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 الملخص

 من نجاحها، ومقومات القيادة في واضحة ورؤية قرآنية، دراسة تقديم إلى الدراسة هدفت

 قرآنية دراسة إيجاد ومحاولة ومعالجته القيادة موضوع طرح في القرآني التميز إبراز خالل

 منها مختلفة مجاالت في القيادة أوجه في التفصيل وكذلك القيادة في الحديثة للنظريات تأصل

 والعلمية واألمنية، والعسكرية، واالقتصادية، والسياسية االجتماعية عوية،الد التربوية،

 اآليات تتبع في االستقرائي المنهج الباحث اتبع. الفاسدة والقيادة الراشدة القيادة بين ،والتفريق

 الفوائد التقاط في االستنباطي التحليلي المنهج اتبع ثم بالموضوع، الصلة ذات القرآنية

 .بالموضوع المتعلقة واألحكام

 الكلمات الدالة: القيادة، القيادة الراشدة، القيادة الفاسدة، القرآنية.

 هدف إلى لتوجيههم اآلخرين على التأثير بواسطته تستطيع الذي الفن :اصطالحا القيادة

 .المخلص وتعاونهم وطاعتهم، واحترامهم، ثقتهم، على بها تحصل بطريقة معين،

 .األفراد من مجموعة وجود ـ: عناصر خمسة للقيادة

 .إليها للوصول تسعى للمجموعة أهداف على االتفاق ـ

 في االيجابي التأثير على وقدرة صائب، وقرار إداري، فكر ذي المجموعة من قائد وجود ـ

 .الجماعة سلوك

 .المنشودة األهداف إلى للوصول المناسبة، والوسائل األساليب من مجموعة وجود ـ

 .والمجموعة القائد بين والتواصل االتصال من سليمة منظومة وجود ـ 

 للقيادة الراشدة النماذج

 العلمية القيادة                العسكرية القيادة       الدعوية القيادة             العامة القيادة

           الصالح العبد ـ                            طالوت ـ   فرعون آل مؤمن ـ             القرنين ذو ـ

 السالم عليه موسى ـ    وسلم عليه هللا صلى محمد ـ    يس آل مؤمن ـ   .السالم عليه داوود ـ

 السالم عليه سليمان ـ

 سبأ ملكة بلقيس ـ

 االقتصادية القيادة                                                األمنية القيادة

 .السالم عليه شعيب ـ/  السالم عليه يوسف ـ.   الكهف أصحاب ـ/  السالم عليه يعقوب ـ



 وسلم عليه هللا صلى محمد النبي

If greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the 

three criteria of human genius then who could dare to compare any great man 

in history with Muhammad? 

Lamartine, French historian and educator 

 للقيادة الفاسدة النماذج

  العسكرية القيادة                         العلمية القيادة        العامة القيادة          الدعوية القيادة

 جالوت ـ       الكتاب أهل من السوء علماء ـ           النمروذ ـ                   السامري ـ

 سلول بن أبي بن هللا عبد ـ      السحر الناس يعلمون الشياطين ـ        فرعون ـ    مكة مشركي زعماء ـ

 االقتصادية القيادة                         األمنية     القيادة

 قارون ـ                      صالح قوم رهط ـ

 الكهف سورة في الجنتين صاحب ـ                 مكة مشركي زعماء ـ

 التوصيات

 الكريم القرآن في الراشدة القيادية المعاني تدبر قائد كل على

 .ومطالب وأراء، أفكار، من الرعية تطرحه ما مع التجاوب القادة على

 .والتحديات الصعاب مواجهة على قادر ومبدع منتج جيل صناعة على العمل

 .ذلك منهم يطلب وقت أي في الركب قيادة على قادرين قادة وصناعة وتدريبهم األفراد قدرات تطوير
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  الملخص

 عينة على الدراسة هذه إجراء تم. الفريق تماسك على للرياضيين القيادي السلوك تأثير الدراسة هذه تناولت

 المجموعة بيئة باستبيان الباحث استعان. واألندية الجامعة مستوى على فريقا 25 من رياضيا 312 من

(Carron, Widmeyer, Brawley, 1985 )للرياضة، القيادة ومقياس الفريق تماسك قيم الذي 

(Chelladurai, Saleh, 1980 )التصورات أن وجد فقد وعموما. للرياضيين القيادي السلوك قيم الذي 

 الجذب عوامل) األربعة التماسك أبعاد جميع على إيجابيا أثرت االجتماعي والدعم والتعليم للتدريب الفردية

 المجموعة، تكامل مهمة االجتماعية، للمجموعات الفردية الجذب عوامل الجماعية، للمهام الفردية

 للتماسك األربعة باألبعاد سلبا االستبدادي السلوك ارتبط ذلك على عالوة( االجتماعي التكامل مجموعة

 توفر األخير في. الجماعية للمهام الفردية الجذب بعوامل إيجابي بشكل مرتبطا الديمقراطي السلوك وكان

 أنه على األولية األدلة بعض والمدربين والرياضيين الرياضي النفس علم ومستشاري للباحثين النتائج هذه

 .الفريق بيئة على للتأثير للرياضيين القيادي السلوك تطوير تعزيز المهم من

 البعد يحتوي. للتماسك أبعاد أربعة يقيس عنصرا 18 من مكون جرد عن عبارة المجموعة بيئة استبيان

 مشاركته حول الفرد الفريق عضو مشاعر ويفحص عناصر أربعة على المجموعة مهمة لجذب الفردي

 من االجتماعي للبعد الفردي الجذب عنصر يتألف. وإنتاجيتها وأهدافها المجموعة مهمة في الشخصية

 .المجموعة مع االجتماعي وتفاعله بقبوله الفرد شعور ويقيم عناصر خمسة

 داخل والتقارب التشابه حول الفريق أعضاء مشاعر ويقيم عناصر خمسة من المهام تكامل بعد يتكون

 مشاعر من ويتحقق عناصر أربعة من للتكامل االجتماعي البعد يتكون المجموعة، مهمة حول ككل الفريق

 .االجتماعية عالقاتها حيث من وقربها المجموعة تشابه حول الفريق عضو

 وصالح، شيالدوراي) القيادة مقياس من معدلة نسخة باستخدام الرياضيين القادة سلوكيات قياس تم

: األصلية للنسخة الخمسة األبعاد نفس بتقييم ةيلرياضا القيادة مقياس من المعدلة النسخة هذه تقوم(. 1980

 .االستبدادي والسلوك الديمقراطي، السلوك االجتماعي، الدعم اإليجابية، الراجعة التغذية والتعليم، التدريب



ِ  َرسُولِ  فِي لَكُم   َكانَ  لَّقَد  : تنزيله محكم في تعالى هللا يقول َوة   ّللاَّ ُجو َكانَ  ل َِمن َحَسنَة   أُس  َ  يَر  مَ  ّللاَّ ِخرَ  َوال يَو   اآل 

َ  َوذََكرَ   .األحزاب سورة( 21) َكثِيًرا ّللاَّ

 هللا صلى محمد النبي هو ومستقبلها، حاضرها، ماضيها، في وحيد قائد لألمة أن تبين الكريمة اآلية هذه

 وجل: عز هللا يقول. للناس أخرجت امة لخير نبي كخير تعالى هللا اختاره وقد. وسلم عليه

يمٌ  "  حِّ نِّيَن َرُءوٌف رَّ يٌص َعلَْيُكْم بِّاْلُمْؤمِّ يٌز َعلَْيهِّ َما عَنِّتُّْم َحرِّ ُكْم َعزِّ ْن أَنفُسِّ  "لَقَْد َجآَءُكْم َرُسوٌل م ِّ

 سورة التوبة. (128)

 الصالة عليه محمد للنبي اإللهي التعيين مثل تعيين، بواسطة الجماعة من يخرج القائد أن يعني قد ما

 .الراشدين للخالفاء الصحابة كمبايعة الجماعة من باتفاق أو والسالم،

        البقاء أجل من صراعات) االنسانية للمجتمعات السريع بالتطور تطورت اجتماعية، ظاهرة القيادة إن

 وهذا الفعالة، للقيادة المجتمعات لهذه أكبر حاجة  إلى أدى ما وهذا...... التكنولوجي التطور الهيمنة، حب

 عامة، بصفة الفعالة القيادة واستراتيجيات ونظريات، وأساليب، مفهوم، في كبير تطور إلى بدوره أدى ما

 كبيرة وتجمعات ،(رياضية وفرق اندية) صغيرة تجمعات نجد أين الرياضي، المجال في خاصة وبصفة

 .مسبقا مسطرة استراتيجيات وفق واضحة أهداف حقيقت على تعمل( أولمبية لجان اتحاديات، رابطات،)

 السبب المعطيات هذه كانت حيث والمعارك، والغزوات بالحروب وارتبطت قديما اشتهرت كلمة القيادة

 مواصفات إظهار في رئيسيا سببا والمعارك الحروب في االنتصارات وكانت بالقيادة، يعرف فيما الرئيسي

 .وشخصيته القـــائد

  :القـيـادة وتـعريـف مـفهـوم

 القائد فمكان وعليه خلفها من ويسوقها أمامها من الدابة يقود: يقال" السوق" نقيض اللغة في" الـقـود" :لـغة

  .والمرشد والقدوة كالدليل المقدمة في

ً  المختصين لدى القيادة وتعريفات مفاهيم تعددت :اصطالحا  أن ويمكن القائد، مهام تحديد في الختالفهم تبعا

 :يلي ما المثال سبيل على منها نذكر

 أن يعني وهذا. المشتركة األهداف تحقيق أجل من اآلخرين في التأثير على القدرة بأنها القيادة عرفت

 ويتعاونون واالتجاهات، المعارف يتبادلون حيث ومرؤوسيه، المدير أو القائد بين تواصل عملية القيادة

 .إليهم لةالموك المهام إنجاز على

 أدائه بمستوى واالرتفاع أعمق، نظرات إلى اإلنسان ببصيرة االرتفاع :PETER F. DRUCKER عرفها

 ويتفق اآلخرين، في التأثير على القدرة أنها على فيؤكد ARTHUR WEMER أما المستويات، أعلى إلى

 االتصال طريق عن األشخاص في تأثير إحداث على القدرة هي: يقول حيث CONTEZ & ODNEL معه

 يمتلكها التي القدرة بأنها عرفها الذي HAYMAN & HILGERT وكذا األهداف، تحقيق نحو وتوجيههم بهم

