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ت أؾاخذ  خبر ٌه   اللسن الهشسون زىزة فىٍس

بالهدًد مً اإلاىزوزاث اللدًمت التي طادها الشً 

ذ الاخخبازي  و الخخمين ، إلى واكو الدشٍس

ث بالخلدم اإلارهل ،فالخؿىزاث الهاإلاُت كد امخاش 

الاحخمانُت الهلمُت و الخلىُت و  ةفي مجاٌ الخُا

جؿبُلاتها ،و إن جفجس اإلاهسفت ؤلاوظاهُت جصاًد 

و اإلاهازف مً ول خدب و  بظبب جدفم اإلاهلىماث 

ضىب ،ال جدده الخدود و بهد اإلاظافاث ،ألامس 

الري حهل ناإلاىا مخأزسا بطىزة مباشسة أو غير 

مباشسة بهره الثىزة الخلىُت اإلاهاضسة ،و وان لها 

اوهياطاث نلى شؤون خُاجىا الاحخمانُت و 

ت بطفت  الاكخطادًت نامت ،و نلى اإلاىكىمت التربٍى

و بئطهام      وشازن  خاضت ،هرا ما حهلىا

مخىاغو مً خالٌ هره اإلاداخلت بىضف الىاكو 

التربىي و مظخجداث الؿسابم ،و مداولت مىا 

الاؾالم نلى اإلاظخجداث في مجاٌ الىكم الخهلُمُت 

التي ججمو بين ألاضالت و الخددًث اللران جلىم 

ت ألي مجخمو مً اإلاجخمهاث  نليهما اإلاظيرة التربٍى

طخفادة اللطىي مً ،مو الترهيز نلى الا 

و الخىىىلىحُا و الاحتهاداث  مظخجداث الهلم

ت و الخهلُمُت الخدًثت .   التربٍى

فالنهػت الخلُلُت في أي مجخمو ال جخم بدون      

 لىكس في اإلاىاهج الدزاطُت مً خُثإنادة ا

اإلادخىي و الهدف ، ألن الخهلُم هى الظبُل 

ؿالىخُد للخدىم في م ت ظاز الخىمُت و زطم خٍس

ً لاإلاظخلب ، و للد أزبدذ الخجازب أن الخلدم كٍس

الهلم و اإلاهسفت ، و مً هرا اإلاىؿلم أضبذ الخهلُم 

اث في قل الثىزة اإلاهسفُت و   الخؿىز مً أولى ألاولٍى

 الخىىىلىجي و الخغُير الثلافي .

