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 : تقديم

ممممن دا مممرة للقممميم لتسممموي  ث والتطممموير حيمممال امسمممار البحممم أمضمممي فمممي  أنلمممم أتوقمممع 

 إلمممى اتمحسوسممم ، ممممن دا مممرة الاّل دا مممرة الملمممموسأجمممد نفسمممي فمممي  ملمممموس كممميالاّل 

حتممممى كتابممممة هممممذا الكتمممماب فممممي مجممممال  تفمممم لّ أوقممممد سممممب  أن ، اتدا ممممرة المحسوسمممم 

" تفعيممممل  مجموعممممة مممممن المؤلفممممات جمممماءت تحممممت عنمممموان عممممري التأصمممميل للقمممميم 

، "مفممماهيم إلمممى منتجممماتالقممميم وال" تحويمممل  ويمممأتي همممذا الكتممماب ،القممميم وممارسمممتها"

فممممي مسممممار غيممممر مسممممبوق فممممي مكتبتنمممما اإلسممممالمية جديممممدة ليعممممزز الضممممافة نوعيممممة 

فممممي العديممممد مممممن الجامعممممات والمؤسسممممات تممممدريبيا  عتمادهمممما االتممممي تممممم و والعربيممممة،

 :هاجاءت عناوينفقد و على نطاق دولي،مية يعلالت

 تفعيل القيم وممارستها   -1

 الجتها تها ومعأن، صيستكشاف القيما -2

 محفزات القيم   -3

 والقيم    دراكاإل -4

   المشغوالت اليدوية والقيم -5

 تفعيل الحواس والقيم  -6

 والقيم   ماط الحياةأن -7

 يعنمممي مصمممطل كالمنمممتج ذلمممك أن فممماالمر يختلمممف، أمممما فمممي تحويمممل القممميم لمنتجمممات، 

 ينتممممهاعم علممممىتكممممون قممممادرا  أنو، ه بحواسممممكإدراكمممم تممممتمكن مممممن  بالضممممرورة أن

أو المسممممؤولية أو  مممممثال، قيمممممة كقيمممممة الصممممدق يناتعمممم  أنلممممك  ىأنّ فمممم  ،جوارحممممكب

تحويمممل، كمممي ، يرسمممم مسمممارا لعمليمممة الهمممذا الكتمممابف ؟ممممسللّ بشمممكل قابمممل التسمممام  

دا مممرة  إلمممىوالمدركمممة عقمممال   محسممموسنقمممل القيممممة ممممن دا مممرة الاّل  أنمكممم يصمممب  باإل

دعوك جولممممة التممممي نمممم تلممممك هممممي ال ؟، ولكممممن كيممممفوالمممممدرك جوارحمممما   المحسمممموس

فممممة الممممذكر كممممي نآالمؤلفممممات بمممماقي  علممممىع ننصمممم  وبشممممدة االطمممماللخوضممممها، لممممذا 

 .حسية بشكلها الحسي المتكاملالاّل  القارئ الصورة ىتتشكل لد

ألمممم تمممر كيمممف فعمممل ربمممك ) اآليمممة الكريممممةالتأصممميل ممممن ب لعمممل خيمممر مممما ننطلممم  فيمممهو

فحسممممب ورامي نابمممم   بشممممكل لمممميس  المشممممهد اسممممتعرا فقممممد جمممماء ( بأصممممحاب الفيممممل

 أن)كممممامرة( ي عدسممممة مممممن زوايمممما عممممدة ال يمكممممن أللحممممدث لإحمممماطي بشممممكل ممممما نإو
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يممممة تحصممممر بمممماء العالمنوكمممماالت األ أنعلمممممت علممممى سممممبيل المثممممال  إذافمممم ، تسممممتوعبها

هممما يإلهممما أو ينقمممل يإليرسمممل  أنمممما يتابعهممما بحمممدث  أنراسمممل عنمممدما تطلمممب منمممه الم  

ملغيممما   ، و وصمممفأء ممممن صمممور ممممن خمممالل مممما ينقلمممه سمممواوفممم  فورممممات الحمممدث 

مثمممل ممممن أحاسيسمممه وتجعلمممه  اإلنسمممان ، فهمممي بمممذلك تجمممرد جهمممة ن مممرومشممماعرو وو

ه نممم إ( فتمممر كيمممفا عبمممر )ألمممم ، أمممما مممما ينقلمممه هللا لنممم ي مشممماعرأممممن  ةمجمممرد (كمممامرة)ال

تخيلمممه ويشمممعر بمممه قلبمممك ويخفممم  لمممه ومممما قمممد ن أنينقمممل لنممما بمممأم قلوبنممما مممما قمممد يمكمممن 

الفعمممل قمممد زاويمممة تراهممما تكمممون ب، فممممن أي وأجمممواء مسمممامع ومالممممسممممن يشمممكل لمممك 

هممممي محممممل واقممممع  حاسمممميس تشممممعر بهممما تكممممون بالفعمممملأي مشمممماعر وأ وقعمممت، ومممممع

لممميس فقمممط إحاطتهممما بمممل مممما يميمممز تلمممك اللقطمممة  أنذاك، كمممما أنممم شمممعر بمممه القممموم 

مممما زالمممت  ، فهممميتهمممت ضممممن زممممن بعيمممدأنهممما نإالمممرغم ممممن علمممى اسمممتمراريتها 

، فهمممي والمممدفمممي الت اإلنسمممان ا اسمممتمر همممذا قياممممة مممم يممموم ال إلمممىممممع المممزمن  ةمسمممتمر

جيمممال، فالعدسمممة التمممي يمنحنممما األيمممة ضممممن ممممد زمنمممي سمممتطالعه جميمممع ناإحاطمممة مك

، وممممرة ممممن ه السمممالم يممم علبمممراهيم إ انممم اأبممممرة ممممن خمممالل  جممماءت اهممما اإلسمممالميإ

إن صممم  الوصمممف همممي ف، ، وأخمممرى ممممن خمممالل سمممورة الكهمممفخمممالل سمممورة الفيمممل

  :ةإلىالمعايير التفت ستواعدسة والتشبيه، 

بشممممكلها لصممممورة تممممرى ا أندون  كممممم  ح   إلممممىتصممممل  أننممممك يمك فممممال االحاطممممة، .1

 .وزواياها المتكاملة

حاسممميس ممممن يلمممتقط أال ينفصمممل عمممن مشممماعر وأ لقطمممة أو نقمممل الحمممدث يجمممبالّ  .2

  .أو ينقل الحدث

كاة تممممرى الحممممدث وتقممممرأو مممممن خممممالل مشمممم  ن)ألممممم تممممر( تممممدفعك دفعمممما أل نإ .3

تتعممممدد ، والممممذي خلمممم  ربممممك الممممذي خلمممم  اسمممممب قممممرأو، فتىاء الحسممممنسممممماال

  .تتعدد القراءاتوصفاته، فمع هذا التعدد  أسماءو

، فهمممممي ىاء هللا الحسمممممناسمممممموجمممممه بتعمممممدد متعمممممددة األ لقرآنيمممممةااللقطمممممة الّ  أن .4

 .ليست تعبير خطي بل إحاطي
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 ات في التعاطي مع مسألة "التحويل"  يمستو  أربعة

   .مباشر التحويل ، فهنا يكون مالل الرسالمباشر من خ  مستوى التعبير -1

 . "يناالتجريد والربط للمع علىراته مع "مخيلة المتلقي وقد مستوى يتعامل -2

وهو مسار في إعادة تشكيل   لمنتجمع ا  فالبناء( اإلضفاء و )اإلدراك فيه  مستوى نفعل -3

   .المعطيات

   . مسار القيمة مستوى تحليل - 4     

   .اب مع كل مستوى س عملية التحويل على ناأدوات“تعينهناك”  أنكما 

 :  في ذلك مع شريحة االطفال مثاال  نستعر  ، المباشر مستوى التحويلفمع 

رسمممم مشمممهد واحمممد ممممن مشممماهد  األطفمممال، بعمممد سمممرد قصمممة ممممايطلمممب ممممن حمممين 

جممممع كافمممة بعمممد ذلمممك ن بمممذلك حواسمممهم( ليمممتم يلممم عّ واحمممدة )مف القصمممة ضممممن ورقمممة

يممممتم  القيمممممة التممممي اسمممممضمممما با عرينمممم اعنوالممممدفتر وراق ضمممممن دفتممممر ويمممممن  األ

 األطفمممماليؤلفممممه  "كمنممممتج"ول الكتمممماب األ، ليكممممون ذلممممك الممممدفتر معهممممم برمجتهمممما

 .عن تلك القيمة

 بطاقممممات،)شمممماء أنيممممتم  ، كممممذلك،، فمممممن خممممالل ممممما رسمممممه كممممل طفمممملوهكممممذا

 .(وأكواب، ومنتجات ال حصر لها عبر انامل ما رسموو ن،اقمص

 

 ءقة إهداالكويت ضمن بطا-بع  من تعابير أطفال مدرسة الجهراء(: 1)شكل 
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 ها مشاهد من قصةيعلبطاقة رسمت  (:2)شكل 

 

 

 األطفالطبيعة مدينة "سبأ" من مخيلة  (:3)شكل 
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 بطاقات مستوحاة من قصة الهدهد (:4)شكل 
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  منتجات تابعة معززة لقيمة "الصدق" ومذكرة للطفل بأحداث القصة عبر قيمة (:5)شكل 

   الصدق

 

ل لما  وهو مماث  الحداثاميم من وحي السرد القصصي لصتال المستوى ت شت  في هذا ف

 : أفالم  مثل في  يتم إشتقاق صور من مشاهد الفيليم لعة في والت دزني عندما نطا

  نموأل -1

 سد الملك األ -2

 تس نابوكاه -3
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 منتجات فيلم الملك االسد (:6)شكل 

 

 علىيعتممد مما ذلمك وات جم تمن إلىعمليمة تحويمل القيممة  فهو عبر المسمممممتوى الثمأنيأمما 

، فليس ثمة ما تم سردو تعابير  إلىا ج لهوّ ر  تحويل مقصد "القيمة" الم   وذلك عبر،  "التصميم"

التخيل والتجريد من  علىبل يكون االعتماد هنا   رسممما،من قصممة في المخيلة كي يتم نقلها 

 أجل التعبير عن القيمة. 

 يزات التاليةباالنجاز في مثل التجهوسنحتاج لذلك بع  األدوات المساعدة لالرتقاء  
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 جهاز صناعة مجسمات ثالثية االبعاد  (:7)شكل 

 

 ة للقمصان بعطا (:8)شكل 
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 جهاز الطباعة على االكواب  (:9)شكل 

 

 جهاز الرسم على االكواب  (:10)شكل 

 

يمممتم التعبيمممر ممممن خمممالل تصممماميم تعمممزز قيممممة مممما فمممي مثمممل المممدعوة للقضممماء  أنكممم  

، ولكمممن همممذو الممممرة ن بمممذلك قيممممة "العطممماء"علىممم مفلزكممماة بمممر دفمممع االفقمممر ع علمممى

وا ناكممم  نإلطلبمممة و ممممن قبمممل اإنجمممازعبمممر رسمممومات تجريديمممة وهمممو مممما يصمممعب 
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رنممما لمممذا نحمممن عبّ يمممافعين،حمممال كمممونهم ه ممكمممن أنممم ، غيمممر فمممي مرحلمممة الطفولمممه

مممممن خممممالل شممممريط أسممممود ينتهممممي  %،2.5هنمممما عممممن دفممممع قيمممممة الزكمممماة وهممممي 

 تلك النسبة والتناسب. بشريط أحمر يعبر عن

أن عمممدم تممموفر تلمممك األجهمممزة ال يعنمممي عمممدم مقمممدرتنا هنممما المممى وتجمممدر اإلشمممارة 

محفممممزة فممممي مسمممماعدة وومشمممماريع، بممممل هممممي  علممممى تحويممممل القمممميم لمنتجممممات

 االحتراف االنتاجي.
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ر كوب كهذا حتساء ما يفضله من مشروبات فهو يشربها عبافعندما تتشكل رغبة الطالب في  (:11)شكل 

 القيمة كي يتم برمجتها عبر حاسة المذاق  متجرعا مع كل جرعة تلك

 

 

 نتا ج "لندستروم" في أثر تفعيل الحواس في السلوك (:12)شكل 
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على شعوب شملت   التي انجزها السيد مارتن لنستروم فقد أشارات النتا ج المسحية الميدانية

بالمعلومة الواردة اليه وف  درجات في التأثير القارات الخمس، من أن سلوك االنسان يتأثر 

 . بتنوع الجارحةفي القوة تلف التأثير خ وي

 

 

سسة التي تدير النشاط هذا، كما ان  وتصميم القميص من الخلف يكون بطباعة شعار للمؤ

 التصاميم قد تتنوع ولعلها غير نها ية، فهي تعتمد على ما يتمتع به المصمم من مخيلة.

 

 

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

 

أكثر 
 

 من 

2.5% 
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 فاءضمممم اإلو )اإلدراكمنتجممممات يكمممممن فممممي  إلممممىفممممي تحويممممل القمممميم  المسممممتوى الثالممممث

 :يتطلب ما يلي إنهيث ح ( فالبناء

 .(مقدمة في تفعيل الحواسطالع مؤلفنا )، تقرأتعرف كيف  أن -1

  .اختيار القيمة -2

  .تحليل القيمة -3

نممممط د أو يممم لاوتق القيممممة وعممماداتيجممماد عالقمممة فيمممما بمممين إهمممل ممممن الممكمممن  -4

 :ونقصد بذلكالناس  حياة

 :ففي العادات مثال

  .والضيافةالمعيشة و كللمأاوالملبس  -أ

يختلممممف عممممن ممممماراتي اإل زي ثمممموب، للثمممموب المغربمممميالملممممبس: قلنسمممموة الممممراس 

  زي ثوب الكويتي.

 .كوب(أو  ةنااق )استكبطألكل: شكل امأال

  .الحلقوم\التمر \المبخر\المرش يافة:ضال

دوات المعينممممة لنمممما فممممي عمليممممات تحويممممل نسممممتعر  "بعمممم  األ أنمممممن المفيممممد و

 جمممماءت عشممممرة طريقممممةخترنممما خمممممس ااألدوات فمممممن تلممممك  ،منتجممممات إلممممىالقممميم 

ه يمممم إلتن ممممر  أنمممممن حولممممك يمكنممممك  ءي شمممميأ نإ " ذلممممكاإلضممممفاء"أنتحممممت عنو

 " اإلضفاءيناو بأداة "اسمضفا ه وهو ما إالذي تريد  ىنمن خالل المع

المممذي يقدممممه لنممما "متحمممف  إلىوكمممي نبسمممط المعنمممى طمممالع معمممي المثمممال التطبيقمممي التممم 

، (2013 )يوليممممو 1334لعممممام  نامناسممممبة رمضمممم  ضمممممني" اإلسممممالمقطممممر للفممممن 

ت كمممما فمممي الصمممور نممم االممممو فين فك ىعلممم رمزيمممة بمممادر بتوزيمممع هديمممة  إنمممهحيمممث 

  :ةإلىالت
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 مجرد قنينتين من الماء ضمن علبة (:14)شكل 

 

" معززة  نافي رمض العبارة "معا   جاءت ، وت عبارة عن قنينتين من الماءناك الهدية  أننالح  

" الماء لتفعيل قيمة أخرى  ةعتمد ذات "قنينا دعنا نتصور لو قيل لك   ،هيعللقيمة المشاركة، و

 ؟  يكون تعبيرك أنيمكن " فكيف التعاون" أو  ولتكن "المسؤولية" أو "التسام  "

التساؤل الساب    نجابة عفي اإله الوضع يعليكون  أنفيما يلي نستعر  لك ما يمكن 

 :  "اإلضفاء ين أداة "مستخدم

 المسؤوليه:   •

   :ةإلىالمغلف المحيط بها العبارة الت لىع الماء ويكتب  ةينقنم  يتقد

  كسجين تندمج مع الهايدروجينألا  ةهو الذي جعل ذرمن قبل الذرات  ةالشعور بالمسؤولي)

 ( !تأنلك  بوليه من قؤبالك بممارسه المس للجمادات فما ةتاج الماء هذا بالنسبنإل
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 التسام :  •

كسجين وهو من يملك  ضع لما تنازل األح والتوا ف  الجنالوال خ ة )إلىتكتب العبارة الت

 (. واحدةة رذ  ىيملك سو المع الهايدروجين الذي  يندمج  أنذرتين 

 

 اون:التع •

لنا ماء   تعاون كي يقدما  لونموذج في ا  ة يقأن ة كل من الشجر والنفط صور )يمنحناالعبارة 

 ( "األر ا "كوكبن ىكي تكون إضافة عل غيرك، تعاون مع وي كهذناقن بواسطة الحياو 

 

 الود:   •

 (اعطش نيايعلمن قنينة والود بمن  هذو ال  ةمارس المحبالعبارة )

،  من حولك ء شياالن ر لأل في  ةزاويك فز الختيارمح ال مثل يعمل  ةعنصر القيم إذا

  القيمة  تلك ما يعبر عن  على كي تتعرف  ء فتتفحص بدورك في هذا الشي

 

 

الممممراغبين فممممي تعممممين ل( تقمممماءنمممممل واإللتأ)ا أنيممممة بعنمممموناداة ثألفيممممما يلممممي نسممممتعر  

ة عشممممر ها ضمممممن خمسمممم نستعرضممم ، حيممممث تج أو مشممممروعمنممم  إلممممىتحويمممل أي قيمممممة 

