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 لممخص:ا

نادي الطفولة السعيدة في مخيم  –الثقافية في المخيمات الفمسطينية لدعم الطفولة الممارسات 
 بالطة نموذجاٌ.

 مف خالؿ دراسة الممارسات الثقافية في المخيمات الفمسطينية لدعـ الطفولةىدفت الدراسة إلى معرفة 
الوقت والفراغ التي  ومضار مشكالت أىمية نادي الطفولة السعيدة في مخيـ بالطة، كما ىدفت إلى توضيح

، مفيوـ األنشطة الترويحية وأشكاليا، وتوضيح يعاني منيا طمبة المخيـ بعد الدواـ وفي العطؿ المدرسية
الحالة المستيدؼ دراستيا في ، واستعراض تجارب ومحاوالت لحؿ مشكالت الطمبة خارج المدرسة وعرض

 .التي توصمت إلييا تطبيؽ الفكرة، والنتائج ىذه الورقة
قد استخدـ في ىذه الدراسة المنيج التحميمي لمناسبتو طبيعتيا، حيث يتـ في ىذه الدراسة تحميؿ فكرة نادي و 

 الطفولة السعيدة أىدافيا ومجرياتيا ومظاىر نجاحيا ونتائجيا.
وقد بينت الدراسة مفيوـ األنشطة الترويحية وأنواعيا، وفاعميتيا في إدارة الوقت وتغطية أوقات الفراغ 

فيو الفائدة لمطمبة، كما بينت أىداؼ نادي الطفولة السعيدة وغاياتو، والبرامج التي يقدميا، ومجاالت بما 
رشادات ودراسات،  نشاطات النادي وأبرزت مجموعة مف النشاطات الثقافية المصورة مف مجالت ونشرات وا 

 وغيرىا مف األنشطة. 
يمتاز بكوادره ولة السعيدة بينت أف النادي وقد خمصت الدراسة إلى أف نتائج تطبيؽ فكرة نادي الطف

سسات النادي مع جميع مؤ  ، وأشارت إلى تعاوفالمعمميف وطمبة الثانوية العامة العاممة مف المتطوعيف مف
نشاطات األطفاؿ في محافظة نابمس  ضمفدخؿ ، وأف فعاليات النادي تالمخيـ مف اجؿ أطفاؿ المخيـ

لمتطبيؽ في  ابداعية جاح النادي يؤىمو كفكرة، وأف نالمخيـ ارتباطا وثيقاادي بمدارس يرتبط الن، و وفمسطيف
والتي  طبؽ استكشاؼ الميارات والقدرات وارتباطيا المستمر بالنادي لتطويرىا، وأف النادي مخيمات الالجئيف

 استغمت في تحديد مينة المستقبؿ.
سبؿ دعـ الطفولة في  إلىة المخيمات الفمسطينيتوعية المؤسسات في وقد تقدمت الدراسة بتوصيات كاف منيا 

العمؿ عمى ، و دعـ المؤسسات في المخيمات الفمسطينية لمفكرة وتعميميا في جميع المخيمات ، ودعوةالمخيـ
توعية الطمبة بأىمية األنشطة الثقافية والدينية باإلضافة إلى األنشطة الحركية في بناء شخصية الطمبة 

 ميا وروحيا.واكتماؿ نضجو عقميا وجس
 الكممات المفتاحية: ممارسات ثقافية، نادي الطفولة، العمؿ الترويحي. 
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Abstract 

Cultural practices in Palestinian refugee camps to support children – Happy 

Childhood Club – Balata Camp 

The study aimed to know the cultural practices in the Palestinian refugee camps to 

support childhood Happy Childhood Club in Balata Camp, and it also aimed to 

clarify the importance and problems that the students faced after school and in 

holidays. Explain the concept and forms of recreational activities, present 

experiences and attempts to solve the problems of students outside the school, 

review the target population and the results of the study. 

Analytical approach was used in this study. The study analyzed the idea, 

objectives, processes, success aspects and results. 

The study showed the concept and forms of recreational activities, and their 

effectiveness to manage the leisure time of the students to be useful as shown by 

the program objectives and activities of the Happy Childhood club. And a set of 

cultural activities were highlighted by magazines, brochures, guides, studies and 

other activities. 

The study concluded that the results of implementingthe idea of the Happy 

Childhood Club showed that the club is characterized by its volunteer workers, 

teachers and students of high school. The cooperation with all the institutions of 

the camp for the children of the camp and that the activities of the club are part of 

the activities of the children in Nablus and Palestine. The success of the club 

qualifies it to be an innovative idea to apply it in the refugee camps, and the club 

applied to explore the skills and abilities and its continuity with the club to develop 

it, which used to determine the career of the future. 

