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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

ال الرتبوي: المحاضرة األولى   )املفهوم، األمهية واألهداف(مدخل للتخطيط يف ا

  

 :مفهوم التخطيط -1
 .يعرف التخطيط بأنه جمموعة التدابري احملددة اليت تتخذ من أجل حتقيق هدف معني     

يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل متضمنا "بأن التخطيط  Henry Fayolهنري فايول  رىي
  ".االستعداد هلا املستقبل

  :اليت تناولت مفهوم التخطيط من بينها اتوهناك العديد من التعريف

املادية والبشرية املتوفرة  اإلمكانياتهو جمموعة إجراءات تتخذ لتحقيق أهداف معينة ضمن  -
  .سائل قياسيةبو 

حتقيق أهداف حمددة بغية رفع املستوى املعيشي والثقايف  إىلالعلمي الذي يسعى  األسلوبهو  -
تمع لإلنسان   .وهو يتضمن تعبئة املوارد البشرية واملادية واستخدامها بكفاءة لتلبية حاجات ا

 :مفهوم التخطيط التربوي -2

ا رمسا ينبغي أن يستند إىل إحاطة شاملة أيضا هو رسم للسياسة التعليمية يف كامل صور     
  .بأوضاع البلد السكانية وأوضاع الطاقة العاملة واألوضاع االقتصادية والرتبوية واالجتماعية

املنتظمة اليت تتضمن أساليب البحث االجتماعي ومبادئ وطرق الرتبية وعلوم  العملية املتصلة -
 .صل املتعلمون على تعليم كاف ذي أهداف واضحةواالقتصاد واملالية، وغايتها أن حي اإلدارة
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ويعرف بأنه عملية وضع السياسات وتوزيع املصادر البشرية واملادية للنظام الرتبوي الذي  -
 .األكفاءمتطلبات الغد من املتعلمني  إعداد يكفل

بأنه عملية تطبيق للتحليل النسقي العقالين ملسار التنمية الرتبوية  Coombsويعرفه كامب  -
تمع دف جعل الرتبية أكثر فعالية  .يف حتقيق حاجات املتعلمني وا

 : نشأة التخطيط التربوي -3
اليونانيني عند االسربطيني  حضارةعرف التخطيط الرتبوي يف احلضارات القدمية حبيث جند يف      

م خططوا للرتبية من أجل حتقيق   .ةالعسكرية واالقتصادية واالجتماعي األهدافحتديدا أ
تمع األثيين، وتكلم بوضوح عن أهداف الرتبية وعن  أفالطون وضعوقد  خمططا تربويا يناسب ا

ا املتعلم إىل أن يصبح فيلسوفا، وحدد دور كل متخرج والطبقة اليت ينتمي إليها تبعا  املراحل اليت مير 
  .ملستواه التعليمي

لتمكني املتعلمني من التحصيل اجليد، الطرق  أحسنأما ابن خلدون فقد تكلم ابن خلدون عن      
بطريقة منهجية ومدروسة تدل على  أخرى إىلمن مرحلة  االنتقالوهي مبنية على قاعدة التدريج أي 

  .التخطيط البيداغوجي عند ابن خلدون
يف املخطط  ، وظهر ذلك 2بعد  احلرب العاملية  إالاحلديث مل يعرف  مبفهومهبوي أما التخطيط الرت 

  .يف االحتاد السوفييت 1923ألويل لسنة ا اخلماسي
 :أهمية التخطيط التربوي -4

 الواقع وتشخيص والبشرية، واملادية املعنوية تمعا إمكانات على التعرف يف اإلجيايب دوره -
  ...والثقافية واالجتماعية االقتصادية املختلفة، مبجاالته

  .تمعا حاجات يف متثلها اليت ولويةاأل حسب وترتيبها والتعليمية، الرتبوية األهداف حتديد -
  يساعد يف استثمار الطاقات البشرية واملادية بشكل جيد  -
  يساعد يف اإلفادة من جتارب اآلخرين واالنطالق من حيث وصلوا -
  يساعد يف استغالل الوقت واإلمكانات بشكل أمثل -
  يساعد يف ترتيب األهداف حسب أمهيتها وليس بشكل عشوائي  -
 دة من اخلطط السابقة ومينع من عملية التكراريساعد يف اإلفا -
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مبا هو أنسب لتحقيق متطلبات  واإلجراءاتوالوسائل  جاالحتيار بني البدائل املتوفرة يف الربام -
تمع، وما يناسب   .واملوارد املتاحة اإلمكانياتتنمية ا

ستدراك مكامن متكني النظام الرتبوي من مسايرة التطورات واالجتاهات الرتبوية املعاصرة وا -
 .اخللل اليت وقعت يف املاضي

  .التقليل من نسب اهلدر والفاقد التعليمي -
  :التخطيط التربوي هدافأ -5

 .اإللزامياالستيعاب الكامل ملن هم يف سن التعليم  حتقيق -
م إنتاجيةزيادة  -  .التعليم وهي ترتبط بعدد اخلرجيني منه وبكفاء
 .عن التعليمالتخطيطي لدى املسؤولني  يزيادة الوع -
ة يف نفوس األفراد - ّ  . تعزيز املواطنة، وترسيخ مفاهيمها، وتنمية القومي
تمع - ّ بني الفرد وا  .تعزيز االنسجام الداخلي
  .حتقيق األهداف السياسية للدولة وذلك بالربط بني السياسة العامة والسياسة التعليمية -
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  ةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  )املراحل -املبادئ( الرتبوي لتخطيطا: الثانيةالمحاضرة 

  