 أسلوب:

المنتج ماقبل 
التحويل

القيمة المراد 
تعزيزها

الزاوية التي 
من خاللها 
تعزز للقيمة

المنتج المعزز 
للقيمة المرادة
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 :إما من خالل التحويل” القيمي“تتمعملية  نأذلك 

مممما يعبمممر  إلمممىنعممممد  مممما“ثم واختيمممار” قيممممة، عنصمممر ممممن حولنممماأي اختيمممار  -1

 .هذا العنصر عبرعن هذو القيمة 

تطبيقممممات لهمممما مممممن خممممالل  إلممممىنتعممممرف  أننحمممماول  ممممما“ثم ةنتقمممماء” قيممممم إ -2

 .منتجات

ممممن الممكممممن  التممميسمممبة المنا معرفمممة” القيممممة”، ومحاولمممة عنصمممر مممما تقممماءنإ -3

 . يعبر عنها أن

مممممممع أكثممممممر مممممممن عنصممممممر، ثممممممم  ةل مممممماهرة متكممممممرر يقمممممماعاإلح ممممممة مال -4

 .ال اهرة حقيقةتعبر عن  “التيالقيمة”استخراج

 أنوالتحسمممين المممذي يمكمممن  مممما التطممموير :فسمممناأنل تقممماء عنصمممر مممما ثمممم نسمممأنإ -5

  ؟أنسنالعنصر كي يؤدي و يفة إيجابية لإلهذا  ىأضفيه عل

، جمممممماد( -ناحيمممممو -حشمممممرات –)نبمممممات  هللالممممم  ي سممممملوكيات خ التأممممممل فممممم  -6

أو  تعممماون النحمممل مثمممال” اإلنسمممانية،رتقممماء بمممالقيم فمممي اإل تسممماهمسمممتنباط فكمممرة إل

  .”تعاون النمل

عرضممممها ه مممممن عناصممممر مممممن حولنمممما ونستناسممممبح  ا خلمممم  هللانتأمممممل فيممممم  أن -7

، طمممالع ااسمممم 99ممممع كمممل عنصمممر نسمممتعر  ف، ىاء هللا الحسمممناسممممممممن خمممالل 

 . إن من شيئ اال يسب  بحمدو"تابنا "وك

ثنمممين ممممن خمممالل قيممممة اتجممممع عنصمممرين  مممما العالقمممة التمممي :تممممرين العالقمممات -8

 ؟ما

عمممن  حولنممما يعبمممرممممن  ، فلكمممل رممممزممممن خمممالل رمزيمممة األشمممياء ممممن حولنممما -9

  إلخ(قيمة، مثال )شموخ الجبل، حماية السور، عطاء البحر، ...

 مثمممال” الز ب “معمممدني تميمممز عنصمممر مممما، ميمممزة الر يسمممية التممم ممممن خمممالل ال -10

 الطعم أو لون“ حيث  الماء” الشفافية، أسود”ذهب  النفط”، سا ل

ممممموع لمممب، دة الكنمممم ا، أمالقطمممة مثممممال” لمممؤم :طبممما ع المخلوقمممات مممممن حولنممما -11

، سممممدالتماسممممي ، خممممور بيممممت العنكبمممموت، جممممبن النعامممممة، إقممممدام الفممممرس، قمممموة األ
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، نالمممدى الحيمممو تنتقيمممه، إجتمممرار الطعمممام ة مقابمممل عمممين الذبابمممة فيمممماعمممين النحلممم 

 "جملال ىتخزين الماء لد

، الخيمممممة األشممممياءالسممممطل لحمممممل "، مثممممل: األشممممياء مممممن حولنمممماسممممتخدامات ا -12

  ."ة والسترت الل، المالبس للوقايلالس

غيمممممة  :"بعمممم  ال ممممواهر الطبيعيممممة مممممن حولنمممما مممممن خممممالل ممممما يميممممز -13

ور تممممممتص المممممماء وال مممممماطرة أو غماممممممة صممممميف، ريممممم  أو ريممممماح، أر  بممممم 

لعلويمممة لسمممط  البحمممار ، تجممممد الطبقمممة ام ويمممة 100المممماء  نا، درجمممة غليممم تنبمممت

  ".عماقدون األ

ة ذلمممك بو يفتمممه ممممن حولنممما، بمممين دا مممرو وربممماعي وعالقممم  ءاألشمممياهندسمممة  -14

 االساسمممية.

ون الطفمممممو، الجاذبيمممممة، التمممممروس، ناقممممم كين الطبيعمممممة ممممممن حولنممممما، ناقمممممو -15

 ن” األصمممممفرالممممموالال مممممل، ممممممزج ات، المممممذرافمممممي  نازتممممم الامين أ، تممممم ناالمممممدور

 .أخضر“ لون ينتجزرق واأل

 

 :المنتجنستخرج  يمكننا أن هذو المسارات، والتأمل، عبرف
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 عطشا يناعلمن يقنينة بمن  هذو الحبه والود : مارس الم"الودمع قيمة "ف (:15)شكل 

 

 . شكل التغليفو  بعبر اسلو يزيد وينقص عبر "منتج" التعبير عن القيمة كما إن 

 

      

 غليف الت أسلوب (:16)شكل 
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 البسيط فذج مع التغليانم (:17)شكل 

 

 شكل التغليفو عبر اسلوبد وينقص والتعبير عن القيمة يزي (:18)شكل 
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 يمة المواطنة القنينة بعد أن طبع عليها علم الدولة أضحت تعزز لق (:19)شكل 

 

فة رمزية علم البالد تزيد  ضا، فبمجرد إ زية ما تعبر عنهالتعبير عن القيمة يتغير بتغير رمف

 قيمة المنتج بما يعزز للوالء للوطن كقيمة. 

 

 )مشروع إعادة التدوير(  (:20)شكل 
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 البالية  لالحذية )مشروع إعادة التدوير( (:21)شكل 

 

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

العنصرفي الرقم
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج
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قبل االكل  ينيدالغسل فمع األطفال التوجيه يكون عبر  (األشياءات من خالل ميزفي التعبير ) (:23)شكل 

 تعزيزا لقيمة )الن افة(. بتعد عن الميكروباتينعم بالصحة ويوبعد االكل كي 

 

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

العنصرفي الرقم 
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج

 

العنصرفي الرقم 
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج
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 علو السحاب يعزز لقيمة النقاء (أو ال واهر شياءألاالل رمزية في التعبير من خ) (:25)شكل 

 

 التروس تدعونا لتفعيل قيمة التعاون (في التعبير من خالل الطبيعة العلمية) (:26)شكل 

I pad, I phone, I move 

العنصرفي الرقم
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج

    

العنصرفي الرقم
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج
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اء هللا الحسنى، حيث تم إختيار )الحاف ، المعين، اسموفيما يلي تطبيقات مستوحاة من بع  

 :  المعطي(

 

 (ا ه الحسنىاسمالتخل  ب التعبير من خالل) (:27)شكل 

 

 

 (ا ه الحسنىاسمالتخل  ب التعبير من خالل) (:28)شكل 

 

العنصرفي الرقم
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج

 الحافظ

ظ المواد تطوير أساليب حف

الغذائية دونما حاجة 

 للتبريد 

م العنصرفي الرق
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج

 المعين

تطوير كرسي متحرك 

 للمعاقين



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  27

 

 

 (ا ه الحسنىاسمالتخل  ب التعبير من خالل) (:29)شكل 

 

التطبيمممم   ينالنعمممم منتجممممات  إلممممىالثالممممث مممممن تحويممممل القمممميم  مسممممتوىنعممممود مجممممددا لل

 :إلىالت

منتجمممات  إلمممى ويمممل شمممكل صمممفوف المصمممليني مثمممل تح ممممثال، فممم  ي العبمممادةفممم ف •

»الجماعيممممةل والتممممي تعممممزز التكامليممممة والتعممممارف ال الفرديممممة  فتعزيممممزا لقيمممممة

فمع ممممم  اإلسممممالمي،م مممماهر الممممدين والتفاضممممل وهممممي م هممممر واضمممم  مممممن 

 عباداته جماعية في الشكل.

 : فتكون مراحل تحويل ذلك كما يلي

، رسممممومات لممممك الجماعيممممةسممممومات التممممي تعبممممر عممممن تالر نرسممممم بعمممم  -أوال 

 :لها عالقة بشكل أداء الصالةمجردة 

  ة.الصالة في جماع -أ

  .الحج -ب

 .نافي رمضالجماعي ك اهرة إجتماعية  فطاراإل -ج

 

 

م العنصرفي الرق
(15-1)من 

القيمة  المشروع\المنتج

 المعطي

هيل عمليات العطاء تس

بالتبرع بالوقت 

 والخبرات عبر االنترنت  
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 التعبير عن القيمة برسومات تجريدية: -يا أنث

 

 (30)شكل 

 

 

 ا،قتطبي يشكل  أنفيما بين كل رسم وما يمكن   ونجسر أنثالثا: عصف ذهني لما يمكن 

 مثال: 

حياء،  في رسممم المدن واألتأتي التطبيقات  ، ىكبرفال  الصممغرىفي رسممم الدوا ر في هي تها 

 .ليس في هي ة رباعية ان حولهحياء السكنية ضمن دوا ر مالمسجد في المركز واأل

، في المنتصممممف يمة متعمددة المدوا رنآلممكن صمممممنماعمة ، همل من اطعمامي الناوأفي تقمديم 

، وأخيرا لمرق، ويليمه الرز، ويلي الرز السممممملطمات، يليمه االمخلالت»المركزل يوضمممممع 

 الفاكهة.
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 التطبي : رابعا: 

 

 

 (31)شكل 

 

 من فوا د هذا التطبي : 

   .ي دوا ر هم فيجمعحيث العا لة تجمع ليؤكد  -1

  .فراد العا لة يتم تقديم طبقين لمجموعتينأعدد  يادةحال ز -2

   . ه مجرد طب  واحدأن -3

   .غسله أقل في  اء المهدور حجم الم -4

 . ن صنف للطعام كثر مألحمل  ن ااو مثلة وهو صينيّال  مثلهو  -5

  ة مجرد ن ربف اف صنعلى باقي األللتعرف  ة ويسر ةعلى التركيز فال تتنقل العين يمنيعين  -6

 . واحدة تكفيك لمعرفة »المنيول

 . طات وطب  للحلويات وآخر للسل لللوجبة الر يسية»  من الممكن عمل طب  -7

 مادة الصنع: اختيار خامسا: في التلوين و

 تتشكل مادة صناعة الطب  من مواد عدة:  أنمن الممكن 

 خشبية  -1

لالتواب

المرق

الرز

السلطات
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 فخارية  -2

  يةبالستيك -3

من الطرف   بولناسطإ، فمثال رسمة لمدينة شتى ت لمدن وتلون بزخارف، أو رسوما

من   ناك إذا ناة من لبنرسمأو ، الطعام من الما دة التركية  أنعلى الخارجي للطب  للتعبير 

لشعوب العالم    سالميةاإلمسألة الترويج للثقافات ل، وهو ما يعزز  ، وهكذاينااللبن طبخالم

 »التعارفل فيما بين شعوبها.   لقيمةالترويج لمدنها ويعزز   ي ويعزز اإلسالم

ن وضع كلمات الترحيب الخاصة بكل لغة بدال من رسمة خاصة بالمدينة، في  ومن الممك

المغربية وببالد شرق آسيا تعزيزا  بية وبالمصرية وناكلمات الترحيب بالتركية وباللبن مثل

   . لشعوبلنشر تلك اللغات فيما بين »ال

 

 

 ن م االواني التقليدي :(32)شكل 

 

 لمقترحالن م ا: (33)شكل 
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 »الجماعيةل:خر لذات القيمة آ اتطبيق

 األطفالنجد دا رة بالعاب لها  ة إلىا ر الت، وفي الدوفي تصممممميم الحدا  ، في المركز نافورة

لمخصمممصمممة للوالدين جهزة ا، تليها دا رة من األكسممماب الطفل والحركةإما يعزز البهجة و

ل كشمكات»، ت، ماءيها دا رة خدمادا رة ممشمي، يل، يليها كسماب اجسمادهم القوة والمرونةإل

ومنتجمات  التمذكماريمة الهمدايما»كشمممممكماتل ، وأخيرا دا رة بيع يع الممأكمأكوالت الخفيفمهب

لتشممممجيع المنجات اليدوية واالعمال التجارية الصممممغيرة لالفراد   المشممممروعات الصممممغيرة

    واالسر.

 

 تحليل مسار القيمة   الرابع:المستوى 

 

 

 (34)شكل 
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 : تكون التطبيقات وفق ما يلي أنكن  من المم ا  أيض في الصناعات المختلفة و

يكمممممون(؟  أنمكممممن العمممممل )كيمممممف يخممممموة فممممي بي مممممة لقيمممممة األ ISOعمممممل  -1

بغمممم  الن ممممر عممممن المناصممممب  جميممممع المممممو فين علممممىيطبمممم   أنوكيممممف يمكممممن 

 حاسب.و االعراق … ومن ال يلتزم يأو الجنسيات أ

هممممما تقود أنسممممميارتك قبمممممل  علمممممىيعمممممل  "رناسمممممك"ماسممممم  جهممممماز  تصممممور -2

  .مواطن الخلل قبل القيادة إلىيث يرشدك بح 

ممممواطن الخلمممل فمممي  إلمممى، ترشمممدك كجسمممدأو فمممي جيبمممك  "حاسممموب"رقاقمممة  -3

  مثال. "د"الحديد او فيتامين  إلى كحاجتلالسكر، الهرمونات 

همممي ممممن  "بياسممم وح ال"بواعمممث بمممرامج الفيروسمممات فمممي  أنالحممم  بهمممذا الصمممدد 

، فهممممم تلممممك البممممرامج إلممممىدوممممما  " بحاجممممةالحاسمممموب"أجممممل جعممممل مشممممتري 

، رامجشمممراء تلمممك البممم  علمممىجمممل حثمممك أنترنمممت ممممن يطلقمممون فيروسمممات فمممي اإل

 رشاد.إلا الصدق“أوتمارس”  لذا هي ال

هممما يعل، صمممرفت ةدويمممة ممممن مستحضمممرات جديمممدشمممركات األ هالحممم  مممما تطرحممم 

الجممممدوى  مسممممتوىتحقمممم   أنال بعممممد إ األسممممواقاليممممين، فهممممي ال تسممممحبها مممممن مال

فممممي عمليممممات البحممممث والتطمممموير طممممول أل عممممدّ ن م  مّ أ  كممممي تمممم  الرب  االقتصممممادية بمممم 

 لذا هي ال تمارس الصدق. !بشرال منت  ان مات المإو حتى، والبيع

 

 منتجات؟إلى كيف نحول قيمة »الصدقل   ومع قيمة "الصدق"

 برسم مسار الصدق أوال نبدأ 
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 (35)شكل 

 

 

 في التطبي :ثانيا 

 فإن كان: ؟ ما هو الصدق نسأل

وفعمممل  ناهمممو )قمممول بلسممم  إذا  . ممممن فعمممل بمممما تقممموم بمممه يتطممماب  قولمممك أنهمممو  -أ

 متطابقان.ل( هو )قول وعمفسلوكي(، 

 صلى هللا عليه وسلم.تصدق بما جاء به الرسول  أنهو  -ب

، )القممممول( يمكممممن التعبيممممر بالرسممممم الحممممر عممممن همممذين المعنيممممين ن: لنعبممممر األالثممما  ث

صممممور ه ( يمكممممن التعبيممممر عنمممم )العممممملو، وبالكلمممممات بممممالحروفان وعنممممه باللسمممم 

يمكمممن ( )المطابقمممةو، ، التمممرس، شمممجرونجمممازاإل، بد، بالحركمممةيممم لعمممدة فمممي مثمممل ا

التعبيمممممر عنهممممما بتطممممماب  عنصمممممرين، بالتكاممممممل، االتحممممماد، التعاضمممممد، بممممماللونين 

  .واألبي سود األ
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 رسم:   عبره يإلالتعبير عن الصدق وتطوير ما نصل   "“سكتشات”": رابعا  

 

 

 تطبي  (36) شكل

 

 : الساب  بي التط  في تصميم الح  ما يلي

 تكرار لحرف الصاد   -1

قول

عمل

صدق
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  تعزيز لقيمة التكامل -2

 الجماعية تعزيز لقيمة   -3

 كواب من الخارج؟  هل من الممكن جعل مقاب  األ -4

  نستخرجه عبر ما تتمخ  عنه المسوح الميدانية في مجتمعاتنا الصدقمسار قيمة و

 

 شخاص  فيما بين األواصر الترابط زز أليعيما يلي تعبير عن الصدق في كونه وف

 

 فهو معزز للروابطة تممارسكنتيجة ل للصدق تعبير مناسب (37)شكل 
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 نجدها في مثل: تطبيقات أخرى للترابط و

 

 (38)شكل 

 

   (الصدق نجاةه ينجيك من المهالك )فأن على وفي التعبير عن ممارسة الصدق 

 

 (39)شكل 

 

 الصدوق
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= كتم  الصدق سرار وعدم البوح بها )فه يستوجب كتم األأن على أو في التعبير عن الصدق 

 ة: لىاشكال التفيمكننا التعبير عن ذلك باأل (،معه تعاملالسر، الثقه بمن ت

 

 

 الثقةتعابير لقيمة الصدق عبر مسار  (40)شكل 
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 : معززة لقيمة الصدقيمكن تطويعها لتصب  بطاقات نماذج عن  إلى  نوننتقل األ

 

 

 

 قلبي( يت مقبول لدي ...خذ مقعدك فأنة ) إلىوقد يكتب في البطاقة العبارة الت :(41)شكل  

 

 : ةيلاالبطاقة التمثل  علىيكتب  أن أو 
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 (42شكل )

في 

الصدق.

