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 � � �   وأهميتها لذوي االحتياجات اخلاصة �
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� رب ا����	���� و������  ���� ا����ف ا��������� �����	 م����� و����� ا���% وص���#"  و��!�  �����  ا�
  : أ)�������������������������������� إم����������������������������	 ب������������������������������  

 

 ب��8 ا��
7ا56 �� ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص" وا�
�وی3 وأه��
+	 ��*وي ا0ح
�	)�	ت ا�-	ص�"    ,+*ا

ا�?	ح��"   ب��< ت�
#� ا�
�ب�" ا�#���" وا���>;" ا��ی	��6" م�� أه�  م�7اد ا���م: وذ��9 �ه��
+�	 م��         
)����5  ���5 ا�;��Eب أ���7ی	ء وذوي اح
�	)��	ت خ	ص��" ب+��	 ,�A��B ����� ا0)
�	����" وم��� ت����@ )�

 . ا����م: ا���N	���M ����� ه��*K ا�#���ام: ا0ه
���	م ب+��*K ا���J	ه�ة و�I���+	  ���,���H# ت;��7ی� ,���Gة    

وب��	ن ا���Rق ب�?+��	 ث�       ب��أت ه�*ا ا�#��< ا��
7ا5�6 ب
��ی�O ا�
�ب��" ا�#����" وا�
�ب��" ا��ی	��6"         
	�
وب�� ا�
�ب�" ا�#���" ا��	م" وأه�ا,+	  )	ت ا�-	ص" وا��Rق ب�?+	ت?	و�T ا�
�ب�" ا�#���" �*وي ا0ح


7ی	ت% ث  تT��G �� دور ا�
�ب�" ا�#���" ,� ��7  وا�#��	م: ا��Rدي ,� ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص"�وم
وأ��W ت��ریW ا�
�ب��" ا�#����" ��*وي ا0ح
�	)�	ت ا�-	ص�" ث�           ا�RV	ل ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص"

ا0ح
�	)�	ت ا�-	ص�" ث�  ت?	و��T درا��" ��� اتB	ه�	ت ا�;�Eب          ذويت��ثT �� ت�?O ری	�6"  
 7��م�	ر��" ا��ی	�6" ث�  ت-;��X ب���	م: ا�
�ب��" ا�#����" وا��+�	رات          ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" �

,� ا�
�ب�" ا�#���" �*وي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" وت?	و�T أه��" درا�" ا�?�7  ا��	��" واه  ا��>;"
ا�
���وی3 وا�#����	م: ا�
�وی���� ووT��Z ا����Rاغ وأه��
��% واه��    ا��ی	���6 ث��  تT����G ����   ����ب���
 ا�
�وی��" ��*وي ا0ح
�	)�	ت ا�-	ص�" وا���Eج ا�
�وی��� وا���>;" ا�
�ب7ی�" ���>;"         ا��>;"

	+
  . ا�-Eء وأه��

��!� ت�	م��% م�?�	 وت�!+�H آ�H م�	        إن آ	ن �� م� آ��" أخ���ة ,+�� ���Gي ���
	ذ ا���	دة وذ��9      �
Bا� �G<ا� %�, %(	
��Hی] . 

� رب ا��	���� و^خ� د��7	 أن ��� ا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

  الفهرس

 

�"                            ا��767ع Rا��  

 4-3-2-1 ت��یO ا�
�ب�" ا�#���" وا��ی	�6" وا��Rق ب�?+�	

 ٧-٦-٥ا�
�ب�" ا�#���" �*وي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" 

 ١٠--٩- ٨ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص"  ا�#��	م: ا��Rدي ,�

��Z	ل ا���	RV0,� ��7ا 	ب�" ا�#���" ودوره�
 12-11 ا�

 O�?�
 ١٥- ١٤-  ١٣م�Nم" �� ری	6" ا���	��Z وم�خH ا�

 ١٦ا�RV	ل ا���	��Z  ا���	Z" ا��N#�" ��ي

�7 م�	ر�" ا��ی	6" � ��Z	ب ا���E;ت ا�	ه	B١٨-١٧ات 

X�;-ب�" ا�#���"  ت�
 ١٩ب��	م: ا�

�Z	6" ا���	" ,� ری��	�رات ا�	�٢٠ ا��+ 

 ٢٢-٢١ا�#���" ا�
� ت?	�A ا���	��Z  ا��>;"

 ٢٦- ٢٥- ٢٤ - ٢٣ا�?>	ط  أه��" درا�" ا�?�7 ����ب� ا��ی	�6 ودوا,5

 ��Z	���� �� ٢٩- ٢٨-٢٧ا�
�وی3 وا�#��	م: ا�
�وی

 ٣٣--٣٢-٣١- ٣٠ا�
�ب7ی" ��>;" ا�-Eء ����	��Z  ا����[ات

 ٣٤ا���ا)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� � � � �
  ياضةالرتبية البدنية والر 

ت��یO ا�
�ب��" ا��ی	�6" وا�#����" وب��	ن ا���Rق       H#Z ا�#�ای" ,� آ
	ب" ب��8 ا��
7ا56 ه*ا 0ب� م�
,	�?	س �Z در)7ا ��� ا�
-�ام ه�*ا ا�
��	ریO و��     ،  ا��ی	�6" ب�� م��7ل ا�
�ب�" ا�#���" وا�
�ب�"

��Eن ا���و��   م ص��ر اo ١٩٧٨ ��7,�#�  ١ا��
��	رف ����% دو���ً	 ,��R      ی+
  أح� ب
3�67 ا��!��
ا��7G!��7 ا���و�� ��
�ب��" ا�#����" وا��ی	��6" ح��< ت
7�Gن م�� ث�Eث م�N	5V            ب#	ریW ��6 م�8	ق

�?#��أ  .و�H�G م?+�	 م���7ل ���
  �Vح�%      )) ا�
�ب��" ا��ی	��6"   )((ری	��6"  + ب���" + ا�
�ب�"( ح�< 
Oی��
ت7Gن  ا�ح�اث ا�
�,�u% ی��,+	 ب�u+	 أ�	دة ب?	ء ) و,@ ت��یO )7ن دی7ي ( ا�
�ب�" أو 0ً  ب

 ,��� �Vی�@  ) ح�	ة ا�,�اد ح
� ی�#3 م	 ی!
�B م� �7ارض وأح��اث ذا ��Iض وم�?�� أآ#��     

ی�-�w ,��    ا�
�ب�" ی�#3 ا�,�اد أ�Zر ��� ت?�J  اتB	K ا�
B	رب ا��Bی�ة ویJ+� أن تR!�� دی7ي
 آ��	 ی�?��   –بN" ا��!	  ,+�7 ی�?�� أن ا���Rد ی��GR ت#��ً	 �-#�ات�%      )ا�
�ب��"  ( آ��	ت ���Z" ب���G" واح��ة   

�
ا���7ت ,	�
�ب��" �z	ه�ة م�	ر��"      أیyً	 أن ت�ب�" ا��Rد ت
7Gن م� آH ��ء ی��R% م?* ا�07دة ح
 ((     H��Rث ,�� ا����
#�" و,�� ا�����A و,��       ,T�u ت
��  �� �Vی@ م�	ر��" وا�
�ب��" تGو,�� ا�� )


��� ���� ا���ر��" ب�H ت���ث       ا�
��ریA و,�� ا���حEت و,�� ا��?�[ل ، ,+�� 0      ) ص�	�"  Nت  	ح���8
وه� آ��8ًا م	 ت!
-�م �}�	رة إ��� ص�R	ت ب����"    . ا�#�ن  أم	 آ��" ب���% ,
>�� إ��. أ)
�5 ا�,�اد

 "R�
 وا��J+� ا�B!�	�� – وا�B!	رة ا�#���" – وص�" ا�#�ن –وا�?�7 ا�#���  – آ	�7Nة ا�#���". م-
��?��	 ت�y	ف آ���" ا�
�ب��" إ��     .ا�B!  وا�#�ن ا��H�N��� H�#N    وه� ت>�� إ��,    H���� آ���" ب����" ت

 . ^ي ا�
�ب�" �� �Vی@ ا��>;" ا��7)+"  ت�#�� ا�
�ب�" ا��ی	�6" ���

ت�9 ا�����" ا�
�ب�" ا�
� ت�
  �?�� م�	ر��" أو)�% ا�?�>	ط ا�
�� ت?��� وت��7ن )�!            وا��7�Nد ب+	
أو ی#	���  .,��?�	 ی��A ا�o!	ن أو ی�>� أو ی
��رب ���� ا��
�7ازي أو ی��	رس ا�
[ح��@       ا�o!	ن

,�� �u,    W�Rن ا�
�ب�" ت
 .�7ن م� أ�7ان ا�
�ب�" ا�#���" ا�
� ت!	�� ��� ت7Nی" )!�% و�Eم
%  إ��
 TZ7ًا     . ا���Iن أآ��8 ر	!��oة ه�*ا ا	ح� H�Bب�" ت�
ه�*K ا�
�ب��" م��     أو ب�	����Z WG ت7�Gن   .وه*K ا�

" ���Zی%  إذا ا�
�ب��" �����  . وذ�9 ی
OZ7 ��� �7ع ا�-#�ة ا�
� ت�	حA ه*K ا�
�ب��" .ا�?7ع ا�+�ام 
 . ی
  �� �VیN+	 ت7)�% ا�,�اد إ�!	��% �?�7 اo,�اد

 �'''''''''''''''''''''
 -:  وت$'''''''''''''''''''''�م ��'''''''''''''''''''''* ا��آ'''''''''''''''''''''�)� ا����

ا�
�ب�" ت
��@ ب	�,�اد ا�o!	ن و0 ت
���@ ب�	���7ان أو    ,�� ا�7ا36 أن/ ا�
�ب�" أ�+	 ��H أ�!	�� 
��I ن	!�oت أو ا	ا�?#  "�!���Jًا 0ن ا�o!	ن ,?�� ت!
;�5 أن ت�رب ا���7ان و�G??	 0 ��ب�% .ا�

"��#V %� ت ا�خ�ى	?M	Gن وب�� ا�	!�oد ا�Rب�� ا� ]���
 خ	ص" ی
��[ ب+	 �� )��5 ا�G	M?	ت وا�

  ا�-	ص" ا�
�ب�" ا�#���" �*وي ا0ح
�	)	ت ی�?� أ�?	 �?�G أ�7اع م��?% م�

 

 :أه�اف ا�
�ب�" ا�-	ص": أو0ً

ل ذوي ا0ح
�	)�	ت ا�
�ب7ی�" ا�-	ص�" آ��	     وت���  وتuه�H ا��RV	  ت+�ف ا�
�ب�" ا�-	ص" إ�� ت�ب�"
اآ
��>	ف ا��+��	رات ا��?	���#" ح��!A امG	���	ت+  و���Zرات+  و,��@ خ;��X      ت+���ف إ���� ت���ری#+  �����  

 ا�7ص7ل أ,Hy م!
7ى، وإ��اده  ����	ة ا��	م" وا��0م	ج ,� م�رو�" وب�ام: خ	ص" ب��ض

5�
Bا��.  

  



 

 :ا�ه�اف ا��	م" ��
�ب�" ا�#���" ا�-	ص":ث	��ً	

ت+�ف   ح�<-)���	دی��(ا�#���" ا�-	ص" ,� أه�ا,+	 ا���M!�" م5 ا�
�ب�" ا�#���" ا��	م"  �
�ب�"ت
R@ ا
"J,	����+	 وت�Nی�  إ�� ت?��" �?	ص� ا���	Z" ا�#���" وب-	ص" م	 ی�ت#X م?+	 ب��" ا�;Eب، وا��

����" ح���	ت+ ، م��5 ت? م+��	رات+  ا���آ���" ب���	 ی���[ز م��>	رآ
+  ,��� ا����>;" ا�#�����" 7��Vال ,
���ات  
ا�#���� ,�� 7�6ء ت��	��  دی??�	       ا0تB	ه	ت ا0یB	ب�" وا��R	ه�  ا����,�" ا���ت#;" ب��	ر��" ا�?�>	ط  

 :اo�Eم� ا��?�O آ�	 ت+�ف إ��

ا��ی� اo�Eم� ذ�9 ا�?+: ا��ب	�� ا�*ي یAB إن ی7Gن د��Eً وم���ًا ����ء ,�  ت�[ی[ ت�	��  .1
 .��ون ح�	ت% ب�	 ,� ذ�9 ��7آ% ا���آ� )��5

أ�Z� م	 ت!�3 ب% ا�
��ادات% وإمG	�	ت% �� �Vی@  ت��N@ ا�?�7 ا��
G	مH وا��
[ن ���Rد إ�� .2
��" ا�
� ت
?	�A م5 خ�	wM آH إ�	Z"، وت�T أ��اف �Z	دات  ا��>	رآ" ا��R	�" ,� ا��>;" ا�#�

 .ت�ب7ی" م�ه�"

ا�#���"  م	دة ا�
�ب�"ا��R	ه�  ا����,�" ا���ت#;" ب��	ر�" ا�?>	ط ا�#��� م� خEل ربX  ت?��" .3
��داء واoدراك  ب	��7اد ا�خ�ى وت;7ی� ا�����	ت ا����N" آ	�
�7ر ا���آ� وا�
�7ر ا�*ه?�

"�, HG� "#�	?آ�" ا����  .ا���آ� وا�#��ي وا�!��� ���+	رة ا�

4. "�ا���"  وت�تG[ ا���	Z" ا�#���" ��� ا��ZE" ب��: ت;7ی� ا���	Z" ا�#� ��" ا���ت#;" ب	��
 :>	ط ا�#� ��، وت>
�H ��� ا��?	ص� ا�
	��"وا�?

