
تمكين الفتيات من خالل 
ممارسة الرياضة



؟ قائدةهل انتي 



مشاركة
ماذا استفدتي في حياتك الشخصية من ممارسة 

الرياضة؟

صفات  

القائد

صفات 

الشخص 

الرياضي 



تدريب عن مهارات القيادة 



من أنت ؟؟؟ 
إعرف نفسك  



و حدد موقعك في ....إعرف نفسك أوال •
المؤسسة الرياضية التابع لها

.....إعرف مهاراتك وحدد تطلعاتك •

حدد أهدافك و تأكد من أنها تتفق مع أهداف•
ا من أسرتك و المؤسسة الرياضية التابع له

...نادي أو غيره 

"طريق النجاح " 



اإلدارة والقيادة

المغفره الحماساإلبداع 

التواضع الحبالفضول

التعقل اللطف التفكير النقدى/ الحكم

الذات في التحكم / التنظيم الذاتىالذكاء اإلجتماعى والعاطفىحب التعلم 

تقدير الجمال والتميز العمل الجماعى الرؤيه 

العرفان بالجميل العدل البساله / الشجاعه 

األمل والتفاؤلالقياده التحفظ 

والمرح الدعابهوااليمانالروحانيهوالصدقالنزاهه

السمات الشخصية الجيدة



الكفاءة

حدد امكانياتك ومهاراتك ليتناسب مع قوتك لتصل الى
اهدافك 



القيام بالسباق كفريق للوصول للهدف✓

القدرة علي العمل الجماعي وتحقيق الهدف بقوه وكفاءه•

ديدة بالتعرف علي معلومات جالتطوير من نفسه وفي الحياه من حوله و االهتمام✓
مستعد لالستكشاف و 

تقبل الذات ✓

ال تكره نفسك وتقبلها كما هي وال تتغير وال تنتقد االخرين•

تحمل المسئولية ✓

القائد ال يلوم اآلخرين عما يحدث لهم في حياتهم بل يتحمل المسؤولية الشخصية •

العيش بهدف محدد✓

النزاهة الشخصية✓

"طريق النجاح " 



تعريف القيادة 

!الكثير من الناس ينظرون الى اإلدارة كالقيادة، ولكنها ليست كذلك

الشخصتركز اإلدارة على المهام، تركز القيادة على 
تحفيز أعضاء فريقك ليكونوا أفضل صورة لذواتهم القيادة تعني •

.للتحرك نحو رؤية مرغوب فيهاإبراز الدافع في اآلخرين القيادة هي القدرة على •

ور، مما ويمكن أن تأتي من أي شخص على أي مستوى وفي أي دوالتأثيرفالقيادة تأتي من النفوذ •
.يساعد على رفع بعضهم لبعض والعمل على مهمة مشتركة 

.تأتي القيادة الحقيقية عندما تُؤثر بحياة من حولك بطريقة إيجابية



العمل الجماعي والقيادة

القائد الجيد يعلم جيدا الن لديه هدف ويدرك جيد ما الذي يقوم به و يتمتع بالحس✓
.  المسئولية ولديه والء للجماعة

ل الي للوصول للهدف يجب ان يتعاون القائد وأعضاء الفريق وكل عضو له عمل للوصو✓
النجاح 

الهدف المراد الوصول اليه هو النجاح للفريق ككل✓



من هم القادة؟ 

، وإلهام الناس تحقيق األهدافالقادة هم األشخاص الذين يعرفون كيفية 
.على طول الطريق



ما الذى يجعلك 
قائدا جيدا؟

و قادر حاضرا تماما مع شخص آخر
على االستماع إلى اآلخرين

الجرأه  في التعبيرعن أفكاره ومشاعره 
وآرائه الحقيقيه

ها بالفعل القائد األصلى ال يتفوه بأشياء ال يعني•
يام بهكما أنه ال يقدم على فعل شيئا ال يريد الق

يستسلم إذا عرضو اللجيدالقائد ا
الناس 

يدرك  أهمية أن يكون على بينة، ومعرفه •
رائه وقدره على التعبير عن أفكاره ومشاعره وآ

نه كما انه يعرف أ. الفريدة  و اتخاذ القرارات  
قيقيه  من خالل التعبير عن تجربته الداخليه الح

