
 البرامج الترويحية 

 )الترويح(

 الترويح في اللغة:

 جاء في لسان العرب:

 الريح: نسيم الهواء. -

 وراح رواحًا: أي برد وطاب. -

 والريحي: الرجل واسع الخلق النشيط. -

وفي الحديث، قال النبي )ص( لمؤذنه بالل: "أرحنا بها يا بالل"، أي أذن  -

 .للصالة فنستريح بأدائها من اشتغال قلوبنا بها

 

 الترويح في القاموس المحيط:

 استروح: أي وجد الراحة. -

 والمراوحة بين العملين: أي يعمل هذا مرة وهذا مرة. -

--------------------- 



بمعنى إعادة الخلق وهو معنى مجازي يقصدددددددد   Recreationالترويح  -

 به االنتعاش والتجديد )كنتيجة لممارسة أنشطة(.

 العزيز للترويح:تعريف محمد الحمامي، عايد عبد  -

هو نشدا  بناء هاد  فهوي سداهم في تنمية وتطوير شددخصية المرد من  -

 خالل المشاركة في ممارسة مناشطه المختلمة.

 تعريف:

نشدددددددددا  بناء، هاد ، اختياري، يتم في وقل المراف ليسددددددددداهم في تنمية  -

وتطوير الشددخصددية من جميع الجوانب من خالل المشدداركة في ممارسددة 

 .مناشطه المختلمة

--------------------- 

 خصائص الترويح

 بناء: نشا -1

أي أن الترويح يعد نشددددددددا  هاد  يسدددددددداهم في تنمية وتطوير المرد من  -

 جميع الجوانب من خالل المشاركة في ممارسة مناشطه المختلمة.

 

 



 اختياري: نشا -2

أي أن المرد يختدار  وفقدًا لرتبتده ودوافعده )بمدا يتوافق مع ميولده وقددراته  -

 ستعداداته(.وا

 حالة سارة: -3

أي أنده يجلدب السدددددددددرور والمرح والسدددددددددعادة إلى النموس الممارسدددددددددين  -

 لمناشطه.

 يتم في وقل المراف: )ممهوم وقل المراف( -4

هو الوقدل الدذي يتحرر فيه المرد من قيود العمل أو من أي ارتباطال أو  -

 واجبال أو التزامال أخرى.

 يحقق التوازن النمسي: -5

ل إشبا  المرد الممارس لمناشط الترويح لحاجاته النمسية. وذلك من خال  -

 كما أنا تؤدي إلى االسترخاء والرضا النمسي.

--------------------- 

 مستويال المشاركة في مناشط وقل المراف

 المشاركة االبتكارية:-1

 العروض. –ابتكار النماذج والتصميمال  –االخترا   –التأليف  مثل



 ة:المشاركة اإليجابي-2

 –الرحالل  –الرسددددم  –التمثيل المسددددرحي  –المباريال والمسددددابقال الرياضددددية 

 العز  الموسيقي.

 المشاركة الوجدانية:-3

يارة ز  –مشاهدة المباريال والمسابقال الرياضية  –مشاهدة األفالم والمسرحيال 

 االستما  للراديو. –مشاهدة التليمزيون  –المعارض والمتاحف 

 المشاركة السلبية:-4

 اللهو واستهالك الوقل. –تبادل الحديث مع اآلخرين  –قاء األقارب واألصدقاء ل

 المناشط التي تلحق األذى أو الضرر بالمرد:-5

 ارتكاب أفعال تير تربوية. –لعب الميسر  –مثل المخدرال والخمر 

 المناشط التي تلحق األذى والضرر بالمجتمع:-6

 نف.أعمال الع –التطر  الديني  –ارتكاب الجرائم 

--------------------- 

 أهمية الترويح:

 تحقيق الحاجال اإلنسانية للتعبير الخالق عن الذال. -

 تطوير الصحة البدنية. -



 التحرر من الضغو  والتوتر العصبي. -

 توفير حياة شخصية وعائلية زاخرة بالسعادة وباالستقرار. -

--------------------- 

 ة:أنوا  األنشطة الترويحي              

 

 عالجي تجاري  خلوي  اجتماعي فني ثقافي رياضي

 

 تعريف كل نشا . -

 أنوا  األنشطة لكل نشا . -

 أمثلة. -

--------------------- 

 األسس العلمية لتصميم البرامج الترويحية

أن مصدددددددددطلح تصدددددددددميم البرامج  Robert Zaisيرى روبرل زايس  -

Design of programme  :يشير إلى 

التي ترتبط بطبيعة مكونال البرنامج وتنظيمها فيما عمليدة اتخاذ القرارال  -

 بينها.



 اتخاذ القرار:

 تعريمه:

 هو االختيار األنسب أو الرشيد بين البدائل لتحقيق هد  معين. -

أو: بددث نهددائي أو إرادة حتميددة لمددا يجددب عملدده ومددا ال يجددب عملدده لكي  -

 يصل إلى واقع معين سعيًا لتحقيق الهد .

--------------------- 

 مراحل اتخاذ القرار السليم:

 إدارة المشكلة أو الموقف. -

 جمع البيانال والمعلومال. -

 تحديد البدائل المتاحة. -

 االختيار األنسب بين البدائل. -

 التنميذ. -

 التقويم. -

 متابعة التقويم. -

 

 



 التنظيم:

هو وضدددع كل شددديء في مكانه ووضدددع كل شدددخص في مكانه وربطهما  -

مجمو  هذ  األفكار أكبر من عددهم  ببعض لتكوين وحدة متكاملة ليكون 

 حسابيًا.

--------------------- 

 عناصر التنظيم:

 نطاق اإلشرا : هو عدد المرؤوسين المشر  عليهم. -

 تقسيم العمل: هو توزيع المهام واألعمال على األفراد. -

 –الوقل  –العوامل التي تحدد نطاق اإلشددددددرا  وتقسدددددديم العمل )المكان  -

 ...(.التخصص.... –الخبرة 

 السلطة: هي الحق في مطالبة اآلخرين بالعمل. -

 المسئولية: هي االلتزام بتأدية عمل ما وفقًا لقواعد معينة. -

 التنسيق: هو توحيد جهود األفراد في اتجا  تحقيق الهد . -

--------------------- 



 يتم استخدام األسس العلمية لتصميم البرامج الترويحية

 التساؤالل اآلتية: وذلك لكي يتم اإلجابة على

 طبيعة المجتمع. -

 طبيعة وخصائص نمو المستميدين من البرنامج. -

 طبيعة األنشطة التي يتضمنها البرنامج. -

 ما ينبغي أن يكون عليه األهدا ؟ -

 المحتوى الذي يجب أن يتضمنه البرنامج؟ -

 األنشطة التي ينبغي أن يقوم بها المشاركين في البرنامج أثناء تماعلهم. -

 تصميم المالئم للبرنامج؟ما هو ال -

كيف يتم تقويم األهدا  والمحتوى والنشدددددددا  والخصدددددددائل أو المخرجال  -

 المتوقعة من المشاركة في البرنامج؟

--------------------- 

 تعريف البرنامج الترويحي:

هو مجموعة األنشددددطة الترويحية المنظمة تحل إشددددرا  رائد ترويح من  -

 .أجل تحقيق هد  التربية الترويحية



)وهو تغيير سدددلوك األعضددداء أثناء وقل المراف إلى السدددلوك األمثل وذلك  -

عن طريق تنمية معلومال ومهارال وتكوين اتجاهال إيجابية نحو شددددغل 

 وقل المراف(.

 

 

 عناصر بناء البرنامج الترويحي

 )كمال درويش ومحمد الحماحمي(

 دراسة المجتمع. -

 .دراسة األفراد الذين يتم تصميم البرنامج لهم -

 دراسة اإلمكانال. -

 تحديد أهدا  البرنامج. -

 اختيار محتوى البرنامج. -

 أواًل: دراسة المجتمع:

يحدد البناء االجتماعي الملسمة التربوية التي تسود المجتمع، وفي ضوء  -

تلك الملسدددددمة يتم التخطيط لبرامج الترويح وفقًا للتغيرال الملسدددددمية التي 

 تسود المجتمع.



ثابل على حالة واحدة بل يوصدددف بأنه مجتمع حيث أن المجتمع ال يظل  -

 متغير دائم التغير.

 التغيير االجتماعي:

 يعطي االختال  أو التغير الذي يطرأ على البناء االجتماعي. -

 يحدث نتيجة للعديد من العوامل والتي تختلف من مجتمع آلخر. -

 لذا يجب على مصممي البرامج الترويحية مراعاة : -

 تماعي مثل:أهم عوامل التغيير االج -

o .توزيع فئال السن في المجتمع 

o .المستوى التعليمي والثقافي للمرد 

o .المستوى االجتماعي واالقتصادي للمرد 

o .الوضع االجتماعي للمرأة 

o  العالقدددال األسدددددددددريدددة  –الجمددداعدددال  –طبيعدددة العالقدددال بين األفراد

 وتيرها......

ال تجاهحتى تتمشددى البرامج مع الظرو  العصددرية للمجتمع ولتواكب اال  -

 التربوية المعاصرة.

 وحتى تستميد منها في بناء برامج الترويح وفي تحديد أهدافها. -



 ثانيًا: دراسة األفراد الذين يتم تصميم البرنامج لهم

يجب على مصدممي البرامج الترويحية من دراسدة خصائص األفراد الذين  -

 يتم تخطيط البرنامج لهم بجانب المجتمع... لماذا؟

في تصميم البرنامج على المجتمع يعني إتمال عنصر هام  ألن االقتصار -

 في عملية البناء للبرنامج.

ألن المرد هو الددذي يكون المجتمع حيددث يجددب أن يدددور البرنددامج حول  -

شبا  ميولهم.  األفراد وتلبية احتياجاتهم وا 

للتعر  على الميول والدوافع والحاجال ال بد من دراسة خصائص مراحل  -

 النمو المختلمة.

 والمراحل العمرية كما يلي: -

o ( سنوال.6-3مرحلة ما قبل الدراسة من ) 

o ( سنوال.9-6مرحلة الطمولة المبكرة، من ) 

o ( سنوال.12-9مرحلة الطمولة المتأخرة، من ) 

o ( سنة.15-12مرحلة المراهقة المبكرة، من ) 

o ( سنة.11-15مرحلة المراهقة المتأخرة من ) 

o ( سنة.23-11مرحلة التعليم الجامعي، من ) 



o ( سنة.35-23مرحلة الشباب، من ) 

o ( سنة.66-35مرحلة متوسطي العمر، من ) 

o ( سنة.66مرحلة الشيخوخة، فوق الد ) 

 مع ذكر مثال لمرحلة الطمولة المبكرة(

 لذا، فإن البرامج الترويحية تختلف باختال : -

o .الجنس 

o .الحالة الصحية 

o .المراحل السنية 

 كما تتأثر بد: -

o .المستوى التعليمي 

o لثقافي.ا 

o .االجتماعي لألفراد 

--------------------- 

 لماذا يتم دراسة خصائص األفراد عند وضع برنامج ترويحي؟

التعر  على اسدددددتعدادال وقدرال األفراد، لماذا؟ لتوجيههم لنو  النشدددددا   -

 الرياضي المناسب.



 الكشف عن الميول واالتجاهال. -

الحالة  –حلة المر  –اختيار األنشدددددددطة المناسدددددددبة على حسدددددددب الجنس  -

 الصحية.

 االهتمام بالمعاقين وكبار السن. -

 تمهم حاجال األفراد. -

 وتيرها. -

 

لذلك يجب على مصممي برامج الترويح استخدام العديد من وسائل جمع  -

االختبدارال( المرتبطة  –المقدابلدة  –االسدددددددددتبيدان  –البيداندال )المالحظدة 

 باألفراد الذين يتم تخطيط البرامج لهم.

 االختبارال مثل: ومن أهم هذ  -

o .اختبار أوهايو للميول 

o .اختبار سيشور في المواهب الموسيقية 

o .اختبار جورن لالستعداد المني 

o .اختبار أوهايو للقبول االجتماعي 

o .اختبار إليزابيث جلوفر للياقة البدنية 



 ثالثًا: دراسة اإلمكانال:

 يندرج تحتها الوقل المخصص للبرامج. -

 خطيط لبرامج الترويح.لإلمكانال دور هام في الت -

 اإلمكانال تنقسم إلى: -

o .إمكانال التمويل 

o .إمكانال مادية 

o .إمكانال بشرية 

 إمكانال التمويل: -

o  التمويددل: قددائم على اإلمددداد، فهو إمددداد المنظمددة بكددل مددا يلزمهددا من

 إمكانال مادية أو بشرية لكي تستطيع أن تؤدي دور  وتحقق هدفها.

o .هو الخطة في صورة مالية 

o التمويل:أنوا   

 .تمويل حكومي 

 .تمويل أهلي 

 .تمويل ذاتي 

 )تمويل مشترك )بين أي نوعين 



o .الميزانيال األعلى تعطي اختيارال أكثر 

 اإلمكانال المادية: -

o  مسدداحة  –المتاح من األجهزة واألدوال  –والتي تتمثل في )المنشدد ل

حالة  –المكان أو المنشدددأة على حسدددب عدد األفراد وحالة المنشددد ل 

عوامل  –هزة واألدوال( المتاح من وسددددائل االتصددددال الجماهيري األج

 األمن والسالمة.

 اإلمكانال البشرية: -

o  القيددادال المهنيددة  –المتوفر من )الرواد أو أخصددددددددددائي الترويح– 

 األمن والسالمة ]أطباء[(. –القيادال المتطوعة 

لذلك يجب على مصددددددممي البرامج الترويحية دراسددددددة اإلمكانال المتاحة  -

 اإلمكانال التي يمكن توفيرها في ضوء التمويل.و 

كما أن دراسدة اإلمكانال من حيث توافرها وصالحية االستخدام، يمكن أن  -

 تميد في:

o .تحديد أهدا  البرنامج 

o . اختيار محتوى البرنامج من النشا 



o  ،االستخدام األمثل لإلمكانال: من خالل االستخدام المتعدد واالستمادة

 إلمكانال المتاحة.أقصى استمادة من ا

o  االسدددتمادة من اإلمكانال البيئية: اسدددتغالل ما هو متوفر من إمكانال

 في البيئة المحيطة أو التي توفرها الطبيعة.

o .االستعانة بالقيادال المتطوعة للعمل بجانب القيادال المهنية 

o   التمكير في توفير بعض اإلمكانال األسدددددداسددددددية لممارسددددددة النشددددددا

 قبل األفراد المشاركين في البرنامج.بالجهود الذاتية من 

--------------------- 

 رابعًا: تحديد أهدا  البرنامج

 الهد : هو تاية المراد الوصول إليها. -

حيدث يتم تحدديدد األهدا  المراد تحقيقها من البرنامج في ضدددددددددوء نتائج  -

 دراسة المجتمع واألفراد وفي ضوء اإلمكانال المتوفرة لتنميذ .

 أنوا  الهد : -

o .هد  رئيسي 

o .هد  فرعي ينبثق من الهد  الرئيسي 

o .)هد  مرحلي ينتهي بانتهاء المرحلة )مؤقل 



o .تاية أو ترض 

 شرو  الهد : أو )المعايير العلمية للهد (: -

 استئنا  األهدا  من الملسمة التربوية للمجتمع. -

 أن يكون الهد  صادق )يعبر عن حاجال كل من المرد والمجتمع(. -

قعي )إمكدانيدة تحقيقه باإلمكانال المادية والبشدددددددددرية أن يكون الهدد  وا -

 المتاحة(.

 الوضوح: من خالل الصياتة الجيدة. -

 الشمول: مختلف جوانب نمو األفراد. -

 التكامل: مختلف مجاالل الترويح. -

 إمكانية قياس نتائجها:  -

o . تحديد الظرو  التي يمكن أن تحقق الهد 

o .تحديد معايير ومستوى األداء المطلوب 

 يتحدى القدرال وتيرها. –مرن  –موضوعي  ون أن يك -

تحديد الهد  هو الذي يحدد المسار أو الطريق الذي إن يسلكه البرنامج  -

 ليحقق الغاية منه.



كمدددا أن أهددددا  برامج الترويح تختلف بددداختال  العدددديدددد من المتغيرال  -

 وهي:

 فلسمال ونظم المجتمعال: -1

لنسدددددددددبيددة على حسددددددددددب تختلف أهدددا  برنددامج الترويح في أهميتهددا ا -

  المجتمعال 

o .)المجتمع الديمقراطي( 

o .المجتمع الرأسمالي 

o .المجتمع االشتراكي 

o  المجتمع العربي  –المجتمع األوروبي 

o   المجتمع المسيحي. –المجتمع اإلسالمي 

 الرأسمالية:

هو نظام ينسددب إلى رأس المال الذي يلعب الدور األسددداسدددي ويقوم على  -

 تالك وسائل اإلنتاج والعمل واالستهالك.أساس الحرية المردية الم

ظهر هدذا النظدام كمرحلة م مراحل التطور االقتصدددددددددادي بسدددددددددبب الثورة  -

الصدناعية وانتشدار حركة االستعمار األوروبي ويعيش اليوم ما يقرب من 
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 االشتراكية:

لد عنه من م سي اجتماعية ي نتيجة لمساوئ النظام الرأس مالي وما تو  -

 وأزمال اقتصادية.

هي مجموعة من النظريال السدددددياسدددددية واالقتصدددددادية واالجتماعية التي  -

تتركز على الملكية الجماعية لمصددادر الثروة وسددائل اإلنتاج وتهد  إلى 

 تحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع.

في  25/16/1911طبق هددذا النظددام منددذ نجدداح الثورة البلشدددددددددميددة في  -

روسددديا منذ ذلك الحين أصدددبحل االشدددتراكية نظام اقتصدددادي وسدددياسدددي 

 .2واجتماعي في االتحاد السوفيتي ثم إلى العالم بعد الحرب العالمية 

 الليبرالية:

 هي كلمة انجليزية معناها الحرية )الليبرالي هو الشخص الحر(. -

 ترى الليبرالية أن المرد هو المصدر الحقيقي عن اإلنسان. -

ومن هذا المرد تدور فلسمة الحياة وتنبع القيم التي تحدد المكر والسلوك،  -

فدداإلنسددددددددددان يولددد فردًا حرًا لدده الحق في الحيدداة وحريددة المكر والمعتقددد 

 والضمير وفقًا لقناعاته ال كما يريد المجتمع له.

 فالحرية واالختيار هما حجر الزاوية في الملسمة الليبرالية. -



 العلمانية:

ن تايال اإلنسدددددددان في السدددددددعادة والرفاهية يمكن تحقيقها دون تؤمن بأ -

 انتظار أن تتحقق في اآلخرة.

