمته الدراتة الحالٌة.

 ٌار عٌنة البحث بالنرٌقة العمدٌة لمالئمتها لنبٌعة البحث حٌضث اشضملت علضى ، وت  امتمحافظة نٌنوى
الوتضضن الحتضضابً سالوتضضن  ولمعالجضضة البٌانضضات ئح ضضائٌا تضض  اتضضتمدا .رئٌتضضا وعضضضوا لالتحضضاد(  131

 ومن عضرض النتضائل ومناةشضتها تض  اتضتنتا  ئن الحتابً المرجحساالنحضراف المعٌاريسالنتضبة المئوٌضة.
ان الموف ومقاومة التغٌٌر فً العنا ر التنظٌمٌة هو تغٌٌر التلوك وتغٌر العمل.تحدٌد  أتباب أه من 

و تضض  مضضن فقضضدان الوظٌ ضضة هضضو مضضن العوامضضل ال ردٌضضة االتاتضضٌة فضضً اتضضباب مقاومضضة التغٌٌضضر لعٌنضضة البحضضث.
وضع ،وتوضٌح الهدف من التغٌٌر ومحاولة ئعناء  ورة متتقبلٌة عن نتائجه التو ل ئلى أنه ٌجب 

 ة لمقاومة التغٌٌر عند تقوٌ  القٌادات االدارٌة . ًٌ االعتبار جمٌع العوامل الرئٌتف
 

 :التعرٌف بالبحث -1
  :   المقدمة واهمٌة البحث 1-1

لتحوٌل مقاومة التغٌٌر ئلى حقٌقة فً مؤتتة ما ، ٌجب أال تبقضى هض ا ال لتض ة مجضرد نظرٌضة               
 هو  مقاومة التغٌٌر ٌجب أن ٌ بح جزءاً وحلقضة فضً عملٌضة دون تنبٌق عملً. ول لك بمجرد اتتٌعاب م

اإلدارة التن ٌ ٌة من ةمة الهر  التن ٌ ي ئلى ةاعدته، وهض ا مضا ٌتضمى بضةدارة مقاومضة التغٌٌضر. وهضً عملٌضة 
دة بشكل جٌد وتتبع ئحضداها األمضرى بحٌضث ت ضبح مألوفضة للمؤتتضة  نوٌلة األمد وتتكون من مراحل محدَّ

 .تتمراروٌت  تن ٌ ها با
العالةات اإلنتانٌة فضً المنظمضات تضواء أكنضا  " ئن التغٌٌر هو احد العوامل التائدة التً تؤثر فً ظروف 

حكومٌضضة، أ  معهضضد معلمضضٌن أ  متتشضض ى، أ  عضضن وحضضدتنا العائلٌضضة  نضضتكل  عضضن الم ضضنع، أ  مكتضضب، أ  ئدارة
 (.19،9،91،تاٌلس ")الما ة

هضو عنضدما ٌكضون  من التنن الكونٌة، ولكن ما ٌقاومضه هضؤالء النضاسئن نبٌعة اإلنتان تتقبل التغٌٌر كتنة 
تقضف مل ضه، أو أن هنضاك  هناك غموض فً أهداف التغٌٌر، أو عندما ٌعتقدون أنها هنضاك أتضباب شم ضٌة

أعبضاء وضضغون عمضل جدٌضدة، أو أن هنضاك  تهدٌد لم الحه  الشم ٌة، أو عندما ٌكون نتضا  هض ا التغٌٌضر
ترٌعاً جداً، أو عندما تكون المبرات التابقة عن التغٌٌر  بالتغٌٌر، أو ٌكون التغٌٌرعد  ثقة فٌمن ٌقومون 

  .تضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضٌئة
المتتضرع غٌضر  فمقاومة التغٌٌر لها جوانب ئٌجابٌة تتركز فً ئعاةتها ألي اندفاع نحو التغٌٌر وفً الحقٌقة

وجضر المجتمضع ئلضى  والتنضوٌر المدروس، كما أن لهضا جوانضب تضلبٌة أكثضر تتمثضل فضً تعنٌضل حركضة النمضو
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المعضضارك التضضً تنشضضأ بضضٌن المقضضاومٌن للتغٌٌضضر  الملضضف فٌمضضا هضضو ٌحضضاول االننضضالق، ولعلنضضا ئ ا تابعنضضا هضض ا
 النهاٌات الممتة. والمنورٌن نجد أنها عادة تنتهً بأحد ه ا

،   فتتغٌضر منننضا المجضال الرٌاضضًفٌنا جمٌعا عندما نتكٌف مضع التنضورات الحدٌثضة فضً  فالتغٌٌر ٌؤثر  
المنافتضة حٌضث تتعضرض  وما ة فً مجتمعنضا المتحضرك والمبنضً علضى المؤتتة الرٌاضٌةوتتغٌر أهداف 

فٌه فان ب ل مجهود  وانه مما ال شك،من كل نوع باتتمرار ئلى تغٌٌرات كبٌرة أو  غٌرة نتبٌا الرٌاضة
التغٌٌر" فلت ة ى ئدمال "ئل الحالٌةالمواةف  ما تدع  اكبر ٌؤدي ئلى نتائل حتنة، غٌر انه ٌتضح لنا،كثٌرا

المعمول فٌها، ومن األهمٌة بمكان تغٌٌر ه ا األتالٌب القٌادة وفً أتالٌب  االتحادات الرٌاضٌةفً تنظٌ  
، ٌقو  المشضرف القٌادة الرٌاضٌة التغٌٌر فً مجال مقاومة وعن .جدٌدة مجّربة وتنوٌعها بم اهٌ  وأتالٌب

ث تغٌٌرا مرئٌا ومرغوبا فٌه فً من ٌشرف علٌه. وٌمكن تحقٌق عندما ٌحد تحاداال ال عال بةتها  مه  فً
نهاٌضة القضرن العشضرٌن تنضورات ونمضو تضرٌع فضً المعلومضات فضً كافضة  .ولقد شضهد التغٌٌر بعدة نرق ه ا

 لك ظهضور ثضورة معلوماتٌضة فضً مجضال العلضو  الممتل ضة وتنبٌقاتهضا التكنولوجٌضة،  المجاالت، وترتب على
اآللضً،  ا ئدارٌة أو فنٌة، وما ٌضرتبن بهضا مضن تنضور فضً وتضائل االت ضال والحاتضبأكانت تكنولوجٌ تواء

تضواء  االتحضادات الرٌاضضٌةوه ا الثورة المعلوماتٌضة والتكنولوجٌضة أوجبضت حضدوث تغٌضرات جوهرٌضة فضً 
والتً بدأت فً عملٌات التغٌٌضر منض  فتضرة، أو المحلً او الدولً، أكانت على متتوى اإل الح التدرٌجً 