  .وسلوكهم واتجاهاتهم اآلخرين أفكار على التأثير في الفرد

 : هي القيادة أن الباحثين بعـض يـرى و

 .المتعددة المشاكل حل نحو الجماعة لتفاعل متناسقة أنماط عنها ينتج وفعاليات نشاطاتـ 

 للقيادة مدخل 1المحاضرة 



 .األهداف لتحقيق الجماعة نشاطات على تأثير عمليةـ 

 .مرغوبة أهداف تحقيق نحو جماعات أو أفراد اآلخرين، سلوك على التأثير على تحتوي حركة أو نشاطـ 

 معدة لخطط وفقا مادية، أو كانت بشرية القيادية بالعملية المحيطة المكونات إدارة على القدرة هي القيادة

 وتقويم األخطاء ومعالجة معينة نسب وفق النجاح يحقق ما وهو وانحرافاته، األداء سير ومراقبة مسبقا

 في ونميز. المهمة لهذه يؤهله ما والقدرات المواهب من تمتلك شخصية هو هنا والقائد. وجد إن االعوجاج

 :منها متعددة أنواع القيادة

   leadership Transformationalالتحويلية:   القيادة .1

 حاجات لفهم بحاجة فالقائد لذلك المرؤوسين، لدى وتنميته االبتكار خلق على قائم قيادي أسلوب

 باعتبارهم يؤدونه الذي الدور خالل من التحويليون القادة ويعرف معها والتكيف ودوافعهم المرؤوسين

                 .والتكوين التدريب طريق عن المرؤوسين ضعف نقاط معالجة يحاولون فهم للتغيير، دعاة

 :هي التحويلية للقيادة أبعاد أربعة  Bernard Moriceاألمريكي الباحث حدد

 يصبح ثم ومن واضحا، مستقبليا وتصورا رؤية التحويلي القائد يمتلك أن يعني :والجاذبية التأثير .1

 .مرؤوسيه نفوس في واالعتزاز الفخر روح وغرس التحفيز هو دوره

 استخدام طريق عن اآلخرين، إلى العالية توقعاته إيصال على القائد قدرة تمثل :واإللهام الدفع .2

 .الهدف تحقيق نحو جهودهم تركيز على مرؤوسيه لمساعدة والشعارات الرموز

 يواجهونها التي الصعوبات إلى النظر على مرؤوسيه التحويلي القائد يشجع :االبتكاري التشجيع .3

 .حلول إلى تحتاج مشكالت أنها على

 بينهم، الفردية الفروق وادراك بمرؤوسيه شخصيا القائد اهتمام يعني :الفردية بالمشاعر االھتمام .4

   أعمالهم ألداء وتوجيههم تدريبهم على والعمل معين، وأسلوب بطريقة مرؤوس كل مع والتعامل

 : Participative leadershipالقيادة التشاركية  .2

 عبر المشاركة هذه وتكون الهامة، القرارات اتخاذ عند الموظفين كافة مشاركة على يقوم قيادي أسلوب

 بموضوع كافية دراية لديهم الذين المسؤولين طرف من إعدادها تم التي المتاحة البدائل على التصويت

 .القرار

 كل ويشعر التغيير مقاومة تتضأل وبالتالي أكبر قبوال يلقى المتخذ القرار أن األسلوب هذا إيجابيات من

 فشل أو نجاح تجاه بالمسؤولية يشعر كما رأيه، إبداء خالل من المجموعة نجاح في بدوره موظف

 .المجموعة

 .التعاوني الجماعي العمل ويعزز اإلبداعية، الحلول يشجعـ 

 . طارئة حاالت مواجهة عند سيما ال القرار، صنع عملية بطء األسلوب هذا سلبيات منـ 

   Transactional leadership التبادلية القيادة .3

تعتمد على توجيه جهود عناصر المجموعة وإثارة دافعيتهم للعمل بشكل إيجابي مقابل مكافآت مشروطة 

ونظام للحوافز، غير أن هذا النوع  ال يصلح للمواقف التي تهدف إلى التغيير والتي تتطلب نوعية أخرى 



يق عمل. وتتمتع هذه القيادة بالقدرة على إرضاء المرؤوسيين فرمن المهام كخلق ثقافة تنظيمية وبناء 

.كمدخل لتحسين مردود عناصر المجموعة  

  visionary leadership: الملهمة القيادة .4

 التوقع، وحسن المستقبل رؤية على بالقدرة هنا القائد يتميز للمستقبل، أفضل صورة رسم ل حال من تتم

 الملهم القائد يستخدم. الذاتية قدراتهم من ويطورون القيادة هذه خالل من المجموعة عناصر تستمتع

 يجعل المستقبل، على بتركيزه .انجازها بعد والتقدير المهام، قبل والتشجيع القيادي، أسلوبه في التحفيز

 كما والتطور، النمو منحيات ويقرأ الممكنة التوقعات يدرس حيث غموضا أقل المستقبل الملهم القائد

 تعرف ال بروح التحديات لمواجهة ويلهمهم المجموعة عناصر لدى الحماس يشعل الذي الطموح يحمل

 .الضرورية بالموارد ويمدهم تعترضهم التي المشاكل حل على يساعدهم ما وغالبا ،الهزيمة

  flexible leadership: المرنة القيادة .5

 ومسؤول االقناع على قادر أنه المرن القائد صفاة ومن الحرة، والقيادة الديموقراطية القيادة من مزيج

 ذهنية بمهارات ويتميز االستجابة، وسريع لآلخرين، ومشجع وانفعاالته، مشاعره على ومسيطر

 خطط بوضع له يسمح مما التوقع، حسن على قادر يجعله الذي ستباقيواإل العلمي كالتفكير

 مواجهة نحو المجموعة قيادة من يمكنه ما وهذا األوضاع، مختلف مع والتكيف للتعامل واستراتيجيات

 .المحيطة البيئة في المتسارعة التغيرات نتيجة الفريق تواجه قد التي الصعبة التحديات

  :اإلداريـة القـيـادة .6

 األوامر وإصدار القرار اتخاذ مجال في اإلداري القائد يمارسه الذي النشاط هي اإلدارية القيادة

 تحقيق بقصد واالستمالة التأثير طريق وعن الرسمية السلطة باستخدام اآلخرين على اإلداري واإلشراف

 سلوك على التأثير وبين الرسمية السلطة استخدام بين تجمع المفهوم بهذا اإلدارية والقيادة معين هدف

 .الهدف لتحقيق للتعاون واستمالتهم اآلخرين

 :القائد المدير

 يتوقع منصبه بحكم الجامعة فمدير. منصبة بحكم منه المتوقعة النتائج تحقيق على يعمل الذي القائد هو

 لرفع معه العاملين بين التنسيقي الترابط من معدالت وتحقيق وتربوية تعليمية عالية خدمة تقديم منه

 وقت في محددة بتكلفه وذلك له المرسومة األهداف وتحقيق العام األداء وتطوير اإلدارية العملية وتحسين

 .فعال مدير عليه نطلق التوقعات هذه المدير حقق فإذا معين

 :واإلدارة القـيادة بـيـن الفـرق

 .اإلدارة علم من فرع القيادة

 .والرقابة التوجيه التنظيم، التخطيط،: هي رئيسية عمليات أربع على اإلدارة تركز 

 :هـي رئيسية عمليات ثالث على القيادة تركز

 .والرؤية االتجاه تحديد



 .الرؤية هذه تحت القوى حشد

 . الهمم وحشد التحفيز 

 .المنطق على تركز اإلدارة بينما العاطفة على تركز القيادة

 اختيار"  والتفاصيل بالجزئيات اإلدارة تهتم بينما"  الصحيح العمل اختيار"  بالكليات القيادة تهتم

 . " للعمل الصحيحة الطريقة

 لمعايير وفقا المطلوب إنجاز من التأكد ثم لتحقيقه، المناسب الجو وخلق الهدف تحديد في يشتركان

 .معينة وأسس

 

 

 :القـيـادة مـهـارات

 وتحقيق تابعيه سلوك في التأثير على تساعده مهارات أو بصفات يتميز أن يجب قائد كل أن شك ال

 – التابعون – القائد) وهي القيادة لعملية الثالثة األطراف تفهم القائد يستطيع ولكي المسطرة، األهداف

 :هي المهارات وهذه مهارات أربع يكتسب أن بد فال( الموقف

 .الفكرية والمهارة التنظيمية، المهارة االنسانية، المهارة الفـنـيـة، المهارة

 :القيادة أھمية

 وسلم عليه هللا صلى النبي أمر لقد حتى بينها العدل وتقيم حياتها ترتب قيادة من البشرية للمجتمعات البد

 فليأمروا سفر في ثالثة خرج إذا" والسالم الصالة عليه قال حين البشرية التجمعات أقل في القائد بتعيين

ً  أمرهم ليكون بذلك أمر إنما: الخطابي قال داوود، أبو رواه "أحدهم  يقع ال و الرأي بهم يتفرق وال جميعا

ً . االختالف بينهم  من جيش من أفضل أسد، يقوده األرانب من جيشـ  نابليون الفرنسي القائد قال وقديما

 ـ  أرنب يقوده أسود

 :أنها في تكمن القيادة فأهمية وعليه

 .المستقبلية وتصوراتها المؤسسة خطط وبين العاملين بين الوصل حلقة

 .والسياسات واالستراتيجيات المفاهيم كافة داخلها تنصهر التي البوتقة

 .اإلمكان قدر السلبية الجوانب وتقليص المؤسسة في االيجابية القوى تدعيم

 .اآلراء بين والترجيح الخالفات وحسم وحلها، العمل مشكالت على السيطرة

 .لهم قدوة القائد من يتخذون األفراد أن كما للمؤسسة، مورد أهم باعتبارهم األفراد ورعاية وتدريب تنمية

 .المؤسسة لخدمة وتوظيفها المحيطة المتغيرات مواكبة

 شموالمدلول القائد اإلداري أكثر 

 كل قائد مدير في موقعه وليس كل مدير قائد



 .المرسومة األهداف تحقيق للمؤسسة تسهل 

 :الناجح القائد صفات

 عوامل على وتتوقف أخرى إلى قيادية وظيفة من تختلف نسبية عملية الناجح للقائد المميزة الصفات    