ويرى الميلسو  اإلنجليزي جورج هوليك إن العلمانية هي نظام اجتماعي  -

منمصددددل عن الدين ولكنه ليس ضددددد . فالدولة العلمانية هي الدولة التي 

ن ي دين على متضددع قوانينها الخاصددة وال تسددمح بمرض قواد وقوانين أ

ن كانل في نمس الوقل تحترم  ال يرتدب في ذلدك من إتبداعده أو تيرهم وا 

حريددة إتبددا  الددديددانددال إن أرادوا التقييددد بمددا تقترحدده عليهم ديدداندداتهم من 

 قواعد وقوانين.

 العمل: طبيعة-2

يختلف هد  البرنامج على حسددددددددب طبيعة العمل فالبرنامج الموضددددددددو   -

موضدددددددددو  للمتعلمين في المؤسدددددددددسدددددددددال للعمال يختلف عن البرنامج ال

 التعليمية.

 يختلف باختال  نو  العمل أو طبيعته. -

 يختلف باختال  مرحلة وطبيعة المتعلمين ونو  الدراسة. -

 

 



 ونو  الجنس: السن-3

 على حسب المرحلة السنية يكون الهد . -

 ذكور(. –وعلى حسب نو  الجنس )إناث  -

 الحالة البدنية والصحية: -4

عة لألصدددحاء تختلف عن المرضدددى ولألسدددويا عن ذوي البرامج الموضدددو  -

 )نو  اإلعاقة(. االحتياجال الخاصة 

 نو  النشا : -5

 –اجتماعي  –ثقافي  –الهد  يختلف باختال  نو  النشددددا  )رياضددددي   -

 فني(. –عالجي  –تجاري  –خلوي 

--------------------- 

 

 

 

 

 

 



 خامسًا: اختيار محتوى البرنامج

البرنامج في ضوء أهدا  البرنامج والتي يتم تحديدها يتم اختيار محتوى  -

 في ضوء األسس والمعايير العلمية.

يختلف أنشددطة محتوى البرنامج باختال  العديد من المتغيرال التي تؤثر  -

 في اختيارها ومن أهمها:

o  :العادال والتقاليد السائدة في المجتمع 

ئدة تقدال الساحيث يجب أن يتمشى المناشط مع التراث الثقافي والمع

 في المجتمع.

o :االنتشار الثقافي 

وعلى أسداسها يتم اختيار األنشطة المناسبة أو السائدة في المجتمع 

 ه.البالي –الريشة الطائرة  –الكروكيه  –مثل نشا  الترويح المائي 

o .السن ونو  الجنس 

o .الحالة الصحية 

o . طبيعة األهدا 

o  :اإلمكانال المتوفرة لتنميذ البرنامج 



يمكن اختيار أوجه أنشدددددددددطة ال يمكن تنميذها لعدم توفر اإلمكانال ال 

 الالزمة لممارستها.

--------------------- 

 تابع اختيار محتوى البرنامج

 المعايير العلمية التي يجب مراعاتها عند اختيار محتوى البرنامج الترويحي:

 معيار اإلنجاز:-1

طريقة تسددددددددمح بتحقيق يشددددددددير إلى العالقة بين أوجه النشددددددددا  واألهدا  ب

 األهدا .

 معيار االهتمام:-2

يؤكددد على أن أوجدده األنشدددددددددطددة المختلمددة تكون مالئمددة الهتمددامددال األفراد 

المشدددداركين وأن تكون متنوعة لتشددددبع الميول واالهتمامال لدى المشدددداركين 

 في ممارستها.

 معيار النضج:-3

 أن تكون األنشطة مناسبة لسن ونو  الجنس للمشاركين.

 برة:معيار الخ-4



يددل على أهميددة مراعدداة خبرال المشددددددددداركين في البرنددامج وتحدديددد األنشدددددددددطددة 

 ومستوياتها في ضوء خبرال المشاركين.

 معيار األمن والسالمة:-5

يؤكد على اختيار األنشددددطة التي ال تتسددددبب أو تلحق األذى أو أضددددرار صددددحية 

 باألفراد الممارسين.

 معيار االقتصاد: -6

 مكلمة. أن تكن األنشطة الممارسة تير

 معيار الواقعية:-1

 يشير إلى اختيار األنشطة التي يمكن ممارستها باألدوال واألجهزة المتاحة.

 معيار المائدة: -1

هو التأثير اإليجابي لممارسددددددددة األنشددددددددطة الترويحية في تنمية شددددددددخصددددددددية 

 الممارسين.

 معيار التكامل: -9

 اختيار أنشطة تساهم في نمو الجوانب المختلمة للممارسين.

 ر االستمرارية:معيا -16

 الممارسة المستمرة في أي وقل دون التقيد بالسن.



 معيار القيمة النسبية: -11

 المماضلة بين األنشطة وفقًا لقيمة النشا  للمرد.

 

 مبادئ مساعدة في عملية تخطيط البرنامج الترويحي:

 مقابلة احتياجال ورتبال األفراد المشتركين والمستميدين من البرنامج:-1

و فشدددل أي برنامج ترويحي على قدرة البرنامج على إسدددعاد األفراد يتركز نجاح أ

 الذين وضع البرنامج من أجلهم.

 مبدأ التنو :-2

يجب أن يتصددف البرنامج الترويحي بمبدأ التنو  في األنشددطة التي يشددملها من 

ألعداب ورياضدددددددددال إلى ألوان المنون المختلمة من موسددددددددديقى، وأدب، وخدمال 

اعي ومعسددددكرال وأنشددددطة الخالء والهوايال المختلمة لآلخرين، إلى نشددددا  اجتم

 وأنشطة المناسبال الخاصة.

 مبدأ تكافؤ المرص:-3

يجددب أن يوفر البرنددامج الترويحي المرص المتكددافئددة للجميع بغض النظر عن 

اللون، الدين، المركز االجتماعي واالقتصادي، الجنس، السن، الرتبال والقدرال 

 الجسمانية والعقلية.



 وقيل:مبدأ الت-4

يجدب أن يقدم البرنامج الترويحي في أوقال مختلمة صدددددددددباحًا أو بعد الظهر أو 

في عطلة األسدددددددبو  واألعياد والمناسدددددددبال حتى يجد الطمل والمراهق والشددددددداب 

 والمسن أوقاتًا مناسبة يمارس فيها النشا  الترويحي الذي يروق له.

 مبدأ االستمادة من إمكانال المجتمع:-5

إمكانال المجتمع من المؤسدسدال الترويحي أو الرواد سواء يجب االسدتمادة من 

 متطوعين أو مهنيين بمختلف تخصصاتهم وكماءاتهم لمهنة الترويح.

 المبدأ المالي:-6

يعتمد نجاح البرنامج الترويحي على اعتماد ميزانية تكمي ألن يصددددددبح البرنامج 

 حقيقة واقعة، ويحقق األهدا  المطلوبة منه.

 الريادة الكفء:-1

يدادة هي أسددددددددداس نجداح أي برندامج مع مراعداة االختيار، والتدريب، والتقييم الر 

 للعاملين في مجال الترويح عامة.

 مبدأ األمن والسالمة:-1

ويتمثل هذا في تأمين وسدددددددالمة كل المشدددددددتركين أو المسدددددددتميدين من البرنامج 

الترويحي، كذلك مراعاة األمن والسددددددالمة في األجهزة واألدوال المسددددددتعملة من 



يث قابليتها لالسددتعمال بصددورة سددليمة ومناسددباتها للشددرو  من حيث النظافة ح

 والتنظيم.

 مبدأ المستويال:-9

على البرنددامج الندداجح أن يتبع أحدددث المسدددددددددتويددال الموضدددددددددوعددة عن طريق 

الجمعيال المحلية والدولية من حيث الملسددمة والريادة واإلدارة والتنظيم والنواحي 

 المالية....إلخ.

 يم المستمر:مبدأ التقي -16

هناك ضدرورة لعملية التقييم المسدتمر للتأكد من تحقيق األهدا  التي وضع من 

 أجلها. وهناك عدة عوامل تؤثر في وضع البرنامج تتمثل في:

األفراد المستميدين: من حيث السن، الجنس، القيم، الرتبال، والمهارال،  -

 دد.....إلخ.فالمستوى االقتصادي واالجتماعي، االحتياجال، الصحة، الع

 أهدا  الجمعية أو الهيئة المسئولة عن البرنامج. -

ة إداري –الريدادة المتوفرة: من نداحيدة الكمداءة، العددد، النو  )وجهًا لوجه  -

 إشرافية(. –

 الميزانية الموضوعة للبرنامج. -

 اإلمكانال: المنش ل، األجهزة، واألدوال. -



ثرة على وضدددددددددع الموقع الجغرافي، المندددا.... إلخ. هدددذ  العوامدددل المؤ  -

 البرنامج.

هنداك مالحظدة خداصدددددددددة بعملية التخطيط تتطلب خطة تقدمية محددة، حيث إن 

كلمة التخطيط تعبر عن النظر إلى المستقبل واالتجا  إليه، فإن قسم الترويح ال 

يضع في االعتبار احتياجال الحاضر الحالية فقط بل احتياجال المستقبل. وعند 

ة ألي مجتمع ال يمكن تجدداهلهددا أو تمشددددددددددل في اعتبددار االحتيدداجددال الترويحيدد

إعطائها االهتمام المناسدددددددب خصدددددددوصدددددددًا تجا  البرامج الترويحية التي تتطلب 

 االتسا  الذي تحتمه االحتياجال المستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 



 منوذج برنامج ملعسكر تروحيي

  -اهلدف العام للربنامج :

لي جالبدنوا جاحلصغغغغغغف   " التخلص من الضغغغغغغنفس الوالغغغغغغوا جالاعلوا جا  ت   وا  

 أقصي  در ا من اللا دة جالرض  جالواس جاملرح " .

  -السياسات العامة للربنامج :

 األمن جاللالما يف املع م األج  .  -1

 أن ختضع األنشطا لرغب ت امل  رسني .  -2

 مرجنا الربانمج .  -3

 استخدام جتب د  مه ريت العو دة جالتباوا بني امل  رسني .  -4

 -ارية اخلاصة بالربنامج :اإلجراءات اإلد 

 إرس   خط ب رمسي ملدير إدارة الو دي للحصف   لي املفافعا .  -1

 استعب   الرد من إدارة الو دي ابملفافعا . -2

إرس   خط ابت ألجلو ء األمفر الال بني للحصف   لي املفافعا  شرتاك أج دهم يف   -3

 الربانمج .

 من أجلو ء األمفر . تلجول أمس ء الال بني باد احلصف   لي املفافعا -4

 حتديد املوزانوا جاحلصف   لوه  . -5

 حتديد جسولا الوعل املو سبا . -6

 من الربانمج .  نإ راء الكشف الطيب  لي امللتاودي  -7



 ا تا ق مع اجلها امللئفلا  ن املك ن املع م به الربانمج . -8

  -املالمح الرئيسية للربنامج العام :

فم برانمج خ ص جلكل برانمج خ ص هدف يتكفن الربانمج من مخلغغغغغغغغغغا أ م لكل ي

 فر ي للفصف  للهدف الا م.

: اهلغغغدف هف التاغغغ رف بني األفراد جتكفين وغغغ  غغغ ت جفرق 222الوفم األج      /    /  

جتلغغغغ وته  جاجلرأة  لو تكفين  الق ت ا ت   وا سغغغغرياا نل رلق  ن طرير نشغغغغ س ترج ي 

 ماني.

التخلص من الضغغغغغغغغن  الوالغغغغغغغغي  ن طرير جضغغغغغغغغع  : اهلدف موه22الوفم الث ين     /    /  

 أنشطا بدنوا نالوا.

: اهلدف التخلص من الضغغغغغغغغغغن  ا  ت   ي  ن طرير جضغغغغغغغغغغع 22الوفم الث لث     /    /  

 أنشطا بدنوا ا ت   وا.

: التخلص من الضغغغغغغغن  البدين خال  املفسغغغغغغغم  ن طرير أيضغغغغغغغ   22الوفم الرابع     /    /  

 نش س بدين جهذا لوس بنريب.

: إاتحا الارصغغغغا لل   رسغغغغني يف ابتك ر ججضغغغغع ألا ب جأنشغغغغطا 22وفم اخل مس    /    /  ال

 مل  رسته  جتعووم الربانمج الا م خال  است  رات تاطو لل   رسني لإلبداء آبرائهم.

 



  -ملحوظة :

 لي حلب الوفم الذي خيت ره الط لب لفضع الربانمج الرتج ي الوفمي جالفحدة الرتج وا يتم 

 د اهلدف أج املالمح الرئولوا للربانمج يف تلق الوفم . حتدي

 نموذج لبرنامج يومي:

 النشاط الممارس التوقيت الزمني

 ا ستوع ظ من الوفم. ص 6022

 ط بفر الصب ح. ص7022 –ص 6032

 تو ج  ج با اإلفط ر. ص8032 –ص 7032

 ترتوب جتوظوم جتوظوف مك ن املاوشا جري األشج ر. ص12022 –ص 8032

 داء جحدة ترج وا األجىل.أ م 12022 –ص 12022

 تنوري املالبس جأداء صالة الظهر. م1032 –م 12022

 تو ج  ج با النذاء. م2032 –م 1032

 أخذ قل  من الراحا "نفم". م4022 –م 2032

 خدما   ما. م 5022 –م 4022

 أداء جحدة ترج وا الث نوا. م7022 –م 5022

 تو ج  ج با الاش ء. م0022 –م 8022

 التج ع ج  ل حاالت مسر جتا رف إلبداء الرأي يف مشكالت الشب ب. م12032 – م0022

 ره ب إىل الوفم جراحا اتما. م11



 

  -حدة الرتوحيية :منوذج للو

 

 االخراج األدوات المحـــــــتوي الزمن

 ق 12

 زء متهودي
 

 " اسم اللابا " -لابا صنرية :

 شرح مف ز للابا : ...................

    

 غغمالرسغغغغغ

 ق 42

 زء رئولي
 

 " نرة العدم املشرجطا "-ألا ب نبرية :

 شرح مف ز لشرجس اللابا .................................  .

 

 الرسغغغغغغغم

 ق 12

 زء خت مي
 

 لابا صنرية .

 الغغذهغغ ب ملكغغ ن املبوغغ  لتنوري –وع األدجات  –التج ع جأداء التحوغغا 

 املالبس .

 

 الرسغغغغغغغم



 

 األنشطة الترويحية التي تمارس في اليوم األول من األسبوع

المرحل

ة 

 السنية

 سنة 21فوق  سنة 21-21من  سنة 21 -6من 

 فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية الزمن

من  النشاط

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/

22 

ن م

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/

22 

من 

22/2

1 

من 

5/6 

من 

6/7 

الري

اضات 

 األلعاب

كرة 

 قدم

كرة 

 سلة

تنس 

طاو

 لة

كراتي

 ه

تنس 

 طاولة

كرة 

 قدم

نط  كراتيه

 الحبل

كرة 

 سلة

كرة  راكيت

 قدم

تنس 

 طاولة

أنشطة 

الرقص 

والتمث

يل 

والمو

 سيقى

كورا باليه

 ل

رق

ص 

شع

 بي

رق غناء تمثيل

ص 

شبع

 ي

تمثيل 

 صامت

ماع س

وتس

جيل 

موس

 يقى

غناء 

جماع

ي 

)كور

 ال(

تمثيل 

مسر

حي 

)برو

 فات(

عز

ف 

آالت 

غر

 بية

 رقص

فنون 

يدوية 

أنشطة 

 عقلية

تشكي رسم

ل 

صل

 صال

قراء

 ة

مشاه

دة 

تليف

 زيون

تصوير  رسم قراءة

فوتوغ

 رافي

مشاه

دة 

تليف

 زيون

أشغا

ل 

الخ

 شب

تصوير  رسم قراءة

فوتوغ

 رافي

هوايات 

– 

أنشطة 

 عقلية

هوايا

ت 

جمع 

دوتبا

 ل

ألعاب 

تليف

 زيون

هوا

يات 

جمع 

وتب

 ادل

درا

سة 

لغات 

أجنبي

ة 

)تعليم

) 

ألعاب 

تليف

 زيون

هوايا

ت 

جمع 

وتباد

ل 

طوا

 بع

دراسة 

الت 

أجنبية 

 )تعليم(

هواية 

جمع 

وتباد

ل 

عمال

 ت

هوايا

ت 

جمع 

وتباد

ل 

طوا

 بع

دراسة 

لغات 

 أجنبية

هوا

يات 

جمع 

وتب

ادل 

عمال

 ت

أندية 

 الكتاب

 



 ارس في اليوم الثاني من األسبوعاألنشطة الترويحية التي تم

المرحل

ة 

 السنية

 سنة 21فوق  سنة 21-21من  سنة 21 -6من 

 فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية الزمن

من  النشاط

21/2

2 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/2

2 

من 

22/2

1 

من 

5/

6 

من 

6/7 

الرياضا

ت 

 األلعاب

نط 

 –حبل 

وثب 

 طويل

كرة 

 قدم

كرا

 تيه

كرة 

 طائرة

كرة 

طائر

 ة

كرة  جري

 سلة

تنس 

 طاولة

تنس 

 طاولة 

كرة 

 طائرة

جر

 ي

كرة 

 قدم

أنشطة 

الرقص 

والتمث

يل 

والمو

 سيقى

تمثيل 

)مسر

 حي(

غن باليه

 اء

تمثيل 

 تلقائي

)سمر

) 

كورا تمثيل

 ل

رقص 

)تعبير

 ي(

عزف 

موس

يقى 

 غربية

ص رق

)تعبير

 ي(

عزف 

موسيق

ى 

 شرقية

ت

مث

 يل

 تمثيل

)إذاع

 ي(

فنون 

يدوية 

أنشطة 

 عقلية

ألعاب 

تليفزي

 ون

أشغا رسم

ل 

الح

 بال

تعليم 

)لغات

) 

أشغا رسم

ل 

الحب

 ال

ألعاب 

تليفزي

 ونية

كلمات  قراءة

متقاط

عة 

 تعليم

تصوير 

فوتوغر

 افي

قرا

 ءة

 رسم

هوايات 

– 

أنشطة 

 عقلية

هوايات تربية 

 أسماك الزينة

حل 

ازفو

 ير

مشاه

دة 

تليف

 زيون

تعليم 

)لغا

 ت(

هوايات تربية 

 أسماك الزينة

مشاه

دة 

تليف

 زيون

كتابة  قراءة

قصة، 

 شعر 

هوايات 

تربية أسماك 

 الزينة

 



