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 جْٛٞ ضعٝد. أ

َٔ املعسٚف ؾُٝع ايبػس١ٜ إٔ ايطٝد املطٝح ٖٛ املعًِ األٍٚ 

َٚٔ اال١ٜ ايطابك١ ْس٣ إٔ ٖٓاى قِٝ ٜتضف بٗا املعًِ حٝح 

ْطتٓتج إٔ املعًِ ٖٓا ٜتضف بايطًٛى ايٓبٌٝ ٚأٜطا ٜتبني يٓا إٔ 

املعًِ عٓدَا ٜسٜد ايتأثري يف املتعًُني جيب إٔ ٜهٕٛ َسبٝا 

حهُٝا ضًِٝ ايعكٌ خًٛقا ٚحطٔ املظٗس يهٞ ٜهتطب َٓ٘ 

املتعًُني ٖرٙ ايضفات ، ٚإذا حٛيٓا ْظسْا ملعًُٞ املدازع بػهٌ خاص فإٕ الَعًِ 

املدزض١ جيب إٔ ٜتضف بايضفات اييت ٜتضف بٗا ايطٝد املطٝح َٚٔ ٖرٙ ايضفات 

ايكد٠ٚ اؿط١ٓ، املبادز٠، ايضدم، اإلحطاع باالخسٜٔ اىل اخسٙ َٔ صفات إجياب١ٝ 

يٝتُهٔ َٔ ايتأثري ع٢ً املتعًُني بضٛز٠ إجياب١ٝ تبك٢ َعِٗ حت٢ يف حٝاتِٗ 

ايع١ًُٝ، ٖٚرا خيتًف متاَا عٔ دٚز املعًِ احملاضس ايرٟ ال ٜعطٞ أٚي١ٜٛ يًضفات 

ايرتب١ٜٛ ٚايطًٛنٝات اإلْطا١ْٝ اٚ ايتأثري ٚايتٛجٝ٘ ايٓفطٞ ع٢ً املتعًِ بٌ ٖٛ 

 .فكط ٜسٜد تٛصٌٝ َاد٠ ع١ًُٝ يًُتعًُني

 

َٔ ٖٓا ْطتٓتج إٔ ٖٓاى فسم نبري بني املعًِ املسبٞ ٚاملعًِ احملاضس، فإٕ نٓت 

تعسف املطٝح عصٜصٟ املعًِ ٚتعسف صفات٘ ٚحٝات٘ ٚتعٌُ بٗا فطتهٕٛ َعًِ 

َٚسبٞ ْاجح تعٌُ بطُري ٚتؤثس يف فتُعو بضٛز٠ إجياب١ٝ تسضٞ بٗا اهلل عص 

 .ٚجٌ

 :ٖٚٓا ضٓرنس بعض َٔ صفات املعًِ ٚاملسبٞ ايٓاجح

 .يدٜ٘ أٖداف ٚاضخ١، فايعٌُ غط١ ٚاضخ١ ٚملط١ ابداع ضسٚز٠ قض٣ٛ -

ال ٜٓتظس زد٠ فعٌ إجياب١ٝ فٛز١ٜ َٔ ايطالب أٚ ذِٜٚٗ فتأثريى عًِٝٗ  -

 .ضريافكِٗ َد٣ حٝاتِٗ

ٜعسف َت٢ ٜطتُع يطالب٘ َٚت٢ ٜتجاًِٖٗ، فال تهٔ َطتبدا ٚاْضت اىل  -

 .طالبو



يدٜ٘ َٛقف إجيابٞ يف أٟ ٚضع، فايسٚح اإلجياب١ٝ ٚاؿ١ٜٛٝ ٚاإلبداع ؽًل  -

 َصاج عاّ َٔ ايتفاؤٍ ٤ٟدٟ اىل اهلدف املٓػٛد

 

