
 Sports Leadership القيادة الرياضية:ثالثًا: 

نمررة المن قرر  مسررتو  تلرر  فقرر  لرري  الهةمرر  الموضرروتة  مرر  القيررة   موضررو  يعتبرر      ال ولرر  مسررتو  تلرر  وا 
ذا , أيضة  حير  المتف قر  القبةئرل مر  مجموتر  سرو  تك  لم فأنهة اإلسالم ظهو  قبل  يالع ب األم  إل   نةظن وا 
 المجموتة  هذه تحول  اإلسالم وبظهو  الك يم ال سول وبمجيء , الملك  وح   فيهة وقل  الزتةمة  فيهة تع  
 .العةلم م  كبي   جزء تل  سي  تهة ف ض  قوي  أم  إل  المتف ق  القبةئل م 

 مرة بكرل االقتصة ي  التنمي  تملي  م احل كل في وهةمة   أسةسية   تنص ا   يمثل اإل ا ي القةئ  أ  الشك انه كمة   

 الفعررةل اإل ا ي القةئرر  تررواف  ترر م الحررةلي وقتنررة فرري المنظمررة  تواجرره الترري المشرركل  أ  إال , أبعررة  مرر  تتضررمنه

 .بسهول  تليهة العثو  يصعب نة    سلع  أصبح الذي

 سربيل فري الجمةترة  أو األفر ا  جهرو  وتنسيق وتنظيم توجيه تملي  األسة  في هي اإل ا ي  العملي  أ  كمة   

 إلر  جرذو هة تمتر  اإل ا ي  القية   أ  القول يمك  ثم وم  جمةتي , أو كةن  ف  ي  معين  وغةية  أه اف تحقيق

 اجتمةتيرر  ونظررم تنظيمررة  فرري والجمةتررة  األفرر ا  برري  العمررل وتوزيرر  االجتمررةتي التفةتررل فيرره برر ء الررذي الوقرر 

 خررالل مرر  حررةولوا الررذي  والمفكرر ي  للبررةحثي   ئيسررية اهتمةمررة يشرركل اإل ا ي والقةئرر  الوقرر  ذلررك ومنررذ , متعرر   

 مررر  بهرررة يسرررتهة  ال قررر   لنرررة وفررر  ممرررة , جوانبررره جميررر  مررر  واتجةهةتررره القةئررر  سرررلوك تحليرررل وبحررروثهم   اسرررةتهم

 مفةهيمره وحر    اإل ا ي, القةئر  سرلوك وتعر يل توجيره تلر  أثر   التري المي انير  وال  اسرة  , العلمي  النظ ية 

 .معهم التعةمل في است اتيجيتهو   بم ؤوسيه تالقته في وافت اضةته



 

 :القيادة مفهوم

التي تتضم  الع ي  م  المتغي ا  المت اخل  والتي تؤث  كل منهة في يعتب  مفهوم القية   م  المفةهيم    

 األخ   وتتأث  بهة. 

 20إل  أ  هنةك أكث  م   اإل ا   , والذي يعتب  م  بي  أب ز البةحثي  في مجةل1967وق  أشة ) في     

تع يفة  لمص لح القية   وكل م  هذه التعة يف يعك  وجه  نظ  صةحبه بةلنسب  للجوانب التي يعتق  أنهة 

 أسةسي  وهةم . 

القةئ  بأنه ) مجموت  م  الصفة  الشخصي   1935في كتةبه ف  القية   تةم  ) يثير(فق  ت ف البةحث 

 التي تمك  الف   م  التأثي  في اآلخ ي  لكي يتعةونوا لتحقيق األه اف( . 

فت   القةئ  بأنه ذلك الشخص الذي يؤث  في المجموت  في فعهة إل  العمل وتحقيق  انتصار يونس()أمة    

ضهم متفوقة  األه اف وال يعني بةلض و   أ  يكو  االتبة  أقل م  القةئ  فق  يكونو   فةقه أو ق  يكو  بع

 أتل  منه, ولك  م  الض و ي أ  يكو  هو أكث  ق    تل  التأثي  والتوجيه.  تليه في نةحي  مة أو

فيح   مفهوم القية   بأنهة ليس  مج   ف  التأثي  بةآلخ ي  وال هي نظ ية  تملي  جةهز  وليس  مجموت  

في موق  المسؤولي  بل هي تفةتل العلوم والفنو   الخصةئص التي تميز إنسة  ت  غي هم  السمة  و 



لسمة  في كل متمةسك لتشكيل في مجموتهة مالمح شخصي  م  يتبوأ موق  القية   )القية   تلم وف  وا

 وخصةئص أخ  (. 