 ...للقيادة أساسية صفات هناك ولكن, متداخلة

 .واآلخرين  بالنفس الثقة .1

 .والمعرفة  الواقعية .2

 .االتصال على القدرة .3

 .الوقت وادارة التنظيم في الكفاءة .4

 .القرارات اتخاذ على القدرة .5

 .األخالق من مميز مستوى .6

 .والنشاط الطاقة من كبير قدر .7

 .الشجاعة .8

 .واالجتهاد االخالص .9

 .االبتكار على القدرة .10

 .الحسم على القدرة .11

 .الصحيحة التوقعات قراءة على والقدرة النافذة الرؤيا .12

 .المرؤوسين ومتطلبات العمل متطلبات بين ما التوفيق على عالية قدرة .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الرياضية القيادة

 أو الالعبين على المدربين كتأثير اآلخرين سلوكيات في التأثير على المقدرة الرياضية القيادة تعني

 عملية هي إذ المؤسسة في والعاملين األساتذة على المؤسسات مدراء أو المدربين على األندية رؤساء

 أجل من والمعارف والمعلومات واالتجاهات األفكار يتبادلون حيث ومرؤوسيه، المدير بين تواصل

 في والتأثير رياضيا والتوجيه اإلرشاد من كل أيضا الرياضية القيادة وتعني إليهم، الموكلة المهام إنجاز

 .الطريق معالم وتوضيح األمام إلى واالنطالق والمبادرة اآلخرين

 بين أي الرياضي المجال في والمختصين والمدربين النوادي ورؤساء المدراء بين التنسيق فن وهي

 .منشودة غاية لبلوغ وشحنهم والجماعات األفراد

 التالية العناصر تتضمن الرياضي المجال في والقيادة 

 تابعين وجود بدون يقود أن يمكن ال وحده فالفرد يقودهم، تابعين رياضي قائد لكل يكون أن  .1

 .له التابعين على بها التأثير يستطيع قوة من أكثر قائد لكل يكون أن  .2

 للجماعة. المحددة األهداف إلى للوصول التابعين على يؤثر أن هو الرياضية القيادة من الهدف إن .3

 الرياضي: القائد مفهوم

أهداف  لتحقيق بالفريق المرتبطة الرياضية األنشطة وينسق يوجه الذي الرياضية الجماعة في الفرد

 على والتأثير النفوذ من قدر اكبر يمتلك الذي الفرد وهو نفسية، اجتماعية، واقتصادية ،رياضية، تربوية

 .األفراد من بغيره مقارنة الجماعة أفراد

 التابعين: على القائد نفوذ أنواع

 : التالية الجوانب التابعين على القائد وتأثير نفوذ يتضمن

 في القائد يحتله الذي" الرسمي المركز" هو التأثير أو النفوذ من النوع هذا مصدر :الشرعي ـ النفوذ

 . السلطة خط من وموقعه الهيئة أو المنظمة

ً  المجموعة أفراد على التأثير في القائد قدرة على النفوذ من النوع هذا يعتمد :المكافأة ـ نفوذ  مستخدما

 .للقائد يستجيبون تجعلهم التي الترغيب وسائل من أخرى وسيلة أي أو المكافأة وسيلة

 المرتبط للخوف كنتيجة للقائد الجماعة أفراد امتثال به يقصد النفوذ من النوع هذا : اإلكراه ـ نفوذ

 العقاب من نوع عليه يترتب سوف الواجبات أو األعمال انجاز عن قصورهم بأن األفراد بتوقعات

 .بهم يلحق الذي المعنوي أو المادي

 أو اإلدارية الخبرات أو القدرات أو المهارات هو النفوذ من النوع لهذا األساسي المصدر :الخبرة ـ نفوذ

 أفراد من غيره عن بها يتميز وقد القائد يمتلكها والتي الجماعة عمل مجال في ،العلمية أو ،الفنية

 .الجماعة

 الرياضية القيادة 2المحاضرة 



 االيجابية وعاطفتهم بالقائد الجماعة أفراد تعلق أو إعجاب في النفوذ من النوع هذا يتمثل :المرجع ـ نفوذ

 الجماعة أفراد من غيره عن وتميزه القائد بها يتسم معينة شخصية صفات أو بسمات إعجابهم أو نحوه

 يقلدون الذي المرجع ويعتبرونه إرضاؤه ويحاولون ألوامره يمتثلون يجعلهم الذي األمر وهو

 أو التابعين إقناع منطقية بصورة يحاول لكي القائد يستخدمه الذي التأثير به يقصد :اإلقناع ـ نفوذ

 معينة أنواع يتطلب الجماعة أهداف وتحقيق أهدافهم تحقيق أو حاجاتهم إشباع بأن والالعبين المرؤوسين

 .السلوك من

 ووجدان أذهان في المعينة القيم أو المعتقدات بعض غرس القائد محاولة بها يقصد  :األفكار غرس ـ نفوذ

 .سلوكهم على التأثير عملية في الستخدامها الالعبين أو المرؤوسين أو التابعين

 عن الرياضيين أو المرؤوسين أو التابعين على يؤثر أن الرياضي القائد يستطيع :القرار مطابقة ـ نفوذ

 وإقناعهم القرار اتخاذ في مشاركتهم عملية أن إذ تنفيذها، المطلوب القرارات اختبار في اشتراكهم طريق

 السلوك ألداء سلوكهم على االيجابي التأثير في المساعدة العوامل من تعتبر تنفيذه بضرورة الشخصي

 .المطلوب

  :القائد على التابعين نفوذ أنواع

 هو المضاد النفوذ لهذا مصدر أهم ولعل" المضاد التأثير"  مصطلح النفوذ من النوع هذا على يطلق

 يمكن ذلك ضوء وفي الفريق، أهداف تحديد في التابعين على األولى بالدرجة يعتمد لقائد أن حقيقة

 : التالي النحو على القائد على التابعين نفوذ تصنيف

 طريق عن القائد اختيار يتم الرياضية الهيئات أو المؤسسات أو المنظمات بعض في :االختيار ـ نفوذ

 بانتخابه سواء القائد على نفوذهم ممارسة للتابعين يمكن الحالة هذه مثل وفي التابعين، جانب من النتخاب

 .استبداله أو عنه الثقة حجب بمقدورهم يكون قد كما انتخابه أوعدم

. الفريق أهداف تحقيق في التابعين على القائد يعتمد الحالة هذه في :التابعين على القائد اعتماد ـ نفوذ

 تذمر فان ذلك من العكس وعلى. القائد نجاح على يساعد تحقيقها في التابعين نجاح فان ذلك وعلى

 .عمله في القائد فشل عنه وينتج القائد على ضغطا يشكل قد تكاسلهم أو التابعين

 الفريق أفراد بعض قيام طريق عن المضاد التأثير أو النفوذ من النوع هذا مثل يحدث قد :النفاق ـ نفوذ

 ما كل عن والرضا الثناء أسلوب باستخدام منهم يطلب ما بأداء والتظاهر للقائد والوالء الموافقة بإظهار

 ثم ومن القائد وحب وعطف الرضا كسب  إمكانية وبالتالي النفاق سلوك أنواع من كنوع القائد به يقوم

 .قراراته على التأثير محاولة

 تصبح المتعددة التنظيمية والقواعد اللوائح ذات المنظمات بعض في :واللوائح بالقوانين الخبرة ـ نفوذ

 القائد على المضاد نفوذهم مصادر من مصدرا واللوائح القواعد بهذه الطويلة وخبرتهم التابعين معرفة

 .واللوائح النظم بهذه التامة المعرفة خبرة بعد يكتسب لم الذي الجديد للقائد بالنسبة وخاصة

  :الرياضي القائد سمات

 .الرياضي للقائد التالية الشخصية السمات إلى التوصل تم الدراسات من العديد ضوء في



 نشر يستطيع حتى الرياضي للقائد بمكان األهمية من االنفعاالت في التحكم يعتبر :االنفعالي ـ الثبات

 بصورة لهم وقراراته ونصائحه تعليماته يعطي أن يستطيع وحتى التابعين نفوس في واالستقرار الهدوء

 .العنيف االنفعالي الطابع ذات المواقف في وخاصة هادئة، ونبرات واضحة

 به يحس لما الرياضي القائد وإدراك إحساس( empathy) الوجداني بالتناغم يقصد :الوجداني ـ التناغم

 التابعين ودوافع وميول حاجات تفهم على الرياضي القائد تساعد السمة هذه. انفعاالتهم وتفهم التابعين

 .عندهم ما أحسن إلخراج زهميحفت على القدرة بهدف ولكن عليهم التأثير بهدف ليس

 التي المتغيرة المواقف في وخاصة القرار اتخاذ سرعة على القائد قدرة :القرار اتخاذ على ـ القدرة

 عاطفية بصورة وليس وعقالنية رشيدة بصورة البديل واختيار البدائل بعض بين االختيار سرعة تتطلب

 .المناسب التوقيت في المناسب القرار اتخاذ. وانفعالية

 دون التابعين أراء وتقبل القرار اتخاذ سهولة على الرياضي القائد تساعد بالنفس الثقة :بالنفس الثقةـ 

 .مفرطة حساسية

 وخاصة األوقات جميع في المسؤولية لتحمل مستعدا يكون الفاعل الرياضي القائد : المسؤولية تحملـ 

 التي األسباب مواجهة ومحاولة اآلخرين، انتقاد قبل الذاتي النقد ممارسة إلى ويسعى الفشل حاالت في

 .الحاالت هذه مثل إلى أدت

 .وتقليدي روتيني وليس ومبتكر مبدع الرياضي القائد :اإلبداعـ 

 أكثرمن استخدام إمكانية أو الموقف متطلبات ضوء في المرجوة األهداف تحقيق على القدرة : المرونةـ 

 في فشلها من بالرغم تغييرها وعدم واحدة طريقة على اإلصرار أو والنمطية الهدف لتحقيق وسيلة

 .األهداف تحقيق

 ضوء في التفوق من والمزيد التفوق نحو بالدافعية يتميز طموح الفاعل الرياضي القائد :الطموحـ 

 من يمكن ما أعلى لتحقيق االيجابية الوسائل بشتى التابعين دفع إلى يسعى وبالتالي الموضوعية األسس

 .مستوى

 سلوك في والتأثير التوجيه على قدرته بذلك ويقصد القيادية بسمة يتسم الناجح الرياضي القائد :القياديةـ 

 التوقيت في عليهم العقوبات بعض إيقاع و نقدهم على قدرته والترتيب التنسيق على وقدرته التابعين

