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 الخامسةاملحاضرة 

 
 

 جخىُي اإلاىخجاث

 

ى مجمىعت مً العلع التي ًىحذ اسجباوا فُما بُنها. أي أنها جباع لىفغ  خي اإلاىخجاث: َو

اإلاجمىعت مً اإلاعتهلىين، أو جىصع مً خالٌ مىافز واخذة للخىصَع، أو جلً التي جلع جدذ مذي او 

م( في ئخذي ؼشواث ـىاعت على رلًمعخىي أظعاس معُىت، ومً ألامثلت  : خي اهخاج )آلاٌغ هٍش

ت بالفاهُال مغىاة  العلع ت بالفاهُال، بٌى الغزائُت الزي ًخيىن مً العلع الخالُت: بٌى

  ---- بالؽىوىالجت،

لها في فترة صمىُت  ى حمُع اإلاىخجاث التي ًلىم مإظعت ما باهخاحها وحعٍى ج العلعي: َو  معُىت،اإلاٍض

ج العلعي بمجمىعت مً الخفائق جخمثل فُما ًلي خفف اإلاٍض :ٍو  

ؽير ئلى عذد خىىه اإلاىخجاث في الؽشهت، كذ ًيىن لها عذة خىىه مثل:  الاحعاع:    -أ َو

 .الثالحاث، اإلاىُفاث، أفشان الغاص

ى عذد اإلاىخجاث التي جلذمها الؽشهت داخل ول خي مً خىىه اإلاىخجاث لذيها.  -ب العمم: َو

 .هاهخاج مىخجاث بعبىاث مخخلفت أو بألىان مخخلفت في الخي الىاخذ

ؽير ئلى مذي وحىد عالكت اسجباه واحعاق بين خىىه اإلاىخجاث في مإظعت ما ،  الاسجباه:  -ج َو

ا  .ورلً مً خُث مخىلباث الاهخاج، او بىاعث الؽشاء او وشق الخىصَع أو أظعاَس
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وصٍادة دسحت الاحعاع جمىً الؽشهت مً جدلُم ظمعت وُبت في ألاظىاق وجلذًم مىخجاث مخعذدة 

ٌى ئلى ومخىىعت لخلبُت اخخُاحاث ومخىل باث اإلاعتهلىين. أما العمم فُمىً الؽشهت مً الـى

فئاث )مجمىعاث( حذًذة مً اإلاعتهلىين وئؼباع خاحاتهم وسغباتهم وأرواكهم اإلاخباًىت. وولما صاد 

ج العلعي ولما  جدلُم اظم للؽشهت وجذعُم رلً الاظم في  أمىًالاسجباه بين مفشداث )ظلع( اإلاٍض

.مجاٌ معين  

ادة خي ؤلاهخاج:  ٍص

ادة :ًىحذ اظتراجُجُخين أظاظِخين للٍض  

 Downward Stretch-الخمذد لألظفل – الهابي

اظتراجُجُت الخمذد ئلى أظفل هي مداولت إللافت مىخجاث ئلى الىشف ألادوى مً خي الاهخاج. 

ت مىخجاث وبُت أكل حىدة وأكل ظعشا للخفٌى على عمالء حذد  ًلذم ـىاع الادٍو

 Upward Stretch الخمذد الفاعذ

  اظتراجُجُت الخمذد الفاعذ هي أن ًخم ئلافت اإلاىخجاث في أعلى خي الاهخاج

دت مشض ى أخشي مثال  خىحهىن لؽٍش ت مىخجاث وبُت اعلى حىدة وأعلى ظعشا ٍو ًلذم ـىاع الادٍو

.مً روي اللذسة الؽشائُت اإلاشجفعت ورلً لخىظُع خففهم العىكُت  

Two-way Stretch 

ُت جمخذ في اججاَين جىىىي على ئلافت مىخجاث في ول مً النهاًت العلُا َىان اظتراجُج

الؽشواث التي جشهض على العىق الؽامل كذ حعخخذم َزٍ الاظتراجُجُت لخي ان واإلاىخفمت 

.والشفاَُت عىفشي الععشالاهخاج لجزب اإلاعتهلىين على خذ ظىاء مذسهت   

 

 مفهىم دوسة خُاة العلعت
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للعلعت ٌعخبر أظاظا لخدلُم الىجاح اإلاىلىب في العىق، فىجاح أي  ئن فهم الذوسة الخُاجُت

ميؽأة ًخىكف على مذي كذستها في الخعشف على ول مشخلت مً مشاخل الذوسة الخُاجُت للعلعت، 