و للد قل كبل الُىم حهلُمُت اللغت الهسبُت 

اث ،جمأل نل ل جخػو لبُداغىحُت جبلُغ اإلادخٍى

ًجب أن ًمأل باإلاهازف  وناءو جساه       اإلاخهلم

ت ًخلبلها اإلاخهلم و ًخصنها في الراهسة إلى  اللغٍى

جدزض  فسونه و باقيخين الامخدان ، و هأن اللغت 

مً أحل اطخكهازها ًىم الامخدان للُاض حجم 

لد أقهس هرا الىمـ البُداغىجي لاإلاخصون ، و 

ت لدي اإلاخهلم ،  عجصا هبيرا في اإلاهازف اللغٍى

خاضت اإلاهازف الىقُفُت الهلمُت في نملُت 

الخىاضل الاحخماعي و الفىسي ، غير أن الخلدم 

الهلمي و الخؿىز الخىىىلىجي الري مع حمُو 

مىاحي الخُاة بما في ذلً الجاهب البُداغىجي ، 

، ه الخلىُاث في ؤلانالم و الاجطاٌوما أخدزخ

دمذ وؤلاطهاماث الىبيرة في نملُت الخهلُم خ

لغاث ، بما جىافس لها مً بشيل هبير حدا حهلُم ال

ذلً بهد جىقُف اللظاهُاث الخؿبُلُت أطباب 

ههىطس مهم انخمدجه مىاهج الخهلُم ، خُث 

أضبدذ اللغت  ذاث مهمت وقُفُت جمازض في 

الخُاة الاحخمانُت و الظُاطُت و في ول مجاٌ دون 

ذ إخظاض اإلاخهلم بغسبتها نً واكو الخُاة ، و أضب

ت اإلاخهلمت باإلامازطاث  زبـ اإلاهازف اللغٍى

و خددث مً خاللها ضُاغت الهدف  1الاحخمانُت 

بطىزة مدددة و صخُدت ، بدُث ًبرش بىغىح 

الظلىن اإلاىخكس مً اإلاخهلم في ضىزة وشاؽ 

حهلُمي ، و هرا اإلاىاضفاث التي ًجب أن حظخخدم 

م ،  و جأزيراتها    ففي هره اإلاسخلت في الخلٍى

س  ؤلاًجابُت و الظلبُت برلذ الجهىد في جؿٍى

الهملُت الخهلُمُت و جدظين مىاهجها الدزاطُت ، 

 ُت و ما ًىافم مخؿلباث الهطسمو الاهخمام بالىىن

و اخخُاحاث اإلاخهلمين في قل الهىإلات إنداد 

لها ذلً مً خالٌ جىُُف اإلاىاهج ) للخطدي 

اث        و الؿسابم ( و الري ٌشمل ألاهداف  اإلادخٍى
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س و اإلاهازف و أوشؿت الخهلُم و ال م مو جؿٍى خلٍى

  .مهازاث اإلاخهلمين

و إلاا وان الهدف مً نملُت الخهلُم هى 

ص  س اللدزاث الهللُت للمخهلم و جىمُتها ، و حهٍص جؿٍى

الظلىن و إًلاف خب الاؾالم ، إذ هى اهدظاب 

مظخمس لخبراث و مهازاث حدًدة ، جؤدي بالػسوزة 

الؿبُعي  مهسفت نمُلت للمدُـ إلى إدزان حدًد و 

و الاحخماعي الري ٌهِش فُه ؤلاوظان مً خُث 

هى وابً ميلف بدمل زطالت ملدطت في هرا 

 . 2اليىن 

فالهملُت الخهلُمُت لم حهد الُىم جلخطس نلى     

و مً هرا  للمخهلمين،هلل اإلاهازف و اإلاهلىماث 

 الخالُت:ًيبغي ؾسح ألاطئلت 

د   ظها أو حهلمها ؟ما هى شيل اإلاهسفت التي هٍس  جدَز

ما هي الهملُاث اإلاظتهدفت اإلاساد جدلُلها لدي 

اإلاخهلم نىدما ًيىن في وغهُت حهلُمُت مدخىاها 

 مهسفي بالدزحت ألاولى ؟

فمً خالٌ إحساء ملازبت جدىاٌو أزس جىىىلىحُا 

س الُىوظيى  كد جدددث  3الخهلم هسي أهه و في جلٍس

تالغاًاث  الخلُلُت التي هي مً نملُت  التربٍى

س نلى الىحه الخالي:  الخهلم و كد ضاغها ذلً الخلٍس

حشازن زم لخهمل و  لخيىن،و حهلم  لخهسف،حهلم 

،ً     ًيبغي نلى اإلاخهلم أن ٌهسف هُف ًخهلم آلاخٍس

؟ لِع ماذا ٌهسف ؟  أو الىُفُت التي  و ٌهسف 

جدطل بها نملُت اهدظاب اإلاهسفت و ًخم ذلً 

اإلاهسفت و حهمُلها و جىقُفها و إهخاحها  باطدُهاب

هلم في قل نطس اإلاهلىماث ممازطت خ، إذ أضبذ ال

فسدًت ، و الخهلُم ذاجُا و جساهم اإلاهلىماث ال ٌهني 

ادة اإلاهسفت ، ألن ألاكل هى ألاهثر ،  و ضاز   ٍش

ت ، و الاهخلاٌ مً طلبُت  الخهلُم ًدظم باالطخمساٍز

الاطخىشاف و  الاطخلباٌ إلى إًجابُت البدث و 

مخابهت جؿبُم اإلاهسفت واكهُا باإلغافت إلى 

و  3الاخخفاء باإلاهسفت الجدًدة و مخهت اطخخدامها 

أغساع هثيرة  جدلُم مً هرا يهدف الخهلُم إلى

جىمُت زوح اإلاثابسة و اإلاهازاث الرهىُت مً  -  منها :