 .الخطأ حجم مع تناسب وبصورة المناسب

 الشخصية السمات قائمة اختبار منها مقاييس على باالعتماد الرياضي للقائد الشخصية سمات قياس يمكن

 .عالوي حسن محمد صممه الذي الرياضي للقائد

 

 

 

 



 أو االقتصادية األنشطة من العديد في والفشل النجاح بين الفرق أن على الباحثين من العديد يتفق يكاد

 وتوفيق وفاعلية قدرة مدى إلى منه كبير جانب في يرجع وغيرها الرياضية أو السياسية أو االجتماعية

 : مثل بالقيادة ترتبط التي التساؤالت من العديد حول بينهم فيما اختلفوا الباحثين أن إال القيادة

 الجماعة؟ أفراد من غيره عن القائد يميز الذي ما -

 الناجح؟ غير القائد عن الناجح القائد يميز الذي ما -

 مكتسبة؟ أم موروثة القيادية والمهارات والقدرات السمات هل -

 القادة؟ أنواع بين تفرق التي السلوك أنواع ماهي -

 كقائد؟ فيها ينجح أن للفرد يمكن التي المواقف ماهي -

 وفاعليتها القيادة دراسة حاولت التي النظريات من العديد الباحثون قدم التساؤالت هذه ضوء وفي

 :التالي النحو على القيادة نظريات أهم تصنيف ويمكن لها المحددة والعوامل

  Theories In LeadershipClassicalالنظريات التقليدية:  .1

 New Trends in Leadership القيادة في الحديثة االتجاھات .2

 Classical Theories In Leadership: التقليدية النظريات .1

   Great Man Theory of Leadership :القيادة في العظيم الرجل نظرية .1.1

 الخبرات مع تطابقها أظهرت والتي عشر التاسع القرن في Thomas Carlyle األسكتلندي الكاتب بها جاء

 :يلي فيما ايجازها ويمكن العلمية

 احترام محط تجعلهم التي والخصائص الميزات من مجموعة ولديهم يصنعون، وال يولدون القادة ـ

 .مرؤوسيهم قل من وتقدير

 .المرؤوسين استمالة والمؤثرة القوية شخصيته خالل من القائد يستطيع ـ

 .نادرة فطرية بمواهب القائد تحلي هو الناجحة القيادة يصنع الذي المعيار ـ

 بالنفس، والثقة والمثابرة، والمبادرة، الذكاء،: حيث من المرؤوسين عن القائد صفات تختلف ـ

 .االجتماعي والحس ، والبصيرة واليقظة، والمسؤولية،

 القيادة وأنماط نظريات 3المحاضرة 



 

 :العظيم الرجل نظرية نقد

 ويصعب قليلون فإنهم األفراد هؤالء مثل توفر إن حتى ، آخرين دون أفراد على حكرا القيادة اعتبار

 .اكتشافهم

 .عظماء قادة سيصبحون الذين العاديين األفراد من بأي خالله من التوقع من يمكن الذي المنهج تقديم عدم ـ

 .يدعمه ال والواقع ثباته ال سبيل ال القيادة بوراثية القول ـ

 Traits Theory: السمات نظرية .2.1

الفرد الذي يملك مجموعة من الصفات الشخصية )السمات( مثل: الذكاء والدهاء والحزم أساسها أن 

والقدرة على التعاون والحماس والشجاعة والمبادرة والقدوة الحسنة والمهارة اللغوية والقدرة على 

 فهم على القدرة، واالندفاعية, الحرجة بالمواقف الحازم التصرفو وليةبالمسؤ العالي الشعورو  التكيف

 يعتبر قائدا.  الجيدة بالمعرفة واإللمام االمانةو ،االستقامةو االبداعي والتفكير المعلومات

 سمات القائد: 

 .الجسمية......... والصحة ،والوزن ،الطول السمات الجسمية:

 االنفعاالت.....االنبساطية، والتوازن النفسي، والثبات، والقدرة على التحكم في  السمات االنفعالية:

 الذكاء، والقدرة على االدراك، والتوقع الصحيح لألحداث..........  السمات العقلية:

 نقد النظرية:

 :أهمها من كثيرة وتحفظات النتقادات السمات نظريات تعرضت

 .حصرها يصعب السمات من كبير عدد وجودـ 

 .آلخر وقت من سمة لكل النسبية واألهمية التفاوتـ 

 .سمة كل من المناسب القدر تحديد إمكانية وعدم المحددة الصفات قياس صعوبةـ 



 .القيادة بفعالية تعلقت عديدة متغيرات أغفلت ألنها النظرية شمولية عدمـ 

 في وناجحين معروفين قادة يصبحوا ان السمات هذه يمتلكون من استطاعة لعدم مقبوال تفسيرا تقدم لمـ 

 .اقل بسمات يتمتعون اخرون برز حين

( الموقف) اعتبار وعدم الرياضي للقائد القيادة عملية إنجاح في التابعين دور ألهمية النظرية هذه إغفال ـ 

 ضوء في الرياضي للقائد فاعل بسلوك التنبؤ على القدرة عدم وكذلك القيادية العملية في ومؤثر هام كعامل

 .معينة شخصية سمات توافر

 

 قد يشترك القادة في السمات التالية:

 عالقة ذات ومعرفة الذكاء،و بالنفس، الثقة ،ة، والنزاهةاألمان القيادة، في الرغبة والدينامية، الطموح

 .المواقف سبالتكيف  ح ة، والقدرة علنومرال الذات، مراقبة بالعمل،

 :هي أمور ثالثة إلى التنبيه يجب ولكن

ً  توفر ال الخصائص أو السمات  .للنجاح ضمانا

 . النتيجة من السبب معرفة في واضحة غير الدالئل

ً  التمييز من أكثر القيادة بمظهر تتنبأ السمات إن   . الفعال وغير الفعال القائد بين فعليا

 نجاح على دليالً  ليس توافرها مجرد ولكن. كقائد ينجح ال السمات تلك يفتقد من أن إلى المدخل هذا يشير

 .كقائد الفرد

  :الرياضي للقائد الشخصية السمات قياس

اختبار  باستخدام القيادية الشخصية سماته نوعية على التعرف لمحاولة نفسه اختيار الرياضي للقائد يمكن

 .عالوي حسن محمد صممه الذي الرياضي للقائد الشخصية السمات قائمة

ً  االختيار على باإلجابة الرياضي القائد ويقوم سمة، 15 االختيار يتضمن  السمات انطباق لدرجة طبقا

 .التدريج سباعي مقياس على وذلك االختبار تعليمات ضوء وفي عليه المذكورة

 بالعمل الرياضي القائد يقوم الذين الالعبين او المرؤوسين او التابعين على االختبار هذا تطبيق ويمكن

 تعديل يراعى الحالة هذه وفي .الرياضي للقائد المميزة الشخصية السمات وصف منهم كل بمحاولة معهم

  .التطبيق من النوع هذا مع ليتناسب االختبار تعليمات

 Behavioral Theoriesالنظريات السلوكية:  .3.1

 الكتاب اهتمام تحول القيادة، لفاعلية مقبول واضح تفسير تقديم في السمات نظريات إلخفاق نتيجة

 . القيادي السلوك  دراسة إلى والباحثين

 هل يملك القادة خصائص أو سمات مشتركة؟



ً  تشكل العمل أثناء وتصرفاته وأفعاله القائد أنشطة أن النظريات هذه أصحاب يفترض ً  أو أسلوبا  عاماً  نمطا

 بأن القائل االعتقاد على ينطوي ألنه هام يعتبر التحول هذا.سماته وليست فاعليته تحدد التي وهي لقيادته

 التأثير من القادة تمكن التي السلوك أنماط تحديد إلى الباحثين سعى لذا. وتعديله تعلمه يمكن القيادي السلوك

 .اآلخرين على

 :هما رئيسيين بعدين إلى استناداً  المديرون مارسها التي القيادة أساليب صنفت دراسات أجريت

 المهام وتوزيع تنظيمه وأسس العمل على القائد تركيز ehaviorOriented B-Job: بالعمل االھتمامـ 

 المواعيد في األعمال وإنجاز األعمال وتوصيف األهداف تحقيق على يركز  العاملــين بين  واألعباء

 .المحددة

 العالقات تنمية على وتركيزه بمرءوسيه القائد اهتمام : ehaviorCentered B -Peopleباألفراد االھتمامـ 

 بمشكالتهم واالهتمام  نحوهم، بالمودة والشعور العاملين، بين جيدة عالقات إنشاء ويتضمن. معهم

 .الشخصية وأمورهم

 بعد برز( والعالمية ، المتسارعة والتغيرات الشديدة، المنافسة التأكد، عدم) المعاصرة المعطيات ضوء في

  : وهو القائد سلوك تصنيف في ثالث

 وتطوير ، واالختبار بالتجريب األسلوب هذا يتصف: Oriented-evelopment Dللتطوير الموجه السلوك

 والتطوير التكيف  على القائد  ومقدرة األعمال إلنجاز جديدة طرق نحو السعيو للمشكالت، جديدة حلول

 .التغيير وتشجيع

 ةنقد النظري

ً  ليس ولكن العاملين لدى الوظيفي الرضا زيادة إلى يؤدي بالعاملين االهتمامـ   .دائما

ً  يؤدي ال بالعمل االهتمامـ   للعاملين اإلنساني الجانب حساب على كان إذا خاصة اإلنتاجية زيادة إلى دائما

  .الوظيفي الرضا وقلة العامل ودوران ، التغيب إلى يؤدي الذي

 للحاضر يصلح ال باألمس صلح ما وأن كما المنظمات، جميع على الدراسات هذه نتائج تعميم يمكن الـ  

 للمستقبل أو

ـ ـ -:مايلي النظريات هذه بين ومن القائد سلوك مجال في نظريات عدة هناك ان الى العلمية المراجع تشير

 .القائد لسلوك المتصل الخط مدخلـ  .القيادة في" ليكرت" (نظمـ نظرية )

 .االدارية الشبكة نظريةـ  .البعدين نظريةـ 



 Rensis Likert Theoryالقيادة:  في" ليكرت( "نظم) نظرية . 1.3.1

 :هي أساليب أربعة إلى باألفراد واالهتمام بالعمل االهتمام بعدي إلى استناداً  القيادة أسلوب ليكرت صنف