 األنشطة الترويحية التي تمارس في اليوم الثاني من األسبوع

المرحلة 

 السنية

 سنة 21فوق  سنة 21-21من  سنة 21 -6من 

 فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية رة مسائيةفت فترة صباحية الزمن

من  النشاط

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/2

2 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

الرياض

ات 

 األلعاب

تزحل

ق 

بالقب

 قاب

كرة 

 قدم

ألعاب  جري

شقلب

 ات

مصار

 عة

تنس 

طاول

 ة

كرة 

 قدم

تزحل

ق 

قبالقب

 اب

كرة 

 قدم

وثب 

 عالي

كرة 

سرع

 ة

تنس 

طاو

 لة

أنشطة 

الرقص 

والتمثي

ل 

والمو

 سيقى

رقص 

شعب

 ي

ألعاب 

موس

 يقية 

تمثيل 

 تلقائي

)سمر

) 

عزف 

موس

يقى 

)آالت 

غربي

 ة(

سماع 

وتسج

يل 

المو

 سيقى

رق

ص 

شعب

 ي

تمثيل 

صام

 ت

عزف 

موس

يقى 

)آالت 

غربية

) 

عزف 

)آالت 

غرب

 ية(

رق غناء

ص 

شعب

 ي

تمث

يل 

تلق

ائي 

)سم

 ر(

نون ف

يدوية 

أنشطة 

 عقلية

أشغا

ل 

)أنوا

 ل(

أشغال 

كرتو

 ن

مشاه

دة 

تليف

 زيون

أشغال  رسم قراءة  رسم

الصل

صال 

والج

 بس

إشغال 

السال

 ل

جمع  رسم

أدوا

ت 

 البيئة

استخ

دام 

أدوا

ت 

 البيئة

قراء

 ة

هوايات 

– 

أنشطة 

 عقلية

هوايات تعليم 

تحنيط الطيور 

 والحشرات

حل  قراءة

فواز

 ير

حل 

 فوازير

 هوايات تعليم

تحنيط الطيور 

 والحشرات

مشاه

د 

تليف

 زيون

تبادل 

أسما

 ء

خطا

بة، 

 زجل

هوايات تعليم 

تحنيط الطيور 

 والحشرات

 



 األنشطة الترويحية التي تمارس في اليوم الثاني من األسبوع

المرحل

ة 

 السنية

 سنة 21فوق  سنة 21-21من  سنة 21 -6من 

 فترة مسائية فترة صباحية سائيةفترة م فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية الزمن

من  النشاط

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/2

2 

من 

22/

21 

من 

5/

6 

من 

6/7 

الري

اضات 

 األلعاب

كرة 

 القدم

راكي

 ت

تنس  مالكمة  كرة يد 

طاول

 ة

كرة  جري

 قدم

كرة 

 يد

تنس 

 أرضي

كرة 

 قدم

كرا

 تيه

نط 

حبل، 

لعب 

 تنس

شطة أن

الرقص 

والتمث

يل 

والمو

 سيقى

ألعاب 

موس

 يقية

رق

ص 

شعب

 ي 

تمثيل 

)مسر

 حي(

تمثيل 

 إذاعي

عز

ف 

آالت 

غرب

 ية

غناء  تمثيل

جماع

 ي

تمثيل  رقص

)مسر

 حي(

عز

ف 

آالت 

شرق

 ية

ت

مثي

ل 

تلق

 ائي

رقص 

 شعبي

فنون 

يدوية 

أنشطة 

 عقلية

حل  قراءة

كلما

ت 

متق

 اطعة

ألعاب 

تليفزي

 ون

إشغا رسم

ل 

 حبال

حل  رسم

فواز

 ير

ألعاب 

تليف

 زيون

قراء رسم

 ة

نح

 ت

حل 

كلمات 

متقاط

 عة

هوايات 

– 

أنشطة 

 عقلية

كتابة 

ابتكار

 يه

جمع 

وتباد

ل 

كتب 

وق

ص

 ص

نسج 

 سجاد

تصوير 

فوتوغ

 رافي

دراسة لغات 

 أجنبية

مشاه

دة 

تليف

 زيون

هواية 

 تحنيط

هوايات جمع  قراءة

وتبادل 

 الكتب

مشاه

دة 

تليف

 زيون

 



 اليوم الثاني من األسبوعاألنشطة الترويحية التي تمارس في 

المرحلة 

 السنية

 سنة 21فوق  سنة 21-21من  سنة 21 -6من 

 فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية فترة مسائية فترة صباحية الزمن

من  النشاط

21/

22 

من 

22/2

1 

من 

5/6 

من 

6/

7 

من 

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

من 

21/

22 

من 

22/

21 

من 

5/6 

من 

6/7 

الرياض

ات 

 األلعاب

تنس 

طاول

ة، 

كرة 

سرع

 ة

وثب  كرة قدم

 طويل

تسل

ق 

)جه

از 

حب

 ال(

كرة 

 قدم

وثب 

 ثالثي

ألعا

ب 

شقل

 بات

راكي

ت، 

كرة 

سرع

 ة

رمي 

 قرص

راكيت

، كرة 

سرع

 ة

كرة 

 قدم

منازال

 ت

أنشطة 

الرقص 

والتمثي

ل 

والمو

 سيقى

رقص  غناء

فرعون

 ي

ألعاب 

موس

 يقية

بالي

 ه

رق

ص 

تعبير

 ي

سماع 

وتس

جيل 

موس

 يقى

عزف  غناء

موس

 يقي

عزف 

موس

 يقي

مساب

قات 

موس

 يقية

 غناء باليه

فنون 

يدوية 

أنشطة 

 عقلية

أشغال  طهي نحت

 حبال

أشغ

ال 

شم

 ع

أشغا

ل 

كرتو

 ن

أشغا

ل 

 شمع

أشغال  نحت

 جلود

أندية  طهي

 كتاب

تصو

 ير

ألعاب 

وتليفزي

 نية

هوايات 

– 

أنشطة 

 عقلية

تصوير  قراءة 

فوتوغر

 افي

كتابة  هوايات حرة

ابتكا

 ريه

 –كتابة )شعر  هوايات حرة قراءة

 زجل( –قصة 

 هوايات حرة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختطيط الربنامج الرتوحيى

 



  ختطيط الربنامج الرتوحيى 

 ان اخلطة الرديئة هى تلك التى ال تقبل التعديل 

يعتبر التخطيط امرا اساسيا فى اى شكل من اشكال السلوك االنسانى فالقائمين على بناء 

يستتتتتتتتتتخامون مخططا  لترشتتتتتتتتتانا عنا انشتتتتتتتتتائدا للمنا ل او الماار  ال ايا  وك لك فان  المبانى

الماار  تطور المندج ليو ه تربية الصتتتتتتكار ا كما ان اصتتتتتتراي مدنة الترويج لايدا الرا ة الى 

التخطيط الواعى ) الت كى   والمستتتتتتتتتتتتتتتمر بنن  الار ة ل ل مندما ا ا ما كانوا يرهاون برامج فعاله 

  رة للنا  اومثير  ونا

وهتضتتتتتتمن برنامج ترويج الم تمي مستتتتتتتويا  عايا  من االنشتتتتتتطة والتى يمكندا ان تخاا 

االفراا او ال ماعا  كما اندا يمكن ان ت ون رستتتتتمية او سير رستتتتتمية من مة او سير من مة و ا 

ت ون مقامة من خالل افراا او مؤستتتتتتستتتتتتا  او من ما  ونك ا فان التعاون والتنستتتتتتي  على ار ة 

من االنمية رتى يكون البرنامج متماستتتتتتكا والداا الندائى ) الكائى   الى برنامج ي ي ان  كبير 

 يكون اشباع الرا ا  والرسبا  االساسية للمشاركين وللم تمي ا

فربما ان الطنل النشتيط  و الثالثة اعواا  ا ال يرضتى او يقتني ب لسة لرواية  صة ك كما 

 ا ي اون ان البرنامج الرئيستتتتتتتتتتى للنااى  –المكامر   البارثون عن–ان الشتتتتتتتتتتباي اون العشتتتتتتتتتترهن 

الرهاضتتتتتتى مقياا  اا لدا كما ان  و الستتتتتتبعة عشتتتتتتر عاما المل  بالريوية والنشتتتتتتا  ي ا ك لك ان 

" التقلياى او لعبة الااما ا ل من ان تستتتتترو  انتبانه فلما ا لا يصتتتتما اخصتتتتائى  Bingoالبن و "

الممارستتتين ك فان الممارستتتين من  ميي االعمار ستتتوا  الترويج البرامج لتقابل ارتيا ا  ورسبا 

ستتتتتوا ي نبون ننا ونناك ) فى اى ات ال   للرصتتتتتول على خبر   ضتتتتتاء و   النرا  او ربما اندا 



لن يواصتتتتتتتتتتتتتلوا  لك على االطالق بعن النا  يقيستتتتتتتتتتتتتون برامج الترويج من خالل توفر المناط  

ال  ابة ك التموهل ال اا " المالئا " او  النستتتتتتتتتتتيرة الت ديو المكلت ك االمكانا  ) التستتتتتتتتتتتديال   

القياا  ال يا  ا بينما ن ا بعن الممي ا  من المؤكا اندا تضيت الى البرنامج المناتيج الالندائية 

لبرنامج  يا مثل التخطيط الواعى ك التنسي  المتواصل ك االن ا  النعال ا كما ان القاا  المؤنلون 

را  الترويج المقبولتتة من النتتا  ا و  ء من نتت ا التخطيط يمكندا اعتتااا م تتاال فستتتتتتتتتتتتتتيرتتا الختيتتا

 يتضمن االستخااا االبت ارى لالمكانا  المتارة والرصول على المي انيا  واااراتدا ا 

  -حماذير جيب جتنبها عند ختطيط الربنامج الرتوحيى :

ترويج نناك لالبرنامج الترويرى يوفر  اعا  واسعة لالنشطة المتعاا  وعنا التخطيط لبرنامج ا

 عوامل ي ي ت نبدا ونى :

اى الى ما نو متبي اائما ك اى الن ر  التقلياية او اتباع ما نو :  النظرة الى الماضددددددددى -1

مو وا فالبرنامج ال ى يكرر ننستتتتتتتتتتتتتته ينقا عامل التشتتتتتتتتتتتتتتوه  والتنويي كوان ت رار البرنامج 

 عشرهن سنة مثال لي  مقياسا لن اره ا

تبي فى برامج م تمعتتتتا  اخرى او متتتتان م تتتتاور  ولي  ونو تقليتتتتا متتتتا نو م:  التقليدددد -2

 بالضرور  ان ما يتبي فى م تمي يصلج لم تمي اخر ا

عاا  م  ن ا ان رسبا  االفراا تتاثر بخبراتدا السابقة :  االعتماد على رتبة االفراد فقط -3

فا ا كان  خبراتدا مراوا  فان ن ا ستتتتتتتتتوا ينعك  على االنشتتتتتتتتتطة المتوفر  فى البرنامج 

 يعمل على تضيي   اعا  اختيار االنشطة بالنسبة للمستنياين من البرنامجا ون ا



 ا يصتتتل ماير البرنامج اريانا الى  راراته بخصتتتتوا البرنامج وانواع االنشتتتتطة : التخمين -4

 االمستخامة عن طره  ركمه الخاا 

ا نان التخطيط النعال للبرنامج  ا يروى بعن العناصتتتتتتتتتر من كل االت انا  ول ن ارا     

لن يكون  ايرا بالثقة او معتماا ا ا استتتخاا بمع ل عن العناصتتر االخرى ا فالبرنامج ال ى يكون 

نا را فى ستتتتتنه ما ال يقابل ارتيا ا  الممارستتتتتين فى الستتتتتنوا  التالستتتتتة ا وبالمثل ) تماما   فان 

 )   نن  البرنامج ال يصتتتتتتتتتتتتتتلج ل ميي الم تمعا  ا ومن الممكن ان ت ون ورة العمل المدنية 

التخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتية   والمؤتمرا  اما ن  ا  فائا  لتباال االفكار مي المدنيين ) المتخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتين   

االخرهن ك كما ان و وا  ائمة مرا عة الستتتتتتخالا االنتماما  الترويرية للم تمعا   ا تستتتتتاعا 

على التخطيط ا ومي ن ا فان ن ا االت ال االخير ستتتتتتوا يكون مناستتتتتتبا فقط ل شتتتتتتت الكطاء عن 

  واالنتمتتتامتتتا  التى ارتبطتتت  لتتتاى االفراا بمتتتا مروا بتتته من خبرا  ا و تتتا ال ت در تلتتتك الرسبتتتا

بالضترور  االت انا  ال ايا  ا واستاستا فان المايرهن البا وان يستخاموا افضل اركامدا الخاصة 

فى اختيار البرنامج ول ن ايضتتتتا بعا ان يقوموا بترايا و ن )  يمة   ل ميي ا وبم را ان يوضتتتتي 

وضتتتتتتتتتتتتتي التنني  فان على المخططين ان يستتتتتتتتتتتتتتمروا فى تقويا ن اره ك وان ت ون لايدا البرنامج م

 الرسبة فى عمل التعايال  الضرورهة نرو خامة افضل للممارسين ا 

 عملية التخطيط 

لقا وصتتتتتتتت  و هت بانون التخطيط وصتتتتتتتنا مركما كالتالى " فى كلما  بستتتتتتتيطة ك التخطيط نو 

متو عه واستتتتتتنبا  ) ابت ار   الخطوا  المراا  للوفاء بد ل  االعتراا بان نناك را ة مو وا  او

الرا ة ك وان الاافي االول نرو التخطيط او نرو رل مشتتتتتتتتتتكلة ما بصتتتتتتتتتتنة عامة نو االرستتتتتتتتتتا  



بمشتتتكلة مراا  واارا دا مي عاا الرضتتتا " القناعة " باالروال على شتتتكلدا الراضتتتر ك والرسبة فى 

بالتخطيط بستتتتتتتتتتتتتتبي الرا ة الرقيقة للتررك من ا ل مو ت تعتايتل تلتك االروال والبا من المباار  

  ائا " 

  -املبادئ االرشادية والعوامل املؤثرة فى ختطيط الربنامج :

لقا وضي  اا  الترويج مباائ ارشااية مراا  واصبروا ماركين لدا كعوامل مؤثر  فى تخطيط 

 البرنامج ا 

 حاجال ورتبال متلقى الخدمة " الممارسين "

ا ا  االساسية الننسية عامة وشاملة والبا للبرنامج الترويرى ان يراول مقابلة ن ل ان الر   

الرا ا  ا ان كل فرا يبرث عن اشباع تلك الرا ا  مثل خبر   ايا  ك االعتراا به ك االمن ك 

االستتتت ابة ك الشتتتتعور باالنتماء كما يبرث عن ال وائ  الننية ) ال مالية   ا والنا  يشتتتتبعون ن ل 

با  العايا  بطرق متنوعة فالشتتتتتتتتخا ال بير فى الستتتتتتتتن يمكن ان يلعي مبارا  فى الشتتتتتتتتطرنج الرس

كوستتتتتيلة لالرتبا  باالخرهن بينما الشتتتتتباي ما اون العشتتتتترهن  ا يشتتتتتبي ن ل الرا ة برضتتتتتور رنل 

) ال وتشتتتتتتتتتتتتتتينة    ا ال   لموستتتتتتتتتتتتتتيقى الروك ك كما ان البرامج المبت لة ) المملة   مثل ورق اللعي

رضتتى نؤالء ال ين ال يعرفون الرارة والمنعمين بالريوية والمتعطشتتين للرركة كما تنعل نشتتاطا  ت

اخرى مثل اختراق الضتتتارية او االن الق او رضتتتور رنل را ا ا وفى عالا اصتتتبج فيه صتتتعوبة 

مت ايتتا  لو وا الرضتتتتتتتتتتتتتتتا فى خالل يوا العمتتل فتتان النتتا  ستتالبتتا متتا يترولون نرو برنتتامج الترويج 

 را اتدا وهثيروا انتماما   ايا  ويرسنوا مداراتدا ا  ليشبعوا

 



 تقديم الخدمال لكل الناس : -1

البا وان تستتمج البرامج بنرا متستتاوية ل ل النا  فى الم تمي من ا ل المشتتاركة واالناما  

فيدتتا وال يعنى  لتتك االعتقتتاا بتتان التخطيط ي تتي ان يدتتاا الى النتتائتتا  االع ا للعتتاا اال بر فتتان 

ل  ا يباو مناستتتتتتتتتتتتبا ا ثر من سيرل ول نه ناارا ما يستتتتتتتتتتتتتمج بالنروق النراية بين االفراا ا نناك ات ا

ونك ا فان  اا  الم تمي فى را ة الى ان يضتتتعوا فى اعتبارنا الممي ا  )الصتتتنا    الشتتتخصتتتية 

 وكيت اندا فى ارتيا ا  البرنامج ا 

 االعمار ) السن (  -2

ل االطنال والشتتتتباي ما اون العشتتتترهن ان بعن البرامج ي ي ان ت د  خصتتتتيصتتتتا من ا    

ال بار ) البالكين   او كبار الستتتتتتتتن وبرامج اخرى ي ي ان ت  ي  ماعا  االعمار المختلنة عن 

طره  موا دتة انتمتامتتا  االستتتتتتتتتتتتتتر ال تاملتتة او ورتتاا  الم تمي االخرى ا وكثيرا  تتاا متتا تت تتانتتل 

 من نا اون العشرهن االبرامج الشباي البالكين فى مراولة لمقابلة را ا  االطنال و 

وعلى الرسا من ان  ميي االشتتتتتخاا ال يتا نضتتتتت دا البانى او العقلى بنن  المعال فان    

من المنضتل فى التخطيط ان يراعى المخططون التقسيا الى مرارل العمر المختلنة بريث يضعوا 

  م موعة فى تميفى اعتبارنا الصتتنا  ) الخواا   الننستتتية واال تماعية والعقلية والباينة والتى 

 مررلة عمرهة معينة وتخطط تبعا لدا ا 

ولو ان البرنتتامج يعمتتل بن تتا  في تتي ان يراعى ان االطنتتال التت ين ين تت بون بتتارااتدا نرو    

تنوع عرهن ) كبير   النشتتتتتطة الترويج لنترا   صتتتتتير  من الو   فاندا ينمون ليصتتتتتبروا ما بين 

ا تضمندا التخطيط وا ا ما تضمندا البرنامج فاندا  الثالثة عشر والتاسعة عشر وال ين ي ي ان ي



