
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 



 قائمة المحتويات
 

 اللعب 

 مفهومة وتعريفة  -
 نظريات اللعب  -

 انماط اللعب -

 نبذة عن حقوق االنسان 

  نبذة عن حقوق الطفل 

  التربية 

 في اللغة واالصطالح -
 عالقة التربية بالترويح -

 التربية علي حقوق االنسان -

 القيم التربوية -

  سنة12-6في المرحلة العمرية من خصائص نمو االطفال 

  سنة12-6االنشطة المناسبة للمرحلة العمرية من 

  قواعد سلوك المجموعة 

 كيفية اختيار وتنفيذ النشاط 

 نموذج لبرنامج اللعب 



  المعاقين 

 االعاقة  -
 اسباب االعاقة  -

 االثار النفسية لالعاقة  -

 التاهيل -

 االنشطة الرياضية المعدلة  -

 التخلف العقلي -

  كبار السن 

 المقدمة  -
 التقدم في العجز -

 االعداد النفسي للتقاعد وكبر السن -

 الرغبات البشرية البن خلدون -ا    
 الحاجات البشرية لماسلو-ب   
 مراحل اركسون الثمانية-ج   
 الرياضة والترويح والتقدم في العجز -
 البرامج الرياضية والترويحية لكبار السن  -
 التمرينات البدنية لكبار السن  -
 حاالت يمنع فيها كبار السن من ممارسة الرياضة  -



 تطبيقات ترويحية
 اللعب
 

 
 اللعب في اللغة:

لعببب الصبببي: تسببل  وقببام بمببا  لهيببدق لعببب مببع ضصببدقائدق واللعببب ضببد  -
 الجد.

ََلْ موفي الترتيبل العزيبز:    - ْْ ََرَل م َْ ََْْل ََََلغمدَل ي مرَل ََ ُ م ْْ ََ مَأْرِسل ُ مَحَلغِظو  ملَل ِإَّنا ََ
(12).} 

 )الجاللين( ضي ننشط ونتفسح ضو)المراغي(حفظك المباح من االنبساط  -

  لعب بالشيء: ضي اتخذه لعبة. -

  لعب في الد ن: اتخذه سخرية. -

 يعرف قاموس التربية اللعب بأند: -

نشببباط جبببودة ضوامبببر  اديبببد ا طفبببال مبببن ضجبببل تحقيببب  المتعبببة والتسبببلية  -
 عادة في تنمية سلوك ا طفال وشخصياتهم. ويستغلد الكبار

يعببرف بياجيببد اللعببب بأنببد: مجموعببة االسببتجابات التببي تتكببرر مببن ضجببل  -
متعتها الوظيفية فقط عن طري  تحويل المعلومات الواردة لبتالئم حاجبات 
 الفرد واللعب والتقليد والمحاكاة جزء ضية جزض من عملية النماء العقلي.

 
 
 
 



 نظريات اللعب

 لطاقة الزائدة.نظرية ا -

 النظرية التلخيصية. -

 نظرية الغريزة. -

 نظرية الترويح. -

 نظرية االستجمام. -

 نظرية االتصال الجماعي. -

 نظرية التحليل النفسي. -

 النظرية التطورية. -

 
 
  Surplus Energy Theoryنظرية الطاقة الزائدة: -1

صاحب هذه النظرية هربرت سنبر فيلسوف انجليزي وضع نظريبة الطاقبة  -
 الزائدة في كتابد مبادئ علم النفس في منتصف القرن التاسع عشر.

يقول ضن الطفل يميل إل  اللعب للتنفبيس عبن الطاقبة الزائبدة ضو مخبزون  -
 الطاقة في جسمد.

وتشير هذه النظرية إل  ضن اللعب هو تراكم للطاقة وتفريغهبا ممبا يسباعد  -
 عل  النمو المثالي للطفل.

  Recapitulation Theoryظرية الميراث:النظرية التلخيصية ضو ن -2
 .1904صاحب هذه النظرية ستانلي هول في كتابد عن المراهقة سنة  -

ضي ضن الطفبببل  بببرث ضسبببالفد بيعبببادة تبنبببي الميبببول واالهتمامبببات ببببنفس  -
 التتابع الذي بد اإلنسان من الفطرة إل  الحضارة.



 ه.فاللعب يمثل تطور اإلنسانية عن كل ما ورثد الطفل عن ضجداد -

 –الزراعبة  –النبار  –الغاب  –حجري  –بدائي  –إنسان )ما قبل التاريخ  -
 الحاضر(. –الصناعة 

الطفل ) رتقي خطوة وخطة فبعد ضن كان يحبو اسبتطا  ضن يجبري ويرمبي  -
 ويلقف(.

فا لعاب الحد ثة ما هي إال صورة متطورة لأللعباب القديمبة التبي انتقلب   -
 من جيل إل  آخر.

 3- نظرية الغريزة ضو اإلعدادية )اإلعداد للحياة المستقبلية(

Anticipatory or preparatory theory of play: 

 صاحب هذه النظرية كارل جويس ضستاذ الفلسفة في بازل بسويسرا.  -

 مبدض نظرية الغريزة تقوم عل  االنتخاب الطبيعي. -

 فاللعب هو الوسيلة لممارسة الغرائز. -

 لكنهم صغار لكي  لعبوا.فا طفال ال  لعبون  نهم صغار و  -

 فوظيفة اللعب في هذه النظرية هي إعداد الطفل للحياة في المستقبل. -

 ضخالقية. –بدنية  -

 نفسية. –اجتماعية  -

  Recreation Theoryنظرية الترويح: -4
 صاحب هذه النظرية جتس موتس.      -    

 تفترض ضن الجسم البشري يحتاج إل  اللعب كوسيلة الستعادة حيويتد. -

الترويح مرتبط بوق  الفراغ ضو وقب  الفبراغ هبو الوقب  البذي  تحبرر فيبد  -
 الفرد من قيود العمل ضو االرتباطات.

 فاللعب في الترويح وسيلة لتنشيط الجسم بعد ساعات العمل. -



فببالترويح يسبباعد فببي إزالببة التببوتر العصبببي واإلجهبباد العضببلي والعقلببي  -
 والقل  النفسي واستعادة حيوية الجسم.

  Relaxation theoryرية االستجمام نظ-5

ترى هذه النظرية ضن اللعب وسيلة الفبرد للتغلبب علب  نقبص الطاقبةق فاللعبب  
نتيجة لألجهاد الذي يحدث من االستجمام غير المناسب  عضاء الجسبمق وهبو فب  
هببذه الحالببة الوسببيلة التببي  نشببط بهببا الفببرد مخببازن الطاقببة لديببدق فلعببب التببنس ضو 

عد  وم شاق من العمل  ادي إل  استرخاء لشخص وال يخفبف الملبل الجولف مثال ب
 والتوتر العصبي فحسب ولكن  بدو ضند يملئ المخازن البدنية مرة ضخرى. 

فوظيفة اللعب ا ساسية طبًقا لهذه النظريبة هب  إراحبة العضبالت وا عصباب  
من عناء ا عمالق فاللعب ف  نظر ضصحاب هذه النظرية يستخدم ف  ضلعاببد طاقبات 
عضببلية وعصبببية غيببر الطاقببات التببي ضرهقهببا العمببلق وبببذلك  ببد  المراكببز المرهقببة 

دهببا مببن ا حمبباض والمببواد فرصببة للراحببة والببتخلص ممببا تببراكم فيهببا مببن جببراء إجها
السببامة والضببارةق وبهببذه الوسببيلة يجببدد نشبباط ضعضبباء جسببمد التببي تعببب  نتيجببة 

 العمل اليومي. 

 :   Social contact theoryنظرية االتصال االجتماعي -6

تشير هذه النظرية إلب  ضن الكبائن البشبري  لبتقط ضنمباط النشباط التبي يجبدها  
لكل مجتمع ما يميزه من ضنشطة وثقافات سواء مساندة ف  مجتمعد وبيئتد حيث ضن 

بالنسبة للنو  ضو المرحلة النسبية ولذلك نجدهم يمارسون ضلعاب العنبف بعبد انتشبار 
البببرامج التليفزيونيببة التببي تعمببل هببذا الطببابع كمببا يمببارس ا طفببال ا لعبباب ا كثببر 

م وفبب  شببعبية وانتشببار فبب  مجببتمعهم. ففببي مصببر نجببد ضن اللعبببة السببائدة كببرة القببد
 الهند الهوكي وف  الواليات المتحدة البيسبول وف  ضسبانيا مصارعة الثيران... الخ. 



 نظرية التحليل النفسي ف  اللعب-7
 Psychoanalytic Theory of Play 

الفضبل ا ول فب  وضبع ببذور   Sigmund Freudكبان: لسبيجموند فرويبد  
هذه النظرية التي تاكد عل  الراحة النفسية التي يكتسببها الطفبل خبالل اللعببق فقبد 

 استخدم اللعب كعالج لحالة اإلعاقة االنفعالية لدى ا طفال. 

