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  (وزاليآكتنغ ف) "تفعيل القيم وممارستها"برنامج 
 والمدرسين يينطلبة الجامعالشريحة إلى جه وم

  هير منصور المزيديز د. :تأليف
 للنشر والتوزيع عالميون العرب إلمؤسسة ا دار النشر:
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  بطلب من

 الكويت  ،2010يل أبر
 

 للمؤلف  ظة جميع الحقوق محفو  
 الكويت  ،2010

 381/2010رقم اإليداع 
 1-71-40-99966-978تدمك 

 
 

 د. معتز ياسين الموق ِّع: تصويب لغوي 
 فرع الكويت -الجامعة العربية المفتوحة -مدرس الحضارة العربية اإلسالمية سابقا     
 عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية   
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 إهداء وشكر

 

الى كل من ساهم فى إخراج هذا الكتاب والذى هو عبارة عن منهج معتمد فى التفعيل للقيم وممارستها 

فى العديد من الجامعات العربية واالجنبية حول العالم ، أقدم لهم جزيل االمتنان والشكر على مآزرتى 

بى وأمين سر المؤسسة العربية للقيم ومساعدتى فى إخراج هذا العمل ، وأخص بالذكر منهم رفيقة در

المجتمعية الزوجة المثالية نهلة االبراهيم ، وأخى الدكتور موسى المزيدى الذى ما تردد يوما فى الدعم 

والتشجيع ، وبناتى المتألقات بدور زهير وهديل زهير على كل لحظة عاشوها معى كانت سعيدة أو 

اب إختزل مجهودا كان فيه جميع هؤالء المساهمين رفقاء شعروا بالمعاناة بصحبتهم لى ، إن هذا الكت

لى فى االجتماعات وفى  السفر وفى االعداد وفى سبر آفاق ما تضمنته فصوله وأبوابه من 

 موضوعات. 
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، تم إختيار مجموعة من فصول عشرة كتب مختلفة للمؤلف، في مجال تفعيل في كتابنا الجامع هذا

د الذي يرغب في اإلبحار في "القيم" مجاال، أن يرى الصورة العامة، قبل أن القيم وغرسها، ليساع

يلج في تفاصيل، يتوه بدوربها، لذا نوصي بتناول هذا الكتاب أوال قبل أن يتناول مجموعة الكتب، 

 متمنين للقارئ رحلة سعيدة في إبحاره.
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 فهرس الكتاب

  الصفحة المحتويات

 6 اهتسراممو ميقلا ليعفت

 58 ساوحلا ليعفت

 94 ميقلا فاشكتسا

 111 تاجتنمل ميقلا ليوحت

 121 ميقلاو موهفملا ديص

 137 يعمتجملا قيوستلا

 160 ميقلا سرغو ةيوديلا تالوغشملا

 223 ميقلل ءانبلا اطمنأ نم جذامن

 318 ميقلا ليكشتو ةيراجتلا تامالعلا

 345 ميركلا نآرقلا يف ميقلل ةجمربلا تاقبط
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 اهتسراممو ميقلا ليعفت
 

 
 :الموجهكان السؤال  ،األمريكية الواليات المتحدة فيشركة بحوث ميدانية  تهأجر استفتاءضمن  

االتجاه الموجب أم  في حقق نموا  ت هامن عدم قبولالناس  لدىر قبول التصرفات هل تعتقد أن معايي
  ؟هيعل يما هعلى ما زالت أم  ؟السالب
  .%66بنسبة  القيم تدهورإلى تشير فادة اإلكانت و 
 
 

"DO YOU THINK THAT SOCIETY'S STANDARDS FOR ACCEPTABLE AND 
UNACCEPTABLE BEHAVIOR ARE GETTING BETTER, GETTING WORSE, OR ARE 
THEY STAYING ABOUT THE SAME?"   

%  
Getting 
better 

6 

 
Getting 
worse 

66 

 
Staying 
about the 
same 

26 

 
 

  

عشر  مدارعلى  :لكل منهاالسؤال كان و ،بعض الناس لدىمهمة  عدت التيقائمة بالقيم وردت  ثم 
 ؟أم أضعف ىت أقوصار هذه القيم أنب هل تشعر ،سنوات الماضيةال
 :النحو اآلتيعلى فادات اإلكانت و

 .%46بنسبة  ومنخفض جدا   ،%40السلطة منخفض بنسبة  احترام
  .%50بنسبة ا  منخفض جدو%، 30منخفض بنسبة جية والز عالقةااللتزام بال

  .%34بنسبة ا  جد ةومنخفض ،%35ت النتيجة منخفضة بنسبة ءقيمة المسؤولية جا فيو
  

ASKED OF HALF THE SAMPLE: 
"I’M GOING TO READ YOU A LIST OF VALUES THAT SOME PEOPLE MAY FEEL 
ARE IMPORTANT. FOR EACH ONE, PLEASE TELL ME WHETHER YOU THINK THAT 
IN THE PAST TEN YEARS WE HAVE GOTTEN MUCH STRONGER AS A NATION, 
SOMEWHAT STRONGER AS A NATION, SOMEWHAT WEAKER AS A NATION, OR 
MUCH WEAKER AS A NATION IN TERMS OF THIS VALUE...." 
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Much 
Stronger 

Somewhat 
Stronger 

Somewhat 
Weaker 

Much 
Weaker 

About  
the 
Same 
(vol.)   

% % % % %  
Respect for 
authority  

2 8 40 46 3 

 
Commitment 
to marriage  

2 8 33 50 5 

 
Respect for 
the law  

3 12 39 38 6 

 
Respect for 
other people 

3 15 37 37 7 

 
Personal 
responsibility 

5 18 35 34 6 

 
Good 
citizenship 

5 23 40 19 11 

 
The work 
ethic 

7 26 36 22 6 

 
Belief in God 
and religion 

9 22 33 22 10 

 
Concern for 
the less 
fortunate 

10 35 25 19 10 

 
Tolerance of 
people who 
are different 

13 46 19 13 7 
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 يةاألمريكسة غالوب سلمؤ فقد سجلت دراسة ميدانية ؛كذلك ةغير مشرقي عالمنا العرب فيوالحال  
 البيانيةوفق المؤشرات  ،قيم الحب واالستمتاع بالحياة والغضب تجاه منخفضةو ،من القلقمرتفعة  ا  نسب
  .(مناليالمملكة العربية السعودية وجـمهورية  شعبي)المقارنة بين  ةتياآل
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يعكس حال  الذي -تيالبيان اآل فيفنالحظ  ؛قتصاداالعلى ة سالباته الانعكاس تزعزع القيمل إنو
 .إلى الداخلتوجيه أموالهم  فيعدم رغبة المستثمرين  أسباب -دولة عربية

 
ناع الشعب تقاإلى شير تو ،يةاألمريكو يمؤسسة ب العنا بهاتط ى،خرأ استبانةعلى ثم نعرج  

نتيجة تنذر ي وه .قيم وأخالق اتكون ذي باهلل ك ا  أن تكون مؤمنة يس من الضرورل :بأنهي األمريك
يمان اإلمع غياب القيم وإنه  .قليلةبال ليست العالم من حولنا فيشعوب  إليه تمضيومسار  ،بخطر كبير

 الجميع ويعيش ،اآلخراإلنسان جانب  إنسانكل ال يأمن و ،الحيوانإلى أقرب ما يكون  اإلنسان صيري
حساب على  ةذاتيالالمتعة والشخصية المصلحة  تهيمن بل ،حيث ال قانون وال رقابة ذاتية ،حياة الغاب
 .اآلخرينمصالح 

 

 
 
أو  األفرادسواء من  -من المسؤولينة تعالت أصوات مجموع ،حصائيةاإل األرقاممع هذه و  

ة ية المنذراإلنسان سلوكاتالة لمثل هذه سالبعيات الالحد من التدبا طالبت -الجماعات أو المنظمات
مختلف بلعنف اونمو معدالت  ،جراماإلزيادة نسب  -كافة م العالماليفي أق -عانينا نصر فقد ؛لخطربا

 ةاديوز ،عدةية اجتماعأمراض  رانتشاو التعاطي واالتجار بالمخدرات، مستوياتارتفاع و ،هاأشكال
  .معدالت االكتئاب

 ،وتعالت لغة السالح ،غابت لغة الحوارو ،اآلخر اإلنسانفاهم مع أن يتعلى  قادرا   اإلنسانلم يعد  
 .يذاءاإلو لها من الفتك والسلب حصر الصور مع 
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 وممارستها طبيعة برنامج تفعيل القيم
 

إلى تدعو ل المؤسسة العربية للقيم المجتمعية نبرتا الوضع القيمي العالمي المهزوز،هذا  في 
 عندما نصف ،ما نقوله -ا  تمام -يونحن نعن ها.وتسويقالقيم غرس بخاص ي تطبيقي برنامج تربو

من يسوق لها كما تسوق الشركات التجارية إلى بحاجة  -ومالي -ن القيمأل ؛"التسويق"بعملية  البرنامج
  .تسويقها والترويج لها فيتتفنن و ،سلعها الكبرى
ي تدريبي ميعلطوير منهج تتب قمنا -"وممارستها تفعيل القيم"يناه سمأ الذي -العملهذا  فيو 
 األممنبرت له مجموعة من الدول بإشراف اثمة مجهود مشكور و .حول العالم ه دول عدةضعتو

 .وحددت له مناهج لمراحل عمرية مختلفة ،المتحدة
مع  هاتعاقدب -دولة الكويت في -المؤسسة العربية للقيم المجتمعية منهذا المجهود المميز ي ويأت 

 في ين،تيالجامع ةوالرابع ةالثالث السنتينتدريب طلبة على الجامعات للعمل ة أساتذ مدربين دوليين من
كذلك و ؛وعلم النفس  عالم والتسويق والشريعةاإلكليات التربية و فيتخصصات معنية بالمنهج 

 هادراج هذا المنهج ضمن مقرراتغربية إلالعربية والجامعات المع مجموعة من  اتفاقات هامابربإ
 .ةيالجامع
  ...ثنينا شق ينأن تطوير المنهج شمل إلى شارة اإلوتجدر  
وندربه  هوأساليبقيم التقنيات غرس إلى الطالب الجامعي فيه نعرف  ،ينظر شقهو  األول شق  ال 
  .يهاعل
ي فريق ميدان االنخراط معي يتطلب من الطالب الجامع ي،عملي تطبيق شقفهو  ،اآلخر شق  ال وأما 
 ةعشر تاثناقوامه  التطبيقي شق  وهذا ال .وبرامج توعوية مجتمعية لتفعيل تلك القيم ،ةيعلم آلية التباع

 .يستمر أربعة أشهري ومسار ميدان ،متعدد الوسائلي ساعة من التدريب العمل
مع أكبر شركة بحوث  ناتعاقد ،هذا "قيميال"لمسارنا ة خرجات ملموسومن أجل أن نؤصل لم   

برنامج ي الزمن المخصص لتنفيذ أ طوالي عشوائي فحص دور راءجإل األوسطالشرق  فيميدانية 
تخذناه ا الذيي المسار العلم أو ينفي بما يؤكد ،ةونشر نتائجها بشفافية تام ،هابياناتثم تحليل  ،مجتمعي

 ا .وسلوكيا  الرتقاء بأداء مجتمعاتنا معرفيل
المرسل "و ي،هو المرب "المرسل"و ،لطالبإلى ايصالها إالمرجو هي القيمة  "الرسالة"كانت  إذاو 
 .ةالمشافه ىيسم الذي ،يعالماإلمنظومات الخطاب على أ عدظومة تنهذه المفإن  ،المتعلمهو  "هإلي
 :من خالل حدثي "غرس القيمة أو المفهوم آلية"تبسيط  إن -1
 .غرس القيمة في ةالمتبع تقنيةال .أ
 .منتظم في البرنامج مع مرشده، أو الهستاذه ومع زمالئأمع  البيمارسها الط التيالتمارين  .ب
 .(posters ملصقات)في مثل ات مرئيإلى الجانب المحول من هذه القيم  .ج
المقطوعة  ،مسابقات القصة ،مسابقات الرسم ،الهدايا] خرىاألبصرية ال يةمنظومة الوسائل السمع .د

 ..الخ( ،الموسيقية
يعاين خالل حاسة البصر من ف ،نعم ؟أثناء غرس القيمة البة لحواس الطاستثارولكن هل ثمة  -2

من خالل و ،المقطوعة الموسيقية فيالسمع يعاينها من خالل و ،(البوستر) ملصقةالالرسم و فيالقيمة 
وتعامله ي وماليحواره  فييعاينها ممارسة المن خالل و ،الهدايا وأدواته المدرسية فييعاينها اللمس 

أو يستنشقها من  ،"منتجال"السالم من خالل قيمة  هناحتضكا ،أن يحتضنها همكني وكذلك ه.مع أصدقائ
  .ممارسة تمرين االسترخاء خالل

 :يأ، لها هه نتيجة تبنييعلشك أن المحفزات هنا مزيج مما يعود  ال ؟القيمةي محفز تبن ماولكن  -3
  .يوالمحفز الفئو ،ومحفز التوقع ،الزمالء بقيةومحفز التأقلم مع  ،محفز الروح ،األنامحفز 
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من خالل دراسة ما حوته كل  ،ما حققناه عمليا  في غرس قيم مجتمعية األرقامب نستعرض هنا -4
  [..، .معلومة رقمية ،(منشيت) عريض عنوان، صورة]حملة 

ي ك ،يتربوي هو نموذج عمل -"تفعيل القيم وممارستها "استعرضناه من خالل  الذي -إن النموذج -5
أن يمكنهم م يعلالتربية والتفي و .ا  أيض عالم هذه من الممكن أن تكون معمرةاإلنبين أن صناعة 

منها  واأن يستفيداإلسالم علماء ليمكن  وكذلك .مناهجهم فية لمن هذه الصناعة غير المفع   ايستفيدو
 في تقنيةال هذهتطبيق  منننطلق  ،فمثال   .لشرائح المستهدفةا م الموجه إلىعملية تبسيط خطابه في

 :سماك ،اء هللا الحسنىسمأمن  اسمغرس كل 
حركة  فيلهذين االسمين من خالل التطبيقات العلمية  مايمكن غرس معناه :"القابض الباسط" -أ

 آليةتفعيل ل نتيجة ،بسط العلم أو قبضه فيو ،بضهقبسط الرزق أو  فيو ،ية حول الشمساألرضالكرة 
ة بإدارة مدرس التربيي من خالل جلسات العصف الذهن ،وذاك سملهذا االة تصميم تعابير رامز

  .ية مثال  اإلسالم
 في مثال  حول موضوعات محددة،  الحسنىهللا وغيرها من أسماء  اءسمأللهذه افراد معرض إ -ج
مسابقة كل اسم من أسماء هللا الحسنى أو جعل .. ."المتين"و "السالم"و "المؤمن" ..يعجاز العلماإل
  .القصة القصيرة في
يستثار من خالل  الذي ،يهو المحفز الفئو -يروحالإلى  إضافة -آخرمحفز "السابقون السابقون" وفي 

  .أن يكون مع هؤالء في فالممارس يرغب .لهؤالء المتسابقين في طاعتهحث رب العالمين 
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 مدخل
 
 ؟نعنيه بالقيم الذيما 
  ."قيم"القيمة مفرد  •
  ."قوم"من  لغة   •
  .م به المتاعيقو   الذيالثمن  :القيمة •
 :فوائد تحدث عامة الناس عنفي ،المنفعةوالفائدة  :أيضاي تعن •

  .الهواء والماء تيكقيم :مادية -1
  .كقيم الصالة والزكاة والصوم وترويض النفس :روحية -2
  .كقيمة الزهور وتزيين المكان :ةاليجم -3
  .كقيمة العلم :ثقافية -4
  .ةكقيمة الربح والخسار :يةاقتصاد -5
  .الحياة فيكقيمة النجاح  :شخصية -6

 
 :ا  اصطالحالقيم 

  .القدر والمنزلة ىستعمل بمعناثم  ؛كان ثمنه المقابل كذاي بكذا يعن شيء  من قام الف ،هيئة اسم •
م الحساب وعل فينتقال من داللة مادية معروفة افهو  ،لهذه الكلمة "فيالفلس ىالمعن"من هنا نشأ  •
 .من خير وجمال وصواب األشياء فيداللة معنوية تعبر عما إلى ة والسياس قتصاداالو
سواء  ،فيها  ومرغوبا  مطلوب شيءك الاتجعل ذ التيالصفة ي ه -"الناحية الذاتية"من  -شيءقيمة ال •

  .عند شخص أو عند طائفة
 

 :يةاألخالقالقيم 

ل ٍق  ﴿ :عندما خاطب عز وجل الرسول الكريم بقوله ،القرآن في األخالقستعملت لفظة ا • إِّنَّك  ل ع ل ى خ  و 

يمٍ    [.4 اآلية /القلم]سورة  ﴾ع ظِّ

]فتح الباري  «مكارم األخالقألتمم إنما بعثت » :فقال ،رسول جعل األخالق هدفا  لرسالتهن الإ •
 المرء ميزان فيأثقل  شيءما من » :أحاديث الرسول الكريم فيوردت و .[. بشرح صحيح البخاري

 «أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا  » [، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري] «يوم القيامة من خلق حسن
  [.ح الباري بشرح صحيح البخاريفت]
 ن.لديك في ايزاد عل ،ك في الخلقيفمن زاد عل .ن كله خلقلديا م الجوزية:بن قي  ال اق •
  .الباطنة اإلنسانوصف لصورة  يوه ،ة والطبعالسجي  ي تعن األخالق :القاموس المحيط في •
هو . الخلق .لخلقفرق بين العادة وا ال هنإ" (:اللغة فيصاحب كتاب الفروق )ي يقول العسكر •

تخلق  :قيل ،غيرهإلى ه ليفإن زاد ع .مقدار بعينهعلى ويأخذ بها نفسه  ،اإلنسانيعتادها  التيالعادة 

ذ ا إِّن   ﴿القرآن  فيو .بغير خلقه ل ق   إِّالَّ  ه َٰ لِّين   خ   ."يريد عاداتهم :قال ،[137/  الشعراء]  ﴾  األ  وَّ

ي يحددها الوح التي ،ياإلنساناعد المنظمة للسلوك المبادئ والقوي يعن األخالقن مفهوم "إ :قيل •

ل ق ن ا ل ق د   ﴿ :تعالىقال هللا "؛ حقق الغاية من نزولهينحو على  ن س ان   خ  ِّ س نِّ  فِّي اإل  يمٍ  أ ح   [.4 /التين] ﴾ت ق وِّ
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 ؟واحد غيرهم لدىالمسلمين و لدى األخالقهل مفهوم 
 الذي صلاأل جهةمن  ،عند غير المسلمين يختلف عن مفهومه اإلسالم في األخالقإن مفهوم  •
العقيدة  وه -اإلسالم في األخالقنبثقت عنه ا الذي -صلفاأل .فحواه ومضمونه جهةومن  ،نبثق عنها

 .المسلمين لدىا يعلوتحددت القيم ال ..األخالقصدرت مفاهيم ة عن هذه العقيدو ،يةاإلسالم
انبثقت  الذي -ساسواأل ،ه بصلةإلي تمت وال ،نيلدعن اتنفصل الغرب  لدى األخالقأن  على حين •

 .المنفعة وإماة فهو إما الفائد ،متغير -عنه
الظاهر )مجموعة المعايير والمبادئ الموجهة لسلوك الفرد المسلم " :أنها( بـ2009)ي عرفها يمان •

 ".مستوحاة من القرآن والسنة النبوية ،لتحقيق غايات خيرة ،(والباطن
 

 :ة والمفكرينتعريف القيم عند الفالسف
 .ال يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم •
 ."هدافاأل وفقهاتتحدد  التيالمعايير والمبادئ " :( بأنها1952عرفها وادراف ) •
على ي يمل الذيذلك المعتقد  ،بالرغبة رمعتقد يتعلق بما هو جدي" :( بأنها1965) عرفها كرتيش •

 ."هات المجسمة لقيمة ماج  والفرد مجموعة من الت
 فالتوجه ،هوالتوج  وهذا هو الفرق بين القيم  ،ةالعقيد مستوىإلى وصلت  إذا إال ا  لن تكون قيم والقيم •

  .أو حاجة عرضيةة رغبي قد يعن
 

 :مكونات القيم
 :هي ،مستوياتتتكون القيم من ثالثة  

رد بحيث ينظر الف ،انتقاء القيمة من بدائل مختلفة بحرية :يأ ؛ختيارومعياره اال :فيالمكون المعر -1
من ثالث درجات أو  -بدوره -يتكونهذا المكون و .عواقب انتقاء كل بديل ويتحمل مسؤوليته في

 .الحر ختيارثم اال ،العواقب فيوالنظر  ،ةاستكشاف البدائل الممكن: يه ،ةاليخطوات متت
والشعور  ،القيمة واالعتزاز بهابالتعلق  فيينعكس  الذي ،ومعياره التقدير :وجدانيالمكون ال -2
 .عالنهاإ فيوالرغبة  ،هاختيارلسعادة البا
إلى ترجمة القيمة : هما ،ويتكون من خطوتين ،ومعياره الممارسة والعمل :سلوكيالمكون ال -3

  .قيميوبناء نمط  ،ممارسة
 

 :وظيفة القيم
شخصية على وتنعكس  ،قوالالتصرفات واأل في ،توجيه السلوك فيا  رئيسا  القيم دوري تؤد •

 .والجماعة اإلنسان
 .يةاإلنسانالبشرية صورتها وماهيتها ي تعط التيي القيم ه •
 .تحقيق التوأمة بين الفرد ومن حولهعلى تعمل القيم  •
  .كتسبها بالتعلمتوإنما  ،البيولوجيةة الوراثبقل تالقيم ال تن •
 .ه فهم العالم المحيط بهيعلمحيطه يسهل  فيالسائد  قيميإن معرفة الفرد لمضمون النسق ال •
  .إبراز دور العقل وتثقيفه فيفاعل دور لقيم ل •
  .المخدرات تعاطيحل مشكلة ك ،مجال العالج فيمجال الوقاية ال يقل عن دورها  فيدور القيم  •
  .األفرادالتنبؤ بسلوك على تساعد القيم  •
 .فالفرد الصادق يكون محل تقدير وتكريم ورضاهم؛ استحسان الجميعكسب على تساعد القيم  •
  .عقلهعلى فال تغلب شهواته  ،السلوك ضبطعلى تعمل القيم  •
  .ياألخالقتماسكه وي جتماعتحفظ للمجتمع تماسكه االالقيم  •
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الجمعيات  فييتام نشاط كفالة األك ،ا  وحفظ هذا النشاط موحد ،األفرادتوجيه نشاط على تعمل القيم  •
 .الخيرية

  .لمجتمع من اآلفات واالنحرافاتلوقاية القيم في اتباع  •
  .ةنية المفرطاألنامجتمع من الي تقالقيم  •

 :تصنيف القيم
 علماءالويؤكد  .بناءإلى ومن بناء  ،زمانإلى من زمان  قيميم الالسل   فييتباين تصنيف القيم  

للتصنيف نذكر  تثمة محاوال ولكن ،تحديد كل القيم -ساسهاأعلى  -قاعدة يمكنعلى استحالة العثور 
 :منها
 ؛ثروةعلى للحصول  كالعلم وسيلة   ،كاهتمام الفرد بما هو نافع ،يةقتصاداالالقيم  :عد المحتوىب   •
نه يحبهم أل ،كاهتمام الفرد بغيره من الناس ،يةجتماعالقيم االو ؛كالشكل والتناسق ،ةاليالقيم الجمو

والقيم  ة؛القوة بهدف السيطرعلى الحصول بكاهتمام الفرد  ،والقيم السياسية ؛مساعدتهمإلى ويميل 
 .امه بما وراء العالم الظاهركاهتم ،نيةيلدا
 .كالروحية ،والقيم الدائمة ة؛كالقيم المرتبطة بالموض ،القيم العابرة :بعد الدوام  •
  .وقيم الجماعة ،ةوقيم البيئ ،األشياءكقيم  :ساس المنفعةأعلى  •
 ،يةاألخالق ،(يقتصادمن االاأل ،نتاجيةاإلية )قتصادكاال :هدافغراض واألساس األأعلى  •
 العاطفية، (النجاح ،ي)التقدير المهن المهنية ،ةاليالجم ،نيةيلدا ،السياسية ،(العدالة ،ة )الحريةيجتماعاال

 .(القبول ،)الحب
  :ةيليالغائية والوسالقيم  •
  المساواة ،السالم ،اإلنجاز ،الحياة المثيرة ،الحياة المرحة :منها ،قيمة 18وتتكون من  :الغائيةالقيم، 

 التقدير. ،السعادة ،الحب
 الخدمة ،التسامح ،الشجاعة ،النظافة ،مرحال ،طموحال :منها ،قيمة 18وتتكون من  :ةلييالقيم الوس، 

 .المسؤولية ،العقالنية ،المحبة ،الطاعة ،االستقاللية ،األمانة
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 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية فية يأهمية التربية القيم
 
 التي ،ية لمعالجة أزمة القيموالقرآن الكريم والسنة النبتلمسها من نأخالقية محاولة بناء منظومة قيم  -1

نظمة المذهبية عن مادية األا  بعيد ،قاطبة األرضومجتمعات  ..ةياإلسالمو ةيالعرب تناتعصف بمجتمعا
 الغربوضعها  التي ،ةات العلمية الحديثليمسترشدين باآل ؛تنمو نحو التطرف التي ،والفلسفات الغربية

  .ميقيالغرس المن أجل 
 ةالمعاصر ةيوالعالم ةياإلسالمو ةيالعرب اتحتاج المجتمعت التي ،يةاألخالقن بالقيم يتبصير التربوي -2

 ولكن ،ال يولد مع الطفلي األخالقفالشعور  ؛يالسو اإلنسانتعزيزها وتنميتها من أجل إعداد إلى 
  .يتشكل ويتكيف معه

 ةيالميادين التربو فيع عما يقومون به من أعمال الدفا فيه يعليعتمدون ا  عقليا  سند ءمنح النش -3
 .وغيرها ،ةيميعلوالت
 ىعلنطوت ا ،بما تحويه من قواعد وخصائص ،ية دراسة علميةاإلسالمية األخالقدراسة القيم  -4

 .نسانلإلي ز تنمية الدور الحضاريعزت القدرة على ةملكو ،وشمول وواقعيةة مرون
 

 يةاإلنسانل القيم يتشك
ي جتماعبمعناها الواسع )االة وإنما تستمد من البيئ ،من فراغي مجتمع ال تأتي القيم أل إن مجموعة

 .(ني والحضارييلدوا
 

 :الخليقة ءموضوع القيم مع بد
 :لغايتين اإلنسانخلق  تعالىهللا 

 َمن   ِفيَها َأََت َعلُ  قَاُلوا ۖ   َخِليَفة   ر ضِ ال َ  ِف  َجاِعل   ِإّنِ  لِل َمََلِئَكةِ  رَبُّكَ  قَالَ  َوِإذ   ﴿ ..األرضتعمير  فيليكون خليفة  -1
ِفكُ  ِفيَها يُ ف ِسدُ  ِدكَ  نَُسبِّحُ  َوََن نُ  الدَِّماءَ  َوَيس   [. 30 /البقرة]   ﴾  تَ ع َلُمونَ  َل  َما أَع َلمُ  ِإّنِ  قَالَ  ۖ   َلكَ  َونُ َقدِّسُ  ِِبَم 

ن   َخَلق تُ  َوَما ﴿. .للعبادة -2 ن سَ  اْلِ   [. 65  /الذاريات] ﴾  لِيَ ع ُبُدونِ  ِإل   َواْل ِ

  
 :حاليوقتنا ال فيأهمية القيم 

أن القيم ي يعن -والعشريني القرن الحاد خصائص إحدىهو  الذي -المتسارعي جتماعالتغيير اال -1
من جيل  ال ومرات، للتغيير والتحول والتبدل مراتة ية ستكون عرضجتماعوالمبادئ والعالقات اال

  .اة الجيل نفسهحي في ولكن ،آخرإلى 
التكيف والتأقلم مع كل تحول  يسريع ايتطلب من الفرد والمجتمع أن يكونالتغيير الحثيث هذا  -2

 !وتبدل
سبب ضعف أفراد المجتمع ي وهذا ،والمكتسبةة منظومة القيم الموروثي تداع هو "أزمة القيم"سبب  -3
 .قيمهعلى يدفعهم للتمرد و
شتغابت القيم أو  إذا -4 ويفقد دوافعه للعمل ويقل  ،يغترب عن ذاته وعن مجتمعه ناإلنسافإن  ،تشو 

 .إنتاجه
مقتطفات  -سبيل المثالعلى  -ونقرأ هنا .العالم مستوىعلى هدم القيم على ثمة جهات منظمة تعمل  -5

فتسهل  ،كل مكان في األخالقيجب أن نعمل لتنهار " :(1902)صهيون حكماء بروتوكوالت من 
نظر  في ىال يبقي لك ،ضوء الشمس فييعرض العالقات الجنسية  وسيظل ،منا فرويدن إ .سيطرتنا
  .."رواء غرائزه الجنسيةإكبر همه األ صيروي ،مقدس شيءالشباب 



Acting values  Page 16 
 

على ي سنستول" :وقالوا ،ونشروه "يسننشر الفساد الخلق" :وقالوا ،ونشروه "لحادسننشر اإل" وقالوا:
  .وفعلوا "ما نشاءيفالصحافة العالمية ونوجهها ك

مة )صورة من شخصية األا  جزء صيريل ،يةاألخالق اإلنسانبقيم ا  كبيرا  هتماما اإلسالم هتما -6
  .(المسلم اإلنسان

على  األفراد فيغل لتتغي فه ،كافة ية بصورهااإلنساننها تمس العالقات كوأهمية القيم تنبع من  -7
عن نفسها  وتعبر ي،شعورالوالي الشعور ظاهرالسلوك ال فيوتتضح  ،ات وتطلعاتتوجهشكل 

 .هوبرامج يجتماعقوانين التنظيم االب
 

 :(وزاليآكتنغ ف) "وممارستها تفعيل القيم"برنامج  في طموحاتنا
تعالى: قوله  في مثال   ،(1987 ،شتقاقها من آيات القرآن الكريم )العوااية يسهل اإلسالمن بعض القيم إ

ك لَّ  ﴿ ن اه   إِّن س انٍ  و  م  ه   أ ل ز  ق   ل ن   إِّنَّك   ﴿وقوله تعالى:  ..[ 13  / االسراء]   ﴾  ع ن قِّهِّ  فِّي ط ائِّر  رِّ ض   ت خ   األ  ر 

ل ن   ب ال   ت ب ل غ   و  ي يجد أنها تحو ينالكريمت ينآليتمثل هاتين االمتأمل ل[. و 37  / االسراء]  ﴾  ط وال   ال جِّ

 : القيممن مجموعة 
  .المسؤولية •
  .الحساب فياالعتقاد  •
  .حرية االعتقاد •
  .نيلدطاعة الوا •
  .والمساكين القربىي صلة ذو •
 .(قتل النفس)الحياة ونقيضها  •
  .تيماليمال على المحافظة  •
  .الوفاء بالعهد •
  .ةماناأل •
  .ىالهو مخالفة •
  .فسادمجانبة الفساد واإل •
 

 :في المناهج الدراسيةحول القيم  نتائج دراسات ميدانية عربية
 ،كل محاوالت التطوير فيم العربية غائبة ليعنظم الت فيمن الدراسات أن القيم ة أكدت مجموع •

  .(1999 ،قطار العربية )عبد الحليمبعض األ فيتضطلع بها وزارة التربية  التي
على أن تلك المناهج تركز  -المناهج الدراسية فيتناولت القيم السائدة  التي -أكدت نتائج الدراسات •

 .األخرىأكثر من المجاالت  فيقيم المجال المعر
 

 ؟مة منظومة قيمية أكدها القرآن الكريمهل ث
قيم و .وجود المنظومة القيمية التربوية األخالقية تقوم علىدعائم وجود المجتمع اإلسالمي إن  •

وإن أهم ما يميز القيم اإلسالمية  .القرآن والسنة :هما ،نالمجتمع اإلسالمي تنبثق من مصدرين أساسي  
يمان ال يتبعه عمل صالح وال قيمة إل ،والنظرية بالتطبيق ،والقول بالفعل ،ربط العقيدة بالعمل هو

 يبرهن على صحته. 
أن له واحد يتصف بصفات الكمال وإيمان بوجود اإلارتباطها بفي القرآن هو للقيم ساس األول األ •

فاهلل هو الرحمن الرحيم  ؛على في األخالقهللا تعالى المثل األ فالقرآن الكريم يعد   سماء الحسنى.له األ
 مجموعها منظومة قيمية تربوية أخالقية. في تمثل  ى،حسنإلهية سماء أك من لإلى ما هنا .لغفار.ا
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ضبط توتزكية النفس البشرية  .له تعالىسماء هللا مع العبودية أستعدادا  للتخلق با يأعط اإلنسان •
 استعداداتها األخالقية بمعيار العبودية هلل. 

على أساس أنها ليست شرا  وال  ،لغرائز والدوافع الفطريةالعقيدة اإلسالمية تعترف بالميول وا •
ستعدادات ضرورية لدوام حياة هذه الطبيعة وتوجيهها إلى اوطاقات و ىوإنما هي قو ،خيرا  في ذاتها

 طار النهج اإلسالمي القويم. إغاياتها النبيلة في 
إنما بعثت » :سول الكريميقول الر ،عمل الخيرعلى  .مطبوعة هيئةٍ على  اإلنسانخلق هللا سبحانه  •
ي يمشا  قد كان الرسول الكريم قرآنل» :.. وقيل في وصفه[صحيح البخاري]  «األخالق متمم مكارأل

  [.   صحيح البخاري]   «األرضعلى 
باهلل وحبه وطاعته  اإليمانفهي تقوم على  ؛ياألخالق اإلسالمية هي التزام أكثر منها أوامر ونواه •

 غاب القهر غاب معه االلتزام.  إذا ألنه ،لقهر حافزا  على االلتزامولم يكن ا .والوالء له

 آل]         ﴾كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل﴿ •

خالق ثالث قيم ومقومات لألي يمان باهلل هعن المنكر واإلي مر بالمعروف والنه، فاأل[110 /عمران
 .يةاإلنسان

 :هي ،ن القرآن أكد أربع قيم أساس(: إ1988)رحان وتوفيق يقول ف •
ف عِّ  ﴿ :العلم -1 ين   ّللاَّ   ي ر  ن وا الَّذِّ ن ك م   آم  ين   مِّ الَّذِّ ل م   أ وت وا و  اتٍ  ال عِّ ج  ّللاَّ      د ر  ا و  ل ون   بِّم  بِّير   ت ع م   /المجادلة] ﴾  خ 
ي ه ل   ق ل   ﴿ [..11 ت وِّ ين   ي س  ون   الَّذِّ الَّ  ي ع ل م  ين  و  ون   ال   ذِّ ا  ۗي ع ل م       [.9 /الزمر] ﴾  األ  ل ب ابِّ  أ ول و ي ت ذ كَّر   إِّنَّم 
   .يعبر عنها بالسلوك العمليالخمسة جميعها ي اإلسالمن ديلتأدية أركان ا :العمل -2
 الذيومن هنا كان  .ما يغضب ربه اإلنساني والمراد بها أن يتق ،ىسمالفضيلة األي ه ى:التقو -3

مراقبة أفعاله وإتقان إلى ي يتطلع المتقو .يتقيه الذييخشاه هو  الذيوكان  ،يخشاه الذيهللا هو  يعلم
 ؛هو أساس الرذائل الذي "ىالهو"وتقابل  ،يةاإلسالمأم الفضائل  ىهذا تكون التقوعلى بناء و .عمله

ي ه التي "لشهوةا"وتقابل عندهم  ،رأس الفضائلي ه -وناناليعند  -"الحكمة النظرية"بعد أن كانت 
  .رأس الرذائل

  .العدل -4
خوة، والعدل ومبناه المساواة، والرحمة ن القيم التربوية اإلسالمية تقوم على المحبة ومبناها األإ •

مر بالمعروف ومبناه حب الخير لآلخرين، والنهي عن حسان والتعاطف والصبر، واألومبناها اإل
         .(1976 ،إلى اآلخرين )النجارإلى النفس و ءكل ما يسينبذ المنكر ومبناه 

 
 :غرس القيم فيا  فريدا  يقرر نهج اإلسالم
القضايا  في -من الناحيتين الكمية والكيفية -الختالف نسب وجود الحق أو الخير أو الجمالا  تبع :قاعدة
 .التركفي أو الفعل في ا  أو ترغيبا  وتكون نسبته إلزام ،اإلسالم فيي األخالقيكون الحكم  ،يةاألخالق

  .لزام بهمرتبة إيجاب الفعل واإلإلى سس فيه ية ترتفع نسبة وجود األاألخالقبعض القضايا  •
  .الوجوب ما دونإلى بعضها تنزل فيه هذه النسبة  •
  ه.بتركلزام واإلمرتبة التحريم إلى فيه سس األبعضها ترتفع نسبة وجود  •
 فيكون ا ،كون صفرت -حينئذ -القضية نتيجةفإن  ،ا  تاما  حين تتكافأ مقتضيات الفعل والترك تكافؤ •

  .هذا الحق احترام -حينئذ -اآلخرينعلى و ،باحة المطلقةحكم اإل حكمها
 :مثاالن

فارتقاء . وعدم شكره كفر ورذيلة ،يشكر المنعم بالوجود والحياة والعقل واجب أخالق :قيمة الشكر •
 .كبيرةفكمية الحق فيها كمية  ؛حق فيهاتابع لنسبة ال -هذه القضية في -ياألخالقنسبة الحكم 



Acting values  Page 18 
 

كالحق  ،اإلنسانرادة إعلى ا  ليس مسلط في الصبر على المصيبةي األخالقالحق  :قيمة الصبر •
لزام اإلبهنا ي األخالقيقتصر الحكم  ،لذاو. لممن حق المصاب بإعالن األ األول لما في ،الملزم بالشكر

  .بعدم لطم الخدود
 

  يةرحلة الشبابمال القيم فيبعض  تطبيق
 

  (مباح ،ترك ،ترغيب ،لزامإ) الحكم الخير  ،الجمال ،نسبة الحق القيمة 

 لزام إ  كبيرة الشكر 

 ترغيب  لم أ الصبر 

 ترغيب ، غير ملزمة  تانكبيرنسبة الجمال والخير  الهدية 

 إلزام  كبيرةنسبة حق الفقراء  الزكاة 

  احتراماآلخرين على و .مباح  ةريل كبنسبة الجما حقك  فيالتسامح مع من أخطأ 
 هذا الحق 

 
 

 التعارض بين الحقوق
و أالتوفيق بينها ي فإن الحكمة تقتض ،تعارض الحقوقلية األخالقحكام عند تعارض مقتضيات األ •

ذكر هنا نو .حق حقهي إعطاء كل ذ :يأ ؛ذلكبالضرورة  ما لم تقضِّ  ،منها شيءلغاء إو أإلغاءها 
أن يصوم النهار ويقوم الليل ما  حلف هللا بن عمرو بن العاص ا بلغه أن عبدمدعن قصة الرسول 

 [.  صحيح البخاري] «ا  ك حقليع كفإن لجسد ،مم وق  ون   ،صم وأفطر» : فقال له ،عاش
 .وسبب ذلك طبيعة التعارض ،االستحسان مرتبةإلى الوجوب  مرتبةقد ينزل من ي األخالقالحكم  •
جانبه  فيفإن الحق يكون  ،أنفع للجماعة من نجاة أخيهي لحق الشخصفرضنا أن نجاة صاحب اإذا ف

 :وأرجح من جهتينأقوى 
  .هليعحق نفسه  -1
 .سينعم به الجميع الذي ،ة لحق الخيراليه نسبة عليعحق الجماعة  -2

في نسبة الحق هنا ف ؛اإليثارمنع ممارسة قيمة "إلى  -في مثل هذه الحال -الحكم األخالقيوقد يصل 
  ."حرم منها الجماعةست   التيأقل من نسبة الخير   هيهذا الفعل جميال   كون
ومنها  ،كبيرةومنها ما تركه  ،ية أن من الواجبات ما تركه كفراإلسالمأحكام الشريعة  فيوجدنا  •

  .ةما تركه صغير
  .مستحببعضها و ،ؤكدةمفعله سنة بعضها ن ما دون الواجبات إ •
 
 
 
 
 

  لمسلماإرادة والسلوك األخالقي 
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  .ةبنسب متفاوت اإلنسانإرادة على هو حق مسلط  -أو تركا   سواء كان فعال   -ياألخالقالسلوك 
وهذا الحق حينئذ  ،أن تختار ما تشاء فيرادة المطلقة جاء حق اإل ،درجة المباحإلى وصلنا إذا  •

 .هم أن يحترموهيطلب إلي ،ذاول .اآلخرينعلى مسلط 
ن إن الحالل بي  » "..تقاء الشبهات"ا مبدأفيعتمد  ،ياألخالقلحس اعلى والتبس  ،مرختلط األاإذا  •
نه يلدالشبهات استبرأ  ىفمن اتق ،وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس ،ن الحرام بينإو

 ،يوشك أن يرتع فيه ىحول الحم ىيرعي كالراع ،الحرام فيالشبهات وقع  فيومن وقع  ،وعرضه
صلحت صلح الجسد إذا  ،الجسد مضغة فين إوال أ ،ههللا محارم ىن حمإوال أ ى،ملك حم لن لكإوال أ

 [.صيح مسلم ]  «القلبي وهال أ ،فسدت فسد الجسد كلهإذا و ،كله
 الذي ،المحض ياإلنسان تقديرالوليس  ،مجال القيم هو هللا في اإلسالم فيكتساب الحق امصدر  •

  .ال يخضع لمعيار موحد عند البشر
 

 غرس القيم فيا  فريد ا  يقرر نهج اإلسالم
 .ا  عام 18 -14 العمرية ةتطبيق للمرحل •
 :اإلسالم فيممارسة القيم  فيقواعد  •
  ".النية"قاعدة  -1
 

 القبول عند هللا  العمل الظاهر  النية  القيمة 

 ال تقبل  مساعدة الفقراء  نفاق  صدقة 

 ت وقع أنها بلت كما لوق    قعلم ت )عزم(جزم  صدقة 

  قعلم ت كسل  صدقة 
 

 بلت ق    قعلم ت  هم   صدقة 

  شيء ال  قعلم ي  هم   منكر 

 
 
]     «خيه ما يحبه لنفسهيحب أل ىال يؤمن أحدكم حت» .."خيك ما تحب لنفسكأن تحب أل"قاعدة  -2

 [.صحيح مسلم
يكون موقع النار قد إلى نزالقه او ،مرتبة الجنة قد يكون بخطوة واحدةإلى  اإلنسانارتقاء "قاعدة  -3

 [.صيح البخاري]  «والنار مثل ذلك ،أحدكم من شراك نعلهإلى أقرب  ةالجن» "..بخطوة واحدة
  (.سقت الكلب التيس مالموة قصة المرأ)
 
 

 نسانإحس كل  في ةمودع ةياألخالقالفطرة 
 ..قلبه استفتاءإلى فأحالت المسلم  ،البشري يريوجود هذا الحس الضمإلى نصوص القرآنية لاأرشدت 
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ََمَها  (7) َسو اَها َوَما نَ ف س  وَ  • َواَها ُفُجوَرَها فََأْل   فيفالنفس ألهمت  ؛[ الشمس]   ﴾ (9) زَك اَها َمن   أَف  َلحَ  َقد   (8) َوتَ ق 

 .فطرتها إدراك طريق فجورها وطريق تقواها

ن س ان   ب لِّ  ﴿ ِّ هِّ  ع ل ىَٰ  اإل  ة   ن ف سِّ ير  ل و  ( 14) ب صِّ ه   أ ل ق ىَٰ  و  ير  ع اذِّ  لَهُ  ََن َعل   أَلَ   ﴿. [.القيامة] ﴾ (15) م 
 ِ َني  ِ  َوِلَسان  ( 8) َعي   َدي نِ  َوَهَدي  َناهُ  (9) َوَشَفَتي   [.البلد] ﴾ (10) الن ج 

]        «ه الناسليعأن يطلع  ت  هالنفس وكر في كثم ما حاواإل ،حسن الخلق البر» :ي عن النب •
 [. صحيح مسلم

 ."استفتِّ قلبك ولو أفتاك المفتون" •
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  "وممارستها تفعيل القيم" يالتربوبرنامج العلى التدريب 
 

أو المدرس أو رب العمل وكذا رب  يإكساب الطالب الجامع إلىي البرنامج التدريبهذا  ىيسع 
لمراحل العمرية لهذا البرنامج يعرض ف ي،والتطبيق فيالجانبين المعر فيالمهارات الالزمة  االسرة 
 ؛يالجسدي العقل الينتهاء بمرحلة النضج االنفعامن مرحلة الطفولة و ا  ءبد ،اإلنسانبها  يمر التي

ه ولكن ؛لهذا البرنامج رئيسمطلب  ، وهوالبرنامج مهارة التعامل مع شريحة الشبابي فيكسب متلق
 :احتياجات المراحل العمريةعلى  -غير مفصل على نحو -يعرج

  .)مرحلة الطفولة( سنوات 7 -3 -أ
  .ن()صغار الس سنة 14 -8 -ب
 .(الشباب) ةسن 18 -15 -ج
  .(نويطلبة الجامعالسنة ) 18أكثر من  -د

العناصر  عنهم ءوأن يعرضوا آرا ،قيمهم الخاصة فيالمنتظمين أن يفكروا  إلىيطلب ولذا  
 ،وأثناء ذلك .الصف فيفضل وأن يتخيلوا المناخ األ ،المفعم بالقيمفرها عادة المناخ ايو التي ،ةموجبال
جة ضمن هذا البرنامج من خالل أنشطة يدخل فيها النقاش والتمارين والرسم تفعل كل قيمة مدرت

تنمية قدرات المستهدف بالغرس  همحسبان فيواضعين  ،والقصة والشعر يةصور التعبيرالوالتصوير و
تشكيل هذه  فيمبينين دور الحوافز  ،كافة النفسية والعقلية والروحية والجسدية هتنمية جوانبو ،قيميال

 .تدعيمها وتشجيعها في اإلنسانودور تفعيل حواس  ،القيم
 
 عدة مستوياتختبار القيم وفق ا

ية وسلوكية تعاونية اجتماعتطوير مهارات إلى هذا البرنامج  فييتوصل المنتظمون يجب أن  
 نفيديمست -مختلفة   مستوياتٍ  فيهم أن يختبروها ليع ولكن ،عن القيم طلبةأن يسمع ال فيفال يك .ةمشترك
ي طبيقتوهو ما عنيناه بالتفعيل ال ،ا  وهدفا  يجعلوها سلوكل -البحث والتحليلالمختلفة في دوات األ من
 .للقيم
 فيوعندما ينخرطون  .وميةاليحياتهم  فيها عمالية الستجتماعالطلبة تنمية المهارات االعلى و 

ية جتماععدالة االالمسائل  فيمطالبين بالتعمق  نوصيري ،مجتمعاتهم فيمجاالت العمل المختلفة 
ي ك ،ياآلمن السو هعيشوتحقيق  ..هذا اإلنسانبوالتنشئة القيمية وأمانة المسؤولية تجاه النهوض 

  .رب العالمين من إليهأوكل  ما علىيستحق شرف االستخالف 
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 وممارستها تصنيف مجموعة أنشطة تفعيل القيم
 

 :إلى وقد صنفت مجموعة أنشطة القيم وفق هذا البرنامج 
 :لتأملااط نق

 فينقاط التأمل  ىفإحد .إليها بل تدعو، بعض المفاهيم المجردة للتأمل فيها وتمنح ،تعرف بالقيم 
 ىوإحد .وكرامة احترامأن يعيشوا بفي  -منهمالمؤلفان و -همكل حق الناس :هي -مثال   -حترامااليمة ق

  .قبل جمال االختالفالتسامح هو االنفتاح وت :أن فيالتسامح تتركز قيمة  فينقاط التأمل 
 .والبحث عن أقوال مأثورة من ثقافتهم وتاريخهم ،لتأمل بأنفسهماصياغة نقاط  طلبةيسمح للو 
 

 :يالتخيل والتعبير الفن
 التيالصور المختلفة  ما ؟عندما يسوده السالم ،"يليضمن إطار تخ"كيف يمكن أن يكون العالم  
ما يجعل  ،لتعبير عن قيمة السالمل -م أو القصيدة الشعريةأو الرس فيالتصوير الفوتغراب -إحداثهايمكن 

 ؟البرنامج فيمن خالل تفعيل حواس المنتظم  ممارسة  قيمة  ة ليالقيمة المتخ
 

  :تمارين االسترخاء
وتشعرهم  ،طلبةتهدئة العلى تعمل  إذ ؛لتمارين االسترخاء موجبثر الأكدت البحوث النفسية األ 

 .دروسهم فيوتحسن تركيزهم  ،باالمتنان
 

 :أنشطة تنمية الذات
إلى خصالهم  ونينظر ،حتراماالقيمة  من خاللف .القيمة بما لها صلة بالذات ونالطلبة هنا يستكشف 

ما يساورهم إلى ينظرون  ،الصدققيمة  من خاللو .سعاد اآلخرينونها إلعمليست التيوأنواع الكلمات 
التشكيك إلى  من نزعةٍ  طلبةما عند بعض العلى  المهم هو الوقوف .عندما يكونون صادقين ،من شعور
 .السالم للعالمتحقيق نفسهم وفي أ حتراما فيتجاه الشعور الحقيقي بالرغبة  ةٍ سالبأو مواقف 

 
 :يةجتماعالمهارات اال

 واتوصلأن يمن أجل  ،الضرر الناجم عن قلة التسامح فيالتفكير  طلبةال إلىالتسامح يطلب قيمة  في 
 .مع الغير يجتماعهم من خالل تفاعلهم االيلدتتراكم  ةٍ جبمو أجوبةٍ إلى 
 

 بداعات الخاصة:الموارد واإل االستفادة من
 .بداعات الذاتيةمع إطالق اإل ،الموارد المتاحة من حولهم االستفادة منعلى يحث البرنامج الطلبة  
حول القيمة  -يختاريأو ال شعبيسواء من الموروث ال -ستطاعة الطلبة تبادل قصصهم الخاصةابف

يمكنهم  وكذلك .صلة بالموضوعلها  فالمأ فيأو ما شاهدوه  واقعية   أو أحداث مقاالتٍ  طرح أو ،المعنية
 .يةإعالنأو سيناريوهات  ة أو دراميةلييتمث مشاهد تأليف
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 ؟بغرس القيمي عنمن الم  
وية أو الفنية أو دبية أو الترباأل :تنوع مشاربهم وتخصصاتهمعلى  -ستطاعة جميع المنتظميناب 
  .ستكشاف قيم ضمن مجاالتهم المختلفةاأن يشاركوا في  -دعوية ال وأدارية اإلالتسويقية أو أو عالمية اإل
ها ونضم  يل ،إعادة النظر في الدروسإلى  -الذين ينوون العمل في مهنة التدريس -وسيحتاج الطلبة 

 .أو الرسم نجليزيةحصة التاريخ أو اللغة اإل يف اسهيالصدق يمكن تدرفقيمة  .النقاشإثارة إلى ما يدعو 
ثإن  ،سبيل المثالعلى ف ب ح  للنظر في أنواع الحرية التي  ة  اليمث سانحة   وهعن االستقالل  ا  تاريخي ا  م 

وأخرى  ،يمكن أن نحدد مناطق خسرت فيها الشعوب حريتها ،الجغرافيالطرح وضمن  .يريدها الناس
وال يقتصر  ،س القيميرمعني بالغ -بجميع تفريعاته -منهج الدراسيفال .بالحرية الشعوب ظفرت فيها

 ،لمناقشة قيمة محددة دراسيةٍ  قبل كل حصةٍ  يمكن تخصيص وقتٍ و .دون أخرى علميةٍ  مادةٍ على ذلك 
على المواد وربما يتفق مدرسو  ؛لتقديرات مربي الفصل ك  وترممر ألهذا او .طوال العام الدراسي

القيم الخاصة بالسالم والمسؤولية  مباحثأن يتناول مدرسو الفنون واللغة ك بينهم، مباحثتنسيق ال
 .وهكذا ،يات والتاريخ قيم الصدق والتسامحجتماعمدرسو اال ىيتول على حين ،عدةا  أشهر
 

 ؟األنشطةتفعيل كل إلى حتاج نهل 
القيام بتنويع ه يستحسن ولكن ا ،ا سابقإليهنشطة التي أشرنا الضرورة القيام بكافة األمن ليس  
عمليات ب القيام ونيرو ،بعض الدروس إعطاءعدم  همبعض رافقد يخت .نطاق كل قيمةٍ على نشطة ألا

  .والمحيط الخاص ةالمحليالثقافة وسلوب الشخصي للمربين وحاجات الطلبة األ بينمة الالزمة ءالموا
 
 :تقويمال

ن من اثنان الهذا البرنامج نوعو .اوممارسته برنامج تفعيل القيم فيا  مهما  جزء تقويمال عدي 
 :اتتقويمال
نوعا   عدت التي تقويمال ةستمارا ونمنحي   إذ ،التخرجبعد  ممارسة مهنة التدريس فيللراغبين  تقويم   -1

القيم يغرس المربون  .وبعد حصر النتائج ،قبل بدء العام الدراسي طلبةالعلى  ونهاوزعي ،ستبانةمن اال
 قما تحقلى إمن نتائجها  واتعرفيل أخرى، ستبانةٍ اإلى  ونيعمدهاية العام في نو .يطوال العام الدراس

 .دارة المدرسةإلى إ تقريرفي ذلك  ونويرفع ،نحسار لقيمة أو قيم محددةاأو من تقدم 
 :مستويات فييقاس ما حققته من نتائج  ،مجتمعيةٍ  يةٍ صلاتو إعالميةٍ  فبعد إدارة حملةٍ  .م عملييتقو -2

  .وميةاليالصحف  فينشر النتائج ت  ثم  ،سلوكاتال ،لمواقفتعديل ا ،المعلومة
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 الغايات
  .ية والعاطفيةجتماعتنمية المهارات الشخصية واالالغايات هي 

 
بموضوع ي هتمام مبدئاوإحداث  ،"قيم" أنشطةٍ  فيالبرنامج  فيإشراك الطلبة المنتظمين  :ىاألولالغاية 

 .فيما بين كل إنسان وتلك القيم -عنها ىغن ال -شعور بصلةمع تغذية ال ،هاليإستكشاف القيم والتعرف ا
  :الخطوات

  .عالم أفضلإلى مناقشة كيفية الوصول  •

  .وده الصدقسوآخر ي ،يسوده الكذب ا  مجتمع تخيل   •

  .وآخر يسوده التسامح والصفح ،يسوده العنف ا  كوكب تأمل   •
 

 .بداعات الخاصةالموارد واإل االستفادة من :الغاية الثانية
 :الخطوات

  .تعبر عن العطاء أو نظم قصيدةٍ  أو رسم لوحةٍ  صورةٍ  التقاطأو  كتابة قصةٍ  •

  .الذات والتواضع احترامستعراض أبطال يتمتعون بتوازن بين ا •

  .ورقيةٍ  من قصاصاتٍ  ؟"برجعلى أي من يبن"ممارسة لعبة  •
 

 .راسة محل الدمن القيم  كل قيمةٍ  ىمعن فير التأمل والتفك   :الغاية الثالثة
  :الخطوات

  .راجع نقاط التأمل الخاصة بكل قيمة •
 

  .ما قيمةٍ  االستمتاع بتجربةٍ  :الغاية الرابعة 
  :الخطوات

على تساعد الذات  وأنشطةٍ  أفكارمع تحديد  ،عاوننعدام التاوكذلك  ..عاونيبدو التمناقشة كيف  •
 .من الهدوء حساس بمزيدٍ اإل

 .الوقت المالئم فيي القيام بتعبير فن •

 .ممارسة عملية ملء الذات بالمحبة •

  .مناقشة مشاعر الحزن •

 .يتحاور فيها الشباب صغيرةٍ  مبادئ للسعادة ضمن مجموعاتٍ  ةستعراض خمسا •
 

 ا .وتنفيذها عملي ،هة والتآزرازنزيادة سلوكات المحبة وال :الغاية الخامسة
 :الخطوات

 .لم مفعم بالسالمعا فيسلوك يجعلنا نعيش في ثال له تما يمكن االم فاستكشا •

 .عمال المعززة لمشاعر المحبة ومنح المحبةباأل وضع الئحةٍ  •

 التيالتجارية  والهيئةوالمجتمع  األسرةضمن إطار  تهاومناقش ،ستعراض تأثيرات عدم النزاهةا •
 .تعمل بها
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  .من يمارس القيم احترامزيادة  :الغاية السادسة
  :الخطوات

  .عجاب بهاإلإلى اتدعونا و ،ناآلخري في التيمناقشة الصفات  •

 .البرنامج فيأفراد الفريق المنتظم معنا كافة يتمتع بها  ةٍ موجب مناقشة خمس صفاتٍ  •

 .ما فاضلةٍ  قيمةٍ به تخل قفي حياته لا  أحدث فرق ن  م   عنسرد قصص  •
 

  .ةسالبالترفع عن التصرفات ال :الغاية السابعة
 :الخطوات

  .الغضبفي نا متحكمين لتجع وخططٍ  ،شجارإلى  تافهٍ د أمر يمناقشة تصع •

  .وتسمح للسالم بأن يعم ،النزاععلى فيها ي تعيين أفكار نقض •

  .المخدرات تعاطيمناقشة أضرار  •

  .اإلنسانستكشاف ما يمكن أن يعزز قناعة ا •
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ثال ْبح   األول م 
 السالمقيمة 
 

نعرض سو .بةالشريحة العمرية المخاط   ييجب أن نراع ،قيمة السالم عمليات غرس في 
  .ةسن 14 -8 و اتسنو 7 -3عمريتين الشريحتين لل

  ..طفالاأل إلىوطلبات نقاش  على هيئة مكن أن يكون الخطابي ،سنوات 7 -3لشريحة العمرية في ا
 

الشريحة 
3-7 

 سنوات

   غرس قيمة
 السالم 

 :محاور ةثالث فيمن الممكن أن نلخص ما سيقوم به المعلم 
 ..(.،.النقاش ،الحوار )القصة -1
  .الممارسة -2
 .(..،.المشهد ،غنيةاأل)ة الحواس استثار -3

 حوار  
)برمجة 
للعقل 
 والقلب(

 ؟عن السالمي من منكم يستطيع أن يحدثن
 ؟السالم ما

 ؟عالم مسالم فيأن نعيش  ىما معن
 .طفالواشكر األ "،رائعة   إجابات  " صف إجاباتهم بأنها

ذهنكم )حديقة جميلة مليئة  يفلعالم مسالم  الخيال لصنع صورةٍ  عملوم سنستالي
 .(مان والسالمهناك شعور باأل ،السماء فيالطيور تحلق  ،شجارباأل

توجد هل  ؟صوات الطيورأمن منكم يسمع )المشاركة بخبراتهم  طفالاأل إلى اطلب
من  ؟هل تسمعون صوت جدول ماء ؟مثال   كصوت ذبابةٍ  ،ما حشراتل أصوات

 جريانهل تسمع صوت  .الجدول في ضعه ؟همن حول ا  جاف ا  عود لتقطيستطيع أن ي
لغ بكم ت أو غيرهما؟ ،دخان ،زهوررائحة  ؟ما من يشتم رائحة   ؟الماءفي العود 

  .(؟هل ثمة غيوم   ؟ة  رارة الشمس مزعجهل ح ؟درجة الحرارة من حولنا
 الممارسة 

 
  .أن يرسموا ما تخيلوه طفالاأل إلى اطلب

 يةوسائل سمع 
 بصرية 

  .أغنيةأو  نشيد :لحن
  .يعإذاأو إعالن  مرئيريو فيلم اسين ،مشهد لجدول

ة استثار 
المخيلة من 
خالل قصة 

ضمن 
عنصر 
 الحوار 

النجوم ونتخيل  فيتفكر نل .يالهدوء الداخلي ها  الطرق لتكون مسالم ىإحد :ناقش
 .هادئة ومسالمةي كم هانظر  ..يمكن رؤيتها وال يمكن سماعها ..أنفسنا مثلها

من الكرتون  صنع نجمة  اف ،سنوات 5 -3 أعمارهم أطفالع عمل مكنت تإذا 
جعلها اقل سنا  لألطفال األ .ة  براق ذراتها ليعنثر ا ،زرقنها باللون األلو   ،المقوى
 .ا  لها عين واصنع كالدمية

 ،وكانت مسالمة   ،المحبةب مفعمة   أشعتها كانت التي "النجمة"قصة  طفاللأل حكِّ ا
ا  شعتها سببأفكانت  ،فض نزاع بين طفلين كادا يتعاركان يفا  وكانت سبب ،ة  سعيد
  .فتعانقا ،همابينبث السالم والمحبة  في

 ،نحن نجوم السالم ال نتحرك ؟وماليتشرق به  الذيما لون السالم  .تصور أنك نجمة
إال ك ليعفما  ،يردت السالم الداخلأإذا ف .مسالمون ،مسترخون بالمحبة، ممتلئون

  .وتذكر أنك نجمة سالم ،وءهدبتتحرك أن 
يكتب  .مقطعة   ا  م نجوميمكنك أن تمنحه .يصنع نجمة سالمأن  كل طفل إلى اطلب الممارسة  

ا النجوم هم أن يزينوإلي اطلب .ونها بنفسهختار لا التينجمته  علىاسمه كل طفل 
  .(ختم الدرس بأغنية عن السالمابالمواد المتاحة )
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ة استثار 
المخيلة من 

صة خالل ق
ضمن 
عنصر 
 الحوار

 "الحشرة الطائرة"قصة 
 فيهما اوقت انهمك والد في ،المدرسية اوظائفهم نكانت سعاد وشقيقها فؤاد يحال

 ال .المنزل مع سدول الليلبوجو الهدوء والسالم كان يحيط  ،تحضير طعام العشاء
 في ا  كان الضوء ساطع .من خارج المنزلاآلتية أصوات الحشرات  ىسو ونسمعي
ت تسلل ،فجأة   .لليعيستقبل النسيم ال همصراعيعلى ا  وشباك الغرفة مفتوح ،غرفةال

 .ا  ندفعت نحو المصباح تحدث ضجيجاو ،الفراشة تشبهمع النسمات حشرة طائرة 
 :صاحت سعاد .ناحيتهامسطرة طويلة  رفعبأن  ،حاول فؤاد التخلص من الحشرة

أريد فقط إبعادها  :أجاب فؤاد .نامسالم وتذكر بأننا ،تطير بعيدا  ها لعل .هاال تؤذِّ  ،ال
فكرت  .تاركة المطبخنحوهما م هرعت األ .تحترق كي الي عن المصباح الكهربائ

 شوهدت الفراشة ،ت مصباح الشرفة وأطفأت مصباح الغرفةفأضاء ،م للحظةاأل
أنقذت الفراشة و ،م الشباكأغلقت األ .ةيئالشرفة المضإلى  المظلمة لغرفةاغادر ت

 .مبدأ الرفق بالحيوان ةمؤكد ،محقق من موت
 ؟أمنا  أنك أكثر بتشعر  ىمت حوار  

 .جاباتكل اإلعلى  ثنِّ أ ؟لون ستختاري أف ،ا  لون واألمن إن كان السالم
 .ومحبون للغير ؤكد أننا مسالمونتالتصرف  فيالحكمة 

 ..( .، نجمة ،قطعة بسكوت ،خيال   ،)قد يكون حمامة ؟يمثل السالم لكم  ماذا
  .قصة الحشرة ايمثلو طفالدع األ مثيل ت 
إذن الفكرة  

 هنا 
  ،أن تسرد قصة أوال  

  ،ناقش القصةتثم 
  .منها مقاطعأو أن يمثلوا  ،تعبر عن القصةا  هم أن يرسموا صورإلي اطلبثم 