 الج ري لدول أمرى والتً ل  تتتنع اتتٌعاب جمٌع ه ا التغٌرات الحدٌثة فً ثورة ى متتوى التغٌٌرعل
فلتض ة  عملٌات المعلومات وتنبٌقاتها التكنولوجٌة، وتنحاول تحدٌد أه  ه ا المبررات والتً تلز  حدوث

تضلوك الأو  االمت ا ضاتو أ لقٌضادةالتغٌٌر التنظٌمضً لضبعض القٌضادات االدارٌضة،منها التغٌٌضر فضً ا مقاومة
 أو جمٌعها معا. ومهما تكن الوتائل المتتعملة، فان تغٌٌر الظروف واإلجراءات هً فً الغالضب قٌاديال

ضمن دورهض  كعوامضل اإلدارٌٌن   لرٌاضٌٌنح ٌلة تلتلة من النشانات. فاألعمال التً ٌقو  بها القادة ا
المهنٌضة، أو  دارٌٌن مبتدئٌن أو فً منت ف حٌضاته تؤثر فً حٌاته ، ب رف النظر عما ئ ا كان اال تغٌٌر

المزمضضع  اتن مقاومضضة التغٌٌضضر التنظٌمضضً فضضً ظضضل التغٌٌضضرووتنضضاول البضضاحث،ةضضادة ادارٌضضٌن فضضً أو  عنائه 
ثقافة اإلدارٌٌن فً االتحضادات ومضدى د للكشف عن فً البال المجال الرٌاضً لالتحادات كافة ئجراؤها فً

ئلضى تغٌٌضرات ٌحتضا  ." أي تغٌٌر فً أتضلوب العمضل أو ئجراءاتضه التغٌٌر ألنه  ةدراته  للتعامل مع مقاومة
تواءمه فً الجوانب األمرى من النظا  اإلداري، وتتنلب ه ا التغٌٌرات فً الهٌكل أو اإلجراءات تنبٌق 

 (Gray, 1993: 26       أحد اتتراتٌجٌات ئدارة التغٌٌر أو التنور التنظٌمً" 
 : مشكلة البحث 1-1
 القٌضادات من أه  مظاهر التغٌٌر هضو تعضدٌل التٌاتضات وأتضالٌب العمضل الض ي ةضد ٌضؤدي ئلضى نضزاع بضٌن ئن

والرؤتضضاء  األعضضضاء وتغٌٌضر الهٌكضضل التنظٌمضضً ومراكضضز، حضضول االمت ا ضضات وننضضاق العمضضلواالعضضاء 
ملٌن فضً النشضان العضا ٌرتضب ثثضارا تضنعكس علضىالقٌادة تغٌٌر  كما أن،ال ي ةد ٌثٌر نوعا من عد  االرتٌاح 

 ، فه  ٌمشون للوهلة األولى تلوك القائد الجدٌد نحضوه  ألنهض  ال ٌعلمضون نوعٌضةالرٌاضً التابع لالتحاد،
وغالبضا مضا وةد ٌرافق ه ا التغٌٌر توةعات لنتائل تدفع الى التردد احٌانا فً ةبولضه ونمن ت كٌرا واتجاهاته، 

 دورا فضً  بعضعضاته  عضن القائضد التضابق،وه ا المظضاهر تلباننبا ٌكون رد فعله  نحوا متأثرا ئلضى حضد بعٌضد
لض ا بضرزت التغٌٌر ومواجهضة هض ا المظضاهر ب اعلٌة. ئتتراتٌجٌته فًلوضع  مهارات لدى القائدالقدرات وال

ماهً الجوانبب الللسبلٌة لبر ٌس واعضباض بعبض ااتحبادات الرٌاضبٌة  مشكلة البحث فً التتاؤل االتً:
 ٌٌر فً الهٌكل التنظٌمً ؟ التً تقف وراض مقامة التغ

 هدف البحث: 1-9
فً مقاومة التغٌٌر التنظٌمً فلت ة القٌادات اإلدارٌة لبعض االتحادات فً ٌهدف البحث التعرف على 

 .محافظة نٌنوى

 مجاات البحث: 1-4 
    .فً محافظة نٌنوى االتحادات الرٌاضٌةبعض  رؤتاء. المجال البشري: 1    
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  .1/8/1228لغاٌة  1228/،/11:ًألزمان. المجال 1    
 .ممثلٌه اللجنة ااولمبٌة الوطنٌة العراقٌة فً محافظة نٌنوى. المجال المكانً : 9    

 تحدٌد المصطلحات: 1-5
 مقاومة التغٌٌر: -1
 "الرغبة فً المحافظة على التوازن القائ  من التحول ئلى حالة الالتوازن" هً 
 Johns,1973,26) 
 ٌمً:التغٌٌر التنظ -1
ئ  لل كضر  أنواع التحدي الكامنة ال ي ٌنبغً أن ٌكرس له المضدٌر التن ٌض ي جضزاء كبٌضرا مضن وةتضه، هو احد 

 ) 11، 1966،تلتونتتال   المالق جزاء. 
والتنظضٌ   التغٌٌر حالة من حاالت عد  االتتقرار وعد  الثبات وعد  التجمد ومن بضاب التمنضٌن ئن -3

أتضبقٌات  كونضه ٌرتكضز علضى منضن ومنضوات متتلتضلة حتضبٌضدمل التغٌٌضر بضزي ئبضداعً ومضالق 
مر ضودة عضن تضبق  األحضداث واألنشضنة وبتوةٌتهضا الزمنٌضة مضدعوما بةمكانٌضات وةضدرات ومهضارات

 ت كٌر وئ رار.
 )66،1997،  كاللدا،  
 التعرٌضضف االجرئضضً لمقاومضضة التغٌٌضضر: هضضو فلتضض ة رئضضٌس واعضضضاء االتحضضادات الرٌاضضضٌة فضضً ت ضضدٌه  -4

   ل كرة التغٌٌر بممتلف مجاالته التنظٌمٌة. ومقاومته

 -:الدراسات النظرٌة والدراسات السابقة-1
 الدراسات النظرٌة 1- 1   
  :ملهوم التغٌٌر التنظٌمً 1-1-1      

فً اللغة العربٌة نرى انضه ٌضدل علضى معنضى التحضول أو التبضدل وهض ا ٌعنضً تغٌضر الشضًء أو تحولضه 
ٌزٌة فٌعنً االمتالف ال ي ٌحدث فً أي شًء ٌمكن مالحظته فً فتضرة زمنٌضة وتبدله، أما فً اللغة اإلنكل

