
 التحفيز 

مكافئات يحصل عليه   3أذكر ماهى المحفزات الداخلية والخارجية التى تدفعك الى الخدمة؟ 

 الخادم بسبب الخدمة 

- 

- 

- 

 من صاحب نظرية التسلسل الهرمى لالحتياجات 

 ماسلو

 خوفو 

 ماكلالند

 

باستخدام الجمل المرفقة  امالء الفراغات التالية  

والسكن /االنتماء والتقدير تحقيق الذات/المأكل والمشرب   

بنى على ان لالنسان احتياجات متدرجة تبداء باالحتياج  نظريات المحتوى او الحاجة ت 
 الى.............................. ثم تتدرج الى االحتياج .................................. 

 ثم تتدرج الى االحتياج الى.............. 

 



العهد القديم واخرى من العهد الجديد تحفز على حياة التوبه أذكر اية من   

_ 

_ 

 

ضع عالمة صح امام االجابة   من اين يستمد الخادم القدرة على تطوير الحافز الذاتى
 الصحيحة 

      ارشاد الروح القدس     ممارسة وسائط النعمة         وعود هللا -

ماسبقالتوبة المستمرة     تغيير السلوك    كل  -  

 

 

من المسؤل عن التحفيز الذاتى؟    

_ 

 

 

 تقع على كل امين خدمة مسؤلية تحفيز الخدام اختر االجابات المناسبة . 
 . خدماتمطابقة األفراد بال •

 وضع أهداف طموحة.  •

 تشجيع المشاركة.  •

 

 

, لماذا؟ تقع مسؤلية تحفيز المخدومين على الخادم   

 ليكن لهم الدافع لحب هللا

دافع لحب الكنيسةليكن لهم   



 ليمارسوا وسائط النعمة بفرح 

 ليفتقدو البعيدين 

..................... 

 االجابات 

 

مكافئات يحصل عليه   3أذكر ماهى المحفزات الداخلية والخارجية التى تدفعك الى الخدمة؟ 

 الخادم بسبب الخدمة 

. ارضاء ربنا -  

. المسئولية  

 الشعور بالمشاركة. 

. البعيدينفرح بعودة   

. رسالتك فى الحياة  

.التعلم والنمو   

 التواجد مع الخدام 

 من صاحب نظرية التسلسل الهرمى لالحتياجات 

 ماسلو 

 خوفو 

 ماكلالند

 



 امالء الفراغات التالية باستخدام الجمل المرفقة 

 تحقيق الذات/المأكل والمشرب والسكن /االنتماء والتقدير 

على ان لالنسان احتياجات متدرجة تبداء باالحتياج  نظريات المحتوى او الحاجة تبنى 
.االنتماء والتقدير  . ثم تتدرج الى االحتياج االكل والشرب والسكنالى.  

الىتقدير الذات .  ثم تتدرج الى االحتياج  

 

 أذكر اية من العهد القديم واخرى من العهد الجديد تحفز على حياة التوبه 

_ 

_ 

 

القدرة على تطوير الحافز الذاتى ضع عالمة صح امام االجابة  من اين يستمد الخادم 
 الصحيحة 

عود هللا     ارشاد الروح القدس     ممارسة وسائط النعمة         و -  

 التوبة المستمرة     تغيير السلوك    كل ماسبق -

 

من المسؤل عن التحفيز الذاتى؟    

المسؤل عن نفسى انا_   

 

فيز الخدام اختر االجابات المناسبة . تقع على كل امين خدمة مسؤلية تح  
 . خدماتمطابقة األفراد بال •

 وضع أهداف طموحة.  •

 تشجيع المشاركة.  •



•  

 تقع مسؤلية تحفيز المخدومين على الخادم , لماذا؟ 

 ليكن لهم الدافع لحب هللا

 ليكن لهم دافع لحب الكنيسة 

 ليمارسوا وسائط النعمة بفرح 

 ليفتقدو البعيدين 

..................... 
 


