
 المحاضرة الرابعة:

 العالقة بين الخطة والمنهاج والبرنامج:

لكي تبرز العالقة بين الخطة والمناىج والبرنامج يجب التعرف عمى  كىل منيىا بةىورة مىوجزة  تى     
 .يمكننا الوقوف عم  مدى العالقة بين كل عنةر من ىذه العناةر

 الخطة:

لممنىاىج وو المرىروع والخطىة بيىذا الم يىوم ىىي  ىي عبارة عن اإلطار الذي ي دد المعىالم اساااىية  
يش عم  ونيا )دليل المنظور لم كىر ويعرفها عبد الكريم دروالخطوط العريضة اساااية سي مرروع 

 اإلداري(

 يمكن أن تشمل الخطة عمى العناصر الرئيسية التالية:  

 اليدف-3ت ديد واضعي الخطة.               -2   عنوان الخطة.                  -1

 التمويل-5واموب العمل المقترح                 -4الم توى                          -3

 ال ترة الزمنية ليذه الخطة   -7تنبؤات الخطة                    -6

 ن عناةر التخطيط.       ووي خطة يمزم ليا عممية تخطيط لكي ت قق وىدافيا. والبرامج عنةر م

 ولكي تكون الخطة جيدة يمزم أن تتوفر فيها هذه المميزات:

 ون تكون مؤدية إل  ىدف واضح وبايط. -1
 ون تكون مرنة تت مل الظروف الطارئة الغير متوقعة. -2
 ون تكون راممة لكافة اإلمكانات والموارد المتا ة. -3
 يذ.ون تكون قابمة لممتابعة والتقويم والتطوير عند تن  -4

 إذًا البرنامج ىو واموب تن يذ الخطة. بأاموب عممي لكي ت قق ماتةبوا إليو من وىداف.



 المنهاج:    

لمطالىب داخىل كان االعتقاد الاائد قديمًا ون المنياج ىو مجموعة المواد الدرااية التي يتم تدرياىيا    
 جرات الدرااة وون كل ما يتمقاه التمميذ خارج جىدران  جىرات الدرااىة لىيس لىو عالقىة بالمنيىاج ولكن 
المنيىىىاج ىىىىو واىىىيمة التربيىىىة المقةىىىودة فكاىىىاب التالميىىىذ الخبىىىرة والميىىىارة واالتجىىىاه اإليجىىىابي لموةىىىول 

اسعىىم واسرىىمل تعنىىي إكاىىاب بيىىؤالا التالميىىذ إلىى  اتجىىاه معىىين ن ىىو مجىىتمعيم والتربيىىة فىىي م يوميىىا 
 الخبرة.

ىىىذا المنطمىىق يكىىون المنيىىاج نعبىارة عىىن مجموعىىة الخبىىرات التىىي يمىىر بيىىا اسفىىراد نتيجىىة المىىواد  ومننن  
واسنرىىىطة التىىىي تييئىىىا ليىىىم المدراىىىة داخىىىل جىىىدرانيا وو خارجيىىىا بيىىىدف تنميىىىتيم تنميىىىة رىىىاممة لتعىىىديل 

 اموكيمن.

 عناصر المنهاج:     

 العناصر التالية: يحتوي المنهاج عمى
 *اليدف  * الم توى  *وااليب التعميم والتعمم  *الواائل التعميمية   *ال ترة الزمنية  *التقويم

 البرنامج:
كثيرًا مايكون ىناك خمط في الم يوم بين البرنامج والمنياج والخطة خاةة في ااآلونة اسخيرة وت ىق   

قيىىق وىدافيا وااىىتقر الىىروي عمىى  ون وي خطىىة يمىىزم التربىىويين عمىى  ون المنيىىاج ىىىو خطىىة المدراىىة لت 
التخطىىيط ليىىا لكىىي تخىىرج إلىى   يىىز التن يىىذ وون التخطىىيط و ىىد عناةىىر اإلدارة الميمىىة وىىىذا مىىن جيىىة 

 وهي:نظر اإلداريين ويتكون التخطيط من عناةر ميمة 
 اسىداف: وى  منبثقة من خطة المدراة وي المنياج. .1
 رام الايااات. .2
 اتخاذ اإلجرااات. .3
عداد الموازنات. .4  التنبؤات وا 
 وضع برامج العمل التن يذية. .5



وعم  ذلك تكون البرامج ىي و د عناةر التخطيط الميمة  يث ون البرامج ىي الخطوات التن يذية لعمميىة    
مكانىىات ت قيىىق ىىىذه  التخطىىيط لخطىىة موضىىوعة اىىم ًا ومايتطمبىىو ذلىىك التن يىىذ مىىن توزيىىع زمنىىي وطىىرق تن يىىذ وا 

 الخطة.