o �#�Nا� H��
 ا�
?R!� ا�

o "��y7ة ا��Nا� 

o ��yا�� H��
 ا�

o "ا���و� 

o �, 7م� .ا�B!  �!#" ا�>

�?	ص� ا���	Z" ا�#���"  ت;7ی� ا���	Z" ا�#���" ا���ت#;" ب	��+	رة، وت>
�H ��� ت;7ی� )��5 .5
 .ا����y"، ا���	Z"، ا�
7ازن م� رد ا�H�R، ا��Nرةا���ت#;" ب	��+	رة آ	�!��"، ا�
7ا,@، ز

 :ا���آ�" ا��	��" بHG أ�7ا�+	 ت>HG ا��+	رات: ت;7ی� ا��+	رات ا���آ�" ا��	��" .6

o Aي، ا�7ث�Bا��>�، ا� H8م "��	N
 ا�0

o ��I Oا�8?� وا��� وا�� H8م "��	N
  ا�0

o Hف وا��آ*Nا��م� وا� H8وا�!�;�ة م  G�
  ا�

ا��7م�" ح�< ت�
#�  	رات ا���آ�" ا��	��" أ�	�ً	 )��ًا �#?	ء ا���ی� م� م+	رات ا���	ةت>HG ا��+
ا�
� ت>HG ا�ب�Bی	ت ا�
� ی��G أن  ا�N	��ة ا�
� ی�
�� ���+	 ا�
Eم�* ,� ا�
�	مH م5 ا�#��" وه�

�� �Gی� 	آ� A7ی� ح�آ� م�آGأي ت 	7ن م?+G
�7,	ء �VیN+	 م��," اح
�	ج ا�
Eم�* ا�#���" وا ی
 .ا�?	ح�" ا��E)�" ب+	 وت!
-�م ���R	ت ا�-	ص" ,�

7. ��	�
ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" ���  ت!	�� ا�
�ب�" ا�#���" وأ�>;
+	: ت;7ی� ا�B	�A ا0)

R	��+  ا0)
�	�� م5 ا�#��	ت  ت��  ا��+	رات ا��?	�#" ��
�	مH م5 ا�خ�ی� وت7,�� ا��Rص�

"R�
 .ا��-

8. �!R?ا� A�	Bب�": ت;7ی� ا��
ا�#���" ,� ت;7ی� ا���8G م� ا�7Bا�A ا�?R!�" �*وي  ت!	ه  ا�
أ�*ات اoیB	ب� وت?��" اoدراك ا�B!�� وم!	��ت+  ,�  ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" آ
�[ی[ مR+7م
Aب�� �
 .ت����ه	 تN#�+  �?7اح� ا�7�Nر ا�

  



� � � � � � � 
 � �  � � � 
 � � � � � � � � 	 � � 
 � �  � � � 
 � � � � � � � � � � �
  للعاديني 


 :?� ا�
�ب�" ا�#� ��" ا��	م" ��� ��ة ,��6	ت ت
��yت!

o 5
  ا�
���* ب�R+7م ذات )�� ت�

o "�7Nم� "��	�
  آR	ءة ا)

o %?G#" ت��	م? "��N� "�  م� ا0�
R	دة م� ا�
����	ت ص

o �, "رآ	وری" ���>�yت ا�	7آ��!�� *���
ا���	ب وإت#	ع ا�7Nا��� وت��N@ ا�?
	M:  ام
Eك ا�
 .م
�" و��7ر ب	��6	ا��7)7دة م� 

o "مE� ل ��دا م�	#N
 ا��!
E#Nت ا��!�" وا�����	ت ا0دراآ�" ا�
� ت��G ا�
���* م� ا�

 .ا�
���ات ,� وTZ واح�

o رات	" م� م+�ا���ر �, %���

R	دة م?+	 م�ى ا���	ة �Zرة ا�
���* ��� ت���  م	 ی�E�. 

 

 :أم	 ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص"

�6�R	ت م!#N	، ح�< ت7Gن ا�ه�اف ,�دی" وم#?�" ��� �
	M: ا��N	س، ه*K ا� 0 ت�Rض أي م�
�	)	ت ذوي,  E8�, ،دی��	ا�+  ا���Z��8 أG7ق وبRص" ت	ب7ی" ا�-�
 ت5Z7 ا�H<R -ا0ح
�	)	ت ا�

ا�*ات  ا��>;" وا�*ي یN	ب�% ا��	دی�� آuم� ا�
�	دي ی�دي ,� ا��N	بH إ�� 7�Zر ,� ت�Nی� ,�
�*ا ی?#�� �Eج  �� ا�
���  ب	�?!#" �*وي ا0ح
�	)	ت ا�
�ب7ی" ا�-	ص"،وا�>�7ر ب��م ا��Nرة �


�� وا�
?	د ����" ا�
�ریW إ�� أ��7ب ت���H ا�7ا)A أو�	� .ا��+	رة �
E,� ا�H<R ه	ت�� ا�

ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص" م� ح�<  آ*�9 ت-
�O م!�و��" م��  ا�
�ب�" ا�#� ��" ا��	م" �� م�� 
ا�
�ریW ,� ا���ر�"، ب�?�	 ت
��ى  ��� م	 ی�بX ب	��?+: وا��رس و�Vقح�� م!�و��" ا�ول 

H�
<
ا�
?!�@ م5 ا�,�اد وا����!	ت ا��ا��" �*وي  م!�و��" ا�8	�� إ�� ا�#��" ا���ر��" �
5�
Bص" ,� ا��	ت ا�-	(	�
  .ا0ح

 

 : أهداف مادة الرتبية البدنية لذوي االحتياجات اخلاصة

o 7امN�	ی" ب	3 ا��?�� . ا�0��ا,	ت ا�7Nام�"وت�

o "��?م�* وتE
 .ا�
7ا,@ ا����y ا���#� ا���H ��� إآ!	ب ا���	Z" ا�#���" ��

o رات+  وخ#�ات+  م�	م+ "��?
 .خEل ا��>;" ا��ی	6" وا�
�وی��" ت+��% ا��Rص ��
Eم�* �

o �6	�6" وا�!�7ك ا��ی	ا�!��  ت?��" ا��وح ا��ی  

o ام ا��
  . 7Nا�� وا���J" وا�
�	ون وإ�G	ر ا�*اتت�ریA ا�
Eم�* ��� اح

o ",	Nم�* ثE
  ری	�6" �	م" �>� ا���7 ا��ی	�6 وا���� ب�� ا�
Eم�* وا���ر��� وإآ!	ب ا�

o  +ه��uط وت	ا�?> X;7ی  خNوت  �J?وت  �م�* ,� رE
���N	دة ا�����ة وا�
#��" ا�7ا��"  ا�
�اك ا�
 . ا��!
?��ة وت��H ا��!�و��"

o !7ی� إحGست	رات%  �Z دة	ی]� �,	�
��% م�	 ی�;�% ا�Bب�� أ,�اد م %
��Nى ا���7ق ب��
�, 	+�E�
 . ا0رتN	ء ب?R!% وا�

o 7اء� "Z	�oو)7د ا �ر ا�!�#�" ا���ت#" ��	ث� . آ	�T ^ث	ر �R!�% أو ا)
�	��" ا�
H��N م� ا

o 7نGأن ی �ت��� ا���7ق �� �
 . م7اV?	 ص	��	 ت�[ی[ ا�!�7آ�	ت ا�

o  �!�6"ح	ت ا��ی	اغ ,� ا��>;" وا�+7ای�Rت ا�	Zل أوE�
  . ا�

  

  



� 
 � �  � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � � �
  

%V	#ي ب% 0رت*
�  : ا��!
�� ب	�;Eب �*ا�9 ی?#�� أن ی�ا�� ا�ت� ا���رس �Zوة ح!?" ی

��	 �% م� أه��" ت�ب7ی" م5 ا0ه
�	م ب
Eوة ا��Nان ا��Gی   ا0ه
�	م ب	0ص;R	ف ا��#	ح� -1
 .ا�*ی� ی7Nم7ن ب	��Nاءة وت�7ی� ا�;Eب ��� ح!� ا0�
�	ع � اخ
�	ر ا�
Eم�*وح!

ا��#	ح�" ومEم
+	 ����ح�" و��	�" ا�7B و��م ا�
�Gار م5 ا�
�Bی� ,�+	 م�  ا��?	ی" ب	�
��ی?	ت -2
 .أخ�ى وا�
uآ�� ��� تuدی" ا�?>�� ا�V7?� م� أ,7اK ا�;Eب م#	��ة ,
�ة إ��


[ام -3�oس ا ا	#��	بHا�7)% ا�آ� ��� Hدی" ا���u
 .��ی	�6 أم� �6وري �

یAB إن ی-�w آH م�+� أو ب��	م: �I," خ	ص" ���رس ا�
�ب�" : ا�#���"  �I," ا�
�ب�" -4
5�;
إب�از �>	V% ,�+	 وح�R ا�دوات وا�!EBت ا�-	ص" ب%، وإذا ت�*ر ت�I �,7,"  ا�#���" ی!

 .ران ا����ات,#	oمG	ن ت��@ ا�7�	HM وا��EBت ��� )� خ	ص"


#" ا��ی	�6" -5Gب م5  إ��اد: ا��	7ا��� ا���Zت وEBوا�� A
G�	�6" ص���ة ت[ود ب	ری "#
Gم
  . ح< ا�;Eب ��� اEVoع

6-  A�Eت: ا��	ح	دة م� أی" م!	R
خ	��" ,� ا���+�  إ��اد و�J	," ا��A�E ب�R" م!
��ة وا0�
إص	ب	ت ��;	�A أث?	ء م�	ر�"  اM@ ا�
� �Z ت!#Aأو ا�#��	م: م5 ا�
uآ�� م� خ�7 ا��A�E م� ا��7

  . ا�?>	ط ا��ی	�6

وا�)+[ة وحJR+	 ,� مG	ن م��@ وت�ریA ا�;Eب ��� �VیN"  ا0�
�	�" ب	�دوات: ا�دوات  -7
 .وإ�	دت+	 إ�� مG	�+	 ��N+	 إ�� مG	ن ا��رس

8- ��I رات	�� 	+��� WبEب ب��م ارت�اء مE;ا� �آ�� ��u

�5 ت�ب7ی" أو  ا�B��� "�,	?م
O�?� و�
�	��  دی??	 ا�

 :الرتبية البدنية الربنامج الفردي يف

  ��Z7ت ا�����	��(	�� A�B
ا��-
���R" م��� ا�م��7ر   أص��#�T ا��	)��" إ���� ت�����  ب���ام: خ	ص��" ت��!
�G� ،��Z7م��� م5 ا���	)��5 ا���ب�� ا�� 	ه�Nی �
ی�
#�ه	 ا���8G م� م�ر�� ا�
�ب��"   ا��?;�N" ا�

��Z7���� "���#ا�    ��
��H ت�N�N+�	 و��Z ی7�Gن ذا��9 ب�!#A ا�0
�N	د          م� ا�م�7ر ���I ا�7ا���Z" ا�
ی�!
HG� 7 نGدی" ت�?� أن ی�Rأن ا� �V	-ا�   "�V	�A م�7ق م�رس ت�ب�% ب���%، و��� ا��I  م� ص�

ا�% م� ا��N#7ل ����	 أن ت�Nم ب��ا م�: ,�دی�" ��;�Eب ا������Z7       ذا�9 ب	�?!#" �>�ی�ي ا�o	Z"، إ0
 .آ#��ة أو ح
� م��I 5 ا�����Z7 م5 ب�� ا�
��یEت ���ة أو,� م�7�B" ص

ا�% �HB م7ث@ ی�O م!
7ى ا�;	�A ا���7ق ا��	�� وی��د أه�ا,%  ی��ف ا�#��	م: ا��Rدي ���
���N@ ت��9       ) ا���ى ب���K(ا�
�ب7ی" ا�!?7ی" 
وأه�ا,% ���Zة ا����ى، وا�-��م	ت ا�
�ب7ی�" ا���Nم�" �
ا���ر����  ( إ�� ت!+�H ����" ا0ت��	ل ب��� م��Rz7 ا���ر��"     ا�#��	م: ا��Rدي ا�ه�اف، وی+�ف

م�� )+�" وأو���	ء أم�7ر ا�;�Eب ا������Z7 م�� )+�" أخ��ى، ب�*ا�9 ت
�	ح ا��Rص�"              ( واoداری��� 
 ا�5���B ,�� ات-�	ذ ا���Nارات ا�,�Hy ا��
���N" ب�	)�	ت ا�;	��A ا����7ق، آ��	 ت�!	��            ���>	رآ" 

���yی" ��oاد ا�#��	م: ا��Rد
ا���ر��"   ي ,� ت�NیA و)+	ت ا�?�J ب�� م�!���7 ا0)
�	�	ت ا�
:M	
  .ا��
�Z7" وأو��	ء ا�م7ر ب-�7ص ا�#�ام: ا�
�ب7ی" وا�?