عالقة 
مع ة جديد
 قيمة

 السالم 

راجع شكل 
دائرة السالم 
والعالقات 
 التابعة لها 

  ."للعناق الذراعان" معنىغرس 
 )عنصر الحوار(

 .ضرببالعتداء االسالم هو أن ينسجم البشر من دون مشاجرة أو  .1
 عملعالم مسالم... نست في" :ةتيكل طفل أن يكمل الجملة اآل إلى اطلب .2

  ."للعناق الذراعين
  ."......عالم مسالم لن يكون هناك في" :ةتيالجملة اآل لكماإ اطلبثم  .3
 ..(.منح المساعدة ،المصافحة ،تسليم المواد ،اقلعنا) ؟الذراعين عملفيم نست .4
أن ي ال يعجبن" :الالسالم هو استطاعتنا التفوه بكلمة  فيأوضح أن أهم جزء  .5

  ."للعناق ال للدفع ينعاإن الذر .تفعل ذلك
  .ونهويلون ،"س"الحرف  : يكتبونوا كلمة سالمهم أن يرسمإلي اطلب ممارسة  
)حل( فض  

 النزاع 
 :لنزاعممارسة فض ا

 ،اسأل أحد الطفلين عن شعوره .أن يجلسا يهماإل اطلبف ،طفلينبين نزاع  ماحتدإذا  
ل ذلك الطفل اسأ ."كرر ما قاله زميلك" :آلخرالطفل ل لق   .يستمع اآلخر على حين

أن يكرر ما قاله الطفل  األولالطفل  إلى اطلبثم  ،(السؤال نفسه )عن شعوره
 ..آلخرا

 ،تجاهه صديقهتصرفات  فياآلخر ما ال يعجبه  منهما كل   برهما أن يخيإل اطلبثم 
 ..المستمع أن يكرر ما قاله المتحدث إلى اطلبو
أن يكرر كل  اطلب ثم ،آلخر تجاههتصرفات ا فيأن يقول ما يعجبه إلى  اطلبثم 

  .آلخرمنهما ما قاله ا
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التقنية  هموأن يمارسوا بأنفس ،المواجهة المباشرةعلى  طفالمن المهم أن نشجع األ
 .بينهم نزاع ينشبي أ فض فيذاتها 
 

 :النزاعفض ملخص 
 ( )كرر(؟قال هو  ماذا) ؟شعورك ما .1
 )كرر(  (؟قال هو  ماذا) ؟أن يفعله ا  ال تحب فالن الذيما  .2
 )كرر(  (؟قال هو  ماذا) ؟أن يفعلها  تحب فالن الذيما  .3

  :ناقش حوار  
 ؟شعورك حين يضربك شخص ما ما .1
  ؟كال تحب أن يقوم بها زمالؤ التي رىخاأل األشياء ما .2
 متكامال  ا  مشهد جعلهم يمثلواا) ؟ن عملهايآلخرليمكن  التيالطيبة  األشياء ما .3

  .(نزاع لفض
عالقة 
 معة جديد
قيمة 

 السالم 

راجع شكل 
دائرة السالم 
والعالقات 
 التابعة لها 

  "المشاعر" معنىغرس 
 من خالل الحوار ناقش نقاط السالم 

 :ثم اسأل ،السالم هو التمتع بمشاعر داخلية طيبة أوضح أن
 ؟طفل آخر يشعورك حينما يبك ما .1
 ؟لطيفا  ا  ئشيشعورك حينما يقول لك طفل آخر  ما .2
 ؟تود أن يفعلها اآلخرون التيالطيبة  األشياء ما .3
  ؟أن تفعلها أنت ىتتمن التيالطيبة  األشياء ما .4

يود اآلخرون  التيوتلك  ،م بهايود القيا التي ،الطيبة األشياءسم ر طفلال إلى اطلب ممارسة  
 .القيام بها
يرمز ا  قناع واأن يرسم طفالاأل إلى اطلب ".أقنعة حيوانات السالم" :تمرين
هم المشاركة إلي اطلبثم  ،الطفل لحيوانه اختياريجب أن يكون ثمة ما يبرر  .لحيوان

  ."..... نأل ،وأنا أحب السالم، .....اسمي "ة تيالجملة اآل في
شريحة لا 

3-7 
 سنوات

  

 :لتأملانقاط 
  .يالسالم هو الهدوء الداخل -1
 .حاسيس الطيبة داخلناهو األ -2
 .ضرببالعتداء ادون مشاجرة أو من لبشر اهو تعايش  -3
  .آلخريناوفي نفسي  موجبهو التفكير ال -4
  .السالم يبدأ داخل كل منا -5
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 ..التالية العمرية لشريحةمع االخطاب في غرس قيمة السالم ويتغاير 

 8-14 
  اعام

منظومة 
السالم 
 القيمية 

 .غياب الحرب مفهوم السالم أكثر من -1
  .مقاتلة اآلخرين من دونو ،تناغم فيالسالم هو العيش  -2
  ة.يالداخل السكينةالسالم هو  -3
 .طيبة ي  انوأم ،وأحاسيس نقية ،ةموجبمن أفكار يتكون السالم  -4
 بين البشر. صلاوالتوعدم العنف ول التقبل والعدالسالم ينمو من خالل  -5

 :محاور ةثالث فيمن الممكن أن نلخص ما سيقوم به المعلم   
 ....(،النقاش ،الحوار )القصة -1
  .الممارسة -2
 .(..،.المشهد ،غنيةاأل)ة الحواس استثار -3

حوار  
ة ستثارال

العقل 
 والقلب 

  ؟السالم ما
  ؟عالم من السالم فيأن نعيش ي يعن ماذا

 ،تخيل فقاعة كبيرة جميلة .هدوء وسكون فيدع نفسك  .ا  مسالما  تخيل عالم ل تخي   
من خالل  -تستطيع أن تسافر فيهاو ،يمكنك الدخول فيهاعلى نحو كبيرة 
إلى  ر  وطِّ  ،هذه الفقاعة دخل اآلنا .عالم أفضلإلى  ،المستقبلإلى  -خيالك

 ؟ وكيف يبدو الناسسكيف تبدو لك منازل النا .يسوده السالم الذيذلك العالم 
 ....؟هل هم مبتسمون ؟من حولك

من طبيعة  هحول اشعور الطالب بمبأن يبدأ النقاش  في قد يرغب المعلم مناقشة  
 .بعضمع من حوله بعضهم عالقات الناس بثم  ،نفسهبثم  ،وبشر

تتخيله ما عكل مجموعة لوحة كبيرة ترسم بحيث  ،مجموعاتإلى م الطلبة قس   رسم  
كل مجموعة من يمثلها للحديث عن ترشح  ،بعد ذلك .العالم المسالم هذا في

 .السالم في اتجربته

السالم

الهدوء 
يالداخل

تعايش 
البشر

التفكير 
الموجب

حاسيس األ
الطيبة 
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 فيوال تكون موجودة  ،عالم النزاعات فيتكون موجودة  التي األشياء ما حوار  
 .(العصابات ،سلحةاأل ،الحروب ات:جابتكون اإلما با  )غال ؟عالم السالم

  :قسمينإلى  boardقسم اللوح ا نشاط  
  .عنوان عالم مسالمب :األول
  .بعنوان عالم النزاعات :خرواآل

  .ارسم خريطة ذهنية لكل منهما
  ."كبسولة الزمن" نشاط  

إليكم المطلوب  .تخيلتموه الذيأننا نعيش عالم السالم  -ومالي -لنتظاهر" :قل
 .عالمكمإلى جيال القادمة تتعرف تجعلوا األي لك ،أن تصنعوا كبسولة زمن

من شأنها التعريف والكبسولة  فيتختارون وضعها  التي ةلعناصر العشرا ما
 ".؟بالسالم ءبعالمكم الملي

  .وارسم السالم ،واحدا   ختر لونا  ا ،10 -8عمار لأل رسم  
 .بالسالم اكتب عن وقت شعرت فيه حقا   ،14 -11عمار لأل

جلسات  
 االسترخاء 

ملصقات مع صور  ؛بالسالمو بالسكينةر الطلبة ستشعاضرورية ال
  .االسترخاءعلى تحث  (بوسترات)

تمرين  
 للطالبات 

 ."عداد كعكة العالمإ"
ي هذا التمرين يعط .يةاإلنسانتشكل من مجموع خصائص تس كعكةي ه

 اإلنسانأروع صفات  ما :وتسأل للبدء .عالم أفضل فيفرصة أكبر للتفكير 
 ذىتسبب األ التي نستبعد العواملس ؟كعكة العالم فييجب أن تكون  التي
  .لمواأل

 التي ،يةاإلنسانقائمة بأروع الصفات  اكتب .المكونات اختر :ىاألولالخطوة 
  .الكعكة فيتود أن تضعها 

من الممكن قياس الكمية بالكيلوغرام  .كمية كل عنصر اختر :الالحقةالخطوة 
  .ويةئالم ةأو النسب

 ."مكان خاص" حوار  
 ؟وقاتبعض األ فيم الهدوء والسالإلى نحتاج  لم

 ؟تمنعنا من أن نشعر بالسالم التي األشياءما طبيعة 
 . ...أشعر بسالم عندما :ةتيليكمل الطالب الجملة اآل

 ."المدرسة فيالسالم  نشر" حوار  
  .نريد أن نستعرض الفروق بين مدرسة مسالمة ومدرسة مليئة بالنزاعات

 ؟كيف يشعر هؤالء الذين يتشاجرون
 ؟بالسالم مفعمةمدرسة  فيالء الذين كيف يشعر هؤ

 
 اطلب .(مورس ،)صور ؟تعبر عن السالم التيالرموز ما  ،كمائرعلى حسب آ رسم 

 .تعبر عن هذا السالم (أو الرسوم)إلى الصور  هم إضافة كلمات وتفاصيليإل
من الممكن أن ف الفصحى،ن بالقصائد النبطية ويعروفم -نحن العرب -نناكو قصيدة  

 .وينشدها الجميع ،ويلحنها ،من نظمه بياتل بعض األطف يلقي
  

غة الل
 العربية 

 
 ؟تعبر عن السالم التيالكلمات والجمل  ما
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 ."للعناق ذراعانال" حوار  
 ؟امتهعماالاست ماو ؟ذراعانال ما

 -المصانعو بيوتالتبنيان  -الهدف نحوالكرة  انيترم -انترسم -ان)تعانق
 .(... ،الغيرتساعدان 
  .ما يميزناي نا هذراعينا لعمالاست طريقة

  ؟ئكيذاإل ذراعيهالغير  عملا يستمشعورك عند ما
 ؟يشعل الناس حروبا   -رأيكب -ماذال
 ؟ذاته هل من جملة مرادفة تعبر عن المعنى ."للعناق ال للتدافع ذراعانال"
لحسن االستعمال ال لسوء  ذراعانال" ،"للعطاء ال للتعسف ذراعانال"

  ."ءيذامساك ال لإللإل ذراعانال" ،"االستعمال
أذرع  بحيث تكون ،لسالم من أذرع متشابكةا عن عمل ملصقةهم إلي اطلب رسم  

 كتابيمع شعار  ،حمامةإلى مسدس يتحول  ؛بعضب امتصلة بعضه طلبةلا
 .من ابتكارهم يعبر عن السالم

ن أو لديلوالأو  خرىاألللفصول  اهبعضهدِّ او ،هماتن الفصل بإنتاجزي  
 .مجاورةمدارس ل

 ."الحرب" حوار  
 .(.السلطة ،الغنى :في)الرغبة  ؟الحروب أسباب ما
انتشار  ،مراضاأل ،)التشريد ؟كون هناك حربدما تيحدث للبشر عن ماذا

 .(. ميةاأل ،الفقر ،عاقاتاإل ،التدخين والمخدرات
  .عن بالد مزقتها الحرب األطلس فيابحث 
  ؟بلدكم فيالسالم ي يعن ماذا

 .الوطنيةي غانهازيج أو األمن األمقتبس ر من نظمك أو ع  شِّ  صيدة ق 
فض  

النزاع 
صورة )

تطبيقية 
  (للسالم

  .وتعاون مفيدة للحياة عموما   صلاالهدف تطوير مهارة تو
هؤالء ي يرتد .النزاع بين زمالئهم فض فيدور المدير  طلبةالبعض يلعب ل

 .النزاع فض فيدورهم المتعلق  علىأو قبعة للداللة  ا  الطلبة شارة أو وشاح
ما كانا يرغبان إذا  التلميذان المتنازعان -أوال   -سألي   :النزاع فض سيرورة

من  اننثايجلس معهما واحد أو فل ،يجابإلبا ردهما كانإذا  .مساعدةي أ في
في حل  راغبينالمتنازعان  نلم يكإذا و .النزاعبفض ن يهؤالء المختص

 ي.جتماعو المشرف االأدارة المدرسية اإلإلى  نالرس  ي  عندها ف ،مشكلتهما
إلى  أحدهمااستماع إلى ويوجههما  ،همايإجابتإلى النزاع يستمع فض مدير 
ليس  .لآلخر نصاتاإلعلى يشجعهما  .آلخران مقاطعة أحدهما ع بدال   اآلخر

على  وجوده فقط لمساعدة المتنازعين .يلوم أو يتهم أو يعظ أو يحكم أنه ليع
 .(سابقا   ةروذكمزاع الالن فضل خطواتالهما )ثم تطبق حل مشكلت

العراك ن عبدال  همشكالتلو تعلم كل شخص أن يحل  ،العالم فييحدث  ماذا حوار 
  ؟والشجار

جعلها متاحة او ،ةق  ص  ل  م   فيالنزاع بفض ربع الخاصة كتب الخطوات األا
 .للجميع
 (اللوحعلى بها كتا) ؟أعماركم فيمن هم فيها يتنازع  التي مورما األ

 ما( )اذكر حادثا   ؟..............كيف تشعر عندما
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يسبب شعور الغضب  الذيالفعل  ما :سألفا ،كان الشعور هو الغضبإذا 
 ؟هذا

  .ن السابقيناليكرر السؤ
تشعر  ماذاب :سألاو (الشتيمةو السب  )السابقة  سبابللغضب من األ خذ سببا  

 ؟الغضبهذا سبب  ماو ؟عندما يحدث ذلك
 .حراجأو الخوف أو اإللم يكون سبب الغضب هو الشعور باأل ،عندما نغضب

 .محبوب غير محترم أو غير أنه غير مقدر أوب غضبانها يشعر الدعن
 ."النزاع فضأثناء ( اإلصغاءنصات )اإلمهارة "  

  .اآلخرينإلى نصات اإل -تكالأثناء حل المش -مورقل: من أهم األ
 ؟خالل حديثك إليكشخص ما فال يلتفت  إلىكيف تشعر عندما تتحدث 

 :ثلممن لفاظ أالتلفظ ب ،المعارضةفي عدم انتظار الدور  ،المقاطعة ،االتهام
 .شعار اآلخر بالذنبإمحاولة ، يغبوسخيف 
 .طلبةة من ثالثوكل مجموعة ل مجموعات شك   :نصاتاإلنشاط  حول تمرين
سيكون  2 ،المتحدثسيكون  1 ..3، 2، 1 ـهم أن يرقموا أنفسهم بإلي اطلب
كل دورة  فيالمراقب و ،نفسهمأليعيدوا ترقيم  .سيكون المراقب 3 ي،المصغ

  .ظاتهحيمد المجموعة بمال
الحقيقي  نصاتاإل .نصاتمع اإل -تلقائيا   -قلغضب بدأ ين الأهل الحظت 

  .حتراماال دل علىي
ي ناد 

لسالم ا
ي ناد)
 (قيمال

كل من  فيه يشارك -و عند الحاجةسبوع أاأل فيمرة  -من الممكن عقد نادٍ 
ت أسهمسبوع من أفعال أو األ وماليه خالل ياما رأحول المدرس والطالب 

 .ةكانت النزاعات متكررإذا  والسيما ،مفيدي هذا الناد .إحداث السالم في
 

مقابالت  
  طلبةبين ال

 .....ي.ذكرها هتأ التي ا  سالم ةمكنأكثر األ
 .......................السالم هو

 
 ألوان 

السالم 
 ألوانو

 الغضب 

فعل رد ات بسيطة النزعاجات اال تصيربحيث  ،صاعد المشاعرتكيف ت
 ؟رادةخارجة عن اإل ،كبيرة

على بالمساعدة  :)مثال ؟الهدوء بمشاعر الغضبكيف نستطيع أن نستبدل 
 .(نصاتاإل

 ؟حداث حياة أسعدإعلى كيف يساعد السالم 
 فيكأن يكون الغضب  ،ن الغضب والسالمتعبر ع شكاال  أو لون أارسم 

  .خراآلالنصف  فينصف الورقة والسالم 
 ؟أن تنمويسمح للسلبية  الذيما  حوار  

 ؟تكالالمشي تغذ التي فكارما طبيعة األ
 ؟االنتشارعلى تساعد السالم  التي فكارما نوعية األ

 تأليف 
 قصص

  .العكسب قصصا   ثم ،بسالموقف إلى يتحول  مسالما   تمثل موقفا   ا  ف قصصل  أ
  .(مسالم) موجبموقف إلى  سالبقة لتحويل الموقف الب خال  اليسأ عن ابحث

 التيالحركات على و ،التأجيج في التي كان لها دور الحركاتعلى ق عل  "
 ."التهدئة فيكان لها دور 

 ؟حضارتك فيمن هم أبطال السالم  تاريخ  
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  ؟العالم فيو ؟بلدك فيمظاهر السالم  ما  ياتاجتماع 
 ؟ مادورا  ي هل تؤد ؟ما رأيك بها ؟العالم فيالسالم  ىهل من مؤسسات ترع
  ؟أفضل على نحوكيف يمكن تفعيلها 

  لشريحةا
15- 18 
 سنة
  (الشباب)

المنظومة 
 القيمية 

  .طاقة نوعية السالم -1
  .ا  وجدانقوة وي البقاء مسالمين يقتض -2
  ."مع المتحضرالمجت" هالسالم هو السمة البارزة لما نسمي -3

التعاون الشامل من "ي سم   ،قل: هناك مشروع مشوق أنجز من سنوات حوار 
ف من المجموعات من مختلف الآهذا المشروع  في ."أجل عالم أفضل
 ،يةقتصادية واالجتماعاال مستوياتديان والعمار واألالحضارات واأل

ستكون كيف و ..أفضل يتخيلوا عالما  ي دولة لك 129من  أفرادها تجمع
  ؟وكيف ستكون البيئة ؟عالقاتهم

 ؟نظركم فيكيف تودون أن يكون العالم 
 ؟ن تكون البيئةأكيف تودون 
 ؟تكون عالقاتكمأن  كيف تودون
  .اشكر الجميع

 ،"وممارستها تفعيل القيم" ىتسم -سنقوم بدراستها التي -دورة القيمإن 
 صنعأن ن علىقدرتنا هو  -ه هذا البرنامجليعيقوم  الذي -ساسوإن األ
ب اليسأكشاف تفراد اسوالبرنامج ينشد لأل .لو كنا نعيش قيمنا، أفضل عالما  

 .حياتهم  فير بفضل وتحقيق سعادة أكأعالم  فيلعيش ل
  ".وأوسع وأعم حربالمن ال شملأالسالم " :ةتيالعبارة اآل معهم ثم ناقش  
تمرين  

 استرخاء 
هل ف ي،العالم يشعر بالسالم الداخلهذا  فينسان إكان كل  لو" :ثم ناقش معهم

 ".كيف؟ ؟عالمنا أكثر سالما   صيري
 ؟تشعر بأنك مضطرب متى
  ؟أكثر الشعور بالسالمعلى تساعدك  التي ،نشطةأو األ فكارنواع األأ ما

  ".ذهنية هادئة مسترخية السالم حال" :ناقش
 .نقية أماني  حاسيس صافية وأطاهرة و أفكاريتكون السالم من 

آخرين يعجب إلى أو  ،قادة العالمإلى و أ ،وطنكم فيالقادة إلى اكتبوا رسائل  سة ممار 
  .بهم الطلبة

 .المدرسة فيالسالم  نشر تمرين  
للطلبة  األساليب يسفيجب تدر ،النزاعات فض فيكان الطلبة ال يفلحون إذا 

سلوب أإلى النزاع  فضينزلق أن  يسيرمن الف .وتطوير مهاراتهم فيها
 :ةتياتباع الخطوات اآل يجبلذا  .يفوضو

 ،كثرأه االنزعاج ليعيبدو  الذيالطالب بالنزاع أن يبدأ  فضمدير على  -1
 .حدث الذيما  له ه أن يشرحب إليلطيف

الطالب اآلخر أن ال على يكرر ما سمعه )أن  الطالب اآلخر إلى اطلب -2
 .وإنما فقط يكرر( ،يخالف أو يناقش أو يلوم

 األولالطالب على و ،للطالب اآلخر "حدث عما"يوجه السؤال نفسه  -3
 .ثم يكرر ما قيل ،أن يستمع بانتباه

 "؟نذاكحيكيف شعرت " :يوجه للطالبين الذي ،التاليالسؤال  -4
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  .كل طالب أن يكرر ما قاله اآلخرعلى  ،أخرىومرة  -5
  ه؟يود أن يتوقف حدوث الذيما  :يسأل كل منهما -6
  .ثهآلخر أن يتوقف حدويكرر كل منهما ما يود ا -7
  .يودان أن يحدث ن البديل الذييسأل الطالبان ع -8
  .ما طرح من حلولعلى يوافق كان إذا ثم يسأل كل منهما  -9

  .أخرىهما اقتراح حلول إلييطلب  ،لم يرضيا عن ذلك المقترحإذا  -10
 الذيالنحو على االلتزام التام بالتصرف  إن كانا يستطيعان نم يسأالث -11

 .هليعاتفقا 
النشاط إلى العودة إلى ويدعوهما  ،اع كال الطالبينالنز فضيمدح مدير  -12

 ي.المدرس
على  اووزعه ،(اتبوستر) اتملصقعلى سلوب علق مختصر هذا األ

 هذا األمرلف .ذلكعلى تدريب الطلبة ة ساتذاأل إلى اطلبو ،الفصول
 .المدارس فيخفض حاالت النزاع  في فاعلدور 

ممارسة  
 حوار 

 ما يريدإلى  نصاتالنزاع هو اإل فض فية مهمال مورأحد األ :قل
عضاء أ ،النزاعات فيما بين الدول فضعلى قوله هذا يساعد  نواآلخر

  .(كافة طرافمن األ نصاتممارسة عملية اإل يجب) مةمجلس األ
 :هأو توقف النزاع فضق وتع التي موراأل
  .مثال  ي غب ،ةأو وصفه بصفة غير محبب ،الشتم -1
  .اللوم -2
  .المقاطعة -3
  .االتهام -4
 ،إلى اآلخر عندما يتكلم واستمع ،في الحديث المعارضة )انتظر دورك -5

 (.حترامهذا يتطلب الصبر واالو
  .شعار اآلخر بالذنبإمحاولة  -6
  .آلخر غاضباالغضب ألن الطرف  -7
  .حلول لمشكلة اآلخر الشخصيةمنح  -8

ممارسة  
  نصاتاإل

  .االنتباه بصدق لكل كلمة يقولها الشخص اآلخر -1
 .أنك تفهم ما يقولإعالم اآلخر ب -2

 :تمرين فييناقشه الطلبة  حوار  
 ؟نصاتأعاق اإل الذيما 
 ؟نصاتاإل يس ر الذيما 
  ؟حتراماالي إلى بصدق يؤد نصاتاإل ماذال

منشأ  
 النزاع 

المدرسة  فيقد يكون مشكلة  .للطلبة االضطرابموضوع يسبب ي بدأ بأا
 إذاأن يسأل إلى ج المدرس قد يحتاو ؟منشأ هذا النزاع ما :اسأل .أو المجتمع

 ،قائمة في -يذكرونها التي -اكتب العوامل المسببة ؟حدث قبل ذلكيكان   ام
 .منها ثم راجع كال  

 ؟جعل النزاع يكبر الذيما 
 ا  ءها مشاعر أكثر هدوب ضيستعنكيف و ؟كيف نتحكم في مشاعر الغضب

 كثر سالما ؟أو
  :أمثلة
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  ا .أو جياع ما نغضب عندما نكون مرهقين نحن كثيرا   -1
  .أخرىالتوقف دقيقة لتهدئة النفس قبل تحليل الموقف مرة  -2
  .العواقب فيالتفكير  -3
 ىكثر أن تبقأفستحاول  ،ر السالمتقد   كنت حقا  إذا ف .قيمنا فيالتفكير  -4

 ا . مسالم
 :اسأل التضاد  

 ؟لبة أن تزداداسجوانب اليسمح لل الذيما  -1
 ؟لنزاعاستمرار اي تغذ التي فكارنواع األأما  -2
 ؟نشر السالمعلى تساعد  التي فكارنواع األأما  -3

أبطال  
 وم الي

 ؟العالمإلى رسائلهم  ماو ؟وم الذين يحققون السالماليبطال أمن هم 
 ؟العالمإلى رسالتك  ما

يعبروا عن رسائلهم أن  -مجموعات فيبعد أن تشكلهم  -الطلبة لىإ اطلب رسم  
  .أو شعار أو خطاب رسمة في

قصص عن حياة  فييستطيع الطلبة البحث والقراءة  :دباللغة واألفي   لدروسا 
  .سعت إلى تحقيق السالم (عالمية ،وطنية ،ويةنبشخصية )

  .ذلك فيقصائد الشعراء  معهم درسا
 الشعبية أو الوطنية ي غاناأل
كيف تستطيع الحكومات أن تحقق السالم من خالل اشرح  :ياتجتماعاالفي 

 ؟حتياجات شعوبهاام وتوفير تنمية ثقافة السال
 ؟يةقتصاداال المؤسساتوالعالم من خالل الفنون  فيكيف يعبر عن السالم 

 ،التنمية المجتمعية فيالمتحدة  األممالطلبة أن يدرسوا تقارير  إلى اطلب
والوضع الخاص بالتجارة  ا ،وأكثرها فقر ىات أكثر الدول غنءحصاإو

 .العالمية
 :العلومفي 
 ؟كثر للحرب أم للسالمهي أواالبتكارات  تختراعااالهل 
 ؟ه من أجل العالمفيسالم أن تسهم علوم اإلليمكن  الذيما 
 ؟السالمعلى الفرصة العلمية الممكنة لمجتمع يركز  ما

 ،للسالم هاتوجه على أن ،انية العالم الموجهة للحربمس ميزفر لك خ  الو تو
  ؟(يجماعستود أن تخترعه أو تصنعه )تمرين  الذيما ف

  :الفنونفي 
يدرجوه عن السالم أن  ما يودونعناقش الطلبة  .ابتدع لوحة حائط عن السالم

  .هذه اللوحة في
  .الفتة لالنتباه ،رايات تعبر عن السالمو ،لسالمعن اابتدع شعارات 

ي منزل القيام بتدبيرو ،ديكور تصميمكيف يمكن  :يالمنزل قتصاداالفي 
  ؟ماالسترخاء والسالعلى يساعد 
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 شريحة 
 المرحلة الجامعية
إذ يستعرض  ،كتابه مدارج السالكين فيالجوزية  قيم بن اما ذكره لى إيتعرف الطلبة  ،في هذه المرحلة

ة العالق وهذان المقامان وطيدا .عالقته مع هللا فيجتهد اإذا  اإلنسانا مإليهمن الممكن أن يصل ن مقامي  
  .ومقام الذكر طمأنينةمقام ال :وهما ،بقيمة السالم

 

ين  ﴿ :يذكر القرآن الكريم ام الطمأنينةمق فيف ن وا الَّذِّ ئِّن   آم  م  ت ط  م   و  رِّ  ق ل وب ه  ك  ِّ  بِّذِّ ك رِّ ال أ ّللاَّ ِّ  بِّذِّ ئِّن   ّللاَّ م  ت ط 

ق ل وب    [.28 /الرعد] ﴾ال 
 "قلقه وأوعدم اضطرابه ، شيءالإلى ب سكون القل "الطمأنينة. 
 والكذب ريبة ،الصدق طمأنينة. 

ئِّنَّة  ﴿ م  ط  ا النَّف س  ال م  يَّة   (27) ي ا أ يَّت ه  ضِّ ر  ي ة  م  اضِّ ب ِّكِّ ر  ي إلىَٰ ر  عِّ جِّ لِّي فِّي  (28) ار  خ  ف اد 

ي ب ادِّ نَّتِّي (29) عِّ لِّي ج  خ  اد   [.الفجر] ﴾(30) و 

  كانت مطمئنة إذاإال  ضيةرا ال ترجع النفس أنعلى دليل هنا. 
 أقام به إذا :يقال اطمأن المكان والمنزل. 
 فال وجه للجزع والقلق ،ما كتب هللا لهإال  علم أن لن يصيبه ،العبد اطمأن إذا. 
 مشاهدة العوض  ىوقد تقو .سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض ،قويت مشاهدة العبد للمثوبة إذا

 .يستلذ بالبالء ويراه نعيما   حتى
 

ض  ،تلفازيةوضمن حلقات    .اء هللا الحسنىسمأل بالشرحلشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي اع ر 
 اسميضاحية حول من اللوحات اإل مبسطة مجموعة وفقهالنا وشك   ،مقاطع منها راختورأينا أن ن

  ."السالم"
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أكدت  فعلميا   .ة حواس المتلقينستثارا فيأن يجتهد على  لقيماغرس ننا نشجع من يدير عملية إ 
 يأتيوفيما  .يبرمج مع كل حاسةوهذا  ،العقول فيوتبرمج  ،ذهاناأل فيالدراسات أن المعلومة تثبت 

 (1).الخمس ة الحواساستثارحال في  الغرس يتركه الذيثر ألباي بيان توضيح
 
 

 
 (Lindistrom) تلقيه للمعلومات في اإلنسان لدىدرجة أهمية الحاسة 

 
 

                                                           

نية في عقول المستهلكين )الفصل ماد الشركات التجارية أسلوب استثارة الحواس لبرمجة صورها الذهانظر: اعت( 1)
 الثالث (
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ثال ْبح   الثاني م 
 التسامح قيمة

 
 لشرائح العمرية المستهدفة..امختلف مع  قيميالغرس ال آليةنستعرض  يأتيوفيما 

 
 الشريحة

 سنوات 3-7
  التسامح

 حوار:  
 العقلي الجانب

 الجانب العاطفي
 استثارة الحواس 

 

  ينهم.ب يكمن التسامح في أن نتقبل اآلخرين ونقدر الفروق -1  نقاط التأمل 
  .حتى عندما أقترف الخطأ ،يتجسد التسامح في أن أتقبل ذاتي -2
  .حتى عندما يقترفون الخطأ ،التسامح هو أن أتقبل اآلخرين -3
أو يشاطره ه ميزيويتمتع بأمر  في ذاته، كل واحد منا فريد -4

  .آخرين
 كيف يصير العالم إذا تقبل كل منا اآلخر؟ الحوار  

  .سنتمتع بعالم ملؤه السالم ،إذن :وقل ،جاباتاإل ثن علىأ
 ؟ما الذي يجعل كل واحد منا مميزا  

 ،نقاط االختالف والتميز فيما بينهم لىإإذا لم يستطع األطفال التعرف 
 سئلة اآلتية:سأل األفا
 ما اسم والدتك؟ .1
 ك في الصور المتحركة؟يما الشخصية المفضلة لد .2
 ك؟يما القصة المفضلة لد .3
ن  .4 ن مِّ  مختلفة عن اللغة التي نتكلم بها اآلن؟ أجدادكم يتكلم لغة م 

 قصة 
  توت" التنين"

 .اسمه توت ،صغير الحجم ،نه كان ثمة تنين ودودأالقصة باختصار 
لم  هولكن .يالعبه (تنين)كان يبحث عن صديق له من جنسه 

 مر علىقد ف ؛حيوانا  يتفق وجنسه -في الغابة يتجولوهو  -يصادف
وعلى الرغم  .كبيرتان وأنف طويل ذنانأك عندنت أفقال له:  ،فيل

 ذهب توت مسرعا   فقد ،من أن الفيل لم يكن ليمانع من أن يلعب معه
أرنب، فقال له بأنه يبحث عن صديق  ثم مر على ؛في الغابة ىواختف

 فقد ،اللعب معهمن لم يمانع  األرنبوعلى الرغم من أن  .من جنسه
 ا  نني أن أكون صديقال يمكو ،ن طويلتاناك أذنعندولكن  له: توت قال
هم آعندما ر ،وفي النهاية .مع شبل في الغابة الشيء نفسه كانو .لك

مر أللرضخ  ،نين مثله يالعبهت على هو ولم يعثر ،يلعبون جميعا  
  .وأخذ يلعب معهم ،الواقع



Acting values  Page 41 
 

وأن  ،لتنافريسبب اجناس واللغات يجب أن ال شكال واألفاختالف األ
ختالف في افهذا االختالف هو صل والتعارف. االتو دونيحول ال 
 ، كطيف الشمس في تنوع ألوانه.وتنوع وحدةال

  ه.سفلأه في يوعلق عل ،القصة مشاهدمن  مشهدا  ارسم  الرسم  
  .وتوجهها إلى صديق ،ترسم فيها أجمل لحظة في القصة بطاقة  
، ةكذلك ألوان البشر متعدد ؟هل ألوانه واحدة .تأملوا طيف الشمس حوار وتأمل  

ولكننا نتكلم  ،كلنا نملك عينين ويدين ورجلين .أعراقهمولغاتهم، و
معا   هل نستطيع أن ننسجم .بلغات مختلفة، وبشراتنا بألوان مختلفة

 كانسجام ألوان طيف الشمس؟  في وحدة واحدة
 شمس يزينون به الفصل.ا  للكبير ا  اطلب إلى األطفال أن يرسموا طيف

قيمة التسامح في الترويج لمنتجاتها شركة بنيتون من  تستفادا لقد
عالنية الصيني واألمريكي اإل تهاحمل فيظهر ف .من المالبس

 بيض.سود واألواأل ،والعربي
قصص من ثقافات  

 مختلفة 
 :بهذه األسئلة والعبارات همومع كل قصة يحكيها طفل حاور

 انالتراحم والتسامح يحتاجفبرزت الشجاعة؟ كيف كيف برز الحب؟ 
 عة.إلى شجا

حب نفسي حتى أ 
 قترف خطأ أعندما 

عندما نقترف الخطأ )هللا  ،من المهم أن نكون متسامحين وصبورين
  .(تواب، صبور، غفار، عفو  

ك أن يه، ولكن عليهنا ال نحث علنحن قتراف الخطأ، وابأس من  ال
والسيما عندما يصادف األطفال  ،هذه القاعدة مهمةو، خطأك تصحح

 مة ما.صعوبات في تنفيذ مه
 وصوللومحاوالت عدة ل قاعدة حسابية تتطلب صبرا   نهم علىمر   درس الحساب  

 .نفسك(ل ا  )كن راحم مثل مسائل المعادالت الكسرية ،الحل إلىسرع أ
 الشريحة

  ا  عام 8-14
  

  .والتسامح هو الوسيلة ،السالم هو الهدف -1  نقاط التأمل 
  .التسامح هو االنفتاح وتقبل جمال االختالف -2
  .التسامح هو االحترام المتبادل من خالل الفهم المتبادل -3
  .يغذيها التعاطف واالهتمام (المحبة :أي)ن بذرة التسامح إ -4
الخير في الناس وفي األحداث  ىاإلنسان المتسامح هو من ير -5

  .المحيطة به
التسامح الخصوصية الفردية والتنوع )ال يعترف النظام  يؤكد -6

 واحدا   بل فرض شكال   ،ف الحضاري وتنوعهالعالمي الجديد باالختال
 .وهذا ينافي التسامح( الحضارة، من

المزيد من المقاالت  الصحف للعثور على متابعةاطلب إلى الطلبة  نشاط 
، وناقش كل مقال هأمثلة للتسامح أو عدمالتي تصلح والصور 
  .تضح لدى األطفال معنى التسامحيس .وصورة

شجعهم  .عدم األنانيةمفهوم  إشاعة على -أثناء ذلك -ساعد األطفال
وكيف  ،لم نشأت نزاعات فيما بينهموض ح لهم  التفاهم.الحوار و على
  .كيف يسعنا تغيير ذلكوتخطيها، يمكن 
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مواجهة األوضاع الصعبة  أن التسامح هو القدرة على شدد على
 وإيجاد حلول مبتكرة لها.

 هل جميع الناس متساوون في التسامح؟ -1  حوار 
 هل يعاني  بعضهم التمييز؟ ما السبب؟ -2
 للتمييز؟  هل تعرضت يوما   -3
 ؟هابم شعرت عند -4
 من التسامح مع من يتمتع بشعبية كبيرة؟ هل يبدي الناس مزيدا   -5
مع من التسامح  نفسنا بأن نبدي مزيدا  أكيف يمكن أن نقنع  -6

 اآلخرين؟
 

 الشريحة العمرية المستهدفة
 يونطلبة الجامعال

ومن جملة ما  ،"التواضع"قيمة ي ه ،قيمة التسامح قيمة موازية فيالجوزية  قيمبن ايستعرض  
 :هذكر

ش ون  ﴿ • ين  ي م  نِّ الَّذِّ م َٰ ح  ب اد  الرَّ عِّ ن ا و   األرض علىو  ب   إذاه و  اط  ل ون  ق ال وا س الخ  اهِّ م  ال ج  اه   /الفرقان] ﴾م 

  .هو الرفق واللين "الهون"و [.63
  .[صحيح البخاري ] «لنفسه قط رسول هللا  ما انتقم» :الحديث الشريف فيو •
رملة األمع ي ويمش ،ويجالس المساكين ،ويأكل مع الخدم ،يعلف الشاة  وسلم عليه هللا صلىكان و •
 .شيءيسر أإلى ويجيب دعوة من دعاه ولو  ،ويبدأ من لقيه بالسالم ،تيماليو
  .لنفسك قيمة ىالتواضع أن ال تر :وقيل •
 .  وسلم عليه هللا صلى النقياد لما جاء به الرسولن هو الديفي االتواضع و •
 الكبر  هوفعدم رضاك به أخا   ؟خا  أأنت به  ىأفال ترض ا ،أخاك لنفسه عبدي كان هللا قد رض إذاف •

 .هعين
فتقبله من عدوك كما  ،تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض حتى "التواضع"وال تصح لك درجة  •

 .كتقبله من ولي  
و أكانت  حقا   ،ك قبول معذرتهيعليوجب  "التواضع"ن إف ،يعتذر إليكاء من أس إذا جاءك كذلك •

 .ل سريرته هللكِّ ت  أن و، باطال  
وقل: يمكن  ،هه وال تحاج  يعلال توقفه ف ،عذره فييت الخلل أر إذانك أوعالمة الكرم والتواضع  
   مر كما تقول.ن يكون األأ

  .رغبت إذا "الحكيم"هللا  اسمض ستعرتوهنا  .ومن متطلبات التسامح أن تكون حكيما   
 

  
 اسمحول  مع الطلبة موجبتفعيل نقاش  علىة يضاح المعينمجموعة من وسائل اإل يأتيوفيما  

لشيخ الدكتور محمد راتب لية تلفازالحلقات ال فيما ورد م -بتصرف -وقد اقتبسنا هذه الوسائل .الحكيم
 ...يالنابلس
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ثال ْبح   الثالث م 

 المسؤولية قيمة
 

 يفترض أن يقوما التي اتهماليمسؤول نلديالوا خفاض نسبة ممارسةناإلى تشير الدراسات الميدانية 
 ، وجد أن:بناءاأل المسؤولية تجاه عندراسة  فيف .بها

 ،تراوح ما بين الساعة والساعتين مدةهم وحدالمنزل  في همبناءأن يتركون يلدِّ عدد الوا ثلثي .1
 .المنزل فيرعاية  من دون ومالي طوالبناء األيتركون  ةخمس أصلن م ا  واحدأن و

 .همليإ احتاجوا إذا ،%78بائهم بنسبة آإلى  ونؤيلج طفالعيد هو أن األالس الخبر .2
 
  :البيئة تجاهسؤولية المهذه دراسة عن و

 
 المرجع
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 :المفهوم الخاص بقيمة المسؤوليةإلى للتوصل 
 هاثم اجعل ،المسؤولية( قيمة لتأمل فيا)نقاط  ها عالقة بالمسؤوليةل التي موراأل حدد في البدء 
  .دائرة مركزية للمسؤوليةمرتبطة بدوائر  ضمن

 

 
 

 ،أقراص مضغوطة في تسجيلهاو ؛فالمخلفيات لألفي يمكن تلحينها  ،مع كل قيمة هناك أغانٍ  :مالحظة
  .downloading يلتحمللي لكترونإموقع  فيوإدراجها  ،عة المدرسةإذاإلى لمنحها 

 
 لشريحةا
 سنوات 7 -3
  نجز.الشعور باالفتخار لما أ -1
 المحافظة ،الغرفةترتيب  ،ترتيب السرير)البيت  فيالمدرسة و فيمسؤولية واحدة للطالب  تعيين -2

 ا  وسعيد ا  يجب أن تكون فخور .(أخرىمكانها للعب مرة  فيلعاب األوضع  ،مقتنيات المنزلعلى 
  .بتقديم المساعدة

  .مسؤولية واحدة للمدرس يينتع -3
  .الحياة فيلكل منا وظائف مختلفة  ؟ةالممرضو يطفائمسؤولية اإل ما -4
 .العناية تجاه الشخص الكفيفي وتصرفه بمنته ،رشاد المكفوفينإ فيالكلب لمسؤوليته ممارسة  -5

 .الوقت المخصص للعب فيويلعب فقط ي فهو يجر
 ءيشما ال .ا  شخص تحبونه كثير فيتفكروا أن م ريدكأ ؟يمكننا عمله لصنع عالم أفضل الذيما  -6

  ؟تحبونه فيه الذي
 ا . كبير أو شخصا   صغيرا   طفال   اآلخر ناسواء ك ،مساعدة اآلخرين -7
 

 :المتلقي لدىالسمع والبصر  تيحاسووالعقل  وجدانالتفعيل ل ني  زي  اتلف يننعرض مشهد يأتيوفيما  

المسؤولية

يأداء نصيب
من العمل 

أداء يه
يوظيف

يتعن
العناية 

بذل قصارى 
الجهد

االهتمام 
شياء باأل

مساعدة 
اآلخرين

م فى اسهاإل
صنع عالم 
أفضل

مع الحقوق 
هناك 

مسؤوليات 
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 المسمع  1المشهد 
إلى الكالم  ة  موجه ،بنتهاا إلىدث الجدة تتح
 وهما جالستان ،اتسنوالعمر خمس  فيحفيدها 
طفل يقوم الو ،في صالة المنزل ريكةاألعلى 

  .لعاباألترتيب ب

الصور  فيهيظهر و ،نسمع صوت التلفاز
  .المتحركة

 إلىلعاب األفهو يعيد  ،ناصر مسؤول طبعا   الجدة 
مقتنيات على ويحافظ  ،االمخصص لهالمكان 
 فيفهو ال يلعب بالكرة  ،حولهمن  المنزل
 .ةالصال

صح  .كبر فسوف يرتب سريره بنفسه إذاو م األ
 ؟ناصر

وهو مستغرق  ،رأسه )بما يشير إلى القبول( هازا   ناصر 
 .اللعبفي 

 
 قيعلت

 
   .صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن

  
 " عالمي األفضل"مشروع 

 مجتمعيةأحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم ال
 

  
 المسمع  2المشهد 
هما و (،سنوات 7و 5بنيها )ابين أم و حوار

  .الليغو قطعمن  كبيرا   بيتا  يصنعان 
 

 (هو هو )صوت الطفل  .ين يضع لعبة الكلب خارج المنزلأحد الطفل
  ؟رؤوفتشييد المنزل يا  فيوما دور هذا الكلب  م األ

  .لحراسة المنزل  (سنوات 5) رؤوف
   يمكن أن يقوم به الكلب من مسؤوليات  ماذاو  (سنوات 7) فيصلالحديث البنها  ةموجه ماأل

  ؟يا فيصل
إلى والخروج معه  ،منزلهإلى إرشاد الكفيف  فيصل 

  .الشارع
  ؟هل أنت مسؤول ؟عنك أنت ماذافيصل و م البنها فيصل األ
 
 قعليت

 
   .صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن
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 لشريحةا
 ةسن 14 -8
 .يتيح لنا تحقيق ما نتمناه شيءا  أيضي بل ه ،يلزمنا فحسبا  ئشيليست المسؤولية  -1
  .جميع الناس احترامالمسؤولية العالمية تتطلب  -2
  .موجبحداث تغيير مواردنا إل االستفادة مني المسؤولية ه -3
السالم يحتم أن نكون  ؟طيبين صدقاءأأن نكون ب ؟بالوفاء ؟بالعناية بالبيئة ؟هل تؤمن بالسالم -4

 .()هناك مسؤولية أن نفعل ما نقول ةلم النظيف يتطلب العناية بالطبيعالعا .مسالمين
ا  عمليا  أكون عندئذ مخالفف ،األرض على الحلوى بورقةي رمأي ولكن ،العناية بالبيئةكنت أؤمن ب إذاف

  .به أؤمنلما 
يتحقق هدفك هل س ؟لعدم االلتزام بالمسؤولية األجل دةالنتيجة البعي ما ؟ا  طالبوني كي مسؤوليات ما -5

  ؟حياتك فيرسمته  الذي
  ؟نك مسؤولأمك ألوبيك ألتفعل لتظهر  ماذا -6
  ؟يرهيهل هناك وضع ال يعجبك وتود تغ -7
 :ربعأخطوات  فيذلك  حدثي)

 .تكون قد فعلتهأن  يفكر فيما تتمن  -أ
 .جل ذلكأا من إليهتحتاج  التيحدد القيمة  -ب
 .ذهنك فيسها وتلم   قيمةلتخيل تلك ا -ج
ة ك القدرلديفيها مثل تلك الحال سيكون  يتكرر التيالمرة  في هأن علموا .ث نفسك برفقحد   -د

 .(القيام بما تريد أن تفعله على
 :يالمسؤولية العالمية تقتض -8

 .البشر كافة احترام -أ
 .موجبإحداث تغيير  فيمواردنا المشتركة  االستفادة من -ب
 .هقح علىحصول كل إنسان  على ا  حريص ،ا  كيف يكون منصفالشخص المسؤول يعرف  -ت
  .ن تكون مسؤوال  يعني أن تكون أهال  للثقةفإ .نجاز للواجباتإالمسؤولية  -9
 ؟أو يتصرف بال مسؤولية ،شعورك عندما ال يقوم كل منا بمسؤوليته ما -10
 

السمع والبصر لدى  تيحاسووالعقل  وجدانتفعيل الفي  ةزي  اتلفهد امش 3وفيما يأتي نعرض  
 :المتلقي

 المسمع  3المشهد 
 .يتبضعان من الفاكهة ،لمباركيةسوق ا فيهما إن
بها تلف  التيب وهو يلتقط الورقة االبن األ ىير

  .األرض علىالفاكهة من 

 ي،سعود بطيخ فاكهتهم:لترويج  ةعاأصوات الب
 ...، يمشمش لبنان

ؤوليته أن مس ،ثمة عامل للنظافةأبتِّ  ولكن يا  بناال
 .يجمع القمامة

ي رمأي ولكن ،العناية بالبيئةكنت أؤمن ب إذا ب األ
ا  أكون عندئذ مخالفف ،األرضعلى  الفاكهة بورقة
 به. أؤمنلما ا  عملي

  .تفاحال من كيلوين البائع ا  ب مخاطباأل
وأن نكون  ،السالم كنت تؤمن بمسؤولية إذا ب األ

ن نكون نا أعليفهذا يحتم  ،صدقاء طيبينأ
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العناية  علينا عالم نظيف يحتمل ناعوتطل   .مسالمين
والبيئة من حولنا )هناك مسؤولية أن ة بالطبيع

 .(ونؤمن به هنفعل ما نقول
 

   صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن قيعلت
  

 
 المسمع  4المشهد 

في  التبضعان نحو السيارة بعد االنتهاء من تجهي
  :هقولب بنلق االيع .المباركيةسوق 

  جنبات السوق مسؤولية من  فيوساخ األوهذه 
 ؟يا أبتِّ 

نحو ا  ومتجه ،فيغطاء السيارة الخلا  مغلق) ا  شكر :له لوقويالحمال ربع دينار ي ب يعطاأل
  (.السيارة قودالباب األمامي لي

أكون  ،األرضعلى لورقة الفاكهة من ي لتقاطاب األب
 .هذه    القاذورات  تقليص حجم فيأنا ت أسهمقد 

بال            كل منا تصور الحال عندما يتصرف
 .مسؤولية

  
   صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن قعليت
  

 المسمع  5المشهد 
يقول و ،ارةيالس األب قف. يوالمنزلإلى وصال 

  :له بناال
 فيقمة الذوق والتلطف  فيالحظت أنك كنت 

  .لاالحم  تعاملك مع 
البشر  احترام :أوال   ..يالمسؤولية العالمية تقتض بنه اإلى ب وهو ينظر األ

 فيمواردنا المشتركة  االستفادة من :وثانيا   ،كافة
الشخص إنصاف  :وثالثا   ،موجبإحداث تغيير 

حصول كل على  هحرصو ..للناسالمسؤول 
 .قهحعلى إنسان 

إلى شتريناه انقل ما  فيؤوليتك واآلن مارس مس بنه مفتاح السيارة ا عطيب وهو ياأل
  .مطبخ المنزل

  !نصافمن اإلي وهذه حصت ا  مبتسم بناال
  
   صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن قعليت
  
  "عالمي األفضل"مشروع  

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
 

 المستهدفة العمرية شريحةلا
 الشباب

 ؟ناآل نفسك مسؤوال   عدهل ت -1
 ؟با  أ صيروالدك المسؤولية عندما تأتعلم سكيف  -2
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 ؟مهاتاألمسؤولية  ما -3
 ؟قدمتها وتفخر بها التيو أ ،سرتكتقدمها ألس التيات ماسهاإل ما -4
  .مع الحقوق هناك مسؤوليات -5
 .وإتمام الواجب بكل ما أوتيت من مقدرة ،قبول ما هو مطلوب منكي المسؤولية ه -6
خذ ما ال يتمارض ألمن وهناك  .شخاصأمات فيها  عمارات،ل ،لطائرات وقعتحوادث سيئة  -7

  ....يستحق
 

 :المتلقيالسمع والبصر لدى  تيحاسووالعقل  وجدانتفعيل الفي مشهدا  تلفازيا   وفيما يأتي نعرض 
 

 المسمع  1المشهد 
 فياآلخر من مكتبه  أحدهما دثيح ،صديقان
 الهاتف الثابت  عمال  مست ،المنزل

 ة الخليجية()الحوار باللهج

نت بعد من حقك تتمتع او ى،بس آنه ال تنسي إ خالد 
من حقنا  .تقدمها لنا البلد ليلابكل الخدمات 

 ،ومن حقنا الخدمات الصحية بالمجان ،معليالت
  ...ومن حقنا ،ومن حقنا شوارع سنعه

 .ك مسؤولياتعلينت بعد ا ىبس ال تنسي إ يوسف 
ك وترفع راس أسرت ،مسؤوليتك إنك تنجح

عيال اتزوجت ويبت  إذامسؤوليتك  .وبلدك
ومسؤوليتك إنك تقبل كل ما هو مطلوب  .تربيهم
 .وإتمام الواجب بكل ما أوتيت من قدرة ،منك

 ؟حليت واجب باشر :يالحين قول خالد 
 .بنفسك هومن مسؤوليتك هالمرة إنك تحل .ا  طبع يوسف

 
 قعليت

 
   .صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن

 
 

 
  "فضلاألي عالم"مشروع 

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 
 

 
 ينالجامعي الطلبة مرحلة
مراحل العمل  يذكرف ،"يةاإلسالم األخالق"كتابه  فينحو هذه القيمة ي الميدان ةيوجه د. حبنك 

 :اإلسالميوفق المنهج  اإلنسان لدى ومواقع المسؤوليةاإلداري 
 
  :نفسمرحلة توجيه ال -1

والبحث فيه  إليهللنظر  ،شيءالي إلى سدااللتفات الجفهو ك ،تبدأ الحركة النفسية بتوجيه النفس 
وقد تتحرك النفس  ،عراضاإلوبعد هذا التوجه قد يحدث  ا .من المسؤولية تمام وهذا أمر خالٍ  ،والتأمل
 .العملإلى بميل ما 

 
 :الرغبة -2
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ه يتوج مستوىمن على أ مستوىوهذا  ،ووساوسهاأحاديث النفس ي قد تأت ،يومع الميل النفس 
 .النفس

ا ي ت ل ىَٰ ﴿فيقول تعالى:   م  نَّ و  ت ف ت ون ك  فِّي الن ِّس اءِّ ۖ ق لِّ ّللاَّ  ي ف تِّيك م  فِّيهِّ ي س  ت ابِّ فِّي عليو   يتامىك م  فِّي ال كِّ

غ ب ون  أ ن  ت   ال يئالال  الن ِّس اءِّ  ت ر  ا ك تِّب  ل ه نَّ و  ت ون ه نَّ م  وا ت ؤ  أ ن  ت ق وم  ل د انِّ و  ن  ال وِّ ع فِّين  مِّ ت ض  س  ال م  وه نَّ و  ح  ن كِّ

ي ٍر ف إِّنَّ ّللاَّ  ك ان  بِّهِّ  ن  خ  ا ت ف ع ل وا مِّ م  ىَٰ بِّال قِّس طِّ   و  ي ت ام  ل  ايعللِّ  .[127 /النساء] ﴾م 

 «تتكلمما لم تعمل به أو  ،ه صدورهاإن هللا تجاوز عن أمتي ما وسوست ب»: قال رسول هللا و 

 ي[.البخار]
 
 :الهم -3

وهو أول الحركة النفسية لتنفيذ ما  ،الهم بالتنفيذ مستوىي يأت ،بة المجردةالرغ مستوىوفوق  

 .إليهتجهت الرغبة ا

ِّ ﴿يقول تعالى:   وا نِّع م ت  ّللاَّ ن وا اذ ك ر  ين  آم  ا الَّذِّ م  أ ن  ي ب س ط وا عليي ا أ ي ه  م  ف ك فَّ م  أ ي  إليكك م  إِّذ  ه مَّ ق و  ي ه  دِّ

اتَّق وا ّللاَّ    و   م  ع ن ك م  ۖ و  ي ه  ن ون  على أ ي دِّ مِّ ؤ  كَّلِّ ال م  ِّ ف ل ي ت و  ت  بِّهِّ ۖ ﴿يقول تعالى: و. .[11 /المائدة] ﴾ّللاَّ ل ق د  ه مَّ و 

ا ن ه  الس وء  و  ف  ع  رِّ لِّك  لِّن ص 
ب ِّهِّ   ك ذ َٰ ه ان  ر  أ ىَٰ ب ر  ال  أ ن  ر  ا ل و  ه مَّ بِّه  ين  و  ل صِّ خ  ن ا ال م  ب ادِّ ن  عِّ ش اء    إِّنَّه  مِّ  ﴾ل ف ح 

 .[24 /يوسف]

 ،بواباألوتغليق ة حاولت تنفيذه بالمراود ،ا  جازما  رارمرأة العزيز كانت قافاحشة عند إن إرادة ال 

ع اذ   ق ال   ﴿ :قولهفي ظهر أثره  ،ا  جازما  ه السالم كانت قرارعليوإن إرادة العفة من يوسف  ِّ  م   إِّنَّه    ّۖللاَّ

ب ِّي س ن   ر  اي   أ ح  ث و  ون   ي ف لِّح   ال   إِّنَّه    ۖم   ،ت بضربه فلحقت بهويظهر أنها هم   .[يوسف/ 23 ] ﴾   الظَّالِّم 

 .عن نفسها  فاعدووأنه هم بأن يقابلها بالمثل لصدها عنه 

تجاه الشر ا فيكان  إذاو ،ا  تجاه الخير كان مأجورا فيكان  إذا ،من حركة النفس مستوىوهذا ال 
 .ه الجزاءعليلم يترتب 

بحسنة فلم  فمن هم  » ،ثم بين ذلك ،«كتب الحسنات والسيئات تعالىإن هللا » :يقول والرسول  

سبعمئة إلى بها فعملها كتبها هللا عشر حسنات  وإن هم   ،عنده حسنة كاملة تعالىكتبها هللا  ،يعملها
وإن هم بفعلها كتبها  ،كتبها هللا عنده حسنة كاملة ،وإن هم بسيئة فلم يعملها .أضعاف كثيرةإلى ضعف 

 [. صحيح البخاري ] «هللا سيئة واحدة
 
 :رادة الجازمةاإل -4

 .ذروة الجزم بهفي  شيءالنفسي نحو التوجه بلوغ الي وه 

يد  ث مَّ ﴿يقول تعالى:   ن  ن رِّ ا ن ش اء  لِّم  ا م  ل ن ا ل ه  فِّيه  ل ة  ع جَّ يد  ال ع اجِّ ن  ك ان  ي رِّ ه ا م  ال  نَّم  ي ص  ه  ع ل ن ا ل ه  ج  ج 

ا ) ور  ح  د  ا م  وم  ذ م  ئِّ 18م  ن  ف أ ول َٰ مِّ ؤ  ه و  م  ا و  ا س ع ي ه  س ع ىَٰ ل ه  ة  و  ر  خِّ اد  اآل  ن  أ ر  م  ا( و  ك ور  ش  م  م   (19)ك  ك ان  س ع ي ه 

 .[اإلسراء] ﴾

 .حياة الدنيا وزينتهاي العاجلة هو 
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  :العقل -5

تِّل ك  األ   ﴿يقول تعالى:   او  قِّل ه  ا ي ع  م  ا لِّلنَّاسِّ ۖ و  ب ه  رِّ ث ال  ن ض  ون  إال  م   .[43 /العنكبوت] ﴾ال ع الِّم 

 .يحبس نفسه ويردها عن هواها الذياللغة هو  فيفالعاقل  
 
 :العزم -6

 .للعقبات والصعوباتي التصدعلى ة من القدرة الينفسي جازم ذو نسبة ع توجه وهو  
ٍة مِّ ﴿يقول تعالى:   م  ح  ا ر  لِّك  ۖ ف اع ف  ف بِّم  و  ن  ح  وا مِّ ن ف ض  ل و  ك ن ت  ف ظًّا غ لِّيظ  ال ق ل بِّ ال  م  ۖ و  ِّ لِّن ت  ل ه  ن  ّللاَّ

رِّ ۖ ف   ه م  فِّي األ  م  ر  ش اوِّ م  و  ت غ فِّر  ل ه  اس  م  و  ن ه  كَّل   إذاع  ت  ف ت و  م  لِّين  على ع ز  ك ِّ ت و  ب  ال م  ِّ   إِّنَّ ّللاَّ  ي حِّ آل ] ﴾ّللاَّ
ك م  ﴿يقول تعالى: و. .[159 /عمران أ ن ف سِّ الِّك م  و  و  نَّ فِّي أ م  ن  ق ب لِّك م   ل ت ب ل و  ت اب  مِّ ين  أ وت وا ال كِّ ن  الَّذِّ ع نَّ مِّ م  ل ت س  و 

ك وا  ر  ين  أ ش  ن  الَّذِّ مِّ مِّ األ   أذىو  ن  ع ز  لِّك  مِّ ت تَّق وا ف إِّنَّ ذ َٰ وا و  بِّر  إِّن  ت ص  ا   و  . .[186 /آل عمران] ﴾مورك ثِّير 
مِّ األ  ﴿يقول تعالى: و ن  ع ز  لِّك  ل مِّ غ ف ر  إِّنَّ ذ َٰ ب ر  و  ن  ص  ل م   .[43 /الشورى] ﴾مورو 
 

 :المسؤولية الجماعية
 :بنودا  من أهمها تضمنت ،هاعلي اإلسالمثمة مسؤولية جماعية يحثنا  

 .لرعايته رعاية كل راعٍ  -1
  .عن المنكري مر بالمعروف والنهاأل -2
 .معليالتربية والت -3
 .الشورى -4
  .الخدمات والمرافق العامة -5
  .من والطمأنينة واالستقراراألتحقيق  -6
  .الرعاية الصحية العامة -7
  .والصدقة العامةة الزكاة المفروض -8
  ى.والتقو البرعلى التعاون  -9

  ى.ودفن الموت ،وتشييع الجنائز ،وعيادة المريض ،هللا فيخوان زيارة اإل -10
  .يوالتهاد ،بالمعروف صلاوالتو ،وإكرام الضيف ،إكرام الجار -11
  .حفظ عرض المسلم وحفظ ماله -12
  .عراضاألموال واألالنفس وعلى البعد عن كل ظلم وعدوان  -13
  .ةواللمز والشتيمة والنميمة البعد عن الغيب -14
  .سبيل هللا فيالجهاد  -15
  .التواد والتراحم والتعاطف -16
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ثال ْبح   الخامس م 
 التعاون قيمة
 

عليها اإلنسان في  اعتادالتي  ،غير تلك الصور النمطية ،التعاونمن  ا  فيما يأتي نستعرض صور 
. لمنتظمين في البرنامج في مناقشتهم لقيمة التعاونمادة لولتكن هذه الصور المستحدثة  غابرة.عصور 

 .آخر من التعاون فيما بين الناس ا  نترنت فرض نوعفاإل
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 الشريحة
 سنوات  7 -3

على القيام بأمر  ا  بعضهم بعض التعاون هو أن يساعد الجميع -1
  .معين

  .لتحقيق هدف مشترك يكمن التعاون في العمل معا   -2
  .بصبر وعطف يتجسد التعاون في العمل معا   -3

  نقاط التعاون 

يستطيع المعلم أن يثبت هذه النظرية عبر استعمال شيء ثقيل متوافر 
  ه.بمفرد يحملهعلى ولد واحد أن  يصعب ،داخل الفصل
هل  .لى هشام رفع هذه الطاولة لنقلها إلى الفصل المجاور"سنطلب إ

عشرة  اقبلهو بحاجة إلى عون؟ من منكم يود أن يقدم له العون؟ 
 أطفال.

نقلها  يسيرنعم من الصعب نقل الطاولة وحدك، ولكن من ال
 مجتمعين.

  تمرين 

تحتاجون  متىاسأل  األحوال.جميعنا بحاجة إلى تعاون في بعض 
  إلى التعاون؟
  .ع طائرة ورقية، نصب خيمةيجمتربط الحذاء، : قد يذكرون

  حوار 

 .التعاون مهم أنلنا كم وهذا سيظهر  .سنتناول اليوم وجبة غداء
 -من ثم -فأنتم .بأن مرافقكم ال تتحرك تتظاهرواأريد منكم أن 

 عاجزون عن ثنيها.
 كيف يمكنكم أن تأكلوا من دون ثني مرافقكم؟

  .س دقائقمدة خم يفكروادعهم 

  وجبة الطعام 
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بيده اطلب إلى كل منهم أن يعمل على إطعام صديقه ف ،إذا عجزوا
 إضحاكقد يؤدي هذا النشاط إلى  .والصديق اآلخر يطعمه ،الممدودة
 .هم يتعلمون "التعاون"فيما األطفال 

 ا  يكون الشخص الذي يساعدكم سعيد أن األفضلأسأل: هل من 
  غاضبا ؟ مأ ،أن يكون كثير التشكي مأ ،بذلك

  .إذن، يكون التعاون الحقيقي في العمل بصبر ومحبة وسعادة
 

بناء منزل على طاولة المدرس أو على  واتعاونأن يألطفال ليمكن 
إلى مجموعات يقسم األطفال  .الليغوباستعمال قطع على األرض 

 واألبواب,الشبابيك يجمعون وآخرون  ,بعضهم القاعدة ليبني
مسابقة  هناك وتكون .تجهيزات المنزل ومرافقهيجمعون وآخرون 

في  أيهما يحقق نتيجة جميلة لشكل المنزل وسرعة   ,فيما بين فرقتين
 ن. شبابيك أو مدخال ةخمس -مثال   -واطلب أن يكون للمنزل األداء.