مع اآلخرينفهو قادرعلى تقاسم مواهبه



ما الذى يجعلك 
قائدا جيدا؟

يرى قيمة في إعطاء الحب الجيدلقائد ا
لآلخرين

اد لمد يدرك أننا جميعا مترابطين أننا على استعد•
فالقائد يشجع اآلخرين . يد العون لآلخرين

يحب نفسهلجيدلقائد اا

.  اهيتهفهو يوفر الرعاية الكافية لدعم صحته ورف•

القائد على إستعداد لرؤية أخطاءه 
واالعتراف بها 

القائد يفهم أننا جميعا متفردين

فهو ال يصنف. إنه يقبل وجهات النظر واآلراء المختلفة

أو " مخطىء "وشخص آخر " محق"نفسه على أنهم 

العكس



ما الذى يجعلك 
قائدا اصليا؟

دوره فى حل المشكالت ابتكاريا  

يخرج على نطاق المألوف ويحمس الالعبين •
ويحفزهم

االقائد لديه مهـارات التحدث واإلقناع

تحدث أقل واستمع أكثر واصغ باهتمام•

تجنب الجدل•

تحول آراءك إلى قوانين ومقدسات ال •

تحلوا استخدم العبارات الرقيقة اسمح لآلخرين أن ين•
أفكارك

افهم وجهة نظر الشخص اآلخر•

ما الذى يجعلك 
قائدا اصليا؟

ما الذى 

يجعلك قائدا 
جيدا؟



يكرهون من يحبون من

نصحهم في العلني•

يري السلبيات فقط•

يعاملهم بتعالي•

يتسرع في التوبيخ•

يتمادى في الخطأ•

ينسب الفضل لنفسه•

يهتم بهم•

يستمع لحديثهم•

يقدرهم ويحترمهم•

يساعدهم لتحقيق ذواتهم•

يشكر ويشجع ويتعاون•

يعالج الخطأ وال يجرح•



القائد

"الصوره" 
عمل الصح قبل لفت

النظر االخرين اليه

"االحترام" 
االعجاب ، الشجاعة 

، النجاح

"األرض الصلبة "
مؤشر الثقة أساس 

اس أسوالشخصيةالقيادة 

الثقة قرارات ناجحة 

وانتصارات

"االقناع" 
الفرد ، 

المجموعة 

موالتأثير عليه

"المالحة" 
بحث لمعرفه ، بحث ) القيادة 

، المعلومات ، ( بدون معرفه 

حدد الهدف ، رتب األولويات ، 

، االيمان بالنفس ، سماع اآلراء

بدأ العمل وتوقع المشاكل ، 

مرونة في المجموعة

"التأثير" 
ن عالقاته باألخري

، علمه ، خبراته 

"األولويات " 
تقييم المهام المطلوبة

الناتج التفويض

"تفويض السلطه "
لالخرينجزء من سلطاته 

ومتابعتهم واالشراف عن بعد

"النمو العقلي" 
يعلم بجهله ، يتعلم الجهل به ، 

التواصل ، التطبيق 

"الثقة"

الثقة بالنفس و  الثقة في 

األخرين 

"التوقيت" 

العمل الجماعي و التواصل 
مع األخرين

"االرتباط" 
القلوب قبل العقول

  "

"المصدقية

عمل الصح 

قبل لفت 

النظر 

االخرين اليه

"االحترام" 

االعجاب ، 

الشجاعة ، 

النجاح

"األرض الصلبة"

مؤشر الثقة أساس

ةوالشخصيالقيادة 

أساس الثقة قرارات
ناجحة وانتصارات

"االقناع" 

الفرد ، 

المجموعة 

والتأثير 
عليهم

"المالحة" 

بحث ) القيادة 

لمعرفه ، بحث بدون

، المعلومات( معرفه 

، حدد الهدف ، رتب 

األولويات ، االيمان 

بالنفس ، سماع 

اآلراء ، بدأ العمل 

وتوقع المشاكل ، 

مرونة في 

المجموعة

"التأثير" 

خالل 

عالقاته 

باألخرين ، 

علمه ، 

خبراته 

"األولويات " 

تنفيذ المهام 

المطلوبة

"تفويض السلطه "