ا�����" ا�
���ف ���� ا����	در ا���yوری" ا�
�� ت�!	�� ا�;	��A ذو         وم� أه�ف ا�#��	م: ا��Rدي
 ���*ا�9 ا�-��	ص ����� ا0���
R	دة ا�7���Nى م��� ا�#���ام: ا�
�ب7ی��"، ب	��6o	,"   ا0ح
�	)��	ت ا�
�ب��7ي

ا��Rدي ��
	 آ� م� م?	 ��#" ا�-��م	ت ��	)�	ت ا�;	��A ا����7ق ا�
�ب7ی�" وی�
#��         ی!
-�م ا�#��	م:
 ا��Rدي ب	�?!#" ���>�,�� وا��!����7 �
7�Nی  م��ى ا�
�[ام ا����رس ب�	�#� ��	م: ا�
�ب�7ي        ا�#��	م:



ت��NN%   �ىا�*ي وا,@ ���% و�� أم� ا�;	�A وا���ر��" آ��	 ی�!
-�م% ا����رس �
7�Nی  ا�;	��A وم�       
  .��ه�اف ���Zة وب���ة ا���ى

  :جلنة الربنامج الفردي

ا��Rدي ��W ح[م" م� ا��>;" ا����دة م!#Nً	 ا�
� ی��G ا��
-�ام+	 م#	���ة م�5 أي     أن ا�#��	م:
A�	V            ط	ه���" ا�?�>uأآ���ة ب "��	?Z ت?;��@ م�� "R!��, ���� ���
 م�7ق، و��G مH8 ه�*K ا�#��ام: ت�

ا���و�" �
;#�@  ت�
5 م�رس ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص" ب�ر)" آ#��ة م�ا�#��� ��5��B، وی
;�A ذ�9 

7ی	ت�% یA�B أن    ��Vق ت��ریW م
?��7" وأ��>;" م-
��R" ,�� آ�H ب���	م:، ,7ص�O ا�#���	م:          �وم

����H ا����رس        
�?�7اح� ا��O�y وا�7�Nة �?��      ی?	��A ح	)	ت�% ا�;	��A ا�-	ص�"، وه�*ا 0 ی�
  إ0 ب
��;Eب ا�����Z7، وب!#A ��م تB	�!+   د ا�#��	م: ا��Rديا�;	�A، و���7ب" ه*K ا�����" ت  إ��ا

م�7�B" م� ا��
-���� وا��!����7 ,� ا���ر�" أو  ی?#�� أن ی7Nم ب+*K ا��+�" �B?" م�7G" م�

����7ن م���ة واح���ة ,��� ا���!?" Bا���+�� ی - H��Z�ا �����-"��(	��� 	ً��N,ت+  و	���	�
 . ورب���	 ت
���Gر ا)

"?B� ء	yد أ��� O�
�دي ,� ا�
�ب�" م� ح	�" �خ��ى وم�� م�G	ن �خ�� و���G      ا�#��	م: ا�R وی-
�,  yأن ت *#� :�7yی
+	 أآ#� ��د م��G م�	 ی�� م� ا��

 : م�H8 إدارة ا���ر�" أو ا���+� .1

ا���ت#;"  ��Jًا ��o	م% ب�مG	��	ت ا���ر�" أو ا���+� وا�7Nا��� وا��7ا3M ا��	��" و اoداری" وذ�9
 .بuم7ر ا�#��	م:

 :Aم�رس ا�;	� .2

�, w-� �8ا��+�" أآ K*+7م بN�7% ا�آ�8  ویG� 9وذ� 	ی7م�ً A�	;�	0ً ب	" أو ا���+� ات��ا���ر
و�Z ی7Gن أخ�	�M ا�
�ب�" ا�-	ص" أو اح� م�ر�� ا���Nرات ا�آ	دی��"  م��," ب	�;	�A وأح7ا�%

 .أخ�	�M ا��Eج ا�;#��� أو ��Iه  ا�خ�ى أو اح�

 :و�� أم� ا�;	�A أو م� ی?7ب �?% .3

و�� أم� ا�;	�A أو م� ی?7ب �?% 0)
�	ع �B?" ا�#��	م: ا��Rدي ی�
#� �6ورة  أن ح7yر
و�� أم� ا�;	�A ا���ص ��� ت�Nم اب?% وا0رتN	ء ب�!
7اK آ�	 أ�% أآ�8 ا�?	س  7�Zى �7Gن

 وم��," ب	�;	�A آ�	 أن م>	رآ" و�� ا�م� ,� و56 ا�#��	م: ت>�B% ��� ا�
R	�H اح
G	آ	

 .ب	��>;" ا�#���" ا���رس أث?	ء م�ح�" ا�
?�R* وخ	ص" ��	 ی�ت#X ب	�#��	م: ا��?[��اoیB	ب� م5 

 :م�رس ا�
�ب�" ا�#���" ا�-	ص" .4


�	ع ا��B?" وذ�9 ب	0ت�	ل بy�u	ء  ی
�7� م�رس ا�
�ب�" ا�#�(0 ��y�
��" ا�-	ص" م+�" ا�
@�!?
ه�اف وأ�	��A ت�N�N+	 ���6% ب�?+  آ�	 ی�Nم ��B?" ب��	مB	 أو��	 م
�y?	 ا� ا��B?" وا�

��� "�M	+?ا� %

	ب" ا�#��	م: ا��Rدي ب���G7م بNی 	ب% آ�  +�	?Zدات% وإ�Rو��ح م "?Bا�� 

%N�#;ت %� �?!
�0
�	دK م� H#Z أ�y	ء ا��B?" ح
� ی. 

 :إن أم�G - ا�;	�A ذو ا0ح
�	ج ا�-	ص .5

ب�G	ن وذ��� 9	 �Z  م� ا��yورةأن م>	رآ" ا�;	�A ا���7ق ,� ا)
�	�	ت �B?" ا�#�ام: ا��Rدي 

�ح	ت ومEحJ	ت ب?	ءة ذات أث� ایB	ب� ,� اA�I ا�ح�	نNم م� م�Nدرة م�  ی	ص 	ح�< أ�+

  ص	حA ا�>uن وا��!
H#N ا���M!� ��#��	م:

 :^خ�ون أ�y	ء .6

ی�اK ���>	رآ"   أن ی��7 م�- أو أي �7y ^خ� - ی��G ���7 أم� ا�;	�A ذو ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" 
�
د�7ة �-w م	 أآ�8  	�	ت �B?" ا�#��	م: ا��Rدي وذ�9 ,� ب�� ا��	0ت ا�
� ت!
���,� ا)

A�	;ا� "�	� .ا�?R!� أو ��Iه  آ	�;#�A أو ا���	�: ا�;#��� أو ا�خ�	�M، م��," ب

  



 

  :حمتويات الربنامج الفردي يف الرتبية البد نية اخلاصة

�N;" اE;�0ق  	ن ا�#��	م: ا��Rدي ی�
#�ی?#�� أن ی#�أ ت���  أي ب��	م: م� ا��Rد ذات% �*�9 ,
ا�����Z7 ا�-	ص" ,�?#�� أن  ,� ت��N@ أه�اف ا���7ق ا�
�ب7ی" ا��-
�R"، و�Jً�ا 0خ
Eف حB	ت

 :ا����7م	ت ا�
	��" ی
��y ا�#��	م: ا��Rدي ,� ا�
�ب�" ا�#� ��" ا�-	ص"

 .م��7م	ت �-��" �� ا�;	�A ا���7ق .1

 .�A ا���7قا��	�� ��;	 م!
7ي ا�داء .2

  ب���ة ا���ى-ا�ه�اف ا�!?7ی"  .3

  ���Zة ا���ى- ا�!�7آ�" ا�ه�اف .4

��N@ ا�ه�اف .5
� "�Z7
 .ت	ری� ا�#�ای" وا���ة ا��

 .ا�دوات ا��!
-�م" .6

7.  MEن ا��	Gا�� . 

 . ا�
Nــ��  .8

 

 

 األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الرتبيــة البدنية ودورها يف منو

���J  ا�?	س وب	�خw ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" ،  ;" ا���آ�" م� ا��>;" ا���##"ت�� ا��>
O�
اتB	ه	ت ورI#	ت ا���	ر��� م�	 ی>�B+  ���  وت?�7+	 ی7,� مB	0 وا��	 ��>�H م-

	+
 . ا�0
�اك ,�+	 وم[او�

 !N?ی�� وت 	م ��6" إ�	ب�" ا��ی�
 : أ�>;" ا�

 : و,N	 ��+�ف) أ  )

   أ�>;" ت�وی��"-٣.  أ�>;" �E)�" - ٢. ت�ب7ی"  أ�>;" - 1

 : و,N	 ���د ا��>	رآ��) ب)

   أ�>;" ,�دی"-٣ أ�>;" زو)�" - ٢أ�>;" )�	��"  -1

 : ا���	ر��� ��?>	ط و,N	 �W?B) ج)

 ��B?!��  أ�>;"-٣ أ�>;" �}�	ث -٢أ�>;" ��*آ7ر  -1


-�ام ا�دوات) د)�0 	N,و : 

  ون أدواتأ�>;" ب� -٢أ�>;" ب	�
-�ام أ)+[ة  -1

3-  "R�Rدوات خu٤أ�>;" ب -"��Nدوات ثuأ�>;" ب  

 

  -: ب	�?!#" ��ه�اف ,
?N!  أه�ف ا�
�ب�" ا��ی	�6" إ�� ه�,�� أم	

  .  ا�ه�اف ا�-	ص"– ٢. ا��	م"  ا�ه�اف – 1

H��R
 _: و�7ف ی
  م?	Z>" آH ه�ف ب	�

 :  ا�ه�اف ا��	م"-: أو0

ا��N�Z" ����ی� ، آ�	 یAB أن ت
?7ع ت�9 ا��+	رات ��N	ب�"  اتت?��" ا��+	رات ا���آ�" و ا��+	ر - 1
 . ا����N" و ا�?R!�" و ا0)
�	��" ح	)	ت ا�;HR ا�#���"

 . م	 ا0�
�خ	ء و ت7Z %#!Gام	 م�
�0 إ�� ح� ت�	�: ا�0��ا,	ت ا�7Nام�" و ا��Nرة ��� - 2

3 - WR?�	ب %
Nوث %
  . �R" ا��ی	�6" ا��-
�R"ب	�?B	ح ,� أداء ا��>;" ا��-
 ت?��" �-��

��H ا��!���7" ت?��" ا0تB	ه	ت - 4
 . ا0)
�	��" ا�!���" آ	��N	دة واoح!	س ب

  . ح�ود إمG	��	ت% ت?��" �Zرات% ,� - 5



 

 :  ا�ه�اف ا�-	ص"-: ث	��	 

 : أه�اف م��,�" - 1

  ا�
Eم�* أه��" ا�
�*ی" ا���Bة ة ا��	دات ا�-	ص" ب	��*اء و ا�?7م  ی�رك-أ 

 . آ��R" أداء ا�
��ی� وآ��R" ا�Z7	ی" م� اoص	ب	ت  ی
R+ - ب 

 . ا��>;" ا��ی	�6" و ا�
�وی3 �� أ�R!+   ی
R+  ا�
Eم�* ��Z"- ج 

  . ا���	,J" ��� ا�?WR  إدراك آ��R" ا��>	رآ" ,� ا���A و- د 

 : أه�اف ب���" - 2

 . م� م>� ، )�ي ، وثA  ی�دي ا�
Eم�* ا���آ	ت ا�;#���"-أ 

 . ب	0ت[ان  أن ی
;7ر إح!	س ا�
Eم�* اoیN	�� ، و ی[داد �7رة-ب


N	ل- ج�E�  !Bا� "�G��	Gام م��-
 .  أن ی
��  ا�
Eم�* م+	رة ا�

  : أه�اف و)�ا��" - 3

 . 7Zا��� ا���A  أن ی
��  ا��وح ا��ی	�6" م� خEل اح
�ام 7Zا�� و-أ 

 . ام+	 أن ی�Nر �Z  ا��>	رآ" و �J	م ا�[م	�" و اح
�- ب


�م م��G" ا�خ�ی�  أن- ج�  . ی
H#N ا��B	�" و ی

 

 : االحتياجات اخلاصة أسس تدريس الرتبية الرياضية لذوي

ذ�9 یAB اخ
�	ر م�7�B" آ#��ة م�  ی�ا�� ا�
#	ر آH ,�د ,� ا��Z "�7�B	�M	 ب*ات% ، و��� -1
  . ا���	ب �
�ری!+	 ,� آH ح�"

 ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" و�Zرات+  و م�ا�	ة ذ�9 أث?	ء ت
?	�A م5 ح	)	ت ذوى اخ
�	ر أ�>;" -2
 . ا���	ر�"

ت?��" ا��+	رات  یAB ت���  ا�
Eم�* آ��R" ا���A ، وه*ا ی�?� أن ا�
�ب�" ا��ی	�6" م!��7" �� -3
Aه� أداة ا��� �
 . ا���آ�" ا�

	ب
" ��� اخ
�	ر ا��>;" و ا���	ب و ا�
-�ام ا�دوات ا�8 یAB م�ا�	ة ا�م� وا�!Eم" ,� -4
  . ا�رض

5- ���
  . ب	��#� و ا��8	ب�ة م5 ا�
Eم�* و ا�
-�ام أ��7ب ا���ح و ا�
>5�B دا�M	 یAB ا�

6- ABآ�" ی�� . إ�;	ء ,
�ات راح" أث?	ء ا�
�ریA و خ	ص" �?� ت���  ا��+	رات ا�

7- ABء ی	و ا����8ات ا�!���" و ا�#��ی" ,� ت���  ا�ب? ، ��Bام ا�?�7ذج ا��-
 . ا�

 

 : مزايا االشرتاك يف األوملبياد لذوي االحتياجات اخلاصة

  ��	Z" ب���" و م+	رات ح�آ�" أ,Hy اآ
!	ب -1

2- Aری�
  ا��!
�� اآ
>	ف ا��7اهA ا��ی	�6" و ص�N+	 ب	�

3- H+!ی 	ه  م���I 5م "��	!�oت ا	ZEو ت���  ا�� WR?�	ب "N8دة ا�	ت و  زی	ج ا���7بE�
 . ا��>EGت ا��7م�"

  ا��را��" و ا�
uه���" ��7ا)+" م
;�#	ت ا���	ة ا�
�8	ر ا�?>	ط ا��ی	�6 ,� ت?��" �Zرات+  -4

  

  

  



 

 االحتياجات اخلاصة ومدخل للتصنيف مقدمة عامة عن رياضة ذوي

  ت	ری� ری	6" ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص"

م 1888 ت�7د أص7ل ا��ی	6" �?� ا��-	ص ا�����Z7 إ�� أواخ� ا��Nن ا�
	�5 �>� وم?* �?"
�R�z7ا� Hه�u
وا�;A ا��ی	�6  آ	�T �7ادي ���  م7)7دة ,� أ��	��	 و�Z اآ
!A آH م� إ�	دة ا�

  . أه��" آ#�ى ب�� ا���ب ا��	���" ا�8	��"