 نماء .

في 

العالقات 

 

نحبك 

جميعا.. 

 النك

 صادق 
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 :نجازاإلالتكامل ف إلىالصدق يؤدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (44شكل )

 

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

الصدق من ومة  الصد 
ق

مع 
النفس 

االحس”
“ان

مع 
البشر 

طهرة 
للنفس 

يعزز \
يعزز الروابط

الثقه 
االمانه\

محله 
القلب 

ا\اللسان\
لجوارح 

المجتمع 
الصدوق 
مقابل 
الكذوب 
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الصدق؟ ما هو شكل  ثم نسأل  

 

 

 مثلث                       دا رة                  مربع  

 

 :  الدا رة تعزز أن ذلك 

   . يحيي كل خليةالدم في الجسم كي يغذي و ناحركة دور -1

 الدائرة 

 الدا رة؟لماذا 

 النها تعزز التراص  -1

 الجماعية  -2

 ثقهال -3

 التكاملية  -4

 االنجاز -5

 القبول  -6
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 . لما سارت ةت عجالتها مثلثنا، فلو كيارةجالت السشكل ع -2

   .في الصيد نجازاإلالتراص في الشبكة هو سبب  -3

ة  في مسار ال ينحرف، ويجعل خطواتك ثابت  األر جرام السماوية كي يثبت لأل  ناالدور -4

 . األر   علىعندما تمشي  ةمتزن

 ؟ لون الصدقما هو 

   ،مزهرية ،قلم  ،قميص ة،ابي  في مثل قبع كي نعزز منتجات بلوني  بألعله يكون بلون 

 .غناء اللغة وتعمي  مفاهيم قيميةلعبة إل  منتج في شكل وما يلي

 

 

 (45شكل )

 

مسابقة مع زميلك لتكوين عبارات   إلى، ثم اعمد صاةح  على، كل كلمة بع  الكلماتضع 

 هال راختيا»قيميةل محورها »القيمة التي يتم  
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 في تحويل القيم لمنتجات، وهو يبدأ بتفعيل قيمة العطاء.  طفال الحضانةموجه الذج ما يلي نمو

 

 قبل بدء البرنامج: (45شكل )

 

 

 ىنعمد الوالبرنامج،   ءكل قبل بدأما يحبه ويفضمله كل طفل من  ىفي تفعيل العطاء نتعرف علف

لقيممة يال تفع مما منحنماو إيماوثم نطلمب منمه من  زمال مه م ،نمه لمكإمن  الطفمل مما يحمب ونقول لمه 

يل نمنحه عوضمممما عنها قطعة، كي يمارس القيمة حب، ومع كل قطعة يمنحها لزمالعطاء عما ي

 .ويختبرها ممارسة بشكل عملي

 

لممممبن يعممممزز الصممممدق ن الّ إ لهممممم الصممممدق نقممممول ةال تحويممممل القمممميم فمممممع قيممممم حيمممم و

، الصممممدق انوالسمممملطه تعممممززان الصممممدق الصممممدق، و والتممممدخين ال يعممممزز ،ةمانمممم واأل

المكممممان و ،الصممممدقكممممالم الوالممممدين يعممممزز اع وسممممم ،الصممممدقيعممممزز  واجبمممماتداء الوأ

يطلممممب مممممن الصممممدق، ثممممم والمكممممان المرتممممب يعممممزز  ،الصممممدق الن يممممف يعممممزز

مفعلمممين بمممذلك لقيممممة  ثمممم شمممرب الصمممدق واكلمممه ،االطفمممال رسمممم رمممموز الصمممدق همممذو

 



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  44

 

الصمممدق عبمممر تفعيمممل حواسمممهم، ولعلنممما نسمممأل أثنممماء ذلمممك، همممل ممممذاق مممما اكلتمممموو 

  .لك مع الصدق فهو جميلجميل؟ وكذ

 

 السلطة تعزز لقيمة الصدق :(46شكل )

 

 ماذا يعني الصدق؟ 

يمارسممممة الطفممممل ممارسممممه ترتيممممب المكممممان وتن يفممممه كجانممممب جسممممدي فمممممن خممممالل 

، مفعلمممين حمممواس الطفمممل، وفممم  مممما جممماء ممممن مممما لمممون ورا حمممه الصمممدق الطفمممل نسمممأل

وفممم  اجابمممه كمممل طفمممل  ىوبنممماء علممم  "تفعيمممل القممميم وممارسمممتها"، مسمممار فمممي مؤلفنممما

الحليمممب بمممذات اللمممون  ةتلممموين غطممماء قنينممم  الطفمممل يطلمممب ممممن اللمممون المممذي إنتقممماو،

التممممي مممممن ضمممممن مجموعممممه مممممن الممممروا    للصممممدقرا حممممه بممممنفس اآلليممممة ار ويختمممم 

، ثمممم يطلمممب ممممن كمممل طفمممل ممممن خمممالل مجموعمممه ممممن نحضمممرها مسمممبقا لألطفمممال

لمشمممروب  ةتمممارو لحليمممب وتمممار ةكمممل وجمممه منهممما صمممور ىالمكعبمممات التمممي رسمممم علممم 

صممممفر و أ آخممممرخضممممر وألممممون  مثممممل مممممن األلمممموانة لمجموعممممة وتممممار" لكمممموال "ا

 ةلغرفمممم  ةوتممممار ةاالبتسممممام ةالتعمممماون وتممممار ، وصممممور تعبممممرعنخممممريألمممموان أزرق وأ

تشممممكيل معممممين مممممن تلممممك  فممممل، ونطلممممب مممممن الطةلمالبممممس متسممممخ  ةوتممممار ةم طربمممم 

  .الصدق أو يعبر عن المكعبات ما يعني
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 و الطفليلون غطاء الحليب باللون الذي إختار:(47شكل )

 

تكون فيه   "حاسمموب"برنامج   بواسممطة  "تي شمميرت"و  أ  ةتصممميم بطاق  ةفرصمم   الاألطفثم نمن  

له في قلب حب ويؤخذ   ةفيما بينها بتعبير معين يضمم صمور  وصمور هو يؤلف  ةعبارات جاهزال

  ق.للطفل حيث يكون هنا قد لبس الصد التصميم ويطبع

  .و لمفهوم الصدقاختياربه بما يعزز  ةخاص ةومن هنا نرسم لكل طفل شجر

الطفل مع زمال ه   ةالهدهد صمادق التي سمتحول رسمم  ةرسمومات لقصم   إلىضمافه طبيعي هذا باإل

  عن الصدق كقيمة. فهيلأول كتاب يساهم في تأفيكون  pdfكتاب  إلى

 

 منتجات القيم: في  مرحلتي التحسين والتطوير 

  نعلى، مفاات المنثورة من حولنيقاعإلقاط التا ة التحسين والتطوير مستفيدين من كيف تتم عملي

   ومشروعات؟ منتجات  إلى، في نقل القيم وتحويلها أدوات التجريد والربط

 : عملية التجريد والربط يبسط لنا إلىالتنموذج ال
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 البوم سبيل المثال طا ر علىنأخذ :(48شكل )

 هي: نجتازها من أجل تحقي  ذلك، والمراحل  أنفهناك مراحل يجب 

   .مل فيما خل  هللا تفعيل لعملية التأ -1

 . بعملية التجريد والربط ءيحق  للبد ما  التقاط -2

   . "القيمة" محل التحويلاختيار  -3

 ه من تصميم مستحدث. إلىالتجسير فيما بين "القيمة" و" ما تم التوصل  -4

 في عمليات التحسين والتطوير  اهم يسما نستوحي من شكل طا ر البوم  أنونسأل كيف يمكننا 
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المنتج المراد    إلىين والتطوير للتوصل يات التحس، تتم عملتقا هناالذي تم  ءومن هذا الجز 

 ه ستحداثا

 

 عبر عملية التجريد إنتقينا هذا الجزء:(49شكل )
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 لمنتجعبر سكتشات مرسومة مون في تحويله ما يقوم به المصم:(50شكل )
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من   اء األشيستعارة وتطوير تصاميم اوهكذا تتم عملية هذا ما يقوم به المصممون العالميون 

   األسواق.لتي نشهدها في في المنتجات ا حولنا

 

ود  نفكرة التي الما يعزز   إلى يديوية لحين التوصل  " “سكتشات”"مرحلة عمل  :(51شكل )

 ها  إلىالتوصل 

 

  فمن الكا ن  التصاميممن له نهاية ما الأيضا   نستوحي من الكا نات الحية من حولنا أنويمكننا 

 ة: التإلىشكال  األ لى نستوحياالت الحشري

 

 

 تصميم منها ال يحشرة نستوح :(52شكل )
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 نماذج أثاث مستوحاة من الحشرة  :(53شكل )
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 (54شكل )

 

 

 ننتزع التصاميم التالية الحشرة التإلىةشكل ومن  :(55شكل )
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 (56شكل )
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 (57شكل )

 

 

لمصمم  تهجها اناالمراحل التي   إلىفي المثال التوفي نقل التراث نحو منتجات من الحاضر نجد 

 . (بحريلمركب تراثي ) نسا ية( من منتج ةحقيبلالستلهام تصميم حديث )
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 (58شكل )

 :  "منتج" يكمن في مراحل ثالث  إلىوثمة مجهود عقلي نتعر  له في عملية تحويل "القيمة" 

 

 (59شكل )
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فحيال و يفة المنتج الذي تم تحويله عن القيمة، نسأل هل ترى يلبي غاية؟ ما مردود المنتج  

 اقتصاديا ؟ مجتمعيا ؟ 

 فات؟ هل التعبير عن القيم يختلف باختالف الثقا

 عن ،في التعبيرتنوعها  علىثقافات العالم   جميع( مشممترك تشممترك فيه  يأنسمم نإ)  ماسمم ق ةثم

يتلون بتلون  األمر أنولكن مع قيم التعمايش نجمد   ،والمسمممممؤوليمةالتعماون  مثمل وذلمك في  قيمال

( مطلوب فيما بين الحضمر والبدو أما في مكونات كل ثقافة، ففي دولة مثل الكويت )التعايش

في و، صمر فيما بين المسملمين والمسميحيينفي موبين السمنة والشميعة   فالنقاش يكونالعراق  

 والمسلمين.بين المسيحيين أوروبا 

مع قيمة  ىون عنصمر الدين فنجد المسملم يتعاطيزيد أمر االختالف وعمقه في التعبير مع مك

ات لمنتج في ا  أيضمما  مشمممول  ، وهذا االختالف (السممالم)  ةاسممم الجاللالسممالم المشممتقة من 

ه )نمط حيماة(، يممارسمممممه أنم بم  أنديم ي يختلف عن بماقي األاإلسمممممالمالمدين   أنذلمك    ،دمماتوالخم 

 .اإلسالمأصل في  كونهاية( ، ألم تلح  مكون )النّ المسلم في كل لح ة

ت تشمممكل منتجا نطالعه في الصمممناعات الغربية في مثل ناك  أنومع قيمة المسمممؤولية فهي 

راكبيها من حوادث  حماية  لوالذ بقصممممدصممممنع من الفي  الذهيكلها   عبر  "الفولفو"سمممميارة  

عماتقهم بتطوير تصمممممنيع  علىعبروا عن قيممة "المسمممممؤوليمة" الملقماة    فقمد، المرور الخطرة

ثقمافمة ونمط حيماة "المدين  أنغير  ،لفولفو" بماعتمماد الهيكمل الفوالذيا"سممممميمارة منتجهم 

 .ون قيمةم، ال قيمة دالتعامل المتكامل مع كافة القي المسلم على" تفر  ياإلسالم

عنه  المنتجات المتمخضة تكون ي ساإلسالمنمط الدين  العيش ضمن ثقافة  نإه فعلىو

ال صناعة  قيمة الصدق في كافة الصناعات ك الدين الشاملةقيم منضبطة بمعايير تفرضها 

 :  تكون أنبد  لذا فهي ال، دون صناعة

 آمنة  -1

 ة مسؤول -2

 ة المشروعاجات الناس ه في قضاء ح إلىتعزز ما نتطلع  -3

 تمكنك من البناء والتعمير -4

 لك الوقت   ةمختزل -5
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   نجازاإلمعينة لك في  -6

 .  ، ونقول روحي بحكم ان )النيّة( محورهامآزرة، ودودو، معينة، دافعها روحي ال ف وي-7

ت ، فمثال في الغرب تسمممتخدم بطاقات المعايدار الفنية تختلف باختالف الثقافاتالتعابي نإثم  

والكوب كمأزيماء  ةقبعم لتواصمممممل والتراحم، كمما يسمممممتخمدم القميص والكين في اهي ركن رو

أكثر من كونها منتجات،  ا  رموز، وأضمممحت معززات للتذكير، وأضمممحت  فرضمممت نفسمممها

لذا ومع الوقت تقدم كهدايا ، تلك القيمة إيجابية أو سملبيةت أنسمواء ك ما بقيمة  وذكرتفالبسمها 

 :نحن بصددف هعلى، و»سوفونيرلتذكارية 

، تشت  من وحي ثقافة المجتمع ويمكن تطويعها كي تعبر فيما بعد عما يمكن رموز -1

   .عنها او رمز اعتبار 

 . للقيم  ةمنتجات لها و ا فها ومستوفي -2

 رحلة تحويل القيم لمنتجات عبر عنصر )رموز( ثقافة المجتمع :(60شكل )
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 : في مثل ا  وزرملبقر ة ا رعاضمن ثقافة ، نجد كيياألمرالمجتمع  فمثال مع ثقافة

 الخيل   -أ

 وة الفرس  دح  -ب

 الحبل   -ج

 الخيمة   -د

 المنديل المنقط   -هم

 القبعة   -و

 

 (61شكل )

 

 الحديثة نجد رموز:  يكية  األمرومع ثقافة المدينة 

   ناالقمص -أ

 Mug  قدحال  -ب
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   "الكاب "القبعة  -ج

   ،المعاإله صناعة ذهن البشرية حيال ما يعتبر ثقافة، وهو ما عززتفهناك ما عل  في 

 

                 

 (62شكل )

 

 ؟  هي عناصر الثقافة الكوريةلذا نسأل ما 

 !(   ا  )لن تجد شي

  ،أن، الثعبأما الهندية فستجد، الفيل، المهراجا، العمامة الطاووسية

 

 ثعبان الثقافة الهندية وعمامة هنديةالفيل و :(63شكل )
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 عل "الخنفساء". والج    ،رامالمسالت، االهأما ثقافة الفراعنة، فستجد، االزياء، 

   

 

 

 

                                                                                      

عل ورداء الرأس الفرعوني :(64شكل )  الج 

 

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

 

 جنبية يمنية  :(65شكل )

و تجا اإلعالم نا من رموز شكلتها وسا ل أنتم برمجته في أذها م ىلعا نحن معتمدون لىاح ف

 .  صور نمطية تم برمجة عقولنا نحوها، أو تجاو كل ثقافة من الثقافات من حولنا

تجتهد في طرح ما يناسبها من عناصر وتنطل  من تلك العناصر   أنكل ثقافة  علىلذا 

   . العناصر )رموزا(تلك لتشكيل ما يعزز التذكير بالقيم كي تصب  مع الوقت 
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  قدح مقابل الة " نا"إستك ىوالتي تسمالشاي مع الثقافه التركية  ح د  ق  الح  عنصر 

، السبحات،  الكستناءقطع هل من عناصر أخرى مع الثقافة التركية في مثل )ف ،جليزيناأل

 (  !...  "موزاييك"، يةناشكل المنارة العثم

 

 انجليزي قدح شايتركية وشاي إستكانة  :(66شكل )

 

 

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

 

 القيمي؟   اإلنتاجر  اييمع  ما هي 

 : يخضع المعيار هذا لما يلي أنمن الممكن 

   . ها الناسإلىحاجة يتطلع  استيفاء  -1

    . "صناعة الحاللنجدها اال في " أن قيمة "الصدق" وهي القيمة التي يصعب  استيفاء  -2

   .ثقافة المجتمعنمط حياة منسجمة مع  -3

لقيمة محددة وتناسي لقيم أخرى   تقاءنا، ال بضمن مزيج من القيممعززو لقيمة فاضلة   -4

،  ن حيال ذات المنتج الواحديلاه بع  الثقافات الغربية عندما تكيل بمكيعلىوهو ما درجت 

عزيزا لمسار المسؤولية  في مثل بع  الشركات الغربية حين تدشن مستشفا ومدرسة ت

الذين  باب االرتقاء بما تنتجه من محاصيل زراعية، حين وجدت العمال المجتمعية، من 

يشتغلون يتعرضون لالمرا  فيتعر  انتاج المحاصيل لالنخفا  نتيجة تغيبهم، وكذلك  

   . يتحسن اإلنتاج باالرتقاء بالمستوى التعليمي لاليدي العاملة

 : مسارقيم  إلىفي تحويل المنتجات ية طبيقالت  ولمرحلة طلبة العلوم

طلبة االنسجام الذي تمضي فيه هذو العلوم التطبيقية مع القيم، وعلى  المسار يكمن في أن نبين لل
ضوء ذلك ينطل  الطلبة حين يجتهدون في عمليات التطبي  او التطوير بجعل القيم محورا فيما  

 ينتجونه. 
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 ثمة خطوات نبدأها بما يلي:  (...وخياطة،رة، نسيج جان ا،يكنا، ميكحيال مواد:) الكهرباءف

 : هذو المواد من زاوية )المفاهيم(، مثال كل مادة من  إلىنن ر  أنأوال: يجب  

نستلهم مفهوم التآزر   والغازية(ثالث )الصلبة والسا لة  ال، فحاالت المادة مع مادة الفيزياء
 واللحمة كنتيجة تراص جزي ات المادة مع كل حالة 

، وهو ما يمكن تعزيزو من خالل  ماط الشاذونباأل صعب اختراقه اصا المجتمع متر ناا كفكلم
 إستعرا   

 : وهيحاالت المواد الثالث 

 

 (68شكل )

أدوات في   إلىهي بحاجة  ا  أو خشب ا  أو نحاس ا  ت حديدناعملية تشكيل المواد سواء ك أنكما 
يات والمجتمعات فيما فسالن نراعي  أن إلى، المنشار وهو ما يشير مثل، المطرقة، المخرطة

   ا.لدعوتهبما ينسجم ونمط حياتها وثقافتها أساليب نستخدمه من 

 

 (69شكل )

غازية        

 

 صلبة   سائلة  
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حركة السوا ل في   ثمة يكاناومع مادة الميك ،الدا رة الكهربا ية ثمة مع مادة الكهرباء 
،  = الصمام، البطارية= المضخة)المفتاححيث ذات )المفهوم(  كالهما يتبعفالمضخات، 
 (اومةالمقالمواسير =  

 

          

 ومضخات السوا ل الميكانيكية                   الدا رة الكهربا ية             

 (70شكل )

 

 : كاالنتقال الحراري فيما بين األوساط نجد ثمة ثالثة وسا ط هي في عملية التأثير 

Conduction   التوصيل 

Convection     الحمل 

Radiation طاقة االشعاع 

ية  المواد الفلزكذلك ، ونحن لدينا في تواصلك ومدى استجابتهم اليك ادنالمعلذا يقال الناس ك
مع  التواصل  علىما يدعو لتفعيل أداة »لتعارفوال ليعيننا في مجال سمات المواد والالفلزية 

  بعضنا البع  تفعيال للتكامل من أجل جماعية اإلنجاز.

