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 :تمهيد
اض ي املجاٌ في املىهىبين ألافساد ًمشل             ت زسوة الٍس  و  جىمُتها و  اهدشافها، ًجب هامت بشٍس

  الللمُت غير  لألطالُب جخظم املىهىبين اهدشاف كملُت ؿلذ كد و  ، كليها الخفاؾ و  زكاًتها

 املالخـت و  الصدفت، كلى املىهىبين اهدشاف كملُت اكخمدث خُث الظىىاث، مً اللدًد ػىاٌ

 .كلمُا املظبىػت و   امللىىت غير  ألاطالُب مً غيرها و  الشخصُت الخبرة و  اللابسة،

 و   الللىم جلدم و  إلاوظاوي اليشاغ مجاالث واحظاق لإلوظان، الخظازي  الخؼىز  مم و            

 كملُت في الاطخلماٌ و  ألازس  مددودة الللمُت الغير  ألاطالُب أصبدذ ، الخىىىلىحُا و   الفىىن 

اطاث إلى جىحيههم و  املىهىبين اهخلاء  ألاطالُب ميانها خلذ و   كدزاتهم مم جدىاطب التي الٍس

ت ألاطع إلى  حظدىد التي و  املدزوطت الللمُت  .الللمُت املىاهج و  الىـٍس

 



                                                    :    االنتقاء واالختيار -1

 الاخخُاز  هى  كامت بصفت الاهخلاء    
 املبني املخخلفت الخُاة فىىن  في الدكُم

 هفسق  ذلً وكلى الللمُت، ألاطع كلى
  choix والاخخُاز  sélection الاهخلاء بين

 مً ودكت دًىامُىُت أهثر  فاالهخلاء ،
   .الاخخُاز



 :أهمية االنتقاء في المجال الرياضي -2

اض ي املجاٌ في الاهخلاء كملُت حظتهدف         كامت بصفت الٍس
اض ي وشاغ ملمازطت الىاشئين أفظل  اخخُاز  ٌ  ملين ٍز  للىصى

اث إلى بهم  .اليشاغ هرا في  الللُا املظخٍى

 اخخالف هدُجت اللملُت هره إلى الخاحت ؿهسث وكد       
 وكد ،والىفظُت واللللُت البدهُت اطخلداداتهم في الىاشئين

ٌ  إلمياهُت به املظلم مً أصبذ اث إلى الىاش ئ وصى  املظخٍى
اض ي املجاٌ في الللُا  مً أمىً إذا أفظل هجاخا جدلم الٍس

لت الىاش ئ اهخلاء البداًت  اليشاغ إلى وجىحهُه طلُمت بؼٍس
اض ي  .املخخلفت وكدزاجه  اطخلداداجه مم ًخالءم الري الٍس

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 :تعريف االنتقاء -3
 كلى الالكبين أفظل اخخُاز  خاللها مً ًخم كملُه بأهه الاهخلاء ٌلسف *    

اض ي إلاكداد مساخل كلى وبىاء مخلددة شمىُت فتراث  .الٍس

لسف *     كً الاكداد مساخل في لالكبين دكُم اخخُاز  كملُت بأهه هرلً َو
م  وكُاض والرهىُت والىفظُت والىؿُفُت البدًىت كدزاتهم اخخباز  ػٍس

ت الخصائص  .امللني املهازي  اليشاغ بىىق الخاصت الاهتروبىمُتًر

لسف*     لت مظخمسة دًىامُىُت كملُت بأهه هرلً َو  للخيبؤ  الامد ػٍى
اض ي باملظخلبل  .هخائج مً جدلُله وماًمىً للىاش ئ الٍس

لسف *      الالكبين مً املىهىبين الهدشاف دًىامُىُت كملُت بأهه هرلً َو
 اليشاغ لىىق املىاطبت والخاصت اللامت والاطخلداداث املؤهالث ذوي 

 .املخخاز املهازي 

 



 باللملُت الدًىامُىُت؟امللصىد 

 براتها، مسخلت أو  ملُىت طً كىد الجلف كملُت ملىاها       
اض ي مىاهب جـهس  وكد الؼفىلت، مىر مظخمس  فاالهخلاء  الٍس

