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 خطة التدريس في التربية الرياضية

 

 التخطيط والخطة 
 

التخطيط : عممية مستمرة لمجموعة من التدابير المستقبمية في ظل الظروف الحالية لتحقيق       
 ىدف عام .

ويعرف التخطيط أيضا : ىو عممية تنبؤ بالمستقبل واستعداد ليذا المستقبل من خالل تحديد االىداف 
 والموارد المتاحو في ضوء المتغيرات المستقبمية ويمكن التعبير عن التخطيط بالمعادلة االتية : 

 التخطيط = تنبؤ + خطة  
 التنبؤ .أي ان الخطة ىي المجال الثاني في العممية التخطيطة بعد 

 
 فوائد التخطيط
 الوصول الى االهداف -1
 اكتشاف وتشخيص االخطاء -2
 االستغالل االمثل لموقت -3
 الثقه في السير نحو الهدف -4
 تحديد المشكمة  -5
 جمع المعمومات وتحديد االمكانات المادية والبشرية -6

 
 الخطة : ىي الترجمة الفعمية لمعممية التعميمية التخطيطية ، وتعد أحد المكونات االساسية لمتخطيط . 

ومما تقدم نسنتنج أن التخطيط ييتم برسم خطوات محددة من اجل تحقيق االىداف المرجوة ، أي انو 
ي التخطيطي فضال ييتم بالجانب النظري ،أما الخطة ىي نتاج لعممية التخطيط وتيتم بالجانب العمم

 عن ذلك تعد صورة مصغرة لعممية التخطيط ودليال مرشدا لممدرس .
 
 

  القسم اإلعدادي -1
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 مكونات المنهج التعميمي

   
سنتاول مكونات المنيج التعميمي في ىذا الفصل ،النو اليزال الكثيرون يخمطون بين ) الخطة      

العالقو ونتعرف عمى كل منيا والمقرر والوحدات التعميمية والبرنامج والمنياج ( لكي نبرز ونحدد 
 بصوره موجزه لنتمكن من الوقوف عمى مدى العالقو بين كل عنصر من ىذه العناصر .

 
ىي عباره عن االطار العام والخطوط العريضة االساسية الي مشروع وخطة  : الخطه -اوال 

نيا الدليل المنظور التدريس تحدد المعالم االساسيو لممنياج ، ويعرفيا) عبد الكريم الدرويش( عمى ا
 لمفكر االداري . وان اي خطو يمزم ليا عممية تخطيط لكي تحقق اىدافيا .

 
ىو بنية معرفية يتفاعل فييا كل من المدرس والطالب والمعينات ويأخذ جانبا من  : المقرر –ثانيا 

 المنياج وىو جانب المواد التعميمية .
 

: مقرر  مثالالدروس التي تعطي موقف تعميمي  : تشمل مجموعة منالوحدات التعميمية  -ثالثا 
تعميم الميارات االساسية لممرحمة االبتدائية يتضمن عددا من الوحدات التعميمية وىي )) فيم الميارات 
،أداء الميارات االساسية ، العاب الميارات االساسية ، تمارين الميارات االساسية (( فالمقرر والوحدة 

قة الكل بالجزء فقد يشتمل المقرر عمى عدد من الوحدات التعميمية ، والوحدة الدراسية تقوم بينيما عال
 ( . UNITالتعميمية مكون من مكونات المقرر الدراسي .ومصطمحيا في المغة االنكميزية )

  
لخطة تم أعدادىا سابقا ويتطمب ذلك توزيع زمن وطرق  ىو الخطوات التنفيذيو  : البرامج -رابعا 

 التنفيذ واالمكانات لتحقيق الخطو الدراسيو .
ويعد احد عناصر التخطيط الميمو والتي بدونيا اليمكن التنفيذ ، والنستطيع تحقيق االىداف المرجوه 