% من  25ء، وتستهلك لسمافي ا % من وقودها كي تستوي 75الح  كيف أن الطا رة تستهلك 
، ذلك  مداومة التعهدوعداد مع ممارسة الصبر لحسن اإلما يدعو ، الوقود للوصول إلى وجهتها

وهو ما يؤكد خضوع هذا الكون جميعه لذات النواميس وهو  مفاهيم  كل ما تم سردو يعتبر أن 
    .بذلك يمضي بانسجام مؤكدا وحدة الخال 
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لىة، المسؤولية، الصدق،  اقيم التتدرس ما يعزز للما  واقعن: مطلوب منك اختيار من  اآلو
 نة، التكامل..(االتعايش، المحبة، االم

 والتمرين التإلى هو في تحويل ما أنتقيته إلى ما يشكل منتجات أو مشروعات. 

 ستخرج من ال واهر التإلىة »قيمل: ا

 التبريد = التكييف   -1

 ن الماء  ار الكاتم، سخ التسخين = القد -2

 = نوع اللحمة مقعر، محدب  لحيمال -3

  –الصمام  –الغال   –الموصالت -الكبس-الضغط  – المقاومة ومصطلحات أخرى مثل:   -4
 العزم   –الصمام   –كسوجين األ – التروس  – العادم 

 

 :  إلىت تعمد  أنومع مهنة النسج والخياطة ف

 الخيوط  اختيار  -1

 هاأنلوأ -2

 القماش   تفصيل -3

 ة  خياطم النوع ون  اختيار -4

،  القماش ةأو قطع ة معين سواء مع السجاد إيقاعط ضمن  ت تمارس عملية برمجة الخيوأنف
  أنسري يجب زاد ثمن ما تنتجه، وكذلك النسيج المجتمعي واألأ  ة ت ممارستك دقيقناوكلما ك

   . يكون دقيقا

  نالمكالوقت واو ،اللف  المناسبو في التواصل، سلوب المناسباأل اختيار ودقته تكمن في 
ذا  صفات ه  إلىمبرمجا قيمتك فتجتهد في التعرف   ك وهوما يدعوك لتفعيل حواس ،مناسبينال

 .النسيج فتتعامل معه باحترافيه
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  ةختلفة فيها ، نجد مع تخصص الشريعالم الجامعية والتخصصات مرحلة الدراسات  وحيال 
 مثال:

،  مدعومة بصورات ستربو  ناء هللا وصفاته الحسنى ضماسمفقد تم تبسيط  :العقيدة موضوعات  
لع مؤلفنا تفعيل القيم  . )طاىالحسن ءواسمألقابلة للتمثيل الدرامي معززة سيناريوهات ف  إلىوتم ت

 .(وممارستها

، وفي القياس يعتمد  المسا ل يستمد أحكامه من القياس مستجدات  علىالفقه: المجتهد في الحكم 
 . ميه )المفاهيم(ا نسهو مقاعدة، والمتشابه الذي يمضي وف   إلىالتعرف  على

   . ، كطبقة من طبقات برمجة القيموخطاب العقل ناالسيرة: خطاب الوجد

   .كطبقة من طبقات برمجة القيم  ، ومشتقات الكلمةالحديث: في تحليل كلمات الحديث

 ، ثمة غنا وطالقة يصعب حصرها  ات الخط العربيإلىمن خالل استعرا  جمفاللغة: 

 

 

 (71شكل )
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 (72شكل )

 

ا عالميا في  إلىمنتجات" عن المنتجات الموجوده ح  إلىيم الق  حويلما يميز نموذج "ت

 :  األسواق

العالمية،  األسواق ستوفت القيم ولها تواجد في ا ( التي المنتجات، الخدمات)هناك نماذج من 

 منها ما هو:  (تالمنتجات، الخدما)هذو و

 غربي -1

 عربي   -2

 إسالمي   -3

ذلمممك  علمممىنأخمممذ مثممماال و، نتممماجاإل اييراو سمممابقا عبمممر اسممميفاء معممم فيمممما بينممم  الفمممرقو
 مممماء ممممنلمهمتمممه محصمممورة فمممي تخلممميص السممموا ل كا أن( حيمممث )الفلتمممر لمنمممتج مثمممل

مممممن عمليتممممي )التصممممفية(  ، فممممالفكرة تنطلمممم والشمممموا ب والعوالمممم  التممممي تكممممدر صممممفو
المغفمممرة ممممن هللا كمممي  فاإلنسمممان يطلمممبمبعثهمممما قيممممي،  أن، وهمممما عمليتممم و)التنقيمممة(

طلمممب العفمممو  أن، كمممما شممموا ب جمممرت إثمممما وسمممي ات ه ممممنب عملممم يمممتخلص ممممما شممما
بحقممممه مممممدعاة لنقمممماء القلمممموب والنفمممموس، فممممما المنتجممممات والتسممممام  ممممممن أخطممممأت 

طالقممممما ممممممن عمليتمممممي )التصمممممفية ناسمممممتحداثها اتمممممي يمكمممممن ال المختلفمممممة األخمممممرى
 (؟ والتنقية

يممممة التممممدوير مبعثهمممما )عممممدم ، فعمل(التممممدويريسمممممى )ب ابالنسممممبة لممممم  األمممممروكممممذلك 
التمممي  األخمممرى، فمممما المنتجمممات وقيممممة )السمممالم(هممما تعمممزز مفهممموم أن، كمممما (بمممذيرالت

 بذلك من قيمة )التدوير(. استحداثها منطلقينيمكن 
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أو  اإلنتمممماجه كممممي تكممممون الممممدافع فممممي عمليممممات علىمممم ممممما نعممممول  يهمممم  إذا   ةفالنيمممم 
حيمممث  مهممممودورهممما  ةالمضممماف ةهمممي تلمممك الطبقممم يمممة االسمممتحداث الي منمممتج مممما، فالنّ 

 :ليي مال تعزز إنها
تاجهمممما تممممدمير أنال يكممممون مبعممممث فالقنبلممممه  ،عممممن مسممممارو اإلنتمممماج نحممممرفي الأ -١

 ،تممماج أسممملحة المممدمارأنيكمممون بقصمممد  ةالعمليمممات الكيميا يممم خوضمممنا فمممي وال  ،البشمممر
نممممتخلص مممممن المحاصمممميل فممممي مثممممل غلممممة القممممم  بممممالتخلص منهمممما فممممي البحممممر وال 

 .سعاراأل علىلمحاف ه بقصد ا
 .التركيز علىتعين  -٢
  .عدم التوفي  ةمن لوعخفف ت -٣
 .نجازاإلواالستمرار في االجتهاد لحين اتمام  ةالمثابر علىتعين  -٤
 ةمتطلعمممما لتوسممممع ،اتممممهنامممممن مع اإلنسممممان والتخفيممممفه ونفممممع أنمممم الصممممدق واالم -٥

 .كبر قدر ممكن من البشرأاستخدام ما يتم تطويرو كي يشمل  نطاق
 .للبيعنتج الم هم في تقليل السعر الذي يطرح فيهاتس -٦
 .في العمل ناواالتق ناتستوجب االحس -٧
  .نجازاإلو األداءهللا في  ةمراقب -٨
  .الدوام معززا لنمط صحي علىيكون المنتج  -٩
   .أنمواأل ةب المسؤولينامعزز لجو -١٠
 
 ةالفكربمممم  ناحممم  فيقممممد اإلنتممماجب نايمممدفع ناالممممذ (معممماالقيممممة و )النيممممة همممما عنصمممرينإ

 .مط حياونزز لو تعأ ةالتي تلبي حاج 
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 المراحل هي:   إذا  

 

 مراحل تحويل المفهوم (73شكل )

 

 
وكممممي نبممممين أثممممر التنمممموع الثقممممافي فممممي التعمممماطي مممممع ذات  مسممممميات القمممميم فممممي  

ناو مممممن عالمممممة ي، نسممممتعر  فيممممما يلممممي مثمممماال إسممممتق اإلنتمممماجعمليممممات التعبيممممر و
 ، ذلممممكةإلىمممم تمممماج المالبممممس وهممممي عالمممممة "بنيتممممون" االيطأنتجاريممممة متخصصممممة فممممي 

 األسممممواقهمممما فممممي إلىطممممرح منتجاتهمممما والتممممرويج  علممممىدأبممممت هممممذو العالمممممة  أن
قيممممة )المسممماواة( تعتبمممر  أنالمممرغم ممممن علمممى لعالميمممة مدفوعمممه بقيممممة )المسممماواة(، ا

مفهمممموم المسمممماواة أضممممحى  أن، إال أنه إثنمممم علىمممم ية ومطلممممب ال يختلممممف ناسمممم أنقيمممممة 
أصمممب  موضمممع  ممممن زاويمممة وطمممرح "بنيتمممون"مختلفممما هنممما عنمممدما تناولتمممه عالممممة 

، فنجممممد فممممي حملممممة ترويجيممممة تعممممزز ات ثقافيممممة ومعتقممممدات دينيممممةعتبممممار الف خممممال
 يكمممون لمممون البشمممر أن، فمممال يجمممب بشمممرللمسممماواة ممممن خمممالل المسممماواة فيمممما بمممين ال

،  اة نجمممدهإلىممم ،  بينمممما فمممي حممممالت تهميمممنفيمممما ب ةأو عرقمممه أو لغتمممه سمممببا فمممي التفرقممم 
ه علىممم ال يتفممم  و مممما ! وهممم  أيضممما  اواة( ممممن بممماب )المسممم  المثليمممينممممع  تمممدافع وتتعممماطف

 .خلقيا

 

 

 



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  69

 

 

 

 البشر  ألوانحملة المساواة بين : (74شكل )

 

 

 

 حقوق الفقراء في الطعام حملة : (75شكل )
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 نيحملة المثلي: (76شكل )

 

      

 عدام عنهملغاء عقوبة اإلإب األطفال، ومع من هتك عر  االيدز ىعاطف مع مرضالتحملتي : (77شكل )

 

، ممممن القممميم سمممتوفت لمجوعمممةاة العالميممم  األسمممواق، هنممماك ثممممة منتجمممات فمممي ونسمممأل
التمممممي إعتممممممدت قيممممممة  "فولفمممممو "سمممممبيل المثمممممال شمممممركة سممممميارات علمممممىمنهممممما 

الديممممة مممممع ب لممارسممممة الوعتمممممدت قيمممممة حممممث األاالتممممي  "مكدونالممممدز"، والمسممممؤولية
، فهمممل تعتبمممر تلمممك النمممماذج مسمممتوفية لعمليمممة التحويمممل للقممميم االبنممماء، وغيرهممما كثيمممر

 ؟منتجات إلى

نضمممفي  أن، هاممممة هنممما وهمممي ةنبمممين حقيقممم  أنؤل يعنمممي التسممماهمممذا  نعممم جابمممة اإل أن
منممممتج صممممال   إلممممىية يختلممممف عممممن تحويممممل القيمممممة ناسمممم أنممممما ننتجممممه قيمممممة  علممممى

 ، يناألمرالفرق فيما بين ، ولنأخذ مثاال يوض  ناسنلإل
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 سرة األ نايعزز مسؤولية أم "فولفو" نعالإ: (78شكل )

 

   "غرهمبور"وممارسة الوالدية من خالل وجبة  "مكدونالدز": (79شكل )
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مل شركة لمن  األ إلىالتي تحولت من شركة لصناعة الموت  يكية  األمر "دوبونت"شركة : (80شكل )
 !بحياة كريمة

 

في تحويل قيمة العطاء لمنتج، والمنتج عبارة  شركة ليوي فيتون الفرنسية، تعمد السلوب ذكي 
ميين يروجون  عن كرة سلة خيطت بجلد عالي الجودة بعالمتها التجارية، وجعلت مشاهير عال

 ون لبيع الكرة حيث ريع بيعها سيصب لصال  أطفال من مة اليونسف. يروج 
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  "ونيسيفإلى"تخصص ريع أحد منتجاتها لصال  أطفال  "ليوي فيتون"عالمة : (81شكل )

 

 

 

 

 يكية  األمر "دغامبلأنبروكتور"بع  من منتجات شركة : (82شكل )

 



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  74

 

الشمممممركات  ، وهمممممي ممممممن أكبمممممر يكيمممممة  األمر "د غامبممممملأنممممم بروكتمممممور "شمممممركة 
منتجممممات المتخصصممممه بصممممناعات ، لممممديها مجموعممممة الحصممممر لهمممما مممممن الميممممةالعال

،  اإلفريقيمممممة لمممممك ممممممزارع للقهمممموة فمممممي بعمممم  المممممدول همممما تمتنا، كمممممما التن يممممف
"فممممولجرز" ،  اسمممممجهمممما المعممممروف فممممي قطمممماع القهمممموة والممممذي يحمممممل توتشممممتهر بمن

فريقيممما إي مات المجتمعيمممة التمممي تقممموم بهممما فممم تمممدرج فمممي تقريرهممما السمممنوي المسممماه
البحممممث  أن، غيممممر مل تدشممممين مممممدارس ومستشممممفيات وغيرهمممماتنمممموع لتشمممم والتممممي ت

، فريقيمممماإالمممممدارس والمستشممممفيات بالممممذات فممممي  المتعممممم  فممممي سممممبب تدشممممين تلممممك
مسممماهمة مجتمعيمممة غيمممر عبمممر  ممماهرو قيممممي  أنعنمممدما يعلمممم ممممن الباحمممث سممميفاجئ 

عيمممة ، فشممممركة تممماج غلمممة القهممموة الزراأندافمممع همممذا المممدعم القيممممي همممو تحسمممين  أن
فمممممي  نملممممموتحسمممممين صمممممحة العممممممال المممممذين يع أنرأت  "د غامبممممملأنممممم تمممممور بروك"

، وهمممذا مممما نعتبمممرو تممماج القهممموةأنيحسمممن ممممن  أنه أنمهمممم ممممن شممم علىزراعمممة المممبن وت
منتجممممات" ونممممموذج ممممما  إلممممىفارقممما أساسمممميا فممممي مخرجممممات نممممموذج "تحويمممل القمممميم 

 CSRمصمممممممطلحا  ىيمممممممات القيميمممممممة المجتمعيمممممممة أو مممممممما يمممممممدعيسممممممممي بالرعا
(corporate social responcibility ) علمممممى، وهمممممذا المثمممممال ينسمممممحب 

شممممركة فممممورد قممممد  أنعلمممممت  إذا، فمممم منتجممممات العالميممممة اال ممممما رحممممم هللاكافممممة ال
نمممماتج عمليممممة  أنمممممن السمممميارات الممممذي ال يسممممبب تلوثمممما للبي ممممة بممممل  ا  طممممورت نوعمممم 

 أنم وهممممو مممممادة غيممممر ملوثممممه للبي ممممة ، فمممماعل (الممممماء)االحتممممراق فممممي السمممميارة هممممو 
صمممورة فمممورد التمممي تعتبمممر ملممموث كبيمممر للبي مممة وير همممو تحسمممين سمممبب همممذا التطممم 

ينسمممحب  األممممرعممموادم السممميارات ممممن ممممواد كربونيمممة، و كنتيجمممة طبيعيمممة لمممما تبثمممه
والتمممي  يكيمممة  األمر "جنمممرال الكتريمممك"الحملمممة العالميمممة التمممي أطلقتهممما شمممركة  علمممى