وقد افتبرض فرويبد ضن السبلوك البشبري  تحبدد بمبدى مبا  بادي مبن اللبذة ضو  
ضببارة تجتنبببق وسببلوك اإلنسببان وتفكيببره  ببدفعها ا لببم فالتجببارب السببارة تفتقببدق وال

 رغبات الفرد ما لم تكبحها الحوادث ضو مطالب اآلخرين. 

فقبد ضوضبح  Erik Eriksionغير ضن ضحد ضتبا  فرويد وهو "ضريبك ضريكسبوف  
ضن اللعب يساعد علب  تطبور ونمبو قبوة البذاتق فمبن خبالل اللعبب يسبتطيع ا طفبال 

البدائية إل  الذات العليا ضو النفس اللوامة مدفوعة ضن يحركوا الصراعات من النفس 
بواسببطة مبببدض اللببذة وبنبباء عليببدق فببين اللعببب هببو البحببث عببن خبببرات اللببذة وتجنببب 
الخببببرات المالمبببةق ويحبببدد اللعبببب بواسبببطة رغببببات الفبببرد ولبببيس بواسبببطة الحقبببائ  

اللعبب  المالمة للواقع "فالصدمات الناجمة عن الحوادث ا ليمبة ال تعمبل عملهبا فب 
 وا حالم والتخيالت بل ضن الرغبات ه  التي تحكمها. 

الطفببل يميببز اللعببب مببن الحقيقببة وذلببك بخلبب  عببالم مببن صببنعد هببوق حيببث  
يستعير الطفل ا شياء والمواقف من العالم الواقعي لكي يخل  عالم خبا  يسبتطيع 

  تحقيب  فيد ضن  بنظم وضن يغيبر الحبوادث ويرتبهبا بالطريقبة التبي تروقبد وتدفعبد إلب
اللببذة وتكببرار التجببارب السببارةق فالطفببل  رغببب فبب  ضن يكببون بالًغببا ويفعببل مببا يفعلببد 
الكبارق وف  اللعب يستطيع الطفبل ضن  تخيبل ضنبد يفعبل ذلبكق "فالطفلبة الصبغيرة فب  
تعاملها مع عروستها الدمية قد تمبارس نوًعبا مبن السبيطرة حرمب  منهبا فب  الحيباة 

 الواقعية".
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 رجع الفضل ف  إظهار هذه النظرية إل  عالم النفس السويدي جبان بياجيبد  
Jean Piaget   ونظريببة بياجيببد فبب  اللعببب تببرتبط ارتباًطببا كبيببًرا بنظريتببد فبب  نمببو

الذكاء عبن طريب  التفاعبل مبع البيئبة وجًهبا لوجبد فب  عمليتبين مكملتبين لبعضبهما 
 .  Accommodationوالمواءمة   Assimilationهما االستيعاب البعض و 

فالمواءمة تشتمل عل  العملية التبي يحباول مبن خاللهبا الكبائن العضبوي ضن  
يغير من مخزون الذاكرة لديد ويجددهق وهكذا تتعل  المواءمة بعمليبة السبيطرة علب  

ب السببلوك التببي البيئبة مببن خبالل التعببد ل البذاتي الببذي يقبوم بببد الفبرد نفسببد  سبالي
 تصدر عند والتي تصل ف  النهاية إل  تطويع الذات لتناسب الواقع 

ضما االسبتيعاب فيشبتمل علب  العمبل المعرفبي البذي يضبع محبددات ضو يجبري  
تعببديالت معيببة علبب  الواقببع تجعببل عمليببة المواءمببة ممكنببة داخببل المسببتوى ا دائببي 

لبيئببة الخارجيببة لببتالئم مسببتواه المتميببز للفببردق ومببن خببالل االسببتيعاب يطببو  الفببرد ا
المعرفببي الببراهنق ضي ضنببد مببن خببالل عمليببة االسببتيعاب يسببتطيع الفببرد ضن يكتسببب 
درجة عالية من المرونة تساعده ف  التعامل مع الصعوبات االجتماعيبة واالنفعاليبة 

 والحركية. 

حيببث  ببرى "بياجيببد" ضن النمببو العقلببي يعتمببد ضساًسببا علبب  التبببادل المسببتمر  
بين عمليتي االستيعاب والمواءمة ففي عملية االسبتيعاب فبين الطفبل  تعبرف  النشط

علبب  ا شببياء وا حببداث ليصببنفها ثببم يسببتفيبد منهببا ويسببتعملها فبب  نسبب  العببادات 
السببابقة واسببتبدال بعضببها بببالبعض اآلخببر ولعببادة تشببكيل الحقيقببة لتتناسببب البنبباء 

 العقلي الموجود بالفعل. 



ى نواحي غير عادية ف  الموقبف الجد بد ويضبع فب  وف  عملية المواءمة  ر  
اعتببباره هببذه النببواحي عنببد بببذل ضي مجهببود  حببداث تغييببر ضو تعببد ل )بالحببذف ضو 
اإلضافة( للبناء الموجودة لديد فعال ليجعلبد متناسبًبا مبع الحقيقبة الجد بدة وليسبتعد 
 التببوازن فبب  تفاعلببد مببع بيئتببد ويحببدث هببذا فبب  مواقببف اللعببب وعليببد فقببد فسببر
 )بياجيد( اللعب كسيادة لعملية االستيعاب للمعطيات ضكثر من عملية المواءمة. 

فاللعب هو نشاط باعث عل  اإلثارة الناتجبة عبن الفبرح والمتعبة حيبث تكبون  
 –علببب  عمليبببة المواءمبببة  –إخضبببا  الواقبببع للبببذات  –السبببيادة لعمليبببة االسبببتيعاب 

وهببذا يختلببف عببن الفكببر الجبباد الببذي تكببون فيببد عمليببة  –إخضببا  الببذات للواقببع 
   االستيعاب ف  توازن وتعادل مع عملية المواءمة.

 ضنماط اللعب:

 اللعب الحركي. -

 العب التمثيلي. -

 اللعب الثقافي. -

 ضنماط اللعب: 

نظببًرا  هميببة اللعببب فبب  التربيببة البدنيببة بصببفة عامببة وتربيببة الفببرد بصببفة  
خاصةق فقد تعددت وجهات النظبر حبول ضنمباط ومراحبل اللعبب وكبذلك ضسبس اختيبار 

 اللعبة وهذا التقسيم لنمط اللعب من وجهة النظر التربوية: 

 اللعب الحركي:  -1

ء الجسبببم المختلفبببة ويعتمبببد علببب  النشببباط الحركبببي المتعبببدد والمتنبببو  ببببأجزا 
ولتحقي  ضهبداف محبدودة طبًقبا للغبرض منبد ولتنفيبذ هبذا النشباط الحركبي بمشباركة 
ضجزاء الجسم فالبد ضن تتمتع هذه ا جزاء وتتوافر فيها بعبض الصبفات البدنيبة التبي 



تسبباعدها علبب  ضداء النشبباط الحركببي بكفبباءة وبشببكل جيببدق وسببواء بالنسبببة للجانببب 
ي الببذى يمارسببد الفبببرد وينفببذه مببن خبببالل مجموعببة مبببن الحركببي ضو الجانببب الببببدن

التمرينات وا لعاب المتنوعبة حركًيبا والتمرينبات التمثيليبة والقصبص الحركيبة قوهبذه 
ا نشطة إل  جانبب ضنهبا تكسبب الفبرد بعبض القبدرات البدنيبة والعد بد مبن المهبارات 

قيببة الحركيببة فينهببا تسببهم فبب  تحسببين صببحة الفببرد ولكسببابد بعببض السببمات الخل
واإلدارية وكذلك زيبادة المعلومبات والمعبارف. ومبن هنبا  تضبح ضنبد كلمبا زاد النشباط 

 الحركي لدى ا طفال كلما ضسهم ذلك ف  تكوين الشخصية السوية المتكاملة. 

 اللعب التمثيلي: -2

هذا النو  قائم عل  التمثيل والتخيل والتقليد لما هو حول الطفل من ظبواهرق  
ر من ضعمال وضنشطة اجتماعية خالل حياتهم اليوميةق فبين الطفبل وما يقوم بد الكبا

 نفببذ هببذا النببو  مببن اللعببب مببن خببالل مببا يمتلكببد مببن مهببارات حركيببة وقببدرات بدنيببة 
ضولية. وعليد فكلمبا تطبور المسبتوى الببدني والحركبي والمعبارف و السبمات النفسبية 

 واإلدارية للطفل. 

 اللعب الثقافي: 

اللعبب علب  المعبارف والمعلومبات والثقافبة التبي يملكهبا يعتمد هذا النو  مبن  
الطفببل وينفببذ مببن خاللهببا ا لعبباب العقليببة والتببي تتطلببب ضعمببال الفكببر مببن خببالل 
استدعاء القدرات العقلية ولذلك فين تكرار المشاركة ف  مثل هذه ا لعاب وا نشبطة 

 يساعد ف  زيادة المعارف والخبرات الثقافية. 