 كملُت الاهخلاء ماًجلل وهرا مخأخسة، جـهس  وكد مبىسا
 املدزبِىالخاوي كلى ًجب لرا ومظخمسة، مخدسهت دًىامُىُت

 كلى الخىم كىد أو  الاهخلاء كملُت في الخسص وأخر
اطُين ٌ  اهخلاءهم كىد هبيرا بؼال  ًفلدون  فلد الٍس  الاو

ب مجاٌ كً بئبلاده اض ي ًأخر أن ًجب لرلً الخدٍز  الٍس
اطُين مً وهشيرا الاهخلاء، في أخسي  فسصا   ًدللىا لم الٍس
 الشاوي اهخلائهم في هخائج خللىا زم الاولي اهخلائهم كىد هخائج

 .والشالث



 والخاصت؟ اللامت باالطخلداداث مامللصىد  

 : اللام الاطخلداد

اطُت مهازة أو  صفت مً أهثر  كلى الظُؼسة الالكب إمياهُت هى   أطع ذاث ٍز
 الاطخلداداث في السمي الكبي ًخصف فمشال  ، حُدة بدزحت مدشابهت بُىلىحُت

ٌ  الاهخلاء كىد اللامت ٌ  في الاو  وكىة الجظم وامخالء املىىبين وكسض اللامت ػى
 .اللظالث

 :الخاص الاطخلداد

اطُت مهازة أو  صفت كلى الظُؼسة الالكب إمياهُت هى   ملُىت جخصصُت ٍز
ب فترة بلد فمشال  هبيرة، بدزحت  اطخلداداتهم اهدشاف بلد السمي لالكبي جدٍز

 خدة كلى جخصص ول جددد والتي الخاصت اطخلداداتهم جـهس  اللامت،
 واملؼسكت، السمذ الكبي مً ووشها ػىال  أهثر  الجلت دفم فالكبي لالكب، ومىاطبخه

   .جخصص ول مىاصفاث جددد والتي ومسوهت، زشاكت أهثر  املؼسكت والكبي

 



 :اخس مشاٌ
 وملاًِع اخخبازاث لهم جىطم اللدم هسة الكبي اهخلاء كىد     

 صفاث مً به وماًخصفىن  اللامت اطخلداداتهم أهمُت جـهس  خاصت
 مىكله في خدة كلى الكب ول مىاهب ذلً  بلد جـهس  زم كامت،
م طمً اض ي الاطخلداد خالٌ مً جددد والتي الفٍس  ليل الخاص الٍس
 الللب هىق وهرلً الهجىم ًجُد والاخس  الدفاق ًجُد فهرا الكب

 .املىاكم هال   أو   الِظاز  او  بالُمين



 :أهمية االنتقاء -4
اطُا املىهىبين كلى والخلسف املبىس  الاهدشاف ـــــــــ  الاهخلاء مساخل في ٍز

 .املىاطبت

اطُا املىهىبين زكاًت ــــــــ  .الظُاق مً كليهم والخفاؾ ٍز

 الاطخلداد ذوي  لالكبين املاٌ وجخصُص الجهد وجىحُه الىكذ اطدشماز  ــــــــ
 .امللين لليشاغ املىاطب والىفس ي واملهازي  البدوي

 .الللمُت الاطع كلى املبني الظلُم الخخؼُؽ كملُت هجاح في املظاكدة ــــــ

ب كملُت مظاز  وجىحُه لخلىين اطاض هى  ـــــ  إلى الالكبين وجىحُه الخدٍز
اطُت الاوشؼت  .وكدزاتهم الطخلداداتهم املىاطبت الٍس



اطُت  ألاوشؼت ممازطت في الساغبين جىحُه ــــ  و   ملُىلهم املىاطبت املجاالث إلى الٍس

 .اطخلداداتهم و  اججاهاتهم

ت، الىفظُت البدهُت، ) الىمىذحُت الصفاث جددًد ــــ  جخؼلبها التي ،(الخؼؼُت ،املهاٍز

اطُت ألاوشؼت  املالكب في جىافسها  ًجب التي الدكُلت املخؼلباث جددًد أي املخخلفت، الٍس