�o	دة ا�
uه�H ��;�	ری� ا�?	)�� م� ا���ب ا�*ی� ت��76ا  م أ�>� م�آ[١٩٤٤,� �	م 
�7دی@ 7Zت�	ن وه7 )�اح أ��	ب وذ�9 ت�T أ��اف ا��آ
7ر  oص	ب	ت ,� ا��#H ا�>7آ�
  ی�
#� ا��ی	6" ا�-	ص" ����	��Z ب�!
>R� ب!
7آ�	��,�H وه7

ت�,�+�" ب�� ذ�z 9+�ت ری	6" ا��?	,!	ت  ب�� ذ�9 ت;7رت ا��ی	6" م� تuه�H إ�� ری	6"
"�?V7ا� "Nب	ن ا��!	7ت�Z 7ر
��آ" وذ�9  �?�م	 ادخH ا��آ
ا�و�� ���ی	���6 ��� ا��Gا�� ا��

 HRب ا�و��#�"��6 ح	ح ا���	

م ا�y  )?7د ه�7?�ی7ن ١٩٥٢ و,� �	م ١٩٤٨ب	�?�ن �	م  ا,
ا���	ب ا��و��" ا�و�� ب!
7آ�	��,�H إ0 أن ت?�J  ا���	ب  �Zام� إ�� ا���آ" و�	رآ7ا ,�


�	ر ��� ا���	ب�� ٢٣ ,� روم	 ب�>	رآ" ١٩٦٠ی
  إ0 �	م  ا�و��#�" ا��7ازی" � Z0دو�" م5 ا 
 ا�>7آ� ��#Hب�ص	ب	ت ا

��� ا�!	ح"   إب	ن ا��	ب ت7ر�
7ا بG?�ا z+� ا��ی	7�6ن ذوو ا�7�Nر ا�#��ي١٩٧٩,� �	م 
  ا�و��#�"

�@ ب	���آ"١٩٨٠,� �	م 
ا��ی	7�6ن م� ذوي ا�>�H ا��م	�I  م ,� ا��	ب ار�+	م ب+�7?�ا ا�
��آ" ب��ًا وآ	ن ا�N	ص�ون �� ا ٦١م ب!�7ل ,� آ7ری	 ا�B?7ب�" ا�
�ك ١٩٨٨و,� �	م �

�@ ١٠٣ب�Vu?;	 ب�>	رآ" 1996 ا��7yی" م7)�ی� م5 ذوي ا�o	Z" ا�#��ی" و,� �	م
 ب��ًا ا�
 . ذوي ا�o	Z	ت ا�*ه?�" ب	���	ب ا�و��#�"

ا��    دو�" وآ	�T )��5 ا��R	ت م	��ا١٢١م ب	��	ب أو��#�	د ���� �	رك ٢٠٠٠,� �	م 
  ا�و��#�" حG	م	 �� ت?�J  ا���	ب ��#" ب
?�J  �  یHN أ١٩م>	رآ" ,�+	 و�Z �	رآ7ا ,� 

"JحEم  

 ری	�6 وت�
#� ٥٠٠٠,�N �	ر   ری	�6 أم	 ,� أو��#�	د ����٣٠٠,� أو��#�	د روم	 �	رك 
ری	�6" ,� ا��	�  م� ح�< ��د ا��>	رآ��  ا���	ب ا�و��#�" ا��7ازی" ح	��ً	 ث	�� اآ#� تJ	ه�ة

  )	ت ا�-	ص"ا0ح
�	 م	ه� ا���	ب ا��ی	�6" ا�
� ی�	ر�+	 ذوي

 ��#	ت ,� ٤ ��#" ص��R" و١٩ر���ً	   ری	6" م�
�,	 ب+	٢٣ت�� ا���	ب ا�و��#�" ا��7ازی" ح	��ً	 
��Z7ت ا���	�, A!�  ,�H ا�>
	ء وت-
�O ا���#	ت ب

  ا���	ب ه�

��آ"٢- ا��	ب ا�7Nي  -1
   آ�ة ا�!�" ��� ا��Gا�� ا��

  .  رآ7ب ا�-�٤H- . ا��را)	ت  �#	ق -3

  . ر,5 ا�ثN	ل٦-. زة ب	�!�Oا��#	ر -5
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��آ"١٤-. آ�ة ا��Nم -13
  . ا��آ#� ��� ا��Gا�� ا��

  . ا��ی	6	ت ا�>�ا��"١٦ - ا��Gة ا�;	�Mة  -15

  ا�0#�  ا�
[�: ���١٨ -ا�7Bدو  -17

   �#	ق ��� ��ب	ت ا�
[�:٢٠-. ا�
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  .  ا��wZ ��� ا��Gا��٢٢ - ��ب	ت ا�
[�:  ا�+7آ� ��� -21
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#�" ا�#���"، وت�� ا���	Z" ا��N ت�
#� ا���	Z" ا�#���" ا���ت#;" ب	���" م� ��6 أه�اف درس ا�
�ب�"
ب� م� أن ت7Gن ��ة وم�ة ا�?>	ط ا�#���  ا�
?R!�" أح� �?	ص�ه	 ، وم� ا)H ت��N@ ه*ا ا�+�ف 0

"��Rب�" ا�#���" آ�
ب�,5 م!
7ى ا���	Z" ا�
?R!�" ، و�+*ا ,	ن ه*K ا��را�"  ا���	رس أث?	ء درس ا�
A�Nت ا�	5 �6ب#
 ���N	 وتT�7G أث?	ء درس ا�
�ب�" ا�#���" ��ى ا�RV	ل ا��
-���N ه�,T إ�� ت

و�Z ت  �Z	س ا�;7ل ،  ) ١،٤ – ١١ ، ١=ا���� ( ERV م� ا��
-���N� ��Rً	  ��٢٤?" ا��را�" م� 
( و�!#" ا�>�7م ب	�B!  م� خEل �Z	س ���V 9	ت ا���B ,� ثEث م?	V@ ب	�B!   وا�7زن ،

T�
O ، م?;N" ا���y" ا���yی" ثEث�" ا��ؤوس ، م?;N" ��	�" ا�! م?;N" تGق�7ح ا�	وآ*�9 ) ،
  �Z	س �6ب	ت ا�A�N أث?	ء در س ا�
�ب�" ا�#���" ب7ا�;" )+	ز �Z	س �6ب	ت ا�A�N �� ب�� ت 

�Z," و	ز ��اد ا��!	;" )+�ء ا��رس ب7ا	�7" أث?;N," ا��	س ا��!	�Z 	yوت  أی  :M	
أz+�ت ا�?
 T�	ل آ	RV�7م ��ى ا�	ن ,� �+	ی" ا�B!�� �+  آ أي أن ا�?�X ). ٨ ، ٦ _ ١٨، ٤( أن �!#" ا�>

�!#" ا�>�7م ,� ا�B!  ��ی+  آ	ن ,�  ا���ى ا��8	�� و�ZیA م� ب�ای" ا�?�X ا�#�ی� ، إ0 أن ت7زی5
�V	-م H�Nی 	وه*ا م� X�7م?% ,� ا� �اف أ���V�ا  X�7
ا�!�?" ��ی+  ، آ�	 ت#�� أیy	 أن م

، وآ*�9 ت#�� أن )دN�Z" / �6ب"  13,6 _ 136 ) �6ب	ت ا�A�N أث?	ء درس ا�
�ب�" ا�#���" ب��
آ��R" ��,5 آR	ءت+  ا��N#�" ا�
?R!�" م� ا�TZ7 ا���G  �!#" ا�TZ7 ا�*ي ی�yN% ا�RV	ل �?� ��ة

 T٧،٩( ب�� (%K*ه "�(و�?� ت�  Tزم� ب�� �ا�?!#" ا� )٢،٤٨"N�Zد ( ��Gم� زم� ا��رس ا�
)٣٥ "N�Zد  (T?ب� 	آ� ، Tء ا��رس ب��	�7" أث?;N," ا��	أن ا��! �إ� :M	
 م
� ٢٨٧_ ٤٠٠ ( ا�?
 (K*ه :M	
ا��را�" أن ا���ة ا�
� ی�yN+	 ا�RV	ل ا��
-�7Rن ���Nً	 �?� ا�>�ة ا���RG"  ، م� �

ا��N;�7"  ا���	Z" ا��N#�" ا�
?R!�" أث?	ء ا��رس ا�
�ب�" ا�#���" ت�� م?-yR" وآ*�9 ا��!	," ب
;7ی�
وتR�z7% ب>HG أ,Hy م�  " ا�#���"أث?	ء ا��رس ، وب	�
	�� ,	�% 0 ب� م� ا0ه
�	م ب�رس ا�
�ب�

  .أ)H ت��N@ ا�ه�اف ا���)7ة م?%

 اجتاهات الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة حنو ممارسة الرياضة تكسبهم الثقة

 بالنفس

ب�ر ب� ��� ا��و��ي ب7زارة ا�
�ب�" وا�
���  ح�H م� خ�E+	  أz+�ت درا�" أ)�اه	 ا��
	ذ
�, ��
: �	��" م� أآ	دی��" �	یO ا���ب�" ����7م ا�م?�"، ب�?7انا���7م ا0)
 ��� در)" ا��	)!

�7 م�	ر�" ا��>;" ا��ی	�6" )  ب��ي-���� (ا�;Eب ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص"  اتB	ه	ت�
,#B	�A م	 . ��� أم?+  ا�?R!�، ��� م�ى ا0ه
�	م ب	�;Eب ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" وأث�ه	

 "، ه?	ك اه
�	م 0 یHN أه��"، وه7 ت��R[ ه�0ء�+  م� ر�	ی" ص��" وت�����" وت�R�N8 ی�Nم

 ��Z7ف ا�!�5 وا�#��- ا���	ص" �6	وب- -	+
,�   ��� م�	ر�" ا��>;" ا��ی	�J� "�6ا �ه��
��  .وا�#��� ��ی+  ب?	ء أ)!	م+  وإ�;	M+  ا�N8" ب	�?WR وت-O�R ا��Aء ا�?R!� وا�R�0	�� وا��

��G   ا�% م� خEل: ا��و��يZ	ل . و�� �#A اخ
�	رK ��را�" ه*ا ا��767ع
���� ,� مB	ل ا�
��G  �}خ7ة ا���	��Z م�
خEل ا0ت�	د ا�!�7دي ��ی	6"  ���#" ا�
?W وآ�ة ا�;	و�"، وأیy	 ا�

��Z	خ7ة ا���oب� م� ا�Zم�� و	ل ت�Eوم� خ ،��Z7�6"  ا���	رآ�� ,� ب�� ا��>;" ا��ی	ا��>
#Iت، ت��7ت ��ي ر	Zا�و A�Iت  "وح�ی�8 م�+  ,� ا	ه	B" وم��," ات�ودرا >���ی�ة �#
ا�o	Z	ت ا�!���" وا�#��ی"، ��7 م�	ر�"  ا�;Eب ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص"، وب	�*ات ذوي

  .ا�?R!� ا��>;" ا��ی	�6" واث� ذ�9 ��� أم?+ 

ذوي ا0ح
�	)	ت  م��," اتB	ه	ت ا�;Eب: وت�)5 أه��" ه*K ا��را�" إ�� ��ة �7امH، م?+	
أ�#	ب �[و,+   ��7 ا��>;" ا��ی	�Z "�6 ت!	�� ,� ا�
��ف ���) ب��ي - ���� (ا�-	ص" 

	+��� A��
  .�?+	، وو56 ا���7ل ��



�
ی�I#7ن ,� م�	ر�
+	، ی!	�� ا�N	���M ��� و56 ا�#�ام:  م��," ا��>;" ا��ی	�6" ا�
��N@ ا�م� ا�?R!� �+  ا��ی	�6" ا�
� ی���7ن
� 	+
  .���	ر�

 	+�u� ت م�	7ص�
ا�;Eب ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" ��7 م�	ر�"  ت��یH اتB	ه	تا�7ص7ل �
  .ا��>;" ا��ی	�6"

ا�
��ف ��� اتB	ه	ت ا�;Eب ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" ��7 م�	ر�"  وه�,T ا��را�" إ��
اث� ا��>;" ا��ی	�6" ,� ت��N@ ا�م� ا�?R!� و�*وي ا0ح
�	)	ت  ا��>;" ا��ی	6"، و���

 ب��ي - ����(ا�-	ص" 

  ا��ی	�6" ه�,T إ�� ا�
��ف ��� أ�#	ب �[و,+  و��م م>	رآ
+  ب��	ر�" ا��>;"آ�	 

  .ا�-	ص" ب��	ر�
+	 إ�� )	�A ا�
��ف ��� ا���	ب ا��ی	�6" ا�
� ی�AI ذوي ا0ح
�	)	ت

ا�?7ر ���7RG,��، : م�+�ي و�Z تT�7G ��?" ا��را�" م� EVب ا���ح�" ا�8	�7ی" ,� آH م�
)��T ب	�
-�ام �VیN" ا0�
#	�"  ��ی	ض، وت  ت���H )��5 ا�#�	�	ت ا�
�وا�مH ���  وا�#G  ب	

  :إح�	�M	، ح�< أ�	رت ا�?
	M: إ��

�7 م�	ر�" ا��>;" )  ب��ي-���� (ا�;Eب ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص"  أن اتB	ه	ت 1�
 !
  :ب	0یB	ب�" ا��ی	�6" ت

�� م�	ر�" ) ب��ي - ���� (ی7)� اخ
Eف ,� ا�م� ا�?R!� ��ى ذوي ا0ح
�	)	ت ا�-	ص" 2
"Z	�{� 	N,�6" و	ا��>;" ا��ی.  