وتكببرار محبباوالت المشبباركة فبب  هببذا اللعببب سببواء بخبببرات نجبباح ضو فشببل يسببهم فبب  
 الثراء الفكري والمعرفي وكذلك تنمية السمات اإلرادية النفسية للطفل. 



 ضسس اختيار ا لعاب: 

عند اختيار ا لعاب ف  ضيبة مرحلبة مبن المراحبل وخاصبة االبتدائيبة يجبب ضن  
 يار سليًما. تراعي بعض ا سس حت  يكون االخت

  ا لعببباب التبببي ال ترهببب  النمبببو الببببدنيق وفببب  نفبببس الوقببب  تسبببمح ببببالنمو
 المستمر. 

  ا لعاب المناسبة لدرجة ذكاء ا فراد والتبي تتبيح الفبر  لالسبتخدام ا عظبم
 للقدرات الفعلية. 

   ا لعاب التي تالئم النمبو الوجبداني والنمبو االجتمباعي وتسبمح بالقبدرة علب
 لمسئولية. التعاون وتحمل ا

  ا لعببباب التبببي تحتبببوى جميبببع ا فبببراد ومبببع ذلبببك تتناسبببب مبببع قبببدرة مختلبببف
 ا عمار. 

  .ا لعاب التي تعتمد عل  ساب  الخبرة 

   ا لعاب التي تبعبث المبرح والتبرويح والمنافسبةق والتبي تسباعد التالميبذ علب
ع كيفية الفوز وتقبل الهزيمة مع استمرار العالقبات الطيببة مبع البزمالء ضو مب

 الفري  اآلخر. 

  .ا لعاب المناسبة إلمكانيات المدرسة من حيث االدوات واالفنية 

  ا لعبباب التبببي تتناسبببب مبببع المالعبببب الموجببودة وكبببذلك تتناسبببب مبببع الجبببو
 والوق . 

 

 

 

 

 

 



 اللعب لألطفال
 تطبيقات ترويحية
 حقوق اإلنسان 

 

 ما هي حقوق اإلنسان؟

شبخص  نبد إنسبان. ويسبتند هي الحقوق ا ساسية التي  تمتع بهبا كبل  -
حقببببوق اإلنسببببان إلبببب  المبتببببدض الببببذي يقببببول ضن جميببببع البشببببر  ولببببدون 
 متساويين في الكرامة والحقوق وال يجوز الحرمان منها تح  ضي ظرف.

 ما هو الغرض من حقوق اإلنسان؟

 العيش بكرامة: -

وهببو الحبب  فببي الحيبباة والحريببة وا مببن وتببوافر متطلبببات الحيبباة مببن مسببكن  -
وتعلبببيم وعمبببل وممارسبببة الشبببعائر الد نيبببة والبببتكلم بلغتنبببا الخاصبببة وغبببذاء 

 والعيش في سالم.

 حماية الناس: -

 فحقوق اإلنسان ضداة لالحترام المتبادل من العنف ولساءة المعاملة. -

 االحترام المتبادل: -

تحصل عل  العمل البواعي والمسبئول لضبمان عبدم انتهباك حقبوق اآلخبرين  -
 مثل عدم التمييز.

 عالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ما هو اإل

هو الوثيقبة الماسسبة لحقبوق اإلنسبان وقبد اعتمدتبد ا مبم المتحبدة فبي  -
 كوثيقة مرجعية مشتركة للعالم كلد. 1948ديسمبر  10

ومع ضن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسبان ليسبد لبد قبوة القبانون رسبميًاق  -
 لد.إال ضن مبادئد ا ساسية ضصبح  معا ير دولية في العالم ك



 ما هي الكرامة اإلنسانية؟

هبببي مببببدض ضساسبببي مبببن مببببادئ حقبببوق اإلنسبببان تاكبببد علببب  ضن النببباس  -
يستحقون االحترام بغض النظر عن العمر ضو الثقافة ضو الد ن ضو ا صبل 
ضو اللببببون ضو الجببببنس ضو اللغببببة ضو الوضببببع االجتمبببباعي ضو المعتقببببدات 

 السياسية.

 ما هي المساواة؟ )المساواة(.

جميع البشر  ولدون ضحرارًا ومتساوين والمسباواة تفتبرض مسببقًا  اكد ضن  -
 ضن لجميع ا فراد الحقوق نفسها.

 

 تلخيص مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 مادة رقم -

 الح  في المساواة. -1
 الح  في عدم التعرض للتمييز. -2

 الح  في الحياة والحرية وا من الشخصي. -3

 الح  في عدم التعرض لالسترقاق. -4

 الح  في عدم التعرض للتعذ ب والمعاملة ا منية. -5

 الح  في االعتراف بالشخصية القانونية. -6

 الح  في المساواة ضمام القانون. -7

 الح  في اإلنصاف من قبل محكمة مختصة. -8

 الح  في عدم التعرض لالعتقال التعسفي والنفي. -9

 الح  في محاكمة علنية عادلة. -10

 اإلدانة. الح  في افتراض البراءة إل  ضن تثب  -11



الحبببب  فببببي عببببدم التببببدخل فببببي خصوصببببية الشببببخص وعائلتببببد ومنزلببببد  -12
 ومراسالتد.

 الح  في التنقل بحرية داخل البالد وخارجها. -13

 الح  في اللجوء إل  بلد آخر هربًا من االضطهاد. -14

 الح  في الحصول عل  جنسية وفي حرية تغييرها. -15

 الح  في الزواج وتكوين ضسرة. -16

 الح  في التملك. -17

 ية المعتقد والد ن.الح  في حر  -18

 الح  في حرية الرضي والحصول عل  معلومات. -19

 الح  في التجمع السلمي واالشتراك في الجمعيات السلمية. -20

 الح  في المشاركة في إدارة البالد وفي االنتخابات. -21

 الح  في الضمان االجتماعي. -22

 الح  في العمل الذي  رقب بد الشخص وفي االنضمام إل  النقابات العمالية. -23

 الح  في الراحة وضوقات الفراغ. -24

 الح  في مستويات معيشة كافية. -25

 الح  في التعليم. -26

 الح  في المشاركة في الحياة الثقافية والمجتمع. -27

 الح  في التمتع بنظام اجتماعي  تحق  فيد حقوق اإلنسان. -28

الحبب  فببي واجبببات الفببرد إزاء الجماعببة التببي تكببون ضساسببية للنمببو الحببر  -29
 والكامل للشخصية.

الحبب  فببي عببدم التببدخل مببن جانببب الببدول ضو ا فببراد لالنتقببا  مببن هببذه  -30
 الحقوق.



 حقوق الطفل
 

 ما هي حقوق الطفل؟

هي حقوق محددة تهدف إل  حماية كل إنسان لم  تجباوز الثامنبة عشبر  -
 من عمره.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  نطب  عل  جميبع البشبر بغبض النظبر  -
ا طفببببال ولكببببن نظببببرًا لوضببببعهم  عببببن ضعمببببارهم إذن فهببببو  نطببببب  علبببب 

 المستضعف في المجتمع فين لهم حقوق محددة تمنحهم حماية خاصة.

 الغرض من حقوق الطفل؟ وما ه

ضمان حصول كل طفل عل  فرصة تحقي  إمكاناتد الكاملة لكل طفل بال  -
تمييز لد الح  في النماء التام والتعليم والرعاية الصحية والنمو في بيئة 

 مالئمة.

