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 امللخص

هدددا البحددث للتعددرا علددل نسددبة التضييددر يددي اعضدداة الأليدددا  االداريددة  لينديددة  واالتحددادا  الرياضددية ولدددورتي  انت ابيددة يددي 
في بطريقدة المسدو والديق يقدوم علدل الوصدا والتحيدل لمالدمتد  لطبيعدة البحدث .تحددد مجتمد  محايظة دهوك ، وتم است دام المنألج الوصد

البحددث عدد  طريددر الحصددر الشددامل لرءسدداة واعضدداة االتحددادا  واالنديددة الرياضددية يددي محايظددة دهددوك لدددورتي  انت ابيددة والبددال  عددددهم 
( عضدوا . وتدم اسدت دام تحليدل 268وبديلك بلد  المجتمد  الكلدي ) ( اندية6( اتحاد و)28( عضوا لكل دورة انت ابية وموزعي  علل )134)

المحتددوو والمقابلددة الش صددية كوسدديلتي  لجمدد  المعلومددا  ، وتددم اسددت دام النسددبة المدويددة كوسدديلة احصددادية لتحليددل البيانددا  . ومدد  اهددم 
مل بسياسدة التضييدر يدي الددورة االنت ابيدة االولدل االستنتاجا  التي توصل اليد  الباحادا  هدي ا  اكادر االتحدادا  واالنديدة الرياضدية لدم تشد

والاانية ، وعدم وصول مفاهيم يلسفة التضيير الل جيور اقاية االتحادا  واالندية الرياضية يي محايظة دهدوك . واوصدل الباحادا  بضدرورة 
 االندية الرياضية يي محايظة دهوك.اعتماد يلسفة التضيير كمرحلة سلوكية ياعلة تركز علل الفعل والسلوك والحركة يي االتحادا  و 

Assessment  of the rate of change in the members of the Administrative members of sports 

clubs and federations in Dohuk governorate 

Prof. Dr . Drgham Jassim Mohammed  Al Nuaimi          Dr.  Jalal Kamal Mohammed Al-Dosky 

Sport Education Directorate / Mosul University College of Sport Education / Mosul University 

The research aims  to identify the percentage of change in the members of the Administrative 

members   of sports  clubs and federations in election  cession in the governorate of Dohuk. 

descriptive approach has been used with survey style, which is  based on the description  and 

analysis for its suitability  to the  nature of the research. The research community is 

determined by a comprehensive inventory of the presidents and members of federations and 

clubs in Dohuk governorate. (134) members for each electoral cycle and distributed to (28) 

federations and (6) clubs so the total society (268) members. Content analysis and personal 

interview were used as mean  to collection, percentage was  also used to collect  data analysis' 

The most  important conclusions reached by the researchers was that  more unions Sports 

clubs did not include the policy of change in the first and second elections, and the lack of 

access to the concepts of the philosophy of change to the roots of the culture of federations and 
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sports clubs in the province of Dohuk. The researchers recommended the need to adopt the 

philosophy of change as an active behavioral stage focused on the action and behavior and 

movement in the federations and sports clubs in the governorate of Dohuk. 

 التعريا بالبحث : -1
 المقدمة واهمية  البحث: 1-1

ّّ المتتارارا الرّ ّ تزلزلره فيرس ااترا ال وابره   تغييررتتميز بيئة العمل الرياضي في العصر الحالي بالتقّلب وال الحيرو
ئمرررة و افلتررره فيرررس مسمرررو الاررراو  و اقارررتقرار مررر  عقال رررا  وابتارررار اوعيررراه دايرررال مررر  ا امرررا  والمارررا   ا ااريرررة المس

لألوضرراا الماررتحا ة  اررااارل الدرروال الخرراملة و اللررة مررا   اقاارل المنتوحررة  و مررايري  ي ترررمو  بتوليررا افرررراار التغرررريير و 
     ت بيقس عمرليا  لموااربة إحااث   ا التغيير.  

  فري ماظمراهك ال  فباو  عملية التغيير والت وير تتوقف حراة تلرماظماهفالتغيير عملية ضرورية وقزمة لاافة ال  
حرري  يتحرررك المحرري  العرراف بارررعة فرري اتدرراا معررااا. ولرريا المقصرروا بررالتغيير التاظيمرري  اررا تلررك ال نررراه الندائيررة الترري 
اما  رو  لرك العمرل المال ر  لرس ارلنا علر  اارا  تحاث لظروف معياة  اواء اااه  ادتماعية او اقتصااية او ايااية  وا 

في حاوا ا ااف ا الما رل  وبالترالي فرالتغيير ق يعتبرر ةايرة فري حرا  اترس   ماظمةاحة للعلمية بما يتماخ  وا مااااه المت
اما يعتبر اوايلة للوصول  فضل الاتائ .  وا 

ايرا ق يرتضري الدمروا يعمرل علر  إتاحرة  فالتغيير  و عملية إصسح و معالدرة لمروا   الاللرل  امرا اارس عمليرة تد 
حّل القايمة والبالية و ِيارع  إلر  تقرايف برايل تامرّو خرامل معتمراا علر  التااولوديرا و الواائل الدايال و ا فاار الحاي ة م

وعلر   الخامل والمتاامل الر ّ يتارل ليخرمل اافرة الدواارب تغييروعااما اتحاث ع  التغيير فاااا اعا  الال اقاه البخرية. 
اقدتماعيررة  ة الحارف إلرر  الماااراه وحتر  الرراوائراارراليبس وافارارا  ابترااء مرر  الراول وااظمر الدميرل ا  يتغّيرر ويغّيرر مرر 

يغيررروا مرا بسانارر فر يخررير إلر  بعررس  لررك  فلرريا  الصرغيرل اا ارررل  ولعررّل قولرس ارربحااسهلل ال إ  ا  ق يغيررر مرا بقرروف حترر 
فلارّل  فرة اليروف اليروف امرا م مارّررل  باراء ا مرا  امرا وا   قافرة الغرا لياره تاررارا  ل قا الديل الاابة انا الحالي وق اباراء

فرا ا لرف ابراا بتغييرر اوضراعاا وت وير را  .ديل افاارا و موحاتس و مومس  والتي قا تتنرة مع را ا ديرال ا الررد وقرا تالتلرف
التقليراّ ةيرر المارت   التغييرر وعلر  راا التغييرر في را ا ااء   لمغراارل الرام  بحرّية وعقساية وتوديرس  فاارس اريتنرس عليارا

التغييررر و ري عرراف الرضرا عرر    ااك حزمرة مرر  ا ارباب الترري تراعو إلرر قراارل علرر  مواد رة التحرراياه  احرو اامرا  دايررال
قبا ما رررا  الوصول إل  وضرل افضرل الاخرغل وظينرة االررد براترب اعلر   الوضل الرا    الخعور بس  التغيير وارا احقيقة

يررة التغييررر ف رري عايررال ا م ررا مقاومررة عرراملي عمل امررا ااررباب فخررل . وتحقيررة  موحرراه  اتيررة او تحقيررة الرر اه  (مرر س
ق تودررا  ارراك  للتغييررر. ومرر  ا ارباب الااماررة وراء مقاومررة ا فرراا للتغييررر اقعتقرراا بساررس ومروظني المااارراه والخرررااه

 عمليرة التغييرر محاروف علي را بالنخرل. وقرا توصرله معظرف حادة حقيقيرة للتغييرر  ا  التغييرر لرس مالرا ر تنروة النوائرا  وا 
في را علر  المراد  موضوا التغيير إل  ااس ق يما  للمااااه ا بقاء عل  اااء متميز للعاملي  ا بحاث التي ادريه عل 