 ثقته وعدم العالية بالمركزية القائد يتصف Exploitative Autocratic: االستغاللي التسلطي األسلوب .1

 .العمل على العامل لحفز واإلكراه التخويف أسلوب إلى ويلجأ بالمرؤوسين

ُ  يختلف ال:  Benevolent Autocratic الخير /النفعي األتوقراطي األسلوب .2  يسمح ال السابق عن كثيرا

ً  .سلطاته بتفويض  .بمصلحتهم الناس ادرى ألنه ابنائه على يقسو الذي الوالد موقف لنفسه يتخذ ما غالبا

 في الرغبة لديه أنه إال كبيرة ثقة بالمرؤوسين الرئيس يثق :Participative المشارك األسلوب .3

 الرئيس ويأخذ رأيهم إلبداء للمرؤوسين قليلة حرية ويعطي وحده، القرارات اتخاذ على السيطرة

 منها. ويستفيد المرؤوسين بأفكار

 ويشعرهم األمور جميع في كاملة ثقة بالمرؤوسين الرئيس يثق :Democratic الديمقراطي األسلوب  .4

 .منها واالستفادة أفكارهم على للحصول ويسعى العمل شؤون مناقشة في كاملة بحرية

 هو ليكرت برأي وأفضلها(. 1،2) األسلوبين من أعلى إنتاجية حققا( 3،4) األسلوبين أن الدراسات دلت 

 (.4) األسلوب

 نظم "ليكرت" في القيادة

 وصف السلوك نظام القيادة

 يتيمز بالديكتاتورية والتسلط واستقالل التابعين . - تسلطي( : القائد ال1نظام )

مععل واالداء عععن طريععق ضعععف الثقععة بالتععابعين ودفعهععم للع -

 الخوف واالكراه.

التسعععععععلطي ( : القائعععععععد 2نظععععععام )

 النفعي

 ديكتاتوري ايضاً لكنه اقل مركزية من النظام السابق. -

قد يسعمح فعي بععض االحيعان بمشعاركة التعابعين فعي اتخعاذ  -

 ولكن تحت رقابة لصيغة.القرارات 

 يسمح بتفويض سلطاته. ال -

يتخعذ لنفسعه موقعف الوالعد العذي يقسعو علعى ابنائعه  غالباً ما -

 ادرى الناس بمصلحتهم. ألنه

يطلب االستشارة معن التعابعين ولكنعه يحعتفف لنفسعه بسعلطة  - ( : القائد االستشاري3نظام )

 اتخاذ القرار.

 .توافر ثقة ملموسة بين القائد والتابعين -

محاولععععة القائععععد االسععععتفادة مععععن افكععععار واراء ومقترحععععات  -

 التابعين.

 يقوم بتوفير عوامل المشاركة لكاملة مع التابعين. - ( : القائد الديمقراطي 4) نظام

 يتخذ القرار على نحو ديمقراطي. -

 توافر ثقة كبيرة لدى القائد بالتابعين. -

 التابعين.السعي المستمر لتبادل المعلومات واالفكار مع  -

 

 )تابع( القيادة وأنماط نظريات 4المحاضرة 



وقد تبنى بععض البعاحثين فعي علعم العنفس الرياضعي مفعاهيم نظعم ليكعرت فعي القيعادة وقعاموا بعبعض 

ومعن بعين هعذه  الدراسات التي تهدف الى محاولة التحقق من تعوافر هعذه العنظم فعي مجعال القيعادة الرياضعية.

الرياضععيين مععن حيععث انهععم قععادة ( علععى المععدربين Svobodaالدراسععات الدراسععية التععي اجراهععا )سععفوبودا 

 رياضيين واستطاع التوصل الى وجود ثالثة انظمة لسلوك هؤالء القادة والتي يوضحها الجدول التالي :

 نظم "سفوبودا" في القيادة الرياضية

 وصف السلوك نظام القيادة

 يستخدم سلطته البعد مدى. - ( : القائد المسيطر1نظام )

 يتميز سلوكه بالعنف والصالبة. -

 يركز معظم اهتماماته على فرض النظام والطاعة. -

يقعوم بالقععاء اللععوم علعى االخععرين فععي حعاالت عععدم التوفيععق  -

 وعدم احراز النتائج الجيدة.

 يكثر من السخرية من االخرين. -

 يكون بمثابة صديق للتابعين وليس بمسيطر عليهم. - ( : القائد الديمقراطي2نظام )

 يناقش التابعين ويضع ثقته فيهم. -

 يقدم المزيد من االقتراحات ويمنح المزيد من الحرية. -

 يميل الى تقديم النصح واالرشاد والتوجيه بدرجة كبيرة. - ( : القائد الموجه3نظام )

 ينمو نحو مساعدة االخرين ويشجع السلوك المستقل. -

 يكثر من االجتماعات. -

 يتميز بمهاراته االتصالية العالية. -

 احات.يفتح صدره للمناقشات واالقتر -

 

 ومن بين اهم النتائج التي اسفرت عنها دراسة سفوبودا ما يلي :

المدرب الرياضي )القائد الرياضي( الناجح هو الذي يتبنى السلوك الديمقراطي وفي نفس الوقعت يسعلك  -

 بطريقة مرنة ويظهر سلطته عند الضرورة ويقوم بالتوجيه في اللحظات المناسبة وعند الحاجة اليها.

 ( يعتبران من االنماط المناسبة للقيادة الرياضية.3( والقائد الموجه )نظام 1المسيطر )نظامالقائد  -

ولعذا فعان القائعد المسعيطر  نظراً الن الدور التقليدي للرجل في المجتمع هو دور المسيطر بصعفة عامعة، -

ولكععن مععع  الرياضععيةفععرق ل( يتناسععب مععع سععلوك القائععد الرياضععي فععي مجععال القيععادة الرياضععية ل1)نظععام 

ة نظعراً للميعزات االنفعاليعة فعئعد الرياضعي ععن ديكتاتوريعة المتطرمراعاة ان االمر قد يستلزم تخلعي القا

ولععذا ينصععح "سععفوبودا" بأنععه مععن المناسععب القيععام بععدور القائععد  التععي تتسععم بهععا الفتععاة وفععرط حساسععيتها،

 .الموجه وخاصة بالنسبة لبعض المشكالت التي قد تعاني منها الالعبات

 

 

 

 



 Managerial Grid اإلدارية الشبكة. 2.3.1

 اإلنتاج/  بالعمل االهتمام بعدي تفاعل على وتعتمد Jane Mouton & Robert Blake إلى  النظرية  تسند   

 الشبكة على موقعها بحسب  للقيادة رئيسة أساليب خمسة الكاتبان اقترح لذلك واستناداً  بالعامل واالهتمام

 :يلي كما

 1،1 المتسيب الضعيف القائدـ 

 9،1 (نادي رئيس) االجتماعي القائدـ 

  1،9  المتشدد أو باإلنتاج المهتم القائدـ 

  9،9 (الفريق قائد) المثالي القائدـ 

  5،5  الوسط القائدـ 

 

 :هي وسطها وفى الشبكة زوايا في تقع رئيسية أنماط خمسة هناك

  (باألفراد كبير اهتمام/  باإلنتاج كبير اهتمام) المثالي القائد 9.9 نمط -

 (باألفراد قليل اهتمام/  باإلنتاج قليل اهتمام) السلبي القائد 1.1 نمط -

 (باألفراد قليل اهتمام/  باإلنتاج كبير اهتمام) المستبد القائد 9.1 نمط -

 (باألفراد كبير اهتمام/  باإلنتاج قليل اهتمام) اجتماعي نادي 1.9نمط -

 القائد المتشدد

1،9 

 المثالي القائد

9،9 

القائد 

 9،1 االجتماعي

 القائد الوسط

5،5 

القائد 

 1،1 الضعيف



 .(باألفراد متوسط اهتمام /باإلنتاج متوسط اهتمام) العادي القائد 5.5 نمط -

 Theories Situational &Contingency Theories والظرفية الموقفية  . النظريات4.1

 

 متطلبات يالئم سلوك تبني على تتوقف القيادة فعالية أن القيادة في الموقفية النظريات تفترض       

 مع تتناسب التي القيادية األساليب واقتراح الهامة القيادية المواقف تحديد النظريات هذه وتحاول ، الموقف

 :وهما متناقضتين نظر وجهتي النظرية تضمنت ، واإلنتاجية العاملين رضا تحقق والتي المواقف تلك

 إيجاد وتقترح تغييره السهل من وليس ثابت القائد أسلوب أن تفترض:  الموقف مع يتكيف أن القائد علىـ 

 نظر وجهة وهذه فعالية أقل القائد فيها يكون التي المواقف وتجنب فعاالً  القائد فيها يكون التي المواقف

  .فيدلر

 مرن كالهما بالعمل المتعلقة والمواقف المدير قرارات أن تفترض:  الموقف بحسب القائد سلوك تكييفـ 

 ً  وجهة وهي. المختلفين واألفراد المختلفة للمواقف لالستجابة وقابل مرن المدير وأن للتغيير وقابل نسبيا

 .واقعية أكثر نظر

 s Theory’Fidler القيادي للسلوك فيدلر . نظرية1.4.1

 وصف في انتشاراً، القيادة نماذج أكثر من ويعد ،" Fiedler"األمريكي العالم إلي النموذج هذا يرجع

 بين الموائمة من نوع إيجاد في القائد قدرة على تتوقف القيادة فاعلية أن يرى حيث القيادي، السلوك

 يمكن والتي المناسب القيادي النمط أو القائد سلوك في تؤثر التي الموقفية والعوامل القيادية السمات

 :يلي كما تصنيفها

 .الوظيفي المركز قوةـ   .أداؤها المطلوب المهمة هيكلة درجةـ  . الجماعة بأعضاء القائد عالقةـ 

 .والمهام العالقات: هما توجهين بين كعالقة النظرية هذه وفق القيادي والسلوك القيادة تفسر



 .االجتماعية والعالقات بالعاملين يهتم قائد هو العالقات نحو المتجه القائد 

ً  محفز قائد هو المهام نحو المتجه القائد   .المطلوبة المهام ال نجاز أساسا

 :استبيان خالل من القيادة أسلوب يقاس 

 Least Preferred Coworker (LBC)8 من سلم على تقاس صفة أو خاصية 16 من يتكون مقياس وهو 

 درجات

  على فيركز الثاني القيادي النمط أما األداء، ونتائج األعمال انجاز على األول القيادي النمط يركز