The study recommended the institutions in the Palestinian camps to support the 

children in the camp andcall institutions in the Palestinian camps for the idea and 

disseminating them in all the camps,And work to raise awareness of the 

importance of cultural and religious activities in addition to kinetic activities in 

building the personality of students and the completion of maturity mentally, 

physically and spiritually. 

Keywords: Cultural practices, Children's club, Recreation activity. 
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 مقدمة: 
ؼ البيئة فييا عمى اعتبار أف عمييـ منذ نشوء مخيمات الالجئيف وسكانيا يحاولوف التحسيف مف ظرو 

مسؤولية مقاومة فقر مقومات الحياة، وتمكيف أىؿ المخيمات مف العيش الكريـ حتى يأتي وقت العودة التي 
 يحمـ بيا كؿ الجئ.

 ساعات الطالب بعد تنقؿالفراغ و  وطأةصياغة فكرة تخفؼ مف  األعماؿ العمؿ عمى مف تمؾ و 
بيئة صحية عمميا وثقافيا وترفيييا، تحجب األبناء عف مشكالت البيئة  إلى والحارة الشارعلعب المدرسة مف 

لسعيدة، والترويح عف الطمبة بأشكاؿ منيا الرياضية والثقافية والعممية، وأمكف زدحاـ إلى حياة الطفولة اواال
 تجميع ىذه األشكاؿ بنشاط عالمي يسمى النوادي الترويحية.

 وبأشكاؿ الثقافية اختالؼ مستوياتيا عمى اإلنسانية المجتمعات تسود اجتماعية، ظاىرة الترويح ويعد
 أىمية برزت  العشريف القرف بداية " ومع واالجتماعي، واالقتصادي، الثقافي السياؽ يحددىا ومتباينة، متعددة
اليومي،  العمؿ ساعات عدد واختصار اإلنتاج، زيادة في ساىمت التي النيضة الصناعية بسبب الترويح
 السياسي التطور أف كما بموضوع الترويح، االىتماـ تزايد إلى أدى مما الفراغ، وقت زيادة ذلؾ عمى وترتب

 جزءًا مف    الترويح أصبح وبذلؾ ترويحي، بنشاط أف يستمتع في كحؽ فرد لكؿ فرصاً  أوجد واالجتماعي
 (.1989عبد الحميد، الفرد والجماعة) حياة مستمزمات

دور المػػػػدارس فػػػػي المخيمػػػػات الفمسػػػػطينية عمػػػػى كونيػػػػا أمػػػػاكف تعمػػػػيـ ، بػػػػؿ تمعػػػػب أدوارا وال يقتصػػػػر 
اجتماعية ونشاطات تربوية وثقافية مختمفة ومتزايدة في حياة الطالب، فميا دور بالغ األىمية في بناء القيادات 

المنطقػػة وخارجيػػا، وفػػي  الطالبيػػة الفمسػػطينية الشػػابة، وتوعيتيػػا بالقضػػايا الفمسػػطينية واإلسػػالمية والعربيػػة فػػي
إمػػداد المنظمػػات الطالبيػػة الفمسػػطينية المختمفػػة بالقواعػػد والمسػػاندة الجماىيريػػة الالزمػػة لنجػػاح عمميػػا، وتتميػػز 
المدارس بكونيا مصادر طبيعية لعناصر قوة المجتمع الفمسػطيني فػي جميػع المخيمػات، وبكونيػا أيضػا مراكػز 

دة بقضػاياىـ وتتميػز أيضػا بتػرابط المتػردديف عمييػا ووحػدتيـ عمييػا طبيعية لتوعيػة األجيػاؿ الفمسػطينية الصػاع
 حوؿ القضايا الوطنية والقومية اليامة واستعدادىـ لمتفاعؿ معيا.

ومف اجؿ توضيح العمؿ الترويحي في فمسطيف بشكؿ عاـ وفي المخيمػات الفمسػطينية بشػكؿ خػاص، 
مدروسػة ممػف لػدييـ الحػس الػوطني والعممػي والثقػافي تقديـ تجربة فريػدة  إلىىذه الورقة التي تيدؼ  تفقد قدم

  في المخيـ، واضعة بيف اسطرىا األسئمة اآلتية:
 ما المشكالت التي يعاني منيا طمبة المخيـ بعد الدواـ وفي العطؿ المدرسية؟ -
 ما المشكالت التي تعاني منيا األسر الفمسطينية في المخيمات بسبب الفراغ الزمني لمطمبة؟ -
 وجد تجارب ومحاوالت لحؿ مشكالت الطمبة خارج المدرسة؟ىؿ ت -
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 ما الحالة المستيدؼ دراستيا في ىذه الورقة؟ -
 ما النتائج التي توصؿ إلييا تطبيؽ الفكرة؟ -

سجالت والتقارير والنتائج والمقابالت لذوي الشأف في المخيمات مف خالؿ ال األسئمةعف ىذه  اإلجابةوسيتـ 
 الفمسطينية.