 ا طفال من العنف ولساءة المعاملة. حماية -

 تنمية االحترام المتبادل. -

 وال يحدث إال من خالل اعتراف الجميع بأن لهم نفس الحقوق. -

 ما هي اتفاقية حقوق الطفل؟

هبببي معاهبببدة دوليبببة تعتبببرف ببببالحقوق المدنيبببة والسياسبببية االقتصبببادية  -
االتفاقيببة  واالجتماعيببة والثقافيببة لألطفببال. واعتمببدت ا مببم المتحببدة هببذه

 .1989/ نوفمبر/ 20في 

 
 اتفاقية حقوق الطفل بلغة صديقة للطفل

- 1  42 43ق  54 
 



 التربية

 في اللغة:

 اإلصالح: رب  الشيء ضي ضصلحد. -

ِ مالنمبباء والزيببادة: ربببا  ربببو بمعنبب  زاد ونمبب ق مثببل قولببد تعببال :    - َْ ََرل لل
 {. لصاَ قَغِتم

َهغم ْلَمغَءم ْهتَللزاْتموضيضًا قولد تعال :    - َْيلْ َ ةيمظَِإَذ مأَنْلَزْلََغمَع ََىم ْْلَْرَضمَهغَِ َََْل
ْنمك لِ مَزٍَْجمََبِيٍجم) ََأَنْلبَلَتْتمَِ  {.(م5ََرََبْتم

 الحكمة والعلم والتعليم. -

َةممثل قولد تعال :    - َا ََ لَل بل ل ََ ْح ْكلَ م م ََ ُ م َّللا م ْلِكتَلغ ٍَمَأْ مرل ْؤَِْي ُث امََغمَكغَ ملَِبَش
للت ْ م مِ َللغمك َلْ َْ نِي ِلل َ مَر ا َن لل َََلِكللْنمك  م َِ م َّللِا  ِ للْنم ِي مِدمَِ َ مِعبَللغ َن لل مك  ُِ َاللغ ََ ملِْ رَلق لل

ََ م) ت ْ مَْْ ر س  ِ َغمك َلْ ََ م ََ ََ م ْلِكَتغ ِْ م  ََ  {.(79ْل 

 الرعاية: -

َ ِمقال تعال :    - ََق لْلمَر ِِم َاْْحَل َنم ل مَِ  ْرَْحْه َملغمَكَملغممََ ْخِفْضمََل َمغمَجََغَحم لذ  ِ 
 {.(24رَبلاَيغِنمَصِغريي م)

 التربية اصطالحًا: -

هي مجموعة التصرفات العملية والقوليبة التبي يمارسبها الراشبد بيرادتبد نحبو  -
صغيرق بهدف مساعدتد في اكتمال نموه ونضج استعداداتد الالزمة وتوجيد 

غايبات التبي قدراتدق ليتمكن من االستقالل في ممارسة النشباطات وتحقيب  ال
 يعدلها بعد البلوغ.

 
 
 



 مفهوم التربية
 

 المعن  التهذ بي المعن  التعليمي المعن  االجتماعي
التنشئة االجتماعية 

 والفردية
غرس المعلومات 

والمهارات المعرفية من 
خالل ماسسات معينة 
 ضنشئ  لهذا الغرض

تنمية ا خالق الحميدة 
في اإلنسان وتربيتد عل  

 الفضيلة

 

 خصائص التربية:

 عمل إنساني. -

 نشاط متعل  با فراد. -

 عملية مستمرة تالزم اإلنسان طول حياتد. -

 ضهداف التربية:

 تحقي  الذات. -

 تنمية العالقات اإلنسانية واالجتماعية. -

 تحقي  الكفاية االقتصادية والمنية. -

 التكوين السياسي للفرد. -

 التكوين االجتماعي للفرد. -

   

 بالترويح:عالقة التربية 

الحياة الطبيعيبة هبدف كبل إنسبان وتتحمبل التربيبة مسبئولية إعبداد الفبرد  -
وتزويده بالخبرات التبي تمكنبد مبن تحقيب  هبذا الهبدف فبي ظبل المباثرات 

 والتغيرات الموجودة في المجتمع الذي يعيش فيد الرد.



فمهمببة التربيببة ال تقتصببر علبب  التعلببيم النظببامي الببذي تقببوم بببد المدرسببة  -
يشمل ضيضًا كل ما  اثر عل  عقل اإلنسان ووجداند وخاصة في  فقط بل

 مرحلة الطفولة.

 دور العبادة. –وسائل اإلعالم  –ضصدقائد  –مثل ضسرتد  -

فالتربية تشمل كل ما يقوم بد الفرد ضو يقوم ببد غيبره لبد بقصبد الوصبول  -
 بد إل  درجة الكمال وف  طبيعتد واستعداده وقدراتد ولمكاناتد.

لترويح  هدف إل  الوصول بالفرد إل  درجبة الكمبال فبي كافبة كذلك فين ا -
 ضوجد الحياة )البدنيةق النفسيةق االجتماعيةق المعرفيةق .......(.

 ما هي التربية عل  حقوق اإلنسان؟

هي كل نبو  مبن البتعلم يسباعد علب  بنباء المعبارف والمهبارات والمواقبف   -
 السلوكيات المتعلقة بحقوق اإلنسان.

تشجع عل  استخدام حقوق اإلنسان كيطار مرجعي في عالقتنبا كما ضنها  -
 مع اآلخرين.

 القيم التربوية

 التعاون: -

 هو العمل معًا لتحقي  هدف مشترك. -

 االحترام: -

 يعني ضن كل شخص يجب ضن يعامل بكرامة. -

 ال حاجة لكسب االحترام فهو ح  لكل شخص في جميع الظروف. -

 العدالة: -

 والحقوق نفسها والفر  نفسها.إعطاء كل شخص ا همية نفسها  -

 اإلشراك: -

 هو االعتراف بأن كل شخص عضو كامل في المجتمع وفي المجموعة. -



 احترام التنو : -

 هو االعتراف بالفروق الفردية وتقد رها. -

 المسئولية: -

 هي االلتزام بأداء عمل ما. -

ضو هي ضن نفكر قبل ضن نقوم بالفعلق وضن تكون مستعد لقبول عواقبب الفعبل  -
 م الفعل.ضو عد

 القبول: -

 هو العلم عل  ضمان المشاركة الكاملة لكل شخص بال استثناء. -

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

 
 
 

 شكل
 
 
 

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

 دور الرائد في العملية التربوية من خالل ا نشطة:

 مرافقة ا طفال ولرشادهم في عملية التعلم. -

 خل  بيئة تعلم مناسبة. -

 المشاركة.تشجيع ا طفال عل   -



تسببهيل عمليببة المناقشببة ولتاحببة الفرصببة لألطفببال للتفكيببر فببي سببلوكهم  -
 بصورة نقدية.

 صفات الرائد:

 ضن يكون نموذجًا يقتدى بد. -

 ضن يكون شخص جد ر بالثقة. -

 تشجيع ا طفال عل  االستمتا  واالشتراك في ا نشطة. -

 العمل مع الفري . –حب العمل  –اجتماعي  –إدارة الوق   -

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

 
 سنة 12: 6خصائص نمو ا طفال في المرحلة العمرية من 

 

 يطل  عليها مرحلة الطفولة المتأخرة. -

 تعتبر هذه المرحلة جزء من فترة التعليم ا ساسي. -

يكون نمو سريع حيث يمبرون بنمبو  12: 6كما ضن نمو ا طفال ما بين  -
يحدث تقدم هائل فبي جسدي سريعق وتنمو مهاراتهم الحركية بسرعة كما 

 تطورهم المعرفي واالجتماعي.
 الحقائ  البيولوجية والنفسية واالجتماعية والنشاط المتطلب ومميزاتد

 

 المميزات األنشطة االحتياجات مرحلة الطفولة
 الحقائ  البيولوجية:

النمبببو فبببي الطبببول  -
 والوزن.

نمببببببببو العضببببببببالت  -

التغذيببببببببببببببة  -
 السليمة.

إنقببببببببببببببا   -
المجهببببببببببود 

تمرينبببببببببببببات  -
 هادئة.

الجببببببببببببببببببري  -
لمسبببببببببببافات 

تنميبببببببببببببببببة  -
اللياقببببببببببببببة 

 البدنية.

زيببببببببببببببببببادة  -



 المميزات األنشطة االحتياجات مرحلة الطفولة
الدقيقبببببببة وتببببببببزداد 
المهبببببببارة اليدويبببببببة 
ويتحسببببن التوافبببب  

 العضلي.

النشبببببباط مسبببببببتمر  -
 وسرعة الحركة.

عبببدم االسبببتقرار ضو  -
الثببببببات واالنتقبببببال 
السببريع مببن حركببة 

 إل  ضخرى.

النشببببببببباط الزائبببببببببد  -
والحركبببببببات زائبببببببدة 
والمجهود ضكثر مما 

 تتطلبد الحركة.

القبببوة والعنبببف فبببي  -
الحركة لدى البنبين 
واللعبببببببب الهبببببببادئ 

 لدى البنات.

 البدني.

رونببببببببببببببببة م -
 العضالت.

عببببببببببببببببببببببدم  -
الوصبببببببببببول 
لدرجبببببببببببببببببة 

 التعب.

تنبببببببببببببببببببببو   -
ا نشطة مبا 
ببببين هادفبببة 

 وبناءة.

العمببببل فببببي  -
 مجموعات. 

 قصيرة.

الوثبببببببببببببببببببب  -
 بأنواعد.

اللعببببببببببببببببببببب  -
 بالكرة.

الرمبببببببببببببببببببي  -
 باليد ن.

تمرينبببببببببببببات  -
 الرشاقة.

الببببببببببببببببرقص  -
 التعبيري.

معسببببببببببكرات  -
اليببببببببببببببببببببببوم 

 الواحد.

التقسبببببببيمة 
 العضلية.

تنميبببببببببببببببببة  -
التوافبببببببببببب  
العضببببببببببلي 
 العصبي.

تنميبببببببببببببببببة  -
القببببببببببببببببدرة 
والسبببببببيطرة 
علببببببببببببببببببب  
حركبببببببببببببات 

 الجسم.

