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دٚثفغ ثٌغٍٛن ثٌذششٞ أ١ّ٘ضٙج فٟ ػٍُ ثٌٕفظ ٔظشثً ألٔٙج صّغً ثألعظ ثٌؼجِز  ثوضغذش

ٌؼ١ٍّز ثٌضؼٍُ ٚؽشثةك ثٌضى١ف ِغ ثٌؼجٌُ ثٌخجسؽٟ ٚثألعظ ثألٌٚٝ ٌٍظقز ثٌٕفغ١ز ، 

ٚػٍٝ ِذٜ صٕظ١ُ ٘زٖ ثٌذٚثفغ ٚإشذجػٙج ٠ضٛلف ثٌضٕظ١ُ ثٌؼجَ ٌٍشخظ١ز ، ثألِش ثٌزٞ 

ظ١ز ٚدٚثفغ ثٌغٍٛن . ٌٚىٟ ٠قذط ثٌغٍٛن الدذ ؽؼً ػٍّجء ثٌٕفظ ٠ٛفذْٚ د١ٓ ثٌشخ

ِٓ ٚؽٛد فجفض أٚ دثفغ ٌٗ ، ٚثٌذثفغ أٚ ثٌقجفض ٘ٛ أٞ ػجًِ دثخٍٟ فٟ ثٌىجةٓ ثٌقٟ 

٠ذفؼٗ إٌٝ ػًّ ِؼ١ٓ ، ٚثالعضّشثس فٟ ٘زث ثٌؼًّ ِذر ِؼ١ٕز ِٓ ثٌضِٓ فضٝ ٠شذغ ٘زث 

رث ػغش ػٍٝ ؽؼجِٗ ثٌذثفغ ، فٕقٓ ٔالفع إْ ثٌىجةٓ ثٌقٟ إرث ؽجع دقظ ػٓ ثٌطؼجَ ، فئ

ظً ٠أوً فضٝ ٠شذغ ، فجٌشؼٛس دجٌؾٛع دفغ ثٌىجةٓ ثٌقٟ إٌٝ ثٌذقظ ػٓ ثٌطؼجَ ، وّج إْ 

٘زث ثٌقجفض ٔفغٗ ؽؼٍٗ ٠غضّش فٟ ػ١ٍّز ثألوً فضٝ ٠شذغ فجؽضٗ ِٕٗ . ِٚؼٕٝ رٌه إْ 

 فجؽجس ثٌىجةٓ ثٌقٟ ٚدٚثفؼٗ ٟ٘ ٔمطز ثٌذذء فٟ ثٌغٍٛن .

ػٍٝ أٔٙج ِظطٍـ ػجَ ٠ش١ش إٌٝ ثٌؼاللز   ػِّٛجً   Motivationصؼشف ثٌذثفؼ١ز ٚ

ثٌذ٠ٕج١ِز د١ٓ ثٌفشد ٚد١تضٗ صشضًّ ػٍٝ ثٌؼٛثًِ ٚثٌقجالس ثٌّخضٍفز ) ثٌفطش٠ز ٚثٌّىضغذز ، 

ٚثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز ، ٚثٌّضؼٍّز ٚغ١ش ثٌّضؼٍّز ، ٚثٌشؼٛس٠ز ٚثٌالشؼٛس٠ز ، ٚغ١ش٘ج ( 

 ٠ضقمك ٘ذف ِج . ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ دذء ٚصٛؽ١ٗ ٚثعضّشثس ثٌغٍٛن فضٝ 

 

 الذوافغ والتحفيش والحاجاخ                          

صٍه ثٌّٙجسر ِٓ لذً   إْ صقف١ض ثٌطجٌخ ػٍٝ صؼٍُ ثٌّٙجسر ِؼ١ٕز ع١ؤدٞ إٌٝ صغ١ًٙ صؼٍُ

ثٌطجٌخ ، ٕٚ٘جن دٚثفغ ػذ٠ذر ِٕٙج ؽغ١ّز ِٕٚٙج ٔفغ١ز ٚثؽضّجػ١ز ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج 

 ٌضقف١ض ثٌطجٌخ ػٍٝ ثٌضؼٍُ .

١ٍز ثٌضقف١ض ٟ٘ ثٌظج٘شر ثٌضٟ دٛثعطضٙج صخٍك فجؽجس ػٕذ ثٌشخض صؤدٞ إٌٝ إْ ػّ

ل١جِٗ دفؼج١ٌجس ِخضٍفز ٌغذ صٍه ثٌقجؽجس ، ٚ٘زٖ ثٌقجؽجس صٕضؼ ِٓ ؽشثء ٔمض فٟ 

دؼغ ثٌؼٕجطش ثألعجع١ز ػٕذ ثإلٔغجْ ٚ٘زث ثٌٕمض لذ ٠ىْٛ ؽغّٟ ثٚ ٔفغٟ أٚ 

غ١ّز ، ف١ظ ثْ ثٌشخض ثٌؾجةغ إؽضّجػٟ فجألوً أٚ ثٌششح ِغالً ٘ٛ ِغجي ػٍٝ فجٌز ؽ

أٚ ثٌؼطشجْ ع١شغخ دجٌضغٍخ ػٍٝ ٘زث ثٌٕمض ثٌؾغّٟ . إْ ٘زٖ ثٌشغذز ٌٍقظٛي ػٍٝ 



ثٌطؼجَ أٚ ثٌّجء ٟ٘ ِج ٠غّٝ ) دثفغ ( فّٓ ؽشثء فجؽز ؽغ١ّز فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ٕضؼ 

دثفغ ٔفغٟ. فجٌضقف١ض ٘ٛ صٕش١ؾ ثٌطجٌخ ٚص١ٙتضٗ ٌٍضؼٍُ ٚصقم١ك أ٘ذثف ِؼ١ٕز لذ صىْٛ 

 ١ز أٚ ٔفغ١ز أٚ إؽضّجػ١ز .ؽغّ

ثٌذٚثفغ ٟ٘ ثٌّقشوجس ٌغٍٛن ثٌفشد فٟ ثٌّٛثلف ثٌّخضٍفز . ٌزث فئْ فُٙ ٘زٖ ثٌذٚثفغ 

ٚو١ف١ز إعضخذثِٙج ٠غجػذٔج فٟ ػذؾ ثٌغٍٛن ٚثٌضقىُ ف١ٗ . ٚ٘ىزث فئْ دسثعز ِٛػٛع 

ثٌذٚثفغ صؼذ ِٓ ثٌذسثعجس ثألعجع١ز ٌىً ِشح ٠ؼًّ ِغ ثٌطٍذز ، فؼٓ ؽش٠ك فُٙ دٚثفغ 

 عٍٛوُٙ .  ثٌطٍذز ٠غضط١غ ثٌّشدٟ صٛؽ١ٗ

ٚدّج أْ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ٘ٛ أفذ أٔٛثع ثٌغٍٛن ثإلٔغجٟٔ فٙٛ إرْ ٠ضأعش دجٌذٚثفغ 

دجٌش٠جػٟ إٌٝ أػٍٝ  ٌالسصمجءثٌّخضٍفز ِٚٓ ٕ٘ج أصش أ١ّ٘ز دسثعز ثٌذٚثفغ فٟ ثٌش٠جػز 

 ثٌّغض٠ٛجس 

ٕ٘جن طؼٛدز فٟ صقذ٠ذ ِفَٙٛ ثٌذٚثفغ ثإلٔغج١ٔز ٚفٟ صظ١ٕف ٘زٖ ثٌذٚثفغ ٌىٓ ثٌّضفك 

ٗ ٘ٛ إْ ثٌذٚثفغ ٟ٘ لٜٛ ال ٠ّىٓ ِالفظضٙج دشىً ِذجشش دً ٠ّىٓ ثعضٕضجؽٙج ِٓ ػ١ٍ

 ػٕٙج .  ثٌظجدسثٌغٍٛن 

فجٌذثفغ لذ ٠ىْٛ فجٌز ؽغ١ّز وجٌؾٛع ٚثٌؼطش أٚ فجٌز ٔفغ١ز وجٌقجؽز إٌٝ ثٌطّأ١ٕٔز أٚ 

ٚلذ ٠ىْٛ فجٌز ِؤلضز وجٌقجؽز إٌٝ ؽشد ثٌفؼالس ِٓ  ٚثٌّؼشفز،ثٌقجؽز إٌٝ ثٌضؼٍُ 

 غالً أٚ فجؽز دثة١ّز وجٌقجؽز إٌٝ صقم١ك ثٌزثس . ثٌؾغُ ِ

ٚلذ ٠ىْٛ ثٌذثفغ فطش٠ج وذثفغ ثٌؾٛع ٚثٌؼطش ٚلذ ٠ىْٛ ِىضغذجً وذثفغ ثٌّٛثؽٕز 

ٚثٌضؼق١ز فٟ عذ١ً ثٌٛؽٓ ، ٚلذ ٠ىْٛ شؼٛس٠جً ف١ظ ٠شؼش ثٌفشد دٙذفٗ ػٕذ ثٌم١جَ دؼًّ 

ٌضقم١ك ثٌزثس ٚلذ ٠ىْٛ ِؼ١ٓ ٚلذ ٠ىْٛ ال شؼٛس٠جً ، ٚلذ ٠ىْٛ ثٌذثفغ فشد٠جً وجٌغؼٟ 

 ثؽضّجػ١جً وجٌغؼٟ ِٓ أؽً صقم١ك ثٌّٛثؽٕز ثٌظجٌقز .