لُت اإلاىاظبت لها .وجفمُم الاظتراجُجُاث الدعٍى  

خ  اإلابُعاث لعلعت معُىت مفهىم دوسة خُاة العلعت َى مداولت إلاالخٍت اإلاشاخل اإلاخميزة في جاٍس

.ابخذاء مً لخٍت جلذًمها للعىق خين سخبها مً نهائُا  

 

ش العلع الجذًذة التي  ًجب دساظتوكبل الخذًث عً اإلاشاخل التي جمش بها العلعت  مفهىم جىٍى

 حعبم اإلاشخلت ألاولى مً دوسة خُاة العلعت

 

ش العلع الجذًذة  جىٍى

عت التي جىشأ على أر ض هٍشا للخغيراث العَش واق اإلاعتهلىين ًدخم على الؽشهت ان جلىم بخعٍض

باهخاج ظلع حذًذة او جدذًث ظلع خالُت. ومً اإلاإهذ أهه رلً ًخىلب  الخىافس ي،وجثبُذ مىكعها 

وكذ جيىن فيها وعبت اإلاخاوشة مشجفعت، مما كذ ًإدي بها ئلى فؽل العلع  هثيرة،ئهفاق أمىاٌ 

ئلى أن معذالث الفؽل للعلع الجذًذة في بعن الجذًذة، وحؽير بعن الذساظاث في هخائجها 

% 22-02% للخذماث، و02-51% للعلع الفىاعُت، و02-02الذٌو الفىاعُت كذ بلغذ بيعبت 
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للعلع الاظتهالهُت. ولعل َزا ًشحع ئلى ظىء جلذًش الىخذاث اإلاخخففت للدعىٍم والبدىر 

ش في الؽشواث، أو هدُجت اإلابالغت في جدذًذ الععش وحجم اإلابُعاث اإلاخىكعت، او بعبب  والخىٍى

.ظىء جلذًش سدود فعل اإلاخىافعين  

 

 

ف العلع الجذًذة:  حعٍش

.باليعبت للمعتهلً: هي ول ش يء لم ٌعبم له  أي ان مفهىم الجذة في العلعت ًخممً  ؼشاٍؤ

.مً كبل لم ًجشبهاأي  العلعت،الخغُير وغُاب الخبرة العابلت عً   

:له العلعت الجذًذة اخذي الفئاث ألاسبع الخالُتعني حباليعبت للمؽشوع اإلاىخج: فلذ   

العلع اإلابخىشة     -أ . 

ت ظلع  -ب  ذ عليها حعذًالث حزٍس خالُت أحٍش  

ذ عليها حعذًالث حضئُت  -ج ظلع خالُت أحٍش  

العلع اإلاللذة  -د  

لم العلع اإلابخىشة: وهي )العلع الجذًذة ولُا على العىق( أي أنها جلً التي حؽبع خاحاث   -أ

ىن، أو الغعالت ألاولى .حعمل على ئؼباعها ظلعت مً كبلها . مثل: أٌو أهخاج لجهاص الخلفٍض  

ت بدُث جيىن العلع الىاججت مخخلفت جماما عً  ظلع-ب ذ عليها حعذًالث حزٍس خالُت أحٍش

ىن ملىن.فاألخير حعذًل حزسي  ىن أبُن وأظىد ًخىىس ئلى جلفٍض العلعت اإلاىحىدة أـال: جلفٍض

ٌ .لألو  

ذ عليها حعذًالث حضئُت: ففي العُاساث جٍهش في ول ظىت همارج جخخلف حضئُا  ظلع-ج خالُت أحٍش

.عً همارج العىت العابلت لها  
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اإلاللذة: وهي العلع جشغب الؽشهت في اهخاحها ، َزا على الشغم مً انها ظلع جيخج مً  العلع-د

ذ لها حعذًالث بعُىت ، بدُث كبل ؼشواث أخشي ، ولها وحىد في ألاظىاق، فهي كذ ًيىن احٍش

.ٌهشث باظم ججاسي حذًذ، او لىن او غالف حذًذ، واهخجذ مً كبل الؽشهت ألٌو مشة  

ش العلع الجذًذة:  مشاخل جىٍى

  للمعتهلىين،وهي ظلعلت اليؽاواث الشامُت ئلى الخعشف على الخاحاث والشغباث الجذًذة 

م  والعمل على جلبُتها مً خالٌ الخخىُي اإلاىٍم الهادف ئلى ئؼباع الخاحاث والشغباث ، عً وٍش

