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I-   : مقدمة 

اإلنسان كائن اجتماعي ابلفطرة حيب العيش يف مجاعات مع أقرانه من البشر، وذلك لكونه ال يستطيع أن يلىب مجيع رغباته    
واحتياجاته بنفسه ، فهو مثال يف حاجة إىل الشعور ابألمن والطمأنينة وإثبات ذاته وهــذا ال يكون إال يف وسط مجاعة يتفاعل 

اته واحتياجاته . فاجلماعة متثل االطار الذي يتفاعل بداخله اإلنسان ، وهي  تساعده على  أعضاؤها لكى حيقق كل منهم رغب
وأهدافهم.                     واحتياجاهتم  رغباهتم  حتقيق  على  وأعضاؤها  اجلماعة  يساعد  أسلوب  أيضا  تعترب   اجتماعية كما  قدرات      تنمية 

وفق االنتظ السنني عاش االنسان  التعاون   البشر إذ كان،ام على شكل جمموعات  ومنذ عشرات آالف  إىل  األوائل حيتاجون 
والصيد بشكل مجاعي للبقاء على قيد احلياة يف بيئة شديدة القسوة وحافلة ابملفرتسني، ومن مثة بدأت جمتمعات الصيد ومجع  

من اتريخ البشرية على هذا الكوكب على الرغم من بدائيتها، قبل أن تتالشى متاًما مع احلياة   الثمار، اليت سادت اجلانب األكرب 
احلديثة، وإن كانت بعض القبائل األفريقية ال تزال تعيش على هذا النمط إىل اليوم. وتتسم اجملموعات البشرية األوىل ببساطة  

التفاواتت اجملتمعية كما نشه  تعرف  إذ مل تكن  تتجاوز  جمتمعاهتا،  مما  أكثر  املادية  املوارد  بتجميع  أفرادها  يهتم  اليوم، وال  دها 
احتياجاهتم األساسية، واقتصرت الفوارق على السن واجلنس، حيث كان الرجال يتكفلون ابلصيد فيما كانت النساء يقمن جبمع  

ث األرض، لتظهر اجملتمعات الرعوية الزراعية   النبااتت وإعداد األكل وتربية األطفال، مث انتقل االنشان إىل تدجني احليواانت وحر 
وهكذا استطاعت هذه اجلماعات البشرية االستقرار يف مناطق طبيعية حمددة  حيث كانت تستطيع إنتاج مواردها بنفسها  لسد 

يف حتسن   حاجياهتا الغذائية، ومل تكن مضطرة للهجرة والتنقل إىل مناطق أخرى فظهرت التجمعات السكانية واملدن فساهم ذلك
ظروف احلياة ويف تطور خمتلف العلوم وازدهارها . وظهر التنافس بني تلك املدن على القيادة والسيطرة ، فأصبح عيش االنسان  

 يف مجاعة ضعيفة يعترب هتديدا حلياته أو ملصاحله ، انهيك عن عزلته وعيشه بدون انتماء اجتماعي . 

II-  :  ( أن هناك 1998يف ضبط تعريف اجلماعة ،  لذلك يرى " حممد عالوى " )اختلف علماء االجتماع    تعريف اجلماعة
" على شخصني    Groupاختالفا كبريا بني الباحثني على حتديد معىن وماهية اجلماعة . فهناك من يطلق مصطلح "اجلماعة  
االنتماء إىل هيئـة أو منظمة  أو أكثر على أساس القرب املكاين بني األفراد ، بينما يرى البعض اآلخر تعريف اجلماعة يقتضى  

رمسية معرتف هبا كالفرد يف األسرة ، أو املوظف يف هيئة أو مؤسسة . وقد يطلق البعض مصطلح اجلماعـة على أفراد ال يشرتط  
أن يكونوا متقاربني يف املكان ، وال يشرتط أن يعرف بعضهم بعضا ، أو على جمموعة من األفراد جملرد تواجدهم ىف مكان واحد  

 .   سبب عارض كاجتماع املارة ىف الطريق ملشاهدة حادث معني أو الجتماع جمموعة من األفراد حلضور ندوة أو حماضرة مثالب

 المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي                                السداسي  : الــــــــــــــــــثالث  

   2021 /2020المقياس : القيادة الرياضية                                                     السنة الجامعية : 

 الجماعة والفريق الرياضيمدخل الى مفهوم ولى: المحاضرة األ
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ويرى مصطفى ابهى وآخرون نقال " دون مارنتدال " أن مفهوم " مجاعة " يشري إىل أي عـدد من األشخاص كبريا أو صغريا  
تتكون بينهم عالقات تتكشف من خالل التفكري املشرتك" ، فاألســرة مجاعة ، والفريق الرايضي مجاعة ، والنقابة الرايضية  

( تعريفا آخر للجماعة أبهنا عبارة عن نسق اجتماعي يتكون  2001ابهى )مجاعة وتضيف إخالص عبد احلفيظ ، مصطفى 
من جمموعة من األفـراد بينهم تفاعل اجتماعي متبادل وعالقة صرحية ، ويتحدد فيها لألفراد أدوارهم االجتماعية ومكانتهم  

 وك أفرادها .  االجتماعية ، وهلذه اجلماعة جمموعة من املعايري والقيم اخلاصـة هبا واليت حتـدد سـل
( اجلماعة على أهنا وحدة اجتماعية تتكون من فردين أو أكثر بينهم تفاعل متبادل وعالقة  2000كما عرف حامد زهران )

صرحية ولكل فرد دوره االجتماعي ومكانته فيها وتتميز بوجود جمموعة من املعايري والقيم اخلاصة هبا واليت حتدد سلوك األفراد 
 ورة تشبع بعض حاجات كل منهم.  لتحقيق هدف مشرتك بص

اجلماعة أبهنا "تشري إىل كائنني أو أكثر ىف تفاعل لتحقيق هدف مشرتك وبصورة يكون فيها  GIBBويعرف " جيب " 
 األفراد مشبعا لبعض حاجات كل منهم". 

III  - : إن اجلماعات تتميز ابخلصائص اآلتية:  خصائص اجلماعة 

 عن اثنني. ضرورة وجود عدد من األعضاء ال يقل  .1

ضرورة وجود تفاعل، واتصال مستمر بني أعضاء اجلماعة، وأيًضا اعتماد أتثري متبادل فيما بينهم، وهذا يعين أن جمرد  .2
جتمع عدد من األفراد يف مكان واحد ال يشكل ابلضرورة مجاعة فيما بينهم، بل البد من وجود تفاعل، ولذلك فأفراد 

بناء والبنات تنشأ فيما بينهم عالقات متصلة، وأتثري متبادل، فاالرتباط املادي  األسرة يكونون مجاعة فاألب واألم واأل
 واملعنوي متوافر فيما بينهم. 

هلا تركيب أو بناء مستقر، ويقصد بذلك استمرارية العالقات والتفاعل اإلجتماعي بني أعضاء اجلماعة لفرتة طويلة   .3
تجمعات الطارئة، مثال ذلك التجمع ملشاهدة حادث معني يف  نسبيًا، ومفهوم اجلماعة يف هذه احلالة خيتلف عن ال

 الشارع، أو التجمع يف سيارة نقل عام أثناء ركوب السيارة. 

 بينهم أهدف مشرتكة.  .4

وجود جمموعة من القيم واملبادئ والقواعد للسلوك يلتف حوهلا األعضاء وتعترب مرشدا وضابطا لسلوك أعضاء اجلماعة   .5
 ثواب والعقاب .  ، يفرض االلتزام وحيدد ال 

وأخريًا فإن أعضاء اجلماعة، جيب أن ينظروا إىل بعضهم البعض على أهنم يشكلون مجاعة واحدة، فاجلماعات تتألف   .6
من أفراد يعتربون أنفسهم أعضاء يف نفس اجلماعة، ولديهم القدرة على التمييز بينهم وبني من هم ليسوا أعضاء  

 جبماعتهم.

IV-  أشار كاترايت  اجلماعة ابلنسبة للفرد : أمهية وجودCartwright  و ليبتتLippitt   إىل أن اجلماعات
االجتماعية كيان سيكولوجي ميكن أن حيدث عدة تغريات يف سلوك الفرد املنخرط يف اجلماعة ، أكرب من حدوث هذه  
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والتأثري على السلوك االجتماعي للفرد، وتربز   وهي بذلك تستطيع ممارسة قدرا كبريا من النفوذالتغريات يف سلوك الفرد املنعزل، 
 أمهيتها كذلك يف:  

تعبئة القوى والكفاءات يف البيئة االجتماعية واليت تنتج أالاثر السلوكية األكثر أمهية ابلنسبة لألفراد ، مبعىن آخر   •
لوكه االجتماعي واألنشطة  تصبح اجلماعة تعين الكثري من املعاين االجتماعية والسياسية والقيمية يف حياة الفرد  وس

 املختلفة من التفاعل . 
الفهم الصحيح لديناميكيات اجلماعة اليت يسمح هلا أن تكون نتائج جذب تعزز التحاور والتفاعل داخل اجلماعة   •

 أعضائها. وبني 
 وتلقي الدعم واملساندة .األمن واحلماية  تشبح حاجات الفرد من •
 والتقدير االجتماعي . تشبع حاجة الفرد يف حتقيق الذات  •
 تتيح للفرد تطوير نفسه من خالل اكتساب الكثري من املعارف واملهارات. •
 . ، وحتقيق طموحاته وممارسة وإبراز مهاراته  هتسمح للفرد ابلتعبري عن إمكانيات  •
 حتديد وتنظيم األدوار واملسؤوليات واملكانة االجتماعية .  •
 وصف للفرد .  تضيف اسم و  •
ر املكافئة لألفراد بتماثل الواحد مع اآلخر كنتيجة لتماثلهم يف النموذج السلوكي الذي يعكس األان  متثل اجلماعة مصد •

 األعلى هلما . 
V -  : تنوعت أراء العلماء حول تلك املعايري أو احلقائق السيكولوجية اليت جيب أخذها كمعيار حتديد أنواع  أنواع اجلماعة

اجلماعات ، تبعا لتعاريف اجلماعة وطبيعة تكوينها وأهدافها. فهناك من يرى أن اجلماعة نوعان أويل واثنوي ، واجلماعة األولية  
فيها التفاعل شديدا وهي بذلك تؤثر يف سلوك ومعتقدات الفرد ويف تكوينه  هي اليت يتقابل فيها األفراد وجها لوجه ويكون 

النفسي ، ومن أهم مناذجها جند األسرة واألصدقاء ، واجلماعة الثانوية هي ابقي اجلماعات غري األولية واليت يقل فيها اختالط 
 العالقات وسيادة الضوابط الرمسية بني أعضائها. األفراد وتتميز بكرب عدد األفراد والبعد املكاين وقلة الدوام وجبانب سطحية 

كما يوجد من يصنف اجلماعات اىل مجاعة رمسية وغري رمسية ، فاجلماعة الرمسية هي اليت يتم أتسيسها وتصميمها بشكل  
اعة  معتمد من قبل املنظمة ، لتوجيه أعضائها حنو هدف تنظيمي هام وتكون فيها العضوية اجبارية ، وتنقسم بدورها اىل مج
األوامر ومجاعة املهام .واجلماعة الغري رمسية هي مجاعة تنشأ وتنمو بشكل طبيعي وعفوي ، غالبا ما تكون فيها العضوية  

 اختيارية ، وتنقسم اىل مجاعة املصاحل ومجاعة الصداقة . 

قائمة بني األفراد متتاز كما جند هناك تصنيف آخر للجماعة يقسم اجلماعة اىل مجاعة دائمة وهي اليت تستمر فيها العالقة  
ابالستمرار والتكرار وشدة االرتباط ، مثل مجاعة النادي ومجاعة الطائفة ، ومجاعة غري دائمة ليس بني أفرادها روابط سيكولوجية  

 سوى االلتفات حول مثري ما ، وتتميز بوحدة الدافع وتشابه االستجاابت وضعف الشعور ابملسؤولية الفردية . 
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ية اجلماعة فنجد أنواع اجلماعات التالية : اجلماعة احلقيقية ، واجلماعة املتوقعة ، واجلماعة اآللية ، اجلماعة أما من حيث مرجع
 السلبية . 

 

IV  –    ديناميكية اجلماعةla Dynamique de groupe:    أطلق هذه املصطلح من خالل املزج بني العلوم الفيزايئية
يقصد به يف جمال امليكانيكا خمتلف العالقات اليت تكون بني القوى   ،   Dynamique  مفهوم الديناميك وعلم االجتماع ،ف

خمتلف القوى اإلجيابية والسلبية اليت تتحكم    يالسيكو اجتماع واحلركات الناجتة عن هذه األخرية ، وتعين الديناميكية يف اجملال  
يف اجلماعة وتساعدها على التوازن و التطور واالندماج أو االنكماش والتشتت والتناحر. كما أهنا عبارة عن التفاعالت البنيوية  

ي فإنه يؤثر الحمالة  الوظيفية اليت تتحكم يف نسق اجلماعة، إذ كل تغيري ميس عنصرا فرداي داخل شبكة اجلماعة ونسقها البنيو 
على ابقي العناصر األخرى إما سلبا وإما إجيااب. وابلتايل، فالديناميكية هي التفاعل النفسي واالجتماعي الذي يدور ابستمرار 

وبتعبري آخر، فالديناميكية عبارة عن مثريات واستجاابت ابملفهوم السلوكي  .داخل اجلماعة بني أعضائها بشكل بنيوي ووظيفي 
داخل اجلماعة، فعندما يصدر عن فرد ما سلوك معني داخل اجلماعة الواحدة يكون هلذا السلوك استجاابت فورية من    للتفاعل

ابقي أفراد اجلماعة. ويعين هذا أن ديناميكية اجلماعات عبارة عن قوى تفاعلية كيماوية تساهم يف حتريك اجلماعة وتغيري اجتاهات  
ؤاهم ونوازعهم الذاتية إجيابيا أو شحنها مبكوانت سلبية هتدد متاسك اجلماعة وانسجامها أفرادها وميوالهتم الشخصية وتطوير ر 

أبن الديناميكية هي:"   Hollenbeck ويرى هولنبك .واتساقها الوظيفي كما هو شأن تفاعل عناصر الدارة الكهرابئية فيزايئيا
ا أتثري يف سلوك اجلماعة ، فقد تعمل الدينامية على تطور  القوى اليت تؤثر يف العالقات والتفاعل داخل اجلماعة، واليت يكون هل 

اجلماعة وتقدمها وتنظيم العالقات داخلها مما حيقق النمو يف اجلماعة أو قد تعمل على مجودها وأتخرها وقيام الصراع والتوتر يف  
ية على جممل التفاعالت البنيوية الوظيفية  ومن هنا، تنصب الديناميك".العالقات بني أفرادها مما يؤدي إىل تدهور اجلماعة واحنالهلا

إىل  أو  والتقدم  النمو  إىل  هبا  تؤدي  أو  وتوازهنا  متاسكها  على  واحلفاظ  سلوكها  تغيري  إىل  تؤدي  واليت  للجماعة  حتدث  اليت 
عة تتعدد االضمحالل والتخلف عرب عمليات تفاعلية مستهجنة كالصراع واالنشقاق والتناحر واالختالف اهلدام. " فأعضاء اجلما

أمناط سلوكهم، وتتفاوت ميوهلم وعاداهتم واجتاهاهتم وقيمهم، وهذا جيعل اجملال الدينامي للجماعة ينبض ابلتفاعل واحليوية الالزمة  
طورت البحوث النظرية حول ديناميكية اجلماعة على يد جورج هومنز عندما ألف كتاب .لنمو الفرد ومنو اجلماعة يف نفس الوقت

 Kurt Lewinت  ري يعرف لوين ك  الذي يرصد مشاهدات وحتليل فعاليات اجلماعات الصغرية و  1950رية عام  اجلماعات البش
(  دينامية اجلماعة ابهنا "جمموع القوى النفسية واالجتماعية املتعددة واملتحركة والفاعلة اليت حتكم تطور اجلماعة. ويعرفها  1974)

)بونر( ابهنا فرع من فروع علم النفس االجتماعي يبحث يف تكوين وبناء اجلماعة وتغريها عن طريق جهود اعضائها إلشباع 
 الدينامي اساس مهم يف العالجات النفسية،   حاجاهتم.و قد اصبح التصور

لديناميكية اجلماعة مها البعد الداخلي واتلبعد اخلارجي وذلك  : هناك بعدين أساسني  ديناميكية اجلماعة    أبعاد )مستوايت(
يف التماسك    األولويتمثل البعد    .  طبقا للمعيار األساسي واملتمثل يف القوى النفسية واالجتماعية ذات التأثري الداخلي واخلارجي

 ( 1935نشاط تسعى من خالله اجلماعة حتقيق االهداف )لوين.  و التحرك وه والثاين يفالذي يهتم ابحملافظة وتطوير اجلماعة 
واملقصود هبا كافة العوامل املؤثرة يف الديناميكية سواء كانت سيكولوجية أو امتاعية ،  الديناميكية الداخلية للجماعة :  -1

تتعلق ابألعضاء لكوهنم هم األساس التكويين للجماعة ويؤثرون فيها ويتأثرون هبا ، وابلتايل تصبح اخلصائص اإلجيابية أو  عوامل 
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ومن عوامل الديناميكية الداخلية جند: اجلو العام داخل اجلماعة ، املشاركة ، القوانني اليت تضبط   هاالسلبية من العوامل املؤثرة في
 اخل اجلماعة، حجم اجلماعة ، أدوار األفراد داخل اجلماعة ، التجانس داخل اجلماعة .قيمة اجلماعة . اجلماعة، قوة اجلذب د

ويقصد هبا خمتلف العوامل خارج نطاق كيان اجلماعة واليت أتثر يف اجلماعة بطريقة الديناميكية اخلارجية للجماعة :   -2
ماعي أوسع ، ومن بني العوامل املؤثرة يف الديناميكية اخلارجية  مباشرة أو غري مباشرة ، وذلك كون اجلماعة تعيش يف نطاق اجت
وطبيعة العالقات معهم ، مدى   املوجودة يف اجملتمع  اجلماعاتللجماعة جند : طبيعة اجملتمع الذي تعيش فيه اجلماعة ، خمتلف  

   ارتباط أفراد اجلماعة ابجملتمع أو ابجلماعات األخرى .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ  ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
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I-   : مقدمة 

إىل أن الفريق الرايضي  Donald Young  1992ودوانلد يونج  Divide Francisأشار كل من ديفيد فرانسيس   
ليس عبارة عن جمموعة من الالعبني يرتدون زاي موحدا ، بل أنه أبعد من ذلك ، فالفريق الرايضي هو جمموعة نشطة من األفراد 

الذين إلتزموا إبجناز أهداف معينة بصورة متفاعلة ويستمتعون بذلك ويقدمون نتائج مرتفعة القيمة.ويرى أمحد أبو احلسن أن 
الرايضي هو تلك اهليئة اليت تشكل بواسطة جمموعة من األفراد مجاعة هتدف إىل حتسني سلوك األفراد وتقوية شخصيتهم   الفريق

بطريقة متناسقة ومتكاملة سواء كانت من الناحية االجتماعية أو النفسية أو الفكرية والروحية أو من الناحية الصحية ، ويكون  
الرتبوية الرايضية واالجتماعية وغرس روح التماسك واألخوة يف أعماق األفراد ، والعمل  ذلك عن طريق تعليم وتوسيع املعارف 

على تطوير وتنمية ملكاهتم الفكرية ن والعمل على استغالل أوقات الفراغ لفائدة األفراد والعمل على جتديد وتطوير معارفهم  
نونية للفريق الرايضي يرى األستاذ ماحيو أنه تعاضدية وجتمع  ومن الناحية القا وهذا كله طبقا لتخطيط وزارة الشبيبة والرايضة.

عدة أفراد حيملون بعض األفكار املتشاهبة وبعض املميزات املتناظرة ترمي إىل خلق االستقرار االجتماعي ختضع لسياسة الدولة  
 وتوجهاهتا الكربى وفلسفتها يف إنشاء مجعيات اجملتمع املدين . 

II- يعرف  الدكتور رمضان يسني الفريق الرايضي أبنه مجاعة هادفة )هلا هدف واضح( تساعد يف   الفريق الرايضي:  تعريف
اجملتمع.  إعداد الالعب الرايضي  ) املواطن (  ودفعه لتحقيق أعلى مستوايت األداء الرايضي وفق اإلطار العام لعادات وتقاليد 

ية هي عبارة جزء نظام من عدة أنظمة تضعها الدولة لتنظيم  الدكتور مصطفى السايح حممد أن الفرق واجلمعيات الرايض لويقو 
 اجملتمع وقد حددها العلماء بستة أنظمة يتأسس عليها أي جمتمع من اجملتمعات مهما كان كبريا أو صغريا وهذه األنظمة هي : 

النظام الرتوحيي   - السياسي .النظام  - النظام الديين . - النظام الرتبوي . - النظام اإلقتصادي . -النظام األسري . -
 واالجتماعي .والفرق الرايضية تدخل يف تشكيل كل من النظام الرتبوي والنظام الرتوحيي واالجتماعي. 

III-  : بناء الفريق وقيادته 

بناء الفريق  إن عملية بناء الفريق وقيادته من أهم األمور اليت جيب أن يهتم هبا كل العاملني يف التدريب مبختلف مستوايهتم ،ويتم 
الرايضي من خالل اجتماع أعضاء جملس إدارة الفريق مث وضع أهم مالمح الفريق مثل سياسته ولوائحه واألهداف األساسية من  
إنشاء الفريق وانتمائه وقاعدته اجلماهرية وتوزيع األدوار واملسؤوليات  ... ، وحيدد عالوي مراحل تشكيل الفريق الرايضي فيما  

 يلي: 

 المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي                                السداسي  : الــــــــــــــــــثالث  

   2021 /2020المقياس : القيادة الرياضية                                                     السنة الجامعية : 

 : الفريق الرياضي ثانية المحاضرة ال
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 :واليت يتم فيها :  داية التشكيل والتكوين مرحلة ب -1

* حتديد اخلطوط  العريضة لسلوك العالقات بني خمتلف الفاعلني يف الفريق الرايضي وذلك حىت تبقى املرجع األساسي يف       
 التعامل بني األفراد خاصة عند اختالف وجهات النظر وظهور املواقف املتعارضة والتعصب  لألراء واألفراد .

إجياد التآلف بني أفراد الفريق ومعرفة خصائص ومميزات كل واحد ، ويالحظ على األفراد احلذر و التحفظ الشديد يف  *   
معامالهتم وحياول كل واحد منهم جتنب األخطاء وعدم اظهار عيوبه لآلخرين ، لذلك يفضل القيام مبجموعة من أنشطة  

 هذه األنشطة مثال احلفالت والرحالت واإلجتماعات وأنشطة الرتويح    التفاعل اإلجتماعي لتجاوز هذه املرحلة بسهولة ومن

مرحلة الشجار التالمحي وهي    Youngو يونج    Francisويطلق عليها  فرانسيس   مرجلة املقاومة واالعرتاض :  -2
 يز بـ:من املراحل احلساسة يف بناء الفريق حيث حتدد بصورة مستقبل العالقات والتصرفات داخل الفريق وتتم

* اخنفاظ حتفظ األفراد يف تصرفاهتم  وسلوكاهتم مما يؤدي إىل ظهور بعض عيوهبم  ، وكذلك طريقة تفكريهم وأهدافهم اخلاصة 
 واليت ممكن أن تتعارض فيما بينهم . 

 * ظهور بوادر الصراعات بسبب اإلختالفات الشخصية بني األفراد .

 و بعضهم وكذلك التصريح ابلرأي واملعارضة . * يبدأ فيها إختاذ املواقف من بني األفراد حن

 * ظهور العدوانية بني الالعبني وكذلك ظاهرة اجلماعات . 

 * بداية استعمال املشرفني على الفريق للتحذيرات والتهديدات والعقوابت . 

راع يف تقييم الالعبني  من خالل اإلس -وقد متتد طيلة املوسم  –ويف هذه املرحلة يكون املدرب مطالبا ابإلسراع يف جتاوزها  
وتوزيع األدوار واملهام والصالحيات لكل واحد وإبراز مكانة كل واحد منهم لكل أعضاء الفريق .وتقدمي القانون الداخلي  

 للفريق .