وستتقدـ الدراسة بتوصيات إلى المسؤوليف في المخيمات الفمسطينية لتطبيؽ الفكرة الناجحة في مخيماتيـ 
 لموصوؿ إلى مخرجات فمسطينية كردة فعؿ لما يبيتو االحتالؿ لطمبتنا وأطفالنا.

 
 مشكمة الدراسة:

والممارسات  األنشطةتمارس المدارس في المخيمات الفمسطينية في الوطف والشتات الكثير مف 
 الالمنيجية لمدخوؿ في صمب حياة الالجئ الفمسطيني تدعـ توجياتو وتصحح مساره.

وكوف الباحث احد الالجئيف العامميف سابقا في احد المدارس في المخيمات الفمسطينية في وكالة 
العودة والالجئيف، الغوث، ولديو الكثير مف المشاركة واألنشطة في الفعاليات االجتماعية والسياسية في مجاؿ 

فسوؼ يستقي الكثير مف تحميالتو واقتباساتو مف الوقائع الحقيقية وعدد مف المراجع والمقاالت إلثراء ىذه 
الورقة ىادفا زيادة قوة المدرسة في نشر ثقافة الطفؿ الفمسطيني واالستمرار في اتصالو بالمؤسسة التربوي 

وفييا نشا كؿ مف صممت يداه طريؽ الحياة الكريمة لممخيـ مف  ، مدرسة المخيـ التي منيا،الثقافية السياسية
 بطريقة النقؿ والتأثير مف مدرسة ألخرى،خالؿ دراسة االحتياجات وتقديـ الخدمات، لتنتشر الثقافة التوعوية 

 وتوعية الجماعات والمسؤوليف إلى إكماؿ دورىـ التعميمي بالفكري. ،آلخرومف مخيـ 
األوضاع الراىنة وأثرىا عمى قضية الالجئيف في فمسطيف لتبيف نموذجا ؤتمر موتقدـ ىذه الورقة الى  

حيا مف الممارسات الثقافية في المخيمات الفمسطينية لدعـ الطفولة )دراسة حالة(، مقدمة االجابة عف سؤاؿ 
عنو مف  الدراسة الرئيس)ما الممارسات الثقافية في المخيمات الفمسطينية لدعـ الطفولة(، ولتكوف االجابة

 :اآلتية األسئمةخالؿ 
 ؟ التي يعاني منيا طمبة المخيـ بعد الدواـ وفي العطؿ المدرسيةما أىمية ومضار مشكالت الوقت والفراغ  -
 ؟وأشكالياالترويحية  األنشطةما مفيـو  -
 ىؿ توجد تجارب ومحاوالت لحؿ مشكالت الطمبة خارج المدرسة؟ -
 دراستيا في ىذه الورقة؟ ما الحالة المستيدؼ -
 إلييا تطبيؽ الفكرة؟ تما النتائج التي توصم -
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وسيتـ اإلجابة عف ىذه األسئمة مف خالؿ السجالت والتقارير والنتائج والمقابالت لذوي الشأف في المخيمات 
 الفمسطينية.

 
 هدف الدراسة:

إف لكؿ دراسة ىدؼ أو غرض يجعميا ذات قيمة عممية، واليدؼ مف الدراسة يفيػـ عػادًة عمػى أنػو السػبب 
الذي مف أجمو قاـ الباحث بإعداد ىذه الدراسة و البحث العممي ىو الذي يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ عامة غير 

مػا الممارسػات الثقافيػة فػي مػى شخصية ذات قيمة و داللة عممية، واليدؼ الرئيسي لمدراسة الراىنة )التعػرؼ ع
  المخيمات الفمسطينية لدعـ الطفولة(

 أخري لمدراسة الراىنة والتي تتمثؿ فيما يأتي: اً ومع ذلؾ فاف ىناؾ أىداف
 ما أىمية ومضار مشكالت الوقت والفراغ التي يعاني منيا طمبة المخيـ بعد الدواـ وفي العطؿ المدرسية ؟ -
شكالياية الترويح األنشطةما مفيـو  -  ؟وا 
 ىؿ توجد تجارب ومحاوالت لحؿ مشكالت الطمبة خارج المدرسة؟ -
 ما الحالة المستيدؼ دراستيا في ىذه الورقة؟ -
 ما النتائج التي توصمت إلييا تطبيؽ الفكرة؟ -
 ما فوائد نادي الطفولة السعيدة لمطمبة المشاركيف. -
 

 الدراسة: أهمية
 الدراسة تجربة ميمة يمكف تعميميا لنوادي الطفولة في المخيمات الفمسطينية. تبرز -

تسػػػيـ ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػى بعػػػض الجوانػػػب التػػػي يػػػنظـ فييػػػا الطػػػالب وقػػػتيـ اليػػػومي، وبيػػػاف    -
 المعوقات التي تحوؿ بينيـ وبيف االستفادة الكاممة مف ىذا الوقت. 

