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 ( 3162  حزيران 32......... القبول  3162 ايار 61)االستالم  

 امللخص
وفق مؤشرات )الصفات, والخصائص, والصالحية( القيادية لدي كوبرتان عمى  تقديم تصور قيادي إلىىدف البحث       

االولمبية الحديثة, مع التعرف عمى االنعكاسات القيادية لفمسفتو في التربية الرياضية  واستخدم الباحث  األلعابمؤسس 
ربطيا بالمصادر و  المنيج التاريخي لغرض جمع المعمومات من خالل رصد وتحميل محتوى المصادر التاريخية الرياضية

استطاعت بكل  إذ يكمل بعضيا البعض فذةتشكيمة قيادية  المتخصصة وقد تبين امتالك ىذه الشخصية االولمبية اإلدارية
يقاداالولمبية الحديثة  األلعاب إحياءفي  اإلستراتيجيةتكون صاحبة الخطوة  أنجدارة  وتطويرىا بما امتمكتو  األولىشمعتيا  وا 

وما تميزت  منظمة ( وعقمية ومثابرة, ويقظة, ومؤىل تعميمي, وحماس, وطموح, من صفات قيادية )ذكاء, وعوامل جسمانية,
نكارالتضحية و لقيادة المجنة االولمبية الدولية )الخبرة,  أىمتوبو من خصائص  الذات, والقدرة عمى التصور, والسموكية  وا 

باليدف, والقيادة لألمام, ونفاذ  اإليمانمن اعتبارات الصالحية القيادية ) أظيرتور( وما يالرغبة في التغيير والتطو و القيادية, 
 ةقدر  أكثررة, وتحمل المسؤولية, وحسن التصرف( وترافق كل ذلك مع فمسفة رياضية واولمبية سميمة وسممية جعمتو البصي

المستقبل  فر فيو ابرز مالمح قادةااالولمبي بفاعمية كما دلت عمى ظيور قائد تحويمي تتو  القيادي عمى ممارسة متطمبات دوره
  .الرياضي االولمبي

                                                                          االولمبية األلعاب -كوبرتان  -لمؤشرات القيادية الكممات المفتاحية: ا
Leading Indicators of De Cobertan The Founder of Modern Olympic Games  

Asst. Prof .Dr. Reyadh A. Ismaeel  

Abstract 

The research aims to present leading image according to leading indicators of De Cobertan the 

founder of modern Olympic games ( features , characters and validity) , and introducing 

leading reflections for his philosophy in physical education , the researcher used historical 

method for collecting the information through analyzing the contents of sport history and 

connecting it with the special administration resources, and it becomes clear that this Olympic 

character had great leading frame and it complete each other , and it could be the first step in 

the strategy of reviving modern Olympic games and lightening its first candle and improving it 

and what it had of leading features ( intelligence , body factors , ambition , enthusiasm , 

hardworking , consciousness , educational qualification and organized mentality ) and the 

characteristics it had that it prepare it to lead the international Olympic committee(experience , 

self- sacrifice ,imagination ability , leading behavior , the desire of  improvement and changing 

) , and it presents leading validity considerations ( aim faithing, forward leading , sight piercing 

, responsibility bearing and good behavior). and all that were accompanied with a correct 

Olympic sport philosophy and its correctness make it more able to practice the equipment of 

Olympic course effectively , and also it refers to produce conversion leader who have the most 

prominent future leader features . 

Olympic Games  -De Cobertan  -Keywords: Leading Indicators  
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 التعريف بالبحث  -1
 المقدمة وأىمية البحث  1 - 1

تعيش الرياضة االولمبية العالمية في تقدـ وازدىار بمجاالتيا اإلدارية والتنظيمية والرياضية كافة وىو ما انعكس     
بشكؿ ايجابي عمى مجاالت الحياة البشرية االجتماعية والفكرية واالقتصادية والعممية والسياسية. ومف المؤكد أف ىذه 

العمميات والمخرجات االولمبية لـ تأتي وليدة الحاؿ الحاضر دفعة واحدة وما كانت لتصؿ إلى ما وصمت المدخبلت و 
إليو لوال جيود قياداتيا الرياضية وسيما األوائؿ منيـ والذيف شكموا نماذج إنسانية تستحؽ بما بذلتو مف جيود تطوعية 

 ة في أصعب الظروؼ. وما حممتو مف مؤشرات قيادية شرؼ إحياء األلعاب االولمبي
الذي يعد بحؽ أوؿ مف نذر نفسو بكؿ ما يستطيع ليميد  ويبرز مف بيف تمؾ القيادات الباروف الفرنسي دي كوبرتاف

الطريؽ الرياضي االولمبي نحو أىدافو اإلنسانية السامية. إذ تشكؿ حياتو بمختمؼ جوانبيا العممية والفكرية والسموكية 
لرياضية, إذ يؤدي والثقافية دروسا ينبغي االستفادة منيا بعد تحميميا وتحديد قدراتيا القيادية لتعميميا عمى المبلكات ا

تحديد ىذه المؤشرات القيادية والتعريؼ بيا دورا حيويا في تفعيؿ تطبيقيا لدى العامميف في إدارة المجاؿ الرياضي أو 
دراكيـ بما تميزت بو إحدى أىـ الشخصيات الرياضية والمؤثرة في قيادة  الراغبيف بذلؾ مف خبلؿ زيادة تصورىـ وا 

حديثة. ىذا عمى الرغـ مف أف مرحمة القيادة الفردية قد انتيت وانتقمت إلى العمؿ القيادي الحركة االولمبية الرياضية ال
الجماعي فإف ذلؾ ال يعني أبدا تجاوز قيمة القيادة الفردية بؿ أصبح مطموبا مف كؿ قائد )ومنيـ الرياضي( أف تتوافر 

( 186, 1984لجماعية .)قطب وآخروف,فيو مزيد مف الشروط والمواصفات لتمكنو مف العمؿ ضمف إطار القيادة ا
عميو تبرز أىمية البحث مف منطمقيف األوؿ انو يعد خطوة بداية لوضع تصور أولي حوؿ بعض المؤشرات القيادية 
لمؤسس الحركة االولمبية الحديثة )دي كوبرتاف ( وبما يفتح المجاؿ أماـ بحوث ودراسات مكممة ليذه الشخصية 

صيات القيادية الرياضية, أما المنطمؽ الثاني فيكمف في أحداث خطوة مف خطوات التكامؿ االولمبية أو غيرىا مف الشخ
والتعشيؽ العممي والعممي بيف اختصاصي اإلدارة الرياضية وتاريخ وفمسفة التربية الرياضية مف خبلؿ انموذج فمسفة 

 )دي كوبرتاف( في التربية الرياضية وانعكاساتيا القيادية.
 ث مشكمة البح 2 – 1

إف إحياء الحركة االولمبية الحديثة وتطورىا احتاج إلى العديد مف الجيود واإلمكانات التي تطمب إدارتيا وتنظيميا      
قيادات ذات صفات ومؤىبلت عممية وفكرية وسموكية واجتماعية. ويأتي دي كوبرتاف في مقدمة ىذه القيادات فيو 

عودتيا ومصمـ فمسفتيا ورائد نيضتيا ليعطي إنموذجًا واقعيًا عف  مطمؽ شرارة إحياء االولمبياد الحديثة وميندس
القيادات الرياضية الفعالة التي كافحت وضحت مف أجؿ إرساء أسس ومبادئ وأفكار التحوؿ والتغيير الواعي والمنظـ 

خصية االولمبية في مجرى الحركة الرياضية العالمية. ومف ىنا تظير مشكمة البحث انو عمى الرغـ مما تمتمكو ىذه الش
الرائدة مف إمكانات وصفات وفمسفة قيادية إال أننا نبلحظ إغفاؿ المصادر العممية المتخصصة في مجالي اإلدارة 
الرياضية وفمسفة وتاريخ التربية الرياضية تناوؿ ىذه الكفاءة البشرية عمى وفؽ تصور قيادي واضح ومنظـ ىذا فضبًل 

ف المؤشرات القيادية لشخصية )دي كوبرتاف( كمثاؿ حي لمقيادة الرياضية البارزة عف عدـ وجود دراسة عممية تحمؿ وتبي
 لبلستدالؿ بيا كدليؿ عمؿ ينير طريؽ العامميف في إدارة المؤسسات الرياضية والراغبيف في العمؿ اإلداري الرياضي.

 ىدفا البحث 3 – 1
 ييدؼ البحث إلى :

تقديـ تصور قيادي عمى وفؽ مؤشرات )الصفات, والخصائص, والصبلحية القيادية( لدي كوبرتاف مؤسس الحركة  -1
 االولمبية الحديثة.

 التعرؼ عمى االنعكاسات القيادية لفمسفة دي كوبرتاف في التربية الرياضية . -2
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 فرضا البحث 1-4
 يفترض الباحث :

الصبلحية القيادية الرياضية أىمتو إلحياء األلعاب االولمبية  يمتمؾ )دي كوبرتاف ( صفات وخصائص واعتبارات -1
دارة تطويرىا.  الحديثة وا 

 يحمؿ )دي كوبرتاف( فمسفة رياضية واولمبية مكنتو مف القياـ بدوره القيادي الرياضي واالولمبي بفاعمية. -2
 مجاالت البحث  1-5
 أللعاب االولمبية الحديثة.الباروف الفرنسي )دي كوبرتاف( مؤسس ا -المجاؿ البشري : 1-5-1
 -المجاؿ الزماني: ويشمؿ : 2- 5- 1
تاريخ  1925ولغاية عاـ  1863/ 1/ 1المجاؿ الزمني لمشخصية المبحوثة : الفترة مف والدتو في  1 -2- 5- 1

 استقالتو مف رئاسة المجنة االولمبية الدولية 
 4/2113/ 25اية ولغ 2112/ 11/ 1ابتداء مف  -المجاؿ الزمني لمبحث : 1-5-2-2
 ويشمؿ اآلتي :   -المجاؿ المكاني : 1-5-3
دوؿ متعددة وفقا الماكف األنشطة التي قاـ بيا )دي كوبرتاف(  -المجاؿ المكاني لمشخصية المبحوثة :  1-5-3-1

 ومف ىذه الدوؿ )فرنسا, وانكمترا, واليوناف , وأمريكا, وكندا , وبمجيكا (
 كمية التربية الرياضية, جامعة الموصؿ. المجاؿ المكاني لمبحث:  1-5-3-2
 مصطمحات البحث  1-6
 المؤشرات القيادية  1-6-1

يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا مجموعة مف الدالئؿ والسموكيات التي تشير إلى امتبلؾ الفرد لصفات وخصائص واعتبارات 
 وتحقيؽ األىداؼ المنشودة.الصبلحية القيادية مما يمكنو مف إدارة موارد العمؿ التنظيمي بنجاح 

 اإلطار النظري   -2
 القيادة والقيادة الرياضية  2-1

تعد القيادة عممية حيوية الزمة لعمؿ المنظمات والجماعات كافة وىي مف أىـ أسس المحافظة عمى مواردىا وتنميتيا 
وأسمى نشاطاتو التنظيمية. فالقائد وتقدميا المستمر. ويعد القائد الركف األساس في العممية القيادية, فيي مف إخراجو 

والقيادة مصطمحاف متداخبلف ومترابطاف فالقيادة بما تتضمنو مف أفعاؿ وتأثيرات فردية وتنظيمية داخمية وخارجية فعؿ 
ومخرجات والقائد فاعؿ لو األمر الذي جعؿ معظـ تعاريؼ القيادة تركز عمى التفاعؿ والمشاركة والتعاوف والتأثير 