الذي يعتب  م  بي  ال وا  في مجةل األبحةث العلمي  في القية   إل  أ  هنةك تل   1974وأشة  ستج ل   

 األقل ثالث ش و  تعتب  ض و ي  لوجو  القية   وهي: 

 وجو  جمةت  ) م  شخص أو أكث  ( م تب   بعضهم بةلبعض اآلخ .  -1 

 وجو  مهم  تةم  مشت ك  بينهم. -2 

 وجو  اختالف أو تمةيز في المسؤولية  الملقة  تل  تةتق كل ف   م  أف ا  الجمةت . -3 

 وتمكن أهمية القيادة بما يلي: 

وذلك نتيج  ال و  الفةتل واألسةسي الذي  ,القية   مهم  في حية  المجتم  وتق مه وبلوغه أه افه.أ 

 يؤ يه في حية  المجتم  وتق مه. 

القية   أصبح  ض و ي  ال غن  تنهة في كل مية ي  الحية  التي أصبح  تقوم تل  العالقة   إ  .ب 

 اإلنسةني  فهنةك قية   في مي ا  ال يةض  والشبةب وقية   في السيةس ... الخ. 

جو  قية   مؤهل  تؤ ي  و ا  نةجحة  وفعةال  في نجةح الب امج وتحقيق أه افهة بو  القية   م  أهم توامل.ت 

 الب امج.  هذه

القية   أهمي  في العمل تل  ائتالف االف ا  وتجةنسهم وتحقيق الت اب  بي  مختلف اآل اء وتق ب .ث 

 وجهة  النظ . 

تعمل القية   تل  تمثيل الجمةت  لمواجه  األح اث ال اخلي  والخة جي  بمة يضم  تق م الجمةت  .ج 

 ومفهومهة. 

 لذلك فهنةك مقومة  جي   لعالق  القةئ  بةلجمةت  أهمهة:  ,ونظ ا  ال تبة  مفهوم القية   بةلعمل الجمةتي

 االنتمةء إل  الجمةت  وبث  وح التعةو . -1 

 سمو اله ف ووضوحه وقو  اإليمة  الحةفز-2 

 العمل بمسؤولي  والمقةوم  في مواجه  التح ية . و  االلتزامالق    تل  -3 



 والعالقة  اإلنسةني  ل ف  ال وح المعنوي  ل   الجمةت .  التعةو  واإلخةء بي  القةئ  والجمةت -4 

 االلتزام بمب أ الح ي  والقية   الجمةتي . -5 

 .االتصةلوالتوجيه وتفويض السل   وتسهيل تملي   الق    تل  التخ ي  والتنظيم-6 

 

 واجبات القيادة : 
 بةأل وا  اآلتي : القيةم  إ  م  واجب القية   

 المبة أ  والمبة    بتق يم األفكة  الجي   أو األسةليب وال  ق المستخ م  لتنةول المشكال   وتالجهة. .1 

وتمك  العةملي  فيهة م  التغلب تل   بإ ا تهتق يم اآل اء واالقت احة  التي تسةت  تل  النهوض .2 

 المشكال . 

 تق يم المعلومة  والبيةنة  الالزم  لحس  سي  العمل و فعه في االتجةه الصحيح. .3 

 التنسيق بي  جهو  العةملي  معه لتحقيق األه اف الم جو  منه.  .4 

ي فالجمةت  لتال تسلكهالتوجيه ال يمق ا ي ألنش   العةملي  نحو المسة  الصحيح الذي ينبغي أ  .5 

 األخ ةء أو تك ا  ح وثهة. 

