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تقديم:
ح م ث والتطممموير حيمممال التسممموي للقممميم ممممن دا مممرة
لمممم أتوقمممع أن أمضمممي فمممي مسمممار الب م
الالملمممموس كمممي أجمممد نفسمممي فمممي دا مممرة الملمممموس ،ممممن دا مممرة ّ
ّ
الالمحسوسممم ات إلمممى
دا ممممرة المحسوسمم م ات ،وقممممد سممممب أن ألّفمم م ت حتممممى كتابممممة هممممذا الكتمممماب فممممي مجممممال
التأصمممميل للقمممميم مجموعممممة مممممن المؤلفممممات جمممماءت تحممممت عنمممموان عممممري " تفعيممممل
القممميم وممارسمممتها" ،ويمممأتي همممذا الكتممماب " تحويمممل القممميم والمفممماهيم إلمممى منتجمممات"،
ليعممممزز الضممممافة نوعيممممة جديممممدة فممممي مسممممار غيممممر مسممممبوق فممممي مكتبتنمممما اإلسممممالمية
والعربيممممة ،والتممممي تممممم اعتمادهمممما تممممدريبيا فممممي العديممممد مممممن الجامعممممات والمؤسسممممات
التعليمية على نطاق دولي ،وفقد جاءت عناوينها:
 -1تفعيل القيم وممارستها
 -2استكشاف القيم ،صيأنتها ومعالجتها
 -3محفزات القيم
 -4اإلدراك والقيم
 -5المشغوالت اليدوية والقيم
 -6تفعيل الحواس والقيم
 -7أنماط الحياة والقيم
أمممما فمممي تحويمممل القممميم لمنتجمممات ،فممماالمر يختلمممف ،ذلمممك أن المنمممتج كمصمممطل يعنمممي
بالضممممرورة أن تممممتمكن مممممن إدراكمممم ه بحواسممممك ،وأن تكممممون قممممادرا علممممى معاينتممممه
بجوارحممممك ،فمممم أنّى لممممك أن تعمممم اين قيمممممة كقيمممممة الصممممدق مممممثال ،أو المسممممؤولية أو
التسمممام بشمممكل قابمممل للّممممس؟ فهمممذا الكتممماب ،يرسمممم مسمممارا لعمليمممة التحويمممل ،كمممي
يصمممب باإلمكممم أن نقمممل القيممممة ممممن دا مممرة ّ
الالمحسممموس والمدركمممة عقمممال إلمممى دا مممرة
المحسمممموس والمممممدرك جوارحمممما ،ولكممممن كيممممف؟ تلممممك هممممي الجولممممة التممممي نمممم دعوك
لخوضممممها ،لممممذا ننصمم م وبشممممدة االطممممالع علممممى بمممماقي المؤلفممممات آنفممممة الممممذكر كممممي
تتشكل لدى القارئ الصورة ّ
الالحسية بشكلها الحسي المتكامل.
ولعمممل خيمممر مممما ننطلم م فيمممه بالتأصممميل ممممن اآليمممة الكريممممة (ألمممم تمممر كيمممف فعمممل ربمممك
بأصممممحاب الفيممممل) فقممممد جمممماء اسممممتعرا المشممممهد لمممميس بشممممكل بمم م انورامي فحسممممب
وإنممممما بشممممكل إحمممماطي للحممممدث مممممن زوايمممما عممممدة ال يمكممممن ألي عدسممممة (كممممامرة) أن
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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تسممممتوعبها ،فممم إذا علمممممت علممممى سممممبيل المثممممال أن وكمممماالت األنبمممماء العالميممممة تحصممممر
المراسمممل عنمممدما تطلمممب منمممه أن يتابعهممما بحمممدث مممما أن يرسمممل إليهممما أو ينقمممل إليهممما
الحمممدث وفممم فورممممات ممممن خمممالل مممما ينقلمممه سمممواء ممممن صمممور أو وصمممف ،ملغيممما
مشممماعرو ووجهمممة ن مممرو ،فهمممي بمممذلك تجمممرد اإلنسمممان ممممن أحاسيسمممه وتجعلمممه مثمممل
(الكمممامرة) مجمممردة ممممن أي مشممماعر ،أمممما مممما ينقلمممه هللا لنم م ا عبمممر (ألمممم تمممر كيمممف) فإنم م ه
ينقمممل لنممما بمممأم قلوبنممما مممما قمممد يمكمممن أن نتخيلمممه ويشمممعر بمممه قلبمممك ويخفم م لمممه ومممما قمممد
يشمممكل لمممك ممممن مسمممامع ومالممممس وأجمممواء ،فممممن أي زاويمممة تراهممما تكمممون بالفعمممل قمممد
وقعمممت ،ومممممع أي مشمممماعر وأحاسمممميس تشممممعر بهممما تكممممون بالفعممممل هممممي محممممل واقممممع
شمممعر بمممه القممموم أنممم ذاك ،كمممما أن مممما يميمممز تلمممك اللقطمممة لممميس فقمممط إحاطتهممما بمممل
اسمممتمراريتها علمممى المممرغم ممممن إنهممما أنتهمممت ضممممن زممممن بعيمممد ،فهمممي مممما زالمممت
مسمممتمرة ممممع المممزمن إلمممى يممموم القياممممة مم م ا اسمممتمر همممذا اإلنسمممان فمممي التوالمممد ،فهمممي
إحاطمممة مكانيمممة ضممممن ممممد زمنمممي سمممتطالعه جميمممع األجيمممال ،فالعدسمممة التمممي يمنحنممما
إياهممما اإلسمممالم جممماءت ممممرة ممممن خمممالل أبانممم ا إبمممراهيم عليممم ه السمممالم  ،وممممرة ممممن
خمممالل سمممورة الفيمممل ،وأخمممرى ممممن خمممالل سمممورة الكهمممف ،فهمممي إن صممم الوصمممف
والتشبيه ،عدسة استوفت المعايير التإلىة:
 .1االحاطممممة ،فممممال يمكنممممك أن تصممممل إلممممى حكممممم دون أن تممممرى الصممممورة بشممممكلها
وزواياها المتكاملة.
 .2الّلقطمممة أو نقمممل الحمممدث يجمممب أال ينفصمممل عمممن مشممماعر وأحاسممميس ممممن يلمممتقط
أو ينقل الحدث.
 .3إن (ألممممم تممممر) تممممدفعك دفعمممما ألن تممممرى الحممممدث وتقممممرأو مممممن خممممالل مشمممم كاة
االسممممماء الحسممممنى ،فتقممممرأو باسممممم ربممممك الممممذي خلمممم  ،والممممذي خلمممم تتعممممدد
أسماءو وصفاته ،فمع هذا التعدد تتعدد القراءات.
 .4أن الّلقطمممممة االلقرآنيمممممة متعمممممددة األوجمممممه بتعمممممدد اسمممممماء هللا الحسمممممنى ،فهمممممي
ليست تعبير خطي بل إحاطي.
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أربعة مستويات في التعاطي مع مسألة "التحويل"
 -1مستوى التعبير المباشر من خالل الرسم ،فهنا يكون التحويل مباشر.
 -2مستوى يتعامل مع "مخيلة المتلقي وقدراته على التجريد والربط للمعاني".
 -3مستوى نفعل فيه (اإلدراك واإلضفاء فالبناء) مع المنتج وهو مسار في إعادة تشكيل
المعطيات.
 - 4مستوى تحليل مسار القيمة.
كما أن هناك” أدوات“تعيننا على عملية التحويل مع كل مستوى ساب .
فمع مستوى التحويل المباشر ،نستعر

مثاال في ذلك مع شريحة االطفال:

حمممين يطلمممب ممممن األطفمممال ،بعمممد سمممرد قصمممة مممما رسمممم مشمممهد واحمممد ممممن مشممماهد
القصمممة ضممممن ورقمممة واحمممدة (مف ّعلم م ين بمممذلك حواسمممهم) ليمممتم بعمممد ذلمممك جممممع كافمممة
األوراق ضمممممن دفتممممر ويمممممن الممممدفتر عنوانمم م ا عريضمممما باسممممم القيمممممة التممممي يممممتم
برمجتهمممما معهممممم ،ليكممممون ذلممممك الممممدفتر الكتمممماب األول "كمنممممتج" يؤلفممممه األطفممممال
عن تلك القيمة.
وهكممممذا ،فمممممن خممممالل ممممما رسمممممه كممممل طفممممل ،كممممذلك ،يممممتم أنشمممماء (بطاقممممات،
قمصان ،وأكواب ،ومنتجات ال حصر لها عبر انامل ما رسموو).

شكل ( :)1بع

من تعابير أطفال مدرسة الجهراء-الكويت ضمن بطاقة إهداء

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات

5

شكل ( :)2بطاقة رسمت عليها مشاهد من قصة

شكل ( :)3طبيعة مدينة "سبأ" من مخيلة األطفال
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)4بطاقات مستوحاة من قصة الهدهد
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7

شكل ( :)5منتجات تابعة معززة لقيمة "الصدق" ومذكرة للطفل بأحداث القصة عبر قيمة
الصدق

ففي هذا المستوى تشت التصاميم من وحي السرد القصصي لالحداث وهو مماثل لما
نطالعة في والت دزني عندما يتم إشتقاق صور من مشاهد الفيليم في مثل أفالم:
 -1موألن
 -2األسد الملك
 -3بوكاهانتس

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)6منتجات فيلم الملك االسد

أمما المسمممممتوى الثمأني فهو عبر عمليمة تحويمل القيممة إلى منت مج ات وذلمك مما يعتممد على
"التصميم" ،وذلك عبر تحويل مقصد "القيمة" المر ّوج لها إلى تعابير ،فليس ثمة ما تم سردو
من قصممة في المخيلة كي يتم نقلها رسممما ،بل يكون االعتماد هنا على التخيل والتجريد من
أجل التعبير عن القيمة.
وسنحتاج لذلك بع

األدوات المساعدة لالرتقاء باالنجاز في مثل التجهيزات التالية
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)7جهاز صناعة مجسمات ثالثية االبعاد

شكل ( :)8طابعة للقمصان

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)9جهاز الطباعة على االكواب

شكل ( :)10جهاز الرسم على االكواب

كم م أن يمممتم التعبيمممر ممممن خمممالل تصممماميم تعمممزز قيممممة مممما فمممي مثمممل المممدعوة للقضممماء
علمممى الفقمممر عبمممر دفمممع الزكممماة مفعلىممم ن بمممذلك قيممممة "العطممماء" ،ولكمممن همممذو الممممرة
عبمممر رسمممومات تجريديمممة وهمممو مممما يصمممعب إنجمممازو ممممن قبمممل الطلبمممة إن كممم انوا
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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فمممي مرحلمممة الطفولمممه ،غيمممر أنممم ه ممكمممن حمممال كمممونهم يمممافعين ،لمممذا نحمممن عبّرنممما
هنمممما عممممن دفممممع قيمممممة الزكمممماة وهممممي  ،%2.5مممممن خممممالل شممممريط أسممممود ينتهممممي
بشريط أحمر يعبر عن تلك النسبة والتناسب.
وتجمممدر اإلشمممارة هنممما المممى أن عمممدم تممموفر تلمممك األجهمممزة ال يعنمممي عمممدم مقمممدرتنا
علممممى تحويممممل القمممميم لمنتجممممات ومشمممماريع ،بممممل هممممي مسمممماعدة ومحفممممزة فممممي
االحتراف االنتاجي.

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)11فعندما تتشكل رغبة الطالب في احتساء ما يفضله من مشروبات فهو يشربها عبر كوب كهذا
متجرعا مع كل جرعة تلك القيمة كي يتم برمجتها عبر حاسة المذاق

شكل ( :)12نتا ج "لندستروم" في أثر تفعيل الحواس في السلوك

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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فقد أشارات النتا ج المسحية الميدانية التي انجزها السيد مارتن لنستروم على شعوب شملت
القارات الخمس ،من أن سلوك االنسان يتأثر بالمعلومة الواردة اليه وف درجات في التأثير
ويختلف التأثير في القوة بتنوع الجارحة.

أكثر
من
وتصميم القميص من الخلف يكون بطباعة شعار للمؤسسة التي تدير النشاط هذا ،كما ان
التصاميم قد تتنوع ولعلها غير نها ية ،فهي تعتمد على ما يتمتع به المصمم من مخيلة.

2.5%

شكل ( :)13تصميم آخر معبر عن نسبة ما يدفع من زكاة مقارنة بما تمتلكة من مال عبر نقطة ماء.

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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المسممممتوى الثالممممث فممممي تحويممممل القمممميم إلممممى منتجممممات يكمممممن فممممي (اإلدراك واإلضممم فاء
فالبناء) حيث إنه يتطلب ما يلي:
 -1أن تعرف كيف تقرأ ،طالع مؤلفنا (مقدمة في تفعيل الحواس).
 -2اختيار القيمة.
 -3تحليل القيمة.
 -4همممل ممممن الممكمممن إيجممماد عالقمممة فيمممما بمممين القيممممة وعمممادات وتقاليممم د أو نممممط
حياة الناس ونقصد بذلك:
ففي العادات مثال:
أ -الملبس والمأكل والمعيشة والضيافة.
الملممممبس :قلنسمممموة الممممراس للثمممموب المغربممممي ،زي ثمممموب اإلممممماراتي يختلممممف عممممن
زي ثوب الكويتي.
المأكل :شكل األطباق (استكانة أو كوب).
الضيافة :المرش\المبخر\التمر \الحلقوم.
ومممممن المفيممممد أن نسممممتعر "بعمم م األدوات المعينممممة لنمممما فممممي عمليممممات تحويممممل
القممميم إلممممى منتجممممات ،فمممممن تلممممك األدوات اخترنممما خمممممس عشممممرة طريقممممة جمممماءت
تحممممت عنوأن"اإلضممممفاء" ذلممممك إن أي شمممميء مممممن حولممممك يمكنممممك أن تن ممممر إليمم م ه
من خالل المعنى الذي تريد إضفا ه وهو ما اسميناو بأداة "اإلضفاء"
وكمممي نبسمممط المعنمممى طمممالع معمممي المثمممال التطبيقمممي التممم إلى المممذي يقدممممه لنممما "متحمممف
قطممممر للفممممن اإلسممممالمي" ضمممممن مناسممممبة رمضمممم ان لعممممام ( 1334يوليممممو ،)2013
حيمممث إنمممه بمممادر بتوزيمممع هديمممة رمزيمممة علممم ى الممممو فين فكانممم ت كمممما فمممي الصمممور
التإلىة:

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)14مجرد قنينتين من الماء ضمن علبة

نالح أن الهدية كانت عبارة عن قنينتين من الماء ،وجاءت العبارة "معا في رمضان" معززة
لقيمة المشاركة ،وعليه ،دعنا نتصور لو قيل لك اعتمد ذات "قنينة" الماء لتفعيل قيمة أخرى
ولتكن "المسؤولية" أو "التسام " أو "التعاون" فكيف يمكن أن يكون تعبيرك؟
فيما يلي نستعر لك ما يمكن أن يكون عليه الوضع في اإلجابة عن التساؤل الساب
مستخدمين أداة "اإلضفاء":
• المسؤوليه:
تقديم قنينة الماء ويكتب على المغلف المحيط بها العبارة التإلىة:
(الشعور بالمسؤولية من قبل الذرات هو الذي جعل ذرة األكسجين تندمج مع الهايدروجين
إلنتاج الماء هذا بالنسبة للجمادات فما بالك بممارسه المسؤوليه من قبلك أنت!)
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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• التسام :
تكتب العبارة التإلىة (لوال خف الجناح والتواضع لما تنازل األكسجين وهو من يملك
ذرتين أن يندمج مع الهايدروجين الذي ال يملك سوى ذرة واحدة).