�� م�	ر�" )  ب��ي-���� (ا0ح
�	)	ت ا�-	ص"  أن �#A �[وف ب�� ا�;Eب ذوي 3
ا��A�E وا�!	ح	ت أو ا��-	ص ا��?R*ی� �
�9 ا�#�ام:  ا��>;" ا��ی	�6" ی�)5 ���م و)7د

  .ا��ی	�6" وا��
-���� ب*�9

خEل   م�- و�� ���7" ا��>EGت ا�
� ت7ا)% ا�;Eب ا�����Z7، ی7Nل ا�#	ح< ب�ر ا��و��ي 
��Z7م�% وخ#�ت% م5 ا���	وه�: ت� ،��Z7ت7ا)% ه�0ء ا��� �
��م تH#N  ا��>EGت ا��	��" ا�

"�yNا� K*0ن ه ،��Z75 ا����
Bا�� H#N

�K*+� 5 ا�E, ،"�Rب� أن یB5 اح� أن  ا���;
�0 5Zوا


�	مH م�+	 ���ی�� "�yNا� K*+5 ب�
Bت��7" ا�� ABأن  +�ب م?%، وی ، ���  +R3 وب��أ�	س ص

ا�
?��"، م� ه?	 )	ءت أه��"  ا���7ق إ�!	ن آ	��7ی	ء، ی��G أن ی?
: وی��H وی!+  ,�
�G� ،"�6	)% ,� ا��>;" ا��ی	ا���7ق وا��م H�	Rوی?�م: م5  و�6ورة ت %!R?ب "N8ا� A!Gی

 ا�خ�ی�
  

 للمتخلفني عقليا  الرتبية البدنيةأهداف

وه	م" ,� ر�	ی" ا��
-���N� ��R	 و�+	  ت�� ا�
�ب�" ا�#���" )[اءا م� ا�
�ب�" ا��	م" وه� أ�	��"
  وی��	م آ�	 ی	ی�� أه�ا,+	 ا�
�ب7ی" وا�
� او6+	 آH م� دا��	ل


!A ا�;HR ا�
7ا,@ وا�7Nة ا����y" ح�< ی!	�� ذ�9 ��� -1Gرات ا� ی	آ�" أداء ا��+���	��" ا�
"R�

;�#	ت ا���	ة آ	�7Z7ف وا��>� وا�7�Bس وا���آ" ب7�uا�+	 ا��-��� 	N,و  

آ�	یAB أن ت
?7ع ت�9 ا��+	رات ��N	ب�"  ت?�� ا��+	رات ا���آ�" وا��+	رات ا��N�Z" ����ی� -2
"��	�
  وا�#���" ح	)	ت ا�;HR ا����N" وا�?R!�" وا0)

3-  "��	�

!A ا�;HR م+	رات ا)Gتی	�	�Bم5 ا� H�	R
وا���A م5 ا�,�اد آ�	  ت!	��K ��� ا�
�G  ,� ا�?WR ب	�0
�اك ,� ا���	ب
  ا��B	��" ت?�� ا��Bأة وا�
�	ون وا�

  م�
�0 إ�� ح� م	 ت�	�: ا�0��ا,	ت ا�7Nام�" وا��Nرة ��� ا0�
�خ	ء وت7Z %#!Gام	 -4


% ب	�?WR وذ�9 ب	�?B	ح ,� أداء ا� -5Nوث %
  ا��ی	�6" ا��
?�7" �>;"ت?��" �-��

��H ا��!���7" وا�
��ف ,�  ت?��" ا0تB	ه	ت ا0)
�	��" ا�!���" آ	��N	دة واoح!	س -6
ب
5�
B" أو ا���ن ذ�9 ,� ا���ر	7اء آ� "R�
  ا��7اOZ ا��-

�" ا�!���" -7��  ت?��" ا��	دات وا0تB	ه	ت ا��

  �H ا��+?�امG	�	ت" وا�
��ادات% ��
uه ت?��" �Zرات% ,� ح�ود -8
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 �J?
وه*ا ه7 دور  أن إدارة ا��	ب ا��
-���R ,� آH )[ء م� أ)[اM+	 ت
;�A ا���ص ,� ا�

5 ب+	�
ا�;Eب وت�;� �+  ا�-#�ة  ا����  وا�+�ف ا���N�N م� ب��	م: ا��>;" ا��ی	�6" أن ی!

	6o	ب "NM	, "ب#�ا� 	ت+	داء ح�آu7م7ن بNی 	أن�?�م �إ� ",  K*ه� ب�رة خ�@ ه �#
ه*K ا���	ب ت�
  ا�#�ام:

A�B� أن AB7ه�ي ا�*ي یBا�#�ام: وا��>;"  وا�!�ال ا� K*م ه�Nذا ت	0ت ه7 ��	����% �+*K ا�
ه	م ویAB أن ت7Gن اo)	ب" ���% وا6�" مH8 76ء ا�>�W  �+07ء ا�RV	ل ؟ ه*ا ا�!�ال

  � ا���ر�" وا��	م"وم!��7 وا�م+	ت و�!
;�5 أن یR+�% ا�ب	ء

��Z	���� "���#ب�" ا��
���N	 I	�#	 م	 ی#�ءون ح�آ	ت+  وی��;�7+	 ب	�*آ	ء  وا�*ی� ی�ی�ون ا�
ا���Bة ب	6o	," إ�� ت;7ی� ا���	Z" ا�#���" وب	��I  م� أن ا�#�<  واoح!	ن وا�N8" ب	�?WR وا��Nرة


�اح	ت ,�  وا�د�" ا����دةZ0م ب�� ا�N� 	?��, 	ت�ی�ه �
ت?��" ا�
�ب�" ا�#���" وا�
� تG!#+  ا�
 ب�� ا���	ب مH8 ��#" ا��وم�?7 وب�� ا��>;" ا�خ�ى وم5 ذ�9 ,��?	 یAB أن �7آ� أن ت�� 

ه*ا وم�  ا��!	��ة ا�7ح��ة ا�
� ی��G ت�Nی�+	 إ�� ا���	��N� ��Z	 ه� م�	ر�" ا�
�ب�" ا�#���"

+  أ,Hy  ���" وم	ر�7ه	 ب�Bی"ا�7ا36 أن ا�>#	ب ا�*ی� أZ	م7ا ت�ری#	ت ا���	Z" ا�#Z	�� T�أص#

  �� ذي H#Z وآ	�T ب�ام: ا�
�ب�" ا�#���" ت!	��ه  ,� ذ�9

"N87ن ,� ا��B?ی 	م 	#�	I "���#ب�" ا��
بR�u!+  وت[داد روح+   وا�;�#" ا�*ی� ��ی+  ا�-#�ة ,� ا�
A�	?ا�� TZ7رة ت?�7 ��ی+  وا�	ن ا��+	آ�� ,u
 ���N	 ذ�9 و��G ب>�وط ی
�N� ا���	��Z ا���?7ی" وب	�

  خ	ص" ,� ا�7زن وا��N	س وا���	ب وا��7ان

�
ی
���+	 ا�
Eم�* ,�  وا�% ��� ا��+  أن ا�
�ب�" ا�#���" ت���+  ا���7 ,� ا�
�ری#	ت وا��>;" وا�
م?	�#" �5��B ا��-	ص ��?�+   ا�H�R وا��?+: ا��را�� وخ	ص" ا�
�ب�" ا�#���" یAB أن ت7Gن

ا�#�ام: ت!+  ب>HG آ#�� ,� ا��+	رة �HG  " وخ	ص" ا���	��N� ��Z	 وب	�
uآ�� ,	نا�RG	ءة ا�>-��
Xاب�
���>;" ا�#���" ا��
>	ب+" وت[ی� م�ي اoدراك  ا��-	ص ��� �#�H ا��8	ل ,��+	 ت7Nي ا�

م!���7 ا���ر�" وا�7ا��ی� �7ف ی?>;7ن �V#	ت  وا�*ي ی?�7 وی
;7ر �+*K ا��#	ب ,	ن
و��G �!7ء ا��� ,	�% ,� ا��	�6 �  ی�G ی�خ* �?�ه    ^�" ا�
;7ی� ا�-	ص"ا��!	��ی� م� خEل

�������
 ا�
;7ر ا�*ی� ��ی+  ا�-��R" ا�G	,�" ,� م+	رات ا���8G م� ا��
-���� ا�

  البدنية للمعاقني عقليا املهارات األساسية يف الرتبية

 

��Z	ل ا���	RV�� "��	��رات ا	م: ا��+	ا� أن ب�� H�<ی 	��N� Aوا�7ث @�!
�>� وا��Bي وا�
ON�6 وا��م� وا��	وا��>� ا��ی  

ی367 ا��+	رة واHZ م!
7ي ی+�ف إ��% ا�#��	م: وآ*�9 أ��� م!
7ى ) ١(ا�
	�� رZ   وا��Bول
�Gق ا�7ص7ل إ��% ی�	����  

 

  ( ١( )�ول 

  ا��+	رة اHZ م!
7ي أ��� م!
7ي

 ان ا��Nرة ��� ا��>� ب-;7ة وا��"ا��Nرة ��� ا��>� ب
7ا,@ )�� دون ,�Nان ا0ت[ ا��>�

  وی
��G م� ا�-;7ة ام	م	 وخ�R	 و)	�#	

وا�7Z7ف ب�ون ,�N ا0ت[ان ا��Nرة ��� ا�
!	ب@ ب��	Z"  ا��Bي ا��Nرة ��� ا��Bي م5 ا��وران
  ب-;7ة )��ة �6 ا��Bي

@�!
  ا�

 



	ت ص�7دا أو ا��Nرة ��� ا��>� وا���آ ا��Nرة ��� ا�;�7ع وا�?[ول ب-;7ة م
�	Z#" ب�ون �?�
  �[و0 ��� ا�!�  وی!
;�5 ت!�@ ا�!�E  وا��B	ر

  ا��>� ا��ی	�6

 J
ا��Nرة ��� ا��>� ب��	Z �, "Z	�Vات  ا��Nرة ��� ا��>� ب-;7ة م?
�J" ب��	ح#" إیN	ع م?
  وت���� ا0تB	ه	ت أث?	ء ا��>�

 ��� رم� ا��Gة ��� رم� ا��Gة ب�� واح�ة م� أ��� وب�Nر م� ا0ت[ان ا��Nرة ا��م� ا��Nرة
  م-
�R" وا�� م!	,	ت ب���ة ب!��	ت

ا��Nرة ��� �ON ا��Gة م� م-
�O  ا��ON ا��Nرة ��� �ON ا��Gة ب�ون ا6;�اب ,� ا���ی�
  ا�و6	ع وم� ا��>� وا��Bي

 

HZرة وا	إ��% ی367 ا��+ H7ى ت�
  م!
7ي ت7Gن ���% وأ��� م!

 

  مع املعاقني عقليا األنشطة البدنية التي تتناسب

 


�9 ا��R" م�� �!�ا���	��Z ح�< أ�+	 ت�
�� ��� ا�?	ح�"  ت+�ف ت�9 ا��>;" إ�� ت?��" اoدراك ا�
ا���� وا����,� �+  وذ�9 و,N	 ��ر)" اoص	ب"  ا�����" ��	 �+	 م� دور ,� ا0رتN	ء ب	��!
7ي

"�� .�+  ب	�
-�O ا����N وا��	�" ا��

وت?��" ا���	Z" ا�#���"  7 ا���	,J" ��� ا�?7اح� ا�B!��"أن ا�+�ف م� ا��>;" ا�#���" �
�9 ا��R" ه
ت�وی��" وت�,�+�" م5 ا�
-�ام  �+  واoدراك ا��!� ا���آ� و�	دة م	 ت7Gن ت�9 ا��>;"

ا��7ان ا��#+�ة وا��
��دة ؟ وذ�9 ��
?#�%  ا����8ات ا��-
�R" آ	oیN	ع وا�
��R@ وا�دوات ذات
 ]���
ا��G	ل وا��7ان وا�حB	م وا��!	," ویHyR أن ت7Gن  ب��ا��!� �+  وم!	��ت+  ��� ا�


7ح"Rا�� A�E" ,� ا���ر	9 أو  ا���
�E#أو ا� ��B7ن ا�دوات وا�)+[ة م� ا�Gأن ت HyRی 	آ�
 . ت��6+  �}ص	ب" ب��< ت7Gن ث	ب
" إ�� ح� م	 ا��;	ط وذ�9 ���م


�9 ا��R"  ویAB أن ت7Gن ا���	ر�" ت�T إ��اف� ����-
 ,��	 ی�� أم�8" �
�9 ا��>;"V#� وم

:-  

 

 

 : ا�
��ی?	ت

 


	ج إ�� ت��GR ,� ا�داء ح�< ت�
�� ت�9�ا��R" ��� ا�
���N  یHyR أن ت7Gن ��� �HG ا��	ب و0 ت
,�دی" وزو)�" و)�	��"  ����آ	ت آ
���N ا�;�7ر أو ا���7ا�	ت آ*�9 ت?7ع ا�
��ی?	ت ب��

  . وب	�
-�ام أدوات أو ب�و�+	

 

�Gب ا�	ات ا�����ة ات ا����7"ا���Gوا� : 

 

"��?
� "R�
ا�
��[ ب�� ا�دوات واoحB	م آ�	  ویHyR إن ت7Gن ا��Gات ذات أ�7ان وأحB	م م-
�7ا �+�ف �
�7دی+  ��� ت�Nی�� A7ی�
ا��!	,	ت وی��G إدخ	ل ب�� ا���	ب  ت!
-�م ,� ا�

"�� ا��Gات ,� ت���  ا���	ب ا��!��" وی��G ا�
-�ام ا�����ة آ	��Bي وا��ON وا���	ب ا�
�وی

�7ی�ه  ��� ا�
R	�H م5� "��	�Bم  ا��N7ا آ�ة ا�!�" وآ�ة ا��� وآ�ة ا����
ا���� آ�	 ی��G إن ی

  وا��Gة ا�;	�Mة

  



 

  : ا�دوات ا�����ة وا�#�ی�"

 

ا����R اواآ�	س ا��مH وا��#7ب م
��دة ا��7ان واoحB	م  یHyR ا�
-�ام م�G#	ت م� ا��;	ط أو

?��" ا�	N,ت ا�*ه?�" و	G��� "��Nرات+  ا���N�  

 

  : ا��	ب ا��7ا�5

 

"R�

�ة وذ�9  یHyR إ��اد م7ا�5 م-, Hدة وی��� آ��

�ری#+  ب��< ت7Gن ا��7ا�5 ذات أ�7ان م�
 . ا����N" وی��G ت�آ+  ,� ت��ی" ا��7ا�5 ب��ی" �
?��" ا�?	ح�"

 

@�!
  : ا��	ب ا�

 

HyRإح! ی "��?
� @�!
 	�+  ا���آ� آ	��#	ل و��E  ا��	XM وا�
-�ام+	 ,�إ��اد أدوات ��

"��  ا���	ب ا�
�وی

 

 : ا��	ب ا�7Nي

 

  ب�	 ی
?	�A م5 ا�!� وا�W?B م-١٠٠- ٥٠ -٢٥ا��Bي م!	,	ت ���Zة  -

-  Aا�7ث : Hا�;7ی A7ث�	–آ ��	ا�� Aا�7ث –ABم" ,�   ویE!ا�م� وا� HM	�ت7ا,� و "JحEم
  ا�دوات وت7ا,� ا��>�,��

  7ثA ب	��#Hا� -

 

  : ا��را)	ت

 

 . ا�8	ب
" أو ذات ا�E8ث �EBت م� ا��>;" ا���##" ����	��N� ��Z	 رآ7ب ا��ر)	ت �7اء

 

 

 : ا��B#	ز

 

ا���آ	ت ا�!+�" وا�
� ت�
�� ��� أداء ��7ذج أم	م+  آ�	 ی��G ا��بX ب��  م� ا����G ت��� 
 . ا�#!�;" ���H حHB أو م+	رات وذ�9 ب	�
�Gار ا���آ	ت

 

���N
 – ا�-��R" –ا�م	م�" ) �*�9 ی�G?+  أداء ا��ح�(	ت ب7�uا�+	  ویEح� أ�+  ی���7ن إ�� ا�

��R –ا��أس  وا�7Z7ف ���) ا�;	�Mة Gا� –"�Bا���ی� وا��  . 