اض ي اليشاغ مً ملين هىق في الخفىق  ًدلم ختى  .الٍس

ب كملُاث جىحُه ــــ س  و  لخىمُت الخدٍز  لالكب الىفظُت و  البدهُت الخصائص و  الصفاث جؼٍى

 .جدلُله ًيبغي ما طىء في
 



 :أهداف الاهخلاء في املجاٌ الٍساض ي -5

اطُت -1  .الاهدشاف املبىس للمىهىبين في مخخلف ألاوشؼت الٍس

اطُت إلى املجاالث املىاطبت  -2 جىحُه الساغبين في ممازطت الاوشؼت الٍس
 ,ملُىلهم واججاهاتهم واطخلداداتهم

توالبدهُت والىفظُت  املىزفىلىحُتجددًد الصفاث  -3  جخؼلبهاالتي  واملهاٍز
 .ألاوشؼت املخخلفت

مً ًخىكم لهم  وجدززٍبجددًد الىكذ والجهد والخيالُف في حللُم  -4
اث  .جدلُم مظخٍى

س الصفاث والخصائص البدهُت  -5 ب لخىمُت وجؼٍى جىحُه كملُاث الخدٍز
 .والىفظُت لالكب

 



 :مساخل الاهخلاء الٍساض ي -6

 طىيلت مسخمزة ديناميكيت عمليت الانخقاء يعخبر      
  للناش ئ الزياض ي باملسخقبل الخنبؤ  حستهدف الامد

 باملزاحل الانخقاء ويمز  نخائج، من جحقيقه يمكن وما
 :الخاليت



 :  الاهخلاء املبدئي  -ألاولى املسخلت  1 -6

 

  املسخلت هره حظتهدف و  الىاشئين، كلى املبدئي الخلسف مسخلت هي          

 هما الؼبُت، الفدىص خالٌ مً للىاش ئ اللامت الصخُت الخالت جددًد

  الخصائص و  البدهُت، للصفاث املبدئي املظخىي  كً الىشف حظتهدف

  كسبها مدي و  الىاش ئ لدي الشخصُت طماث و  الىؿُفُت، و  املىزفىلىحُا،

ت املخؼلباث و  امللاًير  كً بلدها أو  اض ي اليشاغ ملمازطت الظسوٍز  الٍس

 .ملمازطخه الىاش ئ ًىحه أن املخىكم

 : الخالُت إلاحساءاث خالٌ مً للىاشئين املبدئي الخلسف كملُت جخم و 
 



  : جمهُدًت إحساءاث 6-1-1

 اليشاغ خالٌ  اللابسة املالخـت  إلاحساءاث هره جخظمً و      

اض ي اطُت، املىهبت فيهم ًخىطم مً الهخلاء الٍس  ٌلخمد و  الٍس

   .باالهخلاء ينلللائم الشخصُت الخبرة كلى هرا في

 حمم كلى حلخمد التي املىـمت املالخـت أًظا جخظمً هما

 السجالث دزاطت و  الىاش ئ كً زطمُت غير  أو  زطمُت بُاهاث

اطُت  .الىاشئين لالكبين الٍس
 



 : السئِس ي إلاحساء6-1-2

 

 :الؼبُت الفدىص -أ

 ملىكاث أي كً الىشف و  للؼفل، اللامت الصخُت الخالت لخددًد    

  حشىهاث أو  الخىفس ي و  اللصبي الجهاش  و  الىلي و  الللب هأمساض وؿُفُت

ادة هى)  اللؼني الخجىف مشل  كىامُت  إلى ًؤدي الـهس  أطفل جلىض في ٍش

 اصؼيان و  الفلسي  اللمىد اهدىاء ، (لألمام والخىض البؼً طلىغ

 .(اللدم في اكىحاج) املخلبُت اللدم أو   اللدم جفلؼذ و  السهبخين

 



 :الجظمُت اللُاطاث-ب

- ٌ  كُاض الؼى

 كُاض الىشن-

 مدُؽ الصدز-

 كسض الىخفين-

 كسض الخىض-

 



 :دزاطت وظب امللاًِع الجظمُت  -ج

 