 التسقلف او التايف مل بيئة عمل متغيرل.  البعيا ما لف تا  لاي ا فلانة ماااية رااالة تخدل عل   قافة
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 ق يررتف اق بمدررارال العررالف المتقرراف   وتوظيررف  ليرراه يالت ررور الرياضررااتخررّف مّمررا اررلف اّ  التغلررب علرر  مخرراال 
و ااررتالسا الرراروا و العبررر مرر  تدررارب الخررعوب ا الرررد  بحيررث تصرربو مدرراق لتخرراليا ا ال رراء و معيررارا  المعرفررة 

ا  تارررو   مارررتعال  المدرررال الرياضرررياّ  علررر  القيررراال ا اارّيرررة فررري   رد ارررلتنرررااّ المارررتقبل المد رررول  ومررر   ررر ا البررراب 
وصررياةة قررراراه  بوضررل ال رر  فّعالررة   و  لرركالرياضررية اررتعااا الاررافي لمواد ررة التحرراياه المتوقعررة ااالررل الماّاارراهاق

انارس  بررل تتغيرر  ا ررا درزء مرر   المااارراه ق تتغيرر مرر  ادرل التغييررو رر ا يعاري برا    ا ااّرحاارمة مر  ادررل التغييرر 
التغييرراه والمت لبراه والضرروراه والنررا فري البيئرة التري تعمرل  و ا را يدرب علي را ا  تتناعرل مرل"عملية ت وير وااعة  

الحاي رة التري اصربحه  مدبررل ا  تتايرف وتترسقلف مرل البيئرة التري تتوادرا في را  مارتالامة التقايراه الرياضرية والمااااه.ب ا
 .ر19 ر   1426  العتيب " التغييرال فرس ايااة عل تاع  م يماة ومقبولة بخال واال  وب  ا ال ريقة فاا ا 

الام ي المتبل م  قبل القياااه الرياضرية فري عمليرة  ا الوبفي التعرف عل  البحث المياااية  ا ميةو اا برزه 
مر  ل ا فا  م  عملية التغيير   اانا فيحي و   اخالااالتي ياا ا   والقوااي للتعليماه  اايرل اصبحهاقاتالاباه والتي 

ارل  ي النترل اقاتقالية م  ااراليب العمرل القايمرة إلر  ااراليب العمرل الدايرا  حيرث ا  القضايا التي يدب ا  ت تف ب ا ا ا
معظررف الصررعوباه التاظيميررة تحرراث الررسل  رر ا النترررل اقاتقاليررة  لرر ا إ  عملررك امرراير فرري اقررل ا فررراا عبررر مرحلررة التغييررر 

 بسقص  قار م  الاساة وتداب اابر قار م  الصعوباه.
ادررراز  والرر ّ يعرررا اققيرراا مرر  الرررسل  وا اايرررةلرررف الرياضرري الررر ّ تخرر اا  ررر ا اقتحرراااه وعلرر  الررررةف مرر  التال

الترري  ا خرالاافرري  التغييرر.لر ا قبررا مر  معرفرة ااررب والم ارري   ا ااّرالعمرل  لتقريفالماخرر الحقيقري فرري وقتارا الحاضررر 
والتري براور ا تع ري  وا اايرةحراااه الرياضرية لربعس اقت ا الناقراه ااربابت را في ال اورل ااتالابية مر  ادرل تخراليا 

        عاف الت ور الرياضي في المحافظة .  اابابصورل ااملة ع  
 مشكلة البحث : 1-2

والرسل اراواه عرال ودرااا  ا اايرةم  السل عمل الباح ا  في المدال الرياضري ارواء علر  صرعيا اقتحراااه او 
الرياضرررية علررر  الررررةف مررر   ا اايرررةارررواء فررري اقتحررراااه او  يرررةا اار ال يئررراه   اخرررالاابرررا   اررراك مقاومرررة للتغييرررر فررري 

فري مارتود ت رور النعاليراه الرياضرية ولنترراه زمايرة مالتلنرة  لر ا  ا اايةالتي تخ ا ا اةلب   ا اقتحاااه او  ا الناقاه
الرياضرية  وا اايرةاه لستحراا ا ااريةال يئاه  اعضاءالتاليي  ما  ي اردة التغيير في  التااالي برزه مخالة البحث في 

 في محافظة ا وك؟ وما  ي اابة التغيير في ال اورل ااتالابية ؟
 البحث : أهداا 1-3

 يألدا البحث للتعرا علل:
 . اابة التغيير في اعضاء ال يئاه ا اارية لألااية ول سث اوراه ااتالابية في محافظة ا وك 1-3-1
 .ستحاااه الرياضية ول سث اوراه ااتالابية في محافظة ا وكل اابة التغيير في اعضاء ال يئاه ا اارية 1-3-2
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 مجاال  البحث : 1-4
 لاورتي  ااتالابية. ا وكاقتحاااه الرياضية في محافظة و  ا ااية اعضاء وراااءالمجال البشرق : 1-4-1
 . ف25/10/2013ف ولغاية  15/11/2012المجال ألزماني : 1-4-2
 . ا وكاللداة اقولمبية في محافظة  يسمم لالمجال المكاني : 1-4-3
 هلل تحديد المصطلحا  1-5
 هلل تحديد المصطلحا  1-5
 بغية   القمة م  وياار بسامل ا الماظمة يخمل   مال   د ا "هلل ااس عل  Bechard بياارا ويعرفسهلل  التضيير 1-5-1

حاااس التاظيف فعالية زياال  العلوف اظرية بااتالااف و لك   تاظيفال عملياه ف  مارواة تاالسه السل م    بالصحة وا 
   ر28هلل 1980 هلل Bechard. ال"الالواية

 الماظمة قارل تحاي  يات اف الماد  ويل واخا  د ا"هلل  بساس التغيير يعرفا  فاا ما French & Bell وبل فراش اما
 للعمل الاصا   تساياا   تع     التاظيف لمااخ وفعالة وتعاواية مخاراة إاارل السل م     ات ا وتدايا مخاست ا حل عل 

 (58هلل French, W. & Bell 1982 :" الالخامل الدماعي
 اناءل اا ر ماتقبلي وضل إل  اعيخس ال ّ الحالي الوضل م  التحركهلل "  ااس عل  Robonson  رواباو  ويعرفس
 رRobonson  . الماتقرل بصورل ا مور وااتخف في ا اتعلف التي العملية تلك  و تغييرفال وبالتالي   وفاعلية

اللجنة االولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وتديرها وتطورها وفقا لقواعد  إلى: هيئة منتمية  االتحاد 

 رقااو  اقتحاااه الرياضية 1986ر لااة  16رقف ال   القااو ال .االتحاد الدولي لتلك اللعبة وأنظمة
يتف ااتالاب ف م  قبل ال يئة العامة لقياال النعالية الرياضية الالاصة  خالااا هلل ي مدموعة م  لالتحاد اإلداريةالأليدة 

 جراديإلاالتعريا باقتحاا. 
رقف   القااو  .ال : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة ذات صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية النادي الرياضي

 (قااو  اقتحاااه الرياضية 1986ر لااة  16ال 
الرياضية التي  ا اخ ةهلل ي مدموعة ماتالبة م  قبل ال يئة العامة الالاصة بالاااّ لقياال  للنادق اإلداريةلأليدة ا

 .جراديالإالتعريا  يتضما ا الاااّ.
 رقااو  اقتحاااه الرياضية 1986ر لااة  16رقف ال   القااو ال    
 الدراسا  النظرية والدراسا  السابقة: -2
 رية:الدراسا  النظ 2-1
 مفألوم التضيير: 2-1-1