 وتبدأ هذه املرحلة عند بداية معاجلة املدرب للمرحلة السابقة وتتميز بـ :  مرحلة حتديد املعايري:  -3

فريق لبعضهم .بداية إجياد متاسك الفريق .توزيع األدوار واملهام على الالعبني .بداية التخلي عن املصاحل  بداية تقبل أفراد ال
الفردية املتعارضة مع مصلحة الفريق العامة وتغليب األخرية .وخالل هذه املرحلة ميكن أن حيدث انسحاب بعض العناصر اليت  

غبة منهم أو برغبة قيادات الفريق .وتظهر كذلك يف هذه املرحلة أهم معامل  مل تستطع التأقلم مع اجلو العام للفريق وذلك بر 
الفريق )العناصر األساسية والعناصر االحتياطية أنظمة اللعب ...( وجيب على املدرب تثمني كل التصرفات والسلوكات  

 اإلجيابية وتشجيع أفراد الفريق ودفع إىل تبين أهداف الفريق.

مرحلة  التقارب الناضج وهي مرحلة    Youngو يونج   Francisيطلق عليها فرانسيس   ز :مرحلة األداء واإلجنا -4
 اإلهتمام ابلعمل والنشاط الرايضي وفيها يتم : 
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* إكتمال بنيان الفريق .اتضاح دور كل فرد ومكانته وأمهيته داخل الفريق .ظهور العالقات احلميمية والصداقات بني الالعبني  
ر واإلجتاهات من خالل كثرة اإلحتكاك والنقاش .إطالع  مجيع الالعبني على جوانب كثرية املتعلقة ابحلياة  .التقارب يف األفكا

اخلاصة لبعضهم وتعاطفهم يف األزمات أو حلظات الفرح .تقبل كل العب لزمالئه وإجياد سبل التعامل معهم مهما كانت  
 .  مظاهر االختالف بينهم وبشكل ال يؤثر ابلسلب على الفريق 

VI - داخل الفريق الرايضي : الالعبني حسب سلوكهم  أشكال 

من خالل مالحظة سلوك الالعبني ميكن مالحظة اختالفا كبريا بني الالعبني وعموما حدد البحثني جموعة من األشكال لسلةك  
 الالعبني هي : 

خاصة إذا كانت تعطى ابألقدمية يف النادي أو يف  وليس ابلضرورة حامل شارة القيادة يف الفريق  الالعب القائد اإلجيايب : -1
 املمارسة وهو العب حمبب من املدرب وقيادات النادي وكذلك من خمتلف زمالئه ومن أهم مميزاته:

 * أكثر الالعبني تعاوان وتضامنا مع زمالئه . 

 * حيظى إبحرتام وتقدير وحب من طرف زمالئه . 

 اإلتصال واالستماع اجليد . * يتسم بدرجة عالية من مهارات 

 * يتسم بدرجة عالية من القدرة على اإلقناع . 

 * يتسم بدرجة عالية من التناغم الوجداين . 

 * حيرتم القوانني الداخلية ولوائح و سياسات الفريق . 

 * عالقاته طيبة مع مجيع الفاعلني يف الفريق الرايضي . 

 اجه الفريق . * قدرة على حل بعض املشكالت واألزمات اليت تو 

كل هذه الصفات جتعل املدرب مطالبا بتثمينها واستغالل قدرات الالعب القيادية يف القضاء على جتاوزات الالعبني وبعض  
أشكال التمرد وجتنب املعاملة اخلاصة جدا وتقدمي االمتيازات هلذا الالعب حىت ال يضعه يف موقف حرج مع بقية زمالئه بل  

 هور مبظهر العدالة دون التجاوز يف العقوبة. ميكن استغالل أخطائه للظ

الفريق الرايضي  خاصة إذا   عابلقائئد السليب ويعتربه من عوامل تصد  Anshelويطلق عليه أنشل   الالعب املشاكس :  -2 
 أهم صفاته وهي:  Benne et Sheats 1980متكن من استقطاب العبني آخرين إليه ، وحيدد بنييه و شيتش  

 * العدوانية خاصة العدوان اللفظي . 

 * مييل إىل العمل ضد تعليمات املدرب ولوائح الفريق .
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 ط املدرب . * التهكم على بعض زمالئه وعلى أهداف الفريق وقياداته وخط

 * التعايل و عزو أسباب النجاح إلسهاماته الشخصية . 

 * اجلرأة واملساس مبشاعر اآلخرين . 

 وللتقليل من خطورته جيب على املدرب : 

 التعرف على خمتلف أنواع السلوكات السلبية اليت ميارسها واآلاثر اليت ميكن أن تنعكس على الفريق جرائها . -

 ة معه من خالل مواجهة منفردة . املواجهة املباشرة بسرع -

 عدم إبداء أي مظاهر سلبية عند مواجهته .  -

 إعالمه بعدم تقبل تصرفاته داخل الفريق أبي حال من األحوال مع إبراز النتائج الوخيمة اليت قد تنتج عنها .  -

 إذا استمر الالعب يف نفس تصرفه يتم توجيه إنذار أخري وبعده يتم اإلستغناء عنه .  - 

ال يتصرف بشكل اثبت أو مستمر وميكن أن يقوم هذا العديد ابلعديد من األدوار داخل الفريق ومن   الالعب التابع :  -3
 أهم مميزاته : 

 * يكون أكثر إتباعا للمدرب ولقائد الفريق . 

 خاصة األكثر شعبية أو األكثر مهارة أو األكثر متيزا .   * يسعى للبحث عن صداقة واسعة لدى الالعبني

 يستعمل الوالء لكسب ود األشخاص . * 

 وينصح الباحثني املدرب مبنح هذا النوع من الالعبني املزيد من التعزيز والتدعيم اإلجيايب ن وإشعاره أبمهيته وإسهاماته داخل الفريق 

كبرية يف اإلندماج    هذا الالعب ال ميثل خطرا على الفريق ولكنه سلبياته أكثر من اجيابياته ، وجيد صعوبةالالعب املنعزل : -4
 مع الفريق نظرا لعوائق يتصورها وغالبا ما يكون رافضا هلذا التصرف 

 داخل نفسه ولكنه يضطر لذلك نظرا لبعض خصائصه مثل: 

 * اختالف كبري يف بيئة املنشأ  

 *طرق وعادات إتصال تبدو غريبة عن اجملموعة  .  

 الناشئني ، أما يف املستوايت العالية فقد يكون صاحب مهارة عالية . * قد يكزن أقل مهارة وقدرة من زمالئه خاصة يف فرق 

 *يظهر عدم الوالء ألهداف الفريق وقيادته . 

 * يفتقر إىل النضج النفسي أو اإلجتماعي مقارنة أبقرانه . 
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عنصرية من املدرب * ال يلقى قبول من طرف عدد كبري من الالعبني وذلك قد يكون بسبب مزاجه وطباعه أو بسبب نظرة  
 وزمالئه أو آتمر منهم عليه . 

 * يفتقر إىل مهارات اإلتصال الفاعلة . 

 * ال يبدوا عليه املرح أو التمتع مبمارسة النشاط الرايضي واندر اإلبتسام . 

 * يكثر من الشكوى والتذمر . 

 إلندماج وذلك من خالل :  على ا ه ويلعب املدرب دورا هاما يف احلد من اآلاثر السلبية هلذا الالعب ومساعدت

 دراسة أسباب انعزال الالعب عن زمالئه والتدخل لتصحيح ما ميكن تصحيحه دون الدخول يف صراعات مع أطراف أخرى   -

 إاثرة دافعية الالعب حنو العمل اجلماعي واألسلوب التعاوين .  -

 ئه . إبراز أمهية دوره داخل الفريق وتثمني اخلصائص اإلجيابية فيه له ولزمال -

 التعاون مع الالعب القائد والالعبني احملبوبني ملساعدة هذا الالعب على االندماج .  -

 إحرتام خصوصياته خاصة اليت ال تعيق عمل الفريق . -

وهو الالعب الذي يكون غالبا حمل اللوم والنقد عن أفعال اآلخرين ، أما أهم اآلاثر السلبية اليت    الالعب كبش الفداء :  -5
ن سلوك هذا الالعب فهي أنه يصبح مشاعة لعدم توفق اآلخرين وكل العب عوض البحث عن مكمن اخلطأ فيه يكتفي  تنجر ع

 فقط بتحميل هذا الالعب مسؤولية اإلخفاق وبذلك ال يتم عالج املشكل احلقيقي   ومن مميزات الالعب كبش الفداء:

 لدفاع عن نفسه ومواجهة إدعاءات زمالئه . * عدم القدرة على احملاجاة واإلقناع جيعله غري قادر على ا

 * عدم الثقة يف نفسه جيعله يقتنع مبا يقوله زمالئه عنه . 

 * صعوبة يف اختيار األلفاظ والعبارات وحسن توظيفها . 

 * خجوال وقليل الكالم . 

 وكسابقيه ال بد للمدرب أن يتصدى للمشاكل اليت قد حتدث بسبب هذا الالعب وذلك من خالل : 

 كل تربيرات الالعبني لفشلهم بتحميل املسؤولية لزمالئهم .   رفض -

 حتديد خطأ كل فرد بصورة موضوعية وواضحة أمام اجلميع وكيفية معاجلتها .  -

 يقنع الالعب كبش الفداء أنه ال أيخذ بكالم زمالئه وحكمهم عليه .  -
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ى حتمل مسؤولية أخطائهم وكذلك لبعض  يفسر لالعب أن هذا التصرف من زمالئه هو عدم نضج منهم وعدم قدرهتم عل-
 اجلوانب السلبية فيه .  

.الالعب الكوميداين ، ودوره ذو حدين داخل الفريق ، حيث    Anshel   1994ويطلق عليه إنشل  الالعب املهرج :   -6
ا جتاوز حدود  يكون دوره إجيابيا عند إدخال املرح والسرور من خالل بعض تصرفاته لباقي أعضاء الفريق . أو يكون سلبيا إذ

اللياقة واألدب مع زمالئه وشعور بعضهم  ابإلهانة والتجريح وإستعماله إلدعاءات كاذبة يف صورة كوميدية ن ويتميز هذا الالعب  
 بـ: 

 * خفة الظل وسرعة البديهة . 

 *قدرة عالية يف تقليد اآلخرين . 

 * احلس الكوميدي والرباعة يف التمثيل والتلقائية يف التعبري . 

 رغبة يف كسب ود بعض األفراد . *ال

 *عدم الثقة يف قدراته املهارية ورغبة يف تعويض هذا النقص . 

 *حاجات نفسية إىل جذب اإلنتباه . 

 وكذلك البد على املدرب معرفة كيفية التعامل مع هذا الالعب  وذلك من خالل ك 

 تقييم املمارسات الكوميدية هلذا الالعب )إجيابية أم سلبية (.  -

 تصرف املدرب واستجابته تكون حسب موقف الالعب .  -

 .  ةتشجيع الالعب على املمارسات اإلجيابي -

 التصدي للممارسات السلبية  اليت تصدر عن هذا الالعب وذلك ابستعمال نفس طريقة التصدي لالعب املشاكس .   -

V -  : متاسك الفريق الرايضي 

يف اجملال الرايضي ويقصد به " مدي جاذبية اجلماعة " أي قوي الرتابط بني   يعترب متاسك اجلماعة من أكثر املوضوعات أمهية
أعضاء اجلماعة نفسهم وبني األعضاء واجلماعة فكلما زاد متاسك اجلماعة كلما زاد أتثريها علي أعضائها وتغيري اجتاهاهتم  

 وأفكارهم وسلوكهم .. حيث يصبح سلوك كل فرد منهم يتوقف على سلوك اآلخرين . 

يث يظهر دور القائد أي املدرب يف هتيئة اجلو النفسي واالجتماعي لالعبني لكي حيقق األهداف أو اخلطة املوضوعة  و ح
للفريق وهنا يظهر دور املدرب يف تقوية التماسك بني اعضاء الفريق من خالل تنمية القدرات احلقيقية ألعضاء اجلماعة )  

 الالعبني ( . 
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الرايضي من خالل تطبيق ما يعرف ابلقياس السوسيومرتي وهو جمموعة من االختبارات اليت  وميكن معرفة مدى متاسك الفريق 
تعكس لنا حالة العالقات والتفاعل بني األفراد والشعور الذي يكنونه لبعضهم البعض ، و يرشح لنا األشخاص الذي ميكن أن  

 يكونون قادة داخل الفريق . 

   أنواع متاسك الفريق الرايضي :  -1
( إىل أنه ميكن تقسيم متاسك الفريق   1982)  Carron( نقال عن " كارون "  1998أشار حممد حسن عالوى ) 

 الرايضى إىل بعدين مهمني مها :  
   متاسك املهمة :  -1-1

  الرايضييعكس هذا النوع من التماسك ودرجة عمل األفراد معا لتحقيق أهداف مشرتكة . فقد يكون اهلدف العام للفريق 
أو   اجلماعيالعمل  أي  -على تنسيق جهود أفراد الفريق للعمل معا  – جزء كبري منه  يففوز ببطولة معينة والذى يتأسس ال

وهو يعرب عن حجم االتصاالت   التماسك احلركيأيخذ هذا النوع من التماسك شكال آخر يطلق عليه   .  اجلماعياألداء 
الوجهة التكتيكية للفريق أو الدرجة اليت تظهر فيها العالقة احلركية بني الالعبني ،  احلركية التبادلية بني الالعبني واملوجهة إىل 

 وتربز أمهية هذا الشكل من التماسك خاصة عند اخنفاض املستوى الفردي وزايدة احلاجة إىل العمل اجلماعي. 
   :  االجتماعيالتماسك  -2

ق الرايضي ودرجة حبهم ومزاملتهم بعضهم لبعض ويتأسس بصورة  ويعكس هذا النوع من التماسك درجة العالقة بني أفراد الفري
 واضحة على جاذبية العالقات بني أفراد الفريق الرايضى .  

وأشار " كارون " إىل أن التمييز أو التفريق بني عاملى متاسك املهمة والتماسك االجتماعي من األمهية مبكان للقدرة على شرح  
 لعقبات والعوائق اإلحراز النجاح كيفية مواجهة الفريق للصراعات وا

ومن احملتمل لفريق ما أن يكون مرتفعا ىف أحد جانىب التماسك ومنخفضا ىف اجلانب اآلخر ومع هذا حتاول معظم الفرق    
الوصول إىل مستوايت عالية من التماسك االجتماعى ومتاسك املهمة على فرضية أن األداء يزيد إذا كان أعضاء الفريق  

 جتماعياُ جبانب كوهنم متحدين ىف جهودهم ىف ميدان اللعب .  متكاملني ا
وابإلضافة إىل ذلك ميكن رؤية اجلانب اإلجتماعى ابعتباره توجه عام حنو التنمية واحملافظة على العالقات االجتماعية داخل  

 صة ابجلماعة . اجلماعة ، وميكن رؤية جانب املهمة ابعتباره توجهاً عاماً حنو حتقيق األهداف واألغراض اخلا

 :  متاسك اجلماعة الرايضية تساعد علىالعوامل اليت 

. حيث أن الطبيعة البشرية تدفع األفراد إىل االنتماء للكياانت  : مكانة الفريق يف اجملتمع أو يف املنظومة اليت ينشط فيها  -1
 سواء من حيث السمعة أو املستوى الفين أو املكانة األخالقية.   اليت تكون هلا مكانة عالية .

 مكانة الفرد يف الفريق: حيث أن احتالل الفرد ملكانة تعزز له التقييم والتقدير االجتماعي ، جتعله يتمسك بذلك الكيان.  -2

 أهداف الفريق : كلما توافقت أهداف الفريق مع أهداف الفرد زاد متسكه ابلفريق.  -3
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 لنتائج الفنية للفريق : حيث أن النجاح يعترب من أهم النقاط اليت جتعل الالعب يتمسك ابلفريق الرايضي . ا -4

 العائد املادي : وهو من أهم احملفزات اليت جتعل الالعب يتمسك ابلفريق .  -5

 توفر القيادة املناسبة : خاصة من حيث املستوى الفين و األسلوب القيادي املتبع .  -6

 املعايري املتبعة يف الفريق : حيث أن وضوح هذه العوامل وتوائمها مع معايري الفرد جتعله متمسكا ابلفريق الرايضي.  -7

 احلالة االجتماعية داخل الفريق الرايضي: وخاصة عالقات التعاون بني الالعبني .  -8

تناقض والتنافر بني الالعبني خاصة يف  التآلف بني الالعبني : ونقصد به عدم وجود االختالف الذي يصل اىل حد ال -9
 املبادئ والعادات واملعايري. 

 :  العوامل اليت حتول دون متاسك اجلماعة الرايضية
وعلى الرغم من أن متاسك الفريق مهم جداً يف رفع مستواه وحتقيق نتائج أفضل إال أنه قد يصادف الفريق بعض العوامل الىت 

(   1987(  و حممد حسن عالوى ) 2000حتول دون هذا التماسك ، وقد أشارت إخالص عبد احلفيظ  و حامد زهران ) 
 إىل العديد من هذه العوامل نذكر منها: 

 بني الشخصيات يف اجلماعة . التفرد وتركز السلوك الفردي حول الذات يف اجلماعة  التعارض–
 صراع املهمة واألدوار االجتماعية بني أعضاء اجلماعة .  – 
اهنيار االتصاالت بني أعضاء اجلماعة أو بني القائد " املدرب " وأعضاء اجلماعة . اكتساب اجلماعة خلصائص كريهة أو – 

 غري سارة . 
 تحول املتكرر ألعضاء اجلماعة ، أي انتقاهلم من فريق ألخر .  ال – 
 عدم االتفاق على أهداف اجلماعة .   – 
 نقص التفاعل بني أعضاء اجلماعة ..  – 
 اخلربات غري السارة ابلنسبة لألفراد يف اجلماعة . وتراكم الفشل واالخفاق . – 
 اخنفاض مكانة الفرد داخل اجلماعة .   – 
االستبدادي يف اجلماعة وشعور األعضاء بسيطرة أفراد معينني على اجلماعة . تناقص إشباع اجلماعة حلاجات   سيادة اجلو  – 

الفرد ، وتناقص احلاجات اليت كانت اجلماعة مصدراً إلشباعها لدى األفراد . عدم تقنني الضوابط واملعايري اليت حتكم سلوك  
 الالعبني ، أو حتديد قواعد الثواب والعقاب . 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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I- : مقدمة 

القيادة ظاهرة اجتماعية تعرب بصـــــــــــورة واضـــــــــــحة عن مظاهر التفاعل االجتماعي ، نالحظها يف خمتلف املواقف اليت تصـــــــــــادف  
،حيث هلا دور اجتماعي يف حتديد أهداف اجلماعة ووضع خطط حتقيق هذه األهداف وتوزيع األدوار واملهام ومراقبة  اتاجلماع

مراحل اجناز هذه األهداف من خالل اســــتعمال الوســــائل املناســــبة للوصــــول إىل أعلى مســــتوى اجناز ممكن لألفراد يرتتب عليها 
نظرا ألمهية هذه الظاهرة االجتماعية  و لك احملافظة على استمرارها أو تفككها ،  يف حتقيق أهدافها ، وكذجناح أو فشل مجاعة ما  

فقد مت تناوهلا من قبل الكثري من الفالســـــفة واملفكرين وعلماء النفس واالجتماع عرب خمتلف العصـــــور ، حماولني حتديد مفاهيمها 
 ووضع معاملها ، وابراز شروط جناحها وظروف اخفاقها وفشلها .

 

II وم القيادة :ـ مفه 

القيادة لغة من قود وقاد وقيادة ، وقاد الدابة أي مشـــــى أمامها آخذا بقيدها.و يقول الدكتور طارق الســـــويدان "إن القيادة يف    
 .لغة العرب عكس السياقة فقاد فالن الدابة أي سار أمامها موجها هلا أما ساق فالن الدابة أي سار خلفها "

ــائيني وال يوجد لديهم مفهوما     ــات والبحوث ،مل يكن هناك اتفاق على تعريف القيادة من طرف األخصــــ أما يف ميدان الدراســــ
واحد هلا ، يكون دقيق وجامع ملعاين القيادة ليعتمد كمرجعية لدارســــي هذه الظاهرة،ولكن نالحظ يف الكثري من التعريفات اليت 

كثريا يف بعض األحيان وقد يكون مكمن االختالف راجع إىل اختالف اجملتمعات من وضــــــــــــــعت لتعريف القيادة أهنا تتشــــــــــــــابه  
 حيث مكوانت الثقافة ، وكذلك إىل تركيز أصحاهبا على جوانب معينة من جوانب القيادة فمثال :

دفعهم برغبة :" هي العملية اليت يقوم فيها فرد من أفراد مجاعة منظمة بتوجيه ســــــــــــلوك أفرادها ل  تعريف حســـــــــن  مد عالوي*
صـــــــــــــــادقـة حنو حتقيق هـدف مشــــــــــــــرتك بينهم " فنالحظ أن هـذا التعريف ركز على اجلـانـب االجتمـاعي للقيـادة وأبرزهـا كظـاهرة  

 اجتماعية وكعملية لتحقيق األهداف املشرتكة .

يلعب دورا اجيابيا   :" وجود فرد من اجلماعة ميلك القوة املؤثرة على أفكارها ومشــاعرها ويســتطيع أن تعريف الســيد عبد العاي*
يف حركة اجلماعة وإقناعها ابلطرق املالئمة لتحقيق مصـــاحلهم وأهدافهم على شـــرط أن يكون اتبعا من اجلماعة واختيارها احملض 

 وليس مفروضا عليها "، نالحظ أن هذا التعريف قد ركز على دور القائد وصفاته .

السداسي  : الــــــــــــــــثالث                                      المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي           

2020/2021السنة الجامعية :                          المقياس : القيادة الرياضية                                     

 القيادة )مفاهيم ونظريات( : لثة  المحاضرة الثا
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ــبة   :" القـيادة هي تفـاعـل بني أفراد مجـاعـة مـا  تعريف جـاكوب يقـدم فـيه أحـدهم معلومـة بطريقـة يقنع هبـا اآلخرين أبن نـتائج نســــــــــــ
التكلفة ســـوف تتحســـن إذا عملوا ابلطريقة املقرتحة أو املطلوبة " . ونالحظ أن هذا التعريف يركز على العالقة بني القائد وأفراد 

 اجلماعة وطريقة قيادته هلم .

ا يدير نشــــــــاطات جمموعة حنو أهداف مشــــــــرتكة "، ونالحظ أبن هذا " القيادة هي ســــــــلوك الفرد عندم  تعريف هيمنل ولونس*
 التعريف يربز القيادة من خالل تصرفات وسلوك القائد جتاه اجلماعة .

" مـا من مجـاعـة جتتمع على أمر من أمور اـلدين واـلدنـيا ، وترـيد أن جيري أمرهـا على الســــــــــــــداد ، وتكون   تعريف عـار  اتمر :*
على أمرها ، ويراعي تصـــــــرف أحواهلا ويهدف    بد هلا من قائد يقودها ليجمع مشلها وحيفظ نظامســـــــريهتا على الرشـــــــاد ، إال وال

، ومينع من الفســـــــاد صـــــــالحها ، وذلك أن القائد ال بد له من أصـــــــل يبين عليه أمره وحيكم به بينهم وعلى ذلك أمر  انتشـــــــارها
ية القيادة ودورها يف وجود اجلماعة وبقائها وجناحها، وتنظيم حيفظ نظامهم " ، واملالحظ يف هذا التعريف اعتماده على إبراز أمه

 العالقة بني خمتلف أفرادها.