ف القائد والمرؤسيف. استنادا إلى أف القيادة جيد وعمؿ يؤثر في األفراد ويجعميـ يتعاونوف لتحقيؽ ىدؼ المتبادؿ بي
كما  ( Tead , 1965 , 17)يجدونو جميعا صالحا ويرغبوف في تحقيقو وىـ مرتبطوف معا في جماعة واحدة متعاونة 

اعر العامميف مف خبلؿ حفزىـ عمى تحقيؽ أىداؼ أنيا القدرة التي يممكيا الشخص في التأثير عمى سموؾ وأفكار ومش
كما تعرؼ بأنيا القدرة في التأثير في اآلخريف واستثمار جيودىـ  ( Turban & wtherbe,2002, 138)المنظمة 

وفي تصور متطابؽ تعرؼ القيادة  (Browne &Muth , 2004)وتوجيو سموكيـ نحو تحقيؽ أىداؼ مشتركة 
يقـو فرد مف أفراد جماعة رياضية منظمة بتوجيو سموؾ األفراد الرياضييف آو األعضاء  الرياضية بأنيا العممية التي

 ( 16,  1989ترؾ بينيـ ) عبلوي , المنظميف لمجماعات الرياضية مف أجؿ دفعيـ برغبة صادقة نحو تحقيؽ ىدؼ مش
 مؤشرات القيادة الرياضية  2-1-1

ت األثر الكبير في حركية الجماعة ونشاط المنظمة وفي خمؽ التفاعؿ تعد القيادة الرياضية مف العوامؿ الميمة ذا     
اإلنساني البلـز لتحقيؽ أىداؼ الفرد أو المنظمة عمى حد سواء, ويكمف جوىر العممية القيادية في قدرات الفرد الذاتية 
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( 11,  2118لعبدلي , التي يخمؽ مف خبلليا تأثيرا في سموؾ ومشاعر المرؤوسيف مف خبلؿ دوره بوصفو قائدا ليـ ) ا
ولما كاف مضموف القيادة يتمثؿ فيما يممكو القائد مف مميزات وقدرات ترتكز عمى الفيـ الصحيح والتفيـ لكؿ اعتبارات 

( عميو تشكؿ الصفات 126, 2119التنظيـ الجيد والقدرة عمى سبلمة الحكـ وقدرة التصور الصحيح )درويش وآخراف, 
مف أىـ قدرات القائد الذاتية وتشكؿ مؤشرات ميمة تزيد مف احتماؿ ظيور قيادي  والخصائص واعتبارات الصبلحية

 ناجح.
 الصفات القيادية  2-1-1-1

تعرؼ الصفات القيادية بأنيا مجموعة مف الصفات البد لمقائد في المجاؿ الرياضي أف يتصؼ بيا حتى يستطيع أف 
( كما تعرؼ بأنيا  51, 1991لمنظمات )محمد وحسوف , ينجح في عممو وقيادتو  لممجموعة مف األفراد في مختمؼ ا

 178, 1997, )كبللدة  عوامؿ ذاتية قيمة يستطيع القائد بواسطتيا أف يحقؽ الميمة ويحقؽ ذاتو ويحقؽ ذات اآلخريف
, 1984( وىي كذلؾ مجموعة مف الصفات والعوامؿ الشخصية التي تساعد المرء في دوره القيادي ) قطب وآخراف, 

181.) 
وعميو تؤدي ىذه الصفات دورًا ميمًا في عممية القيادة وتسييميا؛ لذا يذكر أف القيادة تعتمد عمى الصفات الشخصية 

 (126,  2119لمقائد )درويش وآخراف , 
ونظر لوجود متغيرات عدة تؤدي دورًا مؤثرًا في تحديد الصفات القيادية عميو طرحت المصادر المتخصصة العامة 

تنوعة مف ىذه الصفات المتداخمة والمتفاعمة والمتكاممة التي تعتقد ضرورة تميز القائد بيا ألنيا تيسر والرياضية حـز م
لو أسباب نجاحو اإلداري واإلنساني فضبل عف أنيا قوة ذاتية كامنة تؤثر في اختيار الشخص لؤلسموب القيادي الذي 

صفات القيادية يذكر الباحث بعضا مف ىذه النماذج يستخدمو في ممارسة التأثير. ومف بيف الصور الكثيرة ليذه ال
 -وكاآلتي :

 -( و يتضمف :75,  1982أنموذج صفات القيادة عند )شمتوت ومعوض ,  -
 الذكاء. .1
 المبادأة. .2
 الطموح. .3
 الثقة بالنفس. .4
 حسـ األمور )اتخاذ القرارات( . .5
 الحماس. .6
 الروح العالية المتجددة. .7
 قوة اإلقناع. .8
 -(  ويتضمف : 175, 1984)قطب وآخراف ,  أنموذج صفات القيادة عند -
 العوامؿ الجسمانية. .1
 الذكاء. .2
 الثقة الذاتية. .3
 االستعداد االجتماعي. .4
 اإلرادة ) المبادرة, والمثابرة, و الطموح (. .5
 التسمط. .6
 المزاج )البشاشة, والحماس, واليقظة, واالبتكار (. .7



 األلعاب........املؤشرات القيادية  لذي كوبرتان مؤسس 

343 
 

  -( يتضمف : 211,  1994أما أنموذج صفات القيادة عند )المغربي ,   -
 الذكاء . .1
 سعة األفؽ وامتداد التفكير وسداد الرأي . .2
 طبلقة المساف وحسف التعبير . .3
 االتزاف العاطفي والنضج العقمي و التحميؿ المنطقي . .4
 قوة الشخصية و الطموح . .5
  -( ويتضمف : 176,  2115أنموذج صفات القيادة عند )الذىبي والعزاوي ,  -
 الرغبة في تحقيؽ األىداؼ. .1
 اتخاذ القرارات السميمة. .2
 اإليماف بالعبلقات اإلنسانية. .3
 الحماس والرغبة في العمؿ لتحقيؽ اليدؼ المنشود. .4
 الذكاء والخبرة. .5
 الخصائص القيادية  2-1-1-2

,  2119ترتبط القيادة بنوع العمؿ وخصائصو كما تقترف بطبيعة الفرد وخصائصو القيادية )درويش , وآخراف ,    
( كما يشار أف لكؿ قيادة تنظيـ خصائص وسمات ذاتية تتعمؽ بطبيعة المياـ وظروؼ الفعاليات التي  123

قع التنظيـ واف القائد شخصية متميزة تتمثؿ تمارسيا ونوع األىداؼ المرسومة وغير ذلؾ مف األسباب المرتبطة بوا
 (178, 1984فييا مجموعة مف السمات التي تؤىميا لمقيادة ) قطب وآخراف , 

عميو تعرؼ الخصائص القيادية بأنيا وظيفة مف وظائؼ السمات والخصائص المكتسبة بالخبرة والتعمـ التي يمكف  
سموؾ أشخاص آخريف مف اجؿ خدمة الجماعة وتحقيؽ أىدافيا بيا القائد أف يوجو ويرشد ويؤثر في أفكار وشعور و 

 (51, 1981) قشطة , 
 ولقد تمكف الباحث مف االطبلع عمى أنموذجيف مف نماذج الخصائص القيادية وىما :

 ( ويتضمف اآلتي: 84 – 83,  2113األنموذج األوؿ: وىو النموذج الذي أورده )ىرماف , 
 رة المتخصصة (.الكفاءة الموضوعية )المعرفة والخب .1
 القدرة عمى التنسيؽ. .2
 القدرة عمى تحفيز األداء. .3
 القدرة عمى التمييز )الرؤية الشاممة(. .4

 ( ويتضمف الخصائص اآلتية : 191 – 178,ػ  1984األنموذج الثاني: ىو األنموذج الذي أورده )قطب وآخراف,  
 الخبرة . .1
نكار الذات. .2  التضحية وا 
 القدرة عمى التصور. .3
 القيادية.السموكية  .4
 الرغبة في التغيير والتطور. .5

ويعتقد الباحث أف األنموذج الثاني يتضمف بصورة أو بأخرى األنموذج األوؿ فضبل عف شمولو عمى تصور نظري 
 واضح يعيف عمى رصد وتحميؿ جزئياتو.
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 الصبلحية القيادية  2-1-1-3
تدؿ عمى صبلحيتو لقيادة العمؿ والتأثير االيجابي إنيا مجموعة مف االعتبارات المطموب توفرىا في القائد اإلداري و 

في مدخبلتو وعممياتو ومخرجاتو مف خبلؿ أفكار ورؤى وسموكيات تمكنو مف العمؿ بمستوى المسؤولية الممقاة عمى 
,  1982عاتقو مع مراعاة الظروؼ التنظيمية . وقد تبيف لمباحث وجود اتفاؽ عند كؿ مف )شمتوت ومعوض , 

( في  133,  131,  2119( و) درويش وآخراف ,  183 – 182,  1984وآخراف ,  ( و) قطب 68-71
 تحديد اعتبارات الصبلحية القيادية وكاالتي:

 تفيمو لؤلىداؼ العامة لمدولة. .1
 اإليماف باليدؼ. .2
 القيادة لؤلماـ. .3
 نفاذ البصيرة. .4
 تحمؿ المسؤولية. .5
 التصرؼ عمى مستوى القيادة. .6
 حسف التصرؼ. .7
 اإلنسانية.مراعاة العبلقات  .8
 القيادة في اتجاه اإلصبلح اإلداري. .9
 دي كوبرتاف وقيادة الحركة االولمبية الحديثة  2-2

تشكؿ المجنة االولمبية الدولية أعظـ منظمة اجتماعية تعنى بشؤوف الرياضة التنافسية بيف بمداف العالـ المختمفة , 
عدة عمى مر التاريخ االولمبي الحديث. كاف مف ولقد شيد ىذا التنظيـ العالمي مواقؼ وتغيرات ونقبلت حيوية 

والتي رأت النور عمى يد الباروف الفرنسي ) دي كوبرتاف ( الذي  1896أىميا إقامة أوؿ دورة اولمبية في أثينا عاـ 
يعد المميـ والباعث الحقيقي ليا كما انو رائد نيضتيا وميندس تطويرىا فكاف أىبًل لمفيـ واإلدراؾ والثبات عمى 

( وما بذلو مف جيود جبارة  1925 – 1896( سنة اولمبية ) 31واقؼ والعمؿ المتواصؿ الخبلؽ ألكثر مف ) الم
إلحيائيا. فكانت حياتو االولمبية مميئة باألحداث والدالالت التي تشير إلى شخصية ذات روح استميمت عبؽ 

يا ليفتح ويفسح مجاؿ التطور واإلبداع  الماضي الرياضي لتنثره بحكمة ولباقة وحياد عمى واقع عاشتو بكؿ جوارح
في المستقبؿ االولمبي فاستطاعت بكؿ جدارة أف تكوف صاحبة الخطوة اإلستراتيجية في إيقاد الشمعة األولى 
لؤللعاب االولمبية الحديثة وتطويرىا, األمر الذي يؤكد أف المجاؿ الرياضي يعد مف أولى المجاالت الحياتية التي 

 تثمار وتعزيز القدرات القيادية.يمكف مف خبلليا اس
 إجراءات البحث  -3
 منيج البحث 1- 3

