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إهداء وشكر
الى كل من ساهم فى إخراج هذا الكتاب والذى هو عبارة عن نهج فى التفعيل للقيم
وممارستها  ،أقدم لهم جزيل االمتنان والشكر على مآزرتى ومساعدتى فى إخراج هذا
العمل  ،وأخص بالذكر منهم رفيقة دربى وأمين سر المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
الزوجة المثالية نهلة االبراهيم  ،وأخى الدكتور موسى المزيدى الذى ما تردد يوما فى
الدعم والتشجيع  ،وبناتى المتألقات بدور زهير وهديل زهير على كل لحظة عاشوها معى
كانت سعيدة أو شعروا بالمعاناة بصحبتهم لى  ،إن هذا الكتاب إختزل مجهودا كان فيه
جميع هؤالء المساهمين رفقاء لى فى االجتماعات وفى السفر وفى االعداد وفى سبر
آفاق ما تضمنته فصوله وأبوابه من موضوعات .
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فهرس الكتاب
المحتويات
المقدمة :نحو تفعيل حقيقي للقيم
طبيعة برنامج تفعيل القيم وممارستها
مدخل لتعريف القيم لغويا واصطالحيا
أهمية التربية القيمية في المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
الفصل األول :القيم الذاتية
َم ْب َحث السالم
َم ْب َحث التسامح
َم ْب َحث المسؤولية
َم ْب َحث الصدق
َم ْب َحث التعاون
َم ْب َحث االحترام
َم ْب َحث المحبة
َم ْب َحث العطاء
َم ْب َحث الصبر
هل القيم واألخالق مكتسبة أم يمكن تعلمها؟
الفصل الثاني :الكشف عن اسرار التسويق للقيم
الفصل الثالث :االستفادة من البحوث العلمية لدى الشركات في
الترويج للقيم
اختبار المجسات الحسية
مسرحة العالمة التجارية
التطبيق العملي والعلمي للتعرف على مدددى ادراك وسدددددم العالمددة
ومدرك القيم
مالحق

الصفحة
5
9
11
14
28
43
48
57
75
83
95
116
122
123
132
147
147
166
168
189

من الممكن تحميل الحلقات المذاعة عن جميع المباحث المشار اليها فى الفهرست في الملحق من
الموقع االلكترونىwww.zumord.net:
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المقدمة:
نحو تفعيل حقيقي للقيم
ضمن استفتاء أجرته شركة بحوث ميدانية في الواليات المتحدة األمريكية ،كان السؤال
الموجه :هل تعتقد أن معايير قبول التصرفات لدى الناس من عدم قبولها تحقق نموا في
االتجاه الموجب أم السالب؟ أم ما زالت على ما هي عليه؟
وكانت اإلفادة تشير إلى تدهور القيم بنسبة .%66
"Do you think that society's standards for acceptable and
unacceptable behavior are getting better, getting worse, or are they
"?staying about the same
%
Getting better
6
Getting worse
66
Staying about the same
26

ثم وردت قائمة بالقيم التي تعد مهمة لدى بعض الناس ،وكان السؤال لكل منها :على مدار
عشر السنوات الماضية ،هل تشعر بأن هذه القيم صارت أقوى أم أضعف؟
وكانت اإلفادات على النحو اآلتي:
احترام السلطة منخفض بنسبة  ،%40ومنخفض جدا بنسبة .%46
االلتزام بالعالقة الزوجية منخفض بنسبة  ،%30ومنخفض جدا بنسبة .%50
وفي قيمة المسؤولية جاءت النتيجة منخفضة بنسبة  ،%35ومنخفضة جدا بنسبة .%34
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Asked of half the sample:
"I’m going to read you a list of values that some people may feel are
important. For each one, please tell me whether you think that in the
past ten years we have gotten much stronger as a nation, somewhat
stronger as a nation, somewhat weaker as a nation, or much weaker
as a nation in terms of this value....
Much
Stronger