الخفىير الخؿي اللابم نلى حظلظل ألافياز   و 

الىخابج و ألاطباب بهُدا نً خظً السبـ بين 

و الخللين ) ؾغُان اإلاادة   أطلىب الخفل

الخهلُمُت ( والانخماد نلى أطالُب الخفىير و 

. و أضبذ الترهيز في نملُت 4اهدظاب مهازاث الخىاز

اهدظاب اإلاهسفت ًىطب أطاطا نلى اللدزاث 

ت، و اإلاىاهب الهللُت، و اإلاهازف الظابلت.  الفؿٍس

ا بىماذج جسهُبُت ذهىُت هي فالؿفل ًىلد مصود

ت نىد البشس جدشيل منها  التي جيىن اللىالب اللغٍى

اللىاند الخاضت بلغت الؿفل في مجخمو لغىي 

مهين ، إذ هي الىفاًت ألاولُت التي جمىً اإلاخهلم 

ت التي ٌظمهها ،  اللغىي مً جدلُل التراهُب اللغٍى

وإنادة ضُاغت الىكام اللىاندي للغت ألام ، و 

ىُفُت ججهل الؿفل كادزا نلى الخلفل ببنى هره ال

لهملُت الخفىير الهللي  ،  اطدىادا 5جسهُبُت حدًدة 

ز مظخمس و حغير دابم في و بهرا فالخهلم جؿى 

 .و الاهدشاف الاهدظاب

لت  أما اإلاىهج أو اإلاادة الخهلُمُت لم ٌهد ًدظم بؿٍس

خؿُت ، بل أضبذ مىهجا خلصوهُا كابما نلى أن 

ظها في أي مسخلت مً أًت مادة حهلُم ُت ًمىً جدَز

ت نملُت الخهمم اإلاهسفي  مً  11الهمس مو اطخمساٍز

ظه في مساخل  –خالٌ ) جىساز  ادة ( ما جم جدَز ٍش

طابلت ، فىدطل بهرا نلى ما ٌظمى بدشكي 

 .6الىطىص و اإلاهازف و حشكي مىاهج الدزاطت 

جددًد  إن: معايير اختيار املنهج و تطويره - 

اإلادخىي اإلاهسفي و جلدًمه للمخهلمين في خد ذاجه 

ال ًدلم ألاهداف الخهلُمُت اإلايشىدة ما لم جىً 

 الؿسابم، اإلادخىي، ألاهداف، مخياملت، هنىاضس 

م.و ألاوشؿت و نملُت  الىطابل، و بهرا فئن  الخلٍى

اخخُاز مدخىي اإلاىهج ٌهخبر مسخلت حصبُت في نملُت 

ُمُت ، و لهل مً أهم الخخؿُـ للهملُت الخهل

اث اإلاىاهج الدزاطُت :  مهاًير ما ًخخاز مً مدخٍى

الطدق و الازجباؽ بداحُاث اإلاخهلم و اهخماماجه ، 

و الخىافم مو ؤلاؾاز الاحخماعي ، و اللابلُت للخهلم 

الترار ، مسانُا فُه ، بدُث ال ًخهسع مو 
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و ؾبُهت اإلاخهلمين ، و البِئت الؿبُهُت خطىضُت 

الاحخمانُت ، ًخػمً كػاًا و خاحاث اإلاجخمو  و 

س  مو الترهيز نلى جىمُت شخطُت اإلاخهلم و جؿٍى

كدزاجه نلى الخفىير و ؤلابدام أهثر مً جدطُل 

اإلاهلىماث ، و أن ًسهص نلى ألافياز الخُاجُت التي 

      أي إنداده للخُاة الهملُت  7 ًدخاحها اإلاخهلم

إمياهاث وطابـ مً  –كدز ؤلاميان  -و الاطخفادة 

الهلم الخدًثت واألكساص اإلاػغىؾت ، و شبياث 

باث و ألاوشؿت  اإلاهلىماث ، و ضُاغت الخدٍز

م  جيامال مو نملُت الخهلُم و  وأطالُب الخلٍى

الخهلم ، مو مساحهت جىضُف الىخب اإلادزطُت و 

اتها ، و اإلاىاد الخهلُمُت  مساناة للخدزج في مظخٍى

ي الخىساز مً خالٌ جبام مبدأ الخيامل ، و جفادا

الخيظُم ألافلي و السأس ي في جطمُم الىخب 

 8 ة الىاخدة و بين اإلاىاد الدزاطُتاإلادزطُت للماد

وبهرا فئن اإلاهلم مً خالٌ الهملُت الخهلُمُت بدٌ 

أن ًيىن هى الهامل السبِس ي في جدطُل اإلاهسفت و 

الخبرة ، أضبذ ًمازض أدوازا حدًدة مىحها و مثيرا 

و مهُئا لليشاؾاث التي جىمي    لم ،لدافهُت الخه

 خاحاث مخخلفت لدي اإلاخهلمين .