يرتن ون بتتانتمتتامتتاتدا لنترا  اطول من الو تت  واختالفتتا  االعمتتار تلعتتي اورا ا تتل فى التخطيط 

للبالكين على الرسا من ان االنشتتطة البانية عاا  ما ت ون مرفوضتتة فى الستتنوا  المتقامة ) كبار 

ة عليدا ان ياركوا ال ماعا  العمرهة الستتتتتتتتتتتتتائا  التى الستتتتتتتتتتتتتن   كما ان مخططى البرامج الترويري

 تعية فى م تمعاتدا ا 

فالبرامج المركبة لمن تتراو  اعمارنا بين الثالثة عشتر والتاستعة عشر رتما ست ون خاطئة    

فى المناط  الستتتكنية ) الم اورا    التى تضتتتا االستتتر الصتتتكير  والتى ت ون اعمار اطنالدا رول 

نن  المعنى فانه ستوا ت ون نناك استت ابة ضئيلة للبرامج الخاصة باالطنال الستااستة او ا ل وب

 فى المنطقة التى يقطندا اسلبية سائا  من ال بار ا 

 الجنس : -3

البا وان تقاا البرامج الترويرية انشتتتطة مرضتتتية ل ال ال نستتتين وستتتوا ت ل بعن البرامج   

سا لك فان البعن مندا ي ي ان تقاا متننتقابل االنتماما  التقلياية ل ماعا  ال ن  الوارا وك 

او مخر ا لتربية ترويرية مشتتتتتتتركة لل نستتتتتتين ول ميي االعمار ا وعلى  لك فان تخطيط البرنامج 

ي تتي ان يتتاختت  فى االعتبتتار متتا ا ا كتتانتت  الم موعتتة من التت كور او االنتتاث او مندمتتا معتتا ا ان 

ن ا المستتتتتتتتتتتاوال بين ال كور واالناث وا ميي معطيا  الترويج تقرهبا يمكن االستتتتتتتتتتتمتاع بدا على  ا

االصتتتتترار على تو يه االوالا نرو رهاضتتتتتا  المستتتتتتويا  العليا والبنا  نرو االنشتتتتتطة الثقافية فيه 

 انكار للمتننسا  التى يمكن ل ال ال نسين االستمتاع بدا ا 

 

 



 الحالة االقتصادية او الحالة التعليمية : -4

 لك االتستتتتتتتتتاع فى وفاق الترويج ل ى تشتتتتتتتتتمل كل  ان ارا الترايا  التى توا ه الماير نو   

ال ماعا  اال تماعية واال تصتتتتتااية والتعليمية ف ميي البرامج وبصتتتتتنة مستتتتتتمر  تو ه نرو النئا  

اال تماعية او اال صتتااية المتوستتطة مت انلة الوا عين عنا الراوا القصتتوى ل ل طبقة فقا تشتتعر 

تني تستطيي ان تقار على استخااا التسديال  ) السلطا  المرلية بان ال ماعا   ا  الاخل المر 

االمكانا    والمعطيا  التى تقامدا مؤستستا  الترويج الخاصتة والت ارهة ول ن البا وان تتضمن 

كتل عطيتا  الم تمي النرا المتستتتتتتتتتتتتتتاوية ل ميي الم موعا  وفى راال  كثير  فان اصتتتتتتتتتتتتتتراي 

ى ة مختلنة عن تلك التى تقاا فالاخول المنخنضة او ال ماعا  البسيطة سوا تبرث عن انشط

برامج المستتويا  وان اى برنامج تا تن يمه بناء على االس  الايمقراطية سوا يت ني التري ا  

مي او ضتتتتتتا ال ماعا  العر ية او الاينية ك وسالبا ما يت انل تخطيط البرامج الرا ا  الخاصتتتتتتة 

 لل ماعا  العر ية فى مناط  سكنية معينة ا 

 دال ( والتحيزال :العر  ) العا -6

ي ي ان تخطط البرامج على استتتتتا  معرفة تامة بالعااا  والممارستتتتتا  الشتتتتتعبية للم تمي    

ويررا كثير من المايرهن اننستتتتدا من تلك المكانة الطيبة والثقة من خالل وضتتتتي برامج تنتقر الى 

راعى ان ي الستتتتتتمعة الطيبة بستتتتتتبي االعراا المرلية وفى بعن المناط  وعلى ستتتتتتبيل المثال فانه

الر ا ال ماعى مر ور بينما الر ا الشتتتتتتتتتتتعبى التراثى ) النل لور   يستتتتتتتتتتتمج به ولد ا فانه يل ا 

 الترق  بعناية من نمط الم تمي من ا ل التخطيط ال يا ا

 



 الحاجال : -5

ان را ا  المشتتتتتتتتتركين المعلنة او سير المعلنة تؤثر فى االختيارا  عنا وضتتتتتتتتي البرنامج    

الى متننسا  ا تماعية وك لك ترتا  الى اعطائدا النرا لتطلي عليدا  فبعن ال ماعا  ترتا 

او تلا بدا والبعن االخر يرتا  الى فرا لالنشطة البانية البعن يرتا  الى متننسا  للرسبا  

االبت ارهة والبعن يرتا  الى فرا ليكون فى خامة االخرهن فالبرنامج الشتتتتتتتتتامل يخل  معطيا  

 ة والننسية االساسية ل مانير متنوعة ا ل ى تشبي الرسبا  الباني

 االهتمامال والمهارال :-1

ي ي على مخطط الترويج ان يباا ببرنامج م د  النتماما  ومدارا  المشاركين ثا بعا 

 لك يبنى مدارا   ايا  وهثير انتماما   ايا  وال ماعا   ا  االنتماما  الخاصتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتوا 

 اسيا فى البرنامج ال لى للترويج تو ا فى  ميي الم تمعا  وتمثل عنصرا اس

 القدرة العقلية والبدنية : -9

تراا الصتتتترة العقلية والبانية للمشتتتتتركين المتو عين معطيا  الترويج فعلى ستتتتبيل المثال 

فان كبار الستتن او المصتتابون بالتداي المناصتتتل سالبا ما ستتوا يتخلنون بستتبي ان النشتتتا  سير 

ك الم تمعا  لمستتتتتتتئوليتدا نرو توفير البرامج للنئا  الخاصتتتتتتتة مقبول بالنستتتتتتتبة لدا ولقا ت ايا اارا

فالمعا ون بانيا والمال مين لمنا لدا ) رسما عندا   لايدا نصتتتتتتتيي عاال من االعتبار فى البرامج 

 ا اال انه ال ال  نناك را ة الى تركي  ا بر نرو نؤالء ا 

 

 



 االعداد : -16

فى التخطيط واالرتقاء باالنشتتتتتتتتتتتطة وفى يؤثر ر ا الم تمي واعااا المشتتتتتتتتتتتاركين المتو عة 

المان ال بير  فان ال مرك هة البرامج على استا  الم اورا  ) المناط    السكنية يكون فى بعن 

 االريان ا ثر فعالية من مراولة استثار  انتماا  ميي السكان لنن  الو   او فى نن  النشا  

 التنو  فى البرنامج  -11

ضتتتتتتتتتتتتتمنا الرهاضتتتتتتتتتتتتتا  وااللعاي فقط اال ان البرنامج ي ي ان  فى الكالي ما ينيا الترويج

يشمل الننون واالنشطة الارامية والموسيقى والر ا واالاي وانشطة ) متننسا    عقلية ولكوية ا 

ان تقتتتايا الختتتامتتتا  لالررهن يعتبر فرصتتتتتتتتتتتتتتتتة فى االنتتتامتتتا  فى النوارى اال تمتتتاعيتتتة ك الترويج 

والدويا  والمستتتابقا  الخاصتتتة والبا ان يعنى البرنامج  اال تماعى ك المعستتتكرا  والترويج الخلوى 

بالتوا ن ل ى يتضتتتتتتتتمن فرصتتتتتتتتا للترويج الستتتتتتتتلبى واالي ابى وك لك االنشتتتتتتتتطة البانية واال تماعية 

والثقافية واالنشتتتتتتتتتتتطة االبت ارهة ا وتلك البرامج التى تستتتتتتتتتتتمج لالفراا بار اتدا المختلنة فى المدار  

 ليشتركوا ا 

 مدى لالوقال : التنو  واسع ال -12

يعتبر تن يا الو ت  نتاا من ا تل ن تا  اى برنتامج ا  ي تي ان ت ون االنشتتتتتتتتتتتتتتطة متارة 

وباستتتتتتتمرار فان ستتتتتتاعا  الصتتتتتتبا   –خالل االو ا  التى يكون فيدا لاى النا  ررهة الممارستتتتتتة 

 عطال  االستتتبوع وشتتتدور الشتتتتاء ال تنال من االنتماا مثلما ان البرامج تؤكا على االنتماا وبقو 

بتتتاطنتتتال المتتتاار  او ال بتتتار من العتتتاملين وعلى الرسا من ان ننتتتاك ن عتتتة مؤكتتتا  اوفى بعن 

الم تمعا  فان الماير ستوا يرتا  الى ان يضتي فى اعتبارل تلك الشركا  التى تعمل فترتين او 



ثالثة فترا  ا وفى بعن الم تمعا  االخرى ستتتتتتتتوا يضتتتتتتتتي اولئك ال ين يعملون ثالثة او اربعة 

ى االستتتتتتتتتتتتتتبوع مثلدا مثتل اولئتك الت ين يعملون بتان متة و ت  مرنتة فقتا تتطلتي معتال ة ايتاا عمتل ف

خاصتتتتتة وان معرفة متى تباا مستتتتتابقة خاصتتتتتة واى الستتتتتاعا  ا ثر مالئمة ل  ي المشتتتتتتركين فى 

البرنتامج وكيت يمكن تقايا البرامج المختلنة باستتتتتتتتتتتتتتتمرار والى اى ماى  منى يمكن ان تستتتتتتتتتتتتتتتمر 

ل ن ل العوامل نى التى تتيج للمخطط ان يوا ن  اول التو يتا  االنشتتتتتتتتتتتتتطة اون فقاان رما  ك

 بن ا  ا 

 الموقع والمنا.  – 13

تعتبر الررار  والبروا  والرطوبتتة والعوامتتل ال كرافيتتا ) الطبوسرافيتتا   نى العوامتتل الرتتا متتة 

 نفى تخطيط البرنتامج والتى ي ي ان توضتتتتتتتتتتتتتتي فى االعتبار و ا اتار  الت نولو يا الرايثة اما 

ممارسة التن  وكر  اليا ااخل الصاال  المكلقة ا وتعتبر الررال  الخاصة المتضمنة الشباي ما 

بين الثالثة عشتتتتر والتاستتتتعة عشتتتتر او البالكين او ال بار والتى تن ا من ا ل تستتتتل  الصتتتتخور او 

ء ااالن الق او استتتتتتتتتتتتتتخااا ال وارق الطوهلة من و دة ن ر ااارا  الترويج شتتتتتتتتتتتتتيئا  ياا ول ن المار 

 سوا يرتا ون الى تخطيطمثل ن ل الررال  بعناية بسبي المخاطر التى تنطوى عليدا ا 

 االستخدام االفضل المكانال المجتمع والموظمين : -14

ال تو ا اى من مة فى الم تمي  اار  على ان تشتتتتبي  ميي را ا  النرا  وانتماما  كل 

 وتنستتي  بين االفراا والوكاال  التى تقااالنا  ومن االنمية بمكان ان ت ون نناك خطط تعاونية 

البرامج الترويرية و لك الن االستخااا الواعى يمكن ان يترق  من خالل اي اا االمكانا  والقياا  

 والتموهل ا



 القيادة الجيدة :-15

ان  ارا  القاا  نى التى تصتتتتتتتني البرامج او ترطمدا كما ان االنشتتتتتتتطة ال يمكن ان تنن  

ناك  اا  فاعلين  اارهن على تنني  االنشتتتتتتتتتتتتطة ا ان ستتتتتتتتتتتتر التخطيط ال يا نو بن ا  ما لا ت ن ن

تو يت اعضتتتتتتتاء طا ا مدنى متخصتتتتتتتا ثا تانيلدا من خالل مندج صتتتتتتتريج وا ي  وعمي  فى 

التربية الترويرية ا وان مثل نؤالء القاا  ستوا ينياون من مداراتدا الخاصتة وسوا يبرثون عن 

التى يشتتتتتعرون اندا ا ل تانيال لدا ا ان االستتتتتتعااا النطرى  المتطوعين لتوستتتتتيي م اال  البرنامج

 للقياا  ناا  اا وخاصة مي ال ماعا  الصكير  ا

 الدعم المالى المالئم : -16

ان التخطيط الواعى للبرنتامج يرق  افضتتتتتتتتتتتتتتل تنويي للنرا المرتملتة للتموهتل المتا  وان 

 ون اندا كافية ومالئمة لدا والبا ان ت القليل من المن ما  تلك التى لايدا مي انيا  والتى تشتتتتتتتتعر

ال ثير من االنشتتتتتتطة م انية للمشتتتتتتاركين من ا ل ترقي  نمو مت اف  اوانشتتتتتتطة اخرى يرتمل ان 

تمول من خالل رسوا او مصروفا  والتخطيط الخالق والتنسي  الواعى والتقويا النابه سوا ينتج 

   التى سوا تنن  ا الرا اال صى فى فوائا الترويج ل لك العاا من الاوالرا

 اهدا  السلطال االدارية : -11

ال نائ  ك الماار  ك المصتتتتتتاني ك المن ما  التى تقاا خاما  للشتتتتتتباي ك المؤستتتتتتستتتتتتتا  

الت ارهة التى تمول من خالل الضترائي والتى تقاا انصبة من م موع برامج الترويج فى الم تمي 

 ن سب  ترايانا ا ميعدا تعمل تر  رساي سياسا  معينة  ا  انااا واسرا

 



 االمان والصحة للمشاركين : -11

نناك ت ايا اائا للتا يا على مسئولية المن ما  التى تت نل ببرنامج الترويج لتا يا شرو  

االمان والصترة لدؤالء ال ين يشتركون فى الترويج ا نرن ال نستطيي ان ن هل الخطور  من  ميي 

يو ا الترويج ا وان ما ي ي علينا عمله نو ان نتخ   االنشطة الترويرية النه من المخاطر  ننسدا

كل ارتيا  للتخلا من الخطور  الكير ضرورهة عن طره  التا ا من ان االمكانا  واال د   فى 

 رالة  يا  والمنشا  ترق  اعلى المستويا  من ال وا  واالمتيا  ا

 المستويال الوطنية : -19

يتا  االمكتانتا  والقياا  والبرامج ومخطط البرامج طور  ال ثير من الوكتاال  والمن متا  مستتتتتتتتتتتتتتتو 

ال ى ين   عمله وفقا لما يمليه عليه ضتتتتتتميرل ستتتتتتوا ينتني بالمستتتتتتتويا  التى تصتتتتتتارنا من ما  

 كال معية االمرهكية للمعسكرا  وال معية الوطنية للترويج والخالء وسيرنا ا

 اعادة التقويم المتواصل : – 26

ث فى انشتتتتتطة الترويج وترتضتتتتتى بدا والتقويا المستتتتتتمر ان الاراستتتتتا  المستتتتترية التى تبر

للبرامج الموضتتتتتتوعة والمالر ا  المخططة لالستتتتتتت ابا  نرو المعطيا  ال ايا  ي ي ان ترشتتتتتتا 

 وتقوا  دوا البرنامج ا

  Planing In Actionتنفيذ التخطيط:

 جان القول بان الخطط المعا   ياا عاا  تعطى نتائج مرضتتية صتتاا ا وخاصتتة فى التروي

وفى الو ت  الت ى ن تا ان المخطط لته اور نتاا يقوا بتته فى ااار  البرنتامج فكت لتك القتائتا الت ى نو 



مسئول عن وضي الخطط موضي التنني  تقي على عاتقة نن  المسئولية الدامة ا وان تنوع برنامج 

الترويرى  االترويج والتو دا  ال ثير  الاار  البرنامج ت عل االمر اساسيا وملرا فى ان يكون القائ

لاية التارهي المناستتي والصتتتريج وستتتعة الريلة والقار  االاارهة على ان ا  العمل وعلى فرن ان 

الوكاال  لدا نن  االنااا فاندا سالبا ما تختلت عن بعضتتتتتتتتتتتدا فى كينية ترقي  ن ل االنااا ا 

واطار البرنامج ا  طوتتنوع ات انا  تنني  البرامج المقتررة بمعرفة ا ستتاا الترويج والخالء تبعا لنم

وعلى المن ما  ان ت انا من ا ل التوا ن بين االنما  المختلنة من االنشتتطة الترويرية المقامة 

ا ومثل ن ا التوا ن ال يعنى ان نناك انصتتتتتتتتتتتبة متستتتتتتتتتتتاوية ل ل من الننون والررا والرهاضتتتتتتتتتتتتا  

 وااللعاي او اى  واني اخرى فى كل موضي من البرنامج ا 

على نن  الار ة من االنمية وال تتطلي نن  الار ة من االشتتراا وليستت  كل االنشتتطة 

 او نن  النمط من التن يا ا 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيط لتنظيم وادارة الربنامج الرتوحيى :

يمكن ان نصنف طرق تنظيم وادارة الترويح بصمة عامة اما الى طرق تير رسمية او 

 طرق منظمة الى ما يلى .