• التعاون:
العبارة (يمنحنا كل من الشجر والنفط صورة أنيقة ونموذج في التعاون كي يقدما لنا ماء
الحياو بواسطة قناني كهذو ،تعاون مع غيرك كي تكون إضافة على كوكبنا "األر ")

• الود:
العبارة (مارس المحبة والود بمن هذو القنينة لمن يعاني عطشا)
إذا عنصر القيمة يعمل مثل المحفز الختيارك زاوية في الن ر لألشياء من حولك،
فتتفحص بدورك في هذا الشيء كي تتعرف على ما يعبر عن تلك القيمة

المنتج المعزز
للقيمة المرادة

الزاوية التي
من خاللها
تعزز للقيمة

القيمة المراد
تعزيزها

المنتج ماقبل
التحويل

فيممممما يلممممي نسممممتعر ألداة ثانيممممة بعنمممموأن (التأمممممل واإلنتقمممماء) لتعممممين الممممراغبين فممممي
تحويمممل أي قيمممممة إلممممى منممم تج أو مشممممروع ،حيممممث نستعرضممم ها ضمممممن خمسممم ة عشممممر
أسلوب:
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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ذلك أن عملية التحويل” القيمي“تتم إما من خالل:
 -1اختيمممار أي عنصمممر ممممن حولنممما ،واختيمممار” قيممممة مممما“ثم نعممممد إلمممى مممما يعبمممر
عن هذو القيمة عبر هذا العنصر.
 -2إنتقمممماء” قيممممم ة ممممما“ثم نحمممماول أن نتعممممرف إلممممى تطبيقممممات لهمممما مممممن خممممالل
منتجات.
 -3إنتقممماء عنصمممر مممما ،ومحاولمممة معرفمممة” القيممممة” المناسمممبة التمممي ممممن الممكممممن
أن يعبر عنها.
 -4مالح ممممممة اإليقمممممماع ل مممممماهرة متكممممممررة مممممممع أكثممممممر مممممممن عنصممممممر ،ثممممممم
استخراج”القيمة“التي تعبر عن حقيقة ال اهرة.
 -5إنتقممماء عنصمممر مممما ثمممم نسمممأل أنفسمممنا :مممما التطممموير والتحسمممين المممذي يمكمممن أن
أضفيه على هذا العنصر كي يؤدي و يفة إيجابية لإلنسأن؟
 -6التأممممممل فممم م ي سممممملوكيات خلممممم هللا (نبمممممات – حشمممممرات -حيممممموان -جمممممماد)،
إلسمممتنباط فكمممرة تسممماهم فمممي اإلرتقممماء بمممالقيم اإلنسمممانية ،مثمممال” تعممماون النحمممل أو
تعاون النمل”.
 -7أن نتأمممممل فيممممم ا خلمممم هللا سممممبحانه مممممن عناصممممر مممممن حولنمممما ونستعرضممممها
ممممن خمممالل اسمممماء هللا الحسمممنى ،فممممع كمممل عنصمممر نسمممتعر  99اسمممما ،طمممالع
كتابنا "وإن من شيئ اال يسب بحمدو".
 -8تممممرين العالقمممات :مممما العالقمممة التمممي تجممممع عنصمممرين اثنمممين ممممن خمممالل قيممممة
ما؟
 -9ممممن خمممالل رمزيمممة األشمممياء ممممن حولنممما ،فلكمممل رممممز ممممن حولنممما يعبمممر عمممن
قيمة ،مثال (شموخ الجبل ،حماية السور ،عطاء البحر... ،إلخ)
 -10ممممن خمممالل الميمممزة الر يسمممية التممم ي تميمممز عنصمممر مممما ،مثمممال” الز ب “معمممدن
سا ل ،النفط” ذهب أسود” ،الماء” الشفافية حيث الطعم أو لون“
 -11طبممما ع المخلوقمممات مممممن حولنممما :مثممممال” لمممؤم القطمممة ،أمانممم ة الكلمممب ،دممممموع
التماسممممي  ،خممممور بيممممت العنكبمممموت ،جممممبن النعامممممة ،إقممممدام الفممممرس ،قمممموة األسممممد،
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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عمممين النحلممم ة مقابمممل عمممين الذبابمممة فيمممما تنتقيمممه ،إجتمممرار الطعمممام لمممدى الحيممموان،
تخزين الماء لدى الجمل"
 -12اسممممتخدامات األشممممياء مممممن حولنمممما ،مثممممل" :السممممطل لحمممممل األشممممياء ،الخيمممممة
لالست الل ،المالبس للوقاية والستر".
 -13مممممن خممممالل ممممما يميممممز بعمممم ال ممممواهر الطبيعيممممة مممممن حولنمممما ":غيمممممة
مممممماطرة أو غماممممممة صممممميف ،ريممم م أو ريممممماح ،أر بممم م ور تممممممتص المممممماء وال
تنبمممت ،درجمممة غليممم ان المممماء  100م ويمممة ،تجممممد الطبقمممة العلويمممة لسمممط البحمممار
دون األعماق".
 -14هندسمممة األشمممياء ممممن حولنممما ،بمممين دا مممرو وربممماعي وعالقممم ة ذلمممك بو يفتمممه
االساسمممية.
 -15قممممموانين الطبيعمممممة ممممممن حولنممممما ،كقممممم انون الطفمممممو ،الجاذبيمممممة ،التمممممروس،
المممممدوران ،تممم م أمين االتممم م زان فمممممي المممممذرات ،ال مممممل ،ممممممزج االلممممموان” األصمممممفر
واألزرق ينتج لون أخضر“.

فعبر هذو المسارات ،والتأمل ،يمكننا أن نستخرج المنتج:

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)15فمع قيمة "الود" :مارس المحبه والود بمن هذو القنينة لمن يعاني عطشا

كما إن التعبير عن القيمة عبر "منتج" يزيد وينقص عبر اسلوب وشكل التغليف.

شكل ( :)16أسلوب التغليف

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات

20

شكل ( :)17نماذج مع التغليف البسيط

شكل ( :)18والتعبير عن القيمة يزيد وينقص عبر اسلوب وشكل التغليف

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)19القنينة بعد أن طبع عليها علم الدولة أضحت تعزز لقيمة المواطنة

فالتعبير عن القيمة يتغير بتغير رمزية ما تعبر عنه ،فبمجرد إضافة رمزية علم البالد تزيد
قيمة المنتج بما يعزز للوالء للوطن كقيمة.

شكل (( :)20مشروع إعادة التدوير)

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل (( :)21مشروع إعادة التدوير) لالحذية البالية

المنتج\المشروع

العنصرفي الرقم
من ()15-1

القيمة

شكل (( :)22في التعبير من خالل العالقات)

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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المنتج\المشروع

القيمة

العنصرفي الرقم
من ()15-1

شكل (( :)23في التعبير من خالل ميزات األشياء) فمع األطفال التوجيه يكون عبر غسل اليدين قبل االكل
وبعد االكل كي ينعم بالصحة ويبتعد عن الميكروبات تعزيزا لقيمة (الن افة).

المنتج\المشروع

القيمة

العنصرفي الرقم
من ()15-1

شكل (( :)24في التعبير من خالل سلوكيات المخلوقات) أن تن ر الي من حولك بعين النحلة ال الذبابة

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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المنتج\المشروع

القيمة

العنصرفي الرقم
من ()15-1

شكل (( :)25في التعبير من خالل رمزية األشياء أو ال واهر) علو السحاب يعزز لقيمة النقاء

المنتج\المشروع

القيمة

العنصرفي الرقم
من ()15-1

شكل (( :)26في التعبير من خالل الطبيعة العلمية) التروس تدعونا لتفعيل قيمة التعاون
I pad, I phone, I move

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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وفيما يلي تطبيقات مستوحاة من بع
المعطي):

المنتج\المشروع

اسماء هللا الحسنى ،حيث تم إختيار (الحاف  ،المعين،

العنصرفي الرقم
من ()15-1

القيمة

تطوير أساليب حفظ المواد
الغذائية دونما حاجة
للتبريد

الحافظ

شكل (( :)27التعبير من خالل التخل باسما ه الحسنى)

المنتج\المشروع

تطوير كرسي متحرك
للمعاقين

العنصرفي الرقم
من ()15-1

القيمة

المعين

شكل (( :)28التعبير من خالل التخل باسما ه الحسنى)
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المنتج\المشروع

العنصرفي الرقم
من ()15-1

القيمة

تسهيل عمليات العطاء
بالتبرع بالوقت
والخبرات عبر االنترنت

المعطي

شكل (( :)29التعبير من خالل التخل باسما ه الحسنى)

نعممممود مجممممددا للمسممممتوى الثالممممث مممممن تحويممممل القمممميم إلممممى منتجممممات لنعمم م اين التطبيممم
التإلى:
• ففممم ي العبمممادة ممممثال ،فممم ي مثمممل تحويمممل شمممكل صمممفوف المصممملين إلمممى منتجمممات
فتعزيممممزا لقيمممممة «الجماعيممممةل والتممممي تعممممزز التكامليممممة والتعممممارف ال الفرديممممة
والتفاضممممل وهممممي م هممممر واضمممم مممممن م مممماهر الممممدين اإلسممممالمي ،فمع ممممم
عباداته جماعية في الشكل.
فتكون مراحل تحويل ذلك كما يلي:
أوال  -نرسممممم بعمممم الرسممممومات التممممي تعبممممر عممممن تلممممك الجماعيممممة ،رسممممومات
مجردة لها عالقة بشكل أداء الصالة:
أ -الصالة في جماعة.
ب -الحج.
ج -اإلفطار الجماعي ك اهرة إجتماعية في رمضان.

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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ثأنيا  -التعبير عن القيمة برسومات تجريدية:

شكل ()30

ثالثا :عصف ذهني لما يمكن أن نجسرو فيما بين كل رسم وما يمكن أن يشكل تطبيقا،
مثال:
في رسممم الدوا ر في هي تها الصممغرى فالكبرى ،تأتي التطبيقات في رسممم المدن واألحياء،
المسجد في المركز واألحياء السكنية ضمن دوا ر من حولها ليس في هي ة رباعية.
في تقمديم أواني الطعمام ،همل من الممكن صمممممنماعمة آنيمة متعمددة المدوا ر ،في المنتصممممف
«المركزل يوضمممممع المخلالت ،يليمه المرق ،ويليمه الرز ،ويلي الرز السممممملطمات ،وأخيرا
الفاكهة.
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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رابعا :التطبي :

التوابل
المرق
الرز

السلطات

شكل ()31

من فوا د هذا التطبي :
 -1يؤكد لتجمع العا لة حيث يجمعهم في دوا ر.
 -2حال زيادة عدد أفراد العا لة يتم تقديم طبقين لمجموعتين.
 -3أنه مجرد طب واحد.
 -4حجم الماء المهدور أقل في غسله.
 -5هو مثل الصينيّة وهو مثل اوان لحمل أكثر من صنف للطعام.
 -6يعين على التركيز فال تتنقل العين يمنة ويسرة للتعرف على باقي األصناف فبمجرد ن رة
واحدة تكفيك لمعرفة «المنيول.
 -7من الممكن عمل طب «للوجبة الر يسيةل وطب للحلويات وآخر للسلطات.
خامسا :في التلوين واختيار مادة الصنع:
من الممكن أن تتشكل مادة صناعة الطب من مواد عدة:
 -1خشبية
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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 -2فخارية
 -3بالستيكية
وتلون بزخارف ،أو رسومات لمدن شتى ،فمثال رسمة لمدينة إسطانبول من الطرف
الخارجي للطب للتعبير على أن الطعام من الما دة التركية ،أو رسمة من لبنان إذا كان من
المطبخ اللبناني ،وهكذا ،وهو ما يعزز لمسألة الترويج للثقافات اإلسالمية لشعوب العالم
اإلسالمي ويعزز الترويج لمدنها ويعزز لقيمة «التعارفل فيما بين شعوبها.
ومن الممكن وضع كلمات الترحيب الخاصة بكل لغة بدال من رسمة خاصة بالمدينة ،في
مثل كلمات الترحيب بالتركية وباللبنانية وبالمصرية وبالمغربية وببالد شرق آسيا تعزيزا
لنشر تلك اللغات فيما بين «الشعوبل.

شكل ( :)32ن م االواني التقليدي

شكل ( :)33الن م المقترح

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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تطبيقا آخر لذات القيمة «الجماعيةل:
في تصممممميم الحدا  ،في المركز نافورة ،وفي الدوا ر التإلىة لها نجد دا رة بالعاب األطفال
ما يعزز البهجة وإكسممماب الطفل والحركة ،تليها دا رة من األجهزة المخصمممصمممة للوالدين
إلكسماب اجسمادهم القوة والمرونة ،يليها دا رة ممشمي ،يليها دا رة خدمات ،ماء« ،كشمكاتل
بيع الممأكمأكوالت الخفيفمه ،وأخيرا دا رة بيع «كشمممممكماتل الهمدايما التمذكماريمة ومنتجمات
المشممممروعات الصممممغيرة لتشممممجيع المنجات اليدوية واالعمال التجارية الصممممغيرة لالفراد
واالسر.

المستوى الرابع :تحليل مسار القيمة

شكل ()34

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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وفي الصناعات المختلفة أيضا من الممكن أن تكون التطبيقات وفق ما يلي:
 -1عمممممل  ISOلقيمممممة األخممممموة فممممي بي مممممة العمممممل (كيمممممف يمكممممن أن يكمممممون)؟
وكيممممف يمكممممن أن يطبممم علممممى جميممممع المممممو فين بغممم الن ممممر عممممن المناصممممب
أو الجنسيات أو االعراق … ومن ال يلتزم يحاسب.
 -2تصممممور جهممممماز ماسمممم "سمممممكانر" يعمممممل علمممممى سممممميارتك قبمممممل أن تقودهممممما
بحيث يرشدك إلى مواطن الخلل قبل القيادة.
 -3رقاقمممة "حاسممموب" فمممي جيبمممك أو جسمممدك ،ترشمممدك إلمممى ممممواطن الخلمممل فمممي
الهرمونات السكر ،لحاجتك إلى الحديد او فيتامين "د" مثال.
الحممم بهمممذا الصمممدد أن بواعمممث بمممرامج الفيروسمممات فمممي "الحواسممم يب" همممي ممممن
أجممممل جعممممل مشممممتري "الحاسمممموب" بحاجممممة دوممممما إلممممى تلممممك البممممرامج ،فهممممم
يطلقمممون فيروسمممات فمممي اإلنترنمممت ممممن أجمممل حثمممك علمممى شمممراء تلمممك البممم رامج،
لذا هي ال تمارس” الصدق“أو اإلرشاد.
الحممم مممما تطرحممم ه شمممركات األدويمممة ممممن مستحضمممرات جديمممدة ،صمممرفت عليهممما
الماليممممين ،فهممممي ال تسممممحبها مممممن األسممممواق إال بعممممد أن تحقمم م مسممممتوى الجممممدوى
االقتصممممادية بمم م الرب كممممي تمم مأ ّمن معمم م ّدل أطممممول فممممي عمليممممات البحممممث والتطمممموير
والبيع ،حتى وإن مات الم ات من البشر! لذا هي ال تمارس الصدق.

ومع قيمة "الصدق" كيف نحول قيمة «الصدقل إلى منتجات؟
أوال نبدأ برسم مسار الصدق
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شكل ()35

ثانيا في التطبي :
نسأل ما هو الصدق؟ فإن كان:
أ -همممو أن يتطممماب قولمممك بمممما تقممموم بمممه ممممن فعمممل .إذا همممو (قمممول بلسممم ان وفعمممل
سلوكي) ،فهو (قول وعمل) متطابقان.
ب -هو أن تصدق بما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ثالثممما :لنعبممممر األن بالرسممممم الحممممر عممممن همممذين المعنيممممين( ،القممممول) يمكممممن التعبيممممر
عنممممه باللسمممم ان وبممممالحروف وبالكلمممممات ،و(العمممممل) يمكممممن التعبيممممر عنمممم ه صممممور
عمممدة فمممي مثمممل اليممم د ،بالحركمممة ،باإلنجممماز ،التمممرس ،شمممجرو ،و(المطابقمممة) يمكمممن
التعبيمممممر عنهممممما بتطممممماب عنصمممممرين ،بالتكاممممممل ،االتحممممماد ،التعاضمممممد ،بممممماللونين
األسود واألبي .
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رابعا“" :سكتشات”" التعبير عن الصدق وتطوير ما نصل إليه عبر رسم:

قول

صدق
عمل

شكل ( )36تطبي

الح ما يلي في تصميم التطبي الساب :
 -1تكرار لحرف الصاد
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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 -2تعزيز لقيمة التكامل
 -3تعزيز لقيمة الجماعية
 -4هل من الممكن جعل مقاب

األكواب من الخارج؟

ومسار قيمة الصدق نستخرجه عبر ما تتمخ

عنه المسوح الميدانية في مجتمعاتنا

وفيما يلي تعبير عن الصدق في كونه يعزز ألواصر الترابط فيما بين األشخاص

شكل ( )37تعبير مناسب للصدق كنتيجة لممارستة فهو معزز للروابط
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وتطبيقات أخرى للترابط نجدها في مثل:

الصدوق

شكل ()38

وفي التعبير عن ممارسة الصدق على أنه ينجيك من المهالك (فالصدق نجاة)

شكل ()39

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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أو في التعبير عن الصدق على أنه يستوجب كتم األسرار وعدم البوح بها (فالصدق = كتم
السر ،الثقه بمن تتعامل معه) ،فيمكننا التعبير عن ذلك باألشكال التالىة:

شكل ( )40تعابير لقيمة الصدق عبر مسار الثقة

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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وننتقل األن إلى نماذج عن بطاقات يمكن تطويعها لتصب معززة لقيمة الصدق:

شكل ( :)41وقد يكتب في البطاقة العبارة التإلىة (أنت مقبول لدي ...خذ مقعدك في قلبي)

أو أن يكتب على مثل البطاقة التالية:

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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نحبك
جميعا..
النك
صادق

في
الصدق.
 .نماء
في
العالقات

شكل ()42
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شكل ( :)43صندوق الصدق :يكتب في كل وجه عنصر من عناصر
من ومة الصدق

مع
البشر
طهرة
للنفس
\يعزز
الروابط

مع
النفس
”االحس
ان“
الصد
ق
يعزز
الثقه
\االمانه

الصدق يؤدي إلى التكامل فاإلنجاز:

شكل ()44

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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المجتمع
الصدوق
مقابل
الكذوب
محله
القلب
\اللسان\ا
لجوارح

ثم نسأل ما هو شكل الصدق؟

مثلث

دا رة

مربع

الدائرة

لماذا الدا رة؟

 -1النها تعزز التراص
 -2الجماعية
 -3الثقه
 -4التكاملية
 -5االنجاز

 -6القبول
ذلك أن الدا رة تعزز:
 -1حركة دوران الدم في الجسم كي يغذي ويحيي كل خلية.
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 -2شكل عجالت السيارة ،فلو كانت عجالتها مثلثة لما سارت.
 -3التراص في الشبكة هو سبب اإلنجاز في الصيد.
 -4الدوران لألجرام السماوية كي يثبت األر
متزنة عندما تمشي على األر .