  :مبادئ التخطيط التربوي -1

 مبختلف وعالقته النظام الرتبوي واقع معرفة تتطلب الرتبوي التخطيط واقعية إن :الواقعية 1-1
 وحىت للتنفيذ، قابلة غري أخرى بعبارة أوواقعية  غري تربوية خطة وضع حينئذ ينبغي فال االت،ا

 :يلي ما ينبغي مراعاة فإنه واقعيا، الرتبوي التخطيط يكون
 .االجتماعي البناء وطبيعة تمعا ظروف –
 .املتاحة والبشرية واملادية املعنوية املوارد –
 .اخلطة تنفيذ متطلبات استيعاب على اقدر  ومدى واملتوقعة احلالية الرتبوية اهلياكل –
 مبختلف الرتبوي النظام عليها سيكون الذي الوضع مبعرفة اخلاصة االستشرافية الدراسات –

 تنفيذ على املؤثرة وخمتلف األطراف واملدرسني التالميذ عدد حيث من خاصة مكوناته،
 .اخلطة

 هذه من أصغر أو أكرب الرتبوية اخلطة تكون ال حىت التمويل، إلمكانات الدقيقة املعرفة –
 .اإلمكانات

 .الرتبوي الا يف تمعا حلاجات الدقيق التحديد –
 إذا الكلي، أو اجلزئي والتغيري والتبديل للتحويل قابليته الرتبوي التخطيط مبرونة يقصد : المرونة 1-2

 تؤخذ مل اليت الطارئة للمستجدات منطقية كنتيجة وهذا اخلطة، تنفيذ أثناء ذلك األمر استدعى
   .اخلطة وضع أثناء باحلسبان
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 لالحقتها، ومهيأة بسابقتها خطة مرتبطة كل تكون أن الرتبوي التخطيط مبادئ من إن  :االستمرارية 1-3
 على للوقوف الدائمة احلاجة ومع احلياة مع استمرار تستمر توقفا، تعرف ال مستمرة عملية فهو

 االجتماعية عواملال خمتلف مع الرتباطها كذلك وتستمر ،االتخمتلف ا يف الرتبوي النظام حاجات
 .لذلك تبعا خمططاته ويبين الرتبوي النظام معها يتفاعل اليت والعاملية والسياسية واالقتصادية

 ملختلف تضمنها ضرورة شاملة، مبعىن تكون أن ينبغي الرتبوية اخلطة إن  :والتكامل الشمولية 1-4
 تذكر أو حتقيقها، وسائل عن غفلوت األهداف تربوية تذكر خلطة معىن فال منها، تتشكل اليت العناصر
 .كيفية توفريها ملو  الوسائل

 صياغتها تكون حبيث بني األهداف االنسجام الرتبوي التخطيط يف بالتنسيق يقصد : التنسيق 1-5
 به يقصد كما .العملية واألهداف األهداف اإلسرتاتيجية بني تعارض يكون فال منطقي بشكل
 الدولة مبؤسسات بداية الرتبوية، اخلطة وتنفيذ بوضع املعنية األطراف خمتلف بني اجلهود تكاتف
 قد ملا جتنبا وهذا الرتبوية، اخلطة بصياغة املكلفني الرتبويني اخلرباء إىل التنموية الشاملة للخطة الواضعة

 جيعل أن من شأنه الرمسية اهليئات مراجعة دون التقنية باملعايري اخلرباء اكتفاء أن إذ اخلطة، يعيق تنفيذ
 هنا ومن الورق، على حربا بقاء اخلطة إىل النهاية يف يؤدي وهذا واالرجتالية، بالفوضوية متصفة اخلطة
 .مبادئ التخطيط من أساسي كمبدأ نفسه التنسيق يفرض

 الرتبوية اخلطة حبيث تتوزع للمستقبل، مراعيا يكون أن البد الرتبوي التخطيط إن : المستقبلية 1-6
 ومدى (سنوات مخس أربع أو) متوسط زمين ومدى (سنتني إىل سنة من) يبقر  زمين مدى (على
  .سنة عشرة مخس إىل عشرة) بعيد زمين

 :مراحل التخطيط التربوي -2
 ةاالجتماعي عا وضبدراسة األ الرتبوي املخطط يقوم املرحلة هذه ويف :واالستقصاء البحث 2-1

 أجل من جوانبه من كافة التعليمي الوضع دراسة، باإلضافة إىل تمعا داخل ةوالسكاني ةواالقتصادي
  .السابقة اخلطة حتقق أهداف مدى ومعرفة الضعف ومواطن القوة مواطن معرفة

 :كما جيب أيضًا أن يوضع يف االعتبار عند دراسة الوضع التعليمي القائم اجلوانب التالية 

 . أهداف النظام الرتبوي ونتائجه -
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 . مراحل التعليم وفروعهخطط الدراسة ومناهج الدراسة يف  -
 . إدارة الرتبية على املستوي الوطين واحمللي وعلى مستوى املنطقة -
 . التوجيه الرتبوي واإلدارة الرتبوية -
 . اهليئة التعليمية واهليئة اإلدارية واملوظفني -
 . األبنية املدرسية -
 . اخلدمات املادية للتعليم مبا فيها الكتب املدرسية والتجهيزات واألثاث -
 . لوسائل التعليميةا -
 . النفقات ، مصادر التمويل ، توزيع النفقات: متويل التعليم  -

 اليت الشاملة التنمية متطلبات بكل االحتياجات هذه وترتبط :المستقبلية االحتياجات تحديد 2-2
 :وميكن إمجاهلا فيا يلي ينتظرها