 .وظبت الىشن إلى الؼٌى لخددًد طمىت أو هدافت الجظم -

 .وظبت مدُؽ الصدز إلى الؼٌى لخددًد طلت الصدز أو طُله -

 .وظبت ػٌى الجرق إلى الؼٌى لخددًد ػٌى أو كصس الجرق -

وظبت ػٌى الرزاكين إلى الؼٌى لخددًد ػٌى الرزاكين باليظبت  -

 .لؼٌى الجظم

 .وظبت كسض الىخفين إلى كسض الخىض لخددًد همؽ الجظم -

 



 (:الاخخبازاث)كُاض مظخىي همى الصفاث البدهُت ألاطاطُت   -د

 

 صفت اللىة-

 صفت املسوهت-

 صفت الظسكت-

 صفت الخىاشن -

 



 : الخاصالاهخلاء  -املسخلت الشاهُت  6-2
 
 

 اخخبازاث في هجخىا مً بين مً الىاشئين أفظل اهخلاء حظتهدف و          

اض ي اليشاغ  هىق إلى جىحيههم و  ألاولى املسخلت  مم ًخالءم الري الٍس

 بفترة مس  كد الىاش ئ ًىىن  أن بلد املسخلت هره جخم و  إمياهُاتهم،

بُت لت جدٍز  لىىق ػبم أكىام  أزبلت و  كام بين ما حظخغسق  كد وظبُا ػٍى

اض ي اليشاغ  .الٍس

 



 والاخخبازاث املىخـمت املالخـت املسخلت هره في وحظخلمل      

 والىؿُفُت املسفىلىحُت الخصائص  همى  مدي للُاض املىطىكُت

 الىاش ئ إجلان ومدي والىفظُت، البدهُت الصفاث جؼىز  وطسكت

اث وجدٌ اليشاغ في جلدمه ومظخىي  للمهازاث  في املسجفلت املظخٍى

اث إلى وصىله وإمياهُت الىاش ئ مىهبت كلى الجىاهب هره  املظخٍى

اطُت  .الللُا الٍس



 : (الاهخلاء  الخأهُلي) املسخلت الشالشت  6-3

 
 بلد كدزاجه و  الىاش ئ لخصائص دكت ألاهثر  الخددًد املسخلت هره حظتهدف و 

ب، مً الشاهُت املسخلت اهتهاء  لخدلُم هفاءة ألاهثر  الىاشئين اهخلاء و  الخدٍز
اث اطُت املظخٍى  .اللالُت الٍس

سجىص   املسفىلىحُت الخصائص همى  كُاض كلى املسخلت هره في الاهخمام ٍو
اث لخدلُم الالشمت والىؿُفُت  بىىق الخاصت طخلدادث الا وهمى  الللُا، املظخٍى

اض ي، اليشاغ  .البدوي الجهد بلد الاطدشفاء اطخلادة وهىكُت وطسكت الٍس

 بالىفع والشلت الىفظُت الظماث الاججاهاث كُاض الاكخباز  بلين ًؤخر هما
 .ملين وشاغ ًخؼلبها التي الظماث مً ذلً هدى  إلى  اللساز  اجخاذ في الشجاكت

خم ٌ  الالكب ملدزة جددًد خاللها ٍو اث للىصى  اللالُت السكمُت للمظخٍى

 .املدي ػىٍل الاكداد مً الشاهُت املسخلت مم وجتزامً



 :مددداث الاهخلاء في املجاٌ الٍساض ي-7
ت الىاخُت مً  الاهخلاء مددداث جلظُم ًمىً  :هي أهىاق زالزت إلى الىـٍس

 :بُىلىحُت مددداث7-1
 الخيبىء كليها ًخأطع التي واملخغيراث اللىامل املددداث هره وجخظمً

 .املخخلفت بمساخله الاهخلاء كملُت في الجُد
 :(هفظُت) طُىىلىحُت مددداث 7-2

 في الجُد الخيبىء كليها ًخأطع والتي الىفظُت واملخغيراث اللىامل وجخظمً
 .املخخلفت بمساخله الاهخلاء كملُت

اض ي اليشاغ بىىق الخاصت الاطخلدداث 7-3  :الٍس
اطُت ألاوشؼت بأهىاق الخاص الاطخلداد وجخظمً  أن خُث املخخلفت الٍس