في مسار ال ينحرف ،ويجعل خطواتك ثابتة

ما هو لون الصدق؟
لعله يكون بلون أبي

كي نعزز منتجات بلون ابي

في مثل قبعة ،قميص ،قلم ،مزهرية،

وما يلي منتج في شكل لعبة إلغناء اللغة وتعمي مفاهيم قيمية.

شكل ()45

ضع بع الكلمات ،كل كلمة على حصاة ،ثم اعمد إلى مسابقة مع زميلك لتكوين عبارات
«قيميةل محورها «القيمة التي يتم اختيارهال

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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ما يلي نموذج موجه الطفال الحضانة في تحويل القيم لمنتجات ،وهو يبدأ بتفعيل قيمة العطاء.

شكل ( :)45قبل بدء البرنامج

ففي تفعيل العطاء نتعرف على ما يحبه ويفضمله كل طفل من أكل قبل بدء البرنامج ،ونعمد الى
من الطفمل مما يحمب ونقول لمه إنمه لمك ،ثم نطلمب منمه من زمال مه ممما منحنماو إيماو تفعيال لقيممة
العطاء عما يحب ،ومع كل قطعة يمنحها لزميل نمنحه عوضمممما عنها قطعة ،كي يمارس القيمة
ويختبرها ممارسة بشكل عملي.

وحيمممم ال تحويممممل القمممميم فمممممع قيممممم ة الصممممدق نقممممول لهممممم إن الّلممممبن يعممممزز الصممممدق
واألمانمم م ة ،والتممممدخين ال يعممممزز الصممممدق ،وان الصممممدق والسمممملطه تعممممززان الصممممدق،
وأداء الواجبممممات يعممممزز الصممممدق ،وسممممماع كممممالم الوالممممدين يعممممزز الصممممدق ،والمكممممان
الن يممممف يعممممزز الصممممدق ،والمكممممان المرتممممب يعممممزز الصممممدق ،ثممممم يطلممممب مممممن
االطفمممال رسمممم رمممموز الصمممدق همممذو ،ثمممم شمممرب الصمممدق واكلمممه مفعلمممين بمممذلك لقيممممة
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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الصمممدق عبمممر تفعيمممل حواسمممهم ،ولعلنممما نسمممأل أثنممماء ذلمممك ،همممل ممممذاق مممما اكلتمممموو
جميل؟ وكذلك مع الصدق فهو جميل.

شكل (:)46السلطة تعزز لقيمة الصدق

ماذا يعني الصدق؟
فمممممن خممممالل ممارسممممه ترتيممممب المكممممان وتن يفممممه كجانممممب جسممممدي يمارسممممة الطفممممل
نسمممأل الطفمممل مممما لمممون ورا حمممه الصمممدق ،مفعلمممين حمممواس الطفمممل ،وفم م مممما جممماء ممممن
مسمممار فمممي مؤلفنممما "تفعيمممل القممميم وممارسمممتها" ،وبنممماء علممم ى اجابمممه كمممل طفمممل وفممم
اللمممون المممذي إنتقممماو ،يطلمممب ممممن الطفمممل تلممموين غطممماء قنينممم ة الحليمممب بمممذات اللمممون
ويختممم ار بممممنفس اآلليممممة را حممممه للصممممدق مممممن ضمممممن مجموعممممه مممممن الممممروا التممممي
نحضمممرها مسمممبقا لألطفمممال ،ثمممم يطلمممب ممممن كمممل طفمممل ممممن خمممالل مجموعمممه ممممن
المكعبمممات التمممي رسمممم علممم ى كمممل وجمممه منهممما صمممورة تمممارو لحليمممب وتمممارة لمشمممروب
"الكمممموال " وتممممارة لمجموعممممة مممممن األلمممموان مثممممل لممممون أخضممممر وآخممممر أصممممفر و
أزرق وألمممموان أخممممري ،وصممممور تعبممممرعن التعمممماون وتممممارة االبتسممممامة وتممممارة لغرفمم م ة
م طربممم ة وتممممارة لمالبممممس متسممممخة ،ونطلممممب مممممن الطفممممل تشممممكيل معممممين مممممن تلممممك
المكعبات ما يعني أو يعبر عن الصدق.
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شكل (:)47يلون غطاء الحليب باللون الذي إختارو الطفل

ثم نمن األطفال فرصم ة تصممميم بطاقة أو "تي شمميرت" بواسممطة برنامج "حاسمموب" تكون فيه
العبارات جاهزة وصمور هو يؤلف فيما بينها بتعبير معين يضمم صمورة له في قلب حب ويؤخذ
التصميم ويطبع للطفل حيث يكون هنا قد لبس الصدق.
ومن هنا نرسم لكل طفل شجرة خاصة به بما يعزز اختيارو لمفهوم الصدق.
لقص ة الهدهد صمادق التي سمتحول رسممة الطفل مع زمال ه
طبيعي هذا باإلضمافه إلى رسمومات م
إلى كتاب  pdfفيكون أول كتاب يساهم في تأليفه عن الصدق كقيمة.

مرحلتي التحسين والتطوير في منتجات القيم:
كيف تتم عملية التحسين والتطوير مستفيدين من التقاط اإليقاعات المنثورة من حولنا ،مفعلىن
أدوات التجريد والربط ،في نقل القيم وتحويلها إلى منتجات ومشروعات؟
النموذج التإلى يبسط لنا عملية التجريد والربط:

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل (:)48نأخذ على سبيل المثال طا ر البوم

فهناك مراحل يجب أن نجتازها من أجل تحقي ذلك ،والمراحل هي:
 -1تفعيل لعملية التأمل فيما خل هللا.
 -2التقاط ما يحق للبدء بعملية التجريد والربط.
 -3اختيار "القيمة" محل التحويل.
 -4التجسير فيما بين "القيمة" و" ما تم التوصل إلىه من تصميم مستحدث.
ونسأل كيف يمكننا أن نستوحي من شكل طا ر البوم ما يساهم في عمليات التحسين والتطوير
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ومن هذا الجزء الذي تم انتقا ه ،تتم عمليات التحسين والتطوير للتوصل إلى المنتج المراد
استحداثه

شكل (:)49عبر عملية التجريد إنتقينا هذا الجزء

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل (:)50ما يقوم به المصممون في تحويله عبر سكتشات مرسومة لمنتج

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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هذا ما يقوم به المصممون العالميون وهكذا تتم عملية استعارة وتطوير تصاميم األشياء من
حولنا في المنتجات التي نشهدها في األسواق.

شكل ( :)51مرحلة عمل "“سكتشات”" يديوية لحين التوصل إلى ما يعزز الفكرة التي نود
التوصل إلىها

ويمكننا أن نستوحي من الكا نات الحية من حولنا أيضا ما النهاية له من التصاميم فمن الكا ن
الحشري التالى نستوحي األشكال التإلىة:

شكل ( :)52حشرة نستوحي منها التصميم
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شكل ( :)53نماذج أثاث مستوحاة من الحشرة
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شكل ()54

شكل ( :)55ومن شكل الحشرة التإلىة ننتزع التصاميم التالية
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شكل ()56

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ()57

وفي نقل التراث نحو منتجات من الحاضر نجد في المثال التإلى المراحل التي انتهجها المصمم
الستلهام تصميم حديث (لحقيبة نسا ية) من منتج تراثي (لمركب بحري).
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شكل ()58

وثمة مجهود عقلي نتعر

له في عملية تحويل "القيمة" إلى "منتج" يكمن في مراحل ثالث:

شكل ()59

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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فحيال و يفة المنتج الذي تم تحويله عن القيمة ،نسأل هل ترى يلبي غاية؟ ما مردود المنتج
اقتصاديا؟ مجتمعيا؟
هل التعبير عن القيم يختلف باختالف الثقافات؟
ثمة قاسمم م (إنسمم أني) مشممترك تشممترك فيه جميع ثقافات العالم على تنوعها في التعبير ،عن
القيم وذلمك في مثمل التعماون والمسمممممؤوليمة ،ولكن مع قيم التعمايش نجمد أن األمر يتلون بتلون
مكونات كل ثقافة ،ففي دولة مثل الكويت (التعايش) مطلوب فيما بين الحضمر والبدو أما في
العراق فالنقاش يكون بين السمنة والشميعة وفي مصمر فيما بين المسملمين والمسميحيين ،وفي
أوروبا بين المسيحيين والمسلمين.
يزيد أمر االختالف وعمقه في التعبير مع مكون عنصمر الدين فنجد المسملم يتعاطى مع قيمة
السممالم المشممتقة من اسممم الجاللة (السممالم) ،وهذا االختالف مشمممول أيضمما في المنتجات
والخدممات ،ذلمك أن المدين اإلسمممممالمي يختلف عن بماقي األ مديأن مب مأنه (نمط حيماة) ،يممارسمممممه
م
المسلم في كل لح ة ،ألم تلح مكون (النّية) كونها أصل في اإلسالم.
ومع قيمة المسمممؤولية فهي أن كانت تشمممكل منتجا نطالعه في الصمممناعات الغربية في مثل
سمممميارة "الفولفو" عبر هيكلها الذي صممممنع من الفلوالذ بقصممممد حماية راكبيها من حوادث
المرور الخطرة ،فقمد عبروا عن قيممة "المسمممممؤوليمة" الملقماة على عماتقهم بتطوير تصمممممنيع
منتجهم سممممميمارة "الفولفو" بماعتمماد الهيكمل الفوالذي ،غير أن ثقمافمة ونمط حيماة "المدين
اإلسالمي" تفر على المسلم التعامل المتكامل مع كافة القيم ،ال قيمة دون قيمة.
وعلىه فإن العيش ضمن ثقافة نمط الدين اإلسالمي ستكون المنتجات المتمخضة عنه
منضبطة بمعايير تفرضها قيم الدين الشاملة كقيمة الصدق في كافة الصناعات ال صناعة
دون صناعة ،لذا فهي البد أن تكون:
 -1آمنة
 -2مسؤولة
 -3تعزز ما نتطلع إلىه في قضاء حاجات الناس المشروعة
 -4تمكنك من البناء والتعمير
 -5مختزلة لك الوقت
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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 -6معينة لك في اإلنجاز
-7مآزرة ،ودودو ،معينة ،دافعها روحي ال ف وي ،ونقول روحي بحكم ان (النيّة) محورها.
ثم إن التعابير الفنية تختلف باختالف الثقافات ،فمثال في الغرب تسمممتخدم بطاقات المعايدات
قبعة والكوب كمأزيماء
وهي ركن ركين في التواصمممممل والتراحم ،كمما يسمممممتخمدم القميص وال م
فرضمممت نفسمممها ،وأضمممحت معززات للتذكير ،وأضمممحت رموزا أكثر من كونها منتجات،
فالبسمها تذكرو بقيمة ما سمواء كأنت تلك القيمة إيجابية أو سملبية ،لذا ومع الوقت تقدم كهدايا
تذكارية «سوفونيرل ،وعلىه فنحن بصدد:
 -1رموز ،تشت من وحي ثقافة المجتمع ويمكن تطويعها كي تعبر فيما بعد عما يمكن
اعتبار و رمزا عنها.
 -2منتجات لها و ا فها ومستوفية للقيم.

شكل ( :)60رحلة تحويل القيم لمنتجات عبر عنصر (رموز) ثقافة المجتمع

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات

56

فمثال مع ثقافة المجتمع األمريكي ،نجد ضمن ثقافة رعاة البقر رموزا في مثل:
أ -الخيل
ب -حدوة الفرس
ج -الحبل
د -الخيمة
هم -المنديل المنقط
و -القبعة

شكل ()61

ومع ثقافة المدينة األمريكية الحديثة نجد رموز:
أ -القمصان
ب -القدح Mug
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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ج -القبعة "الكاب"
فهناك ما عل في ذهن البشرية حيال ما يعتبر ثقافة ،وهو ما عززته صناعة اإلعالم،

شكل ()62

لذا نسأل ما هي عناصر الثقافة الكورية؟
(لن تجد شي ا!)
أما الهندية فستجد ،الفيل ،المهراجا ،العمامة الطاووسية ،الثعبأن،

شكل ( :)63الفيل وثعبان الثقافة الهندية وعمامة هندية
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أما ثقافة الفراعنة ،فستجد ،االزياء ،المسالت ،االهرام ،والجعل "الخنفساء".

شكل ( :)64الجعل ورداء الرأس الفرعوني

ومع ثقافة الشعب إلىمني ،ستجد معها (الجنبية ،االيزار... ،هل من عناصر أخرى!)

شكل ( :)65جنبية يمنية

فحالىا نحن معتمدون على ما تم برمجته في أذهأننا من رموز شكلتها وسا ل اإلعالم تجاو
كل ثقافة من الثقافات من حولنا ،أو تجاو صور نمطية تم برمجة عقولنا نحوها.
لذا على كل ثقافة أن تجتهد في طرح ما يناسبها من عناصر وتنطل من تلك العناصر
لتشكيل ما يعزز التذكير بالقيم كي تصب مع الوقت تلك العناصر (رموزا).
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات

59

الح عنصر قدح الشاي مع الثقافه التركية والتي تسمى "إستكانة " مقابل القدح
األنجليزي ،فهل من عناصر أخرى مع الثقافة التركية في مثل (قطع الكستناء ،السبحات،
شكل المنارة العثمانية" ،موزاييك" )!...

شكل ( :)66إستكانة شاي تركية وقدح شاي انجليزي

شكل ( :)67دمية من وحي الثقافة الروسية
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مسار التحويل من رموز ثقافة المجتمع لمنتجات

ما هي معايير اإلنتاج القيمي؟
من الممكن أن يخضع المعيار هذا لما يلي:
 -1استيفاء حاجة يتطلع إلىها الناس.
 -2استيفاء قيمة "الصدق" وهي القيمة التي يصعب أن نجدها اال في "صناعة الحالل".
 -3منسجمة مع نمط حياة ثقافة المجتمع.
 -4معززو لقيمة فاضلة ضمن مزيج من القيم ،ال بانتقاء لقيمة محددة وتناسي لقيم أخرى
وهو ما درجت علىه بع الثقافات الغربية عندما تكيل بمكيالين حيال ذات المنتج الواحد،
في مثل بع الشركات الغربية حين تدشن مستشفا ومدرسة تعزيزا لمسار المسؤولية
المجتمعية ،من باب االرتقاء بما تنتجه من محاصيل زراعية ،حين وجدت العمال الذين
يشتغلون يتعرضون لالمرا فيتعر انتاج المحاصيل لالنخفا نتيجة تغيبهم ،وكذلك
يتحسن اإلنتاج باالرتقاء بالمستوى التعليمي لاليدي العاملة.
ولمرحلة طلبة العلوم التطبيقية في تحويل المنتجات إلى قيم مسار:
المسار يكمن في أن نبين للطلبة االنسجام الذي تمضي فيه هذو العلوم التطبيقية مع القيم ،وعلى
ضوء ذلك ينطل الطلبة حين يجتهدون في عمليات التطبي او التطوير بجعل القيم محورا فيما
ينتجونه.
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فحيال مواد (:الكهرباء ،ميكانيكا ،نجارة ،نسيج وخياطة )...،ثمة خطوات نبدأها بما يلي:
أوال :يجب أن نن ر إلى كل مادة من هذو المواد من زاوية (المفاهيم) ،مثال:
مع مادة الفيزياء ،فحاالت المادة الثالث (الصلبة والسا لة والغازية) نستلهم مفهوم التآزر
واللحمة كنتيجة تراص جزي ات المادة مع كل حالة
فكلما كان المجتمع متراصا صعب اختراقه باألنماط الشاذو ،وهو ما يمكن تعزيزو من خالل
إستعرا
حاالت المواد الثالث وهي:

صلبة

سائلة

غازية

شكل ()68

كما أن عملية تشكيل المواد سواء كانت حديدا أو نحاسا أو خشبا هي بحاجة إلى أدوات في
مثل ،المطرقة ،المخرطة ،المنشار وهو ما يشير إلى أن نراعي النفسيات والمجتمعات فيما
نستخدمه من أساليب بما ينسجم ونمط حياتها وثقافتها لدعوتها.