ورغم التشـــــــعب و التفرع يف حتديد مفهوم القيادة إال أنه يوجد اتفاق عام على اجلوانب الرئيســـــــية اليت تســـــــهم يف تعريف القيادة 
 اجناز اهلدف وينتج عنه التغيري " ري والتفاعل،ويقود حنو ومن ذلك جاء تعريف القيادة أبهنا " الدور الذي يتضمن التأث

 

III  القيادة : أهميةـ 

يلعب القادة دورا هاما يف وضــــــع قيمها ومعايريها وثقافتها واســــــتمرارا بقائها ،حيث  القيادة ضــــــرورية لتكوين اجلماعة  تعد ظاهرة
ــاط املختلف جلماعتهم ، و  ــعون خطط النشـــــ وان تواجد مجع من الناس غري منتظم يف تنظيم معني ويف حتديد أهداف ، كما يضـــــ
ــع لقيادة معينة ال يعد جتمعهم هذا كجماعة وامنا يعترب جتمهر ، و  كلما زاد حجم اجلماعة وتعددت وظائفها ومهامها وال خيضــــــــــــ

رم القائد األول كلما كانت احلاجة اىل وجود عدد كبري من القادة الذين ينظمون شـــــــكال هرميا للقيادة نيث يكون يف أعلى اهل 
 مث يليه مستوايت أخرى من القيادة حىت ينتهي اهلرم ابلقاعدة العريضة من االتباع .

وتظهر احلاجة للقادة أكثر عندما تعيش اجلماعة أزمات أو تتعرض خلطر من األخطار مينعها عن حتقيق أهدافها أو يهدد بينتها 
قيادة أهنا تكون النواة اليت يلتف حوهلا األفراد ، وتربز كذلك أمهيتها حيث أنه من خصـائص الوتعجز عن كيفية التخلص منه ، 

ــلحتهم  ــارة األفراد ومتثيلهم لدى الغري والناطق ابمسهم املفاوض من أجل مصــــ يف االدارة والتنفيذ والتخطيط وابداء الرأي واســــــتشــــ
تعمال الثواب والعقاب . كما يســـــهر على مد كما يقوم بضـــــبط العالقات بيننهم و احلكم بني وعلى األفراد وتقييم آدائهم واســـــ

 . وهو الذي يتحمل أخطاء كل فرد منهمأعضاء اجلماعة ابخلربات الالزمة 
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IV- نظريات القيادة : 

ولكن  ،الناس دون غريهم   ينظر علم النفس االجتماعي اىل القيادة على أهنا مسة من السمات الشخصية اليت تتوافر يف بعض
اجتهد الكثري من الباحثني  قد القيادة تعتمد على الكثري من السمات الشخصية وليس على مسة واحدة .و أن نالحظ أن ب جي

 العلماء لوضع نظرايت تساعد على تفسري ظاهرة القيادة ومن أهم هذه النظرايت : 

  Francis Galton   (1822تسمى كذلك االيديولوجية االسكندرية ،وكان فرنسيس جالتون     نظرية الرجل العظيم :   -1
( من أكثر الناس تشجيعا هلذه النظرية اليت تقول أن التغريات اليت حدث للحياة االجتماعية عن طريق أفراد من 1911  –

أصحاب القدرات واملواهب البارزة وأصحاب الكاريزما، وأصل هذه النظرية يرجع اىل نظرية " املستبد املستنري " اليت وضعها 
حيث تقول أن " القائد هو الذي يعرف ماذا جيب عمله وهو الذي يعرف كيف يقود سواء    Isocrateقراط  الفيلسوف ايزو 

تعلق األمر ابلسفينة أو بكتيبة اخليالة ، أو جيش ، فهو يستطيع التغلب على العوائق املالية واألدبية يف النظام ، وذلك بتوجيهه  
" امللك هو    Dion Chrysostomeول الفيلسوف الروماين ديون  يق  و )النظام( إىل هدف واحد هو مصلحة رعيته " .  

الشخص املختار من طرف االله ، حيث هناك تطابق بني السلطة اليت ميارسها االله على الكون واليت ميارسها القائد )امللك(  
-  Hegel (1970ل  على مملكته، بعد حصوله على العلم اإلالهي الذي خيول له رعاية شؤون مملكته ..." ، وقد كان هيغ

ماكان هلا ذلك لوال وجود رجل عظيم قادها   (. يرى أن الدول أو األمم  اليت جنحت يف جتاوز أزمات مهددة لوجودها1981
 . دلالنبعاث من جدي

يف العشرينات من القرن املاضي ظهرت جمموعة من الدراسات اليت حاولت حصر السمات اليت يتمتع    :  يةنظرية السماتال -2
هبا القادة الناجحون يف ميدان األعمال والصناعة ، وقد توصلوا اىل أن هناك جمموعة من السمات املشرتكة بني هؤالء القادة  

خالل بعض  الدراسات اليت أجريت على جمموعة من األطفال تتمثل خاصى يف الذكاء و االستقاللية ، الثقة ابلنفس ، ومن  
الحظ الباحثون أن القادة من األطفال كانوا يتمتعون ببعض الصفات اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية دون غريهم ،  

ة قوية وقدرة على  جيث كانوا أكثر طوال وأكرب حجما وأصح بدان وأحسن مظهرا وأكثر ذكاءا وأكثر ثقة ابلنفس ولديهم عزمي
حصر هذه السمات  يف : القدرة البدنية ، السن   Tead et Brownالسيطرة واملثابرة واملبادرة ، وحاول كل من تيد وبراون   

، املظهر ، الصوت الشعور ابهلدف والعمل على حتقيقه ، احلماسة ، النزاهة ، االختصاص الفين ، املودة واجملاملة ، الذكاء ،  
. وابختصار ترى هذه النظرية أن القيادة هي فطرية األشخاص    ثقة ابلنفس ، املركز االجتماعي القدرة على التأثرياملهارة ، ال

 يولدون هبا . 

  (Stogdill, 1948 ),(House & Baetz.1979 ),(Freeman. 1989) , (Driv.2002) ,(Daft.2005) و أكدت نتائج دراسات كل من

دعمت ببعض الشواهد اليت تفرتض بشكل واسع أن األفراد الذين يربزون كقادة  القيادية وجود مسات معينة متيز القابلية 
ميتلكون جمموعة من السمات متيز سلوكهم القيادي بوضوح عن غريهم من غري القادة ، مما يعين إمكانية اعتماد نظرية السمات  

 كمدخل لتفسري السلوك القيادي. 
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 ,Gardner & Avolio)  ذهبت بعض الدراساتجاءت هذه النظرية على نقيض نظرية السمات حيث    نظرية السلوكية : ال  -3

1998), (Klein & House, 1995), (Luthans, 1989), (Osborn, et al. 1980)     إىل أن مدخل نظرية السمات يف دراسة القيادة
فـي مناقشـته هلـذا التضـارب فـي التوجهـات الفكريـة . Robbins) ,1988  (وخلـص فشل يف تفسري وحتديد مسات معينة للقائد الناجح

إلـى   بـأن  اإلوالتطبيقيـةً   حمـدود،   احملاوالت قـرار  جنـاح  ذات  نسـبيا  تعـد  ابلقيـادة  ترتبـط  اثبتـة  سـمات  لتحديـد  املبذولـة  العديـدة 
  االرتباطات كـن اعتبارهـا مفسـرة ملـا نقصـده، فتلـك  ال مياملوجبـة التـي بـرزت فـي جمموعـة مـن الدراسـات التطبيقيـةً     فاالرتباطات

و    6والتـي تعنـي أهنـا مـن املمكـن أن تفسـر مـا بيـن    (  0.35إلـى +    0.25+  )ن  بيـتراوحت  بيـن السـمات والقيـادة عمومـا  
 .. ل السـمات، وهـي نتيجـة مفيـدة ولكنهـا ليسـت ابهـرة الابملائـة مـن التبايـن فـي القيـادة مـن خـ % 12

يرى أتباع هذه النظرية أبن  على أن " الفرد ال يولد قائدا ولكنه ميكن أن يصبح قائدا "   لذلك جاءت هذه النظرية اليت تنص
القيادة جيب أن يتم استبداهلا بسبب التأثري أو االقناع جنباً إىل جنب مع حتليل تصرفات القائد واليت بدورها ستغري تصرفات  

بعد حماولة حتديد مسات القادة حاول فقيق األهداف املرجوة.  التابعني. ويتم التأكيد على التعزيز وكسب املكافآت من أجل حت
يسمى   بذلك  خاص  استبيان  تصميم  ومت   ، القادة  هبا  يقوم  اليت  السلوكات  أهم  رصد    (QDCL)الباحثون 

(Questionnaire Descriptif du Comportement des Leader)      ومت توزيعه على جمموعة من القادة
املصاحبة والثقة املتبادلة    والقادة الذين حققوا نتائج أعلى يفبوية والعسكرية وحىت الفضاءات التجارية.  يف االدارات احلكومية والرت 

أن تصرف وسلوك  القائد    واالحرتام واملودة وقدرة خلق قنوات االتصال مع االتباع ، هم األكثر فعالية وجناحا ، وتوصلوا اىل  
 انتمائهم .و  اجليد واإلجيايب سيزيد من أداء التابعني 

ل كان جتوضح الكثري من النظرايت أن ظهور القائد العظيم هو نتيجة الوقت واملكان والظرف. ابلنسبة هلي:  النظرية البيئية -4
الرجل العظيم هو تعبري عن احتياجات عصره. أما ابلنسبة هلريبرت سبنسر، فإن اجملتمعات تطورت على شكل أخالق مستمرة  
ومتدرجة. وال ميكن ألي رجل أن يغري هذا السياق من التطور. كما أنه جيب أن يتم توضيح العقبات اليت تقف أمام اإلنتاج  

كبرية، كان القائد أقوى. أما ممفورد، فقد يرى أن القادة يظهرون وفقاً واعتماداً على القدرات    والتطور. وكلما كانت هذه العقبات
واملهارات الالزمة يف الوقت الذي يستلزم حلل املشاكل االجتماعية املوجودة يف أوقات الضغط والتغيري والتكيف. فالقيادة هي  

 جتماعية.  عبارة عن شيء فطري ومنوذج مكتسب حنو الدافع للقوة اال

( يلعب أي موقف خاص دوراً كبرياً يف حتديد جودة وطبيعة 1ومن جهة أخرى، قام بريسون بتطوير فرضيتني للقيادة ومها: ) 
( إن اجلودة يف األقراد واليت حيددها املوقف هي نفسها نتاج جناح القيادة  2القيادة وحتديد من هو القائد املناسب هلذا املوقف. )

اقف واليت قامت بدورها بتطوير األفراد. وقال مرييف أن القيادة ال تستقر يف الشخص ولكنها تظهر حسب املناسبة  السابقة يف املو 
 أو الظرف. حيث أن املوقف يتطلب أنواعاً خمتلفة من األعمال. 

 النظرية املوقفية  -5

لى أساس صفاته الشخصية وحدها وإمنا ترتبط  أن اختيار القائد بناء على العوامل اخلارجية وليس ع  تشري النظرية املوقفية اىل
بتفاعل القائد مع موقف معني. فلسفة النظرية أن املواقف هي اليت تربز القادة وتكشف عن إمكانياهتم احلقيقة ابختالف املواقف 
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ة وجناحهم. فعلى  اليت تواجههم ولذلك فإن الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية هي القادرة على إجياد القاد
سبيل املثال قد يصلح الفرد لقيادة اجلماعة يف وقت احلرب، ويفشل يف قيادهتا يف وقت السلم. وعلى ذلك فإن النمط القيادي  
الفعال خيتلف ابختالف املوقف، فالقائد الفعال جيب أن يدرس املوقف جبميع عناصره منها ) *الوقوف على قدرات وخربات  

 قعات العاملني من األعمال اليت يؤدوهنا.*دراسـة املنـاخ العام السائـد يف املنظمـة(.  العاملني * حتليل تو 

 حتكم هذه النظرية عناصر هي:  

 مسات القائد

 مسات األتباع أو العاملني 

 مسات املوقف وطبيعة احلالة  

يتمتع هبا القائد يف موقف معني, ولكن  القيادة الناجحة يف هذه النظرية ال تعتمد على السمات اليت  :  النظرية التفاعلية-6
تعتمد على قدرة القائد على التفاعل مع أعضاء اجلماعة, فالسمات اليت ميلكها قائد يف موقف معني كالذكاء وسرعة البديهة  

قدرات, فهي  واحلزم واملهارة اإلدارية والفنية اليت أكتسبها ال تكفي لظهور القائد, بل البد من إقناع اجلماعة هبذه السمات وال
 ضرورية من وجهة نظرهم لتحقيق األهداف وبلوغ الغاايت. 

وقد أجته بعض الُكتاب مثل )توماس جوردون( إىل أن القيادة الفّعالة هي القيادة املتمركزة حول اجلماعة, ويفسر "جوردون"  
مرؤوسيه والتأثري فيهم يف مواقف معينة,  نظريته هذه أبن السمات القيادية اليت حتدد جناح القائد هي اليت متكنه من التفاعل مع  

ويرى أن هناك مسات عامة الزمة ألي قائد أمهها: الذكاء املتوسط, والقدرة على تكوين العالقات مع اآلخرين, وغري ذلك من  
السمات ذات الصلة, ابإلضافة إىل مسات خاصة ابلقيادة يف كل موقف. وعليه تتحدد خصائص القيادة عند "جوردون" على  

ساس التفاعل بني شخصية القائد, وعناصر املوقف, ومتطلبات املرؤوسني, ابعتبار أن القيادة تقوم أساًسا على التفاعل بني أ
 هذه القوى الثالث. 

فالسلوك القيادي من وجهة نظر هذه النظرية نتاج عملية تفاعل اجتماعي بني مسات القائد الشخصية وعناصر املوقف وخصائص 
واجتاهاهتا, وهبذا تؤكد النظرية التفاعلية على أمهية املرؤوسني كعامل مؤثر يف القيادة, وهذا يعين أن منط السلوك  اجلماعة املقودة  

القيادي املالئم ال ميكن حتديده إال يف إطار نظام التأثري الذي يقوم على التفاعل بني شخصية القائد والعاملني معه يف موقف  
 ر يؤثر ويتأثر ابلعنصر اآلخر.معني, ألن كل عنصر من هذه العناص

التبادلية   -7   األجتماعي   التبادل   منظور  من  القيادة   منهج   هنج  من   أوائل  بني  من  Jacob(  1970)   كان:   نظرية القيادة 
  يف   سبّاقني  شركاء  لكوهنم  وذلك  األتباع،  مع  إليها  يُنظر  عندما  إال  فهمها  ميكن  ال  القيادة  أن    اقرتح  إذ  القدمية،   املناهج  وانتقد

  الذي   اجملموعة  يف  عضو   أي  يستطيع   إذ  اجملموعة،  تعامالت  طبيعة  Jacob  انقش  األجتماعي  التبادل  نظرية  اىل  واستناداً   التفاعل،
  منظور  ويف  اجملموعة  داخل   الزمالء  قبل  من  كبرياً    وتقديرا  عليا  مكانةً   يتلقىّ   أن   اجملموعة  أهداف  لتحقيق  فريد  بشكل  يساهم
  العالقة  على  تؤكد  اليت  ،Exchange (leader – Member  )  والعضو   القائد  بني  التبادل  نظرية  برزت  االجتماعي  التبادل
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  على   تقوم االوىل اتباعهم،  مع  العالقات  من  متميزين لنوعني  القادة تطوير  كيفية   على وتنص  واألتباع،  القائد  بني  الرمسية  التكاملية
  من   تتميز  سلطة  دون  من  التأثري   على   القائد   قدرة  فأن  ولذا  ،(السلطة  مع   التأثري)  أساس   على   والثانية   ،(سلطة  بدون  التأثر )  أساس
  يستند   فأنهُ   السلطة  مع  التأثري  عكس  على  ألتباعهم،  واسع  نطاق  وإعطاء  والوالء  والثقة   املتبادل  الدعم  من  عالية  مستوايت  خالل

  خالل  املتميزة   العالقة   هذه  مثل   تطوير   أن  النظرية   افرتضت  كذلك  واألدوار،  الرمسي  األشراف  على  كبري   بشكل  االول   املقام  يف
 فأن وعادةً  اخلارج، من وجمموعات الداخل من جمموعات  تشكيل اىل تؤدي  أن  ميكن( لالتباع  دور صنع  أي )  الدور صنع عملية

 .اخلارج جمموعات  من أعلى تنظيمي والتزام برضا تتمتع الداخل جمموعات

 
V : ـ مكوانت القيادة يف اجملال الرايضي 

: ــايل  ــتـــــ الـــ ــل  الشـــــــــــــــــــكـــــ يف  ــا  ــهـــــ ــحـــ ــيـــ ــوضـــــــــــــــــ تـــ ــن  ــكـــ ميـــ ــادة  ــيـــــ ــقـــ الـــ ــكـــــوانت  مـــ يف  ــة  ــيـــــ أســـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــ ــان  أركـــــ ــة  ــعـــــ أربـــ ــاك  ــنـــــ  هـــ

 
 . 2006: مكوانت القيادة يف اجملال الرايضي مصطفى حسني ابهي . أمحد كمال نصاري .( 1الشكل )

 

 V  القائد :1ـ / 
يعترب القائد من أهم عناصــــــر ومكوانت عملية القيادة  فهو صــــــورة اجلماعة ورمزها واملتحدث بلســــــاهنا واملســــــؤول عن اجيابياهتا  

وســـلبياهتا وواضـــع فلســـفتها ويســـتطيع حتقيق أهدافها منة خالل خرباته الســـابقة وطموحاته ومؤهالته العلمية وتكوينه الشـــخصـــي 
 اآلخرين من خالل الوسائل والطرق اليت يستخدمها لتحقيق أهداف اجلماعة . واجتاهاته وقدرته على التأثري يف

القائد أبنه الشـــــــــــــخص القادر على التأثري يف التابعني من أجحل بلوغ هدف معني يف ضـــــــــــــوء   1993ويعرف علي الســـــــــــــلمى 
 التغريات العصرية .

جه وينســــق األنشــــطة املرتبطة ابجلماعة لتحقيق إىل القائد ابنه : " الفرد يف اجلماعة الذي يو   1998كما أشــــار حســــن عالوي  
 أهدافها وإنه الفرد يف اجلماعة الذي ميتلك أكرب قدر من النفوذ والتأثري على أفراد اجلماعة ابملقارنة بغريه من األفراد .

جهة ألنشـطتهم مكن من هنا ميكن تع_ريف القائد أبنه " الشـخص احملرك الذي يسـتطيع إقناع اآلخرين والتأثري فيهم بقيادته املو 
 أجل ضمان حسن سري العمل لتحقيق األهداف املنشودة .
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V  اجلماعة :2ـ / 

وهي عنصـر هام من عناصـر القيادة ومكوانهتا وهي تشـري إىل وجود اثنني أو أكثر من األفراد الذين توجد بينهم أهداف مشـرتكة  
 اف حمددة .تتفاعل شخصياهتم وخرباهتم ودوافعهم مع بعضها البعض لتحقيق أهد

V  املواقف :3ـ / 
ــم تـلك املواقف بوجود  ــري إىل املوقف االجتمـاعـية اليت يوجـد فيـها الفرد أو اجلمـاعـة وتثري ـلديهم دوافع معيـنة ، وتتســــــــــــ وهي تشــــــــــــ
 معوقات تستلزم وجود من يقود تلك اجلماعة ، كما تتوافر فيها فرص تفرض نفسها على طبيعة العالقات بني القائد واملرؤوسني 

V  النظم والقواعد :4ـ / 
وهي نشري إىل تلك النظم والقواعد اليت تتفق عليها اجلماعة وتعمل على تنظيم  العالقات بني الفراد ، وترعى القيم والعادات  

 . والتقاليد واجتاهات األفراد

VI -النفوذ والتأثير القيادي  : 

ــتخــدام احلكيم للنفوذ  ان جوهر القيــادة يتمثــل يف التــأثري على التــابعني او   املرؤوســــــــــــــني او الالعبني.كمــا ان القيــادة هي االســــــــــــ
والـتأثري.والنفوذ والـتأثري يف املواقف القـيادية الحيدث يف اجتاه واحد بل يتضــــــــــــــمن الـتأثري املتـبادل من القـائد للـتابعني ومن الـتابعني 

 للقائد.

 على التابعني اجلوانب التالية :يتضمن نفوذ وأتثري القائد : نفوذ القائد على التابعني -1

مصــــــــــدر هذا النوع من النفوذ او التأثري هو "املركز الرمسي" الذي حيتله القائد يف املنظمة او اهليئة وموقعه من النفوذ الشــــــــرعي :
 خط السلطة الذي ينساب من اعلى اىل اسفل يف التنظيمات االدارية.

يعتمد هذا النوع من النفوذ على قدرة القائد يف التأثري على افراد اجملموعة مســــــتخدماً وســــــيلة املكافأة او االاثبة   نفوذ املكافأة :
او اي وســــيلة اخرى من وســــائل الرتغيب اليت جتعلهم يســــتجيبون للقائد ملا قد يعود عليهم من فوائد او منافع شــــخصــــية ســــواء 

 اكانت مادية ام معنوية.

ذا النوع من النفوذ يقصــــــــــد به امتثال واذعان افراد اجلماعة للقائد كنتيجة للخوف املرتبط بتوقعات االفراد أبن ه  نفوذ االكراه :
قصـــــورهم عن اجناز االعمال او الواجبات او عدم االجادة او عدم طاعتهم للتوجيهات واالوامر او القرارات ســـــوف يرتتب عليه  

 هبم.نوع من العقاب املادي او املعنوي الذي يلحق 

املصــدر االســاســي هلذا النوع من النفوذ هو املهارات او القدرات او اخلربات االدارية او الفنية او العلمية يف جمال   نفوذ اخلربة :
 عمل اجلماعة واليت ميتلكها القائد وقد يتميز هبا عن غريه من افراد اجلماعة.
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افراد اجلماعة ابلقائد وعاطفتهم االجيابية حنوه او اعجاهبم بســــمات  يتمثل هذا النوع من النفوذ يف اعجاابو تعلق  نفوذ املرجع :
ــم هبا القائد ومتيزه عن غريه من افراد اجلماعة وهو االمر الذي جيعلهم ميتثلون الوامره وحياولون   ــية معينة يتســـ ــفات شـــــخصـــ او صـــ

 ولون التمسك ابلقيم واملبادئ اليت يعتنقها.ارضاءه ويعتربونه املرجع الذي يقلدونه يف السلوك الذي يسعالى لتنميته لديهم وحيا

يقصـــــد بنفوذ االقناع نوع التأثري الذي يســـــتخدمه القائد لكي حياول بصـــــورة منطقية اقناع التابعني او املرؤوســـــني    نفوذ االقناع :
 أبن اشباع حاجاهتم او حتقيق اهدافهم وحتقيق اهداف اجلماعة يتطلب انواع معينة من السلوك او االداء.

يقصـــــــــــــــد بنفوذ غرس االفكـار حمـاولـة القـائـد غرس بعض املعتقـدات او القيم املعينـة يف اذهـان ووجـدان   وذ غرس االفكـار :نف
 التابعني او املرؤوسني او الالعبني الستخدامها يف عملية التأثري على سلوكهم.

اشـــــــــــرتاكهم يف اختبار القرارات املطلوب  يســـــــــــتطيع القائد ان يؤثر على التابعني او املرؤوســـــــــــني عن طريق  نفوذ مطابقة القرار :
تنفيذها،اذ ان عملية مشـاركتهم يف اختاذ القرار واقناعهم الشـخصـي بضـرورة تنفيذه تعترب من العوامل املسـاعدة او اهلامة يف التأثري 

 االجيايب على سلوكهم ومحاسهم الداء السلوك املطلوب او املهام املوكلة اليهم.