 .الحديثة التعليمية في ضوء املناهج أسس-

حهخبر نملُت الخهلم في مىكىز اإلاىاهج الخدًثت  

خدر مسهب مً مجمىنت مً الهىامل ، جددر 

جدذ جأزيراث خازحُت في مدُـ اإلاخهلم و بُئخه 

فِظُىلىحُت مسجبؿت الؿبُهُت ، و أخسي داخلُت 

بالجاهب الىحداوي و الهللي الفؿسي في اللدزاث و 

اإلاىاهب ، فئن هره اإلاثيراث و الخىافص الداخلُت و 

الخازحُت جؤزس في طلىن اإلاخهلم ، إذ ٌظخجُب 

م زد فهل مهين ًكهس في  اإلاخهلم لها نً ؾٍس

طلىهه ، و إن هجاح الخهلم ال ًخم إال بىاطؿت 

 ت فُما بُنها و مً أبسشها :نىامل أطاطُت مخيامل

و هى ازجلاء اللدزاث الهللُت و  :النضج – 1

ت و الىفظُت التي جمىً ؤلاوظان مً  الهػٍى

و الىضج ًكهس ؾبُهُا نىد حمُو      الخهلم ، 

ٌهىد إلى  ساد الجيع البشسي دون جمُيز ، و أف

و ًخؿىز مو نىامل وزازُت خاضت بالفسد ، 

في البِئت التي ًكهس  الخبراث اإلاىدظبت خُث

و الىضج و الخهلم        جددر فيها نملُت الخهلم ،

زغم الخفاوث اليظبي بين اإلاخهلمين مخالشمان 

مخفانالن في جىاطم جام ، بدُث ًطهب الفطل 

بُنهما ، و نلُه فئن اإلادزض ًيىن نلى دزاًت و 

إدزان نمُم بمساخل الىضج اإلاخخلفت لدي اإلاخهلم 

، و بئمياهه جددًد خطابظ همى شخطُت اإلاخهلم 

و الهللُت و     لىحُت، و حشخُظ حىاهبها الفِظُى 

الاهفهالُت و الاحخمانُت ذلً لتهُئت اللاندة 

البُداغىحُت لهملُت الخهلم ، ال ًلىم اإلاهلم 

باهدظاب مهازة مً اإلاهازاث ، أو خبرة مً الخبراث 

ا و نللُا،كبل هضج هره ا  إلاهازة أو الخبرة نػٍى

فئن إغفاٌ و حهل الىضج في الهملُت الخهلُمُت 

نملُت الخدطُل اإلاهسفي لدي  ًىهىع طلبا نلى

 اإلاخهلم .

إن نملُت الاطخهداد مً  الاستعداد : – 2

الهىامل ألاطاطُت في نملُت الخهلم ، إذ هى 

اللدزة اليامىت في الفسد ، و ال ًخدلم هرا إال إذا 

م الخىاضلي بين اإلاهلم وان هىان ججاوظا في الىكا

زاث الاطخهداد كدزة مً اللد ٌهخبر  و     ، و اإلاخهلم

ت ، ًلابله ا في اإلاهنى البُىلىجي مطؿلح الفؿٍس

شسؽ أطاس ي للخهلم ، هى و  نىطس مهم،  الىضج

ت إذ ال ًمىً خدور الخهلم ما لم  جىً الهػٍى

و ًيىن الاطخهداد هفظُا و مظخهدة ، أي هاضجت، 

خهداد إلى كدزة مىدظبت طو ًخدٌى الا  9بُىلىحُا 

ب اإلاىاطبت و بها  إن جىفسث للفسد فسص الخدٍز

ٌظخؿُو الفسد اللُام بالفهل ، أو أداء مهام 

كهس هرا نىد مىاحهت اإلاخهلم  مخخلفت ، ٍو

مشىالث و في وغهُاث حدًدة جخؿلب اطخدناء 

 مهلىماث أو جلىُاث مىدظبت مً ججازب طابلت .