شكل ()69
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مع مادة الكهرباء ثمة الدا رة الكهربا ية ،ومع مادة الميكانيكا ثمة حركة السوا ل في
المضخات ،فكالهما يتبع ذات (المفهوم) حيث (المفتاح= الصمام ،البطارية= المضخة،
المواسير = المقاومة)

ومضخات السوا ل الميكانيكية

الدا رة الكهربا ية
شكل ()70

في عملية التأثير كاالنتقال الحراري فيما بين األوساط نجد ثمة ثالثة وسا ط هي:
 Conductionالتوصيل
 Convectionالحمل
 Radiationطاقة االشعاع
لذا يقال الناس كالمعادن في تواصلك ومدى استجابتهم اليك ،ونحن لدينا كذلك المواد الفلزية
والالفلزية في مجال سمات المواد ما يدعو لتفعيل أداة «لتعارفوال ليعيننا على التواصل مع
بعضنا البع تفعيال للتكامل من أجل جماعية اإلنجاز.
الح كيف أن الطا رة تستهلك  %75من وقودها كي تستوي في السماء ،وتستهلك  %25من
الوقود للوصول إلى وجهتها ،ما يدعو لحسن اإلعداد مع ممارسة الصبر ومداومة التعهد ،ذلك
أن كل ما تم سردو يعتبر مفاهيم وهو ما يؤكد خضوع هذا الكون جميعه لذات النواميس وهو
بذلك يمضي بانسجام مؤكدا وحدة الخال .
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واآلن :مطلوب منك اختيار من واقع ما تدرس ما يعزز للقيم التالىة ،المسؤولية ،الصدق،
التعايش ،المحبة ،االمانة ،التكامل)..
والتمرين التإلى هو في تحويل ما أنتقيته إلى ما يشكل منتجات أو مشروعات.
استخرج من ال واهر التإلىة «قيمل:
 -1التبريد = التكييف
 -2التسخين = القدر الكاتم ،سخان الماء
 -3اللحيم = نوع اللحمة مقعر ،محدب
 -4ومصطلحات أخرى مثل :المقاومة – الضغط-الكبس-الموصالت – الغال – الصمام –
العادم – التروس – األكسوجين – الصمام – العزم
ومع مهنة النسج والخياطة فأنت تعمد إلى:
 -1اختيار الخيوط
 -2ألوأنها
 -3تفصيل القماش
 -4اختيار نوع ون م الخياطة
فأنت تمارس عملية برمجة الخيوط ضمن إيقاع معين سواء مع السجادة أو قطعة القماش،
وكلما كانت ممارستك دقيقة زاد ثمن ما تنتجه ،وكذلك النسيج المجتمعي واأل أسري يجب أن
يكون دقيقا.
ودقته تكمن في اختيار األسلوب المناسب في التواصل ،واللف المناسب ،والوقت والمكان
المناسبين ،وهوما يدعوك لتفعيل حواسك مبرمجا قيمتك فتجتهد في التعرف إلى صفات هذا
النسيج فتتعامل معه باحترافيه.
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وحيال مرحلة الدراسات الجامعية والتخصصات المختلفة فيها  ،نجد مع تخصص الشريعة
مثال:
موضوعات العقيدة :فقد تم تبسيط اسماء هللا وصفاته الحسنى ضمن بوسترات مدعومة بصور،
وتم تإلىف سيناريوهات قابلة للتمثيل الدرامي معززة ألسماءو الحسنى( .طالع مؤلفنا تفعيل القيم
وممارستها).
الفقه :المجتهد في الحكم على مستجدات المسا ل يستمد أحكامه من القياس ،وفي القياس يعتمد
على التعرف إلى المتشابه الذي يمضي وف قاعدة ،وهو ما نسميه (المفاهيم).
السيرة :خطاب الوجدان وخطاب العقل ،كطبقة من طبقات برمجة القيم.
الحديث :في تحليل كلمات الحديث ،ومشتقات الكلمة كطبقة من طبقات برمجة القيم.
اللغة :فمن خالل استعرا

جمإلىات الخط العربي ،ثمة غنا وطالقة يصعب حصرها

شكل ()71
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شكل ()72

ما يميز نموذج "تحويل القيم إلى منتجات" عن المنتجات الموجوده حإلىا عالميا في
األسواق:
هناك نماذج من (المنتجات ،الخدمات) التي استوفت القيم ولها تواجد في األسواق العالمية،
وهذو (المنتجات ،الخدمات) منها ما هو:
 -1غربي
 -2عربي
 -3إسالمي
والفمممرق فيمممما بينممم او سمممابقا عبمممر اسممميفاء معممم ايير اإلنتممماج ،ونأخمممذ مثممماال علمممى ذلمممك
لمنمممتج مثمممل (الفلتمممر) حيمممث أن مهمتمممه محصمممورة فمممي تخلممميص السممموا ل كالمممماء ممممن
الشمممموا ب والعوالممم التممممي تكممممدر صممممفوو ،فممممالفكرة تنطلمم م مممممن عمليتممممي (التصممممفية)
و(التنقيمممة) ،وهمممما عمليتممم أن مبعثهمممما قيممممي ،فاإلنسمممان يطلمممب المغفمممرة ممممن هللا كمممي
يمممتخلص ممممما شممماب عملممم ه ممممن شممموا ب جمممرت إثمممما وسمممي ات ،كمممما أن طلمممب العفمممو
والتسممممام ممممممن أخطممممأت بحقممممه مممممدعاة لنقمممماء القلمممموب والنفمممموس ،فممممما المنتجممممات
المختلفمممممة األخمممممرى التمممممي يمكمممممن اسمممممتحداثها انطالقممممما ممممممن عمليتمممممي (التصمممممفية
والتنقية)؟
وكممممذلك األمممممر بالنسممممبة لممممم ا يسمممممى (بالتممممدوير) ،فعمليممممة التممممدوير مبعثهمممما (عممممدم
التبمممذير) ،كمممما أنهممما تعمممزز مفهممموم وقيممممة (السمممالم) ،فمممما المنتجمممات األخمممرى التمممي
يمكن استحداثها منطلقين بذلك من قيمة (التدوير).
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فالنيمممم ة إذا همممم ي ممممما نعممممول علىمممم ه كممممي تكممممون الممممدافع فممممي عمليممممات اإلنتمممماج أو
االسمممتحداث الي منمممتج مممما ،فالنّيمممة همممي تلمممك الطبقممم ة المضمممافة ودورهممما مهمممم حيمممث
إنها تعزز لما يلي:
 -١أال ينحممممرف اإلنتمممماج عممممن مسممممارو ،فالقنبلممممه ال يكممممون مبعممممث أنتاجهمممما تممممدمير
البشمممر ،وال خوضمممنا فمممي العمليمممات الكيميا يممم ة يكمممون بقصمممد أنتممماج أسممملحة المممدمار،
وال نممممتخلص مممممن المحاصمممميل فممممي مثممممل غلممممة القممم م بممممالتخلص منهمممما فممممي البحممممر
بقصد المحاف ه على األسعار.
 -٢تعين على التركيز.
 -٣تخفف من لوعة عدم التوفي .
 -٤تعين على المثابرة واالستمرار في االجتهاد لحين اتمام اإلنجاز.
 -٥الصممممدق واالمأنمممم ه ونفممممع اإلنسممممان والتخفيممممف مممممن معاناتممممه ،متطلعمممما لتوسممممعة
نطاق استخدام ما يتم تطويرو كي يشمل أكبر قدر ممكن من البشر.
 -٦تساهم في تقليل السعر الذي يطرح فيه المنتج للبيع.
 -٧تستوجب االحسان واالتقان في العمل.
 -٨مراقبة هللا في األداء واإلنجاز.
 -٩يكون المنتج على الدوام معززا لنمط صحي.
 -١٠معزز لجوانب المسؤولية واألمأن.
إنهمممما عنصمممري (النيممممة والقيممممة معممما) الممممذان يمممدفعان باإلنتممماج فيقممممد حممم ان بممم الفكرة
التي تلبي حاجة أو تعزز لنمط حياو.
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إذا المراحل هي:

شكل ( )73مراحل تحويل المفهوم

وكممممي نبممممين أثممممر التنمممموع الثقممممافي فممممي التعمممماطي مممممع ذات مسممممميات القمممميم فممممي
عمليممممات التعبيممممر واإلنتمممماج  ،نسممممتعر فيممممما يلممممي مثمممماال إسممممتقيناو مممممن عالمممممة
تجاريممممة متخصصممممة فممممي أنتمممماج المالبممممس وهممممي عالمممممة "بنيتممممون" االيطإلىممم ة ،ذلممممك
أن هممممذو العالمممممة دأبممممت علممممى طممممرح منتجاتهمممما والتممممرويج إلىهمممما فممممي األسممممواق
العالميمممة مدفوعمممه بقيممممة (المسممماواة) ،علمممى المممرغم ممممن أن قيممممة (المسممماواة) تعتبمممر
قيمممممة أنسمممم انية ومطلممممب ال يختلممممف علىمممم ه إثنمممم أن ،إال أن مفهمممموم المسمممماواة أضممممحى
مختلفممما هنممما عنمممدما تناولتمممه عالممممة "بنيتمممون" ممممن زاويمممة وطمممرح أصمممب موضمممع
خممممالف العتبممممار ات ثقافيممممة ومعتقممممدات دينيممممة ،فنجممممد فممممي حملممممة ترويجيممممة تعممممزز
للمسممماواة ممممن خمممالل المسممماواة فيمممما بمممين البشمممر ،فمممال يجمممب أن يكمممون لمممون البشمممر
أو عرقمممه أو لغتمممه سمممببا فمممي التفرقم م ة فيمممما بيمممنهم ،بينمممما فمممي حممممالت تإلىم م ة نجمممدها ،
تمممدافع وتتعممماطف ممممع المثليمممين ممممن بممماب (المسم م اواة) أيضممما ! وهم م و مممما ال يتفم م علىم م ه
خلقيا.
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شكل ( :)74حملة المساواة بين ألوان البشر

شكل ( :)75حملة حقوق الفقراء في الطعام
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شكل ( :)76حملة المثليين

شكل ( :)77حملتي التعاطف مع مرضى االيدز ،ومع من هتك عر

األطفال بإلغاء عقوبة اإلعدام عنهم

ونسمممأل ،هنممماك ثممممة منتجمممات فمممي األسمممواق العالميممم ة اسمممتوفت لمجوعمممة ممممن القممميم،
منهممممما علمممممى سمممممبيل المثمممممال شمممممركة سممممميارات" فولفمممممو" التمممممي إعتممممممدت قيممممممة
المسممممؤولية ،و"مكدونالممممدز" التممممي اعتمممممدت قيمممممة حممممث األب لممارسممممة الوالديممممة مممممع
االبنممماء ،وغيرهممما كثيمممر ،فهمممل تعتبمممر تلمممك النمممماذج مسمممتوفية لعمليمممة التحويمممل للقممميم
إلى منتجات؟
أن اإلجابمممة عممم ن همممذا التسممماؤل يعنمممي أن نبمممين حقيقممم ة هاممممة هنممما وهمممي ،أن نضمممفي
علممممى ممممما ننتجممممه قيمممممة أنسمم م انية يختلممممف عممممن تحويممممل القيمممممة إلممممى منممممتج صممممال
لإلنسان ،ولنأخذ مثاال يوض الفرق فيما بين األمرين،
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شكل ( :)78إعالن "فولفو" يعزز مسؤولية أمان األسرة

شكل (" :)79مكدونالدز" وممارسة الوالدية من خالل وجبة "همبورغر"
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شكل ( :)80شركة "دوبونت" األمريكية التي تحولت من شركة لصناعة الموت إلى شركة لمن األمل
بحياة كريمة!

شركة ليوي فيتون الفرنسية ،تعمد السلوب ذكي في تحويل قيمة العطاء لمنتج ،والمنتج عبارة
عن كرة سلة خيطت بجلد عالي الجودة بعالمتها التجارية ،وجعلت مشاهير عالميين يروجون
يروجون لبيع الكرة حيث ريع بيعها سيصب لصال أطفال من مة اليونسف.
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شكل ( :)81عالمة "ليوي فيتون" تخصص ريع أحد منتجاتها لصال أطفال "إلىونيسيف"

شكل ( :)82بع

من منتجات شركة "بروكتورأندغامبل" األمريكية
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شمممممركة "بروكتمممممور أنممممم د غامبمممممل" األمريكيمممممة  ،وهمممممي ممممممن أكبمممممر الشمممممركات
العالميممممة ،لممممديها مجموعممممة الحصممممر لهمممما مممممن المنتجممممات المتخصصممممه بصممممناعات
التن يممممف ،كمممممما انهمممما تمتلمممممك ممممممزارع للقهمممموة فمممممي بعمممم المممممدول اإلفريقيمممممة ،
وتشممممتهر بمنت جهمممما المعممممروف فممممي قطمممماع القهمممموة والممممذي يحمممممل اسممممم "فممممولجرز" ،
تمممدرج فمممي تقريرهممما السمممنوي المسممماهمات المجتمعيمممة التمممي تقممموم بهممما فممم ي إفريقيممما
والتممممي تتنمممموع لتشمممم مل تدشممممين مممممدارس ومستشممممفيات وغيرهمممما ،غيممممر أن البحممممث
المتعممممم فممممي سممممبب تدشممممين تلممممك المممممدارس والمستشممممفيات بالممممذات فممممي إفريقيمممما،
سممميفاجئ الباحمممث عنمممدما يعلمممم ممممن أن ممماهرو قيممممي عبمممر مسممماهمة مجتمعيمممة غيمممر
أن دافمممع همممذا المممدعم القيممممي همممو تحسمممين أنتممماج غلمممة القهممموة الزراعيمممة  ،فشممممركة
"بروكتمممممور أنممم م د غامبمممممل" رأت أن تحسمممممين صمممممحة العممممممال المممممذين يعملمممممون فمممممي
زراعمممة المممبن وتعلىمهمممم ممممن شممم أنه أن يحسمممن ممممن أنتممماج القهممموة ،وهمممذا مممما نعتبمممرو
فارقممما أساسمممميا فممممي مخرجممممات نممممموذج "تحويمممل القمممميم إلممممى منتجممممات" ونممممموذج ممممما
يسممممممممي بالرعايمممممممات القيميمممممممة المجتمعيمممممممة أو مممممممما يمممممممدعى مصمممممممطلحا CSR
 ، )corporateوهمممممذا المثمممممال ينسمممممحب علمممممى
social
(responcibility
كافممممة المنتجممممات العالميممممة اال ممممما رحممممم هللا ،فمممم إذا علمممممت أن شممممركة فممممورد قممممد
طممممورت نوعمم م ا مممممن السمممميارات الممممذي ال يسممممبب تلوثمممما للبي ممممة بممممل أن نمممماتج عمليممممة
االحتممممراق فممممي السمممميارة هممممو (الممممماء) وهممممو مممممادة غيممممر ملوثممممه للبي ممممة  ،فمممماعلم أن
سمممبب همممذا التطممم وير همممو تحسمممين صمممورة فمممورد التمممي تعتبمممر ملممموث كبيمممر للبي مممة
كنتيجمممة طبيعيمممة لمممما تبثمممه عممموادم السممميارات ممممن ممممواد كربونيمممة ،واألممممر ينسمممحب
علمممى الحملمممة العالميمممة التمممي أطلقتهممما شمممركة "جنمممرال الكتريمممك" األمريكيمممة والتمممي
تمممدعو فيهممما السمممتغالل طاقمممة الريممماح والمممماء ألنتممماج الكهربممماء ،فهمممي شمممركة تعتبمممر
أكبمممر ملممموث علمممى نطممماق العمممالم للبي مممات الجويمممة والبحريمممة والبريمممة بمممما تمتلكمممه ممممن
محركمممممات للطممممما رات والتروبينمممممات التمممممي تعممممممل علىهممممما البمممممواخر التجاريمممممة فمممممي
المحيطممممات ليممممل نهممممار ،والنممممماذج ال حصممممر لهمممما ممممممن يممممدعي أن منتجاتممممه قيميممممة
المحور من تلك الشركات العالمية.
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شكل ( :)83شركة "فورد" تدشن عددا خاصا مع مجلة التايمز عام  2000لتحسين صورتها عبر رعايتها
لغابات األمازون المطيرة

شكل ( :)84رعاية شركة فورد لغابات األمازن المطيرة
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شكل ( :)85شركة "جنرال الكتريك" وحملتها الدولية ودعوتها الستغالل طاقة الرياح والبحار إلنتاج
الكهرباء

وهناك من العالمات التجارية والشركات التجارية العالمية من يستغل القيم ويدعيها لنفسه زورا
في مثل:
" -1المارلبورو"  ....فهي تدعو لقيمة (الحرية)
" -2ردبل" مشروب الطاقة ....الذي يدعو لقيمة ممارسة الرياضة
 -3شركات األدوية  ....فهي تدعي ممارسة قيمة الرحمة واالستشفاء في حين ال تلغي
مستحضرا دوا يا إذا ثبت أنه سبب في وفاة العديد من الحاالت اال بعد أن تضمن الريع
المناسب لتغطية نفقات عمليات البحث والتطوير ثم يتم االعإلن عن سحب الدواء من األسواق.
 -4شركات النفط ...التي تطل حمالت حماية البي ة وهي من أكبر الشركات تلويثا للبي ة على
نطاق عالمي.
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شكل ( :)86تدعي شركة بي بي " "Bpأنها تحاف على الحياة البرية مع أدق تفاصيلها حتي ولو كانت
ديدأن

شكل ( :)88قيمة الحرية التي تدعيها مارلبورو
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شكل ( :)89قيمة الرياضة وحب االستكشاف

وهناك نماذج لعالمات عربية وإسالمية يمكن اعتبار ها ضمن التحويل الذي نعنيه في مثل،
بنك قطر اإلسالمي ،وبيت التمويل الكويتي ،في مجال االقتصاد اإلسالمي ،وهناك
شركةاألغذية التركية "أولكر" والتي إستحوذت على عالمة " جوديفا" للشوكوالته البلجيكية،
ولديها استراتيجية بل نفذت جزءا كبيرا منها لجعل منتج الكاكاو منها مستوف لصناعة الحالل
بنسبة  %100معززة في ذلك لقيمتى المسؤولية والصدق معا ،هذا على سبيل المثال ال
الحصر.