 +?Gی� �
  أداؤه	 و,� ��Iه	 م� ا��+	رات ا�#!�;" ا�

 

 

 

 

 



� % � � � � * + � � � * , � � � � & � � � - � � � � � � � � �
  

 

اخ
�	رK  ت�?� ا�
�Bی� وا0ب
G	ر وه� ت�?� �>	ط ه	دف وب?	ء ی
  recreation �وی3آ��" ت أن
 . �� دا,5 �-�� وه7 ی7دي إ�� ت?>�X ا��Rد ��7Gن Z	درا ��� م�	ر�" ���"

ی�
#� ا�
�وی3  وه?	ك ��ی� م� ا�
��یR	ت ����ی� م� ا����	ء وا���GRی� ,� ا�
�وی3 ,�?+  م�
ا�7ص7ل إ�� I	ی" وه*K   م� �>	ط وا�#�� ا�خ� ا�
#�K و���"�>	V	 وم?+  م� ا�
#�K أآ�8

 . ا��	ی" ه� ا�>�7ر ب	�!�	دة

أو ح	�% �R!� أو ��7ر ) �R!� (ت*آ� أن ا�
�وی3 رد ,�� H	�B?,  �RV أن ت+	�� �#�ا �!Eم
أث?	ء H#Z اواث?	ء أو ب�� م�	ر�
% �?>	ط م	 ��#�	 أو إیB	ب�	 ه	د,	 وب?	ء ی
   ی�!% ا��Rد وی>�� ب%

TZی"  و��ا��Rاغ ب��< ی7Gن ا��Rد ا���	رس م�,�7	 رI#" �-��" ���	ر�
% وی
�O ب
  . وه�,% ,� ذات% ا0خ
�	ر

�
ت�	حA ا�o!	ن �?� م�	ر�
%  و,� �WR ا�TZ7 ی*آ� ���� ����	ن أن ا�
�وی3 ه7 ا��	�" ا�

5 ب% و�Z ی7Gن�

5 ب% و�Z ی7Gن ه*ا ا�?>	ط ی!�
!�	��	 أو ���N	 أو ه*ا ا�?>	ط ) �?>	ط ی!

 . ا��-
�R" و)�ا��	 وه7 ب*�9 ح	�" ت+��ه	 أ�7اع ا�?>	ط

ودوا,�% ا0و��% ه�  أم	 ب�ای
#7N�, Hل أن ا�
�وی3 �>	ط اخ
�	ري ی��ث أث?	ء وTZ ا��Rاغ
ا�
��یO أن ه*ا  ا��6	ء وا�!�ور ا�
	ت: �� ه*ا ا�?>	ط وتO�y �;�	ت خ;	ب ��� ه*ا

)	ء آ�اوس وب	رب�ا   وت?��
% و,� ت��یO )	م5 ��
��یO ا�!	بN"ا�?>	ط ی!+  ,� ب?	ء ا��Rد
وح	�" ا��R	��" ت;�أ ���  وآ	�!7ن و��Iه  م� ا����	ء ,�*آ�ون أن ا�
�وی3 ه7 �>	ط وخ#�ة

 . ا��Rد �
�B" ���	ر�
% ��>;" ا��Rاغ م� خEل دا,5 �-��

 

 

  وقت الفراغ وأهميته

 

�, 	�(7�7?G

;7ر ا����� ا�G#�� ,� ح�	ة مB	0ت ا� ی>HG ا�
-�ام ا��� "B�
� "R�
��	ة ا��-
م��[ا و�Z أص#3 ا�o!	ن ی��9 بB	�A ا�TZ7 ا��-�H���� w  ا�o!	ن ا���	ص�ة و�6	

	 ح�ا ی
[ای�Zج و	
�oن ه*ا ا���� ی7ا)%  وا	إ�! �7ن ��NR
ب�7رة م!
��ة م�	 )�H ا����	ء ی

 . وTZ ,�اI% وا0�
R	دة م?% م>�G" آ�yZ "�R	ء

 -: ا��Rاغ �*آ� م?+	 ه?	�9 ا���ی� م� ا�
�	ریO ا�
� ت367 م	ه�" وTZو

  م5 وTZ ا���H وTZ ا��Rاغ ه7ا���I TZ7 ا��>�7ل بuي ��H أو أداء ی
�	رض -1

  ا�
[ام	ت أخ�ي أو ه7ا�TZ7 ا�*ي ی7Gن ,�% ا��Rد ح�ا م� ارت#	V	ت ا���H أوم� أي -2

��ر ,�% ا�o!	ن م�  -3
  در)" ا��!���7" ,� أد�	ه	 7�ZدK وم� ث  ت7Gنأو ه7 ا�TZ7 ا�*ي ی

4- Hد م� ا����Rء ا�	+
  اوه7 ا�TZ7 ا��
#�N ب�� ا�

ا��yوری"  وأخ��ا ه7 ح�" ا�TZ7 م� ا��7م ا�
� 0ت!
��H ,� مN	ب�" ا0ح
�	)	ت ا����" أو -5
 . �7)7د ا�o!	ن

 

 : � أرب�" أZ!	م ر�M!�" ه����7م ا�7اح� إ� وم�	 ت�Nم ی��G أن �N!  ا�رب�" وا��>�ی� �	�"

1- Hا��� TZو 

2- "ZE� %� TZو H���	ب  

  وTZ خ	ص ب	0ح
�	)	ت ا��yوری" �}�!	ن -3

  وTZ ا��Rاغ -4

 

 



 

  أهمية استخدام وقت الفراغ للمعاقني

 

  ت�ب7ی" اآ
!	ب �Z  وخ#�ات -1

  اآ
>	ف م7اهA )�ی�ة -2

3- �!R?7ازن ا�
  ت��N@ ا�

  ةم+	رات )�ی� اآ
!	ب -4

  اآ
!	ب ��	Z" ب���" -5

  ت�Bی� ح�7ی" ا��Rد ا���	ق -6

  ا�>�7ر ب	�!�	دة وا��Rح �?� م�	ر�" ا��>;" -7

  ا0�
�خ	ء -8

 

 

  الرتوحيية األنشطة

 

إث�اء ثN	," ا��Rد وخ#�ات%  �  ی�� ا�
�وی3 وا�?>	ط ا�
�وی�� ه	م>�	 بH ه�7	مH م�ث� و,�	ل ,�
م�	ر�
+	 ,� وTZ ا��Rاغ وی-
�O  " ا�
�وی��" ا�
� ی��Gوا,G	رة وه?	ك ا���ی� م� ا��>;

م�7�B	ت م��[ة ��Jا �
��د ا��>;" إ0 إ�?	  ا����	ء ,��	 ب�?+  ب	�?!#" �
�?�O ه*K ا��>;" ,�
م�7�B	ت م��[ة ��Jا �
��د ا��>;" إ0 إ�?	 ه?	 �7ف  ه?	 �7ف �
?	ول تN!�  ا��>;" ,�


?	ول تN!�  آ	ر�!7ن ح�< ا�%� Zت�ا�	آ  �!N
 : �ب ا�
N	��  ا��?	�#" ����	��Z وه*ا ا�

 -: وا���	ب أ�>;" ا��ی	6	ت -1

   ری	�6	ت- ث-  ا��	ب )�	��" - ا��	ب ,�دی" ب ا��	ب زو)�" ت- أ

  ا��	ب خR�R" ب!�;" ا�
?�J  - ج

  ا�R?7ن ا���وی" -2

3- "��Nا��>;" ا��  

4-  H�8�
  ( ا��رام	( ا�

 ( �B?	دری"ا( ا�R?7ن ا�>�#�"  -5

  ا�
�وی3 ,� ا�-Eء -6

7- ��	�
  ا�
�وی3 ا0)

  أ�>;" ,� ص7رة خ�م	ت -8

  . ا�+7ی	ت -9

 

 

  الرتويح العالجي

 

وا���	ی" وآ��8 م� ا����6 0یR+�7ن ا�ه��"  ا�?>	ط ا�
�وی�� �	مH م+  م� �7امH ا��Eج
 J?ا�� �� . ا�;#�" ��?>	ط ا�
�وی

ا0�
�	�"  ا�;A ا�;#��� وا�-�م	ت ا�
	ه��" �*�9 ,�� ا�ه��"وا��Eج ا�
�وی�� )[ء م+  م� 
 ا��	0ت ا��[م?" ب	�
�ویE� �, 3ج ا����6 وا�
uه�H وذ�9 ��� و)% ا�-�7ص ب	�?!#" �*وي

. 

"��ا��اخ��" وا�-	ر)�" ا��?�J" ,� ا���ی"  وا���	ق ی�G?% أن ی>	رك ,� آ��8 م� ا��>;" ا�
�وی



�
ا���	��Z وذ�9 ,� 76ء �Zرات% وإمG	�	ت% ا�#���" م5  وی��" وم�اآ[وا����!	ت ا��E)�" وا�
��I ";<��7ن ت�9 اGة أن ت	ح م�ا�	B?ة وا�	�� . 6	رة ب��< ت!	��K ��� ا��
�" وا�#+B" وا�


�ة ا�;7ی�"  و��� ذ�9 ی��G ا�7Nل ب	ن ا�
�وی3Rدة م� ا�	R
ا��E)� ی!	�� ا���ی� ��� ا0�
 �R<
أن ا��>;" ا�
� ی>	رك ,�+	 ت!+  ,� إزا�" ا��N@ وا�
7ت� آ�	  ح�<ا�
� ی�yN+	 ,� ا��!

"Zت ا���ا	ZE� ��?5 ت�
Bرآ" ,� ا��	ا��> �رات% ���Z وت[ی� م� "��	�
 . وا�>-��" وا0)

أن ا�+�ف ا��	�� م� ا�
�وی3 ا��E)� ه7 م!	��ة ا���ی� ا��!� وا���	ق ,�  وم�	 9�0 ,�%
 إ�� در)" ا�Zب إ�� ا��G	ل ب���	 و���N	 وا)
�	��	 و�R!�	 ,� ��� ا�?WR وا�7ص7ل ا�0
�	د

 . �Zرات% وإمG	��	ت% ح�ود

%
��	ت% ا��7م�" وا�>�7ر  وت�-w أه�اف ا�
�وی3 ا��E)� ,� ا�
ENل ا���	ق ,� م�	ر��
��7رK ب	�م� وت-���% م� أح	��W  ب	�RG	ی" وا0�
ENل ا��R�z7 بB	�B��� %�7#Z A[ م5 ت��� 

 wN?ديا�	�
 . وا�-HB وا�!�7ك ا�0

ا�
�وی3 ا��E)� إ�� أن تH�B ا�,�اد أآ�8 ��	دة ورخ	ء وإ�
	)�" ت7ا,N	 م5  وت+�ف م�اآ[
5�
Bا�� �R<
  م5 م!	��ة ا���ی� ��� ا�
O�G م5 ح�	ة ا��!

ا�
�وی��" ,� م!	��ة ا���ی� ��� تuآ�� ذات% وزی	دة ا�N8"  آ�	 ت!	ه  ا��>	رآ" ,� ا��>;"
WR?�	ب .  