اض ي وشاغ ليل  .اخس وشاغ مخؼلباث كً جخخلف كد التي مخؼلباجه ٍز
مىً ٌ  ٍو  جخأزس  أنها هما املددداث هره بين جفاكل كالكت هىان أن اللى
ب بلملُاث حمُلا  .الىاش ئ بالالكب املدُؼت البُئُت والـسوف الخدٍز



 :مددداث بُىلىحُت7-1
 

اطُت ألاوشؼت ممازطت في كصىي  أهمُت البُىلىحُت لللىامل     كلى الٍس
ب ، أهىاكها  اخخالف اطُت واملىافظت فالخدٍز  ماهي البُىلىحُت الىحهت مً الٍس

 حغيراث إلى جؤدي البدوي الخمل مً مخخلفت أهىاق ألداء الجظم أحهصة إكداد إال 
ادة كنها ًيخج  ،ومسفىلىحُت وؿُفُت فظُىلىحُت  كلى الخلىد في الجظم هفاءة ٍش

اض ي اليشاغ ملمازطت والبىائُت الىؿُفُت املخؼلباث مىاحهت  أن هما ، الٍس
اض ي اليشاغ هىكُت  وبىاء وؿائف كلى مخخلفت بُىلىحُت جأزيراث إلى جؤدي الٍس
اطُت الاوشؼت الكبي بُىلىحُت أن فىالخف الجظم أحهصة  جخميز  التي الٍس

اطُت الاوشؼت لالكبي باليظبت كنها جخخلف بالظسكت  ، بالخدمل جخميز  التي الٍس
 الىاشئين اهخلاء كملُت في أطاطُت زهيزة البُىلىحُت اللىامل حلد لرا

اطُت ألاوشؼت أهىاق إلى وجىحيهيهم  وخصائصهم إمياهُاتهم مم جدىاطب التي الٍس
 الاهخلاء كملُت في مساكاتها ًجب اطاطُت مددداث بمشابت وهي البُىلىحُت

 :املددداث هره أهم ومً املخخلفت بمساخله

 



 :الصفاث الىزازُت-1
 في خاصت الاهخلاء كملُت في الهامت اللىامل مً الىزازُت الصفاث حلخبر      

اطُت الىخائج فخدلُم املبىسة، املساخل  اللىامل بين الخفاكل صالخُت ًمشل الٍس
 الىزازت أزس   املخخلفت الدزاطاث وجىضح ، املخخلفت البُئُت واللىامل الىزازُت
اض ي الاداء ومظخىي  املمازطت كلى الىاضح  :في ًـهس  الري الٍس

   :للجظم املىزفىلىحُت الصفاث-

اض ي وشاغ في ملىكا أو  مظاكدا كامال  حلد كد فهي  جددد بدُث ، ملين ٍز
ٌ  مشل الصفاث اض ي ًدلله أن ًمىً الري املظخىي  والىشن الؼى  وشاغ في الٍس

  .ما

   :والىؿُفُت الخسهُت اللدزاث-

 الصفاث مً أكل بيظبت لؼً الىزاسي باللامل والىؿُفُت الخسهُت اللدزاث جخأزس 
 الابىاء هخائج بين ازجباغ وحىد  الدزاطاث بلع أزبدذ فلد ، املسفىلىحُت

   .الخسواث بلع أداء في اللمس  هفع في وان كىدما والىالدًً



 :للىمى الخظاطت الفتراث  -2

 

 بلع لىمى  خظاطت فتراث فهىان والبُئُت، الىزازُت اللىامل بين مخبادٌ جأزير  هىان      
 مً هبيرة بدزحت جصداد اللظلُت اللىة همى  فمشال  اللمس، في الخلدم مم البدهُت الصفاث

 17 إلى 13 الىمى فترة في واملظخلل املسهصي  اللصبي الجهاش  كمل وجدظً اللظلت وشن خُث
   .طىت

 :(البُىلىجي) الفظُىلىجي واللمس  الصمني اللمس  -3

 

اض ي وشاغ ممازطت في للبدء املىاطب اللمس  جددًد  إن      في السئِظُت املددداث مً ٍز
 كملُاث جأزير  مً هبير  خد إلى جللل املخأخسة أو  املبىسة البداًت أن خُث ، الاهخلاء كملُت