يـ وقػت الطالػب بفاعميػة والتقميػؿ مػف أسػباب ضػياعو، ممػا قػد يػوفر منطمقػًا عمميػًا تسيـ نتػائج البحػث فػي تنظػ   -
كسابيـ ميارة إدارة الوقت.  لتطوير أداء الطالب وا 

تشػػكؿ الدراسػػة اتجاىػػا ايجابيػػا ومنحػػى مفيػػدا لمطمبػػة فػػي المخيمػػات الفمسػػطينية لحػػؿ مشػػكمة االكتظػػاظ السػػكني  -
 ية لمطمبة خارج أوقات الدواـ المدرسي.وصعوبة إيجاد األلعاب واألنشطة االيجاب

فػػي المشػػاركة فػػي إدارة وتنفيػػذ نشػػاطات الطمبػػة فػػي النػػادي  الوقػػت تبػػيف الدراسػػة كيفيػػة اسػػتغالؿ طمبػػة الصػػفوؼ -
 .الترويحي

بداعات الطمبة أثناء األنشطة المختمفة.يشكؿ النادي الت -   رويحي عممية استكشاؼ لميارات وا 
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 الترويحية: ألنشطة
يرى الميتموف بدراسة الترويح انو يمكف التعرؼ عمى حضارة المجتمعات مف خالؿ معرفة الوسائؿ التي 

الفراغ، وانو توجد عالقة وثيقة بيف ثقافة المجتمع ومستويات المشاركة  أوقاتتستخدميا تمؾ المجتمعات في 
والترويح اذ انو كمما زاد تطور  في مناشط الترويح السائدة في المجتمع، كما توجد عالقة بيف التكنولوجيا

التكنولوجيا عمى  تأثيرجانب  إلى، وذلؾ وأدواتو وأجيزتوتكنولوجيا الترويح وتعددت وسائمو وتطورت منشاتو 
زيادة حجـ البطالة وبالتالي حجـ العاطميف عف العمؿ، مما يستدعي االىتماـ بالترويح لزيادة الطمب 

 (.2018، المنصورةامعو ج الرياضية التربيةعميو)منتدى كميو 
 (2009أنشطة النوادي الترويحية: )العاجز وعساؼ، 

 
 ـ األنشطة الرياضية.1

اىتمت المدرسة بتوفير: األدوات والمالعب والقاعات الرياضية بحيث شجعت الطمبة عمى تكويف فرؽ 
رياضية مختمفة في كؿ صؼ مع تقسيـ المدرسة نفسيا إلى مراحؿ لتساىـ في الفعاليات والمسابقات المختمفة، 

وتزداد الرغبة في األلعاب  بحيث توافؽ طبيعة الفتى في تمؾ المرحمة، حيث يميؿ إلى االكتشاؼ والمخاطرة،
 الجماعية المنظمة أي الفرقية. 

ولكف تجدر اإلشارة ىنا إلى انو رغـ حاجة الطالب إلى تمؾ األنشطة إال أف ىناؾ بعض المدارس تفتقر إلى 
مقومات تمؾ األنشطة؛ نتيجة لمكثافة الطالبية؛ وحاجة المدرسة إلى غرؼ صفية، في حيف أف ذلؾ ال يحوؿ 

 نشطة رياضية.دوف وجود أ
 
 ـ األنشطة الفنية.2

يختمؼ ذلؾ النشاط عف النشاط الفني في الصؼ إلي يمارسو الطالب في دروسو، وذلؾ بأنو يتيح الفرصة 
لمطالب صاحب الموىبة الفنية أف يبرز ثـ يظير طاقاتو الخالقة فيساعده ذلؾ عمى االستمتاع بما لديو مف 

 قدرات.
نيا الفنوف التشكيمية: كالرسـ عمى الجدراف، الغزؿ والتطريز اليدوي، الفنوف وىذا النشاط لو أشكاؿ متعددة م

 التعبيرية، التمثيؿ والدبكة الشعبية، والتعبير الحركي.
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 ـ األنشطة الثقافية.3
تتوفر في المدرسة ألواف متعددة مف ذلؾ النشاط بحيث تتيح الفرصة الكافية الختيار الموف الذي يميؿ إليو 

جد في كؿ مدرسة مكتبة يمكف أف يدور حوليا نشاط ترويحي متعدد الجوانب، يتطمب أوال تيسير الطالب، فتو 
استخداـ الطمبة في أوقاتيـ الحرة وجذبيـ إلييا مع اإلعالف، وتشجيع الطمبة عمى العمؿ الذاتي في المكتبة، 

وغيرىا مف الوسائؿ االيجابية ومف ألواف النشاط الثقافي األخرى: المحاضرات، الندوات، الصحافة، واإلذاعة، 
 لتنظيـ الوقت الحر. 