(والتغٌٌر ظاهرة نبٌعٌة تمضع لها جمٌع مظاهر الكون انبثاةا مضن البعضدي 24،  2222معٌنة. ابراهٌ  ،
الحركً والزمانً ال ٌن ٌشكالها فً تلك الحالضة، وال تتوةضف حالضة التغٌٌضر علضى البعضد المضادي فضً الكضون 

تغٌٌر ٌشمل البعد المعنوي فً حركة الحٌضاة ثقافٌضا واجتماعٌضا وتارٌمٌضا ن فضة ا كضان اإلنتضان فضً عمضق فال
الحركضة الكونٌضة فانضه الشضك ٌت اعضل مضع حركضة المتغٌضرات لٌملضق لن تضه تضلوكا جدٌضدا ٌتناتضب مضع واةعضضه 

ث الٌمكضن أن ٌمضرق هض ا الجدٌد فالتغٌٌر تنة ثابتة من التنن اإللهٌة ت رض ن تها على حٌاة اإلنتان بحٌ
 القانون اإللهً وٌقاومه وٌمتار الجمود والبقاء على ن س حالته.

 (3،  2224 معاشً ،                                                        
كضض لك فضضان المنظمضضات ال تتضضتنٌع عضضزل ن تضضها عضضن بٌئتهضضا أو ت ضضرض ةٌضضودا علضضى أنمضضان الت كٌضضر 

تجعله  تاكنٌن وثابتٌن عند نقنة واحدة ال تتغٌر .هض ا النضوع مضن التغٌٌضر ٌمكضن  واتجاهات أفرادها بحٌث
 أن ٌكون ئٌجابٌا أو تلبٌا بالنتبة ئلى المنظمة.

 (2،  2224 ال  ار ،                                                       
هدامضة للمنظمضات فضان علٌهضا بما أن ه ا النوع من التغٌٌر حتمً وٌمكن أن تكون له ثثضار تضلبٌة و

التعامل معه بك اٌة وفاعلٌة، ئن  لضك ٌمكضن أن ٌجضري مضن مضالل التكٌضف لض لك التغٌٌضر أو التهٌضوء لضه. ئن 
ٌعنً ةٌا  المنظمة بتشمٌص التغٌرات البٌئٌة الحا لة فً محضٌن عملهضا ومضن ثض   Adaptationالتكٌف 

وأنشنتها التنظٌمٌة لتتالء  مضع المتغٌضرات الحا ضلة،  القٌا  بكل ما ٌلز  من تعدٌالت وتغٌٌرات فً بنائها
أما التهٌؤ فهو ٌننلق من مدمل ئتتراتٌجً اتتباةً ٌؤكد علضى أهمٌضة تنبضؤ المنظمضة بضالتغٌٌرات المحتملضة 
فضضً بٌئتهضضا واالتضضتعداد لمواجهتهضضا متضضبقا مضضن مضضالل ئدمضضال التغٌٌضضرات المالئمضضة علضضى مكوناتهضضا وأنشضضنتها 

ل التعامضضل الكضضفء مضضع المتغٌضضرات البٌئٌضضة وٌتضضمى هضض ا النضضوع مضضن التغٌٌضضر بضضالتغٌٌر التنظٌمٌضضة أو مضضن مضضال
 الممنن ال ي ٌحدث نتٌجة جهد مق ود .
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 (535،  2222 داغر و الح ،                                              
: ظاهرة مما تبق نتتنٌع أن نمٌز بٌن م هومٌن على متتوى األدب اإلداري، فالتغٌر التنظٌمً 

نبٌعٌضضة ومتضضتمرة فضضً حٌضضاة المنظمضضات وتحضضدث دون تمنضضٌن متضضبق فهضضً  ع وٌضضة تلقائٌضضة( ةضضد تضضنج  عضضن 
التضضضأثٌرات البٌئٌضضضة أو المنامٌضضضة  ات ال ضضضلة بمضضضدمالت المنظمضضضة أو بعملٌاتهضضضا أو بممرجاتهضضضا أمضضضا التغٌٌضضضر 

ً بمضا ٌضضمن االنتقضال التنظٌمً : فهو تغٌٌر موجه ومق ود  هادف و واع( ٌتضعى لتحقٌضق التكٌضف البٌئض
 حتضضن ،                                                 ئلضضى حالضضة نبٌعٌضضة أكثضضر ةضضدرة علضضى حضضل المشضضكالت

1989  ،292.) 

 : أسالٌب التغٌٌر 1-1-1
        األتالٌب المتاحة لالتتمدا  ٌقول تاٌلس انه ٌتوافر للمدٌرٌن المح زٌن ئلى التغٌٌر تشكٌلة من

      :- 
االتضتعراض، والم ضادر األمضرى للمكافضأة التضهلة  البحث عن نجاح ترٌع، وعن مشضروعات     -1

باألجزاء التهلة أوال. " لتوجٌه الت كٌر " ببعض النجاحات األولٌة.  للمشاركٌن. وةد ٌتنلب  لك القٌا 
 .التعزٌضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضز المبكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضر والمشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضجع وبضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض لك ٌكل ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضون

  .المنضضضضضضضضضن " لتعضضضضضضضضضدٌل االتضضضضضضضضضت ادة مضضضضضضضضضضن الم ضضضضضضضضضادفات " المحاٌضضضضضضضضضضدة     -2
والتنظٌ  االجتماعً بأة ضى مضا  اتتغالل التٌار حٌثما كان ممكنا، أي اتتغالل النظا  الالئحً     -3

فضضً احضضتالل مواةضضع حاتضضمة، فضضان  لضضك  ٌمكضضن. وئ ا اتضضتناعت الرمضضوز القائمضضة والمحترمضضة أن تتضضتمر
" : أي دمل عنا ر من المؤتتات  بالتوفٌقٌة " تٌكون م ٌدا. وه ا ما ٌدعونه علماء االنثروبولوجٌا

 .الجدٌدة التً كانت مقبولة من ةبل فً المؤتتة
بان ٌبٌعوا التغٌٌر علضى أتضاس  تأكٌد التعدٌل الهٌكلً على " التحول ". فهناك ئغراء للمدٌرٌن     -4

: ئن  والحاجة الحقٌقٌة ئلى التغٌٌضر. وبعبضارة أمضرى التحتٌنات المتوةعة، والوةاٌة من عد  االتتقرار
 .ٌتبق وال ٌتبع تغٌٌر الموةف المدٌرٌن ٌتعلمون ئن تغٌٌر التلوك

بمشضروعٌة وعمضق الت كٌضر فضً ممتلضف عنا ضر  اتضتغالل المراتض  للح ضول علضى االعتضراف     -5
 .التغًٌ