ب اض ي اليشاغ في كالُت لىخائج الىاش ئ جدلُم مً وبالخخالي الخدٍز  فهىان املمازض، الٍس
اطُت أوشؼت  والتي والظباخت والغؼع  الجمباش  مشل  املبىسة البداًت ػبُلتها جخؼلب ٍز
اطُت وشاػاث جىحد  هما  ، الفىُت والخسواث  الخىافم  جخؼلب  البداًت ػبُلتها جخؼلب  ٍز

اطاث املخأخسة  .والفسوطُت والسماًت الدكت وزٍاطاث ، الؼىٍلت واملظافاث الخدمل هٍس



ت)امللاًِع الجظمُت  -4  (:الاهتروبىمُتًر

 في الىبيرة لداللتها  الجظمُت اللُاطاث  الاكخباز  بلين جؤخر الاهخلاء مجاٌ في    
ٌ  هلُاض هخائج مً الىاش ئ ًدلله أن ًمىً بما الخيبؤ   الدهىن  ووظبت والىشن الؼى
 ٌ  .الجظم ومدُؼاث الاػساف وػى

 هبيرة بدزحت جسجبؽ التي الفسدًت الخصائص مً الجظمُت امللاًِع وحلخبر      
اطُت املظخىٍاث بخدلُم اض ي وشاغ ول  ألن  ذلً الللُا الٍس  بدهُت مخؼلباث له ٍز
ٌ  مشل الاوشؼت، مً غيره كً مخميزة خاصت  والىزب الخىاحص  الكبي في اللامت ػى
 الصفاث هره مشل فخىفس  الظباخت، في والُد اللدم ملاض هبر  الظلت، وهسة اللالي
 هأخد  وحلخبر  املمازض اليشاغ مهازاث الطدُلاب  أهبر  فسصت ٌلؼي املمازطين لدي

ٌ  جىافسها الىاحب الدكاماث اث أكلي إلى بالالكبين للىصى  مً وظخخلص ، املظخٍى
اض ي وشاغ ليل أن ذلً  .له املالئمت الجظمُت بامللاًِع مخلللت خصىصُاث ٍز

ت امللاًِع أن الدزاطاث بلع وذهبذ       البِئاث باخخالف جخخلف الاهتربىمُتًر
 حظم وجسهُب وشيل ملاًِع كلى املخخلفت البِئت كىامل جؤزس  خُث ، الجغسافُت

اطاث في ملُىت أحىاض جفىق  إلى ذلً ًؤدي وكد ، الاوظان  في الصهىج هخفىق  ٍز
اطاث اطاث في أطُا وشلىب والخىاحص  اللدو  ٍز  تهخم أن ًجب وكلُه ، اللخالُت الٍس

 ٌ  .مجخملاتها وخصىصُاث ًخىافم الري اليشاغ بىىق املخخلفت الدو



 :الصفاث البدهُت ألاطاطُت -5

اض ي مً أداء مخخلف املهازاث     الصفاث البدهُت الاطاطُت هي التي جمىً الٍس
اطُت ، وجخددد طُادة صفت أو أهثر كلى  الخسهُت  ألي هىق مً أهىاق اليشاػاث الٍس

اض ي املمازض مم  غيرها مً الصفاث البدهُت الاخسي ػبلا لؼبُلت اليشاغ الٍس
 .مساكاة وحىد كالكت ازجباػُت بين هره الصفاث

اطاث الؼابم املخىسز للخسهت الىاخدة مشل الظباخت والجسي والدزاحاث  ففي ٍز
 اللظبيحلخبر صفت الخدمل مً أهم الصفاث البدهُت ، بِىما ٌلخبر الخىافم اللظلي 

اطاث  واملىاشالثمً أهم الصفاث البدهُت في أللاب الىسة  الفسدًت مشل الظالح والٍس
 .اللخالُت 

ًساعي في كملُت الاهخلاء خاصت في املساخل الاولى الترهيز كلى الصفاث البدهُت 
خم جددًد هره الصفاث في  جخؼلبهاالاطاطُت التي  اض ي ملين ٍو ممازطت وشاغ ٍز
 ً  :طىء ملُاٍز