 اوال : االنشطة غري الرمسية :

ننتتتاك ال ثير من النتتتا  التتت ين يرسبون فى مواصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة انتمتتتامتتتاتدا الترويريتتتة بمبتتتاارتدا     

الخاصتتتتة وبستتتترعتدا الخاصتتتتة وبا ل را ممكن من التاخل فيدا اندا فقط يرسبون فى مكان للعي 

والصتتيا او التخييا ريث يمكندا االستتتمتاع بو   فراسدا ومواصتتلة  لك باننستتدا و االنشتتطة سير 

تاار  اتيا ستتتتتتتوا ترتل اائما مكانا ناما فى الترويج ومن الممكن ان تتضتتتتتتتمن  الرستتتتتتمية او التى

  -مسئولية التن يا التى تتعل  باالنشطة سير الرسمية ما يلى :

 استعداد البيئة : -1

ان المختتل الى امكتتانيتتة و وا االمكتتانتتا  ال تتاابتتة واالمنتتة والتى يتا المرتتاف تتة عليدتتا  يتتاا والتى 

اللدتتا نى تمتتامتتا كتتل متتا يمكن االرتيتتا  اليتته لبعن المدن او الررا يمكن تننيتت  الترويج من خ

 واالمثلة تتضمن التخييا و وافل المشال والمتن نا  واالما ن الداائة ا

 االشرا  واثارة االهتمام : -2

االنشتتطة مثل تن  الطاولة ومشتتروعا  الخامة العاي الصتتالة المنتورة فى مرك  الم تمي       

 عاا لتامين المشاركة لل ميي والنرا المت افئة ا ترتا  فقط الى اشراا



 االرشاد والمشورة الشخصية : -3

تتيج االنشتتتطة الكير رستتتمية و تا ومناخا لالرشتتتاا والتو ية ولم ها من االنتبال الشتتتخصتتتى     

 لمشا ل االفراا الكير مت و ين او ال ماعا  الصكير ا

 ثانيا االنشطة املنظمة :

الاورا   –المبارها   -النصتتتتتتول –ية لالنشتتتتتتطة المن مة االناية تتضتتتتتتمن االنما  الرئيستتتتتت   

 الرهاضية والمسابقا  الخاصة ا

 االندية : -1

تعتبر االناية ارا العناصتتتتتتتتتتتر االستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية لبرامج الترويج فى الم تمي وعاا  تت ون من    

االشتتتخاا ال ين ينشتتتتاون االنضتتتتماا كل مندا مي االخر من ا ل ترقي  وتع ه  االختماما  او 

 االنااا المشتركة ك ونناك نوعان من االناية :

: تت ون من االشتتتتخاا ال ين يرتبطون بانتماا مراا مثل  مي  االندية ذال االهتمام الخاص-أ

 ا الخ …الصخور او العمال  المعانية 

: تت ون من االشتتتتتتتخاا ال ين ينشتتتتتتتاون التناعل اال تماعى  االندية ذال االهتمامال العامة-ي

 س  لمستويا  االعمار ال بير  اوسالبا ما تؤ 

 المصول الدراسية -2

وطرهقة اخرى الاار  الترويج فى الم تمعا  ونى االمااا بنصتتتتتول اراستتتتتتية فالوكاال  يمكندا 

تقايا النصتتتتتتتول سالبا لعاا سير مراا من الموضتتتتتتتوعا  والبرامج ي ي ان ت مل مدمة النصتتتتتتتول 



العااية وعناما ت ون الرا ا  واالنتماما   التى ترعتانا الماار  العامة فى منان دا الاراستتتتتتتتتتتتتتية

 واضرة فان النصول الاراسية ي ي تخطيطدا و اولتدا واااراتدا ا 

 االتحادال :-3

تؤستت  االترااا  لتستتديل المنافستتا  فى مختلت الرهاضتتا  وان اسلي النرق الرهاضتتية  

تن ا مبارها  االتراا  مثتل كر  الستتتتتتتتتتتتتتلتة والطتائر  وكر  القتاا وسيرنتا تاار من خالل اترااا  ربما

على طرهقة الاورى فى المنافستتتتتتتتتتتتتة والتى تعطى النرصتتتتتتتتتتتتتة ل ل فره  للعي مي النرق االخرى فى 

االترتاا وهترتاا الى ار تة كبير   تار التن يا الت ى يرتا ه بطولة االتراا من خالل ار ة االلت اا 

 بالشكليا  المرسوبة ا 

 المباريال والدورال :-4

ستتتتتلة من المبارها  تاار لترايا النائ  فى االنشتتتتتطة المتنوعة والبا الاورا  عبار  عن ستتتتتل

لقتتاا  الترويج ان يتتتالنوا االنواع المختلنتتة لطرق تن يا التتاورا  وان يكونوا على ار تتة عتتاليتتتة من 

 االطالع عليدا ا 

 المسابقال الخاصة ) فى المناسبال ( -5

ن العناية نرو م ها من يكنينا ان نقول انه ستتتتتتتتتتتتتتيكون من الضتتتتتتتتتتتتتترورى و وا ا بر  ار م

التن يا والتنستتتتتي  فالمستتتتتابقا  الخاصتتتتتة لدا  ا بية كبير  لل مانير وتستتتتتاعا على انتا  معطيا  

اخرى للترويج لعتامتة النتا  فدى بصتتتتتتتتتتتتتتنتة عتامتة برامج  ا   يمة معنوية ويمكندا ان تنمى ورا  

    الخاصة االم تمي وتماسكة وتعتبر " الشمولية " تعبيرا اساسيا فى تن يا المسابقا



وبو ه عاا وبعا العرن الستاب  في ي على مصتممى برامج الترويج استخااا العايا من 

وستتتتتتتتتتتتتتتتائتتتل  مي البيتتتانتتتا  المرتبطتتتة بتتتاالفراا التتت ين يتا تخطيط البرامج لدا كتتتالمالر تتتة العلميتتتة 

واالستتتتتتتتتتتبيانا  و وائا تنضتتتتتتتتتتيل او ه النشتتتتتتتتتتا  ومقايي  االت انا   لك الستتتتتتتتتتتطالع رايدا رول 

دا وات اناتدا نرو الترويج باالضتتتتتافة الى معرفة ارائدا فى االي ابيا  والستتتتتلبيا  للبرامج انتمامت

المقامة لدا والمعو ا  التى ترول اون المشتتتتتتتاركة النعالة فى ن ل البرامج بكرن تصتتتتتتتميا برامج 

  تراعى كل ن ل المتكيرا  ا 

 األلعاب الترويحية في نمو المرد  -

 

تعتبر األلعاي الترويرية أرا األنشتطة الرهاضية الدامة فى م ال التربية البانية المناسبة 

ل ميي األعمار ول ال ال نستتين على الستتواء ونى أرا الوستتائل الدامة الم برنامج رهاضتت  نااا 

  لوينضتتتتلدا ال ثيرهن ألندا  رهبة من طبيعة الطنل وميولة باةضتتتتافة الى اورنا الداا فى نمو الطن

البتتتان  والررك  والعقل  واالننعتتتال  واال تمتتتاع  التتت ى يعوا على الطنتتتل من ممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتتتته لدتتتا 

 ونوضردا فى النقا  التالية :

 دور األلعاب الترويحية فى النمو البدني : -1

تستتتتتتاعا األلعاي الترويرية الطنل على النمو البان  فد  تنم   ار  ال ستتتتتتا على الت يت 

ة التعي والعوا  الى رالته الطبيعية " ستترعة االستتتشتتناء " ا وتتضتتمن للم دوا و ارته على مقاوم

الشتتتتتتتتتتتتتتتا والوثتتي ك وكلدتتا  –الرفي  –القن   –الرم   –األلعتتاي العتتايتتا من الرركتتا  مثتتل ال رم 

 نس  "ا تن –اورم   –رركا  تساعا على ترسين األ د   العضوية المختلنة بال سا " نضم  



 عداد المهاري : دور األلعاب الترويحية فى اإل-2

تعمتل األلعتاي على  عل ال ستتتتتتتتتتتتتتا  اارا على الرركة مي ب ل ا ل  ار ممكن من الطا ة 

كما ت عل رركا  الطنل رشتتيقة و ميلة ا وتعتما الرركة النعالة على العمل المنستت  بين ال دا  

العضتتتتتلى وال دا  العصتتتتتب  وهنتج عن ن ل الرركة الصتتتتتريرة المنستتتتت مة ان تبعا المستتتتتافة بين 

لتعي و مة أااء وتنمو ن ل الرركا  فى األلعاي ك كما تستتتتاعا على الوصتتتتول الى مستتتتتوم أااء ا

افضتتل للمدارا  األستتاستتية وتعمل على ستترعة التعلا ك كما ترق  األلعاي الترويرية  اعا  وركي   

أستتتتاستتتتية من المدارا  الرركية األستتتتاستتتتية لام الناشتتتت  التى تتضتتتتمن مدارا  مثل ال رم والوثي 

اور  واالنرنتتاء ولت ال ستتتتتتتتتتتتتتا وكتتل الرركتتا  التى تتطلتتي مدتتارا  توافقيتتة مثتتل القتتار  على والمرتت

التركا فى رم  ال ر  إلى مكان بعيا و أااء ضتتتتتتتتتتري ال ر  بالمضتتتتتتتتتتري ومدار  لقت ال ر  من اى 

 مكان فى الملعي وا ة ضري ال ر  وتو يددا إلى مكان مراا ا 

 : دور األلعاب الترويحية فى النمو العقلى -3

على النمو العقلى ا فالنرا يرتا  إلى التنكير وتنسير المعارا  تستاعا األلعاي الترويرية

التى يكتستتتتتتتتبدا مثل  وانين وميكانيكية األااء الررك  والخطط المتضتتتتتتتتمنة فى األلعاي المختلنة ك 

  القرار االنرا على ترليل الموا ت المنا ئة والمشرونة باالننعال والقار  على اتخ األلعايوتساعا 

 بسرعة تر  ضكط ن ل ال روا ا 

 دور األلعاب الترويحية فى النمو االنمعالي : -4

إن الن ا  فى الريا  يتو ت إلى را كبير على عوامل اننعالية ك ومن عالما  النضتتتتتتتتتتج 

االننعال  ان يكون النرا مترررا من االت انا  الصبيانية كاألنانية واالعتماا على الكير والخوا 



مل المستتتتتتتئولية ا واالننعال المعتال ي ها الخيال خصتتتتتتتوبة وهنشتتتتتتتط التنكير وه ها الميل إلى من تر

 مواصلة العملا 

وفى ممارستتتتتة األلعاي الترويرية م ال خصتتتتتي لتنمية إنكار ال ا  ك فاأللعاي الترويرية 

 ت عل النرا يشعر بالمسئولية واالعتماا على ننسه فى كينية موا دة المناف ا 

 

اللعي يتررر النرا من التوتر ويشتعر بالثقة فى ننستته وستعاا  ورضتتا فيما يقوا  وفى أثناء

به ا كما أن م ا  النرا يصتتتتتتتتتتبج ا ثر ثباتا فال يت ب ي الستتتتتتتتتتتباي تافدة بين النر  والر ن أو بين 

 الترم  والنتور عنا النو  بنقطة أو فقا نقطة ا 

 

 األلعاب الترويحية فى النمو االجتماعي : 

عاي الترويرية على النمو اال تماع  فالنرا أثناء اللعي يكتشتتتتتتتت مستتتتتتتئوليته تستتتتتتتاعا األل

نرو ال ماعة والرا ة إلى التبعية والقياا  والى ممارستتتتتتتتتة الن ا  والشتتتتتتتتتعور باالنتماء ا كما يتعلا 

كيت يوا ه موا ت الرضتتتتتتتتتا وموا ت الضتتتتتتتتتتي  والد همة ا وهترق  فى أثناء اللعي التعاون والري 

لتتتت ا  وارتراا رقوق انخرهن ا والرسبتتتتة فى النو  ت عتتتتل النرا ببتتتت ل ال دتتتتا واةختتتتاء وترقي  ا

 والعطاء ا وب لك ينمو فى النرا العال ا  اةنسانية القيمة والوعى ال ماع  والمعايشة التعاونيةا 



 -األسس التى تسهم فى اختيار األلعاب الترويحية مايلى :

 نيا أو مدارها أو ترويريا اترايا الداا من اللعبة سواء با 

 ترايا المررلة السنية للمشتركين ا 

 و بناء على ذلك يجب :

 التعرا على مرارل النمو و ارتيا اتدا للمشتركينا 

 التعرا على القارا  الرركية للتالمي  أو الالعبين المشتركين ا 

 مراعا  عوامل األمن و السالمة للمشتركين فى األلعاي المختار  ا 

   ا  3:  33توافر المكان واألاوا  الت  تطلبدا اللعبة )مراعا   

 

 أهم المبادئ التى يجب مراعاتها عند تعلم األلعاب الترويحية :  -

ضتتترور  مراعا  أن تتن  المدارا  مي مستتتتوى نضتتتج الممار  وبالتالى مي مستتتتوى استتتتعااال -1

وى ا يكن  ا وصل إلى مستو اراته عنا تعليا األلعاي الترويرية ك و لك الن الممار  إن ل

دا فان عملية التعلا لن يكتي ل –ال ى يتطلبه تعليا المدار   –النضتتتتتتتتتتتج ال ستتتتتتتتتتتم  والعقلى 

 الن ا  ا 

استثار  اوافي الممارسين للتعلا ك فالاوافي لدا أنمية ريوية فى عملية التعلا ك ول ا ي ي على -2

لى الترويرية الن  لك ستتوا يؤام إالمربين استتتثار  اوافي الممارستتين عنا تعليمدا األلعاي 

تنتاعلدا مي المو ت التعليم  والى ان يكونوا إي تابيين  فى عمليتة التعلا وبتالتتال  يتا التعلا 

 بصور  افضل مما لو لا يكن لايدا اوافي للتعلا 



تو يه و إرشتتتتتاا الممارستتتتتين أثناء ممارستتتتتتدا ل لعاي الترويرية فالمقصتتتتتوا بالممارستتتتتة لي  -3

 المو ت التعليم  من سير ناا و إنما المقصوا بدا الت رار لكرن معين ا  م را ت رار

ضرور  استخااا المشو ا  والمعينا  البصرهة والسمعية فى تقايا األلعاي الترويرية ك و لك -4

الن استتتتتتخاامدا فى عرن موضتتتتتوعا  التعلا يستتتتتدل من عملية الممارستتتتتة إلى  اني إندا 

 ا ا تستثير اوافي الممارسين لتعلمد

االنتماا بالنروق النراية بين الممارستتتتتتتتين ك إ  انه من الصتتتتتتتتعي أن يو ا تشتتتتتتتتابه كامل بين -5

 شخصين ك فل ل شخصيته التى تختلت عن شخصية انخر ا 

أنمية معرفة الممارستتتتتتتين لنتائج تعليمدا  و لك النه ي ي ان يعرا كل ممار  مام توفيقه -6

علا مما يساعال على تقويا أاائه ومعرفة ما ي ي فى األااء بعا نداية ممارستته لموضتوع الت

 التقاا فيه وما ي ي أن يستبعالا 

مراعتتا  أن التعلا يتتتبثر بتتالميول مي مراعتتا  أن الممتتتارستتتتتتتتتتتتتتين ت ون ميولدا سير ثتتابتتتة أمتتتا  -7

 المتقامون فى السن فت ون ميولدا ا ثر ثباتا ا 

ن من   متتالية رتى يتمكن الممارستتتو ي ي أن يتا تعلا األلعاي الترويرية المتشتتتابدة بصتتتور  -8

اراك او ه التشتتتتتتتتابه والعال ة بين المدارا  الستتتتتتتتاب  تعلمدا والمدارا  ال ايا  ك  ا تشتتتتتتتاا واو

و لتك لما له من أنمية فى اال تصتتتتتتتتتتتتتتاا فى الو   والم دوا المب ول للتعلا ب اني الا ة فى 

 األااء ا 



 -االبحاث :الهم النتائج التى توصلل اليها بعض  وفيما يلى عرض

 -اوال الاوافي واالت انا  والميول نرو ممارسة المناشط الترويرية : 

اتجداهال طالب جامعة   بعنوان "  1333فى اراستتتتتتتتتتتتتتة  تاا بدتا " تيمور ارمتا راستي " )  -1

 حلوان نحو وقل المراف " 

 كان من نتائ دا :

يا  ي ال لو وا فروق االة ارصتتتتائيا فى ات انا  الطالي نرو و   النرا  لصتتتتالج طال -

 العملية 

 و وا فروق االة بين الطالي والطالبا  فى البعا المعرفى واالننعالى لصالج الطالي ا -

بعض المتغيرال المتصدددلة   بعنوان "  1333فى اراستتتتة ا رتدا " ن الء ابرانيا  بر " )  -2

 باتجاهال طالبال جامعة قناة السويس نحو الترويح " 

 كان من نتائ دا :

 ونرهة فى االت انا  نرو الترويج بين طالبا  المستويا  الاراسية ال تو ا فروق   -

ال تو ا فروق  ونرهة فى االت انا  نرو الترويج بين طالبا  الممارستتتتتتتتتتتتتتا  والطالبا   -

 الرهاضية  ل نشطةالكير ممارسا  

اتجاهال السدددديدال   بعنوان " 1337مصتتتتتطنى الشتتتتتبكشتتتتتى " ) ومنة"  أ رتدافى اراستتتتتة  -3

 ترويح وعالقاتها بضغو  احداث الحياة " العامالل نحو ال

 كان من نتائ دا :



تو ا عال ة عكستتتتتية بين ضتتتتتكو  ارااث الريا  وم موع مراور االستتتتتتبيان االت ال نرو  -

الترويج مما يعنى انه كلما  اا  الضتتتتتتتتكو  كلما  اا  االت انا  االي ابية لعينة البرث 

 نرو الترويج ا

 ت انا  االي ابية نرو الترويج كلما  ل  ضكو  الريا  كلما  اا  اال

االهتمامال الترويحية   بعنوان "  1337وفى اراسة ا رانا " وائل عبا الوناي السيا " )  -4

 لطالب جامعة حلوان " 

 كان من نتائ دا 

 ا يقة يوميا  16ساعا  و 3يتوفر لاى طالي  امعة رلوان و   فرا  تقرهبا  -

 اسبوعيا  متوسط اياا العطال  االسبوعية نى يومين -

ينضتتتتل طالي  امعة رلوان اياا الخمي  وال معة بشتتتتكل متوستتتتط لممارستتتتة االنتماما   -

 والميول الترويرية 

 ساعا    يوميا ا 5متوسط و   النرا  اثناء االياا فى العطال  نو ) -

 ثانيا : معو ا  ممارسة المناشط الترويرية 

معوقال ممارسة انشطة    بعنوان " 1333فى اراستة ا رانا " مرما رسن عصم  " )  -1

 الترويح الرياضى باالندية الرياضية " 

 كان من نتائ دا :

 معو ا  خاصة بالقاا   -



 معو ا  خاصة باالمكانا  والتسديال   -

 معو ا  خاصة بالقياا  الترويرية  -

 معو ا  خاصة بالبرامج واالنشطة 

 معو ا  خاصة بالنارية اال تماعية  -

تقويم امكانال تنميذ برامج   بعنوان " 1338  عبا الوارا ) فى اراستتة ا رانا " مرموا صتتاي-2

 االنشطة الرياضية بمراكز شباب المدن بمحافظة اسيو  " 

 وكان من نتائ دا 

 يو ا نقا راا فى ااوا  وا د   ال مبا  بمرا   الشباي  -

 عاا كناية االطباء بمرا   لشباي  -

 انية وو وا نسبة ع   كبير  بين الميعاا كناية مي انية النشا  الرهاضى بقطاع الرهاضة  -