بة ابة جلٌد المواةف القدٌمة وك لك تشجٌع المواةضف الجدٌضدة عضن نرٌضق  ئرتاء أتاس التغٌٌر     -6
 .                    الهٌكلٌضضضة تتلضضضك التعضضضدٌال

     .األفراد المعنٌون من التغٌٌر توفٌر اآلمان والضمانات والتأكٌدات المعقولة بأنه لن ٌضار     -7
            

  .الضضضضضضضضالز  للتكٌضضضضضضضضف التمتضضضضضضضضك بالواةعٌضضضضضضضضة عنضضضضضضضضد تحدٌضضضضضضضضد نضضضضضضضضول الوةضضضضضضضضت     -8
ما فقضدوا روتٌضنه  ومهضاراته   ان ئ ات كر كٌف ٌ بح المتتمدمون ةلقٌن وغٌر شاعرٌن باألم     -9

 .المرٌحة المؤكد ة
 .تنظٌمضضضضضات بضضضضضدال مضضضضضن تنظضضضضضٌ  واحضضضضضد مضضضضضالل التغٌٌضضضضضر توةضضضضضع التعامضضضضضل مضضضضضع ثالثضضضضضة  -   12
ٌتضلل وا  فٌما بٌن العمال وفٌما بٌن الجماعات لمجرد ئنه  غربضاء لض  ممارتة أنمان جدٌدة للتنتٌق-11

 ) 1979،28بعد.   تاٌلس،
 : مة التغٌٌر ملهوم مقاو 1-1-9

األمور التً على المشتغل باإلدارة التعامل معها و لك لتضبب بتضٌن  أ عبئدارة التغٌٌر من تعد 
هو أن الناس ٌ ضلون ما اعتادوا علٌه ل ا فان الرد النبٌعً على التغٌٌر فً اغلضب األحٌضان هضو مقاومتضه 

لٌب ةائمضة وٌمشضون أن ٌمضس م ضالحه  فٌه تهدٌدا ألنمان عالةضات وأتضا نفً البداٌة بقوة الن الناس ٌرو
 .(247،  1997 القرٌوتً ، 

وهو به ا الم هضو  ال ٌحمضل لرفضراد العضاملٌن تضوى األضضرار بمضا ٌتضود فضً أوتضانه  حالٌضا مضن ةضٌ  
ومعتقدات أ بحت بمثابة عادة رتٌبة تتتهوي العدٌد منه  لقبولها واالنتجا  معها، ول لك فأي تغٌٌضر 
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فراد أو الجماعات العاملة وهك ا فان مقاومة األفراد للتغٌٌر ةد تكون ةائمة على بشأنها ٌمثل تحدٌا لر
،  2222أتاس ممنن وعقالنً كما ٌمكن أن تكون غٌر عقالنٌة وغٌر ممننة  الشضماع وحمضود ، 

385).  
 الدراسات السابقة والمشابهة: 1-1 

 ( :1221دراسة دقامسة )  1-1-1
انٌة التجاهات المدٌرٌن فً اإلدارات الحكومٌة فً محافظة اربد / األردن "التغٌٌر التنظٌمً ، دراتة مٌد

 نحو دوافع وتمات ومتنلبات نجاح جهود التغٌٌر التنظٌمً"
 هدفت الدراسة إلى :

 . التعرف على القوى الدافعة للتغٌٌر التنظٌمً فً الدوائر الحكومٌة فً محافظة اربد.1
لعملٌة التغٌٌر التنظٌمً ال عال وكٌ ٌضة حضدوث التغٌٌضرات التنظٌمٌضة . بٌان مدى توافر التمات اإلٌجابٌة 2

 فً ه ا الدوائر.
 . التعرف على أه  معوةات التغٌٌر التنظٌمً ومدى وجودها فً الدوائر الحكومٌة.3
. تقضضدٌ  مجموعضضة مضضن االةتراحضضات والمتنلبضضات الالزمضضة إلنجضضاح عملٌضضة التغٌٌضضر التنظٌمضضً فضضً الضضدوائر 4

 المبحوثة.
الكشف عن مدى تأثٌر بعضض العوامضل الشم ضٌة فضً اتجاهضات بعضض المضدٌرٌن نحضو مجضاالت عملٌضة  .5

 التغٌٌر التنظٌمً المدروتة.
( مضدٌرا. 75تكونت عٌنة الدراتة من مدٌري الدوائر الحكومٌة فً محافظة اربد والبالغ عدده   

 وت  ت مٌ  اتتبٌان من ةبل الباحث لجمع البٌانات.
لحتضابً واالنحضراف المعٌضاري ومعامضل ارتبضان بٌرتضون فضً معالجضة البٌانضضات واتضتمد  الوتضن ا

 ئح ائٌا. وتو لت الدراتة ئلى ما ٌأتً :
 .التغٌٌر  . كان دافع تحتٌن وتنوٌر األداء ال ردي والمؤتتً من أه  القوى الدافعة1
 . ئتباع تٌاتة محددة وهادفة عند ئجراء التغٌٌر التنظٌمً.2
التغٌٌضر التنظٌمضً ضضعف مشضاركة جمٌضع العضاملٌن فضً بضرامل التغٌٌضر ٌلٌضه ضضعف  . من ابضرز معوةضات3

 المتابعة والتعزٌز للوضع الجدٌد و ئهمال توفٌر المعلومات حول التغٌٌر.
 . من أه  متنلبات نجاح التغٌٌر توضٌح هدف التغٌٌر ث  المشاركة الجماعٌة.4

 (.119-82،  1229امسة ، )دق                                             
 (2225دراتة الكواز  2-2-2

 "مقاومة التغٌٌر التنظٌمً فً ضوض القٌم اإلدارٌة فً األندٌة الرٌاضٌة
 للمننقة الشمالٌة فً العراق" 

 
 

 هدف البحث إلى :

التعرف على مقاومضة التغٌٌضر لضدى أعضضاء المضالك اإلداري والتضدرٌبً فضً األندٌضة الرٌاضضٌة للمننقضة . 1
 لشمالٌة على وفق ما ٌأتً :ا

 تغٌٌضر العنا ضر التنظٌمٌضة التضً  مقاومضة التغٌٌضر وأتضبابالتدرٌبً(  -العالةة بٌن نوع المالك  اإلداري -
 ٌشملها التغٌٌر، العوامل التنظٌمٌة، العوامل ال ردٌة(.