طلق احياانً على هذا النوع من النفوذ او التأثري مصـطلح "النفوذ او التأثري املضـاد" ولعل يعلى القائد :انواع نفوذ التابعني  -2
اهم مصــدر هلذا النفوذ املضــاد هو حقيقة ان القائد يعتمد ابلدرجة االوىل على التابعني يف حتديد اهداف اجلماعة او الفريق،ويف 

 ائد على النحو التايل :ضوء ذلك ميكن تصنيف نفوذ التابعني على الق

يف بعض املنظمات او املؤســـــــــســـــــــات او اهليئات يتم اختيار القائد عن طريق النتخاب من جانب التابعني،ويف   نفوذ االختيار :
ــواء ابنتخابه او عدم انتخابه كما قد يكون مبقدورهم حجب الثقة  ــة نفوذهم على القائد ســـ مثل هذه احلالة ميكن للتابعني ممارســـ

 تبداله.عنه او اس

يف هـذه احلـاـلة يعتمـد القـاـئد على الـتابعني يف حتقيق اهـداف اجلمـاعـة.وعلى ذـلك ـفان جنـاح  نفوذ اعتمـاد القـاـئد على الـتابعني :
ــلهم قد يشـــــكل  ــاعد على جناح القائد.وعلى العكس من ذلك فان تذمر التابعني او تكاســـ التابعني يف حتقيق هذه االهداف يســـ

 فشل القائد يف عمله. ضغطاً على القائد وينتج عنه

قد حيدث مثل هذا النوع من النفوذ او التأثري املضــــــــــــاد عن طريق قيام بعض افراد اجلماعة ابظهار املوافقة والوالء   نفوذ النفاق :
ــا عن كل مايقوم به القائد كنوع من انواع ســــــلوك النفاق  للقائد والتظاهر ابداء مايطلب منهم ابســــــتخدام اســــــلوب الثناء والرضــــ

 تايل امكانية كسب الرضا وعطف وحب القائد ومن مث حماولة التأثري على قراراته.وابل

ــبح معرفـة التـابعني وخربهتم   نفوذ اخلربة ابلقوانني واللوائح : يف بعض املنظمـات ذات اللوائح والقواعـد التنظيميـة املتعـددة تصــــــــــــ
ــاد على ا ــادر نفوذهم املضـ ــدراً من مصـ ــبة للقائد اجلديد الذي مل يكتســـب الطويلة هبذه القواعد واللوائح مصـ ــة ابلنسـ لقائد وخاصـ

 بعد خربة املعرفة التامة هبذه النظم واللوائح.

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ
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I- : امنوذجا من التنظيمات اليت ختضـع لتنظيم اداري خاص تضـبطه جمموعة  أو اجلمعية الرايضـية  الرايضـي  الفريقيعترب   مقدمة
ــراحـة مهـام كـل واحـد داخـل امل  من القوانني واللوائح اليت حتـدد العالقـات بني األفراد ــح بصــــــــــــ االجـازات نظمـة و كـذلـك  وتوضــــــــــــ

والعقوابت وكيفية فض النزاعات داخل الفريق الرايضــي . لذلك جند داخل النادي الرايضــي عدة أشــكال من القيادة كل واحدة 
منهم متارس مهام حمددة يف اطار متناســــــق مع مهام ابقي القيادات األخرى . واليت تصــــــب كلها يف حتقيق األهداف املســــــطرة . 

 لقيادة بني الفرق والنوادي الرايضي وذلك حسب أمهية النادي و مكانته وامكانياته. خيتلف توافر عدة أشكال من او 

II-  : خيضع الفريق الرايضي جملموعة من القيادات الرتاتبية هي :أشكال القيادة 
ــاط الراييض -1 اليت ميارســــــــها الفريق وتتمثل تلك القيادة يف االحتاد العام الذي يشــــــــرف على تنظيم اللعبة   :  القيادة املنظمة للنشـ

ــة من جه  ــع الحتاد آخر وطين أو إقليمي أو دويل من جهة ووزارة الرايضـــ وهي اليت تقوم    أخرى ،  ةالرايضـــــي وهو بدوره خيضـــ
وتلك القيادة تقوم بتحديد الســــــياســــــة العامة الفرق ابلنخراط حتت لوائها وتتحصــــــل بذلك على الرخصــــــة القانونية للنشــــــاط  

ــاط املمارس الذي   ــاللنشـــــ رك فيه الفريق ، وذلك من خالل حتديد القواعد والضـــــــوابط املنظمة للتنافس ، وحتديد جدول يشـــــ
ونظام املنافســـات داخليا وخارجيا ، كما تعطي الفرصـــة جلميع الفرق الرايضـــية للمشـــاركة يف البطوالت اليت تنظمها دون حتيز  

الالعبني واألجهزة اإلدارية والفنية للفرق املشــــــــــاركة يف لفريق على آخر، كذلك تقوم بتوقيع العقوابت واجلزاءات على الفرق و 
نشـر ممارسـة النشـاط الرايضـي و املنافسـات يف حالة خمالفة القواعد والضـوابط املنظمة للمنافسـة ، كما تقع على كاهلها مهمة 

دوليني ، كما تتدخل  ه واســـــــــــــتحداث كل ما هو جديد لالرتقاء به واالحتكاك ابلتجارب األخرى و اســـــــــــــتقدام خرباء تطوير 
 لفض النزاعات اليت تنشأ خاصة بني إداري الفريق والرايضيني .

دارية للفريق الراييض : -2 وتتمثل يف جمموعة األفراد املكلفني من جملس إدارة النادي أو اجلمعية العامة للجمعية الرايضـــــــــــية   القيادة ال 
ــنية ، وتتمث ــراف اإلداري على اللعبة يف كل املراحل الســـ ــكيل الفريق الرايضـــــيلإلشـــ ، وابقي األطقم العاملة   ل مهامها يف تشـــ

، وحتديد األهداف و وضــــــــــــع القوانني واللوائح املنظمة لعمل الفريق الرايضــــــــــــي ، وكذلك توظيف اإلمكانيات    داخل الفريق
ودة من خالل احلرص لتحقيق األهداف املنشـــــ، و توفري املناخ املناســـــب  املادية املتاحة للفريق وتوســـــيع مصـــــادر متويل الفريق  

خمتلف اهليئات   هوتوجيه شـؤون الفريق اخلارجية ومتثيلعلى جعل النشـاط يتوافق والقوانني واللوائح اليت تفرضـها القيادة األعلى،
 واألوساط اخلارجية . كما تقوم مبكافئة الالعبني تطبيق العقوابت عليهم .األخرى 

عىل بعض زرمحم كرة الســجب همهورية م ــ    2008دلين يف أأحدى ادلراســات  ويشــلك م من أأمحد أأمف زو ي و رارمحم  د بدر ا

 أأنه لكام احتل رئيس الفريق ماكنة مرموقة داخل الفريق لكام ساعد ذكل يف حتقيق النتاجئ .  العربية .

السداسي  : الـــــــــــــثالث                       المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي                         

2020/2021السنة الجامعية :                           المقياس : القيادة الرياضية                                     

 قيادة في الفريق الرياضيأشكال ال: رابعةالمحاضرة ال
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ــ ول تن تدريب الفريق :    القيادة الفنية للفريق الراييض -3 ــات ال  وتمتثل لتكل القيادة يف اجلها  الفين املسـ ــاح ته يف املنازسـ ومصـ

ــر الفين وقـيادة الفريق وتوزلك املـنا  الراييض ا ي  قق  اتـقه هـمام التو ـيه وال رشـــ يشــــــارك زـ ا وداي أأو رامـيا   ىلام يقق عىل ـع

 الأهداف املنشودة للفريق الراييض .

املدرب واملدرب املسـاعد ويمت حتديد أأتضـا  اجلها  الفين يف ضـو  سـ ياسـة النادي وقرارات النادي و القيادة ال دارية   واالبا ما يتاوه اجلها  الفين من 

 .واحملرض البدين وربيب الفريق و أأخصايئ العالج و املرشف التقين   وأأحياان جند خمتص يف الاعداد النفيس 

ــو   وعة من ة للفريق الراييض :  القيادة املـيداني ــات امجلاتـية   ويمت حتديد هضا الـقائد يف ضـــ ــة يف زرمحم الرايضـــ وتمتـثل يف الالتب قائد الفريق خاصـــ

ىل أأخر  ومن أأمه تكل الاتتبارات  جند الأىلرب ســ نا بف الالتبف  الأقدمية يف النادي   املســ توى الفين وامله  تالاتتبارا اري ال  قد تت اين من زريق ا 

ادة ال دارـية   املاكـنة الا  تـية بف الالتبف . وـقد أأىـلد دوبلر   ة توازر  وط ـددةة يف ـق Dobler  التلكيف املـبا  من القـي اـئد الفريق من عىل أأمهـي

 الوهجة الرتبوية ومن الوهجة احلركية   مفن حيث الوهجة الرتبوية جيب أأه يمتزي قائد الفريق ابخلصائص التالية :

 اللعب . أأسلوب القدرة عىل حتمل املس ولية بتشايل العمل امجلاتي للفريق من خالل حتسف وتطوير أأسلوب العمل امجلاتي من خالل حتسف وتطوير

 ن توازر السامت القيادية  مثل الثبات ال نفعايل وحتمل املس ولية الثقة ابلنفس والطموح الراييض .ل بد م

 القدرة عىل حل يعض املشالكت .

 التصال اجليد مق الالتبف والقيادات العامجب يف الفريق .

 ود.يمتتق ابحرتام ودرجة من الود من ق ل دميق أأتضا  الفريق ويبادهلم ذكل الاحرتام وال

 أأما من الوهجة احلركية زيجب أأه يمتزي ابخلصائص التالية : 

 توازر القدرات اخلططية وتوظيفها حركيا لصاحل  امعة الفريق.

 يعترب املوجه احلريك داخل امللعب ونواة العمل امجلاتي للفريق.

 يعترب حلقة اتصال داخل امللعب بف املدرب والالتبف .

 ام املدرب يف حاةل غياب هضا الأخلك داخل امللعب وخارجه .هل القدرة عىل القيام ببعض هم 

ــانق الألعاب يف الفريق   ويمت اختياره وزقا ل متالىله القدرات :  القيادة احلركية للفريق الراييض     -4 تتحدد هضه القيادة يف الألعاب امجلاتية ابلالتب صـــ

هضا الالتب منصــب وســي امليداه الهجو      ل  ويف كرة القدم مثال االبا ما يشــ   احلركية واملهارية ال  ت ههل لقيادة الفريق حركيا داخل امللعب

ــجب   ويعترب القائد احلريك من القيادات ال  ل يمت تعييثا مثل رئيس الفريق بل تتحدد من خالل ما    وأأحد لتيب اخلي اخللفي يف كرة اليد وكرة الســ

ــعيات  يمتتق به الالتب من موهبة للقيام بوا  ات هضه القيادة ال  تمتثل يف القدرة عىل ترمج ة أأزاكر القيادة الفنية وتوظيفها حســـــب خمتلف الوضـــ

التنازـس ية .  التنازـس ية ال  تـصادف الفريق خالل املباراة    كل جيب أأه يتحىل القائد احلريك مبـس توى عايل من املهارة والقدرة عىل حتليل املواقف 

 وهو يمتزي بـ :
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 حلركية لزمالئه يف الفريق واس ت اللها خلدمة الفريق .دليه القدرة عىل ال حساس ابلقدرات ال<اتية واملهارات ا -

 ذو زار خططي عايل ودليه القدرة عىل ت يلك اس تجاابته احلركية واخلططية يف ضو  الت لك اللحظي ملواقف املنازسة الرايضية . -

 ة أأو تفضيل املصلحة الشخصية .خلدمة الفريق بعيدا تن املظهرية أأو الأاننياس ت الل قدراته ا اتية وهماراته احلركية وتطويعها  -

 يعترب اليد املنفضة لأزاكر القيادة الفنية للفريق. -

 ي دي دوره حتت ارشاد وتو يه القيادة الفنية للفريق هبدف حتقيق ال جنا  الراييض املس هتدف. -

املتوقق الكتب داخل الفريق ي دي  وعة من عدم و ود تعارض يف ســـلوك صـــانق الألعاب الفريق وبف دوره أنفض لأهداف الفريق ودوره  -

 الوا  ات حىت ل ي دي ذكل ا ىل ال اع والتصدع الا  تي داخل الفريق .

ماكنية حتقيق أأىلرب قدر من العالقات الا  تية داخل الفريق الراييض    القيادة الا  تية للفريق الراييض :   -5 ــد بضكل الالتب ا ي يمتزي اب  ويقصــ

ــ تطيق أأه ـيد مع العالـقات الا  تـية ادلاخلـية للفريق  ىلام يســـــامه يف تاوين الصـــــداـقة وال لـفة بف أأزراد الفريق   وىـلضكل دلـيه الـقدرة عىل ويســـ

 ال حساس بنجاحات الالتبف والعمل عىل اش باتها وابلتعاوه مق م من القيادة الفنية والرامية للفريق.

محم الرايضـــية أأه القيادة الا  تية للفريق الراييض تتحدد يف الالتب ا ي يســـ تطيق أأه ياوه وقد أأىلدت العديد من الأحباث يف جمال قيادة الفر 

النوع  هضا  أأىلرب قدر من العالقات الا  تية مق أأتضـا  الفريق الراييض   اا يسـاعد يف  ايدة درجة ساـسل الفريق الراييض حركيا وا  تيا  ويمتز

 من من القيادة بـ:

 استثارة دازعية  مالئه يف املواقف الرايضية ال  تتسم ابلنفعال الشديد كحالت الهزمية او حالت حتقيق الن .دليه القدرة عىل  -

 دليه القدرة عىل احتوا  املشالكت الفردية بف الالتبف وعدم تصعيد تكل املشالكت لتصبح توامل سلبية ت ثر عىل ساسل الفريق. -

 النفس ية والا  تية ال  جييد اس تخداهما وتوظيفها يف صاحل الفريق.يتسم ابمتالىله جملموعة من الصفات  -

 يشارك ابيق أأزراد أأزراهحم وأأحزاهنم وهيمت ابلتصال الا  تي والتنامغ الوجداين. -

 دليه االقدرة عىل ا شاعة  و من املرح والود بف لتيب الفريق . -

اكبنت الفريق( وىلضكل القيادة احلركية )صـانق الألعاب( وأأيضـا القيادة الفنية للفريق   ول يدمع وي ىلد عىل ادلور الرتبوي للقيادة الرامية للفريق ) -

 يسمح بو ود تعارض بف تكل الأدوار وبعضها.

 يس ت ل ماكنته الا  تية داخل الفريق الراييض ومرىلزه احملوري بف الالتبف ملا زيه من مصلحة الفريق بعيدا تن املصاحل الشخصية . -
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ويقصــــد هبا ذكل الالتب ا ي هل القدرة عىل خلق نفوذ عىل ابيق  مالئه ودليه القدرة عىل التحو أأو الت أ لك ة الســـلبية يف الفريق الراييض :  القياد  -6

ــل الفريق   ــية و عىل ردودمه بطريقة ما   وهضا النوع من القيادة االبا ما ميثل خطورة عىل ساسـ ــخصـ المترد و   يمتزي هضا النوع من القيادة بقوة الشـ

تطا  الأولية ملصـــلحته الشـــخصـــية ال  االبا ما تتعارض يف  زئياحلا مق مصـــاحل الفريق العامة   قد يســـ تخدم ل ة الهتديد والا  ار واســـ ت ال  ل  ا 

ــلبياحلا ميان لهضه القيادة النجاح يف امتصــــا    دارة الفريق يف حاةلالظروف لالنتقام   وابلرمغ من ســ  سان هضه غضــــب الالتبف وانفعاهلم عىل ا 

 الأخلكة من ارضائه وساينه من بعض الامتيا ات.

 

III- في الفريق الرياضي القيادة شكال اتساق األدوار بين أ: 

 لأشاكل القيادة يتضح أأه الفريق الراييض يت أثر سلبا أأو اجااب ب أربعة مصادر قيادية داخل  امعة الفريق الراييض ويه :  يف ضو  ال رض السابق

 القيادة الرامية للفريق الراييض.  •

 القيادة احلركية للفريق الراييض.  •

 القيادة الا  تية للفريق الراييض.  •

 القيادة الفنية للفريق الراييض.  •

تكل القيادات الأربق ل تعارض بيثا يف الأدوار والوظائف يف حاةل ايثار املصلحة امجلاتية للفريق عىل املصاحل الشخصية   ىلام ميان  وميان القول أأه 

)صانق   هو ذاته القائد احلريكت ههل هماراته احلركية يف أأه ياوه القول أأه قائد الفريق ) الاكبنت( وهو ميثل القيادة الرامية بف الالتبف ميان أأه 

   كل يبقى عىل القيادة الفنية للفريق دور   ىلام ميان أأه ت ههل خصائصه الا  تية يف أأه ياوه هو القيادة الا  تية داخل الفريق  الألعاب(  

 تطويق ابيق أأشاكل القيادة الثالث الأخرى يف خدمة حتقيق أأهداف الفريق. 
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I- : مقدمة 

ميثل الفريق الرايضي شكل من أشكال التجمعات البشرية وميكن اعتباره جمتمع مصغر وكغريه من اجلماعات له أهداف يسعى  
والوظيفة األساسية للقيادة الرايضية هي احملافظة على وجود الفريق الرايضي وحماولة احلصول على مكاسب جديدة    إىل حتقيقها ،

اجتماعية حيتاجها كل فريق رايضي  لتحقيق تعامال    ة عملية تربوي  تعزز هذا التواجد من خالل  العمل مع اجلماعة ولصاحلها يف
ا ، فالقيادة ميكن أن تكون جملموعة من األفراد كما ميكن أن تكون لفرد واحد يف اجتماعيا انجحا بني أفراده لتحقيق أهدافه 

وقت معني ويف مجاعة من األفراد كما ميكن أن تكون لفرد واحد يف وقت معني ويف مجاعة معينة األفراد ، والشخص الذي يقوم  
لتحقيق أهدافها ، ويف اعتقاد الدكتورة سامية حممد  ابلدور القيادي هو أكثر أفراد اجلماعة إحساسا ناجاهتا واألسلوب األمثل  

غامن أبن القائد هو الشخص الذي يتفهم بعمق متطلبات املهمة اليت تقوم هبا مجاعته ويقوم هو بتوزيع االختصاصات على  
 ل أتمني مستقبلهمأفرادها ويساهم يف إعطاء مناذج للقدرة يف اإلجناز ويعمل على رفع روحهم املعنوية ويدافع عنهم ويعمل من أج

ولقد قدمت لنا املعطيات امليدانية مناذج خمتلفة من القادة يف امليدان الرايضي من حيث الشخصية واالنفعاالت وطريقة التسيري  .
وقيادة اجلماعات الرايضية ، حيث حالف النجاح بعض القيادات بينما كان االخفاق نصيب البعض اآلخر  ، لذلك الحظ  

 علم االجتماع الرايضي واملهتمني منهم خاصة مبوضوع القيادة عدة أنواع من القيادة الرايضية .  العاملون يف ميدان

II  ـ أمناط القيادة   : 

 فقد ظهرت عدة تصنيفات للقيادة منها : وختصصهم ،مفهوم ظاهرة القيادة وتنوعه حسب زاوية رؤية الباحثني  التساعنظرا 

 اهلامشي والذي وضع تصنيفان ألمناط القيادة مها : ـ تصنيف عبد احلميد  مد   1

. تصنيف األمناط القيادية حسب طريقة القيادة وأسلوب التأثري وتندرج حتت هذا التصنيف ثالثة أمناط وهي النط   1-
تز  األوتوقراطي والنمط الدميقراطي والنمط الليبريايل أو الفوضوي كما عرب عليه ،وهذا التصنيف هو الذي اعتمده كون

koontz  وسيتم التفصيل يف هذه األمناط الحقا   1986سنة 

 . تصنيف األمناط القيادية حسب ختصص اجلماعة وأهدافها وتندرج حتت هذا التصنيف ستة أمناط للقيادة وهي : 2

تنمية البحث العلمي  القيادة العلمية : واليت تشمل مجاعات علمية كاملفكرين والباحثني وأساتذة اجلامعة .... ، وهدفها  -أ
 حفظ حقوق الباحثني واملؤلفني . 

السداسي  : الـــــــــــــثالث                       المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي                         

2020/2021السنة الجامعية :                           المقياس : القيادة الرياضية                                     

 أنماط وأساليب القيادة الرياضية : خامسةالمحاضرة ال
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القيادة اإلدارية : واليت تشمل اجلماعات التنفيذية يف املؤسسات التعليمية واملصرفية وأمثاهلا وهي هتدف إىل إدارة شؤون   -ب
 هذه املؤسسات . 

 زايدة اإلنتاج وحتسينه وتسويقه .  القيادة اإلنتاجية : واليت مجاعات العمال ونقاابت املهن املختلفة وهتدف إىل -ج

 القيادة املالية : واليت تشمل مجاعات التجار وهتتم مبعامالت البيع والشراء واالقرتاض .....  .  -د

 القيادة العسكرية : تشمل خمتلف مراتب القيادات يف اجليش وأهدافعا عي أعداف املؤسسة العسكرية .    -هـ

 تمثل يف مراكز املهام القيادية هلذه اجلماعات . القيادة الرايضية والفنية : وت -و 

جبامعة ميتشجان للقيادة على أساس اعتبار   Renis likart  1961ولقد انظر رينس ليكارت  تصنيف ليكارت : -3ـ  
و منوذج يركز  أن القائد اجليد دائما ما مييل إىل املرؤوسني وال مييل إىل القيادة فهو يهتم ابلقيمة واألهداف املشرتكة ومن مث فه 

 على عالقة القائد ابألعضاء أو املرؤوسني وقد قدم منوذج أبربعة أمناط للقيادة كما يبينها الشكل التايل : 

 القيادة األوتوقراطية املتشددة  القيادة األوتوقراطية املعتدلة  القيادة الدميقراطية القيادة ابملشاركة 
    

 : اجتاه حنو التمسك ابلقيادة .                                   

 : اجتاه حنو التنازل عن القيادة .                                  
 .   1961( منوذج ليكارت يف القيادة 2الشكل رقم )

الذي صنف أمناط  القيادة إىل منط    Koontzواملالحظ يف كل هذه التصنيفات أهنا مستمدة يف عمومها من  تصنيف كونتز
 .أوتوقراطي ، ومنط دميقراطي ومنط ليربايل 

سنة   Kurt Lewinبدأت الدراسات يف أمناط القيادة الرايضية مبكرا منها التجربة الشهرية لكارت لوين وقد  •
ربني ومها النمط األوتوقراطي على جمموعة أطفال اندي النشاطات املوجهة واليت بني من خالهلا منطني من القيادة للمد 1938

توصل يف دراسته إىل تصنيف القيادة الرايضية إىل   1994سنة  Marck Anchelوالنمط الدميقراطي ،  أما مارك أنشل 
 األمناط التالية : 

ــلحة التهديد و الوعيد وإجبار املرؤوســـني على   القيادة األوتوقراطية :*  ــتخدام القائد أسـ ــلطة املطلقة واسـ واليت تتميز مبركزية السـ
 اجناز مهامهم .

 واليت مييزها االختيار احلر للقائد الرايضي اإلداري واجلو العام داخل الفريق  القيادة الدميقراطية :* 

ومييزهـا إعطـاء احلريـة للمرؤوســــــــــــــني يف اختيـار املهـام وطرق االجنـاز كـأن يرتك املـدرب احلريـة  * القيـادة احلرة أو عـدم التـدخـل :
 لالعبني يف اختيار طريقة اللعب واختاذ القرارات ويسمح هبامش كبري من املبادرة واالبتكار واثبات الذات .
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 كما أضاف مارك أنشل هلذه األمناط منطني آخرين مها :

 واليت مييزها الثواب والتعزيز بتقدمي املكافئات عقب السلوك الناجح ملرؤوسني مباشرة .* القيادة السلوكية : 

 * القيادة اإلنسانية : واليت مييزها االهتمام ابجلوانب النفسية للمرؤوسني والتعامل معهم ابحرتام وتعاطف .