ثٌضمغ١ّجس ثٚ ثٌضظ١ٕفجس ثٌغجدمز صضذثخً ِغ دؼؼٙج ، ٚػٍٝ ٘زث ثألعجط فئْ صظ١ٕف 

 ثٌذٚثفغ ثالوغش ٚػٛفجً ٚثألوغش شّٛالً ٠مغُ ثٌذٚثفغ ثٌٝ ٔٛػ١ٓ : 

 : ثٌفغٍؾ١ز   - ثٌؾغ١ّز –ثٌّٛسٚعز  –ثٌفطش٠ز  -الذوافغ االوليح 

 : ثالؽضّجػ١ز  –ثٌٕفغ١ز  –ثٌّىضغذز  -الذوافغ الثاوىيح 

ثْ لٛر ثٌقجؽجس ثٚ ثٌذٚثفغ عجٌفز ثٌزوش صخضٍف ِٓ فجٌز ثٌٝ أخشٜ ٌٚىٓ ػٍٝ ثٌؼَّٛ 

٠ّىٓ ثٌمٛي أْ ثٌقجؽجس ثال١ٌٚز ) ثٌفطش٠ز ، ثٌّٛسٚعز ، ثٌؾغ١ّز ، ثٌفغٍؾ١ز ( ٟ٘ 

فجؽجس أعجع١ز ٚألٜٛ ِٓ ثٌقجؽجس ثٌغج٠ٛٔـــــز ) ثٌّىضغذز ، ثٌٕفغ١ز ، ثالؽضّجػ١ز ( فٟ 

ٍٛن ثٌشخض . فجٌشخض ثٌزٞ ٠ذمٝ دؼؼز أ٠جَ ِٓ دْٚ ؽؼجَ ثٌضأع١ش فٟ صفى١ش ٚع

ع١ٕظخ ِؼظُ صفى١شٖ ػٍٝ و١ف١ز ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌطؼجَ ٚصظذـ ثٌقجؽجس ثٌٕفغ١ز أٚ 



أالؽضّجػ١ز فجؽجس  عج٠ٛٔٗ ، دظٛسر ػجِز ، ٔغضط١غ عشد أِغٍز ػذ٠ذر ػٓ فجؽجس 

ثٌؼذ٠ذر ػٓ  ٔفغ١ز ٚثؽضّجػ١ز صطغٝ ػٍٝ ثٌقجؽجس ثٌؾغ١ّز ٚثْ ثألِغٍز ثٌضجس٠خ١ز

ثٌضؼق١ز ٚثإل٠غجس صش١ش إٌٝ إْ ٕ٘جن فجالس صطغٝ ف١ٙج ثٌقجؽجس ثٌٕفغ١ز ػٍٝ ثٌقجؽجس 

 ثٌؾغ١ّز . 

ٌمذ روشٔج عجدمجً ثٌؼاللز د١ٓ ثٌقجؽز ٚثٌذثفغ ٚلٍٕج أْ ثٌقجؽز صٕضؼ ِٓ ؽشثء ٔمض فٟ 

دؼغ ثٌؼٕجطش ثألعجع١ز ػٕذ ثإلٔغجْ ) ؽغ١ّز أٚ ٔفغ١ز ( ٚثٌذثفغ ٘ٛ ثٌشغذز فٟ 

جدر ثٌضٛثصْ ٚعذ ثٌٕمض فٟ ٘زٖ ثٌؼٕجطش ، فجٌقجؽز إرث صؤدٞ إٌٝ ثعغجسر ثٌذثفغ ، إػ

ٚثٌذثفغ ٠ؤدٞ إٌٝ فجٌز صٛصش ٚػذَ إعضمشثس فٟ ثٌىجةٓ ثٌقٟ ٠ؤد٠جْ إٌٝ ل١جِٗ دٕشجؽ 

ِؼ١ٓ ، أْ وال ِٓ ثٌقجؽز ٚثٌذثفغ ٠أص١جْ ِٓ دثخً ثٌىجةٓ ثٌقٟ ، ٚثعضغجسر ثٌقجؽز 

ِشذغ  ) ٠ىْٛ فٟ ثٌذ١تز ػجدر ( ٠ؤدٞ إٌٝ إشذجع ثٌقجؽز  ٚثٌذثفغ صؤدٞ إٌٝ ثٌذقظ ػٓ

 ٚصخف١غ ثٌذثفغ إػجدر ثٌضٛثصْ إٌٝ ثٌىجةٓ ثٌقٟ . 

 الذافؼيح في الزياضح                               

إفضً ِٛػٛع ثٌذثفؼ١ز فٟ ثٌش٠جػز ِىجٔز ِضمذِز فٟ ِؾجالس ثٌذسثعز ٚثٌذقظ عٛثء 

فٟ ِؾجي ع١ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفغجس أٚ ػٍُ ثٌٕفظ ثٌش٠جػز ، فّٛػٛع ثٌذثفؼ١ز ٠ؼذ ِٓ د١ٓ 

أُ٘ ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ صُٙ ثٌّذسح ثٌش٠جػٟ إر ٠ّٙٗ أْ ٠ؼشف ٌّجرث ٠مذً دؼغ 

فٟ ف١ٓ ٠ىضفٟ ثٌذؼغ ث٢خش دجٌّشج٘ذر ؟ أٚ ثٌالػذ١ٓ ػٍٝ ِّجسعز ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ 

ٌّجرث ٠ّجسط دؼغ ثٌالػذ١ٓ ثٌؼجح أٚ أٔشطز س٠جػ١ز ِؼ١ٕز دْٚ عٛث٘ج ِٓ ثألٔشطز 

ثٌش٠جػ١ز ثألخشٜ ؟ وّج ٠ّٙٗ أْ ٠ّٙٗ أْ ٠ضفُٙ ٌّجرث ٠غضّش ثٌذؼغ فٟ ِّجسعز ثٌٕشجؽ 

ثٌش٠جػ١ز فٟ  ثٌش٠جػٟ ٚثٌّٛثظذز ػٍٝ ثٌضذس٠خ ِٚقجٌٚز ثٌٛطٛي إٌٝ أػٍٝ ثٌّغض٠ٛجس

ف١ٓ ٠ٕظشف ثٌذؼغ ث٢خش ػٓ ثٌّّجسعز ٠ٕٚغقذْٛ ِٕٙج فٟ ِٕضظف ثٌطش٠ك ؟ ِٚج 

أ١ّ٘ز ثٌقٛثفض أٚ ثٌذٛثػظ أٚ ثٌّغ١شثس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صقفض ثٌالػخ ٌٍٛطٛي إٌٝ أػٍٝ 

ثٌّغض٠ٛجس ثٌش٠جػ١ز ُٚ٘ دزٌه وٍٗ ٠ضغجةٍْٛ ػٓ ثٌذثفؼ١ز ٚأ١ّ٘ضٙج ٚؽشثةك ثعضغّجس٘ج 

ٕ٘جن لٛي ِأعٛس فٟ ثٌضشثط ثٌغشدٟ ٠مٛي ) ،ٚ ثٌضشدٛٞ ثٌش٠جػٟ ػ١ٍّجً فٟ ػٍُّٙ 

٠ّىٕه أْ صمٛد ثٌقظجْ إٌٝ ثٌٕٙش ٌٚىٕه ال صغطض١غ أْ صؾذشٖ ػٍٝ ثٌششح ( ألْ 

ع١ششح ِٓ صٍمجء ٔفغٗ ػٕذِج ٠ىْٛ فٟ فجؽز ثٌٝ ثٌّجء أٞ ػٕذِج صىْٛ ٌذ٠ٗ ثٌذثفؼ١ز 

د ثٌالػخ ثٌٝ ثٌٍّؼخ ٌألشضشثن ٌٍششح ٚوزٌه ٘ٛ ثٌقجي فٟ ثٌش٠جػز فئٔٗ ٠ّىٕه أْ صمٛ

فٟ ِٕجفغز س٠جػ١ز ِؼ١ٕز ٌٚىٕه ال صغضط١غ أْ صؾذشٖ ػٍٝ ثإلؽجدر ٚدزي ألظٝ ؽٙذ 

 ألٔٗ ع١مَٛ دأدثء رٌه ِٓ صٍمجء ٔفغٗ صضٛفش ٌذ٠ز ثٌذثفؼ١ز ٌزٌه .

 أوىاع الذافؼيح  

 الذوافغ الذاخليح مماتل الذوافغ الخارجيح



ش٠جػٟ ػٍٝ ٚؽٛد ٚؽ١ٙٓ ٌٍذٚثفغ فٟ ِؾجي ٠ضفك أغٍخ ثٌذجفغ١ٓ فٟ ػٍُ ثٌٕفظ ثٌ

 ثٌش٠جػز ّ٘ج : ) ثٌذٚثفغ ثٌذثخ١ٍز ( ٚ ) ثٌذٚثفغ ثٌخجسؽ١ز ( 

( فٟ  Motivation Intrinsicثٌذثفؼ١ز ثٌذثخ١ٍز )  -الذوافغ الخارجيح : -ٚوجألصٟ :

ِٓ دثخً ثٌالػخ ٔفغٗ ٚثٌضٟ صذػٝ رثص١ز  ثٌّضأص١زثٌش٠جػز ٟ٘ ثٌقجالس ثٌذثخ١ٍز  ِؾجي

ثإلعجدز ٚثٌضٟ صشذؼٙج ِّجسعضٗ ٌٍؼذز وٙذف فٟ فذ رثصٗ ِٓ ِٕطٍك ثٌشغذز فٟ ثٌشؼٛس 

أٚ ثٌشػج ٚثٌغشٚس ٚثٌّضؼز ثٌٕجصؾز ػٓ ِّجسعز ثٌش٠جػز ، ٚثٌشؼٛس  دجاللضذثس

خظٛطجً  وٕض١ؾز ٌٍضى١ف ِغ ثٌضذس٠ذجس ثٌذذ١ٔز ٚثٌمذسر ػٍٝ صؾجٚص٘ج دٕؾجؿ دجالسص١جؿ

صٍه ثٌضٟ صض١ّض دظؼٛدضٙج أٚ ثٌضٟ صضطٍخ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌشؾجػز ٚثٌؾشأر ٚلٛر ثإلسثدر ، أٚ 

دغذخ ثٌّضؼز ثٌؾّج١ٌز ثٌٕجؽّز ِٓ سشجلز ٚصٕجعك ثألدثء ثٌقشوٟ ثٌزثصٟ ٌالػخ ، ٚوزٌه 

 ثإلعجسر ٚثٌضقذٞ فٟ ِٛثؽٙز دؼغ ثٌؼمذجس أٚ ثٌظؼجح ثٌّشصذطز دجألدثء . 