استخدـ الباحث المنيج التاريخي لمبلئمتو لطبيعة البحث وأىدافو, إذ إف البحوث التاريخية تساعد الباحثيف عمى تصور 
مجرد سرد ألحداث زمنية  سيناريو مستقبمي بناًء عمى األحداث الماضية وتفيميا فالتاريخ سجؿ لمنجزات اإلنساف وليس
 (.277, 2114ولكنو عرض متكامؿ حقيقي لمعبلقات بيف األشخاص واألحداث والزماف والمكاف ) أبو عبلـ,
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 وسائؿ جمع المعمومات 3-2
 تحميؿ المحتوى  3-2-1

أىداؼ تـ استخداـ تحميؿ المحتوى لممصادر والمراجع التاريخية المتعمقة بشخصية البحث مف أجؿ الوصوؿ إلى 
البحث. وتحميؿ المحتوى ىو مف األساليب البحثية المميزة في تقديـ مؤشرات كمية وموضوعية عف التوجيات والقيـ 
والمعايير ويمتاز باعتماده عمى الدراسة الميدانية والوثائؽ واإلحصائيات الرسمية ومختمؼ وسائؿ األعبلـ لموصوؿ إلى 

ميف بيذه الطريقة أو تمؾ بدوف أي تدخؿ شخصي أو تحيز مف قبؿ الباحث المواقؼ أو اآلراء الفعمية لؤلشخاص الميت
عبلـ( انو يمكف إف يوجو التحميؿ التاريخي نحو  ( وفيما يخص تحميؿ المحتوى يضيؼ ) أبو113, 1987)عريفج ,

مع  فرد أو فكرة أو حركة أو مؤسسة كما انو ال يمكف إخضاع الناس لمبحث التاريخي دوف معالجة مدى تفاعميـ
 ( .278, 2114األفكار أو الحركات أو المؤسسات التي يعايشونيا والتي توجد في زمانيـ ) أبو عبلـ,

ولمقياـ بعممية تحميؿ المحتوى لمبيانات والمعمومات المتعمقة بدي كوبرتاف بشكؿ منظـ وعممي اتبع الباحث اإلجراءات 
 اآلتية:

امة والخاصة في المجاؿ الرياضي لتحديد المؤشرات القيادية اإلطبلع عمى العديد مف المصادر اإلدارية الع -1
)الصفات, والخصائص, والصبلحية( التي شكمت مع مضامينيا المحاور الرئيسة والفرعية لمتحميؿ القيادي وساعدت 

 الباحث عمى وضع معايير موضوعية لمقياس.
ولية والثانوية, وقد تـ ذلؾ عمى وفؽ الخطوات البحث عف المصادر التاريخية: وذلؾ لجمع البيانات مف مصادرىا األ-2

 ( والمتضمنة :285-281, 2114التي أشار إلييا ) أبو عبلـ ,
المصادر التمييدية: وتتضمف قوائـ بأسماء الكتب والمجبلت وغيرىا مف الوثائؽ حوؿ الموضوع الذي نبحثو, وىي  - أ

ي تتضمف بيانات تاريخية تكوف أساسًا لمبيانات التي بذلؾ تشكؿ فيرسًا أو قائمة بالمصادر األولية أو الثانوية الت
 سيتـ تحميميا .

المصادر األولية: ىي المصادر األصمية المباشرة مثؿ الوثائؽ األصمية والتقارير التي كتبيا المشاركوف في   - ب
دة الحدث أو المبلحظوف المباشروف لو, كما يمكف أف تجمع المعمومات في المصادر األولية مف خبلؿ صور ع

أىميا اآلثار بوصفيا أشياء حسية أو بصرية تحتوي معمومات عف الماضي فالعينات السمعية والبصرية تعد 
عينات لآلثار التي يمكف أف يدرسيا المؤرخوف وفيما يتعمؽ بالبحث الحالي إذ يعد العمـ )الراية( والقسـ والشعار 

 ى معمومات ميمة ومؤكدة. والشعمة االولمبية أثارًا يمكف االعتماد عمييا لمحصوؿ عم
ىي المصادر غير المباشرة مثؿ الكتب, وتعد المصادر الثانوية مف المصادر الرئيسة التي  -المصادر الثانوية:  - ج

 يستند عمييا الكثير مف الباحثيف في المجاؿ التاريخي.
ى جانب وجود عدد مف ولقد استطاع الباحث الحصوؿ عمى العديد مف الكتب المتعمقة بالشخصية المبحوثة, ىذا إل

الدراسات السابقة القريبة مف موضوع البحث أو المتعمقة بو والتي تشكؿ بمحتوياتيا معنًى واسعًا في البحوث التاريخية, 
كما شكمت شبكة المعمومات الدولية )االنترنيت( إحدى الوسائؿ المساعدة في تعزيز وتعميؽ الفيـ ألمعموماتي لمشخصية 

 المبحوثة.
المعمومات وتحديد الحقائؽ التاريخية وتنظيميا عمى وفؽ المحاور الرئيسة والفرعية لمؤشرات القيادة, تصنيؼ  -3

 فالبحث التاريخي يتطمب تركيب الحقائؽ وعرضيا بشكؿ منظـ تنظيمًا منطقيًا.
إف معالجة البيانات في البحوث التاريخية عبارة عف تفسير البيانات التي يحصؿ عمييا الباحث  -معالجة البيانات : -4

ويجب أف يكوف التفسير قائمًا عمى فيـ متعمؽ لمبيانات وتحديد واضح لمعبلقات المتضمنة فييا مما يؤدي إلى الوصوؿ 
 إلى خبلصة وتفسيرات . 
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 شتياعرض النتائج ومناق -4
 الصفات القيادية لدي كوبرتاف 4-1

لقد أجمعت المصادر القيادية المتخصصة كافًة عمى الدور األساس الذي تؤديو الصفات الشخصية لمقائد في جودة 
أداءه اإلداري, كما اتفقت ىذه المصادر عمى وجود اختبلؼ في تحديد تمؾ الصفات تبعا لمتغيرات عدة فردية وتنظيمية 

يذكر )درويش وآخراف( انو ال يمكف أف نضع قائمة واحدة بالصفات والمميزات التي يجب أف تجتمع كميا وبيئية, عميو 
في جميع القادة في كؿ زماف ومكاف كما أف تمؾ الصفات يندر أف تجتمع كميا في شخص واحد ) درويش وآخراف, 

وفرة عف سموكيات واستعدادات )دي ( بناًء عمى ذلؾ فاف الباحث سيعتمد عمى تحميؿ المصادر المت 129,  2119
 كوبرتاف( مف أجؿ وضع تصور أولي لما يتميز بو مف صفات قيادية وأىميا:

 الذكاء )ذكاء دي كوبرتاف( 4-1-1
( أما العياصرة فقد أورد تعريفات عديدة منيا أف بينيو يعرفو بأنو 381,  2111الذكاء ىو النباىة والفطنة )ربيع ,    

ر والفيـ والحكـ الصحيح والتوجو اليادؼ لمسموؾ, في حيف يعرفو وكسمر بأنو القدرة الكمية لمفرد عمى القدرة عمى االبتكا
العمؿ اليادؼ والتفكير المنطقي والتفاعؿ الناجح مع البيئة, أما جودرد فيري أف الذكاء ىو القدرة عمى االستفادة مف 

( ومف ىذه المنطمقات يمكف أف نحدد شواىد 78,  2111الخبرة السابقة في حؿ المشكبلت الحديثة )العياصرة , 
ومبلمح الذكاء عند )دي كوبرتاف( إذ يذكر انو صاحب موىبة أصيمة ومنظمة قادتو إلى تأسيس المجنة االولمبية الدولية 

قامة أولى األلعاب االولمبية في أثينا عاـ  ( مف أجؿ تحقيؽ معنى الحضارة اإلنسانية ال Adams,2002)1896وا 
( واف شخصيتو وفمسفتو في تبنيو فكرة قديمة قد انتزعت األصالة والتميز إلحياء ظاىرة Adams,  2112ا )غيرى

اجتماعية تاريخية وعالمية وبيذا العمؿ فاف انجازه يعد تاريخيا بجعؿ حضارة جديدة تتبنى أفكارا لحضارة قديمة وتعدؿ 
استميـ التاريخ مف خبلؿ فمسفة الرياضة وىو بذلؾ جعؿ  مف سموكيا وتبرمج نشاطاتيا في ضوءىا وكاف بعممو ىذا قد

العالـ يحتـر أفكاره وشخصيتو العبقرية التي قادت المجتمعات العالمية إلى انتياج منيجو في تبني الرياضة ومزاولتيا 
األلعاب ( ويعتقد الباحث باف فكر وعقمية دي كوبرتاف الذكية جعمتو يستنبط فكرة  14- 13, 2112وتنظيميا )خميؿ, 

االولمبية الشتوية  مف خبلؿ استعراضات التزلج عمى الجميد التي كانت أيضا إحدى نتاجات عقميتو إذ ادخؿ ىذه 
( . وىي العقمية نفسيا التي دعت إلى تعويض 2118)نجمة وشمتوت ,  1921االستعراضات في دورة انفرس سنة 

وىي دورة اولمبية تحضيرية عمى أف ال تحمؿ  1916سنة   إحدى الدورات االولمبية الفاشمة بدورة أخرى غير محسوبة
تسمسبل ضمف الدورات االولمبية وذلؾ بسبب عدـ إقامتيا ضمف الفترة المحددة لمدورات وأقيمت في أثينا وكاف ليا ردود 

بلؿ ( ويمكف لمباحث أف يستدؿ عمى ذكاءه وفطنتو مف خ11,  2112أفعاؿ ايجابية عمى الحركة الرياضية ) خميؿ , 
أممو في أف األلعاب االولمبية سوؼ تغير المد الذي راءه في كؿ أنحاء العالـ بما يخص نمو تجارة الرياضة 

.http:\\teacher.schotlastic .com\activites games \ modern .htm 
ير باستخداـ الرموز ومف خبلؿ صورة أخرى لمذكاء تتمثؿ في القدرة عمى تكويف المفاىيـ وفيـ داللتيا والقدرة عمى التفك

( يبرز ذكاء كوبرتاف مف خبلؿ تصميمو لمعمـ االولمبي ذي الحمقات الخمس, إذ تذكر )  38,  2111)ربيع , 
أف ىذه الحمقات  1913الحيالي(  أف الباروف دي كوبرتاف كتب في المجمة االولمبية الصادرة في أغسطس عاـ 

ىذه المحظة وتعبر عف قبوؿ التنافس المستمر  البناء  فضبل عف أف  الخمس تمثؿ القارات الخمس في العالـ ابتداء مف
األلواف الستة بما في ذلؾ األرضية البيضاء تمثؿ ألواف كؿ األمـ ببل استثناء واف الراية البيضاء تعني رمز السبلـ أما 

 (  55 – 52,  2118, الحمقات الخمس فيعني ترابطيا رمزا لتكاتؼ القارات الخمس والتآخي بيف الشعوب )الحيالي 
وىو )  1896كما يمثؿ طرحو  لمشعار االولمبي الذي كاف حاضر بشكؿ غير رسمي منذ الدورة األولى سنة          

 1924أسرع , أقوى , أعمى ( الذي يعبر عف تطمعات الرياضي نحو األداء الجيد وادخؿ رسميا منذ دورة باريس عاـ 
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الذي أخذه )التقطو ( مف صديقو الراىب الدومينكاني ىنري ديدوف )جاب  إذ  تعود فكرة ىذا الشعار لكوبرتاف
( كما يعد القسـ االولمبي مف أىـ طروحاتو الذكية فقد كتب كمماتو وتـ ترديده رسميا ألوؿ مرة في اولمبياد 2112اهلل,