 واملتدربة املتعلمة العاملة القوى إىل احلاجة -
تمع -  القطاعات كافة من ا
 تمعا تنمية احتياجات -
 واملبدعني العلمية النخب إىل احلاجة -
   وتطويره التعليم تنمية احتياجات -
 التمويل احتياجات -
 احلاصلة والتكنولوجية العلمية التطورات مواكبة -
 واخلارجية الداخلية التغريات مواكبة -

 :يجيب أن يقدم مشروع اخلطة متضمنًا ما يل: إعداد مشروع الخطة 2-3
 . مقدمة تتضمن سوابق اخلطة والنشأة التارخيية، مث الطريقة اليت اتبعت يف أعداد اخلطة -
ا الدولة -  . عرض لألهداف العامة للسياسة الرتبوية اليت تأخذ 
عرض لألهداف التفصيلية مصحوبة ببيانات كمية عن كل مرحلة من مراحل التعليم وعن كل  -

عت، ويقصد باألهداف التفصيلية األسس اليت بين عليها فرع من فروعه ، وباملعايري اليت اتب
 .املشروع يف تقدمي أرقام اخلطة

 . املرحل الزمنية املختلفة لتحقيق األهداف بعد ترمجتها إىل خطة عمل -
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 . حتديد مسئوليات األجهزة املسئولة عن تنفيذ اخلطة -
 . سار اخلطةوضع نظام املتابعة والتقومي الذي يسمح بالتغذية العملية وتصحيح م -

 أبعد تقدمي مشروع اخلطة واعتمادها من السلطات العليا املسئولة تبد: التربوية الخطة تنفيذ 2-4
على عاتق املوظفني التنفيذيني يف التعليم  تقع مسئولية التنفيذ بالدرجة األوىلو  مرحلة التنفيذ واملتابعة

مع هذا دوراً ينبغي أن يقوموا به يف هذه غري أن هلؤالء املخططني   قبل أن تقع على عاتق املخططني،
  .واملتمثلة يف مراقبة عملية التنفيذ املرحلة

إن تقومي اخلطة يعترب آخر مراحل اخلطة، وهي مبثابة إعطاء كشف : التربوية الخطة يمو تق 2-5
احلساب اخلتامي عن مدى جناح اخلطة أو عدم جناحها وفقًا لألهداف والغايات اليت وضعها 

 .مسبقًا للخطة املخططون
 : ما يليوميكن إمجال خصائص هذه املرحلة يف

جيب أن يتم تقومي النتائج على أساس التنبؤات أو  : Evaluationضع معايير للتقويمو  –
 .قط احلصول عليها يف النهاية فاليت متوضعها ال على أساس حجم النتائج مت األهداف اليت 

ا االستفادة من التجارب واخلربات  وهي عملية يتم Feed back: التغذية الراجعة –
 . السابقة يف تعديل مسار اخلطة وتكيفها وفقًا لألوضاع والظروف املتغرية

حيب حتديد أهداف جديدة ينبغي بلوغها وذلك باالستناد إىل  :وضع األهداف الجديدة -
جديدة در اإلشارة هنا إىل أن وضع خطة جت و  النتائج السابقة للخطة بعد أن يتم تقوميها،

 ةع األهداف األصلية أو تنمييتوسو يعين تصحيح األهداف السابقة وحتديد أهداف جديدة 
 .وضوحًا وواقعية أكثربعضها وجتعلها 
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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  )األنواع -املعايري( الرتبوي لتخطيطا: الثالثةالمحاضرة 

  

  :معايير التخطيط التربوي -1

  :تاريخية حضارية معايير 1-1

 يكون أن ينبغي فال واجتاه أفراده، تمعا اجتاه مع متطابقا يكون أن جيب الرتبوي التخطيط إن     
 .املستمر التأثري ذات التارخيية مع معطياته أو للمجتمع احلضاري االنتماء مع متعارضا

   :اجتماعية معايير 1-2
 األهداف هذه حتقق األفضل، وحىت حنو التغيري أهدافه يف يتضمن أن بد ال تربوي ختطيط أي إن     
 شروط حيمل معني، اجتماعي واقع من حتقيقها وحتديد وسائل صياغتها يف االنطالق يكون أن بد ال

 .أرض الواقع على جتسيدها
   :سياسية معايير 1-3

 السياسية، السلطة اليت تتبناها العامة التنموية السياسة ناتمكو  أهم أحد الرتبوي النظام يعترب     
 اليت باملكانة تام اطالع على يكونوا أن اخلطط اإلصالحية واضعي على ينبغي فإنه ذلك على وبناء
 .العامة التنموية إطار اخلطة يف النظام هذا حيتلها

 :اقتصادية معايير 1-4
 أن ينبغي اإلصالحي فإن املخطط ولذا أهدافه، تتحقق ىتح متويل إىل حيتاج تربوي نظام أي إن     

 مراعاة تربوية خطة أي يف فينبغي .فيه يطبق للبلد الذي االقتصادية القدرات مضمونه يف يتعدى ال
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 عدم بسبب للتحقيق قابلة غري ولكنها معناها يف جليلة أهداف وعدم صياغة االقتصادية الشروط
 .لذلك الالزمة توفر املوارد

 :تربوية معايير 1-5
 التعليمي،/التعلمي بصميم الفعل تتعلق بيداغوجي نفسي طابع ذات الرتبوية املعايري تكون قد     
 الفشل أو النجاح على احلكم لسهولة اإلصالحات، وذلك جل عليها تركز اليت املعايري أكثر وهي

 يف ضعف يوجد بأنه حظيال ما فغالبا .التالميذ عليها اليت يتحصل النتائج خالل من املدرسي
 هي سؤال ما فيطرح النهائية، أو الفصلية االمتحانات نتائج من عليه يستدل التحصيل الدراسي

