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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

  القيادة بشكل عام مفهوم معلومات مختلفة حول  القيادة في المجال الرياضييتناول مقرر
والمصطلحات الخاصة بعض التعريفات و ياضي بشكل خاصوالقيادة في المجال الر

عناصر بكما ويهدف إلى تزويد الطلبة المعرفة المطلوبة بغرض إكساب الطلبة   لقيادةبا
أن يفّرق الطالب بين نظريات القيادة وتطبيقاتها أساليب القيادة المختلفة ووكذلك  القيادة

 في المجال الرياضي

 

 : يةثالثا: أهداف املادة الدراس

  القيادة والقيادة في المجال الرياضي.أن يتعّرف الطالب على مفهوم 
 لقيادة في المجال الرياضي أن يتعّرف الطالب على بعض التعريفات ل. 
  أهمية القيادة في مجاالت مختلفةأن يتعّرف الطالب على. 
 بين القيادة واإلدارةالطالب  أن يفّرق. 
  لناجحصفات القائد اأن يتعّرف الطالب على. 
 مصادر القيادة أن يتعّرف الطالب على. 
 .أن يستعرض الطالب أهم مهارات القيادة 
 .أن يتعرف الطالب على أنماط القيادة المختلفة 
 .أن يتعرف الطالب على عناصر القيادة 
 .أن يتعرف الطالب على المهام األساسية للقائد الرياضي 
 .أن يتعّرف الطالب على أساليب القيادة المختلفة 
 .أن يفّرق الطالب بين نظريات القيادة وتطبيقاتها في المجال الرياضي 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :القيادة في املجال الرياض ي اسم املادة  1301311 رقم املادة 

 :علوم الرياضة  الكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)املتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني  الفصل الدراس ي  :2-1وقت املحاضرة 

 :2017/2018 العام الجامعي  :د. سامر الصعوب  اسم املدّرس 

 :ربع -ثن  2-12.30حد, ثل, خميس           12-11 الساعات املكتبية 
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 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 يتوقّع من الطلبة مع نهايـة الفصل الدراسي :
 

 التفريق بين  القيادة والقيادة الرياضية الرياضية 

 بالصفات القيادية للقائد الرياض ي الناجح ماإلملا 

    ساسية للقائد الرياض ياملهام ال معرفة 

  في املواقف الرياضية  أساليب القيادة املختلفةتطبيق 

  تطبيق نظريات القيادة في املجال الرياض ي 

 

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  السبوع

1-  

 مدخل القيادة -

 ضيمفهوم القيادة في المجال الريا-

 مفهوم القائد الرياضي-

 النفوذ والتأثير الرياضي-

 دوسية خاصة بالمادة

2-  

 تعريف القيادة في المجال الرياضي-

 أهمية القيادة في الجانب التنظيمي-

 أهمية القيادة في الجانب اإلنساني-

 أهمية القيادة في تحقيق األهداف-

 مراجع مرفق عناوينها مع الدوسية الخاصة بالمادة

3-  

 رنة بين القيادة واإلدارةمقا-

 صفات القائد الناجح-

 مصادر القيادة )قوة التأثير(-

 *قوة العقاب       *قوة المكافأة

 *قوة الخبرة      *قوة القدوة     *القوة الرسمية

 معنونة مع الدوسية الخاصة بالمادة مواقع الكترونية

4-  
 مهارات القيادة-

 *المهارات اإلنسانية               *المهارات الفنية

 *المهارات الفكرية           *المهارات التنظيمية

 

5-  
 أنماط القيادة -

 *وفق مصدر السلطة                     *وفق الدوافع

 وفق البعد السلوكي*           *وفق  مركزية السلطة

 

 الموقف(-المرؤوسين-)القائد  عناصر القيادة-  -6

 االختبار األول-
 

 م األساسية للقائد الرياضيالمها-  -7

 المتابعة(-التنسيق-التنظيم-*مهام رسمية)التخطيط
 



3 

 

 *مهام غير رسمية

8-  

 أساليب القيادة-

 *القيادة الديمقراطية      * القيادة السلطوية

 *القيادة السلوكية         *القيادة اإلنسانية

 *قيادة عدم التدخل

 

 نظريات القيادة-  -9

 *نظرية السمات      
 

10-  
 *نظرية سلوك القائد

 أنماط القيادة(-الخط المستمر -)ليكرت

 االختبار الثاني-

 

  نظرية البعدين-  -11

  نظرية الشبكة اإلدارية-  -12

 النظريات الموقفية-  -13

 *النظرية الموقفية لفدلير
 

 لهيرسي وبالنشارد *النظرية الموقفية  -14

 مراجعة عامة للمقرر الدراسي-
 

  اختبار نهائي  -15

16-    

 

 سا: طرائق واستراتيجيات التدريس ساد

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية  1

 محاضرات نظرية 2

 عرض ومشاهدة 3

 العصف الذهني 4

 تقارير وأوراق عمل 5

 مناقشات 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

املستحق  السبوع

 والتاريخ

 تقييمطبيعة مهمة ال

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 اختبار أول السادساألسبوع  6
 %15 اختبار ثاني  األسبوع العاشر 
 %10 /ورقة عملمشروع الثاني عشر  األسبوع 
 %5 مشاركة طوال الفصل 
 %50 اختبار نهائي)نظري( بع عشرالرا األسبوع 

 (%100) املجموع الكلي
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 ثامنا: مصادر التعلم الساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 دوسية خاصة باملادة  -

 مراجع مرفق عناوينها مع الدوسية -

اقع الكترونية موجودة في الدوسية   -  مو

 
 

 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 2004في اإلدارة التربية الرياضية / الدكتور فائق ابو حليمة كتاب الحديث  -

 2010في التربية الرياضية / الدكتور  رائد السطري  ماإلدارة والتنظي -

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و الوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 حاضراتمن الم %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار  3

ويتم االحتفاظ وذلك خالل أسبوع من الغياب على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة  4

 عذار الطلبةبصورة عنه ضمن ملف أ

 

 

 

 