زيببببببببببببببببببادة  -
 القوة.

 الحقائ  االجتماعية:

يميببببل الطفببببل إلبببب   -
 االنتماء لجماعة.

االسببببببببتقالل مببببببببن  -
 سيطرة الوالد ن.

إعطببببببببببببببباء  -
الفببببببببببببببر  

 للظهور.

حبببببببببببببببببببببببب  -
االسبببببتطال  

ضلعبببببببببببببببببببباب  -
 التركيز.

اللعبببببب فبببببي  -
 مجموعات.

إعطببببببببببببببببباء  -

تنميبببببببببببببببببة  -
 الذكاء.

صبببببببببببببببببقل  -
شخصببببببببية 

 الطفل.



 المميزات األنشطة االحتياجات مرحلة الطفولة
التنبببافس والصبببرا   -

والرغببببببببببببة فبببببببببببي 
 الكسب.

 المباهاة والمغامرة. -

التعبببببببببباون بببببببببببين  -
 ا صدقاء.

 محاكاة الكبار. -

عضببو فببي جماعببة  -
تتمثببل فببي ا سببرة. 
وتشببببببعر با مببببببان 
والطمأنينبببببببببببببببببببببببببة 
وا هميبببببة الذاتيبببببة 
وتعمبببببببببببل علببببببببببب  
التنميببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 االجتماعية.

ومعرفبببة مبببا 
هبببببو جد بببببد 
بالنسببببببببببببببة 

 للطفل.

المخببببببببباطرة  -
وتجربببببببببببببببة 

 الجد د.

التعببببببببببببببرف  -
علببببببببببببببببببببب  
ا شياء فبي 
ضماكنهببببببببببببببا 
 الطبيعية.

فببببببببببببببببببببر  
القيببببببببببببببببادة 

 والتبعية.

الجماعببببببببات  -
المدرسببببببببببية 
وا نديبببببببببببببة 
المختلفة في 

 المدرسة.

 الحقائ  النفسية:

العنببباد والمعارضبببة  -
والتمركببببببببز حببببببببول 

 الذات.

تببببببدض االهتمامبببببات  -
والميبببببببببببول فبببببببببببي 

 التكوين.

حببببببببببب الظهببببببببببور  -

إعطببببببببببببببباء  -
بعببببببببببببببببببض 
المسببئوليات

. 

التشببببببببببجيع  -
علببببببببببببببببببببب  
 االختيار.

 المنافسة. -

المسببببببابقات  -
والمنافسببببات 
لتحد بببببببببببببببببد 
الفبببببببببببببائزين 
 وتشجيعهم.

االشتراك في  -
حفببببببببببببببببالت 

 المدرسة.

تنميبببببببببببببببببة  -
 الرشاقة.

تنميبببببببببببببببببة  -
الشبببببببببببعور 
 با همية.

الشبببببببببببعور  -
بالسببببببببعادة 
مبببن خبببالل 



 المميزات األنشطة االحتياجات مرحلة الطفولة
 واهتمام اآلخرين.

الذاتيببة واالسببتقالل  -
واالعتمببببببباد علببببببب  

 النفس.

عببدم االسببتقرار فببي  -
 االنفعاالت.

تزداد سيطرتد عل   -
البيئة المحيطة من 
 خالل تعليم اللغة.

االهتمبببببببببببببببببببببببببببببببام  -
بالممتلكببببببببببببببببببببببببات 

 الخاصة.

تلعبببببببببببب القبببببببببببدوة  -
والنمبببببببببببببببوذج دورًا 

 هامًا.

المشبببببببباركة  -
 في العمل.

حبببببببببببببببببببببببب  -
 اآلخرين.

إعطاء فرصة  -
للشببببببببببببببببببببراء 

 والبيع.

التعببباون مببببع  -
 اآلخرين.

التشجيع عنبد  -
 اإلحسان.

عببببببببدم نقببببببببد  -
 الطفببببل ضمبببببام

 اآلخرين.

 –الغنببببببببببباء  -
  -التمثيببببببببل 
 الرقص.

الرحالت فبي  -
ا مببببببببببببببباكن 

 الخلوية.

تببببببببببببببببببببوفير  -
القصبببببببببببص 
 للقبببببببببببببببببراءة
 واالطال .

تحقيببب  مبببا 
 سب .

االعتمببببببببباد  -
علببببببببببببببببببب  

 النفس.

تنميبببببببببببببببببة  -
القببببببببببببببببدرة 

 العقلية.

 
 كيف تعمل ا نشطة؟      

مشاركة ا طفال في لعبة ما تتيح لهم فرصبة ضنبي يعشبوا معبًا فبي تجرببة  -
 ملموسة يمكنهم ضن  تعلموا منها.

لعبة  نخرط ا طفبال فبي عمليبة تفكيبر نقبدي )مناقشبة ببين ضفبراد  بعد كل -
 المجموعة(.



ضن المشبببباركة فببببي لعبببببة )وهببببي تجربببببة ملموسببببة( تعقبهببببا مناقشببببة نحببببن  -
المجموعة )تفكير نقبدي( فيسباعدان علب  بنباء البوعي ببالقيم التربويبة لبدى 

 ا طفال ويعززان السلوك اإليجابي.
 اختيار ا نشطة المناسبة للعمر

يجبببب علببب  الرائبببد الترويحبببي اختيبببار ا نشبببطة التبببي تناسبببب احتياجبببات  -
 ا طفال في المجموعة الخاصة بد.

 وللقيام بذلك يجب عل  الرائد الترويحي ضني سأل نفسد ثالثة ضسئلة: -

 ماذا يستطيع ا طفال ضن يفعلوا؟ )النمو الجسدي(. -

 ماذا يستطيعون ضن يفهموا؟ )النمو المعرفي(. -

 اجتماعيًا بالنسبة لهم؟ )النمو االجتماعي.ما هو المهم  -

 جدول بقائمة ا نشطة المقترحة حسب الفئة العمرية
 سنة 12-11 سنوات 10-9 سنوات 6-8 

ضنشطة خارجية في معظمها 
 

 ضلعاب السباق. -

 ضلعاب المشي. -

 ضلعاب الحلقة. -

 ضلعاب )الطبيعة(. -

ا لعبببببببباب التببببببببي تسببببببببتخدم  -
 التالعب با شياء.

 ضلعاب السباق. -

 ضلعاب المشي. -

 ضلعاب الحلقة. -

 سباق الحواجز. -

 الرياضة. -

 ضلعاب السباق. -

 ضلعاب المشي. -

 ضلعاب الحلقة. -

تحبببببببببببببببببببببببببببببببديات  -
 المجموعة.



ضنشطة داخلية في معظمها 
 

 فنون وحرف. -

 ضلعاب المعرفة. -

 ضلعاب الموسيق  واإليقا .  -

 فنون وحرف. -

 ضلعاب المعرفة. -

 ضلغاز. -

 فنون وحرف. -

 قصص وقصائد. -

 تمثيل ا دوار. -

 االرتجال. -

 تأمالت. -

 لمجموعةاد سلوك عقوامدونة 
 هي ضداء يمكن ضن تساعد ضفراد المجموعة عل  العمل معًا بشكل جيد. -

 يجب ضن تعبر المالحظات عن القيم التي  ريدون احتوائها وتعزيزها. -

يمكببن اسببتخدامها كببأداة مرجعيببة لتقريببر مببا إذا كانبب  حكومببات معينببة  -
 ن هذه المالحظات للسبلوك يشبارك فيهبا  مقبولة داخل المجموعة ضم ال.

 جميع ضفراد المجموعة.

 ما هي مدونة قواعد السلوك؟

 هي عبارة عن مبادئ ومعا ير إرشادية. -

 مثال إيجابي. -

 االحترام للغير. –النزاهة  -

 مثال للسلوك التي يجب تجنبد. -

 (الرد العنيف –النزا   –النمطية  –العنصرية  –الغش  –الخدا   –االحتيال )

 ضهمية وضع مدونة لقواعد سلوك المجموعة:

 خل  روح الفري  والشعور باالنتماء. -

 ضمان مسئولية كل شخ عن سلوكد وموقفد. -

 ضمان سير ا نشطة بسالسة. -

 تعزيز االحترام المتبادل داخل المجموعة. -



 ك من خالل المجموعة؟و لماذا يجب وضع مدونة قواعد السل

 هم ضصحاب المبادئ التوجيهية. ن ذلك يكفل شعور ا طفال بأنهم  -

 وسيكون ا طفال ضكثر التزامًا بهذه المبادئ. -

وضن إشراكهم في عملية اتخاذ القبرار  تجباوز الفكبرة التقليديبة التبي تقبول  -
 )هذه قواعد الراشد ن فقط(.