الاظف   وف  العسقاه    فيحراة تغيير اائمة ق ت اا وق تاتقر   تغييراه  فيما  ا  وداه البخرية والعالف الس 
  وف  الت ور   وف  ااما  الحيال   وف  اخاال الحاف   وف  الالوك والعاااه والتقاليا .. تغيير  ا اااايوف  النار 
 . (15 ،1993ال ضرق ، )  اا او تب س ال واتس احيااا  االردالحيال قا يتاارا حياا  .. وقا ت اواحيخامل لال 
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 واآلالر   ا اباب زاوية م  يعرفس فالبعس   ما ا إليس ياظر التي الزاوية باالتسف وتالتلف التغيير منا يف تتعاا
 واالتسف الزوايا االتسف فا   اا وم    وا ةراس المظا ر زاوية م  يعرفواس و الري    الاتائ  زاوية م  يعرفس

 . الظا رل مل التعامل وف  ا اراك وف  الن ف وف  الراية في االتسف  ف وم  المنا يف وحال عاف إل  يااد التعريناه
 حيث   الظا رل مل التعامل عل  يااعا الغالبية او الدميل م  بس ومعترف ومقبول وواضو اليف تعريف وودوا

 حيث م  التغيير  بيعة ف ااك   الوضوح ع  بعيا ةامضا   يزال ق التغيير فمن وف .مخترك وف ف واحال ةلغ بيا ف تودا
 وم    والاببية التباالية العسقاه حيث وم    والتخابك التراب  حيث م  التغيير عسقاه و ااك   والخال المضمو 

  1993الالضّر  . الالتغيير تتقبل التي المرواة ماد حيث م  للتغيير القابلية و ااك.  والتس ر والتس ير اقتداا حيث
 مرحلة إل  مرحلة م  واقل ا وتحايا ا الماظمة او الد از اااء ت وير اّ   إيدابية ال ة الواقل في  و والتغيير .ر16

 اق يدب ا ااّر  ازالد او العمل ماظمة      اائما   المتغيرل والحيال البيئة لتغيراه ومسءمة واداحا   فعالية اا ر االرد
 .ر545  1995العايل   ال المرةوب وةير ا دباّر التغيير إل  يض ر ق حت  داماا   يظل

وم   اا اصبحه قضية التغيير م  القضايا ا ول  ف  عالف اليوف   عالف المتغيراه اريعة ا يقاا عالف تحريك 
اي ره اي رل  التيية وحقوة ا ااا    عالف ال ورل التااولودية ال وابه واا يار ا وتندر ا زماه العاينة عالف تياراه الحر 

 تاف عل  البخرية   عالف التغيير الاائف والماتمر ال د ق ت اا حراتس او تتوقف مايرتس. 
اما تعمل ف  مدتمل تاواا اظف واوضاا ايااية  اّولما اااه  ماخسل او ماظمة ق تعمل ف  دزيرل ماعزلة   وا 

ماعية معياة ول ا تس ير إل  حا بعيا عل  ماتود ا ااء وم   ف اتائ  ا عمال ل  ا الماظمة فا ا اااه واقتصااية وادت
خك م  عوامل اداح الماظمة وعل  العاا م   لك   إ ا اااه    ا العوامل الاائال ف  المدتمل مواتية   فاا ا تاو  بس

خل الماظمة   و اا تبرز حتمية وضرورل التغيير م  ادل اللة   ا الاظف وا وضاا ةير مواتيس فسا ا تاو  م  عوامل ف
 .ر31 1991عامر  ال وحااه والماظماه بتحقية ا ااف اتامو لل التيالمااخ المسئف والظروف المواتية 

م  ا ف الاقا  الت  تراز علي ا ا اارل الحاي ة   فقا اارك الدميل ا   تغييراصبحه إاارل عملية ال وبالتالي  
اا والتال ي  لماظمة اائمة التغيير افضل با ير م  عاف التال ي  واقعتماا عل  افتراس ا  ت ور ا عمال يتف م  ا عا

 باو  الحادة إل  التاالل والتغيير.  التاريديالسل الامو 
الحاومية وةير الحاومية ر تحتام بي  حي   اّا لك ادا إ  ماظماه العمل ر اواء ما ا العامة او الالاصة 

اتاديت ا وي اف   ا الت وير والتغيير و ال الاردة ا ول   فير إل  ت وير وتغيير إل  ا حا    لزياال فاعليت ا وااائ ا وا 
 ا ااّرالمدال  فيالمايري  والمخرفي    بغية تغيير  رة تناير ف المرتب ة بالعايا م  مداقه اخا ات ف  فيإل  التس ير 

  ر20 2001توفية  ال. ا ره في ف لعايا م  الااواه  التيقلياية تاواه اتيدة المنا يف الت والتي  
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 :  صادص إدارة التضيير 2-1-2
 :  أواًل : االستألدايية

التغيير حراة تناعل  ا  ق يحاث عخوائيا  وارتداليا    بل يتف ف  إ ار حراة ماظمة تتدس إل  ةاية مردول 
تتدس إل  تحقية  اف   وتاع  إل  ةاية معلومة وموافة علي ا ومقبولة إاارل  وا ااف محاال   وم   اا فا  إاارل التغيير

 هلل التغيير ما يل  م  قود التغيير وم  بي  ا  ااف الرئياية الت  تاع  إل  تحقيق ا إاارل
القود الردعية   والمقاومة ال اتية  التغيير م  دااب فيا ر امتصاا الضغو  الالبية الاادمة ع  عاف الرةبة ال 

علي ا  والعمل عل  تحويل ا إل  إيدابية تاعف د وا التغيير للبااء وليا ا بقاء قا تصبو مامرل لد وا التغيير   يوالت
 .امعول لل اف

ليصبو قاارا  عل  ااتيعاب عملياه التغيير الم لوب بخال  ا ااّربر إضناء المرواة السزمة عل  المخروا او الايا  ال 
 ر65  1997الما ر   . ساليف   واقاتدابة لمت لبات

 ف1997  القا رل    6  مراز الاتاب للاخر     التاظيمياحما ما ر هلل الالوك 
  اانيًا : الواقعية

ف  إ ار إماااياتس ومواراا وظروفس  ال د يعيخس المخروا   وا  يتف العملييدب ا  ترتب  إاارل التغيير بالواقل 
 ر66الالمصار الاابة   .ويار يمر ب ا حت  يما  تاني ا با ولة التي

  : االاًا : التوايقية
يدب ا  ياو   ااك قار ماااب م  التوافة بي  عملية التغيير وبي  رةباه واحتياداه وت لعاه القود المالتلنة 

  : لعملية التغيير اد بي 
  . والدماعاه ا يدابية للراّالقود الراةبة وال امحة احو التغيير اقاال  -
  لعملية التغيير ومقاار قارت ا عل    ا التاني القود المان ل  -
ل  اد ماد التيالقود  -  التيالقود المحايال  - اتتحمل عبء وتالنة التغيير ومقاار قارت ا عل  تحمل   ا ا عباء وا 

  تظل البية تترقب ف  ةير ا تماف ما اوف تانر عاس حراة التغيير وصراا القود المالتلنة المتصلة بس
العوائة والعراقيل وتضل القيوا لتحا م   تقاوف التغيير وتاع  إل  إيقافس وعاف تحقيقس وتزرا التيمعارضة القود ال -

 . وم   اا فا  الاصة التوافقية تصبو خايال ا  مية حت  يما  تحقيقس .التغيير فاعلية وحراة القود الااعية احو
 ر66الالمصار الاابة  

  : رابعا  هلل الناعلية
مااابة   وتملك القارل عل  التس ير عل  اآلالري     إاارل التغيير فعالة   اد تملك القارل عل  الحراة بحريةيتعي  ا  تاو 

الخاملة والمتاعة  المات اف تغييرا   وتملك القارل عل  الراية ا ااّرقود النعل ف  الايا     وتملك القارل عل  توديس
رصا قود التغيير والتعامل مع ا وب ا لتحقية ا ااف  فيالس  تردمة   ا   وم   ف ا ااّرللقود المتصارعة ف  الايا  