شكل ( :)90شوكوالته أولكر
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ما الجديد الذي نريد أن نبشر به ونعزز له حيال تحويل القيم إلى منتجات؟
 -1أن نعزز هذا المسار اإليجابي مع التأصيل له مع وضع قواعد له ومعايير ومسار.
 -2إن هذو النماذج االيجابية من المنتجات تعتبر قليله ،وكثير منها يشوبه النقص وهو بحاجة
إلى بي ة حاضنة كما يحتاج إلى حرفية في التسوي من أجل تأمين النفاذية المناسبة في األسواق
العالمية.
 -3أن يصب (التحويل) محورا ر يسيا في العملية التعلىمية التربوية ،فهو مسار في برمجة
القيم لدى النشئ.
 -4ثمة مجاالت رحبة من التطبيقات لم تستكشف بعد وهي بحاجة إلى سبر.
 -5نحن نؤمن بأن كونا كهذا يمضي وف انسجام أكدته (أتينا طا عين) بحاجة إلى أن يبادله
انسجام من ساكنيه ،فالجامع فيما بين عناصر هذا الكون وساكنيه هو (المفاهيم الموحدة التي
تسيّرو).
 -5االنسجام هذا يعزز طم نينة اإلنسان ،ويحد من إضطراباته وقلقه وتوترو.

المراحل واإللية:
 -1تحديد «القيمةل المراد تحويلها إلى منتج أو تطبي
 -2تحديد مسارات التحويل:
أ -هل القيمة تشير إلى رمزية معينه؟ هل من الممكن رسم هذو الرمزية بواسطة "
“سكتشات”" عبر قلم.
ب -هل تعبر عن عنصر ملموس ضمن ثقافة المجتمع أو تاريخها أو دينها ،فنعمد إلى رسم
هذا العنصر ضمن “سكتشات”.
ج -هل مصطل «القيمةل يوحي بترادفات عن كلمات معززة لذات القيمة ،مثل «قيمة
التعاونل مرادفاتها (تآزر ،اتحاد)..
 -4ابحث في اإلنترنت عن صور معبرة عن تلك المرادفات.
 -5طور األن في كافة ما لديك من “سكتشات” ،صور وأعد تشكيل العالقات بما يفضي
بتصاميم مستحدثة.
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات

79

 -6ستصل إلى تصميم أو تصاميم ،هل التصميم يمكن تحويله إلى منتج.
 -7هل لهذا التصميم الذي حولته إلى منتج له و يفة؟ هل يساعد اإلنسان في أداء مهمة؟
هل من مفهوم معين يدور هذا المنتج حوله؟ هل هذا المفهوم معزز للقيمة التي انطلقنا منها؟
 -8األن تبدأ مرحلة الجانب (الفيزيا ي أو الملموس) لهذا المنتج عبر استعرا
والمالمس واأللوأن التي يمكن استخدامها لصناعة هذا المنتج.

كافة المواد

 -8ضع لمنتجك بطاقة  Tagيحوي شعارا لعالمتك التجارية.

شكل ( :)91مراحل تصميم المنتج (في العموم)

عوامل تؤثر في تحويل القيمة إلى منتج
إن من معززات التحويل في مجال نوع الفكرة والشريحة المستهدفة:
 -1المسوح الميدانية ،فالح على سبيل المثال التغير الذي طرأ على ممارسة أنواع من
الرياضات في الواليات المتحدة األمريكية خالل األعوام من 2005-1995
بمقارنة األعوام  2005 - 1995في الممارسات الرياضية؛ سنالح أنحسارا بين
ألعاب :كرة السلة – السباحة – التنس – وكرة الطا رة بنسبة متوسطة تقدر ب 13
.%
وبدأت ت هر ألعاب فردية الممارسة بالمقابل ،ومع مها لم يكن معروفا قبل  20عاما.
ومثال تلك األلعاب( :سكيت بوردنغ)
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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نسبة النمو %
116,7
117
114
37
5,726,7-

عام  2005مليون
7,6
7,6
6
9
58
13,2

عام  1995مليون
4,5
3,5
2,8
6,7
61,5
18

اللعبة
Skate boarding
Kayaking\rafting
Snowboarding
Mounting biking
Swimming
volleyball

شكل ()92

فاألكثر ممارسة ونموا في أمريكا هي رياضة  Skate boardingفهي تمارس من قبل 12
مليون شخص.
فهذو المسوح ترشدك إلى:
 -١نوع ومجال المنتج
 -٢صفة الشريحة المستهدفة بالمنتج
لذا اختيار "القيمة" هنا يتم بما يشكل انسجاما وتوأمة مع المنتج
 -2السم القيمة أثر في شكل ونوع اإلنتاج
فمثال مع قيمة التسام المنتج سيختلف مقارنة بمنتج محورو قيمة المسؤولية
 -3عامل التكلفة المإلىة:
حيث يشمل كلف التصميم والنفقات العامة والمعدات والتسوي واإلدارة وغيرها.

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ()93

 -4عوامل تقلل من كلفة اإلنتاج:
أن تعزز لما يع م:
o
o
o
o
o

عملية تبسيط التصميم وعدم التعقيد
استخدام مواد اقتصادية
استخدام مواد دارجة االستخدام ومتاحة في األسواق
استخدام تقنيات مخفضة التكلفة
استخدام اأساليب إلثبات الجدوى مبسطة

أن تقلل لما يلي:
o
o
o
o

عدد األجزاء المصنعة للمنتج
تقليل مراحل اإلنتاج أو مواد حرجة
مدة اإلنتاج
عمليات التشغيل والمشغلين
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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العمل على إعادة تدوير الخرداوات وتصنيعها مجددا

شكل ( :)94التكلفة المدفوعة من قبل السوق

 -5عامل دورة حياة المنتج:

شكل ()95
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حال رغبة مطور المنتج الذي تم تحويله عن قيمة أن يستمر في عمليات اإلنتاج ،فإنه يجب أن
يدرك أن لكل منتج دورة حياة خاصة به ،وهو ما يحتاج إلى عمليات من البحث والتطوير
الدا مين ،والتعرف إلى حاجة السوق بشكل مستمر لمواكبة تطلعات العمالء.

شكل ( :)96دورة حياة المنتج من خالل المبيعات والتكلفة واالرباح

كما على المنتج في حال رغبته أن يطرح ما أنتجه في األسواق ،أن يلم بعلوم البيع والشراء
وإدارة األعمال التجارية والتسوي كي يحق معدالت من الربحية تمكنه من عمليات
االستمرار والتمكن من األسواق.
 -6عامل نوع القطاع الذي ينتمي إلىه المنتج:
ثمة قطاعان إثنان في اإلنتاج،
األول :العام
 -1يتم اإلنتاج وف معيار موحد يصل للجميع
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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 -2اإلنتاج الذي يلبي أكبر عدد ممكن من الجمهور
 -3اإلنتاج الكمي
 -4أنتاج يضمن ايرادا مستقرا
الثأني :منتجات بناء على الطلب:
 -1منتج متفرد يخصص لكل عميل بناء على طلبه
 -2أنتاج بكميات محدودة
ونسمممأل همممل فمممي عمليمممة تحويمممل القممميم إلمممى منتجممم ات بالضمممرورة يكمممون النممماتج قابمممل
للمس؟ لالجابة عن ذلك ،نبين ما يلي:
إن "المنمممممتج" والمممممذي همممممو بالمصمممممطل الغربمممممي  Productيعبمممممر عمممممن المنمممممتج
القابمممل للممممس كمممما أنممم ه يعبمممر عمممن الخمممدمات ،ومثلمممما همممو معمممروف فممم إن الخمممدمات
غيممممر القابلممممة للمممممس فممممي مثممممل خممممدمات الترفيممممه أو الممممتعلىم ،وينضمممموي تحممممت ذلممممك
أيضمممما ممممما يمكممممن أن يطلمممم علىمممم ه اسممممم مشممممروع توعمممموي فممممي مثممممل مشممممروع
"غممممراس" الممممذي أطلمممم فممممي دولممممة الكويممممت عممممام  2000وهممممو مشممممروع وطنممممي
للمحاف مممة علمممى المجتممممع ممممن آفمممة المخمممدرات ،أو تلممم ك الخمممدمات التمممي تقمممدم لمممذوي
الشممممهيد ،فإتخممممذ مكتمم م ب الشممممهيد شممممعارا لممممه "بصمممممة " أطلمم م علىهمممما اسممممم بصمممممة
الشممممهيد ،فتلممممك البصمممممة لممممو وجممممدناها فيممممما بعممممد علممممى بعمم م مشممممروعات الدولممممة
التعلىميممممة أو التنمويممممة فمم م إن هممممذو تعتبممممر مثممممل المنممممتج الممممذي يمكممممن إسممممتغالله فمم م ي
التواصمممل ممممع كافمممة شمممرا المجتممممع ،واألممممر ينطبممم علمممى اسمممم "غمممراس" والمممذي
يعتبر منتجا أصب يعني السور الذي يحمي األمة من آفة المخدرات .
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شكل ( :)97اسم غراس يعتبر منتج

شكل ( :)98بصمة الشهيد تعتبر منتج
حيث تكون قد إسممممتحدثت رمزا لم يكن له وجود كم له في تعزيز مسممممار اإلنجازات التنموية
على نطاق الوطن معززا للوالء مثال.
مستوىات التحويل:
متوى ات في تحويمل القيممة إلى منتجمات ،فلنن ر على سمممممبيمل المثمال مجمددا إلى حملمه
ثممة مسمممم م
"بنيتون" كنموذج في اإلنتاج جعل عالقته بالقيمة من خالل شعارها اللف ي (اتحاد الوأن البشر)
 ،The united colors of Benettonربما ال يكون للمنتج هنا عالقة مباشممرة مع القيمة
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وه ذا مما مك ان ،عبر المدعوة
ولكن من الممكن أن يكون من خالل المفهوم المذي يطرحمه المنتج ،م
التحاد االلوان.
فهي دوا ر من العالقات تقترب وتبتعد عن المركز في مجال اإلنتاج وفيها مستوىات ،منها:
 -١ما له عالقة بعناصممر المكونة للمنتج مثال ذلك منتجات الخدمات المصممرفية واالسممتثمارية
اإلسممالمية الخإلىة من الفوا د الربوية ،أو كذلك منتجات الحالل في مثل مسممتحضممرات التجميل
والصابون الخإلى من دهن الخنزير ومشتقاته.
 -٢عالقة بشكل المنتج ،في مثل أن يحمل صورة للمسجد األقصى أو الحرم المكي.
يطرحه المنتج في مثمل مفهوم المسممممماواة بين البشمممممر المذي طرحتمه
م
 -٣عالقمة بمالمفهوم المذي
عالمة " بنيتون".
 -٤عالقة برمزية ما ،مثل منتج يعبر عن مناسممبه أو يطرح فيها فيصممب ملتصممقا بها في مثل
منتج من الحلويات أو المشممممروبات كشممممراب قمرالدين في العالم العربي الذي يبرز أنتاجه في
موسم رمضان.
 -٥عالقة باالسم فحسب ،في مثل طيب يحمل اسم الحجر االسود.
 -٦عالقة بالموقع الجغرافي مثل مسمباح من مكة وماء زمزم وشمكل الحجر األسمود في نموذج
مصغر.
 -٧عالقة عالقة بو يفه المنتج ،في مثل ساعة التذكير بأوقات الصلوات.
 -٨عالقة بالتصميم الذي يحمل ما يرمز لقيمة كأن يدرج فيه هالل أو نجمة ومنارة.
 -٩تاريخ معين كتاريخ فت القسطنطينية وتاريخ هجري معين كتاريخ اإلسراء أو غزوة بدر.
هل من الممكن أن يحيد المنتج الذي يدعي أنه يعزز لقيمة ما عن الجادة؟
نعم ،مثال "بنيتون" عندما أخذ يروج عن قيمة المساواة بين البشر ،ثم نجدها تحيد فتتخذ موقفا
مدافعا عن المثليين ومنتهكي حقوق األطفال.
كيف يمكن أن تتحول القيمة إلى نمط؟
كيف يتمكن النمط الشاذ من اختراق المجتمع على الرغم من أن هذا المجتمع محاف وليس
هناك قاعدة انسجام في األصل مع هذا النمط؟ فلإلجابة على هذا السؤال نقول إنه يتم ذلك عبر:
 -1تكوين نموذج يتمتع ب"كريزما" قادر على الجذب.
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 -2إمطار المجتمع بأس لة تجتاح المجتمع عبر وسا ل االعالم في الصحف ووسا ل التواصل
االجتماعي والتلفاز عبر لقاءات تحتاج إلى إجابات لتكون محل نقاش ضمن منتديات ولقاءات
في الجامعات ،فهي أشبه ما تكون بزراعة صمام في القلب أو عضو غريب في الجسم الحي.
 -3مرحلة األنتقال من مجرد نموذج إلى خلية لها روادها ومناصروها ومؤيدوها وأخيرا غير
معارضين.
 -4يصب النمط توجها مع الزمن ،ويعزز من خالل كتاب الصحف والكتب واألفالم
والمسلسالت والمؤتمرات ،وإن تم معارضته تم اتهام المعارضين ووصفهم بالرجعيين لقيم
الحرية والمساواو والعدالة.
وهو ما يتم أصال حتى في الواليات المتحدة االمريكية مثال ذلك عبر:
أ -فر

قوانين لحماية الطلبة المثليين في المدارس في أمريكا.

ب -أنتاج سلع وخدمات لكافة صور الشذوذ عن األعراف العامة بما يروق للشرا
في المجتمع من خالل أزياء أو منتجات وأغاني و"إكسسوارات" وعطور.

المستهدفة

االتجاه والنموذج في دعم التحويل
هنا البد أن نفرق فيما بين (االتجاو) و (النموذج) ،فإن صعب تحقي االتجاو فإن النموذج ي ل
متاحا ،وخذ في ذلك أمثلة:
 -1نموذج الرسول صلى هللا عليه وسلم
 -2على عزت بيغوفيتش في قيمة الصمود والتعايش
 -3غأندي في تفعيل قيمة السالم
فالمرحلة األولي تعتمد على طرح (النموذج) ،والنموذج الصال سيكتب له القبول حتى ولو بعد
حين ،فهو كالنهر الذي يمضي عبر األجيال
ومع

مبح مأنه هو (الكريم)و(الحكيم) في متى يكتمب له وأين يكتمب له القبول على األر
وهللا سمممم م
أي ثقافة ،وهناك شواهد:

 -1جالل الدين الرومي على الرغم من كونه أفغاني يكون اتجاها ومريدين في تركيا وأوروبا
 -2أذكر أحمد الزمالء المذين حصممممملوا على شمممممهمادة المدكتوراو في تحقي أحمد المخطوطمات
األندلسمممية ،وعندما وصمممل إلى علم هي ة علماء إحدى الجهات في المملكة العربية السمممعودية،
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طلبوا اإلذن من صممماحب الرسمممالة طباعتها ،حيث طبعوا منها م ات االلوف ،فالعجب في كون
أن يكتب لكاتب ومؤلف المخطوطة األنتشار والقبول في القرن الحادي والعشرون!
ونسأل هل للتوجه معايير؟ ،نعم ثمة معايير ونذكر منها:
 -1أن يروق لف ة مجتمعية ،وكلما كانت بنية المجتمع رخوة نخرت بها القيم الهابطة.
 -2يتف ومعايير صناعة الحالل
 -3أن يكون له موقع أو و يفة أو منتج وموطن ضمن إيقاع حياة الف ة المستهدفة وكلما ع مت
«الحاجةل كان حجم التبني أع م.
ومن الممكن أن نحولمه إلى هم مجتمعي (الح غراس) وحملمة « مأنا بعمد ويماكمل التي نقلمت الهم
في المحاف ة على المواطن من أن ينحصممر في الجهاز الحكومي كي يضممحى هما مجتمعيا في
دولة الكويت عام 2000-1999م
مجددا نعود لنتناول "التحويل" من مجرد "قيمة" فإلى "فكرة" إلى ما يشكل حال من خالل
"منتج" أو مشروع ما ،ويبقى السؤال ...كيف؟
القيمة
الفكرة
كيف؟

الحـــــل
شكل ()99

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات

89

هناك أربع تصنيفات للقيم وهي:
 -1القيم اإلنسانية
 -2القيم المؤسسية
 -3القيم المجتمعية
 -3القيم المشتقة من اسماء وصفات هللا الحسنى.