 .جددًد مظخىي همى الصفاث البدهُت-

 .جددًد ملدٌ همى هره الصفاث  البدهُت-



 :البدهُت ث الصفا همى  مظخىي  جددًد :أوال

 

 في كالي بمظخىي  ًمخاشون الرًً الىاشئين  جددًد إلى الاولى املساخل في  الاخخبازاث تهدف    
 مؤشس  الٌلخبر  لىً الخالُت اطخلداداتهم إال  الجمشل لىً ألكسانهم باليظبت البدهُت صفاتهم
  الىمى  في الخلدم مم زباتها كدم بظبب مظخلبال  الصفاث هره كلُه جىىن  طىف كما صادق

 البداًت في مخىطؼا أو  مىخفظا البدهُت صفاجتهم مظخىاي وان الىاشئين بلع أن ًددر فلد
ب مً طىىاث كدة بلد جفىكا اؿهسوا زم  .الخدٍز

 

 :البدهُت  الصفاث هره همى  ملدٌ جددًد :زاهُا

 

 جددًد مً الدكت مً هبيرة دزحت كلى هى  البدهُت الصفاث همى  ملدٌ خالٌ مً الخيبىء    
ب في الخلدم مم ًصداد  الىمى  ملدٌ ألن املظخىي   في وليهما كلى الاكخماد وجفظل ، الخدٍز
اث جددًد  هخائج بين الخفاكل  .الىمى ملدالث جددًد  وهخائج البدهُت للصفاث الاولُت املظخٍى

 

 



 :الىؿُفُت الخصائص -6
 خالٌ مً ًخم بدُث الخدًشت الاججاهاث بين مً الىؿُفُت الخصائص كلى باالكخماد الاهخلاء ٌلخبر      

 والىؿائف الفِظُىلىحُت اللىامل كلى اكخمادا  للىاش ئ  الىؿُفُت للخصائص همىذج جددًد
ب كملُاث أزىاء بُنها فُما الىؿائف هره جفاكل  الاكخباز  بلين الاخر مم الىاش ئ، لدي املخخلفت  الخدٍز
 وهىان الىؿائف، أداء في ملُىت حغيراث ًخؼلب ملين خمل أداء أزىاء الخىُف وكملُاث والساخت
 الىاشئين الهخلاء الفِظُىلىحُت أو  الىؿُفُت الاخخبازاث أحساء كىد الاكخباز  بلين أخرها ًجب كىامل

 :بُنها مً

 

 :الصخُت الخالت- أوال

 الخاصت والامساض وامللدًت املخىػىت واألمساض الىؿُفُت امللىماث الؼبي الىشف ًددد خُث     
 .الخسوي الجهاش  وإصاباث اللصبي والجهاش  والاملاء والىلى والللب الغرائي بالخمشُل

 

 :والىؿُفُت املىزفىلىحُت الخغيراث – زاهُا

 كظلت  جطخم وهىكُت  ودزحت  والخىفس ي الدوزي للجهاش  باليظبت بالخىُف املسجبؼت الخغيراث هي    
 الشساًين بخىُف املسجبؼت والخغيراث ، الللب وحجم البؼُىين، فساغاث وأحجام  حدزان وطمً الللب

 .الىاخدة الظسبت في املدفىق الدم حجم كلى حظاكد التي الؼسفُت



 :والخىفس ي الدوزي للجهاش  الىؿُفُت الامياهُاث -زالشا

 حسي  مشل الهىائي الخدمل أوشؼت مخؼلباث ملىاحهت الهىائُت الامياهُاث في وجخمشل    
لت املظافاث  حلخمد التي الاوشؼت مخؼلباث ملىاحهً الالهىائُت والامياهاث واملاززىن  الؼٍى

 .والسمي والىزب اللدو  مشل الالهىائي الخدمل كلى

 :الىؿُفي الاكخصاد-زابلا

 جسهيز  ووظب الؼاكت اهخاج في واالكخصاد الالإزادًت  الىؿُفُت لللملُاث طسوزي  وهى    
 مُياهُىُت والصفاث الاوهسجين الطتهالن الاكص ى والخد الدم في الالهخًُ خمع