ث ألاطاطُت في الفهم مً الهملُا: ٌهد الفهم – 3

وان هىان ا نملُت الخهلم ، و ال ًخدلم هرا إال إذ

ججاوظا في الىكام الخىاضلي بين اإلاهلم و اإلاخهلم ، 

ألن الهملُت الخهلُمُت في حىهسها نملُت جىاضلُت 
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، لرا ًيبغي أن ًيىن الخىافم و الخجاوع بين 

اإلاسطل و اإلاسطل إلُه ، أي لغت مشترهت ، و كد 

ش أو  اهلؿام في هره الهملُت إن ًددر حشَى

 واهذ الخبراث مخباندة بين الؿسفين .

و مما ًجهل الراهسة كادزة نلى الخللي و اطدُهاب 

اإلافاهُم و جدطُل اإلاهسفت باإلغافت إلى 

الاطخهداد الترهيز نلى مهازة الخىساز التي جلىم 

 . 11نليها الهملُت الخهلُمُت 

ربُت هما أن أطالُب التالحب و القابلية:  -4

الخدًثت حهخمد أطاطا نلى الخب أهثر انخمادها 

نلى الظلؿت و اللىة و الهىف ، فدب آلاخس و 

الشهىز بمشانسه و الهؿاء غير اإلاددود جلً خلم 

إوظاهُت فاغلت ًجب مساناتها في ممازطت مهىت 

  11الخهلُم 

 و أهداف العملية التعليميةية و خصائص التربال

:  

فمً خطابظ التربُت اإلاظخللت أنها شاملت 

           مخياملت حشمل حمُو الىىاحي الهللُت و الخظُت 

 جام.و الاحخمانُت و الىحداهُت في جيامل 

جىفُلُت : جىفم بين خاحاث الفسد خظب نمسه   -

و خاحاث اإلاجخمو ، هما أنها جىاضلُت ، إذ ٌهبر 

و مشانسه ، و ه فيها اإلاخهلم نً أفيازه و خىاؾس 

ًخىاضل مو غيره ، و ًىفم بين الخهبير و اللُام 

أنها بأوشؿت فهلُت في الفطل و البِئت ، هما 

ت  إلى في قل اإلاىاهج الخدًثت تهدف إنؿاء الخٍس

للمخهلم الزجُاد آفاق مجهىلت ًىلد منها أفيازا و 

 خبراث حدًدة كد جطل إلى ؤلابدام و الابخياز .