 وتنمية فكرة )هذه مبادئنا(. -

 كيف نضع مدونة قواعد السلوك مع ا طفال؟

 تعاون:ابدض بالنشاط الذي يعزز ال -

 اختيار لعبة مناسبة عل  حسب القيمة. -

 خل  بيئة تشجع عل  المناقشات: -

بأن ضطلب من جميع ا طفال الجلوس فبي حلقبةق ضقتبرح طريقبة لطلبب اإلذن  -
 بالكالم برفع ا  دي مثاًل ضو استخدام لعبة المند ل المتحدث.

 ضسأل ا طفال عن سبب حاجة المجموعة لمدونة قواعد السلوك: -

ناقشة باللعبة التي قاموا بأدائها وتوضيح ضن اللعبة سبتتم  بسالسبة ربط الم -
 ضكبر إذا ما اتبع كل شخص قواعد اللعبة.

 ضعط ضمثلة عل  المبادئ التوجيهية الجيدة ضو السيئة: -

عن طري  توجيد ضسبئلة لألطفبال عبن سببب نجباح هبذه المببادئ التوجيهيبة  -
 ضو عدم نجاحها.

التوجيهيبببة الجيبببدة يجبببب ضن تعبببزز قبببيم كمبببا يجبببب ضن توضبببح ضن المببببادئ  -
 االحترام واإلشراك والمسئولية في المجموعة.

شبببجع ا طفبببال علببب  اقتبببراح المببببادئ التوجيهيبببة التبببي يشبببعرون بأنهبببا  -
 ضرورية.

 مثال: كتابتها عل  ورقة كبيرة. -



 ودائمًا تذكر ضن دورك هو تيسير العملية لويس التحكم بها. -

 قم بمراجعة المبادئ التوجيهية: -

سببباعد ا طفبببال علببب  تجميعهبببا والتعبيبببر عنهبببا ببببأكثر العببببارات وضبببوحًا  -
  وليجابية.

 احصل عل  موافقة جميع ضفراد المجموعة. -

 اقتراح إعداد ملص  يظهر المبادئ التوجيهية التي وضعتموها. -

ويمكن لكل فرد في المجموعة ضن يظهبر قبولبد للمببادئ التوجيهيبة ببالتوقيع  -
 عرض هذا العمل في مكان  راه الجميع.عل  الملص  بكف  دهق ثم 

 قم بمراجعة دورية للمدونة: -

حيث ضند يمكن تعد ل المبادئ التوجيهية ضو إضبافة نقباط جد بدة إليهبا وفقبًا  -
 الحتياجات المجموعة.

 ك مدونة جيدة؟و ما الذي يجعل من مدونة قواعد السل

 وضع المدونة باإلجما : -

 نة وضن يحترمها.فكل فرد في المجموعة يجب ضن  ايد المدو  -

 استخدام لغة إيجابية: -

عبببن طريببب  تحد بببد السبببلوكيات المرغبببوب فيهبببا لبببيس ذلبببك فقبببط ببببل ضيضبببًا  -
 السلوكيات التي يجب ضن  تجنبها ضفراد المجموعة.

 تحدث باستخدام ضمير المتكلم )ضنا(: -

 ضن تحدد ما يجب عل  كل فرد ضن يفعلد -

 قع.ضن تكون المبادئ التوجيهي عملية وذات صلة بالموا -

 ضن تكون المدونة بسيطة ومحددة. -

حيث يجب ضن تكون سهلة الفهم وقليلة حتب  يكبون كبل شبخص قبادر علب   -
 تذكر نقاطها.



 ك:و كيف تساعد ا طفال عل  احترام مدونة قواعد السل

 كن نموذجًا يحتذى بد. -

 ذكر ا طفال بالتزامهم عند حدوث نزا  ضو ظهور ضي مشكلة. -

 حل القضايا. بادر إل  إشراك المجموعة في -

 تطبي  المبادئ التوجيهية والعواقب بصورة عادلة. -

 مت   نبغي وضع المدونة؟

 في اليوم ا ول لألنشطة. -

  نها ضداة يمكن ضن تساعد في منع نشوب المشاكل. -

  نها تحدد ماهية السلوك المقبول منذ البداية. -

 .النمطية(  سلوكيات غير مقبولة –التمييز  –العنصرية  –)النزا   -
 )اختيار ا نشطة( 

 -عند اختيار ضي نشاط ما يجب النظر الي : -

 مراعاة احتياجات ا طفال ومصلحتهم. -

 ضخذ الوق  الكافي إلعداد البرنامج. -

 ا دوات المساعدة عل  اختيار ا نشطة:

 تحد د فهرس يشمل عل : -

 العمر: الفئة العمرية. -

 القيمة: القيم التي نود ضن نغرزها. -

 التحديات التي قد تواجهك في المجموعة.القضية:  -

 مربع المعلومات ويشمل عل : -

 الوق : الوق  المتاح لديك. -

 حجم المجموعة: عدد ا فراد في المجموعة. -



 خارجي(. –الموقع ضو المكان: ضن يقام النشاط )داخلي  -

 مستوى النشاط: نو  النشاط التي تحتاجد مجموعتك )هادئ ضم بسيط(. -

 
 

 النشاط كيف تقوم بتنفيذ
 ضو العوامل التي يجب مراعاتها في مراحل تنفيذ النشاط

 

 االستعداد: )خا  بالرائد الترويحي( قبل التنفيذ: -ض

قببراءة هببدف اللعبببة وطريقببة ا داء جيببدًا للتأكببد مببن قببدرتك علبب  شببرحها  -
 بوضوح.

 قم باإلعداد لتيسير مناقشات المجموعة. -

 مراعاة عوامل ا من من السالمة. -

 وتجهيز ا دوات والمواد المستخدمة.إعداد  -

 )خا  با طفال في المجموعة(: توضيح النشاط: -ب

ضطلب من ا طفال ضن يجلسوا كي  تمكنون مبن مشباهدتك وسبماعك )فبي  -
 حلقة مثاًل(. 

مسببببتخدم ضيضبببببًا فببببي مناقشبببببة  –ضو اسببببتخدام لعببببببة المنببببد ل المتحبببببدث  -
 المجموعات.

 تأكد من ضن المجموعة تستمع إليك. -

بطريقتببك الخاصببة هببدف اللعبببة وكيفيببة ضدائهببا مببع التركيببز علبب   اشببرح -
 عوامل ا من والسالمة.

ضثناء الشرح استخدم كلمبات بسبيطة وجمباًل قصبيرة باإلضبافة لشبيء مبن  -
 الدعابة.



 وضح اللعبة ضو اعطي ضمثلة عند الضرورة. -

 شجع ا طفال عل  طرح ا سئلة. -

 النشاط ضو اللعبة.تأكد من ضن كل طفل في المجموعة قد فهم  -

 

 تنفيذ اللعبة: )ضثناء الممارسة(: -ج

إذا كن  بحاجة إل  تشكيل فرقق حاول اسبتخدام ضسبلوب يكفبل ضال يكبون  -
 ضي طفل هو آخر من  تم اختياره.

مثببال: عنببد تشببكيل فببريقين ضطلببب مببن ا طفببال الببذ ن ولببدوا فببي التببواريخ  -
تبواريخ فرديبة تكبوين فريب . الزوجية تكوين فري  وا طفبال البذ ن ولبدوا فبي 

 )كالسنة(.

 ضثناء النشاط قم بمراجعة خطوات اللعبة وقواعد السالمة.  -

 ولذا حدث ضي خلل ضو إذا نشأت نزاعات تدخل فورًا. -

تدخل في اللعبة وضظهبر حماسبك عبن طريب  المشباركة ضو ضن تكبون قائبد  -
 للعبةق ضو حكم.

 إنهاء اللعبة: )الختام(: -د

 شاركتهم في اللعبة.اشكر ا طفال عل  م -

 ضطلب من ا طفال الجلوس والبدء في مناقشات المجموعة. -

 
 نموذج لبرنامج اللعب 

 سنة 12: 6برنامج: 
 اسم الرائد: ............................... التاريخ: .....................

 الخميس ا ربعاء الثالثاء االثنين ا حد 



 اسم اللعبة اسم اللعبة اسم اللعبة اسم اللعبة اسم اللعبة صباحاً 
 مساًء 

 بعد الظهر
 اسم اللعبة اسم اللعبة اسم اللعبة اسم اللعبة اسم اللعبة

      ضنشطة حرة
 

 لوصف اللعبة 1نموذج 
 

 اسم اللعبة: -

 الهدف من اللعبة. -

 ا دوات المستخدمة: -

 الزمن: -

 عدد المجموعة: -

 المكان: -

 شرح اللعبة: -

  

  

  
 
 
 

 احتساب الفائز )لو وجد(:  -

 

  



  

 

 
 

 هامةإرشادات 
 

 تعزيز قيم مختلفة: -

 عل  سبيل المثال: في كل  وم اختر نشاط لتعزيز قيم مختلفة. -

 ابدض بالتعاون واالشتراك في اليوم ا ول: -

 حت  تتيح الفرصة لألطفال للتعرف عل  بعضهم والشعور باالنتماء. -

 ابدض با نشطة البسيطة: -

تحدد د نامية المجموعبة تسبتطيع ضن تختبار ا نشبطة ا كثبر حت  يمكن ضن  -
 صعوبة.