 

  الرتبوية ألنشطة اخلالء للمعاقني املميزات

 م�	ر�" م-
�O ا��>;" ,� ا�+7اء ا�;�@ ا���H ��� ر,5 ا�RG	ءة ا�#���" �� �Vی@ -1

2- Hy,أ "���ت�
�� أ�	�	 ��� ا��Rد �R!% م� خEل تZ %�(7	دة  ا��!	ه�" ,� م�	ر�" ح�	ة ص
 ا�?>	ط وت�T أ��ا,+ 

3- 3
 � أ)H م�	ر�" ح�	ة V#���" أو �Zی#" م� ا���	ة ا�;#��" �7اءا��B	ل أم	م ا���	ق م ,

  ب�!	��ة أو ب�ون م!	��ة

4- O�
ا���احH ا�!?�" وم-
�O ا��	0ت  إت	ح" ا��Rص" ا��?	�#" �o#	ع ا��I#	ت ,� م-
"Z	�oا����6" وأ�7اع ا  

  "������Z7 م� ا)H اآ
!	ب �	دات ا)
�	��" وری	�6" وص��" ���� إت	ح" ا��Rص" -5

  ا��?	�#" �
?��" وت7Nی" ا��ZE	ت ا�o!	��" ,��	 ب�� ا��>	رآ�� ,� ا��>;" إ�;	ء ا���	ق -6

 إ�;	ء ا��Rص" ����	ق ���	ر�" �>	ط ت�وی�� ری	�6 ت?	,!� م��ل ��
�>� م�Z 5رات% -7

  وإمG	�	ت% ا�#���" م5 م�ا�	ة ا��Rوق ا��Rدی" ا�-	ص" بHG ح	�" أو ,�"

8- TZو H�� � اغ�Rءةا�	د," وب?	ب�" ه	Bب�7رة ای ��Z	���  

وت�Nی�ه	 وت�ب�" ا�*وق ا��B	�� وت?��" ا��W ا�R?� وت*وق ا��B	ل  ت?��" اآ
!	ب حA ا�;#��" -9
  ,� ا�;#��"

ا�!�	ح�"  ا�
�Eل ,�Gة ت?7ع أم	آ� م�	ر�" ا��>;" oت	ح" ا��Rص" ��
��ف ��� ا�م	آ�-10
  روح ا��7اV?"وا�;#���" ,� إر)	ء ارض ا��V7 وت?��" 

   م� ا���	ة ا��7م�" ا��ت�#" إخ�اج ا���	ق -11

 

 أهداف الرتويح

 

ا�
�وی��" ه7 أن ی>�� ا��Rد ا���	رس ��?>	ط ب	�!�	دة وا�!�ور  إن ا�+�ف م� م�	ر�" ا��>;"
7�ا��	�� ��
�وی3 ه7 ا�!�	دة ,+?	ك ب�� ا�ح	��W وا��>	�� ا�
�  وا��#;" أي أن ا��


!#+	 ا��Rد م�Gی �, H8�
 - : خEل م�	ر�
% ���>;" ا�
�وی��" ت



  واoب�اع ا�>�7ر ب	�!�	دة �?� ا0ب
G	ر -1

2- "Zوا�خ7ة وا���ا "R��	ء وا�>�7ر ب	�
  ا�>�7ر ب	�!�	دة �?� ا�0

  ا�>�7ر ب	�!�	دة �?� ا��-	�Vة وم�	ر�" خ#�ات )�ی�ة -3

  �?� اB�0	ز ا�>�7ر ب	�!�	دة -4


5 ب��#" )��ةا�>�7ر ب	�!�	دة -5�
   �?� ا�

  �?� ا�?B	ح ,� ا�
-�ام ا�-#�ات ا����N" ا�>�7ر ب	�!�	دة -6

  ا�>�7ر ب	�!�	دة �?� م!	��ة ا�خ�ی� -7

  ا�>�7ر ب	�!�	دة �?� ا0�
�خ	ء -8

ا�?>	ط ا�o!	�� ی
��[ ب	تB	K ی�N@ ا�!�	دة ��#>� وأن  و���% ��B أن ا�
�وی3 مJ+� م� مJ	ه�
ت-O�R م� ح�ة ا�
7ت� وت-O�R ا���H وا��N@ ا�?	ت: م� ت��N ا���	ة  ��" ت!�� إ��ا��>;" ا�
�وی

  ���Rد م� ��ور و��	دة وI#;" ��	 تG!#% ا��>;"

 

  مميزات األنشطة الرتوحيية للمعاقني

 

وب	�;#5 ,	ن م�?	ه	  أو آH م	 ه7 م��[ و)��))�Z  ((ه?	 م�اد," ���G" ))م��[ات ((ت�
#� آ��" 

7ي ��� م��[ات م��767" أو ا�
#	ری" وم��!#�	 ح�< �ا���7ب" ب�G	ن أن  ی��G أن ی

H�� ن أن	Gری" وم� ا���7ب" ب�	#

7ي ��� م��[ات م��767" أو ا��إ�� �Z	س ا����[ات  ی
 �Z ك	ه? E8�,، T�آ	���اZ" واoخ	ء  ا�-	ص" ب	��>;" ا�
�وی��" ب��N	س م��767 ب

�J?دة وا��#;" وا�	ام وا�!��
وا���7ی" وا�
�Bی� وا0ب
G	ر  ة ا�
R	ؤ��" وا��I#" ,� ا���	ةوا0ح
ت�9 ه� ب�� ا��N  وا����[ات . ا�
O�G وا�
�	ون وتH#N ا�,�اد ب�y+  �#�� وا��Nرة ���

 . �Z	�+	 م��767	 ���>;" ا�
�وی��" ا�
� ی��A ت��ی��Z H+	 أو

 

  ����	��Z  ا����[ات ا�R!�7�7)�" ���>;" ا�
�وی��"- أ

 

  �Eyت ا�B!  ا��-
�R" ی��H ا�?>	ط ا�
�وی�� ا��ی	�6 ��� ت?��" 7Zي وت?	�@ وم�و�" -1

2- ��y7ا,@ ا��
  ا���#� ی!	�� ا�?>	ط ا�
�وی�� ��� ت?��" ا�

3- �!R?
  ر,5 م!
7ي آR	ءة أ)+[ة ا�B!  ا���7ی" آ	�B+	ز ا��وري وا�

  ا�
-�w م� ا�X�y ا���#� وا�;	Z" ا�[ا�Mة -4

 

 : ا�
�وی��" ����	R?� ��Z!�" ���>;"ا����[ات ا

 

  وا�>�7ر ب	��V0?	ن وا�ه��" ا�*ات�" ی7,� ا�?>	ط ا�
�وی�� ا��Rص �
�Bب" خ#�ات )�ی�ة -1

رI#" حA ا0�
;Eع وا0)
�	��" وتuآ�� ا�*ات  ی7,� ا�?>	ط ا�
�وی�� ا��Rص �o#	ع -2
  وا�
�#�� �� ا�?WR وا�
���N وا���	آ	ة

ا�!�	دة  ا�
�وی�� ا��Rص �
?��" ا�N8" ب	�?WR وی�yN ��� ا�-HB وی#�< ���ی7,� ا�?>	ط  -3
 ,� ا�7ص7ل ��+�ف وت��N@ ا�!�	دة

�G  ,� ا��>	�� وا��ی	دة  ی��H ا�?>	ط ا�
�وی�� ��� ت?��" صR	ت -4
مH8 ا�م	�" واoخ	ء وا�
"�	B<وا� "�M	N�
  وا�
#��" وا�

�zوف  ��Rص ��
-�w م� ا���7ل ا���وا��" ,�ت7,� م�	ر�" ا��>;" ا�
�وی��" أ�J  ا -5
"�7#Nم "��	�
  ا)

6- "�  ا����N" ت��H م�	ر�" ا��>;" ا�
�وی��" ��� ر,5 م!
7ي ا��

7- "JNم ا��Eدي ,� أح	�
  ت+�� م�	ر�" ا��>;" ا�
�وی��" ا��Rص ���م ا�



وا�!�ور �?�  -!	رةت7,�� �	دات ا)
�	��" ح���ة مH8 ا�
�	ون وا��?	,!" ا�>�یR" وتH#N ا� -8
  ا�7Rز واح
�ام ا�N	�7ن

 

  : ا�
�وی��" ����	��Z  ا����[ات ا0)
�	��" ���>;"- ج 

 

ا���	ق م� ا�?	ح�" ا0)
�	��" آ�	 ت?��  ت��H م�	ر�" ا��>;" ا�
�وی��" ��� ت?��" ا��Rد -1
 .... �?�K �	دات و�Z  مH8 ا���ق وا�
�	ون وا���ل

)�ی�ة وت7Gی�  
�وی��" ,�ص	 ��ی�ة �
#	دل ا�راء واآ
>	ف رI#	تت7,� م�	ر�" ا��>;" ا� -2
  ص�اZ	ت )�ی�ة

  ا��Nارات ت+�� ا��>;" ا�
�وی��" ا��Rص ��
�ریA ��� إص�ار -3

ا��>;" ا�
�وی��" ت��H  وأخ��ا وم� خEل ا����[ات ا�R!�7�7)�" وا�?R!�" وا0)
�	��" ��B أن
 !
وا�#+B" وا���Z وی�7y� 3#ا ,�	0   ب	�R	���" وا��>	رآ"��� أن ی7Nد ا��Rد ا���	ق ح�	ة ت


�5 ی>�� وی!�� بuن �% دورا ایB	ب�	 ,� ه*اB5 ,� ا���
Bا�� . 

 

 : مستويات املشاركة يف األنشطة الرتوحيية

 

 (..........  ا0خ
�اع– ا�
���  –ا�
O��u  ) م!
7ي اب
G	ري -1

 ( ء وا�?>	ط,� ا�دا ا�0
�اك ا����R( م!
7ي ایB	ب�  -2

 ( م>	ه�ة ا�?>	ط( م!
7ي ��#�  -3

4- �RV	� 7ي
 ( م�	ر�" أ�>;" ,� وTZ ا��Rاغ ��I ت�وی��" و��I م�7Iب" ) م!

5-  �M7ي إی*ا

�5  م�	ر�"( م!B7ب" م� ا��Iم� ��Iو "��أ�>;" ,� وTZ ا��Rاغ ��I ت�وی
 ( ب	��yر وا�ذى ت�7د ��� ا��Rد ا���	رس

 

  -: الربنامج الرتوحيي

 

ا�7���" ا�
� م� خ�E+	 ی!
;�5 ا�
�وی3 ت��N@ ا�ه�اف  ت�
#� ا�#�ام: ا�
�وی��" ه�

��	ت  وا��Iاض ا���)7ة م?% ح�< أنBف ا��E
أه�اف ا�#��	م: ا�
�وی�� ت-
�O ب	خ

	+�Jو� 	+
R!�,و  

O�
ب	خ
Eف ا���احH ا�
�����" ا��-
�R" وأیy	 ت-
�O ب	خ
Eف ا��	�" ا�#���"  وآ*�9 ت-
 أي أن �HG ب��	م: ت�وی�� أه�اف م��دة ��	ول ب�I7+	 م� خEل ت?K*�R. ��,�اد  ا����"و

�N@ ا�R	�Mة ا���)7ة م?%
  . وإدارت% وذ�9 ح
� ت

م�7�B" ا��>;" ا�
�وی��" ا��?�J" ت�T إ��اف را�M  وی��ف ا�#��	م: ا�
�وی�� ��� أ�%
 . ا�
�وی��" ت�وی3 م� ا)H ت��N@ ه�ف ا�
�ب�"

ب	����7م	ت وا�-#�ات  
#� ا�
�ب�" ا�
�وی��" ه� ا�����" ا��!
��ة م� إم�اد ا��Rدح�< ت�
أ��	ط ��7آ+  أث?	ء أوZ	ت ,�اI+  إ��  ا��
?�7" ا�+	د," ا�#?	ءة ��
uث�� ,� اتB	ه	ت ا��Rد وت���

H8ا�م . 


  ا�
R	�H ب���
وی��" ا���Nم" ا��>	رك ,� ا�?>	ط وا��ا�M ا�
�وی�� وا�-#�ة ا�
� وه?	 ��B ا�% ی
 . ت
�آ% ا�-#�ة ، م?�J" آ	�T أو ��I م?7R� �, "�Jس ا��>
�آ�� ح
� ی7Gن ه?	ك أث�


�5 ,+7 ی
7Gن م� أو)% ا�?>	ط ا�
�وی�� ��,�اد أو ا��B	�	ت  أم	 �� ا�#��	م:B��� ��ا�
�وی

��V �� 5ی@ أ,�اد أو ) م?�J	 آ	نBا�� �, "R�
�	�	ت أو ��I م?J  م7)% إ�� ا�N;	�	ت ا��-

  . ه��	ت أو م?�J	ت أو

 



 

  خطوات بناء الربنامج الرتوحيي للمعاقني

 

  : خ;7ات ����" م#?�" ��� أ�W ت�ب7ی" ت!	�� ,� ب?	ء ا�#��	م: ا�
�وی�� وه� ه?	ك

  ت��ی� ا�+�ف م� و56 ا�#��	م: ب767ح -1

2-  5�
B" ا���درا )�?#�� �

���  وا�N8	," م� ح�< ا�
>	ر ا) ا�#��	م: م� ا)�+	  ا��R" ا��
7�  ا�
�وی3 وأوZ	ت ا��Rاغ واتB	ه	ت+  �

م��7+  ورI#	ت+   درا�" ا�,�اد ا��?
���R م� ا�#��	م: م� ح�< م�احH ا�?�7 ، ا�
;Eع -3
  واتB	ه	ت+  ودوا,�+  ��7 ا�#��	م:

  ا�o	Z" وح�B+	 وآ��R" ا�
�	مH م�+	 درا�" ا�,�اد م� ح�< �7ع -4

ا�)+[ة وا�دوات وا��?>	ت وح	�" ه*K ا�دوات  ��
7,�ة م� ���7"درا�" اoمG	�	ت ا -5
  و����[ا��" ا�
� ی��G ت�Nی�ه	

 اخ
�	ر أو)% ا�?>	ط ,� 76ء ت��ی� أه�اف ا�#��	م: ب��< ت
?	�A مV 5#��" ا�ه�اف م� -6

  ح�< ا�
��ادات+  و�Zرات+  وم!
7ى م+	رت+ 

ا�� آ�	 ی�ا�� أن ی7Gن �HG �7ع .........	,�" وا)
�	��" وثN ی�ا�� ت?7ع ا��>;" ری	�6" -7
م!
7ی	ت ح
� ی�B آH ,�د ا��!
7ي ا�*ي ی
�	�� م5 م+	رت% وذ�9  م� أ�7اع ا�?>	ط ��ة