 ر90  1985الالغمّر  .التغيير بخال اليف
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  :  امسًا : المشاركة
 و المخاراة الواعية للقود  ا يدابيالتناعل    والابيل الوحيا لتحقية   ا ا يدابيتحتام إاارل التغيير إل  التناعل 

بعملية التغيير  تحي  التيقاال التغيير   وم   ف إحا ت ف بالمتغيراه والقيوا والضواب   غيير ملصاحبة المصلحة ف  الت
يدابية فضس  ع  تقبل ف  عبائس وتاالينس   وم   ف  وتن م ف لمت لباتس بخال اليف   وم   ف تاني  ف للتودي اه باقة وا 

التغيير   وتاني  مت لباتس   ا   ويزااا ااتعااا ف للافاا ع  وقارات ف عل  مقاومة المعارضي  للتغيير   تزااا قابليت ف
لعملية  وتسايا دول ا اداز   اما تضم  ف  الوقه  اتس الحماية والرعاية وا م  المخاراة ا يدابية الواعية تضم  ارعة

ملية التغيير وقياااه التغيير التغيير وعاف ااتااات ا وارتااا ا للاللف وم   اا تصبو المخاراة ارا وقاية وايام حماية لع
 ر91المصار الاابة   ال.والمان ي  لس

  : سادسًا : الشرعية
ولما اا  القااو  القائف قا يتعارس مل اتدا اه  إ ار الخرعية القااواية وا السقية ف     واحا   فييدب ا  يتف التغيير 

القااواية   وف  الوقه  لتغيير   وم   ف الحناظ عل  الخرعيةتعايل وتغيير القااو  قبل إدراء ا التغيير   فااس يتعي  اوق  
مقاومة قود التغيير   اما يدب ا  تاو  إاارل التغيير  فيتاتالامس  المعارضة للتغيير م  ااا قود ل اتس حرما  القو 

الباّر إعسميقواعا ا السة الحميال للمدتمل   وا  تعتما عل  د ا  تاتاا إل  ليوفر اااا  ومتال وممتا ماتمر وا 
حا  اتس م  ادل الت وير   وم  ادل  في االسقييدعل م  التغيير مباا  قود لخرعية التغيير م  الااحية ا السقية   وا 

  . ابل الحيال وف  دوال الحيال فياحو ا فضل   واقرتقاء والتحاي  الماتمر  الاعي
 : سابعًا : اإلصالح

ا صسح   بمعا  اا ا يدب ا  تاع  احو إصسح ما  و قائف م  عيوب   حت  تادو إاارل التغيير يدب ا  تتصف ب
عملية   يالمدتمل م  اقائا   وم   اا تصبو عملية التغيير  ومعالدة ما  و مودوا م  االتسقه   واا ما ف 

  .تتف فيس عملية التغيير ال ّ ا ااّرومتاامل للمدتمل   وللايا   إصسح خامل
  : اامنًا : الرشادة

يدب ا  يالضل ال قرار وال  ف  إاارل التغيير   حيث   وبصنة الاصة إااّرصنة قزمة لال عمل   يوالرخاال 
تصرف قعتباراه التالنة والعائا   فليا م  المتصور عقليا  ا  يحاث التغيير الاائر ضالمة يصعب تغ يت ا بعائا 

  . ينوة   ا الالاائر
الاظر إل  العائا ف  إ ار الحاضر  حي  يتف فيالحاضر    فيئل المتاحة ماظور الباا فيويتف الاظر إل  التالنة 

  .التغيير عاال ما يمتا لااواه  ويلة بعا إحاا س والماتقبل معا    الاصة وا  العائا م 
لاداح ا حت  تتما  م  تحقية ا ااف ا  إ    ا الالصائا ال مااية الت  يدب ا  تتصف ب ا إاارل التغيير تصبو قزمة

صرار   وف  الوقه  اتس يتحقة الالير المردو م  التغيير   ويضاف إل    ا الالصائا الاصيتي  بح يوية وعزيمة وا 
  : تاني يتي   ما عمليتي 
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  : القدرة علل التطوير واالبتكار ال اصية التاسعة
افضل مما  و قائف او  قاراه ت ويرية و   الاصية عملية قزمة  اارل التغيير   فالتغيير يتعي  ا  يعمل عل  إيداا

فالتغيير  معروف او ماتالاف حاليا    فالتغيير يعا  ا فضل وا صلو وا دوا وق يعا  اباا  التا ور والتحلل واقاحسل  
ق  التيفقا التغيير مضمواس وفقا  ويتس وفقا قود الافل  يعمل احو اقرتقاء والتقاف لصالو ا ااا  ولصالو البخرية   وا 

  .تامير " وليا تغيير "  ا وتحول إل ياتاا إلي
  : ال اصية العاشرة : القدرة علل التكيا السري  م  األحداث

إ ا لف تات ل القود  ا ااّرتحتام الايا   التيو   الاصية  امة وقزمة  اارل التغيير   فا حااث الاريعة العاصنة 
 ار   ا الضغ    فااس ارعا  ما تتحول   ا القود إل  ااتيعاب ضغ  ا وامتصاا   ال اماة الحاامة التايف مع ا او

ل  الالراب   حيث يتعمة ا حااا لاد ال رفي  بالتعارس ف  المصالو    الصااا   والصااف يااد إل  الامار وا 
زاحتس ع  الودوا والرفس   والرفس المتباال والصراا وقياف ال  . رف بمحاولة القضاء عل  ال رف اآلالر وا 

  : لنجاح التضيير مراعاتألااجب العوامل الو 
 . التاني  فيالتال ي  والسمرازية  فيالمرازية  (1)
  . بصورل ااملة اقاتخاّرعاف اقعتماا عل  الالبير  (2)
مراعال ا  يتف التغيير عل   يئة مراحل وا  ق يتف بصورل ااملة افعة واحال بخر  ا  يتف التال ي  اليا  وا  يتف  (3)

  .حلالتاني  عل  مرا
  .عاف التارا ف  قياف الاتائ  وضرورل ا قااف بالم ابرل والصبر (4)
  . ااتمرار القياا والتقييف السل مراحل التغيير للتساا م  تحراس بصورل اادحة (5)
  . التااولودية الاواحيمراعال الاواار البخرية بصورل اابر م   (6)
  . اقةيدب ا  تاو  ا ااف التغيير واضحة ومحاال ب (7)
  . يدب ا  تاااب ا  ااف مل ا مااااه المتاحة (8)
  البعا ع  التوقعاه ةير الواقعية (9)

   ر115  1996إبرا يف  (  .تاريب القائمي  عل  التغيير وما ف باافة واائل المعاواة والاعف (10) 
 :لالتحادات الرياضية اإلداريةالهيئة 3 -2-1

مرر   ّو اقالتصرراا او الالبرررل ياتالبررو  مرر  برري  مرخرررحي  اعضررراءلستحرراا مرر   ماايررة  ا ااريررةتتررسلف ال يئررة  –ا  – 1
ال يئة المخرفة عل  اقاتالاباه المخالة بسمر م  رئيا اللداة وتعرف فيمرا بعرا  باخراففيس  ا عضاءوالمااااه  ا ااية

 بال يئة المخرفة . 
يحااا اقتحاا ق يقل ع   س ة وق يزيا عل  الماة م   اءا عضلستحاا النرعي م  عاا م   ا ااريةتتسلف ال يئة  –ب 