ثٌالػخ فٟ ِّجسعز أ٠ز ٌؼذز س٠جػ١ز أٚ  ثشضشثنخ١ٍز صش١ش إٌٝ إْ فىأْ ثٌذثفؼ١ز ثٌذث

 ( فٟ فذ رثصٗ )أٞ ٘ٛ ثٌٙذف ثألعجط٘ٛ إال ل١ّز  أدثءٖ ف١ٙج ِج

 : الذوافغ الخارجيح- ( أِج ثٌذثفؼ١ز ثٌخجسؽ١زMotivation External  )  ٟف

ٚإّٔج ِؾجي ثٌش٠جػز فٟٙ ثٌقجالس ثٌخجسؽ١ز ثٌضٟ ال صٕذغ ِٓ دثخً ثٌالػخ ٔفغٗ 

ػٓ ؽش٠ك ثٌضذػ١ُ ثال٠ؾجدٟ ثٚ  صأصٟ ِٓ خجسؽٗ ) ِٓ أشخجص أخش٠ٓ ( ٚصضُ

ٚثٌضٟ صغ١ش ٚصٛؽٗ ثٌغٍٛن ٔقٛ ِّجسعٗ ثٌش٠جػز  ثإلعجدزثٌغٍذٟ ٚصذػٝ خجسؽ١ز 

٠ّىٓ ثػضذجسُ٘ دّغجدز  ثألطذلجءثٌش٠جػٟ ثٚ ثٌٛثٌذ٠ٓ ثٚ  ثإلدثسٞ.فج ثٌّذسح ثٚ 

 ٛسٖ ثٌذثفؼ١ٗ ثٌخجسؽ١ٗ ِضّغٍزِظجدس ٌٍذثفؼ١ز ثٌخجسؽ١ز ٌالػخ .ٚصىْٛ ط

ٌّىجعخ ثٌّجد٠ز ٚثٌّؼ٠ٕٛز وجٌقظٛي ػٍٝ ِىجفجس ثٚ ؽٛثةض ثٚ ثٌقظٛي ػٍٝ دج

 ثٌضذػ١ُ ثٚ ثٌضشؾ١غ ثٌخجسؽٟ .

ٚدٕجءث ػٍٝ ِج ٚسد فج ثٌذفجػ١ز ٟ٘ ِقظٍٗ ثٌؼٛثًِ ثٌذثخ١ٍز )ثٌشخظ١ز(ٚثٌؼٛثًِ 

ٍٝ أ١ّ٘ز ثٌذٚثفغ ثٌذثخ١ٍز أٚ ثٌخجسؽ١ز )ثٌّٛلف١ز(،ٚػٍٝ ثٌؼَّٛ فجٌضشو١ض دثةّج ً ٠ىْٛ ػ

رثص١ز ثإلعجدز ٌالػذ١ٓ فٟ ِمجدً ثٌذٚثفغ خجسؽ١ز ثإلعجدز ، ٠ٚشؽغ عذخ رٌه إٌٝ إْ 

ثٌذٚثفغ خجسؽ١ز ثإلعجدز لذ صف١ذ فٟ إعضّجٌز ثٌفشد إٌٝ ِّجسعز ثٌش٠جػز ،ثٚ صط٠ٛش ثالدثء 

فٛق ف١ٙج .فج ٌفضشر ِؼ١ٕز ،ٌٚىٓ ال صؼّٓ ثعضّشثسٖ فٟ ِّجسعز ٌؼذز ِؼ١ٕز ٚصقم١ك ثٌض

ثٌذٚثفغ رثس ثإلعجدز ثٌخجسؽ١ز صفمذ لٛر صذػ١ّٙج ثعشع ِٓ ثٌذٚثفغ رثس ثإلعجدز ثٌذثخ١ٍز 

،ألٔجٌؾٛثةض ٚثٌّىجفجس صذػُ ثٌٕؾجؿ ٌفضشثس ٚؽ١ضر ،ٌٚىٓ ثٌٙذف ثألعجعٟ ٘ٛ ثٌضذػ١ُ 

ثٌّغضّش ٌّّجسعز ثٌٍؼذز وضقم١ك ثٌّضؼز ٚثٌشػج ِٓ ثٌّّجسعز ٌزثصٙج ٚ٘ٛ ِج صؾغذٖ 

 غ دثخ١ٍز ثإلعجدز .ثٌذٚثف

ثٌذٚثفغ خجسؽ١ز ثإلعجدز فٟ صى٠ٛٓ ثٌذٚثفغ دثخ١ٍز )رثص١ز( ثإلعجدز  ثعضخذثٌَٚىٓ ٠ّىٕٕج 

٠ٚىْٛ رٌه ػٕذِج صمذَ ِظجدس ثٌذثفؼ١ز خجسؽ١ز ثإلعجدز ٌالػذ١ٓ ِٓ خالي ثٌّىجفأر 



 ٚثٌؾٛثةض وٕٛع ِٓ صذػ١ُ وفجءر ثألدثء ثٌزٞ لجَ دٗ ثٌالػذْٛ دظشف ثٌٕظش ػٓ ثٌٕضجةؼ

ثٌّضقظٍز ِٓ رٌه ثألدثء ، أٚ ػٕذِج صمذَ ِظجدس ثٌذثفؼ١ز خجسؽ١ز ثإلعجدز ثٌّزوٛسر 

ٌىغخ ١ًِ ثٌٕجشت١ٓ ٔقٛ ِّجسعز وشر ثٌمذَ ِغالً ِّٓ ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ُٙ دٚثفغ رثص١ز ثإلعجدز 

ٌزٌه ، عُ ٔؼًّ ػٍٝ صم١ًٍ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌذٚثفغ ثٌخجسؽ١ز فٟ ِمجدً ص٠جدر ٚصٕش١ؾ 

فشد ٔفغٗ . فٟ ػٛء ِج عذك ٠ّىٓ أْ ٔغضٕضؼ إْ ثٌؼاللز د١ٓ ِظذسٞ ثٌذٚثفغ ثٌزثص١ز ٌٍ

ثٌذثفؼ١ز ثٌخجسؽ١ز ٚثٌذثخ١ٍز ثإلعجدز ػاللز ٚع١مز ، ّٚ٘ج ٚؽ١ٙٓ ٌؼٍّز ٚثفذر إْ ثٌذثفغ 

ثٌذثخٍٟ ٘زث ٘ٛ ثٌزٞ ٠ؼّٓ ثالعضّشثس فٟ ثٌّّجسعز ألؽٛي ِذر ِّىٕز ، ٕٚ٘ج ٠أصٟ 

 ٚثٌّقجفظز ػ١ٍٗ ألؽٛي ِذر ص١ِٕز ِّىٕز .دٚس ثٌّذسح فٟ دٕجء ٚص١ّٕز ٘زث ثٌذثفغ 

 

 

 (الذوافغ الفزديح مماتل الذوافغ االجتماػيح)

إْ ثٌذٚثفغ ثٌفشد٠ز صٛؽٗ غجٌذجً ٔقٛ إشذجع ثٌقجؽجس ثٌق٠ٛ١ز أٚ ثٌشخظ١ز ِغً ثٌشغذز فٟ 

ثٌقشوز أٚ فّج٠ز ثٌٕفظ ...، أِج ثٌذٚثفغ ثالؽضّجػ١ز فٟٙ ثٌذٚثفغ رثس ثٌظفز ثالؽضّجػ١ز 

 صٛؽٗ ٔقٛ إشذجع ثٌقجؽجس ثٌضٟ صٕشأ ُِٕ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌذ١تز .ثٌضٟ 

 ٚٔذسػ ف١ّج ٠أصٟ دؼغ ثألِغٍز ٌٍذٚثفغ ثٌفشد٠ز : 

 

  : إْ ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌقشوز صقضً غجٌذجً ِشوض ثٌظذثسر ػٕذ ثالؽفجي . دافغ الحزكح

ٌزٌه ٠ضقضُ ػٍٝ ثٌّشدٟ ثعضغالي ٘زٖ ثٌظج٘شر فٟ ثٌؼًّ ثٌضشدٛٞ ، فجألؽفجي 

ثْ ٠ضقشوٛث صؼ٠ٛؼجً ػٓ ثٌٛلش ثٌٙجدا ثٌط٠ًٛ ثٌزٞ ٠مؼٛٔٗ دثخً ٠ش٠ذْٚ 

لجػجس ثٌذسثعز . فجٌقشوز صٌٛذ ٌُٙ ثٌفشؿ ٚثٌغؼجدر ٚصقذٚ دجٌىغ١ش ُِٕٙ ثألٌضقجق 

دجٌفشق ثٌش٠جػ١ز خجسػ ٚلش ثٌّذسعز ، ٚٚثؽخ ثٌّؼٍُ أٚ ثٌّذسط ٕ٘ج ٘ٛ ثْ 

أع١ش ػٍٝ ثٌض١ٍّز ٠غضغّش ٘زٖ ثٌقجؽجس ثٌطذ١ؼ١ز ٠ٚىٍّٙج دقجؽجس أخشٜ رثس ص

 ػٕذِج صضؼجءي ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌقشوز فٟ ثٌغٕٛثس ثٌالفمز .

 : ثْ ٌذٜ ثإلٔغجْ سغذز فٟ إوضشجف وً  -دافغ حة االستطالع وحة المغامزج

شٟء غ١ش ِؼشٚف دجٌٕغذز ٌٗ ٚ٘ز ٠ذفؼٗ ثٌٝ ثٌقخ ثٌّغجِشر فٟ إوضشجف وً 

ثٌط٠ٍٛز ٚثٌمظ١شر صمذَ ِج٘ٛ ؽذ٠ذ ٚثٌم١جَ دٗ، إْ ثٌغذجلجس ٚثٌّٕجفغجس ٚثٌغفشثس 

ثِىجٔجس ِضؼذدر ٌٍّشدٟ ِٓ أؽً أْ ٠ٍذٟ ٘زٖ ثٌقجؽز ٌٍض١ٍّز دشىً ٚثٍع ٚدشىً 

صشدٛٞ ، ٠ٚؾخ أْ ٔؤوذ ٕ٘ج ػذَ ثٌّذجٌغز فٟ ثٌضأو١ذ ثألفجدٞ ثٌؾجٔخ ػٍٝ ٘زٖ 

ثٌقجؽز ، إر إْ رٌه لذ ٠مٛدٔج إٌٝ ٔضجةؼ عٍذز ال صالةُ أ٘ذثفٕج ثٌضشدٛٞ ٚلذ صمٛدر 

             ثٌضٙٛس . ثٌض١ٍّز إٌٝ

  : إْ ثٌض١ٍّز ٠شصجؿ ٠ٚىْٛ ِغشٚسثً ػٕذ ل١جِٗ دقشوجس دافغ المتؼح والسزور

ؽ١ٍّز وقشوجس ثٌؾّذجص ِغالً أٚ ثٌمفض إٌٝ ثٌّجء ثٚ فشوجس وشر ثٌمذَ أٚ وشر 



ثٌغٍز ...إٌخ . فجٌض١ٍّز ٠شؼش دٕٛع ِٓ ثٌّضؼز ٚثإلسص١جؿ ػٕذِج ٠ضمٓ ثٌقشوجس فٟ 

ص ٘زٖ ثٌقجؽز ػٕذ ثالٔجط ِغٍٙج ػٕذ ثٌزوٛس ٟٚ٘ ِٓ ثٌقجؽجس ٘زٖ ثألٌؼجح ٚصذش

 ثٌشة١غز ػٕذ ثٌزوٛس . 