 تقويم جهو  العةملي  معه وم   تحقيقهة لأله اف الم جو  . .6 

تنشي  تمل المجموت  بةلوسةئل المختلف  التي يستخ مهة القةئ  وبث الحمةس  والنشة  في المجموت  .7 

 هم المعنوي . الجه  ل ف   وح لبذل واستثة هم

 

 

 

 

 

 

 واجبات القيادة

تنشيط 
 العمل 

 تنسيق الجهود تقديم المعلومات

اآلراء تقديم   

 المبادرة 

 التوجيه

الجهود تقديم   



 نظريات القيادة:   

اختلف الع ي  م  العلمةء وال  اسي  في مجةل القية   في تح ي  النظ ي  التي تقوم تل  أسة  العمل القية ي 

 و بيع  القةئ  وسنحةول هنة التع ف تل  أهم النظ ية  التي تهتم بةلقية   ومنهة: 

 أواًل: نظرية الرجل العظيم: 

إنمة تحقق  ت    يق أف ا   حية  المجتمعة  تل  التي   أ وت   هذه النظ ي  أ  التغي ا  الجوه ي      

اي توج  هنةك  ,اآلخ ي  إال بنسب ضئيل ال تتك   في المؤهال  هذه وغي  تة ي , و  ول وا بمواهب فذ 

صفة  و اثي  وليس  مكتسب  تميز القةئ  ت  غي ه م  االف ا , والنق  الموجه لهذه النظ ي  أ  صفة  ال جل 

االفذاذ الذي نجحوا في قية   شعوبهم في بعض  تمعة  كمة نالحظ أ  ال جةلالعظيم تختلف بةختالف المج

 الحةال  لم ينجحوا في قية   شعوب أخ  . 

 نظرية السمات:ثانيًا: 

قةبلية  شخصي  يمتةز بهة القةئ  ت  غي ه بف  له تالق  وثيق  تنظ  هذه النظ ي  إل  القية   تل  أنهة     

تعليمهة لألشخةص و أتعلمهة اكتسةبهة في الحية  وال يمك   وهذه السمة  مو وث  ال يمك  ,ف ا م  األ

 ,    القة   يول و  وال يصنعو أأي  ,ليصبحوا قة  

 ثالثًا: نظرية الموقف : 

المتغي ا  التي نة   بهة النظ ية   بي  والتفةتل االمتزاج ت تو هذه النظ ي  إل  فك     

وهي ت   أ  القية   م تب  م  السمة  الشخصي  للقةئ  والظ وف الموقفي  والعوامل سبقتهة,  التي األخ  

, كمة ت   هذه النظ ي  ض و   أ  تنةص  الموقف م  تتفةتلأل  السمة  غي  كةفي  مة لم  ,الوظيفي  معة  

المنظم  ويشب  حةجة  تل  تملي  التفةتل بي  القةئ  والموقف وبمة يحقق أه اف  يغلب ال ةب  اإلنسةني

 . أتضةئهة

 

 



 القيادة  (أنواع)انماط 

 النمط الديمقراطي  النمط الغير الموجه   األوتوقراطيالنمط  ورياتالنمط الدكت

 

 : انماط )أنواع( القيادة
األنمة  التي تنقسم إليهة القية   ونتيج  تنةي  هذا  تل  التع ف محةول  هو القية     اس  أسةليب م    

األسلوب إل  ال ةب  المميز للقية   ولي  إل  شخصي  القةئ  أو العوامل الموقفي  التي تؤث  في القية   , وأهم 

 األنمة  القية   هي: 

القةئ  في هذا النم  ينجز ت    يق اآلخ ي  بةتبة  أسلوب الته ي   وري )التسلطي(:اتأواًل: النمط الدكت

م  األم  تليهم  و  زية   أو نقصة  خوفة   بمق ا والوتي , بمعن  آخ  أ  الم ؤوسي  ينجزو  األتمةل 

 م  فق ا  وسيل  العيش أو خوفة  م  التأثي  تليهة كإيقةف الت قي  أو الزية   بةألج  وغي هة. 