اإلنسان ية

المؤسسية

المجتمعية

صفات هللا الحسنى

المسؤولية

الوالء

الصحة والن افة

الودود

التسام

الصدق

المساواة

الغفور

األمانة

اإلتقأن

التعلم

القدوس

جدول ()1

المراحل:
فيما يلي نستعر

المراحل التي تمر بها القيمة إلى حين أن تصل إلى منتج قابل للمس.
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شكل ( :)100المراحل من القيمة إلى المنتج

جدول ()2
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فمممممع القمممميم اإلنسممممانية ،نحممممن نعتمممممد أداتممممي "اإلضممممفاء وأداة التأمممممل واألنتقمممماء" مممممن
أجل تحويل "القيمة" محل االختيار إلى منتج أو مشروع
وممممع القممميم المؤسسمممية والتمممي تنطلم م ممممن رسمممالة المؤسسمممة كمممأداة ننطلم م فمممي عمليمممة
تحويمممل "القيممممة" محمممل االختيمممار إلمممى منمممتج ،وهممم و مممما يمكمممن مالح تمممه فمممي مثمممال
"بنيتممممون" فممممي أنطالقتهمممما بحملممممة توعويممممة لتعزيممممز قيمممممة االتحمممماد والمسمممماواة فيممممما
بين البشر.
وممممع القممميم المجتمعيمممة ،فثمممممة أداة مكونمممة ممممن  14نممممموذج ( ،)1ممممن أجمممل تحويممممل
"القيممممة" محمممل االختيمممار إلمممى منمممتج أو مشمممروع مجتمعمممي ،ولنممما ممممع عالممممة "لممموي
فيتممممون" مثممممال جيممممد عنممممدما طرحمممموا منتجمممم ا جديممممدا وهممممو عبممممارة عممممن كممممرة،
ا ستعرضممممها مجموعممممة مممممن مشمممماهير العممممالم دعممممما لجهممممود من مممممة "إلىونسيسممممف"،
” P&Gمثممممممال آخممممممر عنممممممدما دشممممممنوا
ومممممممع عالمممممممة “Procter&Gamble
مجموعممممة مممممن المستشممممفيات والمممممدارس فممممي بعممم الممممدول األفريقيممممة ،وكممممذلك مممممع
عالمة "غراس" في حف المجتمع من آفة المخدرات.
وممممع القمممميم المسممممتمدة ممممن اسممممماء هللا وصممممفاته ،وحيمممث أن اإلسممممالم يعتبممممر "النّيممممة"
أصمممال فمممي قبمممول "االعممممال" أنطالقممما ممممن حمممديث الرسمممول صممملى هللا عليمممه وسممملم:
"إنمممما األعممممال بالنيمممات" ،فممم إن النيمممة تعتبمممر أصمممال فمممي عمليمممة اإلنتممماج جنبممما إلمممى
جنمممب ممممع القيممممة المختمممارة ،لمممذا فممم إن إختمممراع "الشمممامبو" ممممن قبمممل المسممملمين كممم ان
مممممدفوعا بنيممممة يعززهمممما اسممممم هللا القممممدوس مممممن جهممممة وقيمممممة "الن افممممة" مممممن جهممممة
أخمممرى ،كمممما أن مممما طرحمممه متحمممف الفمممن اإلسمممالمي فمممي قطمممر ينمممدرج ضممممن نفمممس
هذا القطاع ،وحملة "نفا س" في تعزيز العبادات تنطل من ذات التصنيف.
وال ممممواهر المجتمعيممممة السممممالبة مممممن الممكممممن أيضمممما تحويلهمممما لمنتجممممات ومشمممماريع
إيجابيمممة ،وفمممي المثمممال التمممالي نمممموذج نممماج عمممن ذلمممك فمممي تحيمممول األسممملحة التمممي
انتشممممرت فيممممما بممممين ايممممدي المممممراهقين والشممممباب فممممي احممممدى الممممدول االفريقيممممة
لمنتجممممات مممممن الهممممدايا والزينممممة ،حممممين حولمم م ت الممممى منتجممممات اعتمممممدت ذات ارقممممام
األسلحة التي تم اذابتها عبر أساليب من الصهر وإعادة التشكيل.
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شكل ()101

ويمممأتي وبشمممكل منطقمممي هنممما السمممؤال ،همممل يمكمممن اعتبمممار "السمممالح" أي نممموع ممممن
أنممم واع األسممملحة سمممواء كممم ان فمممي أبسمممط صمممورو ،فمممي مثمممل سمممكين أو أعقمممدها ممممن
بندقية ومدفع يعمل بالليزر ،منتجا قيميا؟

( )1طالع كتابنا " تفعيل القيم المجتمعية " .2011
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لتكمممون اإلجابمممة وبنممماء علمممى مممما تمممم االنطمممالق منمممه فيمممما سمممب ممممن تصمممنيف أو إليم م ة
فممممي اإلنتمممماج ،بأنممم ه مممممن الممكممممن أن يكممممون قيميمممما كونممممه بممممدافع "الممممدفاع وتحصممممين
المممموطن مممممن االعممممداء ولتعزيممممز االمممممن واالممم م أن للمجتمممممع " ولممممن يكممممون قيميمممما إذا
كمممم ان بهممممدف التحممممرش بمممماآلخرين أو التسمممملط علممممى مممممواردهم االقتصممممادية أو قتممممل
البشممممر وتسممممخيرهم ،كممممما أن وبممممالرجوع إلممممى التقممممارير السممممنوية لشممممركة ""P&G
فممم إنهم يعلنمممون بممم أن تدشممممينهم للمستشمممفيات والممممدارس فممممي بعممم المممدول اإلفريقيممممة
كممم ان بهمممدف تحسمممين إنتممماج الغلمممل الزراعيمممة التمممي تنتجهممما الشمممركة كمممالقهوة ممممثال،
فهمممم يأكمممدون أنممم ه كلمممما حاف نممما علمممى صمممحة الممممزارع وعلمنممماو هنممماك كممم ان لمممذلك
أثمممرو اإليجمممابي علمممى معمممدالت الربحيمممة فممممي الشمممركة  ،وعلىممم ه فمممال يمكمممن اعتبممممار
مسممماهمة شممممركة  P&Gهنمممما مسمممماهمة قيميممممة بقمممدر ممممما أن صممممورتها قيميممممة ولكنهمممما
مصممملحية المحمممور وبجمممدارة ،واألممممر ينطبممم علمممى رعايمممة شمممركة سممميارات فمممورد
للغابمممات المطيممم رة فمممي االممممازون ،فهمممم ينطلقمممون بتلمممك الرعايمممة القيميممم ة ممممن أجمممل
تحسممممين صممممورة الشممممركة التممممي تطلممم غممممازات سممممامة مممممن عمممموادم السمممميارت وممممما
ينمممتج عنهممما ممممن تمممأثيرات سممملبية فممم ي زيمممادة معمممدالت األنبعاثمممات الحراريمممة وإتسممماع
طبقممممة األوزرون ،وكممممذلك فمم م ي تطمممموير منتجممممات شممممركة فممممورد مممممن خممممالل سمممميارة
تطلممم مممماء بمممدال ممممن غممماز ثممم أني أكسممميد الكربمممون ،كممم أن بهمممدف تحسمممين صمممورة
الشركة التي تعمل على تطوير منتجاتها بصفة دورية.
وعلىم م ه فممممن أجمممل أن نحكمممم علمممى ممممدي اسمممتيفاء منمممتج مممما ألي قيممممة ممممن تصمممنيفات
القمممميم السممممابقة ،فأنمم م ه البممممد أن نعتمممممد معيممممارا لممممذلك ،وقممممد تكممممون مواصممممفات هممممذا
المعيار ما يلي:
 -1معمممممدل إسمممممتمرار المؤسسمممممة أو الشمممممركة فمممممي دعمممممم بمممممرامج المسممممماهمات
المجتمعيممممة ،وحجممممم ممممما تنفقممممه سممممنويا علممممى ذلممممك (متزايممممد أو متنمممم اقص أم
ثابت).
 -2سممممبب اختيممممار تلمممممك المؤسسممممات لتلممممك المسممممماهمات أو رعايتهمممما وإطالقهممممما
لتلمممك المنتجمممات ،مثمممال مممما أطلقتمممه شمممركة "جونسمممون وجونسمممون" فمممي حملمممة
Safe kids
ّ -3أال يممممرتبط اإلنتمممماج بتحسممممين أداء الشممممركة مإلىمممم ا أو تحسممممين أداء السممممهم فممممي
البورصات.
ّ -4أال يخصممممص هممممذا اإلنتمممماج أو الممممدعم لثقافممممة مجتمعيممممة دون ثقافممممة ،بممممل يجممممب
أن يكون الدعم متاحا لجميع الثقافات طالما كانت هناك حاجة للدعم.
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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أن يعمممممم سمممملوك اإلنتمممماج القيمممممي هممممذا علممممى كافممممة ممممما تطلقممممة الشمممم ركة أو
المؤسسة من منتجات وخدمات ،فال تخص به صنفا محددا دون باقي
األ صممممناف متطلعممممة فممممي ذلممممك لتسممممجيل حالممممة يممممتم االعممممإلن عنهمممما والتطبيممممل
حولها بقصد كسب السمعة.

شكل ( :)102قيمتى المواساة واالتحاد

القيمة الواحدة تتعدد تطبيقاتها
إن القيممممم ة الواحممممدو ال يمكممممن حصممممر تطبيقاتهمممما فممممي إطممممار منممممتج واحممممد ،بممممل أن
القيمممممة الواحممممدة تتعممممدد تطبيقاتهمممما لعممممدد ال حصممممر لممممه مممممن المنتجممممات فمممممع قيمممممة
مثل"المسمممممؤولية" ،لعمممممل بعممممم المجممممماالت الرحبمممممة فمممممي التطبيممممم (كالغمممممذاء)،
إنعكاسمممممها يمممممتم حمممممين يراعمممممي المصممم منّع المقمممممادير بمممممما يجنبمممممه االوان الكيميا يمممممة
المسممممموح بهمممما حتممممى ولممممو بكميممممات صممممغيرة ،وال إخفمممماء معلومممممات عممممن مصممممدر
الممممدهون المسممممتعملة فممممي التصممممنيع ،وال أيضمممما عممممن االعممممرا الجانبيممممة المتوقعممممه
فمممي حمممال تناولهممما فمممي مثمممل مممما يطمممرح فمممي األسمممواق ممممن "مشمممروبات الطاقمممة" علم م ى
سبيل المثال.
وممممممع مجمممممال الصمممممناعات الكهربا يمممممة وااللكترونيمممممة ،فمممممال يتصمممممور أن يكمممممون أي
ج م أنبي سممملبي فمممي صمممحة اإلنسمممان ،فمممي مثمممل أثمممر ذبمممذبات الهواتمممف
منهممما لمممه تممماثير م
المحمولة في التأثير على خاليا المخ وما يؤدي إلى السرطأن!
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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وفممممي مجممممال اإلعممممالم ،فممممال يتصممممور أن يكممممون معممممززا للرذيلمم م ة أو مضمممملال للنمممماس
جممممل الباطمممل ،ذلمممك إن أي منمممتج ممممن الممكمممن أن يكمممون تعبيمممرا
فيخفمممي الحقممما وي ّ
لمجموعمممه ممممن القممميم وهمممذا مممما دللنممما علىمممه ممممع قنينمممة المممماء (ان مممر مثالنممما فيمممما
سممممب ) غيممممر أن هممممذا ال ينطبمممم علممممى كافممممة المنتجممممات فثمممممة منتجممممات ال تصممممل
اصال كما أنها غير قيمية في مثل منتجات التدخين وغيرها معروف.
كما أن عملية التحول لها مساران ،فهناك التحول من:
 -1منتج إلى قيمة
 -2قيمة إلى منتج

منتج

قيمة

فاالول :يتطلب أن يكون المنتج موجودا في األصل كي نجعله اما راعيا للقيمة أو لصيقا بها في
مثل "بنيتون" وهذا أقصى ما يمكن عمله مع المنتج
الثاني :حيث ينبث المنتج من القيمة ،وهو ما بيناو سابقا في مثل تحويل قيمة الزكاة لمنتجات
داعية للزكاة عبر قميص أو قدح وغيرها من منتجات (ان ر نموذجنا الساب ).
كيف يتم وضع مسار لما تريد أنتاجه بناء على قيمة مختاره؟
فلالجابة عن هذا السؤال نقول في خطوات:
 -١حدد القيمة بناء على نتا ج الدراسه المسحية.
-٢ضع مسارا للقيمة ثم اختزل العناصر كي يصب في الموضوع الذي تريدو.
-٣تعرف على منتجات في السوق تلبي ذات الموضوع.
 -٤في حال عدم توفر المنتجات اعمد إلى عصف ذهني مع زمال ك للتعرف إلى ما قد يشكل
نواو لمنتجك.
 -٥اطلب مساعدو مصمم لعمل “سكتشات” للمنتج.
 -٦اقصد ورشة للتصنيع.
 -٧امن منتجك اسما مشتقا من و يفة يؤديها.

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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حدد القيمة

امنح منتجك
اسما

ما هو مسار
القيمة؟

هل من منتجات
منافسة

ورشة للتصنيع

عصف ذهني

عمل “سكتشات”
للمنتج

شكل ( :)103مسار تحويل القيمة إلى منتج

شكل ()104
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مسار الفكرة والتنفيذ من أجل جعل الفكرة منتجا يخضع لمتغيرات الزمن والتغيرات التي تطرأ
على المجتمعات وأنماط الحياة ،وعليه تضيف فرص األفكار المستحدثة التي تكبر وتتسع عبر
إستكشاف ما يشكل فرصا جديدو عبر المسوح الميدأنية
فري عمل تحويل القيمة إلى منتج:

شكل ( :)105هي عملية إعادة تشكيل المعطيات من أجل الوصول إلى ما تتطلع إليه عبر منتجك من و يفة

شكل ()106

دورك في التخطيط من أجل التوصل إلى منتج ذو قيمة يتم عبر إستكشاف إحتياجات الناس
والتعرف على ما هو متاح في األسواق.
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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احتياجات
العميل

المنافسون

شكل ( :)107من أجل التوصل إلى تصميم جاذب يلبي حاجة يتطلع إلىها العميل

مسار التصميم:

نموذج 1
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نموذج 2

نموذج 3
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نموذج 4

نموذج  5مرحلة” السكتشات” في التصميم قبل بدء عمليات اإلنتاج ونموذج منفذ عبر برامج الحاسوب
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وقد يكون التصميم مجرد إضافة بسيطة ،بمجرد فتحة

شكل ( :)108مجرد فتحتين لوضع خيط كيس الشاي خارج الكوب
التعرف على نوع الحاجة يساعد على التوصل إلى نوع التصميم واإلنتاج

شكل ()109
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منتج خدمي (خدمات
مصرفية ،تعليمية ..

منتج قابل للمس
سلعة (سيلاير) مزود
بااللياف ( ،أولكر)
التركية)..،

مثل(غراس ،بصمة الشهيد)

القيمة
منتج غير قابل للمس

شكل ( :)110مسارات تحول القيمة

تجدر اإلشارة إلى أن هناك منتجات يتم طرحها في هيئة "أدوات" جاهزة فى السوق
لالستعمال في مثل :
المالريا في الدول التي تشهد

 -1شبكة البعو ....التي تستخدم في الحد من مر
مستنقعات ما ية كبيرة
 -2أداة لتنقية الماء .....وهي تستخدم في الدول الفقيرو التي ال تتوفر فيها مصادر صالحة
لشرب المياو
 -3الواقى.....الذي يطرح في المجتمعات الغربية للحد من أنتشار األمرا الجنسية
هناك أدوات يمكن إعتمادها من قبل جمعيات النفع العام المهنية فى مثل:
 -1أدوات مساعدة لمقاومة التدخين ...نجدها فى الصيديليات
 -2الكشف المبكر عن السرطأن ...طريقة التعلىم
 -3عدة إختبار الكشف عن السكر ...متوفر فى الصيدليات
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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هناك أدوات يمكن إشتقاقها من كتب إرشادية فى المكتبات واألنترنت كى تظهر فى شكل
"مطويات" مثال:
 -1كيف يمكن أنقاص وزنك فى أسبوع
 -2الوجبات قليلة السعرات
 -3اإلرشادات الصحية
 -4التمارين الرياضية لمدمنى التعامل مع الحاسوب
 -5شركات توصيل األغذية الصحية
وثمة أدوات يمكن التوسعة في توزيعها على المؤسسات التعلىمية والتربوية ودور العبادة
في مثال:
 -1تمارين لقياس قدرات اإلنسان (العقلية ،المعرفية ،العلمية ،االدارية،،،،
 -2اسماء هللا الحسنى ضمن "البوسترات" التي سنستعر بعضا منها في هذا المؤلف
وهي متوفرة عبر www.qeam.org
 -3أساليب مقاومة السلوك وإدراج سلوك جديد

شكل ()111
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شكل (" :)112بوسترات" اسماء هللا الحسنى ،تطرحها المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،في هي ات
تعبيرية مبسطة لشريحة األطفال وطلبة المدارس

كمما إن "صممممنماعمة الحالل" ،تعتبر كمافمة منتجماتهما قيميمة ،وذلمك السمممممتيفما هما قيم "الصمممممدق"
و"المسمؤولية" كعناصمر ر يسمية في اإلنتاج ،ومنتجات صمناعة الحالل تتنوع لتشممل المأكوالت
ومستحضرات التجميل والخدمات التجارية والسلع التجارية وغيرها كثير.
والقمص ان وكافة المنتجات التي تنبث
م
كما أن الصمور الفوتوغرافية المعبرة عن القيم والقصمص
عن قيمة ما تعتبر منتجات قيمية مثلما بينا في موقع ساب من هذا المؤلف.