مى ) اقسـ نيابة عف ( وينص ىذا القسـ ع 52,  2118مف قبؿ احد الرياضييف )الحيالي ,  1921انفرس ببمجيكاسنة 
جميع الرياضييف أننا سنشارؾ في ىذه الدورة االولمبية بروح رياضية ونحتـر ونمتـز بمختمؼ الموائح والقواعد مف أجؿ 

 ( .2112شرؼ الرياضة وشرؼ الفرؽ الرياضية )جاب اهلل ,
رات التي تكفؿ لصاحبيا إدارة وفي صورة مف صور الذكاء تتمثؿ في الذكاء اإلداري الذي يعرؼ بأنو مجموعة القد     

( يذكر أف مف أىـ العوامؿ  254,  2117مشروع خاص أو عاـ و تحقيؽ األىداؼ بأفضؿ طريؽ ممكنة )عمي , 
التي ساعدت عمى نجاح الحركة االولمبية األسموب الذي اتبعو كوبرتاف مؤسس الحركة إذ قاـ باختيار أعضاء المجنة 

ختيارىـ عمى اعتبار أنيـ يحمموف وجيات نظر دولية فيـ يمتازوف بوالئيـ لممبادئ الدولية األولى بنفسو وكاف سبب ا
االولمبية الدولية وال يخضعوف ألية ضغوط اقتصادية أو سياسية بحيث تحمؿ في طياتيا عوامؿ استمرارىا وكاف ذلؾ 

(  مف  98,  1979اف, ىو أفضؿ نظاـ يمكف أف يضمف نجاح الحركة االولمبية )في بداية نشأتيا(  ) حسيف وآخر 
الشواىد السابقة يمكف لمباحث أف يؤكد ذكاء دي كوبرتاف الذي يعد مف وجية نظر )المغربي( مف أىـ صفات القيادة 
الناجحة بجانب سعة األفؽ وامتداد التفكير وسداد الرأي فذكاء القائد وسعة أفؽ تفكيره أمراف ضرورياف مف أجؿ اختيار 

(. ومف المؤكد أف )كوبرتاف( شخص ذكي إداريًا 211, 1994ؼ التي يعمؿ بيا )المغربي, العوامؿ التي تناسب الظرو 
مف خبلؿ رقي فمسفتو الرياضية االولمبية التي سعى مف خبلليا إلى أف يمتقي الشباب فييا مف مشارؽ األرض ومغاربيا 

بيف ابيض واسود ) جاب اهلل  ليتعرؼ كؿ منيـ عمى فكره وثقافة ولغة اآلخر لتجمع الحضارات المختمفة ال فرؽ
( فمقد نجح في جعؿ األلعاب االولمبية لغة عالمية تتجاوز الحدود االجتماعية واالقتصادية والثقافية ويمكف مف  2112,

 (singmund,p38)  ويفيـ بعضيا بعضا خبلليا لكؿ األمـ أف تتصؿ وتتواصؿ
 فالعوامؿ الجسمانية أو التكويف الجسماني لدي كوبرتا 4-1-2

يمكف أف يستنبط الباحث امتبلؾ دي كوبرتاف لتكويف جسماني مناسب وجيد مف خبلؿ أمريف, األوؿ انو زاوؿ العاب 
( ومف المؤكد أف جميع ىذه األلعاب الفردية تتطمب 15, 2118التجذيؼ والمبلكمة والفروسية والمبارزة )الحيالي ,

حيوية, أما األمر الثاني فيمكف أف يستدؿ عميو الباحث مف تكوينا جسمانيا يعكس مظاىر الصحة العامة والنشاط وال
خبلؿ تمثؿ دي كوبرتاف لما ذكره )قطب, وآخراف( في أف العمؿ الرياضي ال يعرؼ الزمف المحدد بؿ ىو عمؿ متواصؿ 

العمؿ وىو ميداني و يتطمب بيذا عمبًل دؤوبًا والمطموب مف القيادات الرياضية أف تعمؿ بصمت وجمد واف ال تستمتع ب
( 191,1984المكتبي واالجتماعات النظرية وتغيب عف المياديف والساحات و مواقع العمؿ المختمفة. )قطب وآخراف ,

سنة في إحياء األلعاب االولمبية الحديثة وتنظيـ دوراتيا وما تحتاجو ىذه الدورات مف طاقة  31إذ عمؿ ألكثر مف 
حضور االجتماعات ىذا فضبل عما بذلو دي كوبرتاف مف جيود كبيرة لمتخطيط واإلشراؼ والتوجيو والتطوير والتنقؿ ل

قبؿ إقامة االولمبياد الحديثة في زياراتو العممية والعممية ودراساتو البحثية وحضوره لمعديد مف المؤتمرات في انكمترا 
مقائد تمتعو بمستوى ( إف مف األبعاد النوعية ل189, 2116وأمريكا وكندا وفرنسا. وفي ىذا الخصوص يذكر )الطويؿ ,

 مف الصحة الجسمية تمكنو مف أف ينشط ويتحرؾ ويبذؿ الجيد الذي تتطمبو أدواره القيادية.
 الطموح 4-1-3

( إلى ضرورة اتصاؼ القائد بالثقة الذاتية واالستعداد االجتماعي والطموح, مف ىذا األساس 1984يشير )قطب وآخراف,
في اشاعة طموحات ذاتية لكنيا في غاية الجماعية واإلنسانية بما يمتمكو يمكف أف يذكر البحث أف )كوبرتاف(  سعى 

مف ثقة ذاتية تبمورت مف خبلؿ مصادر عدة ذاتية وعائمية وعممية وحتى سياسية دعمتو في حضور مؤتمرات وزيارات 
خدماتو التي لـ  عممية داخؿ وخارج فرنسا وتكاممت ىذه الثقة بما توفر لديو مف استعداد اجتماعي تبمور في تقديـ
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نما شممت العالـ بأسره إذ توافقت أىدافو مع األىداؼ العميا لممجتمع برمتو وشمولو في التعايش  تقتصر عمى بمده وا 
( في حرص 2112السممي ونشر المحبة وبناء اإلنساف مف خبلؿ الرياضة ومف أمثمة تمؾ الطموحات  ما ذكره )خميؿ,

صب عف األلعاب االولمبية وقد خاؼ أف تنيار فكرة األلعاب االولمبية الحديثة )كوبرتاف( عمى أبعاد العنصرية والتع
بسبب االحتراؼ؛ لذا اىتـ بأبعادىا عف الدورات االولمبية واالىتماـ باليواية فقد كاف طموحو إشتراؾ اكبر عدد مف 

اع الحياتية لممتنافسيف اليواة المشاركيف, ويضيؼ )خميؿ( عف الشبكة العنكبوتية لذلؾ كانت ابرز أىدافو توحيد األوض
وتقريب اإلنساف مف اإلنساف ثـ جمع شباب العالـ وىـ عصب الحياة في ىياكؿ األمـ في ميزاف واحد ليتعارفوا ويتحابوا 

( 14, 11, 2112ويتآلفوا وىذه كميا أىداؼ الرياضة بعيدة عف سمطاف المادة وتدخميا في األلعاب االولمبية )خميؿ,
يذكر أف مف أدؽ مياـ القيادات الرياضية صير جميع الشرائح االجتماعية والثقافية المتعددة والمكونة وفي ىذا الصدد 

 (.189, 1984لممجتمع الرياضي في بودقة واحدة تكوف أنموذج لمتعامؿ الحياتي األمثؿ )قطب وآخراف ,
ومف وجو نظر طموحاتو كاف يرى أف الرياضة أسموب مف أساليب إعادة بناء مجد وطنو فرنسا وفي الوقت نفسو ىي 

 (Guttman,1992)إنشاء عالـ سممي وائتبلفي يزرع الحب والسبلـ بيف شعوب العالـ مف خبلؿ المقاءات الرياضية 
 عشقو لمرياضة عشقا مبرحا وترافؽ ذلؾ مع حبو وشغفو بالتاريخ اليوناني القديـ فضبل عف 

(http://ar.wikipedia.org) عادة التراث بفكرة حديثة ,فوجد في الحركة وىو ما قاده إلى بمورة فكرتو في االولمبياد وا 
حياء األ لعاب االولمبية يعني الرياضية عقيدة ومذىب والسيما أف الرياضي يشرؼ قومو وموطنو وعممو راية بمده وا 

( بوصفيا تصرفات تدؿ عمى مستوى عالي مف الطموح www.alkass.netإحياء التربية البدنية والسموكية الصحيحة )
لموصوؿ بالرياضة االولمبية إلى غاياتيا اإلنسانية السامية, وتتمثؿ ىذه الغايات السامية كما ذكرىا 

( في تقريب وجيات النظر مف خبلؿ األلعاب وقوانينيا وجعؿ الشباب عمى اختبلؼ مشاربيـ 12, 1981سيروردي,)ال
 يمارسوف ألوانا مف األلعاب الرياضية التي أمست ضرورة صحية واجتماعية مف ضرورات الحياة المعاصرة .

 حماسة ومثابرة دي كوبرتاف  4-1-4
إف القائد الرياضي الطموح يتميز بالمثابرة واإلصرار وعدـ فقد األمؿ في تحقيؽ اليدؼ النيائي وال يستسمـ بسيولة 

(عميو يمكف أف يستدؿ الباحث عمى 45,  1998ويتمسؾ بأىدافو بغض النظر عف قيمة الوقت والجيد )عبلوي,
 -قة بإحياء األلعاب االولمبية وكاآلتي:حماسو ومثابرة )دي كوبرتاف( مف خبلؿ ذكر بعض تصرفاتو المتعم

في يـو احتفاؿ االتحاد الرياضي الفرنسي بعيده  1892نوفمبر  25بدء دعوتو إلى إحياء األلعاب االولمبية في  -
( و يذكر انو ناقش بحماس مف اجؿ إنعاش األلعاب االولمبية في ذلؾ 211-219, 2118الخامس )نجمو وشمتوت,

 (kanin,1982)االحتفاؿ 
عمى الرغـ مف وصؼ دعوتو إلى إحياء األلعاب االولمبية بالمبالغة والتي اعتبرت أنيا مجرد حماسة شاب البد أف  -

تيدأ سريعًا,عزز دي كوبرتاف مساعيو بجولة في انكمترا والواليات المتحدة لكسب التأييد وحظي بدعـ ثميف مف السويد 
 www.alkass.netونيوزلندا 

سعى بما امتمؾ مف عبلقات بناىا في سفرياتو ومف قوة نفوذ داخؿ فرنسا لبمورة مؤتمر لطرح قضاياه بإطار عالمي  -
تباحث  1893فاتت ثمار جيوده المضنية عمى قدر ال بأس فيو مف النجاح إذ تمكف مف بمورة أوؿ مؤتمر دولي عاـ 

في قضية االحتراؼ الرياضي واليواية وسعى لطرح الفكرة االولمبية فشكؿ ىذا فيو مع موفديف أوروبييف وأمريكييف 
 (8, 2112المؤتمر خطوة نحو البحث في الرياضة االولمبية وحصؿ عمى تأييد عدد كبير مف الدوؿ )خميؿ,

ؿ في وضع إقامة الدورات االولمبية ضمف جدوؿ إعماؿ المؤتمر الرياضي األو  1894ظؿ يكافح حتى نجح سنة  -
الدولي في السوربوف فأثمرت الفكرة إذ تمت الموافقة عمى فكرة إقامة األلعاب االولمبية الحديثة واختيرت أثينا كمكاف 