%
Respect for 2
authority
Commitment 2
to marriage
Respect for 3
the law
Respect for 3
other people
Personal
5
responsibility
Good
5
citizenship
The
work 7
ethic
Belief in God 9
and religion
Concern for 10
the
less
fortunate
Tolerance of 13
people who
are different

Acting values

Somewhat
Stronger

Somewhat Much
Weaker
Weaker

%
8

%
40

%
46

About
the
Same
(vol.)
%
3

8

33

50

5

12

39

38

6

15

37

37

7

18

35

34

6

23

40

19

11

26

36

22

6

22

33

22

10

35

25

19

10

46

19

13

7
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والحال في عالمنا العربي غير مشرقة كذلك؛ فقد سجلت دراسة ميدانية لمؤسسة
غالوب األمريكية نسبا مرتفعة من القلق ،ومنخفضة تجاه قيم الحب واالستمتاع بالحياة
والغضب ،وفق المؤشرات البيانية اآلتية (المقارنة بين شعبي المملكة العربية السعودية
وجدمهورية اليمن).

وإن لتزعزع القيم انعكاساته السالبة على االقتصاد؛ فنالحظ في البيان اآلتي -الذي
يعكس حال دولة عربية -أسباب عدم رغبة المستثمرين في توجيه أموالهم إلى الداخل.
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ثم نعرج على استبانة أخرى ،تطالعنا بها مؤسسة بيو األمريكية ،وتشير إلى اقتناع
الشعب األمريكي بأنه :ليس من الضرورة أن تكون مؤمنا باهلل كي تكون ذا قيم وأخالق.
وهي نتيجة تنذر بخطر كبير ،ومسار تمضي إليه شعوب في العالم من حولنا ليست
بالقليلة .إنه مع غياب القيم واإليمان يصير اإلنسان أقرب ما يكون إلى الحيوان ،وال يأمن
كل إنسان جانب اإلنسان اآلخر ،ويعيش الجميع حياة الغاب ،حيث ال قانون وال رقابة
ذاتية ،بل تهيمن المصلحة الشخصية والمتعة الذاتية على حساب مصالح اآلخرين.

ومع هذه األرقام اإلحصائية ،تعالت أصوات مجموعة من المسؤولين -سواء من
األفراد أو الجماعات أو المنظمات -تطالب بالحد من التداعيات السالبة لمثل هذه السلوكات
اإلنسانية المنذرة بالخطر؛ فقد صرنا نعاني -في أقاليم العالم كافة -زيادة نسب اإلجرام،
ونمو معدالت العنف بمختلف أشكالها ،وارتفاع مستويات التعاطي واالتجار بالمخدرات،
وانتشار أمراض اجتماعية عدة ،وزيادة معدالت االكتئاب.
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لم يعد اإلنسان قادرا على أن يتفاهم مع اإلنسان اآلخر ،وغابت لغة الحوار ،وتعالت
لغة السالح ،مع صور ال حصر لها من الفتك والسلب واإليذاء.
طبيعة برنامج تفعيل القيم وممارستها