البناء " تمرين
 "التعاوني

 

 (.لبناتل)معا" "الطهي تمرين 
 األدوات،غسل  ،لفرنتجهيز ا ،تلوين العجينة ،تحضير العجينة
  .تحضير القوالب

   "الحلوى"تمرين 

  .أطفال أربعةيقسم األطفال إلى مجموعات من 
 وأما ،جناحين لفراشةمنها ليرسم طفالن  ا  تمنح المجموعة ورق

  .لنسخ الجناحين على ورقة أخرى على نحو دقيقفن ان اآلخرالطفال

  "فراشة"رسم 

  .ا  شريكيختار كل طفل أن  إلىاطلب 
ويساعد أحدهما  ،من الخلفأيديهما  اأن يشبكالشريكين  إلىاطلب 

  .اآلخر على النهوض أو القيام بمهمة، ثم أن يجلسا مجددا  
اطلب  .كل مجموعة من شخصين، ومجموعات من األطفالل شك  

حد أكاحل  :معا   هماءيحذافيها الشخصان يربط إلى كل مجموعة أن 
ثم اطلب  ،خر من جهة اليميناآلمن جهة الشمال بكاحل الطفلين 

 من ينجز المهمة.لإلى كل فريق إنجاز مهمة. وليصفق األطفال 
  .يسرأناقش ما الذي جعل المشي بهذه الطريقة 

ونتعاون  ..ونقرر ما نحن في حاجة إليه ..قدر ما نراقبعلى " :وقل
  .قدر ما يكون تنفيذ المهمة أفضل"على  ،بمحبة
بون أن تسمعوها وأنتم تحاولون أن تتعاونوا : ما األمور التي تحاسأل
 ؟ما أمرفي 

ال : مثال)وأنتم تتعاونون؟  ا  جيد ا  ما األمور التي تبعث فيكم شعور
)لنجرب  وأ، ، فشلت مرة أخرى(األحمقليس هذه الطريقة أيها 

 .(ةعلى هذا النحو، جيد، محاولة جيد

  التعاونية  األلعاب

على  األسواقتباع في  (،مدينة، شخص) ما هناك صور لطبيعة
 حول أيهمتصلح لنشاط جماعي فيما بين األطفال  ،نحو مقطع
  .ضمن عمل تعاوني أوال  يجمعها 

 ثم اطلب إلى كل مجموعة ،واخلط جميع القطع ،اختر ثالث صور
تركيبها )مجموعة تجلب القطع، تعيد ثم  ،تنتقي ما يخصها أن

  والتوجيه(. دارشلإلمجموعة تعمل على تركيبها، مجموعة 

تجميع " تمرين
الصورة 
  "المقطعة
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 كيف تتعاون في المنزل؟
  .في المنزلعن تعاونه يرسم صورة له أن اطلب إلى كل طفل 

  حوار 

واليوم  .فراشاتالصور  ا  منكبير ا  عدداألطفال رسم  ،من قبل  
مع عناصر  سنصنع صورة جدارية نستعمل فيها ما رسمناه سابقا  

 .أخرى
 ا  األمور التي يمكن توافرها في صورة كبيرة تمثل عالم ناقش: ما

 ينعم بالسالم؟ في عالم يسوده التعاون؟ 
الصق الفراشات  .لهم وزع األطفال لرسم ما حدد .حدد العناصر

 في المكان المخصص لها. 
 :همبعد االنتهاء حاور

ضرورية في عالم يسوده كل طفل ما القيمة أو الصفة التي يراها 
فيها  انمن األطفال ورقة يكتب زوجين كل امنحالتعاون؟ السالم و
 .اها همانختاريكل قيمة 

وفي حديقة  ،يهماكاحل امن األطفال أن يربطزوجين اطلب إلى كل 
إلى  -التي كتباها -القائمةأن يوصال زوجين كل  إلىالمدرسة اطلب 

 الذي يقف في نهاية المضمار.  ،لمدرسا

  الصورة الجدارية 

 
 الشريحة

 سنة 8-14
 نقاط التأمل:

  .تحقيق هدف مشتركل يعمل الناس معا  حين يكون التعاون  -1
 والتصرف معه دائما   إنسانيقتضي التعاون االعتراف بقيمة كل  -2

  .ببإيجا
إلى فكرة  ا  أحيانقد نحتاج  .ال بد من تحديد الحاجات عند التعاون -3

أو االنصياع  ،أو تولي القيادة ،أو التخلي عن فكرتنا الراسخة ،جديدة
 لها.
 .يقوم التعاون على االحترام المتبادل -4
  .تكون المحبة يكون التعاونأينما  -5

 

  

أو شخصيات  األساطير األدباء أومن  عن التعاون أقوال مأثورة
 .بارزة

أحدكم أبو ، وكان األمسل: لنفترض أن السماء كانت ممطرة في أساو
لوحل وعجز عن فسقط في ا ،يقل زميلكم بالسيارة إلى المدرسة

 إخراجهعلى هل تعتقدون أننا سننجح إذا تعاونا  .إخراجه بمفرده
 ؟ ا  مع

 أنناهذه الغرفة في ثالث دقائق؟ هل تعتقدون  إفراغقررت  ماذا لو
 ؟ ذلك نستطيع

 اللغة العربية 
 علومال

 

اطلب إلى  (.الشمال باليمين) المتعاكسين يربط كل طفلين كاحليهما
أن يرمي الكرة إلى الفريق المقابل من  (ثنينمن ا)مكون كل فريق 

  .تسقط على األرض أندون 

  رياضية ريناتم
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 .سقوطهملتفادي في هذه اللعبة اطلب إلى الطلبة مناقشة سبل التعاون 
  .ليتذكر كل تلميذ الكلمات التي كان يستعملها أثناء التمرين

 أكمل الجمل اآلتية:
واجبي  أكمل.....................)أنا أتعاون مع المدرسة عندما......

 (المنزلي
الخير لها  أحبأنا أتعاون مع نفسي عندما...........................)

 (أدخنفال 
 .)اللعب بسالم( التعاون ............................هو مثال عن

 .إن...............................ضروري للتعاون )الصبر(

  حوار 

 فريق:التعاون ضمن 
قياس طول الملعب الجميع إلى واطلب مقياسا  متريا ، كل تلميذ  أعط

 أو مساحته الكلية، وامنحهم خمس دقائق 
إلى للتعرف بمقاييسهم يجب على الجميع الوقوف في صف طولي 

نضرب الطول في ثم  ،، وفي العرض كذلكفي مجملها األمتارعدد 
 العرض.

 واطلب إلى كل منهم .فريقناقش العوامل التي أسهمت في نجاح ال
 بذلوه.يصف الجهد الجماعي الذي  أن

  ة يرياض تمارين

من  تعلموها قواعد للتعاون اطلب إلى الطلبة سنَّ  ،حوارالضمن 
  .لصق القواعد في مكان مميز في الفصلأخالل ممارساتهم السابقة، و

 .(.الورد،الكلمات المشجعة، استعمال الكلمات ، القواعد )الصبر

  عد التعاون قوا
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 تفعيل القيم من تفعيل حواس اإلنسان
 لبرمجة صورها الذهنية( مع إستغالل القيم  )الشركات التجارية تعتمد أسلوب استثارة الحواس

 
حواس اإلنسااان جميعها، من بصاار وساامع وشاام وتذوق ولمس، قابلة لالسااتثارة في االتجاه الذي 

وقلبه. وفيما يأتي نعرض مجموعة من األمثلة، التي  يعزز غرس القيمة وبرمجتها في عقل اإلنسااااان
تسعى من خاللها العالمات التجارية إلى غرس مفاهيم معينة في عقول من تستهدفهم، مستغلة بعض 

 هذه الحواس أو مجموعها.
 

 اختبار المجسات الحسية 
عناصاااار متفردة التأثير في العالمة التجارية من خالل هذا االختبار للتعرف إلى ما تمتاز به من 

 من خالل: الصورة، اللون، الشكل، اللغة، المذاق، الرائحة، الملمس. 
 
 الصورة: -1

هل تالحظ أن أساااواق األدوية تنتج أدويتها معتمدة على الشاااكل واللون؟ وكذلك لشاااكل الكبساااولة 
 عالقة بالوالء لدواء دون آخر. -على حسب ما أشارت إليه البحوث -وتصميمها

 

 
 
 

وف كروك ]رئيس قسااااام التصاااااميم بالحواس في جامعة القس مارتنز في كلية الفنون[ السااااايد جي
% من معلومات العمالء تعتمد على المشااااااهدة. ويساااااتطرد ليقول: وربما مرد ذلك إلى 83يؤكد أن 

 عدم وجود بدائل. 
أن من بين كل الحواس تعد حاساااة الشااام األقوى في  -التي أجراها لندساااتروم -وتؤكد الدراساااات

% من سكان العالم فقط يؤمنون بأن مشاهدة قطعة القماش أهم من 19قناع. ويدعم ذلك بقوله: إن اإل
 % من سكان العالم أن رائحة الطعام أهم من المذاق.20اإلحساس بلمسها، ويؤكد أكثر من 

بأن يجعل تصااميم قضاايب الشااوكواله الذي  -1906العام  -وينقل لنا التاريخ قرار ثيودور توبلر
على شااااكل مثلث؛ فقد كان ضااااد القانون أن تسااااتعمل الموروث السااااويسااااري في شااااعارات  ينتجه

الشااااركات، ولكن قرار توبلر كان صااااائبا  في اسااااتعارة شااااكل أحد الجبال المشااااهورة لديهم لعالمته 
 التجارية، وكانت أول شوكواله عالمية يسجل حفظ حقوق شكلها. 

 
 تواصل مع المؤلف عبر البريد التالي: نقف عند هذا الحد في استعراض المادة، للمزيد

 Zumord123@gmail.com 
 

 

mailto:Zumord123@gmail.com
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إن دعوتنا لتفعيل الحواس ال تعتبر من باب الترف الفكري أو التنطع في ممارساتنا اليومية في الحياة، ذلك أننا بينا 
حتى لتعزيز االنسجام مع النفس والمجتمع المحيط بنا، كما  من خالل مبحثنا كيف لهذا التفعيل من أثر إيجابي يصل

له انعكاساته في تعميق فهمنا للحياة واألحداث التي تدور من حولنا، في التفعيل للحواس ضوابط ومسارات كما أنه 
 من الممكن تدريب النفس عليها لالرتقاء بها، وفي القرآن ما يعزز هذا كله

 د.زهير منصور المزيدي 
 سة العربية للقيم المجتمعية المؤس

Arab institution for social values  

Dr. Zuhair Almazeedi  
00965-99290092(M) 

 zumord123@gmail.com 
Kuwait  
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 مقدمة:

هذا الكتاب ضمن سلسلة مجموعة "تفعيل القيم وممارستها"، وبالتحديد ضمن مسألة تفعيل الحواس التي 
مج "تفعيل القيم" والمكون من خمسة كتب في هذه المجموعة، حيث نتعرض تم التطرق إليها ضمن برنا

هنا إلى أهمية تفعيل قدرات حواس اإلنسان، بقصد تمكينه من فهم وإدراك ما يحاط به من رسائل عبر 
إلى مرحلة من االنسجام التام مع  -وبناء على هذا المسار  -ل يص  وسائل اتصاله بالعالم المحيط، ف  

لعالم المحيط به ومع خالقه. وأن يعقل ما تتلقاه حواسه من رسائل عبر وسائل اتصاله بالعالم ذاته ومع ا
العقل، فالعقل قدرة ذهنية يملكها اإلنسان ويتميز بها عن غيره من المحيط به بالتعاون المشترك مع 

دا. فالعقل الكائنات، ومصطلح العقل يدل خاصة في الفلسفة على أشد مستويات التفكير البشري تجري
فعل قائم على التجريد وإيجاد عالقات االرتباط واالقتران بين األشياء والظواهر كما تتجلى في عالقات 

 السببية والتعليل.

وهو مبحث قد يراه البعض فلسفيا، غير أنه يقوم على أسس علمية من جهة، والتأصيل الذي قام على 
 الكريم من جهة أخرى. مرجعية ما عززته تأمالتنا ودراساتنا في القرآن

 
 إدراك العالقة الجامعة فيما بين العناصر

 

إن لم تكن عملية تفعيل الحواس وإطالق قدراتها في التأمل واستخراج المعاني بمنزلة الواجب، فهي 
"السابقون" فرصة ال تعوض، فرصة لمن "اعتمد الموجة القصيرة في االلتقاط منزلة "المشفقون" و  قاملم

الموجة الطويلة )*("، إن تفعيل الحواس الذي ندعو إليه هو لمن أراد أن يكون تواصله ولم يكتف  ب
بالمعبود بدرجة أعمق، ما يجعله قادرا على التقاط  رسائله ونواميسه التي أودعها في كونه، كي ال تعد 
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 ف ي وكل شيء عنده بمقدار" وهو الذي حث على ذلك في قوله "إن  خفية بعد ذلك، أليس هو من قال "
ُول ي اأْل ْلب اب   ي اٍت أل  ار  َل  ف  الل ْيل  و الن ه  م او ات  و اأْل ْرض  و اْخت ال  ْلق  الس  َ ِقَياًما َوُقُعوًدا خ  الَِّذيَن َيْذُكُروَن َّللاَّ

َماَواِت َواْْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن  ِفي َخْلِق السَّ
 )آل عمران(.النَّاِر" 

ذو الموجة القصيرة يمتاز عن نظيره ف عالمذياأما ، “في المقامات راجع كتاب "مدارج السلكين )*(: 
 طات التي تبث عن بعد.ذي الموجة الطويلة بقدرته على التقاط المح

 مسألة تفعيل احلواس 

إن مسألة الحاجة لتفعيل الحواس تبرز مع زيادة حجم المصائب والملمات، وتبرز عندما يلح علينا 
 العقل بالسؤال لماذا ما نحن فيه ومتى تتبدل األحوال!

فس بغض البصر إن صمود يوسف عليه السالم أمام شغف زوجة العزيز ما كانت لوال التعهد الدائم للن
ومراقبة هللا والتقوى على مدار الوقت، وتثبيت هللا له، فأنى لك أن تدخل ملعبا أنت لست فيه مهيئا 
للعب فال تمتلك األدوات المعينة في التعامل مع معطيات ما سيعترضك من خطوب، إذًا نحن أمام 

ن ويزينه فنضل، ولن يضل التحصين ورياضة االستعداد الدائم لصد ما قد ييسره لنا الشيطا سألةم
حينئٍذ إال الضعفاء، أما المدربون فهم وإن نال الشيطان منهم، تذكروا فإذا هم مبصرون، فهو إذاً "حصن 

 الحواس وتفعيلها".

ما درجة الحساسية التي يجب أن يكون عليها المسلم في تلقيه للرسائل المحيطة به؟ ماذا عسى أن 
" إ ن  ف ي ذ ل  يكون معنى اَلية " م ين  س   ي اٍت ل ْلُمت و  الحجر(، وهل )المتوسمين( درجة يحثنا هللا  75)ك  َل 

 سبحانه لالتصاف بها، وما درجة أهمية االلتفات إليها كصفة كي نتخلق بها؟

ما المطلوب من هذه الحساسية، ما عساها أن تكون دعوتنا في االرتقاء بدرجة حساسية الحواس، فهل 
نية ووضعت معيارا لذلك ووجهت اإلنسان إليه؟ وهل كان لمثل هذا المعيار أشارت بعض اَليات القرآ

المفاهيم أو التصورات أو السلوك؟ وما عالقة ذلك في ممارسة "الشكر والصبر  وجيهما يعمد إليه في ت
والتمكين"؟ وما عالقة ذلك في ممارسة باقي العبادات كالصالة والصيام، أو التعامل مع اليتيم، 

 وممارسة التجارة.. إلخ. والصدقات،

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=3&AyaNum=191&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%ae%d9%84%d9%82%2b%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=3&AyaNum=191&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%ae%d9%84%d9%82%2b%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=3&AyaNum=191&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%ae%d9%84%d9%82%2b%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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معرفة مفهوم الرسالة المرسلة "إن في ذلك َليات"؟ كيف يتم التعرف إلى مفهوم لهل ثمة توجيه قرآني 
الرسالة؟ فللرسالة )شكل ومضمون ومفهوم(. فما خطوات التوصل إلى المفهوم؟ نقصد بالمفهوم "الفكرة، 

الم، نحن بحاجة ألن نتعامل مع "المفاهيم" ال الوظيفة، التوجيه"، الحظ البناء المفاهيمي في اإلس
، ومثال على ذلك، الحظ مفهوم "اإلنفاق" في مثل فحسب المفاهيماألشكال التي تظهر من خاللها تلك 

"ما نقص مال من صدقة"، ومع مفهوم "الصبر" في مثل "وصبر جميل"، فأنى للصبر أن يكون جميال؟! 
الظلم" و"العدل"، لذا التعامل يجب نبذ برضا الرب، ومع مفهوم "ومع مفهوم "البر" في ربط بر الوالدين 

أن يكون مع "المفهوم" ال "شكل المفهوم"، وهو عنصر أساسي في التمكن من "تفعيل الحواس". هل ما 
ْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َيا َمْعَشَر اْلِجنِ  َواْلِ ندعو إليه من تفعيل له عالقة بالتمكين، أو لنقل "بالسلطان"، "

َماَواِت َواْْلَْرِض َفاْنُفُذوا ََل َتْنُفُذوَن ِإَلَّ ِبُسْلَطاٍن"   الرحمن(. 33)َتْنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ

نحن بحاجة إلى إعادة برمجة الحواس، كي ال يتعامل هذا العقل مع اإلسالم كصورة، بل يتعامل معه 
 نقصد بالصورة؟ وماذا نقصد بالمفهوم الذي يحرك تلك الصور ويشكلها؟ كمفهوم قبل الصورة، فماذا

 جاء في معنى "المفهوم":

 الفالسفة. ويعتبر بعض الواقعذهني عام ومجرد عن أشياء  ( تصورConcept: باإلنجليزية"المفهوم" )
أم أعيانا في  الذهنأو بالموجودات، سواء أكانت تصورات في  بالوجودفي عالقته األساسية  المفهوم

 .واإلحالة والداللة المعنىالخارجي، مما يجعله مرتبطا بمشكالت  الواقع

بغية الحفاظ فقط على  للمصطلح محتوى المعلوماتأما "التجريد" فهو عملية اختصار واختزال 
 .purpose بغاية معينةذات العالقة  المعلومات

مصطلح التجريد يشير إلى عملية عقلية التي من خاللها يتم استبدال مجموعة من األشياء بشكل ذي 
المثال: يمكنك الحصول على مفهوم  مفهوم عام يوصف األشياء وفقا لخصائصها المشتركة. على سبيل

عام للسيارات على أساس الخصائص المشتركة لجميع السيارات )لديها أربع عجالت، وعجلة قيادة... 
 إلخ(. 

 كما يعرف "المفهوم" على أنه إدراك التشابه الذي يمضي وفق قاعدة.

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. \صدي المفهوم ، للمؤلف ، المرجع: 

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=55&AyaNum=33&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%2b%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=55&AyaNum=33&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%2b%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=55&AyaNum=33&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%2b%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=55&AyaNum=33&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%2b%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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لصورة والمفهوم، فإن شعيرة "الصالة" مكونة من صورة ومفهوم، فالصورة هي تلك الحركات وحيال ا
التي يقوم بها المصلي، أما المفهوم، فهو "مناجاة هللا والصلة به"، ومع شعيرة "الصيام"، فالصورة في 

لزكاة" ومع االمتناع عن األكل أما المفهوم فهو في "خصوصية العالقة مع هللا"، ومع "الحج"، ومع "ا
"بر الوالدين" ومع "صلة األرحام" أنت تتواصل مع هللا ال مع البشر، فما البشر إال وسائل لتحقيق ذلك. 
لذا فذكر عيوب أو غيبة من تواصلت معهم من رحم حابط لعملك ألنك لم تراع  آداب الزيارة والتواصل 

 مع رب العالمين. 
أمر هللا يتم تذوق الجمال، فالكل مدعو ألن يدخل ضمن  ومع االنسجام مع حركة الكون، وااللتزام بما

 هذا االنسجام ومن ال يدخل سيضطر إلى االكتئاب والضجر والحيرة والتخبط. 
"النظام" الذي هو بمثابة نهر جارف عام يمضي في مسار موحد، من يلتزم بذات المسار انسجم، ومن 

االنسجام مع حركة الكون" هو بمثابة لم يلتزم اضطرب، وضمن صورة تشبيهية أخرى نقول إن "
مجموعة من التروس المتحركة، فأنت مدعو إلدخال ذاتك وفق الدوران الذي تمضي به التروس، وإال 
فإنك هالك ال محالة. ومن أجل انسجام الصورة العامة، نجد أن األجرام تمضي وفق حركة موحدة 

الثنى عشر، ودليلها األهلة، فيرشدك رب واألرض تبعا لذلك، ومن خاللها يتكون الزمن فاألشهر ا
العالمين ألن تنسجم، فتتكون مواقيت الصالة كي تحقق الجانب الصوري، ويبقى الجانب "المفهوماتي" 
الذي إن أدركته ملكت "السلطان" أال وهي "النواميس" التي يتحرك على ضوئها هذا الكون. الحظ كيف 

ستسلم لهذا االنسجام والمسار العام فقال "ونفي سياحة، شيخ اإلسالم ابن تيمية أدرك ذلك، عندما ا
وسجني خلوة". وعليه أمرنا سبحانه "بالتوكل" ألنه االستسالم ألقدار هللا وفق االنسجام الذي مساره 
موحدا، فالصبر والشكر "هو تعبير لالنسجام الذي نعنيه، وذلك هو "المفهوم" الذي إن أدركت حقيقته 

 واثق دون التفات.  "اطمأننت" فتمضي وأنت
وما "المصيبة" التي يشعر بها البعض، في تصوري سوى عدم الرغبة في الرضوخ لما تمضي إليه 
األقدار، فأنت الذي تمنحها مصطلح "المصيبة" أو مصطلح "المنحة" أو مصطلح "الحفظ" أو أي 

إال فماذا تسمي مصطلح تريده، وذلك حسب مساحة اإلدراك التي أحطت بها أو أحاطك هللا بها.. و 
الحالة التي ذهب فيها األب بابنه ليعالجه في مستشفى متخصص في أوروبا فيتعذر وصوله إلى 
المطار فتغادر الطائرة في الوقت الذي تكون المستشفى قد هيأت طاقما كامال في الطائرة لمنح الرعاية 

وية سيئة، فهل كان ذلك الكاملة لطفلك، فيسمع بعد حين بأن الطائرة قد تحطمت نتيجة ألحوال ج
 مصيبة في بداية األمر ثم تحول إلى حفظ من هللا ومنحة في النهاية؟
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إن "السلطان" وفق تأملنا هو أمر منثور في صفحة هذا الكون، هو موجود في األشياء التي نتعامل 
من حولك، بها، وفي األحداث التي تمضي من حولنا، إنه في ذواتنا، إنه في اإلدراك، كيف ترى األمور 

هللا الخفية من حولنا، إنه في الكشف الذي يطلعك هللا عليه فيخصك به دون غيرك، إنه  رسائلإنه في 
وفق ما قرره إبراهيم عليه السالم الفهم والمفهوم والفلسفة والناموس، إنه اإليقاع الكوني، إنه أن تكون 

"التوكل ضمن بذل كافة األسباب ثم ، إنه في ) إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين( 
 االتكال على رب األسباب في المشيئة والرضا بالقضاء".

 "السلطان" هو رهان على ما في يد هللا، من حكم وحكمة ومصير ودرب وعطاء.
 "السلطان" يعيش ويترعرع مع القلب السليم والنفوس المطمئنة، ما ُفعلت الحواس بشكل سليم. 

 مارس لـ "إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين".ومع "السلطان" تكون م
 

 علم اإلعالم وتحليل المضمون:

 Content analysisلماذا نحن ندرس في علم اإلعالم والتواصل موضوع "تحليل مضمون الرسالة" "
يدرس "، فما شكل الرسالة؟ وما مضمونها؟ وماذا كان سياقها؟ وما المفهوم الذي تؤدي إليه؟ ولماذا 

الفيزيائيون والرياضيون العالقات الجامعة فيما بين األرقام، أو فيما بين العناصر والمركبات، ولم ال 
نطبق ذات العالقات عمليا مع الرسائل المحيطة بنا؟ أال تستحق تلك اإلشارات المحيطة بنا أن تخضع 

ه "إن كل شيء خلقناه بقدر"، لتحليل مماثل كي نصل إلى ما ترنو إليه، والتوجيه الذي أرسلت من أجل
 ما خطوات "االستدالل أو التأويل" كيف نصل إلى المعنى المراد من رسالة محورها تجريد؟

 

 
 إننا بصدد عملية تركيب فيما بين األجزاء إلدراك ما قد تصل إليه من معنى عام
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 مع تركيب تلك األجزاء سندرك المفهوم والرسالة 

 
ما يشكل معنى للكلمة، هو نوع من أنواع إدراك العالقات فيما بين العناصر  تمرين عملية جمع الحروف

 المتناثرة 

 
ولعبة ترتيب األلوان في المكعب أو تركيب األجزاء إلدراك ما يؤول إليه الشكل هو نوع من أنواع 

 إعادة تشكيل العالقات للخروج بعالقة يكون لها معنى مفهوم من قبل الجميع
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اف العًلقات في البحث في مليون وثيقة مصورة في إحدى المؤسسات اْلجنبية وهو عملية استكش
  Cultural Analyticsما يسمى 

 
 

 
 قراءة وتحليل األسواق العالمية واستخالص الرسائل وفق اإليقاع العام للسوق عملية 

http://www.flickr.com/photos/cult
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ْكر ى ل   ْلٌب أ ْو أ ْلق ى وهل يكون ما ذكر في القرآن مجرد حلية أسلوب في "إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ذ  ان  ل ُه ق  م ْن ك 

يٌد" )سورة ق  ه  ْمع  و ُهو  ش   (، فالتأمل والتفكر في تلك الرسائل المحيطة بنا أمر محمود.37الس 

َقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِ ي َأَرى َسْبَع بَ وما اإلشارة المرسلة إلينا من وراء اَلية: "
ْؤَيا َتعْ   43)ُبُروَن" َوَسْبَع ُسْنُبًَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأيَُّها اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّ

 يوسف(.

بقرات سمان وسبع بقرات  " يحتاج إلى حل، سبعPuzellالحظ هنا تركيب الرؤيا كما لو كانت "لغز 
هزال وسبع سنابل خضر وسبع سنابل يابسات، فاألمر بحاجة إلعادة تركيب الصور الستخراج المعنى، 

 وهو ممكن فقط لمن إستحوذ على كشف العالقات فيما بين تلك العناصر بعد االستعانة باهلل. 

لحواس؟ وهل عبادة التأمل تغني وهنا نسأل، هل من مراحل ومسار محدد للتأمل؟ وما الذي يغني تلك ا
 وتعزز درجة حساسية الحواس؟ وماذا عن ممارسة التسبيح بعد كل صالة هل يغنيها أيضا؟

إنها عملية إدراك اإلشارة "الرسالة المرسلة" ثم إدراك المعنى ثم االقتداء "كي يواري سوءة أخيه"، فالتعلم 
الحيوان والطائر وحتى من الحجر، ألم يسمعنا من كل شيء من حولنا من الحشرة "النحل والنمل"، من 

هللا سبحانه صوت الحجر وهو يسقط من خشية هللا، وذلك الذي يتدفق الماء من بين جنباته في "يشقق"! 
ْنُه اْلم اء و إ  " ق ق ف ي ْخُرج م  ا ل م ا ي ش  ْنه  ْنُه اأْل ْنه ار و إ ن  م  ر م  ا ي ت ف ج  ار ة ل م  ج  ْن اْلح  ا ي ْهب ط م ْن و إ ن  م  ا ل م  ْنه  ن  م 

." ْشي ة َّللا   خ 

 فنحن هنا إذًا أمام: 

إدراك اإلشارة )فما صور اإلشارات، وكيف يتم إدراكها من قبل شخصين برغم كونها إشارة  -1
 موحدة(. 

إدراك المعنى )يختلف باختالف األشخاص حتى وإن كانت اإلشارة موحدة(، وهنا تأمل في  -2
وأبكى" فمعنى وتأثير الرسالة هنا يختلف من شخص َلخر على الرغم من أن  اَلية الكريمة "أضحك

المشهد واحد. وهنا يكمن اإلعجاز في التفسير ضمن الخواطر التي تناولها الشيخ الشعرواي رحمة هللا 
 عليه في ذلك.

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=12&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%b3%d8%a8%d8%b9%2b%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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ي ال نكون فنحن مطالبون بالتأمل فيما نستمع إليه والتأمل فيما نبصره، كي نعقل الرسالة المرسلة، وك
 اَلية "لم يغن عنهم سمعهم وال أبصارهم.." االية. ممن شملتهم

%، البعض 70% من مجموع عدد سكان المجتمع أم للعموم 2هل نوجه الخطاب لنسبة النابهين ثم 
يقول للنابهين والبعض يقول للعموم ولكل مبرراته، أما نحن فسنوجه خطابنا لالثنين معا كل حسب 

 إدراكه.

ض األحاديث تعزز حجم الحساسية )فاهلل يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء...(، كما أن بع
ار وهللا يسمعني صوت نفاث الماء فيما بين الصخور الصماء " ْنُه اأْل ْنه  ر م  ا ي ت ف ج  ار ة ل م  ج  ْن اْلح  و إ ن  م 

ْنُه اْلم اء و إ ن  م   ق ق ف ي ْخُرج م  ا ل م ا ي ش  ْنه  "و إ ن  م  ْشي ة َّللا  ْن خ  ا ي ْهب ط م  ا ل م   ْنه 

 درجات الحساسية:

ن عملية إدراك المعنى والقدرة على تأويله وتفسيره لهما ارتباطهما الكبيران بإدراك وفهم أسماء هللا إ 
الحسنى، فتلك األسماء والصفات تغني درجة الحساسية، ذلك أنك إذا أردت االمتثال والتخلق باألخالق 

الصفات فال بد أن تتفقد المواقع المناسبة لها، ففي الرحمة فهو "الرحيم" وفي الكرم فهو  المشتقة من
"الكريم" وفي العطاء فهو "المعطي" وفي الحلم فهو "الحليم"، وهي درجة أخرى من درجات الحساسية 
 تفوق درجة حساسية "الحواس الخمس" إلى درجة من الحساسية تجاه "حساسية السلوك" فهي معنية

بتعاملك مع من حولك. والمقامات التي أشار إليها ابن قيم الجوزية في مؤلفه الفريد "مدارج السالكين"، 
في مثل مقام العبودية ومقام الشكر ومقام السماع ومقام البصيرة ومقام الرضا ومقام اإلشفاق ومقام 

سية ولكن إدراكا من نوع جديد الرغبة ومقام المعاينة.. إلخ، ما هي إال نوع من أنواع إدراك تلك الحسا
إذاً هناك مسار تتلقاه الحواس، ضمن إشارات ورسائل، يسير في اتجاه ال تقوده الحواس بل يقوده القلب، 

وهناك مسار يتلقاه القلب وله إشاراته ومقاماته، وهناك مسار نتعامل معه سلوكيا من خالل التخلق 
والثاني مسار هو للنخبة فقط، ليس بالضرورة هي  ، األول مسار مطلوب من الجميع،بأسمائه الحسنى

 ذات نخبة القادة والمبدعين وإنما هو متاح حتى مع عقالء المجانين.

 نلخص ذلك لنقول إن هناك مسارات للحساسية هذه فثمة:

حساسية للجوارح )أدوات تلقي اإلشارات "الخام" الصادرة من المحيط(، وهي مرتبطة بالتأمل  -1
 ين"، والوقوف أمام ما يدور حولنا من مشاهد، أحداث، مسامع."وارجع البصر كرت
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حساسية للقلب )أداة لفك المعنى والمقصود من اإلشارة، وذلك بالتعاون المشترك مع "العقل"  -2
 كوزير(، ولها مدارج ضمن مقامات.

 حساسية للسلوك )أداة االستجابة "السلوكية" لما تم تلقيه(، وهي مرتبطة باستيعاب أسماء هللا -3
 الحسنى واالمتثال لصفاته.

 
 مسارات الحساسية

 

وفي تصورنا بأن خلال ما يتعرض إليه اإلنسان دوما في )إدراك اإلشارة ( ثم )إدراك المعنى(، وما 
تتضمنه تلك اإلشارة "الرسالة" من )شكل ومضمون ومفهوم( فكيف أستطيع أن أطور أداء تلك الحواس 

ضامين ومفاهيم كي نصل إلى تفعيل "المقامات فالتخلق بأسماء هللا إلدراك "اإلشارة" وما تتضمنه من م
الحســـنى"؟ وهذا الخلل ليس في بنية اإلنسان الًخلقية وإنما في تكاسل هذا اإلنسان من تفعيل ما أودعه 

 هللا فيه من أدوات تساعده على إدراك المعنى.

ة الحواس، توصلنا إليه ووثقناه في مؤلفنا لذا نجد أسلوبا فريدا ينتهجه القرآن الكريم في عملية برمج
"حركة الكاميرا في القصص القرآني"، حيال آلية برمجة الصورة وإدراكها وفق ما أطلقنا عليه مصطلح 

 قوافي اللقطات.
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والخليفة عمر، وأمنا عائشة )رضي هللا عنهما(، استحوذا على الحواس، والشعراء كذلك، غير أن من 
ار ليس بالضرورة يكون قد استحوذ على باقي المسارات، في حين من يستحوذ على الحواس كمس

يستحوذ على أي من المسارين التاليين يكون بالضرورة مستحوذا على مسار الحواس، فها هو الشاعر 
نموذج لإلنسان الذي أدرك اإلشارات غير أنه لم يدرك ما تضمنته من معان محيطة إليا أبو ماضي 

م من استحواذه على الوسائل المعينة للوصول إلى المفاهيم وما تنطوي عليه فأصبح يتخبط، على الرغ
 من معان: 

 إذ يقول:

 جئت ال أعلم من أين ولكني أتيت 

 ولقد أبصرُت قدامي طريقًا فمشيت 

 وسأبقى ماشيًا إن شئُت هذا أم أبيت 

 كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 

 لست أدري.

 ا؟ أيها البحر أتدري كم مضت ألٌف عليك

 وهل الشاطئ يدري أنه جاٍث لديكا؟ 

 وهل األنهاُر تدري أنها منك إليكا؟ 

 ما الذي األمواج قالت حين ثارت؟ 

 لست أدري 

 أنت يا بحر أسيٌر آه  ما أعظم  أسر ْك 

 أنت مثلي أيها الجب اُر ال تملُك أمر ْك 

 أشبه ْت حاُلك حالي وحكى عذري  عذر ْك 

 ؟ فمتى أنجو من األْسر  وتنجو
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 لست أدري 

نا والشجرا  حب  فتسقي أرض   ترسُل السُّ

 قد أكلناك  وقلنا قد أكلنا الثمرا 

 وشربناك  وقلنا قد شربنا المطرا 

 أصواٌب ما زعمنا أم ضالٌل 

 لست أدري 

وهو ما يشير إلى أن اإلنسان قد يكون له من الحساسية الرفيعة كي يدرك اإلشارات المحيطة، غير 
ا تتضمنه من مفاهيم ومعان فيضل، وهو ما يسوقنا إلى منظومة اإلدراك، وفق ما أنه قد ال يدرك م

" من جهة، ومن جهة أخرى فهي إشارة لمسار 2011 –استعرضناها في مؤلفنا "مؤشر اإلدراك والقيم 
يدعونا لتفصيص "اإلشارات" الواردة في نحو من )الشكل، والمضمون، والمفهوم(، فقد تأخذ اإلشارة 

 أشكاال في مثل:الواردة 

مشهد، وقد يظهر في شكل ورقة مطبوعة أو مشهد تطالعه أمامك أو أمام شاشة  \صورة  -1
 التلفاز. 

 حدث )األحداث اليومية، وتاريخ األحداث السابقة(. -2
 مسمع )صوت، حوار، نغم..(. -3
 ضمن ما ورد في قصة، كتاب أو صحيفة.  -4

فمضمون "الصورة" قد يكون طفال رضيعا أو غير أن تلك األشكال ال بد أن يكون لكل منها مضمون، 
زهرة أو قطة، أما المفهوم، فهو يتم استالله من خالل عملية التحليل والربط فيما بين عناصر وأجزاء 
اإلشارة أو اإلشارات من أجل أن يتم إدراك المعنى، فقد يكون المفهوم في أن تصرفات إنسان ما حيالك 

ه متودد إليك، أو ربما إشارة إلى درجة القساوة التي هو يبدو تنم عن رغبة في التعرف إليك أو أن
 عليها.. وهكذا، فالمفهوم يتغير بتغير الهيئة العامة للحدث أو سياق الموقف الذي أنت فيه. 

 ومع األشياء من حولنا نالحظ:

 اإلبريق مثال له شكل )من خالل التصميم الذي جاء به(.
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 وله مضمون )المواد المصنع منها(. 

وله وظيفة، فهو إما لشرب السوائل كالشاي والقهوة، فهو يعزز بذلك مفهوم الضيافة والترحيب، أو 
لالغتسال بعد األكل، فمفهومه يتغير هنا ليصبح تأكيدا لقيمة النظافة، أو لالستعداد من خالل الوضوء 

 للصالة، ليصبح المفهوم هنا مفهوما ذو صلة بالتعبد. 

النسبة، للسيارة، فلكل موديل شكل، ومضمون يختلف باختالف الوظيفة وكذلك نالحظ ذات األمر ب
"فتصنع من مواد خفيفة مثل الفيبرغالس لتعزيز مفهوم الخفة للسباق، ومع مواد وهيكل فوالذي فيه دعم 
لمفهوم أمان األسرة.."، والمفهوم يتغير مع كل سيارة، فما بين اقتصادية إلى عائلية إلى أمان إلى سباق 

 هدوء.. إلخ. إلى 

إذًا نحن هنا ندعو إلى أن يفعل اإلنسان حواسه كي ال يقف عند مطالعته األشياء من حوله نحو 
الشيء وإنما نحو المفهوم الذي تم من خالله صنع هذا الشيء، أو سبب استحداثه أو وجوده هذا، 

ك إلى اإليقاع فيقف عند المفهوم وليس إلى ذات الشيء. وتفعيل الحواس حتى وإن ساعد في توصل
فإدراك الحقيقة، )الحقيقة ككلمة عامة هي اتحاد األجزاء في كل متكامل، وقد اجتهد الفالسفة أنفسهم 
في إيجاد المعنى الذي انطوت هذه الكلمة عليه فمضو إلى مسارات مختلفة( غير أن ما نعنيه بالحقيقة 

بحانه أن ندركها، ليس اإلدراك المرتبط فقط هو البصيرة، وإدراك المعاني والمفاهيم وفق ما يريدنا هللا س
بالحواس وإنما المرتبط بما يرتقي باإلنسان ليسمو بما يليق بمقام الخالق الذي خلق وأبدع واتصف 
باألسماء الحسنى، وهذا ال يعني نهاية المطاف ذلك أن ثمة "المشيئة" ونقصد هنا بالمشيئة هو أن 

حقيقة، فها هو الشيطان أدرك الحقيقة غير أنه لم يمتثل فقد  يشاء اإلنسان أن يمتثل لما استوعبه من
قال "إني أرى ما ال ترون إني أخاف هللا"، فليس بالضرورة من عاين الحقيقة يكون قد وصل إلى المراد، 
فالغاية هي االمتثال و"العمل" وفق اإلدراك الجديد الذي وصلت إليه "إال الذين آمنو وعملوا الصالحات"، 

لحواس الذي ندعو إليه هو أحد المسارات التي تسهم في إدراك الحقيقة وليس هو المسار وتفعيل ا
 األوحد. 

كما أن إدراك الواقع هو جزء من إدراك الحقيقة، فال غنى عن الواقع من أجل إدراك الحقيقة، لذا تفعيل 
اك اإليقاع فإدراك الحواس يكون دوما ضمن دائرة الواقع وليس ضمن دائرة الحقيقة، ومنه ننطلق إلدر 

المفهوم كي نلج بعد ذلك في دائرة ما تضمنته الرسائل من حقيقة. فال تعارض هنا إذًا فيما بين تفعيل 
 الحواس التي تتعامل أصال مع المحسوسات وإدراك الحقيقة التي تتعامل مع الالمحسوس "المفاهيم". 
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 نماذج للشكل والمفهوم وعالقتهما بدرجة الحساسية:

ال أعتقد أننا موفقون في تعاملنا مع بعض المصطلحات في اإلسالم، حيث نالحظ أن البعض وعليه ف
يتعامل معها شكال، دون أن يدرك ما جاءت به من مفهوم، ذلك أن لكل مصطلح ) شكل، ومضمون، 

 ومفهوم( كما قلنا، ففي اإلنفاق كمصطلح في اإلسالم، يكون:

 الشكل: دفع المال. -1
 مسبقا حددها القرآن الكريم وضمن كيفية محددة، ونية.. إلخ.  المضمون: لفئات محددة -2
 المفهوم: المال مال هللا وأنت مستخلف فيه. لذا "ما نقص مال من صدقة".  -3

 واالستخالف كمصطلح:

 الشكل: مجرد نظام سياسي في حكم البشر. -1
 المضمون: حاكم ومجلس شورى وطاعة لولي األمر. -2
من ال يستحقه سواء مع األشخاص أو تجاه البشر، فهو المفهوم: أن االستخالف ال يمنح ل -3

ليس مجرد نظام، بل هو أن تستحق أن يجعلك هللا ممثال عنه في إدارة شؤون مملكته، فترعى حتى 
البيئة واألجواء والهواء المحيط بالنطاق الجغرافي الذي استخلفت فيه، وترعى كل الكائنات بما فيها 

ك عن حقوق الناس، هو استخالف شامل ال استخالف جزئي، صورته الحيوان والحشرات والنبات ناهي
شاملة للمملكة التي خلقها هللا، لذا حوارك ال ينحصر مع البشر بل يتجاوزه إلى النهر والحجر! فها هو 
الخليفة عمر بن الخطاب يوجه رسالته إلى النهر، وسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم مفعمة في 

ر أو الحيوان أو النبات.. إلخ. وعليه فمن الممكن أن يكون استخالفا وفق شكل تواصله سواء مع البش
"الملك" أو"اإلمارة" وفي أي صورة من صور الحكم الحالية، طالما كنت عادال، ومعززا للدور الذي من 

 أجله خلق اإلنسان "العبادة"، ومدركا لهذا المفهوم الشمولي "لالستخالف".

يتعامل مع ما حوله من أشياء وسلوكيات وفق "مفاهيم"، فصحيح أن المسلم  فاإلسالم وًجه المسلم كي
يمارس الصلوات الخمس وفق أوقات محددة في الليل والنهار "كتابا موقوتا"، غير أن المسلم يجب أن 
يدرك بأن هذا التوقيت مرتبط بحركة الشمس والقمر وسائر األجرام السماوية التي تدور من حوله وفق 

سجام، لذا جاء اإلسالم كي يوجه هذا اإلنسان لالمتثال لهذا النظام ولهذا االنسجام، فربطه نظام وان
بذات الحركة، فهي حركة األجرام الدائرية، من الكون على اتساع أبعاده إلى هذا اإلنسان في مثل 

تبطة بدوران دورته الدموية، وفي ممارساته التعبدية من خالل مواقيت صلواته المحكومة بالدقيقة والمر 
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األرض حول نفسها وحول الشمس إلى أصغر جزء أال وهو الذرة في دوران االلكترون حول البروتون، 
جميعها محكوم بذات االنسجام، وقد سبقت األرض اإلنسان باالمتثال حين قالت "أتينا طائعين" وها 

ن يتأمل في تلك المواقيت هو اإلنسان يمضي إذا اختار في نفس النظام طائعا وممتثال. فعلى المسلم أ
التي تتغير من إقليم جغرافي إلى إقليم جغرافي آخر فال مماثلة فيما بين رقعتين جغرافيتين بل اختالف 
دائم وحركة ديناميكية دائمة ومستمرة ومتغيرة مع كل لحظة وعلى مدار العام، غير أنها منسجمة 

وم أكبر يجب أن يتوقف عنده المسلم كي ومنضبطة وفق النظام واإليقاع الكوني الكبير. ذلك مفه
يتأمل، كي يدرك اَليات، ثم يستلهم المعنى األكبر لمفهوم االستخالف الذي حمله وعجزت عنه 
السماوات واألرض، فهو مستخلف في هذا كله، ومسؤول عنه بالمحافظة واالحترام والمضي بانسجام 

وفق حركة األجرام، يجتمع فيه  معه، هو مفهوم يتعدى حركات الصالة إلى نبض أرضي يمضي
المصلون في بقع محددة يصلون جماعة ثم ينفضون، نبض في االجتماع فالتفرق على مدار اليوم، 
نبض ينبئ عن حياة في األرض متصلة بما يدور حولها من حياة في السماء، نبض أرضي منسجم 

 بنبض سماوي مع كل شروق للشمس وغروب لها. 

فة ما أمرنا هللا به، فهي ليست مجرد أوامر بااللتزام والنهي بقدر ما أنها تحمل وكذا األمر بالنسبة لكا
مفاهيم مع كل أمر ونهي، حتى مع تقبيلنا للحجر األسود ثمة مفهوم حتى لو لم ندركه حتى قيام 
الساعة، ومع بر الوالدين وربط هذا البر بطاعة هللا، ومع صلة األرحام وربطها بصلة رب العالمين، 

زكاة، والصوم، والحد من الربا والزنا والميسر والنميمة والطاعة للحاكم ونظام الحسبة.. إلخ. يجب وال
أن ننظر إلى كل أمر أو نهي من زاوية ما يحمله من مفهوم كي يزيد طعم اإليمان، ونذوق حالوته، 

نها كانت تقول ذاقت ذلك عائشة رضوان هللا عليها عندما كانت تطيب النقود التي تمنحها للفقراء أل
إنها ستقع في يد هللا قبل أن تقع في يد الفقير، ذلك هو مفهوم اإلنفاق من زاوية ورؤية بنت الصديق، 

المفاهيم"، يدخلنا في دائرة الحقيقة، انطالقا من دائرة الواقع.  \وثمة زوايا أخرى أيضا، فإدراك "المفهوم 
 ". 2011 –للمزيد راجع مؤلفنا "مؤشر اإلدراك والقيم 

إن مكونات جسم اإلنسان من عناصر سواء األكسجين أو الكربون أو الكبريت أو غيرها من عناصر 
شاهد آخر حيال االنسجام مع هذا الكون واألجرام المحيطة من زاوية التكوين، واإلعجاز اإللهي يكمن 

التصرف، بما في كون ذات المركبات من العناصر، تتشكل في هيئة قادرة على التفكير واالختيار و 
أودعه هللا فيها من روح، وهي من أمر هللا، وهو التحدي الذي أمر هللا بأن يستكشف هذا اإلنسان نفسه 
"وفي أنفسكم"، ثم مع ما حوله كي يتعرف إلى خالقه من خالل ما خلق. االستكشاف الذي ال يمكن 
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إلى أعالها "أفال ينظرون إلى  أن يتم دون تفعيل للحواس يكون من أدناها "البعرة تدل على البعير.."
 اإلبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت...". 

 أما دائرتا الواقع والحقيقة فسوف نتعرض لهما بشيء من التفصيل في موضع قادم بإذن هللا.

  تفعيل احلواس والسلوك
 

ا يتم إدراك إذًا مع ارتفاع معدل درجة حساسية الحواس، يكون ثمة إدراك غني للمعنى المرسل، وعندم
المعنى فالمفهوم فإن السلوك يأتي تباعا وهو يتشكل وفق محور النية التي هي أيضا تتشكل وفق ما 
أدركته من معان أو مفاهيم، لذا فإن كنا أمام شخصين فقد يدركان مفهومين مختلفين لذات المشهد 

مغايرين وفق نية متشابهة  فيتأثران سلوكيا وفق ذات شكل السلوك ولكن بنيتين مختلفتين، أو بسلوكين
وهو ما يعكس إعجاز هللا في ما خلق، ويؤكد "كل آتيه يوم القيامة فردا"، وهو ما يعكس أهمية دور 
درجة الحساسية هذه التي لها عالقة في تشكيل "النية"، ويعكس إدراك االتجاه العام الذي يمضي إليه 

ا استوعبوه من مفهوم خاص بالحدث المشاهد، النمط، الذي هو "سلوك عام" يمارسه الناس بناء على م
أي ثمة عالقة أيضا مع مراقبة أداء الظواهر المجتمعية بين مد وجزر أو كذلك في ممارسة الحسبة 

 والدعوة في اإلسالم.

 
وعملية رصد االتجاه الذي تسير فيه حركة األسعار بين هبوط وارتفاع تستحق التأمل إلدراك المسار 

 نحترز، ومع هذا االحتراز تكون الرسالة قد أدركت الذي تمضي إليه ف
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 مسار تفعيل الحواس والسلوك
 
 

 منظومة مسار تفعيل الحواس والنية

 

درجة حساسية 
الحواس

ادراك المعني 

استخراج 
المفهوم

يتشكل الموقف

تبرز النية

كيتشكل السلو

1مفهوم 1نية  1سلوك

1مفهوم 1نية  2سلوك

1مفهوم 2نية  3سلوك
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وثمة نوع آخر من المسار الذي يمضي بنحو مختلف، وهو خاص بمن يتخلق بما أمر هللا به من 
ي السلوك التقليدي للفرد بناء على االسم صفات مشتقة من أسماء هللا الحسنى، حيث نالحظ التغير ف

الذي يرغب بالتخلق به، فعلي سبيل المثال، فأمام القهر الذي يتعرض إليه شخص ما من قبل إنسان 
يرجى منه الخير قد يتخلق هذا الشخص باسم هللا "الحليم" أو "الصبور" فيصبر، فهنا نالحظ سلوكا 

حواسه من انزعاجات سواء شملت أللفاظ نابية أو تعابير غير متوقع وال يتفق مع نوع ما تعرضت إليه 
 للوجه جارحة.. إلخ 

أو ربما يمارس السعي في حاجة شخص ما لم يكن أهال لمثل هذا السعي امتثاال السم هللا "الجبار" 
 ولحديث الرسول )صلى هللا عليه وسلم( "من سعى في حاجة أخيه..." )الحديث(

ذات المشاهدات أو الحدث الذي يعاينه أشخاص عدة، غير أنه يتعامل  لذا نالحظ هنا بالرغم من وجود
 مع تلك المؤثرات بنية مختلفة ومفهوم مختلف وسلوك مغاير.

 
 

2مفهوم 1نية  4سلوك

2مفهوم 2نية  5سلوك
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 عالقة درجة حساسية الحواس بالسلوك المجتمعي
 
 

االقتران ودرجة الحساسية لها عالقة بالقدرة على الربط فيما بين )األحداث( وإيجاد عالقات االرتباط و 
بين األشياء والظواهر كما تتجلى في عالقات السببية والتعليل للتوصل إلى )اإليقاع( فـ)المفهوم(، وثمة 

 ما يشير إلى منظومة أو مصفوفة لما تتعرض إليه الحواس والمفاهيم التي يمكن تلقيها جراء ذلك. 

مراقبة 
الظواهر 
المجتمعية 

الحكم علي 
الناس 

الدعو\الحسبة)
(ة

السلوك 

درجة 
الحساسية 
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 مصفوفة الحواس والمفاهيم 
 

 ي قد تتشكل وفق ما يلي:هناك مجموعة من االحتماالت في ذلك وه
 \يظل المفهوم واحدا ال يتغير بالرغم من تغير وتعدد صور )ما يتم معاينته( مثل المشهد  -1

 المشاهد "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" )سورة الفيل(.
تتعدد المفاهيم )حًمال أوجه(، بالرغم من أن ما تم معاينته شيء واحد، مشهد واحد ونستحضر  -2

 حك وأبكى" هنا آية "أض
 المفهوم يتغير بتغير المشهد أو ما يتم معاينته. -3

 

 
 

 
 

مفهوم 
موحد

1مشهد 

2مشهد 

3مشهد 

2 1

2مفهوم 1مفهوم

5مفهوم

3مفهوم

4مفهوم

مشهد

3
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الذي نشاهده  ءوعليه فإن مع كل ما نطالعه من حولنا يمكن أن نستلهم منه مفهوما، ومع ذات الشي

من الممكن أن نستلهم مفاهيم ال حصر لها، وعليه فإن السلوك يتشكل ويختلف ويتنوع مع تشكل تلك 
 المفاهيم.

ن عملية استعراض الشكل وإطالق عنان االستدالل على المفاهيم هو معزز في اإلسالم في أكثر من إ
النجم(.. وتتعدد االستدالالت  43)َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى" موضع، "قل سيرو في األرض فانظروا" "

 والمفاهيم مع كل زاوية تنظر إليها.
واالستدالل فهو يكون متألقا بقدر قرب اشتقاقه من استيعابنا ألسماء هللا الحسنى  وأيا كان التفسير

ُر وتخلقنا بها، كي يصل العبد إلى " ر ُه ال ذ ي ُيْبص  ب ص  ُع ب ه  و  ُه ال ذ ي ي ْسم  ْمع  ب ُه ف إ ذ ا أ ْحب ْبُتُه ُكْنُت س  ...ُأح 
ر ْجل ُه  ا و  ُش ب ه  ُه ال ت ي ي ْبط  ي د  ْدُت ب ه  و  د  م ا ت ر  يذ ن ُه و  ُع  اذ ن ي أل  ل ئ ْن اْست ع  ي ن ُه و  ُْعط  أ ل ن ي أل  ا و إ ْن س  ي ب ه  ال ت ي ي ْمش 

ْيٍء"  .. الحديث القدسي )البخاري(.ع ْن ش 
ال يستقيم وال يتفق والرؤية  Linear إن ضبط اإليقاع الخاص بالرسائل المنثورة حولنا وفق مسار خطي 

ل اإلسالم يدعو إلطالق النظر والبحث والتأمل واالستكشاف، فهو يدعو كدين إلى مسار اإلسالمية، ب
، بل ربما )إحاطي( سواء في التفسير او االستدالل بالرغم من ثبات المشهد، Non linearال خطي 

لذا اإلسالم صالح لكل زمان ومكان فهو في أصله دين متجدد، ذاتي التجدد وفق ثوابت ومساحة رحبة 
 الحركة.  في

لذا نطالع في تفسير "يا نساء النبي" من يأتي كي يشمل حكما وتوجيها كهذا للنساء المسؤوالت في 
الدولة وفق ما أشار إليه )د.حسن الترابي(، وفي "ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" ثمة تفسير يؤكد 

سلم(، حيث إن معارضة ما جاء أننا نحن أيضا مشمولون بها بالرغم من وفاة النبي )صلى هللا عليه و 
 به النبي )صلى هللا عليه وسلم( هو نوع من أنواع رفع الصوت هذا. 

درجة في الوقت الذي  160إن المساحة التي جعل فيها هللا سبحانه النظر يًطلع عليها تقع في حدود 
ؤولية العبد درجة، تلك السعة، وذاك االنتقاء هي مس 2يركز اإلنسان عندما ينظر إلى فقط ما نحو 

 فيما يختار ويشاء ضمن مساحة رحبة أتاحها هللا للجميع. 

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=53&AyaNum=43&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a3%d8%b6%d8%ad%d9%83%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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الحظ مقولة الصحابي "كنا نعدها في وقتنا من الموبقات" وتلك أمة قد خلت، يسعها ما أدته، ونحن 
يسعنا ما نؤديه والمتغيرات التي تعصف بنا، لذا جاء عمر)رضي هللا عنه( فعطل قطع يد السارق في 

وهو يتفق بما يطرأ بما ال ينسجم مع الرخاء. فنحن أمام منهج ال ًخطي قادر علي عام المجاعة، 
  استيعاب المتغيرات.

 
وعليه فالتاريخ يجب أن يعرض شكال ويدع أمر التفسير مفتوحا على مصراعيه للجميع، وثمة إرشاد 

لخيال لتصور ما لنا في ذلك مع "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" فالجميع هنا مطالب بإعمال ا
حدث، الحظ أن تشكل ما حدث "الشكل" أصبح أيضا هو مطلق ومعني به الجميع وليس المفهوم فقط، 

 أي مساحة هذه يمنحنا هللا إياها )بعد أن عزز فجعلهم كعصف مأكول، وكيدهم في تضليل(؟
 

." بالضرورة هو وعليه نتساءل، هل ما استعرضه المفسرون حيال تفسير اَلية "ولقد همت به وهم بها.
التفسير الذي يجب أن نستسلم إليه كتفسير أوحد؟ لقد جاء في القرن العشرين من تأمل في اَلية 

 فقال... "لقد هم بها ضربا" )الشيخ الشعراوي(.
ولماذا يستعرض المفسرون في "وكشفت عن ساقيها" بما ال يليق بنبينا سليمان! ولم ال يكون مبرر 

كها المحدود ضمن دائرة الواقع، حيث مع االنتقال من دائرة الواقع إلى دائرة كشف الساق تعزيزا إلدرا
 الحقيقة، كان أن تلفظت بإني قد ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هلل رب العالمين. 

 
إذا المؤشر الخاص بالنظر كحاسة له أبعاد ثالثة هي )قبل أن تحكم ال بد أن تراجع ما أدركته، فالحكم 

اك ولكل شخص إدراكه الخاص به، ومن أجل توحيد اإلدراك ال بد من معاينة جماعية ينطلق من اإلدر 
للتثبت، فالفرد مطالب بالنظر واالستكشاف والتأمل واالستكشاف هذا ذو صلة بالعبادات "صوموا 
لرؤيته"، االجتهاد مطلوب وإطالق الخيال مطلوب ضمن الحدود والثوابت ويكون الرقي مع تفعيل 

 اء. مشكاة األسم

واألمر يصدق كذلك مع باقي حواس اإلنسان مع ما نسمع ونقرأ ونتذوق، فتعدد المذاقات ال يقف عند 
الشعور باللذة فحسب وإنما إلى ما هو أعمق، حيث إن مع كل لذة يعني أن ثمة رسالة تشكل وجهة 

عن "تعرفك  نظر حيال ما يفترض أن يقدم في زمان معين ومكان معين لمزاج مرتقب، كما أنه تعبير
 إليه" )الصانع فالخالق(.
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ويعزز عملية التعارف هذه الصورة الموحدة التي تم صياغتها وفق "فكرة أو مفهوم" تم برمجتها مع كل 
 حاسة من حواسك بشكل مسبق.

 

 عًلقة الحواس بالسلوك 

 
ود، هل هب أنك دخلت إلى بهو فندق فاستنشقت روائح زكية للورد وأطايب زكية من طيب المسك والع

في تصورك أن لتلك الروائح تأثيرا على سلوكك؟ وهل سيكون سلوكك مماثال مقارنة بدخولك إلى سوق 
بيع السمك؟ حيث تتطاير روائح "زفرة" من هنا وهناك، وأحيانا تكون ممتزجة مع روائح محالت بيع 

 اللحوم.. كم ستقرر أن تبقى في كال المكانين؟
نفث روائح ما يعبر عن أنه طازج، حيث أكدت  إلىالخبز يعمدون  في محال السوبر ماركت التي تبيع

الدراسات من أن السلوك الشرائي يتزايد مع نفث تلك الروائح المحفزة لعمليات الشراء، واألمر مماثل 
 مع بيع الفلل العقارية التي يتم وضع رائحة لبن في مطابخها أو نشر مزهريات لورد عطره في صاالتها.

كيف تمت عملية كتابة التاريخ، هل من خالل سرد األحداث وتسلسلها وأسبابها؟ كيف  ونسأل مجددا،
كتبت تلك األحداث؟ كتبت حول أي مفهوم؟ ثم تأمل في األحداث من حولنا هل تجدها تدور حول 

 سير المادي للتاريخ(؟فمفهوم بعينه )كالت
 منا؟هل كل ما يجري من حولنا يقع ضمن دائرة "وجهة نظر"  خاصة بكل 

لم  لْم يتمكن المسلمون على اختالف طوائفهم التعايش مع بعضهم البعض؟ ولم  لْم يعذر كل منهم 
 اَلخر على ما يحمله من تصورات ووجهات نظر؟

أسامة بن زيد )رضي هللا عنه( كيف قرر أن يقتل الكافر بعد أن شهد الشهادتين؟ كيف رأى؟ وكيف 
 سلك؟

ه وسلم( وأعرض عنه غاضبا، أو كما قال "ماذا ستقول يوم القيامة ٍلم  وب خ الرسول )صلى هللا علي
 للشهادتين التي نطق بهما"؟

 إذًا هناك من يحكم على مجرد الشكل، وهناك من يحكم على المفهوم، وهناك من يحكم على النية.
 فقد جاء في باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا 

ة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى )رضي هللا عنه( حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعب 2655
 - 1035ص  -قال )جاء رجل إلى النبي )صلى هللا عليه وسلم( فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل 
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يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل هللا قال من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو 
 في سبيل هللا.

 باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا -كتاب الجهاد والسير  - صحيح البخاري 
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 Corporate imageتفعيل احلواس والصورة املوحدة 

 
 الصورة الموحدة في الكون 

إن هذا الكون الشاسع تنسجم عناصر الخلق فيه من خالل وحدة النظام التكويني لتؤكد وحدة الخالق 
 ذلك االنسجام هو تعبير بحجم هائل لصورة موحدة تمضي في:الذي ال شريك له، 

 اللون  -1
 الكائنات الحية  -2
 حركة األجرام  -3
دوران االرض وحركة الدورة الدموية في جسم اإلنسان ودوران االلكترون حول البروتون في  -4

 الذرة والطواف حول الكعبة.

 
 حركة الكواكب حول الشمس
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 االلكترونات حول البروتون 

 

 
 رة الدموية لدي اإلنسانالدو 
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 الصالة وكذلك الطواف حول الكعبة

 

 
 دورة المطر ودورة حركة المياه الحارة والباردة في المحيطات
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حتى مع الذي يمضي في حراك شاذ هو منسجم ومؤكد للصورة الموحدة هذه، مثال "دوران  -5
 أحد األقمار عكس عقارب الساعة، والدة طفل بأربعة أرجل.."

 
اللون، فالليل دوما يغلب عليه اللون األسود في كل بلد نزوره. والصباح يزهو بلون يغلب عليه  فمع

 اللون األبيض. والتربة بعدد ألوانها تظل واحدة في ما هو حولنا من أجرام وكواكب.
 ويولد اإلنسان دوما سواء ولد في أميركا أو في الصين دوما بعينين ولسان واحد وشفتين.

دموية موحدة في كل ما خلق هللا سواء مع الحيوان أو اإلنسان فهي من القلب إلى باقي أجزاء والدورة ال
 الجسد.