 الرالية والمي انية الوا ي توافرنا لتنني  البرنامج 

 يو ا نقا راا فى الماربين المتخصصين والمؤنلين  -

اسددددتراتيجية مقترحة للرياضددددة   بعنوان "  1338وفى اراستتتتتتة ا رانا " يرى ال يوشتتتتتتى " )  -3

 للجميع بجمهورية مصر العربية " 

 دا وكان من نتائ 

 -معو ا  الممارسة الرهاضية  اء  بالترتيي التالى :

 عاا توافر و   فرا   -



  لة الوعى بانمية الرهاضة لل ميي  -

 االرتباطا  العائلية  -

 عاا انتماا وسائل االعالا  -

 عاا تش يي االسر  على ممارسة الرهاضة 

مارسدددددددة النشدددددددا  معوقال م " بعنوان "  1337فى اراستتتتتتتتتتتة ا رتدا " منال مرما ابرانيا )  -4

 الرياضى لدى طالبال جامعة االزهر " 

 وكان من نتائ دا 

 ميي المعو ا  الخاصتتة ب اني الن اا الاراستتى وال امعى و اني االمكانا  نال  ار ة  -

 كبير  من االنمية لاى عينة البرث ككل 

 لا ترصل ال ليا  الن رهة على معو ا  االة ارصائيا  -

ل ليتا  العمليتة والن رهتة فى  تاني الن اا الاراستتتتتتتتتتتتتتى تو تا فروق االتة ارصتتتتتتتتتتتتتتائيتا بين ا -

 وال امعى لصالج ال ليا  العملية 

 

 

 

  



  لتسويق في المجال الرياضي ا

ر الديئا  الرهاضية ك و ا ت ر فى و ائت اليعتبر التسوه  الرهاض  من أنا      

ر نسيت ال ثيرون مصطلج التسوه  الرهاض  كثيرا ف  انونة األخير  ك و ا راول 

وتعرهت كلمة " التسوه  " من خالل خبراتدا ك باال من أن يتعرفوا عل  اور التسوه  

 ف  ترقي  رسالة الديئا  الرهاضية ا 

فدناك من يصنت التسوه  الرهاض  ببنه م را بيي البضائي أو الخاما  لترقي      

مبارها  لالربج ك والبعن انخر يرم أن الن ا  ف  بيي أ بر عاا من ت ا ر مشانا  ا

نو تسوه  نا ج ك كما يرم بعن األفراا أو المكاتي الت  تقاا خاماتدا لالعبين 

المرترفين أو  وم المستويا  العالية ف  الرهاضة أن التسوه  الرهاض  نو اعو  

بعن الالعبين لمشاركتدا ف  افتتا  مرل كبير ك أو إ امة مبارا  يشارك فيدا العبون 

 الرهاض  لي  أيضا عال ا  ا تماعية فرسي امشدورون ك ول ن التسوه  

بتعرهت التسوه  الرهاض  ببنه  Pitts and Stotlar 1996ل لك ك  اا كل من     

عملية تصميا وتنني  األنشطة الخاصة بإنتا  وتسعير وتروهج وتو هي للمنت ا  أو 

ئة يالخاما  الرهاضية ةرضاء را ا  المستدل ين أو المشاركين لترقي  أنااا الد

 أو المنشب  ا



إ ن فالتسوه  عموما عملية معقا  ك ك لك التسوه  الرهاض  ك ريث إن الرهاضة       

النوار   بعن فىببنشطتدا المختلنة لدا مواصنا  معينة  عل  مندا وضعا متنراا 

 الت  ت عل الرهاضة كمنتج يختلت عن با   البضائي والخاما  مثل :

يث يختلت تبثيرنا من شخا نخر ك فإ ا رضر إن الرهاضة ش  كامل ب اته ك ر -1

شخصان مبارا  ف  كر  القاا ك ن ا أن أرانما يرم أن المبارا  اون المستوم ك بينما 

ب الصعي عل  المسوق الرهاض  أن يتنب يرم انخر أن المبارا  مرتنعة المستوم ك ومن

 بانطباعا  النا  عل  المبارها  ا

بنتائج المبارها  بسبي اةصابا  المنا ئة  إنه من الصعي عل  النرا التنبؤ -2

لالعبين ك الرالة الننسية لالعبين والنره  ككل وأيضا بركا تقلي الطق  ك ويمكن 

للمسوق أن يتركا ولو بنسبة بسيطة ف  ن ل العوامل إال أن عاا إمكانية التنبؤ بالنتائج 

 ي ل  ائما ا

ا  ك وبالتال  يتبثر ر ا إن مع ا ال مانير تر ي رالة النره  إل  وخر مبار  -3

 المشاناين وبالتال  تتبثر رالة بيي الت كر ا

ترتبط ال مانير عاطنيا بالنرق الت  تش عدا ك وبالتال  يقبلون عل  البضائي الت   -4

 ترمل اسا وشعار النره  ة دار تضامندا معه ا



  هون ل النوار  وسيرنا ن  الت  تمكننا من اتخا  أم  رارا  خاصة بالتسو      

الرهاض  أو التروهج للخاما  أو بيي السلي والمنت ا  الرهاضية ك وكما نعلا أن نناك 

منتج ك ) ال  أربعة عناصر تشكل ف  م موعدا بما يسم  ) خلطة التسوه    وتشمل 

 ا مياعال ةو وا  ف  التسوه  الصناع  ومعروفمالسعر ك المكان ك التروهج   ون  

 ه  الرهاض  مراعا  انت  :  وه ي عنا وضي خطة التسو  

وصلة ن ل الخطة ببنااا الديئة و يمدا ك ك لك وضي  توضيج الداا من الخطة -1

المنانيا الواضرة عن كينية تطوهر عمليا  التسوه  والتروهج وبرامج البيي وكينية 

 االقياا بتنني نا ك و يا  مام فدا القائمين عل  الديئة للقوانين واللوائج الت  تركا عملد

واو ا كان  الديئة لي  لدا الئرة أو  انون ك فال با من أن ت ون للديئة أنااا واضرة 

ومكتوبة يشارك ف  وضعدا العاملون بدا رت  يقوا كل مندا بما كتبول أو شاركوا ف  

عمله " و وا الئرة مكتوبة ل ل نيئة ضرورم ألندا تثير ف  أعضائدا إطارا من 

إضافة إل   لك فإن أم متعامل مي ن ل الديئة يكون  المر عية وااللت اا بما وضي "

عل  علا تاا بمام صالرياتدا ومسئولياتدا ك ريث تقوا خطة التسوه  عل  األنااا 

الت  وضعتدا الديئة لننسدا ك ولضمان أن يتا التسوه  والتروهج سواء كان لسلعة أو 

 خامة ف  إطار سلوك ومسئولية ا تماعية ا 



 بل البطولة أو المسابقة أو لاور  ك ريث يكون  لخامة الرهاضيةترليل السلعة أو ا  -2

ل ل منتج رهاض  ثالثة أبعاا ن  : بضاعة ملموسة ك خاما  ماعومة ك المبارا  أو 

المسابقة ننسدا ك فالبضائي تشمل مكونا  ملموسة مثل المالب  الرهاضية ك األاوا  

خاما  فتشمل البرامج واألنشطة واأل د   المستخامة ف  األلعاي المختلنة ك أما ال

خصائيين ك كما تمثل البطولة أو المسابقة أسا   والقائمين عليدا من إاارهين وماربين واو

 المنتج وت در عل  شكل مبارا  أو لقاء ا

 عناصر ن  : خمسةالسلعة الرهاضية إل  وت در    

 كر   اا ك كر  سلة ك ألعاي  وم ااااا ألخ انوع الرهاضة :  -

 االعبون من الار ة األول  ك ثانية ك ناشئون ااا إلخ ون : المشارك -

 متطوعون ك مرترفون اااا إلخ ا  كماربون : العاملون  -

 : األناية ك الاول ااا إلخ االنره   -

 اورم عاا ك إ ليم  ك اول  اااا إلخ االمسابقة :  -

اطنية عالمنتج الرهاض  له أيضا أبعاا سير ملموسة وت در ف  النوار  البانية والو 

 وخبر  المشاركين  ومثال  لك : 

 العالية ل فراا ف  كل فره  ا والمدارا الخبرا   -

 فرصة النو  للنره ا -



 عاا  ال مانير عناما ت ون المنافسة عل  أعل  مستوم بين النرهقين اس -

 سعاا  ال مانير عناما ي در فرهقدا بمستوم أعل  من مستوال الرقيق ا -

عنا التسوه  ألم خامة أومنتج رهاض   بل  ل الخصائال لك من المدا تندا ن    

 الباء ف  إعااا خطة  يا  للتسوه  ا

با  و لك بترليل رالة السوق الرالية وترايا متطل  التنبؤ المستقبل  لرالة السوق  -3

المستقبل باختبار العوامل الااخلية والخار ية الت  تؤثر فيه  ومثاال ل لك ما ن  العوامل 

تؤثر عل  إ امة اورم ف  كر  القاا من ريث النرق المشاركة ك إاار   الااخلية الت 

الاورم ك العمالة الال مة ك اةعالا ك الصرافة ك المشاناون ك ولن يتبت  ن ا إال 

بترليل رالة السوق ف  الماض  لالستاالل عل  رالة السوق المستقبلية واالستناا  من 

 ااةي ابيا  والرا من السلبيا  

ق  ون ا لن يترك  ج ما ي ي عمله ل  ي ال مانير والتبثير عل  أ نانداتوضي -4

إال إ ا كان  الخامة أو المنتج مختلت عن سيرل ك ومن األساليي المتبعة ف   لك 

استخااا الشعارا  والشارا  والرسائل واةعالنا  والمقاال  ك مي مالر ة أن يكون 

ال راث را فعل  مما يبعا ال مانير لما  طوهلة ا كل ما يرا باةعانا  صاا ا واو



رت  يمكن تسوه  المنتج الرهاض   اراسة أنااا وتطلعا  ورسبا  ال مانير -5

بطرهقة  يا  ك ون ا يتطلي معرفة أربي راال  ن  الم ال ال كراف  والم ال الننس  

 والتو ه اةعالم  والسلوك الشرائ  ك كما يوضره الشكل انت  :

 

 

    

 

      

 ويستطيي المسوق من خالل المعلوما  الت  يرصل عليدا من بروث التسوه   

تقسيا المستدل ين وفقا لخصائا معينة ك ن ل العملية تسم  " بتقسيما  السوق " 

مثل  ياا مصاني األاوا  الرهاضية ينقسا المستدل ين إل  فئا  سنية من ال كور 

  ف  كل مررلة سنية وتعااا كل مررلة رتورصر األلعاي الت  يقبلون عليدا  واةناث

 واأل د   الرهاضية متنقا مي العاا والنشا  ا األاوا يكون اةنتا  من 

وهدت التسوه  بصنة عامة إل  الرصول عل  عمالء واةبقاء عليدا عن طره  

 استخااا أنواع مختلنة من األنشطة مثل :

 ما ا يرهاون 

التو ه 
 اةعالم  

ما ا 
 يشترون 

 من نا؟

 النا 



  اةعالا المرئية والمقروء اةعالنا  المشو ة ال  ابة الصاا ة ف   ميي وسائل -

والمسموعة ك ن ل اةعالنا  مافوعة األ ر رت  يتركا المعلن فيدا ف  شكل وطرهقة 

 وموعا اةعالن ا

 المراسال  الت  تخاطي ال مانير مباشر  ا -

كما أن التسوه  الرهاض  ي ي أن يتا بالتنسي  مي الرعا  والتبثير عليدا واو ناعدا     

لخامة الت  تقاا لل مانير بداا استمرارنا ف  رعاية ن ل األنشطة ببنمية السلعة أو ا

ألطول ما  ممكنة ك مي ضرور  أن يتا  لك ف  إطار من العقوا الت  تن ا العال ة 

 ك بعا إ راء الترليال  الننية للوضي القائاا  والرعا بين المسوق 

شطة األن ن  ك ن ا أن أنشطته تنقسا إلى ثالثة مستويا  الرهاض وفى الم ال 

اال بارهة ك األنشطة االختيارهة ك أنشطة المستويا  ا كما ان ن ل األنشطة تقاا بثالث 

 أنواع من األفراا نا األسوياء ك  وى االرتيا ا  الخاصة والمونوبين ا 

ي ي أال تشمل برامج المستويا  العالية فقط ك  الرهاض ل لك فإن عمليا  التسوه  

ضية االختيارهة واال بارهة ك وك لك ال واني األخرى التى تدا ول ن أيضا برامج الرها

فى االرتقاء بالمستوى الرهاضى مثل التك ية ك الرعاية الصرية ك الماربون ك الركاا ك 

 األاوا  ك المنشآ  ك وسيرنا ا 



وال شك أن الشركا  والمؤسسا  التى ترعى النشطة الرهاضية تقوا بد ا العمل 

ضة ببنشطتدا المتعاا  إنما تنال انتماا أ بر عاا من النا  على ةيماندا ببن الرها

الوارا  التى يشدانا مئا  انالا من المتنر ين فى  المبارا مختلت البقاع ك وان 

ا فى نن  الو   ت اع على  نوا  التلين هون ويشانانا الماليين ك وأن نالملعي ك فد

هاا    شدرتدا و  امما يعمل على  ها  لك يعا اعلى معال انتشار ألسماء ن ل الشركا 

إنتا دا وبالتالى ترقي  أربا  ال تقارن بما يتا صرفه على رعاية ن ل األنشطة ا وأ بر 

مثل ت ال واضرا أمامنا شركة المقاولون العري التى س   افرهقيا عن طره  رعايتدا 

نتشار شركة االلنااى المقاولون العري ال ى  اي ن ل القار  طوال وعرضا ورق  لد ل ال

 ا فيدا

دناك كثير من الشركا  والمؤسسا  ور ال األعمال لايدا فإضافة ل لك ك 

مكاسي نا بصرا الن ر عن اللترقي  ندضة رهاضية لبالا اةسدااالرسبة األ يا  فى 

 ا   األخرى 

كان للنقل التلن هونى اورا ال ينكرل ارا فى انتشار الرهاضة ك وعلى سبيل  ا و 

ا كان  الشبكا  الرئيسية الثالث للتلن هون فى الواليا  المترا  األمرهكية المثال فق

ساعة من البرامج الرهاضية فى العاا ك وصل عاا ن ل  311 – 1361تنتج فى عاا 

ساعة سنويا ك بينما  ارب  فى نداية التسعينيا   1611إلى  1382الساعا  عاا 



ار البرامج الرهاضية عالو  على ساعة ك ون ا يكنى لتوضيج ماى انتش 3711روالى 

ا الم ه   فى عصرنا الرالى لك فإن التكطية عن طره  المرطا  الخاصة أضاف

 ا  لتت او  عشرا  االالا والم ها من ساعا  البرامج الرهاضية

 وعناما نعرا الرهاضة وفقا لسماتدا األساسية ن ا أندا : 

 الرهاضة كلعي كما فى الطبيعة ا  -

 فراية و ماعية ا الرهاضة كبلعاي  -

 الرهاضة كنشا  بانى  -

ن ا من سماتدا و أما الرهاضة فإندا تعتما على تسديال  وا د   ومعاا  

مي أندا من أ بر المؤثرا  على الم تو  األنااااندا ترق  العايا من بخالا القانونية ا 

  أندا ترتبط بكثير من العلوا افضال عن 

ي در إال رايثا عناما شعر العاملون ل لك  فإن مندوا التسوه  الرهاضى لا 

فى ن ا الم ال ببنمية اةلماا بتطبي  المباائ والمنانيا اةاارهة فى الم ال الرهاضى 

مي ضرور  االنتماا بال اني التسويقى بصنة خاصة ك ن را للطبيعة الخاصة للرهاضة 

 والتى نكررنا فى انتى : 

 



 ر األشخاا ال ين يمارسون المنتج الندائى سير ملمو  سواء من و دة ن  ا1

 الرهاضة أو األفراا ال ين يقومون بمشانا  الرهاضة ا 

المنتج الندائى سير مت ان  بمعنى ان طبيعة النشا  الرهاضى تختلت من  ا2

رهاضة إلى رهاضة ومن و   نخر ومن مكان نخر وفقا لعومل عايا  مثل 

توى ل ال وية ك مسطبيعة اللعبة ننسدا و مانيرهتدا و   ممارستدا ك العوام

 االممارسين ك طبيعة المنافسة وسيرنا 

فى التسوه  الرهاضى ال يتا االنتماا بالمنتج الرئيسى ننسه ول ن باالستمرارهة  ا3

 فى تقايا الخامة ا 

أن رضاء المستدلك عن الخامة المقامة له فى م ال النشا  الرئيس  ترتبط  ا4

وعية المكان وال مدور المستوى بالمناخ أو اةطار اال تماعى المصاري لدا ) ن

 والنتي ة اااا إلخ   

أن الخامة الرهاضية تشترى بواسطة المستدلك الندائى والمشترى الصناعى فى  ا5

 نن  الو   ا 

ترتل الرهاضة مكانة متمي   ونامة فى وسائل اةعالا المختلنة ) تلن هون ك  ا6

 االنتماا بداا  شا ااا إلخ   مما يوضج  ك صرافةك إ اعة 



ن را الن االنناق فى الم ال الرهاضى يعتما فى مع ا الراال  على اعا  ا7

 ومسانا  الركومة فلا ت در الرا ة الى االنتماا بدا ا 

لمنتج رال أن يتركا فى طبيعة ا ببمان القائا بالتسوه  الرهاضى ال يستطيي  ا8

 ال ى يقوا بتسويقه ا 

نن   سلعة واستدال دا فىال يو ا نشا  تو هي مااى للمنتج ك ريث أن إنتا  ال ا3

 المكان ا 

 فى الكالي اأن المنتج فى م ال الرهاضة سير  ابل للتخ هن  ا11

التخطيط فى م ال  مالمجفى ضوء الخصائا السابقة يمكن اي ا  أنا و 

 التسوه  الرهاضى فيما يلى :