في هذا الوضع القيمي العالمي المهزوز ،انبرت المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
تدعو إلى برنامج تربوي تطبيقي خاص بغرس القيم وتسويقها .ونحن نعني -تماما -ما
نقوله ،عندما نصف البرنامج بعملية "التسويق"؛ ألن القيم -اليوم -بحاجة إلى من يسوق
لها كما تسوق الشركات التجارية الكبرى سلعها ،وتتفنن في تسويقها والترويج لها.
وفي هذا العمل -الذي أسميناه "تفعيل القيم وممارستها" -قمنا بتطوير منهج تعليمي
تدريبي وضعته دول عدة حول العالم .وثمة مجهود مشكور انبرت له مجموعة من الدول
بإشراف األمم المتحدة ،وحددت له مناهج لمراحل عمرية مختلفة.
ويأتي هذا المجهود المميز من المؤسسة العربية للقيم المجتمعية -في دولة الكويت-
بتعاقدها مع مدربين دوليين من أساتذة الجامعات للعمل على تدريب طلبة السنتين الثالثة
والرابعة الجامعيتين ،في تخصصات معنية بالمنهج في كليات التربية واإلعالم والتسويق
والشريعة وعلم النفس ؛ وكذلك بإبرامها اتفاقات مع مجموعة من الجامعات العربية
والغربية إلدراج هذا المنهج ضمن مقرراتها الجامعية.
وتجدر اإلشارة إلى أن تطوير المنهج شمل شقين اثنين...
الشق األول هو شق نظري ،نعرف فيه الطالب الجامعي إلى تقنيات غرس القيم
وأساليبه وندربه عليها.
وأما الشق اآلخر ،فهو شق تطبيقي عملي ،يتطلب من الطالب الجامعي االنخراط مع
فريق ميداني التباع آلية علمية ،وبرامج توعوية مجتمعية لتفعيل تلك القيم .وهذا الشق
التطبيقي قوامه اثنتا عشرة ساعة من التدريب العملي متعدد الوسائل ،ومسار ميداني
يستمر أربعة أشهر.
ومن أجل أن نؤصل لمخرجات ملموسة لمسارنا "القيمي" هذا ،تعاقدنا مع أكبر شركة
بحوث ميدانية في الشرق األوسط إلجراء فحص دوري عشوائي طوال الزمن المخصص
لتنفيذ أي برنامج مجتمعي ،ثم تحليل بياناتها ،ونشر نتائجها بشفافية تامة ،بما يؤكد أو
ينفي المسار العلمي الذي اتخذناه لالرتقاء بأداء مجتمعاتنا معرفيا وسلوكيا.
وإذا كانت "الرسالة" هي القيمة المرجو إيصالها إلى الطالب ،و"المرسل" هو المربي،
و"المرسل إليه" هو المتعلم ،فإن هذه المنظومة تعد أعلى منظومات الخطاب اإلعالمي،
الذي يسمى المشافهة.
 -1إن تبسيط "آلية غرس القيمة أو المفهوم" يحدث من خالل:
أ .التقنية المتبعة في غرس القيمة.
ب .التمارين التي يمارسها المتعلم مع أستاذه ومع زمالئه.
ج .الجانب المحول من هذه القيم إلى مرئيات في مثل (ملصقات .)posters
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د .منظومة الوسائل السمعية البصرية األخرى [الهدايا ،مسابقات الرسم ،مسابقات
القصة ،المقطوعة الموسيقية ،أدوات الطالب المدرسية (الكراس ،الحقيبة ،البطاقات
الالصقة)].
 -2ولكن هل ثمة استثارة لحواس المتلقي أثناء غرس القيمة؟ نعم ،فمن خالل حاسة البصر
يعاين القيمة في الرسم والملصقة (البوستر) ،ومن خالل السمع يعاينها فيما ينشده عبر
المقطوعة الموسيقية ،ومن خالل اللمس يعاينها عبر تحويلها لمنتجات ومشاريع ،ومن
خالل الممارسة يعاينها في حواره اليومي وتعامله مع أصدقائه .وكذلك يمكنه أن
يحتضنها ،كاحتضانه قيمة السالم من خالل "ما يشكله من رموز" ،أو يستنشقها من خالل
ممارسة تمرين االسترخاء.
 -3ولكن ما دوافع أو محفز تبني القيمة؟ ال شك أن المحفزات هنا مزيج مما يعود على
ذاته نتيجة تبنيه لها ،أي :محفز األنا ،محفز الروح ،ومحفز التأقلم مع بقية الزمالء،
ومحفز التوقع ،والمحفز الفئوي.
 -4نستعرض هنا باألرقام ما حققناه عمليا في غرس قيم مجتمعية ،من خالل دراسة ما