األكثر شيوعا بني املدربني الرايضيني .كما يتفق  صنيف عبد احلميد حممد اهلامشي املبين على طريقة القيادة وأسلوب التأثري وهو 
 حسن عالوي مع هذا التصنيف من حيث جمال العالقة مع الالعبني وعلى ضوئه  يصنف القيادة الرايضية إىل ثالثة أمناط:

 : Autocratiqueالنمط األوتوقراطي  -1ـ 

طي أن طبيعة الالعب )اإلنســــــان( متيل إىل قلة العمل ويطلق عليه أيضــــــا التســــــلطي أو االســــــتبدادي ، ويعتقد املدرب األوتوقرا 
والتهرب من املســـــؤولية وعدم النضـــــج أو تقدير حجم املهام ، وأن الدافعية والرغبة يف العمل تنعدم أو تكون مرحلية فقط لذلك  

مثل يف التهديد والعقاب ال بد من إجياد بدائل تســــــــمح بضــــــــمان األداء بوترية مرتفعة طيلة فرتة اإلجناز والعمل  وهذه البدائل تت
عند أبســـط األخطاء ، كما يؤمن املدرب األوتوقراطي أبن املشـــاكل الشـــخصـــية البعيدة عن موضـــوع العمل كثرية جدا ومتجددة 
وهي طبيعية ومالزمة لتواجد اإلنسان ومعاجلتها إهدارا للوقت على حساب عمل الفريق وأفضل حل ملعاجلتها هو جتاوزها وعدم  

 ناء العمل ، ومن هذه النظرة فأهم مميزات سلوك القائد األوتوقراطي هي :التطرق هلا أث

 

 

 سلبيات النمط القيادي األوتوقراطي إجيابيات النمط القيادي األوتوقراطي سلوك املدرب األوتوقراطي 
 مييل إىل العدوانية . - 
 تتمركز السلطة يف يده . - 
ـــــــاليب التنفيذ   -  ــــــ ـــــــفة منفردة كل التعليمات وأسـ ــــــ ـــــــدر بصـ ــــــ  - يصـ

 يستعمل أسلوب التهديد والعقاب . 
 ال يقبل مناقشة قراراته وتعليماته . - 
 ينسب النجاح لنفسه واإلخفاق ملرؤوسيه . - 
  .الالعبني الثقة يف قدرات  لديه قدر قليل من - 
  .عملاملادي وحده هو الذي حيفز الناس لل يعتقد أن الثواب - 
  .لالعبيه هأهداف طالعال يقوم إب - 
  .والتفاعل معهم ابلالعبني قليل االتصال - 
 يرفض االعتذار لالعبيه حىت مع قناعته أبنه أخطأ يف حقهم . - 
 ال يرتدد يف انتقاد العبيه مجاعة أو فرادى وال يهتم بشعورهم . - 
 يهتم ابحملافظة على هيئة الصرامة أمام العبيه . - 
 

اليـة الكبرية يف احلـاالت الطـارئـة وعنـد األزمـات ومثـال الفعـ  - 
ذلك عند حدوث مشـــاجرة بني الالعبني أو مع العيب الفريق  
بوقف   األوتوقراطي كفيـــــل  املـــــدرب  تـــــدخـــــل  يكون  ــــافس  املنـ

 الشجار.
ـــــيب وعدم  -  ـــــاء على التهاون والتسـ الفاعلية الكبرية يف القضـ

 االلتزام لالعبني .
 يز الفريق .االنضباط الكبري الذي مي - 
ــة الالعبني املغرورين ، والـــذين   -  ــة الكبرية يف مواجهـ ــاعليـ الفـ

 يرفضون األوامر الفوقية .
الالعبني  -  اجليــــد بني مهــــام مجيع  ـــــــيق  ــــــ حيــــث ختتفي   التنسـ

 املبادرات الفردية واإلبداع .
 قلة احتجاج الالعبني أو انعدامه .  - 
 

ـــــــية الالعب   -  االعتماد الدائم يرتك هذا النمط القيادي يف نفسـ
 على املدرب .

 يقتل هذا النمط القيادي روح املبادرة واإلبداع يف الالعبني . - 
املـــدرب    -  األفكـــار بني  يؤي هـــذا النمط القيـــادي اىل تعـــارض 

 والالعب ، ما جيعل الالعب يقوم مبهام 
 يعتقد أهنا غري صائبة .    
الالعـــ  -  ــاون بني  ــادي من فرص التعـ ــذا النمط القيـ هـ ــل  ب  يقلـ

 واملدرب .
ـــــــعرون   -  ــــــ ـــــــة إثـبات اـلذات وـبذـلك يشـ ــــــ ال يعطي لالعبني فرصـ

 ابإلحباط .
ـــــــتوى الالعبني املتميزين وقـد يـدفعهم إىل تغيري    -  ــــــ ينخفض مسـ

 الفريق.
خيلق حــالــة من التمرد لــدى الالعــب الــذي ال يتحمــل هــذا   - 

النمط من القيادة وابلتايل تكثر الصــراعات داخل الفريق خاصــة 
 قات عند كثرة اإلخفا
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 أشكال قيادة األوتوقراطية: •

 الحظ العديد من الباحثني أن املدرب األوتوقراطي ميكن أن يكون على ثالثة أشكال :

املدرب األوتوقراطي املتشـــدد  : وهو الذي يشـــرف على كل كبرية وصـــغري داخل الفريق الرايضـــي وقد ينظر إىل العبيه كأهنم  -أ  
 اإلجناز ، وحياول دائما توسيع صالحياته لتكون كــل األمور حتت سيطرته .آالت ويعترب ضمن وسائل 

 املدرب األوتوقراطي اخلري : يستخدم اإلطراء والثناء وحياول التخفيف من العقاب لتجنب ردود فعل العبيه السلبية . -ب 

هر لالعبيه مشــــاركتهم يف القرارات ولكنه  املدرب األوتوقراطي اللبق : وهو الذي خيلق هامشــــا ضــــيقا للحوار واملناقشــــة ويظ  -ج 
 ينتهي دائما ابختاذ قراراته بصفة فردية .

 :Démocratiqueالنمط القيادي الدميقراطي  -2

ــاركة ، تفويض الســـلطة ، فاملدرب   ــانية ، املشـ ــاســـية هي :العالقات اإلنسـ يرتكز أســـلوب املدرب الدميقراطي على ثالثة ركائز أسـ
ــركهم يف اختاذ بعض القرارات واملهام األخرى ، كما يســــمح بتفويض بعض ســــلطته لالعبيه ، الدميقراطي يتفاعل مع   العبيه ويشــ

ــيـة  ويؤمن املـدرب الـدميقراطي أبن الالعـب )اإلنســـــــــــــــان( هو وحـدة واحـدة متكـاملـة تنعكس مجيع حـاالتـه الصــــــــــــــحيـة والنفســــــــــــ
ويرى أن رفع احلالة املعنوية لالعبيه قد يســـــــــــــاهم يف واالجتماعية ... على تصـــــــــــــرفاته لذلك حياول مراعاة مجيع حاالت العبيه ،

جتاوزهم ملشـــاكلهم الصـــحية والنفســـية واالجتماعية ... خاصـــة من خالل منحهم فرصـــة إثبات ذاهتم ســـواء ابالهتمام  رائهم أو 
 فتح جمال املبادرة واإلبداع أمامهم .

 بيات النمط القيادي الدميقراطيسل إجيابيات النمط القيادي  الدميقراطي  سلوك املدرب  الدميقراطي
 املدرب والالعبني . وجود تبادل للثقة بني - 
يكون اهتمـام املـدرب أكرب حنو الالعبني مع اهتمـامـه ابلعالقات   - 

 اإلنسانية .
ــــــــــاس مجاعي وذلك ما جيعل الالعبني   -  ــــــــــب النجاح على أسـ ينسـ

 يتحملون املسؤولية .
 يزيد من متاسك الفريق الرايضي .- 
 يشجع روح اإلنتماء للفريق لدى العبيه . - 
 يشجع على املبادرة واالبتكار . - 
يفضـــل انتقاد العبيه بصـــفة انفرادية مراعاة لشـــعورهم خاصـــة إذا   - 

 تعلق األمر ابالنضباط.   
 يكثر من استعمال التغذية الراجعة لدفع العبيه حنو التطور . - 
لها وال يبخل  يهتم ابملشـــاكل الشـــخصـــية لالعبيه ويســـعى إىل ح - 

 ابلنصيحة .
 يعامل العبيه بطريقة عادلة إىل حد بعيد . - 
 عالقاته قوية ومتبادلة مع الالعبني . - 
 

ــــــــــاف مهارات   -  ــــتوى الالعبني واكتشـ ــــــ ــــــــــمح بتنمية مسـ يسـ
 جديدة داخل الفريق .

التهــــديــــد والعقــــاب جيعــــل الالعبني    -  ـــــــلوب  ــــــ إن غيــــاب أسـ
وابلتايل ينصــب اهتمامهم حنو يشــعرون ابألمان واالطمئنان ، 

 العمل فقط .
ــــــــك الفريق بتنميـة   -  ــــــ خلق اللحمـة بني الالعبني وزايدة متـاسـ

 روح االنتماء  .
شـــعور كل العب أبمهية مســـامهته يف حتقيق أهداف الفريق   - 

 ومشاركته الفعالة داخل اجلماعة .
ــــــي واالجتماعي وتنمية   -  ــــــل الفكري والنفسـ ــــــجيع التواصـ تشـ

 هم .روح التعاون بين
ــــــل   -  يقلـ ــــــا  ممـ بينهم  ــــــا  فيمـ الالعبني  بني  ــــــادل  املتبـ االحرتام 

 الصراعات داخل الفريق .
ــــــوعية لدى الالعبني   -  ــــــ ــــــفة موضـ ــــــ ــــــة اآلراء بصـ ــــــ تنمية مناقشـ

 واالستعداد لتحمل املسؤولية .
 

ـــــــــتخدام املفرط للنمط الدميقراطي قد يؤدي ابملدرب إىل  -  اإلسـ
 التخلي عن مهامه األساسية .

املغاالة يف تفويض الصالحيات لالعبني تؤدي إىل صعوبة يف  - 
 السيطرة عليهم .

يؤدي عند اإلفراط إىل تغليب مصـــــاحل الالعبني على مصـــــاحل   - 
 الفريق الرايضي .

ـــــــعـب على املـدرب اخـتاذ القرارات احلـازمـة عـند احلـاالت    -  ــــــ يصـ
 الطارئة .

ـــــــــعف إن منح الكثري من حرية اإلبداع واالبتكار واملبادرة  -  يضـ
 من التنسيق العام داخل الفريق .
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 أشكال القيادة الدميقراطية: •

 ميكن أن يتخذ املدرب الدميقراطي األشكال التالية :

تلف آرائهم ولكنه خيتار بصـفة انفرادية الرأي الذي املدرب الدميقراطي الذي يتيح قدرا قليال من احلرية لالعبيه كأن يطلب خم-أ  
 خمتلف هذه اآلراء .يراه مناسبا بني 

املدرب الدميقراطي الذي حيدد اإلطار العام لآلراء واالقرتاحات ويفوض العبيه يف اختيار القرار الذي يناسبهم داخل ذلك   -ب
 اإلطار .

له  املدرب الدميقراطي الذي يتخذ القرار مبفرده مث يطرحه على العبيه وإذا وجد عندهم اســــــــــتياء وعدم اقتناع به يقوم بتعدي   -ج
 أو تغيريه .

 املدرب الدميقراطي الذي يتيح لالعبيه فرصة أكرب يف اختاذ القرارات ويف كيفية التنفيذ . -د 

 املدرب الدميقراطي الذي يقبل أبي قرار حيقق اإلمجاع لدى العبيه .   -هـ 

II 3-  النمط القيادي الليربايLibéral  :)احلر( 

ــوية أو املنطلقة أو غري املوجهة ، ويعتقد املدرب ذو النمط الليربايل أن إعطاء احلرية ويعرف كذلك أحياان بنمط   القيادة الفوضــــــــــــ
لالعبني ينمي قدرات الالعبني وحيســــــــن مســــــــتواهم حيث أهنم الوحيدون الذين ميكنهم معرفة نقائصــــــــهم ومعاجلتها خاصــــــــة مع 

ــدين ، كما أن طابع اللعب الذي يغلب على املم ــرامة اليت متيز منط الالعبني الراشـــ ــبة من اجلد والصـــ ــية يفقدها نســـ ــة الرايضـــ ارســـ
القيادة األوتوقراطية والدميقراطية بصـــورة أخف ن لذلك يكتفي املدرب بوظيفة االســـتشـــاري وقد يضـــع هو األهداف ولكنه يرتك 

مفروضـــــــــا على املدرب وليس    لالعبيه مهمة حتديد املهام وطرق التنفيذ. يف ميدان التدريب الرايضـــــــــي غالبا ما يكون هذا النمط
 اختياراي ويرجع إىل األسباب التالية :

 ضعف املستوى املهين للمدرب أمام مستوى العبيه . -

 ضعف شخصية املدرب أمام قوة شخصية بعض أو كل العبيه . -

 إذا كان مدرب مغمور يقود العبني مشهورين .  -

 ابق معهم .تقارب سن املدرب مع سن العبيه خاصة إذا كان العب س -

 إحباط املدرب نظرا لفشله يف حتقيق أهدافه وتعفن أوضاع الفريق واقرتاب هناية تعاقده مع الفريق .  -
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 أشكال قيادة املدرب الليرباي:  •

 ميكن أن منيز شكلني للمدرب الليربايل: 

*املدرب الليربايل املنضبط )املؤقت (: وهو املدرب الذي يتحكم يف فرتة احلرية املطلقة لالعبيه ويستعملها لتجاوز فرتة أو ظروف 
 معني  ، وبذلك حيافظ على انضباط العبيه واحرتامهم له . 

وجوده معهم ، وقد يفقد انضباط الالعبني   املدرب الليربايل املتسيب ) الدائم( :وهو الذي يعطي احلرية املطلقة لالعبيه طيلة فرتة
 واحرتامهم له .   

III  : ـ تصنيفات أخرى ألمناط القيادة لدى املدربني 
 ويضيف حسن عالوي إىل التصنيف السابق  تصنيفني آخرين وذلك اعتمادا على جماالت أخرى ومها :

III - 1- ال بني األمناط الثالثة التالية : : ميكن التمييز يف هذا اجمل  يف جمال ختطيط وتنفيذ التدريب 

 النمط علمي ـ نظري:ومن أهم مالحمه ما يلي :  -1

القيام إبجراء التجارب على   -ون يف املراجع العلمية . ديقوم بتخطيط وتنفيذ التدريب طبقا ألسس العلمية وكما هو م -
اإلملام غالبا بلغة أجنبية واإلطالع املستمر على أحداث    -الالعبني وحماولة تطبيق املبادئ النظري على املواقف العلمية . 

 املعارف واملعلومات العلمية يف جمال ختصصه ويف جمال بعض العلوم املرتبطة ابلتدريب الرايضي . 

اإلكثار من احملاضرات النظرية والشرح والتفسري وحماولة إكساب الالعبني بعض املعارف واملعلومات املرتبطة ابلتدريب   -
القيم بعمل سجالت وملفات لتخطيط التدريب الرايضي واملنافسات الرايضية وكذلك   - ايضي واملنافسات الرايضية .الر 

 سجالت وملفات لتسجيل احلالة البدنية واملهارية واخلططية واالجتماعية لالعبني  

 سلبيات النمط القيادي  الليربايل إجيابيات النمط القيادي   الليربايل املدرب الليربايل سلوك 
 يسمح يف سلطته لالعبيه ويكتفي ابلدور االستشاري  - 
إعطاء قدر كبري من احلرية لالعبني خاصـة يف احلصـص التدريبية   - 
. 
 مسايرة الالعبني يف ميوهلم ورغبات . - 
 حياول أن يرضي مجيع الالعبني رغم استحالة ذلك أحياان . - 
 يكثر من شرح وتربير مواقفه لالعبيه . - 
 عبيه وكثري التسامح معهم .يرفض معاقبة ال  - 
 يتفاعل بصورة كبرية مع العبيه . - 
 يرفض استعمال أسلوب التهديد والوعيد . - 
 تنعدم الصرامة واجلدية يف تصرفاته . - 
   يفرط يف مراعاة ظروف العبيه على حساب مهامه وعمله .  - 

ـــانيــــة بروز   -  لــــدى الالعبني وإمكـ القيــــاديــــة  املهــــارات  تنميــــة 
 بينهم .قيادات 

 تطور املستوى الفردي لالعبني . - 
 احليوية الكبرية اليت متيز التدريبات. - 
تعويد الالعب على االعتماد على نفسه وحتمل مسؤولياته  - 
 . 
 متنح لالعبني حرية كبرية للمبادرة واالبتكار .  - 
 زايدة ثقة الالعبني أبنفسهم . - 
 

 عدم وضوح املهام والواجبات . - 
اسـك الفريق نتيجة كثرة الصـراعات بني الالعبني ضـعف يف مت - 

 بسبب ممارستهم القيادة والتوجيه واالنتقاد لبعضهم .
حتقيق    -  حنو  وتوجيههم  الالعبني  يف  التحكم  يف  ــــــة  ـــــــعوبـ ــــــ صـ

 األهداف .
ـــــــعف   -  ـــــــائح املدرب بعني االعتبار لضـ عدم أخذ الالعبني لنصـ

 ثقتهم فيه . 
 الل املبارايت .ضعف االنسجام والتكامل بني الالعبني خ - 
 كثرة الفوضى والضجيج يف احلصص التدريبية .   - 
اختالل يف مواقـيت ومواعـيد الـتدرـيب وكثرة غـياابت الالعبني   - 
 . 
 ثقة مفرطة لدى الالعبني  وحرية يف التعبري . - 
اللعـــــب   -  ــــابـــــل  مقـ الفردي يف  اللعـــــب  الالعبني على  ــــاد  اعتمـ

 اجلماعي . 
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 النمط خربايت ـ عملي :ومن أهم مالحمه:   -2

ية يف التدريب وحياول تطبيق خرباته العملية السابقة ، اليت اكتسبها من مدربني سبق  ال يهتم ابلدرجة األوىل ابجلوانب النظر  -
يسعى بقدر اإلمكان للتبسيط وعدم التعقيد ويتمسك ابجلوانب التقليدية   - له التعامل معهم سواء كالعب أو مدرب مساعد .

ة املعروفة يف املراجع العلمية الرايضية ويعتربها جوانب  ال يهتم كثريا ابملعارف العلمي  -والروتينية يف عملية التدريب الرايضي . 
يعتمد ابلدرجة األوىل على الرتاكمات اخلرباتية اليت اكتسبها خالل عمله   -نظرية وقليلة الفائدة من الناحية العملية التطبيقية . 

 ألقالم . مبدأه العلم يف الرأس وليس يف الكراس لذلك اندرا ما يستعمل األوراق وا -يف التدريب .

النمط علمي ـ خربايت : وهو املدرب املؤهل أتهيال عاليا يف التخصص الرايضي ابإلضافة إىل كونه ممارسا سابقا يف نفس   -3
 التخصص ويستطيع أن جيمع بني مزااي النمطني السابقني . 

III - 2- يف جمال التوجيه واإلرشاد يف املنافسة  : 

 ي " كذلك يف هذا اجملال جنذ ثالث أمناط ه

حياول إعداد   -جييد رسم خطط العب املختلفة يف املنافسات الرايضية .  - ومن أهم جوانب سلوكه :املدرب اخلططي :  -1
يسعى ملعرفة كل كبرية وصغرية عن الفرق املنافسة وإعداد اخلطط  -خططيا لكل منافسة رايضية بصورة جيدة.  الالعبني

جيتهد يف   - لطط الفردية والزوجية أو اجلماعية ويعتمد عليها بصورة واضحة .يكثر من تدريب الالعبني على ا -ملواجهتها .
 يسعى جاهدا لوضع بعض اخلطط املضادة خلطط املنافسني .   -وضع اخلطط اجلديدة اليت تتناسب مع قدرات الالعبني .

 ومن أم مالحمه ما يلي : املدرب النفساين :  -2

يتميز بقدر كبري من الثقة ابلنفس   -التنبؤ هبا. مدرة على فهم سلوكهم واستجاابهتلديه القدرة على معرفة العبيه جيدا والق -
يستطيع النجاح يف استثارة   -لديه القدرة على التعبئة النفية األفضل لالعبني قبيل اشرتاكهم يف املنافسات الرايضية .  -.

درب الفاحصة اليت ميكنها معرفة احلالة االنفعالية  لديه عني امل  - الالعبني ودفعهم لبذل أقصى اجلهد ي املنافسة الرايضية .
 لالعب قبل اشرتاكه يف املنافسة وابلتايل حماولة توجيهه وإرشاده. 

 ومن بني أهم جوانب سلوكه ما يلي : املدرب اإلنفعاي : -3

يتأثر   - مية بدرجة كبرية .يتطلع دائما إىل الفوز خيشى اهلز  -يغلب عليه عدم القدرة على التحكم يف انفعاالته بصورة جيدة .  -
 انفعاليا إىل الفوز وخيشى اهلزمية بدرجة كبرية 

يكثر من اإلعرتاض على قرارات التحكيم ،   - أيثر انفعاليا بصورة واضحة سواء يف حالة الفوز أو يف حالة اهلزمية لفريقه . -
 رتفع وخاصة يف املنافسات احلساسة . يتميز بسمة القلق امل -وخاصة ابلنسبة للقرارات اليت ال تكون يف صاحل فريقه . 

  :* وهناك تصنيف آخر ألنواع القائد الرايضي وضعه كل من د حليم املنريي و د. عصام البدوي يربز فيه ثالثة أنواع هي
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وهو الشــــــــــــــخص الـذي مت إعـداده عن طريق دراســـــــــــــــات معينـة وتكوين خـاص لكي يكون قـادرا على تويل   القـائـد امله :  -1
مســـــــؤوليات يف اهليئات واملؤســـــــســـــــات الرايضـــــــية ،ويتقاضـــــــى أجرا رمسيا على عمله ، وقد مت تزويده ابلعديد من املعارف والعلوم 

 متمثلة فيما يلي  :

القائد مع جمموع الرايضــــــــــيني ) علم النفس ، علم االجتماع ، اإلدارة الرايضــــــــــية ، علوم * املعارف والعلوم اليت تدخل يف تعامل 
 التسيري ، التشريع ...( .

 * املعارف اليت تدخل يف التخصص الرايضي للقائد ) طرق وأسس التدريب، اتريخ الرايضة، قوانني األلعاب الرايضية ...(.

لرغبة واالســـــتعداد وما يدفعه إىل التطوع للعمل يف املؤســـــســـــات واهليآت الرايضـــــية هو الفرد لديه الوقت واالقائد املتطوع :  -2
 ،ويعمل حتت اشراف القائد املهين ، وتتمثل أمهية وجود هذا النوع من القيادة يف الفريق الرايضي يف :

 نقص القادة املهنيني بصفة عامة يف الفريق الرايضي . -

 .تنمية روح التطوع واخلدمة العمومية  -

 إضافة مهارات ونشاطات جديدة قد تكون مفقودة لدى القادة املهنيني . -

هو القائد الذي ينبثق من اجلماعة ومن بني أعضــــــــائها يتوىل مباشــــــــرة قيادهتا وتنظيم أعماهلا ونشــــــــاطاهتا القائد الطبيعي :   -3
 لنوع فيما يلي : واجتماعاهتا ن ويكون حلقة تواصل بينها وبني القائد املهين وتتمثل أمهية هذا ا

 فرصة لتدريب الشباب على حتمل املسؤولية ومواجهة املشاكل . -

 فرصة إىل إجياد التابعني ) وهم أعضاء اجلماعة اليت يقودها القائد الطبيعي( . -

 شعور األعضاء أبن القائد زميلهم وأهنم أصحاب القرار األول يف إبقائه أو عزله . -

 صنيفات األخرى للقيادة ميكن أن نلخصها يف ما يلي: كما توجد هناك العديد من الت

 تصنف إىل قيادة رمسية ن وقيادة غري رمسية .  ابعتبار مصدرها: -1

 جند األمناط التالية ابعتبار السلوك القيادي:  -2

 ، ج ـ القائد االجتماعي )املتعاطف(،ب ـ القائد الرمسي ، القائد السليب ) املنسحب ( ـ أ

 ( هـ ـ القائد اجلماعي )املتكامل،املتأرجح د ـ القائد 

 أمناط:  4تصنف القيادة إىل ـ حسب نظرية النظم اإلدارية:   3

 ج ـ القيادة املتسلطة العادلة ، ب ـ القيادة اجلماعية )املشاركة(،أ ـ القيادة املستغلة )املتسلطة(
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 د ـ القيادة االستشارية 

 أمناط: 8 ة إىلتصنف القياد ـ حسب نظرية الفاعلية والكفاءة: 4

 د ـ القائد الوسطي  ، ج ـ القائد اإلنتاجي )أوتوقراطي(، ب ـ القائد اجملامل، أ ـ القائد االنسحايب

 ز ـ القائد األوتوقراطي العادل ، و ـ القائد التطويري ، هـ ـ القائد الروتيين )البريوقراطي(

 .ح ـ القائد اإلداري )املتكامل(

VI  ـ كيفية قيادة الفريق  : 

 أن يكون القائد من األشخاص املهتمني بعملية القيادة .  -

 ان يتمتع القائد أبسلوب جيد يف السيطرة على األزمات اليت تواجه األفراد . -

 أن يستخدم القائد األساليب احلديثة يف حل املشكالت واألزمات .  -

 أن يطور القائد اسرتاتيجيته وطرق أدائه و يستعمل ذكاءه وخربته .  -

 يعمل القائد على ترابط أفراد اجلماعة ومتاسكها . أن  -

 اإلستعداد والتجهيز ملواجهة األزمات املستقبلية .  -

V-   : القيادة الفاعلة للمدرب الرايضي 

اختلفت آراء الباحثني يف علم النفس الرايضي ابلنسبة لتحديد معيار موضوعي ميكن على أساسه تقييم القيادة الفاعلة  
بدرجة كبرية على اجلوانب ذات األمهية احليوية من وجهة نظر من يقوم بعملية    -، إذ يتوقف هذا املعيارللمدرب الرايضي 

التقييم، حيث ميكن أن خيتلف تقييم جملس إدارة الفريق للمدرب عن تقييم الالعبني له أو عن تقييم املشجعني أو عن تقييم  
 املدرب بنفسه لفعاليته. 