 ـ الخدمة العامة.4
إف نشاط الخدمة العامة ضرورة اجتماعية يشترؾ فييا جميع المواطنيف في كافة المياديف كٌؿ بالقدر الذي 

مكانياتو في ضوء احتياجات الجماعة والمجتمع.  يستطيعو في حدود قدراتو، وا 
تعتبر وسيمة أساسية لمتنشئة االجتماعية لمطمبة، فيي مف ناحية توجو طاقاتيـ وليذا فإف الخدمة العامة 

ومواىبيـ وخبراتيـ الوجية التي تييئ ليـ فرص النمو: االجتماعي والفكري والنفسي، وىي مف ناحية أخرى 
 وسيمة يستخدميا المجتمع إلحداث التغيير الضروري لتقدمو.

فإنيا تشرؾ طالبيا في خدمة المجتمع مف خالؿ المشاركة  وفي ضوء الوظيفة االجتماعية لممدرسة،
في المناسبات العامة الوطنية والدينية، مع تنظيـ بعض الحمالت مثؿ: حمالت النظافة وحمالت التبرع بالدـ 

 لخدمة المجتمع. 
 

 الوقت: إدارة
سور عديدة مف  تتجمى قيمة الوقت كيبة مف ىبات اهلل تعالى لبني ادـ كافة بأف اهلل قد أقسـ مطمع

كتابو العزيز بأجزاء منو و بأطواره المختمفة ، فأقسـ سبحانو بالميؿ والنيار والفجر والضحى والعصر ......، 
، وقولو تعالى: " ( 1،2" ) سورة الميؿ : آية  مف ذلؾ قولو تعالى: " والميؿ إذا يغشى* والنيار إذا تجمى 

") سورة ، وقولو تعالى : " والضحى * و الميؿ إذا سجى ( 1،2) سورة الفجر: آية والفجر * ولياؿ عشر " 
 (1،2وقولو تعالى:" والعصر*إف اإلنساف لفي خسر" ) سورة العصر: آية  ( ، 2،  1الضحى : آية 

(. وتضمنت السنة النبوية الكثير مف األحاديث التي أشارت إلى أىمية وقت الفراغ في حياتنا  2005)فخرو،
استخدامو لمعمؿ والبذؿ في الخيرات،حيث قاؿ رسوؿ اهلل عميو الصالة والسالـ :" وعظمة منافعو وضرورة 

اغتنـ خمسًا قبؿ خمس : حياتؾ قبؿ موتؾ ، وصحتؾ قبؿ سقمؾ ، وشبابؾ قبؿ ىرمؾ ، وفراغؾ قبؿ 
 (.2001شغمؾ، وشبابؾ قبؿ ىرمؾ ، وغناؾ قبؿ فقرؾ " )خميؿ ،
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جدد وال يدخر، وال يمكف لمفرد أف يعطي منو أو فالوقت مورد ىاـ في حياة كؿ فرد، مورد ال يت
يسترجع منو شيئا وال يوجد ثمة طريقة لحفظو أو توفيره ، فكؿ يوـ يمضي ال نستطيع تعويضو . وتختمؼ 
نسب وكميات ما يتمتع بو األفراد مف موارد حسب إمكانياتيـ وقدراتيـ ومستوياتيـ إال مورد الوقت ، فيتساوى 

ساعة يوميا وال يستطيع أحد  24ظر عف سنو أو جنسو أو مستواه فكؿ فرد يمتمؾ نصيب كؿ فرد بصرؼ الن
 (.2556)نوفل،ميما فعؿ أف يزيدىا ساعة أو ينقصيا دقيقة 

ضرارالوقت  ألىميةويتضح مف خالؿ دراستنا  حيث أنو لـ أف أغمبيا يتعمؽ بالطالب والمعمـ،  إضاعتو وا 
باعتباره مجرد حمقة وصؿ بيف الكتاب  ضيقةيعد مقبوال أف ننظر إلى المعمـ مف زاوية 

وعقوؿ التالميذ ، وبمعنى آخر لـ يعد مقبوال أف ننظر إلى المعمـ عمى أنو ناقؿ لممعرفة   المدرسي
فقط، وأف أي دور آخر يقـو بو في سبيؿ تربية الفرد ليس سوى دور تمقائي ينبع منو دوف إعداد مسبؽ 

و ولعمنا ال نغالي إذا ذكرنا أف ىذه النظرة الضيقة ألدوار أو توجيو مناسب في أثناء ممارسة مينت
الدوسيري المعمـ تعني أف أي فرد يممؾ قدرًا مف المعارؼ والمعمومات يمكف أف يقـو بيذا الدور )

2013.) 