ترايا وتعرهت مستدلك الخامة ونل نو الشخا الممار  للرهاضة أو نو  ا1

ك ريث يمثل المستدلك الداا ال ى تو ه إليه ال دوا  نماكالالمشانا أو 

التسويقية بناء على اراسا  ا يقة لسلوك المستدلك واوافعه ومكان إ امته 

 لراثا موعا ابالنسبة لمكان النشا  وأين يعملون وما نى طبيعة نشاطدا  بل 

ال دوا  هت ميي  اعا  السوق الرهاضية إلى  طاعا  مت انسة بريث يتا تو ي ا2

 الى القطاعا  المختلنة وفقا الرتيا اتدا ا 



وا إلى ال د تو يهتقسيا السوق الرهاضة الى  طاعا  مت انسة بريث يتا  ا3

 القطاعا  المختلنة وفقا الرتيا اتدا ا

  التسويق :ج هترايا عناصر الم   ا4

 ) النشا  الرهاضى     productionالمنتج  4/1

 ما يماثله   ) المال أو ا priceالسعر  4/2

 ) التسديال  والمنشآ  الرهاضية    placeالمكان  4/3

 ) اةعالن والبيي الشخصى واةعالا   ا  promالتروهج  4/4

 التنسي  بين عناصر الم هج التسوه  المختلنة ا  ا5

تقييا األااء بصنة مستمر  واستخااا البيانا  الوا عية النعلية لتعايل الخطط  ا6

 القائمة ا

ن ر الى التسوه  الرهاضى كعلا ي ي ال نمية بمكان لإلاارم الرهاضىومن اال

من  ار االناالمصأنه يعتبر ريث  االستناا  من ن رهاته ومباائه فى م النا الرهاضى

 ا   لو أرسن تطبيقه واتباع أسسه فى المؤسسا  الرهاضية خاصة  مصاار الاخلبين 

 

 



 : اال مة مندوا

 عن  : أم: أْ ماً  الش ء على أَ ا أ مةك أصابته يعن  وتب ا تب مًاك أَ اك أ مًاك أ اك•

 ووا ي  مهل يعن  ك ا على فالن وأ ا الل ااك على النر  وأ ا شاياًاك عضاً  كله بالنا

 نى مةواأل   والقرطك الشا  تعن  واأل مةا  رطدا اشتا أم السنة عليدا وأ م  عليهك

   Crisis)  األ مة ومصطلجا  مب ا  بلين بين طره  كل على ويطل  المضي ك

 ا To decide) لتقرر بمعنى أم   KIPVEW)   اليونانية ال لمة من أصالً  مشت 

 األولى: كلمتين عن عبار  ون   Ji-Wet)  تنط  أ مة فكلمة الصينية اللكة ف  أما

 لبراعةا نوت م استثمارناك يمكن الت   النرصة) على تال واألخرى    الخطر)  على تال

 لقارا ا ةطالق فرصة إلى مخاطر من ترمله وما األ مة تروهل إمكانية تصور ف  ننا

ي اا ال روا صياسة ةعاا  كنرصة األ مة تستثمر الت  اةبااعية  السايا ا الرلول واو

 ويمثل ن التوا   بعاا يتسا انتقال   را ببندا األ مة رنااا  امو  ويعرا •

 ا بيرك تكيير إلى لتؤام المستقبل ااثضوئداار ف  تراا ترول نقطة

 أو لاألفض إلى ترول نقطة ببندا األ مة فيعرا وهبستر مع ا بينما •

 إلى وصل وضي أم عصييك و   أو ك راسمة لر ة ون ا األسوء

 ا رر ة مررلة



 نقطة وتعن  اةسرهق  الطي إلى التارهخية أصوله تر ي  ايا مصطلج األ مة       

 ا المرهن ريا  ف  راسمة  رار لر ة أندا بمعنى ترول

 فقا ل لك اةنسانك  سا ف  ومنا    ونرم  تكيير راوث على للااللة تطل  ون 

  تباسها وتا الطبيةك المعا ا ف  عشر الساا  القرن  ف  المصطلج ن ا استخااا شاع

 الاولة بين العال ا  ف  التوتر ار ة ارتناع على للااللة عشر السابي القرن  ف 

 شكال م  دور على للااللة استخاامه تواتر عشر التاسي القرن  وبرلول نيسةكوال 

ل لر ا  أو خطير  ا اال تماعيةو  واال تصااية السياسية العال ا  تطور ف  فاصلة ترو 

 م موعة عن ي وبا  اةنسانية العلوا فروع مختلت ف   لك بعا المصطلج استعمل ولقا

 ف  مستقرال الرانن للوضي واضج تدايا على وم تنط الت  المنا ئة واألرااث ال روا

ا الت  الراسمة واللر ة الرر ةك النقطة ون  األشياءك طبيعة  يرمص عنانا يتراَّ

 ااألسوأ إلى أو األفضلك إلى إما ماك تطور

 يمكن مستقر  سير أوضاع ف  ترول نقطة ببندا األ مة  Bieber)  بيبر يعرا كما

 سير وأ مستعا  سير المعنية األطراا كان  إ ا فيدا مرسوي سير نتائج إلى تقوا أن

 امخاطرنا ارء أو ارتوائدا على  اار 

 عتقاا وم و يا ألنااا متو ي سير أو متو عا خطرا تداياا تعن  أندا على وعرف  •

 عالنالش أماا  القرار اتخا  عملية من ترا والت  والاول والمن ما  األفراا وممتل ا 



 كان  سلبية ا  اي موا ت عنه ينتج  راراً  تتطلي ترول ونقطة توتر رالة ببندا فعرفدا

 ا العال ة  ا  ال يانا  مختلت على تؤثر إي ابية أو

 أوضاع لىإ يؤام منا ئا مو نا أو ترولك نقطة باعتبارنا األ مة تعرهت يمكن ك لكك •

 رار  تخا ا وتستل ا  صيرك و   ف  فيداك مرسوي سير نتائج وتراث مستقر ك سير

 على   اار  سير أو مستعا  سير المعنية األطراا فيه ت ون  و   كف  للموا دة مراا

  الموا دة

 منا   مو ت أو ترولك نقطة و رر ة لر ة ن  ببندا تعرا ان يمكن وايضا •

 ف  يداكف مرسوي سير نتائج وتراث االستقرارك بعاا تتسا  ايا  أوضاع إلى يؤام

 باألمر  لي  لك أن سيرا لدا والتصام ةاارتدا عالية مدار  يستل ا مما  صيرك و  

 سير مستعا كو سير المعنية األطراا ت ون  األ مة أثناء فعاا  األو ا ك كل ف  المتا 

 االموا دة على  اار 

 

 

 

 



 :  اال مة *سما 

 األ مة تمي  سما  ستة األ ما  إاار  كتابه ف   Steve Albert) ألبر  ستيت  كر 

 :ون 

o  ل  را   رع أو إن ارك ساب  باون  تراث األ ما  أن وتعن : المنا ب 

 منا  ؛ بشكل بل

o أل مةكا بد ل المتسبي عن معلوما  توفر عاا وتعن : المعلوما  نقا 

 تراث كان  إ ا خصوصاً  المعلوما ك ف  النقا إلى السبي ويعوا

 مر ؛ ألول

o اقالخن لتضيي  رااثاأل تتوالى األ ما  راوث عنا: األرااث تصاعا 

 القرارا أصراي على

o وتو عا   ار  نطاق خار  تقي األ مة أرااث  ميي: السيطر  فقاان 

 األمور؛ ب ماا والتركا السيطر  فتنقانا القرار أصراي

o إلى القرار صاري فيعما ال عر من رالة األ مة تسبي: ال عر رالة 

 همعاوني مي التشا ر لىإ يل ب أو األ مةك بو وع عال ة له من كل إ الة

 ا



o يلصار فرصة أو مدلة تعط  ال األ ما : السرهي ال  رم  الرل سياي 

 عاا نبي االختيار من با ال بسرعة بل متبنك رل إلى يصل رتى القرار

 الرلول من مراوا

o اضررا أ لدا واختيار 

 

 

 

 :  اال مة *خصائا

 ر اوالمخاط التب ا وعاا نالكمو  من ار ة على ينطوم   ونر ترول نقطة األ مة تمثل

o لرسمداا أو لموا دتدا مصيرهة  رارا  تتطلي 

o نطوائداال و لك ال نن  والتشت  العصب  التوتر من عالية رالة تسبي 

 المنا آ ا عنصر على

o للمن مةا الرئيسة األنااا أو العليا القيا تداا 

o أرا نقاي  او  والتااخلك والتعقيا والايناميكية بالسرعة أرااثدا تتسا 

 م رهاتداا على السيطر  بعضدا أو األ مة أطراا



o مكانيا  خاصةك معال ة األ مة تتطلي  اضخمة واو

 

 

 

 

 

 

 :  المشابدة والمنانيا األ مة بين *النرق 

 سير  ف اةعالا ووسائل البارثين طرا من كثيرا يستعمل" أ مة"  مصطلج أن يالرظ

 هنا تعر  نناك ريث مشابدةك مصطلرا  وبين بينه عاا  الخلط يتا كما موضعهك

 : ومندا األ مة مندوا مي تخلط  ا الت  المصطلرا  ألنا

   Accident) الرااث

 قضاءان فور الرالة ن ل وتنتدى سرهعة بصور  تراث متو عة سير ف ائية رالة 

 رهةك ون   امتاااا  للرااث يكون  والا باالستمرارهة تتسا ال أندا بمعنى الرااثك

 عن نا مة ت ون   ا األ مة فإن ل لككا الراث وتااعيا  نتائج اختناء مي وثارل وتختنى



 لرايثا يمكننا مثالا ننسه الرااث ليس   لك مي ل ندا نتائ هك أرا وت ون  رااثك

 أ مة عن الرايث يمكن أو الرااثك بانقضاء تنقض  مع ولة بطرهقة سير رااث عن

 اواالمتااا ستمرارهةباال تتسا عامة ك انر  السير روااث

 

 

 

 

 

  Problem) المشكلة

 قي تر تعوق  الت  الصعوبا ك بعن عن النا مين الرضاك وعاا التوتر من رالة 

 ت ون  ككول ل المطلوبة؛ النتائج ترقي  عاا رالة ف  المشكلة معالا وتتضجا األنااا

 إ ا ة مأل تمديااً  تصبج بل فيدا؛ مرسوي سير رالة لراوث األساس  السبي ن 

 األمر قةرقي ف  واأل ما ا با ة النتائج تو  ي خالله من يصعي معقااك مسارا اتخ  

 بيركال  والضكط باالننعال ت اندا الشعور يتا وراا  و وية  ونرهة مشكال  نى

ا رؤهتداو  ورسالتدا أناافدا على ويقضى المن مة بقاء يداا المشكال  ن ل واستمرار



 سبي ىن ت ون   ا فالمشكلة الصلة وثيقة عال ة واأل مة لةالمشك بين العال ة أن أم

 ا اتدا را ف  األ مة نى ليس  ول ندا األ مة

  Shock) الصامة

  نولوال الكضي بين ي مي ونو متو  ي؛ سير رااث عن ناتج رااك منا   شعور ن 

 عن النا مة األساسية األعران أرا نى الصامة ببن القول يمكن ل لككا والخوا

 وأ إن ار اون  سرهعة ف ائية بصور  األ مة تنن ر عناما تراث ونى األ مةك و وع

 الوصول مكني رتى ممكن و   أ ل ف  تبثيرناك استيعاي معدا التعامل وهتطليا تمديا

 موا دة ف  يترك  وال م األ مةك مي التعامل يخالت ما عندا؛ ن ا ما  ونر إلى

 ه ولو  يختنى وطارئا سرهعاً  ارساسا يكون  بالصامة اةرسا  فإن أيضاكا  ونرنا

 ابسرعة

   Disaster) ال ارثة

 األمر نو وال ارث المشقةك منه وبلغ عليه اشتا فالن يقالا الكا بمعنى كرثك من 

 اماراً  بييس راث ببندا ال ارثة عرا فقا ك أ سنورا  امو  أماا الشايا للكا المسبي

 أ ثر أرا من ن  ال ارثة فإن ك لككا ع يا رظ سوء ون  عميقةك ومعانا  واسعا

  اتداك ابر أ مة ن  ت ون  ال ول ندا أ مةك عندا ين ا و ا باأل ما ك التصا ا المنانيا



 ا المااي أو األروا  ف  ضرر عندا ون ا فعال راث  مامر  رالة عن ال ارثة وتعبر

 ا كليدما أو

 بب مله الم تمي أو الم تمي من  طاعا يصيي مروع راث ببندا البعن وعرفدا

 ن يما الت ف  وع   وخلل ارتباك إلى وهؤام وبشرهةك مااية وخسائر شايا  بمخاطر

 مختلت على األااء ف  النوضى وتعا للموا دةك اةعااا سرعة ف  اال تماعية

 والررائ  نوالبرا ي ال ال ل: مثل طبيعية فت ون  ال وارثك أسباي وتتعااا المستويا 

 ف  داوترا م المشكال  تعاا أو اةاارهةك الصراعا  مثل بشرهة ت ون  أو الطبيعية؛

 تن يم ا كيان

 ا نةمتخل صناعية وأ د   ت نولو ية معاا  استخااا عن نات ة صناعية ت ون  و ا

 و ا ليةكاو  معونا  تتطلي وربما الاولة مستوى  على معونا  ال ارثة موا دة وتتطلي

 لنرو ا ا أنا نلخا أن يمكن موماوعا األ ما  إرااث ف  رئيسيا سبباً  ال ارثة ت ون 

 : التال  النرو على وال ارثة األ مة مندوم  بين

 مرليةال وال بير ك مندا الصكير  تعن  األ مة فكلمة ال ارثةك من وأشمل أعا األ مة• 

 روالخسائ الشامل الامار  ا  الروااث ف  ينرصر فمالولدا ال ارثة أما والخار يةك

 متل ا اوالم األروا  ف  ال بير 



 ماأ نخن ك وربما نن ج وربما األ ما ك تلك لرل  رارا  اتخا  نراول األ ما  ف • 

 امعدا التعامل ف  وهنرصر ال ارثة و وع بعا يكون  ما سالبا ال دا فإن ال ارثة ف 

  Conflict)  *الصراع

 ال يانا  وبين األشخااك بين سواء والمصالجك األنااا تعارن بسبي الصراع ينشب

 األ مة لمندوا  رباً  المنانيا أ ثر الصراع مندوا ويعا المختلنةك واال تماعية ن يميةالت

 ن مةالم بين أو المن مةك ف  طرفين بين صراع  ونرنا يكون  األ ما  من فكثير

  ينن بين والتنا ن التعارن عن األ ما  وتن ا المن مةك ن ل خار  وطرا كطراك

 تبثير  بنن يكون  ال الصراع أن واأل مة لصراعا بين ال ونرى  النرق  ل ن الطرفينك

 اناافه ريث من وضوراً  أ ثر الصراع يكون  وخر  اني من األ مةك شا  ونن 

 بوضو  وفةمعر  وسير مراا  سير العناصر ن ل ت ون  بينما وأطرافهك وأبعاال وات اناته

 بالتت صراعا  فدناك المن مةك ف  اائمة شبه بطبيعة الصراع وهتسا األ مةك ف 

 بسرعة تدىوتن األ مة تباأ بينما متعاا ك مستويا  وبين مختلنة أطراا بين وتتكير

 االنتائج من م موعة وراءنا وتخلت وتترك

   Dispute) *الخالا

  التطاب عاا من ورالة والمعارضةك والتعارن التضاا من رالة و وا على يال ونو

 ئيسيةالر  األسباي أرا كثير  أو ا  ف  يكون  والخالاا المضمون  ف  أو الشكل ف 



 لي  ل نهو  واستمرارناك نشوئدا على باعثا أو عندا التعبير و ول من و دا أو ل  مةك

 ا اتدا را ف  األ مة

 : األ مة مرارل *

 أبعاانا اوتراي مسارنا لندا أ يا  وضرور  أساسيا عنصرا األ مة مرارل ترايا يعتبر

 معايير لىع العتماانا ن را األ مة لمرارل ينالبارث تقسيما  تعاا  و اا ا ي  بشكل

ا قرهبات السياق نن  ف  تصي المضمار ن ا ف  األفكار أسلي فإن وعموماكا متنوعة

 : يل  كما األ مة مرارل توضيج فيمكن ل لك

 ااال مة تو ي مررلة •

 ااأل مة ميالا  مررلة •

 ااأل مة نمو مررلة •

 ااأل مة نضج مررلة •

 ااأل مة انرسار مررلة •

 ااأل مة تالش  مررلة •

 

 



 : األ مة تو ي مررلةا أ

 ن ل الى المايرهن من كثير ينتبه وال المبكرك اةن ار أو التر ير مررلة عليدا يطل 

 بسدولة اال مة على القضاء فيدا يمكن والت  اال مة رلقا  اضعت تمثل ونى المررلة

 الماير عا مسا ف  كبيرا اورا لخبر ا تلعي وننا اال مة وتو ي ااراك تا لو فقط شايا 

 ا  الشبن ن ا ف  القرار متخ  او

 

 األ مة ميالا مررلةا ي

 مراا يرس بخطر ين ر مبدا إرسا  شكل ف  مر  ألول ال دور ف  الوليا  األ مة تباأ

 طوراتدات أسبابداك رول المعلوما  من كثير سياي إلى أساسا األمر ن ا ويعواا المعالا

 اريص من األ مة ميالا مررلة ترتا ا تمسدا أو لدا تخضي سوا الت  الم اال  أو

 بشكل نموت أن  بل عليدا والقضاء لموا دتدا أساسية متطلبا  له تتوفر ان  القرار

 أل مةا افقاا الى سعيا اةاراك ورسن  االبااع  المتطلبا  ن ل أبر  من ولعلا أ بر

 أن ون ا مؤ تا نمونا إيقاا أو المررلة ن ل ف  عليدا القضاء ثا ومن النمو لمرت  ا 

 االصااا لمررلة راتدا تصل

 



 :األ مة نمو مررلةا  

 يالام) األولى المررلة ف  القرار متخ  لاى الندا سوء راوث رالة ف  األ مة تنمو

 أل مةا استقطبتدا الت  والخار ية ال اتية المرن ا  خالل من تتطور ريث  األ مة

 القرار  متخ يستطيي وال بدا اةرسا  يت ايا األ مة نمو لةمرر وف ا معدا وتناعل 

 ا تسببدا الت  المباشر  للضكو  ن را و وانا ينكر أن

 :األ مة نضج مررلةا ا

 وءس نتي ة وال سامة الرا  ريث من األ مة تتطور إ  األ مةك مرارل أخطر من تعتبر

  متخ يكون  فعناماا إخناق أو  صور من الموا دة خطط به تتسا ما أو التخطيط

 إلى صلت األ مة فإن الالمباال ك أو برأيه واالستبااا ال دل من كبير  ار ة على القرار

 تاميرهة ى بقو  األ مة تك م الت  الم تمي ف  المتناعلة القوى  ت ااا ريث متقامة مرارل

 ا مرتوما المررلة ن ل ف  الصااا ويكون  عليدا السيطر  يصعي بريث

 