 (.12 -11,  1988وكرمز تاريخي يصؿ الحاضر بالماضي البعيد )الشافعي,  1896إلقامتيا عاـ 

http://ar.wikipedia.org/
http://www.alkass.net/
http://www.alkass.net/
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( سنة )الخطيب والمشيداني , 11الولمبية لفترة )وفي ىذا الصدد يذكر أف الباروف دي كوبرتاف خطط إلحياء األلعاب ا
( ويتفؽ الباحث مع ما ذكره في أف اإلرادة الشخصية والعـز عند دي كوبرتاف ساعدا في إعادة األلعاب 38,  1989

 (. 3, 2112االولمبية إلى مكانتيا الجيدة في العصر الحديث )خميؿ,
تو أثناء أوؿ دورة اولمبية إذ يذكر انو واجيت أولى الدورات كما يمكف لمباحث أف يستدؿ عمى حماستو ومثابر      

االولمبية صعوبات جمة وكانت ميددة باإللغاء أو النقؿ لشحة الموارد المالية البلزمة لتنفيذىا لدى اليونانييف, ووصؿ 
كؿ قدراتو إلنجاح األمر إلى حد اليأس مف أمكاف تنظيميا وكاف كوبرتاف في ىذا الوقت موجودًا في اليوناف ساعيًا ب

,  (2112الدورة وتنظيميا)جريدة أخبار اليـو
مما سبؽ يمكف لمباحث أف يستنبط أف دي كوبرتاف يمتمؾ صفات قيادية ذاتية مترابطة وصادقة تنـ عف وجود إرادة 
شخصية قوية يعززىا حماس منقطع النظير ومثابرة صابرة وعزيمة ال تميف,وفي ىذا الصدد يذكر أف مف أىـ 

ائص والصفات التي يتميز بيا اإلداريوف المتميزوف انو ال يستسمـ بسيولة وانو يتعامؿ مع متطمبات التغيير الخص
( كما يؤكد إف مف صفات القائد الفعاؿ توفر التكويف 183 -182, 2111وتحمؿ المواقؼ الصعبة )السكارنة,

 (.188, 2112المتميز)عمياف, الشخصي بسمات مميزة فضبًل عف امتبلكو لقدرات ورغبة تحقؽ لو األداء
 اليقظة 4-1-5

دراؾ األحداث والقضايا التي عاصرىا ليتعامؿ معيا   كاف دي كوبرتاف شخصية يقظة ذا انتباه مكنو مف تفيـ وا 
حساس قيادي مف خبلؿ طروحاتو الرياضية الفكرية والعممية وصوال إلى بناء اإلنساف والمجتمع , ويطرح  بجدية وا 

 -مة عمى ذلؾ:الباحث بعض األمث
أشار في حياتو الجامعية إلى واقع إىماؿ قيمة التربية الرياضية في فرنسا وأضاؼ إف ذلؾ يؤدي إلى الكسؿ الجسدي  -

ىماليـ لدور  وعمؿ عمى تغيير فكرة أف الرياضة تقتؿ الدراسة, ولقد انتقد الشيوعييف في تركيزىـ عمى الجانب التعميمي وا 
 (7,2112الرياضة )خميؿ,

يذكر دي كوبرتاف عف لعب التبلميذ الفرنسييف إذ يقوؿ: ))إف تبلميذنا ال يمعبوف ألننا لـ نوجد ليـ األلعاب كما 
( ؛ لذا كاف يشعر بالممؿ مف حصص التربية الرياضية المدرسية الفرنسية معتبرا إياىا 45,2118الشيقة(( )الحيالي,

اضح , فماؿ لمتنقيب عما يدخؿ عنصر المتعة في الرياضة تعبيرا عف فشؿ المنيج التربوي السائد آنذاؾ وعقمو الو 
فاستميـ بعد قراءات بالمناىج اإلنكميزية وتأثره بالمعمـ توماس ارنولد صاحب المقدرة عمى بث الفرح والبشاشة التي كانت 

متعة بيف تعتمي محيا تبلميذه في حصص التربية الرياضية في بريطانيا أفكارا ثورية تسيـ في بث روح البيجة وال
 (2112التبلميذ وتعمؿ في الوقت نفسو عمى تطوير ما يمتمكوف مف قدرات بدنية )جريدة أخبار اليـو , 

تابع األحداث االجتماعية والصراعات السياسية وتعامؿ معيا بنجاح ومثاؿ ذلؾ نجاحو في تخفيؼ حدة التوتر بيف  -
ونجح في تقوية العبلقات بينيما وىو دوف  1891بمديف سنة الشعبيف االنكميزي والفرنسي مف خبلؿ تنظيـ سباؽ بيف ال

( ولـ تقتصر يقظة دي كوبرتاف عمى القضايا التي عايشيا بؿ إنو كاف 219,2118الثبلثيف مف عمره )نجمة وشمتوت,
 -يقظا مع أحداث الماضي مف خبلؿ :

 دراسة التاريخ اليوناني واستنباطو لؤلفكار والرؤى االيجابية فيو.  -
ت عينا دي كوبرتاف أكثر تجاه حضارة اإلغريؽ مف خبلؿ تيقظو ومتابعتو لنتائج البعثة األلمانية لمتنقيب في تفتح -

 (8, 2112اليوناف وبالتحديد تجاه اكتشافاتيا األثرية في اولمبيا. )خميؿ,
سع عشر سوى ( في القرف التا1871-1871لـ يجد )كوبرتاف( ليزيمة الفرنسييف أماـ الروس في حرب البمديف ) -

الضعؼ البدني لدى الشباب الفرنسي مقارنة بصبلبة رجاؿ الدولة القيصرية آنذاؾ لذلؾ لـ تكف االعتبارات اإلستراتيجية 
غائبة عف ذىنو عندما بادر إلى إعادة تنظيـ األلعاب األولمبية, فيو كاف يسعى إلى بث روح المثابرة لدى الشباب 
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. 1871التي كانت قد راىنت أيضا عمى عامؿ اإلعداد الجسدي في كسب حرب  الفرنسييف مف أجؿ المحاؽ بألمانيا
 (87, 44, 2118)الحيالي,

ويود الباحث أف يشير في نياية ىذا المبحث أف دي كوبرتاف أمتمؾ يقظة ذات أبعاد قيمية أصيمة فكاف يؤمف بأف أىـ 
نما النضاؿ بشرؼ شيء في األلعاب األولمبية ليس االنتصار بؿ مجرد االشتراؾ, وأىـ م ا في الحياة ليس الفوز وا 

 ( 2118)نجمة وشمتوت , 
 مؤىبلت دي كوبرتاف العممية 4-1-6

( كما 188, 2112إف القائد الفعاؿ ىو الذي تتوافر فيو صفات يأتي في مقدمتيا المؤىبلت التعميمية)سبلح( )عمياف ,
( عف )يحيى فكري محمد( أف طبيعة القيادة ومتطمباتيا وأعبائيا تستدعي أف 178, 2113يذكر )عبد الغفور والشافعي,

ف الثقافة يستطيع مف خبلليا أف يوجو سموؾ الفرد والجماعة بطريقة يكوف القائد بالفعؿ مؤىؿ عمميا ولديو قدر مناسب م
مناسبة. ويضيؼ )الطويؿ( أف مف األبعاد النوعية لمقائد التي تؤدي دورا في بمورة شخصية القائد وتحقيؽ كفايتو 

القائد بمعرفة ثقافية وفاعميتو توفر قاعدة معرفية ومفاىيمية وميارية إذ إف القيادة ال تأتي مف فراغ بؿ البد مف تمتع 
عريضة وتمكف معرفي ومفيومي متخصص يصاحبو تمكف مياري فني الـز لتفعيؿ وتوظيؼ األطر الثقافية والمعرفية 

, 2116بحيث تشكؿ في مجموعيا أطارا مرجعيا لمقائد في تعاممو مع أبعاد متطمبات دوره القيادي كافة )الطويؿ ,
192. ) 

ع الباحث عمى المصادر المتوفرة يعتقد أف التأىيؿ العممي لدى كوبرتاف يمر بثبلثة بناًء عمى ما سبؽ ومف خبلؿ إطبل
 -مراحؿ رئيسة ىي :

مرحمة طفولتو ونشأتو إذ إف الباروف دي كوبرتاف ابف عائمة نبيمة مف فرنسا تقـو عمى تدريس التربية وعمـ النفس  -
الخاص بعائمتو في نورماندي وسط مناخ  ( عاش طفولتو في قصر ميرفؿ219, 2118والتاريخ )نجمة وشمتوت,

( وأحب الفنوف والعمـو والتاريخ, ومف الطبيعي أف عائمة دي كوبرتاف وطفولتو 2111ثقافي )عبد الحميد وآخراف,
( أف أساس القيادة يتأصؿ 141,144, 1999السعيدة ساىمت في تشكيؿ بدايات قاعدتو القيادية, إذ يرى )السويداف,

في حياة اإلنساف واف اغمب المفكريف يعتقدوف أف القدرات القيادية تكوف أكثر احتماال إذا مر الفرد في فترة مبكرة جدا 
بتجارب كافية في طفولتو ومف أىـ ىذه التجارب والتي يبدو أنيا تصنع القادة ىي تجارب التشجيع واألدب فيي 

 تساعد في تطوير الشعور بالثقة بالنفس والرغبة لبلنجاز.
 سةمرحمة الدرا -

كاف دي كوبرتاف طالبا مشرفا ومتفوقا في دراستو األولية ودرس المحاماة ثـ تركيا ودخؿ المدرسة العسكرية في      
( ثـ عزز تعميمو بدراستو لمعمـو السياسية )الحيالي , 7, 2112)سانسير( ومنيا تحوؿ إلى التربية الرياضية )خميؿ,

 (13,  1988والتاريخ )الشافعي ,  ( تخصص في دراسة التعمـ وعمـ النفس13,  2118
 مرحمة تطوره العممي  -

 -وتشكمت مف خبلؿ اإلفادات والمؤتمرات العممية, فضبًل عف اطبلعو ودراستو, ومف أمثمتو ذلؾ:
  فاستطاع استخبلص العبر مستفيدًا مف احتكاكاتو بديني بروؾ  1889درس في بريطانيا موفدًا مف ببلده عاـ

مية وبارنشكورتوس عالـ اآلثار والضالع بتاريخ اإلغريؽ كما تأثر قبؿ ذلؾ بالمعمـ مؤسس إحدى األلعاب المح
 45,  2118توماس ارنولد الذي يعد مربي العصر الحديث مف خبلؿ االطبلع عمى كتاباتو )الحيالي , 

,44.) 
  المتحدة وكندا حضور مؤتمر بوسطف لمتربية وزياراتو الميدانية والرياضية لممدارس والجامعات في الواليات

 ( .Singmand,p32فسجؿ المبلحظات واعد التقارير )
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  تفحص في تعميـ األطفاؿ األلماف والبريطانييف واألمريكييف واستنتج بأف التماريف الرياضية ىي التي تكوف
 .(Britannica.com)شخصًا ذا نشاط وحيوية 

  في ىذا المجاؿ وتطبيقاتيا في فرنسا لتطوير أجرى دراسة عمى التربية االنكميزية لغرض اإلفادة مف تجاربيا
وتحسيف النظاـ التربوي الفرنسي, فاكتشؼ مف خبلؿ ىذه الدراسة أف المشاركات والمساىمات الدولية في 
األلعاب كانت إحدى أىـ المقومات األساسية لتطوير وتحسيف وسائؿ التدريب لمشباب البريطاني )السيروردي 