واالنسجام في حركة المجرات يكون دوما في شكل دائري، يقابله انسجام للمجموعة الشمسية للكواكب 
دائرية لحركة حول الشمس، ويقابله حركة دائرية للدورة الدموية في جسد اإلنسان، ويقابله حركة 

 االلكترون حول البروتون في الذرة...إلخ.
تلك الصورة الموحدة، تتمالها الحواس التي تتمتع بدرجة رفيعة من درجة الحساسية فتتعرف من خاللها 
على وحدة وجمال الخالق من خالل ما خلق، فهي مع كل تأمل لما خلق تكون متعبدة ألنها في حالة 

تى مع ما يمضي في مسار شاذ في مثل أن يمضي قمر من أقمار كوكب تعرف دائم عليه سبحانه، وح
من كواكب المجموعة الشمسية في مسار مخالف لحركة دوران عقارب الساعة، أو حينما يولد طفل 
بأربعة أرجل، نجد وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء تتسارع في نقل األخبار بحكم أنه حدث غريب ال 

رة الموحدة" التي ألفها اإلنسان من حوله، ما يؤكد "هوية موحدة" و"نظام يتفق مع االنسجام و"الصو 
 موحد" "لخالق واحد"، فمع ذلك الشذوذ عن المسار تأكيد "لصورته الموحدة". 
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 التطبيقات العملية ملنهج تفعيل احلواس  

 منهجية تفعيل الحواس  -أ

 التعامل بمنهجية مع الحواس:

رسطو وقبل أفالطون وقبل ديكارت هو من تأمل في مسألة االعتماد على أفإبراهيم عليه السالم قبل 
المحسوسات، "الحواس"، من أجل التوصل إلى أحكام. وهو أول من مارس منهج الشك، والفلسفة 
والمنطق، عندما أخذ يتأمل في األجرام من حوله، فقال "هذا أكبر" مستخدما المنطق وآلة العقل للحكم، 

يدور في ساحة المسائل المثارة في علم الفلسفة يصبح في حكم المحسوم عندما ندرك لذا كافة ما دار و 
من أن االعتماد على العقل فقط والحواس فقط لن يوصال إلى حقيقة الوجود، فثمة قوة عظمى تدبر 
شؤون هذا الكون وتسيره، فاستسلم، وكان أول المسلمين. ومن هنا ظهر "اإلسالم" كدين، وهو االستسالم 

لمطلق لما يريده هللا من العباد. فمن خالل ما أودعه هللا من أدوات في هذا اإلنسان، أدوات العقل ا
والحواس الخمس، قد يعتقد اإلنسان بأنها وحدها هي الكافية إليصاله للحقائق، بل أصبح البعض ال 

ير قابل لإلدراك، يثق إال بما تدركه تلك الحواس ويدركه العقل وينفي كل ما سوى ذلك العتبار أنه غ
وهي الفتنة بعينها، لذا جاء االستسالم. وتأتي نصوص اَليات كي تؤكد مسار الحضارات التي تؤمن 

ُرون   ا أ ن ُهْم ق اد  ظ ن  أ ْهُله  ي ن ْت و  ا و از  ذ ت  اأْل ْرُض ُزْخُرف ه  ت ى إ ذ ا أ خ  ا بالحقائق العلمية فقط لتقول "ح  ل ْيه  ع 
ُل اَْلي ات  ل ق ْوٍم ي ت ف ك  أ ت اه ا أ ْمُرن   ذ ل ك  ُنف ص   أ ْن ل ْم ت ْغن  ب اأْل ْمس  ك  يًدا ك  ْلن اه ا ح ص  ع  اًرا ف ج  " ا ل ْياًل أ ْو ن ه  ُرون 

 (.24)يونس 

ثم نالحظ مسارا جديدا يغرسه اإلسالم في األنفس التي استسلمت من خالل التعرف إلى صفات هللا 
ار" حتى إن كانت األحداث تسير في اتجاه، فاهلل يجعلها تسير في اتجاه وأسمائه سبحانه فهو "الجب

آخر بقدرته، ال بحول وقدرة ونظم المعادالت العلمية المحضة المدركة من قبل العباد، كما أنه هو 
"المنتقم" فالظالم لن يفلت حتى وإن تمكن ولو بعد حين، وأنه يمكر وهو خير الماكرين حيال ما يصاغ 

ات ومكر من قبل العباد، كما أن اإلسالم أكد أن تلك المعادالت العلمية ليست حقائق دائمة من مؤامر 
فاهلل هو الذى أوجدها وهو القادر على قهرها، فمن أين أتى عيس عليه السالم؟! أين أبوه؟! لم  لْم 

يتكلم  يخضع وجوده لذات المنطق الذي خضع إليه وجودهم، أين معادالتهم الرياضية؟! وأنى له أن
وهو في المهد؟! وأنى له أن يحيي الموتى ويشفي المرضى وهم يومنون به كنبي لهم؟! فأين موقع 

 المنطق والشك والفلسفة هنا؟! 
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إذاً ال ملجأ إال باالستسالم الكامل، لذا شرع االستغفار الدائم من كافة صور التشكك، وصور االستسالم 
ا به المشاهدات من حولنا واألحداث مما يبتكرون، فاهلل للعقل والمعادالت المحضة، وصور ما تبهرن

هو الملجأ األول واألخير. كما شرع التسبيح بعد كل صالة لتنزيهه سبحانه عن كل نقص، فهو بال 
شك، الباسط والرزاق حتى وإن ولم يسع  اإلنسان السعي الحثيث في الكسب. كما أنه هو الوكيل وهو 

ن أجل تحصيل الرزق. فتلك المعادالت التي برهنت عليها "الحواس" ما يدعو اإلنسان لبذل السبب م
 نحن مأمورون باألخذ بها ألنها جزء ال يتجزأ من ممارسة "التوكل" عليه، غير أنها ليست كل شيء. 

تلك هي الفلسفة اإلسالمية التي يطرحها اإلسالم أمام التالطم المعرفي واالستسالم المحض لما تمليه 
 ب. معاينة األسبا

واإلسالم يحث اإلنسان على االجتهاد في العلم والتبين، وأن يرجع البصر وهو يدرك تماما عجز 
األدوات التي أودعت فيه لإلحاطة الشاملة الكلية، لذا شرع "أن مع االجتهاد األجر إن أخطأ وأجرين 

 إن أصاب". 

م والقضاء لما يشعرون به ومن هنا نالحظ عزوف العديد من القضاة ممن توكل إليهم مسؤولية الحك
من حرج أمام األحكام التي قد تكون في غير محلها والناتجة عن عدم اإللمام الكافي أو العجز عن 

 اإلحاطة الكاملة.

إذًا الفالسفة ضلوا جميعا عندما أرادوا أن يصلوا إلى الحقيقة من خالل أدوات العقل والحواس، حيث 
ات للوصول إلى الحقيقة، فلم يصلوا إليها، والتي وصل إليها إبراهيم إنهم اعتمدوا بالكلية على تلك األدو 

عليه السالم عندما استسلم لقوى أكبر من قوى العقل والحواس وهي قوة الواحد األحد، عن طريق 
 (. 78االستسالم "هو سماكم المسلمين" )الحج 

 ثمة منهج للحواس يمر عبر مراحل وهو كما يلي: 

 إلبصار، االستماع..(.إطالق الحاسة مثال )ا -1
 التأمل فيما أنت بصدده من مؤثر )بصري، سمعي..(. -2
 التحقق فيما تراه )عدد زوايا النظر مثال، تبين عما سمعت من أكثر من مصدر..(. -3
تحليل الرسالة )هل تقع بشكل متكرر، متى تحدث، ما مسببات حدوثها، من وراء ما حدث،  -4

 ر العقل(.هل لها ارتباط بحوادث أخرى.. إلخ ( )دو 
 االستنتاج )التوصل إلى المعنى أو المفهوم(.  -5
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 عرض ما تم التوصل إليه على القلب.  -6
 هل من تشريعات أو قوانين مرشدة تؤكد ما توصلت إليه أو قد تمنحك تفسيرا لما عاينت. -7

ة والحظ أن حاستي اللمس والتذوق هما معنيتان أيضا في تأمين الصورة الموحدة لدى العالمات التجاري
إلحداث أكبر وقع إيجابي ممكن للعالمة تجاه العمالء، كما أن حاستي البصر والسمع معنيتان بذلك 

درجة حرارة الجو، ودرجة سطوع اإلضاءة، واأللوان المستخدمة، وتعبير كل لون، ونوع  -مثال  -في 
 الخط وحجمه.. إلخ 

 . فثمة ارتباط كبير فيما بين "تفعيل الحواس.. والصورة الموحدة"

 تطبيقات هذا المنهج -أ

ما تطبيقات هذا المنهج من الناحية العملية، فهل يسهم هذا المنهج في إغناء العلوم؟ وهل يسهم في 
التوصل إلى الحلول في عمليات اإلبداع وفي إعادة تشكيل العالقات للتوصل إلى حلول ابتكارية؟ وهل 

لصفات التي جبلت عليها األرقام والمعادالت من تطبيقات مع علم الرياضيات في مثل مسألة التأمل في ا
 الحسابية واألشكال الهندسية. 

 

 
 كيف تعرف إلى قانون الجاذبية لوال أن الحظ سقوط التفاحة

 

االكتشافات العلمية بينت ثمة عالقة فيما بين الصور المشاهدة من حولنا بما تتضمنه من ألوان وأشكال 
 على نسب تدفق األكسجين في الدم.
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شركة يابانية تستخدم رائحة مشتقة من )سترس( لتحفيز نشاط الموظفين الصباحي، ورائحة الورد لزيادة 
معدالت التركيز لديهم فى الضحى وفترة الظهر، ثم تختم برائحة مشتقة من العود لتأمين االسترخاء 

 الالزم من التعب في فترة ما قبل المساء. 

لديها مردود إيجابي مباشر على أداء الموظفين كروائح مشتقة  بينت الدراسات من أن الرائحة الزكية
 من النعناع التي تزيد درجة الحضور واالستيعاب لدى الموظفين. 

 
التجارب الطبية أكدت أن اشتمام رائحة الفانيال تقلل من أثر اإلجهاد الذي يشعر به اإلنسان، ويجعله 

ما أكدت األبحاث من أن الطالقة الفكرية تتحسن أهدأ. وهو ما أكدته جامعة توبنجن األلمانية، ك
 وتتضاعف مع اشتمام الروائح الزكية كرائحة الفانيال. 
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تتعاضد األلوان مع الروائح في دعم حب األشياء من حولنا لذا تعمد إليها شركات العطور والشامبوهات 
 وشركات األغذية الستمالة العميل ودعم تفضيالته.

 
 في الحكم على جودة األشياء وحرفية األفراد من حولنا.  للرائحة دور كبير

هناك من المنتجات ما يشترك فيها أكثر من حاسة، مثال معاجين األسنان )المذاق، الرائحة، الملمس(، 
 خيط األسنان كذلك. 
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، الرائحة silver cloud 1965سيارة الرولزرويس: مئات اَلالف من الدوالرات أنفقت لتصنيع رائحة 
 ن المستحيل أن يتم شراؤها، ولكنها كانت من أهم عناصر بناء شخصية عالمة السيارة.م

% من العمالء يتخذ قرار الشراء بعد تحسس مقود السيارة، ووضع اليد لتحسس 49مع الملمس: 
 االنسيابية على التابلوه. 

 %.29حجم الزيادة في المطاعم مع الموسيقى ذات اإليقاع الهادئ يزيد بنسبة 

كوال تمتلك اللون األحمر دركت العالمات التجارية أهمية االستحواذ على لون يميزها عن منافسيها، أ
 %36% وفي السوق العالمي 22بنسبة 

 % 30أصبحت فودافون هي التي تمتلكه في بريطانيا بنسبة 

 %27في باقي األسواق 

 %. 12في المرتبة الرابعة يليه "ماكدونالد" 

"تفعيل الحواس" في إغناء هذا كله وزيادة، فمع تجارة تحضير األطعمة حيث المذاق نعم يسهم هذا العلم 
 هو مفهوم تقدمه وتعززه ضمن صورة موحدة تفعل فيها حواس )الشم والمذاق والبصر(.

   
أطباق ومذاقات وصنوف األكل هي في حقيقة األمر وجهات نظر حيال االستقبال والضيافة ونمط 

 الحياة
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 ا الحد في استعراض المادة، للمزيد تواصل مع المؤلف عبر البريد التالي:نقف عند هذ
 Zumord123@gmail.com 
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: التربية، اإلدارة والتسويق، اإلعالم، الدعوة لمن هم في مجاالت موجه 
  االجتماع.والشريعة وعلم النفس وعلم 

 د.زهير منصور المزيدي 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 

Arab institution for social values  

Dr. Zuhair Almazeedi  
00965-99290092(M) 

 zumord123@gmail.com 
Kuwait  
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 المقدمة 

مدى أسبوع، فالطبيب الذي ال  يأتي المريض إلى الطبيب شاكيا  له من صداع أصبح يداهمه على

يمارس مهنته بشكل محترف سيصف له مسكنا  للصداع منهيا  األعراض بشكل مؤقٍت، أما الطبيب 

الحاذق، فتراه يجتهد في التعرف على مسببات الصداع، فقد تكون أعراض الصداع من تسوس 

بض أو إمساك، وقد األسنان، وقد تكون من ضعف في النظر، وقد تكون مما يعانيه المريض من ق

يكون من نقص في الحديد، ما يعني أنه سيعمد إلى مجموعة من الدراسات االستكشافية يتضمن بعضها 

أخذ عينة من دم المريض لفحصها وهكذا، قد تتعدد األسباب، فال يصف مسكنا ، بل يعمد إلى آليات 

على معاودة ظهور أعراض الستكشاف السبب، ومن ثم يصف الدواء المناسب الذي سيقضي بإذن هللا 

يختلف بتاتا  عما نحن بصدده حيال موضوع استكشاف القيم، فنحن أمام دراسة ال الصداع، واألمر 

القيم المجتمعية لمجتمع ما، نعمد إلى آلية مشابة نتعرف من خاللها على الظواهر المستشرية في هذا 

المجتمع كالفحص اإلكلينيكي الذى قام  المجتمع سواء اإليجابي منها أو السلبي، فنعمد إلى فحص هذا

به الطبيب، فنشخص الحالة المجتمعية للقيمة محل الدراسة، فنجري بحثا  ميدانيا ، وقد نضطر ومن 

أجل التعرف على هذا المجتمع أن نجمع معلومات من مصادر عدة تتضمن فيما تتضمن قراءة الصحف 

رف على مدى انعكاس تلك الظاهرة في كتابات اليومية األكثر إنتشارا  في هذا المجتمع؛ كي نتع

محرري األعمدة، أو في مطالعة تصاميم الحمالت اإلعالنية خالل فترات زمنية معينة؛ حيث إن 

التصاميم اإلعالنية هي نوع من أنواع التعبير التي أيضا  تنعكس فيها ما يؤمن به أفراد هذا المجتمع 

له مستكشفين المدى الذى آلت إليه قيمة ما واالتجاهات التي من قيم أو عادات وتقاليد نعمد إلى هذا ك

آلت إليها، وهذا من شأنه أن يبصرنا بعد ذلك في وصف نوع البرنامج االتصالي المناسب مع الشرائح 

المستهدفة المعنية في هذا المجتمع، ويعرفنا بالوسائل المثلى في تواصلنا مع كل شريحة على حدة، 

ؤلف سنتعرف على نماذج، ونستعرض أدوات تعين على تحقيق عمليات وفيما يلي من هذا الم

 االستكشاف أو المعالجة.

 

 الخارطة القيمية 

من الممكن اعتبار الخريطة بأنها مسار يحدد لنا معالم للشكل العام الذى نحن بصدده، سواء حيال 

فرصا  متاحة، التضاريس أو المناخ أو مواطن الضعف والقوة، أو مواطن الحاجات وما يشكل 

تبين  2005األمريكية عام  Gallopفالخريطة في الشكل التالي على سبيل المثال نشرتها مؤسسة 

 درجة أهمية الدين وانعكاساته على الحياة اليومية للفرد في مجموعة من الدول في العالم.
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 (1شكل )

هو مجتمع ممارس للدين ويمكن قراءة نتائج هذه الخريطة اإلحصائية من أن المجتمع اإلندونيسي 

(، بل إن حياته اليومية هي ممارسة للدين في األصل، في حين أن النسب تتفاوت %99بشكل كبير )

(، أو مؤثر في %28أن نصل إلى المجتمع البريطاني الذي ال يضع للدين قيمة ذات وزن كبير ) إلى

نسب مئوية لدى شعوب عدة، غير  ممارساته لحياته اليومية، فهذه الخريطة عرفتنا بقيمة "الدين" وفق

أنها لم تبين لنا النسب المئوية لدى أصحاب كل معتقد، أي لم تستعرض لنا نسبة المسلمين، ونسبة 

المسيحيين ونسبة اليهود ونسبة من يؤمن بمعتقدات أخرى في كل مجتمع من تلك المجتمعات، فما هي 

في بريطانيا؟ وما نسبة ممارستهم للدين في نسبة من يعتقد بالدين اإلسالمي  -على سبيل المثال  -

حياتهم اليومية؟ وما نسبة من يعتقد بالدين المسيحي؟ وما نسبة ممارستهم للدين في حياتهم اليومية؟ 

وهكذا، فنحن إذن بحاجة إلى بيان مفصل وأدق كي نتعرف عن قرب تجاه ممارسة الدين في الحياة 

تعرف على صورة كاملة وشاملة أفضل لقيمة )أثر الدين وضمن كل دولة؛ كي ن معتقداليومية مع كل 

 في الممارسات الحياتية في المجتمع(. 

، تبين قيمة 2002األمريكية عام  PEWفي الخارطة اإلحصائية التالية والتي نشرتها مؤسسة 

 )العالقة فيما بين اإليمان بوجود إله، وانعكاس ذلك على ممارساتك األخالقية(، فنالحظ على سبيل

(، بينما المجتمع الفرنسي يقل %58المثال أن المجتمع األمريكي يؤمن بوجود تلك العالقة بنسبة )

(، وبمقارنة بسيطة فيما بين نتائج المجتمعين الروسي واألمريكي %13إيمانه ليصل إلى نسبة )

لم تكشف لنا سنالحظ الفرق الكبير فيما بين المجتمعين في معتقدهما هذا، غير أن هذه الخارطة أيضا  

صفة العينية البحثية، من حيث المزيج الذي تعرض لهذا السؤال. فما هو مزيج المعتقدات الخاص بكل 

عينية بحثية؟ وهل تم تمثيل عادل للمعتقدات مع كل عينة بحثية وفق النسب التي ينتشر فيها كل معتد 

لقيمة محددة غير  Linierحدة في المجتمع الذي هو فيه؟ إذن هذه الخارطة تكشف لنا زاوية خطية وا

 أنها غير مكتملة الصورة. 
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 (2شكل)

فقد كشف االستطالع، الذي أجري للطبعة وهو ما يحتاج لعمل دراسة متعمقة أخرى تعرفنا عن قرب، 
ديسمبر  10ونشرته الصحيفة في عددها « وول ستريت جورنال يوروب»األوروبية من صحيفة 

% منهم ينتمون ألحد األديان 69منون بوجود الخالق. وإن % من البريطانيين يؤ72إن ، 2004
السماوية. لكن االستطالع أظهر أيضا  أن نسبة الذين يمارسون معتقداتهم من هؤالء، مثل الذهاب إلى 

% في بولندا، 61%، بالمقارنة مع 24الكنيسة أو المسجد مرة أو مرتين في األسبوع، لم تتعدى 
 % في تركيا. 72و

% من الذين 20لعينة االستطالعية، إن كانوا يمارسون شعائر معتقدهم الديني، أجاب وحين سئلت ا
وشمل «. فقط بين مرة وأربع مرات في السنة% »22وأجاب «. تقريبا  ال»يؤمنون بأحد األديان 

 بلدا .  21عاما  وفوق، في  15ألف شخص، من أعمار  21المسح 

 % من المسلمين. 4% من الكاثوليك و29تانت، و% من البروتس40ووجد المسح أن في بريطانيا 

لكن بريطانيا جاءت متأخرة عن العديد من البلدان فيما يتعلق بالممارسة الدينية، ففي الواليات المتحدة 
 %. 97% وتصل في رومانيا إلى 85%، وفي إيطاليا إلى 75تصل نسبة الممارسين إلى 

روبية أن جمهورية التشيك تأتي في المقدمة بنسبة وأظهر المسح حول نسبة الملحدين في الدول األو
%، وتصل 30%، فالسويد 36%، وبلجيكا 37%، وألمانيا 37%، فالدنمارك 41%، ثم هولندا 49

 %.1النسبة في تركيا إلى 

(، وبولندا %92(، ثم اليونان )%96أما أكثر البلدان األوروبية إيمانا  فتأتي رومانيا في المقدمة )
 (. %73(، ثم سويسرا )%73(، فالنمسا )%86اليا )%(، ثم إيط90)

فمع االستعراض السابق لألرقام اكتملت نوعا  ما الصورة، واستطعنا أن نكتشف وبشكل أفضل المدى 

 الذي تسير به تلك القيمة.

فيما سبق تعرفنا وبشكل عام حيال موضوع الدين كقيمة مهمة سواء لألفراد أو المجتمع، محاولين 

ستكشافية عن هذه القيمة مع مجموعة غير متجانسة من شعوب وثقافات العالم، واآلن رسم خريطة ا

دعونا نستكشف وبشكل أدق تفاصيل حيال قيم أخالقية تعتبرها بعض الشعوب من أنها ضمن اإلطار 
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األخالقي والبعض اآلخر ال تعتبرها كذلك، فعلى سبيل المثال، نقرأ فيما يلي النتيجة اإلحصائية والتي 

 . 1997عام  Gallupشرتها مؤسسة ن

 

  WRONG NOT WRONG 
INDIA 84% 14 

SINGAPORE 69% 11 
TAIWAN 55% 26 

UNITED STATES 47% 50 
GUATEMALA 38% 56 

THAILAND 37% 57 
MEXICO 31% 67 
CANADA 25% 72 

GREAT BRITAIN 25% 73 
SPAIN 21% 73 

LITHUANIA 16% 75 
HUNGARY 16% 81 

COLOMBIA 10% 87 
GERMANY 9% 90 

FRANCE 8% 91 
ICELAND 3% 95 

 

 (3شكل )

االستعراض اإلحصائي هذا يعرفنا وبشكل أعمق رأي تلك المجتمعات حيال قيمة )العائلة أو الزواج(، 

 ودرجة عمق المشكلة القيمية التي تعاني منها تلك المجتمعات.

حيال  1998كما قام به الدكتور عويد المشعان عام  في المثال التالي، نستعرض االستكشاف القيمي

تحديد أسباب ظاهرة تعاطي المخدرات مع شريحة الشباب في المجتمع الكويتي، حيث حدد المشعان 

 المشكلة القيمية ثم صمم استبانة وبينت نتائجها ما يلي من أسباب،

 

 (4شكل)
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يتضح من خاللها بأن كثرة السفر  وهو كشف إحصائي يستعرض لنا األسباب وفق أوزان وأولويات،

ال يعتد به كسبب في انتشار الظاهرة، ومن أن أصدقاء السوء هو السبب الرئيس الذي هو بحاجة إلى 

 تفعيل لبرنامج تواصلي مع الشريحة المستهدفة من أجل العالج.

أو وفي مجال المالحظة أيضا  من الممكن اعتمادها حيال الكشف عن ظواهر قيمية بدأت تظهر 
تنحسر، فها هو الكاتب فهمي هويدي يكشف لنا مالحظته حيال انحسار مفهوم الوالء من خالل انحسار 

صحيفة "الشروق الجديد" المصرية حجم وقف األراضي في مصر، حيث يذكر " في مقال له في 
 2009مارس  16 – 1430ربيع األول  19اإلثنين 

 فهمي هويدي –عن االنتماء وسنينه 

العربي. فقد قام المصرفي األميركي المعروف  يها إلى أثرياء زماننا في مصر والعالمهذه قصة أهد
 60بوالية ميامي. وكانت حصيلة البيع « سيتي ناشيونال»مصرف  "ليونارد أبيس" ببيع نصيبه في

حين  لكن الرجل لم يسعده أن يستحوذ وحده على هذا المبلغ الكبير، ولم يسترح إال مليون دوالر،
يحدث أحدا  بما  آخرين كانوا حوله. لم 71شخصا  يعملون معه في البنك و  399كله على وزعه 

فعله، ولكنه وزع هذه الثروة وعاد إلى بيته مستريح الضمير، إال أن إحدى الصحف المحلية علمت 
ل االتصاالت التي يبدو أنها سببت له إزعاجا ، فقال في اتصا بالنبأ فنشرته، وحينئذ تلقى سيال  من

حيث  "ميامي هيرلد": إن ما أقدم عليه ال يستحق األصداء التي أحاطت به والحقته، هاتفي لصحيفة
 .ما كان لوسائل اإلعالم أن تبالغ في اهتمامها بالموضوع

أعلن رجل األعمال  (2006 المبلغ ليس استثنائيا  لكن الحالة استثنائية، فقبل ثالث سنوات )في عام
مليار دوالر  37لالستثمارات تبرعه بمبلغ  صاحب مؤسسة "بيركشاير"األميركي "وارن بافيت" 

)صاحب شركة « بيل و مليندا جيتس»مليارا  لمؤسسة  31لخمس مؤسسات خيرية، منها 
اإليدز والمالريا والسل وتحسين جودة التعليم، وكان "بيل جيتس" قد  ميكروسوفت( المعنية بأبحاث

ليتفرغ  ،2008ؤسسة، قبل أن يترك رئاسة شركاته في عام مليار دوالر لهذه الم 28 تبرع بنحو
برانسون" صاحب مجموعة  تماما  لإلشراف على أنشطتها الخيرية، كذلك أعلن السيد "ريتشارد

وأخرى للقطارات عن تبرعه بكل أرباح  شركات النقل الدولية "فيرجن"، التي تملك شركة للطيران
 ة التغيير المناخي وحماية البيئة من التلوث(. لمكافح (مليارات دوالر 3شركاته )حوالي 

الكبار لألعمال الخيرية في الواليات المتحدة خالل القرن الماضي أسماء  وتضم قائمة المتبرعين
روكفلر"  مليون دوالر لتلك األنشطة، و"جون 350أعمال مثل "أندرو كارنجي" الذي وجه  رجال

بأسعار هذا الزمان. صحيح أن  لغ تعادل عدة ملياراتمليون دوالر، وهي مبا 475الذي تبرع بمبلغ 
للمجتمع مبالغ أكبر مما قدمه "ليونارد أبيس"؛ إال أنه تميز  هناك أثرياء في الواليات المتحدة قدموا

أراد  أولهما: أنه تبرع بستين مليون دوالر في صمت ودون أي إعالن، وثانيهما: أنه عنهم بأمرين،
لهم حقا  في تلك الثروة التي  يرد الجميل إلى الذين عملوا معه، معتبرا  أنبها أن يسعد من حوله وأن 

 .حققها

الذين تسابقوا في وقف  ب هرنا بالصورة التي ذكرتنا بنبل األثرياء المصريين قبل قرن من الزمان،
لمهم الدكتور إبراهيم البيومي غانم في كتابه ا العقارات واألراضي ألوجه البر والخير. وهو ما رصده

وذكر فيه أن من بين أثرياء تلك الفترة الذين وقفوا أراضي «. مصر األوقاف والسياسة في»عن 
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البدراوي  فدان: علي باشا مهنا، وأحمد باشا المنشاوي، ومحمد باشا 4500ألف و  تراوحت بين
 .السعدي... وآخرين كثيرين عاشور، وعلي باشا شعراوي، ومحمد بك حسن الشندويلي، ولملوم بك

مصر، منذ أيام محمد  من المالحظات المهمة التي أوردها المؤلف في بحثه؛ أن جميع أهل الحكم في
على أوجه الخير في المجتمع، وهي الظاهرة  علي باشا حتى الملك فاروق أوقفوا أطيانا  ال حصر لها

 .حتى اآلن 1952ثورة عام  التي اختفت وانقطع حبلها منذ قامت

والتعبير عن االنتماء إليه كان  ضا  أن إسهام متوسطي الحال في العطاء للمجتمعمن تلك المالحظات أي
الشعور باالنتماء كانت شديدة االتساع، فشملت المنشاوي  حاضرا  بقوة؛ األمر الذي يعني أن دائرة

فدان من األرض في محافظة الغربية، كما شملت سيدة مجهولة أوقفت نصف  4600باشا الذي أوقف 
رأسا  على عقب  ام عليه طلمبة مياه تروي العطشى في المنوفية، وهي الصورة التي انقلبتتق قيراط

السفح، األمر الذي يستدعي بقوة  اآلن، حيث شح عطاء الجميع سواء كانوا من أهل القمة أو أهل
االنتماء للمجتمع؟ وإلى أي مدى أسهم غياب المشاركة  السؤال التالي: أين ذهبت روح التعبير عن

 !النتيجة؟ لسياسية في بلوغ هذها

حيال زيادة نمو  2009لألبحاث الميدانية عام  PEWنفس أسلوب المالحظة الذي كشفت عنه مركز 
 المؤيدين في الواليات المتحدة األميركية العتماد قوانين وتشريعات تسمح للراغبين في زواج المثليين.

 

 (5شكل)

 

 بوصلة القيم:

م هي ليست واحدة لدى جميع األفراد حتى وإن تساووا في العرق والدين تجدر اإلشارة إلى أن القي
واللغة والجنس والنطاق الجغرافي، غير أن الدراسات الميدانية تكشف لنا االتجاه العام لمجموعة 
األفراد التي تشترك في خصائص موحدة من الدين واللغة والعرق والنطاق الجغرافي، ولعل اآلية 
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ك ل  القرآنية "  د ا و  ةِّ ف ر  م  ال قِّي ام  م  آتِّيهِّ ي و  د ا,مريم (، 95)ه  ي أ تِّين ا ف ر  ا ي ق ول  و  ث ه  م  ن رِّ ، مريم ( " فيها 80) و 
إشارة إلى ما يؤكد استحالة تطابق "القيم" لشخصين اثنين، فكل آتيه للمحاسبة فردا  وهو دليل علي 

سبيل المثال وجهة نظر المسلمين في ثالث  العدل اإللهي، وندلل على ذلك، ففيما يلي نستعرض على
ثقافات مختلفة جغرافيا ، هي: المملكة العربية السعودية، وإيران، ومصر، وسوف نالحظ كيف أن 
وجهات النظر تختلف بشكل واضح مع كل دولة من هذه الدول بالرغم من ثبات متغير الدين، وهو ما 

 December 21, 2007مناطق عام األميركية في تلك ال Gallupقامت بتنفيذه شركة 

conservative Saudi society. Currently, four women sit on the board. 
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 (6شكل )
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 (6شكل )

وهنا نود أن نشير إلى أن "الدين " وما يتضمنه من قيم عامة أو محددة يعمل بشكل رئيس في توحيد 
تغير اللغة واألعراق والنطاق الجغرافي لألفراد،  الوجهة العامة لبوصلة القيم هذه لدى معتقديه حتى مع

غير أن الدين اإلسالمي على سبيل المثال يترك دائما  مساحة إلعمال العقل وإعمال القلب في عمليات 
االختيار من أجل اتخاذ القرار، في غير ما جاء به من نصوص واضحة حيال ثوابت )الحالل والحرام 

 ن خالل األسئلة ضمن اإلحصاء السابق.  ( كالتي استعرضنا جزءا  منها م

 

التي يتطلع إليها العمالء من أجل اعتماد  Attributesوفي الخريطة التالية، نتعرف على المميزات 

 خدمة استثمارية في أحد المجتمعات الخليجية في العالم العربي. 
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 (7شكل )

ميزات التي يتطلع إليها أفراد هذا فهذه الخارطة، تبين وبشكل تفصيلي شامل ومتعدد اإلحداثيات، لل

المجتمع حيال اعتماد عملية االستثمار مع إحدى الشركات االستثمارية، فتصنف هذه الخريطة درجة 

وأهمية الميزات إلى أصناف ثالثة: الميزات األساسية، والميزات الثانوية، والميزات المفصلية، كما 

ميل وفق إحداثيات ثالثة، الخارطة التي يمكن أن تضع لنا وزنا  لكل ميزة، وتبين درجة رغبة الع

 ننطلق منها في صياغتنا للخدمة االستثمارية التي يتطلع إليها العميل.  

إذن رحلة االستكشاف للقيم تبدأ بالتعرف على أداة )اإلحصاء( التي نزاول من خاللها الدراسات 

لقيم" تمضي، فتارة هي في نمو وتارة الميدانية على كافة صورها، مانحة إيانا المسار الذي فيه "ا

تكون في انحسار، ومالحظاتنا للقيمة التي هي مدار دراستنا على مر الزمن تعطينا التوجه الذي هي 

تسير إليه، فنحتاط بتفعيل برامج تواصلية مع الشريحة المعنية في المجتمع من خالل مزيج من األدوات 

عالن، والمزيج من برامج العالقات العامة، ثم نعمد بعد التسويقية، والمزيج من وسائل اإلعالم واإل

كل فوج من برامجنا التواصلية هذه إلى دراسات استكشافية تالية؛ كي نستبين وباألرقام ما يؤكد لنا 

 تجاوب المجتمع لوصفة البرامج المفعلة والعالج الذي تلقته الشرائح المعنية بالقيمة محل المعالجة.  

 

المهمة ذات التطبيقات الواسعة، يهتم علم اإلحصاء بجمع وتلخيص  الرياضياتوع أحد فر واإلحصاء
المتوافرة، محاوال  التغلب على مشكالت مثل عدم  البياناتوتمثيل وإيجاد استنتاجات من مجموعة 

تجانس البيانات وتباعدها. كل هذا يجعله ذا أهمية تطبيقية واسعة في شتى مجاالت العلوم من الفيزياء 
 واألعمال. السياسةوحتى اإلنسانية، كما يلعب دورا  في  العلوم االجتماعيةإلى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 بشكل أساسي: نظرية االحتماالتلعلم اإلحصاء تنطوي على مفاهيم المصطلحات المفتاحية 

، احتمال sampling unitوحدة استعيان ، sample، عينة populationمجتمع إحصائي 
probability. 

 االستعيانمن خالل عملية  dataالخطوة األولى في أي عملية إحصائية هي جمع البيانات 
sampling  من ضمن المجتمع اإلحصائي الضخم، أو من خالل تسجيل االستجابات لمعالجة ما في

(، أو عن طريق مالحظة عملية متكررة مع experimental design تصميم تجريبيتجربة )
(، من ثم وضع خالصات رقمية وتمثيلية )مخططية( time series متسلسالت زمنيةالزمن )

graphical  اإلحصاء الوصفيباستخدام ما يدعى descriptive statistics. 

ألخذ استدالالت حول مجتمعات  modelingاألنماط الموجودة ضمن البيانات يتم دمجها )تنمذج( 
كبيرة، لذلك يجب دراسة حجم العينة، بحيث تكون ممثلة للمجتمع اإلحصائي المسحوبة منه. تتم هذه 

 عشوائيةليأخذ بعين االعتبار  inferential statistics اإلحصاء االستداللية ضمن ما يدعى العملي
 وعدم دقة المالحظات )القياسات(.

اختبار االستدالالت اإلحصائية غالبا  ما تأخذ شكل إجابات ألسئلة من نوع )نعم/ال(، )فيما يدعى 
 التنبؤ(، estimation تقدير(، تقدير خاصيات عددية )hypothesis testing الفرضيات

prediction ( ارتباطبمالحظات أو قياسات مستقبلية، وصف ارتباطات وعالقات correlation ،)
 convolution التفاف( أو regression انحدارأو نمذجة عالقات )

إحصاء مجمل العمليات واإلجراءات والفروع اإلحصائية الموصوفة أعاله تدخل في إطار ما يدعى 
النظرية أو  mathematical statistics إحصاء رياضي، يقابله applied statistics تطبيقي

نظرية التي تستخدم  الرياضيات التطبيقيةوهي أحد فروع  statistical theory اإلحصائية
)المصدر:  لوضع الممارسة اإلحصائية على أساس نظري متين. والتحليل الرياضي االحتماالت
 (ويكيبيديا

 

 هل يمكن تشريع القيم واألخالق في شكل قوانين دستوريه؟ 

يد من شعوب العالم قننت ذلك وجعلته متضمنا  في تشريعاتها وقوانينها، ويمكن مالحظة نعم، فالعد

ذلك بجالء من خالل قوانين المرور مثال ، والمعاقبة التي يتعرض لها مخترقوها، أو في تجريم دور 

مارسة البغاء، أو السرقات، أو إتالف المرافق العامة، وأخيرا  أصبحنا نشهد تشريعات حيال الحد من م

التدخين في المرافق العامة وعلى الطائرات، ونالحظ في الواليات المتحدة األميركية على سبيل المثال 

الضغط من أجل السماح لمن يرغب من الطلبة ممارسة الصالة في المدارس، أو في التشريعات في 

م تجد لها تجريم من يتعاطى الصور اإلباحية، وما زال موضوع اإلجهاض يشكل قضية محورية ل

 سبيال  في التشريعات الغربية بشكل مناسب. 

ونحن في العالم العربي واإلسالمي، نالحظ تشريعات في بعض الدول تعاقب من يفتح محاله التجارية 

 أثناء الصلوات الخمس أو في بعضها اآلخر في فتحها وقت صالة الجمعة.  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_(%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 شعب تتغير وتتطور عبر الزمن؟ هل ثمة خرائط للقيم العالمية؟ وهل القيم الخاصة بأي

بالرغم من ثبات القيم غير أن بعض القيم قد تتغير على المدى البعيد، ويمكن أن يتم ذلك ألسباب 

التحوالت االقتصادية، وأثر الحداثة، ونضج األجيال، واألزمات والحروب.  ولوحظ أن الغنى 

 powerعليم ينخفض معدل يؤدي إلى االنعزالية، والفقر إلى االجتماعية، ومع نمو الت

distance كما نالحظ أن العائلة الهندية مازالت تؤمن بالتمدد، وتتمتع بعالقات وطيدة فيما بين ،

أفرادها، وهم يقررون مجتمعين لقضايا حاسمة، أما العائلة اليابانية مازالت منضوية تحت الهيكلية 

الية، بل إن الحداثة عززت فيها األنا الجمعية، بالرغم من نمو مستويات التعليم ومعدالت االنعز

 المثالية لألمة اليابانية واالعتمادية كقيمة وعمق احترام المسؤولين والعالقات مازالت قوية. 

نعم ثمة محاوالت لرسم خرائط للقيم اإلنسانية تبين البعدين، بعد مراحل التغيير التي طرأت على  

يما يلي نستعرض رسمين يعبران عن ذلك، يستعرضهما القيم، والبعد الزمني عن كل مرحلة تغيير، ف

 " من جامعة "بيرمن"؛ Christian Welzelلنا البروفيسور "كرستيان ويلزل" "

حيث يبين العالقة فيما بين قيمة حرية التعبير لدى بعض شعوب العالم فيما بين الحقبة التاريخية 

 (.  secular Rational، وقيمة )1981-2006

 ني التالي نالحظ من خالله مجموعة من الثقافات العالمية للقيمة هذه. فالرسم البيا

 

 

 (8شكل )
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 تلك القيمة خالل هذه الفترة من التاريخ. ىوالرسم التالي يبين الحركة أو التغير الذي طرأ عل

 القيم زمنيا  ىحركة التغيير التى تطرأ عل

 

 

 (9شكل )

 

المجاميع اتجهت نحو مزيد من حرية التعبير بمقارنة حيث إن البروفيسور "كرستن" بين أن كافة 

 . 2006إلى  1981األداء فيما بين 

 

، االنحسار والمد 2005وعن القيم المجتمعية كقيمة الفقر؛ البنك الدولي يطالعنا وفق تقريره لعام 

 حيال قيم الفقر كقيمة مجتمعية وفق الرسم التالي على مدى أكثر من عام.
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 (11شكل )

 

 INT. J. SOCIALند دراسة مادية الشعوب والالمادية في اتجاهاتهم، تطالعنا دراسة وع 

RESEARCH METHODOLOGY, 2004, VOL. 7, NO. 5, 403–414  لمؤلفها

SETH OVADIA 

 1997-1995وفيما يلي نتائج دراسته على مجموعة من الشعوب للفترة من 
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 (12شكل)

 المصفوفة القيمية 

لقيمية، الكشف عن تلك األسباب والعناصر المؤثرة المؤدية إلي انحسار أو نمو ونقصد بالمصفوفة ا

الظاهرة االجتماعية محل الدراسة، من خالل التعرف على وزن حيال كل سبب أو مؤثر ذي عالقة 

بالظاهرة االجتماعية، الوزن الذي يعكس بالتالي درجة أهمية أو أولوية التأثير على الظاهرة، فيما 

رض نتائج دراسة تبين العناصر المؤثرة في تنشئة األطفال في أستراليا، والتي قسمت إلى يلي نستع

 أربعة سياقات، هي:
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 السياق المجتمعي: -1

 الحالة المج اقتصادية.  -أ

 معايير المجتمع.  -ب

 خدمات داعمة.  -ج

 أمان المجتمع.  -د

 سياق الطفل: -2

 صحة الطفل.  -أ

 سلوك الطفل.  -ب

 فردية.  مواصفات -ج

 سياق العائلة: -3

 صحة الوالدين.  -أ

 مهارات الوالدية.  -ب

 عالقة الوالدين باألطفال.  -ج

 درجة تعلم الوالدين.  -د

 وظيفة الوالدين:  -ه

 دخل األسرة.  -و

 البيئة المحيطة باألسرة.  -ز

 درجة فاعلية ونشاط األسرة. -ح

 سياق التعليم: -4

 التواجد.  -ط

 م. نوعية التعلي -ي

نقف عند هذا الحد في استعراض المادة، للمزيد تواصل مع المؤلف 

 zumord123@gmail.comعبر



Acting values  Page 111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ت
ح

يو
تنمل ميقلا ل

اج
ت

 

3
1
0
2

 

T
ra

n
sf

o
rm

in
g

 v
a

lu
e

s 
in

to
 p

ro
d

u
ct

s 

دراك ومعاينتها عبر حواس االنسان الخمسة، وفي هذا حيث أن القيم تدرك بشكل معنوي، فقد جعلناها قابلة لال
 الكتاب نبين لمراحل التحويل وآليتها

 د.زهير منصور المزيدي 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 

Arab institution for social values  

Dr. Zuhair Almazeedi  
00965-99290092(M) 

 zumord123@gmail.com 
Kuwait  

 

mailto:zumord123@gmail.com
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أن تكاااااااون و، أن تااااااتمكن مااااااان إدراكااااااه بحواسااااااك بالضاااااارورة  يعناااااااي افااااااالمنتج مصااااااطلح

قيماااااااة كقيماااااااة الصااااااادق أو المساااااااؤولية أو  أينتعااااااا أنلاااااااك  ىقاااااااادرا علاااااااى معأينتاااااااه ، فاااااااأن

 بشكل قابل للمس.التسامح 

نقااااال القيماااااة مااااان  أنمكاااااتحويااااال، كاااااي يصااااابح باإل، يرسااااام مساااااارا لعملياااااة الهاااااذا الكتااااااب

، تلااااااك هااااااي الجولااااااة التااااااي ؟إلااااااى دائاااااارة المحسااااااوس، ولكاااااان كياااااافدائاااااارة الالمحسااااااوس 

المؤلفاااااات أنفاااااة الاااااذكر كاااااي بااااااقي  علاااااىنااااادعوك لخوضاااااها، لاااااذا ننصاااااح وبشااااادة االطاااااالع 

 .لها الحسي المتكاملالالحسية بشك القارئ الصورة ىتتشكل لد

ورامياااااة أن( تأصااااايل للقطاااااة  ليسااااات بألااااام تااااار كياااااف فعااااال رباااااك بأصاااااحاب الفيااااالفاااااي ) أن

ي عدساااااااة أن مااااااان زواياااااااا عااااااادة ال يمكااااااان ألإحاطياااااااة لحااااااادث أيضاااااااا  ماااااااا أنوفحساااااااب 

ياااااااة تحصااااااار بااااااااء العالمنوكااااااااالت األ فاااااااإذا علمااااااات علاااااااى سااااااابيل المثاااااااال أن، تساااااااتوعبها

هااااااا إلىهااااااا أو ينقاااااال إلىيرساااااال  أنمااااااا  يتابعهااااااا بحاااااادث أنالمراساااااال عناااااادما تطلااااااب منااااااه 

 و وصاااااافأي ماااااان خااااااالل مااااااا ينقلااااااه سااااااواء ماااااان صااااااور الحاااااادث وفااااااق فورمااااااات يلغاااااا

مثاااااال ماااااان أحاسيسااااااه وتجعلااااااه  اإلنسااااااان ، فهااااااي بااااااذلك تجاااااارد مشاااااااعره ووجهااااااة نظااااااره

ه ينقاااال لنااااا أناااا( فا عباااار )ألاااام تاااار كيااااف، أمااااا مااااا ينقلااااه هللا لنااااي مشاااااعرأماااان  ةكااااامرة مجاااارد

نتخيلااااه ويشااااعر بااااه قلبااااك ويخفااااق لااااه ومااااا قااااد يشااااكل لااااك ماااان  أنبااااأم قلوبنااااا مااااا قااااد يمكاااان 

ي أزاوياااااة تراهاااااا تكاااااون بالفعااااال قاااااد وقعااااات، وماااااع ، فمااااان أي مساااااامع ومالماااااس وأجاااااواء

هاااااي محااااال واقاااااع شاااااعر باااااه القاااااوم أناااااذاك،  حاسااااايس تشاااااعر بهاااااا تكاااااون بالفعااااالأمشااااااعر و

الااااارغم مااااان علاااااى لااااايس فقاااااط إحاطتهاااااا بااااال اساااااتمراريتها ماااااا يمياااااز تلاااااك اللقطاااااة  أنكماااااا 

إلاااااى ياااااوم القياماااااة ماااااا ماااااع الااااازمن  ةأنتهااااات ضااااامن زمااااان بعياااااد فماااااا زالااااات مساااااتمرهاااااا أن

ياااااة ضااااامن ماااااد زمناااااي ساااااتطالعه أن، فهاااااي إحاطاااااة مكاساااااتمر هاااااذا اإلنساااااان  فاااااي التوالاااااد

 أبأنااااااجااااااءت مااااارة مااااان خاااااالل  اهاااااا اإلساااااالميإاالجياااااال، فالعدساااااة التاااااي يمنحناااااا جمياااااع 

ى مااااان خاااااالل ساااااورة ، وأخااااار، ومااااارة مااااان خاااااالل ساااااورة الفيااااالعلىاااااه الساااااالم باااااراهيم إ

  :إلىةستوفت المعايير التا، هي عدسة الكهف

لصااااااورة بشااااااكلها تاااااارى ا أنإلااااااى حكاااااام دون تصاااااال  أناالحاطااااااة ، فااااااال يمكنااااااك  .1

 .وزواياها المتكاملة

حاسااااايس مااااان يلاااااتقط أو أال ينفصااااال عااااان مشااااااعر وأ اللقطاااااة أو نقااااال الحااااادث يجاااااب .2

  .ينقل الحدث

اء سااااامكاة االمااااان خاااااالل مشاااااتااااارى الحااااادث وتقااااارأه  نأن )ألااااام تااااار( تااااادفعك دفعاااااا أل .3

  .، فتقرأه باسم ربك الذي خلقىالحسن

، فهااااااي ليساااااات ىاء هللا الحسااااااناسااااااموجااااااه بتعاااااادد اإلسااااااالمية متعااااااددة األاللقطااااااة  أن .4

  .تعبير خطي بل إحاطي
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 ونقصد هنا "تحويل القيم إلى منتجات" ات في التعاطي مع مسألة "التحويل" يمستو أربعة

  .مباشرالتحويل الل الرسم، فهنا يكون التعبير المباشر من خ مستوى  -1

مل مع "مخيلة المتلقي وقدراته على التجريد والربط للمعأني" فيحولها إلى مستوى  يتعا -2

 تصاميم.

  .للمنتج فالبناء( اإلضفاءو اإلدراك) نفعل فيه  مستوى  -3

  .مستوى  تحليل مسار القيمة -  4     

 مع كل مستوى سابق.  ة التحويلعملي علىتعيننا “ أدوات”هناك  أنكما 

 مثال:، مستوى  التحويل المباشرفمع 

ماااااع ممارساااااة لقيماااااة  لتعزياااااز قيماااااة الساااااالم ونباااااذ العناااااف« الحشااااارة الطاااااائرة»قصاااااة 

، طااااااالع كتاااااااب تفعياااااال (والثااااااأني االبتاااااادائي –يااااااة ) الروضااااااه للمرحلااااااة العمر السااااااالم 

 القيم وممارستها للمؤلف.

تعاااااااون وقاااااايم عبااااااادة هللا لعطاااااااء وقيمااااااة اللبرمجااااااة قيمااااااة ا« أنهدهااااااد سااااااليم»قصااااااة 

، طاااااالع نشااااااطات ناااااوادي قااااايم ضااااامن (حاااااد . للمرحلاااااة العمرياااااة )االبتااااادائيالواحاااااد األ

 برنامجنا في الجامعة اآلسيوية المفتوحة.

( لتعزيااااااز قاااااايم الصاااااابر والعطاااااااء )الثأنويااااااة والجامعااااااة قصااااااة منطااااااق الطياااااار لمرحلااااااة

مفتوحاااااااة، دورة تفعيااااااال القااااااايم ، ضااااااامن برنامجناااااااا فاااااااي الجامعاااااااة اآلسااااااايوية الوالاااااااتعلم

 وممارستها. 

تفعيااااال الحاااااواس  ىمااااان قبااااال التالمياااااذ، فأناااااه  يراعااااافبعاااااد سااااارد القصاااااة أو مطالعتهاااااا  

المنطاااااااق  اساااااااتثارة تفعيااااااال الحاااااااوار و ىيراعاااااااواألطفاااااااال ، لشاااااااريحة أثنااااااااء السااااااارد

يطلاااااب مااااان الطلباااااة الصاااااغار رسااااام مشاااااهد واحاااااد مااااان إلىاااااافعين ومااااان قبااااال  أنوالوجاااااد

واحاااااادة )مفعلىاااااان بااااااذلك حواسااااااهم( ليااااااتم جمااااااع كافااااااة  ةمشاااااااهد القصااااااة ضاااااامن ورقاااااا

، ضااااااا باساااااام القيمااااااة التااااااي يااااااتم برمجتهاااااااا عريأنااااااوراق ضاااااامن دفتاااااار ويماااااانح عنواأل

 .األطفال عن تلك القيمةول الذي يؤلفه مثل الكتاب األليكون ذلك الدفتر 

 ..(، قمصأن ،شاء )بطاقات أن، فمن خالل ما رسمه كل طفل يتم وهكذا
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 الكويت ضمن بطاقة إهداء-أطفال مدرسة الجهراءبعض من تعابير 

 

 ها مشاهد من قصةعلىبطاقة رسمت 
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 األطفالطبيعة مدينة "سبأ" من مخيلة 

 

 بطاقات مستوحاة من قصة الهدهد
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 منتجات تابعة معززة لقيمة "الصدق" ومذكرة للطفل بأحداث القيصة عبر ذات القيمة 

 

ميم من وحي السرد القصصي للقصة وهو مماثل لما نطالعة في تصا ت شتق  مستوى ففي هذا ال

 :مثل يتم إشتقاق صور من مشاهد الفيليموالت دزني عندما 

  نموأل -1

 سد الملكاأل -2

 تس أنبوكاه -3
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، من تجات فأن ذلك يعتمد على "التصميم"من إلىفي عملية تحويل القيمة  يأنالث مستوى أما ال

د "القيمة" المروج لها إلى تعابير، فليس ثمة ما تم سرده من قصة في المخيلة خالل تحويل مقص

 كي يتم نقلها رسما ، بل يكون االعتماد هنا على التخيل والتجريد من أجل التعبير عن القيمة . 

ياااااتم التعبيااااار مااااان خاااااالل تصااااااميم تعااااازز قيماااااة ماااااا فاااااي مثااااال الااااادعوة للقضااااااء  أنكااااا 

، ولكاااان هااااذه الماااارة عباااار ىاااان بااااذلك قيمااااة "العطاااااء"مفعلالفقاااار عباااار دفااااع الزكاااااة  علااااى

لطلبااااة أن كااااأنوا فااااي مرحلااااة ه ماااان قباااال اإنجااااازرسااااومات تجريديااااة وهااااو مااااا يصااااعب 

ياااااافعين ، لاااااذا نحااااان عبرناااااا هناااااا عااااان دفاااااع حاااااال كاااااونهم ه ممكااااان أنااااا، غيااااار الطفولاااااه

%  ، كماااااا عبرناااااا عنهاااااا مااااان خاااااالل شاااااريط أساااااود ينتهاااااي 2.5قيماااااة الزكااااااة وهاااااي 

 تلك النسبة والتناسب.بشريط أحمر يعبر عن 
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حتساء ما يفضله من مشروبات فهو يشربها عبر كوب كهذا افعندما تتشكل رغبة الطالب في 

 متجرعا مع كل جرعة تلك القيمة كي يتم برمجتها عبر حاسة المذاق 

 



Acting values  Page 120 
 

 

 

 تصميم آخر معبر عن نسبة ما يدفع من زكاة مقارنة بما تمتلكة من مال 

 

 

 ي استعراض المادة، للمزيد تواصل مع المؤلف عبر البريد التالي:نقف عند هذا الحد ف
 Zumord123@gmail.com 
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 مقدمة :

طيلة الثالثون عاما الماضية كنت كإعالمي أتعامل مع الصناعات االعالمية والتسويقية من خالل 

ر إن أحسن االعالمي ما إنطوت عليه من أشكال ، فأشكالها آسره ، ولديها قدرة علي االبها

قدرة علي إستغاللها بشكل علمي صحيح ،فهي  لديها قدرة علي برمجة وإعادة برمجة العقول ، 

قدرة مع وقدرة علي إضفاء معان غير مسبوقه ، و،  مسبقة البرمجة إحالل صور محل صور 

يق والعالقات االسف علي تزيين الباطل وتقبيح الحق ، تلك وسائل االعالم واالعالن وبرامج التسو

العامة يمكنك ويحق لك أن تتهمها تاره وأن تثني علي أدائها تارة أخري ، فهي ال تعدو أن تكون 

المديرون  من يصيغون مضامينها وكذا أدوات ووسائل ،والعتب دوما أو االطراء أيضا يكون علي

ولية ، ونحن في لها ، فهم من خصهم سبحانه باآلية "ن والقلم وما يسطرون " النها أمانة ومسؤ

ها علي ية في تعظيم أثرهذه الصناعة بعون هللا أدركنا أسرار التعامل معها ، فأدركنا السبل العلم

، من خالل  ما نبيع سواء من أخرى   نفض ما في الجيوب تارة السلوك االنساني تارة أو في

ع بعضهم البعض أفكار أو سلع أو خدمات ، فهي ليست مجرد وسائل يتواصل الناس من خاللها م

وإنما هي تكون كذلك فقط وإذا فقط تم برمجتها وفق أسس علمية ، ومن ضمن االسس العلمية 

هذه هو تعاطيها مع المفاهيم ، وقد دأبت حين أقدم دوراتي التدريبية ، في التأكيد علي أهمية البنية 

غير أني وجدت أن  التحتية في برمجة الوسيلة االتصالية من خالل عدم إغفال عنصر "المفهوم"

أو غير مدركين المتدربون يميلون في التعامل مع الوسائل االعالمية من خالل "الشكل" متغافلين 

ما جعلني ألتفت لتخصيص مبحث متكامل حول هذا العنصر ، ما من أثر ، "المفهوم" ما لبنية 

فتها أفكارى وما جعلني وبعد أن رست سفني علي اليابسة أدرك من أن جميع الموانئ التي إستهد

إطلعت عليه من أبحاث جامعية أو السياحة التي أغنت مداركي فيما بين القرائتين ، قرائة ما يحيط 

بي من واقع  وقراءة ما إنطوى عليه القرآن الكريم من أسرار ، أدركت بأن هذا الكون كله تكاد 

م" وال شيئ سواها ، فما هو أن تكون بنيته التحتية ، بنيته الالمرئية تعتمد حصرا علي "المفاهي

"المفهوم " وما أهمية أن ندرك أهميته بالنسبة لنا ، وما درجة أهميته في تفعيل التواصل مع 

 شرائحنا المستهدفة ، وكيف يمكن تشكيله وبناءه ، وكيف يمكن التعامل معه ؟ 

مع مدرسة ا مبحثا ، غير أن التجربة التي خضته لمفهوم"ل"ترددت في بادئ االمر أن أخصص  

زاده ( التركية في إستانبول ، جعلتني أعيد النظر ، فما كنت أتصور أن يتفاعل معي  جي) إهرام 

، ما جعلني محمال بأمانة تخصيص الطلبة بالشكل الكبير والذي أكد لي فهمهم وإستيعابهم للمادة 

بحث وهللا هذا ما سوف نستعرضه معا في هذا المو، مبحث أستعرض فيه ما أدركته حيال ذلك 

 نسأل التوفيق . 
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 تعريف المفهوم

 تعريف المفهوم لغة:

ت ه ، وفهَّمت فالن ا  ف  ع ر  ق ل ت ه  و  ت الشىء أى: ع  م  مأخوذ من الفهم، وهو معرفة الشىء بالقلب، يقال: ف هِّ

ت المعنى: إذا ت ك لَّفت فهمه. ت ف هَّم  يم: سريع الفهم، و   وأفهمته، ورجل ف هِّ

ه   م  امة : علمه، األخيرة عن سيبويه.ويقال: ف هِّ ف ه  ا و  م  ف ه  ا و  م   ف ه 

والمفهوم: اسم مفعول، وهو ما يفهم ويستفاد من اللفظ. هذا هو معناه لغة كما ورد فى معاجم اللغة 

 العربية.

ا:  تعريف المفهوم اصطالح 

ما أن المعنى يطلق ويراد به عند المناطقة: الصورة الذهنية، سواء وضع بإزائها األلفاظ أو ال، ك

ع  بإزائها األلفاظ.  ضِّ  هو الصورة الذهنية، من حيث و 

 «أنت أيها الباحث عن الحقيقه»ال بد أن نقف عندك “ المفهوم”قبل أن نتناول عملية التعرف علي 

 صاحبه يجب أن يتمتع بما يلي:ف« المفاهيم»ادراك 

a. ... جوارح قادرة علي االلتقاط 

b. درجة مرهفة في التقاط الحواس 

c. قافة عامة ، موسوعية ما أمكن ، شيئ من كل شيئث 

i.  صاحب رساله 

d. قادر علي ايجاد ما يشكل عالقات فيما بين االشياء واالحداث من حوله 

 

 :تنطلق من القاعدة في النظر الي االشياء من حولنا و

a. )تفصيص ما نطالعه الي أجزاء )حال كان المشهد ثابت 

b. (حال كان المشهد متحرك ) ننظر الي ما قبل المشهد وما بعد المشهد . 

.c اللون ، »ضمن العناصر العامة في المشهد ...من حيث « العنصر المشاهد» سياق

 ...«الماهية التكوين ، التصميم ، الوظيفة ، المضمون ، معزز لمعنى ، الحجم ، 
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d . هل من الممكن استكشاف العالقات فيما بين المواد المختلفة التي ندرسها ؟ 

 علوم وعربي  رياضيات و

 هندسة و شعر 

 موسيقي و العاب ؟

 هل الكون من حولنا مفعم بالمفاهيم ؟ ونسأل 

 عدد لي بعضها ؟

 مفاهيم قرآنية :

 )ومن يتق هللا يجعل له مخرجا( ، هل هذا المفهوم ينطبق علي نماذج حياتية اخري ؟ 

 «باقل التضحياتتجنب العوائق يؤدي الي الوصول الي االهداف بشكل امن وسليم و»مثال 

 

الحياتية ، هل الصواعد والهوابط نموذج عملي « الصبر»تطبيقات لمفهوم  مثال: 

 للصبر ، هل بوغيفيتش واوردوغان ومانديال نماذج عن ممارسة الصبر ؟

 

 هي ثالث مراحل

 

 مرحلة المعلومات المنثورة من حولنا  -1

 علي مقاصدها مرحلة )االدراك ( لهذه المعلومات من خالل التعرف  -2

 مرحلة التعرف علي ) المفهوم (  -3

 

فالعام يتشكل من تلك المعارف علي تنوعها من حولنا ، يغرف منها الصغير والكبير ، وهي  -1

 ما يوضع في الموسوعات المعرفية .

االدراك : وهو ما يساتوجب التحليل والتأمل والربط واعادة التشاكيل من اجل ادراك الرسااله  -2

 ، فهي تحتاج الي جهد عقلي واستخراج مخزون العقل من )المعارف + الخبرات ( المرسله

الخاص: هو أن تدرك ما ينطوي عليه الخلق من حولنا من معادالت واسرار ومفاهيم ، وهي  -3

شر ، يدركها  « انما يخشي هللا من عباده العلماء»لذا « العلماء»معرفة خاصة ال تتاح لجميع الب

عام  االدراك خاص
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اده هالمفاهيم ، فمنهم من يسااااتساااالم فيؤمن ومنهم من يكابر فتكون عليهم تره وشاااالما أدركوا تلك 

 عليهم ال لهم .

 عريف المفهوم المفكرون ت

( بأنه مجموعة من األشااااياء ، أو الحوادث ، أو الرموز تجمع على أساااااس 18يذكر معتز عمر)

ها باسااااااام ، أو رمز خا عامة ، التي يمكن أن يشااااااااار إلي ها المشاااااااتركة ال  ص . خصااااااااائصااااااا

نه تصاااااااور عقلي عام مادي ، أو مجرد لموقف أو حادثة أو شااااااايء ما .  بأ  وعرفه البعض : 

 تعريف المفهوم المااااادي : هو تصاااااااور ألشاااااااياااااء يمكن إدراكهااااا عن طريق الحواس . 

تعريف المفهوم المجرد : هو فكرة ، أو مجموعة أفكار يكتساااااابها الفرد على شااااااكل رموز ، أو 

 تاااااااااااعاااااااااااماااااااااااياااااااااااماااااااااااات لاااااااااااتاااااااااااجاااااااااااريااااااااااادات ماااااااااااعاااااااااااياااااااااااناااااااااااة . 

 تشاااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااال الااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااوم 

يبنى المفهوم عادة من تصاورات تحصال من خالل الحواس الخمس ، ومن الذكريات والتخيالت 

 ، وماااااااااااان نااااااااااااتاااااااااااااج الاااااااااااافااااااااااااكاااااااااااار الااااااااااااخاااااااااااايااااااااااااالااااااااااااي . 

وهذا يعني أن الطفل قبل أن يبدأ في تشاااااكيل المفهوم ، ال بد وأن يتعامل مع المدركات الحساااااية 

رة ، ... إلخ مفاهيم تتكون لدى الطفل نتيجة الخاصاااة بذلك المفهوم . فكلمة / تفاحة ، بحر ، سااايا

 لاااماااادلاااوالت حسااااااااايااااة ، وتساااااااااتاااخاااادم الااارماااوز ، أو الاااكااالااامااااات لاااإلشااااااااااارة إلاااياااهااااا . 

الرمز ، أو الكلمة ليس المفهوم ذاته ، ولكن المفهوم هو مضاامون هذه الكلمة ، وداللة هذا الرمز 

 فااااااااااااااااااااي ذهاااااااااااااااااااان الاااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااام . 

سااام لهذا المفهوم ، وإن الصاااور الذهنية التي مثال : كلمة " طاولة " ليسااات مفهوما ، وإنما هي ا

 تتكون من خصائص الطاوالت جميعا هي " المفهوم " ، أو مضمون الكلمة . 

 (19ويذكر الدكتور / مسعد محمد زياد)

أما إذا كان تعلمه على أساااس تعلم المفهوم ، فيتعامل معه من خالل إدراكه لصاافة ، أو 
ر أنها أمثلة خاصة لمفهوم معين ، فيستجيب مجموعة من الصفات المشتركة على اعتبا

 لها استجابة واحدة ، بإعطاء اسم الصنف ، أو المفهوم . 

 ثم يسأل د.مسعد ، كيف يتعلم الفرد المفهوم ؟ 

ويجبي ليقول ، نعرض مثاال محددا على مفهوم اللون األحمر ، كأن نعرض مثال حبة 
 طماطم . 

بالق ظا  ته لحبة الطماطم ثم نطلب من الطفل أن يساااااااتجيب لف لدى رؤي ول ) أحمر ( 
المعروضاااااة ، ونكرر هذه المحاولة مرات عدة حتى يكتساااااب الطفل الكلمة أي " اسااااام 
المفهوم أحمر " . فإذا تمكن الطفل من نطق كلمة ) أحمر ( بشااااكل صااااحيح ، فهل يعد 

هذه  هذا مؤشرا كافيا على تعلمه لمفهوم ) أحمر ( ؟ بالطبع ال ، ألن استجابة الطفل في
الحالة ربما تكون لصفة أخرى في حبة الطماطم غير صفة االحمرار المميزة للمفهوم ، 

 لذلك ال بد من عرض مجموعة أخرى من األمثلة على المفهوم . مثل : بلح ، 
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 تفاح ، قلم أحمر ، ورقة حمراء ، توت أحمر ، فراولة ... إلخ . 