فريق يف منافسة البطولة أو الوصول إىل األدوار املتقدمة من منافسة الكأس هو املعيار احلقيق لقياس  ويعتقد الكثري أن ترتيب ال 
مدى فعالية القيادة الرايضية لدى املدرب ن ولكن هناك معاير أخرى قد تكون أهم منهذا املعيار وهي اليت تتعلق مبدى حتقيق  

كانيات املتوفرة مقارنة بباقي الفرق املنافسة ، وكذلك مبدى متاسك الفريق الفريق الرايضي لألهداف املسطرة وفق القدرات واإلم
الرايضي يف مواقف األزمات ، ومدى تطور مستوايت الالعبني واالرتقاء مبستوايهتم ومدى ارتياح الفريق الرايضي للمدرب  

وليست تلك العوامل اليت تكون خارجة  وتفاعلهم للمدرب معه ألن هذه املعايري هي املتعلقة بصفة مباشرة ابملدرب الرايضي 
 عن جمال حتكمه  مثل مستوى الفرق املنافسة وقدراهتم ومهاراهتم وعوامل التحكيم وحالة التجهيزات وغريها . 

 مكوانت القيادة الرايضية الفاعلة للدرب الرايضي:   •
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حماور متفاعلة مع بعضها ال ميكن االستغناء ن أحدها  ترتكز القيادة الرايضية الفعالة على عدة مركبات ميكن حتديدها يف أربعة  
 وال ميكن ألحدها بفرده تشكيل القيادة الفاعلة وهذه احملاور هي : 

 خصائص املدرب الرايضي:   -1

ابلرغم من إختالف الباحثني يف حتديد خصائص ومسات املدرب الناجح وكذلك نسبة وجود هذه الصفات يف املدرب الرايضي  
ك شبه إمجاع على ضرورة توفر كل مسات املدرب الناجح اليت أشران إليها سابقا وعلى أن هذه السمات ال تكفي  ، إال أنه هنا

وحدها لضمان فاعلية القيادة الرايضية للمدرب بل ينبغي مراعاة تفاعل هذه اخلصائص والسمات مع بعضها وكذلك ارتباطها 
 الالعبني والفريق الرايضي . بعامل املواقف املتعددة واملتغرية إضافة إىل خصائص

 سلوك املدرب الرايضي :  -2

يساهم أسلوب املدرب )تركيز االهتمام على الالعب أو تركيز االهتمام على العمل( وكذلك مقدار النفوذ الشخصي أو نفوذ    
 املنصب يف التأثري على سلوك الالعبني مما أيثر مباشرة على فعالية القيادة الرايضية للمدرب . 

 عوامل املوقف الرايضي :  -3

 يتأثر سلوك للمدرب حسب املواقف الرايضية اليت يواجهها ، فتصرف املدرب يف املواقف 

اليت تتطلب سرعة يف القرار والتنفيذ ختتلف عن تلك الواقف اليت تتطلب اهلدوء ومدة زمنية من التفكري مناسبة الختاذ القرار 
 عبني .  .كما قد خيتلف سلوك املدرب حسب عدد الال

( إىل اإلعتبارات التالية ابلنسبة لعوامل املوقف 1999" )  Gould" و " جولد   Weinbergوقد أشار "واينربج 
 الرايضي:

 قد حتتاج الفرق الرايضي اجلماعية إىل األسلوب األوتوقراطي بدرجة أكرب من استخدامه مع العيب األنشطة الفردية .  -

 سلوب الدميقراطي مع الفرق الرايضية كبرية العدد . قد يبدو من الصعوبة استخدم األ -

يف حالة اعتياد الفريق الرايضي على أسلوب سلوكي معني من املدرب فإن حماولة تغيري هذا األسلوب بصورة فجائية قد يؤثر   -
 على الفرق الرايضي لذلك من األفضل التدرج يف تغيري األسلوب . 

حسب جنس الالعبني حيث حتتاج فرق البنات إىل مزيج من أسلوب السلوك  أسلوب السلوك القيادي للمدرب خيتلف  -
 املوجه مع أسلوب السلوك األوتوقراطي يف بعض األحيان . 

 خصائص الفريق الرايضي )أو الالعبني( :  -4

وهي جمموع اخلصائص املميزة للفريق الرايضي والالعبني ومدى تعاوهنم وتعاطفهم مع املدرب وتقديرهم هلم ، ومدى نفوذهم  
املضاد عليه ن وطبية دوافعهم لإلجناز ومستوايت آدائهم وطبية العالقات االجتماعية بينهم ، كما ينبغي مراعاة املراحل السنية  
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تصنيفهم )هواة ن حمرتفون، دوليون( وكذلك تراعى حالتهم ومكانتهم االجتماعية ومستواهم  للفريق الرايضي أو الالعبني و 
 الثقايف والتعليمي .  

   VI-  : توجيهات تطبيقية للقيادة الرايضية الفعالة 

" و"شيال دوراي  Anshelحاول العديد من الباحثني وضع توجيهات تطبيقية لفعالية القيادية منهم "أنشل 
Chelladurai و" كربن "Cribben  و"كوكس "Cox  :وخلصها حسن عالوي فيما يلي " 

 ال يوجد أسلوب واحد يصلح يف مجيع املواقف . -

  : ضرورة تعديل املدرب لسلوكه للوفاء ناجات الالعبني -

 التوازن ما بني السلوك املهتم ابألداء واملتهم ابلالعبني .  -

 املدرب الرايضي ال حيتاج إلستعراض نفوذه على الالعبني .  -

 املدرب الرايضي يهتم ابلنمو الشامل املتزن لالعبني .  -

 املدرب الرايضي يهتم ابلنمو الشامل املتزن لالعبني .  -

مراعاة انفعاالته السلبية الناجتة عن املواجهة املرتقبة حىت ال   ضل للمدرب االهتمام  مبا يلي: قبل املنافسة الرايضية من األف -
تنتقل إىل الالعب . تشجيع واستثارة العبيه بدون مبالغة .من األفضل شرح ومناقشة خطة اللعب قبل املواجهة بيوم مع إعادة  

 ي التكرار واإلضافة .التذكري ابلنقاط  اهلامة قبل املواجهة بزمن قليل م تفاد

 إعطاء احلرية لالعبني يف تفاعلهم االجتماعي مع بعضهم أو مع املدرب .  -

 استخدام تدريبات االسرتخاء والراحة اإلجيابية مع الالعبني الذين توجد عندهم استثارة شديدة .  -

 

 ................................ 
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ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

I- مقدمة : 

ــكال التفاعل االجتماعي  د  بني  ــكل من أشـ يرتبط مفهوم القيادة ابجلماعة أكثر منه ارتباطا ابألفراد ، فالقيادة شـ
ــني التفاعل  ــاعدة اجلماعة على حتقيق أهدافها وحتســــ ــلوك يقوم به القائد ملســــ  د  بني القائد واألتباع ، كما أهنا ســــ
االجتماعي بني األفراد واحملافظة على متاســـــــــك اجلماعة ، والقيادة تنبع من داخل اجلماعة ولكي تظهر القيادة ال بد 
ــتثري دافعية األفراد  و اإلجناز وحتقيق  ــاء ، والقائد  اول دائما أن يســــــ أن يكون هناك تفاعل ديناميكي بني األعضــــــ

لوك التســـــــــــلطي اترة أخرى مع االهتمـام لـدأ اإل بـة والتعزيز  األهـدا  من خالل التقـدير االجتمـاعي اترة و الســـــــــــ 
يف ظل خمتلف النظرايت اليت حاولت تفسري ظاهرة القيادة ، وكما مر بنا  والتشجيع اللفظي اترة واملادي اترة أخرى .

ســـــــري  جاءت عدة دراســــــــات  لتفوأمناط القيادة ال توجد نظرية أو منط قيادي منوذجي انجح يف كل املواقف .لذلك  
 القيادي الذي يتبعه القائد.السلوك دراسة هذه الظاهرة من حيث 

 
II- : السلوك القيادي 

.أن السلوك القيادي  عبارة عن نشاط دائم ومستمر يقوم به الفرد لكي يتوافق ويتكيف مع بيئته    2005يرى فليه وعبد اجمليد  
واالنفعايل واالجتماعي الذي يقوم به الفرد ، أما السلوك القيادي حسب  ، هو يشمل مجيع أوجه النشاط العقلي و احلركي  

" السلوك القيادي الذي يسلكه القائد يف أي موقف أثناء حتقيق هدف اجلماعة ، وحيتذى به االتباع يف   1988تعرف رفاعي 
الذي يسلكه املدير للتأثري على   ، تعريفا آخر للسلوك القيادي أبنه " هو ذاك التصرف 2004سلوكياهتم " ، ويضيف املساعد 

عن السلوك القيادي   2004سلوك املرؤوسني من أجل جعلهم ينجزون األهداف " ، ويف اجملال اإلداري الرتبوي يقول العظامات  
العاملني يف  ملدير الرتبية "هو جمموعة النشاطات واملمارسات اليت يؤديها مدير الرتبية والتعليم للتأثري يف رؤساء األقسام واملوظفني 

املديرية لتحقيق أهداف املديرية ، إذا من خالل هذه التعاريف السابقة ميكن أن نقول أن السلوك القيادي يف امليدان الرايضي  
هو جمموعة النشاطات العقلية واحلركية واالنفعالية واالجتماعية اليت يقوم هبا القائد الرايضية من أجل التأثري يف سلوك الرايضيني  

 هه حنو حتقيق األهداف . وتوجي

III-: العوامل المحددة للسلوك القيادي 

 السداسي  : الــــــــــــــــــثالث                                   المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي         

  2020/2021السنة الجامعية :                        المقياس : القيادة الرياضية                                   

 نماذج تفسير السلوك القيادي : لسادسة المحاضرة ا
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ــلوك القيادي ، حيث يعترب   ــلوك القيادي حمددات الســـــ ــكيل الســـــ يطلق علماء النفس الرايضـــــــي على العوامل املؤثرة يف تشـــــ
حتديد تلك العوامل يف أربعة عوامل أسـاسـية   وميكنالسـلوك القيادي ما هو إال حمصـلة التفاعل بني تلك احملددات والعوامل  

 كما يوضح الشكل التايل :
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (165.ص 2008( : العوامل احملددة لسلوك القائد الرايضي )فوزي، بدر الدين.3الشكل ) 
 

IV- للسلوك القيادي : النماذج املفسرة 

أربعة أنظمة للسلوك القيادي  1961ليكرت يف اطار نظرايت سلوك القائد قدم رينسيس  :  ليكرتمنوذج رنسيس  -1
حسب املواقف القيادية ، مربزا يف ذلك خصائص القائد الدميقراطي وتفضيله على ابقي أشكال القيادة . كما موضح يف  

 اجلدول التايل 

 

 

 

لرايضية خصائص املهمة ا  

صائص اخل
ميزة للقائد  امل

 الرايضي 

صائص اخل
ميزة لالعيب  امل

 الفريق 

تنظيم اإلداري  خصائص ال
 للفريق 

سلوك الفريق  
 الرايضي 
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 وصف السلوك   نظام القيادة  
( : القائد  1نظام )

 اآلمر الناهي  
 التابعني. يتميز ابلديكتاتورية والتسلط واستغالل  -
 ضعف الثقة ابلتابعني ودفعهم للعمل واألداء عن طريق التخويف واإلكراه  -

( : القائد  2نظام )
 اآلمر العطوف

 ديكتاتوري أيضا لكنه أقل مركزية من النظام السابق.  -
 قد يسمح يف بعض األحيان مبشاركة التابعني يف اختاذ القرارات ولكن حتت رقابة لصيقة   -
 ال يسمح بتفويض السلطة .  -
 غالبا ما يتخذ لنفسه موقف الوالد الذي يقسو على أبنائه ألنه أدرى مبصلحتهم .  -

( : القائد  3نظام )
 الدميقراطي 
 االستشاري 

 حيتفظ لنفسه بسلطة القرار.يطلب االستشارة من التابعني ولكنه  -
 توافر ثقة ملموسة بني القائد والتابعني.  -
 حماولة القائد االستفادة من أفكار وأراء ومقرتحات التابعني   -

( : القائد  4نظام )
 الدميقراطي املشارك

 يقوم بتوفري عوامل املشاركة الكاملة مع التابعني.  -
 يتخذ القرار على حنو دميقراطي .  -
 كبرية لدى القادة التابعني . توافر ثقة   -
 السعي املستمر لتبادل املعلومات واألفكار مع التابعني.  -

بتطبيق تلك املفاهيم يف ميدان القيادة الرايضية   Svobodaانطالقا من أعمال ليكرت قام سفوبودا   منوذج سفوبودا : -2
 لما يوضح لنا اجلدول التايل : ، فاستطاع بذلك حتديد ثالثة أنظمة للسلوك القيادي يف هذا امليدان مث

 وصف السلوك   نظام القيادة  
( : القائد  1النظام )
 املسيطر

 يستخدم سلطته ألبعد مدى .  -
 يتميز سلوكه ابلعنف والصالبة. -
 يركز معظم اهتماماته على فرض النظام والطاعة .  -
 النتائج اجليدة . يقوم إبلقاء اللوم على اآلخرين يف حالالت عدم التوفيق وعدم احراز  -
 يكثر من السخرية من اآلخرين .  -

( : القائد  2النظام )
 الدميقراطي 

 يكون مبثابة صديق للتابعني وليس مبسيطر عليهم .  -
 يناقش التابعني ويضع ثقته فيهم .  -
 يقدم املزيد من االقرتاحات ومينح املزيد من احلرية .  -

( : القائد  3النظام )
 املوجه 

 واإلرشاد والتوجيه بدرجة كبرية. مييل إىل النصح  -
 يتجه حنو مساعدة اآلخرين ويشجع السلوك املستقل.  -
 يفتح صدره للمناقشات واالقرتاحات. ، و يكثر من االجتماعات  -
 يتميز مبهاراته االتصالية العالية.  -
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 ومن أهم النتائج اليت أسفرت عنها أعمال سفوبودا ما يلي : 

الناجح هو الذي يتبىن السلوك الدميقراطي ويف نفس الوقت يسلك طريقة مرنة ويظهر  املدرب )القائد( الرايضي  -
 سلطته عند الضرورة ، ويقوم ابلتوجيه يف اللحظات املناسبة وعند احلاجة اليها . 

ألن   املدرب )القائد( الرايضي املسيطر والقائد املوجه يعتربان من األنظمة املناسبة للفرق الرايضية يف بعض األحيان ،  -
النظام الدميقراطي قد يسمح ببعض التجاوزات واملزيد من احلرية . كما أنه قد خيلق حاالت من األحراج خاصة عند  

 تعامل مدرب رجل مع الفرق النسوية . 
تساعد النظرة االجتماعية التقليدية للرجل ابعتباره يلعب دور املسيطر بصفة عامة ، يف تكريس الرؤية اىل جناح النظام   -

يطر ، مع مراعات اخلصائص االنفعالية اليت تتميز هبا الفرق النسوية ، اليت تستدعي أحياان ضرورة استخدام نظام  املس
 القائد املوجه. 

3-    : األمريكية  أوهايو  البعدين منوذج جامعة والية  عليه كذلك منوذج ذو  الباحثني منوذج  ،  يطلق  العديد من  عارض 
ته واجتاهه اىل وضع القادة يف مناذج وأمناط جامدة ، وأشارو اىل إمكانية تعديل هذه  ليكرت يف القيادة على أساس عدم مرون

اليت ميكن  املفاهيم   القائد  لسلوك  متعددة  تظهر  املتصل  القائد ، ويف ضوء هذا اخلط  لسلوك  واقرتاح وجود خط متصل 
رؤوسني أو التابعني واألهداف املطلوب  حدوثهايف اطار مراعاة العديد من املتغريات مثل قدرات القائد نفسه وقدرات امل

 حتقيقها وغري ذلك من املتغريات . 
 Leader Beahavior Descriptonاختبار يتمثل يف مقياس لوصف سلوك القائد    Ohioقدمت جامعة اوهايو  

Questionnaire (LBDQ)  عبارة   150، وتضمن هذا املقياس مشرتك  هدفجلماعة من األفراد تسعى لتحقيق
 أبعاد من أنواع السلوك القيادي هي :  9موزعة على تسعة 

 املبادرة : وهي السلوك الذي يتصف ابملزيد من مبادرات القائد بطرح أفكاره أو ممارسات جديدة .  •
العضوية : يوضح هذا البعد مدى عمق القائد واخنراطه يف اجلماعة واختالطه هبا وتعامله مع أفرادها بشكل غري رمسي   •

. 
 : ويعرب عن مدى قدرة القائد يف متثيل أفراد اجلماعة متثيل حقيقيا يف وجه ابقي اجلماعات والتحدث ابمسها .  التمثيل •
 التكامل :وهو البعد الذي يوضح مدى انصار القائد يف اجلماعة وإخضاع سلوكه الشخصي لصاحل اجلماعة .  •
واملسؤوليات وحتديد االختصاصات والعالقات بني أفراد التنظيم : يعرب عن قدرة القائد على تنظيم العمل وتوزيع األدوار   •

 اجلماعة .
السيطرة : قدرة القائد على اهليمنة على سلوك األفراد أو اجلماعة أثناء العمل أو عند اختاذ القرارات أو عند التعبري على   •

 األراء.
 هم عليه . اعرتاف القائد مبا يقوم به األفراد من أعمال وموافقتهم أو معارضتاالعرتاف :  •
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 اإلنتاج : ويتضمن حتديد القائد ملستوى اإلجناز ، والقدرة عى حتفيز األفراد على بذل املزيد من اجملهود .  •
ويف ضوء حتليل نتائج هذه الدراسة مت التوصل اىل وجود عاملني أساسيني أو بعدين لتحديد السلوك القيادي وهلما أتثري  

 كبري يف االختالف بني القادة ومها : 
بعد املبادرة بتحديد العمل وتنظيمه : ويطلق على هذا البعد مصطلح " هيكلة املهام" وهو البعد الذي يشري إىل   -1

أدوارهم يف اجناز األهداف   حتديد متيز القائد بدرجة عالية من التنظيم وامليل حنو التدخل يف حتديد أنشطة التابعني 
الواضح هبيكلة املهام املطلوب إجنازها ، ويعكس هذا    هتمام اال وتكوين قنوات اتصال واضحة بينه وبني التابعني  

 .لإلمكاانتوحماولة االستخدام األمثل   ابإلجنازالبعد اهتمام القائد 
أفكارهم   -2 واحرتام  ومراعاهتم  التابعني  ومشاعر  أبحاسيس  القائد  اهتمام  البعد  هذا  يعين   : التابعني  شعور  مراعاة 

وحاجاهتم والعمل على توافر الثقة املتبادلة معهم وبذل اجلهد للحفاظ على متاسك اجلماعة والسعي والتشاور معهم  
 بني القائد واالتباع . وتسهيل عملية االتصال 

 وضيح منوذج هذه الدراسة يف الشكل التايل : وميكن ت

 
 Ohio( منوذج ذو البعدين يف القيادة جلامعة والية أوهايو 4الشكل ) 

           
 

السلوك القيادي

البعدان الرئيسيان للسلوك القيادي

هيكلة المهام

مراعاة شعور اآلخرين

األبعاد الفرعية للسلوك القيادي

المبادرة

التنظيم

السيطرة

اإلتصال

اإلنتاج

التمثيل

العضوية

التكامل

اإلعتراف
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استطاع كل من روبرت بليك   والية أوهايو انطالقا من نتائج دراسة جامعة   :روبرت بليك وجني موتونمنوذج  -4
Blake 1985 وجني موتون Moutoun   تطوير دراسة مبنية على اجتاهات السلوك القيادي )سلوك متجه حنو

األفراد ، سلوك متجه حنو اإلجناز( ، فتم ما يعرف ابلشبكة اإلدارية ذات احملورين ، فنميز من خالهلا مخسة أنواع رئيسة  
 لسلوك القيادة طبقا ملوقعها على هذه الشبكة . 

9/9        9/1 
         
         
         
    5/5     
         
         
         
1/9        1/1 

 : يوضح الشبكة اإلدارية ألنواع السلوك القيادي من تصميم بليك وموتون .(4)الشكل           

 أنواع للسلوك القيادي هي :  5من خالل هذه الشبكة مت استنتاج 

املدرب الرايضي واملدير الفين الذي يهتم بدرجة كبرية بتحفيز الالعبني  : وهو السلوك الذي مييز  9/9السلوك  -1
والتعامل معهم بصورة إجيابية ، واالهتمام برعايتهم وخلق البيئة الصاحلة لنمو قدراهتم ، مع ابداء نفس االهتمام أبداء  

واخلططية للوصول هبم إىل أعلى   الالعبني وحماولة تطوير مستوايهتم واكساهبم املزيد من القدرات واملهارات احلركية
 مستوى ممكن يف املنافسات الرايضية. 

: وهذا النوع من السلوك يوضح تركيز املدرب الرايضي واملدير الفين على االهتمام ابلالعبني ورعايتهم  1/9السلوك  -2
اولة بذل املزيد من اجلهد وحتقيق مطالبهم وحاجاهتم وحتفيزهم مع االهتمام الضئيل ابألداء وتطويره لدى الالعبني أو حم

 لالرتقاء مبستوى قدراهتم ومهاراهتم.
: يشري هذا السلوك إىل تركيز املدرب الرايضي على االهتمام بنتائج الالعبني ومستوى األداء الذي   9/1السلوك  -3

واملنافسات الرايضية بصورة  يظهرونه يف التدريب واملنافسة الرايضية ، ويركز على التخطيط وإدارة عمليات التدريب 
 دقيقة ، مع قلة االهتمام ابلالعبني وحاجاهتم ودوافعهم ومطالبهم وقلة التفاعل اإلجيايب معهم.

: وهذا النوع من السلوك يشري إىل قيام املدرب الرايضي ببذل القليل منت اجلهد املوجه سواء ألداء   1/1السلوك  -4
 وحتفيزهم . الالعبني وتطوير مستوايهتم أو لرعايتهم 
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: يشري هذا النواع من السلوك إىل أن املدرب الرايضي يهتم بدرجة متوسطة بكل من أداء الالعبني   5/5السلوك  -5
 وتطوير مستوايهتم وكذا رعايتهم وحتفيزهم . 

 

وهو شكل للعالقات اإلنسانية ، نيث يعتمد على  : Tannenbaum et schmidtاتننبوم ومشيدت  منوذج -5
القائد واملرؤوسني ويقدم هذا التصنيف سبع أمناط ميكن للقائد اختيار واحد منها حسب طبيعة املرؤوسني حيث  سلوك كل من 

كلما كانوا ذوي كفاءة وازدادت ثقتهم به كلما اجته االختيار إىل األسلوب الدميقراطي يف القيادة ويوضح الشكل التايل منوذج  
 اتننبوم لألمناط القيادية السبعة . 

