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 01المحاضرة 

 لمتحدي اإلعاقةالترويح ل

ٌعد التروٌح من المجاالت المهمة االكساب الفرد الصحة النفسٌه وذلك عن طرٌق االحساس بالسعاده 

والتحرر من القلق والتوتر النفسً ومن خالل اللعب والتروٌح ٌعلم الفرد كٌؾ ٌقم ذاته وكٌؾ ٌؤمن 

 عالقات االجتماعٌة مكانته وتقبله من الجماعه وباالضافة الى ما توفره االنشطة التروٌحٌة من تنمٌة ال

 خصائص النشاط الترويحي

 الهادفية: -0

المقصود بها ان ٌكون النشاط هادفا اي ٌساهم فً اكتساب الفرد مهارات وقٌم تربوٌة اثناء الممارسة 

 وٌسهم فً تنمٌة وتطوٌر شخصٌته.

 الدافعية : -7

 ٌتم االقبال على ممارسة النشاط التروٌحً وفقا لرؼبته الممارس وبدافع من ذاته 

 االختياريه -3

 ٌختار الممارس نوعٌة النشاط التروٌحً وفقا لرؼبة الممارس وبدافع من ذاته

 يتم في وقت الفراغ -1

 ٌتم النشاط التروٌحً فً وقت الفراغ بعد انتهاء الفرد من عمله وتلبٌة حاجاته االساسٌه

 التوازن النفسي  -5



ٌحقق التروٌح من خالل انشطته التوازن النفسً للفرد فلكل فرد اعماله الخاصة التً ٌؤدٌها فً حٌاته 

هذه االعمال قد تكون ؼٌر كافٌه الشباع المٌول لدى الفرد لذا تبقى لدى الفرد مٌول اخرى وهذا المٌول 

 ٌمكن اشباعها خالل وقت الفراغ 

 حاله سارة -6

ممارسة النشاط التروٌحً تجلب السرور والمرح والبهجه لدى نفوس الممارسٌن وبذلك ٌكونوا فً حاله 

 سارة اثناء النشاط 

 

  للمعاقين: فوائد الترويح 

ٌرتبط التروٌح بأنواع االنشطة التً ٌمارسها الفرد فً وقت فراؼه حٌث توفر له هذه االنشطه  

االحساس بالسعاده وتعمل على اشباع حاجته ورؼباته سواء كانت هذه االنشطه بدنٌه او عقلٌه او 

 اجتماعٌة 

 اهمية الترويح للمعاقين 

 فتحها ٌعتبر وسٌله فعالة لمساعدتهم على تدعٌم شخصٌاتهم وت 

  ًتوفٌر للمعاق مهما كان نوع ودرجة اعاقته واالنشطه التً تناسب قراته وتسمح له باالشتراك ف

 برامج مناسبه تقابل احتٌاجاته ورؼباته 

  تدعم العالقات االنسانٌه واالجتماعٌه بٌن المعاقٌن وؼٌرهم مما ٌوفر الشعور بالراحة والطمأنٌنه

 والثقه بالنفس 

 وٌحٌه خاصه البدنٌه منها على تنظٌم الجانبٌن البدنً والنفسً لدى المعاقٌنتساعد االنشطه التر 

  مساعدة االفراد المعاقٌن على فهم واستٌعاب االنشطه التروٌحٌة المختلفه والتً تمكنهم من

 االستمتاع بها كممارسٌن او مشاهدٌن 

ن المفاهٌم الخاصة باللعب ٌومن هنا ظهرت نظرٌات اللعب لما لها من فوائد مهمة وهناك تداخل كبٌر ب

راء ترى ان اللعب نشاط ٌنتج عن دافع داخلً وهناك من ٌرى ان اللعب هو نتٌجة دافع او مثٌر فهناك آ

خارجً للفرد وهناك من ٌرى ان اللعب هو وسٌلة للتربٌه االجتماعٌة للطفل واخرون ٌرون ان اللعب 

ستمدنا بمفهوم كل منهم عن اللعب ونظرٌاته  هو مؤشر لنمو الطفل ومن ذلك تنبثق نظرٌات اللعب حٌث

 واؼراضه النفسٌه عند االنسان من مختلؾ الجوانب .