شكل ( :)113تعابير تذكيرية لقيمة المصاحبة ورسوم على القمصان
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)114تعابير تذكيرية لقيمة الحوار ورسوم على القمصان

وفيما يلي أحد صمممور تحويل قيم (التسمممام والمحبة والصمممدق) إلى منتج ،في هي ة مشمممروع
لمعر يقام في الجامعات لشممريحة الطلبة والذي طرحته المؤسممسممة العربية للقيم المجتمعية،
وحيث أن شممممريحة الشممممباب تغرم على الدوام بالحلويات ،فإن هذا المشمممم روع ،وهو معر
"سويت فإلىوز"  sweet valuesيدعو شركات السكاكر للمشاركة دعما للقيم أنفة الذكر.
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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شكل ( :)115بروشور المعر

شكل ( :)116المفهوم الذي يطرحه المعر

في تفعيل القيم عبر منتجات السكاكر
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شكل ( :)117مقتطع من دعوة لمشاركة الرعاة من شركات السكاكر

ثالث بطاقات متضمنة ثالث طبقات:
فيما يلي يمكننا أن نلخص ما بيناو سابقا عبر ثالث بطاقات ندعو من خاللها الراغب بتحويل
القيم إلى منتجات ،بأن يستحضرها أثناء عملية التحويل ،وهذو البطاقات الثالث هي:
 -1بطاقة الطبقات الثقافية
 -2بطاقة أنواع القيم
 -3بطاقة طبقات القيم

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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• ثالث طبقات ثقافية
• ما يتعامل به الناس يوميا

طبقة فيزيائية
\مادية

• الطقوس
• العادات والتقاليد

طبقة السلوك
المجتمعي

• دينية
• فنية (عاطفية )

الطبقة
الروحية

جدول ()3

• ثالث أنواع للقيم
• ما يتعامل به الناس يوميا

ذاتية

• المنتجات الخضراء – الحد من السمنه – التدخين – ممارسة العبادات –
الترويج للمنتجات الوطنية
• الوالء – نبذ الغش – االحسان في الخدمة – حفظ التعاقدات والمعاهدات

مجتمعية

مؤسسية

جدول ()4
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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• ثالث طبقات للقيم
• ما يتعامل به الناس يوميا

من وحي
ثقافة
المجتمع

• من وحي ما يسهل علي االنسان عمله البنائي

تمكين
االنسان

• تعزيزها لمفهوم ما

المفهوم

جدول ()5

الطبقات الثقافية الثالث

المستوىات الثقافية

مواصفات التصميم

طبقة فيزيائية ،مادية

المستوى الخارجي القابل
للمس

التصميم الخارجي (الملمس،
الديكور ،اللون )

ما يتعامل به الناس يوميا

تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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طبقة السلوك المجتمعي

المستوى األوسط السلوكي

الطقوس

التصميم السلوكي (الجانب
الو يفي للمنتج ،االستخدام،
السالمة)..

العادات والتقالىد

الطبقة الروحية
فنية (عاطفية)

المستوى غير الملموس
الداخلي

انعكاسات التصميم (العا د
على صورة الذات،
مواصفات تابعة للثقافة
العامة)

جدول ()6

في اإلنتقاء لما له عالقة برمزية التراث االسممالمي ،في مثل «ماء السممبيلل الذي أصممبحت
تأخذ تطبيقاته في صممممورة البرمة ،كرمز لسممممقيا الماء ،أو رمزية دوران المسمممملمين حول
الكعبة ،وهو ما يتف أيضممما مع دوران كل شممميء من حولنا حول مركز ،أو رمزية عمامة
المسلمين أو لباسهم في مثل ما تزركش به عباءة الرجال (البشت).

شكل ()118
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ماء السممبيل في دولة الكويت عندما يأخذ أشممكاال مسممتمدة من التراث أو قيم الضمميافة أو ما
يرمز لممارسات الدين ،وثمة رموز كشباك المشربية كرمز إسالمي معزز لقيمة الستر،

شكل ( :)119مشربية اسالمية
ففي عملية تحويل القيمة إلى منتج ضمممن هذا المسممار الذي إسممتعرضممناو مع ماء السممبيل،
يمكننما أن نطورو بمما يعكس القيممة المراد أن يتم التعبير عنهما مباعمادة الرسمممممم والتطوير إلى
حين أن نصل إلى:
 -1تطبيقات مستحدثة.
 -2معززات للقيمة بما يعزز و يفية ما.
 -3ما يعزز للجانب الجمالى في التصميم بقصد تجميل المدينة.
وهنماك مسمممممار آخر في عمليمات اإلنتماج تتم من خالل مما يتم طرحمه من قصمممممص لألطفمال أو
الشمباب على سميبل المثال ،فأمام الشمخصميات "الكرتونية" التي إسمتعرضمناها من خالل القصمص
الموجمه ة لالطفمال ومما عززنما لمه من القيم يتم إسمممممتالل مجموعمه من المنتجمات ،ومما يلي بع
شمخصميات تلك القصمص لشمريحة األطفال البالغين من العمر ( )7-5سمنوات وبيان بالتطبيقات
المصاحبة لها.
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نمـــالء

نمـ
شكل ()120
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الفصل الثاني
تحويل المفاهيم إلى منتجات ومشروعات
ماذا نقصممد بالمفاهيم ،بعد دراسممة اجريناها وأطلقنا على ضممو ها كتاب "صمميد المفهوم" يمكن
تعريف المفهوم على انه دوا ر التشممابه فيما بين األشممياء ،أيا كانت تلك األشممياء ،والتي تمضم ي
وف قاعدة.
فهل ثمة من سمممبقنا في تحويل المفاهيم إلى منتجات؟ ،نعم هناك من سمممبقنا إلى ذلك ،وفيما يلي
نستعر نماذج ناجحة ،ونبين سبب نجاح كل منها.
أوال :االهرام مما هو اال عمليمة (تحويمل المعتقمد إلى منتج) ،فماعتقماد الفراعنمه بمالحيماة بعمد الموت،
بل الخلود ،لذا نجدهم يضعون في مقبرة كل منهم طعامه ومقتنياته من الذهب واالشياء الخاصة
به ألنه وف مغتقداتهم انه سمميسممتخدمها بعد موته ،معتقدهم هذا حولوو لمنتج قابل للمعاينة عبر
هرم يمتد أفقه نحو السمماء فهو الى خلود أبدي ،وجعلوا الوصمول الى التابوت فيما يشمبه المتاهة
ليستحيل إخراجه ،وجعلوا هندسة المنتج "الهرم" بما يتناغم مع حركة الشمس ،تعزيزا لالرتباط
بالخلود والكون.

شكل ( :)121االهرامات
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شكل ( :)122حركة الشمس في تصميم االهرامات

ثأنيا :سور الصين الع يم هو تحويل لقيمة األمن واألمان فهو مشروع لحماية الوطن ،وكقيمة
الحفا على الهوية للنهو االقتصادي والسياسي.

شكل ( :)123سور الصين الع يم
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ثالثا :رياضة الكونغفو والرقص إلياباني:

شكل ()124

ذلك أن كل من رياضة الكونغفو والرقص إلياباني يخضعان أثناء الممارسة لطقوس مستمدة
من معتقدات الشعب.
رابعا :األلعاب األولمبية
حيمممث إنهممما تشمممكل سلسممملة ممممن المنافسمممات الرياضمممية يقممموم بهممما عمممدد ممممن ممثلمممي
ممممدن إلىونم م ان القديممممة ،والتمممي كانم م ت تقمممام علمممى شمممرف ،مممما يعتقدونمممه ،اإللمممه الممموثني
"زيوس".
والبدايممممة الفعليمممم ة لأللعمممماب األولمبيممممة القديمممممة كانمممم ت مرتبطممممة باألسمممماطير الدينيممممة
المثيولوجيممما األغريقيمممة ،ولكمممن تشمممير السمممجالت إلمممى أنممم ه قمممد تمممم إقاممممة أول ألعممماب
أولمبيممممة فممممي العممممام  776ق.م فممممي مدينممممة أولمبيمممما (وإليهمممما تنتسممممب األلعمممماب) فممممي
إلىونان القديمة.
وقممممد اسممممتمرت إقامممممة هممممذو األلعمممماب حتممممى العممممام 393م حيممممث ألغاهمممما اإلمبراطممممور
الروممممم اني ثيودوسمممميوس األول كجممممزء مممممن حملتممممه لتثبيممممت الديانمممم ة المسمممميحية فممممي
اإلمبراطوريمممممة الرومانيمممممة وإزالمممممة كمممممل مممممما يتعلممممم بالوثنيمممممة ممممممن مهرجانممممم ات
واحتفاالت.
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شكل ()125

وتمممذكر إحمممدى األسممماطير بممم أن طاعونممما قمممد ضمممرب إلىونممم ان وأشمممار الرهبممم ان إلمممى
ضرورة القيام بنشاط يرتبط بآلهتهم وبذلك هرت األلعاب األولمبية.
وكممم ان أول هممممور لأللعمممماب األولمبيممممة علممممى شممممكل سممممباق جممممري علممممى األقممممدام
لممممبع الفتيممممات ،وكمم م ان السممممباق فممممي الحصممممول علممممى منصممممب راهبممممة لإللهمم م ة
الوثنيمممة هيمممرا ،وممممن ثمممم يقمممام سمممباق آخمممر للفتيمممات علمممى منصمممب راهبمممة الشمممعا ر
الدينية في المعبد.
وبهممممذا كانمممم ت األلعمممماب األولمبيممممة مرتبطممممة بهيممممرا فقممممط وذلممممك فممممي بممممدايات
هورهممما ،ولكمممن رهبممم ان معبمممد االلمممه زيممموس لمممم يعجمممبهم همممذا األممممر (لمعتقمممدات
إسمممطورية وثنيمممة) فصممممموا علمممى إقاممممة ألعممماب رياضمممية من ممممة علمممى شممممرف
زيمممموس نفسممممه ،وكانمم م ت البدايممممة فممممي صممممنع تمثممممال إاللممممه زيمممموس ( )3ويكيبيممممديا
(بتصرف).
وفمممممي تحويمممممل المفهممممموم الممم م ديني همممممذا لمنتجمممممات جممممماءت تطبيقمممممات عصمممممرية
الحصر لها.

شكل ( :)126منتجات أولومبية
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وشم لشعار األلعاب

شكل ()127

الشعلة األولومبية عبر عقود

شكل ( :)128في العمارة (مبني أولمبي)
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وفي الوقت المعاصر نجد تطبيقات في مجال تحويل القيم لمنتجات وهي في مثل
أ -أبراج الكويت فهو تعبيرا معماريا فنيا عن قيمة الضيافة والكرم.

شكل ( :)129أبراج الكويت استمد تصميمه من المرش الذي يستخدم لتطييب الضيوف

ب -تصميم مبنى مجلس األمة الكويتي تعبيرا آخر عن قيم الشورى في التراث اإلسالمي عبر
الخيمية الصحراوية.

شكل ( :)130مبنى مجلس االمة الكويتي
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شكل ()131

دور اإليقاع في مراحل تحويل المفاهيم إلى منتجات ،ذلك أن األمر بحاجة إلى:
 -1المالح ة :وهي ما تتم عبر مجموعة غير من مة من المعلومات
 -2إدراك اإليقاع :وهو النمط الذي يتكرر
 -4استخالص الن ام.
 -5الربط فيما بين (المتشابهات) التي تمضي وف قاعدة حيث نكون قد وصلنا للفمهوم.
و"المفهوم" يمكن ادراكه مع عملية التجريد من اجل التعرف على زوايا التشابه ،والذي قد
يكون عبر:
أ -نوع المادة المصنعة
ب -الشكل الهندسي
ج -الو يفة
د -الصوت
و -اللون ..الخ
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ولعل المثال التالي يوض ما أشرنا اليه حيال العثور على "المفهوم" ،وذلك حين نسأل ،ما
دا رة التشابه التي تمضي وف قاعدة مع العناصر المبينة التالية؟

شكل ()132

فتكون اإلجابة ،أن التشابه يكمن في (الحمل) ،والمفهوم هو (النقل).
وفي المجال "الطبي":
نسأل ،ما هي مسببات «الصداعل كايقاع مستمر يتعر

إلىه اإلنسان؟

ذلك أنه قد تكون إحد مسبباته ما يلي:
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شكل ()133

فان كان "الصداع" هو دا رة التشابه بحكم ان الم الصداع هو نتيجة طبيعية عن كل تلك
المسببات ،ليكون "المفهوم" حينها (حاجة جسد االنسان للصيانة).

وفي مجال العلوم البحته:
الح كيف أن كال من العناصر التالية كان في االصل متعرضا للضغط:

شكل ()134
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واإلنسان عندما يتعر
المحيطة به

للضغط يصب أكثر خبرة وأكثر قدرة في التعامل مع المشكالت

كما على ذات المنوال نجد أن كل من:
• الفرك  ..للزهر يخرج عطرا فواحا
• الكشط ...للحجر يجعله أكثر لمعانا
وهو ما يؤدي إلى «ارتفاع القيمةل والصالبة في األداء
فاإليقاع هنا هو :الضغط
والمفهوم :تحسين الصفات
ومع برامج الفيروسات مثال:
الحممم كيممممف أن بممممرامج الفيروسممممات تقضمممي علممممى كممممل الفيروسممممات واألمممممرا
التمممي قمممد يتعمممر لهممما جهممماز الحاسممموب ،فمممبال شمممك يصمممب جهمممازك بعمممد تحميمممل
تلك البرامج خالىا من الفيروسات أو ما يهدد بقاءو.
طهمممر اإلنسمممان ممممن
هنممما نالحم م األممممر وفم م ذات اإليقممماع ممممع” الوضممموء” المممذي ي ّ
االدران والمممذنوب ،فممم إذا كانممم ت تلمممك البمممرامج تجعمممل جهمممازك محميممما خاليممم ا ممممن
الفيروسات ،فإن الوضوء يجعلك خاليا من االدران والذنوب.
فاإليقاع :اإلزالة
المفهوم :الجبر
القيمة :الطهارة ،الن افة
وعلى ذات المنوال ،فاألمثلة السابقة تبين المسار الذي من خالله سنمضي في تحويل
"المفهوم" إلى منتجات.
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فالمنتج

فالقيمة

إدراك
المفهوم

صيد
اإليقاع

فاإليقممماع قمممد يكمممون ملموسممم ا ،يمممدرك (بالسممم مع أو الن مممر) ،أو يأخمممذ شمممكل ال ممماهرة،
او يأخمممذ شمممكل مفهممموم مممما كممم أن يكمممون عمممما ممممر علمممى أقممموام سمممابقين (كالسمممنن) ،او
يأخمممذ شمممكل المصمممطل كفرعمممون وأبمممي لهمممب ،فقمممد أصمممبحنا نسممممع أيضممما مممما يعنمممي
اال تكممممن كفرعمممممون متجبمممممرا أو كمممممأبي لهمممممب معانمممم دا أو كالحممممممار يحممممممل اسمممممفارا
كالمممذي ال يعمممي ممممما يحملمممه ويقتنيممم ه مممممن كتمممب ،نعمممم أصممممب أبمممي لهمممب وفرعممممون
يممممثالن ممماهرة ،ففرعممممون أصمممب مصممممطلحا بعمممد ذلممممك لكمممل فعممممل شممما ن يتصممممف
بالتجبر والبطش ،وأبي لهب أصب مصطلحا يعني إلغاء العقل والعناد.

ظاهرة تدرك
باللمس
ملموس
تعاينها بحاسة
اللمس
يدرك
بالسمع\النظر\الشم

االيقاع

مصطلح
غير ملموس
مفهوم
ظاهرة تدرك
بالمسح الميداني

شكل ( :)135صور اإليقاع
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لمممذا تعتبمممر عمليمممة رصمممد اإليقممماع مهممممة فمممي تحديمممد نوعمممه ودرجتممم ه وخطورتمممه أو
إيجابياتمممه علممم ى المجتممممع حيمممث إنمممه فمممي النهايمممة قمممد يشمممكل ممماهرة ،فبعمممد أن كممم ان
مجمممرد نممممط يممممارس ممممن قبمممل أفمممراد محمممددين يصمممب وممممع المممزمن ممماهرة تممممارس
مممممن قبممممل شممممريحة عريضممممة فممممي المجتمممممع ،فرصممممد اإليقمممماع يكممممون بالتممممإلى مثممممل
جرس إنذار للحد من ال اهرة أو تشجيعها.
كما إن (األمثال) يمكن اعتبارها إيقاع ،وما دعانا العتبارها كذلك باعتبارها بمثابة جرعة
مركزة من "المفهوم" الذي يعبر عن رسالة مجتمعية كامنة نابضة عن خبرات الحياة ،ويتكرر
ن م المثل في صور مختلفة ،ومع هذا التكرار فهو يعزز لقاعدة ومفهوم موحد.
ولنمممما فممممي فممممن "الكاريكمممماتور" أيضمممما نموذجمممما يبسممممط لنمممما الممممذي عنينمممماو ،ففممممن
"الكاريكمممماتور" بممممما يحويممممه مممممن حرفيممممة فممممي الرسممممم يمكممممن أن يعتبممممر نمممموع مممممن
أنمممم واع رصممممد اإليقمممماع ،فهممممو يجسممممد ألهممممم مالممممم الوجمممموو" ،فالكاريكاتورسممممت"
قادر على ان يتعرف على أهم مالم الشخص وطباع ه كي يرسمها.