ه األشياء . غير أن هذا ليس دليال نطلب من الطفل االستجابة بكلمة ) أحمر ( لمثل هذ
قاطعا على تعلم الطفل للمفهوم بمجرد تمكنه من هذه االستجابة ، ألن استجابة الطفل 
 لمثل هذه المثيرات قد تكون على أساس االرتباط اللفظي بين المثير واالستجابة . 

 

 (18) دور الخبرة في تشكيل المفاهيم

صورا شخصيا يختلف باختالف األفراد أنفسهم ، واختالف يعتبر تشكيل المفهوم انطباعا ، أو ت

خبراتهم فيه . ومع ذلك يمكن أن يتشابه معنى المفهوم الواحد لدى األفراد المختلفين ، عندما تتشابه 

 الخبرات التي يمرون بها . 

 المراحل األساسية لتشكيل المفهوم

يتكون " الفعل " ، وهو طريق الطفل  ـ المرحلة العملية : وتعرف بمرحلة العمل الحسي ، وفيها 1

 لفهم البيئة ، من خالل التفاعل المباشر مع األشياء . 

رية : هي المرحلة التي ينقل فيها الطفل معلوماته ، أو يمثلها عن طرق الصور  2 و  ـ المرحلة الص 

 الخيالية . 

 هنية لها . في هذه المرحلة يشكل األطفال المفاهيم لألشياء بالتخيل ، وتكوين صور ذ

ـ المرحلة الرمزية : هي المرحلة التي يصل فيها الطفل إلى مرحلة التجريد ، واستخدام الرموز ،  3

حيث يحل الرمز محل األفعال الحركية . وتسمى هذه المرحلة بعملية تركيز الخبره المكتسبة ، 

 وتكثيفها في رموز رياضية ، أو جمل ذات دالالت معنوية . 

 تطورها :نمو المفاهيم و

ال تنشأ المفاهيم فجأة بصورة كاملة الوضوح ، وال تنتهي لدى الفرد عند حد معين ، ولكنها تنمو 

 وتتطور طوال الوقت . 

* كلما زادت خبرة الفرد عن المفهوم بتعرفه على أمثلة إضافية له ، كلما تكشف لديه المزيد من 

 يم أخرى . الخصائص عنه ، وتعرف على العالقات التي تربطه بمفاه

* مما يالحظ على نمو المفاهيم وتطورها، أنها ال تنمو وتتطور بمعدل واحد ، وإنما تختلف في 

 درجة نموها وتطورها باختالف المفهوم نفسه . 

* المفاهيم المادية تنمو وتتطور بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة . يرجع السبب إلى استخدام 

لحسية في تشكيل المفاهيم المادية ، في حين تتشكل المفاهيم المجرده  الخبرات المباشرة ، واألمثلة ا

 باالعتماد على الخبرات البديلة ، واألمثلة الرمزية . 

 

 طبيعة تعلم المفهوم :

* هو قدرة الفرد على إعطاء استجابة واحدة لمجموعة من المثيرات التي تشترك معا بخصائص 

 متشابهة . 

 من عمليتين أساسيتين هما : التمييز ، والتعميم . وهو نشاط عقلي تصنيفي يتض

* يرى البعض : أن تعلم المفهوم يتضمن أي نشاط يؤدي إلى تصنيف حوادث ، أو مثيرات متباينة 
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جزئيا في صنف واحد ، وأن قدرة المتعلم على تصنيف هذه المثيرات بطريقة منسقة ، دليل على 

 تعلمه للمفهوم . 

قاعدة معرفية ، أو عقلية يستخدمها الفرد في تحديد صفة معينة ، أو أكثر  * يتم تعلم المفهوم وفق

 لإلشارة من خاللها إلى أمثلة المفهوم . 

لذلك فالمثال ليس مفهوما ، وإنما هو حالة خاصة يتضمن الصفة والصفات المميزة للمفهوم . وكي 

 نزيد االمر إيضاحا 

 د من اتباع إجراءات إضافية هي : ( من إتقان الطفل للمفهوم ال ب19فلكي تتأكد)

ـ عرض مثيرات جديدة تحمل صفات المفهوم ، وتعتبر أمثلة  1
 عليه . 

ـ عرض مثيرات أخرى ال تحمل صفات المفهوم ، وتعتبر ال  2
 أمثلة عليه . 

فإذا تمكن المتعلم من تصنيف هذه المثيرات باختيار األمثلة ووضعها في الصنف ، 
 الصنف ، عندها يتم التأكد من إتقان المتعلم للمفهوم .  واستثناء الالأمثلة من

 صفات المفهوم وقواعده

 لكي نميز المفهوم ال بد أن يتضمن ظاهرتين أساسين هما : ـ 

ـ الصفات : ويقصد بها المظاهر األساس ، أو الخصائص  1
المميزة ذات العالقة بالمفهوم ، والتي على أساسها يتم تمييز أمثلة 

ضعها في الصنف . يالحظ اختالف المفاهيم من حيث المفهوم وو
 عدد الصفات . 

) مفهوم له صفة واحدة : كالدائرة . ألنها تتضمن صفة االستدارة 
 فقط ( .

ـ القواعد : يقصد بها الطرق المختلفة التي تنتظم بوساطتها  2
 صفات المفهوم المميزة . 

وفق قاعدة يالحظ أن الصفات المميزة لمفهوم ) ما ( قد تنتظم 
معينة. كالصفات المميزة لمفهوم ) المربع ( ، وهي : الشكل 
البسيط ، واالنغالق ، واألضالع األربعة المتساوية ، والزوايا 

 األربع المتساوية . وفق قاعد تجميعية . 

بينما قد تنتظم الصفات المميزة لمفهوم آخر وفق قاعدة انفصالية ، 
تشير إلى النمط ) إما / أو ( مثال  أو غير اقترانية . كالقاعدة التي

ذلك : مفهوم الكائن الحي الذي يشير إما إلى إنسان ، أو حيوان أ 
 أو نبات . 
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 :( 20)  ماهية المفهوم

منذ أن وجد  االنسان على األرض وهو يحاول فهم هذا العالم من خالل تعامله مع األشياء 

قف المختلفة وفي محاولته هذه كان يلجأ دائما والمدركات الحسية العديدة ومروره بالخبرات والموا

الى عقدِّ المقارنات بين األشياء التي يتعامل معها والخبرات والمواقف التي يمر  بها اليجاد اوجه 

ها  او اصنافٍ  االختالف واوجه الشبه بينها ، ثم يقوم بتصنيفها الى فئات بناء  على خصائصِّ

 . بةِّ له ، واكثر  قابلية للتطبيقِّ في المواقفِّ األ خرى الجديدةِّ المشتركة ، لكي تكون اكثر  فهما  بالنس

وبعملية التصنيف هذه تمكن اإلنسان من اختصار العديد من الجزئيات واألشياء ، واصبح بمقدوره 

أن يستجيب  لمجموعٍة من األشياءِّ المتشابهةِّ وغيرِّ المتطابقةِّ باستجابة واحدة هي مفهومه عنها ، 

ن ومروره بمزيدِّ من المعارفِّ والخبراتِّ ، وازدياد قدرته على التفكيرِّ المجردِّ ، فقد ومع نمو االنسا

نمت  مفاهيمه وتوسعت  ، ولم يعد يتعامل مع األشياء او المدركات الحسية فحسب وانما انتقل الى 

التعامل مع المجردات والتعميمات المعقدة ، وهكذا نشأت  المفاهيم  لدى االنسان ثم تطورت  

  ) .اتسعت  و

 

( تعريفات المفهوم تبعا  للنظرة الخاصة بكلِّ علٍم او مجال من مجاالت التفكير االنساني 21وتختلف)

  . ، فكل علٍم ينظر الى المفهوم من زاوية خاصة

فالمفهوم عند المناطقة يشير الى السمات والخصائص الجوهرية التي تميز األشياء او األحداث او 

 . بعض وترسم صورة ذهنية لمنطوق الشيء ذاتهاألسماء عن بعضها ال

أما معنى المفهوم في العلوم النفسية فانه يشير الى مجموعة السمات او الدالالت التي تستدعيها 

القوى االدراكية عند سماع منطوق كلمة ما لتجميع صورة ذهنية لهذه الكلمة لتمييزها عن غيرها 

 . من األشياء

على أساس البحث عن الصفات او السمات الجوهرية التي تميز هذه  إن التعريفات المنطقية تقوم

المفاهيم عن غيرها من مجموعة األشياء او األشخاص او الرموز الداخلة معها في الجنس .في حين 

إن التعريفات النفسية تقوم على اساس البحث عن صورة ذهنية يكونها الفرد عن األشياء او 

 ها في الجنس . األشخاص او الرموز الداخلة مع

 

  :وفي االصطالح

ـ تعريف قالدة " المفاهيم  أنظمة  معقدة  من االفكار االكثر تجريدا  والتي يمكن بناؤها فقط من خبرات 

 (245، ص 1979متعاقبة في مختلف المجاالت . ) قالدة ، 

اء لها ـ تعريف القاسمي : " تمثيل  فكري  لشيء ما ) محسوٍس او مجرٍد ( او لصنف من األشي

 ( 213، ص 1985القاسمي ،  ) . صفات مشتركة ويعبر عنه بمصطلحٍ او برمزٍ 

ـ تعريف زيتون : " مصطلح  يتضمن  مجموعة  من االفكار التي تم تعميق ها من مناسبات او 

  (86، ص 1986زيتون ،  ) ." مالحظات او مواقف معينة

شخاصِّ او الحوادثِّ او العمليات ، التي ـ تعريف سعادة واليوسف : "مجموعة  من األشياءِّ او األ

يمكن جمعها معا  على اساسِّ صفٍة مشتركٍة او اكثرِّ والتي يمكن أن يشار اليها باسٍم او رمٍز معين " 

  (61، ص 1988) سعادة واليوسف ،
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ـ تعريف االزيرجاوي : " فئة  من المثيرات بينها خصائص مشتركة وهذه المثيرات قد تكون اشياء  

 ( 299، ص1991ث  او اشخاص  او غير ذلك ".) االزيرجاوي ،او احدا

ها الى  معت بعض  ـ تعريف ميرل وتينسون : " عبارة  عن زمرةٍ من األشياءِّ او الرموزِّ او الحوادثِّ ج 

، 1992ميرل وتينسون ، ) . بعٍض على اساسِّ خصائٍص مشتركٍة يشار  اليها باسم او رمز معين

 (7ص

ى المجرد  او المدرك  الكلي  ، اي الماهية المجردة عن المادةِّ الشخصيةِّ ـ تعريف حافظ " هو المعن

 ( 146، ص 2002وعن األغراضِّ الالزمةِّ للمادةِّ ". ) حافظ ،

 وحدد )سعادة يوسف( بأنها تشير الي الطرق المختلفة التي تنظم بوساطتها صفاته المميزه .
من عنصرين إثنين هما ) إدراك دائرة وبناء  على ذلك نستطيع أن نبسط المفهوم بأنه مكون 

 التشابه + إخضاع هذا التشابه الي ما يشكل قاعدة ( ، أيى ) التشابه + القاعدة = المفهوم ( 

 ويذكر  قاموس اكسفورد :

rule   : القاعدة 

a law or principle that operates within a particular sphere of 

knowledge, describing or prescribing what is possible or allowable: 

the rules of grammar 

هو قانون أو مبدئ يحتكم اليه ضمن أجواء الحالة المعرفية محل البحث ، تشرح ما هو ممكن أو 

 مقبول ، مثال ذلك "قواعد اللغة" .

تحديد ة التشابه + روحيث أننا إستعرضنا عنصر التشابه ضمن معادلة المفهوم ) ادراك دائ

 القاعدة = المفهوم ( نستعرض فيما يلي تعريف "القاعدة " ،

القاعدة في اللغة األساس، وجمعها قواعد، وهي أسس الشيء يذكر د.أحمد بن محمد عزب أن 

وأصوله، سواء كان حسيا  كقواعد البيت، أو معنويا  كقواعد الدين أي دعائمه، وقد جاء هذا اللفظ 

لى: )) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل((، وقوله تعالى: في القرآن الكريم، قال تعا

) فأتى هللا بنيانهم من القواعد(( فمعنى القاعدة في اآليتين األساس وهو ما يرفع عليه البنيان، 

 فكل ما يبنى عليه غيره يسمى قاعدة.

 

 القاعدة اصطالحا : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. -

 

دة الفقهية اصطالحا : اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية، والسبب في اختالفهم هو القاع -

: هل تعتبر القواعد كلية أو أمرا  كليا ؟ ألن الكلية هي الحكم على جميع األفراد فردا  فردا  أي 

كم الحكم على كل جزء من أجزاء القاعدة فال يخرج عن القاعدة أدنى شيء، أما الكلي فهو الح

على المجموع أو الحكم األغلبي فيخرج عن القاعدة بعض األمور، وهذا هو الصحيح ألن بعض 

الجزئيات قد تشذ وتخرج عن القاعدة ، ألن هذه القواعد في أغلبها جاءت عن طريق التتبع 
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 واالستقراء.

 

ف المتأخرون القاعدة الفقهية أنها : حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الف قهية وقد عر 

 مباشرة.
 ومن القواعد الفقهية :

المتعلقة  وقاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" من أهم قواعد الشريعة اإلسالمية

 بالسياسية الشرعية في سد الذرائع، وقمع الفساد، ومراعاة مقاصد الشريعة.

 

  :خصائص المفهوم

ن بمجموعة من الخصائص ، وللمفاهيم صفاتها (عن الحقائق العلمية او القواني21تتميز المفاهيم )

  . التي من خاللها يمكن ان نطلق على شيء ما ) مفهوم ( دون سواه

وقد تختلف خصائص المفهوم من حيث عددها او صلتها بالمفهوم وقدرتها على التمييز فقد تكون 

ها غير ذي خاصية واحدة او اكثر من خاصية ، وقد تكون بعض الخصائص متصلة بالمفهوم وبعض

صلة به ، وبعضها يساعد على تمييز المفهوم عن غيره بدرجة كبيرة عن البعض االخر.)جابر ، 

  (319، ص 1977

ومن الضروري عند التطرق الى خصائص المفهوم تبيان الفرق بين خصائص المفهوم و خصائص 

 : اآلتيةالحقيقة ، فقد ميز ) جراغ وجاسم ( بين المفهوم والحقيقة بالخصائص الثالث 

ـ التمييز : اي ان المفهوم عبارة عن تصنيف األشياء او المواقف ويتم التمييز بينها وفقا لعناصر 1

 . مشتركة . وبذلك يكون المفهوم اكثر امكانية في تلخيص المعارف والخبرات االنسانية

، بل ينطبق ـ التعميم : فالمفهوم ال ينطبق على شيء او موقف واحد كما هو الحال في الحقيقة 2

 .على مجموعة من األشياء والمواقف وبذلك فهو اكثر شمولية من الحقيقة

ـ الرمزية : فالمفهوم يرمز فقط لخاصية او مجموعة من الخصائص المجردة ولذلك فهو اكثر 3

 (60، ص1988تجريدا من الحقيقة .)سعادة واليوسف ، 

 : او تتميز المفاهيم عن الحقائق بعدد آخر من الخصائص منه

ـ إنها قليلة العدد نسبيا اذا ما قورنت بالحقائق اذ يحتوي العلم على عدد من المفاهيم اقل من 1

 .الحقائق العلمية

ـ ان المفاهيم اكثر ثباتا من الحقائق ، فالحقائق قابلة للتعديل والتغيير ، والمفاهيم وان كانت كذلك 2

  .اال ان سرعة تغيرها اقل نسبيا من الحقائق

المفاهيم تساعد على ربط الكثير من الحقائق بعضها ببعض لذلك فهي يمكن ان تستخدم في ـ ان 3

 .توفير عالقة بين الحقائق المختلفة وجعلها مترابطة بصورة يسهل تعلمها

ـ انها اكثر استخداما من الحقائق . فالمفاهيم يمكن استخدامها كثيرا في تفسير الظواهر وفي 4

ليمية ولذلك فانها تكون اسهل تذكرا من الحقائق وال تنسى سريعا. )نادر مواجهة بعض المواقف التع

  ( 20ـ19، ص1991واخرون ،
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إن معظم الصفات والخصائص ذات مدى واسع من القيمة ، فصفة الحجم تتراوح من الدقيق الى 

الضخم وصفة الوزن تتراوح من الخفيف الى الثقيل وتختلف في عدد صفاتها او خصائصها ، 

اهيم المعقدة ذات خصائص ومميزات اكثر من األ خرى البسيطة ، فصفات الكرة قليلة ولكن فالمف

صفات وخصائص الديمقراطية عديدة ومعقدة وهنالك بعض الصفات و الخصائص تالحظ وتدرك 

 (63، ص 1979البغدادي ،  ) . بسهولة وسرعة اكثر من األ خرى

 

يتين هما ،الصفات والقواعد ، اما الصفات فيقصد ان اهم ما يميز المفهوم تضمنه لظاهرتين اساس

ذات العالقة بالمفهوم والتي على اساسها  attributes بها المظاهر األساسية او الخصائص المميزة

يتم تمييز امثلة المفهوم ووضعها في الصف ، واما قواعد المفهوم فتشير الى الطرق المختلفة التي 

د تنتظم الصفات المميزة في مفهوم ما وفق قاعدة معينة في حين تنتظم بوساطتها صفاته المميزة .وق

 (77، ص1988تنتظم الصفات المميزة لمفهوم آخر وفق قاعدة أ خرى . )سعادة واليوسف ، 

 صيد المفهوم:

إن علماء التاريخ يحاولون مجتهدين ان يستخلصوا ما يشكل معادالت خاصة بقيام وأفول االمم ، 

علماء االجتماع في التعرف علي أسرار انتشار ظواهر مجتمعية سواء واالمر يصدق كذلك علي 

كانت سالبه أو ايجابية ، أما علماء العلوم البحته ، فقد سبقونا فتعرفوا علي قوانين الطفو والجاذبية 

والعجلة وعالقة السرعه بالزمن ، وطبقوها في حساباتهم علي الفلك واطالق االقمار الصناعية وفي 

 اصل عبر شبكات االنترنت والهاتف المحمول فاختزلوا الزمن . تامين التو

إستخالص المفاهيم منها ما يدعي بالخرائط الذهنية ،  ىوهناك أدوات مثل ما أشرنا سابقا ، تعين عل

فللخرائط الذهنية دورا مساعدا وشاحذا يسهم في عملية التوصل الي إدراك "المفاهيم" ، فيما يلي 

لخريطة الذهنية حيث أنها مكونه من خمس مراحل ، كي نبين فيما بعد النواع نستعرض آللية بناء ا

 من الخرائط الذهنية ،  
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 مراحل البناء

مرحلة العصف الذهني : اعتمادا علي ما تم تخزينه في عقلك ، ومذكراتك الخاصة ومنهجك  -1

الموضوع ، وقد تصل الي التعليمي ، تحدد من خاللها الحقائق واالفكار والضوابط ذات العالقة ب

 » تجنب الشرح هنا أو االستفسار .«عنصرا ذات عالقة بالموضوع  50نحو 

مرحلة الترتيب والتنظيم : كون ما يشكل مجاميع ومجاميع تابعه ، إبدأ بما تعتقد أنه يشكل  -2

 أولوية 

وابط مرحلة الرسم : اعمد الي ورقه كبيرة وارسم فيها ما يشكل قناعتك ضمن تلك الر -3

 والعالقات ، فقد تظهر في شكل هيكلي أو دائري أو شجري أو خطي ، 

مرحلة تجسير الروابط : إستخدم الخطوط واالسهم لتبيان العالقة واتجاهها ...بين نوع العالقة  -4

 بكلمة علي الخط المرسوم .

آل اليه المفهوم  المرحلة النهائية : كن مبدعا في استخدام االلوان والصور ان احببت لتبسيط ما -5

 ، وإمنح خريطتك عنوانا 

 

 :(22الخريطة الذهنية تمثل)

 تمثل أو ترمز لعالقات ذات معني  .1

  تمثل تعزيز لفهم الطالب عما تضمنته المعلومة من مفهوم .2

 إنه تعزز تفعيل المعلومه  .3

 تزاوج المعلومات القديمة بالمستحدثة  .4

 تسهل عملية التعلم .5

 تنظيم للمعارف والمعرفه .6

 ة في البحث العلمي أدا .7

 إستراتيجية لتخطيط المنهج التعليمي  .8

 قادرة أن تري اآلخرين ما تفكر به! .9

المفاهيم الخاطئة لدي  misconceptionsكما أن خريطة المفاهيم تعتبر أداة جيده لتصويب 

 الطلبة .

 فهي تطور قدرات التالميذ في :

 طةقدرة مالحظة ما هو منطقي من خالل المشاهدات المحي -1

 قدرة التوفيق واستخراج ما يشكل تكامال المعلومات واالفكار . -2
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 والنظريات في الموضوع محل البحث . « المفهوم»قدرة تعلم مقصود  -3

 –الفنون  –الرياضيات  –وهي تعزز المعلومات وتبسطها مع كل مادة دراسية ) العلوم  -4

 ...( -التاريخ 

 

 دموية :مثال لخريطة ذهنية خاصة بالدورة ال

 

 

 تعليم المفهوم:

نموذج االشكال إن المفاهيم هي فئات من المحفزات التي لديها سمات مشتركة معينة و

 جميعها أعضاء ضمن فئة مفهوم الشكل الرباعي . ما يلي الهندسية في

 فصفاتها المشتركه هي :

 أضالع  4 •

 االضالع متوازية  •

 االضالع متصلة في نهاياتها  •

 زوايا  4 •
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وحقيقه أن لكل منها لون مختلف ومقاس مختلف ليس له عالقة وال صلة بالموضوع ، 

 فاللون ، والمقاس ، والشكل ال دخل لها في وصف المفوم الخاص بالشكل الرباعي . 

علي »محفز إيجابي » إذا كان الحافز هو عضو في فئة مفهوم محدد، ويشار إليه بأنه 

عنصرسلبي". وهذه هي كل »ها، يشار إليه باسم سبيل المثال و إذا لم يكن عضوا في

  الحاالت السلبية لمفهوم المستطيل:

 

 

  لكل مفهوم مركبين إثنين :

سمات: وهي المالمح من الحوافز التي يجب على المرء أن يبحث عنها  لتقرر إذا كان 

   .هذا الحافز هو المثال اإليجابي للمفهوم

ذي يحدد الصفات التي يجب أن تكون موجودة أو غير وهناك قاعدة: وهو بمثابة  البيان ال

  موجودة لحافزما للتأهل كمثيل اإليجابية لهذا المفهوم.

للمستطيل ، فسماتها  تكون الميزات األربع التي نوقشت في وقت سابق، والقاعدة  تكون 

  أن كل السمات يجب أن تكون موجودة.

 

 ( : 24من أن نعرف ما يلي )ومن أجل فهم أعمق الستخدام هذه االداة ال بد 

 Categorizationالتبويب  -1

 جاء في تعريف "التبويب" : 

 وتفريق وفهم تمييزهو عملية  Categorizationالتبويب أو التقسيم الفئوي أو التقسيم التصنيفي 

األفكار أو األغراض أو البيانات حسب خواصها أو صفاتها. تتضمن عملية التبويب تقسيم 

برز التبويب أو أو تبويبات، لغرض معين ما. عادة ما ت categoriesاألغراض إلى تصنيفات 

ية التبويب التصنيفية أساسية ضمن عملية المعرفة. عمل والمفعول به الفاعلبين  عالقةالتصنيف 

جميع أنواع لتفاعالت و  decision makingصناعة القرار، وحتى واالستدالل التنبؤ، اللغةفي 

  مع البيئة.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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 "استدالل":   -2

هو عملية استخراج جواب أو نتيجة بناء على معلومات معروفة مسبقا  Inferenceستدالل اال

  فقط، وقد تكون صحيحة أو خاطئة.

وتتم دراسة هذه   Inductionاستقرائيةأو   deductionاستنتاجيةبطريقتين : إما يتم االستدالل 

  عديد من الفروع العلمية :العملية في ال

االستدالل اإلنساني )أي كيف يقوم اإلنسان باالستدالل واستخراج االستنتاجات( وهو ما يدرس 

  .علم النفس اإلدراكيفي 

  يدرس قوانين االستدالل الصحيح. المنطق

  ل بناء على البيانات الكمية.يقومون بتطوير الطرق الشكلية لالستدال علماء اإلحصاء

  يحاولون تطوير أنظمة استدالل آلية )ذكية الذكاء االصطناعيباحثو 

 التجريد :  -3

لغاية الحفاظ فقط على  حللمصطل محتوى المعلوماتالتجريد هو عملية اختصار واختزال 

  .purpose معينةبغاية ذات العالقة  المعلومات

مصطلح التجريد يشير إلى عملية عقلية التي من خاللها يتم استبدال مجموعة من األشياء بشكل 

ذات مفهوم عام يوصف األشياء وفقا لخصائصها المشتركة. على سبيل المثال: يمكنك الحصول 

بع عجالت، على مفهوم عام للسيارات على أساس الخصائص المشتركة لجميع السيارات )لديهم أر

  وعجلة قيادة... إلخ(.

 هل عالم المفاهيم موجود واقعيا

بعض العلماء يؤكد بأنه موجود ،فما اللغه التي نحكيها اال نوع مركب من القواعد والتبويبات ما 

يعزز وجود مفهوم معين لها ، وما عمليتي التفاضل والتكامل في الرياضيات اال تعبير عن 

 اء من حولنا . منظومة برمجت عليها االشي

 ديبونو والدماغ

يذكر د.إدوارد ديبونو في أحد مؤلفاته  التي بلغت الستون مؤلفا في مجال التفكير ، أن أساليب 

التفكير قابلة للتعلم وهي عملية قابلة للتدريب عليها ، وقال أنه ال توجد ثمت حقائق مطلقة ، بل 

ن تعاطي لتلك المعلومات هو ما يجعلك هي علي الدوام إحتماالت ، إن ما يحصل في الدماغ م

تشعر بالسعادة أو يجعلك محل إستثارة ، إنها الكيفية التي من خاللها ستعبر عما يخالجك من 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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مشاعر، هو ما يجعلك تشعر بتلك االستثارات ، إن دماغك هو بمثابة الملعب إنه بمثابة البستان 

  الذي تجول فيه كيف ما تشاء

 الكامرة والدماغ

تالف كبير فيما بين عدسة ما تلتقطه الكامرة وما يلتقطه الدماغ ، فالكامرة تلتقط فحسب ثمة إخ

وتسجل ما يعترضها ، أما الدماغ فهو يزيد علي ذلك بأنه يستعرض مع ما تتلقطه، الخبرات 

السابقه والمشاعر والقيم ،واالحتماالت تظل مفتوحة علي مصراعيها ، إنه "الدماغ" بما يتمتع به 

غناء هو ما يجعل ما يلتقطه محل إهتمام واستثارة ، واالمر متروكا دوما للدماغ في الكشف من إ

عن ما يمكن أن يكون "معنا" معين أو "مفهوما " أو ما يشكل نقطة "إهتمام " حول نقطة إنطالق 

 أو أن تجدمن الموضوعات جديدا  ا، النقطة التي ربما تبدأ في موضع ما ثم تنتهي مستكشفة بستان

  نفسك في عالم ما  .

 الدماغ وحساسية االلتقاط

إن درجة حساسية الحواس في االلتقاط مع التثبت فيما تلتقطه ، فتتأمل في ما تلتقطه فتعمد الي 

إستعراض )االحتماالت والبدائل ثم محاولة تجسير العالقات فالتوصل الي المفاهيم ..( ، و التكامل 

يجعل االنسان مفعم باالستثارة ويشعره بأنه ذو قيمه مضافه  فيما بين )الحواس والدماغ ( هو ما

  في الحياة .

 

 

 

 

 نقف عند هذا الحد في استعراض المادة، للمزيد تواصل مع المؤلف عبر البريد التالي:
 Zumord123@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Zumord123@gmail.com
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المعنيين في موجه إلى  برنامج تدريبي هو  "التسويق المجتمعي "كتاب 
رصد التحوالت المجتمعية وحمالت التوعية المجتمعية ، وهو يمزج فيما 

إلعالم، الدعوة والشريعة وعلم النفس التربية، اإلدارة والتسويق، ا بين علوم 
 وعلم االجتماع . 

 

 د.زهير منصور المزيدي 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 

Arab institution for social values  
Dr. Zuhair Almazeedi  
00965-99290092(M) 

Zumord123@gmail.com  
Kuwait  

mailto:Zumord123@gmail.com


Acting values  Page 138 
 

 
 مقدمة

عالن الخدمة  المجتمعية، بدأ بالظهور مع نهاية الحرب العالمية الثانية في اإلعالم المجتمعي أو إ
؛ أي يبلغ عمر  Ad councilالواليات المتحدة األمريكية، مع ظهور مؤسسة غير هادفة للربح هي

 هذا النوع من اإلعالن ما يناهز الستين عاما . 
لم يشهد تطبيقا  بالصورة العلمية وتعامل مع هذا النوع من اإلعالن معظم شعوب العالم، ولكنه 

التي نشهدها اليوم إال مع نهاية تسعينيات القرن الماضي في منطقة الخليج، وربما سبقت في مصر 
تطبيقات كبيرة في منتصف الثمانينيات مع الحمالت التوعوية الموجهة إلى الشعب وكانت موجهة 

كن من معرفة درجة العلمية في إدارة تلك ضد الجفاف وبعض األمراض المنتشرة فيها؛ ولكننا لم نتم
 الحمالت التي جرت في مصر.

وشهد هذا النوع من اإلعالن تطورا  وتحوال . فمن محض الدعوة إلى تنمية القيم المجتمعية 
والعودة إليها، إلى رعاية الشركات الكبرى لبعض القضايا المجتمعية، ثم أخيرا  نجد شركات كبرى 

تمعية؛ فتحول سلعها ومنتجاتها إلى قيم ملموسة ينتفع منها الجميع، وفي المقابل تنبري لدعم القيم المج
 تنتفع الشركة من الناحية االستثمارية.

وفي هذا الفصل من الكتاب، نعرض ماهية هذا النوع من الصناعة اإلعالنية، واآللية التي ي تعامل 
 معها، مع عرض نماذج للتطور الذي شهدته.

 
 مجتمعيتعريف التسويق ال

 وتفريقه عن التسويق التجاري
 

التسويق المجتمعي هو ذلك النوع من التسويق، الذي يستعمل أدوات التسويق التجاري ذاتها 
لترويج سلوكات لها مردودها الموجب على عموم المجتمع، مثل: السلوكات الصحية أو االجتماعية 

 أو البيئية.
هي الجمهور، والسيما أولئك المستهدفون بتغيير  والشريحة المستهدفة في الخطاب التسويقي هنا

سلوك ما. ويدخل ضمن هذه الشرائح متخذو القرار والمشرعون واإلعالميون ووسائل اإلعالم. 
 public servicesوأحيانا  يدعى هذا النوع من التسويق إعالن الخدمة المجتمعية

announcement PSA)  أو ) public services communication(PSC.) 
 

 مزايا إعالن الخدمة المجتمعية:
كونه بطيء األثر، وكونه يقف ضد شهوات  -على الرغم من العيوب التي تالزم اإلعالن المجتمعي

فإن هذا النوع  -النفس اإلنسانية، وكونه ال يلقى الدعم المالي الالزم عند مقارنته باإلعالن التجاري
 من اإلعالن يتمتع بمزايا، نذكر منها:

 تنمية اإلحساس بعظم المشكلة االجتماعية وحجمها.  -
 عرض األدوات القابلة لالستعمال وتوجيهها للحد من نمو المشكلة.  -
 تحسين صورة المؤسسة التجارية الراعية لهذا اإلعالن في أذهان الجمهور المستهدف.  -
 أنه وسيلة جيدة الستحداث برامج عالقات عامة مع المجتمع. -
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 في ترويج القضايا المجتمعية:الخليط التسويقي 

وكما يقوم مفهوم التسويق على استثارة الحوائج وتلبيتها، ويعتمد على أركان عدة )المنتج والسعر 
 والمكان والترويج ونظم البيع..(، كذلك األمر للتسويق المجتمعي.

 
 : المنتج -1

ن التدخين، والحث على هو السلوك المراد تبنيه أو القيمة المراد الترويج لها، مثل: اإلقالع ع
 الرضاعة الطبيعية، والمحافظة على البيئة...

 ويجب هنا القيام بما يأتي:
 تأكيد جودة ما ندعو إليه مقارنة بما يعرض من منتجات. -
دراسة "المركز التسويقي" للقيمة مقابل ما ينافسها من منتجات وسلع، مثل: الرضاعة الطبيعية  -

الطبيعية مقابل الوجبات السريعة والمقرمشات )السناكس(  مقابل الحليب الصناعي، والفواكه
 ذات األثر السالب.

التعرف إلى مميزات القيمة والسلوك المروج لها، مثل ميزات ممارسة التمارين الرياضية؛  -
نة، وتخفيف الوزن الزائد، وممارسة الرياضة مع اآلخرين، وقضاء  فمنها: حرق الدهون المخز 

ة أو األصدقاء، وبناء عضالت الجسم، والظهور على نحو أفضل، أوقات ممتعة مع العائل
والصيرورة إلى حال أكثر قوة فتعتمد على نفسك في إنجاز أعمالك، وخفض ضغط الدم، وتقليل 

 فرص اإلصابة بالجلطة، وتقليص أخطار حدوث مرض القلب،.. وهكذا.
 
 
 السعر  -2

عن السعر، والسعر أحد األركان األساس في الترويج للسلع والعالمات التجارية، يجري اإلعالن 
في العملية التسويقية. وهنا نحن بصدد قيمة ال تخضع للتسعير. ولذا، يمكن أن تكون الكلفة بتخصيص 
تع، مثل: األلم الحاصل من منع النفس من ممارسة سلوك له عوارض  وقت أو جهد، أو التنازل عن م 

 دة برامج تلفازية محببة.سالبة على الجسم أو نتيجة االستغناء عن مشاه
 
 المكان  -3

يحكم منتجنا هنا السلوك. ولذا، تصير المهمة أين وكيف نضع نظامنا بما يساعد على تبنيه من 
اآلخرين وممارسته؛ فال بد من أن توجد في األمكنة، التي يتخذ الناس فيها قراراتهم ذات العالقة 

الحانات والنوادي الليلية والعيادات الخاصة حيث  بالسلوك. ففي بريطانيا، برنامج التوعية باإليدز في
 يقدم األطباء نصائحهم.

 
 الترويج  -4

لتحفيز  -عبر الوسائط المتعددة -هنا نبحث في الكيفية التي ستعتمدها في إيصال رسالتك
المستهلكين على ممارسة ما تدعو إليه، ومن ثم االستمرار في الممارسة. والوسائل تتنوع لتشمل: 

 النشر في الصحف والمجالت، وعقد الندوات، والمشاركة في المناسبات،.. إلخ.اإلعالن و
 واختيار الوسائل يعتمد على: 
 الكيفية التي تستقي من الشرائح المستهدفة المعلومات عنهم. -
 الشخصيات ذات القدرة على التأثير في هذه الشرائح، ودرجة مصداقية هذه الشخصيات عندهم. -
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 مجموعات العمل -5
مجموعات الداخلية والخارجية المستهدفة بالبرنامج. فإضافة إلى أولئك المستهدفين، ثمة هي ال

 مجموعات ذات عالقة، كالوالدين واألصدقاء والمدرسين واألطباء والمشرعين ووسائل اإلعالم.
 
 الشراكات -6

اون بالتأكيد ثمة فرق  عمل وجمعيات نفع عام تشترك معك، ولو في بعض أهدافك؛ فيمكنك أن تتع
معها في زيادة إمكاناتك. وهذه المؤسسات قد تتنوع لتشمل: النوادي الصحية، المطاعم، جمعيات النفع 

 العام، محطات التلفزة واإلذاعة، المجالت والصحف.
 
 التشريعات  -7

من األهمية تهيئة األجواء لضمان النتائج التي تدعو إليها. فرئيس الواليات المتحدة "بل كلينتون" 
اء، عندما استصدر قانون منع التدخين في األمكنة العامة. ونحن استصدرنا القوانين، ولكننا هيأ األجو

لم نهيئ األجواء لتطبيقها. ويبقى السؤال: ما التشريعات المطلوبة؟ ونقصد بالتشريعات هنا 
 موضوعات، مثل: تهيئة طرق معبدةٍ سالمة للمشاة لممارسة الرياضة.

 
 الموارد المالية  -8

غير التبرع والتمويل الحكومي  -التفكير في أساليب إبداعية في تنمية مصادر التمويلمن خالل 
يمكن التفكير في بيع منتجاتك، المشاركة في برامج معتمدة من جمعيات حازت الثقة  -أو االستقطاع

 الدولية )مثل: جمعية مرضى القلب، جمعية المعوقين(، عالمات تجارية عالمية،...
 لتسويق المجتمعي:مراحل التخطيط ل

 هناك مراحل وأدوات ال بد من استيفائها عند التخطيط للتسويق المجتمعي، منها:
التعرف إلى حقيقة المشكلة المجتمعية )حجم المشكلة، درجة نتائجها السالبة على النفس أو  -أ

 المجتمع(.
استشراء  تعيين الهدف المرجو من الحملة التسويقية )زيادة وعي الجمهور بالمشكلة، تقليص -ب

المشكلة والحد من النمو المطرد لها، االمتثال إلى سلوكات تساعد على الحد من نموها أو على 
التعايش معها... إلخ(، ثم مناقشة توقعاتنا تجاه ردود فعل المستهدفين بالخطاب وتصرفاتهم، 

 وتجاه المنتجات التي يمكن تقديمها ضمن الحملة لتكون محل اهتمامهم.
اإلعالمية واإلعالنية )انظر النماذج االستراتيجية، والملحق المرفق بالدراسة(  االستراتيجية -ت

المتبعة في التواصل مع الشرائح المستهدفة )التعرف إلى صفات الشريحة المستهدفة، مثل: 
المرحلة العمرية، الجنس، الشريحة الجغرافية، درجة مشاهدتها لوسائل اإلعالم وطرق استقائهم 

اتهم وتقاليدهم، مستوياتهم التعليمية، ما يمارسونه من أعمال، مستوى الدخل للمعلومات، عاد
 والمعيشة،..(.

إعداد الرسائل التواصلية، واختيار الوسائل التواصلية الالزمة، وتطوير أدوات مساعدة لالمتثال  -ث
 السلوكي.

 االختبار القبلي )دراسة ميدانية(. -ج
 اسب.تنفيذ الحملة التسويقية في مزيج تسويقي من -ح
 رصد ردود الفعل وتقويم النتائج.  -خ
 

 وضمن التخطيط يندرج إجراء البحوث الميدانية، منها:
 الدراسة الكمية: وتجرى بأساليب مختلفة مثل المقابالت، عبر الهاتف وفي األسواق العامة  -أ
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 الدراسة النوعية: وتعتمد أسلوب مجموعات العمل، وتحليل المضمون، والمقابالت. -ب
 

 يذ مرحلة  التنف
 خطة التوزيع، وثمة أسئلة تساعد على التخطيط للتواصل المجتمعي:  .1

 ما قنوات التواصل والتوزيع المتاحة؟ -أ
 هل لديك شركاء من منظمات النفع العام )مقار وامتدادات للتوزيع(. -ب
 هل لديك إعالنات إذاعية وتلفازية؟ -ت
 ما العدد المناسب لكل مطبوعة ونشرة بث؟ -ث
 عات لديك؟كيف ستتابع مخزون المطبو -ج
هل لدى موظفيك اإلرشادات الخاصة بالتوزيع )في المجمعات السكنية، التجارية،  -ح

 سيارات األجرة(؟ 
خطة العالقات العامة، ومن خاللها يجري اختيار المناشط المناسبة: المعرض، الندوة،  .2

حوائج المهرجان، األكشاك اإلرشادية... وأي ا  كان المنشط الذي سيقرر، فال بد من أن تلبى 
 ثالث، تكون فيها قادرة على:

 جذب الشرائح المستهدفة.  -أ
 توصيل رسالة القضية المطروحة. -ب
 االستحواذ على ما تتطلع إليه وسائل اإلعالم. -ت

 الخطة التواصلية، وال بد من احتوائها على: .3
 ماهية الوسائل اإلعالنية المراد التواصل من خاللها.  -ا

أو التواصل بوكالة أنباء أو حضور شخصية مجتمعية مقدار الحاجة إلى عقد مؤتمر صحفي  -ت
 داعمة... )تعيين الدور الموكل لكل فرد ضمن فريق التواصل(. 

 دور المنظمات أو المؤسسات ذات العالقة.  -ث
 المستهدف أو المستهدفين بالرد على أسئلة الوسائل اإلعالمية.  -ج
 المتحدث الرئيس في المؤتمر. -ح
 تضمنها خطاب المؤتمر الصحفي:النقاط الرئيسة التي يجب أن ي -خ

 حقائق عن القضية المطروحة، مع بعض اإلحصاءات. -
 كيف سيعمل برنامجك على تقليص المشكلة.  -
 لماذا تعتقد بأن خطوات معالجتك جديرة بالحل؟ -
 الرد على بعض من يعارض برنامجك.  -

 
 خطة وسائل النشر وإعدادات الرسائل اإلعالمية الخاصة بالقضية المجتمعية:

ختيار أوقات البث اإلذاعي والتلفازي: ال بد من دراسة عادات المطالعة واستعراض الوسائل ا -أ
اإلذاعية والتلفازية في الخطاب اإلعالمي للشرائح المستهدفة، كي ت ختار الوسيلة المناسبة 

 واألوقات المناسبة.
في بدء  مراعاة حجم اإلعالن في الصحف: ينصح أن يكون النشر الصحفي في أحجام كبيرة -ب

الحملة، ثم ينتهي بأحجام أصغر بهدف التذكير. والملون يكون أعظم أثرا  من األسود 
 واألبيض، مع مراعاة مساحة االنتشار الجغرافي أو اإلقليمي للصحيفة إذا لزم األمر.

الك ل ف ة: بناء على الميزانية المتاحة، يمكن اعتماد وسائل إعالنية ومناشط ترويجية دون أخرى.  -ث
كن تقليص الكلفة إلى أضيق الحدود، مع االلتزام بإحداث األثر المناسب في الشرائح ويم

 المستهدفة، واإللمام بفنيات البرمجة العلمية وأسسها السليمة لكل وسيلة إعالمية وإعالنية.
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 األدوات المساعدة على التخطيط للتسويق المجتمعي :
ية على التخطيط التسويقي للقضايا المجتمعية. ثمة نماذج جرى إعدادها لمساعدة األجهزة اإلدار

وقد أفردنا في نهاية هذا الفصل النماذج كافة وفق التسلسل الذي يجب أن تستعمل فيه وفيما يأتي نماذج 
 معتمدة تهدف إلى مساعدتنا في تحليل القضية المراد التسويق لها:

 
 : تحليل المشكلة1النموذج 

 

 دى لها في برنامجك التوعوي تسويقيا ؟ ما القضية االجتماعية التي ستتص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 يتك؟ما الزاوية التي ستتناول من خاللها تسويق قض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 من خالل البحث الميداني، ما درجة انتشار المشكلة؟
 عدد مرات الحدوث -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نسبة الحاالت: -ب
 ي نمو       )  (ف 
 ي تناقص   )  (ف 
 عدلها ثابت )  (م 

 
 المستهدفة بالمشكلة؟ …..مواصفات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 متأثرة بهذه المشكلة على نحو مستمر؟ وما هي؟ …هل ثمة جماعات، جهات،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 في تصورك، ما أنجح السبل في تفادي حدوث المشكلة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Acting values  Page 143 
 

 ما أخطر التداعيات الناتجة من المشكلة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما مقدار المعلومات والمواقف تجاه المشكلة والسلوكات المتعلقة بها، ونسبتها بين الجمهور؟ 
 النسبة ... %…..              المعلومات  -أ
 النسبة ... %…..  الموقف تجاه المشكلة  -ب
 النسبة ... %   ……          السلوكات  -ج
 

 ما المناشط التي قامت بها المنظمات؟ وكيف أسلوب المعالجة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
 يعمل لصالحك في رسم االستراتيجية التواصلية وتنفيذها؟  ….من يمكن أن يرشح 

 
 االسم

 
 المنظمة

 
 رقم الهاتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

 : تحليل البيئة المجتمعية2النموذج 
 

 ؟…(في أي المناطق الجغرافية يجري استهداف الشرائح )األحياء السكنية، المدن، المناطق النائية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أي العادات أو التقاليد أو ربما التوجهات... التي قد تحول دون تنفيذ برنامجك أو تؤثر فيه؟ 
 ــــــــــــــــــــاجتماعيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــاقتصاديا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمقراطيا  ــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Acting values  Page 144 
 

 ــــــــــــــــــــــــسياسيا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أي المجموعات أو الهيئات أو القيادات أو حتى األفراد الذين تتوقع أن يعارضوا برنامجك؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أي المجموعات أو القيادات أو األفراد الذين ينبغي لك أن تحصل على دعمهم وتحالفهم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هل من قوانين أو تشريعات قد تحول دون تواصلك المجتمعي أو تؤثر فيه؟
 

 القانون/ التشريع
 هل تغيّر القانون؟

 نعم
 هل بقي؟

 ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ما اسم المنظمات الحالية التي تتصدى للمشكلة ذاتها؟

 
 حجم الشريحة المستهدفة ةالخدمة المقدم المنظمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ما الرسالة الرئيسة التي سيعرضها برنامجك المنافس، وستستحوذ على انتباه الجمهور المستهدف؟

 
 النية مهمة ذات عالقة برسالتكحمالت إع -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رسائل الخصوم  -ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رسائل الداعمين -ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 قنوات التواصل المجتمعي المتاحة لترويج القضية:

 لتلفاز ا 
 إلذاعة ا 
 لصحافة ا 
 لمحالت ا 
 عالنات الطرق إ 
 لمناسبات العامة ا 
 لمناسبات الرياضية ا 
 ور العرض د 
 لمناسبات الصحية/ المنظمات الصحيةا 
 لجماعات والجمعيات ا 
 خرى أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : تحليل مصادر عناصر العمل3النموذج 
 

 ما حجم الميزانية المتاحة لتنفيذ برنامجك التواصلي؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما مصادر التمويل الخاصة بهذه الميزانية؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ج

 
 ذات صلة بالتسويق؟    تسمع بأنه خبير فى مجالفي أي المجاالت التي يقوم بها موظفوك أو 

 إلحاطة العلمية بالقضية ا 
 لدراسة النوعية )المقابالت، مجموعات البحث..(ا 
 فيز برنامج الشركات مع الغير حت 
 ياغة الرسائل اإلعالمية ص 
 لتصميم والطباعة ا 
 إلنتاج اإلذاعي والتلفازي ا 
 لعالقات العامةا 
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 لتخطيط للرسائل وشراؤها من وسائل اإلعالن ا 
 لتقويم ا 
 لتخطيط للبرنامج وإدارته ا 

 
 السابقة؟ هل أنت بحاجة إلى تعيين وكالة خارجية للمساعدة على أي من المناشط 

 ال    )    ( نعم    )    (         
 

 في حال اإلفادة بنعم، فبي ن في أي المجاالت؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما حجم الوقت الذي يجب أن تنفقه أو ينفقه أفراد الفريق للتسويق المجتمعي؟
 

 مجموع الساعات عدد الساعات/ األسبوع اسم الموظف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هل لديك الموقع المناسب أم بحاجة إلى موقع إضافي أو تجهيزات الزمة لتنفيذ برنامجك؟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ما اسم المنظمات أو الهيئات التي تتمتع معها بعالقات شراكة أو ترغب في الشراكة معها؟ 

 
 حجم الشراكة اسم المنظمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 جم المبدئي للميزانية: الح
 
 الموظفون .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 الدراسات  -ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكمية ـــــــــــــــــــــــــ -1
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 ـــــــالنوعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتابعة والتقويم ــ -3

 
 التجهيزات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -ج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميزانية وسائل اإلعالن ــــــــــــــــــــــ -د
 ميزانية المناسبات العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -هـ
 التوزيع/ البريد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى ـــــــــــــ -د
 % ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10احتياطي  -ط
 

 ــــــــــــــالمجموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هل أنت بحاجة إلى تمويل إضافي قبل البدء بالبرنامج؟
 ال    )    ( نعم    )    (         

 
اة؟  هل الوقت الحالي مناسب لتنفيذ البرنامج من أجل حصد النتائج المتوخ 

 ال    )    ( نعم    )    (         
 
 

 : تعيين الشرائح المستهدفة4النموذج 
 

 ئج البحوث الميدانية:من خالل نتا
 

 هل من عوامل جغرافية تفصل بين شرائحك المستهدفة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما المواصفات الديموغرافية ، التي تفصل بين شرائحك المستهدفة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هل من مواصفات طبيعية أو عالجية تفصل بين شرائحك المستهدفة؟
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هل من صفات سيكوغرافية )مثل: نوعية الحياة وأسلوبها، الفردية، القيم، التقاليد المجتمعية( تفصل 

 بين شرائحك المستهدفة؟
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Acting values  Page 148 
 

 
 ما السلوكات التي تجعل الناس في موقع الخطر األكبر؟ 

 ج ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــ  أـــــــــــــــــــــــ
 

 ما السلوكات التي تساعد على تقليص األخطار؟
 ج ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـــــــــــــــــــــــ

 
 ة في السؤالين السابقين؟كيف يمكنك أن تحدد الشريحة المستهدفة بناء على السلوكات المدون

 )مثال : المدمنون، سبب اإلدمان، الممارسون، مقدار الممارسة، سبب الممارسة(. 
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما المواقف المتخذة أو المعتقدات ذات الصلة بالمشكلة مما جرى تدوينه في المقدمة وتفصل بين 

 شرائحك المستهدفة؟
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 هل ثمة شرائح لم تستهدفها في برنامجك بسبب وجود برامج مخصصة لها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ن أهم خمس منها. راجع أهم المواصفات في الشرائ  ح السابقة، ثم دو 
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فات الشرائح التي تتعرض ألعلى من خالل المواصفات المدرجة في الجواب السابق، حد د مواص

 معدالت الخطر.
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
السابق، حدد مواصفات الشريحة التي يسهل من خالل المواصفات المدرجة في الجواب ما قبل 

 الوصول إليها أو يسهل إقناعها إلحداث التغيير المطلوب.
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كيف سيجري الصرف المالي تجاه كل من الشرائح الممتازة السابقة؟
 خصيص متساوٍ ت 
 خصيص متعاونت 
 خصيص معظم الميزانية لشرائح محدودةت 

 
شرائح قد تسهدف بالدرجة التالية تلك التي ذات التأثير في شرائحها المستهدفة هل ثمة 

 قاء...(.بالخطاب؟ حدد أهمها )مثال : الوالدان، األسرة، األصد
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 حدد مواصفات الشريحة النهائية التي سيقع االختيار عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 : الدراسة الميدانية5النموذج 
 

 ما نوع الدراسة المراد تطبيقها على الشريحة المستهدفة؟ 
 

 ة نوعيةدراس                    
 

 دراسة كمية                          
 

  جموعات م 
 

مع ج 
معلومات، 

رصد المواقف 
 والسلوكات

 
 قابالتم 

  
 علومات تسويقيةم 

 
 خرىأ 

   
 

 خرىأ 
   

 
 هل لديك اإلمكانات لتنفيذ الدراسة داخليا ؟

 عم، لدينا الخبرات الالزمة داخليا .ن 
 د نحتاج إلى بعض الخبرات الخارجية. ق 
 ، فنحن بحاجة إلمكانات خارجية. ال 

 
 ما حجم الميزانية لتنفيذ الدراسة؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Acting values  Page 150 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي الشركات المختصة التي يمكن استهدافها في عروض األسعار؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 متابعة الشركات المنفذة للدراسة؟  من الموظفون المسؤولون عن
 )المساعدون والمستشارون في تنفيذ الدراسة(.                

 
 ــــــــــــــــــــاالسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      المهنة ــــــــــــــــــــ  
 

 من أين ستصل إلى عينة الدراسة )الكمية، النوعية(؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 كيف ستصل إلى المشاركين في الدراسة؟
 خصيا  ش 

 الهاتفب 
 البريدب 
 البريد اإللكترونيب 
 اإلعالنب 
 ن خالل جهة خارجية م 
 وسائل أخرىب 

 
 

 الجدول الزمني للدراسة 
 

 الموعد المحدد للتنفيذ       المنشط       
 

 
 ـــــتعيين فريق العمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــتخطيط الدراسة وتصميمها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــتعيين األسئلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتدريب منفذي االستبانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــالتعاقد الخارجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ تلقي البيانات والمعلومات وإدخالها في الحاسوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــتحليل البيانات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــكتابة الفهرس النهائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 



Acting values  Page 151 
 

 
 : استراتيجية التسويق المجتمعي6النموذج 

 
 المستهدفون في الخطاب التواصلي:

 
 ما الشريحة المستهدفة التي سيجري اختيارها؟ -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما الشريحة المستهدفة التالية؟ )في حال وجودها( -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 األهداف:
 

 ما هدفك النهائي لبرنامجك التواصلي؟ -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما األهداف المرجو تحقيقها من برنامجك؟ -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــسوف؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماذا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــبواسطة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمعدل تغيير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  -ب

 ـــــــــــــ من؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوف؟ ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــماذا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبواسطة 

 ـــــــــبمعدل تغيير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخليط التسويقي:
 
 المنتج:  -1
 ما السلوك الذي تدعو شريحتك المستهدفة إلى االمتثال له؟ -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ما الفوائد الرئيسة التي يجنيها المستهدف في الخطاب حين االمتثال لألسلوب؟ -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 شرائحك المستهدفة؟ لمنتجك )القيمة المجتمعية التى تدعوا لها (؟ وما مدركاتالمنافس  من -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
منتج المنافس من جهة  منتجك )القيمة المجتمعية التى تدعوا لها ( مختلفا  عنيف يمكن أن يكون ك -د

 األفضلية؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الكلفة: -2
 ؟الكلفة التي سيتكبدها  المستهدف من منتجكما  -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 تقلل الكلفة أو تزيد العوائد؟كيف يمكنك أن  -ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 المكان: -3
 فيها سلوكاتهم؟ ما األمكنة التي يوجد فيها المستهدفون ويمارسون -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Acting values  Page 153 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أين سيقضي المستهدفون في الخطاب معظم أوقاتهم؟ -ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 قنوات التوزيع يمكن استهدافها وذات فاعلية للوصول إلى الشرائح المستهدفة؟أي  -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 الترويج: -4
 هي محل ثقة؟ -التي يتعامل معها جمهورك المستهدف على نحو دائم -أي الوسائل التواصلية -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ما األسلوب والقالب المفضل في إيصال رسالتك اإلعالمية لشرائحك؟ -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
من يمكن االعتماد عليهم في إيصال رسائلك  بمصداقية كبيرة ؟من المتحدثين الذين يتمتعون  -ج

 للمستهدفين؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الجمهور: -5
ن الجمهور أو من الجماعات ترغب في إيصال خطابك اإلعالمي إليهم؟ )إضافة إلى شريحة:  -أ ن مِّ م 

 …(األصدقاء، األسرة،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أو أفراد داخل منظمتك يمكن االستعانة بهم إلنجاح برنامجك؟ …هل من جمعيات أو جماعات -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الشراكات -6

التعامل معها من أجل تشكيل جمهور مشترك في تسويقك  أو المؤسسات يمكنأي المنظمات 
 المجتمعي؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 السياسات والضوابط: -7

 هل من قوانين وتشريعات وضوابط يجب أن تحتاط بها أو أن تعدلها في تسويقك المجتمعي؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 التمويل: -8

 أي الجهات التمويلية تأمل في استهدافها؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 مخطط العمل:  -9
 

الشخص  المهمة الهدف
 المسؤول

الموعد 
 المحدد

الموارد 
 المطلوبة

المالحظات 
 والتقويم
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 : قنوات التواصل اإلعالمية7النموذج 
 

 أي قناة من القنوات المدرجة تحقق أكبر تواصل ممكن مع شرائحك المستهدفة؟
 لتلفازا 
 إلذاعةا 
 لصحافةا 
 لمجالتا 
 عالن الطرقإ 
 لبوسترات(/ الفاليرالملصقات )ا 
 الحقائق لكتي بات/ رسالةا 
 لنشرةا 
 لبريدا 
 للقاءات الشخصيةا 
 ألنشطة والمناسبات الحماسيةا 
 قاط البيعن 
 إلنترنتا 
 ليل الصفحات الصفراءد 
 لقنوات الرسميةا 
 ألعمال الدرامية التلفازية والمسرحية ا 
 خرى أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ب وفق قالب رسالي )جاد، مرح، لكل قناة من القنوات التواصلية السابقة، ال بد من صياغة الخطا

 إلخ(. فما نوعية الخطاب لكل من:… شخصيات مشهورة، مشاهد حياتية يومية
 
 القناة التواصلية -أ

 القالب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القناة التواصلية  -ب
 القالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القناة التواصلية  -ج

 القالب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : في اختبار نظرية "تغير السلوك" المناسبة8النموذج 

 
سيساعدك هذا النموذج على تعيين المعلومات التي تحتاج إليها، ومنحك نقطة انطالقة في صياغة 

  في الحسبان نظرية التغير في السلوك.رسالتك اإلعالمية، واضعا  
 فاخت ر إحدى نظريات التغير في السلوك، أو اختر مجموعة من العناصر من مجموع النظريات.

 
 نموذج االعتقاد الصحي -1

 
 إلى أي درجة تدرك الشريحة  المستهدفة المشكلة؟ -أ

 منخفضة     متوسطة     عالية  
 
 مشكلة؟ما درجة إدراك الشريحة معظم دواعي ال -ب

 قليلة    نوعا  ما      كبيرة
 
 هل تعتقد الشريحة أن امتثالها للسلوك المحافظ سيقلل أخطار المشكلة؟ -ج
 ال      غير متأكدة    نعم
 
 ما الفوائد والعوائق المتوقعة من الجمهور تجاه امتثالهم للسلوك؟ -د

 الفوائد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العوائق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بقدرتهم على ممارسة السلوك الجديد بكفاءة؟ مساعدة معتقد الجمهوركيف يمكنك  -هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 السلوك الجديد هذا؟ ....، ما الفكرة أو المفهوم الذي ستبدأ به -و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ير السلوك؟كيف تستفيد من المعلومات السابقة في تحفيز الشريحة لتغي -ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نظرية تخطيط السلوك -2

 
 ما التداعيات الموجبة التي تتوقعها الشريحة المستهدفة من السلوك؟ -أ

 
 منخفضة( -متوسطة -)عالية درجة األهمية

 
 التداعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ما التداعيات السالبة التي تتوقعها الشريحة المستهدفة في السلوك؟  -ب
 

 التداعي منخفضة( -متوسطة -)عاليةدرجة األهمية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 هل للشريحة قيادات اجتماعية قادرة على تحريكها؟ وهل لهذه القيادات مواقف تجاه هذا السلوك؟ -ج
 

 اسم الشخص القيادي متعادل( -سالب -)موجبإدراكه للسلوك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 هل من مؤثرات خارجية قد تسهم في جعل السلوك سهل التطبيق أو صعب التطبيق؟ -د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 بناء على األجوبة السابقة، كيف يمكنك زيادة اهتمام الشريحة المخاطبة باالمتثال للسلوك؟ -هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 نظرية التعلم باإلدراك االجتماعي: -3

 
، ما محصلة الترجيح الذي 2بناء على النتائج الخاصة بـ أ و ب )الموجب والسالب( في سؤال الرقم  -أ

 تراه؟
 

 متعادلة    سالبة   موجبة
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 هل الشريحة المستهدفة تملك المهارات الالزمة لالمتثال للسلوك البديل؟ -ب
 
 متعادل    سالب   جبمو

 
 هل الشريحة المستهدفة تعتقد بأنها تملك المهارات الكافية لالمتثال للسلوك؟ -ج

 
 متعادل    سالب   موجب
 

 كيف ستعلمهم المهارات؟ أو هل لديك نموذج تهتدي به؟ -د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 نظرية مرحلية التغيير:-4

إذا كانت الشريحة المستهدفة في مرحلة عدم إدراك لخطورة المشكلة، فكيف يمكنك زيادة حضورها  -أ
 الذهني؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إذا كانت الشريحة المستهدفة في مرحلة اإلدراك، فأي الفوائد المتوخاة ستركز عليها؟ وكيف  -ب

 لوك البديل؟يمكنك زيادة الضغط االجتماعي وتحويله لصالح دعم الس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 بريد التالي:نقف عند هذا الحد في استعراض المادة، للمزيد تواصل مع المؤلف عبر ال
 Zumord123@gmail.com 
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المشغوالت اليدوية، صناعة سادت منذ القدم، ومازالت تمارس إلى وقتنا هذا، لترفدها أنواع من الفنون 

انع واآلالت، وهي والتقنيات الحديثة بما يجعلها محل تفضيل عن السلع التجارية المنتجة عبر المص

تتعدد مجاالتها في التصنيع اليدوي، فمن الطين إلى الخشب والريش والبالستيك وقشور البيض 

وأوراق الشجر، صناعة ما عادت مساحتها محصورة في اإلنتاج عبر القرى، بل أضحت واسعة 

مشغوالت اليدوية االنتشار في المدن والمحال التجارية الكبرى، وقد أثبتت الدراسات من أن صناعة ال

قادرة على أن تحصد عوائد مالية تفوق ما تحصده أعظم الشركات في العالم، كما أثبتت أنها صناعة 

لها دور في التخفيف من الضغوط التي يتعرض إليها االنسان الذي يعيش في المدن، ولها دور 

كبار السن من فراغ  استشفائي أيضا حين توجه كأساليب في التخفيف من بعض ما يعانيه المرضى أو

وعزلة، ونحن عبر هذا االستعراض سنبين ما للصناعة اليدوية هذه أيضا من دور في غرس القيم 

 وبرمجتها لدى الممارس لها.

 برمجة القيم:

ذلك أن غرس القيم اإلنسانية من صدق وتراحم ومسؤولية وغيرها كثير، يتم عبر تفعيل برمجيات 

افع التصنيع، ومسار القيمة وغيرها، وقد استعرضنا في مؤلفنا، تتعاون فيها الحواس الخمس، ودو

تفعيل القيم وممارستها، مسارات البرمجة، ونهجنا في هذا المؤلف، سيستعرض وبشكل متتابع، نوع 

 المشغولة اليدوية، ومسار القيمة، وطبقات البرمجة مع كل منها.

 أنواع المشغوالت اليدوية:

فعملية   Recyclingمع المشغوالت اليدوية يدور حول قيمة " التدوير"  إن المحور الرئيس في التعامل

 االستفادة من المخلفات، أي كان نوع هذه المخلفات، للخروج بمنتجات جديدة بحد ذاته يعتبر قيمة.

 نوع المشغولة اليدوية  تسلسل

 الطين 1

 البالستيك 2

 قشور البيض 3

 القماش 4

 الخشب 5

 الحصى 6
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 الشجرأوراق  7

 الورق 8

 الصابون 9

 الطائرات 10

 المعادن 11

 الرمل 12

 الجلود 13

 المعلبات وأغطية القناني 14

 شمع 15

 خيوط 16

 أعواد 17

 طبقات البرمجة في التعامل مع المشغوالت اليدوية:

ي سرد تتعدد طبقات برمجة القيم في تعاملنا مع كل نوع من أنواع المشغوالت اليدوية، وفيما يل

 لمسارات البرمجة الطبقية، ليليها التطبيقات الخاصة بكل نوع للمشغوالت اليدوية.

 مسارات طبقات البرمجة للقيم:

 مسار القيمة -1

 تفعيل الحواس -2
 المدى الزمني -3

 تحويل القيمة لمنتج -4
 إين إذنك يا جحى -5
 دوافع التصنيع -6

 الخ -7
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الت البالستيكية من الممكن أن تكون عبر فعلى سبيل المثال، فإن مسار قيمة "المسؤولية" مع المشغو

 ما يلي:

 

  

ومع مسار تفعيل الحواس، فنجد الصابون، كمجال في المشغوالت اليدوية، يعتمد في الملمس  

االنسيابية والليونه وهو ما يبرمج للتراحم ولين الجانب، وروائحة الفواحة، وهو ما يعزز للصداقة 

تأخذ أشكال الورود، واالطعمة، وألعاب األطفال، والهدايا وغيرها والقرب، والتشكيالت المختلفة التي 

 ومع كل شكل فيها ما يعزز لقيمة.