 ,1981  ,181.) 
 ره ببعض المحاوالت الرياضية داخؿ بريطانيا مثؿ تنظيـ العاب اولمبية داخؿ بريطانيا منذ سنة اطبلعو وتأث

عرفت باسـ ) العاب كوستوود ( في منطقة ) شيبيننع كاميدف ( كانت تجرى كؿ يـو جمعة مصادؼ  1611
حافؿ الذي كاف بعد األوؿ مف جواف اتسمت بمعبة خاصة عرفت باسـ ) شيف كيكنغ ( وبميرجانيا الختامي ال

يشتمؿ عمى الرقص واألزياء الخاصة والعرض الناري, كما اطمع وتأثر بتنظيـ ولياـ بروكس ليـو اولمبي 
حيف انطمقت ميرجانات العاب وينكموؾ اولمبيؾ وما  1851وطني في بريطانيا في كريستاؿ باالس منذ سنة 

 ( .  2112زالت مستمرة حتى اآلف )جريدة أخبار اليـو , 
, 181, 1984سبؽ يستنبط الباحث أف دي كوبرتاف كاف سابقًا في امتبلؾ وتطبيؽ  ما ذكره )قطب وآخراف, مما 
( في أف القائد اإلداري مطالب باف يوسع مداركو عف طريؽ اإللماـ بالعمـو والتخصصات المتعمقة في العممية 177

فراد الجماعة المختمفيف مف خبلؿ إيجاد التفاىـ بينيـ اإلدارية ليتمتع بمرونة ثقافية تمكنو مف تنسيؽ عممو بنجاح بيف أ
 وتحقيؽ ترابط الجماعة وتماسكيا.

كما يمكف لمباحث أف يستدؿ مف الشواىد السابقة عمى كـ ونوع التعميـ والثقافة التي يتمتع بيا دي كوبرتاف مما شكؿ 
الثقافية واألكاديمية لدى القائد مرتفعة كمما إحدى المقومات األساسية لمقيادة االولمبية, إذ انو كمما كانت الحصيمة 

(  ىذا فضبل عف أف  163, 2117استطاع أف يستخدـ األسموب المناسب والمبلئـ لطبيعة الموقؼ والجماعة )عمي , 
ىذه الكفاية العممية أعطتو القدرة عمى استخداـ األساليب والطرائؽ في تحقيؽ األىداؼ وجعمتو متفيمًا لطبيعة عممو 

 ( . 32,  2111ا بمسؤولياتو ) إسماعيؿ وىماـ , وعارف
كما يرى الباحث أف تكامؿ المراحؿ التعميمية لدى كوبرتاف أوصمو إلى نضج عممي مكنو مف امتبلؾ إحدى أىـ صفات 

( بالخبرة الوظيفية العامة والخبرة التخصصية في العمؿ  188,  2112القائد الفعاؿ والمتمثمة فيما ذكره ) عمياف , 
شرافي والقيادة وىو ما أدى إلى تفعيؿ صفتيف قياديتيف لديو تتمثبلف في ايجابيتو في اختيار طرائؽ وأساليب ومداخؿ اإل

 في إدارة العمؿ والناس فضبل عف امتبلكو قدرات ورغبة تحقؽ لو األداء المتميز والفعاؿ.
العقمية المنظمة                                                                                                             4-1-7

( 177, 2111إف مف  مواصفات القائد الناجح العقمية المنظمة العقمية التي تخطط وتنظـ وتراقب )عباس وبركات , 
اف مف خبلؿ طروحاتو الرياضية ونشاطاتو العممية التي ساىمت في تفعيؿ الحركة وتتضح العقمية المنظمة لدي كوبرت

حياء األلعاب االولمبية والدالة عمى تفكير منظـ تتـ الحركة في ضوءه لموصوؿ إلى غايتو اإلنسانية  الرياضية وا 
                                                                                                     السامية. ومف أمثمة ذلؾ ما يأتي:                                                  

بنى الشاب الفرنسي )دي كوبرتاف( تحركو اإلنساني مف رحـ المفيـو الصافي لمتربية كمسألة أساسية مف خبلؿ  -
العصر الحديث ووجد في أفكار ارنولد واألنظمة التي اطبلعو عمى كتابات البريطاني توماس ارنولد الذي يعد مربي 

وضعيا والمطبقة بحذافيرىا في الواليات المتحدة السبب الرئيس لمنيضة الصاروخية التي يعيشيا العالـ الجديد 
.www.alkass.net 
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ر . وجد في التربية والتعميـ الحقؿ المناسب إلعداد قيادييف وكوادر قادرة عمى اإلمساؾ بزماـ األمو  -
www.alkass.net 

نظـ الندوات والمحاضرات لدعـ فكرة الحركة الرياضية في المدارس والجامعات, كما نظـ المؤتمر األوؿ لمتربية  -
البدنية والمنافسات المدرسية وقد القت أفكاره الرواج تدريجيا والسيما بعد دعميا بإسياماتو الصحفية في يومية لوفرانسية 

 www.alkass.net.  1889سابقات في الجامعات عاـ فانطمقت الم 1887عاـ 
دارة جمعية الرياضة واأللعاب  - ىكذا بدء بنشر الرياضة واأللعاب في فرنسا, ولما كاف كوبرتاف مسؤوال عف تنظيـ وا 

ـ ونظرا إليمانو بالمقاءات الدولية والفوائد الكثيرة التي يجنييا الشباب واألمـ مف خبلليا فقد نظ 1892في فرنسا 
 (                                 181 -181, 1981مسابقات دولية بكرة القدـ وسباؽ الزوارؽ وفعاليات أخرى مختمفة )السيروردي, 

( انو في نياية القرف التاسع عشر ازدىرت الحالة االقتصادية في العالـ بشكؿ عاـ  31 -29, 1982يذكر)حبلؿ,  -
الدولية بيف مجتمعات ىذا االزدىار انعكس بدوره عمى الحركة الرياضية العالمية  وانتشرت الثقافة وتوسعت العبلقات

بإقامة المباريات الدولية الرياضية حيث جمعت رياضييف مف دوؿ مختمفة وتماشيا مع إقامة ىذه المباريات الدولية كاف 
ي الفرنسي الشاب بييرديكوبرتاف واقترح البد مف إنشاء تنظيـ إلدارة ىذه األلعاب, وفي ىذه الظروؼ المناسبة قاـ المرب

 إحياء األلعاب االولمبية .
ولتنفيذ رؤيتو في استئناؼ األلعاب االولمبية الحديثة اوجد )دي كوبرتاف( المجنة االولمبية الدولية كما انو اقترح أف   -

 (                                                                             4 ,2112تتخمى المجنة االولمبية الدولية عف الكثير مف سمطاتيا إلى اتحاداتيا )خميؿ , 
سطر قائمة تضـ أسماء قادة الرياضة البارزيف في إنحاء في العالـ طالبا معونتيـ ومعاونتيـ فكريا ومعنويا إلعادة  -

  http://ar.wikipedia.orgتنظيـ األلعاب االولمبية 
في  1895حزيراف  23ف )دي كوبرتاف( أتقف عممو منذ المحظة األولى إذ اعد لممجتمعيف في انو مف البلفت أ  -

ويتفؽ  www.alkass.netالمكتب التنفيذي لمجنة االولمبية الدولية  وبدقة التفاصيؿ واألنظمة وطريقة تنظيـ األلعاب 
( في إف المجنة االولمبية الدولية قررت أف يكوف برنامج الدورة االولمبية 13,  1988ىذا مع ما ذكره )الشافعي, 

طبقا لما أعده دي كوبرتاف, مف ذلؾ يستطيع الباحث أف يستنبط أف )دي كوبرتاف( امتمؾ  1896المقامة في أثينا عاـ 
ظيمية كما انو مف أوائؿ مف نادى صفة قراءة الواقع الرياضي العالمي والمحمي وتحديد متطمبات تفعيمو اإلدارية والتن

 بتفويض السمطة  بالمجاؿ اإلداري الرياضي .
وبناًء عمى ما سبؽ مف أحداث وتحميبلت فاف )دي كوبرتاف( يمتمؾ إحدى أىـ صفات القائد الفعاؿ والتي أشار إلييا 

 ضاء.( المتمثمة في أف لديو طرائؽ وأساليب ومداخؿ في إدارة العمؿ و األع2112,181)عمياف ,
ويود أف يشير الباحث في نياية الحديث عف الصفات القيادية )لدي كوبرتاف( انو قد يمتد ليشمؿ صفات قيادية أخرى 

 متداخمة أو منفصمة عف التي تـ تناوليا ذلؾ الف أحداث حياتو مميئة بالحركة اإلدارية والقابمية القيادية. 
 خصائص القيادة الرياضية عند دي كوبرتاف 4-2

رؽ الباحث في ىذا المبحث إلى الخصائص التي أىمت دي كوبرتاف لقيادة الحركة االولمبية مف منطمؽ خصائص سيتط
( إذ أشاروا إلى أف لكؿ قيادة تنظيـ خصائص 191-178, 1984القيادة الرياضية التي أوردىا )قطب وآخراف, 

ع األىداؼ المرسومة وغير ذلؾ مف األسباب وسمات ذاتية تتعمؽ بطبيعة المياـ وظروؼ الفعاليات التي تمارسيا ونو 
 المرتبطة بواقع التنظيـ واف القائد شخصية متميزة تتمثؿ فييا مجموعة مف السمات التي تؤىمو لمقيادة وىي:

 
 
 

http://www.alkass.net/
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 الخبرة  4-2-1
إذا إف مف أولى مسممات خصائص القيادة اإللماـ بطبيعة العمؿ التنظيمي وقد بيف الباحث كيؼ تشكمت خبرة دي  
لقاء المحاضرات, وىو ك وبرتاف مف خبلؿ تعميمو ودراساتو و اطبلعاتو وزياراتو العممية وحضور المؤتمرات والندوات وا 

 ما يساعد القائد عمى القيادة بتميز فضبل عف القدرة عمى التحميؿ والشرح واإلقناع.
نكار الذات  4-2-2  التضحية وا 

التضحية بمعنى رغبة القائد في تسخير جميع إمكانياتو لصالح الميمة ,فيو كما وضح الباحث ضحى بجيده ووقتو 
لمعمؿ الرياضي االولمبي عمى وفؽ إرادة ورغبة ودوافع ذاتية, إما إنكار الذات فتعني تجاوز القائد لمصالحو الشخصية 

ند دي كوبرتاف بتجاوز تفكيره بذاتو إلى التفكير بحياة وسبلمة وحب الذات واألنانية, وتظير ىذه الخاصية القيادية ع
 اآلخريف ورفاىيتيـ وتألفيـ وتبادليـ المحبة وىذا لـ يقتصر عمى مجتمعو الفرنسي بؿ تعداه إلى المجتمع العالمي.