 .املخطط اإلصالحي يتضمنها حلول عن البحث ليتم الضعف، هذا أسباب
  .وفيما بلي تفصيل لذلك توجد عدة تقسيمات ألنواع التخطيط :أنواع التخطيط التربوي -2
  : الزمني المدى بحسب طالتخطي 2-1

 تنفيذية مراحل للخطط فيه تكون )سنة 15و 10( بني هتمد وترتاوح :المدى طويل تخطيط –
 ةكحرية احلر  من ربأك بقدر تسمح مدته بان التخطيط هذا ويتميز التطوير أهداف لتحقيق

 يفشديدة  معارضة تلقى وقد اجلذرية التغريات من ربأك قدر بإحداث تسمح الفرتة طول الن
حتقيق  بإمكان تسمح ماك  املوروثة والتقاليد العادات رسوخ بسبب املتوسط أو القصري األجل
 .مادية أو انتك بشرية املتاحة املوارد أحجام يف ربأك تغريات

  مداه يصل فيه الشائع أن غري )سنوات 7و 3( بني هتمد وترتاوح :المدى متوسط تخطيط –
 شكله يف ووسائله ونظمه التعليم بنية يف هريةجو  حتوالت إحداث إىل ويسعى سنوات مخس

 . ببيئته ارتباط درجة ويف وحمتواه
 بنائها يف اخلطة هذه زكوتر  واحدة سنة الغالب يف تتجاوز ال وفرتته :المدى قصير تخطيط  –

سية ااخلم للخطة افةك مرونة إلعطاء وذلك اجلاري النشاط االت الفعلي التنفيذ مسار على
الشرعية  احلاجات أو الطارئة املواقف ملواجهة املطلوبة التعديالت إجراء نميك طريقها وعن

ذيب تعديالت شكل التخطيط من النوع هذا ويتخذ  النظام يف معينة أوضاع وإصالح و
 .القادمة واالقتصادية االجتماعية للخطط التعليمي وتكفيه
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  . موقفيا أو يوميا تتخذ اليت التخطيطية املهام وهي :إجرائي تخطيط –
  :وينقسم إىل نوعني :من حيث األهداف 2-2

 اختاذ به ويقصد ييبكالرت  والتخطيط اهليكلي التخطيط أحيانا عليه ويطلق :بنائي تخطيط –
يف  املدى بعيدة عميقة تغريات إىل دف اليت والسياسات واإلجراءات القرارات من جمموعة

 ونظم بأوضاع للسابق مغاير جديد هيكل وإقامة للدولة واالجتماعي االقتصادي يبكالرت 
 .جديدة

 ويعمل )املوارد رصد ختطيط(و) التنظيمي التخطيط(منها أمساء بعدة ويعرف: وظيفي تخطيط –
تمع يف اقتصادي استقرار حتقيق على التخطيط من النوع هذا  .ا األنظمة املعمول ضمن ا

 :المجاالت حيث من 2-3
 ذلك ما يتطلب مع جوانب النظام الرتبوي لك تشمل خطة وضع ويتضمن :شامل تخطيط –

 لك  على امللقاة والواجبات املسؤوليات وحتديد واإلمكانات املوارد افةك وتعبئة األهداف مشول
 .واحد

يف  العمل قطاعات من قطاعا أو معينا جماال يتناول الذي التخطيط وهو :جزئي تخطيط –
  اخل...تعليمكتخطيط املناهج الدراسية، هيكلة الالنظام التعليمي  

مثال  املناهجك الرتبوية العملية من معني قطاع انتقاء أو اختيار ويتم :تلقائي تخطيط –
هذه  أسفرت ما فإذا، تقليدية غري ووسائل خطط بإتباع جتريبية بصورة لتطويرها والتخطيط

 اجلديدة األساليب بتطبيق ذلك بعد يبدءون املخططنيإن ف ملموسة اجيابية نتائج عن اخلطط
 .أخرى مناطقيف 

 :القرار مصدر حيث من 2-4
 النوع هذا ويتطلب املركزية، اإلدارة طرف من يتم الذي التخطيط به ويقصد :مركزي تخطيط –

 .املناطق كافة يف املخطط نفس تنفيذ التخطيط من
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 التنمية ملتطلبات  العريضة اخلطوط مع ينسجم الذي التخطيط وهو :مركزيال  تخطيط –
 احلرية من جمال هلا كل منطقة بل املناطق، كل يف واحدا مضمونا وال الشك يأخذ ال ولكنه
 .وضعيتها اخلاصة تناسب اليت الرتبوية املخططات تضع لكي
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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

   مشروع املؤسسة: الرابعةالمحاضرة 

  

   :هوم مشروع المؤسسةمف -1
ا وترمي       مشروع مدرسة الغد د جتسيإىل هو خطة عمل تساهم مجيع األطراف املعنية يف بلور

ا وحميطها مبثابة عقـد تلتزم هذه األطراف بتنفيذه على  هو و ،على مستوى املؤسسة معتربة خصوصيا
  .مراحل

 من واجتماعي تربوي يتبناها وسط كةمشرت  رؤية كونه على املؤسسة مشروع نعرف أن ميكن و     
لمني ممكن عدد ألكرب متاحا الرتبوي النجاح جعل أجل ّ  .من املتع

مشروع املؤسسة هو تقنية حديثة لتحسني التسيري ومعاجلة مشاكل املؤسسة وذلك بوضع      
ا كل مؤسسة لنفسها وفق األهداف الوطنية والنصوص التشريع ية إسرتاتيجية لتحقيق أهداف حدد