  : وغ١ش ِٓ ثٌضال١ِز عؼْٛ ٌضقم١ك رثصُٙ ػٓ ؽش٠ك ثٌٕشجؽ دافغ تحميك الذاخ

ثٌش٠جػٟ ، فجألفشثد ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ ثٌضفٛق ػٍٝ ثألخش٠ٓ ٚصقم١ك ثأل٘ذثف ثٌضٟ 

٘زٖ ثٌقجؽز دضقم١ك ثٌضفٛق ٠ؼؾض ثألخشْٚ ػٓ صقم١مٙج ، ٠ّٚىٓ ثْ صشذغ 

 ثٌش٠جػٟ . 

  : ثدضذثء ِٓ عٓ ثٌّشفٍز ثٌّضٛعطز دافغ الثمح تالىفس ورفغ الميمح الذاتيح

ٌٍضال١ِز ٠ىْٛ ٌٙزث ثٌذثفغ دٚس ُِٙ فٟ صٕظ١ُ ثٌغٍٛن ، فجٌض١ٍّز ٠غؼٝ فٟ ٘زٖ 

ثٌّشفٍز إٌٝ صم٠ٛز ثٌغمز دجٌٕفظ ٚثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌٕٛثلض ٚثٌؼؼف فٟ ثٌشخظ١ز ، 

ػٓ فجؽز ثٌض١ٍّز إلدشثص أ١ٍ٘ضٗ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز فئٔٗ ٠ش٠ذ ثٌقظٛي ػٍٝ فؼالً 

 ِشصذز ػج١ٌز ػّٓ ألشثٔٗ ٠ٚذزي ؽٙذٖ دٙذف سفغ ل١ّضٗ ثٌزثص١ز . 

  : ٠ؼذ ٘زث ثٌذثفغ ِٓ ثٌذٚثفغ ثٌّّٙز فٟ وً ثٌّشثفً دافغ الشهزج إتزاس األهليح

ؼز فجٌش٠جػٟ ثٌذسثع١ز ٚدشىً خجص فٟ ثٌّشثفً ثٌّضٛعطز ٚثٌغج٠ٛٔز ٚثٌؾجِ

 ٚثػضشثف٠غؼٝ إٌٝ صقم١ك ِشوض ُِٙ د١ٓ ألشثٔٗ ٠ٚغض٠ٛٙٗ ثال٘ضّجَ ٚثٌضظف١ك 

ثألخش٠ٓ دئِىجٔجصٗ ٚ٘زث ٠ؤدٞ إٌٝ صؼض٠ض ثٌغمز دجٌٕفظ ٚثسصفجع ِغضٜٛ ثألدثء 

ٚص٠جدر ثالعضؼذثد ٌذزي ثٌؾٙذ ، ٕٚ٘ج ٠ؾخ ثٌضقز٠ش ِٓ ثٌّذجٌغز فٟ ثٌضأو١ذ ػٍٝ 

ػ١ٍٗ لذ صؤدٞ إٌٝ ثٌغشٚس ٚثٌىذش٠جء ِٚج  ثٌضأو١ذٟ ٘زث ثٌذثفغ ف١ظ إْ ثٌّذجٌغز ف

٠مضشْ دٙزٖ ثٌظفجس ِٓ عٍٛن عٍذٟ ٠ؤدٞ دجٌش٠جػٟ إٌٝ إّ٘جي ثٌضذس٠خ ٚثٌضٍىؤ 

                           فٟ دزي ثٌؾٙذ ٚثٔخفجع ثٌّغضٜٛ ف١ّج دؼذ . 

  : أٚ إْ دثفغ ثإلٔؾجص ال ٠مً أ١ّ٘ز ػٓ دثفغ ثٌشٙشر ، فجٌض١ٍّز دافغ اإلوجاس

ثٌش٠جػٟ ٠ٛد أْ ٠قمك إٔؾجصثس ػج١ٌز فٟ وً ث١ٌّجد٠ٓ ٠ٚؾخ صٛؽ١ٗ ٘زث ثٌذثفغ 

ٌضقم١ك إٔؾجصثس ػج١ٌز فٟ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ فّٓ ثٌطذ١ؼٟ أْ ٠شغخ ثإلٔغجْ أْ 

٠ىْٛ عش٠ؼجً فٟ ثٌشوغ ٚدجسػجً فٟ ثألٌؼجح ٠ّٚىٓ أْ صٛؽٗ ٘زٖ ثٌشغذز ٚ٘زث 

 ثٌذثفغ ٌضقم١ك ٘زٖ ثأل٘ذثف . 

  دثفغ ِٓ  ثالؽضّجػ١زإْ ثٌغؼٟ ِٓ أؽً ثٌظٍز :  جتماػيحاالدافغ الصلح ٛ٘

صشدطٗ دجٌٕجط  ثؽضّجػ١زدٚثفغ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ، فجٌض١ٍّز وفشد ٠ذقظ ػٓ طٍز 

ٚخجطز ِٓ ثٌّشفٍز ثٌؼّش٠ز ٔفغٙج أٚ ِٓ ثٌّشفٍز ثٌذسثع١ز ٔفغٙج أٚ ِٓ ثٌفش٠ك 

ثٌض١ٍّز ٠ّٚىٓ أْ ٠غضخذَ ٘زث  ث٘ضّجَثٌش٠جػٟ ٔفغٗ ، إْ ثٌغٍٛن ثألخش٠ٓ ٠غ١ش 

ثال٘ضّجَ فٟ صٛؽ١ٙز ٌّّجسعز ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ػٓ ؽش٠ك ثٌضذس٠خ ِغ فش٠ك 

 س٠جػٟ خجسػ أٚلجس ثٌّذسعز . 



أِج ثٌذٚثفغ ثالؽضّجػ١ز فضٕؾُ ػٓ ِؾّٛػز ٚثعؼز ِٓ ثٌقجؽجس ثٌضٟ صٛػـ إسصذجؽ 

ء ثٌظف ٚثٌّذسعز أٚ أٚ صِال ،دجٌٛثٌذ٠ٓ وجسصذجؽٗثٌفشد دجألخش٠ٓ أٚ ِغؤ١ٌٚضٗ صؾجُ٘ٙ 

 ثٌّؾضّغ ٚثٌذٌٚز ...ثٌخ . ِٚٓ ٘زٖ ثٌذٚثفغ : 

  : ػٕذِج ٠مٛي ثٌش٠جػٟ )ال أعضط١غ أْ ثْ أخ١خ أًِ الذافغ األخاللي اإلجتماػي

ِذسدٟ (أٚ ٠مٛي )ػٍٟ أدزي لظجسٜ ؽٙذٞ ١ٌقظً فش٠ك ِذسعضٟ ػٍٝ ثٌّشصذز 

                 ّذسح ٚٔقٛ ثٌّذسط .ثألٌٚٝ( فجْ رٌه ٠ؤشش دثفؼجَ أخالل١جً إؽضّجػ١جً ٔقٛ ثٌ

 :إْ ٘زث ثٌذثفغ ِٛؽٗ ٔقٛ صٍذ١ز ثٌم١ُ ثٌضشد٠ٛز فٟ ثٌّؾضّغ ،  -الذافغ التزتىي

 فجٌض١ٍّز ثٌزٞ ٠شؼش دّغؤ١ٌٚز صشد٠ٛز صؾجٖ صِالةٗ ٠غؼٝ إٌٝ إصذجع عٍٛن ٠مضذٜ دٗ . 

 : إْ ٘زث ثٌذثفغ ٠ؾؼً ثٌش٠جػٟ ٠شؼش دئٌضضثِٗ صؾجٖ  -دافغ الشؼىر تالمىاطىح

دٌٚضٗ ٚٚؽٕٗ ثٌٍز٠ٓ أػط١جٖ ثٌىغ١ش ٚ٘زث ٠ذفؼٌٗ إٌٝ دزي ثٌؾٙذ ٌضّغ١ً دٍذٖ دجٌشىً ثٌزٞ 

٠غضقمٗ ، ِٚٓ ثٌطذ١ؼٟ أْ ال ٔضٛلغ ِٓ ثٌض١ٍّز فٟ عٓ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز أٚ فضٝ 

ثٌضفى١ش ٌىٓ ػ١ٍٕج وّشد١ٓ أْ  ثٌّضٛعطز فٟ دؼغ ثألف١جْ أْ ٠قًّ ِغً ٘زث ثٌذثفغ أٚ

ٔذسن ِج ػ١ٍٕج ِٓ ٚثؽخ صشدٛٞ ُِٙ فٟ صٛع١غ ِذثسن ثٌض١ٍّز دٙزث ثإلصؾجٖ ِضذسؽ١ٓ 

دّج ٘ٛ دغ١ؾ إٌٝ ِج٘ٛ ِؼمذ ٚدزٌه ٔشدٟ ٖٚ=ػ١ٗ دؼاللجصٗ دجٌّؾضّغ أٚالً وجٌّذسعز أٚ 

 ثٌفش٠ك أٚ ثٌٕجدٞ ........ أٌخ 

 : ذثفغ ٌذٜ ثٌطٍذز ثٌىذجس رٚٞ ثٌّٛثلف إْ ٘زث ثٌ -دافغ التكامل الىفسي والثذوي

 ثٌغ١جع١ز ثٌٛثػ١ز ٚثٌمٕجػجس ثٌغجدضز دظفضٗ فجفضثً ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػٟ . 