    يق تلبي  : هو ذلك النم  القية ي الذي ي ف  اآلخ ي  تل  العمل واإلنجةز تاألوتوقراطيثانيًا: النمط 

 إنجةزهم ألتمةل حسب األم  الواق  تليهم ووفق األوام  الصة    .  احتيةجةتهم إذا كة 

القةئ  االحتكةك بةلجمةت  فهو يسمح  بتجنبويتميز هذا النم   ثالثًا: النمط الغير الموجه )دع األمور تسير(:

لهة بأ  تح   أه افهة وأغ اضه وصن  ق ا اتهة, أي يعمل القةئ  تل  إم ا  بةلمعلومة  والتوجيهة , لكنه 

 ال يشت ك في تحمل أي مسؤولي  فيهة 

 وال يحةول التوجيه ونتيج  لذلك تظه  حةال  التسيب وت م الج ي  في العمل. 

ويقص  به أ  القةئ  يلجأ إل  مشةو   م ؤوسيه بأمو  العمل والمشةكل والواجبة   قراطي:رابعًا: النمط الديم

ل  وهذا النم  يشج  ت ,المنة   بةلعةملي  واأله اف وغي هة م  األمو  التي تواجه القةئ  أو العةملي 

القصو  م  اإلمكةنة  الذهني  والب ني  ل   العةملي , حيث تكو  النتيج   العمل كوح   وتحقيق االستفة  

 كفةءتهمل  تحسي  وزية   أ ائهم و ف    ج  تةلي  م  الشعو  بةالنتمةء واالتت اف بةلقةئ  ممة ي فعه إ

 بةلعمل. 



 الفرق بين المدير والقائد : 

م  أجل التع ف تل  الف ق بي  الم ي  والقةئ  ال ب  م  التع ف تل  مفهوم الم ي  وهو الشخص الذي 

يتم تعيينه م  جه  االختصةص ليكو  مسؤوال  ت  إ ا   المكونة  األسةسي  للتنظيم, وهي القو  البش ي  

ف التنظيمي  م ةبقة  للقواني  واألنظم  والتعليمة  التي تحكم تمل اه المةل والوق  للوصول إل  اال و أ 

 التنظيم. 

فةلم ي  تل  هذا األسة  هو صةحب مهن  وأتمةل  وتيني  ال يتحمل المجةزف  في ح و  مهةمه التي 

سل ته ال سمي , وبةإلمكة  تلخص  تق  ضم  القةنو  والنظةم ويح ث التأثي  تل  سلوك العةملي  تل  أسة 

 الف ق بي  اإل ا   والقية   بمة يلي: 

  جل اإل ا   معن  بةلحةض , أمة القةئ  فيهتم ويسع  بةستم ا  للت وي  والتغيي . .1 

 الم ي  يحتل م كز سل   معين  في مجةل معي , ولك  احتالل هذا الم كز .2 

 ال يعني بةلض و   القية  . 

البش ي  والمة ي  الالزم   واإلمكةنة تهتم بةلجوانب التنفيذي  التي توف  الظ وف المنةسب   اإلدارة.3 

 أل ا كفتهتم بمة هو أكب  م  ذلك  و  اإلب ا  واالبتكة  والتخ ي  والتصو   القيادةللعمل, أمة 

 . األه اف المستقبلي  لمؤسسته

 فةلس  واألق مي  في المهن  توصلليس  مهة   أو ق    آلي  تأتي ت    يق الم كز والخب     اإلدارة.4 

االستع ا  والمواصفة  وبعض المؤهال  المعين  تشكل لنة بةلنتيج   فن اء القيادةإل  اإل ا  , أمة 

 مكونة  القةئ . 

 سمي  ويكو  مسؤوال  ت  شخص واح  في  منظم  في : وهو : الشخص الذي يحتل م كزا   ئةسية  أما الرئيس

األقل ويمتلك سل ة   سمي  تجةه ذلك الشخص ويمك  أ  نتع ف تل  الف ق بي  القةئ  وال ئي  م  خالل 

 مة يأتي: 



اتت اف تلقةئي م  جةنب األف ا  بمسةهم  شخص في تحقيق  نتيج تقوم ال ئةس  نتيج  نظةم, ولي  .1 

 أه اف الجمةت . 

 ال ئي  اله ف  بقة  لمصةلحه أي ال تح  ه الجمةت  نفسهة.  يختة .2 

 تتميز ال ئةس  بقل  المشةت  المشت ك  والعمل المشت ك تحقيقة  لله ف المعي ..3 

هة أف ا  الجمةت  تليه تلقةئية , أمة سل   ال ئي  فهي مستم   م  سل   خة ج سل   القةئ  يخلق.4 

 الجمةت . 