 التدرٌبً( وأشكال مقاومة التغٌٌر. -العالةة بٌن نوع المالك  اإلداري -
 التدرٌبً( وأتالٌب تقلٌل مقاومة التغٌٌر. -ن نوع المالك  اإلداريالعالةة بٌ -
بناء مقٌاس للقٌ  اإلدارٌة ألعضاء المالك اإلداري والتدرٌبً فضً األندٌضة الرٌاضضٌة للمننقضة الشضمالٌة . 2

 للتعرف على نظا  القٌ  لدٌه .
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المضالك اإلداري والتضدرٌبً فضً  التعرف على العالةة بٌن مقاومة التغٌٌر والقضٌ  اإلدارٌضة لضدى أعضضاء. 3
 األندٌة الرٌاضٌة للمننقة الشمالٌة.

مضن ةتضمٌن، القتض  األول شضمل عٌنضة البنضاء التضً بلضغ عٌنضة النهل الو  ً، وتأل ت مت  اتتمدا  ال
( مضدربا، فضً حضٌن شضمل القتض  الثضانً عٌنضة التنبٌضق التضً بلضغ عضددها 56( عضواً ئدارٌا و 124عددها  

 .( مدربا من أندٌة المننقة الشمالٌة41ٌا و  ( عضواً ئدار99 
 : ولتحقٌق أهداف البحث تم استخدام أداتٌن هما

بعضضد تعدٌلضضه  W.J.Reedin&Powellالضض ي أعضضدا رٌضضدن وبووٌضضل  G-R-Sمقٌضضاس مقاومضضة التغٌٌضضر . 1

 والتحقق من  دةه وثباته.
 الباحث بناء عاملٌا. بناامقٌاس القٌ  اإلدارٌة ال ي . 2

ةضضانون النتضضبة المئوٌضضة والمتوتضضن  التحلٌضضل ألعضضاملً و البٌانضضات ئح ضضائٌا باتضضتمدا  معالجضضة تتمضض
 وكانت أهم ااستنتاجات ما ٌؤتً .ال رضً ومعامل ارتبان بٌرتون ومربع كلي

هنضضاك  ئن التغٌٌضضر، ئالمقاومضضة  وأتضضبابالتضضدرٌبً( -ال توجضضد عالةضضة معنوٌضضة بضضٌن نضضوع المضضالك  اإلداري. 1
المالكٌن فضً تغٌٌضر العنا ضر التنظٌمٌضة التضً ٌشضملها التغٌٌضر ومقاومضة منم ضضة  مقاومة عالٌة من كال

وارت ضضاع مقاومضضة التغٌٌضضر بتضضبب العوامضضل التنظٌمٌضضة لضضدى المضضالك التضضدرٌبً  ال ردٌضضة،بتضضبب العوامضضل 
 (137-2225،12 الكواز:للمالك اإلداري. ئلى وانم اضها بالنتبة

 
 اجراضات البحث -3

 منهج البحث: 9-1
 .ونبٌعة البحثت  اتتمد  المنهل الو  ً بأتلوب المتح لمالءمته 

 مجتمع البحث وعٌنة  : 9-1
ممثلٌضه اللجنضة االولمبٌضة فضً أعضضاء بعضض االتحضادات الرٌاضضٌة اشتمل مجتمع البحث علضى 
، وتض  امتٌضار عٌنضة البحضث بالنرٌقضة العمدٌضة لمالئمتهضا لنبٌعضة  الوننٌة العراةٌة فضً محافظضة نٌنضوى

( رئٌتضضضضا 33(عضضضضضواً مضضضضن أ ضضضضل  111رئٌتضضضضا لالتحضضضضاد و (  22بحضضضضث حٌضضضضث اشضضضضملت علضضضضى ال
 ( ٌوضح افراد عٌنة البحث. 1.والجدول  لالتحاد

 

 

 

 

 

 (1الجدول  

 عٌنة البحث أفرادٌوضح 

 ات  االتحاد ت االتحادات   ت

 التاٌكوندوا 11 كرة القد  1

 االتحاد النتوي 12   كرة التلة 2

 اإلثقال 13   كرة النائرة 3

 التاحة والمٌدان 14 كرة الٌد 4
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 التنس 15 التباحة  5

 الم ارعة 16 المبارزة 6

 المالكمة 17 الرٌشة النائرة 7

 الشنرنل 18   كرة المنضدة 8

 الجودو 19 التج ٌف  9

 الرٌاضة الجامعٌة 22 الجمناتتك 12

 وسا ل جمع المعلومات:   3-1
لتوضضٌح بضضع   1" جراء مقابلة شم ٌة مع  وي االمت ضاص والمبضرةت  ئ: المقابلة الشخصٌة 3-1-1

 .االتت تارات عن عٌنة البحث ومدى مالمتها للموضوع
 مقٌاس مقاومة التغٌٌر التنظٌمً للقٌادات اادارٌة 9-1-9
ت  اعتماد مقٌاس مقاومة التغٌٌر ال ي أعدا رٌدن وبووٌل   نبقه شعٌب ئبضراهٌ  علضى عٌنضة مضن وزارة   

 على أداة البحث للمبررات ثالتٌة :                                           وت  االعتماد(. 72،  1987كان والتعمٌر م ن ى ، اإلت
 أ. ئن المقٌاس منبق على البٌئة العراةٌة وٌتمتع ب دق وثبات عالٌٌن.

 .نٌنوى ةمحافظب. ٌركز على مجاالت أتاتٌة من مجاالت التغٌٌر التنظٌمً الضرورٌة فً 
  . ات اق ثراء المبراء حول ئمكانٌة اعتماد ه ا األداة فً ةٌاس مقاومة التغٌر التنظٌمً  .

ئلى "ثن أحد القواعد  (د. ٌتمٌز المقٌاس بالشمول ئ  ٌتضمن فقرات ممثلة لمجاالت التغٌٌر ئ  ٌشٌر  فر  
جال ال ي تهدف ئلضى ةٌاتضه" الرئٌتٌة فً ت مٌ  فقرات االمتبار شموله فقرات تشكل عٌنة ممثلة للم

 (.145،   1982 فر   ، 
( وهض ا liker scaleبضدائل المقٌضاس ئ  لكضل فقضرة تضدر  مماتضً علضى وفضق مقٌضاس لٌكضرت   مالئمةهـ. 