ش ظلع حذًذة م ظلع حذًذة. وفُما ًلي اإلاشاخل ألاظاظُت لخىٍى :اهخاج وحعٍى  

اًجاد أفياس حذًذة    -أ  

:ألافياس الزهُت ًمىً الخفٌى عليها مً مفادس مخعذدة منها  

ظخخذام الاظخجىاباث، الاظخيخاحاث، اإلالابالث، الاكتراخاث(اإلاعتهليىن )ا       -  

ش التي حؽخمل على اإلاخخبراث وألاحهضة التي  -      الىخذاث الخىٍُمُت اإلاخخفت بالبدىر والخىٍى

.حعاعذ اإلاعىُين فيها على جلذًم ألافياس  

لت مع  -      ً معشفت سدود أفعالهم مما ًمىنهم م اإلاعتهلىين،سحاٌ البُع الزًً ًلمىن أوكاجا وٍى

 .ججاٍ ما ًىشح مً ظلع في ألاظىاق

لت في الفىاعت ، مع خذط كىي في معشفت ما جدخاحه  -       ؤلاداسة العلُا التي جمخلً خبراث وٍى

 ألاظىاق.

  -الىظىاء الزًً ًيىهىن على جماط وجىاـل مباؼش مع الضبائً واإلاعتهلىين     

  -حلعاث عفف ألافياس       

  - مخابعت ظلع اإلاىافعين     

حذًذة(العلماء والباخثين )اكتراح مىاد          -      
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م        -الؽشواث اإلاخخففت في بدىر الدعٍى

ل  غشبلت-ب ألافياس: خُث حعدبعذ ألافياس التي ًخضح مً الخلُُم اإلابذئي أنها غير ـالخت للخدٍى

ت  أو أنها غير عملُت ألنها ال جخفم الفىع،ئلى ظلع جامت  وئمياهاث ومىاسد الؽشهت، أو أن فـش

لها بىجاح في ألاظىاق الخالُت مدذودة  .حعٍى

ل ،  ئعذاد-ج ا: فبعذ اظدبعاد ألافياس غير ممىىت الخدٍى الخىت ألاولُت لفىشة العلعت واخخُاَس

ًبلى لذًىا مجمىعت مً البذائل ، زم اللُام بخلُُمها،  ومً زم اخخُاس البذًل ألافمل مً وحهت 

اإلاعتهلىين هٍش . 

جبذأ ئداسة الدعىٍم في الؽشهت باعذاد اظتراجُجُت الدعىٍم  ألافمل،بعذ اخخُاس الخىت ألاولُت 

:للعلعت التي جخيىن عادة مً زالزت أحضاء  

حجم وجشهُب وظلىن العىق اإلاعتهذف اإلاشاد جثبُذ مىكع للعلعت فُه، وجدذًذ حجم  جدذًذ-5

وملذاس ألاسباح اإلاخىكع جدلُلها في غمىن العىىاث الللُلت  العىكُت،والخفت  اإلابُعاث،

.اللادمت  

م  الخىصَع،وأظلىب  للعلعت،بُاهاث عامت عً ظعش البُع اإلادخمل  جلذًم-0 وملذاس هفلاث الدعٍى

.خالٌ العىت ألاولى لخفٍشف العلعتالالصم   

ٌى ئليها على لىء حجم اإلا -0     بُعاث وألاسباح اإلادخمل بُان ألاَذاف اإلاعخلبلُت اإلاشاد الـى

ج  لُت التي جخعلم بالعلعت والععش والخىصَع والتروٍج للمٍض جدلُلها ، والاظتراجُجُاث الدعٍى

لي على اإلاذي البعُذ .الدعٍى  

 

ف    جدلُل ئمياهاث ؤلاهخاج والخفٍش  د -

اسة الدعىٍم ، حعخىُع ئد واظتراجُجُتبعذ اجخار اللشاس بؽأن الخىت ألاولُت إلعذاد العلعت 

م مذي حاربُت ظلعها في ألاظىاق باظخخذام جدلُل اإلاإؼشاث وألاسكام  الؽشهت البذء بخلٍى
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الخىحيهُت ألاولُت باليعبت لدجم وكُمت اإلابُعاث والىفلاث وألاسباح اإلاخىكعت ، بهذف الخأهذ مً 

ؽشهت جىابم َزٍ اإلاإؼشاث وألاسكام مع اَذاف الؽشهت اإلايؽىدة ؛ فارا وان َىان جىابم فان ال

.جبذأ باإلهخاج . 