 
 نادي الطفولة السعيدة 

بترخيص مؤقت مف وزارة الشباب  1997أسس نادي الطفولة السعيدة في مخيـ بالطة عاـ 
والرياضة، وقد عمؿ القائموف عميو عمى دراسة وضع الطفؿ والطفولة في المخيـ وبناء عمى المتطمبات 
الممحة وحاجة األطفاؿ إلى أماكف يمارسوف فييا طفولتيـ التي فقدت كثيرا مف معانييا نتيجة لمظروؼ 

ي المخيـ والعمؿ عمى قاـ النادي بوضع الخطط لمعمؿ عمى الحد مف معاناة الطفؿ ف السياسية السائدة ،
تنشئة الطفؿ تنشئة تربوية واجتماعية سميمة تؤىمو ألف يكوف عنصرا فاعاًل في المجتمع ،وقد عمؿ النادي 

لمعناية باألطفاؿ  أنشئكثير مف نشاطاتو المختمفة في مؤسسات المخيـ ،وىو يعتبر أوؿ ناٍد العمى تنفيذ 
نتيـ في المجتمع وقد سجؿ النادي فعميا في سجؿ األندية واىتماماتيـ وىو يعطي األطفاؿ الفرصة ألخذ مكا

، وقد بمغ عدد األطفاؿ مف مدارس مخيـ بالطة في السنة األولى 2001/2002في وزارة الشباب. تحت رقـ
 . طالبا وطالبة 340مف إنشائو 

 
 أهداف النادي: 

 النيوض بالمستوى االجتماعي والثقافي والرياضي والفني لمطفؿ. -
 استغالؿ أوقات الفراغ لمطفؿ خاصة بعد الدواـ المدرسي. -
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 توجيو الطفؿ الكتشاؼ مياراتو اإلبداعية. تنمية الطفؿ عقميا ونفسيا وانفعاليا.  -
 المساعدة عمى خمؽ قيادات شابة بيف األطفاؿ . -
 فيـ وتعمـ وممارسة مفاىيـ التربية المدنية الحديثة . -
 مع غيرىـ والتشبيؾ مع المؤسسات األىمية والداعمة. تشجيع األطفاؿ عمى التواصؿ  -
والديمقراطية لدى األطفاؿ وتنمية شخصيتيـ  اإلنسافتنمية وتعزيز مفاىيـ التربية المدنية الحديثة وحقوؽ  -

 القيادية .
 لدى األطفاؿ وتأىيميـ في الجوانب الفكرية والثقافية والتربوية و التعميمية . اإلبداعتنمية روح  -
 ترسيخ قيـ العمؿ التطوعي لخدمة المجتمع المحمي وتعزيز روح العمؿ الجماعي . -
 التراث الشعبي وتطوير الفنوف األدائية المختمفة. إحياء -
 تطوير البنية التحتية والتنمية البشرية لمنتسبيو. -
 

 الغايات :
وتعزيز االنتماء الوطني لدييـ النيوض بواقع الطفؿ الفمسطيني في مخيـ بالطة في الجوانب المختمفة -1

 وتفعيؿ مشاركتيـ في خدمة المجتمع المحمي .
 الحفاظ عمى التراث الشعبي وتعزيز الفنوف األدائية والفمكمورية .-2
 بو. واالرتقاءالنادي  أداءالعمؿ عمى تأىيؿ البنية التحتية لمنادي لتسيـ في تطوير -3
 

 البرامج :
 *مشروع أندية صديقة لمطالئع .                           *مشروع صناع التغيير.          

*شبكة التضامف الشبابية .                                   *التواصؿ مع المراكز االخرى والعالقات 
 الدولية.

 والعالقات الدولية.        *برنامج الحاسوب . األخرى*التواصؿ مع المراكز 
 االجتماعي .                    *مشروع الصحفي الصغير.النفسي و  اإلرشاد*برنامج 

 *برنامج رعاية الطمبة الموىوبيف والمبدعيف .            *برنامج تعميـ المغات والدورات المختمفة .
 
 ويعمل نادي الطفولة في مجاالت كثيرة أهمها :  
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تخفيؼ الضغط النفسي عند الطفؿ وظاىرة العنؼ  إلىالمجاؿ االجتماعي والنفسي: برامج ومشاريع تيدؼ 
 . واإلرشاد، والتوعية  CBI ودورات في

لفنية وورش في الفنوف الثقافي والفني : االىتماـ بالموسيقى والتراث الشعبي والمسرح وتشكيؿ الفرؽ ا
 التطبيقية.