تبمممر عت شمممركة، فهمممي ءهربممماتممماج الكنتمممدعو فيهممما السمممتغالل طاقمممة الريممماح والمممماء أل
نطممماق العمممالم للبي مممات الجويمممة والبحريمممة والبريمممة بمممما تمتلكمممه ممممن  علمممىأكبمممر ملممموث 

هممممما البمممممواخر التجاريمممممة فمممممي علىمحركمممممات للطممممما رات والتروبينمممممات التمممممي تعممممممل 
 منتجاتممممه قيميممممة أن، والنممممماذج ال حصممممر لهمممما ممممممن يممممدعي ليممممل نهممممار المحيطممممات

  .المحور من تلك الشركات العالمية
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ين صورتها عبر رعايتها لتحس 2000مع مجلة التايمز عام  ا  خاص ا  دن عدتدش د"فور"شركة : (83شكل )
 طيرةمازون الملغابات األ

 

 

 ركة فورد لغابات األمازن المطيرة رعاية ش: (84شكل )



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  76

 

 

 

تاج نوحملتها الدولية ودعوتها الستغالل طاقة الرياح والبحار إل "جنرال الكتريك"شركة : (85شكل )
 الكهرباء

 

 

زورا  لنفسه  يستغل القيم ويدعيها  منالشركات التجارية العالمية ية والمات التجاروهناك من الع
 : في مثل

 (الحرية)فهي تدعو لقيمة  ....   "المارلبورو" -1

 دعو لقيمة ممارسة الرياضة  ي ي .... الذالطاقة مشروب"ردبل"  -2

غي  لتال مة الرحمة واالستشفاء في حين تدعي ممارسة قي ي.... فهدوية  ركات األش -3
تضمن الريع   أن العديد من الحاالت اال بعد  وفاة سبب في ه  أنثبت  إذادوا يا مستحضرا  

 .  األسواقعن سحب الدواء من  نالمناسب لتغطية نفقات عمليات البحث والتطوير ثم يتم االعإل

  على...التي تطل  حمالت حماية البي ة وهي من أكبر الشركات تلويثا للبي ة شركات النفط  -4
   عالمي.نطاق 
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ت ناالحياة البرية مع أدق تفاصيلها حتي ولو ك علىها تحاف  أن" Bp"تدعي شركة بي بي : (86شكل )
 أن ديد

 

 

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

 

مثل،  ضمن التحويل الذي نعنيه في هااعتبار يمكن  إسالميةوهناك نماذج لعالمات عربية و 
ي، وهناك  اإلسالم، في مجال االقتصاد ل الكويتيالتموي ي، وبيتاإلسالمر نك قطب

، " جوديفا" للشوكوالته البلجيكية عالمة علىغذية التركية "أولكر" والتي إستحوذت شركةاأل
منها لجعل منتج الكاكاو منها مستوف لصناعة الحالل   ا  كبير ءا  استراتيجية بل نفذت جز ولديها 
سبيل المثال ال    على، هذا اية والصدق معسؤولالم متىذلك لقيي % معززة ف100بنسبة 
 . الحصر 

 

 

 شوكوالته أولكر: (90شكل )
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 منتجات؟   إلىلقيم ونعزز له حيال تحويل ا به  نبشر أنما الجديد الذي نريد  

   .يجابي مع التأصيل له مع وضع قواعد له ومعايير ومسار نعزز هذا المسار اإل أن -1

وهو بحاجة كثير منها يشوبه النقص تبر قليله، وعتنتجات ة من المااليجابيهذو النماذج  نإ -2
  األسواقحرفية في التسوي  من أجل تأمين النفاذية المناسبة في  إلىبي ة حاضنة كما يحتاج  إلى

 . العالمية

، فهو مسار في برمجة  مية التربويةعلىمحورا ر يسيا في العملية الت( )التحويليصب   أن -3
   ئ. القيم لدى النش

   . سبر إلىرحبة من التطبيقات لم تستكشف بعد وهي بحاجة  تثمة مجاال -4

يبادله   أن إلى( بحاجة )أتينا طا عين انسجام أكدتهوف   كهذا يمضي ا  كون أننحن نؤمن ب -5
المفاهيم الموحدة التي  ين عناصر هذا الكون وساكنيه هو )ساكنيه، فالجامع فيما ب  انسجام من

   .رو(سيّت  

 ، ويحد من إضطراباته وقلقه وتوترو. اإلنساننينة يعزز طم  ام هذا االنسج  -5
 
 
 

 ة: يلالمراحل واإل

 منتج أو تطبي  إلىتحديد »القيمةل المراد تحويلها  -1

 : مسارات التحويلتحديد  -2

  بواسطة " ؟ هل من الممكن رسم هذو الرمزية رمزية معينه إلى هل القيمة تشير  -أ
   . قلم عبر  "“سكتشات”

رسم    إلى، فنعمد افة المجتمع أو تاريخها أو دينهان عنصر ملموس ضمن ثقتعبر عهل  -ب
   . “سكتشات”هذا العنصر ضمن 

لذات القيمة، مثل »قيمة   ة ن كلمات معززل مصطل  »القيمةل يوحي بترادفات ع ه -ج      
    مرادفاتها )تآزر، اتحاد..(التعاونل 

   . رادفاتلك المترنت عن صور معبرة عن تنابحث في اإل -4

عالقات بما يفضي  وأعد تشكيل ال في كافة ما لديك من “سكتشات”، صور  نطور األ -5
 . بتصاميم مستحدثة
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 .منتج إلى، هل التصميم يمكن تحويله تصميم أو تصاميم إلى ستصل  -6

؟  في أداء مهمة اإلنسان؟ هل يساعد و يفةمنتج له   إلىهل لهذا التصميم الذي حولته   -7
 ؟طلقنا منهاناهل هذا المفهوم معزز للقيمة التي  حوله؟ور هذا المنتج عين يدفهوم مهل من م

المواد    كافة ا ستعرا عبر  هذا المنتجلزيا ي أو الملموس( ب )الفيناتبدأ مرحلة الج  ناأل -8
 .  ستخدامها لصناعة هذا المنتجا مكن التي ي أنلو واأل والمالمس

 .تجاريةمتك اليحوي شعارا لعال Tag بطاقة ضع لمنتجك -8
 
 

 

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

 

 منتج  القيمة إلىتحويل  في عوامل تؤثر 

 : المستهدفة  الشريحةو الفكرة من معززات التحويل في مجال نوع  نإ
واع من  أنممارسة  علىفالح  على سبيل المثال التغير الذي طرأ  ،الميدانيةلمسوح  ا  -1

   2005-1995عوام من ل األخال  يكية األمرة  الرياضات في الواليات المتحد
حسارا  بين  أنفي الممارسات الرياضية؛ سنالح   2005 - 1995بمقارنة األعوام 
 13 وكرة الطا رة بنسبة متوسطة تقدر ب –التنس  –السباحة  –ألعاب: كرة السلة 

  .% 
   عاما .   20ل  وبدأت ت هر ألعاب فردية الممارسة بالمقابل، ومع مها لم يكن معروفا  قب

 ردنغ( بو ومثال تلك األلعاب: )سكيت 



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  81

 

 اللعبة مليون  1995عام  مليون  2005عام  % نسبة النمو  

116,7 7,6   4,5   Skate boarding  

117 7,6 3,5 Kayaking\rafting  

114 6 2,8 Snowboarding  

37 9 6,7 Mounting biking  

-5,7 58 61,5 Swimming  

-26,7 13,2 18 volleyball 
 
 (92شكل )

 
 

  12فهي تمارس من قبل  Skate boardingكا هي رياضة يرونموا  في أمفاألكثر ممارسة 
 مليون شخص.  
 : إلىترشدك فهذو المسوح 

 نوع ومجال المنتج -١
 المستهدفة بالمنتج  الشريحة ة صف -٢
 مع المنتج ةمأ ا وتوانسجام"القيمة" هنا يتم بما يشكل  اختيارلذا  
 

 اإلنتاجفي شكل ونوع    ثرأ ةالقيم سم ال  -2
 ة ليوالمسؤقيمة بمنتج محورو  ةالتسام  المنتج سيختلف مقارنقيمة فمثال مع 

 

    :ةإلىالمالتكلفة عامل  -3

 وغيرها.   واإلدارةوالتسوي  والمعدات  نفقات العامةحيث يشمل كلف التصميم وال
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 (93شكل )

 

 

 : اإلنتاج عوامل تقلل من كلفة -4

 عزز لما يع م:  ت أن

o عملية تبسيط التصميم وعدم التعقيد  
o   استخدام مواد اقتصادية 
o  األسواقومتاحة في دام استخدام مواد دارجة االستخ   
o  التكلفة  استخدام تقنيات مخفضة   
o مبسطة   ىثبات الجدو أساليب   إلاستخدام ا 

   : لما يلي ل تقل أن

o للمنتج  ةجزاء المصنععدد األ  
o أو مواد حرجة   اإلنتاج ل مراحل تقلي 
o  اإلنتاجمدة   
o عمليات التشغيل والمشغلين  
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  جددا عادة تدوير الخرداوات وتصنيعها مإالعمل على 

  

 التكلفة المدفوعة من قبل السوق :(94شكل )

 

 

   :عامل دورة حياة المنتج -5

 

 (95شكل )
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  أنه يجب نإف اإلنتاج،يستمر في عمليات   أنقيمة ن ع هليتحومطور المنتج الذي تم  رغبة حال
ليات من البحث والتطوير  عم إلىوهو ما يحتاج ، لكل منتج دورة حياة خاصة به أن يدرك 
 سوق بشكل مستمر لمواكبة تطلعات العمالء. ة الحاج  إلى ، والتعرف الدا مين

 

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

 

والشراء  م بعلوم البيع يل أن،  األسواقتجه في أنيطرح ما  أن  تهحال رغبفي المنتج  علىكما 
ات كي يحق  معدالت من الربحية تمكنه من عمليوالتسوي  عمال التجارية وإدارة األ

 األسواق. الستمرار والتمكن من ا

 

 المنتج: ه إلىعامل نوع القطاع الذي ينتمي  -6

 ، اإلنتاجن في ان إثناثمة قطاع

 العام :  ولاأل

 موحد يصل  للجميع   عيارميتم اإلنتاج وف   -1
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 كبر عدد ممكن من الجمهور  أالذي يلبي  اإلنتاج -2
 الكمي  اإلنتاج -3
 ا  مستقر ا  تاج يضمن ايرادأن -4

 

 :  الطلب علىناء ات بي: منتج أنالث

   هطلب على منتج متفرد يخصص لكل عميل بناء  -1
 تاج بكميات محدودة  أن -2

 

قابمممل ات بالضمممرورة يكمممون النممماتج منتجممم  إلمممىونسمممأل همممل فمممي عمليمممة تحويمممل القممميم 
 :ذلك، نبين ما يلي نعلالجابة  ؟مسلل  

يعبمممممر عمممممن المنمممممتج  Product"المنمممممتج" والمممممذي همممممو بالمصمممممطل  الغربمممممي  نإ
الخمممدمات  نإ، ومثلمممما همممو معمممروف فممم ه يعبمممر عمممن الخمممدماتأنممم  كمممما القابمممل للممممس

، وينضمممموي تحممممت ذلممممك معلىقابلممممة للمممممس فممممي مثممممل خممممدمات الترفيممممه أو الممممتالغيممممر 
فممممي مثممممل مشممممروع  توعمممموي مشممممروع اسمممممه علىمممم يطلمممم   أنممممما يمكممممن  أيضمممما  

وهممممو مشممممروع وطنممممي  2000"غممممراس" الممممذي أطلمممم  فممممي دولممممة الكويممممت عممممام 
ك الخمممدمات التمممي تقمممدم لمممذوي ، أو تلممم لمخمممدراتفمممة االمجتممممع ممممن آ علمممىللمحاف مممة 
بصمممممة  اسمممممهمممما علىب الشممممهيد شممممعارا لممممه "بصمممممة " أطلمممم  ، فإتخممممذ مكتمممم الشممممهيد
لممممة الدومشممممروعات بعمممم   علممممى، فتلممممك البصمممممة لممممو وجممممدناها فيممممما بعممممد الشممممهيد

ي يمكممممن إسممممتغالله فمممم الممممذي منممممتج ال مثممممل تعتبممممر وهممممذ نإميممممة أو التنمويممممة فمممم علىالت
"غمممراس" والمممذي  اسمممم علمممى  ينطبممم  األممممرالمجتممممع، وا   التواصمممل ممممع كافمممة شمممر

 مة من آفة المخدرات . جا أصب  يعني السور الذي يحمي األيعتبر منت
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 غراس يعتبر منتج   اسم :(97شكل )

 

 تعتبر منتجبصمة الشهيد  :(98شكل )

ات التنموية نجازاإلثت رمزا لم يكن له وجود كم له في تعزيز مسممممار  دقد إسممممتح  تكونحيث 
 . والء مثالا للمعززنطاق الوطن  على
 

 : التحويل اتمستوى
حملمه  إلىسمممممبيمل المثمال مجمددا  على، فلنن ر منتجمات إلىات في تحويمل القيممة مسمممممتوىم ثممة 

 (البشر   أناتحاد الو)  اللف ي  اخالل شعاره  بالقيمة منجعل عالقته    اإلنتاج"بنيتون" كنموذج في 
The united colors of Benetton  ،القيمة مع  قة مباشممرة  عال هنالمنتج لال يكون  ربما 
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المدعوة عبر ، ناكم  ذا مماوهم ، مفهوم المذي يطرحمه المنتجالمن خالل يكون  أنمن الممكن ولكن 
 .ناتحاد االلوال
 
 :مستوىات، منهاوفيها  اإلنتاجفي مجال  عن المركز دي دوا ر من العالقات تقترب وتبتعهف
لخدمات المصممرفية واالسممتثمارية ات اج تمثال ذلك من للمنتج  مكونةالبعناصممر  عالقة ما له   -١
، أو كذلك منتجات الحالل في مثل مسممتحضممرات التجميل  ة من الفوا د الربويةإلىالخ  سممالميةاإل

 .من دهن الخنزير ومشتقاته إلىوالصابون الخ 
 .قصى أو الحرم المكييحمل صورة للمسجد األ أن، في مثل المنتجبشكل عالقة  -٢
 
مفهوم المسممممماواة بين البشمممممر المذي طرحتمه  مثملفي ه المنتج يطرحم بمالمفهوم المذي   عالقمة   -٣

 ."بنيتون عالمة "
في مثل  بها  ا  و يطرح فيها فيصممب  ملتصممقأمثل منتج يعبر عن مناسممبه ، عالقة   برمزية ما -٤

تاجه في أن يبرزالذي  دين في العالم العربي  القمركشممممراب  منتج من الحلويات أو المشممممروبات  
 .ناموسم رمض

 الحجر االسود. اسم، في مثل طيب يحمل فحسب سمباال  قة عال -٥
في نموذج سمود  زمزم وشمكل الحجر األماء و ةمكمن بالموقع الجغرافي مثل مسمباح    عالقة -٦

  .مصغر
بأوقات الصلوات. ساعة التذكير في مثل و يفه المنتج، عالقة بعالقة  -٧  
 
 .ةومنار ةو نجمأه هالل ج فييدر أنالتصميم الذي يحمل ما يرمز لقيمة كب عالقة -٨
 . سراء أو غزوة بدر كتاريخ اإلمعين  وتاريخ هجري ةاريخ معين كتاريخ فت  القسطنطينيت -٩
 

 ؟ ه يعزز لقيمة ما عن الجادةأنيحيد المنتج الذي يدعي  أن هل من الممكن 

وقفا  خذ م، ثم نجدها تحيد فتتيروج عن قيمة المساواة بين البشربنيتون" عندما أخذ مثال " نعم،
 . األطفالومنتهكي حقوق  المثليينمدافعا عن 

 

 نمط؟  إلى   تتحول القيمة أنكيف يمكن  

وليس   هذا المجتمع محاف  أنالرغم من  على اختراق المجتمع من مكن النمط الشاذ كيف يت
 : عبريتم ذلك ه نإجابة على هذا السؤال نقول  فلإل  ؟ هذا النمط مع في األصل انسجام هناك قاعدة 

 . الجذب على  قادر "كريزما"يتمتع ب نموذجوين تك -1
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تجتاح المجتمع عبر وسا ل االعالم في الصحف ووسا ل التواصل  إمطار المجتمع بأس لة  -2
إجابات لتكون محل نقاش ضمن منتديات ولقاءات   إلى تحتاج االجتماعي والتلفاز عبر لقاءات 

 و غريب في الجسم الحي. و عضكون بزراعة صمام في القلب أتأشبه ما  فهي ،في الجامعات

وها ومؤيدوها وأخيرا غير  خلية لها روادها ومناصر  إلىمن مجرد نموذج  تقالنمرحلة األ -3
 .معارضين

فالم  اب الصحف والكتب واأل، ويعزز من خالل كت  يصب  النمط توجها مع الزمن -4
لقيم   يينلرجعبا المعارضين ووصفهم تم معارضته تم اتهام ن إ، ووالمسلسالت والمؤتمرات

 . والعدالة  الحرية والمساواو

 : عبر مثال ذلكوهو ما يتم أصال حتى في الواليات المتحدة االمريكية 

   .كايرفي أم في المدارس  المثليينين لحماية الطلبة  نافر  قو -أ

المستهدفة  شرا   ل روق لي كافة صور الشذوذ عن األعراف العامة بماتاج سلع وخدمات لأن -ب
 . وعطور " إكسسوارات"ي وناخالل أزياء أو منتجات وأغمن  في المجتمع