اهخاج العلعت   -و  

جيخج العلع في أؼياٌ وجفامُم باعذاد كلُلت ، زم جىصع على عُىت مً اإلاعتهلىين إلاعشفت سدود 

أفعالهم ججاَها في ظبُل اخخُاس أفملها، زم ًخم ججعُذ الىمارج اإلاخخاسة  في ظلع جامت الفىع ، 

ا ف .ي اإلاشخلت الخالُتباهخاج همُت مدذودة ميها جمهُذا الخخباَس . 

.اخخباس العلعت في العىق    -ٌ   

جىشح الىمُت اإلاىخجت في العىق/ ألاظىاق اإلاعتهذفت مً أحل الخعشف على أساء واهخلاداث  

اإلاعتهلىين كبل البذء باهخاحها بؽيل واظع ، الهدؽاف مذي كبىلهم للعلعت ومذي جفمُلهم لها 

تي جىاحههم عىذ اظخعمالها، واللُام باحشاء الخعذًالث ملاسهت بالعلع اإلاىافعت ، واإلاؽىالث ال

ت فيها على لىء هخائج الاخخباس كبل جلذًمها للعىق بفىسة نهائُت .المشوٍس . 

.النهائي للعلعت ئلى العىق الخلذًم-ٌ  

ش العلعت الجذًذة  أَمُت جىٍى

ش العلعت الجذًذة مً خالٌ الىلاه الخالُت :جبرص أَمُت جىٍى  

احعاعذ على جدلُم أَذاف الؽشهت           ولشوسة لىمَى -  

  - جدعين سبدُت الؽشهت    

  -العلعت لها دوسة خُاة     

ادة فشؿ اإلاعتهلىين في الاخخُاس         -ٍص

 اظباب فؽل العلع الجذًذة وهي عذًذة، ومً أبشصَا:
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لُت عً فهم وجدذًذ خاحاث وسغباث اإلاعتهلىين مً-      العلع والخذماث  عجض الذساظاث الدعٍى

.في ألاظىاق  

اسجفاع جيالُف العلعت عما َى مخىكع-       

اإلاىافعت(ملابل  )سدًئتكفىس العلعت الجذًذة         -  

لُت عً فهم -      ألامش الزي ًإدي ئلى اجخار كشاساث غير واكعُت،  اإلاىافعين،عجض الذساظاث الدعٍى

.كذ حس يء ئلى ظمعت الؽشهت بؽيل عام  

والخأخير أو ظبم ألاوان العىق،أ في جىكُذ جلذًم العلعت الجذًذة ئلى الخى       -  

لُت اإلاشجبىت بالعلعت  -      مً خُث اخخُاس كىىاث  الجذًذة،عذم هفاءة وفعالُت البرامج الدعٍى

ب سحاٌ البُع خٌى َزٍ العلعت الجذًذة ؤلاعالهُت،وجفمُم الخمالث  اإلاالئمت،الخىصَع  وجذٍس  

 

 مشاخل دوسة خُاة العلعت:

  

لُت،وليل منها اظتراجُجُاتها  اإلاشاخل،جمش العلعت بعلعلت مً  :وهي الدعٍى  

 -1الخلذًم: جبذأ عىذما ًفبذ العلعت الجذًذة في مخىاٌو اإلاعتهلىين ومً مميزاتها 

الىمى البىيء إلابُعاث العلعت الجذًذة بعبب عذم معشفت حمُع اإلاعتهلىين إلاضاًاَا وأماهً      

ا...ئلخجىافَش  

ال جخىكع اإلاىٍماث في َزٍ اإلاشخلت أي سبذ، بل كذ جيىن خعاسة بعبب اهخفاك اإلابُعاث      

ؤلاهخاج.واسجفاع هفلاث   

م       ًمُل ظعش العلعت الجذًذة ئلى الاسجفاع في َزٍ اإلاشخلت بعبب اسجفاع جيلفت الاهخاج والدعٍى

.َزٍ العلع الجذًذة ليل وخذة مباعت منها ، لللت عذد الىخذاث اإلاىخجت مً  
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َىان مخاوش هبيرة مً فؽل العلعت الجذًذة في َزٍ اإلاشخلت ، وعذم جلبلها مً وشف       

.اإلاعتهلىين في العىق  

 -2 الىمى وجخميز بما ًلي:

ادة في الىلب علُه      -جبذأ اإلابُعاث مً العلعت الجذًذة بالتزاًذ بؽيل ملخًى هدُجت الٍض

ألن هفلاث التروٍج جخىصع على حجم هبير مً الاهخاج، هما أن هفلاث الاهخاج  جضداد ألاسباح-

 للىخذة جبذأ باالهخفاك

م أمل باظخغالٌ فشؿ هجاح العلع الجذًذة، -      دخٌى مىافعين حذدا ئلى العىق ًدذَو

زا بذوسٍ ًإدي ئلى  وجدلُم أسباح حُذة، خُث ًلىمىن بادخاٌ مضاًا حذًذة على العلعت، َو