 ضن  تميز البرنامج والرائد بالمرونة. -

 اختتم بنشاط تعزيزي. -

ختببام ا سبببو  يفضببل ضن يكببون بأنشببطة تهببدف إلبب  تعزيببز المعببارف التببي  -
 اكتسب  طوال ا سبو .

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 الترويح لذوي اإلحتياجات الخاصة ) المعاقين (
  -: تاريخيد نبذه
 مشلول لطفل رسم وجد حيث القديمه المجتمعات إهتمام المعاق الشخص وجود اثار
 البقاء فكره القديمه العصور في سادت وقد المنيا، في حسن بني معبد جدران علي

 من التخلص إلي أدي مما المعاقين عن الخاطئه االعتقادات سيطرت كما ، لالصلح
 . الشر يجلبون  أنهم منهم إعتقادا   اإلعاقات ذوي 
 عالج طرق  االحجار علي البابليين ملك"  حاموراي"  سجل النهرين مابين بالد وفي

 . والمبتورين البصر فاقدي
 افراد بين السالم لتنتشر(  االسالم ، المسيحية ، اليهودية)  السماوية الديانات وجائت

 االخوه بروح والمعامله والحماية العيش في العاجزين وحق االخر وتقبل المجتمع
 . معاملتهم وحسن
  -: مصر في الفئات الخاصة رعاية

 صدر حيث ، عشر التاسع القرن  نهاية في الخاصة بالفئات مصر في اإلهتمام بدأ
 ورعايه تنظيم بغرض م(1950) عام 16 رقم األول اإلجتماعي الضمان قانون 

 في الجمعيات عدد وكان ، اإلجتماعية الشئون  وزاره إشراف وتحت الخاصه الفئات
مصر من خالل  في الخاصه بالفئات اإلهتمام واستمر جمعية 12 الوقت ذلك

  المعاقين. بحوث ومراكز حكومية الغير والهيئات الحكومية الهيئات
    -: الخاصة االحتياجات لذوي  الترويح



 إنجلترا في أنشئ فقد األولي العالمية الحرب انتهاء بعد المعاقين برياضه االهتمام بدأ
 البتر بمصابي خاص فيل مان ستوك مستشفي في م(1922) عام للمعاقين نادي

 االمريكية الجمعية ثم المعاقين الجولف لالعبي البريطانية الجمعية ثم بأنواعه والشلل
 البتر. لالعبي

 من العديد بدأ حيث الثانية العالمية الحرب بعد المعاقين برياضة االهتمام ازاداد كما
 االتحاد انشئ فقد المعاقين، برياضه اإلهتمام في واألسيوية واألوروبية العربية الدول

 أوليمبيه دوره أول أقيمت العام نفس وفي م(1962) عام المعاقين لرياضه الدولي
 .م(1982سنه )  المعاقين لرياضه المصري  وقد أنشا اإلتحاد أوروبا، في للمعاقين
  -: والمعاقين اإلعاقد ماهية
 أو التعويق ومنه وحبسه صرفه أي" الشيئ عاقه عن" كلمه ان العرب لسان يذكر

 .المراد الهدف عن االنشغال أو المنع أي ، اإلعتياق
 او حسي أو عضوي  مرض نتيجه قصور لديهم الذين األفراد بهم يقصد المعاقين

 نموه علي يؤثر مما مكتسبة أو وراثيه ألسباب ذلك يرجع قد حيث أو حركي، عقلي
 متطلباته أداء أو اإلجتماعي تكييفه أو العمل مزاوله أو التعلم علي قدرته أو الطبيعي
 . األساسية

 بأنه المعاق  م(1975) عام المتحده باألمم المعاقين لحقوق  العامه الجمعية وتعرف
 أو الفرديه الحياه ضروريات جزئيا أو كليا لنفسه يتكفل أن يستطيع ال شخص كل هو

 العقلية. أو الجسمية قواه  في فطري  نقص نتيجه اإلجتماعية
 وإدماجهم بهم اإلهتمام وضروره المعاقين مشكلة حجم علي نتعرف يجعلنا ذلك كل

 منتج قطاع الي تحويلهم ثم والرياضي التعليمي التأهيل طريق عن العاديين ضمن
 . المجتمع علي عبئا وليث الحياه في دورهم لهم المجتمع في

  -: المعاقين تصنيف



 كالشلل والبتر، البدنية المكفوفين،الصم،البكم،اإلعاقات :الظاهر العجز فئد-1
 .عقليا المتأخرين

 القلب السكر، مثل مزمنه بأمراض كالمرضي : الظاهر غير العجز فئد-2

 .،الدرن  ،السرطان
 المعاق عقليا، المعاق  الجسمي، المعاق الحسي، )المعاق للمعاقين اخر تصنيف*

   اجتماعيا(.

 : اإلعاقة ضسباب
  -: الخلقية ا سباب اواًل:

 وراثية تكون  قد : الوالده وقبل الحمل بعد تحدث التي ا سباب - أ
 من كل في الموجوده والصفات بالخصائص عالقة لها

 علي البويضه تحصل أن يحدث فقد المنوي  والحيوان البويضه
 العقلي التخلف:  اكثر، مثال او الكروسومات من اقل عدد

 الصحية الحاله تأثير إلي باإلضافه كروموسوم،( 47) يظهر
 ، المخدرات – االيدز – السرطان –السكر مثل الجنين علي

 الجنين. تشوه تسبب والتي
المشيمة،  الجنين، وضع وضع :الوالده اثناء تحدث ضسباب - ب

  التوائم. والده الوالده، عملية
  -: المكتسبد ا سباب:  ثانيا

  نقص إلي تؤدي التي واألعراض للحوادث األفراد تعرض إلي األسباب تلك وترجع
 حوادث ، إرتفاعات من السقوط أو السيارات أو الطريق أو المنزل حوادث مثل قدراته

 ، الرعاش الشلل مثل وغيرها األطفال شلل مثل األمراض ، والمصانع المنشئات



 المزمنه الناتجة من مخلفات اإلختراعات األمراض إلي باإلضافة ، النصفي الشلل
         والحروب. العلمية

 
 
 

 -: لالعاقد النفسيد ا ثار
 تحدث نفسيه التي تنتج من اإلعاقة والتي األثار الي"   kliemke كليمك"  يشير

 المناسبه النفسيه الرعايه أساليب توفير يجب لذلك الشخصيه في كثيره تغيرات
 :  يلي كما للمعاقين وهي 

 والشعور كراهيتها ثم الذات برفض الشعور وهو :بالنقص الزائد الشعور -1
  بالدونيه.

  رغبه مع ، بواقعها وقبولها للعاهه باإلستسالم وذلك :بالعجز الزائد الشعور -2
 . اعتمادي سلبي وسلوك شديده إنسحابيه                           

  والخوف من  بالقلق العام اإلحساس في ذلك ويبدو :با من الشعور عدم  -3
  المجهول.

   صعودا الموقف مع اإلنفعال تناسب عدم في ويظهر :اإلنفعالي اإلتزان عدم   -4
  وهبوطا.                               

 حمايه بمثابة تكون  للمعاقين الدفاعيه السمه :الدفاعي السلوك مظاهر سياده   -5
 غير أو الواضحه، كالسخريه مباشره بصوره سواء األخرين من دائما المهدده لذاته

 . الكافي اإلهتمام إعارته عدم أو كاإلهمال المباشره

النفسيد لذوي اإلحتياجات  ا ثار من للحد إتباعها التي يجب علي الرائد الخطوات
 :  الخاصة



  والوحده بالعزله يشعر ال حتي المجتمع في المعاق ادماج -1
  بالنفس الثقه المعاق اعطاء -2
  اعاقته علي وليس المعاق علي التركيز -3
  الشخصيه حالته تفهم علي المعاق تشجيع -4
 . للفشل نتيجد باالحباط يصابون  ال حتي قدراتهم حدود في بها  دمجون  التي الرياضيد واالنشطد االعمال تكون  ان -6

 -: الخاصد االحتياجات لذوي  مميزات الترويح 
    والعقلية والنفسية البدنية القدرة إعاده إلي يهدف بناء نشاط هو عامة بصفه الترويح

المرض أو اإلصابة أو تحسين سلوك  قبل اإلمكان قدر قريبة بدرجة الحياة ، وتحسين
 تبقي ما علي والحفاظ الوظائف لطبيعتها بإرجاع يختص كذلك من خالل التعلم،

 . االمكان بقدر للمعاق
 الحياة من ماتكون  أقرب حياه إلي المعاق إعاده محاوله مايتضمن الترويح وعادة

 علي يعتمد حتي وإمكاناتة قدراتة حدود في إجتماعيا ، نفسيا ، عضويا الطبيعية
 اإلمكان. بقدر نفسة

 من وغيرها والرياضيين والعاملين المتعلمين ضمن إعاقتة بأختالف المعاق إدماج
والطبية  الفنية الوسائل واألدوات بجميع اإلستعانة طريق عن وذلك الحياة، مجاالت
والجراحة،  الطب التعويضية، واألجهزة والتمريض، الطبيعي في العالج الحديثة
 . المناسب المهني والتدريب الترويحي، النفسي، العالج العالج

 
 -: للمعاقين تصنيف مناشط الترويح العالجي

الترويح الثقافي، الترويح  الرياضة التنافسية، الترويح الرياضي، الترويح اإلجتماعي،
   الفني، الترويح الخلوي.