ِٚٓ ثٌؾذ٠ش دجٌزوش أْ ٕ٘جٌه صذثخالً فٟ ٘زٖ ثٌذٚثفغ ثٌّخضٍفز ثٌفشد٠ز ِٕٙج ٚثألؽضّجػ١ز 

خضٍفز ، ٟٚ٘ صضأعش دؼّش ثٌض١ٍّز ٚخذشثصٗ ٚدسؽز ٚػ١ٗ ٚثفضىجوٗ دجٌؼٛثًِ ثٌذ١ت١ز ثٌّ

فٕشٜ ِغالً أْ دثفغ ثٌّضؼز ٚثٌغشٚس لٛٞ ٌذٜ ثٌضال١ِز طغجس ثٌغٓ ٚوزٌه دثفغ 

ثٌقشوز ٚغ١ش٘ج ٠ّٚىٓ أْ صغضّش ٘زٖ ثٌذٚثفغ إٌٝ ِشثفً ع١ٕز أوذش ٌىٕٙج صفمذ 

ِشثوض٘ج ثٌّغ١طشر فٟ صشو١خ ثٌذٚثفغ ٌظجٌـ دٚثفغ إؽضّجػ١ز ألٜٛ ، أٚ إٔٙج صشصذؾ 

ػٍٝ ، ٚػ١ٍّز ثٌضطٛس ٘زٖ ٠ؾخ أْ ال صضشن ٌٍظذفز ِغ أشىجي أخشٜ ِٓ ثٌذٚثفغ ثأل

ف١ظ إْ ثٌضأع١شثس ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌظذفز ثٌضٟ ال صشثلخ ٚصٛؽٗ لذ صؤدٞ دغٌٙٛز ثٌٝ 

 ظٛث٘ش عٍذ١ز           

ٚلذ إفضً ِٛػٛع ثٌذثفؼ١ز فٟ ثٌش٠جػز ِىجٔز ِضمذِز ::::أغزاض التحفيش

ع١ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفغجس أٚ ػٍُ فٟ ِؾجالس ثٌذسثعز ٚثٌذقظ عٛثء فٟ ِؾجالس 

ٚثٌذثفؼ١ز ٟ٘ ِفضجؿ ثٌّّجسعز ثٌش٠جػ١ز ػٍٝ ِخضٍف ِغض٠ٛجصٙج  ثٌٕفظ ثٌش٠جػٟ

وّج إٔٙج ثٌّضغ١ش ثألوغش أ١ّ٘ز ثٌزٞ ٠قشن عٍٛن ثٌش٠جػٟ ٌضقم١ك ثإلٔؾجصثس 

ثٌش٠جػ١ز ثٌذ١ٌٚز ٚثٌؼج١ٌّز . فجٌذثفؼ١ز صؤدٞ دٚسثً ِّٙجً ٚدجسصثً فٟ صقذ٠ذ ِغضٜٛ 

جػٟ ٌٍّٙجسثس ثٌقشو١ز ثٌّخضٍفز ، وّج صذ١ٓ ٌٕج ٌّجرث ٠غٍه ثٌش٠جػٟ أدثء ثٌش٠



ثٌغشع ٚعٍٛوجً ِؼ١ٕجً ، ٟٚ٘ صضقىُ دغٍٛو١جس ِٚغؤ١ٌجس ػذ٠ذر فٟ ِؾجي ثٌش٠جػز 

ثألعجط ِٓ ثٌضقف١ض ٘ٛ صقغ١ٓ ثإلٔؾجص ٌزث ٠ؾخ أْ ٔذفغ ٚدشىً وذ١ش ؽذثً وً 

ثٌؼ١ٍّجس ٌخذِز ٘زث ثٌؾجٔخ ِٚغ رٌه صذشص ٌذ٠ٕج أغشثػجً لذ ٠ظٕفٙج ثٌذؼغ أٔٙج 

أعجع١ز فٟ ٚثلغ ثألِش ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ إْ غشع ثٌضقف١ض ثألعجعٟ ٘ٛ صقغ١ٓ 

ٜ رٌه ٌضشضًّ ػٍٝ أسدؼز أغشثع ِغضٜٛ ثإلٔؾجص إال إْ أغشثع ثٌضقف١ض صضغذ

 ٟ٘ 

 . ٜإؽض١جص ٚصفؼ١ً فؼج١ٌز دْٚ أخش 

 . ثٌغذجس فٟ ثٌضذس٠خ ػٍٝ ثٌفؼج١ٌز 

  . ص٠جدر ثٌؾٙذ أعٕجء ثٌضذس٠خ ٚأعٕجء ثٌغذجلجس 

  ٓثإلٔؾجص.صقغ١  

ِٓ ثٌذذ١ٙ٠جس ثٌّؼشٚفز فٟ ِؾجي ثٌضؼٍُ ٟ٘ أْ ِغضٜٛ ثإلٔؾجص ٌٍفشد فٟ أ٠ز ِٙجسر لذ ال 

سؽز صؼٍُ رٌه ثٌفشد ٌضٍه ثٌّٙجسر ، إر إْ دسؽز ثٌضؼٍُ صغجٚٞ ِغضٜٛ ٠ؼىظ دجٌؼشٚسر د

ثإلٔؾجص ػٕذ صٛفش ثٌقٛثفض ثٌّٕجعذز ٚثٌششٚؽ ثٌؾغ١ّز ثٌّٕجعذز ، ٌزث فئْ دسؽز ثٌضؼٍُ 

 ٟ٘ أوغش عذجصجً ِٓ ِغضٜٛ ثإلٔؾجص فٟ أٞ ٚلش ػٍٝ أٔٗ ٠ضأعش دقؼٛس ثٌقجفض ،

 

 الىظزياخ المفسزي للذافؼيح 
ػٍُ ثٌٕفظ إٌٝ دؼغ ثٌٕظش٠جس ثٌّفغشر ٌٍذثفؼ١ز ٚف١ّج ٠ٍٟ ػشع  أشجسس ِشثؽغ 

 ٌٍٕظشٞ ٚف١ّج ٠ٍٟ ػشع ٌٍٕظش٠جس ثٌضج١ٌز ثٌضٟ صقجٚي صفغ١ش ثٌذثفؼ١ز :

صش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثْ دؼغ ثألفشثد ٠ضطٛس ٌذ٠ُٙ دثفغ ::  ثإلٔؾجصٔظش٠ز دثفغ  - ١ 

صأع١ش ث٠ؾجدٟ، وّج صش١ش أ٠ؼج ثٌٝ ثالٔؾجص أوغش ِٓ ث٢خش٠ٓ ألْ ٔض١ؾز ثالٔؾجص ٌذ٠ُٙ ٌٙج 

ثٌمٛر ثٌذثفؼز ٌٍم١جَ دؼًّ ؽ١ذ رٚ ِؼ١جس ِضمٓ، فجٌٕؾجؿ ثٌزٞ ٠قممٗ ثٌالػخ ٠ؼًّ وقجفض 

ٚوٍّج وجٔش ِّٙجس ثٌالػخ طؼذز فئٔٙج صشىً فجفض لٛٞ فٟ ثٌٕؾجؿ، أٞ وٍّج فمك 

ػٓ وه ثٌالػخ ِّٙز ِؼ١ٕز ٚػضص ٘زث ثالٔؾجص صثدس ثٌذثفؼ١ز ٌذ٠ٗ، ٚلذ فغش س٠جػ١أ 

 ثٌخٛف ِٓ ثٌفشً -ثألًِ فٟ ثٌٕؾجؿ  -ثٌقجٌز دجٌّؼجدٌز ثٌضج١ٌز: دثفغ ثالٔؾجص 

( فٟ إؽجس ٘زٖ ثٌٕظش٠ز أْ ثالفشثد ١٨٩٥ثشجس )ٚث٠ٕش،  :: ٔظش٠ز دثفغ ثٌؼضٚ - ٢ 

٠قجٌْٚٛ ِؼشفز ثالعذجح ثٌضٟ دػش ثألِٛس صقذط ػً ثٌشىً ثٌزٞ فذعش ف١ٗ، ٠ٚؤوذ 

غ ثٌضقىُ ) دثخٍٟ ٚخجسؽٟ ( ِٚذٜ ثالعضمشثس ) ِغضمش دأْ ٕ٘جن أدؼجد ٌٍؼضٚ ٟٚ٘ ِٛل

ٚغ١ش ِغضمش ( ٚثِىج١ٔز ثٌغ١طشر ثٚ ثٌضقىُ ) لجدً ٌٍغ١طشر ٚغ١ش لجدً ٌٍغ١طشر (، 

ٚثلضشؿ ٘زث ثٌؼجٌُ أْ ٘زٖ ثألدؼجد ثٌغالعز صؤعش فٟ ثٌشؼٛس ٚثٌغٍٛن الع١ّج فٟ فجالس 

ح عجدضز طش، ثٌمذسر ثٌفشً، فجٌالػخ ثٌزٞ ٠ؼضٚ فشٍٗ ثٚ ػؼف أدثءٖ ثٌٝ أعذج

ٚثالعضؼذثد ٚثٌضقى١ُ ٚثٌقع، ٚلذ ٠ؼضٚ ثٌفٛص ٚثٌخغجسر ألعذجح فٟ دثخٍٗ ثٚ أعذجح 

 خجسؽز ػٓ ؽٛػٗ. ٚصؼضذش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز أوغش ثسصذجؽأ دجٌذثفؼ١ز.



ٚصش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثْ ثٌّضفٛل١ٓ فٟ دثفغ ثالٔؾجص ::: ٔظش٠ز ثٌضٛؽٗ ٌٍّغضمذً  - ٣ 

طٍخ ؽٙذ ِٚغجدشر ِٚضجدؼز ٚثٌؼىظ ٘ٛ ثٌظق١ـ. ٚصؤوذ ٠ذشصْٚ فٟ ثالػّجي ثٌضٟ صض

 ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ػٍٝ ثْ ثٌضٛؽٗ ثٌّغضمذٍٟ

ثٌالػخ صؼضّذ  شِغضمذً صط٠ٛصش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثٌٝ ثْ  :::ٔظش٠ز صقم١ك ثٌزثس  -4 

ػٍٝ ص٠جدر ثال٘ضّجَ دجٌؾجٔخ ثٌٕفغٟ ِٕٚٙج ِفَٙٛ ثٌزثس ِٚؼٕجٖ ثْ ثٌفشد ٠ٌٛذ ٌٚذ٠ٗ ١ِٛي 

ِٓ : خالي فىشصٗ ػٓ ٔفغٗ ٚخذشصٗ ثٌشخظ١ز ِٚج ٠ىٛٔٗ ثٌش٠جػٟ ِٓ ٌضقم١ك رثصٗ 

صظٛس ػٓ ٔفغٗ ؟~ ٠ٚؼضذشٖ ِظذس ٌٍضأع١ش ٚثٌضٛصش فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز دٗ. ٚثْ ثٌالػذ١ٓ 

ثٌز٠ٓ ٠ضّضؼْٛ دجٌظقز ثٌٕفغ١ز ٚثٌضٛثفك ثٌٕفغٟ ُ٘ ثٌمجدسْٚ ػٍٝ ثٌظؼٛد فٟ عٍُ 

 ٝ فجؽجس صقم١ك ثٌزثس.ثٌ ٠ثٌٙشَ ثدضذثءأ ِٓ ثٌقجؽجس ثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز 

صش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز دجػضذجس٘ج ثٌقجفض ٌض٠جدر لذسر ثٌفشد :::ٔظش٠ز  دثفغ ثٌمذسر  - 5

ِشصذطز دجٌضى١ف وٟ ٠ّٕٛ ٠ٚضد٘ش فٟ ثٌذ١تز ثٌضٟ ٠ؼ١ش دٙجء وّج ثٔٙج ثٌقجفض ثٌزٞ ٠غؼٝ 

 ف١ٗ ثٌفشد ٌض٠جدر لذسصٗ دّج ٠ؤِٓ ٌٗ ثٌذمجء.