ا من جهة وخلصوصيتها اجلغرافية واحلضرية وحميطها االقتصادي واالجتماعي والثقايف من  املعمول 
  .جهة أخرى

  :أهداف مشروع المؤسسة -2
 .الرتبوية املؤسسة داخل املناخ وحتسني املدرسية احلياة تطوير -
 .الرتبوية املنظومة يف أساسية كحلقة املؤسسة دور تفعيل -
 .بنتائجهم واالرتقاء الميذالت مكتسباتحتسني  -
 .للمؤسسة املساعدة يد تقدمي قصد والفاعلة اخلارجية الطاقات جتنيد -
 .تنفيذ املشروع يف والفعالة االجيابية للمسامهةحرية أكرب للطاقم الرتبوي  إعطاء -
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 .أخذ زمام املبادرة وحتمل املسؤولية من طرف الطاقم الرتبوي -
م اخلاصة من اجل احلصول  أفكارهموطرح  الفرصة للفاعلني يف االبتكار إعطاء - ومقرتحا

 .واألفكارعلى اكرب عدد ممكن من الرؤى 
 .املعنية وتدريبهم لعلى املهام اجلديدة األطرافتوسيع مهام  -
 .متكينهم من اكتساب خربات وجتارب جديدة -
 . الرتبوي األداءحتسينات نوعية على طرق وكيفيات  إدخال -

  :سسةمشروع المؤ خطوات انجاز  -3

  تشخيص وضع املؤسسة: المرحلة األولى –
 واإلدارية الرتبوية :اجلوانب خمتلف يف املؤسسة منها تعاين اليت املشكالت وحتديد معرفة -

 ...واملادية
 ).النتائج ، مؤشرات احلياة املدرسية، املوارد املتوفرة(مجع املعطيات حول املؤسسة -
 ..ة والوطنيةتقييم وضع املؤسسة بالنظر إىل املؤشرات اجلهوي -
 هذه على القضاء إمكانية يف والتفكري فيها واملتسبب املشكالت ظهور أسباب حتديد -

 · األسباب
 .هلا للو ح واقرتاح  للمؤسسة احلالية الوضعية دراسة يف املواجهة الصعوبات حتديد -
  املشروع إعداد :المرحلة الثانية –
 .اعتماد التشخيص لتحديد مجلة من األهداف -
 .املتوفرة واإلدارية والرتبوية املادية اجلوانب حتديد مع والثانوية األساسية ياتاحلاج حتديد -
 حتديد مع املادي أو البشري بالعنصر األمر تعلق سواء املشروع لتنفيذ الالزمة الوسائل حتديد -

 ...وخارجية داخلية-تواجدها أماكن
 .ؤشرات متابعة املشروع وتقييمهوم آليات بطض -
  املشروع تنفيذ :ةلثالمرحلة الثا –
  .جماله يف كل التنفيذ أعضاء املشروع ويقوم يتابع –
  .تقوميية خطوة كل يف األعضاء بني التنسيق عمليات إجراء –
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 حني والتعديل املراجعة إىل حتتاج اليت واجلوانب املشروع يف اإلجيابية اجلوانب عن اإلعالن –
 .جوانبه من جانب أي يف اخللل ظهور

 املشروع تنفيذ يف السلبية للجوانب احللول تتناول اليت املقرتحات حول ءاآلرا وتبادل التشاور –
 .تطبيقها مث

 املشروع تقومي :المرحلة الرابعة  
 .التغيريات الدالة يف مردود املؤسسة –
 أسباب النجاح –
ا حالت دون بلوغ األهداف –  .العوامل السلبية اليت حيتمل أ
 قياس كفاءة املنفذين وفعاليتهم –
 .لية العملياتمتابعة فعا  –

  :مشروع المؤسسة نجاح مقومات -4
 .اخنراط كافة األطراف املعنية -
 .توظيف كافة اإلمكانيات املتوفرة بشكل امثل -
 .االلتزام باألهداف املوضوعة ومدى حتققها -
 .انسجام األهداف مع العمليات التنفيذية احملضرة -
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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  مشروع الرتبية البدنية والرياضية: الخامسةالمحاضرة 

  

  :التربية البدنية والرياضية مفهوم مشروع -1

هو أداة لتفعيل برنامج مادة الرتبية البدنية والرياضية على صعيد كل مؤسسة من خالل ختطيط      
واألدوات الديداكتيكية املتوفرة ، كما يأخذ بعني االعتبار يراعي ظروفها املادية من حيث التجهيزات 

  .طبيعة حميطها اجلغرايف والبشري

وسيلة لتحسني التسيري واملسامهة يف معاجلة ويعرف مشروع الرتبية البدنية والرياضية على انه      
وذلك بوضع  املشاكل اخلاصة باملؤسسة من جهة واخلاصة بالرتبية البدنية والرياضية من جهة أخرى

   .إسرتاتيجية معينة لتحقيق أهداف حمددة تكون متوافقة مع املشروع العام للمؤسسة

:طوات المنهجية لمشروع التربية البدنية والرياضيةالخ -2  

:وذلك من خالل: تشخيص واقع التربية البدنية والرياضية: أوال  

 ...نصوص واملراسيمحتديد السياق املؤسسايت والرتبوي كاالطالع على القوانني وال -
 .عاملني باملؤسسةو وتالميذ  أساتذةمن  التعرف على اخلصائص البشرية -
 .التعرف على االمكانيات والتجهيزات املتوفرة يف املؤسسة -
 .حتديد االهداف العامة والنهائية للمشروع -