 نظريات الطاقة الزائدة  )سبنسر وشيلر( -0

تشٌر هذه النظرٌه الى ان اللعب هى التخلص من الطاقه الزائدة الموجودة لدى الفرد ومن ثم فانه 

بنسر وشٌلر الى ان اللعب ٌعد تنفٌسا ؼٌر هادؾ للطاقه ٌستعمل هذه الطاقة الزائدة فً اللعب وٌشٌر س

ومن جهة اخرى هناك من ٌعارض هذه النظرٌة حٌث ٌشار الى انه ٌمكن توجٌه الموجودة عند الفرد 

 الطاقة الموجوده لدى الفرد الى مجاالت ابداعٌة ونشاطات هادفة سواء كانت هذه الطاقة زائدة ام عادٌة 

 نظرية االعداد للعمل او الغريزة  -7

تفٌد هذه النظرٌة بان لدى البشر اتجاها ؼرٌزٌا نحو النشاط فً فترات عدٌدة من الحٌاة فالطفل ٌقؾ 

وٌمشً وٌجري وٌتسلق فً فترات متعددة من نموه وهً امور ؼرٌزٌه وتظهر بصورة طبٌعٌة خالل 

والتطور بال تخطٌط وبال هدؾ النه جزء من  مراحل نموه ولهذا فان اللعب ٌعد ظاهرة طبٌعٌة للنمو

 التكوٌن العام لالنسان ووظٌفته ما هً اال اعداد لوظائؾ الحٌاة التقلٌدٌة بما فٌها من اعمال جادة وشاقة 

ولكن هناك معارضة القتصار وظٌفة اللعب على اعداد الطفل للمستقبل وهم ال ٌعترضون على اللعب 

 االمر ٌعد ؼٌر كاؾ لمواجهة الفرد للمشاكل والمواقؾ المستقبلٌة المختلفة واهمٌته البالؽة ولكن الن هذا 

 نظرية االستجمام )الزاروس( -3

ٌرى مؤٌد هذه النظرٌة الن اللعب هو وسٌلة لتجدٌد النشاط والترفٌه حٌن ٌشعر الفرد بالتعب واالجهاد 

ة وعضالته واعصابه المتوترة فً العمل وتؤكد على اهمٌة العب فً االسترخاء العام لقوى الفرد المجهد

وٌرى العارضون لهذه النظرٌة ان هناك من االلعاب ما ٌتطلب مجهودا مناسبا من الفرد بدنٌا ونفسٌا 

وٌمكننا ان نستخلص من االراء السابقة مدى صعوبة تعرٌؾ ذلك تلقى اقبال من الممارسٌن ورؼم 

  اللعب ولكننا ٌمكننا ان نضع تعرٌفا  اجرائٌا له كما ٌلً

ردى او جماعً معبرا عن حاجات الفرد الى االستمتاع بشكل ف سلوك اٌجابً اختٌاري هادؾ ٌتم

والسرور من خالل ممارسة االنشطة الحركٌة والعقلٌة المختلفة وٌسهم فً تنمٌة الجوانب البدنٌة والعقلٌة 

بساطة قواعدها وٌمكن والنفسٌة واالجتماعٌة للفرد وٌشتمل اللعب على العاب صؽٌرة تتمٌز بسهولة وب

 :تقسٌمها الى

 *العاب بدون ادوات 

 العاب الجري : كألعاب المسك والمطاردة والتتابع والسباحة والوثب والقفز .-

 العاب حركٌة لفظٌة : كألعاب الثعلب فات المشً وراء القطار وتقلٌد اصواته -

 كألعاب الدوائر العدٌدة  لعاب ادراكٌة : ا -

 ألعاب التسلق , والشدة والدفع لعاب القوة : كا -

 * العاب استخدام االدوات



  ًالعاب الكرة : العاب المحاورة , تصوٌب الكرة على الهدؾ , القؾ والرم 

  العاب الماء : بأستخدام ادوات الطفو 

  بأستخدام االدوات : المكعبات , الحبال , الصولجانات 

  الثالثة عجالتباستخدام لعب تتحرك بالطفل : كالدراجة ذات. 

 ف اللعب وفوائدةدااه

ٌصعب الفصل بٌن الهدؾ وفوائدة حٌث ان اللعب ٌمثل السلوك الذي ٌجمع فً شكله ومضمونه بٌن 

 الهدؾ عندما ٌخطط له وبٌن النتٌجة عندما ٌراد قٌاسها اما االثر البعٌد فٌمكن فً بناء الشخصٌة 

 

 وفيما يلي بعض الفوائد المهمة للعب 

  البدنيةالفوائد 

  ًزٌادة كفاءة اجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري التنفسً العضل 