جزء من سلطاته 

هم ومتابعتلالخرين

واالشراف عن بعد 

"النمو العقلي" 

التعلم، التواصل ، 

التطبيق و تقييم 

النتائج

"االرتباط" 

حب األخرين و 

تشجعهم علي 

التصرفات 

اإليجابية

"االلتزام" 

بالمواعيد 

بالقيم



ملخص صفات القائد 



شاهد وعلق 

https://www.youtube.com/watch?v=xQXSmAYpv9M

https://www.youtube.com/watch?v=xQXSmAYpv9M


نشاط
( تصنيف المواقف)

موقف غير إيجابي  قيادة

موقف إيجابي 



ما اذلى جيعل الفريق جيد

نكران الذات 

التواصل

المسائلة

التنافسية

الثقة

االحترام
المصداقية 

القدرة على المرح
والمتعة



.أنفسهمعنبالرضايشعرونإجعلهماآلخرين،شجع

.جيدالفريقليصبح1رقمسمةهوهذا

تلكأحدكانلوحتىالفريق،نحوالموجهةاألهدافعلىركز
.فردىبشكلنتحسنجميعاأنناهواألهداف



هذه هذا يعنى التواصل مع المدربات والزميالت في الفريق، ف•
فرصة جيدة للقاء أشخاص جدد والتحدث إلى الشخص الجيد

.والحصول على األفضل من  بعضهن البعض

.  االتصالشير إلى الوسيلة المناسبة التى سوف تستخدم فى( كيف ؟؟ ) •

.رشير إلى الوقت المناسب لالتصال بالطرف اآلخ( متى ؟؟ ) •

ال شير إلى المكان المناسب الذى سيتم فيه االتص( اين ؟؟ ) •
.بالطرف اآلخر

التواصل



همارات الإتصال الفعال

:نصائح في الإستماع الجيد 10إليكم بناتي البطلات 



توقف عن الكالم قليال•

حاول أن تريح الطرف اآلخر •

ضع نفسك في مكان الطرف اآلخر •

إظهر للطرف اآلخر أنك ترغب في اإلستماع إليه•

ركز و تتبع بصبر•

إحتفظ بهدؤك •

تقبل اإلنتقادات و اإلعتراضات •

إسأل في الوقت المناسب •

توقف عن الكالم قليال •



لها عالقة القدرة التنافسية ال عالقة لها باللعب أو الفوز باأللعاب، بل
.يومبالمسؤولية تجاه بعضهن البعض؛ والعمل بجد والتنافس كل

ى الجرى يمكنك أن  تتنافس مع نفسك لتحسين نفسك، فانت تمارس
وبهذا لن تتحسنى فى أدائك ، -بضع ساعات في األسبوع 

ك سواء يمكنك أن تكونى أفضل بتحديكى للعادات السيئة الخاصة ب
. البدنية أو العقليه

لممارسة بإعتباركن زمالء، يجب أن تشجعن وتدفعن بعضكن البعض
سن الجرى كل يوم فضال عن  مساعدة بعضهكن البعض على التح

والعمل الجاد معا



مدرباتك، ثقه فى زميالتك وو من المهم أن يكون لديك ثقة فى نفسك، 
عليك مساعدتهن كأشخاص وليس كمدربات

ابيةإجعلها تشعر بالفخر تجاه نفسها وستندهش بالنتائج اإليج

الثقة



الإحترام

طه ،اال أن لديكن رابختالف اوالفروق الخاصه بكناإلبغض النظرعن 

فات أو لذا يتعين نبذ أى إختال. مشتركه وهى تواجدكن في نفس الوضع

.فروق وإحترام الطرف اآلخر



المواقف اإليجابية 

.المواقف اإليجابيه هى كل شيء

ه ومع مرور الوقت، يمكن تحسين األداء فى أي جانب من جوانب الحيا

قرار سواء كانت الرياضه أو العمل أو إدارة األسرة فالموقف يجعلك تتخذ

.  فورى



مهامعليك بتبادل المعلومات وتمكين من حولك للقيام بال

الخالص الشديدا



يجب أن تكون شخصا موثوقا به، ملتزما مع نفسك وأسرتك
وأصدقائك

فسك في حالة عدم حضورك او أتباعك لعادات األكل فانك تترك ن
.للتدهور

لمحيطه وتريد فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد أن تؤثر في بيئتك ا
.  كل مرةأن تكون تلك الفتاة التى يعتمد عليها في العمل الجاد في