 

 



 

 

 

 

 

 الترويح وكبار السن

  -ماهية كبار السن:

تقدمه في السن فيولد ضعيفا ثم بعد ذلك قويا  معاالنسان يمر بمراحل مختلفه 
للدالله علي الرجل الكبير كما  ويستخدم مصطلح المسنثم بعد ذلك ضعيفا، 

استخدم العرب الفاظا مرادفه للمسن وهي الشيخ وكذلك الهرم والكهل وجميعها الفاظ 
تدل علي كبر السن ،ويري بعض العلماء ان لفظ المسن يطلق علي من تجاوز 

 الستين عاما.

ومن المعلوم ان هذه المرحله )كبار السن( نسبيه وتتفاوت من فرد الخر ، 
عض ممن بلغ عمر الستين عاما او تجاوزة قد يكون نشيطا وال تظهر عليه بوادر فالب

الشيب أو الشيخوخه ،والعكس كذلك فاننا نجد من هو دون هذا العمر وقد ضعف 
 وشتعل راسه شيبا. 

لذا نستطيع القول بأن العمر الزمني لإلنسان يعد معيارا غير دقيق لتحديد 
ا استخدمنا مقاييس االعمار المختلفة مجتمعة مع مرحله ووصفها بالمسن ، خاصه إذ

 بعضها مثل العمر الزمني ، البيولوجي ، االجتماعي ، النفسي ، التدريب الرياضي . 

كما يطلق علي مرحله المسنين تسميات مختلفة منها مرحلة الرشد المتأخر، 
يف مرحله الشيخوخة  ،مرحله السادة، مرحلة نهاية المطاف، العمر الثالث، خر 



العمر، فترة األمسيات الهادئة، وهذه المسميات يرفضها الكثير من العلماء لميلها الي 
 التشاؤم والركود واالستسالم والخضوع .

 
هو الشخص الذي تتجه قوتة لالنخفاض تدريجيا مع تعرضه  -تعريف المسن :

 لالصابه بالكثيرمن االمراض والشعور بالتعب ونقص القدرة علي االنتاج.  

 -تغيرات التي تصاحب كبر السن :ال
 تغيرات في الشكل العام للجسم : -1

 ويتمثل في )الطول ، الوزن ، الشعر ، الجلد ، اليدان والقدمان ( 
 التغيرات البيولوجية.  -2
 التغير في القوة العضليه واالداء الحركي.  -3
 التغيرات االجتماعيه والنفسيه واالقتصاديه.  -4
 التغيرات الحسيه . -5
 

  -مميزات الترويح  لكبار السن في الوق  الحر:
م( إلي مستويين لرعايه 1995" في دراسه عام )weliamsيشير "وليامز 

كبار السن األول ضرورة التريض والحركه، والثاني الرعايه الصحيه إلي جانب 
 أهمية الكشف الدوري.

والمقصود هنا بالرياضه لكبار السن هو الممارسه وليس المنافسه، 
وممارسه الرياضه لكبار السن تتمثل في مناشط الترويح المختلفه والتي منها 
)الترويح الرياضي، الترويح الثقافي  ،الترويح الفني ، الترويح الخلوي، الترويح 
العالجي، والترويح االجتماعي( كل تلك المناشط الترويحيه سواء الرياضي منها 

ه لدي كبار السن منها التقارب أو غير الرياضي يعمل علي تحقيق قيم أصيل



والتواصل بين الفرد والجماعه وبين الجماعات وبعضها لبعض، وتحقيق الذات 
 وإكتساب مهارات حركيه وإتجاهات خالقه.

كما تتميز المناشط الترويحية بالتنوع في الهدف والمضمون دون اإلرتباط 
تعلم وإستعاده بقواعد ممارسه محدوده، كما تساعد علي فتح مجاالت جديده لل
 حيويه ونشاط الجسم سواء العقلي أو البدني أو النفسي لكبار السن.

 
م( أن الرياضه والترويح 1990" عام )   kransكما حدد "كرواس 

تساعدان المتقدم في العجز والمتقدم في السن أن يحصل علي الفوائد التاليه وهي 
ديد ، تقدم في الصحه النفسيه التقدم في الصحه البدنيه ، تقدم في االبتكار والتج

 ، تشجيع التفاعل االجتماعي ، توفير ادوار اجتماعيه جديده . 
الطرق والوسائل التي تساعد علي اإلقالل من تقدم العجز في الوق  غير المناسب 

  -وهي :
 التريض وصحه المسن . -
 التحكم في ضغط الحياه . -
 التحكم في التنفس . -
 االرتخاء والتأمل . -
 لمناعي .التخيل ا -
 التمرينات البدنيه . -

  فوائد ممارسد الترويح الرياضي لكبار السن من وجهد نظر باري بيلون وضخرون :
 تحسين السعه الحيويه. -1
 زياده كميه الدم المدفوع.  -2
 تحسين الدوره الدمويه .  -3
 تحسين اللياقه البدنيه العامه واالداء المهاري . -4



 تحسين التوافق العضلي وكذلك مرونه المفاصل. -5
 انخفاض ضغط الدم االنقباضي. -6
 انخفاض نسبه الكوليسترول .-7
 
 

  -الحاالت التي يمنع فيها كبار السن من ممارسد مناشط الترويح الرياضي :
أو التقلص في شرايين القلب، قصور في  الضيقمثل: األمراض المعديه، 

ي ، الخلل الشديد بوظائف الرئه، ضغط الدم الغير مستجيب وظائف الكبد أو الكل
 للعالج، وغيرها من الحاالت شديده الخطورة .

وبالرغم من تواجد حاالت يمنع فيها كبار السن من ممارسه الرياضه إال 
 أنه يمكن اإلستفاده من ممارسه المناشط الترويحيه الرياضيه والعالجية بما يلي : 

 عه بعد إستشاره الطبيب المعالج. المشي يوميا لمده سا -1
جلسات التدليك العالجي أو الحمامات المعدنيه الطبيعيه والمغاطس  -2

 الصناعيه. 
كما توجد مناشط اخري ضمن مناشط الترويح يمكن لكبار السن ممارستها 
)غير المناشط الرياضيه ( مثل المناشط الترويحيه الثقافيه ، الفنيه ، اإلجتماعيه 

 ، الخلويه.
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 قائمة المراجع: 
ضحمببد عببببد الخبببال  عابببد ن: ا لعببباب الصبببغيرة  -1

وا لعاب التمهيديةق مذكرة دراسية قكليد التربيبة 
 الرياضيةق جامعة بني سويف. 

ا لببين وديببع فببرج: خبببرات ا لعبباب عنببد الصببغار  -2
 . 2002والكبارق منشأة المعارفق اإلسكندريةق 

التربية الرياضبية حلمي ابراهيم ق ليلي فرحات :  -3
قالقبببباهرة قدار الفكببببر 1والتببببرويح للمعبببباقين قط

 م.1998العربي ق

روحية ضمين عببد :: ا لعباب الصبغيرة وضلعباب  -4
 . 1985المضربق نظريات ا لعاب القاهرة 



عبببد النبببي الجمببال وضخببرون: ا لعبباب الصببغيرة  -5
وا لعاب التمهيديةق مذكرة دراسية قكليد التربيبة 

 عة حلوان. الرياضيةق جام

كمبببال عببببد البببرحمن درويبببشق محمبببد محمبببد    -6         
الحمببباحم : ر يبببة   عصبببرية للتبببرويح وضوقبببات الفبببراغق 

 م. 2004ق القاهرةق مركز الكتاب للنشرق 2ط

لطفي بركات احمد : الرعايبة التربويبة للمعباقين    -7       
 م.1984عقلياقالرياض قدار المريخ للنشرق

عبببويس : التبببرويح وضوقبببات الفبببراغ  مسبببعد سبببيد -8       
"رسالة إل  الشباب فوق الستين"ق ماسسة سيد عبويس 

 م. 2008للدراسات والبحوث االجتماعيةق 

محمد حسبن عبالوي: موسبوعة ا لعباب الصبغيرةق  -9
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