 القدرة عمى التصور  4-2-3
القدرة عمى الفيـ والتذكر وربط الحقائؽ ىي حصيمة مجموعة القدرات الذىنية التي صقمتيا التجربة والمعرفة ومنيا 

والظواىر بعضيا ببعض والقدرة عمى التفكير بأسموب عممي يوازف بيف العناصر ويستنبط الحقائؽ ويسخرىا لحؿ 
المشكبلت, وتبرز ىذه الخاصية عند دي كوبرتاف مف خبلؿ عدة مواقؼ اىميا تصوره السميـ في امكانية اف تكوف 

عديد مف المشاكؿ التعميمية واالجتماعية والثقافية والسياسية وحتى االقتصادية. فيي الحؿ لزرع الرياضة اىـ الحموؿ لم
السبلـ والمحبة بيف شعوب ودوؿ العالـ فضبًل مف انيا تبني االنساف والمجتمعات مف خبلؿ الجسـ السميـ والنشاط 

 والحيوية.
 السموكية القيادية  4-2-4
 خبلليا يمارس القائد عممو ومف سماتيا األساسية :يقصد بيا السموكية التي مف    
, إذ يذكر أف الشيء الوحيد الذي أراد نقمو مف التمسؾ باألخبلؽ: تظير ىذه الخاصية جميا عند دي كوبرتاف -

العصور الكبلسيكية إلى العصر الحديث كاف قيميا األخبلقية كالشرؼ واالحتراـ والعدؿ والتفوؽ )جريدة أخبار اليـو 
( كما اف دي كوبرتاف وضع أعظـ دستور لمدورات االولمبية إذ قاؿ: إف أىـ شيء في األلعاب االولمبية ليس 2112
نما النضاؿ بشرؼ )نجمة وشمتوت,  صار؛ بؿ مجرد االشتراؾ واىـ مااالنت  ( .2118في الحياة ليس الفوز؛ وا 

الشجاعة في اتخاذ القرارات وتنفيذىا عمى أساس مف الثقة بالذات وبأف القرار يخدـ الصالح العاـ, وأي قرار شجاع  -
 ذاؾ المتعمؽ بإحياء األلعاب االولمبية.

تعامؿ مع األعضاء بما يوثؽ عرى اإلخاء والتعاوف, فقد أجمعت المصادر المتوفرة عف )دي المباقة والمرونة في ال -
كوبرتاف( انو تعامؿ وتفاعؿ وتواصؿ مع العديد مف األشخاص والوفود وكاف أىبل إلقناعيـ بجدوى األلعاب 

التعامؿ وفي طرح اآلراء  االولمبية, ونستطيع أف نستدؿ منيا انو كاف محترما ومسموع الرأي وىذا يوضح لباقتو في
 واألفكار وىو ما قد يفسر جزئيا استمرارية دي كوبرتاف في رئاسة المجنة االولمبية الدولية لربع قرف.

التجرد والحياد: بحيث يشعر كؿ فرد أف القائد لمجميع في كؿ تصرؼ يقـو بو فيوفر القائد الطمأنينة, فمـ تكف  -
تقتصر عمى بمد مف دوف بمد أو قارة دوف قارة كما انو سعى إلى تدويؿ دعوتو لممشاركة في األلعاب االولمبية 

االولمبياد مف خبلؿ إقامتيا في األماكف المختمفة وعدـ اقتصارىا عمى اليوناف فكاف لو ذلؾ مما وفر الطمأنينة 
نة االولمبية تجاه تصرفاتو الحيادية التي تأكدت أكثر مف خبلؿ اختياره لمدينة لوزاف السويسرية مقر رئيس لمج

 ( .51,2118الدولية إذ كانت سويسرا عمى الحياد في الحرب العالمية األولى )الحيالي ,
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 الرغبة في التغيير والتطوير  4-2-5
إف القائد يبادر باستمرار في توجيو التفكير نحو التطور والتجدد, فدي كوبرتاف أوؿ مف اقترح إقامة دورة تدريبية اولمبية 

 عف إدخالو العديد مف األلعاب الرياضية إلى الدورات االولمبية التي عاصرىا كرئيس لمجنة االولمبية شتوية ىذا فضبلً 
 الدولية.

 الصبلحية القيادية لدى كوبرتاف   4-3
في تصور قيادي أخر نبع وازدىر وتكامؿ مع صفات وخصائص القيادي الرياضي االولمبي دي كوبرتاف تظير 

الحركة االولمبية الحديثة وانطبلقيا نحو أفاؽ جديدة وتتمثؿ ىذه االعتبارات فيما أشار إليو  اعتبارات صبلحيتو لقيادة
 ( باآلتي:2119)درويش وآخراف,

 اإليماف باليدؼ 4-3-1
فاإليماف بالعمؿ وبجدواه يأتي في مقدمة المقومات القيادية, فاإليماف باعث عمى الحماسة كما انو يولد طاقة كبيرة 

 ة ويجعؿ الفرد يكرس حياتو لمعمؿ ويقوده إلى االبتكار.وعزيمة متجدد
 القيادة لؤلماـ  4-3-2

تعني إمكانية القائد لتشكيؿ المستقبؿ والحياة عمى وفؽ أرادة لتحريؾ منظمتو لؤلماـ وجعؿ يـو المنظمة أفضؿ مف 
 أمسيا وغدىا أفضؿ مف يوميا.

 نفاذ البصيرة  4-3-3
 ؿ المنظمة وعمؿ تقدير سميـ لذلؾ.رؤية ما يمكف أف يكوف عميو مستقب

 تحمؿ المسؤولية  4-3-4
فالقائد الحؽ ىو الذي يرقى بفكره إلى مستوى عاؿ مف تقدير المسؤولية وخوض التجارب واألقداـ عمى العمؿ الذي 

 ترتبط بو أعظـ المسؤوليات بعد دراسة واعية لمظروؼ وتقدير عميؽ لمنتائج.
 حسف التصرؼ  4-3-5

إلى القيادة الرشيدة عندما تسوء األمور بفعؿ األزمات أو الظروؼ القاسية وليس المطموب ىنا ىو مجرد تتجمى الحاجة 
نما المطموب أيضا البت في المشاكؿ وحسـ األمور في الوقت  عدـ التخمي عف المنظمة أو مجرد مجابية الصعاب وا 

 (133-131,2119المناسب )درويش وآخراف,
تمكف قبؿ قرف مف تفعيؿ وتوظيؼ ىذه االعتبارات لمصبلحية القيادية فيو بحؽ رجؿ ويرى الباحث أف دي كوبرتاف 

االولمبياد األوؿ في العصر الحديث, قائد مؤمف بأىداؼ عممو وبجدوى نشاطاتو الرياضية االولمبية لخير البشرية في 
بية وقيادة المجنة االولمبية الدولية حاضرىا ومستقبميا فتحمس لموصوؿ إلييا وكرس حياتو بعزيمة ال تميف لمرياضة االولم

جراءات العمؿ االولمبي وطورىا مما يسيـ في زيادة عدد الدوؿ المشاركة  وتنظيـ دوراتيا فأسس وشرع أساليب وا 
 والبلعبيف وعدد األلعاب مف دورة إلى أخرى.

ة اولمبية رياضية بعيدا وكاف صادؽ البصيرة فرأى أىدافو تتحقؽ في جمع الرياضييف مف مختمؼ دوؿ العالـ في دور 
عف التعصب والبغضاء والحروب والمشاحنات عمى اختبلؼ أنواعيا وجعؿ الرياضة االولمبية خيمة تجمعيـ لمسبلـ 

 والمحبة فضبل عف المشاركة والتنافس الشريؼ.
رياضي اولمبي انو صاحب فكر راقي يقدر مسؤوليات الفرد تجاه مجتمعو المحمي والعالمي فارتبط اسمو بأعظـ حدث 

تمثؿ في أحياء األلعاب االولمبية وىندسة نيضتيا فكاف أىبًل لذلؾ, إذ تروي المصادر المتوفرة كافة عف أفكاره 
وتصرفاتو انو شخصية قيادية رشيدة واجيت الصعوبات بكؿ صبلبة واقتدار لكي ترى الفرحة والتآلؼ والتآزر البشري 

 منازع ألنيا كانت صادقة النوايا وامتمكت فطرية حب اإلنساف ألخيو اإلنساف. فكاف ليا شرؼ تحقيؽ ذلؾ ببل مبالغة وال
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 فمسفة دي كوبرتاف الرياضية وانعكاساتيا القيادية  4-4
إف )دي كوبرتاف( صاحب بصمة فمسفية في التربية الرياضية ذات رؤى تحمؿ في طياتيا معاني كثيرة لضرورات          

لسممية لذلؾ حققت فمسفتو العالمية في كامؿ أبعادىا ولـ يعترض عمييا أو يشكؾ فييا احد الحياة اإلنسانية السميمة وا
وتسابقت دوؿ العالـ حكومات وشعوبا ترغب في االنضماـ لمحركة االولمبية بكامؿ شروطيا مف دوف تعديؿ يبلءـ طبيعتيا 

رأي الباحث تعميمو ودراستو لمتربية الرياضية ( وىذه الفمسفة ناتجة مف معطيات عدة لعؿ أىميا ب2118المحمية )الحيالي,
ولمتاريخ, إذ يذكر أف التعميـ يؤدي إلى المعمومات والمعرفة والمذاف  إذا ما وقعا في األيدي المناسبة يؤدياف إلى التفيـ أو 

عرفوا مف خبلليا حتى إلى الحكمة إف الذيف سيصبحوف قادة يجب أف يتعرفوا إلى سمسمة العمـو والفنوف واألدب والتاريخ لي
 (141,  1999) السويداف,  ومف خبلؿ التاريخ تحديدا الحدود غير العادية لمحياة اإلنسانية

انو أنموذج شفاؼ وواضح ورائع لمتعريؼ الفمسفي ومخرجاتو, فالفمسفة كما يذكر )الطويؿ( إف توضح وتناقش القيـ 
أعماقو كما أنيا تدرب اإلداري بطريقة منظمة ومسؤولة عمى واالفتراضات األساسية وتوضح مغزى الممارسة أو القرار أو 

 -1988,65التفكير بالمشاكؿ بيدؼ التطمع إلى الوصوؿ إلى رؤى متناغمة حكيمة لئلنساف ولمثقافة ولمعالـ )الطويؿ,
66) 

نادى بيا الفبلسفة مف  ومف المعطيات الفمسفية التي امف بيا دي كوبرتاف, والتي توافقت مع التوجيات الفمسفية التربوية التي
( كما  78 _77, 2111أمثاؿ )أفبلطوف( الذي قاؿ بضرورة االرتقاء بالتربية البدنية كجزء مف التربية لمشباب)مامسر,

أنيا تطابقت مع جانبيف أساسييف مف جوانب فمسفة التربية الرياضية والمذاف يذكرىما )السراج( بجعؿ المجتمع عارفًا وعالمًا 
لرياضية تسيـ إسيامًا فعااًل في ترسيخ القيـ األخبلقية الحميدة فضبًل عف القياـ بتوضيح العبلقة بيف التربية بأف التربية ا

 -(  وكما يأتي :56,  1986الرياضية والتربية بصورة عامة )السراج , 
ضرورتيا في المدارس إف الدراسة والرياضة يجب أف تكوف في متناوؿ الجميع وأشار في أفكاره عف التربية الرياضية و  -

واف أفضؿ طريقة لتطوير عقوؿ الشباب  www.alkass.net واعتمادىا في المناىج الدراسية لتنشئة الجسد والعقؿ معا
 \ http:\\teacher.schotlastic .com. تأتي عف طريؽ تطوير أبدانيـ ويجب أف يتماشى التعميـ مع الرياضة سوية

activites games \ modern .htm 
( في أف المثؿ التي نادى بيا كوبرتاف كانت ترتكز عمى أىداؼ منيا 31,  1982)حبلؿ ,   ذكره وىذا ما يتفؽ مع ما