ٌضضوفر لضضرداة ئمكانٌضضة توجٌضضه المجٌضضب ئلضضى اتضضتجابات محضضددة، مجضضاالت المقٌاس العنا ضضر التنظٌمٌضضة، 
ن وأشكال مقاومة التغٌر، أتالٌب تقلٌل المقاومة( و تمكضن البضاحث العوامل ال ردٌة، العوامل التنظٌمٌة،

 (. 427،  1999من مقارنة االتتجابات مع بعضها بالتمة التً ٌقٌتها  عودة ، 
 
 
 

 : الشروط العلمٌة للمقٌاس 3-9

 : الصدق 3-3-1

لضى  ضدق ، وللح ضول ع 2 ملحق"ٌعنً ال دق ةدرة األداة على ةٌاس الظضاهرة التضً وضضعت ألجلهضا"  
فً مجاالت العلو  التربوٌضة والن تضٌة  *المقٌاس ت  عرضه على مجموعة من المبراء والمتم  ٌن

واالدارة واالةت ضضاد واالمتبضضارات والمقضضاٌٌس ، لمعرفضضة وضضضوح األتضضئلة و ضضٌاغتها ، ودةتهضضا ، ومضضا 
لة للتأكضد ( الى ان "افضضل وتضElbeٌتتمتع به من موضوعٌة ، ومالءمتها ألهداف البحث، ئ  أشار  

من  دق األداة هو ان ٌقرر عدد من الممت ٌن مدى تغنٌة ال قرات الجوانب ال  ة المضراد ةٌاتضها 
 وشمولٌتها".

   ثبات المقٌاس 3-3-1

( 12ت  االعتماد على نرٌقة اعادة االمتبار كاجراء علمً للتحقق من الثبات ا  ت  توزٌع المقٌاس علضى  
الضى ان    Adams)ة توزٌعضه علضى ن ضس المجموعضة وٌؤكضد  وبعضد مضرور اتضبوعٌن تض  اعضاد اعضضاء

ال تضرة بضٌن التنبٌضضق االول والتنبٌضق الثضضانً ٌجضب ان ال ٌتجضاوز اتضضبوعٌن او ثالثضة اتضضابٌع وبعضد جمضضع 



 ات اإلنسانيةمجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراس    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد 2: العدد 111

وهض ا ٌضدل  2،89البٌانات ت  معالجتها اح ائٌا باتتمدا  معامل االرتبان البتضٌن فظهضرت ةٌمضة  ر (  
 لً.على تمتع المقٌاس بثبات عا

 الوسا ل ااحصا ٌة 9-4

 الوسط الحسابً _الوسط الحسابً المرجح_اانحراف المعٌاري_النسبة الم وٌة. 
 (1999،82والعبٌدي: التكرٌتً )
 

 :عرض وتحلٌل النتا ج ومناقشتها -4

 :عرض وتحلٌل النتائل ومناةشتها 4-1
لتغٌٌر واعتبرت لكل مجال من مجاالت ا *للتحقق من ه ا الهدف ت  ئٌجاد المتوتن ال رضً     

الدرجضة التضً فضوق المتوتضن ال رضضضً مقاومضة عالٌضة فضً حضضٌن تمثضل الدرجضة التضً دون المتوتضضن 
ال رضً مقاومة منم ضة، وه ا اإلجراء ةد ت  اتتمدامه فً عدد من الدراتضات التضابقة فضً هض ا 

، ( و  الحٌضضضالً 54،  2225( و  الكضضضواز ، 49-48،  1998المجضضضال منهضضضا دراتضضضة  ئبضضضراهٌ  ، 
(، وئٌجاد النتبة المئوٌة لل ٌن ح لوا على درجات فوق المتوتن ال رضً للتعرف 42،  2225

 (2على نتبة مقاومة التغٌٌر وكما فً الجدول    
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

 (1الجدول )                                 
 جابات عٌنة  الدراسة فً أسباب مقاومة التغٌٌرالنسبة الم وٌة  إل                 

الوسبببببببببط  اسباب مقاومة التغٌٌر المحاور
 اللرضً

النسبببببببة  (191العدد)
 الم وٌة

العناصببببببببببر -1 
 التنظٌمٌة

  

 %  4،   ،9  9 تغٌٌر السلوك

 %  64  85 11 تغٌٌر العمل

 %   54  1، 6 تغٌٌر الهٌكل التنظٌمً

 %  52  66  11 التغٌٌر التكنولوجً

العوامبببببببببببببل -1
 التنظٌمٌة

احتمببببببال بقبببببباض نظببببببام 
 المكافآت

6 91  69  % 

 %  ،،  121 6 التنافس والصراع

 %   ،6  88 9 التكالٌف غٌر المستغلة

 %  48  64 6 المناخ التنظٌمً

 %  49  ،5 6ضببعف اختٌببار الطرا ببق 
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 المناسبة

 %  16  95 9 جمود الهٌكل التنظٌمً

لتغٌٌر اللشل  محاوات ا
 السابقة

9  5، 49   % 

العوامبببببببببببل -9 
 اللردٌة

قلببببة تببببوفر المعلومببببات 
وعببببببدم فهببببببم أهببببببداف 

 التغٌٌر
11 69 51  % 

 %1، 94 6 صعوبة تغٌٌر العادات

تضببببببببببارب األهببببببببببداف 
 اللردٌة والتنظٌمٌة

6 ،1 54% 

صبببببعوبة التحلبببببل مبببببن 
 قواعد سلوك الجماعة

9 64  48% 

تهدٌببد التغٌٌببر للمصببالح 
 ٌة السا دةااجتماع

9 49 91% 

 %56 4، 6 التكٌف وااندماج

الخببببببوف مببببببن فقببببببدان 
 الوظٌلة

6 111 84% 

القصبببببور فبببببً معرفبببببة 
 الحاجة الى التغٌٌر

6 96 15% 

اشبببببببببببببببببكال -4
 المقاومة

    

 %1، 94 9 التظلم والتشكً

 %64 85 9 البطض فً اإلنجاز

 %48 64 6 الالمبااة

 %16 11 6 التغٌب واابتعاد

 %19 18 9 لبات ااستقالةط

اسببببببببببببببالٌب -5
 تقلٌل المقاومة

 %51 69 9 التحلٌز اإلٌجابً

 %،،   121 6 القٌادة اللعالة

المشبببباركة فبببببً اتخببببباذ 
 القرار

9 88 6،% 

 %1، 94 9 التغٌٌر التدرٌجً

 %46 61 6 كلاٌة ااتصاات

 (ٌتبٌن بان2من الجدول    
األول بالنتضضضبة لمحضضضور العنا ضضضر التنظٌمٌضضضة  ئ  بلغضضضت  نتضضضبة مقاومضضضة تغٌٌضضضر التضضضلوك الترتٌضضضب  

%(  ، بمعنضضى أن أغلبٌضضة أعضضضاء 64%(، وجضضاءت بالترتٌضضب الثضضانً تغٌٌضضر العمضضل وبلغضضت نتضضبته  74 
ٌعضضود التضضبب فضضً  لضضك ئلضضى أن وال ٌرغبضضون تعضضدٌل التضضلوك عضضن نرٌضضق العقوبضضات اإلدارٌضضة،  ناإلدارٌضضٌ