 اقتحاا . باخراففي اقتحاا النرعي  ا عضاءوالمااااه  ا ااية ّو اقالتصاا او الالبرل ياتالبو  م  بي  مرخحي 
 ااواهال اورل اولمبية ر . اربللستحاا او اقتحاا النرعي  ا ااريةا مال العضوية في ال يئة  – 2
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لستحاا بسخراف اللداة بصنة اورية بعا مال ق تتداوز خ را واحاا م  اات راء ارل اورل  ا ااريةدّر ااتالاب ال يئة ي –ب 
 او لف تقف . اقيمهاولمبية اواء 

 إرارالالرياضرية والماااراه اقعضراء فري اقتحراا  ا اايرةموعا ادرراء اقاتالابراه وت لرب مر   ا ااريةتحاا ال يئة  –در 
وااماء م  يم ل ا في اقاتالاباه باتاب رامي ال  اللداة واقتحاا قبرل خر ر مر   ا ااريةحي ا لعضوية ال يئة ااماء مرخ

 موعا اقاتالاباه وت مل الترخيحاه التي ترا بعا الموعا المحاا .
ئ  اقاتالابراه باامل اعضائ ا في موعا ق يتداوز الماة عخر يوما م  تاريخ اعرس  اترا ا ااريةتدتمل ال يئة  –ا  – 3

لتاتالرب برراققتراا الاررّر رئيارا واائبررا للرررئيا وارارتيرا وامياررا ماليررا   وترارل اتررائ  اقاتالابرراه الر  اللداررة قصرراار اقمررر 
 بتخايل ال يئة اقاارية . 

مرر  ترراريخ اعررس  اتررائ    ايرراف تدتمررل ال يئررة اقااريررة لستحرراا النرعرري باامررل اعضررائ ا فرري موعررا ق يتدرراوز ارربعة  –ب 
وترارل اترائ  اقاتالابراه الر  اقتحراا لرفع را الر  اللدارة   اقاتالاباه لتاتالب باققتراا الاّر رئياا وارارتيرا واميارا ماليرا 

 قصاار اقمر بتخايل ال يئة اقاارية .
 ا ال  حي  ااب اة  يئة ااارية دايال .تاتمر ال يئة اقاارية القائمة لستحاا ولستحاا النرعي بمزاولة اعمال  –در 
يعال  الاظاف الاااللي لستحاا   ضم  الخاو  التاظيميرة التري يراا علي را   الخراو  المتعلقرة برئاارة ادتمراا ال يئرة  – 4

 اقاارية والاعول اليس ومواعياا وصحة ااعقااا واارتاريتس والتصويه فيس وانا  القراراه الصاارل عاس .
 رقااو  اقتحاااه الرياضية 1986ر لااة  16رقف ال   ااة م  قااو الالماال الاا

 

 الرياضية لألندية اإلداريةالهيئة  4 -2-1

تنت ب لكل ناد هيدة ادارية م  بي  اعضاد  ال يقل عددهم ع   مسة وال يزيد علل عشرة واالاة اعضاة  –اوال 
 ية والفنية ، علل ا  يكو  عضو الأليدة االدارية :احتياط تكو  مسءولة ع  االمور االدارية والمالية والتنظيم

 حاصس في اققل عل  خ اال الارااة اقعاااية او ما يعاال ا. –1
مم  مضه عل  عضويت ف في الاااّ ااة واحال في اققل ويات ا  م   لك اعضاء ال يئة اقاارية اقول  التي  –2

 ااب قه ع  ال يئة الماااة بعا تسايا الاااّ.
 ااتالاب م  اات ه مال عضويتس. إعاالاربل ااي  ويدوز  ا ااريةعل  ال يئة  – اوق

م  تاريخ  اابوايرال الاااّ ااالة م  قراراه ال يئة اقاارية ال  اقتحاااه النرعية  اه العسقة بالقراراه السل  – اايا 
 عقا اقدتماا لغرس اق سا علي ا.

 دتماا ل ا ااتالاب الرئيا واائب الرئيا وامي  الار وامي  الصااوة.عل  ال يئة اقاارية في اول ا –اوق 
 اقحتيا  لحضور ادتماعات ا او  ا  ياو  ل ف حة التصويه. ا عضاءاعول  ا ااريةيدوز لل يئة  – اايا 
 اآلتية هلل ا حوالفي  ا ااريةتات ي عضوية عضو ال يئة  – اوق
 س ي  يوما م  تاريخ تقايم ا او  البه في ا.باقاتقالة بعا قبول ا او بعا مرور   –1
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 ا ا ااي  بارتااب دااية ةير ايااية او بداحة ماللة بالخرف. –2
 اآلتية هلل ا حوالفي  ا ااريةينصل عضو ال يئة  – اايا 

 ا ا فقا احا خرو  العضوية. –1
 ا ا قرره ال يئة العامة فصلس عل  ا  ي ار في القرار ااباب النصل. – 2
  سث دلااه متتالية باو  ع ر مقبول. ا اارية ا تغيب ع  حضور ادتماا ال يئة ا – 3

 ر13ماال  -12ماال  -11ماال ال1986لااة  18قااو  ا ااية الرياضية رقف 
 الدراسا  السابقة : 2 -2
( 2013، وآ رو دراسة ) الكواز  1  -2-2  
شكال و القيادة التحويلية وعالقتألا بأسباب التضيير التنظيمي   تقليل  يي االتحادا  الرياضية الفرعية يي  وأساليب ا 

 نينوو .
 اف البحث للتعرف عل  اماه القائا التحويلي لاد راااء اقتحاااه الرياضية ومقاومة التغيير في مااالل التغيير   

خاالومقاومة التغيير بابب العوامل النراية اله يخمل ا التغيير والعوامل  التغيير .وتف ااتالااف الما   مقاومة  واااليب وا 
في اقتحاااه الرياضية   وتف ااتالااف مقياا  ا ااريةال يئة  اعضاءر عضوا م  44الوصني  وتاواه العياة م  ال

تف ااتالااف  إحصائيار لقياا القياال التحويلية  ولمعالدة البياااه 2005ر المعا م  قبل الالاواز  2001الالغاماّ  
راااء اقتحاااه الرياضية النرعية في اياود  إ اقاتاتاداه  ي  ا فر وم  2لاابة المئوية والااالالوا  الحاابي    وا

مقاومة  إخاالاقتحاااه الرياضية اّ خال م   اعضاءيمتلاو  اماه القائا التحويلي بماتود متوا    وق يمارا 
ر155  2013   و الرو الالاواز  التغيير التاظيمي .  

 :البحث  إجراةا  -3
لمسمتس ل بيعة  الما   الوصني ب ريقة الماو وال ّ يقوف عل  الوصف والتحليلتف ااتالااف  منألج البحث : 3-1

 .البحث 
 مجتم  وعينة البحث:  3-2

مدموعة العااصر وا فراا ال ي  ياصب علي ف اقدتماا في ارااة او مدموعة المخا ااه  "يعرف المدتمل بساس 
 عر   ريرة الحصرر الخرامل ر تحراا مدتمرل البحرث 249 2000  ال ابو صاح.ع  تلك العااصراو القياااه التي دمع ا 

 ااتالابيررررررررة  والبررررررررال  عرررررررراا ف   سث اوراهلرررررررر ا رررررررروكالرياضررررررررية فرررررررري محافظررررررررة وا اايررررررررة لراارررررررراء واعضرررررررراء اقتحرررررررراااه 
 ر اااية.6وال ر اتحاا  27اورل ااتالابية وموزعي  عل  ال لال رعضوا 131ال
 ما  وسادل جم  المعلو   3-3
 تحليل المحتوو: 3-3-1