 مفتوحة ورحالت. وأياـالرياضي والترفييي : مسابقات والعاب شعبية وكرنفاالت 
 والدفاع المدني . األولي اإلسعاؼالندوات ودورات في  إقامةالصحة والبيئة : 

صحؼ خاصة في الطفولة واالىتماـ بأسرة الصحفي الصغير في المركز.  إصدار:  واإلعالـالصحافة 
 ( سنة . 15- 7البرامج والمشاريع : تنفيذ مشاريع خاصة لمطفولة مف ) 

 الخطط المستقبمية:
 يحقؽ الطموحات اآلتية: أفبنشاطات مختمفة وىو يأمؿ رغـ كؿ الصعوبات  طفاؿاأليزود النادي 

 بناء مركز لألطفاؿ لممارسة نشاطاتيـ بحرية.
 تأسيس مختبر كمبيوتر وانترنت.

 تأسيس مكتبة عامة لمطفؿ.
 تطوير مشروع العمؿ التطوعي والقيادي.

  .إنشاء قرية أطفاؿ
 (4/7/2018)مقابمة شخصية مع مدير النادي أ.جماؿ اشتيوي بتاريخ  النشاطات الثقافية:
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وهي صحيفة غير دورية، ضمن مشروع تخفيف الضغط عن االطفال وخمق  اصدار مجمة صوت البراءة: -

 التواصل. فرص
المتحدة  "تحت شعار مف جيؿ الى جيؿ"، المدعومة مف قبؿ االمـ: األجياؿمبادرة تواصؿ  إطالؽ -

 .مؤسسة النيزؾ وبإشراؼلمطفولة )اليونيسيؼ( 
الفمسطيني، ونزالء دار  األحمربيف نزالء دار المسنيف التابعة لجمعية اليالؿ  األجياؿتقـو الفكرة عمى تواصؿ 

، ولعب التابعة لجمعية االتحاد النسائي في محافظة نابمس، لتسميط الضوء عمى ىذه الفئة الميمشة األيتاـ
 .الجديد إلىدور اكبر في المجتمع مف خالؿ تفاعميـ مع بعضيـ البعض ونقؿ خبرة الجيؿ القديـ 

 إطالؽالمميزة المشتركة بيف الفئتيف المستيدفتيف، حيث تـ  واألنشطةوتحتوي المبادرة عمى عدد مف الفعاليات 
 األنشطةس، والذي اشتمؿ عمى العديد مف الذي عقد في دار المسنيف في مدينة نابم األوؿالمبادرة في المقاء 

قصص الكبار والتفاعؿ معيـ في لقاءات  إلىفي حديقة الدار، واالستماع  واألزىار شتاؿاألمثؿ زراعة 
 .وحوارات ىادفة

 نشرات عديدة منها: إصدار -
 االجتماعية األدوارعمى  إمضاءات
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 األسرةالصراع داخؿ  إدارة
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بسبب الحصار األطفاؿالنفسية ضد  اآلثار

 
حوؿ العنؼ إرشاديدليؿ 

 
 حممة مكافحة المخدرات / مخيـ بالطو
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 مشروع صناع التغيير
 
 عن النادي.عدد كبير من األنشطة والمنشورات و 

 تسجيؿ المئات مف طمبة المدارس بالنادي واالندماج بنشاطاتو. -: نتائج تطبيؽ الفكرة
 بينيا. دمج النادي بمؤسسات المجتمع لمتعاوف فيما -
 اعتماد النادي في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية. -
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 اعتماد النادي في وكالة الغوث الدولية. -
 مدينة ساف تواف في فرنسا. إلىبالتعاوف مع المجنة الشعبية لمخدمات في مخيـ بالطة تـ استضافة وفد  -
، وىذا يثبت قدرة النادي في اكتشاؼ عدد مف الطمبة دراستيـ في التخصص الذي مارسوه في النادي أكمؿ -

 قدراتيـ والتمييد لمينتيـ المستقبمية.
 في النادي لجاف لألنشطة برئاسة مدرسيف في مدارس المخيـ.  -
 يشارؾ أىالي الطمبة في االحتفاالت التي يقيميا النادي لعرض نشاطات الطمبة. -
 توى الوطف.تتنادي فرؽ فنية معمدة تشارؾ في احتفاالت وعروض عمى مس -
  