ته  وتمضضس كضضرامته  وئنتضضانٌته  وهضض ا مضضا  هضضب ئلٌضضه لٌكضضرت العقوبضضات اإلدارٌضضة تقلضضل مضضن شضضعوره  بضضأهمٌ
 Liker وزمالؤا فً جامعة مٌشكان ئ  تبٌن أن اإلدارٌٌن ال ٌن ٌح لون على ئنتاجٌضة عالٌضة هض  الض ٌن )

ٌتتمدمون وتائل ونظ  ئدارٌة تمتلف عن الوتائل والنظ  التقلٌدٌة التً ٌنبقها المضد راء ال اشضلون، وةضد 
الءا التو ل ئلى ئنار عضا  لنظرٌضة التنظضٌ  م ادهضا أن "المرؤوتضٌن فضً التنظٌمضات اتتناع لٌكرت وزم

الممتل ة ٌتتجٌبون بنرٌقة ئٌجابٌة ومرضضٌة فضً المواةضف التضً ٌشضعرون بهضا بالتقضدٌر والتأٌٌضد والشضعور 
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ده  باألهمٌة والقٌمة الشم ٌة، كما أنه  ٌتتجٌبون بنرٌقة تلبٌة أو غٌر مرضٌة فً المواةضف التضً تهضد
( ئلضضى أن 2223(، وٌؤكضضد  هرمضضان 64،  1995أو تقلضضل مضضن شضضعوره  بقٌمضضته  و أهمٌضضته "  المغربضضً ، 

                                 "االتتم اف المبضدئً بكرامضة اإلنتضان مضن أكثضر اإلتضاءات ح ضوال فضً الحٌضاة االةت ضادٌة واالجتماعٌضة" 
 (. 22،  2223 هرمان ، 

%(  77التنظٌمٌة فان اعلى نتبة مئوٌة هً للتنافس وال راع حٌث بلغت اما فً محور العوامل 
و ال ي  االتحادفً  اإلداريوال ٌنظر ئلى ه ا النتٌجة بالتلبٌة، حٌث ٌ ترض وجود حد أدنى من ال راع 

األمضرى،  االتحضاداتجامد وغٌر متتجٌبة للتنورات الحا لة فضً  تحادبقى االٌٌزٌد من المنافتة لكً ال 
( ئلى أن "المنافتة تتتمد  كحافز للحث على التلوك المرغوب حٌث ٌمكن أن 2221ٌر  أبو ةحف ئ  ٌش

ٌتنضضافس ال ضضرد مضضع  اتضضه ومضضع زمضضالءا أو باعتبضضارا أحضضد أفضضراد جماعضضة تتنضضافس مضضع جماعضضة عمضضل أمضضرى، 
عد  لضك فالمنافتة ال اتٌة أو الشم ٌة عندما ٌحاول ال رد أن ٌحتن من متتوى أدائه فتوف ٌحس ال رد ب

بالرضا وتنافس األفراد فٌما بٌنها أو الجماعضات لضه مٌضزة كحضافز لمزٌضد مضن األمضن والح ضاظ علضى النضواتل 
 (.54،  2221والحاجات وتنمٌة االتجاهات"  أبو ةحف ، 

وظهر فً الترتٌب االول فً محور العوامل ال ردٌة هضو المضوف مضن فقضدان الوظٌ ضة حٌضث بلغضت النتضبة  
 %( . 84المئوٌة  

وهض ا ٌعكضس مضدى   كضزه  اوه ا ٌشٌر ئلى أن القٌادات االدارٌة  ال تت ق مع تأثٌر التغٌٌر فضً مر
االنتمابضات المتبضع فضً االتحضادات الرٌاضضٌة عد  ثقته  بأن ته  وبعمله  ولعل التبب فً  لك هضو أتضلوب 

عرون بالتهدٌضد حضٌن لض لك ٌشض علضى تبضادل الم ضالح الما ضةالمعتمضد وال ي ٌملضو مضن الثقافضة االنتمابٌضة و
 تنرح فكرة التغٌٌر، وةد ٌكون الموف نابعا من المزاٌا التً تتمتع بها الوظٌ ة التً ٌمارتونها.

فً محور  اشكال المقاومة فظهر عامل التشكً والتظل  فً الترتٌب االول حٌث بلغت نتضبته  أما
القٌضادات  كونضه األتضلوب  %(  وةد ٌكون التضبب فضً اتضتمدا  هض ا األتضلوب مضن ةبضل بعضض71المئوٌة  

األترع فً ئٌ ال أ واته  ووضع الحلول له  وئةتناعه  بان اإلدارة متؤولٌة   وانه  ٌت قون مع هدف 
التغٌٌر.وظهرت اعلى نتبة مئوٌة فً محور اتالٌب تقلٌل المقاومة هً لعامل القٌضادة ال عالضة حٌضث بلغضت 

ئ ا لض  ٌتضتنع تقضدٌر المواةضف جٌضدا   اإلداريفشضل % ( وه ا دلٌل على ان عٌنة البحث ٌت قضون علضى 77 
( ئلضى أن "القائضد 2222وان المؤتتات والمنظمات الناجحة تعتمد على القائد النضاجح وهنضا ٌشضٌر  علٌضان 

ال عال هو  القائد المدٌر( الض ي ٌلعضب كضل األدوار المنلوبضة منضه بشضكل متمٌضز فضً ممتلضف المواةضف التضً 
فهو الزعٌ   ةدوة ونمو   ٌحت ى به( وهو القائد  ٌؤثر فً تلوك اآلمرٌن  تملقها الظروف والمتغٌرات،

ب عالٌة( وهو المراةب  ٌراةب وٌتابع األداء لتقوٌمضه( وهضو فعضال ٌنظر الضى كض  وكٌضف األداء باعتبارهمضا 
 (392،  2222 علٌان ،                                                  وجهٌن لعملة التمٌٌز(" . 

5 
 
 ااستنتاجات والتوصٌات:-

 : ااستنتاجات 5-1
 -:من عرض النتائل وتحلٌلها ومناةشتها ت  اتتنتا  ما ٌاتً

لتنظٌمضً هضو تغٌٌضر التضلوك وتغٌضر امقاومضة التغٌٌر أتباب فلتض ة رئضٌس واعضضاء االتحضادات فضً أه  -1
 العمل.

تنضضافس وال ضضراع واحتمضضال بقضضاء نظضضا  مقاومضضة التغٌٌضضر فضضً العومضضل التنظٌمٌضضة هضضو ال أتضضباب فلتضض ة أهضض  -2
 المكافأت.