شكل ( :)136رسام "الكاريكاتور" يعزز ألهم مالم الوجه بما يميزو من هي ة
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شكل ()137

همممذو المالمم م همممي مثمممل النمممب المممذي يشمممدك ليقمممول لمممك همممذا مممما يميزنمممي ويجعلنمممي
متفمممردا ،والطبيمممب كمممذلك يمممدرك مالمممم الممممر عبمممر ذات النمممب عنمممدما يقممميس
درجتممممه بالضممممغط وعممممدد مممممرات إيقمممماع الممممدورة الدمويممممة فممممي جسممممم المممممري ،
والمسمممموح الميدانيممممة تتعممممرف إلممممى شممممكل ال مممماهرة ودرجتهمممما عبممممر رصممممد اإليقمممماع
ممممن خمممالل األسممم لة واإلجابمممات التمممي تنب مممك بنمممب الشمممارع ،لمممذا نحمممن ننصممم بممم أن
نتعممممرف إلممممى أهممممم مالمممم األشممممياء مممممن حولنمممما حيممممث إنهمممما (مخممممازن لإليقاعمم م ات)
فالعملية فقط تحتاج إلى تأمل واستلهام ألهم المالم .
ونسمممأل بنممماء علمممى ذلمممك همممل كمممل شممميء ممممن حولنممما يعتبمممر إيقاعممم ا مركمممزا؟ ونجيمممب
لنقمممول ،نعمممم ممكمممن إذا أدركمممت الرسمممالة والمفهممموم المممذي عليم م ه تمممم خلقمممه وهنممما يجمممب
أن نفمممرق فيمممما بمممين خلممم هللا وبمممين الصمممناعات التمممي تمممتم عبمممر يمممد اإلنسمممان فمممنحن
بصمممدد خلممم هللا ،وخلممم هللا ينسمممجم بمممل همممو أنعكممماس لصمممفاته ،اسمممماء هللا وصمممفاته
جميعهمممما قمممميم ومفمممماهيم وعليمممم ه فإنهمممما إن كانمممم ت كممممذلك فهممممي بالضممممرورة مخممممازن
لإليقاعمممم ات والموفمممم الممممذي يممممدركها ،وعليمممم ه نقممممول إن اإليقمممماع مممممن الممكممممن أن
ياخذ اشكاال بعد أن بينا األنواع في موقع ساب من هذا المؤلف.
أن مفهمممموم اإليقمممماع اشمممممل مممممن أن يحصممممر فقممممط فممممي عنصممممر (التكممممرار) ،فممممال
يشمممترط كمممي يكمممون إيقاعممما أن يتكمممرر بمممذات الصممميغة الشمممكلية بمممل قمممد يأخمممذ اشمممكاال
عممممدة وأيضمممما قممممد يكممممون ذات اإليقمممماع ضمممممن مفمممماهيم وقمممميم مختلفممم ة ،راجممممع كتمممماب
(صيد المفهوم ،للمؤلف)
والستكشاف تلك "المخازن" يمكنك االطالع والتأمل في:
 -1األمثال القرآنيه فهي مثال إلختزال اإليقاعات والمفاهيم.
 -2التأمل فيما خل هللا ،فهو نطاق شامل ينب بالقيم والمفاهيم.
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مخازن المفاهيم
ليس بالضرورو يؤدي على الدوام اإليقاع إلى مفهوم ،ولكن المفهوم يتشكل من خالل اإليقاع
واإليقاع قد يؤدي إلى مفهوم او اهرو أو يساهم في عملية التشخيص.

االدراك

المفاهيم

القيم

االيقاع

شكل ( :)138عناصر االدراك جميعها مرتبط مع بعضها البع

نواميس
الكون
القيم

االيقاع

فإدراك اإليقاع يؤدي إلى إدراك المفهوم ومنه إلى إدراك القيمة التي يدعونا إليها هللا سبحانه
لالمتثال إليها ،ونحن في هذا المؤلف بينا أن ممارسة القيم من الممكن أن تتعدى الجانب
السلوكي كي تضحى منتجات قابلة للمعاينة والتشكيل والتشغيل وذلك من خالل:
 -1المالح ة
 -2إدراك اإليقاع
تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات
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 -3الربط فيما بين (المتشابهات) التي تمضي وف قاعدة.
ويبقي المفهوم فنحن نحتاج لمسار ،وعناصر هذا المسار يكمن في عمليتي (التجريد وإدراك
االيقاع)
وهو ما يتم عبر مستويات أربع في االنتاج هي:
 -1مستوى التعبير المباشر من خالل الرسم ،فهنا يكون التحويل مباشر.
 -2مستوى يتعامل مع "مخيلة المتلقي وقدراته على التجريد والربط للمعاني" فيحولها إلى
تصاميم.
 -3مستوى نفعل فيه (اإلدراك واإلضفاء فالبناء) للمنتج.
 - 4مستوى تحليل مسار القيمة.
كما أن هناك” أدوات“تعيننا على عملية التحويل مع كل مستوى ساب .
كما بينا كيف أن االنتاج يتأقلم مع كل مرحلة عمرية نستهدفها ،وأخيرا ما يميز "صناعة
الحالل" كقطاع بدأ ي هر في االسواق العالمية في عمليات تحويل المفاهيم والقيم إلى
منتجات ،وهو ما أفردنا له كتاب.

انتهى بحمد هللا
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المراجع العربية:
 .1قوة العالمات التجارية ،د .زهير المزيدي 2010
) .2عممممدد )60حلقممممة إذاعيممممة للممممدكتور زهيممممر المزيممممدي حممممول تبسمممميط الخطمممماب اإلعالمممممي
"تسوي القيم " www.zumord.net
 .3موقع  Wikipediaفي اإلنترنت
) .4عمممممدد )13حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي التسممممموي بالوجمممممدان والتسممممموي بمممممالحواس ،د.زهيمممممر
المزيدي www.zumord.com،
) .5عمممممدد )13حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي السممممموق العمممممالمي والعالممممممات التجاريمممممة  ،د.زهيمممممر
المزيدي www.zumord.com،
) .6عمممممدد )13حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي إدارة الحممممممالت االعالنيمممممة  ،د.زهيمممممر المزيمممممدي ،
www.zumord.com
) .7عممم م دد )13حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي إدارة االزممممممات االعالميمممممة  ،د.زهيمممممر المزيمممممدي ،
www.zumord.com
) .8عمممممدد )13حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي تسممممموي أنمممممماط الحيممممماة  ،د.زهيمممممر المزيمممممدي ،
www.zumord.com
) .9عمممممدد )13حلقمممممة إذاعيممممممة فمممممي كيمممممف تصممممممب نجمممممما  ،د.زهيممممممر المزيمممممدي ،
www.zumord.com
) .10عممممدد )13حلقممممة إذاعيممممة فممممي العالقممممات العامممممة إدارة أم ابممممداع  ،د.زهيممممر المزيممممدي
www.zumord.com،
) .11عممممدد )13حلقممممة إذاعيممممة فممممي تشممممكيل وبنمممماء الهويممممة المؤسسممممية  ،د.زهيممممر المزيممممدي
www.zumord.com،
 .12أسماء هللا الحسنى ،د .محمد راتب النابلسي
مدارج السالكين البن القيم الجوزية
.13
مقدمة في منهجية اإلبداع ،د .زهير المزيدي
.14
الممممف إعممممالن وإعممممالن ....الشمممميخ سمممملمان الممممداوود الصممممباح ( 2010لممممم يصممممدر
.15
بعد ) بإذن من الكاتب
 .16فلسمممممفة القممممميم التربيويمممممة  ،المممممدكتور عبمممممدالكريم علمممممى اليممممممانى  ، 2009 ،دار الشمممممروق
للنشر والتوزيع  ،االردن
 .17الموقمممممع اإللكترونمممممي " وزارة الشممممم ون االسمممممالمية واالوقممممماف والمممممدعوة واالرشممممماد
"
 .18تجربية مقاهى ستارباكس  ،جوزيف ميشالى  ،الدار العربية للعلوم 2007،
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المؤلف في سطور

د .زهير منصور المز يدي

المواقع االلكترونية:
www.qeam.org
www.zumord.net

للتراسلzumord123@gmail.com :
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تطبيقات :APPS
(زهير المزيدي) APP
الشهادات العلمية:
البكالوريوس الواليات المتحدة االمريكية 1978
الماجستير الواليات المتحدة االمريكية  ،1980الدكتوراو 2007
سنوات الخبرة:
أكثر من  35عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت االعالنية التجارية والقيمية التوعوية والتسوي لها على نطاق
دولي.
الخبرات العملية:
 .1ر يس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 2008-2019
 .2المشرف على (دبلوم القيم) لدى جامعة دار الحكمة ،المملكة العربية السعودية 2019
 .3مؤسس ور يس مجلس إدارة شركة .)1985( T.C
 .4مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي .1986
 .5مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية1991.
 .6مؤسس ومدير عام مؤسسة “اإلعالميون العرب " لالستشارات 2000
.9خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .2001
 .10محكم دولي لجوا ز اإلعالن القيمي لجوا ز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت.

في مجال إبداع المشاريع االجتماعية :Social innovations
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مشمممروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات ،عبر تشمممكيل مجلس بعضممموية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع
المدني ومؤسمسمات القطاع الخاص في دولة الكويت ،2005-1999،أشمادت ملكة السمويد بنتا ج المشمروع ضممن
جولتها في معر دولي بما حققه المشروع من نتا ج ،ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
مشممروع " وقف األرشمميف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السممودان ،لنقل خبراتنا في تدشممين وإدارة
جوا ز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسوي 2017.
مشممممروع "سممممما" سمممموق منتجات االيتام ،لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه
عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط2016.
مشمممروع "سممممر" سممموق منتجات القرآن ،مع مجموعة من القرى اليمنية ،عبر حلقات تحفي القرآن ،لالرتقاء
بمالحماف كي يكون مشمممممغال لقيم القرآن ومفماهيممه ،ال حماف ما فقط ،عبر برنمامج أدرنماو دوليما بعنوان "تحويمل القيم
لمنتجات" ما تمخ عن نواة لسوق للمنتجات ،وعوا د ماليه يستفيد منها سكان القرى2017.
مشمممروع (تأملت) ،عبر  100جزء ،لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسمممانية عبر وسممما ل التواصمممل االجتماعي بشمممكل
أسبوعي ،والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مشممروع الجامعة الخليجية المفتوحة 1986 ،مؤسممسممة الكويت للتقدم العلمي ،كنموذج في مجال مشمماريع تمكين
القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.
توقيع عشمرات مذكر ات التفاهم في مجال التعاون المشمترك مع جامعات ومؤسمسمات المجتمع المدني ومؤسمسمات
تعليمية على نطاق دولي ،بهدف تفعيل عمليات التشممممبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسممممسممممة العربية للقيم
المجتمعية.
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في مجال االستشارات القيمية:
 .1مستشار لمشروع "غراس" ،لمكافحة المخدرات  1999الكويت
 .2مستشار مشروع "نفا س" لتعزيز العبادات 2003

 .3مستشار مشروع "ركاز" الدعوي 2004
 .4مستشار مبرة طري االيمان 2009
 .5مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام 2016
 .6مستشار اكاديمية التدريب والقيادة ،إستانبول لإلدارة حملة توعوية لصال االيتام في تركيا 2018

العضوية في الجوائز الدولية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عضو لجنة التحكيم جا زة اإلعالن الدولية االمريكية  I.A.Aعام 1996
عضو لجنة التحكيم لجا زة لندن الدولية لإلعالن عام  – 1999لندن.
عضو لجنة التحكيم لجا زة االبداع اإلعالني ،جامعة الكويت.
عضو لجنة تحكيم جا زة (كريا) االعالنية لمجلة أراب آد  Arab ADاللبنانية
عضو لجنة تحكيم جا ز (سوبر براند) البريطانية 2010
يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية :جمعية اإلعالن الدولية  -جمعية التسوق الخليجية  -جمعية
التسوق األمريكية.

حيازة الجوائز والمناصب الدولية:
.1
.2
.3
.4

حا ز على عدد من الجوا ز الدولية في مجال (اإلعالن القيمي) أبرزها الجا زة العالمية لإلعالن عن الشرق
األوسط وأوروبا  -برشلونة .1992
رش لمنصب نا ب ر يس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية ،الجمعية التابعة ألكبر من مة إعالنية
امريكية1996-
عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن ،ور يس لجنة االعالم المجتمعي 1999
قلد جا زة منتدى االعالم العربي ،للجامعة العربية ،كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت 2013

المؤلفات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

التسوي بالمسؤولية االجتماعية 2007
تفعيل القيم وممارستها  2010معتمد في (العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا).
استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها 2010
حركة الكامرة في القصص القرآني ( 2010باللغة التركية)
مقدمة في تفعيل الحواس 2012
تحويل القيم إلى منتجات 2013
مؤشر االدراك والقيم 2013
التسوي المجتمعي 2013
تحويل المشاعر إلى منتجات 2014
في استنساخ فكر الع ماء 2014
تفعيل القيم لريا األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها 2018
التفكير االستراتيجي في استهداف شرا المجتمع2018
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.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44

وإن كل شيء اال يسب بحمدو2018 ،
مقدمة في منهج اإلبداع  -الكويت  ،1984دار ذات السالسل للنشر ،تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهي ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ،1985واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات اآلسيوية.
الجامعات المفتوحة في العالم وأضواء على انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  -مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي1985 ،
بنك النصوص .1994 -
المكتب اإلعالمي للتنمية .1995-
القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم .1994
التسوي بالعاطفة 2006
التسوي بالشريحة المستهدفة (شريحة االطفال) 2006
تسوي أنماط الحياة 2006
التسوي بالحواس الخمس 2006
قوة العالمات التجارية  ،2010دار إنجاز للنشر ،ومكتبة جرير
العالمات التجارية في التأثير على القيم 2013
تسوي الحالل 2017
طبقات البرمجة للقيم في القرآن 2017
تحويل الكتاب المقروء لمنتجات 2018
تفعيل القيم لريا األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
المشغوالت اليدوية وغرس القيم 2018
نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة 2018
نجومية الرياضة والقيم 2018
في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا 2019
وان من شيء اال يسب بحمدو 2019
الوسم في العالمات المسجلة 2019
صناعة التكامل  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
التجسير صناعة .للتعايش  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
صناعة المسؤولية  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
االبداع في الرسالة االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن 2019
رحلة زمرد 2019

البرامج االذاعية والتلفزيونية:
 600 -1ساعة إذاعي ة مع إذاعة دولة الكويت ،سلسلة توث صناعات اإلعالن والتسوي والعالقات العامة.
 -2استضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيونية  -قطر ،دبي ،وتركيا TRT
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في مجال االستشارات:
 .1مستشار إعالمي لبع مكاتب " الديوان األميري " مكتب الشهيد  -الكويت.
 .2مستشار الشركة الكويتية للحاسبات 2000
 .3مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت – مصر 2000
 .4مؤسس االعالم والتسوي في بيت التمويل الكويتي2003-1986 .
 .5مستشار إعالمي لبيت التمويل الكويتي التركي 1987،
 .6قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  1997في قطر ،وقناة الرسالة في السعودية.
 .7مستشار شركة مستشفى المواساة القابضة 2004-2002
 .8مستشار "المركز العلمي "  ،2003إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 .9مستشار اسم الرواج التجاري لشركة الشرقية لالستثمار 2005
 .10مستشار مجموعة مدارس ( IPEعربية وأجنبية وثنا ية اللغة) 2005
 .11مستشار اسم الرواج التجاري لشركة االمتياز لالستثمار 2006
 .12مستشار التسوي لدى معهد الكويت لألبحاث العلمية 2009 ،2007
 .13مستشار مركز الكويت للتحكيم التجاري ،غرفة تجارة وصناعة الكويت2007 ،
 .14مستشار وزارة الصحة ،المملكة العربية السعودية ،مركز الطب الطبيعي 2009
 .15مستشار بلدية إمارة عجمان ،االمارات العربية المتحدة 2012
 .16مستشار  2012لمؤتمر ) (World forumالجمهورية التركية
 .17مستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية في الكويت والخليج.
 .18مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2011
 .19مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2015
 .20مستشار الشركة الكويتية لالستثمار 2019
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