ن مً خالٌ التربُت ًدطل الخهاو  حهاوهُت :  -

و       الجُدة حهاون اإلاهلم مو اإلاخهلم و اإلاخهلمين

ت و اإلاجخمو التربىي ، وال  طابس ألاطسة التربٍى

هما أنها آخس ؾسف إكطاء جلخطس نلى ؾسف دون 

م و الاطخفظاز ، إذ  جىمي اللدزة نلى الىلد و الخلٍى

و آزابه ًدظاءٌ و      ٌهبر فيها اإلاخهلم نً مسبُاجه

أخياما   لص ي و ًبدث ، و ًىلد ، و ًطدز ٌظخ

مُت  . جلٍى

جىمُت الفسد بدهُا و ذهىُا ووحداهُا و زوخُا مً  -

خالٌ إغفاء الؿابو الشخص ي نلى نملُت الخهلم 

و البرامج و الىكم الخهلُمُت بما ًخالءم مو  بخؿَى

اإلاخؿلباث الخاضت ليل مخهلم ، مما ًدلم 

ب ألاخؿاء نى د اهدشافها ، السكابت الراجُت و جطٍى

هرا ما  ًجهل اإلاخهلم أهثر مظؤولُت و مداطبت ، 

مو ممازطت هىم مً ؤلاشساف غير اإلاباشس مً ؾسف 

ذلً ما ًدلم جىمُت ؤلابدام و الخُاٌ   12ن اإلاسبي

مً خالٌ أطالُب الخهلم باالهدشاف ، ومً 

. ً  الخجسبت و الخؿأ ، و الخهلم مً آلاخٍس

جىمُت مهازاث الخخلظ مً هصناث الخهطب و  -

. ً  الخىاز ، بدىمُت السغبت في مشازهت آلاخٍس

ت في اخخُاز مادة الدزاطت و  فاإلاهلم له الخٍس

م أداء ؾلبخه  نسغها،أطلىب جلدًمها و  و في جلٍى

أي حهلُم ؤلاوظان هُف ًخهلم ذاجُا ؟ و هُف 

ًىاضل حهلُمه أمام جضخم اإلاهسفت      و جىىم 

و وطابـ حهلُمها ،  و ؾسابم اهدظابها ،   مطادزها

ومً هىا فئن اإلاهلم كد فلد طلؿت اخخياز اإلاهسفت 

، و لم ٌهد مجسد هاكل للمهسفت ، إلى وىهه مشازوا 

و مىحها إلى مىازد اإلاهلىماث ، و فسص الخهلم 

اإلاخهددة اإلاخاخت مهُئا لليشاؾاث التي جىمي 

 . 13خاحاث مخخلفت لدي اإلاخهلمين 

الخهلُمُت باللدزاث و مً هرا ًيبغي زبـ الهملُت 

ت البىابُت التي جسي أن الخهلم   الهللُت وفم الىكٍس

د      و ؾسابم اهدظاب اللغت هى) جىكُم نللي فٍس

مً هىنه حظخمد خلُلتها إذ حهخبر اللغت أداة 

فاإلوظان  14و الخفىير ؤلاوظاوي الخس (للخهبير

دة ال ًمىً جفظيرها جفظيرا آلُا  ًمخلً كدزاث فٍس

ن أقهس هره اللدزاث و أنكمها هي اللغت ... و إ

ؤلاوظاهُت التي ال جددها أي ازجباؾاث أو كىالب 

ت زابخت هدُجت ) خاالث فِظُىلىحُت ، و مً  حهبيًر

هما  .15زمت فخلً هي ضىزة للهلل البشسي ....( 

و التربُت، فئن هىان    ٌهخلد نلماء الىفع 

جىاطبا ؾسدًا خاضال بين الرواء و الخطُلت 

ت نىد الىاش ئ اإلاخهلم،  فيل بيُت جىمى اللغٍى
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لت حدلُت ، فاإلاهسفت  اهؿالكا مً بيُت طابلت بؿٍس

دوما مسجبؿت بالفهل و اإلامازطت و ما ًخهلمه 

ألاؾفاٌ نً اللغت هى ما ٌهسفىهه نً الهالم ، فال 

 .مهصولت نً مدُـ اإلاخهلم  ًمىً أن جخم اإلاهسفت

الاطدُهاب : به جخم نملُت إدماج اإلاهازف و   -

اإلاهازاث غمً اليظُج اإلاهسفي ختى جطبذ جلً 

اإلاهازاث نادة مألىفت و أن ًدطل الخؿابم بين 

اإلاىاكف الراجُت مو مىاكف الىطـ و البِئت ، و 

التربُت جخػمً و جسي أن الؿفل ًخهسع للمىاكف 

يري ماذا ًددر هدُجت ًجسب فيها أشُاءا ل

ب ، و ؾسح ألاطئلت ، و الظعي للخطٌى  الخجٍس

نلى إحاباث ، و الخىفُم بين ما ًخىضل إلُه في 

وكذ ، و ما ٌهثر نلُه في وكذ آخس و ًلازن هخابجه 

بالىخابج التي ًخىضل إليها آلاخسون ، و ًبني 

مفهىمه نادة مً جطىزاث جدطل مً خالٌ 

اث و الخ و مً هخابج    خُالثالخىاض و مً الرهٍس

الفىس الخُالي ، فالؿفل كبل أن ًبدأ في حشىُل 

اإلافهىم البد أن ًخهامل مو اإلادزواث الخظُت 

نهس  –الخاضت برلً اإلافهىم ، فيلماث : خدًلت 

كلم هي مفاهُم جخيىن لدي الؿفل هدُجت  –

مدلىالث خظُت ، و حظخخدم الدالبل أو اليلماث 

اليلمت لِع هى اإلافهىم  لإلشازة إليها ، فالداٌ ، أو 

ذاجه و لىً اإلافهىم هى مػمىن هره اليلمت داللت 

 هرا السمص في ذهً اإلاخهلم .