ان المضضوف مضضن فقضضدان الوظٌ ضضة هضضو مضضن العوامضضل ال ردٌضضة االتاتضضٌة فضضً اتضضباب مقاومضضة التغٌٌضضر لعٌنضضة  -3
 البحث.
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التظل  والتشكً والبنىء فً االنجاز ٌشكالن تببان رئٌتٌان فً اتباب  مقاومضة التغٌٌضر فضً محضور   -4
 اشكال المقاومة.

لً القٌضادة ال عالضة واتمضا  القضضرار فضً محضور اتضالٌب مقاومضة التغٌٌضضر كانضا تضببان رئٌتضٌان فضضً ان عضام -5
 اتباب مقاومة التغٌٌر لعٌنة البحث .

   التوصٌات 5-1
  ٌأتً: فً حدود عٌنة البحث نو ً ما

 توضٌح الهدف من التغٌٌر ومحاولة ئعناء  ورة متتقبلٌة عن نتائجه التغٌٌر،  -1
  بار جمٌع العوامل الرئٌتتة لمقاومة التغٌٌر عند تقوٌ  القٌادات االدارٌة وضع فً االعت-2
ئجراء دراتات متتمرة عن حاجات القٌادات واتجاهاته  الن تضٌة واالجتماعٌضة واالةت ضادٌة وئٌجضاد   -3 

 التبل لتحقٌق اإلشباع لدٌه  لإلةالل من حاالت التظل  والتشكً والبنء فً اإلنجاز.
ٌادات الك وءة عن نرٌق االنتمابات، وتشجٌع الممارتات الدٌمقرانٌة بةفتاح المجضال أمضا  امتٌار الق -4

 حرٌة التعبٌر وئتباع تٌاتة الباب الم توح والمشاركة فً اتما  القرارات المتعلقة بالتغٌٌرات .

 المقترحات 5-9
شم ضٌة ألعضضاء المضالك ئجراء دراتة عضن األتضباب الن تضٌة لمقاومضة التغٌٌضر وعالةتهضا بالتضمات ال  -1

 اإلداري  .
ئجراء دراتة عن مقاومة التغٌٌر وعالةتها ببعض التمات الشم ٌة كاالنحدار الحضري والتح ٌل  -2

 الدراتً ومدة المدمة والدورات التدرٌبٌة للقٌادات االدارٌة.  
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، دار  للمعاةٌن     التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  ( :1998، لٌلى السٌد )إبراهٌم ، حلمً وفرحات  - 1
 اللكر العربً ، القاهرة.

، الدار الجامعٌة للنباعة والنشر  : محاظرات فً السلوك التنظٌمً( 2221أبو ةحف ، عبد التال    - 1
 ، اإلتكندرٌة.

، الدار العلمٌة  1، ن نافسات الرٌاضٌةإدارة البطوات والم( : 2222ئبراهٌ  ، مروان عبد المجٌد   -3  
 عمان. الدولٌة للنشر والتوزٌع ،

: التطبٌقبات اإلحصبا ٌة واسبتخدامات ( 1999التكرٌتً ، ودٌع ٌاتٌن والعبٌدي ، حتن محمضد عبضد   -4
 .، دار الكتب للنباعة و النشر ، المو لاالحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة 

مدٌرٌضضة دار الكتضضب  علببم المنظمببة ، األحببوال والتطببور والتكامببل ، :( 1989حتضضن ، محمضضد حربضضً   -5
 للنباعة والنشر ، جامعة المو ل.

: "أسببالٌب معالجببة الصببراع التنظٌمببً مببن قبببل ( 2225الحٌضضالً ، عبضضد القضضادر محمضضود ةضضادر علضضً   -6
رة ، جامعضة رتالة ماجتتٌر غٌضر منشضوالمالك اإلداري والتدرٌبً فً المنظمات الرٌاضٌة فً العراق"، 

 المو ل ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة.
، : نظرٌببة المنظمببة والسببلوك التنظٌمببً ( 2222داغضضر ، منقضض  محمضضد و ضضالح ، عضضادل حرحضضو    -7

 مدٌرٌة دار الكتب للنباعة والنشر،بغداد.
، دراتة مٌدانٌة التجاهات المدٌرٌن فضً  التغٌٌر التنظٌمً( : " 2222دةامتة ، مأمون احمد تلٌ    -8

اإلدارات الحكومٌضضة فضضً محافظضضة اربضضد/األردن نحضضو دوافضضع وتضضمات ومعوةضضات ومتنلبضضات نجضضاح جهضضود 
 (.88العدد  ، مجلة اإلداري ،التغٌٌر التنظٌمً " 

،   ترجمضة د. األعمضال نضص وحضاالت العالةضات اإلنتضانٌة فضً ئدارة، 1966تلتونتضتال، روبضرت،  -9
العضزاوي، تقضدٌ  محمضد توفٌضق رمضزي (، مكتبضة  د محمضداحمد تعٌد دوٌدار، د. احمد كامضل مضازن، التضٌ

 .م ر النهضة الم رٌة، القاهرة،
؟، ترجمضة القٌضادة حقٌقضة مضا ٌ علضه المضدٌرون األك ضاء وكٌضف ٌ علونضه ،1979تاٌلس، لٌونضارد ر.،  -12

 .د. محمد عبد هللا كمال التٌد، مراجعة
 .fadil@annaba.org: التغٌٌر اإلداري ، ( 2224ال  ار ، فاضل   -11
، دار  2ن : إدارة وتنظٌم المكتبات ومراكبز مصبادر التعلبٌم ،( 2222ربحً م ن ى   علٌان ، -12

   ا للنشر والتوزٌع ، عمان.
جامعضضضضضة  ، : القٌببببباس والتقبببببوٌم فبببببً العملٌبببببة التدرٌسبببببٌة( 1999عضضضضضودة ، احمضضضضضد تضضضضضلٌمان   -13

 الٌرموك،عمان.
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 ت اللقرة دا ما أحٌانا نادرا

لدٌه مهارات    
 الكتابة

21 

لدٌة مهارات أولٌة    
 عن القرأءة

22 

 23 ٌحب النظافة   
لدٌه ةدرة جتمٌة    

فً أداء االلعاب 
 الرٌاضٌة

24 

 25 فنٌة لدٌة مٌول   
لدٌة القدرة على    

 الرت 
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ٌرغب فً تغٌر    
 مكان جلوته

27 

ٌجلس هادئا اثناء    
 شرح الدرس

28 

ةدرته على    
 التركٌز عالٌة

29 

كثٌر الحركة اثناء    
 الدرس

12 

ٌعتمد على ن ته    
 فً اداء الواجبات
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جرىء فً التحدث 
 مع المعلمة
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ٌر ٌتتنٌع التعب   
 عن مشاكله 

13 

ٌجب اٌداء    
 االمرٌن

14 

 15 مامل فً الحركة   
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