  ���ا�	ة ا��Rوق ا��Rدی"

  ت7,�� و�	HM ا�م	ن وأدوات اo��	,	ت ا�و��" -8

 ا�
7Nی  ا��!
�� ت7,�� ا�#��	م: م5 -9

  الرياضي أهمية دراسة النمو للمربي

 


H درا�" ��7�7G)�" ا�?�7 أه��" آ#�ى ب	�?!#" ����ب� ا��ی	�6 إذا�
�O  ت-�� %
ت!	�� م��,
"��	�R�0وا "��	�
�HG م�ح�" م� م�احH ا�?�7  ا�-�	wM ا�B!�	��" وا���آ�" وا����N" وا0)

 ��� �B	ح% ,� ت+��" أ,Hy ا��Jوف وا��Rص ا�
� ت!�3 ��?�7��� �, %
% ب	ن ی#�� I	ی

 . ا�;#��" دون أن �
��B% أودرن أن � �, ON�H�# ت�Nم"

 وا�7B إ��اد �7اح� ا��>;" ا���آ�" ا���ME": وی�?� ذ�9 أم�ی� ، أو0 

إ�� أ�	��A  ا�
�ب7ي ا��?	�HG� A م�ح�" م� ا���اح�J� ، Hا �ن تEم�* آH م�ح�" ی���7ن

	)7ن �;�ق  H ا�خ�ىخ	ص" م� ا�?>	ط ا���آ� ت-
���I �� Oه	 م� أ�	��A ا���اح�وی

Wری�
 . خ	ص" ,� ا�

 

ی
5Z7 ��7ك ا��Rد ,� م�ح�" م��?" و��م م;	�#
%  م!	��ة ا���ب� ا��ی	�6 ��� أن:وث	��	 
  . ب�!
7ي م� ا�!�7ك ی7Rق �Zرت%

ب	�� ا�ه��"  إذ أن م��," ا�?7ع وا��Nر ا�G	,��� م� اى ,�ص" أو خ#�ة ت�����" أو ت�ب7ی" أم�
ا�;#���" ,� م�ح�"  و�Z یH�B ا�H+B ب-�	wM ا�?�7 ا��R	ت. �� ت7)�+	 ����	 �
7)�% ا�?	��

Hآ	م> A�I�6 وت�)5 أ	ا���ب� ا��ی �J� �, ذة	أم7را � Hت  م� ا���اح	ت��, �م�* إ�E
ا�
"�V	-ة ا��J?ت�9 ا� ��� "�M	Nا����  أو ا���رب ا� . 
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"��	
 : ی
uث� ا�?�7 ,� مJ	ه�ة ا��-
�R" ب	��7امH ا�

  ا�7راث" وا�#��" -1

2-  ��
  ا�?y: وا�

 

  دوافع النشاط الرياضي

 

 :  م�Nم" �� ا��ا,5–أ 

 

م��آ	ت  ,� ��  ا�?WR م� ا���767	ت ا�
� ت#�< �� أ�#	ب أو)) ا��وا,5 ((إن م767ع 
�>	ط ، وم	  س إ�� ا��N	م ب�	 ی7Nم7ن ب% م� ��7ك أو اى �� ا�7Nي ا�
� ت7دي ب	�?	–ا�!�7ك 

 . ی!�7ن إ��% م� أه�اف

�
ت+  ا���ب� ا��ی	�6 وأآ�8ه	 إث	رة 0ه
�	م%  وی�
#� م767ع ا��وا,5 م� أه  ا���767	ت ا�

�R  ، إذ ی+�% أن ی��ف ��	ذا یH#N ب��G�6 ,� ح�� ی	ط ا��ی	" ا�?>�ر	م� �م�* ��E
ا�

��	ذا ی�	رس ا�
���* ��#" م��?" دون �7اه	 ؟ آ�	 ی+�% أن  �ة وا��ؤی" أوا�#�� ا�خ� ب	��>	ه
ا�,�اد ,� م�	ر�" ا�?>	ط ا��ی	�6 وا��7اz#" ��� ا�
�ریA وم�	و�"  ی��ف ��	ذا ی!
�� ب��

ا��!
7ی	ت ا��ی	�6" ,� ح�� ی?��ف ا�#�� �� ا���	ر�" وی
N	��ون ,�  ا�7ص7ل ����
O�
 ا�;�ی@؟ م?

ا��ی	�6 ��7ص7ل ����  � ا��ی	�6 دا�M	 �� أه��" ا��7ا,[، ا�
� ت�R[ ا��Rدوی
!	ءل ا���ب
ا��ی	�6 وا0�
��ار ,�  ا�
� ت�R[ ا�?	�� ���	ر�" ا�?>	ط)) ا��7ا,[ ((ا��!
7ی	ت و�� 

"�Rآ� �� 	yل أی	!
�7  م�	ر�
% وم� أ�7اع ه*K ا��7ا,[ وآ�	 ی� ��#�Eم�* وا�E
إث	رة ا�
وV	Z	ت+  ��7Rز ,� ا��?	,!	ت  �ی	�6 وآ�O ی�G?% ت�#�" آ7Z Hاه ا0رتN	ء ب�!
7اه  ا�

 ا�
��E+	 ت;#�N	 أث?	ء ���+  ا�
�ب7ي ا��ی	�6" وه  ب*�9 ی
!	ء�7ن �� ا��وا,5 وأه��
+	 و�Vق

. 

��N@ ه�ف م��� وی��N ب	��وا,5 ا��	0ت أو ا�7Nى
,	�;HR . ا��اخ��" ا�
� ت��ك ا��Rد وت7)+% �
 H#Nة ی�B� ا������ط ��	آ" وا�?>�� . ا���A وی#*ل )+�ا آ#��ا ب�ا,5 إ�#	ع ت�;>% ا�B	م3 ��

ABی 	ق ب��  آ��R� أن 	7ا,[ ((وب�� )) ا��وا,5 ((���?��	,[ م	ه7 إ0 مOZ7 خ	ر)�)) ا��	, 

  ی!
A�B �% ا��ا,5) ح	,[ ا)
�	�� أو م�?7ي أو م	دي مE8 (م7)7د ,� ا�#��" ا�-	ر)�" 

�< �� ح	,[  ت�دي إ�� ح	�" ت7ت� ا�G	�M ا��� و��م ا�
�NارK ,�!��إذ أن ا�
>	رة ا��ا,5 #�� )
 . ,� ا�#��" ا�-	ر)�" ی��H ��� إ�#	ع ه*ا ا��ا,5) م>5# 

 �#�H ا��8	ل إذا ا�
��8 دا,5 ا�7Bع ��B أن ا��Rد ی!�� ��#�< �� ح	,[ أو م>#5 وه7 ,���

 . ا�;�	م

7�ا��ی	�6  ا,[ ا�
� ی!
A�B �+	 ا��Rدآ�	 أن و)7د آ*ب م�?7ي أو م	دي ی�
#� م� ا�
م	 ه� إ�Z 0ى  ب	��7اz#" ��� ا�
�ریA وب*ل أWZ ا�B+� ,� ا��#	ری	ت و��� ذ�9 ,�ن ا��وا,5

وی��G تN!�  ا��وا,5 إ��  ( ,� ا�#��"( وا��7ا,[ م	 ه� إ7Z 0ى خ	ر)�" ) داخH ا��Rد ( داخ��" 
 : ����7 ه�	

  دوا,5 أو��% -1

  دوا,5 ث	�7ی" -2

  



 

  الدوافع األولية

 

ا�B!�	��" وه� �#	رة �� دوا,5 أو ح	)	ت  وت!�� أیy	 ب	��وا,5 أو ا��	)	ت ا�R!�7�7)�" أو
ا��	)" إ�� ا�;�	م : ووz	OM أ�y	M% وم� أم�8
+	  )!�	��" ت+6�R	 V#��" ت7Gی� )!  ا�o!	ن

A �?� ا�RV	ل ا��اح" وا��	)" ا�B?!�" وا��	)" إ�� ا��� وا��	)" إ�� ا�>�ب وا��	)" إ��
  ا�� ........ وا��	)" إ�� ا���آ" وا�?>	ط

ا�?WR ,� ا�TZ7 ا��	�� 0  و�Zی�	 آ	�T ت!�� ه*K ا��وا,5 ب	���اM[ إ0 أن ا���8G م� ���	ء

R!�� ��7ك ا�o!	ن إذ I	�#	 م	� ]Mم7ن م�;�3 ا���ا�-

R!��  ی!� ]Mا���ا "JR� م7ن�-
ی!

  . ��7ك ا���7ان
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!#+	 ا��RدGإذ ی ، "��	�

!#" أو ا0)Gت ا��	(	�
R	��% م5  وت!�� أیy	 ب	��وا,5 أو ا�� "B�
�
ت!
HN �?+	 وت�+� 3#	 7Zت+	 ا�
�  وت7Nم ا��وا,5 ا�8	�7ی" ��� ا��وا,5 ا�و��" ��I أ�+	. ا�#��" 

"��	�

uث�� ا��7امH ا0)� "B�
 . ا��
��دة ت�ث� ,� ا�!�7ك آ?

وا��	)" إ�� ا���اآ[ أو ا��G	�"   ا��	)" إ�� ا�
7Rق ،- :  ا��وا,5 أو ا��	)	ت ا�8	�7ی" وم� أم�8"
وا��	)" إ�� ا�0
�	ء ، وا��	)" إث#	ت ا�*ات  وا��	)" إ�� ا�!�;�ة وا�7Nة ، وا��	)" إ�� ا�م�

  ا��.... 

 

 

 : ا���ت#;" ب	�?>	ط ا��ی	�6  ا��وا,5–ب 

 

��Jا �
��د ا��B	0ت ا��-
�R" ��7اع ا��>;"   ا��ی	�6 ب
��ده	ت
��[ ا��وا,5 ا���ت#;" ب	�?>	ط
�
ی��G ت�+N�N	 �� �Vی@ م�	ر�" ا�?>	ط ا��ی	�6 ص7رة  ا��ی	�6" ،و��Jا �
��د ا�ه�اف ا�

 . م#	��ة أو ب�7رة �I م#	��ة

 وم� أه  ا��7امH ا�
� ت!+  ,� ت>H�G دوا,5 ا��Rد �7 ا�?>	ط ا��ی	�6

 : م	 ی��

1- #�;
  	ت ا��	��" ���	ة ا��Rد وأث� ا�#��" ا�
� ی�� ,�+	ا��

  ا��	�R�� "��Mد واتB	K ا�7ا��ی� ��7 ا�?>	ط ا��ی	�6 ا���	ة -2

 ( ح
� �� ا�!	د�" ت�Nی#	( ا��را�"  H#Z أ��	ب ا�;HR ,� م�ح�" م	 -3

آ	�?>	ط ا�و�� وم	 ت>�H ���% م� م��8ات و م�ث�ات  ا�
�ب�" ا�#���" ,� ا���ح�" ا��را��" -4
  ( خ	رج )�ول ا���ر�"( وا�?>	ط ا�-	ر)� ) مE8  درس ا�
�ب�" ا�#���"( ا��اخ�� 

  وا����!	ت وا���ی" ا��ی	�6" ا�
�ب�" ا�#���" ,� ا�!	ح	ت -5

  ا��+�)	�	ت وا��?	,!	ت ا��ی	�6" -6

7- HM	�7ی7 ا�]R�
ن أو اE�oم�" ��
�ب�" ا�#���" �7اء �� �Vی@ ا���O أو ا��EBت أو ا�
 ا��.......... ا��ادی7
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� ت

  

  



 

  :  ت;7ر دوا,5 ا�?>	ط ا��ی	�6-ج

 

ب	�?>	ط ا��ی	�6 0 ت!
�� ث	بT أب� ا��ه� ، بH ت
?	و�+	 ی� ا�
���� وا�
#�یH  أن ا��وا,5 ا���ت#;"

�ة ا�;7ی�" ا�
� ی ,�R7ن ا�yI�6	ط ا��ی	د ا�?>�Rا� 	رس ,�+	� . 

ا�?>	ط ا��ی	�6 ب	�?!#" ���Rد ,� آH م�ح�" �?�" ح
� ت�N@ م;	�A واح
�	)	ت  إذ ت
��� دوا,5
 ا�!?�" ا�
� ی�� ب+	 ا��Rد ,� آH م�ح�" �?�" ح
� ت�N@ م;	�A واح
�	)	ت ا���ح�" ا���ح�"

  ا�!?�" ا�
� ی�� ب+	 ا��Rد

	N#V د�Rدوا,5 ا� O�
ا��وا,5 ا���ت#;" ب	�?>	ط ) ب��7  ) ��!
7اK ا��ی	�6 ویN! آ�	 ت-
  : ب+	 ا��Rد وه*K ا���احH ه� ا��ی	N#V �6	 ���احH ا��ی	6" ا��	��" ا�
� ی��

 م�ح�" ا���	ر�" ا�و��" ��?>	ط ا��ی	�6 -1

  م�ح�" ا���	ر�" ا�
-���" ��?>	ط ا��ی	�6 -2

 ( �" ا�#;�7" ا��ی	�6"م�ح ) م�ح�" ا��!
7ی	ت ا��ی	�6" ا��	��" -3
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 ا��ی	�6"  ا0خ
#	رات وا��N	ی�W ,� ا�
�ب�"–إب�اه�  أح�� �Eم"  -1

 ا�R?�" ��;#	�" –ا�8	�8"   ا�
?�J  واoدارة ,� ا�
�ب�" ا��ی	�6" ا�;#�"–إب�اه�  �#� ا��7�Nد  -2
  م١٩٨٩وا�?>� 

 م١٩٩٧ �7ق ا�#*اء –دار ا��GR –ا�
�ب�" ا��ی	�6"  ���	ص�ة ,� ا��?	ه: ا–أآ�م ذآ�  -3

 م١٩٩١ دار ا���	رف –ا�
�وی3 وا�
�ب�" ا�
�وی��"   أ�W–ت+	�� �#�ا �!Eم  -4
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