والتاظيف وادسه  وا اارلتف ااتالااف االوب تحليل المحتود للمصاار والمرادل العلمية الالاصة بالبحث العلمي 
البحرث  وتحليرل المحترود " رو مر  ا اراليب البح يرة المميرزل فري تقرايف  ا رااف إلر اقتحاااه الرياضية مر  ادرل الوصرول 
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  التودي اه والقريف والمعرايير ويمتراز باعتمرااا علر  الاراارة الميااايرة والو رائة وا حصرائياه ماخراه امية وموضوعية ع
الرامية ومالتلف وارائل ا عرسف للوصرول إلر  المواقرف او اآلراء النعليرة لألخرالاا الم تمري  ب ر ا ال ريقرة او تلرك براو  

 ر. 113  1987العرين    اّ تاالل خالصي او تحيز م  قبل الباحث"
  -المقابلة الش صية : 3-3-2 

يرد ال م الالخوك والابياير ا  " المقابلة  ي  ريقة ماظمة تما  النرا م  التعرف عل  حقائة ةير معروفة      
مابقا وتتحقة في الاراااه المياااية ع   رية اائلة يلقي ا الباحث عل  النرا ا الر ال ّ يلتقي بس ود ا لودس 

و للاخف ع  اتدا اتس النارية ومعتقااتس و ي وايلة لدمل المعلوماه باقعتماا عل  لمعرفة رايس في موضل معي  ا
 واعضاءمقابلة خالصية رئيا  إدراءر وتف 40  2004تباال الحايث بي  الباحث والمبحوث "الالخوك والابياي   

ة اقولمبية في محافظة اللدا مم ليساقتحاااه الرياضية في  واعضاءاللداة ا ولمبية ومل عاا م  راااء  مم ليس
 .البحث ا اافرم  ادل تحقية  2013خبا / 20ولغاية  10اياود بتاريخ ال

 
 اتائ  البحث . إل تف ااتالااف الاابة المئوية للوصول : اإلحصاديةالوسادل  3-5
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 عرض وتحليل النتادج ومناقشتألا: -4
 عرض وتحليل النتادج: 4-1
 نسبة التضيير يي الدورة االنت ابية االولل:  عرض وتحليل درجة و 4-1-1

 ( 1جدول) ال
 (2008-2003يبي  نسبة التضيير يي االتحادا  الفرعية للدورة االنت ابية)

 العدد االحتاد األعضاءعدد  درجة التغيري نسبة لتغيري%

  .1 كرة اليد 3 1 0.33%

  .2 البلياردو 3 1 0.33%

  .3 الريشة 3 1 0.33%

  .4 الدراجات 3 تغيريمل حيصل  صفر

  .5 األثقال 3 تغيريمل حيصل  صفر

  .6 الرماية 3 1 0.33%

  .7 كونفو 3 1 0.33%

  .8 األجسامكمال  3 تغيريمل حيصل  صفر

  .9 تايكوندو 3 1 0.33%

  .10 فروسية 3 مل حيصل تغيري صفر

  .11 جتديف 3 مل حيصل تغيري صفر

  .12 طب الرياضي 3 مل حيصل تغيري صفر

  .13 كرة املنضدة 3 1 0.33%

  .14 مبارزة 3 مل حيصل تغيري صفر

  .15 مجناستك 3 مل حيصل تغيري صفر

  .16 كاراتيه 3 مل حيصل تغيري صفر

  .17 كرة الطائرة 3 2 0.33%

  .18 األرضيالتنس  3 1 0.33%

  .19 اجلودو 3 مل حيصل تغيري صفر

  .20 القوس والسهم 3 مل حيصل تغيري صفر

  .21 كيك بوكسينك 3 1 0.33%

  .22 السباحة 3 1 0.33%

  .23 مةمالك 3 1 0.33%
  .24 الساحة وامليدان 3 مل حيصل تغيري صفر

  .25 شطرنج 3 مل حيصل تغيري صفر

  .26 مصارعة 3 مل حيصل تغيري صفر

  .27 كرة السلة 3 مل حيصل تغيري صفر

  .28 كرة القدم  5 مل حيصل تغيري صفر
  الكلي 86 13 15%

 يتبي  ر 1م  الداول ال 
ر 81ر خالصا م  مدموا ال14 ي ال2008ولغاية2003اتالابية ما با  اابة التغيير في اقتحاااه الرياضية في الاورل اق

 -البلياراو-اليا ر اتحاا رياضي بل  التغيير في ا عضوا واحاا م ل الارل 11%ر  وا  ال45خالا وباابة مئوية مقاار ا ال
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وبلغه   ر المسامة-الاباحة-ايك بوااياك -التاا ا راضي-ارل الماضال-تاياوااو-الاوانو-الرماية -الريخة ال ائرل
الالارل  اتحاا واحا فق  و و اتحاا %ر.بياما بل  عاا اقتحاااه ال ي  خمل ف التغيير بعضوي 33اابة التغيير في ا ال

بياما ظ ر با   ااك عاا م  اقتحاااه التي لف يخمل ا التغيير م ل اتحاا %ر‘66ال ائرلر وبلغه اابة التغيير في ا ال
القوا -الدواو-الااراتيس-الدماااتك-مبارزل-ال ب الرياضي-التدايف–النرواية -امال ا دااف-اق قال–الاراداه ال

وب لك بلغه  بياما لف يظ ر اّ تغيير في اتحاا ارل القاف .ر. ارل الالة–المصارعة -الخ را -الااحة والمياا -والا ف
  . %ر15الاابة الالية للتغيير في اقتحاااه اافة  ي ال

 نسبة التضيير يي الدورة االنت ابية الاانية: عرض وتحليل درجة و  4-1-2
 ( 2جدول) ال

 (2013-2008يبي  نسبة التضيير يي االتحادا  الفرعية للدورة االنت ابية)
األعضاءعدد  درجة التغيري نسبة لتغيري%  العدد االحتاد 

33%   .1 كرة اليد 3 1 

100%   .2 البلياردو 3 3 

33%   .3 الريشة 3 1 

تغيريمل حيصل  صفر دراجاتال 3   4.  

تغيريمل حيصل  صفر   .5 األثقال 3 

100%   .6 الرماية 3 3 

  .7 كونفو 3 مل حيصل تغيري صفر

األجسامكمال  3 مل حيصل تغيري صفر  8.  

33%   .9 تايكوندو 3 1 

  .10 فروسية 3 مل حيصل تغيري صفر

  .11 جتديف 3 مل حيصل تغيري صفر

  .12 طب الرياضي 3 مل حيصل تغيري صفر

نضدةكرة امل 3 مل حيصل تغيري صفر  13.  

  .14 مبارزة 3 مل حيصل تغيري صفر

66%   .15 مجناستك 3 2 

  .16 كاراتيه 3 مل حيصل تغيري صفر

66%   .17 كرة الطائرة 3 2 

33% األرضيالتنس  3 مل حيصل تغيري   18.  