 على القائد تركيز يعني المقياس درجة ارتفاع أن كما. األفراد بين الجيدة الداخلية العالقات على المحافظة

 وصف وقد. المهمة أداء في القائد نجاح فيعني درجته انخفاض أما األفراد، بين الجيدة الداخلية العالقات

Fiedler  والعكس المعرفي التعقيد حالة زيادة يعني المقياس درجة ارتفاع أن وبين بالتعقيد نموذجه 

 لمتغير أعلى أهمية وأعطى القيادية، السمات فاعلية في الموقفية العوامل تأثير على ركز كما.  صحيح

 المركز قوة ثم المهمة هيكلة /تركيب األهمية في ويليها المواقف تحديد في والعاملين القائد بين العالقات

 التالي: الشكل  في والموضح. الوظيفي

 

  Goal Leadership Theory-Pathالهدف  إلى المسار . نظرية2.4.1

 يستطيع الذي هو األفضل القائد أن النظرية أساس، (House & Mitchill ,1971) النظرية هذه طور لقد

 سلوك على ومساعدتهم بتحفيزهم وذلك األهداف، إلى الوصول لغرض للمرؤوسين واضحة مسارات رسم

 الالزمة واألساليب والطرق األهداف يوضح القائد أن تعني واضحة مسارات رسم) .المسارات هذه

 (.لتحقيقها

 :هي قيادية أنماط 4 ضمن ويتحركون مرنين يكونوا أن يجب المدراء أن House يعتقد

 غير المفضل  المفضل المعتدل

 األداء



 مع العمل انجاز وكيفية العاملين من متوقع هو ما القائد يحدد Directive Leadership توجيهية قيادةـ 

 .واضحة عمل وجدولة معايير وجود

 .تمييز دون واحتياجاتهم العاملين بجميع القائد يهتم Supportive Leadership مساندة قيادةـ 

 ويوجه التحدي تثير عالية أهداف يضع Achievement-Oriented Leadership لإلنجاز متوجهة قيادةـ 

 (.مرتفعة أداء معايير وضع)  ال نجازها المرؤوسين

 .القرار اتخاذ في ويشركهم المرؤوسين مع القائد يتشاورParticipative Leadership تشاركية قيادةـ 

 :دقيقة بصورة الهدف  – المسار  نظرية مضمون يوضح التالي الجدول

 

  :المتغيرات من نوعين النظرية فتقترح الموقفية المتغيرات حيث من أما

 الفرد يدركها كما والمقدرة الخبرة، السيطرة، مركز)  للمرؤوسين الشخصية بالسمات تتعلق عوامل ـ 

 .(نفسه

 (العمل وجماعة الرسمية، السلطة ونظام العمل، هيكلة) المرؤوسين سيطرة خارج بيئة عواملـ 

 على بدوره ينعكس األفراد وتوجهات دوافع على القيادية السلوكيات تلك تأثير مدى إن الكاتبان ويرى 

 القائد قبل من للتغيير قابل القيادي النمط أن كما العاملين، لدى الرضا ودرجة األهداف تحقيق مستوى

 .للقيادة القصوى الفاعلية لضمان وذلك البيئة ومتغيرات المرؤوسين خصائص لمالءمة وذلك

 



  Hersey & Balanchardبالنشارد و ھيرسي لـ . نظرية3.4.1

/  نضح النظرية وحددت  Panl Hersey & Kenneth Balanchard الكاتبين قبل من النظرية تطوير تم

  :هي( 4) شكل في والموضحة قيادية أساليب أربعة واقترحت موقفي كمتغير استعداد

 العالقات من أكثر بالعمل اهتمام األوامر( إصدار) توجيهي القائد سلوك             منخفضة الجاهزية .1

 .العاملين مع

 العاملين مع والعالقات بالعمل عالي اهتمام (االقناع) القائد سلوك           متوسطة الجاهزية  .2

 .المرؤوسين

 واهتمام العاملين مع بالعالقات عالي اهتمام (المشاركة) القائد سلوك           عالية الجاهزية .3

 بالعمل. منخفض

 مع العالقات و بالعمل منخفض اهتمام (التفويض) القائد سلوك               جداً  عالية الجاهزية  .4

 العاملين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقناع المشاركة

 التفويض

 إصدار األوامر



  New Trends in Leadership القيادة في الحديثة االتجاھات .2

  Charismatic Leadership. . القيادة الكاريزمية 1.2

 وااللهام باإليحاء المرؤوسين في والتأثير العاملين تحفيز على قدرة هي القيادة التي يظهر فيها القائد

 طموح لمستقبل شامخة رؤية صياغة :من الكاريزمي األثر ويأتي .التوقعات يفوق أداء على منهم للحصول

 .فيه موقعه المنظمة في عضو كل يعرف متكامل قيمي نظام بناء، إليه باالنتساب سعداء األفراد يكون

 .دائم بشكل العمل في إخالصهم وبالتالي وودهم العاملين ثقة كسب

 القيادية الرؤية توضيح في مهارات ولديه كبطل، إليه وينظر ومحبوبة قوية شخصية ذو الكاريزمي القائدـ 

 إنجازها في لمساعدته اآلخرين تحفيز ويستطيع للمستقبل قوية رؤية لديه الكاريزمي القائدـ 

 :الباحثون عليها أجمع التي الكاريزمية الصفات

 .بالنفس عالية ثقةـ 

 .مستقبلية رؤيةـ 

 .اآلخرين قبل من مفهومة وجعلها الرؤية تفصيل على قدرةـ 

 .يطرحها التي بالرؤية كبيرة قناعاتـ 

 .وخارق معتاد غير سلوكـ 

 .باستمرار أجله من ويعمل بالتغيير يؤمنـ 

 .أحداث من به يحيط وما البيئية للتغيرات جداً  عالية حساسيةـ 

  Leadership 5Level للقيادة 5 المستوى .2.2

 تحويل إمكانية حول وآخرون  Jim Collins بها قام التي الدراسات أساس على المنظور هذا فكرة تقوم

ً  عظيمة شركات إلى الجيدة الشركات  .حقا

 .المدراء هرم في مستوى أعلى باعتباره للقيادة الخامس المستوى الباحثون يقدم

  

 

 

 

 

 )تابع( القيادة وأنماط نظريات 5المحاضرة 

المستوى الخامس: المستوى 5 للقيادة بناء منظمة 

 عظيمة قادرة على التحمل من خالل تواضع
 شخصي ومهنية عالية للقيادة

 واسع التزام ببناء يقوم فاعل تنفيذي :الرابع المستوى

 .أعلى ألداء العاملين ويحفز ومتفوقة واضحة لرؤية

 بفاعلية مساهم عمل فريق عضو :الثاني المستوى

 إنجاز لمتابعة وفاعلية بكفاءة الناس وينظم الخطط يضع

 .األهداف

 ومنتج مساهم عالية فردية قابلية :األول المستوى

 وسلوكيات وعادات ومهارات معارف ولديه

 .العمل في فردية إيجابية

 الناس وينظم الخطط يضع متمكن مدير :الثالث المستوى

 .األهداف إنجاز لمتابعة وفاعلية بكفاءة



 Virtual Leadership االفتراضية القيادة .3.2

 .بعد عن أعمالهم يؤدون العاملونـ 

 .فعلية وليست مفترضة عمل بيئةـ 

 إشراف أو رقابة بدون منهم مطلوب هو ما يؤدون العاملين أن من التأكد كيفية مشكلة القادة تواجهـ 

 .المعروفة بالطرق

 .واضح بشكل المهام القادة يحددـ 

 .العاملين لدى وتحفيزه االلتزام خلق الرئيسية القادة مهمةـ 

 االفتراضيين القادة صفات

 (المشاكل وليس الحلول على التركيز) المرنة المتفتحة العقليةـ 

 .عالية اتصال قدراتـ 

 .العالقات بناء مجال في تدريبية قدراتـ 

 .معها والتعامل المناسبة التكنولوجيا اختيار على القدرةـ 

 Servant Leadership  (الداعمة)  الخدماتيـــــة القيـــــادة .4.2

تعمل من أجل إنجاز حاجات وأهداف العاملين، وكذلك الوصول إلى أهداف المنظمة وتحقيق  قيادة

 .رسالتها

 :القيادة الخدماتية تنطلق في عملها من مستويين

 .إنجاز أهداف وحاجات المرؤوسين من أجل هدف أكبر هو تحقيق رسالة المنظمة ومبرر وجودهاـ 

ولإلنجاز، وهنا فهم يقيمون اآلخرين حقيقة ويشجعون المشاركة  إعطاء معنى لألفكار وللقوة وللمعلوماتـ 

 .وتقاسم القوة والتكريس التام للجهود وإيقاظ قوى المرؤوسين على توليد األفكار واالبداع وااللتزام

 األنماط القيادية

 المتاحة بالصالحيات التصرف في القائد يستخدمها التي الطريقة اإلدارية القيادة أنماط اعتبار يمكن       

 (نفسه الوضع و المرؤوسين ،دالقائ) وهي القيادي الوضع بمكونات تتأثر الطريقة هذه ، اآلخرين لقيادة له

 المديح يالقي فبعضها القيادات في تباينا نرى وبذلك انجازه، المطلوب والعمل تحقيقه المراد الهدف أي

 نمط من ينتقل نفسه القائد ونالحف بل يخفق واآلخر مهمته تحقيق في ينجح وبعضها للنقد يتعرض واآلخر

 .األسلوب أو الطريقة هنا لغويا بالنمط نقصد و.المنظمة نفس وفي المرؤوسين نفس مع آلخر معين قيادي

 



 :حسب القيادة أنماطيمكن تصنيف 

 أنماط :ثالثا/  .القيادي األسلوب حسب اإلدارية القيادة أنماط :ثانيا /.المصدرأنماط قيادية حسب  أوال:

 .القيادي السلوك حسب اإلدارية القيادة أنماط: رابعا/  .الكامنة العاطفي الذكاء قدرات حسب اإلدارية القيادة

 .السيئة اإلدارية القيادة أنماط :سادسا/  .والتحويلية التبادلية اإلدارية القيادة أنماط :خامسا

 المصدر وحسب األسلوب القيادي.   سنتطرق إلى األنماط القيادية حسب

 .المصدر حسب قيادية أنماط: أوال

 الرسمية: القيادة

 االرتباطات طبيعة حسب المتداخلة وعالقاته الرسمي التنظيم خالل من سلطتها تستمد التي القيادة وهي