صش١ش ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ثٌٝ ثْ ثٌضؼٍُ  ::::ؼٍُ ثالؽضّجػٟ(ثٌذثفؼ١ز ٚثٌضؼٍُ  )ٔظش٠ز ثٌض - ٦ 

ثٌغجدك ٠ؼضذش ِٓ ثٌّظجدس ثٌشة١غز ٌٍذثفؼ١ز، وّج صش١ش ثٌٝ ثٔٙج فجٌز دثخ١ٍز ػٕذ ثٌّضؼٍُ 

صذفؼٗ ثٌٝ ثالٔضذجٖ ٌٍّٛلف ثٌضؼ١ٍّٟ، ٚأْ ثٌضؼٍُ ال ٠قذط دْٚ ثالعضغجسر ٚثٌٕشجؽ. إْ 

ٝ ٔضجةؼ ث٠ؾجد١ز ثٚ عٍذ١ز، ٚدجٌضجٌٟ ثٌشغذز ٔؾجؿ ثٚ فشً ثعضؾجدز ِؼ١ٕز ٠ّىٓ ثْ صؤدٞ ثٌ

 ٚثٌذثفؼ١ز فٟ صىشثس ثٌغٍٛن ثٌٕجؽـ، ف١ظ ٠ٍؼخ ثٌؼمجح ٚثٌغٛثح دٚسأ سة١غأ فٟ ثٌضؼٍُ

 ثٌّمٍٛح   U( ٚٔظش٠ز فشف ٠ٚDrive Theoryّىٓ ثْ صىْٛ ٔظش٠ضٟ ثٌذثفغ ) 

(Inverted U Theory ٟثُ٘ ثٌٕظش٠جس ثٌضٟ فغشس ثٌذثفؼ١ز فٟ ثٌؾجٔخ ثٌش٠جػ ِٓ )

صششؿ ثٌؼاللز  فىظزيح الذافغِٓ ف١ظ إْ ٘جص١ٓ ثٌٕظش٠ض١ٓ صىًّ إفذثّ٘ج ثألخشٜ ، 

د١ٓ شذر ثٌقجفض ِٚغضٜٛ ثإلٔؾجص فٟ ثٌفؼج١ٌجس ثٌذغ١طز ثٌضٟ صضطٍخ ثٌمٛر ٚثٌغشػز 

لز د١ٓ شذر ثٌقجفض فٟٙ صششؿ ثٌؼال المملىب Uوظزيح حزف ٚثٌّطجٌٚز ، أِج 

ِٚغضٜٛ ثإلٔؾجص فٟ ِؼظُ ثٌفؼج١ٌجس ثٌش٠جػ١ز ثٌضٟ صضطٍخ ثٌذلز ٚفغٓ صٛص٠غ ثٌؾٙذ 

 ٚثٌضٕف١ز ثٌخططٟ ثٌذل١ك 

 

 

 

 

 

 

 اإلنجاز   مســـــــــتوى



 

 

 ( ٌٕظش٠ز ثٌذثفغ1شىً )

                            

 

 

 

 

 

  

 

 ثٌّمٍٛح U( ٌٕظش٠ز فشف 2شىً )

  ثٌّمٍٛح U ثٌؼاللز د١ٓ شذر ثٌقجفض ِٚغضٜٛ ثالٔؾجص فغخ ٔظش٠ز فشف   

 

 تشكيل الذوافغ وتطىيزها                                   

إْ ثٌٕشجؽ ثإلٔغجٟٔ ٠غضٕذ إٌٝ دٚثفغ ِخضٍفز ثألٔٛثع ، ٚػجدر صٛؽذ ػذر دٚثفغ صؼًّ فٟ 

  -ثٌٛلش ٔفغٗ ٌضقذ٠ذ ٔشجؽ ثٌفشد ٚعٍٛوٗ ٚدٙزث ثٌخظٛص ٠ؾخ ِالفظز ِج ٠أصٟ :

ػٕذِج صؤعش ػذر دٚثفغ فٟ صقم١ك ٔشجؽ ِؼ١ٓ ٠ؾخ أْ ال ٠فُٙ ثْ ٘زٖ ثٌذٚثفغ  -1

ِضؾجٔغز ثٌم١ّز فٟ صأع١ش٘ج ػٍٝ ثٌفؼج١ٌز أٚ ثٌٕشجؽ ، ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ػ١ٍٕج أْ 

١ّٔض د١ٓ ثٌذٚثفغ ثٌّغ١طشر )ثٌّشوض٠ز ( ٚثٌذٚثفغ ثٌؾجٔذ١ز ) ثٌفشػ١ز ( ، فٍؼً 

ػٍٝ ثألخش٠ٓ )دثفغ ؽضٗ فٟ ثٌضفٛق دثفغ ثٌذطً فٟ س٠جػز ثٌؾّذجص ٘ٛ عذ فج

دثفغ ) ؽجٔذٟ ثٚ فشػٟ ( ٠ذفؼٗ  ٕ٘جن  ٔفغٗ ٚفٟ ثٌٛلش( ِغ١طش أٚ ِشوضٞ 

 ٌٍّّجسعز ٘زث ثٌؼشح ِٓ ثٌٕشجؽ وئسػجء ثٌٛثٌذ٠ٓ ِغالً . 

٠ّىٓ ثْ صىْٛ ثٌذٚثفغ رثس ؽجدغ دثةّٟ أٚ ٚلضٟ ، فٍؼً ؽجٌذجً ٠ذضؼذ ػٓ ِّجسعز  -2

غ١ش ِٛ٘ٛح فٟ ثٌش٠جػز )دثفغ دثةّٟ ٔغذ١جً( أٚ ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ألٔٗ ٠ؼذ ٔفغٗ 
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إٔٗ ال ٠ّجسط ثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ألٔٗ لذ صضٕجصع ِغ ص١ٍِٗ فٟ ثٌفش٠ك أٚ إْ 

 ثٌّذسح لذ أٔذٗ فٟ ث١ٌَٛ ثٌغجدك )دثفغ ٚلضٟ ( . 

ثٌذٚثفغ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز ال صٕشأ دظٛسر صٍمجة١ز ٚإّٔج صىْٛ دجٌضؼجًِ ِغ ثٌذ١تز  -3

شجؽ ثٌش٠جػٟ ٠ضُ ػف٠ٛجً أف١جٔجً ٠ٚٛؽٗ ِٓ لذً ثٌّشدٟ أف١جٔجً ، ٚثالٔؾزثح ٔقٛ ثٌٕ

أخشٜ ،  فؼٍٝ ِذسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز أْ ٠ٕضذٗ ٌضٛؽ١ٗ ث١ًٌّ ثٌؼفٛٞ ثٌمجةُ 

دّقغ ثٌظذفز ٚصىٍّضٗ دجٌضأع١ش ثٌٙجدف ثٌّٕظُ وّج ػ١ٍٗ أْ ٠ذؼذ ثٌضأع١شثس 

 ثٌغٍذ١ز أٚ أْ ٠خفف ِٓ فذصٙج ػٍٝ ألً إفضّجي .

 

ِٚٓ ثٌذذ٠ٟٙ أْ ثٌّشء ال ٠ّىٓ أْ ٠ٙضُ دشٟء ال ٠ؼشفٗ ، ٚ٘زث ٠ٕطذك ػٍٝ ثٌٕشجؽ 

ثٌش٠جػٟ ، فى١ف ٠ّىٓ أْ ٔضٛلغ إ٘ضّجَ ثٌض١ٍّز دٍؼذز ثٌٙٛوٟ إرث وجْ ال ٠ؼشف ش١تجً ػٓ 

٘زٖ ثٌٍؼذز ؟ ٌزث ٠ؾخ ػٍٝ ِذسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز صض٠ٚذ ثٌض١ٍّز دجٌّؼٍِٛجس ثٌىجف١ز ػٓ 

  -. ٚػ١ٍٕج ٕ٘ج إدسثن ث٢صٟ : ثٌش٠جػز ٚأٔٛثػٙج

 

  ٟ٘ إْ فؼٛس ثٌّٙشؽجٔجس ثٌش٠جػ١ز ِٚشج٘ذر ثٌّذجس٠جس ثٌّق١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز

 ثألخشٜ صٌٛذ خذشر ِذجششر ٌضط٠ٛش دٚثفغ ثال٘ضّجِش ثٌش٠جػ١ز .

                   

  إْ ثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز صٕشأ ٚصضٛؽذ فٟ ثٌٕشجؽ ، ٚػ١ٍٕج أْ ّٕٔـ ثألؽفجي

 ٚثٌشذجح فشطز ٌّّجسعز ثٌٕشجؽجس ثٌش٠جػ١ز . 

  ٠ّىٓ صط٠ٛش ثٌشغذجس ػٓ ؽش٠ك سدؾ ٘زٖ ثٌشغذجس دشغذجس أخشٜ ِٛؽٛدر

ثطالً ػٕذ ثٌضال١ِز وجٌشغذز فٟ ِشج٘ذر ثألفالَ أٚ ثٌشغذز دجٌّٛع١مٝ أٚ ثٌشغذز 

 إٌخ.دجٌغفش ...

  ٚإْ ثألؽفجي ٚثٌشذجح ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ ِشج٘ذر )ثٌمذٚر( فئرث وجْ ثٌمذٚر س٠جػ١جً أ

 ِضقّغجً ٌٍش٠جػز فؼٕذةز ٠ذذٞ ثٌض١ٍّز ٔفغٗ إ٘ضّجِجً دجٌش٠جػز ٚثٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ .

  ، ُٙػٕجن ػاللز إسصذجؽ إ٠ؾجد١ز فٟ سغذز ثٌٛثٌذ٠ٓ دجٌش٠جػز ٚد١ٓ سغذز أدٕجة

ثٌش٠جػ١جس صأع١شثً أوغش ِٓ ث٢دجء ثٌش٠جػ١١ٓ فٟ ِٚٓ ثٌؾذ٠ش دجٌزوش ثْ ٌألِٙجس 

 صط٠ٛش ثال٘ضّجَ دجٌش٠جػز ٌذٜ ثألؽفجي . 

  ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٍّشد١ٓ ٚثأللجسح ٚثألطذلجء ٚصِالء ثٌظف ٚثٌّذسعز

 ٚثٌّغ١ٕٓ صأع١ش إ٠ؾجدٟ أ٠ؼجً ػٍٝ صط٠ٛش ثال٘ضّجَ دجٌش٠جػز ٌذٜ ثألؽفجي . 

  ٟدسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ػٕذِج ٠فُٙ إْ وغ١شثً ِٓ ثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز صضطٛس ف

ثٌّشدٟ و١ف١ز صٛؽ١ٗ ثٌذسط دشىً ِغ١ش ، ٚوغ١شثً ِج ٠أخز ػٍٝ ػجصمٗ ٚظ١فز 

 ثٌمذٚر أِجَ ثٌضال١ِز .



  ٠ّىٓ أْ ٠ٕشأ ػٕذ ثٌطجٌخ إ٘ضّجَ دجٌٕشجؽ ثٌش٠جػٟ ػٓ ؽش٠ك صٛف١ش خذشثس

 ثٌٕؾجؿ ٌٍطٍذز ثٌؼؼجف فٟ ٘زث ثٌّؾجي . 

 ٌَغز ثإللٕجع ٘ٛ أعٍٛح أخش ِٓ أعج١ٌخ صى٠ٛٓ  إْ ثٌقذ٠ظ ثٌّٛػٛػٟ ٚثعضخذث

 ثٌذٚثفغ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز . 

  ٓإْ ثٌقذ٠ظ ثٌّٛػٛػٟ ٚثعضخذثَ ٌغز ثإللٕجع ٘ٛ أعٍٛح أخش ِٓ أعج١ٌخ صى٠ٛ

 ثٌذٚثفغ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١ز . 

  إْ ثٌّٛلف ثإل٠ؾجدٟ ِٓ ثٌش٠جػز ٠شىً ػجِالً ِف١ذثً فٟ ؽش٠ك صى٠ٛٓ ثٌذٚثفغ

ز، ٌزث ِٓ ٚثؽخ ثٌّشد١ٓ ثٌضأع١ش ػٍٝ ِٛثلف ثٌضال١ِز دق١ظ ٚثٌشغذجس ثٌش٠جػ١

٠مفْٛ إصثء وً ثٌم١ُ ثالؽضّجػ١ز ِٕٚٙج ثٌش٠جػز دشىً إ٠ؾجدٟ ِٚضفضـ ، ٚوغ١شثً ِج 

 ٠ضٛؽخ ثٌمؼجء ػٍٝ 

                      

ثٌّٛثلف ثٌغٍذ١ز لذً ثٌضّىٓ ِٓ صى٠ٛٓ ِٛثلف إ٠ؾجد١ز ؽذ٠ذر ٔقٛ ِّجسعز ثٌش٠جػز ، 

ذسط ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز إرثً ٘ٛ ِؼشٚفز ِٛثلف صال١ِزٖ إصثء ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز فٛثؽخ ِ

ٚصمذ٠ُ ثٌّؼٍِٛجس فٛي ثٌفٛثةذ ثٌؾغ١ّز ٚثٌٕفغ١ز ٚثالؽضّجػ١ز ٌٍٕشجؽ ثٌش٠جػٟ وأعجط 

 ٌضى٠ٛٓ ِٛلف إ٠ؾجدٟ ٔقٛ ٘زث ثٌٕشجؽ ثٌق١ٛٞ . 

 

 ومه الذوافغ المتؼلمح تالىشاط الزياضي هي: 

ٟٚ٘ ثاللضشثح ٚثالعضّضجع  دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌفش٠ك ٚثٌقظٛي ػٍٝ  ::دٚثفغ ثالٔضّجء - ١

إػؾجح ٚفخ ِذفٛع ِشقْٛ ػجؽف١ج ٚثٌضّغه دفش٠ك ثٚ ِؾّٛػز ثٚ الػخ طذ٠ك 

 ٚثالفضفجظ دجٌٛالء ٌُٙ.

ٟٚ٘  لٜٛ صغضغ١ش عٍٛن ثٌالػخ ٌّٛثؽٙز ِٛثلف   ::دثفغ ثالٔؾجص ثٌش٠جػٟ - ٢ 

ٙج ِٓ خالي ثٌغؼٟ ٚثٌّغجدشر  ٚثٌضظ١ُّ ثٌضذس٠خ ٚثٌّٕجفغز ثٌش٠جػ١ز ٚثٌضفٛق ف١

ٚثٌضٕجفغ١ز ٌضقم١ك أفؼً ِغضٜٛ أدثء ِّىٓ فٟ ػٛء ِؼ١جس ِٓ ِؼج١٠ش ثٌضفٛق 

 ٚثالِض١جص فؼال ػٓ ثٌشغذز فٟ ثٌفٛص دجٌّٕجفغجس ثٌش٠جػ١ز. 

ٚ٘ٛ ػذجسر ػٓ عّز عجدضز ٌذٜ ثٌالػخ ٠شؽؼٙج ثٌذؼغ أْ ثألعشر  ::دثفغ ثالٔؾجص -  3

ٛ ف١ٗ ثٌش٠جػٟ ٚسغذضٗ فٟ ثٌضفٍخ ػٍٝ ثٌؼمذجس ٚثٌضقذ٠جس ثٌظؼذز ٚثٌّؾضّغ ثٌزٞ ٠ّٕ

ٚثٌغؼٟ ٔقٛ صقم١ك ث١ًٌّ ثٌٝ سفغ ِغض٠ٛجس ػج١ٌز فٟ ثألدثء. وّج ثْ دثفـ ثالٔؾجص ِج 

٘ٛ إال ثٌقجؽز ٌٍٕؾجؿ ٚصؾجٚص ثٌظؼٛدجس ٚصضذج٠ٓ ِٓ شخض ثٌٝ آخش ِٚٓ عمجفز 

٠ٚؼشفٗ )ثٔضىغْٛ إ دأٔٗ ثعضؼذثد ألخشٜ ٠ٚؼضّذ رٌه ؽض٠تأ ػٍٝ ثٌضٕشتز ثالؽضّجػ١ز. 

عجدضز ٔغذ١أ فٟ ثٌشخظ١ز ٠قذد ِذٜ عؼٟ ثالٔغجْ ِٚغجدشصٗ فٟ عذ١ً صقم١ك ٔؾجؿ ثٚ 

دٍٛؽ ٘ذف، ٠ضشصخ ػ١ٍٗ دسؽز ِؼ١ٕز ِٓ ثالشذجع، ٚرٌه فٟ ثٌّٛثلف ثٌضٟ صضّٕٓ صم١١ُ 

 ثألدث، فٟ ػٛء ِغضٜٛ ِؼ١ٓ ٌالِض١جص.



ذ٠ذ فئٔٗ ٠غ١ش دثفغ ثالعضطالع، ِغجي الػخ ثرث وجْ ثٌّغ١ش ؽ::دثفغ ثالعضطالع   -4 

٠شجسن فٟ ِٕجفغز ِّٙز ٚدأسصر ثٌقذط صغجس فٟ دثخٍٗ سٚؿ ثالعضطالع ٌٚىٓ ثرث وجٔش 

ثٌّٕجفغز ف١ٙج ثٌؾذ٠ز ثٌضجِز ٚثٌّغضٜٛ ثٌؼجٌٟ لذ ٠فجؽب ثٌالػخ ٠ٚغضغجس ثٌخٛف 

ٓ ثٌّفج١ُ٘ ِج ٚثالفؾجَ فٟ ٔفغ١ضٗ. ٌٍٚضٛطً ثٌٝ ّٔٛرػ ِضىجًِ ٠ّىٓ ثٌمٛي دأْ ٕ٘جن ِ

٠شصذؾ دجٌذثفؼ١ز ِال ِفَٙٛ ثٌقجؽز ٚثٌذجػظ ٚثٌقجفض ٚثال٘ذثف ٚثٌضٛلغ ٚأْ ٘زٖ ثٌّفج١ُ٘ 

 ٌٙج ػاللز ثسصذجؽ دٕجة١ز ِغ ثٌذثفؼ١ز.

 

 ويمكىىا أن وفزق تيه هذي المفاهيم: 

ثٌذثفغ : ٘ٛ ثعضؼذثد دثخٍٟ ثٚ صٍه ثٌقجٌز ِٓ ثٌضٛصش ثٌؾغّٟ ٚثٌٕفغٟ_ ثٌضٟ صغ١ش -1 

ٚصٛؽٙٗ ٔقٛ صقم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ. فجٌذثفؼ١ز ١ٌغش عٍٛن لجدً ٌٍّالفظز دطش٠مز ثٌغٍٛن 

ِذجششر ٌٚىٕٙج صى٠ٛٓ فشفٟ ٠غضذي ػ١ٍٗ ِٓ عٍٛن ثٌىجةٕجس ثٌق١ز فٟ ثٌّٛثلف ثٌّخضٍفز. 

٠ّٚىٓ ثٌمٛي أْ ِفَٙٛ ثٌذثفغ ٚع١ك ثٌظٍز دّفَٙٛ ثعضؼجدر ثٌضٛثصْ ثٌٕٕغٟ ثٌزٞ ٠ش١ش ثي 

ز ثٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ثٌفشد ف١ظ أْ ثالٔغجْ ٠خضً صٛثصٔٗ صى١ف ثالٔغجْ ِغ ِق١ؾ ثٌذ١ت

ثٌٕفغٟ وٍّج وجْ ػجؽضث ِٓ صؼذ٠ً عٍٛوج دّج ٠ضالةُ ِٚضطٍذجس ثٌّٛلف ثٌخجسؽٟ 

ٚثسػجء دٚثفغ ثالٔغجْ ثٌٕظش٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٘ٛ ثٌغذ١ً ثٌّّىٓ ٌضقم١ك ِذذأ ثٌضٛثصْ 

 ثٌٕفٟ.