مثاٌ : ولمت ) كلم ( لِع مفهىما ، و إهما هي    -

اطم لهرا اإلافهىم ، و إن الطىزة الرهىُت التي 

جخيىن مً خطابظ ألاكالم حمُها هي اإلافهىم ، 

فهىم لدي أو مػمىن اليلمت ، ٌهخبر حشىُل اإلا

اإلاخهلم اهؿبانا أو جطىزا شخطُا ًخخلف 

باخخالف ألافساد أهفظهم ، و اخخالف خبراتهم فُه 

، و مو ذلً ًمىً أن ًدشابه مهنى اإلافهىم الىاخد 

به الخبراث التي الدي ألافساد اإلاخخلفين نىدما جدش

 ًمسون بها .

: هى أن  الجماعي و مً أهداف الخهلم الخهاون    

طاطا مو الجمُو ههىاضس فهالت ٌهمل اإلاهلمىن أ

و لِظذ دمى ٌظلـ نليها اإلاهلم خُىؾا ًدسهها 

مً بهُد ، وال هفىطا مىفهلت فلـ ًمازض نليها 

حمُو كىاه السامُت إلى إزازة إعجاب جلً الىفىض 

ئت ، ففي خدود الخهلم الخهاون ًىطهس اإلاهلم  البًر

في اإلاجمىم مً غير أن ًػُو نىه دوزه الفؿً 

الخىحُه و الخيظُم و إنماٌ الىعي ، و  اللابم نلى

 ً إن الخهلم الخهاووي ًلخض ي الخىاوب مو آلاخٍس

للخطٌى نلى الىفاءة التي طىف ٌشتروىن فيها ، 

وكد جدظم مهكم دزوض الخهلم الخهاووي باإلاالمذ 

 آلاجُت :

ن في فسق إلجلان اإلاىاد ٌهمل اإلاخهلمي  -  

 .الدزاطُت

الخدطُل ، و جخيىن الفسق مً مخفىكين في    - 

 مخىطؿين ، و أكل مً ذلً .

جىحُه اإلايافأة هدى الجمانت أهثر مً جىحهها   -

د مً كُمت مسدودًت  هدى الفسد ، وهرا ًٍص

فُد ذوي الخدطُل  الخدطُل اإلاهسفي ، ٍو

      الػهُف ذلً ما ًدفو إلى الخفىير بهمم أهبر،

و ًىدظب مً خالله اإلاخهلمىن مهازاث الخهاون و 

، إذ هي مهازاث في دظابم ؤلاًجابي الخػافس و ال

مجخمو ًخم فُه اللُام بأنماٌ في مىكماث ٌهخد 

بهػها نلى بهؼ جخفاوث زلافاتها ، فئن هثيرا مً 

أفساد اإلاجخمو و مً فئاث مخخلفت جىلطهم 

  . 16اإلاهازاث الاحخمانُت الفهالت

و الهملُت الخهلُمُت تهدف أطاطا إلى جدلُم     

أهداف مخىىنت و مخهددة، و هي نلى دزحاث 

د و الهمىمُت ختى جطل إلى  مخفاوجت مً الخجٍس

ظُت  ألاهداف ؤلاحسابُت اإلاسجبؿت باإلاىاكف الخدَز

التي ًخم جدلُلها في أوكاث مدددة ، و هي نبازة 

خم جددًدها  نً أهداف و أوشؿت إحسابُت ، ٍو

اتها بىاء نلى زلافت اإلاجخمو و باخخ الف مظخٍى

ؾبُهت اإلاخهلم و خبراجه و همىه  ، و الخؿىزاث في 

ألاطالُب و البدىر الهلمُت و الجدًد في اإلاجاٌ 

التربىي في الهالم اإلاخلدم بما ًخفم مو مبادا 

 اإلاجخمو . 
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و إحماال إلاا طبم ًمىً اللٌى إن اطدثماز 

ه ألامم، فما الؿفىلت في حهلمها خلل جدىافع فُ

أدزهذ خطابطها و مساخل جؿىزها، اطخؿانذ 

الىفاذ إلى بىاؾنها و مجاهلها، و نسفذ اإلاادة 

اإلاىلاة لصزنها وان الىبذ شهُا و الغسض مثمسا 

 خطبا.
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