 : األ مة انرسار مررلةا ه

  و  نم ناما   ءا ينقانا ال م العنيت الصااا بعا والتقلا باالنرسار األ مة تباأ

 عناما  ايا  افي  و  لدا تت اا األ ما  بعن أن سيرا تاره يا تختن  وه علدا افعدا



 مررلة ف   رن بعا القياا  لاى يكون  أن ينبك  ل لكا أناافه ترقي  ف  الصراع ينشل

 دور  بت ني يسمج األمر ن اا  وانبه كافة من المو ت متابعة  صا األ مة انرسار

 خرى أ مر  والنمو ال دور على  اار  وت علدا الريوية األ مة ف  تبعث  ايا  عوامل

 االتاره   اختنائدا بعا

 : األ مة تالش  مررلةا و

 لعناصرنا وأ لدا المولا  الافي  و  كامل بشكل تنقا عناما المررلة ن ل إلى األ مة تصل

 الت  مةاأل   تطور مرارل وخر المررلة ن ل وتمثلا وتبثيراتدا م انرنا تتالشى ريث

 االتاره   وتقلصدا انرسارنا بعا إليدا تصل

 

 : األ ما  نشوء *أسباي

 داأسباب وك لك الخاصة مالمردا أ مة فل ل وتتنوعك األ ما  نشوء أسباي تتعاا

 أسبابدا يالترا النعالة الوسيلة تعتبر راا لىع أ مة كل وترليل اراسة ولعلا الخاصة

 ألنا عامة مقاربة إي اا مراولة من يمني ال  لك أن بياا مباشر  والكير المباشر 

 ال  ما  المولا  األسباي

 :  البشرم  بالعنصر مرتبطة أسبايا أ



 بشخا بطترت الت  األسباي  ملة أساسا تعن  البشرم  بالعنصر المتعلقة األسباي

 ملع على سلوكدا أو بقراراتدا يؤثرون  ال ين األشخاا من مراوا  م موعة أو معين

 ام  كر يمكن األسبايك ن ل بين منا وتنا مدا األ ما  ب دور يع ل مما المن مة

 :يل 

 ت ون  اموا دتد أن إال عنينةك اائما ت ون  الندا سوء عن النا مة األ ما : الندا سوء •

 التسرع وأ النا صةك المعلوما  إلى ير ي ما سالبا ال م سببداك تب ا بعا وخاصة سدلةك

 ا كللمعلوم ال املة الاراسة على الررا أنمية تتضج ول لك القرارا ك إصاار ف 

 القرارا إصاار  بل

 اياستيع السايا ك القرارا  اتخا  يشتر  ريث: با ة المعلوما  استيعاي عاا •

 يكونانس الرؤية وتااخل إارا دا ف  بالخط أن إ  صريرةك بصور  وتندمدا المعلوما 

 العال ة اااننص بسبي الاولة أو المشروع أو اةاارم  لل يان عنينة أ ما  لنشوء سبباً 

 المتخ  ا والقرارا  ال يان  لك بين

 االصطااا رالة ف  وخاصة األ ما ك نشوء أسباي أ ثر من نو: والتقييا التقاير سوء •

 عن ضالف بالتنوقك ال ا  خااع واستمرار الوا عيةك رسي الثقة ف  اةفرا  عن الناش 

 للمو ت تقاير سوء عن يسنر ما شبنهك من والتقليل انخر الطرا  ارا  تقاير سوء

 طا اته ارش إلى فعما ن يرلك انخر الطرا خااع إ ا اختالال التوا نا  وت اااا برمته



 إلى تصل ت ال المنا ب  ويرق  المالئا تو يتدا يختار الت  للموا دة ال يا واالستعااا

 تتمخن ئيةعشوا ارت الية أساليي إلى يل ب و توا نه األول الطرا فينقا الصامةك ار ة

 ابب مة

 ننس  كطض تر  إيقاعه و القرار متخ  ابت ا  وتعن : القرار متخ م على السيطر  •

 القياا على لار ة ب سرا وبقي  ا ترفدا  ا كان الت  الخاطئة تصرفاته واستكالل وماام

 على السيطر  تبروتعا واالبت ا  للتدايا مصارا ننسدا ن  تصبج ضررا أ ثر بتصرفا 

 تامير ف  العمال ة ال يانا  تستخامدا و األ مة لصناعة أساسية ولية القرار متخ م

 عليداا والسيطر  الصكرى  ال يانا 

 بطداير إ  رارالق متخ م على اانما خطرا يشكل وسلوك  ننس  شعور نو: اليب  •

 وهتنا ا ا وتينالر ) رتيبة رالة ف  وه علدا والتقااك والتطور العمل ف  الرسبة وينقانا

 النوع ن ا  دةموا وتتطليك  وال يان الشخا بين استراي رالة فتتشكل باليب  الشعور

 وتبمينداا العمل  روا ترسين خالل من األمل من  و إشاعة األ ما  من

 أو الماض  ف  كان  سواء األ ما ك نشوء أسباي أرا ون : البشرهة األخطاء •

 أ ما  مندا تتوالا كارثة نشوء عوامل من عامال ت ون  و ا المستقبلك أو الراضر

 عايا ا



 لتنكيرا و األنانية سياا  مثل المن مةك ااخل العاملين بين المسانا  عاا و الثقة عاا •

 اركةالمش عاا الشكوىك  اوى  بعاا االرسا  و اليب  من رالة و وا فقطك النن  ف 

 باألخطاءا اةعتراا عاا و القرارا  صني ف  للعاملين ال افية

 االمن مة ااخل العاملين بين الدااا الن اع و السلبى التناف  •

 :    إاارهة أسباي - ي 

ا ورناوتط األ ما  نشوء وراء القائمة األسباي أنا بين من اةاارهة األسباي تعتبر

 منا األ مة عن مباشر  المسؤولة باةاار  المرتبطة األسباي م موعة عموما وتعن 

 :شيوعا األ ثر األسباي ن ل بين

 األ ما ا مي للتعامل البشرهة و المااية اةمكانيا  ضعت •

 مثل أ مة راوث ارتمال او إمكانية إلى المشير  المبكر اةن ار إشارا  ت انل •

 العمالءا شكاوى 

نما فقطك األ ما  يسبي ال اةاار  من األسلوي ن ا: االرت الية شوائيةالع اةاار  •  واو

 مكانياتهواو   اراته ترطيا على باعثا ويكون  ننسه ال يان تامير على ك لك يساعا

 لعلميةا الن ر  وسياي ال دل من تنبث  العشوائية فاةاار ا لموا دتدا واستعااال

 يؤمن ال شخصا القرار متخ  من  علوت والتسيي االنرراا وتش ي اةستراتي ية



 جومصال اةاار  مصالج بين الصراع إشاعة على تساعا كماا وأنميته بالتخطيط

 العاملينا

 وضو  عاا األااءك تقييا موضوعية عاا  بيل من المن مة أنااا وضو  عاا •

 يوض وعاا مندا مطلوي نو بما العاملين معرفة ترقيقداكعاا المطلوي األولويا 

 المستقبل؛ ترايا  لموا دة مناسبة خطط

 المن مةا ااخل المالئمة سير اةاارهة القياا  •

  الصم الت اا و التنوين سياي أو ضعت مثل المن مةك ااخل الو ينى الخوا •

 القرارا ا صني ف  العاملين مشاركة عاا و المن مة ااخل

 االمن مة ااخل العاملين بين الااخلية العال ا  ضعت •

 :  المن مة إراا  عن خار ة بايأس -  

 مصاار نم عاا  تبت  بل اةاارمك أو البشرم  بالعنصر أساسا ترتبط ال األسباي ن ل

 :مثل خار ية

 سيرنا و البرا ين و ال ال ل مثل األ ما ك نشوء أسباي أرا ون : الطبيعية ال وارث •

 دال يكون  ما عاا  و أبعااناك ف  التركا و بدا الت دن يصعي التى ال وارث من

 المن مةا أااء على سلبية تااعيا 



 اس كاألس مصارنا ت ون   ا بل وبواعثداك األ ما  مسببا  أنا من ن : الشائعا  •

 وف  الئام تو ي  وف  ومضلل متعما وببسلوي ملموسة رقائ  بعا  مقترنة و ن  إن

 عن مةالنا  ةالعمالي و التموهنية الشائعا  خالل من  لكك وهتضجا مراا  بيئة إطار

 تسبي الشائعا  ن لا العمال من عاا عن االستكناء أو األ ور تخنين إشاعة

 اترول بالكة ركمة معال تدا تتطلي عنينة عمالية م انرا 

 ال يانا  تر يا إلى الرامية ال بير  ال يانا  األسلوي ن ا تنتدج: القو  استعران •

 ال يانا  علف را  يا  ف  رسبة األصكر ال يانا  إليه تل ب وك لككا الصاعا  الصكير 

 فتتولا جكللنتائ مسب  رساي اون  من القو ك استعران عملية تباأ وب لكا ر ما األ بر

 النتائجا وترا ا األرااث تتابي مي وتتنا ا األ ما 

 لنشوء يةالرئيس األسباي من وتبايندا المصالج تضاري يعتبر: المصالج تضاري •

 اايةاال تص الوراا  مستوى  على بل الاول ك أو المرل  توى المس على سواء األ ما 

 اك لك واةاارهة

 إ  أل مةكا نشوء إلى الاافي بر  األشخااك أو ال يانا  بين المصالج تضارب  فإ ا 

 الستمرار مندما كل وسيسعى انخر للطرا األ ما  خل  على طرا كل سيعمل

 لطرَفينكا بكال تضر  ا أندا من رساال وعلىا انخر ال اني على وضكطدا استنرالدا

 اأشا بانخر إضرارنا يكون  ألن يسعى مندما كال أن إال



 : األ ما  مي التعامل *اساليي 

 طرق بال عليه ويصطلج متااولك و معروا األول األ ما  رل أساليي من نوعان نناك

 عليدا لجطويص الت رهي  يا مع مداك ف  ت ال ال طرق  عن عبار  والثان  التقليايةك

 :ل النما سرا يلى وفيما التقلياية سير بالطرق 

 :  التقلياية الطرق  - ا

 اروا دك راوثدا وانكار األ مة على اعالم  تعتيا ممارسة تتا ريث: األ مة انكار •

ا يداعل والسيطر  األ مة لتامير و لك يراا ما ارسن على األروال وان المو ت صالبة

 بو وا عتراااال ترفن والت  الاكتاتورهة األن مة  ل ف  سالبا الطرهقة ن ل وتستخاا

 صر  مرن اوام للوباء التعرن انكار لدا مثال وأفضلا اةاارم  كياندا ف  خلل ام

 ا لك إلى وما

 مةاأل   مي المباشر التعامل من نوع ونو األ مةك  دور تب يل وتعن : األ مة كب  •

 اتاميرنا بقصا

 وى   مي العنيت العلن  الصااا على تقوا العنت بالكة طرهقة ون : األ مة اخماا •

 ااةنسانية والقيا المشاعر عن الن ر بكن اال موم  التيار



 العترااا يتا وننا ا ونتائ دا تبثيرنا من) األ مة شبن من التقليل أم: األ مة بخ  •

 انامة سير أ مة باعتبارنا ول ن األ مة بو وا

 الضكو  ي تنن إلى الماير يل ب ريث البركان ني تن طرهقة وتسمى: األ مة تنني  •

 ااالنن ار اون  والريلولة والكضي الكليان رالة من للتخنيت البركان ااخل

 الافي   و  اماا ومتعاا  بايلة مسارا  اي اا يتا الطرهقة ن ل ورسي: األ مة تنرهغ •

  دال ستوعيت بايلةو  عايا  مسارا  إلى ليترول األ مة لتيار المولا  والنرعية الرئيسية

 اخطورته من وتقلل

 :مرارل ثالث على التنرهغ ويكون 

  و  اىم لمعرفة ل  مة الاافعة القوى  مي العنينة الموا دة مررلة أو: الصااا مررلةا أ

 اانشبتدا الت  القوى  تماسك وماى األ مة

  لل البايلة األنااا من م موعة بوضي الماير يقوا وننا: الباائل وضي مررلةا ي

 اياراوالبل لعبة ما را إلى تشبه العملية ون لا الصااا عن انبثق  فر ة أو ات ال

 وامتصاا استقطاي مررلة ام: بايل أو فرع كل اصراي مي التناون مررلةا  

 ؤيةر  خالل من فرع كل اصراي مي التناون طره  عن بايل كل اصراي وت ييت

 ماو  االخر النرع اصراي من رهات ما ا مثل تساؤال  عا  على مبنية شاملة علمية



 داممارست ي ي الت  الضكو  ن  وما ترها ما على للرصول تقايمه يمكن ال م

 ا؟ التناون  بول على ة بارنا

 لداوع   ل  مة الصانعة القوى  وترايا برصا األ ما  ماير يقوا: األ مة  وى  ع ل •

 دولةس وبالتال  وسعداوت انتشارنا مني ا ل من و لك مؤهايدا وعن األ مة مسار عن

 اعليدا القضاء أو رلدا ثا ومن معدا التعامل

  

 :  التقلياية سير الطرق  - ي

 -: كيل ما الطرق  ن ل وانا متكيراته مي ومتوافقة العصر لرو  مناسبة طرق  ون 

 طلييت ريث الرال  الو   ف  استخااما الطرق  أ ثر من ون : العمل فرق  طرهقة •

 عامل كل رساي يتا رتى مختلنة م اال  ف  ومتخصا بيرخ من أ ثر و وا األمر

 ق طر  ت ون  أن إما الطرق  ون لا عامل كل مي المطلوي التصرا وترايا العوامل من

 تديئتداو  تشكيلداك يتا الت  المتخصصة ال واار من اائمة عمل طرق  ت ون  أو مؤ تة

 االطوارئ  وأو ا  األ ما  لموا دة

 عتالض مواطن ترايا يتا ريث: األ ما  مي تعامللل التعبوم  االرتياط  طرهقة •

 ل رص إ ا استخاامه يمكن و ائ  تعبوم  ارتياط  ت وهن فيتا األ ما  ومصاار



  ف أ مة راوث عنا الصناعية المن ما  ف  سالبا الطرهقة ن ل وتستخااا األ مة

 االسيولة ف  نقا أو الخاا المواا

 تستخااو  تبثيرا الطرق  أ ثر ون : األ ما  مي للتعامل الايمقراطية المشاركة طرهقة •

 قةالطره ن ل وتعن ابشرم  عنصر مرورنا يكون  أو باألفراا األ مة تتعل  عناما

 ينوالمرؤوس الرئي  بين معدا التعامل وكينية خطورتدا وعن األ مة عن اةفصا 

 اوايمقراط  شناا بشكل

 ك ل على األمثلة ومن اومراو  ضي  نطاق ف  األ مة مراصر  أم: االرتواء طرهقة •

 ا ما كاأل تلك  يااا  مي والتنانا الروار طرهقة استخااا يتا ريث العمالية األ ما 

 اوعنام المعالا واضرة سير األ مة ت ون  عناما وتستخاا: األ مة تصعيا طرهقة •

 صعيات إلى المو تك مي المتعامل فيعما األ مة ت وهن مررلة عنا ت تل نناك يكون 

 ااأل مة ضكط وتقليل الت تل ن ا نكل األ مة

 ن يكو  ريث المستخامة الطرق  ان ج من ون : مضموندا من األ مة تنرهغ طرهقة •

 أو قافياث أو ا تصاايا أو اينيا أو اوا تماعيا سياسيا يكون   ا معين مضمون  أ مة ل ل

  و  انقاف وبالتال  ومضموندا لدوهتدا األ مة افقاا ن  الماير ومدمة وسيرناك إاارها

 :ن  الشائعة طر دا ومن األ موية القوى  لاى الضكط

 المؤ تة الترالنا  •



 اإنكارنا ثا باأل مة ال  ئ  االعتراا •

 ااألصل  الداا عن بعياا تو يده ثا األ موم  الضكط ت عا •

  لن وتعتما وخطر  شايا  األ ما  كان  إ ا األفضل ون : األ ما  تنتي  طرهقة •

 وترايا مةاأل   لترالنا  المشكلة القوى  لمعرفة األ مة  واني  ميي ةاراس على الطرهقة

 ربداض ثا ومن الترالنا  ن ل ألعضاء المرتملة والمنافي المتضاربة المصالج اطار

 مراراست مي متعارضة االت انا  لد ل مكاسي واي اا منتعلة  عاما  اي اا خالل من

 امنتتة صكير  أ ما  إلى برى ال  األ مة تترول ونك اا األ موية الترالنا 

 لتقليايةا سير الطرق  أصعي من ون : الااخل من وتن يرنا  اتيا األ مة تامير طرهقة •

 وسالبا رالمباش الصااا أو  العنينة الموا دة) طرهقة عليدا ويطل  األ ما  مي للتعامل

 ةالر ف  وتستخاا خطورتدا مكمن ون ا المعلوما  توفر عاا رالة ف  تستخاا ما

 :التال  النرو على األ مة ن ل مي التعامل وهتا البايل و وا عاا من التيقن

 االضعينة  وانبدا من بشا  األ مة ضري •

 ل  مة والافي التررهك عناصر بعن استقطاي •

 ل  مة القائا  العناصر تصنية •

 تندما أ ثر  اا  اا  اي اا •



 ف  كما مةاأل   على للتكطية لننس ا األسلوي تستخاا ون : الونمية الوفر  طرهقة •

 على يطر للس المواا ن ل توفر القرار متخ  يراع  ريث التموهنية المواا فقاان راال ك

 امؤ تا ولو األ مة

 و ت نيمك ال والت  العنت بالكة األ ما  مي وتستخاا: األ مة مسار وتروهل ارتواء •

 ره ط عن األ مة ارتواء هتاو  بايلة مسارا  إلى األ مة تروهل يتا وننا تصاعانا

 افرا اتدا معال ةو  عليدا التكلي ثا ببسبابدا واالعتراا لدا والرضوخ نتائ دا استيعاي

 ااخطارنا من التقليل إلى يؤام ال م بالشكل ونتائ داك

 

 

 األساليي استخااا عنائ  فيمكن خار   مسبي عن نات ة األ مة كان  إ ا اما* 

 :التالية

 االمباشر والتدايا اة عان وعاا التشاا مثل: الضاسطة الخيارا  أسلوي •

 ومراولة أل مةا تخنيت ف  الرسبة بإبااء األطراا أرا يقوا ريث: التوفيقية الخيارا  •

 ال طراا عاالة تسوية إي اا



 استخااا يم التناون أم األخيرهنك األسلوبين كال استخااا أم: التنسيقية الخيارا  •

 االقو 
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