 زٌادة كفاءة الحواس المختلفة 

  الحركٌة وزٌادة التوافق بناء المهارة 

 ٌساعد على زٌادة كفاءة العملٌات العقلٌة 

  ًٌعبر بصورة مباشرة عن السالمة الصحٌة لالطفال ونموهم الطبٌع 

 الفوائد النفسية

 اشباع حاجات الفرد النفسٌة كالحرٌة والثقه بالنفس وتوكٌد الذات والشعور بالنجاح  -

 تهٌئة الطفل وجذب انتباهه للتعلم ونمو الؽة كأحد ادوات التعلم  -

 اتاحة الفرص العدٌدة للطفل او الفرد البالػ للتعبٌر عن مٌوله ورؼباته -

 ساسٌة لالنسانٌوفر الفرص العدٌدة للتعبٌر وهً من الحاجات اال -

 الفوائد العقلية 

 ٌوفر المجال لتنمٌة العقل للطفل وزٌادة قدرته على الفهم  -

 ٌوفر للطفل فرص االبتكار واالبداع والتشكٌل  -

 ٌساعد على تنمٌة عملٌات االستكشاؾ العقلٌة -



 الفوائد االجتماعية

 تدرٌب الطفل على االنتقال من االهتمام بالفردٌة الى االهتمام بالجماعة  -

 ٌساعد اللعب الجماعً على تقوٌم خلق الطفل  -

 احترام القواعد والقوانٌن والعادات الخاصة بالمجتمع  -

زٌادة العالقات االجتماعٌة وتوطٌدها فاللعب له فوائد كثٌرة فً مجال العالج النفسً حٌث ٌعد مجاال  -

 با للتعبٌر عن الدوافع والرؼبات وتخفٌؾ التوترات النفسٌة خص

 

 تعلٌم كٌفٌة التفاهم مع االخرٌن  -

 تعلٌم كٌفٌة استؽالل وقت الفراغ -

 خلق وتطوٌر الشعور باالنتماء والقبول فً الجماعة  -

 مساعدة الفرد كً ٌصبح عضوا مشاركا فً الجماعة  -

 خلق المواقؾ التً تعكس الصفات الحمٌدة  -

 : بعض الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند تصميم برنامج ترويحي للمعاقين ذهنياً 

  ًضع فً االعتبار ان المعاقٌن ذهنٌا ٌنجزون فً العادة بشكل افضل وهم بمفردهم او ف

 جماعة صؽٌرة. 

 للمشاركٌن . ٌجب ان ٌناسب النشاط المختار مع المستوى العقل ً 

  .ٌجب ان تتوفر فرص النجاح خالل اشتراكه فً النشاط 

  ٌجب ان ٌوضع فً االعتبار عدد المساعدٌن المطلوبٌن وتحدٌد ادوارهم اثناء النشاط وان

 ٌتناسب عددهم مع عدد التالمٌذ المعاقٌن ودرجة ونوع إعاقتهم . 

 الى المركب .  وضع المهارات بحٌث تبدأ من السهل الى الصعب ومن البسٌط 

  .ٌجب اعداد نماذج متنوعة من التمرٌنات حتى ٌمكن التؽٌٌر فٌما بٌنها اثناء البرنامج 

 بعض النقاط التي يجب مراعاتها قبل تنفيذ البرنامج الترويحي للمعاقين ذهنياً : 



  اجراء التعدٌالت اللزمة بالنسبة للمعاقٌن ذوي المشكالت المركبة أو االعاقة

 الجسدٌة. 

  . ضرورة تحدٌد الملعب خاصتا عندما ٌكون الملعب مفتوح 

  عند اللعب فً حجرة الدراسة ٌراعى اخالئها من كل العوائق وترتٌبها بجوار

 الحائط. 

  .اشتراك االطفاال فً احضار األدوات واعادتها بقدر ما تسمح به حالتهم 

  .وضع عالمات أو رسم على االرض لتسهٌل عملٌة اصطفافهم 

 درس إعداد الملعب واالدوات قبل موعد الدرس أو النشاط بوقت كاؾ على الم

 حتى ال ٌضٌع الوقت فً إعداد البملعب وهو االمر الذي ٌصٌب االطفال بالملل. 

 ما يجب مراعاته اثناء تنفيذ البرنامج الترويحي مع المعاقين ذهنياً : 

 ركبة. ضرورة ان ٌتسم الشرح بالوضوح والخلو منم التعقٌد والجمل الم 

  . تقدٌم نموذج لالداء المطلوب 

  .اهتم بسالمة االداء منذ البداٌة 

  .قدم القوانٌن والتنظٌمات فً كل وقت ألن فترات انتباه المعاق قلٌلة 

  إذا لم ٌستطع المعاق انجاز المهمة المطلوبة علٌك مساعدته مساعدة بدنٌة حتى

 ٌشعر بالرضا إلنجاز المهمة. 

  قصٌرة مع التؽٌٌر فً نوعٌة االنشطة. ركز على فترات تدرٌب 

  نظرا لضعؾ التركٌز عند المعاقٌن ذهنٌا فٌجب تالفً وجود اي مؤثرات خارجٌة

 تشتت انتباههم عند أداء النشاط. 

  اذا كان هناك نشاط ٌتطلب الجري أو الدوران حول شئ ما فٌجب تحدٌد اتجاه

 الجري حتى ال ٌتعرض التالمٌذ للتصادم واالصابة. 

 أنواع االنشطة الترويحية في وقت الفراغ: 

 التروٌح الثقافً.  -1

 التروٌح الفنً .  -2

 التروٌح االجتماعً.  -3



 التروٌح الخلوي.  -4

 التروٌح الرٌاضً.  -5

   التروٌح العالجً.  -6

 