 .كىي  كظلي خمل أداء كىد اللصبُت الخىـُماث

 :الشفاء اطخلادة خصائص -خامظا

 أكص ى بدوي خمل أداء وبلد املىافظت بلد  الشفاء واطخلادة الاطترحاق طسكت في وجخمشل    
 .الاكص ى مً أكل أو 

 :والخاصت اللامت البدهُت الىفاءة -طادطا

 الخالت جدظً ومم شدة، بأكص ى أداءه ًمىً الري اللمل بىمُت البدهُت الىفاءة جسجبؽ     
 .املبرولت الؼاكت في الاكخصاد مم أهبر  كمل أداء الالكب ٌظخؼُم الىؿُفُت



 (:هفظُت)املددداث الظُىىلىحُت  7-2

 

 فهي املخخلفت الاهخلاء مساخل في واطلت أهمُت الظُىىلىحُت املددداث جدخل     

اض ي بلدزة الخيبؤ  خاللها مً ًمىً  ومؤشسا ملُاطا جمشل  وإمياهُاجه املىهىب الٍس

  وجسجبؽ للمىافظت، اطخلداداجه ومدي اللالي، الاهجاش لخدلُم املظخلبل في

اض ي اليشاغ ملمازطت الىفظُت باملخؼلباث اض ي، فُه ًخخصص الري الٍس   الٍس

 :ماًلي كلى  هىا وهلخصس 



 :ملسفُت و  كللُت طماث -

 قدراث) الخارجي للعالم الزياض ي وإدراك العقليت القدراث و  بالذكاء جزجبط وهي     
 ( الحزكي– السمعي -البصزي  إلادراك

 :ووحداهُت اهفلالُت طماث -

 وأسلىب واججاهاجه ميىله و  الزياض ي دوافع و  الانفعالي النشاط أساليب في جظهز 
 الخلقيت السماث مزاجيت، سماث معها والخكيف الاجخماعيت للمىاقف مىاجهخه

 الخ...النفس ضبط املثابزة، الخصميم، الجزأة، مثل) وإلادراكيت



 :املخابلت بلد كملُت الاهخلاء-8

اطُين ول    اطت ملخابلت ًخظلىن  املىخلىن  الٍس اث في خاصت ٍز  الللُا، املظخٍى
ب إلى الخظىق لهم ٌشترغ خُث ً أي أن بدُث ميسجم جدٍز  مخابلت بدون  جىٍى
 .والؼاكت واملاٌ للىكذ جظُم ًىىن ما غالبا

 .والؼبُت البُىلىحُت املخابلت

 .والىفظُت البظُىىلىحُت املخابلت

 .والىخائج الاداء مخابلت

 



 :الخىحُه مفهىم-9
 للملُت مالشمت كملُت حلخبر  التي الخىحُه كملُت مباشسة جأحي للمىاهب والاهدشاف الاهخلاء كملُت بلد     

 .اهخلاء كملُه دون   مً للخىحُه والفاكلُه جىحُه وحىد دون  الاهخلاء كملُت مً فائدة فال  الاهخلاء

 :الخىحُه أهىاق9-1

اطت لىىق الخىحُه- اطُين جىحُه خاللها مً ًخم :الٍس اطت لىىق الٍس  .املبديء الاهخلاء كملُه بلد املسغىبت الٍس

اطُين جىحُه خاللها ًخم :الخخصص ي الخىحُه- اطت خظب الخخصص لىىق املىخلُين الٍس  .املمازطت الٍس

اطُين جىحُه خاللها ًخم :الللُا واملظخىٍاث للمىافظت الخىحُه- ب مساخل بلد الٍس  .الخأهُلي والاهخلاء الخدٍز

اطين جىحُه إكادة خاللها ًخم :الخىحُه إكادة- اطت ملمازطت الٍس  ,الىخائج فاكلُت كدم بلد  أخسي  ٍز

 وزٍاطت الجملىي  اللمل في والفاكلين البدهُت التربُت أطاجرة مظاهماث خالٌ مً ًخم :الخازجي الخىحُه--

اطُت للمدازض وجىحيهيها املىاهب اهدشاف خالٌ مً الاخُاء  ,الٍس

 