ومع مسار المدى الزمني في التصنيع والتشكيل، ومع استحضار دافع التصنيع، طالع قائمة الدوافع 

لة ستقدم كهدية، في مؤلفنا "تفعيل القيم وممارستها"، تتم عملية البرمجة للقيمة، فإن كانت المشغو

، وإن كانت لسد حاجة منزلية فدافعها الظرف المحيط spiritual motivationفدافعها روحي 

circumstances motivation .وهكذا 

وفي تحويل القيمة المختارة سواء كان صدق أو تعاون أو تراحم، إلى منتج ما، في ذلك تحويل للال 

القيمة بما يفعل حواس االنسان، ليجعل القيمة خارج  ملموس إلى ملموس، وفي ذلك تعزيزا لبرمجة

 نطاق االستيعاب المعنوي والعقلي إلى واقع قابل للمعاينة.

 

 

المسؤولية

منتجات إبهاج 
االطفال في 
اال لعاب

منتجات 
معززة 
للتصنيف

منتجات 
معززة للتنظيم 
والترتيب ونبذ 

الفوضى

منتجات سقيا 
الماء
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نوع المشغولة اليدوية  القيم

 والقيمة

 نموذج

  الطين 1

 شرب ماء زالل المسؤولية

 

كافة العناصر طبيعية  الصدق

 خال من الشوائب 

 

  مع الطبيعة التناغم

  شرب ماء بارد التراحم

 للزراعة التآزر
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 سقيا الماء للطيور 

 

 سكن للطيور االطمئنان

 

ممارسة 

 الجمال

 فنون الزخرفة
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 لعب االطفال االبهاج

 

 عبر أساليب التشكيل اللين
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الذكريات 

 الجميلة

 

 

 

نوع  القيم

المشغو

لة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  الريش 2

  الجمال
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االبداع 

خلق  في

 هللا

 

 

  التناغم

 

  التراحم
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  الستر

 

  المآزوة
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لبعب  االبهاج

 االطفال

 

االسترخا

 ء

 

 

االسترخا

 ء
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 التأمل

 والسالم

 

 

 

 

نوع المشغولة اليدوية  القيم

 والقيمة

 نموذج

  قشور البيض 3

في المزاوجة فيما بين  التكامل

 المواد
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تحفيز 

الخيال 

 والتأمل

العمليات العقلية تحفيز 

في تشكيل موضوعات 

 اللوح الفنية

 

  الزراعه
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الرسائل 

 المحفزة

 

 

في الحفر الدقيق  الصبر

 والمتأني 
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 لالطفال اال بهاج

 

 عبر تقديم الهدايا المحبة
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الطالقة 

 واالبداع

عبر مهرجان من 

األلوان واختيارات 

 متعددة لها

 

  الجمال
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المشغولة اليدوية  نوع القيم

 والقيمة

 نموذج

  الصابون 4

تفعيل 

حاسة 

 الشم 

فالرائحة العطرية 

 تعزز لقيمة النظافة

 

 أسايب االهداءعبر  المحبة

 

افي قعبر التنوع الث التعايش

 للشعوب
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عبر مزج العناصر  التكامل

على تنوعها لتشكيل 

 عجينة الصابون

 

 في التصميم والتشكيل الجمال
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عبر استهداف شخص  لخصيصا

 بعينه لإلهداء

 

بما يعزز  النقاء 

لمستحضرات طبيعية 

خالية من المواد 

 الكيميائية
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نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  الخشب 5

تحفيز 

العقل على 

التأمل 

 واالبداع

عبر 

أساليب 

 االضفاء
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 السكن االطمئنان

 

 النور الهداية
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 المقعد االسترخاء

 

حاوية  االبهاج

 سكاكر
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سقيا ماء  التراحم

 الطيور

 

لبعب  االبهاج

 االطفال
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 الهدايا التحاب

 

 

 

نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  الحصى 6

عبر  الجمال

أسلوب 

إضفاء 

 االلوان
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  االبداع 

 

الحياكة  الحميمية

 كقميص 
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حجر  التفضيل

 كريم 

 

 لالطفال هاجاالب

 

حاويات  المآزوة

المزروعا

 ت
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االطمئمن

 ان

السكن 

 للحيوان

 

  التراحم
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 خرائط الهداية

 

تحفيز 

العقل في 

التأمل 

 واالبداع

مزاوجة 

بين 

مجموعة 

 عناصر
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  التسبيح

 

  التكامل
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نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  الورقيات 7

تحفيز 

العقل في 

الخروج 

عن 

 المألوف

 

 

  االبداع 
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طائرات  التحليق

 ورقية
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تفعيل 

 الخيال

 

 

تنوع  التحليق

األفكار 

تجعلك 

تحلق 

 كالفراشة
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الشعور  اقرأ

باألمان 

مع كثرة 

 االطالع

 

مصباح  الهداية 

 لالنارة
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االستكش

 اف

 رحلة

 

طبقات 

 البرمجة

ومستوي

 اتها

 

هندسة 

 قلالع

الهندسة 

المعمارية 

 الورقية
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لعب  االبهاج

 االطفال
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مهارات 

 الحوار
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انسيابية 

 العالقات

 

 

 خاتم التميز
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مدن  االبهاج

 االطفال
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نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  البالستيك 8

لعب  االبهاج

 االطفال
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أباجورة  الهداية 

مصباح 

 ةاالضائ
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  الحفظ
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  الجمال
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حاويات  الحفظ

المزروعا

 ت

 

إعادة  االبهاج

 التشكيل
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إعادة  

 التشكيل

 

  الجمال
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نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

ورق  9

 النباتات

 

الرسم  التكامل

عبر 

أساليب 

 الخياطة

 

  العطاء

 



Acting values  Page 205 
 

 كنالس الطمأنينة 

 

 

الدقة 

 والصبر
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  التحويل
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الدقة 

 والصبر 

 االهداء

 

العروق  التواصل

تبين شبكة 

تواصل 

الماء بين 

أجزاء 

 النبات
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دفئ 

 العالقات

 

 

األثر 

 الطيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acting values  Page 209 
 

نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  القماش 10

الحقائب  الحفظ

 القماشية

 

تغليف  المحبة

 دايااله

 

  مفارش  الستر



Acting values  Page 210 
 

 

شخصي االبهاج

ات 

 لالطفال
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صناعة  الزينة

 الورود
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 الدمى االبهاج

وعبر 

أزياء 

متنوعه 

في الباس 

الدمى يتم 

غرس قيم 

الستر 

والتحبيب 

للمالبس 

 الطويله

 

   

االغطية  الستر

 بأنواعها
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نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

 واداالع 11

 

عبر  الحفظ

صناعة 

 البراويز
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التنظيم 

 والدقة 

في هندسة 

 البيوت

 

نماذج من  الهداية

المصابيح 

المرشدة 

 للسكن
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تحفيز 

المخيلة 

 والتأمل

رحلة نحو 

 الغابة

 

عبر  الوينة

تلوين 

 االعواد
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 لوح فنية الجمال

 

 

نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

  المعادن 12

إعادة  توظيف

تشكيل 

شوك 

االكل 

بتوظيفها 

لمهام 

 مختلفة
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  للزينة 

 

الحجر  الحفظ

 الكريم
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  االبداع
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إعادة 

 التشكيل

المعلقة 

 تحفة فنية
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نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

خيوط  13

 وخرز

 

إعادة  توظيف

تشكيل 

شوك 

االكل 

بتوظيفها 

لمهام 

 مختلفة

 

  للزينة 

 

  هدايا  المحبة
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قوالب  الحفظ

قماشية 

لحفظ 

 االشياء

 

المدى 

 ىالزمني

 والصبر

تعزيز 

البرمجة 

عبر مد 

الزمن في 

حياكة 

قطعة 

 القماش
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 للكتب التصنيف 

 

 

 

لعب  االبهاج

 االطفال

 

 

ملموسة عبر مسارات وهكذا، تتم عملية تفعيل القيم عبر مسارين، األول عبر التعامل مع المواد ال

القيم، وهو ما أوضحناه عبر هذا المؤلف، والثاني عبر تحويل القيم غير الملموسة لمنتجات قابلة 

 للمس، وهو ما استعرضناه عبر كتاب "تحويل القيم لمنتجات".
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 تقديم

العالمية من تعرضااات في مؤلف ساااابق بعنوان " أنماط الحياة والقيم" ما تقوم به الشاااركات التجارية 

أساااليب عبر عالماتها التجارية من اسااتغالل القيم اإلنسااانية من أجل زرع أنماط شاااذة، وحتى إن لم 

تجعل النافذة التي تعبر منها "القيم" للتأثير والزعزعة للقيم، فهي تعمد لغرس السلوكيات السالبة عبر 

 ما أساليب االستهواء والشغف الذي تتطلع اليه النفوس الضالة.

في مؤلفنا هذا سااانساااتعرض ألسااااليب عديدة، هي بحكم الدرع الذي إن تسااالحت به المجتمعات وقاها 

مدعومة من قبل  مدني ال به العالمات التجارية وحركات المجتمع ال ية عما تقوم  من اآلثار السااااااالب

 مؤسسات ضالة يديرها أناس نافذين. 

دون آخر، ونمط حياة دون آخر، منطلقين مما يؤثر في سااااااالوكيات االنسااااااااان وتدفعه لتبني خلق 

سان ودماغه، ليمتثل، وهي  ساليب من البرمجة تتعرض اليها حواس االن سلوكيات التي تتأثر عبر أ ال

كما أشااارنا اليها في مؤلف ساااابق بعنوان "تفعيل القيم وممارساااتها"، والتي تبدأ برسااام مساااار القيمة، 

ة الواحدة، وعليه جاءت نماذجنا كي تكون لتتعرض بعد ذلك لرزمة متعددة الطبقات في برمجة القيم

بمثابة تطبيقات عملية عن تلك الطبقات في برمجة القيمة عبر تأمينها كمعلومة أوال، فموقف ثانيا، 

 فسلوك أخيرا، وفيما يلي بيان بذلك.

 بيان بالنماذج ونوع البرمجة الطبقية التي اعتمد عليها

 نوع البرمجة  النموذج تسلسل

 متعددة الطبقات ليدويةالمشغوالت ا 1

 برمجة سلوكية حاويات تصنيف نوع القمامة 2

 برمجة سلوكية APPتطبيق مواعيد الصلوات  3

 متعددة الطبقات نوادي القيم  4

 برمجة سلوكية إرتداء الزي الرسمي القومي  5

 برمجة سلوكية ممارسة أنواع الرياضات، ونموذج آسباير 6

 برمجة المشاعر تحويل المشاعر لمنتجات 7

 برمجة بالقدوة نادي سبيكه ومريم  8
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 برمجة بالدراما مسلسالت درامية "أسماء هللا الحسنى" 9

قصص: الشيف فرانسوا، منطق الطير، ماكان في  10

 جزيرة 

 برمجة بالقصة

 برمجة توعوية PSCحمالت اعالن التوعية  11

 برمجة توعوية تونحمالت المسؤولية المجتمعية للشركات، نموذج بني 12

 برمجة مناهج التعليم تدريس مناهج التعليم  13

 برمجة عبر االنشطة الروابط المجتمعية  14

 برمجة عبر عنصر الزمن مد حياة الحدث 15

 

 أوال: المشغوالت اليدوية

تتعدد طبقات برمجة القيم في تعاملنا مع كل نوع من أنواع المشغوالت اليدوية، وفيما يلي سرد 

 مسارات البرمجة الطبقية:ل

 مسارات طبقات البرمجة للقيم

 مسار القيمة -8
 تفعيل الحواس -9
 المدى الزمني -10

 تحويل القيمة لمنتج -11
 إين إذنك يا جحى -12

 دوافع التصنيع -13
 الخ -14

فعلى سبيل المثال، فإن مسار قيمة "المسؤولية" مع المشغوالت البالستيكية من الممكن أن تكون عبر 

 ما يلي:
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فعيل الحواس، فنجد الصابون، كمجال في المشغوالت اليدوية، يعتمد في الملمس ومع مسار ت 

االنسيابية والليونة وهو ما يبرمج للتراحم ولين الجانب، وروائحه الفواحة، وهو ما يعزز للصداقة 

والقرب، والتشكيالت المختلفة التي تأخذ أشكال الورود، واالطعمة، وألعاب األطفال، والهدايا وغيرها 

 ومع كل شكل فيها ما يعزز لقيمة.

ومع مسار المدى الزمني في التصنيع والتشكيل، ومع استحضار دافع التصنيع، طالع قائمة الدوافع 

في مؤلفنا "تفعيل القيم وممارستها"، تتم عملية البرمجة للقيمة، فإن كانت المشغولة ستقدم كهدية، 

سد حاجة منزلية فدافعها الظرف المحيط ، وإن كانت لspiritual motivationفدافعها روحي 

circumstances motivation .وهكذا 

وفي تحويل القيمة المختارة سواء كان صدق أو تعاون أو تراحم، إلى منتج ما، ففي ذلك تحويل للال 

ملموس إلى ملموس، وفي ذلك تعزيزا لبرمجة القيمة بما يفعل لحواس االنسان، ليجعل القيمة خارج 

يعاب المعنوي والعقلي إلى واقع قابل للمعاينة، وقد إخترنا المثال التالي كتطبيق، من مؤلفنا نطاق االست

 " المشغوالت اليدوية وغرس القيم":

نوع  القيم

المشغولة 

اليدوية 

 والقيمة

 نموذج

المسؤولية

منتجات إبهاج 
االطفال في 
اال لعاب

منتجات 
معززة 
للتصنيف

منتجات 
معززة للتنظيم 
والترتيب ونبذ 

الفوضى

منتجات سقيا 
الماء
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  البالستيك 8

لعب  االبهاج

 االطفال

 

 

 

لتعامل مع المواد الملموساااة عبر مساااارات تتم عملية تفعيل القيم عبر مساااارين، األول عبر اذلك أنه 

القيم، وهو ما أوضاااااااحناه عبر هذا المثال، والثاني عبر تحويل القيم غير الملموساااااااة لمنتجات قابلة 

 للمس، وهو ما استعرضناه عبر كتاب "تحويل القيم لمنتجات".

بقات فمن األهمية بمكان، أن يساااااتحضااااار المشااااارف على إدارة ورش المشاااااغوالت اليدوية، بيان ط

 البرمجة ومساراتها مع كل ورشة، كي يستحضرها المنتظمون عبر كل تشكيل.

 

 حاويات تصنيف نوع القمامةثانيا: 

ذلك أن النمط الذي كان سائدا في السابق حيال التخلص من الفضالت المنزلية، هو بإلقائها في الحفر 

زل الحي، ثم ارتقى هذا خارج المنزل، وربما في حفرة كبيرة تساااااااتوعب مخلفات مجموعة من منا
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النمط كي يتم وضااعها في أكياس كي يتم تجميعها في حاويات خارج المنزل، ثم جاءت مسااألة تدوير 

النفايات، فظهرت حاويات تطلب منك تصاااانيف المخلفات الى ورقية وبالسااااتيكية وزجاجية ومعدنية 

ى البيئة عبر عمليات وهكذا، كي يكون المواطن عبر هذا السااااااالوك، مسااااااااهما في عملية الحفاظ عل

 التدوير.

 

 

فهذا المثال يعتبر نموذجا صالحا في دفع المواطن لالمتثال للسلوك الذي نتطلع اليه، وعلى ضوء 

ذلك، يمكننا التفكير بنماذج أخرى ندفع فيها المواطن لسلوكيات تحفظ المجتمع من اآلفات على 

 ع.تنوعها، كي تضحى نمط حياتي قيمي ممارس من قبل الجمي
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 APPثالثا: تطبيق مواعيد الصلوات 

فثمة تطبيقات، يمكن تحميلها عبر أجهزة الهواتف المحمولة، ما يعزز العتماد أنماط حياتية لدى 

مستخدميها، في مثل برنامج التذكير بمواعيد الصوات الخمس، وبرامج تعزز للصحة في مثل عدد 

على ممارسة المشي، أو التذكير بشرب أربعة  االميال التي قطعتها يوميا مشيا على االقدام لحثك

 لترات من الماء بشكل يومي، وهكذا.

 

 

 

 تطبيق عداد الخطوات والسعرات
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 رابعا: نوادي القيم

تتعدد صور النوادي، بتعدد مجاالتها، والمراحل العمرية الخاصة بكل منها، فنوادي المدارس 

جتمع المدني، واألخيرة تختلف عن الروابط والجامعات تختلف في أنشطتها عن نوادي مؤسسات الم

 المجتمعية التي تدشنها العالمات التجارية لعمالئها.

ذلك أن الروابط المجتمعية التي تدشنها العالمات التجارية هي األخطر، حال كانت تعزز ألنماط 

ض لألنشطة حياتية سلبية، وقد فصلنا في ذلك عبر مؤلفنا " أنماط الحياة والقيم"، فيما يلي نستعر

القيمية التي من الممكن ممارستها عبر نوادي تابعة لمؤسسات التعليم، أو تلك التابعة لمؤسسات 

 المجتمع المدني.

في فثمة ثالثة نماذج من النوادي، األول ويدعى "تواصل الحوض" كحوض السفن على سبيل المثال، 

 والقيم،رك أو وحدة في الهدف هذا النموذج االعضاء يوجد لديهم تواصل قوي مع النشاط المشت

الطموح الذي  التواصل مثال:فالنشاط المشترك هو االساس لمثل هذا  بينهم.وضعف في التواصل فيما 

تواصل متين لشخصية  األعضاء هنالدي ، الثاني ويدعى "التواصل المحوري" يخالج محبي جهاز أبل

مثال:  الرئيسي.مركزية هي المفتاح فالشخصية ال االفراد،وضعف في التواصل فيما بين  مركزية،

لدي االعضاء تواصل ، أما الثالث فهو يدعى "التواصل الشبكي" حيث برنامج أوبرا التلفزيوني متابعو

 ،بوكفيس  مثال:والعالقات الشخصية هي مفتاح رئيسي لمثل هذا التواصل  االفراد،متين فيما بين 

 ادينا.، وهو المطلوب تعزيزه عبر نومرضي السرطان شبكة

 سنوات 9-7أنشطة للمرحلة العمرية 

، أو ما يعزز أدوات “ المفاهيم”أو “ القيم” محورهاإن كافة االنشطة المزاولة في النادي يجب أن يكون 

بغض النظر عن نوع النشاط سواء كان ، “ تفعيل الحواس”في مثل “ تفعيل القيم وممارستها”منهج 

، وبغض النظر عن فكرة النشاط التي تم إستحداثها أو  حركي أو علمي أو تأملي أو أدبي أو فني

إستلهامها من أنشطة سابقة تقليدية ، يبقي الدور الرئيس للموجه اال وهو إعادة صياغة النشاط بما 

يعني أن تتعرف على دوائر التشابه التي “ المفهوم”حيث أن “ مفاهيم“و“ قيم”يعزز ما أشرنا اليه من 

 )االشياء، المشاهدات ، االحداث(  المحيطة بنا . تمضي وفق قاعدة فيما بين

 هذا التمرين يعين على التعرف على الشق االول وهو دوائر التشابه  و

 “االشياء من حولنا مواصفات قابلة للمالحظة لدى“1التمرين 

 

 اء:يأشفمن خالل تفعيل الحواس الخمس يتم توزيع كيس ورقي يحوي ما يلي من 

 قلم رصاص -1

 شمعية ألوان -2
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 ممحاة -3

 مقص -4

 مسطره -5

 ..الخ -6

 

 فيتم تفعيل الحواس من أجل التوصل للمفهوم،

 اللمس،أن يدخل يده ويتعرف على خصائص تلك االشياء من خالل فيطلب من كل طالب  •

 ويكتب مالحظاته في ورقه تعد لذلك كما في الشكل التالي : 

 المواصفات  الشيء
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 ج المواصفات يتم بعد ذلك تحديد دوائر التشابه لتلك االشياء التي تم معاينتها باللمس فمن خالل إدرا

 

 

 األشياء: تصنيف 2التمرين 

 “مالمفهو“إدراك وعملية التصنيف تعتبر بحد ذاتها خطوة نحو  •

 10-8ويتم منح كل مجموعه كيسا يوضع به من  مجاميع،وهنا نعمد إلى تقسيم الطلبة إلى  •

 النتيجة.ونموذج لرصد  اء،االشيقطع من 

 طالب من الكيس قطعة ويتعرف على قابليتها للطي اليأخذ في كل مره  •

 وغير قابلة للطي( للطي،القطع في الكيس يجب أن تصنف إلى قسمين )قابلة  •

 في الكيس فهي : إلدخالهاأما القطع المرشحة  •

 مفرغ  اسطوانيعود  -1

 أعواد أسنان -2

 ورقه -3

 قلم -4

 صديرفويل ق -5

 قطعة قماش -6

 ماسك شعر -7

 كالتالي:يتم رصد النتائج في نموذج 
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 القطعة  قابل للطي   غير قابل للطي 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 تصنيف ثالثي :3التمرين 

فهو مثلما يعرفنا بصفات  واالختالف،إلى ما أشرنا اليه من إدراك دوائر التشابه  باإلضافةهذا التمرين 

صفات البشر  للتكامل، فإنخاللها تتظافر كي تمنحنا وظائف مستحدثه كنتيجة طبيعية المواد التي من 

أيضا تتنوع وتختلف ، وهو ما يدعو للتعاون فيما بين البشر من أجل التعمير والبناء ال الهدم ، ومن 

 خالل ممارسة قيم التسامح والتغافر والجبر .
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 في مثل : ثالث،من الممكن زيادة دروب التصنيف كي تصب في خانات  •

 القطعة  يمتص  ال يمتص يمتص جزئيا

   
 حبل قطني

   
 ورقة

   
 قماش

   
 ماسك شعر

 

 

 مبرر بعدم العطاء ال :4تمرين 

 عطاء.إن االشياء من حولنا تتأقلم مع الظروف المحيطة بها مهما قست كي تمنحنا مع كل ظرف 

مجوفين ، االول  إناءينضع فيها كل طالب فنعمد إلى تجربة ، ي المثال،سبيل  ىعل“الماء ” ذلك

والثاني يتم وضع الثلج فيه ، ويسأل الطلبة عن خواص كل من الماء في “ الماء”يوضع فيه 

 .الحالتين السائلة والصلبة

 مثل:يتم التعرف على فوائد كال الحالتين في 

 الشرب ...هل يسهل شرب الماء إن كان صلبا؟ -1

 بالماء؟اللحوم الطازجة الحفظ ...هل يمكننا حفظ  -2

 عيوننا،فهل سيتجمد الماء في  الصفر،ماذا لو وصلت درجة حرارة الجو من حولنا لما دون  -3

 وعروقنا؟

 ماذا لو كان الثلج أكبر وزنا من الماء فما مصير السمك في البحار؟ -4

كي يقول  وق،المخلسر يمنحنا إياه هذا  المحيطة،تلك الخصائص التي تتنوع وتتأقلم مع الظروف 

وال مبرر لسلوك طريق الطالحين حتى ولو لم تحط برعاية أسرية  العطاء،لنا ال مبرر لعدم 

 صالحة ..فأنت تظل على الدوام مسؤول عن كل سلوكياتك ، ولنا في سيدنا يوسف خير مثال . 
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 التحوالت المجتمعية ة: مالحظ5تمرين 

 المجتمعات.التحول في  أللياتمبسطة التعرف على صورة  فيهذا التمرين يساعد الطلبة  •

 والتمرين يبدأ بأن يعمد الطلبة إلى ملئ أكواب شفافة بالماء  •

 التاريخ.يتم وضع إشارة في المستوي الذي يظهر فيه الماء مع إدراج  •

وهو نتيجة طبيعية لعملية  الماء،فيه مستوي  انخفضبعد يوم يتم مالحظة المدي الذي  •

الماء، ويتم وضع إشارة تالية مع إدراج التاريخ ...وهكذا إلى نحو التبخر التي يتعرض اليها 

 سبوع

 واالنخفاضات.يتم نقل المالحظات مع التواريخ  •

تحدث  ألنهاويقال للطالب بأن عملية التحوالت في المجتمعات من حولنا يصعب مالحظتها  •

 خذ الحيطة.شديد ، ولكن االمر يحتاج على الدوام لرصد تلك التحوالت من أجل أ ءببطي

 للتحوالت:مثال  •

 ممارسة رياضة المشي -1 •

 البدانة  -2 •

 ...الخ -3 •

 

يصعب  بطيءوهو ما يعني أن التحوالت التي تتعرض اليه أجسادنا هي كذلك تتم بشكل  •

 مالحظتها ، وهو ما يدعونا الن نكون حذرين في :

 تناول الحلويات كي ال تتعرض االسنان للتسوس -1

 م كي نتجنب السمنة المفرطةاالفراط في الطعا -2

 الرئة.االبتعاد عن التدخين كي النصاب بسرطان  -3
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 وهكذا.... -4

 مستحيل شيء: ال 6تمرين 

السلبي سواء أداء  هال داء استسلمهذا التمرين، يسهم في إعادة برمجة قناعات الطالب الذي  •

 مدرسي أو سلوكي. 

ما هو موجود من ماء في كوب من  والتمرين يبدأ من خالل الطلب من جميع الطلبة نقل •

 خالل حبل قطني بحركة واحدة.

 

ثم ، بين لهم بأن االمر يحتاج إلى  حل،الطلبة يعملون تفكيرهم ويجتهدون في التوصل إلى  واجعل

 شيئين من أجل تحقيق ذلك:

 تبريد الماء كي يصبح ثلجا. -1

ليعاود  سطحهع الحبل على كي يذوب قليال ثم يتم وض سطحهمن الملح في أعلى  شيءوضع  -2

 التجمد مجددا 

 

قابل للتحقيق ، فقط إذا تم إعادة النظر في  شيءلدي الطلبة ، وأن كل “ االدراك” مسألةالنتيجة تعزز 

 أساليبنا التقليدية في التفكير.
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 : تعزيز قيمة الرعاية والحفظ7تمرين 

 التي تحيط بنا .يساعد على فهم االيقاعات المحملة بالرسائل  التمرين،هذا  •

 التالية:يحتاج المدرس هنا لتأمين المواد  •

 عالق مالبس من معدن -1 •

 سلك معدني حلزوني الشكل  -2 •

 كوبين من ورق مقوي  -3 •

 شوكة أكل -4 •

 ملعقة أكل  -5 •

 

هذا التمرين هدفان ، االول تفعيل حاسة السمع لدي الطلبة من خالل إسماعهم كما إن ل •

 االكواب الورقية  استعمالعبر  المبينةن القطع أصوات مختلفة لكل قطعة م

 حيث يتم ربط كل كوب من االسفل بسلك •

السلكين في كل مره مع قطعة مغايرة بعد أن يتم طرقها بأداة صلبة لتحدث رنينا  إصاليتم  •

 .  اهتزازاأو 
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 يتعرف من خالل هذا التمرين الطلبة على أنواع من االصوات التي تحدثها تلك االشياء. •

 من حولنا له صوت كأصواتنا شيءإن لكل  •

هللا إياها ، والبيئة من حولنا  استودعنافحري بنا أن نحفظها كأمانة  لنا،لقد ذللها هللا سبحانه  •

 تحتاج إلى ذات الحفظ 

 واالدوات التي نستخدمها هي بحاجة إلى ذات الحفظ أيضا.  •

 

 : إلى أين سيتجه؟8تمرين

االحياء من حولنا سواء طيور أو حيوان أو حتى نبات أنها  يبين كيف أن كافة التمرين،هذا  •

التي “ االمانة”أن نتعهدها بالرعاية المناسبة تحقيقا لمفهوم  علينالذا  تشعر ولديها مطالب،

 هللا سبحانه لبني االنسان . استودعها

 المتطلبات: •

 من ورق مقوى  قصندو-1
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 بذرة نباتية  -2

 وعاء يوضع فيه قطن وماء  -3

 داخل الصندوق  البذرةيوضع االناء الذي فيه  -4

 يعمد إلى فتح شباك صغير في جانب الصندوق -5

ما يشير  الشباك،سيالحظ التالميذ بعد بضعة أيام أن النبتة قد نمت وبدأت في تحركها نحو  •

 لإلنسانعلميا إلى حاجة النبات للضوء، كما يستفاد بأن للنبات أحاسيس ومتطلبات مثلما 

 متطلبات .أحاسيس و

 

 : مع كل صوت رسالة9تمرين

ويتم بعد وضع مستويات مختلفة من الماء الطلب من الطلبة الطرق على كل واحد منها  •

 للتعرف على نوع مختلف من النغمات
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 فيالحظ الطالب أن نوع النغمة يتغير بتغير مستوي الماء  •

 ويطلب بعد ذلك من كل طالب إغماض عينيه  •

القناني ويطلب من الطالب مغمض العينين التعرف على مستوي  ىإحديطرق زميله على  •

 الماء 

 منها.حيث يتم وضع عالمات تبين المستوي لكل  •

معين للماء فهو لم يعد بحاجة  ىيدرك الطالب أن مع كل صوت رسالة ترشده إلى مستو •

 للنظر كي

 الماء.مستوي على عرف تي   

 : قيمة مستوي الرعاية10تمرين

عوائدها  جاءتبين للطلبة أن الرعاية كلما مورس فيها االحسان واالتقان كلما هذا التمرين ي •

 رفيعة .

بالماء ، مع ثالث زهرات من نوع القرنفل وذات  ىوالتمرين يتطلب جلب ثالث قناني ملئ •

 اللون االبيض 

ولكن الذي  المثال،هنا مجال لشرح درس في العلوم حيال أهمية الماء للنبات على سبيل  •

 أن نوجه فكر الطالب اليه هو بأن يقوم بما يلي :نريد 
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 يتم وضع لون معين مختلف في كل قنينه ماء ووضع زهرة القرنفل فيها لبضعة ايام -1

سيالحظ الطلبة بعد يومين من أن لون الزهرة بدأ يتلون بلون المحلول المائي الذي وضعت  -2

 فيه 

ودور ذلك وأثره في تشكيل فكر وسلوكيات “ الصحبة“و“البيئة أهمية” مفهوميتم تعزيز  -3

 االنسان ، مثلما تشكلت الزهرة باللون الذي وضعت فيه . 

 الرعاية ونتيجتها. ىوهو ما يعزز دور مستو -4

 

 أنشطة نوادي قيم المدارس

 12-8المرحلة 

 إلى:تهدف مجموعة األنشطة التالية  •

ن فكرته وليس بالضرورة بتعدد االدوات أن نبين لمرشد النادي أهمية النشاط وحيويته تنبع م -1

  األنشطة.فمحدودية االدوات ال تعني أننا أمام عائق نحو تفعيل  فيه،المستخدمة 

إدخال  ىبشكل غير مسبوق وقادر عل« القيم»أن نقدم للمرشد نموذجا حيويا نعزز من خالله  -2

 الحيوية والبهجة مع الشريحة المستهدفة .

 مد على:وفكرة هذه األنشطة ستعت •

 الطالقة  •

 التلقائية  •



Acting values  Page 242 
 

 شحذ الفكر واالبداع •

 الكشف عن العالقات  •

 آلية تشكل المفاهيم علىالتعرف  •

 مهارة االدارة  •

 ما بداخل الالعبين من أفكار وقيم ومفاهيم ، وتهذيبها استثارة •

 األدوات المطلوبة للعب:

 حجر زهر  -1

 قائمة من كلمات عشوائية  -2

 اتية أو مجتمعية ذ« قيم»قائمة بعناوين  -3

 أو لوح للكتابة عليه  \أوراق وأقالم للكتابة  -4

 قائمة الكلمات:

 وفق الشكل االتي : الكلمات،يمكنك أن تشكل قائمة من  •

 

 

 

 

 )ب( 1 2 3 4 5 6

 1 نعاس برتقال ةزرار وسادة شمعة إسمنت

 2 مبراة كاشف ضفدع وسام صدر سماء 

 3 حديد ورقة صدر طاووس مسمار غيوم

 4 ضوء ماء حقيبة شطة قبعة هاتف
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 5 رأس كوب حلو حليب شباك حذاء

 6 حاسوب صلب ملعقة حائط جذع رغيف

 

 )أ( 1 2 3 4 5 6

 1 حجر مزهريه شبكة مصيده ضمان عضلة

 2 كتاب مفتاح عام فيلم طابع فم

 3 حصان جاسوس قرص سعال  هضبه سلة

 4 طاوله قهوة سمك غابه سلطة ليل

 5 قلم عطر حبة امةقم عالمة  باب

 6 سرير عسل عصير عنوان تجارة حقيقه

 

 وفق الشكل االلي : القيم،يمكنك أن تشكل قائمة من  •

 

6 5 4 3 2 1 
 

 1 إحترام توبة غفران تآزر حكمة مسؤولية 

 2 عفو حفظ جبر دعم حلم صدق

 3 مساواة تعمير زكاة حرية صبر عدل

 4 إرادة ارشاد عطاء بساطة نصرة ودود
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 5 عزم نظافة كرم تراحم تعاون حبم

 6 مثابرة إجتهاد أمان سالم بر تسامح

 

 كيفية إدارة النشاط

  .وقائمة القيم مع كل تمرين نبدأه الكلمات،حجر الزهر هو من سيختار من قائمة  -1

 وكل مجموعة تختار ناطق رسمي يمثلها . مجموعتين،يتم تقسيم الطلبة إلى  -2

 مسار القيمة تمرين

من قائمة «  سلطة»، « قرص»، « مزهرية» علي فرض أن حجر الزهر إختار الكلمات   -1

 من قائمة القيم .« السالم» الكلمات ، ووقع االختيار علي قيمة 

 يطلب من كل فريق التعبير عن عالقة مدعومة بمبرر فيما بين : -2

 أوال ثم « السالم»وقيمة « المزهرية»كلمة  •

 ثانيا ثم « المالس»وقيمة « القرص»كلمة  •

 ثالثا « السالم»وقيمة « السلطة»كلمة  •

 إفادات الفريقين علىيعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء  -3

  فريق.حيال نتائج كل « أسلوب تفكير»و « إيقاع»يتم تحليل نتائج المسار بما يشكل  -4

 يلي:قد تكون النتائج وفق ما  •

من خالل إهداء باقة زهور ضمن مزهرية  ،«مالسال»وقيمة « المزهرية»عالقة كلمة  •

 لصديق

دائرية القرص تفرض أن يعم السالم االرض كلها  ،«السالم»وقيمة « القرص»وكلمة  •

 وليس بقعة دون بقعة.

تعزز بنية سليمة للجسم  باأللياففأكل السلطة الغنية  ،«السالم»وقيمة « السلطة»وكلمة  •

  أمراض السرطان باألخصبعيده عن االمراض 

 إفادات الفريقين علىيعمد مرشد النادي لرسم مسارا للقيمة بناء  -3 •
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 التفكير:االيقاع وأسلوب  •

 استخدمتيالحظ كيف أن اسلوب التفكير يتشكل بتعدد الزوايا الخاصة بالطرح، فالمزهرية  •

 مرة كهدية ومره كمعزز للحواس الستشعار قيمة السالم 

 كمفهوم،رة عن حاجة اساسية كالطعام ومرة والقرص تم التعاطي معه مره كمادة معب •

 عرقي.وكذلك مع كلمة السلطة مره كطعام ومرة كتنوع ثقافي وتنوع 

 تمرين شحذ مسألة الربط

كلمتين مع القيمة  اختياركلمة واحدة يتم  اختيارنعمد إلى ذات التمرين السابق، وعوضا عن  •

 مثال ذلك: الواحدة،

، والقيمة التي تم “ قمامة“و“ فيلم”  التاليتين،كلمتين حال وقع االختيار العشوائي علي ال •

 “ عزم” عشوائيا  اختيارها

 المثال:سبيل  علىفتكون نتائج التمرين  •

تماديهم في إلقاء القمامة  ىالشارع بتصوير فيلم عن مد علىكان البد من إحراج سكان المنازل المطلة 

 بالعزم النتشالها.  همنحاثيفي الحاويات المخصصة لذلك،  بإلقائهادون االلتزام 

” و “الفيلم”مثلجامعة بينه أو في  عالقة الحظ هنا شحذ الذهن لدفعه للربط فيما بين ما ال •

 “ العزم”حيال قيمة مثل “ القمامة

 علي:إن عملية البحث عما يشكل رابطا هو في حد ذاته، يمرن العقل  •

 في هذا الكون المحيط بنا  شيءوأي  شيءالدوام ارتباط فيما بين أي  علىأن هناك  -1

 حولنا.من  شيءالشحذ واالرتقاء باستشعار الجانب القيمي الذي يجب أن يفعل مع كل  -2
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 تمرين التصنيف

 يقسم الالعبون إلى مجموعتين  -1

كلمات عشوائية  6مجموعتين من الكلمات ، كل مجموعة مكونه من  اختياريعمد إلى  -2

 االختيار .

لى إعادة تشكيل الكلمات علي نحو مجموعه أو مجموعتين بما يعزز تعمد كل مجموعة إ -3

عشوائيا  اختيارهابحيث يكون محور التصنيف ، قيمة أو أكثر يتم  المنطقي،تصنيفا له مبرره 

 من ضمن قائمة القيم.

  االولي:المجموعة 

  فيما يلي مثال للحل : •

 المجموعة الثانية:

 

 

 “البر“ ،“رحمة”هو  حال كان االختيار العشوائي للقيم

 رحمة  المبرر

 ضمان إن مسألة ضمان االنجاز رحمة 

اللحوم البيضاء تقي مرضي الكلسترول فهي 

 رحمة 

 سمك

قدرة العضلة في القبض والبسط رحمة تعزز 

 االنجاز لدي االنسان

 عضلة

 البر المبرر

وضع القهوة علي الطاولة لكبير السن الذي 

 هو من البر يعاني من مرض خشونة الركب

 طاولة 
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تخليص منزل والديك من القوارض بشراء 

 مجموعة من مصائد القوارض هو من البر 

 مصيدة 

 

ويالحظ في هذا التمرين كيف أن الالعبون مارسوا عمليات التصنيف ، مع إثراء وإغناء ما يمكن 

اشرة بالقيم محل أن تعنيه القيمة المختارة من خالل كلمات عشوائية ال يبدو أن لها عالقة مب

االختيار ، وهو نوع من أنواع تفعيل القيم ونوع من رفع معدالت االستشعار بما يمكن أن يكون 

 للقيمة من تطبيقات عملية . 

 تمرين تفعيل القيم

 إلى كلمتين عشوائيتين  اعمد -1

  ما يمكن أن تجتمع عليه تلك الكلمتين ىعل اعتماداحاول أن تنطلق من قيمة إنسانية  -2

 رها مجددا حجر الزهرة.ايخت ىبين كيف أن القيمة المختارة هي االمثل مقارنة بقيمة أخر -3

 عصير  تجارة،مثال:  •

، فال “االمانة ”قيمةإنه من الممكن أن يكون محور القيمة الجامعة فيما بين تلك الكلمتين هي  •

 يمكن أن نتصور أن يقوم التاجر ببيع عصير فاسد منتهي الصالحية.  

 رين التطوير والتحسينتم

والتطوير قد يعني )الكبر أو الصغر( في  والتحسين،هناك مجاالت عدة لعمليات التطوير  •

 الحجم أو حل مشكلة ما ، 

ما، حيال قيمة يتم  شيءكلمة عشوائية ما يسهم في تطوير أو تحسين  اختياربين من خالل  •

 عشوائيا من قائمة القيم. اختيارها

 “ زكاة”أمام قيمة ، “ رعط”كلمة  مثال: •

أن نحسن من صناعة الجوارب واالحذية بما يجعلها تبث عطرا زاكيا بدال من الروائح النتنه  •

تحسين كهذا من عملية الفرك التي تعرض اليها حبات سبحة الكهرب  نمستوحيي، ارتدائهابعد 

 فتبث روائح زكية بفركها . 

ارة مع نفس القيمة وتارة مع تثبيت القيمة مع أكثر من كلمة، ت تكرارهومن خالل  التمرين،هذا  •

وتغيير الكلمات، يسهم في عملية رسم مسار للقيمة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعمل علي 

 في العمل . “ االتقان“و”  االحسان” ممارسةإثراء ما يمكن التفكير به من مشاريع تعين علي 
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 مواضع الخلل استكشافتمرين 

وار الذي يتم بين المرشد والطلبة ، أنواع عديده من مواطن الخلل هذا التمرين يكشف بعد الح •

 ، ما يستوجب بناء عليه تفعيل لقيم مجتمعية معينة حيال كل قيمة .

 مثال : •

حيال تفشي ظاهرة القاء القيد الدراسي ، فقد يكون الخلل من إرتفاع رسوم المدارس التي ال  •

 يعابية للطلبة أو صعوبة االختبارات أو ..الخ يقوي عليها الوالدين ، أو ضعف القدرات االست

 تمرين رفع مستوي إدراك الرسائل

 أربعة قيم بشكل عشوائي  اختيارإلى  اعمد -1

وحاول أن تدرجها تحت قيمة من القيم االربعة  عشوائي،كلمة بشكل  اختيارإلى  اعمد -2

 المختارة بما يعزز مبررا لهذا االدراج .

 كرر العملية  -3

 اللعبة اذا لم يتمكن الفريق المنافس إدراج ثالث كلمات مختلفة. تقف -4

 مثال: •

 هي:إذا كانت القيم االربع المختارة  •

 إرادة ارشاد عطاء بساطة

 والكلمات االربع المختارة بشكل عشوائي هي : 

 كتاب

 حصان

 طاوله

 قلم

 

 فإن الكلمات االربع من الممكن أن تدرج كما يلي :
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 إرادة دارشا عطاء بساطة

 حصان كتاب قلم طاولة 

أن الطاولة من سماتها أن تكون مبسوطة، والقلم من سماته العطاء بالكتابة،  هو:والمبرر  •

 الدوام الحصان بالعزيمة واالرادة. علىوالكتاب من سماته االرشاد والتوجيه، ويتمتع 

أو حيوان تتمتع  يبين لالعبين كيف أن االشياء من حولنا سواء كانت جماد التمرين،هذا  •

 بعالقة ما مع القيم.

 للقيم.وهو تمرين يعزز مدارك الالعبين حيال المساحة العريضة في التفعيل  •

 

 تمرين برمجة القيمة بالمساعدة

 قيمتين بشكل عشوائي  اختر -1

 كلمتين بشكل عشوائي  اختر -2

  اخترتالكلمتين لرسم مشهد ينسجم والقيمة التي  استخدم -3

 متين ثانيتين ..وهكذا كل اختر -4

 مسار القيمة  ىالتمرين عل خالل نتائجتعرف من  -5

 هذا التمرين من الممكن إنجازه من خالل الصور أيضا 

 مثال: 

 القيمتين المختارتين عشوائيا هما: النصرة والتعاون 

 الكلمتين المختارتين عشوائيا هما: حقيقة، سرير

 التطبيق:

صنعه اال الشركة الطبية التي صنعته نصرة للمسنين )الحظ هنا إن سرير جدتي ال يدرك حقيقة 

 بشكل يسهل إدراجها تحت أي من القيمتين السالفتين ( جاءتكيف أن صياغة الجملة 

 ومن الممكن أن يعمد المرشد فيما بعد إلى ثالث كلمات بدال من كلمتين.

 تمرين تشغيل القيم عبر المعاني العكسية
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 وائية أربع كلمات عش اختر -1

 قيم عشوائية من قائمة القيم  3 اختر -2

كلمتين تعتقد بأنهما يعبران عن معنا متناقضا حيال أي قيمة من القيم  انتقي الكلمات،من واقع  -3

 الثالث المختارة.

 التناقض.بين تفسيرك لهذا  -4

 عشوائيا هي: المختارةمثال : اذا كانت الكلمات 

 جاسوس مفتاح سعال هضبه

 

 

 م المختارة عشوائيا هي:والقي

 ارشاد

 نظافة

 اجتهاد

 

 فإن حل مفترض قد يكون كما يلي:

 الكلمتين المتناقضتين هما )هضبة، ومن سماتها االرتفاع والعلو والظهور(

 و)الجاسوس، ومن صفاته التخفي وعدم الظهور(

ون في العادة مخفية أما القيمة المحورية فهي )االرشاد( فقيمة االرشاد تجنبك المنزلقات التي تك

 وتمنحك فرصة للظهور بشكل رشيد نظيف.

 أما مع الكلمتين التاليتين وهما )مفتاح وسعال(:

فنالحظ التناقض بينهما من زاوية المرور السهل والمرور الصعب، فالمفتاح يسهل عملية المرور 

 السهل، أما مع السعال فنحن نعاني من مرور الهواء في الرئة. 
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 التمرين السابق هو:إن الهدف من 

 تعزيز لياقة الذهن حيال ما يمكن أن يستعار من صفات االشياء بما يعزز القيم  -1

 ما يجعل مفهوم القيمة أكثر وضوحا حيال مسار فكرة التناقضات. -2

 درجة حول القيمة 360تمرين 

 خمس قيم مختلفة بشكل عشوائي  اختر -1

 مات كلمة عشوائية من ضمن قائمة الكل اختر -2

 أوجد عالقة ما بين الكلمة وكل قيمة سالفة االختيار  -3

 مثال:

 اذا كانت القيم المختارة عشوائيا هي:

 تعاون –تسامح  –صدق  –مسؤولية  –محبة 

 فيكون الحل كما يلي:« غابة»والكلمة المختارة 

 المحبة غابة من االخضرار يلف به القلب 

 ق الجميععات علىقطع أشجار الغابات مسؤولية تقع 

 يهدف هذا التمرين لما يلي:

 من حولنا شيءمن حولنا له عالقة بأي  شيءأن أي  -1

 أن مسار القيمة الواحدة متعدد ويصعب حصره  -2

 أن هناك عالقات مباشرة وغير مباشرة فيما بين القيم   -3

 العالقات تمرين

 كلمتين عشوائيتين  اختر -1

 قيمة ما  اختر -2

 ره فيما بين الكلمتين والقيمة المختارة أوجد عالقة مبر -3

 مثال:
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 حال كانت الكلمتين: حصاة، عدسة مكبرة 

 الدهون إلحراقوحال كانت القيمة: ممارسة المشي 

 فإن الحل سيكون:

وهو شبيه بدور العدسة المكبرة التي تجمع  لإلنسانالحصي ينشط الدورة الدموية  ىالمشي عل

 حراق .فعل اال إلحداثاالشعة المتناثرة 

يهدف التمرين السابق لتبيان أن ثمت عالقات تجمع فيما بين االشياء من حولنا، ويظل التحدي في 

 الكشف عن تلك العالقات من خالل زاوية النظر التي ترشدنا إلى ذلك.

 مغايرا في فهم القيمة   اتجاهاالكلمة تفرض  تمرين

 قيمة عشوائية من قائمة القيم  اعتمد -1

 ث كلمات عشوائية من قائمة الكلمات ثال اختر -2

 مع كل كلمة من خالل ما يبرر عالقة معها . للقيمة،إلى رسم مسارا  اعمد -3

 مثال: 

 “ الوالء” إذا كانت القيمة المختارة هي

 واذا كانت الكلمات الثالث المختارة: 

 فانوس عسل عصير عنوان
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 ذي تمثل في: الحظ كيف أن القيمة أخذت مسارا فرضته الكلمة وال

 مكونات وعناصر المحبة  .1

 الخبرات التراكمية  .2

 دور القرآن ومعايير الوالء .3

 االنجازات  .4

 فمن فوائد هذا التمرين هو :

 إلى قائمة من الكلمات العشوائية لرسم مسارا لها. اعمدقيمة  أليحال تعثر رسم مسارا  -

 القيمة من مسار.  ىفرضه علإن لكل كلمة حظ في أي قيمة تختار، وللكلمة ما ت -         

 

 تمرين لكل مفهوم صور وأشكال وتطبيقات

 مجموعة من الكلمات العشوائية. اختر -1

 .منها صورا وأشكاال  واستخرجتأمل في كل كلمة  -2

 معينا .“ مفهوما” واالشكالهل تمنحك تلك الصور  -3

 مثال:

 صراخ ، موت  ضغط،حال كانت الكلمات: 

الوالء

محبة االمير 
عنوان للوالء

إن عصارة 
خبرات االمم هي 
ركيزه  حضارتها 

وسر والء 
شعوبها

سر والء 
المسلمين للعسل
كغذاء ذكره في 

القرآن

تعدد االنجازات 
فانوس يرشد 
المؤولين ويعزز 
والء الرعية 
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 ضغط صراخ موت

 الفحم الشطة بطاريةموت ال

 فتن الذهب االلم  موت االنسان 

 فرك الورده الدم الوقت

  
 االجهاد

 

 ضغط صراخ موت

 الفحم = ألماس الشطة تعبير بالمذاق عن الصراخ موت البطارية بعد أداء نشط

 فتن الذهب= إرتفاع قيمته االلم تعبير باالحساس عن الصراخ  موت االنسان ، وكل كائن حي 

 فرك الورده= عطر الدم تعبير بالمشهد عن الصراخ  وت الوقت بإضاعتهم

  
 االجهاد = تحسين االداء

 الدوام ىالممكن أن يكون ايجابي عل من“الضغط” مفهوم

 بمثابة جرس إنذار أولي لمشكلة ستقع أو ربما وقعت . هو“الصراخ“مفهوم 

 هو أن كل شيئ إلى زوال “ الموت“مفهوم

 ن في :يسهم هذا التمري

 مفهوم ما من االشكال والتطبيقات التي تفرضها علينا معاني الكلمة . استخالص -1

  ويسيره. يغديهأن وراء تلك االشكال حتى لو تنوعت مفهوم واحد  -2
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 تمرين نقاط التشابه

 مجموعة من الكلمات العشوائية  اختر -1

 ه ، ثديي ، من غير االنسان (اسم حيوان )طائر ، حشر اقترحلكل كلمة من تلك الكلمات  -2

  التشابهوضح مبرر  -3

 حال كانت الكلمة العشوائية اسم لحيوان اعمد إلى كلمة بديله. -4

 مثال:

 فإذا كانت االختيارات في،

 برتقال زرار وسادة شمعة

 

 فإن اسماء الحيوانات المقترحة هي:

 نحلة فراشة قطة  ذبابة

 

ء، والقطط تحب الجلوس علي وسائد، والفراشة هي بمثابة فالذباب يحب الطيران نحو مصدر للضو

 العسل. إلنتاجوسام علي الصدر لجمال جناحيها، والنحل يرشف من ورد البرتقال 

 تكمن فائدة هذا التمرين في:

هي المرحلة  التشابهأو التقاء، وإدراك نقاط  تشابهتوسعة مدارك الالعبين حيال ما يشكل نقاط  -1

 “ .مالمفهو“إدراك الكشف عن قاعدة يخضع اليها هذا التشابه في عملية التي تسبق مرحلة 

من خالل الحوار سيدرك الالعبون من أن أدمغتهم قد تعرضت لعمليات برمجة بشكل تلقائي  -2

 المحفوظة.حيال ما يستعرضونه من مخزون من المالحظات 

 تمرين حقيقة تفرد االشياء من حولنا

حقيقة عمل االشياء من حولنا وما يجعل كل منها فريدا  ىالالعبين عليسهم هذا التمرين في تعرف 

 فيما يقوم به من وظيفة .

 ثالث كلمات عشوائية  اختر -1
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 إلى الغاء أهم عنصر أو صفة تميز بها  اعمد اختيارهامع كل كلمة تم  -2

 ية . يفقد معناه ووظيفته االساس االعنصر هذبين كيف أنه في الغاء تلك الصفة فإن  -3

 مثال:

 فلو كانت االختيارات هي:

 كوب  ماء  مسمار 

 

 فالمسمار يفقد صفته إذا فقد الحدية 

 والماء يفقد صفته إذا فقد صفة الشرب

 والكوب يفقد صفته اذا فقد صفة الحمل 

غير أن المسمار لن يفقد وظيفته اذا لم يصنع من الحديد، والماء لن يفقد صفته اذا كان صلبا )ثلج(، 

 لكوب لن يفقد صفته اذا أخذ الوانا مختلفة وا

 فالتمرين السابق يعزز ما يلي:

 ظائف التي صنعت من أجلها أو خلقت من أجلها .وأن االشياء من حولنا تكتسب معناها من ال -1

أن تلك الوظائف تعتبر بمثابة المحور الرئيس وما عداها مواصفات ثانوية يمكن االستغناء عنها  -2

 وتطويرها.اليها أو االضافة 

الذي يجب المحافظة عليه ، وما “ المفهوم”بمثابة  اعتبارهتميز تلك االشياء بصفات محدده يمكن  -3

 “ . تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجاتمؤلفنا "راجع ”عداه يعتبر منتجات تابعة لذات المفهوم 

 تمرين قوة التأثير

 قيمة ما بشكل عشوائي  اختر -1

 مات بشكل عشوائي خمس كل اختر -2

وعمقا في الفهم  الديها قوة تأثير في منح القيمة المختارة معن اختيارهابين كيف أن كل كلمة تم  -3

 ومسارا جديدا .

 مثال: 
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 “الصدق ”المختارةلتكن القيمة 

 عشوائيا :   المختارةلتكن الكلمات 

 كاشف ضفدع وسام صدر سماء 

 

 حو السماء ممارسة الصدق ترفعك في عيون الناس ن •

 وتكون في الصدارة علي الدوام في أذهان الناس عندما يذكرون الصدق  •

 ممارسة الصدق وسام يرفع االنسان درجات يوم الحساب •

ال يكيل الصادق بمكيالين وال يقفز كالضفدع في عرض الحقيقه بل تكون أقواله علي الدوام  •

 مستقيمة دون مراوغة أو تضليل 

 مراوغ يخادع الصادق يكشف الحقائق وال •

لقد وضح التمرين السابق االضافة والتأثير الذي تمنحه الكلمة في تعميق معني القيمة، ذلك أن 

 للتأثير صور عدة منها:

 تعزيز االيجاب أو السلب  -1

 تعزيز الضعف أو القوة  -2

 تعزيز التصغير أو التكبير ..وهكذا . -3

 

 ل األولى لألطفالفي مدارس المراح كيفية تشكيل الرابطة القيمية

رابطة ”أو ” رباطة المسؤولية ”مثال “ قيمة بعينها اسم” الرابطة اسممن الذكاء أن ال تأخذ 

 ” الصدق 

 الرابطة من شكل النشاط الذي تقوم عليه والقاعدة في ذلك: اسموإنما نستلهم 

 الطلبة.من قبل  لوتفضي“جذب ” محلأن يكون النشاط  -1

 غير” ضمنيطة وانشطتها يتم الترويج للقيم التي تدعوا اليها بشكل من خالل الترويج للراب -2

 “. مباشر

شريحة ممكنه من االعضاء +  أكبر“جذب” أجلفمن  بأنواعها،الطلبة يعشقون الماراثونات 

 :برمجة القيم المراد غرسها ، نعمد الي ما يلي 
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  الدراجات:مسابقة 

 طلبة في كل مرة  3يتسابق  •

 مسؤوليتي تجاه واجباتي ..( \ )المسؤوليةدراجة قيمة أو قيمة تابعة علم كل  ىيكتب عل •

بالقيم  الفائزة“القيمة” عالقةيتم ايقاف المسابقة مؤقتا مع الفائز: ويجري حوار حيال ما  •

 .التي لم تتصدر النهائي  األخرى

 

 للبنات“ االكسيسوريز”رابطة 

 

 في هذه الرابطة يتم تفعيل:

وااللوان والخرز والقمصان  الملونةعناصرها االوراق  يع)مشارحواس العضوات  -1

 والرسومات والبطاقات ..الخ (

 "تحويل القيم الي منتجات مؤلف"يتم تحويل القيم الي منتجات  -2

 اشراك النماذج الناجحة في المسابقة الدولية. -3
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 “ماراثون السيارات”رابطة 

 

 السيارات:مسابقة سباق  •

 مرة  طلبة في كل 3يتسابق  •

 .(واجباتي.مسؤوليتي تجاه  \ )المسؤوليةيكتب علي علم كل دراجة قيمة أو قيمة تابعة  •

الفائزة بالقيم “ القيمة” عالقةيتم ايقاف المسابقة مؤقتا مع الفائز: ويجري حوار حيال ما  •

  .التي لم تتصدر النهائي األخرى
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 الغرس القيمي عبر نادي قيم 

إعالنية توعوية داخل أسوار المدرسة، أو النادي المجتمعي، وفيما من الممكن تنفيذ حملة 

 يلي نموذج، لحملة بعنوان "في االقتراب هالك" تم تصميم شعار لها، وفيما يلي التطبيقات:

 

 نريد اآلن من الطلبة أن يختاروا ما يشكل:

 إستمرارا لهذه الحملة من جهة  -أ

 ..من هذين العنصرين  تعزيزا للبحث عما يشكل بالفعل مواطن للزلل  -ب
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كذلك من الممكن أن تكون فكرة الحملة "ال..." بحيث يتم توزيع هذه الملصقات التي يمكن تعليقها 

 على الشيء المراد التحذير منه.
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ومن الممكن تصميم قميص يرتديه أعضاء النادي في المدرسة، وتتنوع رسائل القميص مع كل 

 للحملة.أسبوع جديد 
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 ارتداء الزي الرسمي القومي  -خامسا

 

فعبر ارتداء الزي الرسمي القومي، يتم التعزيز لقيم المجتمع والموروث الشعبي الذي يستمد أصوله 

من الدين اإلسالمي، وهو ما نالحظه في المملكة العربية السعودية وقطر وموريتانيا على سبيل 

 المثال.

 

 مدارس موريتانيا الزي الرسمي في

 

 

 

 



Acting values  Page 265 
 

 ممارسة أنواع الرياضات، ونموذج آسباير-سادسا
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الن تخرج شبابا محترفا في الرياضات وممارس للقيم  ASPIREتحرص أكاديمية التفوق الرياضي 

في ذات الوقت، لذا نجد المنهج الدراسي لالكاديمية يعتمد منهجا إحترافيا في التعزيز للقيم في الجانبين 

 رى والعملي.النظ

 

 تحويل المشاعر لمنتجات-سابعا
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 نادي سبيكه ومريم  -ثامنا

 للبنات“ سبيشه ومريم ” رابطة 

 

 تغذي في العضوات: االبتدائي،في هذه الرابطة لبنات  •

 االصحاب.. الخالتعامل المهذب مع  –المسؤولية  –الرعاية  الحنان، -1

 تارة اخري .“ مريم“ تاره و“ سبيشه” بطلتهابرمجة القيم عبر القصص التي تكون  -2

 تعزز لبس المحتشم وغض البصر ولبس الحجاب. -3

 

 مسلسالت درامية "أسماء هللا الحسنى" -تاسعا

 

من الممكن إنتاج حلقات تلفزيونية وفق أسس درامية، وفيما يلي نماذج يمكن انتاجها إذاعيا أو 

 تلفازيا في ذلك:

 الحسنى(               )أسماء هللا مسلسل األسماء

 دقيقة 20-15حلقة مدة الحلقة  30المرحلة األولى 

 

تصحيح مفاهيم اختلطت على البشر مع الوقت حيال المعنى الحقيقي للحياة.. المعنى الحقيقي لممارسة الدين االسالمي،  الفكرة:

 قابلة للتعايش معها وبها لتصبح منهج حياة. العبادات والمعامالت. من خالل شرح وتبسيط معاني أسماء هللا الحسنى لنجعلها

 

تدور أحداث المسلسل حول أحداث يتعرض إليها رجل )عبد المحسن( في الستين من عمره تاجر وصاحب محل ذهب  األحداث:

به في أحد األسواق الحديثة )كأننا نشير إلى أن الدين صالح لكل زمان ومكان ولن نتصور أن هذا الرجل قديم/ شعبي حتى نقر

من الواقع أكثر( يتردد على عبد المحسن زبائن، تجار، أحفاده، أبناءه، معارف زوجته.. كل بزيارته يحمل مفهوم يحتاج إلى 

إعادة صياغة، توجيه أو قد يكون مفهوم خاطئ ومن خالل الشراء/ البيع يقوم عبد المحسن بتصحيح ذلك المفهوم بشرح أسم من 

 أسماء هللا الحسنى.
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ل عبد المحسن االسالم بالمفهوم االنساني الذي يدعو إلى الربانية فهو الرجل المحب والطامع لخيري الدنيا واآلخرة يمث الرمز:

 في نفس الوقت وليس اإلنسان الزاهد الفقير.    

 

 شخصية عبد المحسن: لرسم 

 معاصر مهتم لجديد التكنولوجيا )حتى نقربه من الشباب( -1  )+(

  الحسنى )محسن بعطاياه للمساكين بالنقود أو المعرفة / رحيم بالعاملين/ صبور..ممارس ألسماء هللا -2 

 الخير ظاهر عليه مالبسه، حبه للتطيب.. -3 

 

 مريض سكر -1 (-)

 يعشق الشوكوالته/ الحلويات )وهذا ما يتودد به إليه أحفاده( -2 

 حبه القتناء االنتيك، األحجار الكريمة -3 

 

 ل/ بيت العائلةأماكن التصوير: المح

 البائع رفيق في المتجر )باكستاني( -1الشخصيات المساندة: 

 بو قتيبه صديق عبد المحسن المقرب -2  

 بو أسعد صاحب محل الطيب والبخور المجاور لمحل عبد المحسن -3  

 صبي )عامل( -4  

 

 : أ.هديل زهير المزيدي وصكاتبة النص

 عية المؤسسة العربية للقيم المجتم :الحقوق 

 

 )مالك الملك(                                                                          الحلقة األولى

مشهد: يد رجل تلتف حول معصمه حلقات مسباح ي خرج من تجوري وثائق رسمية يفتح محتواها يقرأها ثم يطويها ويدسها مرة 

 أخرى في قلب التجوري.
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ض قطع ذهبية ألحد الزبائن في قاعة العرض التي تفصل المكتب بستائر سوداء مخملية مسدولة أرضا مشهد: رفيق البائع يعر

يظهر في المكتب الداخلي للمتجر العم بوعبد المحسن ويبدو جالسا مترئسا مكتبه العتيق الفخم أمامه يجلس صاحبه المخلص 

 بوقتيبه.

وح فتظهر حلقات المسباح بيده( دافع فيها القيمة الفالنية شتقول يا بوعبد أبد )يل اأملكهبوقتيبه: شسوي فيها هاألرض.. ما جني 

 المحسن ما خذيت منها غير هالصك اللي يتربع في التجوري ما غير أطل عليه كل حين!

 بوعبد المحسن: هم ليلحين ما حكموا في القضية؟

ون سنة الحين هذا أنا معاك يوم رحنا شفنا األرض قبل بوقتيبه: وال شكلهم راح يحكمون.. ربعنا تعلمني فيهم خواره يومهم بملي

 وأنا ماني قادر أتصرف فيها كله من هاللي لقوه تحتها.. يا هلل من فضلك! تملكتهاثالث سنوات تذكر؟ وماكو بس 

ويتصرف من حقه يتصرف فيه، وأحيانًا ينتفع فيه   يصيره والفيالشيء وال ينتفع  واحدأحيانًا يملك ال بوعبد المحسن: إيه
 لكن بالنهاية مو له.ه ويتصرف فيه فييملكه، وأحيانًا يملك الشيء وينتفع يكون ما فيه و 

 بوقتيبه: والحين شدبره أنا باني عليها آمال والمخطط جاهز قايلك ببنيها مجمع استثماري.

 بوعبد المحسن: شلي في بالك؟

الوزارة كلمة شوف وين اوصلت القضية خيتوصى فينا مومعقولة  بوقتيبة: مادري.. يعني أنا أقول لو إنك تشوف صاحبنا إللي في

شلون يعني.. اغسل إيدي من األرض! هذي بعد  هالطوالة يبا احنا ناس تجار الوقت ثمين بالنسبة لنا.. قوله يا بوعبد المحسن

 .حاللي خو ماني بايقها ملكيوهي 

ري شكثر صبرت تنطر قطعة هاالرض لكني أشور عليك بشيء بوعبد المحسن: شوف يا بوقتيبه أنت غالي وتستاهل العنوه وأد

 أحسن من إنا نكلم فالن وال فلنتان. ال واسطة وال توصاية أنت مالك غير مالك الملك.