 محاولة تطوير وتحسيف اإلنساف بالرقي فيو ليس فقط عقميًا وأخبلقيًا؛ بؿ وجسديًا.
وبناءه بناًء قويا وأنيا السبيؿ الوحيد في شد أواصر المحمة إف كاف عمى  تعد الرياضة األساس في النيوض بأي مجتمع -

نطاؽ بيئة صغيرة أو عمى نطاؽ عالمي وأف لمرياضة ادوار شتى أبرزىا تكويف مجتمع رياضي صالح وسميـ )جريدة 
 (2112أخبار اليـو , 

افسة الرياضية لف تقتصر فائدتو عمى تربية شباف لفت أنظار العالـ إلى حقيقة أف أي برنامج أىمي لمتربية البدنية والمن -
وشابات أقوى بنية وأحسف صحة بؿ أنيا تخمؽ مواطنيف أفضؿ وأكثر سعادة عف طريؽ بناء الشخصية )الشافعي , 

1988  ,14. ) 
يؤدي إلى إف ممارسة الرياضة وسيمة لتكامؿ الفرد وليست غاية, فاليدؼ مف الرياضة ىو إعداد الفرد بدنيا ونفسيا مما  -

 (2118,94قدرتو عمى مواجية الصعوبات التي تواجيو في الحياة )الحيالي,
حدد أىدافا لمدورات االولمبية تتمثؿ في االرتقاء بالمستوى البدني واألخبلقي بوصفيا القاعدة األساسية لمرياضة وتيذيب  -

وتوطيد العبلقات بيف مختمؼ شباب العالـ في  الروح الرياضية لمشباب والمساعدة عمى نشر السبلـ في جميع أنحاء العالـ
 (211,  2118إطار مف الحب والصداقة )نجمة وشمتوت,

http://www.alkass.net/
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رأى أف الدورات االولمبية تجعؿ شباب العالـ يجتمعوف في حب وسبلـ عمى مائدة الرياضة بعيدا عف السياسة والحروب  -
لعاب االولمبية التي وضعيا )كوبرتاف( خمؽ ( وليذا كاف مف بيف أىداؼ األ2118,218والخبلفات )شمتوت ونجمة ,

 ( 14-13,  1988الوئاـ الدولي والنوايا الطيبة مما يساعد عمى إيجاد عالـ أكثر سعادة وسبلـ )الشافعي ,
  Britannica.comيقوؿ عف الرياضة التنافسية إنيا التجارة الحرة الحقيقة لممستقبؿ . -
إف األلواف الستة لمعمـ االولمبي المترابطة ىكذا تمثؿ كؿ الشعوب بدوف استثناء وىذا ىو الشعار العالمي الحقيقي .  -

http://www.chevroncars.com 
إف دي كوبرتاف بما حممو مف أفكار وفمسفة رياضية أتت أكميا بما بذلو مف جيود لتطبيقيا واستطاع تفعيؿ الترابط        

ر إليو )الطويؿ( في أف العبلقة بيف الفمسفة واإلدارة تكمف في التصور المشكؿ لمعبلقة بيف النظري والعممي وىي الذي أشا
مف المشكبلت العممية األساسية في الحياة وذلؾ الرتباطيا بسؤاؿ يتعمؽ بكيفية تأثير كؿ مف الذكاء والتبصر عمى العمؿ 

لتبصر الزائد في المعنى, ومف ثـ تكويف رؤية واضحة لمقيـ "الجيدة " والممارسة ,وكيؼ يمكف لمعمؿ أف يجني ثمرات ا
المفيدة ولموسائؿ التي يمكف أف تيسر تجسدىا في الخبرة وال جداؿ في أف اإلداري التربوي المؤىؿ والمتمتع برؤية فمسفية 

 (1998,65,67واضحة يكوف أكثر قدرة عمى ممارسة متطمبات دورىا وأبعادىا بفعالية وكفاية )الطويؿ ,
ومف جية أخرى فاف األفكار الحكيمة التي طرحيا دي كوبرتاف كانت ببل شؾ تدؿ عمى ظيور قائد تحويمي, إذ إف    

القيادة التحويمية كما تذكر )الغزو( ليا رؤية مستقبمية ثاقبة وتحدث تغيرات جوىرية وجذرية وتيتـ بالقيـ الثقافية 
 (2111,98)الغزو,  ة ميارات الفرد ونمو المؤسسةوالمبادئ مف أجؿ التحفيز وتيتـ بتنمي

كما أف ىذه الفمسفة الرياضية وتطبيقاتيا تدؿ بصدؽ عمى توافر ابرز مبلمح قادة المستقبؿ في )دي كوبرتاف(           
 -والتي أشار إلييا )العدلوني( متضمنة اآلتي:

 شخص لو رؤية وصاحب رسالة. -1
 مف حولو نقمة حضارية.يشعر أف وظيفتو ىي نقؿ الناس  -2
 إف أىدافو عالية والمعايير التي يطمبيا مرتفعة ويجيد إدارة أحبلمو . -3
 يتمتع بثقة ذاتية عالية وبالتفاؤؿ واألمؿ والحياة. -4
 يتمتع بحضور بدني ديناميكي ونشاط واضح وممارسة غير محدودة . -5
 يدير بالمعاني ويستخدـ الرموز ويطمؽ الشعارات. -6
 ب العمـ.يح -7
 (71-71,  1999اإليماف بقدرات الناس والعمؿ الجماعي )العدلوني ,  -8

مف النتائج والتحميبلت السابقة يستطيع الباحث أف يؤكد تحقؽ فرضا البحث مف خبلؿ امتبلؾ الباروف الفرنسي          
ياضية واالولمبية أىمتو إلحياء )دي كوبرتاف( صفات وخصائص واعتبارات الصبلحية القيادية وفمسفة في التربية الر 

دارة تطويرىا والقياـ بدوره القيادي الرياضي واالولمبي بفاعمية.  األلعاب االولمبية وا 
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1

 امتبلؾ الباروف الفرنسي )دي كوبرتاف( تشكيمة قيادية فذة مف صفات وخصائص واعتبارات أىمتو بكؿ جدارة أف يكوف -1
صاحب الخطوة اإلستراتيجية في إيقاد الشمعة األولى لؤللعاب االولمبية  الحديثة كما مكنتو مف إدارة وتطوير الحركة 

 االولمبية الدولية بتميز واقتدار.
امتبلؾ دي كوبرتاف فمسفة رياضية واولمبية سميمة وسممية وشفافة جعمتو أكثر قدرة عمى ممارسة متطمبات دوره  -2

 بي بفاعمية.القيادي االولم
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إف المجاؿ الرياضي يعد مف المجاالت الحياتية التي تستثمر وتعزز القدرات القيادية فضبل عف إظيارىا كونو ميداف  -3
 لمعمؿ الجماعي التفاعمي الواضح والشفاؼ.

 التوصيات  5-2
ي أدت إلى بمورة اطبلع القيادات الرياضية العاممة عمى مضموف ىذا البحث والتأمؿ في السموكيات والمقومات الت -1

 إمكانات )دي كوبرتاف( القيادية الفذة لبلستفادة منيا كدروس وعبر لمتأسي بيذا النموذج القيادي الرياضي الواقعي.
إجراء بحوث مكممة تتناوؿ المؤشرات القيادية األخرى المتعمقة بصفات وخصائص )دي كوبرتاف( التي لـ يتطرؽ إلييا  -2

 الباحث.
عمى القيادات الرياضية البارزة والمؤثرة في الحركة الرياضية سواء أكانت عالمية أـ قارية أـ إجراء بحوث مشابية -3

 عربية أـ محمية.
 ادرـــــــــــــالمص

 ( مناىج البحث في العمـو النفسية والتربوية , دار النشر لمجامعات , مصر .2114أبو عبلـ , رجاء محمود : ) 
  , ( : التنظيـ واإلدارة في المجاؿ الرياضي , دار ابف األثير 2111وليد خالد )إسماعيؿ , رياض احمد وىماـ

 لمطباعة والنشر , جامعة الموصؿ .
 ( نظريات التربية الرياضية, مطبعة جامعة بغداد .1979حسيف, قاسـ حسف وآخراف : ) 
 ( الموسوعة االولمبية الموجزة , دار سامو جرس , بيروت , لبنا1982حبلؿ , وجيو : ). ف 
 ( الدالالت الفمسفية لؤللعاب االولمبية الصيفية الحديثة , أطروحة دكتوراه 2118الحيالي , ىديؿ داىي عبداهلل :  )

 غير منشورة , كمية التربية الرياضية , جامعة الموصؿ .
 ( التنظيمات الرياضية , مطبعة التعميـ ال1989الخطيب , منذر ىاشـ والمشيداني, عبداهلل إبراىيـ : ) عالي في

 الموصؿ .
 ( األسس العممية لئلدارة الرياضية, مركز الكتاب لمنشر ,  القاىرة , مصر .2119درويش, كماؿ وآخراف : ) 
 ( مبادئ اإلدارة العامة منظور استراتيجي شامؿ ,جامعة بغداد , كمية 2115الذىبي , جاسـ والعزاوي , عبداهلل : )

 اإلدارة واالقتصاد .
  ( : أصوؿ عمـ النفس , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عماف , األردف .2111)ربيع , محمد شحاتو 
 ( المدخؿ إلى فمسفة التربية الرياضية , مدير دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصؿ 1986السراج , فؤاد : )

. 
 ( القيادات اإلدارية الفعالة , دار المسيرة لم2111السكارنة , ببلؿ خمؼ : ) نشر والتوزيع والطباعة , عماف , األردف

. 
 ( الموجز في فمسفة وتاريخ التربية الرياضية , دار الكتب لمطباعة والنشر , 1981السيروردي , نجـ الديف : )

 بغداد .
 ( القيادة في القرف الحادي والعشريف , ج 1999السويداف , طارؽ محمد : )خبلصة الفكر الغربي حوؿ القيادة 2 ,

 ( , ميندسو الحياة , اإلبداع الخميجي , الكويت .21لمقرف )
 ( التنظيـ الدولي لمعبلقات الرياضية , محاولة إلنشاء منتظـ حكومي دولي , منشأ 1988الشافعي , حسف احمد : )

 المعارؼ , اإلسكندرية .
 ( التنظيـ اإلدارة في التربية الرياضية , دار المعا1982شمتوت , حسف معوض , حسف سيد : ). رؼ , القاىرة 
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 ( تاريخ التربية البدنية والرياضة , دار الوفاء لدنيا الطباعة 2118شمتوت , نواؿ إبراىيـ ونجمة , مراد محمد : )
 والنشر والتوزيع , اإلسكندرية , مصر .

 ي سموؾ األفراد والجماعات ف –( : اإلدارة التربوية والسموؾ المنظمي 1998الرحمف صالح ) الطويؿ , ىاني عبد
 التنظيـ , دار وائؿ لمطباعة والنشر , عماف , األردف .

 دار وائؿ لمطباعة والنشر , 3( : اإلدارة التعميمية مفاىيـ وأفاؽ ,ط2116الرحمف صالح ) الطويؿ , ىاني عبد ,
 عماف , األردف .

 ( مدخؿ عمـ اإلدارة , ط2111عباس , عمي وبركات , عبداهلل غزت : )مطابع االزر , عماف . 2 , 
 ( موسوعة الثقافة االولمبية , مركز الكتاب لمنشر , القاىرة .2111عبد الحميد , كماؿ وآخراف : ) 
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