 إدارة في مهما دورا اإلشرافي الجانب ويلعب . التنظيمي الهيكل بخطوط المتمثلة اإلدارية والمسؤوليات

 من جماعة تجاه اإلدارية الوظائف بممارسة يقوم الذي الشخص فيها المدير يمثل حيث المنظمة، أنشطة

 .السائدة لألنظمة وفقا وتنفيذها التعليمات تلقي كمرؤوسين، وعليهم،.  عنهم المسئول العاملين األفراد

 الرسمية غير القيادة

 التفاعالت أو العالقات طبيعة تمليها أن يمكن معينة اجتماعية لمواقف نتيجة الرسمية غير القيادة تظهر

 يسهم ومما. القيادة من النوع هذا بروز في دور الرسمي للباعث يكون ال إذ. األفراد بين القائمة االجتماعية

 االجتماعية ومكانتهم قابليتهم، واختالف األفراد، طبيعة في الكبير التباين القيادة من النوع هذا ظهور في

 التفاعالت طبيعة تفرزهم رسميين غير قادة بروز إنساني تجمع أي خالل من يالحف بحيث وأدوارهم،

 يمتلكها التي( السابقة) المتراكمة اإلمكانات أو المؤهالت أو الشخصية السمات مثل األفراد، بين القائمة

 محددة رسميا. غير بصورة الجماعة لقيادة تؤهلهم والتي األفراد

 القيادي األسلوب حسب اإلدارية القيادة أنماط:  ثانيا

 والتي االستبدادية القيادة ممثل في: العمل وأجواء القيادي األسلوب حسب القيادية لألنماط آخر تقسيم هناك

 .الموجهة غير والقيادة الفوضوية والقيادة الديمقراطية والقيادة(  األوتوقراطية)  صفة عليها يطلق

 :ةاألوتوقراطي القيادة

 من يمتلكه ما بسبب أتباعه في التحكم حقه من أن يعتقد ألنه ، أوتوقراطي لفف المستبد القائد على يطلق

 بالصراحة غالبا يتصف (.شخصية أو قوة أو عريقة، خبرة له عاما مديرا يكون كأن مثال) عليهم امتياز

 إلى مباشرة ويتجه يشاء، ما ذلك سبيل في ويفعل يريد ما بالضبط يعرف فهو والموضوعية وااليجابية



 االعتداد: )التالية بالصفات األوتوقراطي القائد ويتصف. عليه يعلى ال الذي القانون هي وكلمته هدفه

 ال حيث ، والقسوة وبإنجازاته بنفسه والتفاخر بأخطائه االعتراف وعدم والكبرياء المطلقة والثقة بالنفس

 ثمن، بأي والجاه القوة عن الدائم البحث به، للمحيطين بالنسبة حتى اإلنسانية والعواطف بالشعور يبالي

 التقدير على يحصل لكنه فشل ما متى معاونيه على اللوم ويلقي لذاته العمل وأسرار بأسراره يحتفف

 .(عادلين قادة و جائرين قادة) المستبدين القادة من نوعان . هناكالنجاح حالة في لشخصه

 وسطوته سلطته على الحفاظ الشاغل شغله ويجعل االستبداد، في يغلو الذي المستبد القائد هو الجائر: القائد

 .جماعته بمصالح ضحى ولو حتى

 تعتمد أسرته أن من بالرغم األسرة بروح الجماعة يدير للخير، محبا يكون ما غالبا العادل: المستبد القائد

 للخطر الجماعة يعرض للقائد هذا على المطلق االعتماد أن إال .شؤونها كافة تدبير في مطلقا اعتمادا عليه

 .عنها قائدهم غاب متى

 عند أو األزمات في وبخاصة القصير، المدى في تفيد قد االستبدادية القيادة أن القول يمكن عامة وبصفة

 للمنظمة، وخراب تدمير مصدر إلى االستبدادية القيادة تتحول البعيد، المدى على ولكن. الجماعة نشأة

 ويصيبهم كفاءتهم وتقل معنوياتهم تضعف وبالتالي أعداء، إلى ويتحولون يتذمرون المرؤوسين تجعل ألنها

 .اإلحباط

 الديمقراطية القيادة

 من كثير وتفويض القرارات اتخاذ في وإشراكهم أراءهم واخذ مرؤوسيه باستشارة القائد يقوم وفيها

 ويرفع قيادتها يتم التي المجموعة أفراد أهمية يؤكد القيادة في األسلوب هذا فان عامة وبصفة إليهم سلطاته

 فضال بينهم، والتعاون الواحد الفريق روح لبث الفرصة ويتيح وكفاءة بجد للعمل حماسهم ويثير معنوياتهم

 . اإلدارية قدراتهم وتطوير المرؤوسين لتدريب عملية وسيلة األسلوب هذا كون عن

  :هما الديمقراطية القيادة من نوعان ويوجد

 لقول مصداقا وذلك ، باتفاقهم قراراتهم وتصدر القادة من عدد فيها يشترك التي وهي : الجماعية القيادة

" ينفقون رزقناهم ومما بينهم شورى وأمرهم الصالة وأقاموا لربهم استجابوا والذين":  وتعالى سبحانه هللا

 .38 الشورى سورة

 معاونيه ذلك في يستشير أن بعد إال قرارا القائد يتخذ ال حيث : بالمستشارين االستعانة مع الفردية القيادة

 أن بعد منفردا قرارا النهاية في يتخذ ثم والحلول اآلراء بكافة ويلم النظر وجهات مختلف على ليتعرف

 . المعلومات من واسعة خلفية:  القيادة من النوع هذا وفي عنده وتكونت استنار قد يكون



على هللا" سورة آل  فتوكل عزمت فإذا األمر في وشاورهم لهم واستغفر عنهم فاعف": تعالى هللا يقول

 .159عمران 

 الفوضوية القيادة

 ما ليفعلوا العنان لمعاونيه ويترك التصرف، بحرية لألعضاء يسمح القائد بان القيادي األسلوب هذا يتميز

 والقائد ،لهم يحلو ما كل ويعملون إليها، الوصول طرق ويختارون األهداف يحددون الذين فهم. يشاءون

 هذه سمات من فان لهذا وحداتها، بين والتنسيق الجماعة شؤون في أثره له اشتراكا يشترك ال الفوضوي

 النشاط أوجه في المهمة الجوانب بعض وإهمال الوقت من الكثير وإضاعة الجهود ازدواجية: ) القيادة

 النمط هذا نجد أن النادر ومن(.  االستقرار وعدم والتردد التعليمات عمومية السلطات، تفويض في التوسع

 .العملية الحياة في

 الموجهة غير لقيادةا

 واألكاديمية والعلمية العقلية المستويات ذوي من أفراد مع القائد يتعامل عندما ينجح القيادة من النوع هذا

 هذا في وغيرها الطبية العلوم ومراكز والدراسات المتخصصة العلمي البحث مؤسسات في كما العالية

 ال فهو المستشار، حكم في ويصبح القرارات اتخاذ سلطة عن لمرؤوسيه المدير يتنازل القيادة  من النوع

 قسمنا إذا فانه وعليه غير مباشرة بطريقة عليهم يؤثر أن يحاول وال مباشرة بطريقة مرؤوسيه على يسيطر

 جماعي : كذلك نوعين على سلوكه وقسمنا وتبعي، قيادي نوعين على الشخص يمتلكها التي الخواص

 يمكن فانه ،(والمعنوية المادية الخاصة مصالحه تحقيق إلى يسعى) وذاتي (،مصلحة لتحقيق يسعى)

 :اآلتي الجدول وفق كيفت التي األربعة القيادية لألنماط التوصل

 السلوك

 الخصائص

 سلوك ذاتي جماعي سلوك

 قيادة مستبدة عادلة قيادة ديموقراطية خصائص قيادية

 قيادة مستبدة جائرة قيادة فوضوية خصائص تبعية

 نوع خلقي األفضل، فهو الديمقراطي سلوباأل يعتبر ،المدروسة القيادة أنماط بين من بأنه يتضح تقدم مما

 الحاالت بعض فيجدواه  من بالرغم المسيطرالنمط  إن حين في األداء، يعزز الذي( الصدى) التجاوبمن 

، أما األسلوب الفوضوي بالرغم من ندرته في الحياة العملية إال أنه بحذر يطبق أن يجب انه إال المعينة،

 .يجب االبتعاد عنه لما له من أثار سلبية على العملية القيادية عامة

 

 



 الرياضية القيادة فاعلية

ً  هناك  .effective Leadership الفاعلة والقيادة Successful Leadership الناجحة القادة بين فروقا

ً  سلوكا يسلكون التابعين جعل على القدرة : الناجحة القيادة  التابعون يقوم فقد القائد اليه يهدف لما طبقا

 اغفال مع يتم قد ذلك ولكن القائد لدى الرضا ذلك يبعث وقد القائد يحددها كما اليهم الموكلة المهمة بأداء

 .التابعين حاجات

 اشباع يتحقق الوقت نفس وفي القائد يحددها كما اليهم الموكلة المهمة بأداء التابعون يقوم : الفاعلة القيادة

ً  ورضاهم، التابعين حاجات  وفي المطلوب للعمل التابعين نجازبإ يرتبط( فاعليتها) القيادة نجاح ان علما

 .المطلوب العمل نجازإل كنتيجة اشباعها تم قد حاجاتهم بان ادراكهم الوقت نفس

  :الفاعلة القيادة ومحاور معايير

 للفرق بالنسبة الرياضية القيادة فاعلية هل المثال سبيل فعلى .فاعلية معايير حول االختالفات بعض هناك

 الرياضية القيادة فاعلية ان ام االولى؟ المراكز واحتالل المنافسات في الفوز حاالت في تتحقق الرياضية

 احتالل او الهزيمة او الفوز عن النظر بغض يبذله الذي والجهد ادائه عن الفريق رضا حالة في تتحقق

 النجاح حالة في فاعلة تكون الرياضية للفرق بالنسبة الرياضية القيادة ان ام المتأخرة؟ او المتقدمة المراكز

 بغض االفضل  نحو سلوكه تغيير في والنجاح الخبرات من المزيد واكسابه الفريق مستوى تطوير في