 االستنتاجات:
 يمتاز النادي بكوادره العاممة مف المتطوعيف مف المعمميف وطمبة الثانوية العامة. -
 يتعاوف النادي مع جميع مؤسسات المخيـ مف اجؿ أطفاؿ المخيـ. -
 يدخؿ النادي في نشاطات األطفاؿ في محافظة نابمس وفمسطيف. -
 ارتباطا وثيقا.يرتبط النادي بمدارس المخيـ  -
 نجاح النادي يؤىمو كفكرة لمتطبيؽ في مخيمات الالجئيف. -
 .إبداعيطبؽ النادي فكرة النوادي الترويحية بشكؿ  -
 يطبؽ النادي فكرة استكشاؼ الميارات والقدرات وارتباطيا المستمر بالنادي لتطويرىا. -
 نة المستقبؿ.قدرات مينية استغمت في تحديد مي أنتجتالكثير مف الميارات  -
 

 توصيات:
 توعية المؤسسات في المخيمات الفمسطينية الى سبؿ دعـ الطفولة في المخيـ. -
 تقميد فكرة نادي الطفولة السعيدة كقدوة في العمؿ الطالبي المفيد. -
 الخالقة مف قبؿ وكالة الغوث. األفكاردعـ ىذه  -
 وتعميميا في جميع المخيمات.دعـ المؤسسات في المخيمات الفمسطينية لمفكرة  -
ضرورة اىتماـ كافة المؤسسات التربوية بتنمية وعي  الطالب والطالبات بأىمية استثمار وقت الفراغ   -

 وتوفير كافة اإلمكانات واالحتياجات الالزمة لممارسة األنشطة المفيدة فى أوقات الفراغ.
عمػػػى توعيػػػة الطمبػػػة بأىميػػػة األنشػػػطة الثقافيػػػة والدينيػػػة باإلضػػػافة إلػػػى األنشػػػطة الحركيػػػة فػػػي بنػػػاء  العمػػػؿ -

 شخصية الطمبة واكتماؿ نضجو عقميا وجسميا وروحيا.
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 المراجع:
الرياض: مؤسسة الجريسي  .إدارة الوقت مف المنظور اإلسالمي و اإلداري(  2007الجريسي، خالد) -

 لمتوزيع و اإلعالف.
 ، موسوعة التدريب والتعميـ.األدوار األساسية لممعمـ داخؿ الصؼ( 2013الدوسيري، حمزه) -
( دور التربية الترويحية في نشر الوعي الثقافي بيف 2009، محمود عبد المجيد)العاجز، فؤاد عمى وعساؼ -

مجمة الجامعة طمبة المدارس الثانوية، مف وجية نظر معممي التربية الرياضية، بمحافظة غزة وسبؿ تطويره، 
 .452ص- 421المجمد السابع عشر، العدد األوؿ، ص اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(

 .4/7/2018مقابمة شخصية مع مدير النادي أ.جماؿ اشتيوي بتاريخ (2018وي، جماؿ)اشتي -
الشباب وأوقات الفراغ دور التربية ووسائؿ األعالـ مف المنظوريف اإلسالمي (: 2001خميؿ، عثماف احمد) -

 ، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض. والوضعي
 المسممة، الشخصية بناء في الترويح التربوي لدور اإلسالمي التصور (٨٩٩١ ) ربيع أحمد ، الحميد عبد -

 (.71-1، صص )١٨ .األزىر، القاىرة، العدد  جامعة ،التربية كمية مجمة
(: مستويات إدارة الوقت لدى طالبات جامعة قطر وتخصصيف 2005، حصة عبد الرحمف )فخرو -

، السنة 27،عدد مجمة مركز البحوث القطريةالجامعي في عالقتيما بالتحصيؿ األكاديمي والرضا عف الحياة، 
 الرابعة، جامعة قطر.

حية، الترويح الرياضي، جامعة ( االنشطة التروي2018منتدى كميو التربيو الرياضيو جامعو المنصوره ) -
 . منتدى كميو التربيو الرياضيوالمنصورة، 

( مشروع تخفيؼ الضغط عف االطفاؿ، صوت البراءة، نادي الطفولة 2005نادي الطفولة السعيدة ) -
 السعيدة، مخيـ بالطو.

 ـ بالطو.، برنامج تعزيز المجتمع المدني، مخيمشروع صناع التغيير( 2012نادي الطفولة السعيدة) -
 . 1( دليؿ ارشادي حوؿ العنؼ، نادي الطفولة السعيدة ط2004نادي الطفولة السعيدة )

الواقع -ممارسات المدارس الفمسطينية لترسيخ حق العودة،مؤتمر حق العودة (2006ندى، يحيى محمد)
     والتحديات، راـ اهلل.

 ،دار الناشر الدولي ،الرياض . اإلدارة المنزلية الحديثة(: 2006نوفؿ، ربيع محمود )  -