  .19 اجلودو 3 مل حيصل تغيري صفر

33%   .20 القوس والسهم 3 1 

  .21 كيك بوكسينك 3 مل حيصل تغيري صفر

33%   .22 السباحة 3 1 

66% كمةمال 3 2   23.  
33%   .24 الساحة وامليدان 3 1 

  .25 شطرنج 3 مل حيصل تغيري صفر

33%   .26 مصارعة 3 1 

  .27 كرة السلة 3 مل حيصل تغيري صفر

40%   .28 كرة القدم 5 2 
24%   الكلي 86  21 
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 يتبي  ر 2م  الداول ال 
ر خالصا م  مدموا 14 ي الر2013ولغاية 2012ال با  اابة التغيير في اقتحاااه الرياضية في الاورل اقاتالابية ما 

-اليا ر اتحاا رياضي بل  التغيير في ا عضوا واحاا م ل الارل 11%ر  وا  ال45ر خالا وباابة مئوية مقاار ا ال81ال
 رالمسامة -الاباحة-ايك بوااياك -التاا ا راضي-ارل الماضال-تاياوااو-الاوانو-الرماية -الريخة ال ائرل -البلياراو

 اتحاا واحا فق  و و اتحاا %ر.بياما بل  عاا اقتحاااه ال ي  خمل ف التغيير بعضوي 33وبلغه اابة التغيير في ا ال 
بياما ظ ر با   ااك عاا م  اقتحاااه التي لف يخمل ا التغيير م ل %ر‘66الالارل ال ائرلر وبلغه اابة التغيير في ا ال

-الدواو-الااراتيس-الدماااتك-مبارزل-يال ب الرياض-التدايف–النرواية -امال ا دااف-اق قال–الاراداه اتحاا ال
 %ر.40بياما بلغه اابة التغيير في اتحاا ارل القاف الر. ارل الالة–المصارعة -الخ را -الااحة والمياا -القوا والا ف

 .%ر 24اما تبي  با  اابة التغيير الالية بلغه ال
  :األوللعرض وتحليل درجة و نسبة التضيير يي الدورة االنت ابية  4-1-3

 ( 3 جدول) ال
 (2008-2003للدورة االنت ابية) الرياضية األنديةيبي  نسبة التضيير يي 

 العدد اسم النادي عدد األعضاء درجة التغيري نسبة التغيري

  .1 نادي دهوك 8 4 50%

  .2 نادي زاخو 8 7 88%

  .3 نادي سنحاريب 8 1 13%

  .4 نادي زيرفاني 8 3 38%

  .5 نادي كارة 8 2 25%

  .6 مسيل نادي 8 4 50%

 ر يتبي  3م  الداول ال
%ر بياما بلغه اقل اابة تغيير  ي 88وباابة مئوية ال اعضاءر 7اابة تغيير  ي في اااّ زاالو باردة ال اعل 

 %ر.13في اااّ ااحاريب باردة عضوا واحاا وباابة مئوية ال
 عرض وتحليل درجة و نسبة التضيير يي الدورة االنت ابية الاانية:  4-1-4

 (4جدول) ال
 (2013-2008للدورة االنت ابية) الرياضية األنديةيبي  نسبة التضيير يي 

األعضاءعدد  درجة التغيري نسبة التغيري  العدد اسم النادي 

 1 نادي دهوك 8 5 %63

 2 نادي زاخو 8 2 %25

 3 نادي سنحاريب 8 3 %38

 4 نادي زيرفاني 8 6 %87

 5 نادي كارة 8 3 %38

 6 نادي مسيل 8 5 %63
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 ر يتبي  4م  الداول ال
%ر بياما بلغه اقل اابة تغيير  ي في 87وباابة مئوية ال اعضاءر 6اابة تغيير  ي في اااّ زيرفااي باردة ال اعل 

 %ر.25اااّ زاالو باردة عضوا  وباابة مئوية ال
 الرياضية للدورتي  االنت ابية:  واألنديةعرض وتحليل درجة و نسبة التضيير يي االتحادا   4-1-5

 (5جدول)لا
 االنت ابية تي للدور  واالتحادا  الرياضية األنديةيي الكلية نسبة التضيير و  درجةيبي  

 درجة التغيري الكلي نسبة التغيري
2008-2013  

درجة التغيري    
2003-2008  

 العدد اسم النادي العدد الكلي

 1 االحتادات الرياضية 172 13 21 34 19%

46% ضيةالريا األندية 96 21 24 45   2 

 ر يتبي  هلل5م  الداول ال
 بياما بلغه %ر19رعضوا وباابة مئوية ال34اقتحاااه الرياضية بل  ال  عضاءاقاتالابية  الاورتي با  اردة التغيير في 

 %ر.46ر عضوا وباابة مئوية مقاار ا ال45الرياضية ال ا اايةفي  ا ااريةال يئة   عضاءاردة التغيير 
 : مناقشة النتادج 4-2  
الرياضرية وفري  ا اايرة اول الاتائ  تبي  با   ااك اابة تغيير ضئيلة داا اواء علر  مارتود اقتحراااه   عرس وتحليم

 اعضرراءضرروء الاتررائ  الترري  رري او  ماررتود ال مرروح فرري اةلررب النعاليرراه الرياضررية وحترر  اارربة التغييررر الترري حررا ه فرري 
فري اقبتعراا عر   ا عضراءلرئياي  ي الرةبة الخالصرية لراد بعرس اا  الابب ا وا اايةفي اقتحاااه  ا ااريةال يئاه 

االرررد تعيقررس عرر  اامررال المارريرل فرري المدررال الرياضرري او اتيدررة للمرررس او  اعمررالالمدررال الرياضرري اتيدررة قرتبا ررس فرري 
ماررتود او النخررل فرري ت رروير  ا النرراةاقمررور اقالرررد قررا تاررو  ما ررا ادتماعيررة او ايااررية ولررف يارر  الارربب الرئيارري  ررو 

في اةلب الماظماه والمااااه الرياضية علما با  اافة  تغييراللعبة او النعالية الرياضية  و  ا اليل با   ااك مقاومة لل
 ملمواة هتغيرام تخ ا  ي و لتغيير م تقاية و ادتماعية و ايااية و اقتصااية بيئة ظل في الاواف "تعيش عل  الماظماه 

 55هلل 2009الحدرام   "االررد الر  ماظمرة مر  التغييرر ل ر ا اقارتدابة ماد تتناوه و خ ا تعي التي الاااللية البيئة بابب
 باقضرافسالرياضرية  الماااراه اااء علر  ارلبيا يرا ر الر ّ و التغييرر ل ر ا مقاومرة لظ رور إمااايرة وبااتمرار  ااك لا )

 يارير حتر  اتدا رات ف و ا فرراا ا رااف و التغييرر ا رااف بري  للموازارة عملس اليوف ا اارية التاظيماه عل  يدب ما "الي
 مر  الال ر في الخعور و الالوف في المقاومة ااباب تام  حيث  1995 :63 )المراوف "الحلوااي  ال اف احو التغيير
  ر ا ترا ر حيرث الارل ة فقراا  مر  والالروف تانير ا علر  القرارل عراف و القرائف الرروتي  تغييرر فري الرةبرة عراف مرل التغييرر
 و البقاء ت ايا تخال المقاومة   ا ا  إل  ا خارل يدب و اما .التاظيمي للتغيير العاملي  مقاومة اابة زياال في ا اباب
 بما الحاي ة ا اارية التاظيماه و ا اواه احاث و ا ف مواابة في بالغس ا مية م  للتغيير لما المااااه اداح ااتمرارية
 ق و الماظمة صالو في يصب ق الماخوا التغيير ا  اار ا ف يعتقا حيث.الماتقبلي و الحالي الماااة وضل مل يتاااب
 ر Robbins and coulter) 2005   319 مقاومتس عل  العمل  ي الاتيدة تاو  بالتالي و ا ااف ا تحقية في يا ف
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 فري ارل ت ف و   فانرو  مراارز ت ايرا الر  باقضرافس ابيرا عمل ضغو  و بسعباء القياف يت لب التغيير اا  ا ا الاصة    
 عمل رف اااء علر  للتغييرر المروظني  مقاومرة اارباب مر  ا  اقعردري ياارا ال قافيرة القيف في لألاباب بالاابة و .الماظمة
 المتعارف العمل تقاليا و قيف عل  المحافظة عل  حرص ف ال  اضافس بسالوب تاني  ا قااعت ف و (الروتي ) معياس بصورا

 ر  280:1995علي ا  الا عردي 
علر   ا عضراءوم  صور العسم المقترحة ل  ا الظا رل  التال ي  للتغييرر  فرالتال ي   رو راا ارل ادراح وا  رسا       