ون المنياج ىو خطة المدراة إل داث عممية التربية المقةىودة لت قيىق عمميىات النمىو المتىزن  لقول:خالصة ا
 لم رد وون البرنامج ىو الخطوات التن يذية ليذا المنياج.....وبالتالي اليمكن القول بأن البرنامج ىو المنياج.

 أهمية البرامج

 إكااب عنةر التخطيط فاعميتو -1
 بأكمميا. تكاب العممية اإلدارية  -2
 ضياع اسىداف. -3
 االقتةاد في الوقت.  -4
 تااعد عم  نجاح الخطط التدريبية والتعميمية. -5
 البعد عن العروائية في التن يذ. -6
 دقة التن يذ. -7

 تصميم البرامج

عمىىى  إن عمميىىة تةىىىميم البىىرامج الرياضىىىية لياىىت بىىىاسمر الاىىىيل  فيىىي عمميىىىة ةىىعبة تتطمىىىب وجىىود فىىىرد     
ماىىىتوى عىىىال مىىىن النا يىىىة العمميىىىة والعمميىىىة مممىىىًا بالعديىىىد مىىىن الجوانىىىب التىىىي ليىىىا عالقىىىة بىىىالبرامج فىىىي التربيىىىة 
الرياضىىىية  فىىىي ن ىىىس الوقىىىت اإللمىىىام التىىىام بىىىالعموم التىىىي ليىىىا اتةىىىال مبارىىىر بعمميىىىة تةىىىميم البىىىرامج مثىىىل عمىىىم 

تىىدريب الرياضىىي فيىىو قىىوام العمميىىة ال نيىىة فىىي اإلدارة   يىىث ان البىىرامج جىىزا مىىن العمميىىة اإلداريىىة وكىىذا عمىىم ال
تةميم البرنامج فالعالقة بىي عمىم التىدريب والبىرامج عالقىة مبارىرة اىواا كىان ذلىك فىي الم تىوى وو التنظىيم وو 

 التن يذ ووالتقييم وبن س اسىمية عمم االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية.



ى عىال مىن النا يىة العمميىة والعمميىة فىي المجىال المىراد تةىميم فمةمم البرامج يجب ون يكون عم  ماىتو     
البرنىىامج فيىىو. اىىواا وكىىان برنامجىىًا تعميميىىًا وو تىىدريبيًا لااىىوياا وو المعىىاقين  تىى  يكتىىب ليىىذا البرنىىامج النجىىاح 

 مايمي:وي قق وىدافو  وخةائص البرنامج الرياضي الناجح عديدة نذكر منيا 

 اجح:خصائص البرنامج الرياضي الن

 فيما يمي نعرض وىم الخةائص التي يجب ون تتوفر في وي برنامج تعميمي وو تدريبي ناجح:   

 يعتبر جزاًا متكاماًل من عممية المجيود الكمي في النمو والتطور. .1
 ون يمدنا بخبرات مترابية ومتوازنة في النمو والتطور.   .2
 مل لخدمتيم.ون يقوم عم  اىتمامات وا تياجات وقدرات اسفراد الذي يع .3
ون يعمىىل عمىى  إمىىدادنا بىىالخبرات المرتبطىىة بالبيئىىة الم ميىىة وتكىىون فىىي ن ىىس الوقىىت فىىي ماىىتوى نضىىج  .4

 اسفراد.
 ون يمكن تن يذه من خالل التاييالت المتا ة والوقت المتيار واسدوات والقيادات المتوفرة. .5
 ون يامح بالنمو الميني وال رفي لممربين ويرع  رئونيم.  .6

 مبادىء تصميم البرنامج

 توجد مبادئ ميمة يجب ون يراعييا مةمم البرنامج وثناا عممية التةميم وىذه المبادئ ىي:      

 االعتماد عم  المربين المتخةةين.  -1
 مالئمة البرنامج لممجتمع الذي ةمم من وجمو. -2
 التنوع. -3
 ون يراعي نوعية وعدد المرتركين. -4
 مراعة اسىداف العامة المطموب ت قيقيا. -5
 يخدم نوع الخبرات المطموبة وينمييا. -6
 ون يتمر  مع اإلمكانات المتيارة. -7
 مراعاة الوقت المتيار.  -8



 .وضوح التعميمات التي يتم من خالليا العمل -9