:إعداد وكتابة المشروع: ثانيا   
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 .اإلمكانيات اخلاصة بالرتبية البدنية والرياضية بطض -
 .وضع خطة عملية تراعي اإلمكانيات املتاحة -
  .ضبط مؤشرات وآليات تنفيذ ومتابعة املشروع -

:انجاز المشروع: ثالثا  

 .يف تطبيق اخلطة يف بداية السنة الدراسيةالشروع  -
 .املتابعة املستمرة واملتواصلة للمشروع -
  .إجراء التعديالت الالزمة عند االقتضاء -

  ضوءكوذلك يف : تقويم المشروع: رابعا

 .األهداف املوضوعة -
 .التوجهات العامة للسياسة الرتبوية واخلاصة بالرتبية البدنية والرياضية -
 .املشروع العام للمؤسسة -

  مشروع  نموذج

  

        

 

 

  

  

  

  

 مالحظة 

وضعیة  الحالة الراھنة
 االنطالق

أین یوجد التالمیذ المعطى (الحالة الراھنة 
 ) الفعلي

 تجمیع المعطیات

 یل المعطیاتوتأو تحلیل

 اتخاذ القرار

  التشخیص 

  )1الحصة (

 المشاكل والصعوبات

  حظة شبكة المال

 )مواطن القوة ومواطن الضعف(

  تحدید الكفایات المستھدفة من 

 الحلقة وصیاغة األھداف

1 
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إشراف المدرس  تحتفي تنفیذ جوانب المشروع  علمونتالم یبدأ:                                      
  ومساعدتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تخطیط 

  : المشروع البداغوجي المشروع وتنظیمھ

ویتضمن الجدول الزمني خطوات 
اإلنجاز في شكل حصص تعلیمیة تحدید 

     نفیذ المشروعت

ف ب المشروع باإلضافة أو الحدتعدیل بعض جوان: التعدیل
 )تقویم تكویني(

 المعطى المثال المنشودة الحالة  اإلجمالي التقویم

2 

3 

4 
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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  والرياضيةالتخطيط والربجمة يف الرتبية البدنية : السادسةالمحاضرة 

  

ميكن االستغناء  تعد مرحلة وحمطة مهمة وضرورية ال: التخطيط في التربية البدنية والرياضية -1
م ومقابلتها  ءعنها فهو عملية تعتمد علة تفهم احتياجات املتعلمني يف ضو  م ومشكال رغبا

دف  اإلمكانيات إطاربالربامج الالزمة والناسبة يف  ل والتنسيق والربط بني التكام إىلاملتاحة، وهي 
  .خمتلف الربامج واملناهج املوجهة للمتعلمني

يف عملية التخطيط جيب على كل أستاذ  قبل البدء :التخطيط ألستاذ التربية البدنية والرياضية -2
  :أن يطرح األسئلة التالية لكي يكون ختطيط ذو معىن وأمهية

هلذه احلاجات؟ كيف تكون الربامج واخلطط ما هو اهلدف؟ ما هي احلاجات؟ ما هو دورنا بالنسبة 
مؤثرة وبناءة واجيابية؟ ما هي الثغرات الواقعة؟ ما هي املشكالت األكثر إحلاحا؟ ما هي امليزانية 

  املمنوحة؟

  :ومن أجل ذلك فان التخطيط يتضمن

 العمل باملنهج الواقعي -
 .يعة املهنيةسالمة التخطيط وذلك من خالل توفر مهارات التخطيط الالزمة ذات الطب -
 .احلاجة امللحة إىل مهارة عملية ومهنية ملواصلة عملية مجع احلقائق -
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جيب استخدام هذه املهارة يف استنباط طريقة فعالة لتحليل احلقائق كضرورة أولية لصياغة  -
   .اخلطة

  :وما يجب مراعاته عند إجراء عملية التخطيط هو

 .أن يأيت التخطيط من صلب رغبات وحاجات املتعلمني -
 .أن تتحقق فاعلية التخطيط بإشراك املتعلمني يف رسم اخلطة -
 .أن يرتكز على قاعدة من احلقائق واملعلومات الكافية -
 .االستعانة جبهود اآلخرين وتوزيع املسؤوليات عليهم -
 .االعتماد على املستندات والتسجيل الكامل للبيانات واملعلومات -

  :الرياضيةما جيب أن ميتلكه أستاذ الرتبية البدنية و 

 .متاح يف املنهاج أوهو موجود  ومتكاملة وفق ما يبعضهايصمم خططا ذات صلة  -
 .التعليمية واختيار املناسب منها لتنفيذ اخلطةواألساليب باالسرتاتيجيات  اإلملام -
  .االطالع على املصادر املتاحة يف املؤسسة وخارجها من اجل توظيفها يف إعداد اخلطة -

  :في التربية البدنية والرياضيةمستويات التخطيط  -3

 السنوي التخطيط -

 .الدوري التخطيط -

 .األسبوعي التخطيط -

 . التخطيط اليومي -

  :التخطيط في التربية البدنية والرياضية مراحل -4

  .عام هلا إطارتصميم اخلطة مع وضع  1- 4
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  .تنفيذ اخلطة مبرونة يف مراحل متابعتها 2- 4

  .زمين للخطةمتابعة التنفيذ حسب الربنامج ال 3- 4

  :منهجية البرمجة في التربية البدنية والرياضية -5

  :ويراعى فيها :برمجة العمل السنوي 5-1

 ).حسب عدد األسابيع الفعلية يف السنة(املدة الزمنية السنوية  -
 احلجم الساعي األسبوعي  -
 .املنشات الرياضية املتاحة -
 .الوسائل التعليمية املتوفرة -