ٜتتٛقع َٔ طالب٘ ؼكٝل ايٓجاح، فاجعٌ ايطايب ٜجل بكدزات٘ َٚٛاٖب٘ َٔ  -

 .خالٍ ايتخفٝص ٚايتػجٝع

ميًو زٚح ايدعاب١، ال ضسٚز٠ َٔ اؾد١ٜ املفسط١ ٚاخًل جٛ َٔ املسح  -

 .يٝرتى اْطباعا جٝدا يف ْفط١ٝ املتعًُني

ٜجين ع٢ً طالب٘ َت٢ اضتخكٛا ذيو، جيب االعرتاف مبجٗٛداتِٗ يهٔ يف  -

حدٚد َا اجنصٚٙ َٔ عٌُ ٚأغعسِٖ دا٥ُا أِْٗ عاج١ اىل تطٜٛسٚاْ٘ 

 .مبكدٚزِٖ تكدِٜ َطت٣ٛ افطٌ

 .ٜطع٢ دا٥ُا اىل ايتجدٜد، فايتجدٜد دا٥ُا ٜصٌٜ املًٌ -

َٓطجِ َع ْفط٘، فال تهٔ َصاجٝا ٚحاٍٚ إٔ تأخر برناؤ ٚاتصإ ٚال داعٞ  -

 .يالزتباى ٚدع األَٛز تطري ٜطالض١ ٚتًكا١ٝ٥ َدزٚض١

ٜتٛاصٌ َع أٚيٝا٤ األَٛز، جيب إٔ ٜهٕٛ يًُعًِ ايكدز٠ ع٢ً ايتٛاصٌ َع  -

 .اجملتُع اـازجٞ

ٜطتُتع بعًُ٘ أصٓا٤ ايعٌُ، فال َهإ يو نُعًِ اذا نٓت تهسٙ َٗٓتو  -

 .ٚال تطتُتع بتدزٜظ َادتو، ترنس دا٥ُا إٔ َٗٓتو َٔ أغسف املٗٔ

ٜتهٝف َع احتٝاجات ايطالب، فايتٛاصٌ ٚايتكسب َٔ ايطالب ضٝعطٝو  -

فهس٠ عٔ ايطسم ٚايٛضا٥ٌ اييت ضتطاعدى ٚتطاعدِٖ يف ػاٚش ايضعٛبات 

 .يف تعًُِٝٗ

ًٜتصّ اؿٝاد، ال ؼاٍٚ فسض أزا٥و ايػدض١ٝ عًِٝٗ فاْت دٚزى إٔ تكٛد  -

اؿٛاز ٚايٓكاش يهٞ تسبٞ فِٝٗ زٚح االحرتاّ ٚاحرتاّ ايسأٟ االخس ٚايٓكد 

 .ايبٓا٤

حياٍٚ انتػاف ٚضا٥ٌ ٚأدٚات تع١ًُٝٝ جدٜد٠، ناملٛازد ايسق١ُٝ ٚٚضا٥ٌ  -

ايتهٓٛيٛجٝا ٚايتطبٝكات ايتع١ًُٝٝ فاْٗا أنجس حافص١ٜ ٚفعاي١ٝ يف تعًِٝ 

 .ايطالب

ٜطاعد ايطالب ع٢ً ػاٚش املػانٌ ايعاطف١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ، فايطايب  -

 .عاج١ اىل تٛجٝ٘ َٓو َٚطاعدت٘ يف حٌ املػانٌ

ال ٜتٛقف ابدا عٔ ايتعًِ، فُٛانب١ ايتطٛزات ايع١ًُٝ ضسٚز٠ تطٛز ْفطو  -

 .ٜٚطتفٝد َٓو ايطايب 

 .َٓفتح ع٢ً االخسٜٔ، تعًِ َٔ شَال٤ ايعٌُ ٚاضتػس ذٟٚ اـرب٠ -



 .ًَِ باملاد٠ اييت ٜدزضٗا، حاٍٚ تعُٝل ٚتطٜٛس َعازفو يف املاد٠ اييت تدزضٗا -

ٜهٕٛ َجكفا ًَُا بهجري َٔ األَٛز، فاملطايع١ َٚعسف١ نٌ َا ٜدٚز َٔ  -

 حٛيو ٚاجب عًٝو عصٜصٟ املعًِ

ختاَا عصٜصٟ املعًِ أٚد إٔ أجٝص يو مجٝع َا ضبل ظ١ًُ ٚاحد٠، ٖٚٞ ترنس 

دا٥ُا أْو أب ٚترنسٟ عصٜصتٞ املع١ًُ أْو أّ ٚنُا تسغبٕٛ يف تعًِٝ أبٓا٥هِ 

. أْتِ أٜطا عًُٛا طالبهِ
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َدزض١ ايبطسٜه١ٝ ايالت١ٝٓٝ 

فًططني - ْابًظ 

 

 

 