 

 دعم التحويلفي  االتجاه والنموذج

النموذج ي ل   نإب تحقي  االتجاو فع  ص   نإ، فنفرق فيما بين )االتجاو( و )النموذج( أنبد هنا ال
 ، وخذ في ذلك أمثلة: متاحا

 صلى هللا عليه وسلم  نموذج الرسول  -1

 مة الصمود والتعايش  ي قيف بيغوفيتشعزت  على -2

 دي في تفعيل قيمة السالم  أنغ -3

بعد ولو   حتى(، والنموذج الصال  سيكتب له القبول  طرح )النموذج  علىولي تعتمد فالمرحلة األ
 جيال حين، فهو كالنهر الذي يمضي عبر األ

ع   وماألر  علىيكتمب له القبول   أينيكتمب له و متى(و)الحكيم( في ه هو )الكريمأنم وهللا سمممممبحم 
 :ي ثقافة، وهناك شواهدأ

 في تركيا وأوروبا نيومريد ااهن اتج ي يكو  ناأفغ الرغم من كونهعلى  جالل الدين الرومي -1

شمممممهمادة المدكتوراو في تحقي  أحمد المخطوطمات  علىأذكر أحمد الزمالء المذين حصممممملوا  -2
السمممعودية، بية المملكة العرعلم هي ة علماء إحدى الجهات في   إلىما وصمممل  د، وعندلسممميةناأل
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لوف، فالعجب في كون طلبوا اإلذن من صممماحب الرسمممالة طباعتها، حيث طبعوا منها م ات اال
 !نوالحادي والعشرتشار والقبول في القرن نيكتب لكاتب ومؤلف المخطوطة األ أن

 : ونذكر منها، نعم ثمة معايير ؟ونسأل هل للتوجه معايير

 .تمع رخوة نخرت بها القيم الهابطةلمج ية ات بننا، وكلما كة مجتمعيةيروق لف  أن -1

 يتف  ومعايير صناعة الحالل  -2

حياة الف ة المستهدفة وكلما ع مت   إيقاعطن ضمن  ووم و و يفة أو منتجأيكون له موقع    أن  -3
  .حجم التبني أع م نا»الحاجةل ك

لمت الهم ي نقالت لويماكمبعمد  اأنم »وحملمة هم مجتمعي )الح  غراس(    إلىنحولمه  أنومن الممكن 
ينحصممر في الجهاز الحكومي كي يضممحى هما مجتمعيا في  أنالمواطن من   علىفي المحاف ة  

 م2000-1999دولة الكويت عام 

  

ما يشكل حال من خالل   إلى " فكرة" إلى"قيمة" ف مجددا نعود لنتناول "التحويل" من مجرد 
 السؤال ...كيف؟    ىمشروع ما، ويبق أو "منتج"

 

 

 (99شكل )

 

 

 الفكرة 

 كيف؟

 الحـــــل

 القيمة  
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 : للقيم وهينيفات تص بعأرهناك 

   ية   اإلنسانالقيم  -1

 القيم المؤسسية   -2

 القيم المجتمعية  -3

 اء وصفات هللا الحسنى. اسمالقيم المشتقة من  -3

 

   ية   اإلنسان  المؤسسية   المجتمعية     الحسنى  صفات هللا

 الودود 

 الغفور 

  القدوس

 الصحة والن افة  

 المساواة  

 التعلم  

 الوالء  

 الصدق 

  أنتقاإل

 المسؤولية  

 التسام 

  ةناماأل

 

 (1جدول )

 

 المراحل: 

 . إلى منتج قابل للمستصل  أنحين  إلىقيمة مراحل التي تمر بها ال التعر  فيما يلي نس
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 المنتج إلى قيمةالمراحل من ال(: 100) شكل

 (2)جدول 
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" مممممن تقمممماءنوأداة التأمممممل واأل اإلضممممفاءنحممممن نعتمممممد أداتممممي " اإلنسممممانية،فمممممع القمممميم 
 منتج أو مشروع  إلى يارختاالتحويل "القيمة" محل أجل 

وممممع القممميم المؤسسمممية والتمممي تنطلممم  ممممن رسمممالة المؤسسمممة كمممأداة ننطلممم  فمممي عمليمممة 
مممما يمكمممن مالح تمممه فمممي مثمممال  و، وهممم منمممتج إلمممىختيمممار تحويمممل "القيممممة" محمممل اال

تحمممماد والمسمممماواة فيممممما بحملممممة توعويممممة لتعزيممممز قيمممممة اال طالقتهمممماأن"بنيتممممون" فممممي 
 .بين البشر

، ممممن أجمممل تحويممممل (1)نممممموذج  14، فثمممممة أداة مكونمممة ممممن يمممةمجتمعالقممميم الوممممع 
، ولنممما ممممع عالممممة "لممموي مجتمعمممي منمممتج أو مشمممروع إلمممىختيمممار "القيممممة" محمممل اال

كممممرة، ا  وهممممو عبممممارة عممممن جديممممد ا  فيتممممون" مثممممال جيممممد عنممممدما طرحمممموا منتجمممم 
، "ونسيسممممفإلى"ستعرضممممها مجموعممممة مممممن مشمممماهير العممممالم دعممممما لجهممممود من مممممة ا

مثممممممال آخممممممر عنممممممدما دشممممممنوا  P&G” Procter&Gamble“ومممممممع عالمممممممة 
وكممممذلك مممممع  ،فريقيممممةاألمجموعممممة مممممن المستشممممفيات والمممممدارس فممممي بعمممم  الممممدول 

 . المجتمع من آفة المخدراتعالمة "غراس" في حف  

يممممة" يعتبممممر "النّ  اإلسممممالمأن ، وحيمممث اء هللا وصممممفاتهاسممممموممممع القمممميم المسممممتمدة ممممن 
صممملى هللا عليمممه وسممملم: الرسمممول  حمممديث طالقممما ممممنأنقبمممول "االعممممال" فمممي  أصمممال  

 إلمممىجنبممما  اإلنتممماجفمممي عمليمممة  النيمممة تعتبمممر أصمممال   نإفممم  "،عممممال بالنيممماتمممما األن"إ
 نا"الشمممامبو" ممممن قبمممل المسممملمين كممم  إختمممراع نإ، لمممذا فممم جنمممب ممممع القيممممة المختمممارة
هللا القممممدوس مممممن جهممممة وقيمممممة "الن افممممة" مممممن جهممممة  اسممممممممممدفوعا بنيممممة يعززهمممما 

ي فمممي قطمممر ينمممدرج ضممممن نفمممس اإلسمممالمتحمممف الفمممن رحمممه ممممما ط أنكمممما  أخمممرى،
 وحملة "نفا س" في تعزيز العبادات تنطل  من ذات التصنيف.  ،هذا القطاع

تحويلهمممما لمنتجممممات ومشمممماريع  أيضمممماوال ممممواهر المجتمعيممممة السممممالبة مممممن الممكممممن 
التمممي  األسممملحةوفمممي المثمممال التمممالي نمممموذج نممماج  عمممن ذلمممك فمممي تحيمممول  ،إيجابيمممة

يممممدي المممممراهقين والشممممباب فممممي احممممدى الممممدول االفريقيممممة انتشممممرت فيممممما بممممين ا
ت الممممى منتجممممات اعتمممممدت ذات ارقممممام لمنتجممممات مممممن الهممممدايا والزينممممة، حممممين حولمممم 

 التشكيل. وإعادةر الصهمن  أساليبالتي تم اذابتها عبر  األسلحة
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 (101) شكل

 

"السمممالح" أي نممموع ممممن  اعتبمممار، همممل يمكمممن منطقمممي هنممما السمممؤالويمممأتي وبشمممكل 
، فمممي مثمممل سمممكين أو أعقمممدها ممممن فمممي أبسمممط صمممورو ناء كممم سممملحة سمممواواع األأنممم 

 بالليزر، منتجا قيميا؟بندقية ومدفع يعمل 

 

 

 

 .2011طالع كتابنا " تفعيل القيم المجتمعية "  (1)
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ة يممم إلطمممالق منمممه فيمممما سمممب  ممممن تصمممنيف أو نمممما تمممم اال علمممىجابمممة وبنممماء لتكمممون اإل
لممممدفاع وتحصممممين بممممدافع "ا كونممممهيكممممون قيميمممما  أنه مممممن الممكممممن أنمممم ، باإلنتمممماجفممممي 

 إذايكممممون قيميمممما  " ولممممن للمجتمممممع أنالمممموطن مممممن االعممممداء ولتعزيممممز االمممممن واالممممم 
القتصممممادية أو قتممممل ا مممممموارده علممممىأو التسمممملط  بمممماآلخرينلتحممممرش بهممممدف ا ناكمممم 

 "P&G"التقممممارير السممممنوية لشممممركة  إلممممىوبممممالرجوع  أن، كممممما البشممممر وتسممممخيرهم
 اإلفريقيممممة فممممي بعممم  المممدول تدشممممينهم للمستشمممفيات والممممدارس  أنهم يعلنمممون بممم نإفممم 
تنتجهممما الشمممركة كمممالقهوة ممممثال، التمممي تممماج الغلمممل الزراعيمممة نإبهمممدف تحسمممين  ناكممم 

لمممذلك  نازارع  وعلمنممماو هنممماك كممم صمممحة المممم   علمممىه كلمممما حاف نممما أنممم  فهمممم يأكمممدون
 اعتبممممار ه فمممال يمكمممن علىممم معمممدالت الربحيمممة فممممي الشمممركة ، و علمممى اإليجمممابي أثمممرو

صممممورتها قيميممممة ولكنهمممما  أنيميممممة بقمممدر ممممما هنمممما مسمممماهمة ق P&Gمسممماهمة شممممركة 
يمممة شمممركة سممميارات فمممورد رعا علمممىينطبممم   األممممرمصممملحية المحمممور وبجمممدارة، و

أجمممل ة ممممن يممم بتلمممك الرعايمممة القيم، فهمممم ينطلقمممون رة فمممي االممممازونيممم طللغابمممات الم
السمممميارت وممممما تحسممممين صممممورة الشممممركة التممممي تطلمممم  غممممازات سممممامة مممممن عمممموادم 

وإتسممماع بعاثمممات الحراريمممة نزيمممادة معمممدالت األ يفممم ينمممتج عنهممما ممممن تمممأثيرات سممملبية 
سمممميارة منتجممممات شممممركة فممممورد مممممن خممممالل ي تطمممموير ، وكممممذلك فمممم األوزرون طبقممممة

بهمممدف تحسمممين صمممورة  أن، كممم ي أكسممميد الكربمممونأنتطلممم  مممماء بمممدال ممممن غممماز ثممم 
  .تطوير منتجاتها بصفة دورية علىالشركة التي تعمل 

مممما ألي قيممممة ممممن تصمممنيفات منمممتج  اسمممتيفاءممممدي  علمممىنحكمممم  أنممممن أجمممل فه علىممم و
تكممممون مواصممممفات هممممذا ، وقممممد لممممذلكنعتمممممد معيممممارا  أنبممممد ال هأنمممم القمممميم السممممابقة، ف

 :المعيار ما يلي

معمممممدل إسمممممتمرار المؤسسمممممة أو الشمممممركة فمممممي دعمممممم بمممممرامج المسممممماهمات  -1
اقص أم ذلممممك )متزايممممد أو متنمممم  علممممىالمجتمعيممممة، وحجممممم ممممما تنفقممممه سممممنويا 

 (.ثابت
المسممممماهمات أو رعايتهمممما وإطالقهممممما  تلمممممك المؤسسممممات لتلممممكاختيممممار سممممبب  -2

ة "جونسمممون وجونسمممون" فمممي حملمممة ، مثمممال مممما أطلقتمممه شمممركالمنتجمممات لتلمممك
Safe kids 

أو تحسممممين أداء السممممهم فممممي ا إلىمممم بتحسممممين أداء الشممممركة م اإلنتمممماج يممممرتبط أالّ  -3
 .البورصات

، بممممل يجممممب الممممدعم لثقافممممة مجتمعيممممة دون ثقافممممة أو اإلنتمممماج يخصممممص هممممذا أالّ  -4
 .اك حاجة للدعمت هننامتاحا لجميع الثقافات طالما كيكون الدعم  أن
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ركة أو كافممممة ممممما تطلقممممة الشمممم  علممممىالقيمممممي هممممذا  نتمممماجاإلسمممملوك يعمممممم  أن
  تخص به صنفا محددا دون باقي ، فالالمؤسسة من منتجات وخدمات

 
والتطبيممممل  عنهمممما نصممممناف متطلعممممة فممممي ذلممممك لتسممممجيل حالممممة يممممتم االعممممإلاأل

 . حولها بقصد كسب السمعة
 

 

 المواساة واالتحاد   متىيق(: 102) شكل

  

 

 القيمة الواحدة تتعدد تطبيقاتها
 أن، بممممل تطبيقاتهمممما فممممي إطممممار منممممتج واحممممدحصممممر يمكممممن  الواحممممدو ال ةالقيممممم  نإ

فمممممع قيمممممة مممممن المنتجممممات  حصممممر لممممهالقيمممممة الواحممممدة تتعممممدد تطبيقاتهمممما لعممممدد ال 
، الغمممممذاء(كبعممممم  المجممممماالت الرحبمممممة فمممممي التطبيممممم  ) لعمممممل، "المسمممممؤولية"مثل
 كيميا يمممممةال ناواال بمممممما يجنبمممممهع المقمممممادير صمممممنّ يراعمممممي الم   اسمممممها يمممممتم حمممممينإنعك
، وال إخفمممماء معلومممممات عممممن مصممممدر ةولممممو بكميممممات صممممغير حتممممىمسممممموح بهمممما ال

بيممممة المتوقعممممه ناعممممن االعممممرا  الج  أيضمممما  وال  ،الممممدهون المسممممتعملة فممممي التصممممنيع
 ىعلممم ممممن "مشمممروبات الطاقمممة"  األسمممواقحمممال تناولهممما فمممي مثمممل مممما يطمممرح فمممي فمممي 

 .سبيل المثال
 

ي أيكمممممون  أنتصمممممور فمممممال ي، الصمممممناعات الكهربا يمممممة وااللكترونيمممممة مجمممممالوممممممع 
اتمممف واله ذبمممذبات، فمممي مثمممل أثمممر اإلنسمممان ةصمممح  فممميبي سممملبي أنمنهممما لمممه تممماثير جممم 

 !أنالسرط إلىوما يؤدي خاليا المخ  علىفي التأثير  المحمولة
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و مضمممملال للنمممماس أ ةيكممممون معممممززا للرذيلمممم  أنفممممال يتصممممور ، اإلعممممالممجممممال فممممي و 
ممكمممن أن يكمممون تعبيمممرا ي منمممتج ممممن الأن إذلمممك  ،ل الباطممملجممممّ فيخفمممي الحقممما   وي  

)ان مممر مثالنممما فيمممما لمجموعمممه ممممن القممميم وهمممذا مممما دللنممما علىمممه ممممع قنينمممة   المممماء 
المنتجممممات فثمممممة منتجممممات ال تصممممل   كافممممةغيممممر أن هممممذا ال ينطبمممم  علممممى سممممب ( 

 التدخين وغيرها معروف.ة في مثل منتجات ياصال كما أنها غير قيم
 

 ل من:وح تال ، فهناكناعملية التحول لها مسار أنكما 
 قيمة    إلىمنتج  -1
 منتج إلى قيمة  -2
 

 
و لصيقا بها في  أ قيمةصل كي نجعله اما راعيا للفي األ  ا يكون المنتج موجود أن: يتطلب فاالول

  ما يمكن عمله مع المنتج أقصىمثل "بنيتون" وهذا 
لمنتجات  في مثل تحويل قيمة الزكاة  ، وهو ما بيناو سابقاالقيمة  المنتج من ي: حيث ينبثناالث

   داعية للزكاة عبر قميص أو قدح وغيرها من منتجات )ان ر نموذجنا الساب (.
 