االت التعلمية املعربة عنها  :ميةبرمجة الوحدات التعل 5-2 تربمج الوحدات التعلمية مبا يتوافق وا
  ).ي وأخر مجاعيدنشاط فر (الدراسية، حبيث يشمل كل جمال تعلمي نشاطني  بالفصول

تربمج انطالقا من اهلدف اخلاص وحمتواه التعلمي النابع من نوع  :برمجة الوحدات التعليمية 5-3
  . النشاط
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  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية معهد علوم

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  )الوحدة التعلمية(التخطيط الدوري : السابعةالمحاضرة 

  

يقصد بالتخطيط الدوري واملعرب عنها بالوحدة التعلمية اليت يقابلها يف مسميات      
ال التعلمي مبجموعة اإلجراءات والتدابري اليتاملنهاج  ا أستاذ الرتبية البدنية ا  يقوم 

والرياضية يف بداية كل فصل دراسي وغالبا ما تسبقه عملية التقومي من اجل حتديد 
املكتسبات القبلية ليتم يف ضوءها بناء الدور أو الوحدة التعلمية، وهي تتضمن جمموعة من 

  ).حصص أو دروس(الوحدات التعليمية 

  :)لميةالوحدة التع(الدور  بناءمراحل  -2

  :انطالقا من املنهاج .أوال

 .حسب الفصل املراد برجمته -
 .حتديد الكفاءة اخلتامية املستهدفة -
ا أو املركبات املنبثقة منها -  .حتديد مكونا

  بناء التقومي التشخيصي .ثانيا

  .فرز وحتليل نتائج التقومي التشخيصي .ثالثا

  .حتليل األهداف التعلمية .رابعا

  .ة من احلصص التعليميةالقيام مبجموع .خامسا
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  إدماج التعلمات .سادسا

  حتديد حصص تعليمية .سابعا

  .حصة إدماج .ثامنا

  .حصة تقوميية حتصيلية.تاسعا
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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  )ميةيالوحدة التعل( التخطيط اليومي: الثامنةالمحاضرة 

  

  :بناء وحدة تعليمية -1

  :تحديد هدف الحصة .أوال

 .يعرب عن مركبة من مركبات الكفاءة املستهدفة -
 يكون يف مستوى املتعلمني -
 .والتجسيد ميدانيا للتنفيذقابل  -
  .اد يف احلياة اليوميةله امتد -

  :)الجزئية األهداف(محتوى التعلم. ثانيا

 .نابعة من اهلدف التعلمي -
 .املتعلمنيمفهوم لدى  -
 .حمفزا ومشوقا -

  :)الوضعيات التعلمية(محتوى االنجاز.ثالثا

 .اجلزئية بصفة خاصة واألهدافخيدم اهلدف بصفة امة  -
 .يف مستوى املتعلمني -
 .األخطارخال من  -
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 .الوسائل متوفرة لتحقيقه -
 .الفضاء مناسب ملمارسه -
 .يتضمن طابع اللعب والتنافس -
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  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

  

  احل كرونوجلية درس الرتبية البدنية والرياضيةر م: ةتاسعالالمحاضرة 

  

  :درس التربية البدنية والرياضية -1

 من جزء أصغر ميثل الذي البدنية والرياضية للرتبية الدراسي الربنامج يف الصغري الوحدة هو الدرس     
 أوجه كل تشمل باملدرسة والرياضية البدنية الرتبية ملنهج خصائصها،فاخلطة الشاملة كل وحيمل املادة

 كل يف ر الزاويةحج يعترب اليوم فالدرس مدرسته، تالميذ ميارسها أن األستاذ يريد النشاط الذي
 وتنفيذ وإخراج وإعداد حتضري حسن العامة على األهداف وحتقيق كلها اخلطة جناح املناهج،ويتوقف

  .متعددة نشاط أوجه على حيتوي فهو الدرس،

 :بناء درس التربية البدنية والرياضية 1-1

  :اآليت التقسيم يرى من خمتلف الدول، فمنهم عرب والرياضية البدنية الرتبية درس تقسيمات اختلفت

  املقدمة 1-
 )التأهيلية(التشكيلية  التمرينات 2-
 التعليمي النشاط 3-
 )اجلماعات نشاط( التطبيقي النشاط 4-
  اخلتامي النشاط 5-

 :التالية األجزاء إىل تقسيمه يرى من ومنهم
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 اءاإلمح 1-
 البدنية التمرينات 2-
 احلركية املهارات 3-
 التهدئة 4-

 على يشتمل البدنية والرياضية الرتبية يف املتقدمة الدول بعض يف جديد تقسيم ظهر وقد     
سليمة،  تربوية بطريقة وسيكولوجيا فسيولوجيا املختلفة املنظمة الرياضية واألنشطة املتباينة التمرينات

 :أجزاء،هي ثالثةإىل  الدرس قسم فقد

 اخلتامي اجلزء3. /الرئيسي اجلزء2. )/اإلعدادي(التمهيدي اجلزء1.
 عن جزء كل استقالل ال يعين اجلزائر، وهو يف الرتبوية مؤسساتنا يف عندنا املعتمد التقسيم وهو     

 أي سيالرئي باجلزء يرتبط أن بد ال التمهيدي الدرس كلها،فاجلزء أجزاء بني ترابط يوجد سابقه، بل
يئتها واملفاصل إمحاء العضالت على يركز  ميهد جزء جند كل الرئيسي، وهكذا اجلزء يف احلمل لزيادة و