.ع هىاق العىقاحعا  

كلُال لممان الاهدؽاس ألاوظع للععلت في العىق ًبذأ جخفُن ألاظعاس       -  

ع في حجم اإلابُعاث للعلعت الجذًذة ًإدي ئلى اهخفاك -      ىفلاث ال وعبتان الاسجفاع العَش

اإلابُعاث اسجفاع كُمتوبالخالي ئلى   

الىشق اإلامىىت هٍشا لألسباح الىبيرة التي جداٌو مىٍمت ألاعماٌ ئوالت َزٍ اإلاشخلت بيافت  -      

  خاللها.جدللها 

  -3 الىضج: وحعخبر مً أوٌى اإلاشاخل التي جمش بها العلعت في دوستها الخُاجُت وجمخاص ب

جبذأ باهخفاك ملخًى هدُجت لخدٌى بعن اإلاعتهلىين ئلى العلع ألاخشي  -       

اإلاىخجت واإلاىصعين اهخفاك ألاسباح باليعبت ليل مً مىٍمت ألاعماٌ     - 

ش همداولت إلوعاػ العلعت مً       ف على التروٍج والاَخمام بالبدىر والخىٍى ادة اإلافاٍس ٍص

 -حذًذ
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كُام عذد هبير مً اإلاخىافعين باالوسخاب مً العىق هدُجت اهخفاك َامؾ الشبذ على -    

ىا ًجب على اإلاىٍمت اإلادافٍت على مشهض العلعت في العىق وجدعِىه ورلً  الىخذة اإلاباعت. َو

أهثر:باللُام بخىبُم اظتراجُجُت واخذة او   

لت ألاداءجدعين الجىدة في العلعت بخغُير اإلاىاد الذاخلت في ال       فىع او حغُير وٍش -  

ُفت العلعت: أي بالافت مىاـفاث حذًذة للعلعت لخيىن أهثر كذسة على جلبُت -      الخدعين في ٌو

ادة في سكم اإلابُعاث  خاحاث اإلاعتهلىين وبالخالي ٍص

ت  للعلعت، وبزلًالخدعين في ؼيل العلعت بابشاص اإلاٍهش الجمالي -       ٌعىي إلاىٍمت ألاعماٌ الهٍى

ا ا عً غيَر  التي جميَز

ش  العلعت وئلافت مضاًا حذًذة ومىدًالث خذًثت جىٍى - 

عً أظىاق حذًذة للعلعت البدث-   

البدث عً كىىاث جىصَع حذًذة لممان اهدؽاس أوظع للعلعت في العىق  -  

زٍ الىشق    - جىثُف الجهىد التروٍجُت بهذف اكىاع اإلاعتهلىين بالعلعت ودفعهم لؽشائها. َو

هما أنها حعاعذَا في ئوالت مشخلت الىمى اإلاشبدت جىافعُت،مىٍمت ألاعماٌ مضاًا جىعب  .  

 0-مشخلت الخذَىس)الاهدذاس(: وجخميز َزٍ اإلاشخلت بما ًلي

ع خعب وبُعت َزٍ        أما  بعبب: العلعت ورلًاهخفاك مبُعاث العلعت بؽيل بىيء او ظَش

ت لٍهىس ظلع ئخاللُه راث جأزير هبير على  أو  اإلاعتهلىين،بٍهىس جلىُت فىُت حذًذة هيهئ فـش

   .الخغُير في أرواق وسغباث اإلاعتهلىين والزي ًإدي ئلى جدىلهم ئلى ظلع حذًذة ًشض ي رلً الخغُير

     اسجفاع جيلفت الىخذة الىاخذة مً العلعت بعبب اهخفاك سكم اإلابُعاث للعلعت.   

لِعذ َىان معذالث همىُت لىٌى فترة صمىُت ليل مشخلت مً مشاخل دوسة خُاة العلعت فهي 

ولعل رلً ًشحع لعذة أظباب أو  الىىع.جخخلف مً ظلعت ألخشي، وختى بين ظلعخين مً هفغ 
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لُت،  منها:عىامل  اخخالف في هفاءة ؤلاداسة في الخخىُي للعلعت وفي مىاحهت الٍشوف الدعٍى

لُت في ول مشخلت، وؤلا .مياهاث اإلاخاخت إلاىٍمت ألاعماٌومذي هفاءة اللشاساث الدعٍى  

 

 

 

. 

 نهاًت اإلادالشة
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