ش ثٌغٍٛن ١ٙ٠ٚتٗ ٌٍؼًّ وّج أٔٗ فجٌز ثٌقجفض :  ٘ٛ ث٢ٌز ثٌّقشوز ٌٍذٚثفغ ثٚ ٘ٛ ِج ٠غ١-2 

ِٓ ثٌضٛسثس ٚثٌؼ١ك صٕشؾ ثٌش٠جِٟ ٌىٕٙج ال صٛؽٗ عٌٍٛقٗ ثٌش٠جفٟ صٛؽ١ٙج ِٕجعخ 

 فجٌقجفض ثرث ٘ٛ ِؾشد دفؼز ِٓ ثٌذثخً ػىظ ثٌذثفغ فئٔٗ دفؼز فٟ ثصؾجٖ ِؼ١ٓ.

ثٌذجػظ  :   ٘ٛ ثٌّٛػٛع ثٌخجسؽٟ ثٌزٞ ٠خضضي أٌقجؽز ثٚ ٠شذؼٙج ٚثٌذجػظ ١ٌظ  - ٣ 

ذثفغ فٟ رثصٗ ٌٚىٕٗ ػذجسر ػٓ ِٛثلف ِٚٛػٛػجس ٠ضٛلغ ف١ٓ ثٌقظٛي ػ١ٍٙج ثْ صشذغ د

ثٌذثفغ ٚلذ ٠ىْٛ ثٌذثفغ ِجدٞ ثٚ ِؼٕٛٞ. فجٌذجػظ ٠خضٍف ػٓ ثٌذثفغ ِٓ ف١ظ ثٌّٕطٍك 

فجٌذثفغ ِٛلف دثخٍٟ ٚثٌذجػظ ِٛلف خجسؽٟ عٛثء ِجدٞ ثٚ ثؽضّجػٟ ثٚ س٠جفٟ 

شثس ِجد٠ز ٌالػخ صؼضذش دٛثػظ ٠غضؾ١خ دٙج ٠غضؾ١خ ٌٗ ثٌذثفغ فئْ ٚؽٛد ؽٛثةض ٚصمذ٠

 ٘زث ثٌالػخ ٌٍقظٛي ػ١ٍٙج.

ثٌقجؽز :  ٟٚ٘ ثالفضمجس ٌشٟ ء ِج ثٚ ٟ٘ فجٌز ٌذٜ ثٌش٠جٟٔ صٕشأ ػٓ ثٔقشثف   -٤ 

ثٌشش_ؽ ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚػذَ ثالصضثْ د١ٓ ثٌّش٠جػٟ ٚد١ش ثٌخجسدق١ز. ٚأْ ثالطً فٟ 

ي ثٌضٛثصْ ٚثٌضٟ صمضشْ دٕٛع ِٓ ثٌقجؽز فجٌز ِٓ أٌضمض ٚثٌؼٛص ٚثالفضمجس ٚثخضال

ثٌضٛصٛث~~ثٌؼ١ك ال ٠ٍذظ أْ ٠ضٚي دمؼجء ثٌقجؽز. إْ ثٌىغ١ش ِٓ ػٍّجء ثٌٕفظ 

٠غضخذِْٛ ِظطٍـ ثٌقجؽز ػٍٝ أٔٗ ِشثدف ٌّظطٍـ ثٌذثفغ دٛؽٗ ػجَ. ف١ظ ٠ؤوذْٚ 

أْ دؼغ ثٌٕجط إْ ٌُ ٠ىٛٔٛث ِؼظُّٙ ٌذ٠ُٙ فجؽز ثٌٝ ثألِٓ ثٌٕفغٟ ٚثٌقجؽز ثٌٝ ثٌضمذ٠ش 



ضّجػٟ ٚدجٌٕغذز ٌٍش٠جػ١١ٓ ثٌقجؽز ثٌٝ ثٌضمذ٠ش ثٌش٠جػٟ فٟ ثٌّٛثلغ سة١ظ فش٠ك ثٚ ثالؽ

 سة١ظ ٔجدٞ ثٚ ثصقجد.. ثٌخ. فجٌقجؽز لذ صؼٕٟ ثٌذثفغ ِشثدف ٌٍذثفـ ثٌّؼجق ثٌف١ش ِشذغ.

ثٌضٛلغ : ٚ٘ٛ صٛلغ ِمذثس ٔؾجؿ أٌالػخ ٚدسح صذ٠ز عضٜٛ ثٌذثفغ فٟ ثالدث،  -5 

ال~ ؽضشصش ث٠ؾجدٟ  - ٧فجٌالػخ ثالٞ ´ٙذف ِٓ ثٌّٕجفغز ثٌش٠جػٟ ٔقٛ ثٔؾجص ثٌفٛص ٚثٌ

 ٌضقم١ك ثٌفٛص عٛف ٠ذزي ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌؾٙذ.

 دأعٍٛح ثٌضظشف ثٌٝ دجٌفشد صذفغ فطش٠ز د١ٌٛٛؽ١ز لٛر ٟ٘:   instinct ثٌغش٠ضر.6

 ألّٔجؽ ثفؼجي وشدٚد ِٕضظّز دظٛسر ثٚ دثةّج صقذط ِؼ١ٕز ثعضؾجدجس ِغ ِٕغؾُ ِؼ١ٓ

 ثٌّؼمذر ثٌفطش٠ز ثالعضؾجدز ِٓ ّٔؾ ثٌؼَّٛ ػٍٝ ٟٚ٘ ثٌّغ١شثس ِٓ ِٚؼ١ٕز ١ِّضر

   ثٌغج٠ز صقم١ك ٔقٛ ثٌّضؾٙز

 ِؼ١ٕز أش١جء ثٌٝ ٌالٔضذجٖ ثٌفشد ثعضؼذثد ٚ٘ٛ دجال٘ضّجَ أف١جٔج ٠ٚذػٝ:  interest ١ًّثٌ -7

 ِغ ِّجسعضٙج ثٌٝ ثٌفشد ٠مٛد ِّج ِغال ثٌمذَ وشر ٔقٛ إ٠ؾجد١ج ث١ًٌّ ٚلذ ٚؽذثٔٗ صغضش١ش

 ثٌقٛثط ؽش٠ك ػٓ ٠غضمذٍٗ ثٞ ثعضمذج١ٌج ٠ىْٛ ٚلذ ٌزٌه ثٌالصِز ثٌمذسر صٛفش ِشثػجٖ

 .ِّجسعز دْٚ رٌه ٚغ١ش ٚثٌّشج٘ذر وجٌمشثءر ٌذ٠ز ثٌّخضٍفز

 ثٌض١ٙؤ ِٓ فجٌز ٚ٘ٛ ٌٍغٍٛن ث١ٌّٙتز ثٌذثفؼ١ز ِٓ ِؼ١ٓ ٔٛع ٚ٘ٛ:  attitude ثالصؾجٖ -8

 ٌٍّٛثلف ثٌفشد ثعضؾجدجس صٛثؽٗ ٚثٌضٟ ثٌغجدمز ثٌخذشر صٕظّٙج ثٌضٟ ٚثٌؼظذٟ ثٌؼمٍٟ

 . ثٌّخضٍفز ٚثٌّغ١شثس

 الؼىامل المؤثزج في الذافؼيح :
ثأللظٝ  ثإلٔؾجصصضفجػً ِؾّٛػز ِٓ ثٌؼٛثًِ دظٛسر د٠ٕج١ِى١ز ٌضؤعش ػٍٝ ِغضٜٛ  

ٌالػخ فٟ ٔشجؽ ِؼ١ٓ ، إر صضفجػً ثٌغّجس ثٌشخظ١ز ٚثٌّضغ١شثس ثٌذ١ت١ز ٚخظجةض 

غضٜٛ ثٌذثفؼ١ز ثألِغً ثٌزٞ ٠ؾخ أْ ٠ّضٍىٗ ثٌالػخ ٕٚ٘جن ثٌٕشجؽ ثٌقشوٟ ٌضش١ذ ثٌٝ ِ

 ػٛثًِ ػذ٠ذر صؤعش فٟ دثفؼ١ز ثٌالػخ ِٓ أّ٘ٙج:

ثٌضمج١ٌذ ثٌغجةذر شخظ١ز  ثٌؼجدثس، ثٌغمجفجس،صشثط ثٌّؾضّغ ثٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ثٌالػخ )  - ١ 

 ثٌفشد ٚخذشثصٗ فٟ ِٛثلف ِؼ١ٕز(.

 ثٌّؼج١٠ش ٚثٌم١ُ ٚثٌضٛلؼجس ثالؽضّجػ١ز. - ٢ 

 ٔٛػ١ز ثٌٕشجؽ ثٌّّجسط. - ٣ 

 طؼٛدز ثٌّٙجسر ٚؽجرد١ضٙج ٌالػخ. - ٤ 

 

 

 الزياضيح الىشاطاخ في ومصادرها للذافؼيح األساسيح الىظائف

 ثٌٕغذٟ ثالصضثْ ثٚ ثالعضمشثس ِٓ ِشفٍز فٟ ٠ىْٛ ثْ دؼذ ثٌغٍٛن ٚٔش١ؾ صقش٠ه -•

 السػجء ثٌؼؼ٠ٛز ثالؽٙضر صٕشؾ دالالس ٔفغٙج ٟ٘ صىْٛ ثٚ ثٌغٍٛن صقشن فجٌذٚثفغ

 ثالعجع١ز ثٌقجؽجس دؼغ



 ثٔٙج ثٞ ثخض١جس٠ز ثٌّؼٕٝ دٙزث فجٌذٚثفغ ثخشٜ دْٚ ِؼ١ٕز ٚؽٙز ٔقٛ ثٌغٍٛن صٛؽ١ٗ -•

 ِغ ثصظجي ػٍٝ ٚػؼٗ ؽش٠ك ػٓ ثٌقجؽجس ٌضقم١ك ثٌٛعجةً ثخض١جس فٟ ثٌفشد صغجػذ

 ػٓ ثٌفشد ثدؼجد ؽش٠ك ٚػٓ ، ثلذثَ عٍٛن دزٌه ِغذذٗ دمجةٗ ألؽً ثٌّّٙز ثٌّغ١شثس دؼغ

 . ثفؾجَ عٍٛن رٌه ِغذذز دمجءٖ صٙذد ِٛثلف

 لجةّز ثٌقجؽز دم١ز ؽجٌّج ثٚ ِذفٛػج ثالٔغجْ دم١ز ؽجٌّج ثٌغٍٛن ثعضذثِز ػٍٝ ٌّقجفظزث-•

 ثٌقجؽز صشذغ فضٝ ػ١ٍٗ ثٌّقجفظز ػٍٝ ٚصؼًّ ثٌغٍٛن صقشن ثٔٙج ػٓ فظال فجٌذٚثفغ

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