 اإل ا   فمصر لح منهرة كل  بيع  في تكم  ولكنهة بةلخةص العةم تالق  ليس  بةإل ا   القية   تالق  أ  كمة   

 القيرة   أ  حري  في والتنظيمي  الفني  الجوانب أي التنظيمي والبنةء واإلج اءا  السيةسة  إل  اكب  ب  ج  يشي 

 القيررة   إلرر  تعرر  الترري القيررة   مرر  أوسرر  اإل ا   بررة  القررول وخالصرر  اإلنسررةني  أي الشخصرري  بةلخصرروص تعنرري

 . اإل ا   ومهةم وظةئف إح  

 :صفات القائد اإلداري الرياضي

 : الشخصية الصفات:  أوال 

 .الحسن  واألخالق واألمةن  ال يب  السمع  -

  . الق ا ا  اتخةذ تن  والتعقل وال زان  األمو  معةلج  في واالتزا  اله وء  -

 .الصحي  والسالم  الب ني  القو  -

 .األفق وسع  الم ون  -

 . اللزوم تن  النف  ضب  تل  الق    -

 .الحس  المظه  -

 .الغي  واحت ام نفسه احت ام -



 .العمل في اإليجةبي  -

 :التصرف وحسن االبتكار على القدرة :ثانياً 

 بةلعمرل, واالهتمرةم وال مروح النشرة  مثرل القيرة   لهرذه تؤهله شخصي  بصفة  يتحل  أ  ب  ال اإل ا ي فةلقةئ    
 ل يفررة , نفسرره, مرر  واثقررة   مثةليررة   صرربو ا   التفكيرر  تميررق الشخصرري  قرروي تمليررة   القةئرر  يكررو  أ  والبرر  الررذه , وتفررتح
 م ؤوسيه. بأحوال مهتمة  

 :الفعالة القيــادية المهـــارات: ثالثاً 

 االسرررتع ا  إلررر  بةإلضرررةف  الفعليررر  والممة سرررة  والمعلومرررة  المع فررر  مررر  تنرررتج خةصررر  قررر  ا  هررري المهرررة ا    
 إ  اكيرر  ومهررة ا  إنسررةني  ومهررة ا  فنيرر  مهررة ا  إلرر  تواف هررة الم لرروب المهررة ا  وتقسررم الفرر  , لرر   الشخصرري

 ؟وهي كمة يأتي وا  ا ي 

 :الفنية المهارات: 1

 مهمررر  أ اء تلررر  تسرررةت  التررري واألسرررةليب واإلجررر اءا  سرررةئلو وال األ وا  اسرررتخ ام تلررر  القررر    فررري وتتمثرررل   
 .متخصص 

 المهرة   وتقرل العمرل, وأسرةليب  ر ق تلر  ت كرز إنهرة حيرث األول, اإل ا ي المسرتو  فري ت تف  الفني  والمهة     

 .اإل ا ي المستو  في ا تفعنة كلمة الفني 

 :اإلنسانية المهارة :2

 نصرف مر  أكثر  يقضرو  المر ي ي  أ  الربعض وي   األف ا , م  بفعةلي  العمل تل  الم ي  ق    تل  وت كز   
 .به المحي ي  م  بفعةلي  واالتصةل األف ا  زيحفتو  القية   مهة ا  تل  وت كز األف ا  م  التفةتل في وقتهم

 

 

 



 :واإلدراكية اإلدارية المهارة: 3

 المتعرررر    العوامررررل وفحررررص وال ينةميكيرررر , المعقرررر   القضررررةية إ  اك تلرررر  المرررر ي  قرررر    المهررررة ا  تلررررك وتشررررمل   

 هررر ف يحقرررق بمرررة المواقرررف مررر  التعةمرررل تلررر  القررر    إلررر  بةإلضرررةف  المشررركال  تلررر  ترررؤث  التررري والمتعة ضررر 

 .المنظم 

".لديهم المهارات تلك لتوافر الحاجة ازدادت كلما اإلداري السلم في المديرون ارتفع وكلما" 