عليك إظهار عاداتك الطيبه واإللتزام بها كل مرة



.لعملهممتحمسونوأفرادهممتعامجتمعنايكونأننريد



و هدف  الفريقمعرفة إحتياجات

المتاحتوزيع اإلحتياجات علي األفراد بما يناسب قدراتهم و الوقت

و معرفة القدرات الفردية لفريق العمل

توزيع األدوار



النجاح عيل املس توي الشخيص و يف الفريق



صفات  

القائد

صفات 

الشخص 

الرياضي 

مشاركة



الملعبمنبتخرجيلمابعدبتنتهيمشالرياضةممارسةمناالفادة•

!الصحيةالحالةاوالبدنيةاللياقةفيتحسنمجردمنبكثيراكثرالرياضةمنالفايدة.•
!اويبكثيرالملعبفيبتتقضىالليالمدةبتتعدىاالفادة

ملتحالوقت،تنظيمالنظام،الواحدبتعلمالنهاحياةاسلوب.حياهاسلوبالرياضة•
,سالماالستوعدمالحماسالصبر،،التفاؤل،االلتزام،واضحةاهدافتحديدالمسؤولية،

بجديةالعمل

ثيرةكحاجاتمنهتمكنهاالرياضةدي.لعيبةمجردمشالرياضةبتمارسالليالبنت•
قدوةوقائدةتكونياستعدادعندكوبتخليكي



تطور النفس و تحديد األهداف : اول صفة مهمة للقادةتذكري 

القائد يعمل الصح قبل الفات األخرين •

القائد نموذج لألخرين •

القائد يسعي ليكون افضل •

القائد لديه اهداف محددة •

ما هو هدفك؟ 

انتي قائدة  

القيادة علي المستوي الشخصي 



اكتب هدفك 

الشخصي 

مشاركة



صفات  

القائد

صفات 

الشخص 

الرياضي 

العمل الجماعي 

انتي كشخص 

رياضي عندك 

كثير من سمات 

القادة و كمان 

بالعمل الجماعي 

هتقدري تنتقلي 

اسرع من شخص 

رياضي لشخص 
قيادي   

انتي قائدة  



تحقيق األهداف بصورة 
.أفضل

وجود عالقات إنسانية 
أعمق 

حل المشكالت

يساعد أعضاء الفريق على 
تعلم واكتساب خبرات 

دةــجدي

تطوير قدرة الفرد علي 
تحقيق األهداف والتصرف 

.علي نحو ايجابي
نمي مهارات الفردي

تبادل المعلومات 

اتخاذ القرارات بصورة 
أفضل 

التقليل من الصراعات 
بين االفراد

أهمية

فرق

العمل



ل اختاري شخص او اثنين من الموجودين و اتفقو انكو تشجعو  بعد علي الوصو•
للهدف و

اكتبي اسماء األشخاص تحت هدفك  •
شجع زميلك علي اتخاذ القرارات بصورة أفضل 

التعاون وتشجيع األخرين  : ثاني صفة مهمة للقادة

القيادة علي 

المستوي الفريق 

انتي قائدة  



انتي قائدة  
الجميعمعالتواصل:للقادةمهمةصفةثالث

اإلقناعوالمجتمعتغيرفيواإلشراك

القيادة في المجتمع  

أشخاص آخرين ، جيرانك ، أصدقاءك ، عائلتك5شارك هذا الكتيب مع 



أشخاص آخرين ، جيرانك ، أصدقاءك ، عائلتك5شارك هذا الكتيب مع 

هنشارك األخرين ازاي؟ 
افهم وجهة نظر الشخص اآلخر•

للتواصل المناسب و التوقيتالوقتاختار•

تذكري
لن يتقبل الجميع وجهة نظرك لكن تمسكي برأيك الشخصي و ال تستسلمي

القائد  دائما متافئل و ال ييأس 



؟ قائدةهل انتي 

مشاركة



ال تستسلمي 



انتي قائدة  



شارك في تطبيق األفكار المبتكرة 



تابع الصفحة علي 

Facebook