 مختاره؟ قيمة  على تاجه بناء أنكيف يتم وضع مسار لما تريد 
 : عن هذا السؤال نقول في خطوات فلالجابة  
 . ةنتا ج الدراسه المسحي علىبناء القيمة حدد   -١
  . ع الذي تريدووكي يصب في الموضثم اختزل العناصر  قيمة   مسارا لل ضع -٢
 . عومنتجات في السوق تلبي ذات الموض علىتعرف -٣
ما قد يشكل   إلىللتعرف  زمال كعصف ذهني مع   إلى اعمد  المنتجات توفرحال عدم في  -٤

 .نواو لمنتجك
  .للمنتج  “سكتشات”اطلب مساعدو مصمم لعمل  -٥
 . للتصنيع ة ورش قصدا -٦
 يؤديها. و يفةمن  ا مشتقااسمامن  منتجك  -٧
 

قيمة 
منتج
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 منتج ىمسار تحويل القيمة إل(: 103) شكل

 

 

 (104) شكل

 

حدد القيمة  

ما هو مسار 
القيمة؟

هل من منتجات 
منافسة

عصف ذهني 
”  سكتشات“عمل 

للمنتج

ورشة للتصنيع

امنح منتجك 
اسما 
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مسار الفكرة والتنفيذ من أجل جعل الفكرة منتجا يخضع لمتغيرات الزمن والتغيرات التي تطرأ  
تكبر وتتسع عبر  التي المستحدثة فكار ه تضيف فرص األيعلو الحياة،ماط أنالمجتمعات و على

 يةأنبر المسوح الميدإستكشاف ما يشكل فرصا جديدو ع
 

 منتج:  إلىفري  عمل تحويل القيمة  

 

 ك من و يفةمنتجعبر ه يإلما تتطلع  إلىإعادة تشكيل المعطيات من أجل الوصول  ةهي عملي(: 105) شكل

 

 

 (106) شكل

 

اف إحتياجات الناس  منتج ذو قيمة يتم عبر إستكش إلى دورك في التخطيط من أجل التوصل 
   .األسواق ما هو متاح في  علىوالتعرف 
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 ها العميلإلىتصميم جاذب يلبي حاجة يتطلع  إلىن أجل التوصل م(: 107) شكل

 

 مسار التصميم:

 

 1نموذج 

 المنافسون 

احتياجات 

 العميل 
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 2نموذج 

 

 3نموذج 
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 4نموذج 

 

 

 

 حاسوبنموذج منفذ عبر برامج الو اإلنتاجفي التصميم قبل بدء عمليات  ”مرحلة” السكتشات 5نموذج 
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 بسيطة، بمجرد فتحة وقد يكون التصميم مجرد إضافة 

 

 جرد فتحتين لوضع خيط كيس الشاي خارج الكوب  م(: 108) شكل

 

 اإلنتاجنوع التصميم و إلىالتوصل  علىنوع الحاجة يساعد  على التعرف 

 

 (109) شكل
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 القيمةمسارات تحول (: 110) شكل

 

السوق   هناك منتجات يتم طرحها في هيئة "أدوات" جاهزة فى أن  إلىشارة تجدر اإل

 لالستعمال في مثل : 

ل التي تشهد  خدم في الحد من مر  المالريا في الدوشبكة البعو  ....التي تست -1

    ةمستنقعات ما ية كبير

التي ال تتوفر فيها مصادر صالحة   أداة لتنقية الماء .....وهي تستخدم في الدول الفقيرو -2

 لشرب المياو

 ا  الجنسية   األمرتشار أنللحد من الواقى.....الذي يطرح في المجتمعات الغربية  -3

    

 : ى مثلفن إعتمادها من قبل جمعيات النفع العام المهنية هناك أدوات يمك

 ديليات  يأدوات مساعدة لمقاومة التدخين ...نجدها فى الص  -1

 م  على...طريقة الت  أنالكشف المبكر عن السرط -2

 عدة إختبار الكشف عن السكر ...متوفر فى الصيدليات   -3

القيمة

منتج قابل للمس

خدمات )منتج خدمي 
..مصرفية، تعليمية 

مزود ( سيلاير)سلعة 
(  أولكر)بااللياف ، 
..(التركية،

منتج غير قابل للمس (غراس، بصمة الشهيد)مثل
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نت كى تظهر فى شكل  ترنت يمكن إشتقاقها من كتب إرشادية فى المكتبات واألهناك أدوا

 : مثال " مطويات"

 قاص وزنك فى أسبوع  أنكيف يمكن  -1

 الوجبات قليلة السعرات   -2

 رشادات الصحية  اإل -3

   حاسوبلين الرياضية لمدمنى التعامل مع االتمار -4

 غذية الصحية  شركات توصيل األ -5

ة  مية والتربوية ودور العبادعلىالمؤسسات الت  علىزيعها تو في  توسعةالثمة أدوات يمكن  و

 : مثال في

 ،،،،)العقلية، المعرفية، العلمية، االداريةاإلنسان تمارين لقياس قدرات  -1

منها في هذا المؤلف   ا  التي سنستعر  بعض "البوسترات "ضمن  الحسنى  ء هللا ااسم -2

  www.qeam.org عبر وهي متوفرة 

 لوك جديد  دراج سمقاومة السلوك وإ أساليب   -3

 

 

 (111) شكل
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، في هي ات المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، تطرحها الحسنى اء هللااسم "بوسترات"(: 112) شكل

 وطلبة المدارس األطفالتعبيرية مبسطة لشريحة 

    

 

لصمممممدق" قيم "ال"، تعتبر كمافمة منتجماتهما قيميمة، وذلمك السمممممتيفما هما "صمممممنماعمة الحال نإكمما 
المأكوالت   لتشممل، ومنتجات صمناعة الحالل تتنوع اإلنتاجفي   و"المسمؤولية" كعناصمر ر يسمية

 . رية والسلع التجارية وغيرها كثيرومستحضرات التجميل والخدمات التجا

وكافة المنتجات التي تنبث    ناالصمور الفوتوغرافية المعبرة عن القيم والقصمص والقمصم  أنكما 
 .اب  من هذا المؤلفبينا في موقع سعن قيمة ما تعتبر منتجات قيمية مثلما 

 

 

 ناالقمص علىورسوم  المصاحبةقيمة ل ةبير تذكيرياتع(: 113) شكل
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 ناالقمص علىورسوم  حوارلاقيمة ل ةبير تذكيرياتع(: 114) شكل

 

، في هي ة مشمممروع منتج إلى(  ما يلي أحد صمممور تحويل قيم )التسمممام  والمحبة والصمممدقفيو
، العربية للقيم المجتمعيةالمؤسممسممة  والذي طرحته  لمعر  يقام في الجامعات لشممريحة الطلبة  

، وهو معر  روعهذا المشمممم  نإ، فالدوام بالحلويات على  تغرمشممممريحة الشممممباب   أنوحيث  
  .الذكرفة أنشركات السكاكر للمشاركة دعما للقيم  يدعو sweet values  وز" إلى"سويت ف



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  107

 

 

 

 بروشور المعر  (: 115) شكل

 

 

 سكاكر المفهوم الذي يطرحه المعر  في تفعيل القيم عبر منتجات ال(: 116) شكل
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 لرعاة من شركات السكاكرا دعوة لمشاركةمقتطع من (: 117) شكل

 

 : ثالث بطاقات متضمنة ثالث طبقات 

نلخص ما بيناو سابقا عبر ثالث بطاقات ندعو من خاللها الراغب بتحويل   أنفيما يلي يمكننا 
 :  عملية التحويل، وهذو البطاقات الثالث هي  أثناء يستحضرها  أن، بمنتجات إلىالقيم 

 لطبقات الثقافية  بطاقة ا -1
 واع القيم  أنبطاقة  -2
 بطاقة طبقات القيم  -3
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 (3)جدول 

 (4)جدول 

ثالث طبقات ثقافية•

ئية طبقة فيزيا
مادية \

ما يتعامل به الناس يوميا •

طبقة السلوك
المجتمعي 

الطقوس •

العادات والتقاليد •

الطبقة 
الروحية 

دينية •

(عاطفية )فنية •

ثالث أنواع للقيم •

ذاتية 
ما يتعامل به الناس يوميا •

مجتمعية 

–ممارسة العبادات –التدخين –الحد من السمنه –المنتجات الخضراء •
الترويج للمنتجات الوطنية 

مؤسسية 
حفظ التعاقدات والمعاهدات –االحسان في الخدمة –نبذ الغش –الوالء •



 تحويل القيم والمفاهيم إلى منتجات  110

 

 

 

 (5)جدول 

 

 

  الطبقات الثقافية الثالث الثقافية   اتوىمستال مواصفات التصميم  

التصميم الخارجي )الملمس،  

 ( اللون  ،ديكورال

القابل   المستوى الخارجي

  للمس

   فيزيائية، ماديةطبقة 

  

 ما يتعامل به الناس يوميا 

   

   

ثالث طبقات للقيم •

من وحي 
ثقافة 
المجتمع

ما يتعامل به الناس يوميا •

تمكين 
االنسان

من وحي ما يسهل علي االنسان عمله البنائي•

المفهوم
تعزيزها لمفهوم ما •
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ب  ناالج م السلوكي )التصمي

،  االستخدام الو يفي للمنتج،

  .(السالمة. 

 ة السلوك المجتمعي  طبق السلوكي   المستوى األوسط

 الطقوس  

 د  لىاالعادات والتق

  

  

   

عكاسات التصميم )العا د  نا

الذات،   صورة على

مواصفات تابعة للثقافة  

  (العامة

الملموس   المستوى غير

  الداخلي

 الطبقة الروحية  

  (عاطفية)نية ف

 

 (6)جدول 

 

أصممبحت   السممبيلل الذي »ماء في مثل، تراث االسممالميرمزية العالقة بلما له    تقاءنفي اإل
المسمممملمين حول   نادوررمزية ، أو  لسممممقيا الماء رمة، كرمزالب    صممممورةفي  هتأخذ تطبيقات

، أو رمزية عمامة لنا حول مركزمن حو  ءكل شمممي  نامع دور  أيضممما  وهو ما يتف    الكعبة،
 الرجال )البشت(. به عباءةما تزركش لباسهم في مثل  وأن المسلمي

 

 

 (118) شكل
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مسممتمدة من التراث أو قيم الضمميافة أو ما   ال  اعندما يأخذ أشممك  ماء السممبيل في دولة الكويت
 ،معزز لقيمة الستر إسالمي مزركوثمة رموز كشباك المشربية  ،لدينرسات اممايرمز ل

 

 

 مشربية اسالمية (: 119) شكل

 

، منتج ضمممن هذا المسممار الذي إسممتعرضممناو مع ماء السممبيل   إلىقيمة  ففي عملية تحويل ال
 إلىاعمادة الرسمممممم والتطوير  التعبير عنهما بم  يتم أنالمراد  يممة قاليعكس و بمما نطور أنيمكننما 
 :إلىنصل  أنحين 

 

  .مستحدثةتطبيقات  -1

   .ما ةيو يف للقيمة بما يعززات عززم -2

  .بقصد تجميل المدينةم في التصمي لىاب الجمنالج ل ا يعززم -3

 

و أطفمال  لأل  م من خالل مما يتم طرحمه من قصمممممصتت اإلنتماجوهنماك مسمممممار آخر في عمليمات 
القصمص   من خاللإسمتعرضمناها  التي   "الكرتونية"الشمخصميات  ، فأمام سميبل المثال  علىالشمباب  
بع   مما يليو، يتم إسمممممتالل مجموعمه من المنتجماتومما عززنما لمه من القيم   ة لالطفمالهم الموج 

بالتطبيقات  ناوبيسمنوات   (7-5عمر )ال البالغين من  األطفالقصمص لشمريحة  تلك الشمخصميات  
 .مصاحبة لهاال
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 (120) شكل

 

 نمـــالء

مـ
ن
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 الثاني    فصلال

 مشروعات  منتجات و إلىيل المفاهيم تحو 

 

" يمكن  المفهومصمميد  "كتاب  بعد دراسممة اجريناها وأطلقنا على ضممو ها، نقصممد بالمفاهيم  ذاام
ي على انه دوا ر التشممابه فيما بين األشممياء، أيا كانت تلك األشممياء، والتي تمضمم   تعريف المفهوم

 وف  قاعدة.

، وفيما يلي ذلك إلى، نعم هناك من سمممبقنا  ؟منتجات  إلىهل ثمة من سمممبقنا في تحويل المفاهيم  ف
 .ناجحة، ونبين سبب نجاح كل منها نستعر  نماذج

بمالحيماة بعمد الموت،   ، فماعتقماد الفراعنمهمنتج( إلىقمد  )تحويمل المعتمما هو اال عمليمة   االهرام أوال:
عون في مقبرة كل منهم طعامه ومقتنياته من الذهب واالشياء الخاصة بل الخلود، لذا نجدهم يض

به ألنه وف  مغتقداتهم انه سمميسممتخدمها بعد موته، معتقدهم هذا حولوو لمنتج قابل للمعاينة عبر 
لتابوت فيما يشمبه المتاهة خلود أبدي، وجعلوا الوصمول الى اهرم يمتد أفقه نحو السمماء فهو الى 

علوا هندسة المنتج "الهرم" بما يتناغم مع حركة الشمس، تعزيزا لالرتباط ليستحيل إخراجه، وج 
 بالخلود والكون.

 

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

 

  ةمكقي، ومشروع لحماية الوطن وفه ناممن واألتحويل لقيمة األالع يم هو سور الصين  : ياأنث
   .للنهو  االقتصادي والسياسي الهوية  علىالحفا  

 

 سور الصين الع يم (:123) شكل
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 ي:ناابيإلرياضة الكونغفو والرقص  ثالثا: 

 

 (124) شكل

 

س مستمدة  الممارسة لطقو أثناء ناي يخضعناابيإلكل من رياضة الكونغفو والرقص  أن ذلك 
 . الشعب  معتقداتمن 

 

 األلعاب األولمبية: رابعا

عمممدد ممممن ممثلمممي ممممن المنافسمممات الرياضمممية يقممموم بهممما  سلسممملة تشمممكل إنهممماحيمممث  
لمممه الممموثني اإل ، مممما يعتقدونمممه،ت تقمممام علمممى شمممرفنممم اوالتمممي ك ،القديممممة ناونممم إلىممممدن 

 ."زيوس"

ت مرتبطممممة باألسمممماطير الدينيممممة نمممم اة لأللعمممماب األولمبيممممة القديمممممة كيمممم علايممممة الفالبدو
قاممممة أول ألعممماب ه قمممد تمممم إأنممم  إلمممىولكمممن تشمممير السمممجالت  ،األغريقيمممة جيممماالمثيولو

همممما تنتسممممب األلعمممماب( فممممي يإلق.م فممممي مدينممممة أولمبيمممما )و 776أولمبيممممة فممممي العممممام 
 القديمة. ناونإلى

م حيممممث ألغاهمممما اإلمبراطممممور 393إقامممممة هممممذو األلعمممماب حتممممى العممممام  توقممممد اسممممتمر
فممممي  المسمممميحيةة نمممم اكجممممزء مممممن حملتممممه لتثبيممممت الدي ثيودوسمممميوس األولي ناالروممممم 

ات نممممم اممممممن مهرج  بالوثنيمممممةوإزالمممممة كمممممل مممممما يتعلممممم   يمممممةنااإلمبراطوريمممممة الروم
 واحتفاالت.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 (125) شكل

 إلمممى ناوأشمممار الرهبممم  ناونممم إلىطاعونممما قمممد ضمممرب  أنتمممذكر إحمممدى األسممماطير بممم و
 لهتهم وبذلك  هرت األلعاب األولمبية.آضرورة القيام بنشاط يرتبط ب

 األقممممدام سممممباق جممممري علممممىعلممممى شممممكل  لأللعمممماب األولمبيممممةأول  هممممور ن اوكمممم 
 ةلهمممم الحصممممول علممممى منصممممب راهبممممة لإل فمممميالسممممباق  ناوكمممم  ،لممممبع  الفتيممممات

وممممن ثمممم يقمممام سمممباق آخمممر للفتيمممات علمممى منصمممب راهبمممة الشمممعا ر  ،هيمممراالوثنيمممة 
 الدينية في المعبد.

ت األلعمممماب األولمبيممممة مرتبطممممة بهيممممرا فقممممط وذلممممك فممممي بممممدايات نمممم اوبهممممذا ك
)لمعتقمممدات  األممممرمعبمممد االلمممه زيممموس لمممم يعجمممبهم همممذا  ناولكمممن رهبممم  ، هورهممما

 علمممى إقاممممة ألعممماب رياضمممية من ممممة علمممى شممممرفإسمممطورية وثنيمممة( فصممممموا 
 اويكيبيممممدي (3) اللممممه زيمممموسإتمثممممال ت البدايممممة فممممي صممممنع نمممم اوك ،زيمممموس نفسممممه

 .)بتصرف(

 عصمممممرية ت تطبيقممممماتلمنتجمممممات جممممماءديني همممممذا وفمممممي تحويمممممل المفهممممموم الممممم 
 .الحصر لها

 

 منتجات أولومبية  (:126) شكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D9%88%D8%B3
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 ولومبية عبر عقود    الشعلة األ      (127) شكل    وشم لشعار األلعاب                       

 

 

 

 في العمارة )مبني أولمبي( (:128) شكل
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 جال تحويل القيم لمنتجات وهي في مثلفي مالوقت المعاصر نجد تطبيقات  وفي

   .عن قيمة الضيافة والكرم  ا  فني ا  معماري ا  تعبيرفهو براج الكويت أ  -أ

 

 

 يب الضيوفيأبراج الكويت استمد تصميمه من المرش الذي يستخدم لتط (:129) شكل

 

اإلسالمي عبر   في التراث  الشورى آخر عن قيم  ا  مة الكويتي تعبيرمجلس األمبنى تصميم  -ب
   . الصحراوية الخيمية

 

 مجلس االمة الكويتيمبنى  (:130) شكل
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 (131) شكل

 

 : إلىبحاجة  األمر  ك أنذل  ،منتجات إلىتحويل المفاهيم مراحل في  اإليقاعدور 

 : وهي ما تتم عبر مجموعة غير من مة من المعلومات المالح ة -1

 : وهو النمط الذي يتكرر يقاعاإل إدراك -2

   .استخالص الن ام  -4
 . حيث نكون قد وصلنا للفمهوم ( التي تمضي وف  قاعدةالمتشابهاتالربط فيما بين ) -5

ل التعرف على زوايا التشابه، والذي قد  و"المفهوم" يمكن ادراكه مع عملية التجريد من اج 
 يكون عبر: 

 نوع المادة المصنعة   -أ

 الشكل الهندسي  -ب

 الو يفة   -ج

 الصوت  -د

 اللون ..الخ  -و
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ل، ما  أيال العثور على "المفهوم"، وذلك حين نساليه ح  أشرناولعل المثال التالي يوض  ما  
 نة التالية؟دا رة التشابه التي تمضي وف  قاعدة مع العناصر المبي