 .الملكبوقتيبه: أي أنا صاحب 

ك الملوك، قدسااااي:  "أنا ملك الملوك، ومالعبد المحساااان: صااااحيح لكنك تحتاج المالك والمالك هو ربك ساااابحانه يقول الحديث ال

قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنِّ العباد  عصااوني حولت قلوب ملوكهم 

سبحانه هو يا بوقتيبه  عليهم بالسخط والنقمة، فال تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصالح، فإن  صالحهم بصالحكم".

أنا أقول وك ل  ملكية هللا ساااابحانه وتعالى أعلى درجات الملكية وهذيه ومصاااايره إليه، فيلشاااايء ويتصاااارف : يملك االملك مالك

أمرك للمالك رب العباد ترى الناس ما تحرك سااااكن مثل ما أنت شاااايف. ربك سااابحانه هو يساااخرهم لك أنت بس ناجيه بهالليلة 

 بي: قهوة يا حسن(. الفضيله وإن شاء هللا يتيسر أمرك. )يقدم له تمر مناديا الص

 بوقتيبه: سبحانه شورك وهداية هللا.

 اسم هللا )الوهاب( -ب

 المسمع المشهد

ورقة نوت على أوراق معاملة مكتوب عليها: )من طرف 

 عبد الوهاب( موقعة ومختوم عليها ال مانع.

 

في المتجر اجتمع بو عبد المحسن الذي يظهر أنه يراجع 

 مد في زيارة له.حساباته وأحفاده سارة وشقيقها أح

 سارة: ألني بنيه عشان جذي يمشي شغلي بسرعة! 
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أحمد: وهللا اوقف بره مكتبه ساعات أنطره يتعطف علي أو  بو عبد المحسن ينظر إليهما ويستمع لحوارهما بحلم.

 يعطيني ويه!

 سارة: شدعوه ليش كل هذا انت شتبي منه؟ تضحك سارة بعجب!

مشكله ان هالدكتور وايد أحمد: أبي أسجل في مادة بس ال

 صعب ما يسمح ألي طالب يدخل عليه. 

سارة: قولي متى مواعيد ساعاته المكتبية وأنا أضبطك أفا 

 عليك. 

 أحمد: يا بعد جبدي صج وهللا.

 سارة: بس ها ابي مقابل ترى خدماتي موبالش!

 أحمد: هللا يستر شنو تبين؟ شدعوه يبا أحنا اخوان!  باستغراب

 : ماكو.. أخدمك تخدمني.  سارة

بو عبد المحسن: بهذا يا سارة يا بنيتي صدقتي أما باجي  ابتسم بو عبد المحسن قائال:

 حجيج كله يبيله إعادة صياغة!

 سارة: شقصدك يدي؟ باستغراب

 أحمد: قصده أنج مصلحجيه ما تسوين شي هلل كلشي بمقابل.

 ماتها عادي.بو عبد المحسن: من حقها تاخذ مقابل على خد

 أحمد: يدي أنت معاي وال معاها؟ باستغراب

بو عبد المحسن: أول شي مو صحيح أن على أيدج ينفتحلج  يضحك بو عبد المحسن قائال:

 كل باب.

 سارة: عيل بيد منو؟ 

اللي عطاءه  الوهاب بو عبد المحسن: بيد الوهاب سبحانه، 

سبب وبال  جزيل ونواله كثير، الوهاب اللي ينعم علينا بال

سبحانه أن إنسانا  يعطي شيئا  إال وهللا  ونال تظن، عوض

، امورج كلها تمشي يعني لما أنتي قلتي ألقى في قلبه الدافع.

 .فهذه من هللا صجال بغيتيإذا 

أحمد: يعني موشطاره.. مو قدرات سحرية مثل ما تقول  

 سارة؟

يت اإلنسان في ساعة غفلة يقول أنا كدَّ بو عبد المحسن:  

يا هذه  ..وسعيت بكد يميني وعرق جبيني وأسست وجمعت
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كل هاللي صارله هي الغفلة عن هللا عز وجل، جماعة 

 ه.هدية قدمها هللا ل وتحقق له

 أحمد: يعني أحنا ما بيدنا شيء. 

 الزمإذا عاونك إنسان شوف وأنا يدك بو عبد المحسن:  

وع هذا ألقى  سبحانه الوهابأن هللا  كليتعتقد اعتقادا   في ر 

تصير  خله كمعاطف اعخاله يتك، اأن يتساهل مع دكتورال

 .ساعدكان يرغبة   عنده

 أحمد: ما فهمت. 

ما قط مرة  خدمك عليكممرَّ  بو عبد المحسااااااان:   مإنسااااااااان 

يسااااااار لاك  تلقاااه مااا تعرفونااه م مع انخاادمك يشل واوتعجبت

 ؟حادثال ما مر عليكم هذاك، اأمرك، تساهل مع

 وايد تصير. سارة: إيه صح 

 أحمد: إيه. 

 لي هللا ألهمه، وهو البو عبد المحسن:  

 .تقول يا رب لك الحمد، من الواجب أنك ال هو الفع   همك ن

هذا معناته  نييخدمأن  نساااناإله مكنأحمد: إذا هللا ساابحانه  

الجميل! سااامعتي يا ساااارة ما كو شااايء اسااامه  مو الزم أرد

 خدمه بخدمه!

 

 بو عبد المحسن: مو صحيح كالمك يا ولدي! م.ال يعجب سارة الكال

 أحمد: ها !! 

موصاااح خدمة بأحد  تإذا خدمبو عبد المحسااان: الحين انت  

 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا" " !الفضل ىإذا نس تضايق

 .سارة: إيه صح 

ي لأن هذا ال ممع اعتقادكبو عبد المحساااان: شااااوفو يا عيالي  

 شاااي ، أوال  ألهمه ثانيسااابحانه عن طريق فالن من هللا مكيا

 ك:يقول راح ساااااامح له، ثالثا  مكنَّه، فلو ألهمه وما ساااااامح له

 بس يخدمك ودهالعين بصيرة واليد قصيرة" وأحيانا  إنسان "

سااااااامح  بس ماألهمه  يعني ربك" قدرت ا"م :يقولك يقدر ما

 .تنسى ؟ عاد هني الزم ماله، فإذا إنسان قدم لك خدمة

 سمعت الزم ما تنسى. سارة: زين فزت بشيء! موجهه خطابها لشقيقها:بسرور قالت سارة 
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سان خدمة بو عبد المحسن: إذا   خدمة له تقدم  الزمقدَّم لك إن

 .مقابلها

 أحمد: وإذا ما قدرت أخدمه شسوي؟ 

 ىأو حتكنت فعال  عاجز عن رد جميله بو عبد المحسن: إذا  يرفع سماعة الهاتف استعدادا لالتصال بأحد! 

 ! قولقابل خدمته بخدمةت ما قدرت عن مقابلة هديته بهدية

 .مقبولة منكفهذي له جزاك هللا عني كل خير 

ه م عباده ويراعيهم ويعاونهم يحسااااااان لربك يحب اللي يخد

 مثل ما أحسن عبده لعباده.

بو عبد المحسااااااان: الساااااااالم عليكم.. هال عبد الوهاب كيف  بو عبد المحسن محدثا الطرف اآلخر. 

 الك يبا.. تمر علي المكتب الليلة.ح

 ياهلل خوش بانتظارك مع السالمة.

عبد الوهاب: شااااااادعوه يا عم بو عبد المحسااااااان ال أنساااااااى  بو عبد المحسن مع عبد الوهاب في المكتب.

بالوزارة  ها معاملة بسااااااايطة  ما في داعي كل الموضاااااااوع 

 وخلصناها.

يطري عليك أخوي عبد الوهاب من شااهر : بو عبد المحساان يقدم بو عبد المحسن ظرف لعبد الوهاب.

  لما ييتني تطلب مني أسعالك في حاجة فالن إياه !

 ! عبد الوهاب ) يحاول يتذكر ( 

 خالص اعتبره تم  عبد المحسن يمد يده بمضروف يعطيه له 

 "من أحصاها ...دخل الجنة "  شعار لفظى + اسم "الوهاب " 

  ية.شعار المؤسسة العربية للقيم المجتمع

 

 اسم هللا )المؤمن(: -ج

 المسمع  المشهد 

يبدو رفيق في المتجر يرتب قطعا ذهبية ويلمع  

أخرى يسترق أبو أسعد )صاحب المحل 

المجاور لمتجر بو عبدالمحسن( يسترق البصر 

ينظر من خالل فترينه المحل الزجاجية يتقصى 

 حركة البيع.
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 يدخل أبو أسعد المحل بعد أن تأكد من غياب

 بوعبد المحسن: السالم عليكم.. حي هللا رفيق

 طباعرفيق الذي تظهر عليه مالمح العلم ب

 جارهم يرد: وعليكم السالم والرحمه.

 

 أبو أسعد: بو عبد المحسن موجود؟

 

 رفيق: طلع شوي وراجع تبي شيء؟ 

 

أبو أسعد: ال خالص لما إي أنا أكلمه. إال يا  

 رفيق شلون البيع؟

 

 هلل. رفيق: الحمد 

 

أبو أسعد: شنو يعني؟ أقصد.. إال أقولك أنت  

 فكرت باللي قلته لك ذيج المرة؟

 

  .رفيق: إي 

 

 أبو أسعد: وشقلت موافق؟ 

 

 .العم بوعبد المحسن أترك رفيق: ال أنا ما 

 

أبو أسعد: أفا !! يبا قلنالك نعطيك دبل بس تعال  

 اشتغل في محلي!
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 .رفيق: ما يصير 

 

 و أسعد: ويه ما منك فايده.أب ممتعضا

 

يلمح بو قتيبه أبو أسعد وهو خارج بالتو من 

 متجر العم بوعبد المحسن.

 

 بوقتيبه: السالم عليكم شلونك رفيق زين؟

 

 هلل رفيق: الحمد 

 

 بوقتيبة: شيبي بو أسعد؟ 

 رفيق: يسأل عن العم.

بوقتيبه: إال لقافته الزايدة أدري فيه ما يبي شيء 

 قد الزباين الحمد هلل والشكر.بس يحوس يتف

 

 رفيق: العم ما رجع معاك! 

 

يتسنن أنا  بوقتيبه: كاهو ياي وراي.. في المسيد بو عبد المحسن قادما من بعيد

 ما قدر استحمل الحر استعيلت الييه. 

 

رفيق وص  ..بو عبد المحسن: السالم عليكم 

  .يبلنا شاييحسن 

 

 رفيق: إن شاء هللا. 



Acting values  Page 276 
 

 

 : عسى ما شر!بوقتيبه 

 

بو عبد المحسن: رفيق طالب زيادة راتب بس  

الزيادة اللي طالبها هالمرة وايد، وأنا بصراحة 

تعودت عليه اللاير أمين وصادق وصارله معاي 

 بهالمحل عمر.

 

 بو قتيبه: وهو متى طلب الزيادة؟ 

 

 بو عبد المحسن: من يومين. 

 

ه أكيد بوقتيبه: هذا ابليس هللا يلعنه! فر راس 

عرض عليه إن يشتغل معاه في المحل وقاله 

 بيعطيه أكثر.

 

من عنه  ..هذا وبوعبد المحسن باستغراب: من 

 تتكلم؟

 

وأنا داخل لمحت بو أسعد توا طالع من بوقتيبه:  

محلك هللا يعلم شكان يسوي فر راس رفيق هللا 

 .يهديه من جار 

 

 بو عبد المحسن: أنت سمعت شيء؟ 
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ال تقعد تقولي "إن بعض الظن إثم"  بو قتيبه: 

السوق كله يعرف حركات أبو اسعد هاللي ما 

يستحي ذاك اليوم يقولي بو سالم.. بو سالم 

صاحب ماركة األقالم الفرنسية ما ادري شلون 

 ينطقونها..

 

 بوعبد المحسن: أيه عرفته بوسالم شفيه؟ 

 

بوقتيبه: أيه.. يحجيلي يقول بو أسعد رايح من  

 رفة التجارة يجيك على رخصته؟!وراه غ

 

 بو عبد المحسن: ها!! وهو شعليه! 

 

بوقتيبه: ملقوف شلون شعليه إذا ما حبش ونبش  

وما عرف من الطالع والداخل من محلك ومو 

بعيد سأل عن مبيعاتك! شوف يا بو عبد المحسن 

أنا جان أقول أكثر بس أدري فيك بتعاتبني بعدها 

ما تهون علي  ما تحب كشف ستر البير بس

 صاحبي.

 

بوعبد المحسن: الواحد إذا ما أمن جاره ما  

ه مؤمن يا بو قتيبه اسم من أسماءه سبحانه نسموي

شعنده بو  نتأكد من رفيقباألول " المؤمن "  

 .اسعد

 

 بوقتيبه: إيه نفوس مريضه نسأل هللا العافية. 
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 يدخل حسن ليقدم الشاي. 

 

 استكانه بو قتيبه فارغة.

 

عبد المحسن: المؤمن أخالقه تعكس ما في بو

داخله يعني لو تشق قلبه تلقى الطمأنينة واألمن 

والراحة النفسية واالستسالم هلل والرضاء 

بقضاءه والتوكل عليه سبحانه، لسانه ينطق 

 بذكر هللا ولسانه يبعث األمن بالناس ويطمئنهم.

 

ن ما بو قتيبه: وين بو أسعد يسمع ويتعلم هذا باي 

شبتلقى غير أنه ال عفيف ا قلبه إذا هذه أفعاله في

وال أمين وال صادق. الخوف يا بوعبد المحسن 

 من هالدنيا تقولي راحة وطمأنينة.

 

بوعبد المحسن: إذا الواحد منا اعجبته الدنيا بيته  

 ومركزه وتجارته يقذف ربك في قلبه الخوف.

 

 بو قتيبه: ليش عاد؟ 

 

 .هلربه فيطمئن لمحسن: حتى يرجع بوعبد ال 

 

 شلون يعني؟  بو قتيبه: 

 

منك ويفقرك أي حتىبوعبد المحسن: يعني يخيفك  

حتى يغنيك ويمنعك حتى يعطيك ويضرك حتى 

 .. حتى ترجعله دايما.ينفعك
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بوقتيبة : وآنه أشهد إن هللا راح ينفعك ويأمنك  

 من ضرر بوأسعد 

 

بوعبد المحسن في جلسة خاصة بينه وبين 

 رفيق.

 

 .رفيق: وهذا اللي قاله لي أبو أسعد

 

 ؟بو عبد المحسن: وأنت شقررت 

 

رفيق: أنا أبي أشتغل هني معاك ما بي أروح  

 .مكان ثاني

 

يرن الهاتف : الو ..هللا يبشرك بالخير ، يعني 

 الربح ضعف اللى توقعناه !!

 

 .بوعبد المحسن: كفو ولدنا وابشر بالزيادة

 

ويأتيه القائم بأعمالة  مشهد : بوأسعد في مكتبه

مقدما استقالته ، وعالمات االندهاش مع 

 االنزعاج على وجهه.

 

 

  "المؤمن "
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 القصص: -عاشرا

خيوس ماكان في جزيرة )، (منطق الطير)، (الشيف فرانسوا إقتني المجموعة القصصية )

لموقع اليونانية(،) كستن والقيقب( لشريحة الكبار، وقصص أخرى لألطفال، عبر ا

 www.qeam.orgااللكتروني 

 

 PSCحمالت اعالن التوعية  -حادي عشر

حمالت إعالن التوعية المجتمعية، تم تجربتها وعلى مدى يزيد عن العشر سنوات، وكانت 

نتائجها مبهرة فيما حققته من تغيير إيجابي للقيم والسلوك القويم، وتتعدد موضوعات 

مجموعة مما أنجزناه، مع إدراج للنتائج التي تم الحمالت التوعوية، وفيما يلي نستعرض 

 رصدها عبر مسوح ميدانية موثقة.

 نستعرض فيما يلي نماذج لثالث حمالت توعوية مع نتائج ما حققته من عوائد.

 غراس -أ
 المنتج الوطني -ب

 التحدي -ت
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 ثانيا: حملة نفائس لتعزيز العبادات
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 CSR حمالت المسؤولية المجتمعية للشركات -ثاني عشر

 لهذا المصطلح أسماء عديده منها: 

strategic philanthropy, corporate citizenship, social responsibility 

CSR  ساس تمويل مشاريع مجتمعية ، “ المشتركة المصلحة” حولتتمحور ، وليس مجرد على أ

 التجارية مؤسستيمجتمعية تمارس كأنشطة عالقات عامة لتعزيز صورة وليس لمجرد برامج 

 اتضح والشركات،المجتمعية بشكل شمل مئات المؤسسات  تالمسؤوليابعد عملية فرز لبرامج 

 ثالثة:  هارفارد أن تلك البرامج تأخذ أشكاالجامعة ووفق دراسة ل

ال ، حركة نسااااااائية جوع ، فيضااااااان ، زلز : مثل.philanthropic progعطاء إنساااااااني  -1

 لحقوق المرأه ..الخ وهو محصور في تحقيق فائدة لمجموعة بعينها 

 ما يكون له عائد يصل الى كل عميل يتعامل معنا 

 برامج البيئة  -2

 فمع العطاء اإلنساني:

والعطاء يكون إما عبر تمويل مباشر لمنظمة غير هادفة للربح ، وهو ال يمنح الشركة أي عوائد 

ذلك ، وكذا الموظفين ال يساااتفيدون منه ، ودافع العطاء يكمن في التصاااور لدى  أو أرباح نضاااير

ساهم في مآزرة  اعضاء مجلس االدارة في كون الشركة تعمل في هذا المجتمع فيجب عليها ان ت

 برامجه المجتمعية وإحتياجاته.

 ضمن هذا نجد مثال :

 ة بالتعليم والبيئة مليون $ لبرامج المنظمات المعني 88كوكا كوال تتبرع بمبلغ 

 مليون $ مواد برمجية لمنظمات غير هادفة للربح  300مايكروسوفت تتبرع بمبلغ 

مليون $ لدول نامية  100تخصص  PNC ةنجد شرك   ”Grow Up Great“ ”وضمن برنامج 

 لتمكين التعليم للمرأة 

مي عبر وأحيانا تضطر الشركة لتمويل برنامج مجتمعي بسبب ما يواجهها من ضغط اعال

الصحافة اليومية أو من أجل تحسين سمعتها أمام المجتمع وليس عن قناعة بهذا البرنامج الذي 

 مولته ، بل ربما تموله وهى ال يوجد لديها مبلغ مخصص لذلك!

 



Acting values  Page 296 
 

 أما حيال العميل أوال:

رباح إن االولوية في هذا المسار يأخذ مسارا يستفيد منه العميل أوال ، بما يكون له مردود على أ

الشركة ، ويتم ذلك عبر تطوير أداء االنظمة التشغيلية في الشركة عبر مسار خط إنتاج الشركة 

” مصلحة مشتركة ”من السلع ، سواء في مجال خطوط التزويد أو أو التوزيع ، وهو ما يعزز 

جهة  فيما بين الطرفين ، الشركة والمجتمع ، عبر حلول تقلل فيها الشركة التكاليف التشغيلية من

 وتعتمد تكنولوجيا حديثة تحد مما تتعرض اليه البيئة من أضرار. 

ومصادر المواد االولية والتصنيع والشحن والتسليم ، بما يكون له مردود في تخفيض معدالت 

استهالك الطاقة وتقليل قمامة الشركة الجوية والبرية والبحرية ، وفرض قوانين حماية للموظفين 

لصناعة  NIKE & GAAP العمل ، وهذا نجده فيما اعتمدته نايكي وغاب وتأمين سالمتهم أثناء

 المالبس 

والبعض يقدم خدمات التعليم البناء الموظفين ، والخدمات الصحية ويقدمون برامج التمويل 

 للموظفين لجبر احتياجاتهم

 ء الموظف فلذلك عوائد ايجابية في تخفيض الكلفة على السلعة وكذلك رفع جودتها وايضا وال     

 أخيرا حيال برامج البيئة:

وهو ما يعتمد على اعتماد خطط استراتيجية طويلة المدى ، وهو ما تعتمده شركات متعددة 

المنتجات والمجاالت ، وقدرات تمويلية هائلة ، وال تنتظر عوائد مباشره عن ذلك ، في مثل برامج 

 تحسين االداء البيئي . 

واالنبعاثات الكربونية ، وبرامج الحد من المجاعات العالمي ،  في مثل برامج ، مصادر المياه ،

وهو ما يحتاج تعاونا كبيرا مع مؤسسات تلك الدول ومنظمات عالمية لتفعيل االداء المرجو ، عبر 

 G.E , P&Gمثل شركة  اعضاء مجلس االدارة بما يحقق مزيج من الفوائد المشتركة

 :كل بديلعن على الشركة فيما يلي جدول بالعوائد 
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ثمة ضوابط في اعتماد الحمالت التوعوية والرعاية المجتمعية التي تزاولها العالمات التجارية، ومن 

 تلك الضوابط:

 أال تعزز السلعة لسلوك سالب أو محرم في مثل التدخين أو تعاطي المسكرات -أ

ة أو ارتداء أال تتعرض السلعة لآلداب العامة في مثل تعاطي مشروبات الطاقة المضرة بالصح -ب

 الممزق من اللباس أو اعتماد أساليب التعري في اللباس.

أال تمتطي السلعة القيم الفاضلة من أجل تحقيق مصلحة تجارية، في مثل بناء مستشفى ومدرسة  -ت

لموظفي غلة زراعية مثل القهوة لما لذلك من عوائد في تحسين اإلنتاج وتخفيض الكلف التي 

 P&Gما تقوم به شركات عالمية مثل  قد تنتج عن مرض العمال، وهو

فيما يلي نستعرض لنماذج امتثلت لهذه الضوابط، وأخرى امتثلت جزئيا لها، وأخيره استغلت 

 القيم لتحقيق عوائد تجارية.
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 أوال: الممتثلة للضوابط في الترويج للقيم

ي لمركباتها، عالمة فولفو للمركبات، فقد ترجمت قيمة )المسؤولية( عبر تصميم هيكل فوالذ

 حفاظا على سالمة االسرة، وممارسة لمسؤولية األمان إثناء القيادة في الطرق.

 
 

 عالمة هاتف خلوي:

عالمة تي موبايل، حثت العمالء بممارسة التواصل المجتمعي واالبتعاد عن االنعزال، 

 لتكون بذلك معززة لتواصل االرحام والبر للوالدين، حال وجهوا الشرائح لذلك.
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 ثانيا: عالمات امتثلت بشكل جزئي في الترويج للقيم 

عالمة بنيتون للمالبس، فشعارها )اتحاد األلوان( يحث على نبذ العنصرية والتفرقة فيما بين 

البشر على األعراق أو األلوان، غير أنها في نفس الوقت كانت تتعاطف مع الشاذين جنسيا 

 ممارستها للقيم. ومع مرضى االيدز، وهو ما يشير لتناقض في

 

 
 ، إتحاد الوان البشراألبيض واألسود واالصفر 

 

 
 شكل واحد للقلب بالرغم من ألوان متنوعه لبشرة االنسان
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 التناقض لدى بينيتون حين يتعاطفون مع الشاذين جنسيا لمرضى االيدز

 

 

 

 عالمة بيبسي، تعمد إلى مساهمات مجتمعية وإطالق مسابقات للترويج لمنتجها.

 
 ”محافظة علي البيئة ”ليست ماكينة سحب آلي وإنما لتدوير العبوات الفارغة 
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 مسابقة تجميل البيئة

 

 

 
 (؟في البيئة المحيطة بكما دواعي التغيير وما مواطنها )مسابقة 

 

 

 ثالثا: عالمات استغلت القيم لتحقيق عوائد تجارية 

رها الصحية، عالمة رد بول، فمشروبات الطاقة أثبت علميا أضرا -أ

غير أنها تعمد ألنشطة من الفعاليات الرياضية وتزاوجها 

اإلبداعية عبر تدشين المالعب وتخصيص قناة تلفازية  تباالستثارا

 وبرامج رياضية عالمية لذلك.
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 حلبات لسباق السيارات

 

 
 

 استعراضات الدراجات النارية

 

 

 "د بول"ركيالت فنية تعبر عن قيم لتش مسابقة تطويع علب مشروب الطاقةنتائج وما يلي 
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حيث يتم التحبيب بالمشروب عبر إطالق مسابقات تستهوي الشريحة المستهدفة من الشباب في 

 التعبير عن قيم الحرية واالنطالق وروح الشباب بتطويع علب ردبول في تشكيالت فنية.
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 :عالمة مارلبورو -ب

 

 

 
 ةنجوم الرياض إستهداف متابعي األلعاب الرياضية عبر

 

 
ماراثونات المشي، فممارسة المشي قيمة إيجابية على صحة القلب، تروج لها السجائر 

 المضرة لصحة القلب والرئتين!
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 سابقات السيارات مرعاية 

 

 عالمة بروكتور آند غامبل االمريكية: -ث

الغلل الزراعية تتعدد السلع التجارية الخاصة بهذه العالمة، ولما كانت تتضمن منتجاتها بعض 

في مثل محاصيل القهوة في بعض الدول االفريقية، نجد العالمة تدشن مستشفيات هناك بقصد 

تخفيض عدد الحالت المرضية للعمال لما لذلك من آثار سلبية على سعر المنتج واألداء 

التجاري العام حال حصل نقص في الموظفين، فالتدشين للمستشفيات بالرغم من أنه انجاز 

ي إال إنه كان لهدف تجارى محض، وتتنوع السلع لتشمل المياه المعدنية ومعاجين االسنان قيم

 ومنتجات التنظيف.
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 تدريس مناهج التعليم عبر محور القيم -ثالث عشر

إن التجربة التي خاضتها المؤسسة العربية للقيم المجتمعية عبر إطالقها لنموذج )تفعيل القيم 

معني بتدريس مناهج التعليم في عالمنا العربي وإلسالمي عبر محور وممارستها(، النموذج ال

القيم من دون تغيير المقررات والكتب المعتمدة من قبل الدولة، ولكن عبر تغيير أسلوب 

التدريس من قبل المدرسين، فالنموذج يتعامل مع كافة مراحل التعليم من مرحلة رياض 

هذا النموذج قبوال شمل من القارات الثالث اآلسيوية األطفال إلى المرحلة الجامعية، وقد حقق 

 واالفريقية واألوروبية دوال عديده.

فالنموذج اعتمد مزيجا من الخبرات التي عززت لها األبحاث الجامعية لدى العديد من جامعات 

العالم، كما اعتمد مزيجا من العلوم كعلم النفس واالحصاء والتسويق واالجتماع وغيرها من 

 ، وقد تم إفراد مجموعة من المؤلفات في ذلك، كان أبرزها:العلوم

 تفعيل القيم وممارستها -أ
 استكشاف القيم -ب

 تحويل القيم لمنتجات -ت
 االدراك والقيم -ث
 أنماط الحياة والقيم -ج

 

 مد حياة الحدث -رابع عشر

ثمة أحداث وأنشطة يتم التخطيط لها وإنجازها عبر مدد زمنية محددة، في مثل المهرجانات 

ارض بأنواعها واالمسيات الثقافية، غير أن عنصر الزمن يعتبر هام حال تم التعامل والمع

معه بحكمة لصالح غرس القيم، فنالحظ على سبيل المثال، كيف أن الشعلة االولومبية يستغرق 

إشعالها مدى يزيد عن الستة أشهر في حين يمكن اإلعالن عن إشعالها بما ال يزيد عن ساعة 

مزيد من حشد الجماهير، وفيما يلي نستعرض الخارطة التي يتم عبرها  زمان، والهدف هو

مرور الشعلة لتشمل ألعديد من الدول إضافة للعديد من التحديات بقصد االبهار وجعل وسائل 

 االعالم تالحق الشعلة إينما وصلت جغرافيا،

ئز للشعلة والذي وتبدأ فعالية الشعلة زمنيا في انطالقها من لحظة اإلعالن عن التصميم الفا

 تنبري إليه شركات اإلعالن الدولية واالحترافيين من المصممين.
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 الحشد اإلعالمي يتطلب استغالل المشاهير لضمان التغطيات ولمد حياة الفعالية

 

 مسار الشعلة فيما بين القارتين
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 مسار الشعلة لن ينحني أمام التضاريس مهما كانت
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 السن أيضا معنيونالمعاقين وكبار 
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 تعزيز عنصر االبهار عبر أساليب غير مسبوقه

 
 وفوق مرتفعات الجبال
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 وتحت الماء

 

 
 وفي تصميم شكل مباني موقع األلعاب قصص تروى أيضا
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 مضمار الشعلة

 

 
 بدأ الفعالية بعد مضي سبعة أشهر من إشعال الشعلة
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 فقرات برنامج االفتتاح 

 

 
 

 داليات الفائزينفي تصميم مي

 

 

 

 :للمنتجات الغذائية جميعها مساهماتكما أن 
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 الكوكا كوال تنتج علبا خصصت للحدث

 

 
 والهدايا التذكارية 
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 وملصقات وطوابع واعالنات الفعالية

 

كون قد بينا صورا من األنشطة والفعاليات بما يدعم أنماط الحياة السوية ليعزز من نهكذا 

ة، وتتعدد األنشطة واالبداع فيها حال إنبرى لمشروع القيم من يشمر القيم كممارسة يومي

 لتمكين االنسان من الحياة الكريمة.
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األهمية الكبرى للقيم عند االنسان، حين أدركت  أدركت العالمات التجارية
العالقة فيما بين دوافع الشراء والقيم، فاستهدفت سلوكيات الشراء لديه عبر 

م على ما تعتنقه من التأثير على القيم وأنماط حياته، حيث يسهل تغيير الحك
 قيم بدال من تغيير القيم.

 

 د.زهير منصور المزيدي 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 

Arab institution for social values  
Dr. Zuhair Almazeedi  
00965-99290092(M) 

Zumord123@gmail.com  
Kuwait  

mailto:Zumord123@gmail.com
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 تقديم: 
أتأمل في الظواهر المجتمعية المســـــــــــــــتجدة التي بدأت تغزو قلوب أطفالنا وجيوب أخذت 

بي واإلســــالمي، محاوال التعرف شــــبابنا وتســــتحوذ على ســــلوكيات فتياتنا في المجتمع العر 
على ما يجعل مثل هذا التبني السريع لتلك الظواهر واألنماط الغريبة مبررا لتلك الشرائح. 
فتأملت، بصــــــــــفتي مســــــــــتشــــــــــارا للعالمات التجارية ومحكما دوليا لجائزتي لندن للســــــــــينما 

الفــاعــل الــذي واإلعالن والجــائزة األميركيــة لإلعالن وللعــديــد من الجوائز الــدوليــة، الــدور 
تقوم به الصــــــناعة اإلعالنية واإلعالمية في الترويج والتســــــويق لتلك الظواهر، فقررت أن 
أفرد مؤلفا أعر ي فيه الحياكة الفنية الصــــعبة والعلمية التي ينبري لها القوم في المجتمعات 
المتحضـــــرة ألجل تحقيق أهدافهم التســـــويقية، وبهدف تعظيم معدالت الربح إلى أضـــــعاف 

فة على حساب معاناة هذا االنسان وتدميره حتى وإن كان ذلك على حساب القيم، مضاع
ومن ثم أخذت أتأمل النهج الذي ســـــــــــــــأتبعه في انطالقتي البحثية، فكان اختياري ليس ما 
تقوم به شــــــــركات الترويج واإلعالن في الترويج والتســــــــويق لما يدعم تلك الظواهر ويعزز 

في األســـر كضـــحية لتلك الظواهر، وإنما في التعرف على لها، وال ذاك المراهق الذي يقع 
آلية تشــكل تلك الظواهر، تلك "األنماط الحياتية".. كيف تتخلق ثم تســتشــري فتضــحى في 

 هيئة ظواهر، وكيف ُيكتب لها القبول، وكيف يتم إماتتها، وكيف يتم بعثها مجددا..
 ي وتحليلي.. "أنماط الحياة" الشاذ أو السلبي منها بالتحديد، مدار بحث

في مــا يلي نمــاذج لــدور اإلعالن في التعزيز لنمط التعــاطي مع جهــاز الهــاتف المنزلي 
 كنمط مستجد على الحياة، إلى أن نصل إلى الهاتف المحمول:
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الحظ الحجم الكبير لجهاز الهاتف قياســــــا 
 بحجم أفراد العائلة 

توجيــه العــائلــة الســـــــــــــــتخــدام الجهــاز كنمط 
  حياتي

 

تعراض لصـــــــــــور حياتية حيال عملية اســـــــــــ
عوائــد اســـــــــــــــتعمــال جهــاز الهــاتف )تعزيز 

 وحث للسلوك(

 

عملية اســـــــــــتعراض لصـــــــــــور حياتية حيال 
عوائــد اســـــــــــــــتعمــال جهــاز الهــاتف )تعزيز 

 وحث للسلوك(
والحظ العبارة "إن االســـــتقبال يكون بحفاوة 

 عندما تخطرهم قبل مجيئك"
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عملية اســـــــــــتعراض لصـــــــــــور حياتية حيال 
ال جهــاز الهــاتف )تعزيز عوائــد اســـــــــــــــتعمــ

 وحث للسلوك(
 

 

 

تطوير للنمط المســـتحدث، فلم تعد الحاجة 
للرد على الهاتف، ودع الرد التلقائي يقوم 

 بذلك 
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تطوير للنمط المســـتحدث، فلم تعد الحاجة 
للرد على الهاتف، ودع الرد التلقائي يقوم 

 بذلك

 

تطوير للنمط المســــــــــــــتحدث بأن أصــــــــــــــبح 
ط ســـــــــــلبي في انشـــــــــــغال جواال، وتعزيز نم

 المربية أو الوالدين عن دورهم الرعوي 

 

 

تعزيز ألنمـــاط غير مســـــــــــــــبوقـــة، ولـــك أن 
 !عنان الخيال لديكتطلق 
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 ثانيا: جهاز التلفزيون 

 

طرح نمط حياتي مســــــــتحدث، جهاز تلفاز 
"أســـــــود وأبيض" وتعزيز دوره كقطعة أثاث 
جميلـــــــة ضـــــــــــــــمن ديكور المنزل، وكجزء 

رســـــــــــة التســـــــــــلية داخل المنزل تكميلي لمما
 عوضا عن خارجه. 

 

 

 تطوير النمط "شاشة ملونة" آسرة

 

تحول النمط من نمط يجمع العـــــــائلـــــــة 
 بأكملها إلى نمط يستهدف انعزالية الفرد 
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تــحــول الــنــمــط إلــى آلـــــــة لــنــفــض جــيــوب 
 المشاهدين 

        
 

 ثالثا: أساليب المعيشة اليومية: 

 

ة والتـــدفئـــة نمط مســـــــــــــــتحـــدث في البطـــانيـــ
 الكهربائية 

 

نمط تخزين المواد الغـــــــذائيـــــــة وحفظهـــــــا 
 ألسابيع عوضا عن التسوق اليومي
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بدأ اهتمامي كنائب مدير إدارة االعالم والعالقات العامة في بيت التمويل  1987في عام 

 ،الكويتي بما كان ُيسمى "باإلعالم القيمي"، نمى هذا االهتمام، لما كان يشكل من شغف
كنت أتوق حينها في التعرف على ماهيته، ذلك أن "اإلعالم" كصــــــناعة أصــــــبح لها طعم 

صــــناعة كهذه كان ال فجديد جســــد لي العالقة التي كانت مفقودة في ما بينها وبين القيم، 
اتزانهـــا  عززوت ،وتحقق رفـــاهيتهـــا ،بـــد أن تســـــــــــــــتغـــل كي تســـــــــــــــهم في بنـــاء المجتمعـــات

ده كي تحلق عاليا، بدال من االلتصــاق األرضــي الذي "النفســمجتمعي"، وتطلق قدرات أفرا
كانت تعززه في دغدغة غرائزه الحيوانية وتشــــبع تطلعاته االقتصــــادية، فكانت نقطة تحول 
في اهتماماتي المعرفية والثقافية واإلعالمية والتســـــويقية نحو تبين المســـــار الذي يمكن أن 

ا جنبا إلى جنب كمساهمته في بنائه نوجه فيه تلك الصناعة إلى ما يبني المجتمعات قيمي
االقتصـــــــــادي، فانطلقت مســـــــــتشـــــــــرفا وباحثا ومتواجدا ضـــــــــمن النطاق المحلي والدولي ثم 
ر اع"، فقالت رئيســة لجنة مكافحة المخدرات الدولية  ممارســا، إلى أن بلغنا مبلغا "ُيعجب الزُّ

دنا" في معرض قولتها: "لقد حققتم ما لم نســـــــــــــتطع تحقيقه في بالحينها )ملكة الســـــــــــــويد( 
زيارتها للمعرض الذي أقيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة حول إنجازات ومسيرة "اإلعالم 

 .2004عام  القيمي"
لحيازة رخصــة رســمية في الكويت لتفعيل صــناعة  2008وهي مســيرة انتهت بي في عام 

ة هذه األســطر، "اإلعالم القيمي" تحت اســم "المؤســســة العربية للقيم المجتمعية"، ومع كتاب
نكون قد قع دنا لهذه الصـــــناعة بأســـــلوب، ال أريد أن أدعي بأنه غير مســـــبوق، ولكن أؤكد 

التدريب الســـــاحة، كما تم  تعطشـــــت اليهاكتب ال مجموعة منعلى أنه مميز وفريد؛ ضـــــم 
بشـــــــــــــــر بوالدة ما يمكن الرهان عليه وهو ما يفي أكثر من جامعة عربية وأجنبية ،  عليها

 شرقا وبناًء لهذه الصناعة.ويعزز دورا م
ومن خالل مركز المعلومات اإلحصائي المجتمعي الذي بحوزتنا في المؤسسة، تمكن ا من 

ليس على النطاق المحلي فحســب؛ وإنما شــمل ذلك النطاق  ؛متابعة ومراقبة األداء القيمي
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الدولي، كما أن خبراتنا، كمســــــتشــــــار تســــــويق للشــــــركات الخاصــــــة والحكومية على نطاق 
لي، مكننا من متابعة أداء العالمات التجارية العالمية، فدرســـــــــــــــنا أداء تلك العالمات دو 

خالل فترة المئة سنة الماضية من خالل أدائها وإستراتيجياتها اإلعالنية والتسويقية وحققنا 
خمســـــمئة ســـــاعة من خالل إذاعة دولة  نما يربو ععلى إذاعيا  مســـــيرتها بل ووثقنا ،فيها

جعلنا نتأمل بشــيء من التدقيق والمتابعة للنصــيب الذي اســتحوذت عليه  وهو ماالكويت، 
تلك العالمات التجارية في الترويج ألنماط حياتية غير معروفة وغريبة على مجتمعاتنا 
وقيمنا وموروثنا الحضـــــــاري، بل الدفع بتوليد أنماط شـــــــاذة، مع اســـــــتهداف جميع شـــــــرائح 

 ا من عمر الثالث سنوات. المجتمع، ومع األعمار المختلفة كافة بدءً 
ما جعل هذه الصــــناعة )صــــناعة اإلعالم القيمي( تنتقل من دائرة اإلعالم كي تدخل وهو 

دائرة التسويق، فأصبحت تسمى "التسويق المجتمعي"، ثم االنتقال من استهداف المجتمع 
ككل إلى اســـتهداف شـــرائح بعينها، شـــرائح يجمعها نمط حياتي بعينه، وهو ما ســـننبري له 

" المايكروفي مؤلفنا هذا، حيث نؤمن بأننا أصــــــــبحنا بحاجة ألن نبني لها على مســــــــتوى "
 ".الماكروأي أن نستهدف أنماط الحياة الشاذة جنبا إلى جنب مع العامة، على المستوى "

  
 الباب اْلول: آفاق العًلم القيمي

 إن آفاق تسويق اإلعالم القيمي ينطلق من.. 
 معي مع أكبر مجاميع ممكنة من الشرائح المجتمعية.أوال: سبل التواصل المجت

يجـــب أن نـــدرك أوال من أن الهـــدف الرئيس في تفعيـــل برامج اإلعالم القيمي هو  •
 التأثير على سلوكيات الشرائح المستهدفة بالخطاب اإلعالمي.

وأن ذلك ال يتم إال من خالل التأثير على مواقف تلك الشـــــــــرائح من أجل االمتثال  •
 ن سلوكيات.لما نريده م
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بناء على ذلك، وجدنا ثمة أســـــــــــــاليب عدة انتهجها الغرب في تواصـــــــــــــلهم مع تلك  •
 الشرائح، وفي ما يلي نستعرض، وباختصار، تلك األساليب:

تعدد األســاليب يضــمن ســعة التواصــل واالنتشــار، فثمة مجموعة من األســاليب نســتعرض 
 منها: 

 (  Lifestyle Groupsاستهداف مجاميع )االنماط المستجدة ( ) -1
( باســتخدام األنماط الحياتية 1فتغيير الســلوك يتم من خالل الترويج للســلوك المســتحدث )
 للمجاميع البشرية ونقصد بالمجاميع هنا وعلى سبيل المثال:

ــــت، الفيس بوك والتويتر، نمط راكبي   )نمط الكول، نمط البيئيين، نمط مــــدمني اإلنترن
 الدراجات النارية،..الخ( 

عرف على أســـــــاليب تواصـــــــل "العالمات التجارية" مع شـــــــرائحها المســـــــتهدفة، مثل الت -2
 عالمات: 

«c.k , Guess , Diesel  » في اســتهداف أنماط حياتية شــاذة أو غريبة والتعرف على
أســــــاليبها في التســــــويق والبرمجة العقلية والقلبية للمســــــتهدفين، لمحاربتها بذات األســــــاليب 

فأكثر من  Decoding a brand’s DNAمات التجارية واألدوات وفك شـــــــــــفرات العال
% من تلك العالمات تتواصـــــــــــــــل مجتمعيا وبنجاح من تلك الشـــــــــــــــرائح وتغذيها بما  50

 تتضمنه من مفاهيم غريبة على المجتمع والقيم والدين.
 «  مناهج التعليم»استهداف الشرائح من خالل  -3
مة مثل مكتب "آد كاونســـل" في اســـتهداف الشـــرائح المســـتهدفة عبر حمالت توعية عا -4

 أميركا و"غراس، نفائس، ركاز،.." في الكويت، وبرنامج عبداللطيف جميل في السعودية. 
»  كي يصــــــبح « اإلعالم القيمي»انتقال مفهوم التواصــــــل من أن ينحصــــــر في لفظة  -5

 «..  التسويق القيمي أو المجتمعي
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ياس األثر لن نخوض فيها في ولكل من األســـــــــــــــاليب آنفة الذكر منهٌج وأدوات وطرق لق
.  فصلنا هذا كي نبين ذلك بشكل مفصل من خالل فصول مقبلة من هذا الُمؤل ف 

 ثانيا: آفاق التسويق في العًلم القيمي 
كمفهوم يتســـــــــع لجذب الشـــــــــرائح المختلفة من الشـــــــــباب « اإلعالم المجتمعي»ما عاد 

أي تحول من « عيتســـــــويق مجتم» إلى « إعالم مجتمعي»وعليه تطور، فتحول من 
«PSA » إلى«PSC »و«C » التي تعني التواصـــــــــــل فيما بين المرســـــــــــل للرســـــــــــالة

والمســـتقبل لها، التواصـــل عبر برامج من العالقات العامة والندوات والبرامج الرياضـــية 
 والمسابقات...الخ 

 ويزيد من أثر تلك البرامج إذا تم توجيهها بناء على علم مسبق بما يلي:
 المستهدفة )العمر، الجنس، النطاق الجغرافي، توجهاتها،..( صفة الشريحة -1
  Lifestyleنمط الشريحة الحياتي  -2

 تعريف نمط الحياة
يعد نمط الحياة انعكاســا لصــورة الفرد وقيم ه الذاتية والطريقة التي يرى فيها نفســه ويراه 

وع من بها اَلخرون. وهي نموذجا متكامال من النشـــــــــــاطات ســـــــــــواء أكانت هواية أو ن
أنواع الرياضــة أو التســوق أو حضــور المناســبات االجتماعية، وتشــمل هذه المجموعة 
أيضــــــــــــــــا االهتمــامــات مثــل األكــل أو األزيــاء، وتــدخــل ضـــــــــــــــمنهــا اَلراء االجتمــاعيــة 

 واالقتصادية والحكومية وغيرها.
 الظواهر المجتمعية وأنماط الحياة 

لوكا إيجابيا ومنها ما يمثل ســــلوكا ثمة أنواع من الظواهر المجتمعية، منها ما يمثل ســــ
ســـلبيا، ومنها ما يمثل ســـلوكا يعبر عن تغيرات يتعرض إليها المجتمع كنتيجة طبيعية 

 للنمو والتفاعل الحضاري، وفي ما يلي نستـعرض لألمثلة:
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الظواهر الســـــلبية: ومن أمثلتها التدخين، الســـــمنة، تعاطي المســـــكرات، التهور في  -1
 الق، نمو نسب تسرب الطلبة من االلتحاق بالتعليم،... الخ القيادة، نمو نسب الط

الظواهر االيجابية: مثل نمو نســــــب المتعاملين بالكمبيوتر، زيادة نســــــب المؤمنين  -2
بوجود هللا، اإلقالع عن التـــدخين، اهتمـــام األب بـــأســـــــــــــــرتـــه، نمو معـــدالت بنـــاء نواد 

 لممارسة الرياضة واللياقة... الخ.
ية: منها زيادة نســـــــــب الرجال الذين يؤدون أعمالهم التجارية وهم الظواهر االعتياد -3

 في المنازل عبر االنترنت، زيادة معدالت شرب الماء أو القهوة عالميا.
وما نحن بصـــدده هو الســـلوك المجتمعي الذي يعبر عن نمط حياة، فإذا اســـتطعنا أن 

افنا، نكون قد نســـيطر على هذا النمط بما يجعله يمضـــي وفق المســـار الذي يحقق أهد
 «.التسويق المجتمعي»حققنا الكثير، والتأثير في الغالب سيتم من خالل أدوات 

 التسويق ونمط الحياة
ثمة حمالت إعالمية قيمية تســـــــــــــــتهدف جموع المجتمع، في نطاق الماكرو، وهذا ما 

، غير أن هناك ثمة حمالت تســــــــــــــتهدف «اإلعالم القيمي»عهدناه من خالل حمالت 
في المجتمع، وهو ما ســــــوف نســــــتعرض له، حيث يتم ممارســــــته على  شــــــريحة بعينها

 نطاق المايكرو...تلك التي تستهدف أنماطا محددة من حياة الشرائح المجتمعية.
 
 
 
 
 
 



Acting values  Page 330 
 

 نطاق االستهداف

 
 
 

 
ذلك أن العالمات التجارية تســــتهدف شــــرائح الشــــباب والمراهقين؛ فعند تســــويق المنتج 

تقســــيم الفئة المســــتهدفة إلى فئات وإبراز اســــم المنتج بما  التجاري يؤخذ بعين االعتبار
يتنــاســــــــــــــــب مع هــذه الفئــة ونمط حيــاتهــا. ويمكن تصـــــــــــــــنيفهــا بنــاًء على نمط حيــاتهــا، 
)رياضــــــــيون، رجال أعمال، ربات منزل وهكذا (، وإذا لم يكن ثمة نمط حياة واضــــــــحا 

 يتم اقتراح نمط حياة يتم تسويقه مع المنتج التجاري.
رئيس إحدى الشــــــــــــــركات التســــــــــــــويقية في نيويورك يقول: "إن الموجة  "آن فيشــــــــــــــمان"

اإلعالنية المقبلة يحركها المســــــــــــتهلك، وهذا الســــــــــــبب الذي يجعل تقســــــــــــيم الجيل إلى 
مجموعات مهما جدا"، ويقول أيًضا: "إن الخصائص العامة ال تتغير، أي أن مواقفهم 

 وافع التي تحركهم".وأنماط حياتهم تبقى معهم طوال العمر، إذن أنت تملك الد
التجارية تعزز نمطا حياتيا شــــــــــاذا وغريبا على المجتمع، بما « ديزل»فها هي عالمة 

يعزز لظاهرة مجتمعية ســـــــلوكية شـــــــاذة تســـــــتهدف المراهقين. وفي ذات الوقت نالحظ 
تعزز لنمط إيجابي يعزز لرياضـــة ركوب الخيل. واالســـتهداف يتشـــكل « بولو»عالمة 

 بتغير نوع النمط الحياتي والشريحة المستهدفة.ويتغير موقعه المكاني 

أنماط حياتية

مايكرو

المجتمع

ماكرو
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 استهداف أصحاب األنماط الحياتية

في بريطانيا على ســبيل المثال، وحيال حملة التوعية للحد من مرض اإليدز تم اســتهداف 
 الحانات نظرا الرتياد معظم الشباب المستهدف لها كنمط حياتي يومي للبريطانيين.

و"تويتر" أصــــبح نمط حياة لدى شــــريحة الشــــباب، فتم  وفي مصــــر، اســــتخدام "فيس بوك"
 استغالله للتوعية في الحشد للحد من الظلم ليوم الغضب.

نمط  حياة فكان بمثابة "فيس بوك" ووســـيلة تواصـــل « جلســـات القات»أما في اليمن، فتعد 
للشــــــــــــعب مع بعضــــــــــــه البعض في الحديث للحد من الســــــــــــلوكيات غير الديموقراطية في 

 المجتمع. 
نســـــــــــــتهدف الظواهر المجتمعية الشـــــــــــــاذة، وما « التســـــــــــــويق المجتمعي»ن ومن خالل نح

الظاهرة، ســـــــــــواء الســـــــــــوي منها أو الشـــــــــــاذ، إال نوع من أنواع أنماط الحياة، فقد تكون في 
ممارســـة التدخين أو ممارســـة رياضـــة الســـكيت بورد أو لبس البنطال لوويســـت، أو الجينز 

 المرقع.. 
ما؟ وكيف يمكن الحد من االثر الســـــلبي « نمط حياة»دة ويبرز الســـــؤال، كيف تتم وال

 لهذا النمط إن كان شاذا وغير متفق مع ثقافة المجتمع ودينه؟  
 

 التسويق ونمط الحياة
% من 30لقد اظهر اســـــــــــــــتطالع أجرته إحدى المجالت األميركية الديموغرافية، أن 

% منهم تقودهم 23المراهقين يتجهون إلى العالمــــــات التجــــــاريــــــة التي تهتم بهم، و
 اإلعالنات إلى الشراء من ماركة معينة.
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، إحدى الشــــــركات األمريكية التي تهتم بالجمع بين  Nielsen PRIZMنيلســــــن برازم
الديموغرافيا، وســــــلوك المســــــتهلكين، ونمط حياتهم، والبيانات الجغرافية للمســــــاعدة في 

ركات األخرى عندما التعرف عليهم، وفهم أهدافهم، هذه المعلومات تســـــــتفيد منها الشـــــــ
تريد الدخول إلى الســــــــــوق، لتكون هناك لغة مشــــــــــتركة بينها وبين عمالئها الُمنتظرين 

 لكسبهم والحفاظ عليهم.
 نموذج لتأثير العالمات التجارية، لفترة ما قبل مغادرتك المنزل:

 
 

 ولكي نســـــتبين عالقة دور العالمات التجارية في التأثير الذي يبدأ مع بداية اســـــتهالل
اإلنســـــــــان ليومه، تبدأ عمليات البرمجة لما تتضـــــــــمنه من مفاهيم ومعان، باســـــــــتثارتها 
لحواس اإلنســـــــــــــان الخمس أوال فتعمل على برمجتها وجدانيا وعقليا؛ فأنت مع إغالقك 
للمنبه الذي يوقظك من النوم والذي اشـــــــــــــــتريته لقناعتك بجودته، والذي قد يكون من 

س" مثال، تكون قد تلقيت أول مؤثرات البرمجة من ماركة "كاسيو" أو "سوني" أو "فيليب
خالل حاســـــة الســـــمع وذلك من خالل الرنين الذي اخترته مســـــبقا ضـــــمن نغمة محببة 

 اليك، فيتعزز والؤك وتتعزز مشاعرك نحو تلك العالمة قبل أذان الفجر.
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عندما تذهب لتغتسل فتستخدم الصابون الذي قد يكون من ماركة "لوكس" أو "كاميه"  
غيرها من الماركات، تكون قد برمجت وبشكل تلقائي حاستي  اللمس والشم للرائحة  أو

الفواحــة لعطر الصــــــــــــــــابون مع كــل المعــاني المرتبطــة بهــذه العالمــة التجــاريــة، وعنــد 
 اإلفطار ســـــــــــــتجد أمامك جمعا غفيرا من العالمات التجارية، وقد يكون من ضـــــــــــــمنها

إضــــــــافة إلى شــــــــاي اللبتون مثال، وهكذا،  وجبن الكرافت وحليب النيدو رقائق الكيلوقز
فكــل عالمــة من تلــك العالمــات تكون قــد عززت معــانيهــا ونــالــت من والئــك مع أول 
مذاق يالمس حاسـة اللسـان لديك والتي تشـترك معها حاسـتا اللمس والشـم، فضـال عن 
حاســــة اإلبصــــار التي تجعلك تســــتمتع باأللوان الزاهية التي جاءت بها علب ومغلفات 

يم تلك العالمات التجارية، وقبل أن تذهب إلى العمل، فستحتار في ما ستلبسه وتصام
من قميص أو بنطــال قــد يكونــان من عالمــات مختلفــة مثــل "نكســــــــــــــــت" أو "ديزل" أو 
ـــــــــــــس" و"غوتشي" وجوارب من "بنيتون" أو "بيار كاردان"، مع لمسة  ــــــــــــــ "بوس"، أو "غيـ

وذلك إذا كنت ســتقابل شــخصــية عطرية من "شــانيل" أو "فهرنهاي"، وســاعة "رولكس" 
لـة بمعـاٍن ومفـاهيم ســـــــــــــــتنتقـل فورا وبال  مهمـة، فإن كل تلـك العالمات ســـــــــــــــكون محم 
اســـتحضـــار قســـري ما قد يعزز من والئك لكل منها، وتكمن المشـــكلة إذا كان المفهوم 
الذي ســـوقت فيه تلك العالمة التجارية معززا لنمط شـــاذ ال يســـتقيُم والقيم الســـوية التي 

 ا. نؤمن به

 
 (2005)لندستروم ، درجة تأثر الحواس للمؤثرات المحيطة
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 الرائدة هذا اليوم مثل:« العالمات التجارية»وهو ما انبرت له معظم 

Starbucks – Pepsi- Guess - Red bull-harly Davidson- jeep  
وغيرهــا كثير، فقــد عمــدت تلــك العالمــات التجــاريــة إلى تفعيــل برامج من التواصــــــــــــــــل 

 مستقرا بل ومتناميا ودائما معها..« والء»معي مع شرائحها كي تؤكد المجت
وفي ما يلي نســتعرض نماذج  من حمالت التواصــل تلك، كي ندلل على أن اَلفاق ال 

ها حدود، بل هي عملية ابتكارية متجددة على مدار السـاعة، صـراع على  كسـب »تحدُّ
مســــــــــتحدثة « أنماط»خالل  من« الســــــــــلوك»والتأثير على « الوالء»وتأمين « القلوب

 بشكل دوري.
 

 
 لةــــوأخرى بحم«!  stupid»وعالمة ديزل تستهدف شرائحها من الشباب بحمــــلة 

 « Dirty !» 
 

من جهة أخرى، فإن العالمات التجارية ال تطرح منتجا مســتحدثا في االســواق إال من 
ذا النمط مع خالل اســــــــــــتحداث نمط حياتي خاص به، ويتم ذلك من خالل الترويج له

جميع وسائل االعالم واإلعالن والتسويق المتاحة، ويظهر السؤال، أن ا لنا أن نحد من 
والســـــلوكيات والمفاهيم المســـــتحدثة إن لم نواجهها بذات « االنماط»االثر الســـــلبي لتك 

عقل »االدوات مع االبتكار الســــاليب مســــتحدثة جديدة قادرة على أســــر انتباه وبرمجة 
 ما نريده من سلوك؟! الشاب ل« وقلب
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 بناء نمط الحياة
 إن بناء نمط الحياة يتطلب ما يلي:

 اختيار مواصفات النمط )تحديد المواصفات( -1
 اختيار رمز يعبر عن هذا النمط  -2
الترويج لهذا الرمز بوسائل االعالم المختلفة متضمنا )قصة هذا الرمز، ما يحب  -3

 قدراته الذكائية،..الخ(  وما يكره، آراءه، وجهات نظره بالحياة،
الخروج بمنظومــة مــا يمكن أن يشـــــــــــــــير إلى الرمز، مثــل )حــذاء، لبــاس، طــاقيــة،  -4

 مسباح، لون، شعار، قطعة موسيقية، كلمة، حركة يتميز بها،..( 
أن يكون ثمــة من يرود هـذا النمط ويبــدأ بـه "المبــادئون " الرواد" من الشـــــــــــــــريحــة  -5

 يؤثر فيهم. بحيث يكون له مجموعة أصدقاء كثر
 

 خصائص نمط الحياة
 هل من الممكن أن يكون النمط مستمرا، وإلى متى؟ 

 هل ممكن أن يبعث مجددا، حتي وبعد أن يموت؟ 
 ما معدل بقائه زمنيا وما دورة حياته؟ 

 (؟Styleمتي يمكننا الحكم عليه بأنه أصبح يشكل نمطا )
 (؟ Trendمتى يمكننا الحكم عليه بأنه أصبح توجها ) 
 ؟«مات»تي يمكن الحكم عليه بأنه م

وهل يمكن أن يصـــــــــــــــبح نمطا من غير منتج يدعمه؟، وهل يتطلب التعامل معه من 
 خالل أصدقاء هذا النمط؟ 
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 شكل تبسيطي نستعرض من خالله آلية تشكل النمط وآلية تفريخه.

 
 خطوات لبناء النمط: 5

ن هوية للعالمة التجارية مستهدفا بها شريحة مجتمعية .1  .كو  
 من خالل منتج بعينه يلبي احتياجات الشريحة هذه. .2
 عزز المعنى المحدد للعالمة التجارية في عقول ووجدان الشريحة. .3
 تعرف على وجهة نظر وآراء الشريحة حيال هوية العالمة ومعناها المقترح. .4
 عزز استهدافك بأنشطة وبرامج تواصلية تؤمن الوالء للعالمة.  .5

ن اإلشــــــــــــــــارات والرموز لهــا دورهــا الفــاعــل في واعلم أن العالقــة في مــا بي •
تخصــــــــــيص معنى المنتجات الموجه للشــــــــــريحة وهي   الهوية التي يتطلع 

 اليها الشباب 
 واعلم أن إدراك العالمة   المميزات ووظيفة العالمة + مميزات رموزها  •

 
 

النمط

رياضي

المبالي
حذق
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 والعالمة التجارية في كل مراحل العمر هذه تعمد في التواصــــــل مع الشــــــريحة المســــــتهدفة
 من خالل:
 الصور  -1 •
 المشاهير  -2 •
 تصاميهما  -3 •
 الرموز -4 •
 تلبية الحاجة  -5 •
 مميزاتها ومواصفاتها  -6 •
 وظائفها  -7 •

 
 عالمة "نايكي" التجارية مايكل جوردن "رمز" ورابط مع
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 معدل بقاء نمط الحياة:
عالمة إن معدل بقاء"نمط الحياة" يرتبط بمعدل "الحياة االفتراضـــــــــــــــية" للســـــــــــــــلعة أو ال

 التجارية، والعالمة التجارية تمر في مراحل عمرية هي:
 «مرحلة التعريف»الوالدة  -1
 المنافسة  -2
 التذكر -3
 الموت أو البعث مجددا  -4

 خطوات توليد نمط حياتي:
 دراسة السوق  -1
للتعرف على  (Quwalitative survey) دراســـــة الشـــــرائح المســـــتهدفة دراســـــة نوعية -2

  الفرص المتاحة
للتعرف على حجم الفرصــــة في الســــوق  (Quwantitative survey )دراســــة كمية  -3

 مع الشريحة التي سيتم تفريخها 
 «نمط الحياة»عناصر 

ثمة عناصـــــــــــــــر عدة يمكن اختيارها، ُتعين على التذكر الدائم للعالمة التجارية وتعزز من 
 قوة العالمة، ما يجعلها محل تفضيل الشريحة المستهدفة:

 ..(- L.V -م العالمة )ديزلاس -1
 الشعار -2
 الرموز -3
الشــخصــيات المســتخدمة )نجوم، مشــاهير، شــخصــيات متخيله مثل فيدو ديدو مع  -4

 رونالد مع مكداناالد..( –المشروب الغازي سفن أب 
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 التصاميم  -5
 الشعار اللفظي  -6
 سلم الروابط )الصور المرتبطة بالعالمة (  -8

 رية المرو جة للنمط مميزة:ما يجعل العالمة التجا
تلبي تطلعات الشــريحة « ميزة»  عبارة عن  Points of Parity (POP)نقاط األولوية 

 المستهدفة وتكون كافية لتحقيق تطلعاتها.
  ســــــــــمة أو مواصــــــــــفات تفضــــــــــلها  Points of differences (POD)نقطة المغايرة 

 الشريحة المستهدفة ما يجعل العالمة التجارية فريدة.
 من أجل برمجة النمط:

اســـــــــــــــتخـدم لغـة الهويـة )األلفـاظ، األلوان، األحرف، المميزات(، بشـــــــــــــــكـل متكرر   -1
 ومستمر في كل وسائل تواصلك مع الشريحة. 

اعمــد إلى تجســـــــــــــــير خريطــة هويتــك الفريــدة بــاإلجراءات وعمليــات تقــديم الخــدمــة  -2
  والمنتج. 

ك اللغة؛ بحيث يكونون جميع العاملين في الفريق وفي الشركة يجب أن يدركون تل -3
 (.Corp.cultureقادرين على التعامل والتواصل بها مع الشريحة المستهدفة )

 تفعيل التواصل مع الشريحة المستهدفة:
 تتعدد صور التواصل لتضم:

 التواصل عبر وسائل اإلعالم التقليدية  -1
 البيع( –عبر الهاتف  –التواصل المباشر )البريد  -2
مواقع اإلنترنت،  –التجارة اإللكترونية  –اإللكتروني التواصــــل الشــــخصــــي )البريد  -3

 التسويق عبر الصداقات..(
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التســــــــويق الفيروســــــــي عبر  –التواصــــــــل اإللكتروني )إعالنات البانر في اإلنترنت  -4
 الفيس بوك والتويتر..( –اإلنترنت 

  الحد من أثر نمط الحياة:
موعــة من النــاس يتشـــــــــــــــكــل نمط الحيــاة داخــل المجتمعــات ويتم تبنيــه من خالل مج

المتجانســـــــــــــــين في ما يتطلعون إليه من شـــــــــــــــغف أو طموحات أو ما يعبرون فيه عن 
تختلف عن الفريق  Groupممارســـــــــــــــات حياتية معينة، وهذه المجموعة البشـــــــــــــــرية 

Team فهي تفتقد إلى قائد يوجهها من الداخل، بل في الغالب يتم توجيه ممارساتها ،
بتوجيه من الخارج، ونقصـــــــــــــد هنا بالخارج ف رق  الســـــــــــــلوكية وتتبنى نمطا حياتيا معينا

ل وتوجه من قبل العالمات التجارية، والتي تســـــــــــــــتهدف تلك المجاميع  العمل التي ُتمو 
البشــرية بقصــد التســويق لمنتجاتها فتمطرهم بأصــناف من األنماط المســتحدثة والغريبة 

 عن مجتمعاتها. 
شــــــرية هذه ولكن يعنينا الكشــــــف نحن ال يعنينا التعرف على آلية تشــــــكل المجموعة الب

عما يوجه إلى تشــــــكيل نواة )النمط( أو )الظاهرة(، أما الشــــــركات "صــــــاحبة العالمات 
التجارية" فيعنيها التعرف على ما يمكن الرهان عليه في التسويق من سلوك لما يمكن 

 أن يشكل نمطا لمجموعة بشرية ما.
لذي تمارســـــه شـــــريحة معينة في ا Lifestyleونســـــأل هنا: ما تعريف "النمط الحياتي" 

 المجتمع وبين "المجموعة" من الناس؟
 تعريف المجموعة:

في ما يلي ســـــــــــــــنتعرض لــــــــــــــــــــــــــــــ"نمط الحياة" من خالل التعرف على الذي يزاوله أال وهو 
"المجموعة" من البشــر، ثم نســتعرض أنواع المجاميع ومن ثم نعرج َللية تشــكل النمط وما 

 ب من قبل المجموعة.يحفزه ويروج له ويجعله محل ترحي
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من البشـــــــــر بالصـــــــــفات التي تجمع بين أفرادها، فتجعلها من خالل تلك  المجموعة تعرف
الصــــــفات المنســــــجمة والموحدة مختلفة عن المجاميع البشــــــرية األخرى، ومن ضــــــمن تلك 
االختالفات ما يميز صـــــــــــــفاتها العاطفية، بالضـــــــــــــبط كالمزاج الذي يتعرض إليه الفرد منا 

ول، فثمة ســمات متشــابهة في ما بين أفراد المجموعة ما يجعلها متماســكة والمشــاعر والمي
 في ما بين أفرادها، تلك المواصفات بدورها تؤثر أيضا على حالة المجموعة العاطفية.