   .له التابع للجزء

 :البدنية والرياضية الرتبية لدرس الثالثة األجزاء حملتويات عام شرح يلي وفيما

 ):المرحلة التحضيرية(التمهيدي  الجزء -

 :مها مرحلتني إىل تحضريي، وينقسمال أو اإلعدادي أيضا ويسمى

 امللعب للتالميذ،إعداد املالئم يئة املناخ على العمل ومنه الرتبوي اجلو إىل للوصول التهيئة مرحلة•
يئة متناول يف تكون اليت الالزمة األجهزة عليها الدرس،حتضري يرتكز اليت بالصورة  األستاذ،وبعدها 

 .القاعة أو امللعب إىل والدخول املالبس التالميذ،تبديل
 العضالت وخاصة اجلسم أجزاء مجيع طريق إشراك عن وذلك) اإلمحاء( أو البدين اإلعداد مرحلة•

 هذا أجزاء الدرس،ويكون باقي يف التلميذ به سيقوم الذي األصعب للعمل واملفاصل متهيدا الكبرية
 القوانني عن بعيدة سهلة ألعابو  شكلية بسيطة أو مترينات املتنوع اجلري أو العادي اجلري طريق عن
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 إذا خصوصا ممكنة فرتة أطول واحد وقت يف التالميذ كل يشغل الذي النوع من وأن يكون املعقدة
ا اجلو كان  .باردً
 خالهلا يؤدي دقائق) 8 -10(تكون من  والرياضية البدنية الرتبية درس من التحضريي اجلزء ومدة

م توافق مترينات التالميذ  أن جيب اجلو،كما حرارة لدرجة مناسبة نية والعقلية، وتكونالبد مستويا
 :نوعني على يكون فاإلمحاء التعليمية، وهلذا مرتبطة بالوحدة تكون

 .القابليات البدنية لرفع املختلفة بأنواعها واأللعاب التمرينات يشمل :عام إحماء -
  الفردي أو اجلماعي البدينالنشاط،  يف ستشارك اليت العضالت أو األجزاء خيدم :خاص إحماء -

 ):مرحلة االنجاز الرئيسي(الرئيسي  الجزء -

 األساسية الرياضية املهارات وكذلك بناء املطلوبة الصفات لبناء األساسية األمور اجلزء هذا يتضمن   
 أكرب ميثالن جدا، وبذلك مهمان تطبيقي،ومها تعليمي ونشاط نشاط من التعليمية،ويتكون للوحدة

 .دقيقة 30 بوقت لدرسا من جزء
 والرشاقة كاخلفة املنظمة الرياضية لأللعاب املهارات لبناء األساسية األمور الرئيسي اجلزء يتضمن كما

 الشرح، العرض :هي أساسية) مهارات( نقاط على ثالثة يعتمد وامليدان، وهو الساحة وفعاليات
 .والتنفيذ

 خالل أنه دقيقة وبني  18-20 من مدته التطبيقي والنشاط دقائق 6-10 من مدته التعلمي فالنشاط 
 :التالية العوامل مراعاة ينبغي الرئيسي اجلزء

 .ما لتمرين املناسب الوقت -أ
 .للتالميذ القياسية للنتيجة ممكن حد ألقصى التطوير - ب
 .منتظمةو  مناسبة بطريقة احلمولة نسبة يف الزيادة - ت
 .التالميذ لنتائج الفعال والبيداغوجي املتزن والتقييم املراقبة - ث
 .املنتظمة املمارسة بواسطة التالميذ احتياجات وتثبيت تكوين - ج
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هود اجتاه واإلرادة احلر،التعاون النشاط تطوير - ح  .واالستقاللية ا
 اجلزء من التعلمي اجلماعي، والنشاط والسلوك للتالميذ الشخصية واملسؤولية الذايت والتقومي   

للدرس،  التعلمي واهلدف العامة اخلطة صلب الدرس كله، وهو عليها يبىن اليت النواة هو الرئيسي
 عمل منوذج مث أمهيتها لتوضيح لفظيا هلم بشرحها األستاذ يقوم جديدة التالميذ مهارات فيه يتعلم
 .إشرافه حتت لتأديته التالميذ أحد خيتار به، أو يقوم

 ينمي تربوية، حيث وله قيمة التالميذ لنفوس أحب فهو الرئيسي اجلزء من التطبيقي النشاط أما   
 اليت السابقة املهارات بتطبيق التالميذ يقوم وفيه القيادة التبعية أمور على التالميذ ويعود اجلماعة روح

موعات بني منافسات بتنظيم مثال النشاط التعلمي، وذلك يف هاتعلمو   .ا

 ):مرحلة التقويم(الختامي  الجزء -

يئة الطبيعية حالتها اجلسم إىل بأجهزة والرجوع وعضويا نفسيا التالميذ دئة هو منه الغرض     و
 حىت وهادئة التوقيت بطيئة مترينات على هذا اجلزء الدراسة، ويشتمل حجرة إىل للرجوع التالميذ

احلصة،  تقومي اجلزء هذا يف يتم عاليا، مث الذراعني رفع أو التنفس كاملرجحات سرعة من دئ
 حول خمتلفة نتائج من التالميذ ما جناه األستاذ يذكر جدا، حيث ومهم فعال دور له هنا والتعزيز
ة إشراك املتعلمني يف النقائص، مع الرتكيز على ضرور  ويوضح بعض ويشجع وينبه فيمدح الدرس

ا يف وتنظيمها واألجهزة اتاألدو  مجع يتم أيضا عملية التقومي، وهكذا وهدوء،  يف نظام أماكنها وخز
 .دقائق 5 هي الدرس اخلتامية من املرحلة ومدة

  

  

  

 ؛؛