 

 
  .السلوك القيادي تفسري يف و مشيدت  ( منوذج اتننبوم 5الشكل رقم )
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المستوى : 
السنة الثانية 
ماستر تدريب 

رياضي                                 
السداسي  :  

الــــــــــــــــــثال 

 ث 

المقياس : 
القيادة الرياضية                                                      

السنة الجامعية : 
2020/ 2021   

المحاضر

:  ثانية ة ال

الفريق 

 الرياضي

 

المستوى : السنة الثانية  

                                     ماستر تدريب رياضي         

السداسي  :  

 الــــــــــــــــثالث 

                           المقياس : القيادة الرياضية                                   

السنة الجامعية 

:2020/2021  

لثة  المحاضرة الثا

القيادة )مفاهيم  : 

 ونظريات( 

 

المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب 

                       رياضي                        

 السداسي  : الـــــــــــــثالث 

                            المقياس : القيادة الرياضية                                   

2020/2021السنة الجامعية :  

:  رابعةالمحاضرة ال

أشكال القيادة في الفريق  

 الرياضي

 

                       المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي                       

داسي  : الـــــــــــــثالث الس  

                            المقياس : القيادة الرياضية                                   

2020/2021السنة الجامعية :  

أنماط  : خامسةالمحاضرة ال

 وأساليب القيادة الرياضية 

 

المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب 

السداسي  :                                  رياضي         

 الــــــــــــــــــثالث 

                         المقياس : القيادة الرياضية                                   

  2020/2021السنة الجامعية :

نماذج تفسير : لسادسة المحاضرة ا

 السلوك القيادي 

 

 خصائص املهمة الرايضية 

 سلوك الفريق الرايضي 

ميزة لالعيب الفريق صائص املاخل  

صائص اخل
ميزة  امل

للقائد  
 الرايضي 
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القيادي    Chelleduraiمنوذج شيالدوراي    -6 السلوك  األبعاد    :  1990لتفسري  متعدد  ابلنموذج  ويسمى كذلك 
Multidimensionnel    وهو ميثل أحد النماذج املفسرة للسلوك القيادي يف امليداين الرايضي ألنه نتيجة دراسة متت على ،

خصائص للعينة من الفرق الرايضية ، وهو يقدم لنا القيادة يف امليدان الرايضي كعملية تفاعلية ، وأن فعالية القيادة هي نتاج  
للقائد   الراي،    ولألفراداملوقفية  املوقف وحتقيق اإلجناز  متطلبات  يوافق  الفعلي(  )السلوك  القائد سلوكا  أن يسلك  يتطلب  ضي 

)السلوك املطلوب( ويكون هذا السلوك يتالئم مع ما يرغب فيه األتباع )السلوك املفضل ( ، فلكي حيافظ األتباع على هذا  
ئد ، ولكي حيافظ القائد على هذا  السلوك من طرف القائد فإهنم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق اإلجناز الذي يرغب فيه القا

 النجاح فإنه حيافظ على السلوك الذي يدفع ابلالعبني لبذل أقصى مهود هلم . 

ويرتبط السلوك الفعلي ابلسمات الشخصية للقائد ، أما السلوك املطلوب فهو السلوك الذي تفرضه الوضعيات املختلفة اليت مير  
وميكن تلخيص هذا الدراسة يف  ،و ظروف املوقفتبط خبصائص ومسات الالعبني  الفريق الرايضي ، أما السلوك املفضل فهو ير 

 الشكل التايل :

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 .تفسري السلوك القيادي يف  Chelladuraiاملتعدد األبعاد لشيالدوراي نموذج ال( 6الشكل رقم )

 

 

 

 النتائج  سلوك القائد  المقدمات 

 ظرو  املوقف 

 السمات الشخصية للقائد 
 األداء  

 الرضا

 السلوك املفضل  السمات الشخصية لالعبني 

 السلوك الفعلي 

 السلوك املطلوب 
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III- : مقدمة 

الســـــــلوك البشـــــــري وتعديله لتوجيهه  وهد  معني ، كما أهنا فن معاملة الطبيعة البشـــــــرية  القيادة هي قدرة التأثري يف 
لتحفيزهـا على االنـتاج والنجـاا والتقـدم يف ظـل منظومـة تـاعـية تكفـل التعـاون والـتلزر وتضـــــــــــمن الطـاعـة واالحرتام ، اذا 

ــفات امل ــك فيه أن هناك بعص الصــ ــاعد على تنمية القيادة فنجاا اجلماعة مرتبط بكفاءة القائد ووما الشــ وروثة اليت تســ
حيث جند مثال أن ظرو  احلياة وظرو  البيئة ســـــــــاعدت يف تكوين شـــــــــخصـــــــــية القائد ومنوها ، حيث يرى الكثري أن 
خصائص القيادة أصيلة يف الصفات الفطرية واملهارة هي صقل هلذا الصفات من خالل جتارب احلياة ودروسها واملواقف 

هلـا األفراد ، وقـد ظهر االختال  يف ترتيـب مهـارا القيـادة حســـــــــــب أمهيتهـا وذـلك نظرا الختال  التعليميـة اليت يتعرض  
ــائص الفرد واجلمـاعـة واهلـد  والظرو  احمليطـة . اال أنـه هنـاك اتفـاق على جمموعـة من املهـارات العـامـة املطلوب  خصـــــــــ

ــة املهارات االجتماعية اليت تشــــــــــرتك فيها خمتلف اجل ماعات بعيدا عن املهارات التقنية اليت توفرها عند كل قائد خاصــــــــ
 ختتلف حسب نشاط كل تاعة .

IV- : مفهوم المهارات القيادية 

املهارة هي " شـــــــــيء ميكن تعلمه واكتســـــــــابه أو تكوينه لدى املتعلم عن طريق احملاكاة والتدريب ، وأن مايتعلمه الفرد خيتلف  
املهارة أبهنا:   Cottrell (1999)(، ويعرف كوتريل   1997ابختالف نوع املادة وطبيعتها واهلدف من تعلمها " )رحاب  

القدرة على األداء والتعلم اجليد وقتما نريد. واملهارة نشــــاط متعلم يتم تطويره خالل ممارســــة نشــــاط ما تدعمه التغذية الراجعة. 
وكل مهارة من املهارات تتكون من مهارات فرعية أصــــــــغر منها، والقصــــــــور يف أي من املهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء 

ملهارة القيادية فهي جمموع الســـلوكيات واألنشـــطة اليت يســـتخدمها قائد اجلماعة ملســـاعدهتا على هتحقيق أغراضـــها أما ا  الكلي.
ــاعدة األعضـــاء على حتقيق أهدافهم الشـــخصـــية وذلك يف أحســـن الظروف املمكنة ، كما تعرب عن  قدرة القائد إبحداث ومسـ

 طة هبذا الفريق ، نيث تصبح هذه البيئة قوة دافعة لتحقيق أهداف الفريق.بني الفريق والبيئة اخلارجية والداخلية احملياملواءمة 

( بني املهارة والقدرة فاملهارة هي األداء بسـرعة ودقة وهي بذلك ختتلف عن القدرة من 2000وقد فرق اخلطيب واخلطيب )
ن خالل هذا القدرة على األداء هي حيث أن القدرة تعين إمكانية أداء العمل بصــــرف النظر عن الســــرعة والدقة يف األداء ، م

 يف متناول شرحية كبرية من األفراد بينما املهارة يف األداء هي ختص بعض األفراد فقط ، وهذه الفئة هي اليت يربز منها القادة .

 السداسي  : الــــــــــــــــــثالث                                   المستوى : السنة الثانية ماستر تدريب رياضي         

  2020/2021السنة الجامعية :                        المقياس : القيادة الرياضية                                   

 مهارات القيادة الرياضية : لسابعة المحاضرة ا
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V- : ال شك أن كل قائد جيب أن يتميز بصفات أو مهارات تساعده على التأثري يف سلوك    أنواع المهارات القيادية
  –وهي ) القائد القيادة  اليت يعملون فيها ، ولكي يستطيع القائد تفهم األطراف الثالثة لعمليةاجلماعة  ه وحتقيق أهدافاتبعي

مهارات وذلك لكي يبلغ أهداف العمل ويرفع اإلنتاجية من انحية  جمموعة املوقف ( فال بد أن حيوز أو يكتسب   –التابعون  
 اهم من انحية أخرى ، وهذه املهارات هي : ، وحيقق أهداف األفراد ويرفع درجة رض

 :  مهارة التواصل -1
من جناح الفرد يف عمله ويف حياته الشخصية مرهون مبهارات وفنون االتصال والنسبة    %  85تشري بعض األناث العلمية أن   

تواصل أبنه ( ال2011( . ويعرف احلطاب )387:    2010الباقية ترجع اىل املعرفة والتمكن من التخصص .)السكارنة .
عملية تبادل لألفكار عرب وسائط متنوعة لفظية وغري لفظية كالكالم والكتابة والصور واأللوان واحلركات واإلمياءات أو بواسطة  

( أبنه العملية اليت جتعل الفرد نفسه  752:    2004رموز مفهومة لدى األطراف املشارطة فيه ، لذلك يقول عنه )ابراهيم  
ك عن طريق تبادل األفكار واملشاعر واألشياء ...، ويرى جون دوي أن وجود اجملتمع واستمراريته  مفهوما من مجاعته وذل

متوقف على النقل الشامل للعادات واألفكار واملشاعر من جيل اىل آخر وأن استمرارية اجملتمع تتم من خالل نقل اخلربات  
ا تساعد على دوام اجملتمع من خالل توحيد الرؤى والتوجهات  والتواصل بني األفراد . لذلك فأمهية هذه املهارة تربز يف كوهن

وتبادل األفكار خللق التماسك بني مكوانت اجلماعة وابلتايل حتقيق أهدافها ، كما يعترب وسيلة أساسية الجناز األعمال  
 ت والعالقات االجتماعية. واملهمات يف اجلماعة . وكذلك جيعل األفراد يتقامسون املشاعر والعواطف مما يدعم الروابط والصال

 وهناك أنتواع للتواصل هي : 

وهو العملية اليت تتفاعل وأتخذمكاهنا داخل الفرد نفسه ، اذ تعترب عملية ذهنية خياطب فيها االنسان    التواصل الذايت : •
 ذاته وتتمثل يف الشعور والوعي والتمثيل والتفكري وغري ذلك ن العمليات النفسية الداخلية  

أو مرسلني ومستقبلني وجها هو االتصال الذي يتم بني مرسل ومستقبل ، أو مرسل ومستقبلني ،    التواصل الشخصي : •
لوجه ابستخدام احلواس اخلمس دون استخدام وسائط االتصال ويتيح هذا االتصال التفاعل بني األشخاص والتعرف على  

 رجع الصدى . 
وهو التواصل بني اجلماعات كالتواجد يف احلفالت واالجتماعات وهنا يزيد عدد املشاركني وقد يربز   التواصل اجلمعي : •

اد أبهنم أكثر نشاطا وجذاب لالنتباه . وينقسم هذا النوع بدوره اىل اتصال اجملموعات الصغرية ، واالتصال اجلماعي بعض األفر 
 أو اجملموعات الكبرية  

: وتقوم به عادة املؤسسات اخلاصة ابالتصال اجلماهريي مثل مؤسسة االذاعة أو وكالة االعالانت   االتصال اجلماهريي •
 زيون ... عرب وسيلة مسعية أو بصرية أو مسعية بصرية اىل مجهور عريض من الناس بقصد التأثري يف معلوماهتم  أو دار النشر أو التلف

ويتم االتصال بعدة أشكال اتصال لفظي ابستخدام اللغة ن واتصال غري لفظي عن طريق لغة اجلسد ، واالتصال املكتوب  
 ير وابقي الفنون . ابستعمال التدوين ، واالنصال التصويري ابستخدام التصو 

 ولكي ينجح املرسل يف عملية االتصال عليه أن يتقن جمموعة من املهارات هي : 
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مهارة التحدث : حيث يعترب من أهم املهارات اليت يتم االعتماد عليها سواء عند التلقني وتوجيه اخلطاب أو املناقشة   •
 غة املنطوقة هي أعم الوسائل اليت يتصل هبا البشر . وتبادل األفكار ويقول أبو عياش أننا نتكلم أكثر مما نكتب والل

التشديد : وهو مصطلح يستخدم لوصف قدرة الفرد على استخدام كلمة أو كلمتني للفت االنتباه اىل مايقول ، كما   •
 ميكنأن يقوم هبا املستقبل للتعبري عن املتابعة واالنتباه للمرسل . 

ليت تساعد املتحدث على اسرتسال حديثه وتساعد املستمع على الرتكيز  مهارات املتابعة : وهي جمموعة من التصرفات ا •
 والفهم .

مهارات االنصات : هي مهارة تتضمن الفهم الكامل والصحيح للمعىن الذي يرغب املتحدث يف ايصاله لنا وهي بدورها   •
 جمموعة من السلوكيات املتداخلة .وتتم عرب مراحل هي السمع واالستماع واالنصات . 

   إدارة الوقت : مهارة -2
أهنا مهارة سلوكية تعين قدرة الفرد على تنظيم سلوكه وتغيري بعض عاداته    2003يعرفها الرشيد    مفهوم ادارة الوقت :  2-1

 2010السلبية اليت ميارسها يف حياته لتدبري وقته واستغالله االستغالل األمثل والتغلب على ضغوط احلياة ، ويضيف القطناين  
للوقت عن أهداف حمددة ابالستخدام األمثل  تعين حتقيق  الفعال    أهنا  والتقييم  واملتابعة  والتوجيه  والتنظيم  التخطيط  طريق 

لألنشطة والواجبات خالل فرتة زمنية حمددة ، وتكمن أمهية إدارة الوقت يف أنبعض العاملني يف اجلماعة يعتقدون أهنم ليس  
ىل العمل بشكل أسرع ،  لديهم الوقت الكايف لعمل شيئ ، وإذا ماحاولو تنظيم ساعات عملهم بصورة أكثر فاعلية جلأوا إ

ولكن عادة ما يولد العمل السريع مشاكل فيقع املوظف أو املدير يف اخلطأ ، ألن الوقت املخصص للتفكري والتخطيط يصبح  
أن ادارة الوقت يعترب من مصادر الضغط    Morgan  2003قليال ، ويف دراسة متت على بعض الطالب أشار مورقان  

تنظي الوقت أمرا ضروراي يف احلياة والعمل وهي مهارة ال تولد مع الفرد امنا يكتسبها ابلتعليم  النفسي هلذه الفئة ، لذلك يعد  
 والتدريب . 

 وتربز أمهية هذه املهارة فيما يلي :  أمهية الوقت :  -2-2

 إن الوقت يستخدم كمقياس ملدى التقدم احلضاري لألمم والدول من خالل معرفة اجتاهات شعوهبا وتقديهم للوقت .  -
 ن الوقت يعترب أحد املؤشرات اليت ميكن استخدامها لقياس مدى كفاءة وفاعلية املديرين .إ -
 إن الوقت له تكلفة ميكن حساهبا على أساس أجر الدقيقة الواحدة .  -
 إن من يسيء استخدام وقته يهدر وقت اآلخرين أيضا .  -

إن غاية إدارة الوقت تعظيم الفائدة من استخدامه الذي يقع حتت سيطرة القائد ، وإجياد وقت    أقسام الوقت :   -2-3
 وزمالئه الوقت إىل أربعة أقسام رئيسية هي :  Goodloeخاص يتفرغ فيه القائد لالبداع واالجناز ، لذلك قسم 

والتخطيط املستقبلي ، عالوة على  الوقت االبداعي : خيصص هذا الوقت القسم من الوقت لعملية التفكري والتحليل   •
تنظيم العمل وتقييم مستوى االجناز ، وهناك كثريا من االنشطة اليت ميارس فيها هذا النوع من الوقت وال شك أن امليدان 

 

 

 



51 
 

الرايضي واحد منها ألنه يتطلب التفكري العميق والتوجيه والتقومي ابسلوب علمي ومنطقي هبدف تقدمي حلول منطقية وموضوعية  
 ضمن فاعلية القرارات اليت تصدر بشأهنا . ت

الوقت التحضريي : ميثل هذا القسم من الوقت الفرتة الزمنية التحضريية اليت تسبق البدأ يف العمل ، وقد يستغرق هذا   •
 ادي . الوقت مجع املعلومات واحلقائق أو جتهيز املعدات أو حتضري الوسائل واملرافق ، وهو مهم جدا ابلنظر اىل جانبه االقتص

الوقت االنتاجي : ميثل هذا القسم من الوقت الفرتة الزمنية اليت تستغرق يف تنفيذ العمل الذي مت التخطيط له له الوقت   •
االبداعي والتحضري له يف الوقت التحضريي ، ولزايدة استغالل الوقت جيب على القادة واملدربون أن يوازنو بني الوقت الذي  

ةتنفيذ العمل وبني الوقت الذي يقضى يف االبداع والتحضري ، فاملعروف أن الوقت متاح للجميع حمدود  يستغرق يف االنتاج أو  
 ند معني فإذا أهدر منه الكثري يف األعمال الروتينية فهذا يعين أن القليل منه فقط تبقى للجانب االبداعي . 

مة ، عادة تكون خارج اجلماعة أو الفريق الرايضي الوقت العام أو الغري مباشر : خيصص عادة للقيام بنشاطات فرعية عا •
ي تفاعل اجلماعة مع الغري مثل االرتباط مبؤسسات ومجعيات وهيئات أخرى يف اجملتمع وحضور ندوات وتلبية  -وهلا دور ف

دعوات ، وهي حتتاج اىل وقت كبري لذلك جيب حتديد حجم هذا الوقت حتديدا واضحا أو تفويض أشخاص من اجلماعة  
 ام هبذااجلانب من النشاط ، مع الذكر أبمهية هذا الوقت وعدم الغائه  للقي

 ، أن الوقت يف حياة االنسان ينقسم اىل قسمني :  1997، والقرين  2000ويرى كل من القعيد 

الوقت القابل للتحكم : واهلو الوقت الذي يدخل يف ادارة الفرد ، ويكون هذا الوقت متفاوات بني الناس وذلك حسب   •
 كل فرد على استغالله .   قدرة
الوقت الغري قابل للتحكم : وهو الوقت الذي يصعب ادارته أو تنظيمه أو االستفادة منه مثل األوقات اليت يقضيها  •

 الفرد يف حاجاته األساسية مثل النوم واألكل والراحة ، العالقات االجتماعية واالسرية املهمة . 
 : تتلخص هذه اخلطوات فيما يلي :  خطوات ومبادئ االدارة الناجحة للوقت -2-4

 مبدأ التخطيط :يرافق التخطيط الزمن يف كل عملياته فهو يربط بني خمتلف أجزاء عملية القيادة ويشتمل على   •
مبدأ حتليل الوقت : أي التخطيط اليومي للوقت وهو اخلطوة األوىل يف تنظيم الوقت حيث يعترب فقدان التخطيط اليومي   -

 ة السيئة . سبب رئيسي للقياد

مبدأ وضع األهداف اجليدة : وتتحدد األهداف بشكل هرمي ، متثل قاعدته األهداف االسرتاتيجية وتعلوها األهداف    -
 السنوية والنصف سنوية مث الشهرية فاألسبوعية فاليومية . 

 أن التنظيم اجليد يقلص الزمن املطلوب للنتاج .  1991مبدأ التنظيم يقول أبو شيخة  •
مراجعة األهداف واخلطط واألولوايت :جيب على القائد أن يراجع يف كل مرة أهدافه وأولوايته وخططه ألنه قد يظطر   •

 اىل التغيري والتحديث وفق املعطيات اجلديدة اليت قد تصادفه . 
ىل االحتفاظ  االحتفاظ خبطة زمنية أو برانمج عمل : مهما بلغت قدرة االنسان )القائد( على التذكر اال أنه مظطر ا •

 مبذكرة توضح  األعمال واملهام واملسؤوليات اليت سوف ينجزها وتواريخ بدايتها وهنايتها . 
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 وضع قائمة لالجنازات اليومية : وهي قائمة يفرضها القائد على نفسه وعلى أتباعه ويتم تقييمها عند هناية اليوم .  •
من املسؤولية مثل الكسل والرتدد والتأجيل والتسويف والراحة سد منافذ اهلروب : وهي املنافذ اليت يتهرب بسببها الفرد  •

 الزائدة ...( 
 عدم االستسالم لألمور العاجلة الغري ضرورية : وذلك ألهنا أتثر على خمطط العمل وسريورته .  •

 

  مهارة حل املشكالت : -3

املشــــكلة بــــــــــــــــــ"أهنا الصــــعوابت اليت تواجهنا عند   2010يعرف عبوي .تعريف املشـــكلة ومهارة حل املشـــكالت :-3-1
ســــؤال أو موقف يتطلب االنتقال من مرحلة إىل أخرى وهي إما تنمنع الوصــــول أو تؤخره أو تؤثر يف نوعيته "، فاملشــــكلة هي 

 ،املتصـــل هبذا الوضـــعإجابة أو تفســـريا أو معلومات أو حال لوضـــع حيتوي على عائق حيول بني املرء وحتقيق غرضـــه أو هدفه 
ــوله إىل هدف معني، وهو  ــعوبة أو أمرا حيول بينه وبني وصـــ ــأ عندما يواجه الفرد عقبات أو صـــ يتمكن الفرد مبا فال موقف ينشـــ

لديه من وســــــــــــائل ومعلومات وخربات من ختطي العقبات أو اجتيازها أو التغلب عليها، مما خيلق حاله من عدم االتزان والقلق 
ــ  ، املشـــكلةيف مواجهة  ــعوابت  كالت  وتظهر مشـ ــل تفاوت بني   األداءأو صـ الفعلي وبني معيار متوقع أو منطي األداء إذا حصـ

 . نريد احملافظة عليه، أو عندما يكون هناك احنراف عن مسار متوقع نرغب يف احملافظة عليه

ليل املشــــــكلة ووضــــــع البدائل . هي مهارات تســــــتخدم لتحديد وحت  2011أما مهارة حل املشــــــكالت فيقول عنها امساعيل  
 Gilhoolyاملناســـــــــبة للحل ومن مث اختاذ القرار املناســـــــــب مث تقييم احلل واســـــــــتخدامه يف مواقف أخرى ، ويقول جيلهويل 

أن مهارة حل املشـــــــكالت هي نظام يتكون من قاعدة معرفية حتتوي على معارف ومعلوماحتول املشـــــــكلة ، مث حتويل   1989
ــاليب ومن مث خطة عمل الختيار أنســــب الطرق للحل وتقييم هذه الطريقة يف النهاية .)أبو رايش هذه املعارف إىل طرائق و  أســ

 ( . 61،  2008وقطيط ، 

ــة بتحديد مراحل حل املشـــــــــكالت ولكنها يف  مراحل حل املشـــــــكالت : -3-2 لقد ظهرت العديد من النماذج اخلاصـــــــ
 العموم تتفق يف املراحل التالية :

حيث أن الشـخص الذي يواجه املشـكلة فإن سـلوكه اما يكون حنو مواجهتها   الشـخص  و املشـكلة : املرحلة األوىل اجتاه
ــكلــة وتوجهــه اليهــا هو أول خطوة حلــل تلــك   ومعــاجلتهــا أو حنو رفض املواجهــة واملعــاجلــة ، لــذلــك يعترب اجتــاه الفرد حنو املشــــــــــــ

يدرك طبيعة املشـــــــكلة ويتقبل وجودها وله تصـــــــور لكيفية  املشـــــــكلة ، وقد يكون هذا التوجه حنو املشـــــــكلة اجيايب أي أن الفرد 
حلها ، أو يكون هذا التوجه ســــليب أي أن الفرد يتجه حنو املشــــكل دون ادراك كامل هلا وبصــــفة متهورة قد يفش يف حلها أو 

لول اجلانبية أو تتفاقم تلك املشــــــكلة ، أما الشــــــخص الذي ال يكون له توجه حنو املشــــــكلة فله شــــــعور ابالهنزامية ومييل اىل احل
املؤقتة ويتمىن تتدخل أطراف أخرى حلل تلك املشـكلة ومن مث قد ترتاكم تلك املشـاكل اليت يواجهها مما يصـيبه ابلتوتر والضـيق 

 ويصعب عليه التكيف مع احلياة اليت يعيشها .
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لة ال أييت إال من خالل " أن تعريف املشــك  2009يقول علوان   املرحلة الثانية تعريف املشــكلة وحتديدها بشــكل دقيق :
االحســـــاس والوعي هبا فيزداد احســـــاس الفرد بشـــــكل تدرجيي ابألشـــــياء اليت حتتاج اىل تطوير وتعديل ،فالعملية تكون يف متميز 

 الفرد ألن األشياء حينها يف افضل حال عما هي عليه اآلن " .