وقد صــــورت إحدى الزوايا لهذا "النهج العاطفي للمجموعة" في كتابات مبكرة لـــــــــــــــــــ"لوبون" 
ـــــــــــــــــ"الحشـــد" أو "المجموعة" ما يجعل أعضـــاء وأيضـــا "فرويد" الذي عزا ذلك للتأثير  العام لـ

الفريق "يشــــــــعرون ويفكرون ويتصــــــــرفون" بشــــــــكل مختلف مقارنة بحالهم كأفراد معزولين، 
فاالطمئنان باالنتماء إلى مجموعة يجعل الناس يتصــــرفون بشــــكل مغاير للغاية، والســــبب 

، وهكذا.. فإن تأثير أن الناس تم اجتياحهم عاطفيا لالنضمام الى الغالف الجوي للجماعة
 عواطف المجموعة سبٌب في المبالغة فيه لدى األفراد المنتمين.

 تحكم التي القواعد كما يشــــــير بعض المختصــــــين مثل "جاســــــيكا هارفي" إلى أن مجموعة
تسـاعد  وتلك القواعد. وأهدافه الفريقمصـلحة ل وفقا محددة حالة فييتم عرضـها  العواطف

 .في الواقع األفراد به يشعر ما على التمييز بين
 

 تشكيل مزاج المجموعة:
 عضــــــــاءالعام أل المزاج تحديد في مهماجزءا يعد  قائد الفريق أن وتشــــــــير الدراســــــــات إلى

فالقائد ذو المزاج الســـــــــلبي يؤثر بمزاجه هذا على المزاج العام للمجموع. والقائد ذو ؛ فريقه
خالل العــدوى أو التضــــــــــــــــامن المزاج اإليجــابي يؤثر كــذلــك بــالمقــابــل، ويتم ذلــك إمــا من 

 العاطفي، والتأثير العاطفي قد يكون متعمدا من أجل تعزيز مصلحة المجموعة..

العـــاطفي،  تـــاريخهـــا المجموعـــةعـــاطفـــة  تشـــــــــــــــكيـــل التي تؤثر في ومن العوامـــل األخرى 
(2.)بالعواطف المتعلقة التنظيمية التعبير والقواعدمشاعر لمعاييرها و 
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 أنواع المجاميع: 
وهي تلك  حميمة، عالقاتب تتمتع صــغيرة مجموعات وهي: المجموعات األســاســية -أ

وتتميز بأنها صـــغيرة في ، على ســـبيل المثال. كاألســـر: القائمة على روابط القرابة
الغالب، وتســــــــــتمر لســــــــــنوات طويلة، والتفاعل فيها يتم وجها لوجه وهي مما يكون 

 للرقابة.خاضعا 
مجموعات فهي ؛ المجموعات األساسية وهي على النقيض منالمجموعة الثانوية:  -ب

 قد أوســــنوات تســــتمر ل ويمكن أنمؤســــســــية. عالقات رســــمية و  تنطوي علىكبيرة 
  وقت قصير. بعد تحل

والمجموعة األســـــــــاســـــــــية من الممكن أن تمثل في المجموعة الثانوية، على ســـــــــبيل المثال 
ا في عضــوية الجامعة، فالصــداقات التي تحدث في ما بين األصــدقاء عندما ينتظم أفراده

قد تعد في حكم المجموعة األســاســية التي ينتمي إليها االصــحاب، واألفراد عالميا يميلون 
، يشعر من خاللها الفرد باالنتماء reference groupsإلى االرتباط بجماعات مرجعية 
 (3اليها، ومنها يتشرب األهداف )

 . جزء من هويته الذاتيةوالقيم ك
 وثمة أنواع أخرى من المجموعات نذكر منها:

وهي مجموعة يتكون أعضـــــاؤها في الغالب  :Peer groupمجموعة األصـــــحاب  -1
 من أعمار متقاربة، ومستوى مجتمعي واحد، ورغبات موحدة.

 نفســـــــــــــــها المصـــــــــــــــالح من العديد الناس لديهم من وهي مجموعة :cliqueالزمرة  -2
 لديهم قواعد ونظم تحكمهم.العادة المشتركة وفي و 

وهو يعتمـد على العضـــــــــــــــويـة التي يفرضـــــــــــــــهـا النـادي لمن يرغـب  :Clubالنـادي  -3
االنضـــمام اليه، والنادي يكون مهيئا في الغالب لممارســـة أنشـــطة محددة، في مثل 

 ناٍد رياضي. 
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سكان المنزل: حيث كل األفراد القاطنين في منزل موحد أو ممن هم ناطقون بلغة  -4
يــة محــددة كــاالنجليزيــة مثال وينتمون لتلــك الثقــافــة، في ظــل حي من المنــازل أجنب

 التي يتواجدون ويسكنون فيها.
 :Community الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع -5

 أو في بعض األحيان األشــــــخاص تربطهم القواســــــم المشــــــتركة، من مجموعة وهو
 المتداخلة. القواسم المشتركة من معقدة شبكة

وعة من االنشـــــــــــــــطة التجارية في مواقع منظمة تدير مجم :Franchise االمتياز -6
 جغرافية مترامية. 

 : Gang عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -7
. معينة في منطقة تتجمع حضـــــــــرية مكونة من مجموعة عادة ما تكون  العصـــــــــابة

 الذين يتواصـــــــــــلون مع بعضـــــــــــهم البعض مشـــــــــــكلة بعض من الناس مجموعةا إنه
 من غير غطاء رسمي.  ولكن، االندية

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء: -8
 سبب معين.ل مؤقتا تتجمع التي المجموعات من عادة ما تتكون  الغوغاء

 :Squad فرقة -9
كفريق واحد  يعملون  أشـــــــــــخاص، 8إلى  3نحو  من صـــــــــــغيرة مجموعة هو عادة 

 .أهــــــــــــــــــــــــــــــــــدافــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــمتــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :Team فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

للفرقة غير أن أعضـــــــــــــــاءه أكثر، والفريق االجتماعي أو المجموعة  وهو مشـــــــــــــــابه
 والقواعد، ف المشــــــتركةاألهدا ممن يتقاســــــمون  الناس من أي عددهي  االجتماعية

 أو بســـــــــيطة مجموعةأكثر من مجرد التماســـــــــك االجتماعي وهو  وتمارس قدرا من
 تشـــــــمل قد المجموعة من قبل أعضـــــــاء المشـــــــتركة والخصـــــــائص، األفرادة مجموع

عالقات و ، االجتماعية أوالتمثيل الرســـمي عنهم، والخلفية االثنية والقيم و  المصـــالح
 (3. )القرابة
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لمجاميع هذه، نبين أن الشـــــركات التجارية في عملياتها الترويجية بعد ســـــرد أنواع ا
وإســــتراتيجياتها التســــويقية تعمل جاهدة وبشــــكل دوري ومســــتمر على دراســــة جميع 
تلك الصــــــور من صــــــور المجاميع، وذلك بقصــــــد اســــــتهدافها بما تمتلكه من ســــــلع 

شـــــــــــــكل ومنتجات وخدمات تجارية، ذلك أن التســـــــــــــويق التجاري ما عاد يمارس بال
التقليدي الذي عهدناه في فترات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والذي 
كان يســـتهدف جميع أنواع المجاميع بشـــكل موحد وضـــمن ســـياق لخطاب إعالمي 
واحد دون أن يراعي خصــــــــــــــائص وســــــــــــــمات أو صــــــــــــــفات كل نوع من أنواع تلك 

ططون لإلســتراتيجيات المجاميع، ومع نهاية الســتينيات وبداية الســبعينيات بدأ المخ
التســـــــــــــــويقية يالحظون أن صـــــــــــــــورا جديدة ألنماط حياتية جديدة بدأت تظهر في 
الســـــــوق، مثل ظاهرة مغنيي البيتلز في بريطانيا، وظاهرة جماعات الهيبز، وأخرى 
عديدة، ما جعلهم يلتفتون إلى دراســة الجمهور والعمل على تفصــيصــه إلى شــرائح 

Segments ى المواصــــــفات والســــــمات التي تجعل كل بما يســــــهم في التعرف عل
شـــريحة ضـــمن تصـــنيف محدد قابل لالســـتهداف، بل إن تلك الشـــركات غالت في 
ممارســــاتها التســــويقية، بما جعلها تروج ألنماط حياتية مبتكرة وغير مألوفة، ادعت 
بــأن تلــك األنمــاط تعلن عن بــدايــة لمرحلــة جــديــدة في عــالم التســـــــــــــــويق انتقــل علم 

إلى  Full filling a needأن ينحصـــــــر في "تلبية الحاجات" التســـــــويق فيها من 
، وأضــحى التســابق في ما بعد بين To full fill a desireمرحلة "تلبية الشــغف" 

العالمــات التجــاريــة يجعلهــا متميزة عن مثيالتهــا وقرينــاتهــا من العالمــات، فعززت 
وقة، وشــاذه لها من خالل "أنماط حياتية" غير مســب Positioningمراكز تســويقية 

 عن ممارسات الحياة عموما، وذلك كله باسم "تلبية الشغف"

 zumord123@gmail.com لالستكمال هذا الكتاب تواصل مع 

 

mailto:zumord123@gmail.com
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 تحويل القيم لمنتجات

Arab institution for social values 

19/2/1434  

Transforming values into products ميركلا نآرقلا يف ميقلا ةجمرب تاقبط  

يديزملا روصنم ريهز.د  

ةيعمتجملا ميقلل ةيبرعلا ةسسؤملا  
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 تقديم

م دولي لجوائز بالرغم من أنني متخصص في مجال اإلعالن التجاري والتسويق، إضافة لكوني محك

اإلعالن العالمية في الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وبعض دول العالم العربي، غير أن كتاب 

الكثير، ولصناعة االعالم ، فهو في علم البشر، فيه من جذبهللا شدني ألن أدلو بدلوي عبر ما تضمنه 

صناعة الترويج والتحسين لصورة ، فما الصناعة االعالنية التجارية إال والتسويق فيه حظ كبير

المنتجات واالفكار التي يروج لها، وهو ما جعل صناعة اإلعالن تجتهد في اعتماد أساليب علمية 

تعتمد على علوم متنوعه من علم النفس وعلم االجتماع واالحصاء وغيرها من العلوم، وذلك لحث 

سالة من مرسل وهو هللا سبحانه، لمرسل المستهدف بالرسالة لالستجابة لما تدعو إليه، والقرآن هو ر

أن يمتثل إليه البشر، وهو ما حفز فينا الرغبة  تطلبإليه وهو البشر، اعتمد أساليب في غرس ما ي

الستكشاف أساليبه، وهو ما جعلنا نخوض في استكشاف ما انطوى عليه من أسرار، مجتهدين ما 

تهداف هذا االنسان بذات األدوات، في غرس استطعنا، حيث بالكشف عن تلك االسرار، سيمكننا من اس

فمع تشكل الصورة في الدماغ، أطلقنا مؤلفنا " حركة الكامرة في القصص  ما نشاء من رسائل،

وفيما يلي نستعرض الذي توصلنا إليه من  القرآني"، كأحد أدوات برمجة الرسالة في العقل والنفس، 

اآللية التي تعرضت اليه في عمليات البرمجة، فعملية  أدوات في البرمجة، وقد اخترنا القيم، كمسار في

 a multi-layer programingالبرمجة للقيم في القرآن الكريم اعتمدت أسلوب الطبقات، 

approach , (m.l.p.a)  ، :فكان ما يلي 

، المرسل االعالمية وهياالعالنية والعملية  أركانفكرة هذا العرض والتأصيل قائم على ذلك أن 

 سالة والمرسل إليه، ذلك أن إدراك مضمون الرسالة هو الهدفوالر

 

 

مرسل

مرسل 
اليه

إدراك



Acting values  Page 347 
 

 

على )االداء(  اجعلنا له برامج كي يصبح قادر الكمبيوتر،عندما صنعنا جهاز  االنسان،نحن بني ف

 منه!وإال فال فائدة 

 

فعبر )علم آدم األسماء كلها( هي بمثابة برمجة للدماغ كي يتمكن من عملية االدراك لمضمون 

 لرسالةا

 

، وهذه مع كل قيمه)وفق رزمة( في القرآن تتكون من عده طبقات وجميعها تتم  البرمجةإن 

  لتشمل: أدواتها تتنوع )الرزمة( بقاتطال

  قيمة برمجه مسار ال -١

هللا

االنسان

إدراك

جهاز 
ركمبيوت

برامج

إدراك

وعلم آدم 
االسماء 
كلها

برامج

إدراك
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 الرئيس السورةمحور  -٢

  (قيممن ال تعددةممن مشارب  متنوعةمن مجموعه  تضمن)المبرمجه للموضوع الواحد  -٣

 الواحدة بالسورة الخاصةمجه للموضوعات بر -٤

برمجه تتم مستهدفه  وثمة السورة،يمكن ادراكها على نطاق  البرمجة( في )ظاهرهعالقه  ثمة -٥

العقل الباطن تتم وفق عالقه تحتاج الي ) تحليل وربط واعاده تركيب( فيما بين اكثر من سوره 

  أو ما بين اكثر من عنصر أو موضوع .

 الجاللة اسمكلمات وموضوعات وسور القرآن فهو  كافةامع فيما بين أما الخيط الج ❖
 وصفاته.

 

  قوافي لقطات الصور -6

 وأمل وإشفاق وخوف ووو( )فرحهبرمجه عبر طبقه المشاعر ما بين  -7

  برمجه عبر طبقه المنطق -8

كالمهل  فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع، وماء الحواس،برمجه عبر استثاره  -9

 يشوي الوجوه يستثير اللمس وهكذا

 برمجه عبر ضرب االمثال لتقريب المعنى -10

الطب والفن واالدب والكيمياء كبرمجه عبر تعاطي كافه التخصصات ومجاالت العلوم )  -11

 ،والقانون ،،،( والطبيعة

قاط الموجات مع السياق ( ، السياق الذي يدركه من يملك قدره الت )المضمونعبر  البرمجة -12

  ، قصيرة ألنها تحتاج للتعمق في معاني كل كلمة وحرف.القصيرة

  والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -13

 البرمجة عبر )القصة( -14

 البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب  -15
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البرمجة 
الطبقية

تفعيل 
الحواس

العقل الباطن العقل
برمجة 
المشاعر 
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ما قسمها العلماء ، وهذه  موضوع وفق 14ثمة في القرآن الكريم فحيال موضوعات القرآن الكريم، 

 الموضوعات تتنوع لتضم الموضوعات التالية :

 ولما كان العلماء قد قسمو موضوعات القرآن الكريم كي تشمل : 

 موضوع : 14موضوعات رئيسية محورية هي 

 اإليمان .1

 العلم .2

 األمم السابقة .3

 السيرة .4

 القرآن .5

 األخالق واآلداب .6

 العبادات .7

 األشربة واألطعمة .8

 ةاللباس والزين .9
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 األحوال الشخصية .10

 المعامالت .11

 األقضية واألحكام .12

 الجنايات .13

 الجهاد .14

 وثمة خرائط ذهنية لكل سورة في مثل:

 

 

 . األخالق واآلداب:6

 تتعدد القيم ضمن هذا المحور 

هل الدعوة لالمتثال للقيمة في القرآن يتم بشكل خطي )مباشر( أم الخطي )غير  السؤال،ليبرز 

 نين معا ؟ مباشر( ، أم مزيج بين االث

 مسار للقيمة.تحديد  الخطوات في برمجة القيمة هو:أولى إن 
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 مسار القيمة 

 

 مسار قيمة نبذ الكذب
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 :على تنوعها“ القوالب” ضمنسياقات القيمة 

 في الدنيا العقاب •

 االستدراج  .1
 قطع الدابر .2

 الطبع على القلب  .3
 صرف اآليات  .4
 سبيل الغي  اتخاذ .5

 في اآلخرة:العقاب  •

 العمل إحباط  .1

 الوجوه ...الخ اسوداد .2

 كذبت وعقابهم الدنيوي ألقوامنماذج  .3

 مفهوم الكذب:

 االستهزاء  .1
 عدم تفعيل الحواس  .2

 العمي  .3
 العلمية  اإلحاطةعم  .4

 الغفلة .5
 االستكبار  .6
 اتباع الهوى  .7

 ظلم النفس .8

 المكرر من معاني الكلمات في "نبذ الكذب":

 اآليات .1

 التبيان .2

 االستكبار .3

 االستهزاء .4

 ظلم النفس .5

 العلمية  اإلحاطةعدم  .6
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 عدم تفعيل الحواس .7

 ة أقوام خلتبنماذج لعقو .8

 

 

 

 

 

 مسار قيمة نبذ الظن 

 

ذهنية ثمة قوالب عدة يتم من خاللها التعزيز للقيم إخترنا منها كمثال )مقدرة هللا( ، الحظ الخريطة ال

  .التالية لتتبين نموذج ذلكلموضوعات سورة 
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تعتبر قالب وهي تحمل  فالقصة المعنى،الذي من خالله يتم ايصال القالب هو = االطار العام ف

 مضمونا يعبر عن قيم أو معلومات ومقاصد

وما يتم انتقائه من كلمات كما انه السياق وهو الشكل  باألسلوب= فهي معنيه  البرمجةاما طبقات 

عبر ما يسميه  على العقل والقلب والتأثيرالذي تريد من خالله ان تبرمج الدماغ عبر الحواس 

 العلماء بالترغيب والترهيب مثال

 

واالقوام السابقة، والمالئكة وتاريخ ومستقبل  االنبياء،قصص  (،)نحن نقص عليك أحسن القص

ليس للتسلية وال لحلية أسلوب بل، هي وقفات تأمل  العالمين،يستعرضه رب  كله،الكون 

 وغرس مستمر للقيم.

 ة؟القص كقالب“بالقالب” نقصدوماذا 

( قصة في  156بالنسبة لخارطة )القصص(، فقد أستخدم هذا القالب في ليس أقل من )   •

  .وشخصيات تاريخية لألقوامالقرآن كان محور أساسي فيها االنبياء ثم االحداث التاريخية 
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هذا إذا علمتم أن ، ( سورة بين كبيره ومتوسطة لم تتضمن قصصا كقالب15وهناك حوالي ) •

 ( سورة.114عدد سور القرآن )

فهي إما تمضي بشكل متسلسل خطى مثل قصة  الواحدة،الحظنا أن هناك خارطة )القصة  •

 في عدة موضوعات وسور في مثل قصة موسى (  منثورة يال خطيوسف، أو بشكل 

أما خارطة )القيم(، فالحظنا، كيف أن القيمة الواحدة يتم برمجتها عبر مجموعة من  •

داد للقيمة، وأن القيمة قد يكون لها مسارا خطيا، غير الموضوعات وفق مسار مسبق االع

 مع أكثر من عنصر. ارتباطاتأنه يرتبط بعدة 

 ( معا.العقيدةالحظنا أن المحور الرئيس الذي يمضي مع كافة السور هو محور )القيم( و) •

التفاهم مع \هناك مجموعة من )الخرائط( التي هي بحاجة الستكشاف كخارطة )الحوار و •

 ، والقيم( باألنبياءهي جامعة فيما بين )القصص الخاصة الغير( و

 

اال انه قد حوى، وهو ما يزيد  الكتابةأخذ قالب  انموذج، يعتبر  اسمهمن ،وبالرغم من ان القرآن 

فيه  استعرضنافي القصص القرآني" الذي  لكامرةافي إعجازه ، قوالب عدة ، وما مؤلفنا " حركه 

ذجا يعزز لصناعة السينما واالخراج التلفازي، واالبهار في القرآن قوافي لقطات الصور ، إال نمو

قد ولقة اللغة والفقه والشريعة ، بل وحتى من درس علم الموسيقى، اه عقول عمفيالكريم حارت 

أن  ، إذ، فوجدت نموذجا فريدا من نوعه يخلع اللب ، ويبهر الزراع برمجة القيمتتبعت آلية 

وفق االجتهاد الذي  خضعيالرسالة ، أو القيم االنسانية أو المجتمعية النموذج القرآني في برمجة 

لبرمجة متعددة الطبقات ال طبقة واحدة ، فمن تلك الطبقات على سبيل المثال ال  توصلنا اليه

 ضرب االمثال. رالحص

 

تقريب ، يعتمد للجميعومحسوس آخر مدرك  بشيء معنويا أو عقليا شيءمقارنة فهو يعتمد 

 بالتشبيه تعزيزا للمفاهيمالمعنى 
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درجة  ضوئهفطبيعة )االحكام( عموما تعتمد على النواهي واالوامر، وهي مؤشر تقاس على 

 .للقيم اعتناقهالمتلقي للرسالة، كما تقاس درجة  استجابة

 

نا إنه يعتمد مسارات، دالصورة في القصص القرآني فوج التقاطتتبعنا االيقاع الذي أتبع في 

 .ها )قوافي اللقطات(أطلقنا علي

منه ما يمكن أن يميز لسينما واعمال درامية  استلهمناالقرآني على سبيل المثال  فاألسلوب •

تلفزيونية مميزه، وذلك عبر ما ثبتناه في مؤلفنا "حركة الكامرة في القصص القرآني" والذي 

العليا للعمل على أجازته اللجنة االستشارية  بعد أنلم يطبع حتى اآلن اال باللغة التركية، 

 .في الكويت 2001في مؤتمرها عام استكمال احكام الشريعة االسالمية ، 

 الصغيرةفهناك مثال وعبر ما يسمى كتابة سيناريو االفالم والدراما ثالث لقطات هي ) •

 .(والطويلةوالمتوسطة 
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 لقطة قريبة

 

 لقطة متوسطة

 :اللقطة القريبة فيف

 “ انى رأيت أحد عشر كوكبايا أبت  ألبيهاذ قال يوسف “

 وليست من النوع المتوسط أو البعيد (C.U) ان كلمة قال تستوجب لقطة قريبه

 :اللقطة المتوسطة

 “ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى ابينا منا“

البد أن تكون متوسطة، كما أن اللقطة  ءوأنمافكلمة قالوا ال يمكن التقاطها من خالل لقطة قريبه 

  .بر بحق عما قالوه لبعد اللقطةالبعيدة لن تع
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 :اللقطة البعيدة

 ”الجب غيابةفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى “

منهم، بقدر  أيتشير الى لقطة بعيده، ذلك لعدم احتوائها على ما يمكن أن نسمعه من  ذهبواكلمة 

 .أخوهم يوسفما أن المشهد يتطلب لقطة بعيده ترينا المذهب الذى ذهبوا اليه مصطحبين معهم 

مؤلفنا "حركة الكامرة يتضمن أساليب عديده ثبتناها في  يالقرآنالقصص في  صورةبرمجة الو

 في القصص القرآني" وهي تشمل:

 (البعيدة، المتوسطة ،  )القريبةاللقطات  انواع 1-

 االنتقال من لقطة قريبه الى لقطة بعيده في 2-

 من مشهد الى مشهد آخر االنتقال 3-

 تعبير عن النقلة الزمنيةال في - 4

 إيقاع استعراض اللقطات- 5

 التكرار ليس تكرار للمشاهد- 6

 اسلوب االبذار- 7

 اسلوب التشويق- 8

 المشاهد \ختام المشهد- 9

 بين الواقع والحقيقة ما- 10

 رسم الشخصية الدرامية- 11

 اسس لكتابة السيناريو- 12
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  قوافي لقطات الصور -13

 وامل واشفاق وخوف ووو( )فرحهه المشاعر ما بين برمجه عبر طبق -14

  برمجه عبر طبقه المنطق -15

فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع ، وماء كالمهل  الحواس،برمجه عبر استثاره  -16

 يشوي الوجوه يستثير اللمس وهكذا

 برمجه عبر ضرب االمثال لتقريب المعنى -17

والفن واالدب والكيمياء  )الطبلتخصصات ومجاالت العلوم برمجه عبر تعاطي كافه ا -18

 ،،(، والطبيعة، والقانون

مع السياق(، السياق الذي يدركه من يملك قدره التقاط الموجات  )المضمونعبر  البرمجة -19

  القصيرة

  والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -20

 البرمجة عبر )القصة( -21

 غيب والترهيب البرمجة عبر أسلوبي التر -22
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 سالفةنموذج تطبيقي للطبقات الوما يلي 

 اآلية  تسلسل

 

 عناصر البرمجة التعددة الطبقات )القيمة "نبذ الغيره" (

1 

سورة 

 يوسف

 

وه   ح  ت ل وا ي وس ف  أو اط ر  اق 

ه  أ بِّيك م   ج  ل  ل ك م  و  ا ي خ  ض  أ ر 

ا  م  هِّ ق و  ن  ب ع دِّ ت ك ون وا مِّ و 

ين   الِّحِّ   (9)يوسف  ص 

 

طبقة محورها عدسة قوافي اللقطات في  .1
إستعراض المشهد ، وهو جانب فني محض ، 
يدركه المتخصصون في كتابة السيناريوهات 
السينمائية والمخرجون ، فهو يعتمد كما لو 

كانت حركة عدسة كامرة من نوع )متوسط(، 
ة متوسطة متضمنه لقطع وفق القطع عدس

متتابع للقطات )قريبه( سريعه فيما بين االخوة 
 المتآمرون على مصير يوسف)ع( 

طبقة تتعامل مع الشق االيمن من الدماغ عبر    .2
مخزون المشاعر والعواطف التي خزنت في 
مشهد واحد ضمن آية واحدة جائتنا محفوظة 
دون نقصان مما إعترها من مشاعر ) النبذ 

 الغيره ( والحقد و
 

وه    ح  ت ل وا ي وس ف  أو اط ر  اق 

ه  أ بِّيك م   ج  ل  ل ك م  و  ا ي خ  ض  أ ر 

ا  م  هِّ ق و  ن  ب ع دِّ ت ك ون وا مِّ و 

ين   الِّحِّ  يوسف  ص 

طبقة تتعامل مع الشق االيسر من الدماغ حيث .3

ل   )المنطق( عبر التبرير لمثل هذا الفعل المشين )ي خ 

 ) ين  الِّحِّ ا ص  م  هِّ ق و  ن  ب ع دِّ ت ك ون وا مِّ ه  أ بِّيك م  و  ج   ل ك م  و 

زن في العقل الباطن من .4 طبقة تعتمد البرمجه لما خ 

صنوف من المكر المماثل الذي إستعرضه لنا القرآن 

الكريم في أكثر من موضع عبر سير متنوعه لالنبياء ، 

ع )أهل الكهف ، ومشهد موسى )ع( في مثل ما حدث م

وهو يتسلل خائف يترقب من أمر القبض واالحضار 

الذي صدر عن فرعون ، وحفظ هللا لهم بالرغم من ما 

 كان يحاط بهم جميعا من مكائد.

 

وه    ح  ت ل وا ي وس ف  أو اط ر  اق 

ه  أ بِّيك م   ج  ل  ل ك م  و  ا ي خ  ض  أ ر 

ا م  هِّ ق و  ن  ب ع دِّ ت ك ون وا مِّ  و 

ين   الِّحِّ  يوسف  ص 

طبقة برمجة )مسار القيمة(، حيث أن القرآن الكريم .5

يستعرض لنا عبر مواضع عديده لمجموعه من القيم 

كما يستعرض لمجموعه مما يجب أن نؤمن به ونعتقد، 

ففي هذه اآلية إستعراض لما يجب أن نبتعد عنه من 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=12
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=12
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)الحقد أو الغيره( مع أهمية تعزيز لقيمة )المحبة( 

و)البر( للوالدين، أما حيال العقيده فهنا إشارة للمكر 

وأن هللا خير الماكرين، وأن هللا هو المتصرف وهو 

 القدير.

طبقة إستثارة الحواس ، وهو ما ال يتم إال عبر .6

 ترتيل اآلية وفق أحكام التجويد.

 

ت ل وا ي وس ف  أو   وه  اق  ح  اط ر 

ه  أ بِّيك م   ج  ل  ل ك م  و  ا ي خ  ض  أ ر 

ا  م  هِّ ق و  ن  ب ع دِّ ت ك ون وا مِّ و 

ين   الِّحِّ   (9)يوسف  ص 

 

البرمجة التي تتم عبر طبقة سياق اآلية ، وهو ما .9

يدرك عبر عمليات الربط والتحليل عبر دائرة خارج 

رة المعنى المباشر لآلية، في مثل عالقة )القتل دائ

بمفهوم الصالح( وفق مدركات إخوة يوسف وهو أمر 

بحاجة إلى تأمل وإستالل ما يمكن الخروج منه بفوائد 

في مجال دراسات علم النفس مثال  ) طبقة تنوع العلوم 

عبر تعاطي كافه التخصصات ومجاالت العلوم ( وهي 

 (.8رقم )

البرمجة الثمان االخرى فهي تتم عبر  أما باقي طبقات

ذات قيمة "نبذ الغيره" مثلما سنجدها في سورة 

 "التحريم" مثال ، أو على لسان إبليس "أنا خير منه" 

 

2 

سورة 

 البقره

 

ل وا 177} { ل ي س  ال بِّرَّ أ ن  ت و 

قِّ  ش رِّ وه ك م  قِّب ل  ال م  ج  و 

ن   نَّ ال بِّرَّ م  ل كِّ بِّ و  غ رِّ ال م  و 

ن   رِّ  آم  خِّ مِّ اآل  ال ي و  ِّ و  بِّاَّللَّ

النَّبِّي ِّين   ت ابِّ و  ال كِّ ئِّك ةِّ و  ال  ال م  و 

ب ِّهِّ  ال  ع ل ى ح  آت ى ال م  ذ وِّي و 

ين   س اكِّ ال م  ى و  ال ي ت ام  ب ى و  ال ق ر 

فِّي  السَّائِّلِّين  و  اب ن  السَّبِّيلِّ و  و 

ق ابِّ  آت ى  الر ِّ ة  و  أ ق ام  الصَّال  و 

وف   ال م  ك اة  و  م  إِّذ ا الزَّ هِّ دِّ ون  بِّع ه 

ين  فِّي  ابِّرِّ الصَّ ع اه د وا و 

ين   حِّ اءِّ و  رَّ الضَّ س اءِّ و 
ب أ  ال 

الحظ أن أحد موضوعات هذه اآلية هو التوجيه حيال 

قيمة )االيثار( ، والحظ معي كيف تم البرمجة لهذه 

 الخلقية: القيمة

بالرغم من أن لموضوع االيثار في القرآن  .1
الكريم لم نجد له سوى موضعين إثنين، إال أن 

( من سورة البقره 177موضع اآلية رقم )

يجعلك مضطرا لتعزيز قيمة )االيثار( عبر 
زيارة كافة اآليات التي تنأولت االصناف 

ى المذكوره وهي ) اْلي ت ام  ذ ِوي اْلقُْرب ى و 
س   اْلم  فِي و  السَّائِِلين  و  اْبن  السَّبِيِل و  اِكين  و 

ق اِب(  ما يعني التعظيم الثر البرمجة للقيمة الّرِ
موضع آخر في القرآن يستعرض لنا  21عبر 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=12
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د ق وا  ين  ص  ب أ سِّ أول ئِّك  الَّذِّ ال 

تَّق ون   أول ئِّك  ه م  ال م   و 

 

تلك الصنوف. وهذا مجرد مثال واحد في 
 البرمجة المتعددة الطبقات لمجرد قيمة واحدة . 

 

  

 الجانب التطبيقي لهذا "النموذج":

 الممكن أن يكون لهذا النموذج تطبيقات ال حصر لها ومن الممكن أن تشمل فيما تشمل :إنه من 

 منهج تدريبي .1

 دراسي .2

 برنامج موسم ثقافي، رياضي، ترفيهي  .3

 معرض .4

 تخطيط لمدينة  .5

 حملة توعوية، ترويجية، سياسية، تثقيفية  .6

 تحويل القيم إلى منتجات .7

 نمط حياة أسره  .8

 تجارياعالن  \سينمائي  \مسلسل درامي  .9

 منتجات الحالل، والتسويق لها. .10

 جامعة، مدرسة، مجمع تجارى سكني  .11

ويؤمن بأن له دور ضمن  لالنعزال،إنه أسلوب حياة، واقعي يؤمن ب"لتعارفوا" فهو ال يعزز 

 دائرتين، دائرة بركة مكة الخاصة ودوائر بركة بيت المقدس العامة. 

 ي:نستفيد من هذا في برمجه خطابنا االعالمي كما يل

أو في كتابه مجموعه مقاالت، أو في برنامج حواري تلفازي  المجتمعية التوعيةحمالت  -١

 .ثقافي، أو مسلسل درامي

موحده  )شاملههذا يفرض علينا ان يكون تواصلنا مع شرائح المجتمع )كدوله( وفق خطه  -٢

سنوات  ١٠-٣، وفق مسار يعتمد من شريحة( فيما تريد ان تبرمج له مع عقول كل كمظلة

  .المرجوة لألهدافويطور بشكل تلقائي ودوري بما يعزز الوصول 
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( غير تفصيلية ، ونعني بالقوالب مثل ،   Macro) إحاطية عامة القوالب وصفتهابرمجة  -3

 القصة ، ضرب االمثال،  
برمجة " للقيم" وهو هنا يعتبر وفق نموذجنا "عنصر الرسالة " وصفة البرمجة هنا مركبة   -4

 ( Macro & Micro والدقيقةالعامة    فيما بين )
(، في مثل ما يؤثر في رسم الصورة وما يؤثر على تشكيل المعنى Microبرمجة دقيقة ) -5

 عبر حاسة السمع ورسم الشخصيات وسياق اآلية وكذلك التشخيص. 

وتوضيحا نبينه عبر الرسم  استعراضهوهذه االنواع الثالث تمضي وفق تسلسل السابق  -6

 ربع مسارات:ووفق أ التالي

 مسار العقل، ويتم على سبيل الثمال عبر: -1

  المنطق استثارةطبقه   -أ

 طبقة منن هللا  -ب 

 الصور  استحضارطبقة  -ج

 مسار العقل الباطن، مثال: -2

تم بشكل تلقائي عبر التراكم المعلوماتي والمعرفي كي تشكل مدركات أكثر وضوحا ي ووه -أ

(، فتنوع االساليب في عمليات البرمجة عبر طبقات ومسارات وقوالب لمتلقي الرسالة )المرسل إليه

 يعزز نقل المتلقي للرسالة من دائرة الواقع نحو دائرة الحقيقة. 

 الحسنىسماء ة األامشك -ب

 مسار تفعيل الحواس، في مثل: -3

 . به سواء عبر حواس السمع أو البصر أو اللمس لإلحساستقريب المعنى بما يجعله قابال  -أ

 مسار تفعيل المشاعر )القلب(، ويتم عبر التأثير على مشاعر المتلقي إما عبر: -4

 وهكذا )أسلوب الترغيب والترهيب(.  وباألمل تارةق اشفتارة وبالخوف تارة وباإل باإلبهاج -أ

 مشاعر الغير ممن ذكرت قصصهم عبر التاريخ استعراض -ب

 :ج التاليوعليه فإن البرمجة الطبقية تتنوع لتضم المزي

  المراد غرسها.قيمة عبر رسم مسار لل البرمجة -١

  الرئيس السورةالبرمجة عبر محور  -٢

   (قيممن ال مختلفةمن مشارب  متنوعةمن مجموعه  )المكونبرمجه للموضوع الواحد  -٣
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  الواحدة بالسورة الخاصةبرمجه للموضوعات  -٤

برمجه تتم  وثمة، السورةعلى نطاق يمكن ادراكها  البرمجة)ظاهره( في  عالقة ثمة -٥

 أكثرتحتاج الي )تحليل وربط واعاده تركيب( فيما بين  عالقةمستهدفه العقل الباطن تتم وفق 

   من سوره أو ما بين اكثر من عنصر أو موضوع.

   طبقه معادالت قوافي لقطات الصورالبرمجة عبر -6

  (وخوف.. الخاق شفإمل وأو )فرحهما بين فبرمجه عبر طبقه المشاعر  -7

ماء كالمهل ف)فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع ،  الحواس، ستتارهإبرمجه عبر  -8

  هكذاما تلك بيمينك ( وو، )يستثير اللمس  (يشوي الوجوه

  برمجه عبر ضرب االمثال لتقريب المعنى -9

واالدب والكيمياء  والفن )الطببرمجه عبر تعاطي كافه التخصصات ومجاالت العلوم  -10

  ،والقانون ،،،( والطبيعة

مع السياق ( ، السياق الذي يدركه من يملك قدره التقاط الموجات  )المضمونعبر  البرمجة -11

  من الرسائل القصيرة

  والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -12

  القصة(البرمجة عبر ) -13

 البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب   -14

 الفقهية تواالستدالالالقراءات، اعجاز بياني يعدد المعاني  اختالفالبرمجة عبر  -15

 Characterize -طبقة التشخيص كأداة تصويرية    -   15

 باألشجار، هب انك بصدد غابه غنيه هذا " متعددة الطبقات"  البرمجةولتخيل مسار عمليات 

خمس وعشرون  بعد كل  ك مره صنف محدد من الثمر يطالع ةوالثمار، فانك ستالحظ ثم

خطوه، وهناك ما  ٣٠٠٠خطوه، وهناك صنف آخر ال يطالعك وال يتكرر اال بعد ان تخطو 

، وإسماء هللا وصفاته  بأنواعهابعد كل عشر خطوات ، تلك هي القيم  مختلفةيتكرر بمذاقات 

غير مذاقاته كل الذي تت ، فهذا  للتأملدعوك هي تفهي مداد هذه القيم ، وهلل المثل االعلى، 

، نعم نادرا، ولكن يدركه فقط من أوتي  عشر خطوات وذاك الذي ال يظهر لك اال نادرا

 إيقاعات خفية ، فيدرك ما ال يدركه اآلخرون.رسائل هللا وفق  التقاطمساحة أرحب في 
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يمكننا أن نؤكد أن )القيم( هي الرسالة المحورية األولى في القرآن الكريم، وعندما نقول 

 ( الحسنى يم فنحن نعني كل ما هو مشتق من )مشكاة اإلسماءالق

 واآليات: باألحاديثهناك ما يعزز ألهمية )القيم( كمحور وفق ما جاء ف

 أحاسنكم أخالقا  القيامةفي الحديث: أقربكم الي يوم ، في اآلية :) وإنك لعلى خلق عظيم(

( أضحت معيارا رئيسيا وهي ما يجعل مفتاح إذا )القيم ،القيم من فاقك بالخلق فاقك بالدين ابنيقول و

، النظم االدبي ، طبقات  القصة)  متداول:الخطاب االعالمي االسالمي هو )القيم( وليس كما هو 

البرمجة ( فإذا قلنا )الحج عرفه ( ، و) الدين المعاملة ( فان )مدار االعالم االسالمي هو القيم( أي 

 .وأن ا يكون التعامل دينا ما لم يكن قيميا ،لقيمقضيته األولى هي التعزيز والتبشير با

السياق ولكن موضع في القرآن منها مكرر إلسم القيمة  114هناك حوالي من القيم ما وردت في 

 مسار لمجموعة من القيم . 114، ما يعني حوالي مختلف والمسار

واضع على سبيل ( م 5في سياقات منثورة في )  جاءتفنبذ الكذب والدعوة الي ممارسة الصدق 

 المثال ،وقد تكون أكثر من ذلك.

تمر علينا  صغارا،كيف أن مسار الحياة يتفق مع سياق البرمجة في القرآن فنحن إذ كنا والحظنا 

مشاهد وأحداث ال نفهمها ثم ندرك تفسير ذلك عندما نكبر، ذلك ان عملية االبذار األولى تتم أوال ثم 

وزراعته فنمط الحياة مهما تنوع، نجد أنه منسجما مع النموذج تتلوها مرحلة حصاد لما تم إبذاره 

وهي أعلى “ يتحرك قرآن” بأنهالقرآني، وهو ما أكدت عليه عائشة )رض( في وصفها للرسول 

حتى لو كان نمط حياة ، “القرآن ونمط حياتك”درجات االنسجام التي من الممكن أن تكون فيما بين 

 .غربي

من أن ثمة نموذجا للتسويق مستحدثا وجديدا سوف ، مؤخرا جكامبرد لذا أكد الباحثون في جامعة

عام ، ضمن فريق تم تكليفه لذلك ، فكانت النتيجة ، أنه  استغرقيجتاح العالم، وبعد بحث ميداني 

ال يعني الذبح الحالل وإنما يشمل “ الحالل تسويق” ني أف وتجدر االشارة“ تسويق الحالل”نموذج 

لتخزين وعمليات االستيراد والتصدير ،والترويج واالعالن ، كما إنه يشمل كافة التصنيع والتمويل وا

من حقيقة يمتاز بها االسالم دون  انطالقاوتأكيدهم لذلك جاء “ مستحضرات التجميل”السلع بما فيها 

 وليس مجرد طقوس.” نمط حياة ”سائر االديان وهو أن هذا الدين 

 ؟القرآني ما الجديد الذي جئنا به حيال الخطاب

( هو المحور الرئيسي الذي يأخذ بزمام البرمجة في القرآن ؟ ، ال بل نحن  القيمةهل في أن )مسار 

ذلك كي نتعرف على مجرد صورة واحدة من صور التعامل مع عنصر "الرسالة " ، ذلك  ىعمدنا ال

رسل" هو "خالق أن "المرسل إليه " وهو االنسان ، و"المرسل " هو "هللا" سبحانه، وحيث أن "الم

المرسل اليه" فهو يعلم تماما نوع وشكل وسياق التعامل مع "هذا الذي خلق" ، لذا اذا عرفنا كيف 

تعامل معه" في إرسال رسالته اليه وأسلوب برمجتها ، فنتعامل حينئذ "كإعالميين " بذات "النموذج 
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بال شك الزمن وحققنا أكبر معدل  " في برمجة رسائلنا مع الشرائح المستهدفة ، نكون حينئذ قد إختزلنا

 .الغيرممكن في "تواصلنا " االعالمي مع 

م  ق ل وب   نسِّ ۖ ل ه  ِّ اإل  ن ِّ و  ن  ال جِّ ا م ِّ نَّم  ك ثِّير  ه  ن ا لِّج 
أ  ل ق د  ذ ر  وهذا تؤكده وبشكل منسجم آيات سورة االعراف )و 

ون  بِّه   ر  ي ن  الَّ ي ب صِّ م  أ ع  ل ه  ا و  ل    الَّ ي ف ق ه ون  بِّه  ئِّك  ك األ  ن ع امِّ ب ل  ه م  أ ض 
ا   أول َٰ ع ون  بِّه  م  م  آذ ان  الَّ ي س  ل ه  ا و 

ئِّك  ه م  ال غ افِّل ون  )
وا ا( 179أول َٰ ذ ر  ا ۖ و  ع وه  بِّه  ن ىَٰ ف اد  س  سماء  ال ح  ِّ اإل  َّ َّللِّ ن  و  و  ز  د ون  فِّي إسمائِّهِّ   س ي ج  ين  ي ل حِّ لَّذِّ

ل ون   ا ك ان وا ي ع م   ((180) م 

 فهنا دعوة من شقين:

ك( ) إقرأ بسم ربو ،تفعيل الحواس، ولن تصل للتفعيل الصحيح اال إذا عرفت كيف تقرأيدعو لشق 

 .) نكون قيميين ( الحسني، بأن  سمائهأالتخلق ب ، وتبين لنا كيف نقرأ

وز الشكل نحو)القيم( التي هي المضمون، والذي يؤكد ذلك، الم يتج المغيرةفهذا يعني ان اعجاب 

دون والتهم تركز علي الشكل فحسب ان مماثل، حيث كانت محآبالمجيئ بقر الفاشلةوالت العرب امح

االيقاع السمعي فحسب، غير ان ابن الخطاب والتهم نحو امح تما من الشكل كان، بل ربالمضمون

( ،  أجمله ما أحسن هذا الكالم ما .يفرون هذا كانوا  منأ)فعله  ةادرك االثنان معا، ويؤكد لنا ذلك رد

 .ستدرك العمق الذي ادركه الخطاب المغيرةوقارن فيما بين مقوله الخطاب ومقوله ابن 

 آن الكريم يتكون من:لذا فان القر

 ( وهي مشتقه من إسمائه وصفاته.)القيممضمون )الموضوعات( ومحورها  -١

  (البرمجة )طبقاتتعززه سياق  -٢

ما  بجماليةأو  المضمون،أو باللحن ثم يتفحص  المضمون،واالنسان يؤخذ عاده بالشكل ثم يعمد الى 

 .قدم من طعام ثم يعمد الى تذوقه كي يستكشف مضمونه

، وهذه صفه رئيسه في الخطاب   للقيمةتعزز  الكلمات التيضمن جموع من  الكلمةاختيار في 

االعالمي االسالمي وهو ان يكون ذا هدف ) واقصد في مشيك( ، وهنا سنحتاج ان نعرض من مفهوم 

  الى نجاه واما الي هالك ، فأما) المشي( ، فكل حرف أو كلمه تخطها هو مشي ستحاسب عليه 

  ك، وكذلرب كلمة ال يلقي لها الرجل باال  تهوي به في النار سبعين خريفا (، األحاديثؤكده وهذا ما ت

، والغدو هنا يتضمن ما تتلفظ به من كلمات أو  )كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(

 .تخطه يدك من مقاالت أو قصص وروايات أو اخراج تلفازي وسينمائي

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
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ويشتق من ثقافه البلد الذي تقصده، وهو ما اكد عليه الخطاب القرآني فهو نبضها يستلهم  والكلمة

 رومانيةبعضها ذو اصول فارسيه واخرى ف عربيه،الكلمات غير النراه قد اعتمد مجموعه من 

 الشعبيةوهكذا، فاضحت عربيه باعتبار اعتمادها في القرآن، بل ان االمر يكون مع االلفاظ 

 هللا ...(في مثل ) وي كان  الدارجة

 بكل عرق الخاصة الشعبية الثقافةوهي دعوه مبطنه العتماد المسح الميداني للتعرف على دقائق 

 الكلمات أو كذلك حيال أنماط الحياة الخاصة بهذه الثقافة. استعمالحيال 

تعتبر قالب وهي تحمل  فالقصة المعنى،العام الذي من خالله يتم ايصال  اإلطارالقالب هو = ف

 يعبر عن قيم أو معلومات ومقاصدمضمونا 

وما يتم انتقائه من كلمات كما انه السياق وهو الشكل  باألسلوب= فهي معنيه  البرمجةاما طبقات 

على العقل والقلب عبر ما يسميه  والتأثيرالذي تريد من خالله ان تبرمج الدماغ عبر الحواس 

 .العلماء بالترغيب والترهيب مثال

الترهيب و، ولكن الترغيب  ا، واالمثال قالبقالبا هللا(مظاهر قدره )ن يكون لذا، نعم من الممكن ا

 .العاطفةبما يخدم  البرمجةحيث انهما يؤثران على المشاعر فانه يعتبر طبقه من طبقات 

 

اتضح من بحثنا حيال الكلمات التي استعملها االنبياء في تفعيل القيم، ان لكل نبي كانت له كلماته 

، بينما موسى نجد معه كلمات الفاحشةعلى كلمه  والتأكيد، مثال لوط )ع(  بالقيمة العالقةذات 

، انقلبوا ، اعين الناس (،  السحرةفكون ، أذات عالقه بعمل السحر ) القوا ، الملقين ، تلقف ، ي

وهو علم يمتزج فيه  ،تعزيز االدراك بالعلم لذا ذهب ليتعلم على يد الخضر مسالهالتركيز على 

فهو واقع  (أنظر الى وجهك)وليس الواقع مع الوهم مثل السحر، وحتى مع  ،بالحقيقةقع الوا

وليس مع الوهم الن الجبل تصدع، جو مشاعر الخوف كان مسيطرا من قبل والدته الى  بالحقيقة

ما بعد خروجه من قصر فرعون ) خائف يترقب ( ، ويبدو ان مسأله الخوف كانت قد برمج 

  "،اني ال يخاف لدي المرسلون"صا ومن النار، وعليها، خوفه من الع
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على من  التأكيدنجد )ففهو ال يمتد بنسب الى اي قبيله منهم،  ! قوملم يستخدم يا  )ع(عيسى

  .االنبياءظلم النفس، كانت عامه مع جميع وانصاري، كلمه التقوى، 

التي تعزز الثقه  ماتبت ، اخوتي ، اخوتك ، الكل،أخيأوهذا ،نا أو ،نيأ، كلمات  )ع( مع يوسف

 باهلل. الثقةعلى  التأكيدفي  السورة بالنفس وكذلك محور

  ( كيف اضحو اقوياء بربهم)ع(موسى  وضعف، )ع(يوسف  ضعف )نالحظ

مع الجو  العالقةالنفسي )خوف، وجل، الهروب( والذي يمنح نوع من  )ع( موسى ضعفالحظ ن

متهم في ذاك الوقت، وهو ما اكد عليه هللا اني النفسي للسحر الذي كان هو الجو العام والسائد ال

ال يخاف لدي المرسلون، اي انفض عنك الجو النفسي للمخاوف التي كانت تحاط بكم ويعزز لها 

  .السحرةفرعون عبر 

،وحيث ؟ مهابته بعد ذلكفرعون ، فبمن يعزز السحرةلذا انهد صرح وطوق الخوف األول بسجود 

فه. .... وما اكهرتنا عليه من السحر، االكراه يعزز مساله انه تعرى من اهم درع فظهر ضع

، التي كان يحتمي بها، لذا معظم كلمات موسي الهالةيريدها فرعون النها تعزز من متانه درعه، 

وفرعون كانت تدور حول كسر هذا الطوق الذي كان يقيهم، ومهمه التعلم من الخضر تنسجم 

 السفينةعلينا، خرق  المفاجئةالسحر، فكليهما كان له وقع  مكان الحقيقةبسياسه االحالل ، احالل 

 ىبعد ان كان فعال غير قيمي اضحي قيميا وهو أوقع في اثره من السحر، ذلك ان السحر مبني عل

ما يجعله اقدر على  ،معا والحقيقة الوهم وااليهام بينما علم االدراك مبني على مزيج من الواقع 

 .االدعاء االستيعاب والتصديق ال مجرد

االسراء والمعراج، فمن  ةيعزز لحقائق واحداث ربما وقعت أو ستقع في مثل، حادث وسرد كهذا

 ؟العقل ىآمن باهلل عليه االستسالم والتصديق ، فمن قال ان كل شيء يجب ان يعرض عل

 الشعوذةمفهوم  لبديل لذاتثم الذي يقدمه االسالم )االدراك( عبر قصص عديده في القرآن، يعزز 

 .والسحر ، لذا اكد على ذلك مما عايشه المسلمون في ) وما رميت اذ رميت ولكن هللا رمى(

 بالنفس ، ... الثقةباهلل لتعزيز  الثقة، الفاحشةكلمات، )نبذ السحر،  ةثم تاذا لكل قيمه كان

 واختيار الكلمات يتم ضمن مسارين:

 مسار مشتق من مصطلحات السلوك الشائع -١

  عليها الجتثاث السلوك الشاذ واستبداله بآخر لتأكيداكلمات تريد  -٢

 الحظ مثال ذلك مع لوط:ن 

  الرجال شهوه من دون النساء تونأتأبالسلوك الشائع،  العالقةالكلمات ذات  -١

 الحزن، األسى، التقوى، الفاحشة -٢
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  :)ع(مع نوح  

  الكفر -١

، الحظ االحرف وتكرار البرمجةي عمليه ليال ونهارا، تفيد عمليه االستمرار وعدم االنقطاع ف -٢

  حرف الراء ليعزز لذات التكرار هذا

 :)ع( ومع سليمان

 الشكر  -1
 االمتنان لنعم هللا  -2
 معنى العطاء الحقيقي ليس بالمال -3

)الحظ الكلمات جميعها مشتق من بيئة القصور والملوك "الصرح، ممرد، قوارير، مال، منطق 

 (، العلمشيءالطير، االتيان من كل 

 ومع هذا العطاء رفيع المستوى نجد العدل والشكر والدعوة هلل وتفعيل المسؤولية

جاء  الذيبرمجة القيمة في " المفهوم" الحظ هنافن كأجواء،فهذه هي القيمة كمسار وتلك كلماتها 

عبر ، ما يعيشه الملوك وليس أي ملك، وعبر تلك االجواء "رسالة الهدهد ، بلقيس ، صرح ، 

 "ق الطيرجيوش ، منط

نموذج سليمان)ع( ، غرسا أكثر عمقا قد يصعب  عبرهنا طرح ثالث كنموذج في غرس القيمة، و 

صور النعيم والمنن  فاستعراضالمعنية وهم الرؤساء واالمراء والملوك،  الشريحةإدراكه غير 

ضوء" من هللا والذي يعجز الخيال تصوره، )قبل أن يرتد اليك طرفك( وهو ما يفوق في سرعته "ال

وجميع نتائج مختبرات "قاعدة ناسا االمريكية " ، تلك كانت مستويات المعيشة التي كانوا 

 . والحشرةيعيشونها، وفوق ذلك كانوا يشكرون ويتعاملون بمسؤولية حتى مع الطير 

فرعون ، ذلك أن قيمة نبذ  ةقارن قصة ومستوا معيشي كهذا مع قصة ومستوا معيشولك أن ت

 فرعون :كانت نمط حياة التأله يتطلبان مسارا للقيمة مختلف، محوره، أجواء السحر وقيمة نبذ 

ي   ه م  و  ن ه م  ي ذ ب ِّح  أ ب ن اء  ف  ط ائِّف ة  م ِّ عِّ ت ض  ي ع ا ي س  ا شِّ ل ه  ع ل  أ ه  ج  ضِّ و  ن  ع ال  فِّي األ  ر  ع و  يِّي إِّنَّ فِّر  ت ح  س 

ين   دِّ ف سِّ ن  ال م  ه م  إِّنَّه  ك ان  مِّ   (4)القصص   نِّس اء 

ينِّ ف   ان  ع ل ى الط ِّ ي ف أوقِّد  لِّي ي ا ه ام  ٍه غ ي رِّ
ن  إِّل َٰ ت  ل ك م م ِّ ا ع لِّم  أل   م  ا ال م  ن  ي ا أ ي ه  ع و  ق ال  فِّر  ع ل ل ِّي و  اج 

إِّن ِّي وس ىَٰ و  هِّ م 
ا لَّع ل ِّي أ طَّلِّع  إِّل ىَٰ إِّل َٰ ح  ر  بِّين   ص  ن  ال ك اذِّ    (38)القصص   أل  ظ ن ه  مِّ

تِّي أ ف   ن ت ح  ي مِّ رِّ ار  ت ج  هِّ األ  ن ه  ذِّ ه َٰ ر  و  ص  ل ك  مِّ مِّ أ ل ي س  لِّي م  هِّ ق ال  ي ا ق و  مِّ ن  فِّي ق و  ع و  ن اد ىَٰ فِّر  ال  و 

ون   ر     (51)الزخرف   ت ب صِّ

 في مثل : تستلزم تعامالأجواء كهذه 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=43
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ون   م  ي ذَّكَّر  اتِّ ل ع لَّه  ر  ن  الثَّم  ن ق ٍص م ِّ نِّين  و  ن  بِّالس ِّ ع و  ن ا آل  فِّر  ذ  ل ق د  أ خ     (130)األعراف   و 

والذين كانا ملكين من ملوك االرض ، لم تستخدم إال االلفاظ  وبلقيس،)ع( ما أجواء سليمان بين

 التي كانت منسجمه مع أجواء السلطة والشكر وعيشة الرخاء. 

 فالحظنا كيف أن القيمة يتم برمجتها عبر مسار، تتنوع سياقاته، وعبر برمجة طبقية ال خطية

، فالحظنا المستهدفة الشريحةللنموذج القرآني في تواصله مع نعم نكون بذلك توصلنا بشكل تقريبي 

 تدرك عبر: ةالمستهدف الشريحةكيف ان النموذج بشكله العام، ثم 

  القيمةتحديد  -١

 القيمةتحديد مسار  -٢

 اختيار الكلمات وفق االسلوب الذي بيناه -٣

، وما  المستخدمةالكلمات للتجار والمتعاطين بالمال ( ، ما  الموجهةالخطاب  ما شكل  )وعليه

  في االنذار ، وما نهج القصص واالمثال ؟ المستخدمةإسماء هللا 

ذلك أن صناعة  االسالمي،إنه من محضن صناعة البيان االسالمي هذا تنطلق نظرية االعالم  

 .البيان أشمل وأدق من صناعة االعالم

 ،لمجرد تضييع الوقت شيءم ال يقد اإلسالمي" فهواالعالم فمما إستعرضتاه نشتق مفهوم "

وان قدم  ىمن االخرين ، بل حت السخريةمن اجل  والفكاهة التسليةأو  ،لقضاء علي الفراغلأو

ما يثير  الغربيةوهدف بنائي ، فلسنا بحاجه الن نتعلم من البرامج  هبمسؤوليفهو يقدمها  التسلية

بر مسابقات تعزز للتخنث في من االخرين ، ولسنا بحاجه لغرس قيم التميع ع والسخريةالضحك 

 .المظهر والسلوك مع اهم شريحه يفترض ان تكون شريحه منجزه يعول عليها في بناء االمه

مع  التواصليةالنظر في اساليبها  وا عيديالمجتمع كي  الدعاة في شريحه ألن تحتاط وهذا يدعوا 

 من يستهدفون.

 لى امرين:ذلك ان نموذجنا هذا يفرض من يتعامل معه االستحواذ ع

أو ه لهذا الدين ، فقرائه ال تستند حالخطاب ، عبر قرائه سليمه وصحي )مضمونالمضمون  -١

 (منقوصةمشكاه اإلسماء قرائه  تنطلق من

  ق ) آليه ايصال الخطاب(االسي -٢

، وهي اساليب ان كانت الدعوةفي تبليغ  المباشرة الدعاةليب اوهو ما يفرض اعاده النظر في اس

فهي لم تعد صالحه لعصر اصبح التواصل فيما بين البشر يعتمد علي  الغابرةالعهود صالحه في 

التوتر ومواقع التواصل االجتماعي وسيناريوهات محترفه االعداد تغذي فيها شبكات التلفزه ودور 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=7
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الي  )فادعدوات مستحثه في التواصل أويدعو للتطوير والخروج ب جهةعرض السينما، و من 

 الدعاةالذي سقط سهوا أو ربما عن قصد في تواصل  الحكمة( اين عنصر  مةبالحكسبيل ربك 

  في مجتمعاتنا تمقتهم وتمقت بالتالي هذا الدين .  عريضةمع شرائحهم ما جعل شريحه 

في التعرف علي ثقافات الغير ، كي نحسن عمليه الدخول الي  الميدانية اعتماد المسوح كما إن

مكن من ان نخاطبهم عبر ما يدركون ويفهمون ال عبر ما ندرك عوالمهم ونتملك قلوبهم ، ونت

ان تتعرف  ىما يشير ال ، في ظالل االيه ) وما تلك بيمينك يا موسى(  تتأملونفهم فقط، ولك ان 

  .للدخول في عالمهم المناسبة الفرصةانماط حياتهم كي عبرها تتحين  ىعل

 

 تم بحمد هللا
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 ي سطورف المؤلف
 

 

 زهير منصور المز يدي  د.        

 المواقع االلكترونية:

 twww.zumord.ne 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 سنوات الخبرة :

التلفزيوني  والتسويق واإلنتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية  30أكثر من 

 والتأسيس للهيكلة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة. 

 الخبرات العملية :

 .1984عامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤسس إدارة العالقات ال .1
 (.1985للدعاية واإلعالن ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .2
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية(تسويقية  أسواق. )إعالنيهمجلة رئيس تحرير  .5
، القنوات (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلعالن التجاري في تلفزيون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .التلفزيونية الثالث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000والتسويقية  اإلعالمية العرب " لالستشارات اإلعالميون“مؤسسة عام مؤسس ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .8
 .2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999دولية لإلعالن عام عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن ال .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية  ية: جمعيةالدوليتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 جمعية التسوق األمريكية. -
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

من الجوائز الدولية في مجال اإلعالن أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق  على عددحائز  .1
 .1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

منظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن رشح لمنصب نائب رئيس مجلس إد .2
  1996-ية امريكيةنيإعال

 1999مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن عضو   .3
 2013قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات :

تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في  دار ذات السالسل للنشر،  ،1984ويت الك -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مؤسسة  -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمي، يت للتقدم الكو

 .1994  -إنشاء بنك النصوص  .3
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .7
 2006تسويق أنماط الحياة  .8
  2006خمس التسويق بالحواس ال .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير2010قوة العالمات التجارية  .11
)برنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية المفتوحة في ماليزيا(، ومعتمـــــــد  2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 في )عشرات الجامعات ومؤسسة تعليمية دوليا  ( .
 2010يم إستكشاف الق .13
 2010محفز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .17
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساخ فكر العظماء  .19
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 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة  600 -1
 العامة.

 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2
 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلس بعضوية وزارات الدولة وجمعيات  -1
، أشادت ملكة السويد 2005-1999مدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،المجتمع ال

بنتائج المشروع ضمن جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع 
 مماثلة على نطاق أوروبا.

نا في تدشين مشروع " وقف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبرات -2
 2017وإدارة جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.

مشروع "سما" سوق منتجات االيتام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز  -3
 2016االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.

ت القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، مشروع "سمر" سوق منتجا -4
لالرتقاء بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا 

بعنوان "تحويل القيم لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان 
 2017القرى.

روع "أسوار" لشبكة بسواعد شبابية من مختلف دول العالم، لدعم قضايا العمل اإلنساني والحث مش -5
 2017عليه بشكل تطوعي.

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسائل  100إطالق مشروع )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 التواصل االجتماعي بشكل أسبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
توقيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتمع المدني  -8

ومؤسسات تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيك واعتماد برامج المؤسسة العربية 
 للقيم المجتمعية.
 في مجال االستشارات :

 الكويت. -مكتب الشهيد عض مكاتب " الديوان األميري " مستشار إعالمي لب .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيمستشار اعالمى لبيت التمويل  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية. 1997ارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة قدم االستش .6
 2004-2002مستشار شركة مستشفى المواسة القابضة  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005مستشار إسم الرواج التجارى لشركة الشرقية لالستثمار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(  IPEر مجموعة مدارس مستشا .10
 2006مستشار إسم الرواج التجارى لشركة االمتياز لالستثمار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
  2007 الكويت،تجارة وصناعة  التجاري، غرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13
 2009المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي مستشار وزارة الصحة،  .14
، ثم مستشار العالقات 2011مستشار اسم الرواج والتسويق لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع  .15

 2015الدولية 
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 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .16
  (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .18
 .والخـدميةمن الشركات التمويلية  للعديدمستشار تسويق لمجموعة شركات تجارية وعقارية واستثمارية و .19

 