 

 (132) شكل

 

   .( )الحمل(، والمفهوم هو )النقل في لتشابه يكمنا أنجابة، فتكون اإل

 : في المجال "الطبي"و

 ؟ اإلنسانه إلىمستمر يتعر   يقاعاما هي مسببات »الصداعل كنسأل، 

 :قد تكون إحد مسبباته ما يليك أنه ذل
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 (133) شكل

 

تيجة طبيعية عن كل تلك  فان كان "الصداع" هو دا رة التشابه بحكم ان الم الصداع هو ن

 . (نةاصيلل جسد االنسانحاجة حينها ) "المفهوم المسببات، ليكون "

 

 في مجال العلوم البحته: و

 :  للضغط في االصل متعرضا ناة كيلامن العناصر الت كال   أنالح  كيف 

 

 (134) شكل
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  كالتأكثر قدرة في التعامل مع المشوأكثر خبرة عندما يتعر  للضغط يصب  اإلنسان و
 به  المحيطة

 : كل من أن  نجدعلى ذات المنوال كما 

 ا  فواح  ا  للزهر يخرج عطر الفرك .. •

  ا  نايجعله أكثر لمعلحجر لكشط ...ال •

   األداء»ارتفاع القيمةل والصالبة في  إلى يؤديوهو ما 

 : الضغط  هوهنا  يقاعاإلف

 المفهوم: تحسين الصفات  و

 : ومع برامج الفيروسات مثال

ا  األمممممركممممل الفيروسممممات و علممممىيروسممممات تقضمممي بممممرامج الف أنكيممممف الحممم  
فمممبال شمممك يصمممب  جهمممازك بعمممد تحميمممل  ،حاسممموبالتمممي قمممد يتعمممر  لهممما جهممماز ال

  ءو.ا من الفيروسات أو ما يهدد بقالىاتلك البرامج خ 

 اإلنسمممان ممممنر طهمممّ المممذي ي   ”ممممع” الوضممموء يقممماعوفممم  ذات اإل األممممرهنممما نالحممم  
 ا ممممنيممم لاحميممما خ ت تلمممك البمممرامج تجعمممل جهمممازك منممم اك إذا، فممم المممذنوباالدران و
 .الذنوباالدران وا من يلاالوضوء يجعلك خ  نإ، فالفيروسات

 زالة  : اإليقاعفاإل

 : الجبر  المفهوم 

 ، الن افة  القيمة: الطهارة

لة السابقة تبين المسار الذي من خالله سنمضي في تحويل  مثذات المنوال، فاأل علىو
   .منتجات إلى"المفهوم" 
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، ة ممماهرو يأخمممذ شمممكل الأو الن مممر(، أمع ، يمممدرك )بالسممم ا  ملموسممم  قمممد يكمممون يقممماعفاإل

، او نن()كالسممم  ين قممموام سمممابقأ علمممىيكمممون عمممما ممممر  أناو يأخمممذ شمممكل مفهممموم مممما كممم 
مممما يعنمممي  أيضممما  صمممبحنا نسممممع أ، فقمممد بمممي لهمممبأعمممون وركف مصمممطل يأخمممذ شمممكل ال

يحممممممل اسمممممفارا  أو كالحمممممماردا نممممم اكفرعمممممون متجبمممممرا أو كمممممأبي لهمممممب مع اال تكممممن
نعمممم أصممممب  أبمممي لهمممب وفرعممممون  ،ه مممممن كتمممبالمممذي ال يعمممي ممممما يحملمممه ويقتنيممم ك
يتصممممف  شممما نبعمممد ذلممممك لكمممل فعممممل  اصمممب  مصممممطلح أ، ففرعممممون  ممماهرة نممممثالي

  .اء العقل والعنادلغإيعني  امصطلح أصب  لهب  يبأبالتجبر والبطش، و
 
 

 
 

 يقاعصور اإل (:135) شكل

صيد 
اإليقاع

إدراك 
المفهوم

ةفالقيم جفالمنت

االيقاع

ملموس

ظاهرة تدرك 
باللمس

تعاينها بحاسة 
اللمس

غير ملموس

يدرك 
الشم\النظر\بالسمع

مصطلح

مفهوم

ظاهرة تدرك 
بالمسح الميداني
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أو خطورتمممه و هتممم فمممي تحديمممد نوعمممه ودرج  مهممممة يقممماعرصمممد اإلعمليمممة عتبمممر تلمممذا 
 ناكممم  أنفمممي النهايمممة قمممد يشمممكل  ممماهرة، فبعمممد  إنمممهالمجتممممع حيمممث  ىعلممم إيجابياتمممه 

س يصمممب  وممممع المممزمن  ممماهرة تممممارمحمممددين أفمممراد قبمممل  مجمممرد نممممط يممممارس ممممن
بالتممممإلى مثممممل  اإليقمممماع يكممممونفرصممممد ، المجتمممممع مممممن قبممممل شممممريحة عريضممممة فممممي

 تشجيعها.نذار للحد من ال اهرة أو إجرس 
 

جرعة  باعتبارها بمثابة ها كذلكالعتبارنا اما دعو مثال( يمكن اعتبارها إيقاع،كما إن )األ
يتكرر  و ،ابضة عن خبرات الحياةن كامنةمجتمعية الذي يعبر عن رسالة "  المفهوممركزة من " 
 في صور مختلفة، ومع هذا التكرار فهو يعزز لقاعدة ومفهوم موحد. ن م المثل 

 
فممممن ف، نموذجمممما يبسممممط لنمممما الممممذي عنينمممماوأيضمممما   "الكاريكمممماتور"فممممن ولنمممما فممممي 

نمممموع مممممن يعتبممممر  أنمممممن حرفيممممة فممممي الرسممممم يمكممممن  بممممما يحويممممه "الكاريكمممماتور"
 "فالكاريكاتورسممممت" ،وجممممووهممممم مالممممم  ال، فهممممو يجسممممد أليقمممماعرصممممد اإل واعأنمممم 
 .كي يرسمهاوطباع ه هم مالم  الشخص أ على ان يتعرف علىر قاد
 
 

 
 

 هم مالم  الوجه بما يميزو من هي ةيعزز أل "الكاريكاتور"رسام  (:136) شكل
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 (137) شكل

 
لمممك همممذا مممما يميزنمممي ويجعلنمممي النمممب  المممذي يشمممدك ليقمممول  مثممملمممم  همممي همممذو المال
 يمممدرك مالمممم  الممممر  عبمممر ذات النمممب  عنمممدما يقممميسكمممذلك ، والطبيمممب متفمممردا

، الممممدورة الدمويممممة فممممي جسممممم المممممري  إيقمممماعدرجتممممه بالضممممغط وعممممدد مممممرات 
 يقمممماعشممممكل ال مممماهرة ودرجتهمممما عبممممر رصممممد اإل إلممممىيممممة تتعممممرف ناوالمسمممموح الميد
 أنلمممذا نحمممن ننصممم  بممم  ،نمممب  الشمممارعب نب مممكجابمممات التمممي ت لة واإلسممم ممممن خمممالل األ

ات( يقاعمممم همممما )مخممممازن لإلنإمممممن حولنمممما حيممممث  األشممممياءهممممم مالممممم  أ إلممممىنتعممممرف 
  .هم المالم مل واستلهام ألأت إلىالعملية فقط تحتاج ف
 

ونجيمممب  ؟ا  مركمممز اإيقاعممم ممممن حولنممما يعتبمممر  ءذلمممك همممل كمممل شمممي علمممىبنممماء  ونسمممأل
وهنممما يجمممب  ه تمممم خلقمممهيممم علوالمفهممموم المممذي  ةالرسمممال أدركمممت إذاكمممن ، نعمممم مملنقمممول

فمممنحن اإلنسمممان  ات التمممي تمممتم عبمممر يمممدصمممناعالبمممين نفمممرق فيمممما بمممين خلممم  هللا و أن
هللا وصمممفاته  اءاسممممعكممماس لصمممفاته، أنوخلممم  هللا ينسمممجم بمممل همممو  ،بصمممدد خلممم  هللا

زن مخمممما ةت كممممذلك فهممممي بالضممممرورنمممم اك نإهمممما نإه فيمممم علجميعهمممما قمممميم ومفمممماهيم و
 أنمممممن الممكممممن  يقمممماعاإل نإه نقممممول يمممم علو، ات والموفمممم  الممممذي يممممدركهايقاعمممم لإل

 .فواع في موقع ساب  من هذا المؤلنبينا األ أنياخذ اشكاال بعد 
 
فممممال (، )التكممممرارعنصممممر يحصممممر فقممممط فممممي  أناشمممممل مممممن  يقمممماعمفهمممموم اإل أن

 خمممذ اشمممكاالأي قمممد بممملبمممذات الصممميغة الشمممكلية يتكمممرر  أنقاعممما ييشمممترط كمممي يكمممون إ
كتمممماب ، راجممممع ةضمممممن مفمممماهيم وقمممميم مختلفمممم  يقمممماعقممممد يكممممون ذات اإل أيضمممما  و ةعممممد

 ( )صيد المفهوم، للمؤلف
 

 :والتأمل فيع والستكشاف تلك "المخازن" يمكنك االطال
 .ات والمفاهيميقاعإلاختزال إل لامثيه فهي نآالقر األمثال -1
 و نطاق شامل ينب  بالقيم والمفاهيم.، فهفيما خل  هللاالتأمل  -2
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 مخازن المفاهيم 

  يقاع، ولكن المفهوم يتشكل من خالل اإلمفهوم إلى يقاعالدوام اإل  علىليس بالضرورو يؤدي 
  .تشخيص هم في عملية الايسو أاو  اهرو  مفهوم  إلىقد يؤدي  يقاعواإل

 
 بع ال اجميعها مرتبط مع بعضهعناصر االدراك  (:138) شكل

 

 
 
 هناها هللا سبح يإليمة التي يدعونا الق إدراك إلى المفهوم ومنه  إدراك إلى يؤدي  يقاعاإل  إدراكف

ب  ناالج  تتعدى أن ممارسة القيم من الممكن  أن، ونحن في هذا المؤلف بينا هايإللالمتثال 
 وذلك من خالل:   التشغيلالتشكيل ووة يناالسلوكي كي تضحى منتجات قابلة للمع

 المالح ة   -1

 إدراك اإليقاع   -2

االيقاع المفاهيم القيم  االدراك

االيقاع

القيم

نواميس 
الكون
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 دة. الربط فيما بين )المتشابهات( التي تمضي وف  قاع -3

عمليتي )التجريد وإدراك   فنحن نحتاج لمسار، وعناصر هذا المسار يكمن في المفهوم ويبقي 
 االيقاع(

  

 م عبر مستويات أربع في االنتاج هي: يت و ماوه
   .التحويل مباشر التعبير المباشر من خالل الرسم، فهنا يكون مستوى   -1

ني" فيحولها إلى  ايد والربط للمعمل مع "مخيلة المتلقي وقدراته على التجرمستوى يتعا -2

 تصاميم.

  للمنتج.  مستوى نفعل فيه )اإلدراك واإلضفاء فالبناء( -3

 وى تحليل مسار القيمة.  مست - 4     

 مع كل مستوى ساب .   على عملية التحويل هناك” أدوات“تعيننا أنكما 

صناعة  "ما يميز   كما بينا كيف أن االنتاج يتأقلم مع كل مرحلة عمرية نستهدفها، وأخيرا

القيم إلى  المفاهيم وكقطاع بدأ ي هر في االسواق العالمية في عمليات تحويل  "الحالل

 .  ا أفردنا له كتابوهو م، منتجات

 
 
 
 
 
 
 

 تهى بحمد هللا نا
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   2010قوة العالمات التجارية، د. زهير المزيدي  .1
حلقممممة إذاعيممممة للممممدكتور زهيممممر المزيممممدي حممممول تبسمممميط الخطمممماب اإلعالمممممي  (60عممممدد( .2

 www.zumord.netيم " "تسوي  الق
 في اإلنترنت   Wikipediaموقع  .3
حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي التسممممموي  بالوجمممممدان والتسممممموي  بمممممالحواس، د.زهيمممممر  (13عمممممدد( .4

 www.zumord.com ، المزيدي 
، د.زهيمممممر السممممموق العمممممالمي والعالممممممات التجاريمممممة حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي  (13عمممممدد( .5

 www.zumord.com ، المزيدي 
 ، ، د.زهيمممممر المزيمممممدي الحممممممالت االعالنيمممممة  إدارةحلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي  (13عمممممدد( .6
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 ، ، د.زهيمممممر المزيمممممدي إدارة االزممممممات االعالميمممممة حلقمممممة إذاعيمممممة فمممممي  (13ددعممممم ( .7

www.zumord.com 
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 ، المزيمممممدي ، د.زهيممممممر كيمممممف تصممممممب  نجمممممما حلقمممممة إذاعيممممممة فمممممي  (13عمممممدد( .9

www.zumord.com 
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 بن القيم الجوزية  مدارج السالكين ال .13
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د  واالرشممممما " وزارة الشممممم ون االسمممممالمية واالوقممممماف والمممممدعوة رونمممممي الموقمممممع اإللكت .17
 " 
 
 2007. تجربية مقاهى ستارباكس ، جوزيف ميشالى ، الدار العربية للعلوم ، 18
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6. Scientific Advertising ، by Claude C.Hopkins (NTC 

Business Books © 1998) 
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25. Branding yourself by Mary spillane , PAN, 2000 
26. Strategic brand management by Jean-Noel , 2001 
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 :APPSتطبيقات 

  APP)زهير المزيدي(     
 الشهادات العلمية: 

   1978البكالوريوس الواليات المتحدة االمريكية 

  2007 الدكتوراو ،1980الماجستير الواليات المتحدة االمريكية 

 الخبرة: سنوات 

لها على نطاق والتسوي  التوعوية  القيميةاالعالنية التجارية و جال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالتعام في م 35أكثر من 

 دولي.

 العملية: الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  ر يس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)سس ور يس مجلس إدارة شركة مؤ .3
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في  .5
 2000 لالستشاراتالعرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 .2001صناعة الكويت خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة و.9

 بريطانيا وأميركا والكويت.. محكم دولي لجوا ز اإلعالن القيمي لجوا ز دولية في 10

 

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشمممروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشمممكيل مجلس بعضممموية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
ع ضممن  ، أشمادت ملكة السمويد بنتا ج المشمرو2005-1999القطاع الخاص في دولة الكويت،  المدني ومؤسمسمات

 جولتها في معر  دولي بما حققه المشروع من نتا ج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
وإدارة  مشممروع " وقف األرشمميف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السممودان، لنقل خبراتنا في تدشممين  -2

 2017جوا ز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسوي .
"سممممما" سمممموق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه مشممممروع   -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
عبر حلقات تحفي  القرآن، لالرتقاء  مشمممروع "سممممر" سممموق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية،  -4

هيممه، ال حماف ما فقط، عبر برنمامج أدرنماو دوليما بعنوان "تحويمل القيم  بمالحماف  كي يكون مشمممممغال لقيم القرآن ومفما 
 2017لمنتجات" ما تمخ  عن نواة لسوق للمنتجات، وعوا د ماليه يستفيد منها سكان القرى.

يم القيم اإلنسمممانية عبر وسممما ل التواصمممل االجتماعي بشمممكل جزء، لتعزيز مفاه  100مشمممروع )تأملت(، عبر   -5
 عن أربعة كتب الكترونية. أسبوعي، والتي تمخضت

مؤسممسممة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشمماريع تمكين   1986مشممروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

سمسمات ات التفاهم في مجال التعاون المشمترك مع جامعات ومؤسمسمات المجتمع المدني ومؤتوقيع عشمرات مذكر -7
تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشممممبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسممممسممممة العربية للقيم  

 المجتمعية.
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 : القيمية  االستشارات في مجال 

 الكويت 1999لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات مستشار  .1
 2003مستشار مشروع "نفا س" لتعزيز العبادات  .2

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

 

 : الدوليةالجوائز ي فالعضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جا زةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجا زة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجا زة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جا زة )كريا( .4
 2010براند( البريطانية عضو لجنة تحكيم جا ز )سوبر  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية: 

الجا زة العالمية لإلعالن عن الشرق أبرزها القيمي( اإلعالن )ي مجال من الجوا ز الدولية ف على عددحا ز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 ةإعالنيمن مة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرش  لمنصب نا ب ر يس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 ة االعالم المجتمعي، ور يس لجنمؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالنعضو   .3
 2013زة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت قلد جا  .4

 

 المؤلفات: 

  2007التسوي  بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010صيانتها ومعالجتها  استكشاف القيم .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
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 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرا   المجتمع .14
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 2018وإن كل شيء اال يسب  بحمدو،  .15
ي في الهي ة اعتماد الكتاب كمنهج تدريس تمدار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة الكويت   -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي، للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-نمية المكتب اإلعالمي للت .19
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 2006التسوي  بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسوي  بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسوي  أنماط الحياة  .23
  2006التسوي  بالحواس الخمس  .24
 نجاز للنشر، ومكتبة جرير، دار إ2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013عالمات التجارية في التأثير على القيم ال .26
 2017تسوي  الحالل  .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن  .28
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 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
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 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسب  بحمدو  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة التكامل  .38
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 مج االذاعية والتلفزيونية: البرا 

 ة مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توث  صناعات اإلعالن والتسوي  والعالقات العامة.ساعة إذاعي 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2
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 االستشارات: في مجال 
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