الذهين يف التفكري ، وهي تعترب أهم مرحلة يف حل  تعتمد هذه املرحلة على أســلوب العصــف املرحلة الثالثة اجياد البدائل :
املشــــكالت ، حيث تتولد جمموعة من األفكار اليت ميكن أن تؤدي لوحدها أو عن طريق تفاعلها اىل حل للمشــــكلة املطروحة 

 ، ويقول جروان أنه عند استخدام اسلوب العصف الذهين يستحسن االلتزام مببدأين أسايني وأربع قواعد مهمة هي :

 أتجيل اصدار أي حكم على األفكار املطروحة أثناء املرحلة األوىل من عمليات العصف الذهين . املبدأ األول :

الكمـية توـلد النوعـية ، مبعىن أن األفكـار العـادـية ـقد تكون مقـدمـات ألفكـار غري عـادـية من خالل تراكمـها يف  املـبدأ الـثاين :
 مرحلة قادمة من العصف الذهين .

 األربعة اليت جيب اتباعها يف هذه املرحلة هي : أما القواعد •
 ال جيوز انتقاد األفكار اليت يشارك هبا أعضاء الفريق مهما بدت سخيفة أو اتفهة . -
تشــــــــــــــجيع املشـــــــــــــــاركني على إعطـاء أكرب عـدد ممكن من األفكـار دون التفـات لنوعيتهـا والرتحيـب ابألفكـار الغريبـة أو  -

 املضحكة وغري املنطقية .
لى الكم املتولــد من األفكــار اعتمــادا على املبــدأ الثــاين الــذي ينطلق من االفرتاض أبنــه كلمــا زادت األفكــار الرتكيز ع -

 املطروحة كلما زادت احتمالية بروز أفكار مبدعة بينها .
ــاركني اجلمع بني فكرتني أو أكثر أو حتســــــــــــني فكرة أو تعديلها  - األفكار املطروحة ملك للجميع وابمكان أي من املشــــــــــ
 حلذف وابإلضافة .اب

وهذه املرحلة تتم وفق جمموعة من اخلطوات حيث بعدتكون جمموعة  املرحلة الرابعة تقييم البدائل واختيار احلل األفضــل :  
من االقرتاحات والبدائل يف املرحلة الســـــابقة نقوم أوال نذف كلما هو غري مناســـــب منها مث نقوم جبمع املتشـــــابه منها مث حندد 

ة وبعدها نقوم ابلتمييز بينها من خالل مقارنة اجيابيات وســــــلبيات كل اقرتاح وفوائده وأضــــــراره ، مث نقوم بتحديد احللول املتبقي
 احلل األمثل .

 

  مهارة اختاذ القرار: -4
ابلرغم من أن هــذه املهــارة تلعــب دورا مهمــا يف حيــاة الفرد يف حيــاتــه اليوميــة ،اال أهنــا تعترب جوهر العمليــة القيــاديــة إلهنــا تنتج 
الفكرة أو الرأي أو االجتاه الذي ســـــــــــيتبناه ابقي أفراد اجلماعة مهما كانت وجهة نظرهم فيه ، وبذلك هو جيعل اجلماعة تســـــــــــري  

 حد . على رأي موحد و ايقاع وا
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كثريا ما ترتبط مهارة اختاذ القرار مبهارة حل املشـــــــكالت بل تكون متداخلة معها ، ابعتبار   تعريف مهارة اختاذ القرار :-4-1
أن املشــكالت ليســت ســوى مواقف تتطلب قرارات حول حلول هلا بينما يصــنفهما بعض الباحثني ضــمن اســرتاتيحيات التفكري  

اىل أن "اختاذ القرار هو االختيار القائم على أســـاس    2013وقد أشـــار برهوم   ورة مســـتقلة ،واحياان يتعاملون مع كل منهما بصـــ
عــدد من املعــايري لبــديــل واحــد من بني بــديلني أو أكثر ، ومبعىن آخر هو عمليــة اختيــار منطقي بني اختيــارين أو أكثر اعتمــادا 

رب هذه العملية ابلنســـــبة للقائد أهنا نشـــــاط ذهين موضـــــوعي  على األحكام اليت تتســـــق وقيم متخذ القرار "،  لذلك ميكننا أن نعت
ــمح ببلوغ  ومركـب يـهدف اىل اختـيار أفضــــــــــــــل ـبدـيل بني جمموعـة من الـبداـئل املتوفرة واملـتاحـة للفرد يف موقف معني واـلذي يســــــــــــ

ن أن هناك فرق اهلدف يف أفضــــــل الظروف بعد دراســــــة النتائج املرتتبة على اختيار ابقي البدائل .ويرى كل من طومســــــون وتودي
بني صــنع القرار واختاذ القرار ، حيث أن صــنع القرار يتمثل يف حتديد املشــكلة ووضــع البدائل املتاحة أما اختاذ القرار فهو اختيار 

 البديل املناسب بينها .

ه يف ســــــــلســــــــلة العالقة بينهما يف التشــــــــاب 2011وكما أوردان ســــــــابقا فهذه املهارة مرتبطة مبهارة حل املشــــــــكالت ويبني جروان 
اخلطوات اليت تبدأ بظهور املشــــــكلة وتنتهي ابحلل يتخللها اجراء وتقييم للبدائل يف ضــــــوء معايري خمتارة هبدف الوصــــــول اىل قرار 
هنائي ، وحيدد )جروان( الفرق األسـاسـي بينهما يف ادراك احلل حيث تنطلق مهارة حل املشـكالت من جمموعة من املعطيات يف 

ل علمي ومعقول للمشــــكلة أما مهارة اختاذ القرار فاهلدف منها الوصــــول اىل أفضــــل حل من بني جمموعة  حماولة للوصــــول اىل ح
 من احللول املتوفرة  .

يرى البعض أن عملية اختاذ القرارات القيادية البد أن خيضــــــــع ملرحلية معينة بصــــــــورة منطقية هتدف مراحل اختاذ القرار:-4-1
 ميكن حصر هذه املراحل فيما يلي :إىل الوصول اىل القرارات الصائبة و 

ويتم ذلك عن طريق مجع املعلومات املناســـــبة حول اتريخ ظهور املشـــــكلة ومدى حدهتا أو خطورهتا حتديد املشــــكلة :  -أ
 . وحجم آاثرها واألسباب والعوامل اليت أدت إىل ظهورها ويتم تبويب هذه املعلومات وتصنيفها

وع اىل اخلربات الســـابقة أو اســـتشـــارة املســـاعدين وأصـــحاب االختصـــاص أو ويتم ذلك عن طريق الرجحتديد البدائل :  -ب
 ابالعتماد على التفكري املنطقي واحلدس .

 ويتم ذلك عن طريق الدراســـة املوضـــوعية للســـلبيات واالجيابيات اخلاصـــة بكل بديل من البدائل املقرتحةتقييم البدائل : -ت
. 

وهي أهم مرحلة يف هذه العملية وقد يكون يف اختيار البديل املناســـب وأحياان برفض كل تلك  مرحلة القرار النهائي :  - 
 البدائل والنتيجة من هذه املرحلة تعرب عن املوقف أو القرار الرمسي الذي تتخذه اجلماعة جتاه حالة ما .

تنفيذه ، وهذه املرحلة تعترب مبثابة اختبار لصـــــــــالحية القرار املتخذ ال تكمن أمهية القرار يف اختاذه بل يف تنفيذ القرار :   -ج
. 
 تكمن أمهية هذه املرحلة يف اعطاء أحكام تقييمية للقرار املتخذ وكيفية تنفيذه .متابعة القرار :  -ا
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 مهارة ادارة الصراع : -5

ف بني األفراد لذلك حيدث  داخل اجلماعة تتشــــــــــــــابك العالقات وتتقاطع املصــــــــــــــاحل وختتل  مفهوم وتعريف الصـــــــــــراع :-5-1
اضطراب بينهم وهو الذي يسمى ابلصراع ويعرف أبنه العملية حتدث عندما يشعر الفرد بنوع من االحباط نتيجة ادراكه لتجاوز 
ــراع بني األفراد فيمـا بينهم ، أو بني اجلمـاعـات فقط بـل قـد حيـدث داخـل الفرد  أحـد األفراد حقوقـه ، وال يتوقف حـدوث الصــــــــــــ

تنازعه رغبة يف حتقيق هدفني متناقضــــني وملا كان الصــــراع جزءا من الوضــــع الطبيعي ألية مؤســــســــة , على مســــتوى نفســــه عندما  
التنظيمات االجتماعية أو السـياسـية أو االقتصـادية أو الرايضـية ،ولكون اإلنسـان يؤدي عدة ادوار يف آن واحد من انحية أخرى  

املرؤوس والرئيس يف أوقات خمتلفة من يومه أو حياته والبد من أن حيصـــــــــــل فاألســـــــــــتاذ مثال يقوم بدور الزوج،واألب واملرشـــــــــــد و 
التعارض بني هذه األدوار وهذا نوع من أنواع الصـــــــــــــراع  . وابعتباره ظاهرة طبيعية داخل اجلماعات واملنظمات فإن تطور النظم 

ــراع ، ــكال الصـــــ ــارت إليه اجلمعية  االجتماعية يؤدي اىل تطور أشـــــ   American Managementاألمريكية لإلدارةأشـــــ
Association  وقد عرف كل من % من وقته يف معاجلة وإدارة الصــــراع. 20يف إحدى دراســــاهتا ابن املدير يســــتغرق حوايل
الصــــــــــــراع أبنه مواجهة بني األفراد أو اجملموعات يف حاالت يدرك    Baron et Greenberg  2003ابرون وجرينبارغ  
ــامل فيـها طرف أو كال على أنه ردود أفعـال    1990 الطرفني أن الطرف اآلخر أعاق أو حياول اعاقة اهتمـامه ، ويقول عـنه الســــــــــــ

 يبديها الفرد يف املنظمة نتيجة تعرضه ملثريات أو عوامل بيئية أو ذاتية ال يكون قادرا على التكيف معها بقدراته الفعلية .

صراع عرب التاريخ من النظرة السلبية اليت تعتربه سلوك العقالين وخترييب جينب تطورت النظرة اىل ال  النظرة اىل الصراع : -5-2
ــاعد على حتقيق األهداف  ،جتنبه   ــر حمفز على العمل ومســ وأهم املراحل اليت مرت به هذه النظرة هي ،اىل النظرة اليت تعتربه عنصــ

: 

إىل أن الصراع انتج عن االتصال   Hawthorne 1932 – 1927وثورن  اأشارت جتارب اهل : أوالً : املرحلة التقليدية 
الضعيف بني األفراد يف بيئات العمل وعن عدم االنفتاح وعدم قدرة اإلدارة على إشباع حاجات األفراد وحتقيق أهدافهم ،  

 .فالنظرة يف هذه املرحلة للصراع سلبية على أساس أن الصراع شيء سليب يرتبط ابخلوف والعقاب 
يتطابق التوجه يف هذه املرحلة مع ما قدمته مدرسة العالقات اإلنسانية حول مفهومها للسلوك  :: مرحلة الفكر السلوكي  نياً 

  .وكذلك الصراع ، واعتربت أن للصراع فوائد كبرية تعود على املنظمة 
ين على خلق جو مقبول من  تتضمن أفكارها حول قبول الصراع فهي تدعو إىل تشجيع املدير : لثاً : املدرسة التفاعلية 

الصراعات داخل منظمات العمل كوسيلة لزايدة الكفاءة واملهارة والتجديد ، وهناك مفهومني للصراع ويرتتب على كل مفهوم  
 .  آاثر معينة

 حيث أشاراذا ال ميكننا اعتبار الصراع ظاهرة سلبية فقط ألن له الكثري من اجلوانب االجيابية  :    أمهية ادارة الصراع  -3 -5
Pondy     ،أبن الصراع ميكن أن حيفز على اإلبداع والتكيف واىل اختاذ قرارات أفضل نتيجة لتقدمي وجهات نظر عديدة ومتباينة

وميثل جماالً للتنفيس   ألنه يسمح لألفراد ابلتعبري عن االحباطات الناحية النفسية فضالً عن ذلك فإن الصراع يعد ظاهرة صحية من  
ألنه يشجع على رفض الوضع الراهن والبحث عن ظروف تساهم يف التغيري االجتماعي، ويعزو   االجتماعيةومن الناحية  عنها،

 

 

 



56 
 

ل تشجيع واحرتام التنوع يف وجهات النظر، بعض املفكرين إىل أن الصراع يساهم يف إجياد الظروف حنو الدميقراطية من خال
وكذلك فإن التوجهات االجيابية حنو الصراع حذرت من املستوى الواطيء للصراع وأشارت أبن ذلك يقود إىل نتائج سلبية منها 

 Wrightل من  ، لذلك فعملية ادارة الصراع هي عملية ضرورية ومثلها كإختاذ قرارات غري جيدة، أفكار قليلة، الالمباالة، اجلمود
et Noe 1997    بشكل حرفU    مقلوب على حمور أفقي ميثل مستووى حدة الصراع وحمور عمودي ميثل مستوى األداء

ستوى واطىء من  مإىل    ن املستوى العايل للصراع أمر غري مرغوب فيه حيث يؤداي  و   نخفضاملستوى امل  وتوصال بذلك اىل أن
رة الصراع يف احلالة األوىل، واسرتاتيجيات لتقليل الصراع يف احلالة الثانية. أما عند  األداء مما يتطلب استخدام اسرتاتيجيات إلاث

يكون الصراع يف هذا املستوى مصدراً لتغيري احلاجات وميكن أن يزيد  و مستوى الصراع املتوازن فيبلغ أداء املنظمة أعلى مستوايته،  
لصراع فيعد إشارة جلمود العاملني وعدم مشاركتهم، وإن املنظمة تعيق  دافعية العاملني حنو األفكار اإلبداعية، أما عند غياب ا

عملية التطور وطرح األفكار اإلبداعية، أما زايدة حدة الصراع فقد تؤدي إىل حتطيم معنوايت العاملني ومنعهم من إجناز أعماهلم 
ال متنع فقط األذى بل ميكن أن تدعم جهود  بكفاءة، فضالً عن أتثريها على التنسيق وبذلك فإن إدارة الصراع ابلشكل املالئم 

 .  املنظمة للحفاظ على امليزة التنافسية

 حىت يظهر الصراع بني األفراد أو اجلماعات اىل العلن فهو مير عرب املراحل التالية :  :مراحل عملية الصراع  5-4

وهنا ال يرتتب أي إدراك أو فهم أو إحساس بظهور الصراع ولكن تظهر بعض احلاالت اليت تؤثر   مرحلة الصراع الكامن : •
  .على عالقة بعض األطراف مثل التنافس على املوارد احملدودة أو احلاجة إىل استقاللية وتشعب األهداف 

يسيء طرف فهم أو استيعاب الطرف   وهنا يتم إدراك الصراع دون أن يكون هناك حاالت سابقة كأن  مرحلة إدراك الصراع : •
  .اآلخر 

أبن هناك حاالت    القائد وهنا قد يكون هناك إدراك للصراع ولكن دون أن يكون هناك شعور لدى ا  مرحلة الشعور ابلصراع :  •
  .قلق وتوتر

   وهنا ميكن مالحظة أن السلوك الصادر عن كل طرف يدل على ظهور مشكلة متصارع عليها مرحلة إظهار الصراع : •
إذا كانت هناك حلول ترضي الطرفني فإن من املتوقع أن يكون هناك تعاون ومودة بني األطراف ولكن    مرحلة ما بعد الصراع :  •

  .إذا مل يكن هناك حلول فإن املشاعر سوف تبقى كامنة وتزداد وسوف تنفجر يف أي حلظة 

   عن ادرة األفراد ، وأتخذادارة الصراع داخل اجلماعة واليت يقوم هبا الفرد ختتلف اسرتاتيجية ادارة الصراعات  :  5-5

 عدة أشكال هي: 

وتتضمن هذه االسرتاتيجية بصفة عامة التغاضي عن أسباب الصراع على أن يستمر    اسرتاتيجية التجنب : -1
هذا الصراع حتتظروف معينة وحمكمة ، ويتم فيها استخدام أسلوب االمهال وهو جتاهل املوقف كله على أمل أن  

من الزمن ويعاب على هذا االسلوب أنه ميكن أن يزداد األمر سوءا مبرور الزمن    يتحسن من تلقاء نفسه بعد فرتة
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، أو أسلوب الفصل اجلسدي بني األطراف أي يتم ابعاد أطراف الصراع عن بعضها ، ويؤخذ على هذا األسلوب  
تفاعل يف املواقف التأثري السليب على فعالية الفريق . أو أسلوب التفاعل احملدود وهو السماح ألطراف الصراع ابل

 الرمسية فقط وكذلك هذا األسلوب ميكن يكون له أتثري سليب على فعالية أداء الفريق . 
تسعى هذهاالسرتاتيجية لكسب الوقت حىت هتدأ عواطف األطراف    : )التلطيف(  أسرتاتيجية التهدئة   -2

التوافق   أوجه  وابراز  االختالف  نقاط  شأن  من  التخفيف  أسلوب  اما  اعتماد  مث  الصراع  حدة  املتصارعة وختف 
واملصاحل املشرتكة بني اجلماعة والرتكيز عليها حىت تدرك األطراف أهنا ليست متباعدة ومتعارضة يف األهداف ،  

خذ على األسلوب أنه مل تتم فيه معاجلة أسباب الصراع بصورة متكاملة مما يعين احتمال ظهور القضااي األساسية ويؤ 
للصراع يف املستقبل ، أو أسلوب التسوية والتوفيق وهي عالقة أخذ وعطاء متبادلة بني الطرفني حتت اشراف القيادة 

هذا األسلوب انه صعوبة اجياد نقطة التوازن بني مصاحل   فيأخذ كل طرف ميزة مقابل ختليه عن أخرى ، ويؤخذ على
األطراف وابلتايل الحيقق الرضا الكامل ألطراف الصراع خاصة اذا تعذر حصول كل نفس املستوى من التسوية 

 وابلتايل تبقى جذور هذا الصراع .
خر وكذلك يف ظل  تستخدم عادة يف األمور الطارئة اليت ال تستدعي التأ  اسرتاتيجية استخدام القوة : -3

السلطة العليا وذلك بشكل مباشر وحازم  اما أسلوب تدخل  القيادة االستبدادية وتكون ابتباع أحد األساليب 
بتوجيه األوامر والتهديد والعقاب ، أو أسلوب السياسة وذلك ابعادة توزيع موازين القوى لألفراد املتصارعني ، 

لصراع الكامن لدى األفراد وكذلك معاملة الطرف املذب كالطرف ويعاب على هذه االسرتاتيجية هي رفع مستوى ا
 الغري مذنب أورمبا االحنياز أكثر للطرف املذنب . 

يتم يف هذه االسرتاتيجية حتديد ومناقش مصادر الصراع حيث يتم معرفة املصاحل   اسرتاتيجية املواجهة : -4
م أسلوب تبادل وجهات النظر بني اجلماعات  املشرتكة للمجموعات املتصارعة والرتكيز عليها ، وميكن استخدا

املختلفة لفرتة من الزمن من أجل املزيد من الفهم املتبادل أو أسلوب الرتكيز على اهلدف االسرتاتيجي وهي األهداف 
 العليا املشرتكة وجناعة هذا األسلوب هو بقدر أمهية هذه األهداف لدى أطراف الصراع وتوفر مصاحلهم فيها .

 اجلماعي :  مهارة العمل -6

يقول ابن خلدون : " إن االنسان كائن اجتماعي بطبعه " لذلك فإن    مفهوم مهارة العمل اجلماعي :  6-1
جناحه يف احلياة مرتبط بتواجده ضمن احلماعة ، ولكن هذا التواجد وحده ال يضمن له النجاح بل هو حيتاج  

العمل اجلماعي أبنه عبارة    2008إىل القدرة على العمل اجلماعي أو مهارة العمل اجلماعي ، ويعرف القاضي  
جمموعة من الناس يشكلون نظاما من الكياانت املرتابطة لديها هدف مشرتك ، وابلتايل فمهارة العمل  عن  

 اجلماعي هي االنتماء اىل فريق والقدرة على أداء مهام مكملة ويف نفس اجتاه مهام هذا الفريق .  
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وعدم الشعور ابالغرتاب  يساعد العمل اجلماعي على الشعور ابالستقرار النفسي  أمهية العمل اجلماعي :  6-2
كما يساعد على تعديل السلوكات واكتساب سلوكات أخرى وكذلك يسمح بتحسني وتطوير كفاءة األفراد  
السرعة والدقة واختصار اجلهد فهو ينعكس على   واضافة اىل رفع جودة اجناز األهداف خاصة من حيث 

ل خمتلف التفاعالت اليت حتدث بينهم وخيلق متاسك الفريق من خالل العالقات اليت تنشئ بني األفراد من خال
 املنافسة بينهم مما يرفع دافعية األفراد و يبعد امللل خالل العمل  .

 صفات الفريق املميز يف العمل اجلماعي :  6-3

ــية وأهداف الفريق على نفس الدرجة من األمهية, مع مراعاة عدم تداخل األهداف   - اعتبار األهداف الشـــــــخصـــــ
اف الفريق, هذا ابلطبع إىل جانب الوضـــــــوح التام لألهداف يف أذهان فريق العمل وتفهمهم الشـــــــخصـــــــية مع أهد

 هلا.

الوحدة والتماســك بني األعضــاء: حيث تســود العالقة القوية بني أفراد الفريق وتســهل االتصــاالت الرمسية وغري  -
ـــــــاء الفريقع مـا يؤدي إىل التعبري عن اآلراء والتنفيس عن   الرمسيـة بينهم, ونتيجـة ـلذـلك ترتفع درجـة الثقـة بني أعضـــــــ

 ماء لدى األشخاص. املشاعر من دون حرج, ويف ظل هذا اجلو تشبع حاجة االنت

ســيادة جو من احرتام وجهات النظر املتباينة بني أعضــاء الفريق, بل واعتبار االختالف يف الرأي من العالمات  -
 الصحية هبدف الوصول ألفكار جديدة, والبحث الدائم عن أرضية مشرتكة. 

  االبتعاد قدر االمكان على الرمسيات يف التعامل . -

 من اإلجبار كوسيلة للوصول إىل القرارات, ويتم الوصول للقرارات عن طريق اإلمجاع عليها.  سيادة اإلقناع بدالً  -

 يلتزم اجلميع بتنفيذ القرارات.  -

  النمو الذايت وارتفاع كفاءات األعضاء نتيجة املمارسة. -

 خطوات أداء مهارة العمل اجلماعي : 6-4

 حتديد قيم الفريق وعالقاته مع حميطه . •
 األهداف العليا للفريق .حتديد  •
 وضع مرجعية منظمة للعالقات بني األفراد وكيفية حل النزاعات . •
 وضع خمطط لتحقيق أهداف الفريق ببلوغ أهداف مرحلية . •

 

 

 



59 
 

 حتديد طرق ووسائل االجناز وكيفية استغالهلا . •
 حتديد مسؤولية القائد يف االجناز . •
 م .حتديد مهام ابقي األفراد ووضع نقاط مشرتكة بينه •
 حتديد جماالت التعاون والتنسيق وتبادل الرأي واملنفعة بني األفراد . •
 اجراء تقييم دائم عرب خمتلف مراحل االجناز . •
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