للارااّ او بخال عاف ومرا يمار  ا  يحملرس مر  إيدابيراه بالااربة  مخروا التغيير وا اافس  وتوضيو ضرورل وا مية التغيير
التغييرر ومرا  المقراومي  للتغييرر والدلروا والتحراث مع رف حرول ما يرة ا عضراءالعرسم ايضرا  تحايرا  . وم  اااليباقتحاا

خرراكعلة الماااة الرياضيةيما  ا  يحقة ل ف م  اتائ  وماد ااعااااتس المرةوبة  العراملي  فري التغييرر فري مراحلرس    وا 
قراراه التري ترا ر علري ف وعلر  العمرل ا ميت ف واور ف النعال في اتالا  ال المالتلنة     لك يباا مالاوف ف م  ااحية ويااا

إااراب ف وتراريب ف  للتغييرر مر  الرسل ا عضراءاالررد  وبر لك يحرل التعراو  والمخراراة مارا  المقاومرة  وتس يرل  مر  ااحيرة
 .عل  بعس الم اراه التي يحتاد ا التغيير

العليرررا للمااارررة  ل القيررراااهبرررااار فقررر   برررل تارررو  الباايرررة  ا عضررراءويدرررب مسحظرررة ا  التغييرررر يدرررب ا  ق يخرررمل      
  ااراهوتخرريعات ا وتارو  بر لك قراول  ما را التغييرر فري ااائ را وتعامل را وقواايا را ا عضاءوالتي يدب ا  يلحظ  الرياضية
ليارو  ااعر  لتقبرل المروظني  لرس  مرل تقبرل الاقررا  . امرا يدرب الترارم فري التغييرر ووضرل ال رة مرحليرةواقتحراااه ا اايرة

دررراء التقيرريف الماررتمر  اء عمليرة التغييررر والعمررلالباراء مرر  دررر  علرر  التصررحيو  واالتيرار الوقرره الماااررب لعمليررة التغييرر  وا 
المقراومي  للتغييرر وفرتو براب  الممارااه وتحقية الاتائ  المردول  واحتراف ود اه اظر التغيير للوصول إل  افضل لعملية

 .لدميلا الاقاش والحوار ال اائ للوصول إل  اتائ  يرتضي ا
  فقا اارك الدميل ا   تراز علي ا ا اارل الرياضية الحاي ة التيم  ا ف الاقا   تغييراصبحه "إاارل عملية ال وبالتالي

التال ي  واقعتماا عل  افتراس ا  ت ور ا عمال يتف  ا عااا والتال ي  لماظمة اائمة التغيير افضل با ير م  عاف
 ر 20  2001دة إل  التاالل والتغيير". التوفيةهلل  الحا باو  التاريديم  السل الامو 

العامة او الالاصة اد الحاومية وةير الحاومية ر تحتام بي  حي  و الر  ا لك ادا إ  المااااه الرياضية ر اواء ما ا
 ير ف  الاردة ا ول  إل  التس فيإل  ا حا    زياال فاعليت ا وااائ ا وي اف   ا الت وير والتغيير  إل  ت وير وتغيير

المدال  فيالمرتب ة بالعايا م  مداقه اخا ات ف    بغية تغيير  رة تناير ف واعضاءم  راااء  ا ااريةالقياااه 
 ا ره في ف لعايا م  الااواه .  التيالمنا يف التقلياية  تاواه اتيدة والتي   ا ااّر

 (1 ، 2000،  ،هامبل ال ر545   1995الالعايل  هلل

ا لنظا متعاليا يعيش في عالف الم ل بقار ما  و متماراة و تعبير ع   قافة الخعوب واالتبار لتقبل ا "اما اّ  التغيير لي
ي وااتعااا يالتلنا  باالتسف الخعوب وااظمت ا"  James and)الوااتيعاب ا ل  ا المن وف   ّ  اقاتدابة للتغيير يابق ا وع 

James.1994, 62. 

 او ا ااريةالرياضي اصبو التغيير في ا م  التقاليا اواء اا   لك عل  ال يئاه  ل لك ادا الخعوب المتقامة في المدال
الماربي  وحت  السعبي  ...وااس ليا مدرا خعاراه ترفل في الماااباه. ف و يحصل في ماظماه البلاا  المت ورل 

ااه فتعال  مخاال ا وتقترح ب ريقة  لية ماتالامة في  لك موارا ا البخرية التي تتول  ارااة ا وضاا ااالل الماا
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الحلول وتقاف الال   واقاتراتيدياه الماتقبلية بسااليب علمية اقيقة. بياما الماظماه التي تعيش في بيئة متاللنة ق 
إ ا اوخاه قواعا ا عل  اقا يار او اصيبه في ا ااظمة العمل بالقاف والخيالوالة و العقف  إقيحصل التغيير في ا 

عبئ ي قل اا ل الرياضة وابب رئياي في عاف تقام ا وت غ  المصلحة الالاصة عل    ااريةا  وتصبو ال يئاه 
المااخ الغير تاظيمي  للد ا والوقه والمال   واللة إضاعةالمصلحة العامة وتصبو فلانة ااارل اقتحاااه الرياضية  ي 

  ا ما اسحظس في الواقل العملي لرياضة وةير صحي  ااء العمل   مما ياعاا البيا  عل  الرياضة وماتود اقاداز و 
 .ا وك محافظة

 االستنتاجا  والتوصيا : -
 االستنتاجا :     5-1
 .ا ول بايااة التغيير في الاورل اقاتالابية  تخملاقتحاااه الرياضية لف  اا ر 5-1-1
عضوا واحاا في الاورتي   م  اا راةلب اقتحاااه الرياضية لف تتداوز  واعضاءاابة التغيير بي  راااء  5-1-2

 .في محافظة ا وك اقاتالابية
في  إالناق ااقتحاااه الرياضية لف يتف خمول ا بايااة التغيير عل  الرةف م   واعضاءاابة ابيرل م  راااء  5-1-3

 الواقل الرياضي.
 دازاه .اقاالتغيير و تعيش اةلب اقتحاااه الرياضية عل   موحاه متواضعة وترض  بالقليل م   5-1-4
في  اقتحاااه الرياضية  التغيير في اابر م  اابةالرياضية  لألااية ا ااريةال يئة  اعضاءفي اابة التغيير  5-1-5

 الاورتي  اقاتالابية.
 .في محافظة ا وك الرياضية وا اايةعاف وصول منا يف فلانة التغيير إل  د ور  قافة اقتحاااه  5-1-6
 
 : التوصيا  والمقترحا  5-2
 وا اايةفي اقتحاااه  والحراةاعتماا ايااة فلانة التغيير امرحلس الوايس فاعلس ترتاز عل  النعل والالوك  5-2-1

 الرياضية في محافظة ا وك.
 وا اايةفي اقتحاااه  التغيير الم لوب إحااثودواابس حت  يما   بسبعاااضرورل اقااسخ ع  الواقل الرا    .5-2-2 

 محافظة ا وك.الرياضية في 
 وتااولودياالت وير الخامل والمتاامل ال ّ يقوف عل  ت بية فلانة التغيير م  السل ااالال  العلوف الحاي ة  5-2-3

 . ومت ورل دايال
 في عملية اقاتالاب. وا  واءت قيف ال يئاه العامة بمنا يف التغيير واقبتعاا ع  المصالو الخالصية  5-2-4
بي  العمل والاتائ   اوضو الراب ةفالما اااه  ا ااء بتقييفنة التغيير باقتحاااه  يتعلة ترايخ من وف فلا 5-2-5

 والع اء والحماا السل عملية التغيير . ال مةالما ودااا المزيا م   المحققة
 اضية. الري وا اايةاراااه وبحوث مخاب ة ع  اوافل الااالبي  لاد ال يئاه العامة لستحاااه  إدراءضرورل  5-2-6
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