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 عشر  الوحاضرة الرابعت

 ًظريت اسخثارة العٌف )الخحفيز(

 

 ها فكرة الٌظريت؟

سالجتمــال) يركوفــش(كتول من  دــ  إلــ عا سامــاذ سلّــاا لفــمج سل أويــ  (ــ) د ــا   ــ  كو يــعّد ع لــالن سلــ    

ل أويـ   ـش سأ سلتّـوح لزـا(ن سن سلّ ف سلمي  ق ده نسـال  سالـ ا ند فـا سلتي نيـشأس نمسـا   ـمج س

ل نسن) د  ش نه سأ يني  د  دسـتش  سا ـاذا سلسـكوشلشجك  لي ـوهس ن ـمج سا ـاذا دـ  سلمموـ  مأ  دثكو

ــ  ــر سلّ ــف نالســكما سلــ ذسدا   ني ــ  رســيش  ل كــف س (مجــا  ا رــوسدع  جــتم  لي دــ  سمتمــاالا إلكاد

جـا   ن سـكا  سلتي نيشنك  رما (كفا د  إلت  ن  دكو ين )  ق عا سآلأ رجـو  فثكـفل  ّمـ  ليـر سسـتثاذا سلمد

 نلام كا س (ض  ل   فكئ  شّشذج رإدوانك  سالست ار  سلّ نسنك  لما شا  ج.

ل يــه ماإلــ    دكويــ   ت مــو هسنيــه نال    يــق إالع لــ  مويــق سلمثكــوسا سل اذجكــ  سلتــ) إذ مأ سانســاأ 

ا سلتـ) ال    يـق إالع إذس  ـن سلضـال ليـر سلننـاهس فـمل  ماإلـ   يتّوح لفاس ن )  جـهه سله  إلكـ  سلمزجـشع

(ّيفـا إال رتـ  كو دثكـو نـاذج) يّمـ  لمـ  سا ـهو (ـ) اـال سلننـاه   سانساأ  ت مـو هسنيـه نال   ّـ

ت  يق سل اإل  ن ت وغ (ـ) سـيش  ل كـف س ن  ـا  ّمـ  سلوسـال  سال دكـ  ذسا سل ـارو سلّ كـف نسلتـ) (

 زمـ  دجــا   سلقتـ  نسلتــ دكو ليــر إ ـاذا هذجــاا د تي ــ  دـ  سالن ّــاالا نسلتــ) رـ نذ ا  ثكــو سلمكــش  

 سلّ نسنك  سلّ ك   . 

 هخً حرحفع اسخثارة العٌف

 (وسه رسيش  ل كف ل   دجا  ا دضمشأ (كه ل فس ن ما:ن  ا  مدوسأ يو(ّاأ سمتمالك  إلكاا سأل

  الطريقت الخي يقّدم بها العٌف والهدف هٌه:  ل1

(إذس فاأ سلّ ف سلمي  قشا ره سلج صكاا سلتي نيشنك  دهوذس فال (اع ل  سل    من سلقصـا،س (ـإأع ذلـ  

 ل ّ  سيشفه . يني  د  سمتماالا سالست ار  س ألأ سلمدجا   يمو  سأ ييتنا دث   مج سلتهويوسا

 



  هدي حشابه الصىرة الخلفزيىًيت هع الظروف الوثيرة للعٌف: ل2

ــاره مســماا من ن ــالف ملج صــكاا  ــ   ج ــكاا رســك   دث ــ  نــ   مش ــشأ د ــ  سأ يو ــاره يمو ــمس سلتج ن 

ــمي  يوــو فن  جــا   يمي سل سلتي نيشنكــ  دــو مســماا نن ــالف رّــل سأل(ــوسه سلــمي  يثكــونأ ل نسنكــ  سلمد

 دث ل .ندشإل ه سيه)   ا فن 

نلمل  ن   مأ (زش   مج سل أوي  يجكو إلر سأ سلّوح لمضادك  سلّ ف (ـ) سلتي نيـشأ يو(ـو دسـتش  

سا اذا ل   سلمدجا   س نرمل   وشأ لاد  دز نس ام ق سيش  ل نسن) ي ضـ) إلـر ملمـا  ل ـف يـتن 

ل  سلمجا  ا سكوشأ  ووسذ ا () دزكل سلزكاا سلزقكقك  س ند   ن (إأ سلتصوف سلّ نسن) سلمي إل  ي تع 

 سههه سلتز كن لير سلّ ف نلك   قيك جس نلمل  ي يق ليكفا ممكانا سسن نأوي  سلتز كن  

 