 ا شكل او مضمون ..ومعنى ىذا ان الخطو والتخطيط دون برامج العمل التنفيذيو تعد عمميو ليست لي
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( البرنامج بأنو أحد عناصر التخطيط لممقررات واالنشطو والعمميات التعميميو sliilliwعرف )
المقترحو لتغطية فتره زمنيو محدده. وفي غياب البرامج تغيب فاعمية وىدف الخطو وبالتالي يكون 

 غياب البرامج . عشوائية في التخطيط ، فتحقيق اليدف الي خطو من الصعب ان يرى النور في
كذلك يعد تنظيم بنائي متتابع ومتسمسل لالنشطة التعميمية في مجال ما يقوم عمى أىداف محددة سمفا 
في أطار كيان كبير ىو المنياج .وخالصة ذلك فان البرنامج ىو اسموب تنفيذ الخطو باسموب عممي 

 لكي تحقق مانصبوا اليو من اىداف .
 

بين المقرر والبرنامج نجد أن المقرر يأخذ وقتا زمنيا أطول في تنفيذه ، ولو أردنا توضيح العالقة     
 والبرنامج قد يستغرق وقتا زميا اقل .

 
  ونستنتج أن البرنامج والمقرر والوحدة التعميمية من مكونات المنهج

 
 المنهاج : -ثالثا   

       
لقد كان االعتقاد السائد قديما ان المنياج ىو ، مجموعة المواد الدراسيو التي يتم تدريسيا      

لمطالب داخل حجرات الدراسو وان كل مايتمقاه الطالب خارج جدران حجرات الدراسو ليس لو عالقو 
يوم ، بالمنياج ، ولالسف الشديد ىناك حتى ىذه المحظو بعض المعممين والمدرسين يتبنون ىذا المف

والمنيج ىو وسيمو التربيو المقصوده الكتساب الطالب الخبره والمياره واالتجاه االيجابي لموصول 
بيؤالء الطالب الى اتجاه معين نحو مجتمعيم ، والتربيو في مفيوميا االعم واالشمل تعني )اكساب 

 الخبره ( .
ف التربيو اال وىو تعديل سموك وبذلك يمكن القول بان المنياج ىو خطة المدرسو لتحقيق ىد       

الطالب ، ومن ىذا المنطمق يكون المنياج عباره عن مجموعة من الخبرات التي يمر بيا االفراد 
نتيجة المواد واالنشطو ) الصفية والالصفية ( التي تييئيا ليم المدرسو داخل جدرانيا وخارجيا بيدف 

لمجاالت الجسميو والعقميو والوجدانيو والمياريو تنمية الطالب تنميو شاممو لتعديل سموكيم في كافة ا
 واالجتماعيو .
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كثيرا مايكون ىناك خمط في المفيوم بين البرنامج والمنيج خاصة في االونو االخيره .ولقد سبق     
االتفاق عمى ان التربوييين يعتبرون المنياج ىو خطة المدرسو لتحقيق اىدافيا واستقر الرآي عمى ان 

لتخطيط ليا لكي تخرج الى حيز التنفيذ ، وان التخطيط احد عناصر االداره ، وىذا اي خطو يمزم ا
من وجية نظر االداريين ، وسبق وقمنا ان عناصر التخطيط ىي االىداف ورسم السياسات ، واتخاذ 
االجراءات ، والتنبؤات ، واعداد الموازنات ، ووضع برامج العمل التنفيذيو لعممية التخطيط لخطة 

 و سمفا ومايتطمبو ذلك التنفيذ من توزيع زمني وطرق تنفيذ وامكانات تحقق ىذه الخطو .موضوع
وخالصة القول : ان المنياج ىو خطة المدرسو الحداث عممية التربيو المقصوده لتحقيق عمميات 

ن النمو المتزن لمفرد ، وان البرنامج ىو الخطوات التنفيذيو ليذا المنياج وبالتالي اليمكن القول ا
 البرنامج ىو المنياج . 

 
 

 