 المرجوة؟ اهدافه تحقيق على قدرته عدم عن النظر

ً ا هناك ان نجد وهكذا ً  ختالفا  هذا ان اذ الفاعلة، القيادة تقييم اساه على يمكن الذي المعيار تحديد في واضحا

 .التقويم بعملية يقوم من نظر وجهة من الحيوية االهمية ذات الجوانب على يتوقف المعيار

 الفاعلة الرياضية القيادة نموذج

 الفاعلة الرياضية القيادة على للتطبيق Chelladurai )شيالدوراي) اقترحه الذي النموذج اقتباس يمكن

 : التالي النحو على
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 الفاعلة الرياضية للقيادة االبعاد متعدد نموذج

                                     

                       

                    

 : هي هامة محددات ثالثة هناك ان يالحف( شيالدوراي نموذج) السابق النموذج في

 الرياضي للموقف المميزة الطبيعة مثل المتغيرات من العديد ذلك ويتضمن: الرياضي الموقف خصائصـ 

 .به المرتبطة البيئية والمتغيرات

 او مهارات او قدرات او سمات من الرياضي القائد به يتسم ما ويتضمن :الرياضي القائد خصائصـ 

 .معينة قيادية اساليب

 من الرياضية الجماعة بها تتميز قد التي الخصائص من العديد وتتضمن :الرياضية الجماعة خصائصـ 

 .المتغيرات من ذلك وغير وتفاعل وتماسك ودوافع وموارد وقدرات امكانات

 السلوك من انواع ثالثة الى تقسيمه يمكن والذي الرياضي القائد سلوك على تؤثر الثالثة المحددات وهذه

 : هي

 النظم اطار في به القيام الرياضي القائد على ينبغي الذي السلوك به ويقصد :للموقف المحدد السلوكـ 

 الموقف بخصائص للموقف المحدد السلوك ويتأثر .السلوك هذا حدود ترسم والتي اطارها في يعمل التي

 .متغيرات من بها يرتبط وما الرياضية الجماعة بخصائص وكذلك ومتغيراته



 القائد به يقوم لكي الرياضية الجماعة تفضله الذي السلوك وهو: الرياضية الجماعة من المفضل السلوكـ 

 وكذلك ومميزات خصائص من به تتسم وما الرياضية الجماعة لرغبة انعكاس عن عبارة وهو الرياضي

 .خصائص من به يتصف وما الرياضي للموقف الرياضية الجماعة لتصور انعكاس

 بخصائص يتأثر والذي فعالً  به يقوم والذي القائد لدى المفضل السلوك نمط به ويقصد :الفعلي السلوكـ 

 المحدد السلوك من بكل وكذلك وغيرها، ومهارات وقدرات سمات من يمتلكه وما الرياضي القائد شخصية

 .الرياضية الجماعة من المفضل والسلوك للموقف

 للقائد الفعلي للسلوك وكنتيجة ذكرها السابق الثالثة السلوك وانواع الثالثة المحددات من كل ضوء وفي

  هما اساسيين عاملين ضوء في الفاعلية او النتائج او الحصائل تتحدد الرياضي

 .المرجوة االهداف تحقيق عدم او تحقيق :الفشل او النجاحـ 

 .الرياضية للجماعة تحقق الذي االشباع مدى :الرضا عدم او الرضاـ 

  :الفاعلة الرياضية والقيادة التخطيط

 مخطط، االصل في هو فالقائد .االساسية وظائفها احد انه كما للقيادة االساسية االنشطة من يعتبر التخطيط

 :التالي السؤال على االجابة يحاول ان االعمال من عمل اي اداء في القائد يبدأ ان قبل المنطق ومن

 .اليها التوصل ينبغي التي النتائج ماهي او تحقيقها المطلوب االهداف ماهي

  :الهدف مفهوم

 هو او محددة، زمنية فترة في انجازه او تحقيقه ينبغي انه الرياضي القائد يرى الذي الشيء بالهدف يقصد

 .محددة زمنية مساحة غضون في ما عمل في االتقان او التقدم من معين مستوى تحقيق محاولة

 كبربأ انجازه لمحاولة انتباههم تركيز يوجه انه كما .تحقيقه محاولة عند االفراد لسلوك منشط هو الهدف ان

 والمثابرة الجهد من المزيد بذل على تساعدهم بصورة جهودهم ويعني المحدد الزمن وفي الفاعلية من قدر

 والثقة بالرضا والشعور االحساس في يسهم الهدف تحقيق ان كما .الهدف تحقيق حتى واالستمرارية

 .االيجابية السارة واالتجاهات والفاعلية بالنفس

 

 



  :الهدف لوضع االساسية المبادئ

 : يأتي بما الهدف لوضع االساسية المبادئ تلخيص يمكن

 .بدقة محددة. 1

 .تحقيقها الممكن من. 2

 .التابعين من مقبولة. 3

 .مرنة. 4

 .وتقييمها قياسها الممكن من. 5

 .تحقيقها نتائج معرفة. 6

 .وموثقة مكتوبة. 7

  :الرياضية القيادة لفاعلية تطبيقية توجيهات

 .المواقف جميع في يصلح واحد طريق يوجد ال. 1

 .التابعين بحاجات للوفاء طريقته يعدل الفاعل الرياضي القائد. 2

 .بالعالقات والمعني بالمهمة المعني القيادي السلوك بين ما لتوازن. ا3

 .االحترام الكتساب نفوذه الستعراض يحتاج ال الفاعل الرياضي القائد. 4

 .للتابعين المتزن الشامل بالنمو يهتم الفاعل الرياضي القائد. 5

 الرياضي المجال في القيادة وظائف

 بغرض للموارد والفعال األمثل االستخدام نحو الموجهة األنشطة من بمجموعة تقوم المعاصرة القيادة

 المادية الموارد إلى( فنيين مديرين، عمال،) البشرية الموارد من انطالقا الموضوعة األهداف تحقيق

 من بالعديد يقوم فالقائد وبالتالي االعالمية، الموارد إلى ضافةباإل( المالية الموارد المكاتب، المباني،)

 :يلي كما الهيئة وخارج داخل الوظائف

 



 التخطيط

 استراتيجية داخل تكون األمد بعيدة و المتوسطة القريبة، األبعاد وفق وترتيبها األهداف وضع يتضمن

 به الخاص الجزء بتحقيق فرع أو قسم أو لجنة كل تقوم العامة الخطة وضع فبعد المعالم واضحة وسياسة

 .تحقيقها على ومساعدتهم للعاملين األهداف توضيح في القائد دور ويبدأ

 التنظيم

 بين التنظيمية العاقات ووضع  فروع أو أقسام في وتجميعها واالختصاصات المسؤوليات تحديد تتضمن

 االختصاصات توزيع و للهيئة التنظيمي الهيكل وضع في مهم دور عليه فالقائد ولذلك األقسام هذه

 .المناسب المكان في المناسب االنسان ووضع والمسؤوليات

 التنسيق

 يساهم واللجان والفروع األقسام و األفراد بين التنسيق في ونجاحه قائد ألي االدارية الوظائف أكبر من يعد

 الربط هو التنسيق فإن واالختصاصات، المسؤوليات توزيع هو التنظيم كان فإذا القيادية، العملية نجاح في

 االتصالية العملية تسهيل و الصالحيات في التداخل حدوث وعدم األهداف لتحقيق االختصاصات هذه بين

 مختلف بين التنسيق في الفعال القائد دور يبرز وهنا الهيئة توسعت و زادت كلما تكبر التنسيق ومهمة بينهم

 .المسطرة االهداف لتحقيق الهيئة فروع

 االتصاالت

 و الفروع بين المعلومات واستقبال   نقل طريقها عن يتم التي واألساليب الوسائل مجموعة هو االتصال

 والتكلفة والجهد الوقت يوفر االتصاالت ترشيد و المجموعة وعناصر القائد وبين المجموعة أفراد بين

 وصول يكفل بما االتصال وأساليب خطوط تنمية القائد فعلى االنجاز، تحقيق وسهولة سرعة تزيد وبالتالي

 .وقت اقل في و تكلفة باقل المعلومات

 الرقابة

 واألخطاء الضعف نقاط اكتشاف وأيضا الموضوعة للخطط وفق يسير شيء كل أن من التحقق تتضمن

 وأخطر أهم من تعد والرقابة وتقويتها تأكيدها على والعمل القوة نقاط واكتشاف تصحيحها على والعمل

 .المجموعة عناصر أداء وتقويم بتقييم للقائد تسمح ألنها نظرا القائد وظائف

 



 تحقيقها وكيفية أھدافهم تحديد على المرؤوسين مساعدة

 مكانياتباإل وتزويدهم لألهداف للوصول الطرق أليسر المرؤوسين وارشاد توجيه القائد واجبات أهم من

 المرجوة لألهداف للوصول الالزمة والخبرات والمعلومات

 للمجموعة االنتماء تنمية

 االندماج وزيادة تسهيل خالل من المجموعة في فعال وعضو جزء بأنه الفرد شعور تنمية القائد على يقع

 بطريقة األهداف تحقيق على تعمل ملتحمة مجموعة لتشكيل المنعزلة العناصر وجذب الجماعة في

 .جماعية

 وآرائها الجماعة بمشاكل االھتمام

 في نظرهم ووجهات  أراءهم على والتعرف المجموعة عناصر مشاكل بحل القائد اهتمام الضروري من

 والقيم المبادئ ترسيخ شأنه من ذلك كل رغباتهم اشباع و المجموعة تعترض التي واألزمات القضايا كل

 .األهداف تحقيق على ومساعدتها المجموعة داخل الحسنة

 للعاملين المعنوية الروح رفع

 العمل روح وتنمية للعمل دفعهم طريق عن المجموعة لعناصر المعنوية الروح رفع في كبير دور للقائد

 يسهم كذلك العقوبات، توقيع وفي المكافآت منح في والعدل بينهم والفوارق الخالفات واذابة الجماعي

 .األهداف تحقيق في بفعالية

  الحسنة االنسانية بالعالقات االھتمام

 و الصداقة روح اظهار طريق عن وذلك الهيئة داخل المرؤوسين بين التعاون تنمية في كبير دور للقائد

 مناخ خلق القائد وعلى المشاكل مواجهة عند القائد طرف من المرؤوس مساندة وايضا العمل في األخوة

 على يساعد مما  المثمر التعاون و االيجابي التفاعل لتشجيع المرؤوسين بين االنسانية العالقات من مناسب

 .االهداف تحقيق

 