حوته كل حملة [صورة ،عنوان عريض (منشيت) ،معلومة رقمية.].. ،
 -5إن النموذج -الذي استعرضناه من خالل "تفعيل القيم وممارستها " -هو نموذج عملي
تربوي ،كي نبين أن صناعة اإلعالم هذه من الممكن أن تكون معمرة أيضا .وفي التربية
والتعليم يمكنهم أن يستفيدوا من هذه الصناعة غير المفعلة في مناهجهم .وكذلك يمكن
لعلماء اإلسالم أن يستفيدوا منها في عملية تبسيط خطابهم الموجه إلى الشرائح المستهدفة.
فمثال ،ننطلق من تطبيق هذه التقنية في غرس كل اسم من أسماء هللا الحسنى ،كاسم:
أ" -الوتر" :يمكن غرس معناه من خالل حاسة اإلبصار ،باستعمال التصاميم المعبرة عن
التفرد والوحدانية وكذلك يمكن إدراك هذا االسم من خالل الحواس األخرى ،نتيجة
للتطبيقات التي يمارسها الطالب من خالل :إسراعه إلى الصالة عند سماع األذان ،حرصه
على تحقيق الدرجات العلمية ،تحويل ما يتلقاه من معلومات دراسية إلى تطبيقات عملية
علمية .Science fare
ب" -القابض الباسط" :يمكن غرس معناهما من خالل التطبيقات العلمية لهذين االسمين
في حركة الكرة األرضية حول الشمس ،وفي بسط الرزق أو قبضه ،وفي بسط العلم أو
قبضه ،نتيجة لتفعيل آلية تصميم تعابير رامزة لهذا االسم وذاك ،من خالل جلسات العصف
الذهني بإدارة مدرس المادة .
ج -إفراد معرض لهذه األسماء وغيرها من أسماء هللا الحسنى حول موضوعات
محددة ،مثال في اإلعجاز العلمي" ..المؤمن" و"السالم" و"المتين" ...أو جعل كل اسم
من أسماء هللا الحسنى مسابقة في التعبير باشراف الموجهين.
وفي "السابقون السابقون" محفز آخر -إضافة إلى الروحي -هو المحفز الفئوي ،الذي
يستثار من خالل حث رب العالمين لهؤالء المتسابقين في طاعته .فالممارس يرغب في
أن يكون مع هؤالء.
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مدخل
ما الذي نعنيه بالقيم؟
• القيمة مفرد "قيم".
• لغة من "قوم".
• القيمة :الثمن الذي يقوم به المتاع.
• تعني أيضا :الفائدة والمنفعة ،فيتحدث عامة الناس عن فوائد:
 -1مادية :كقيمتي الهواء والماء.
 -2روحية :كقيم الصالة والزكاة والصوم وترويض النفس.
 -3جمالية :كقيمة الزهور وتزيين المكان.
 -4ثقافية :كقيمة العلم.
 -5اقتصادية :كقيمة الربح والخسارة.
 -6شخصية :كقيمة النجاح في الحياة.
القيم اصطالحا:
• اسم هيئة ،فمن قام الشي َء بكذا يعني كان ثمنه المقابل كذا؛ ثم استعمل بمعنى القدر
والمنزلة.
• من هنا نشأ "المعنى الفلسفي" لهذه الكلمة ،فهو انتقال من داللة مادية معروفة في
علوم الحساب واالقتصاد والسياسة إلى داللة معنوية تعبر عما في األشياء من خير وجمال
وصواب.
• قيمة الشيء -من "الناحية الذاتية" -هي الصفة التي تجعل ذاك الشيء مطلوبا ومرغوبا
فيه ،سواء عند شخص أو عند طائفة.
القيم األخالقية:
• استعملت لفظة األخالق في القرآن ،عندما خاطب عز وجل الرسول الكريم بقوله﴿ :
ع ِّظ ٍيم﴾ [سورة القلم /اآلية .]4
ق َ
َو ِّإ َّنكَ لَعَلَى خل ٍ
• إن الرسول جعل األخالق هدفا لرسالته ،فقال« :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق»
[فتح الباري بشرح صحيح البخاري ] ..ووردت في أحاديث الرسول الكريم« :ما من
شيء أثقل في ميزان المرء يوم القيامة من خلق حسن» [فتح الباري بشرح صحيح
البخاري] ،و «أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا» [فتح الباري بشرح صحيح البخاري].
• قال ابن قيم الجوزية :الدين كله خلق .فمن زاد عليك في الخلق ،زاد عليك في الدين.
• في القاموس المحيط :األخالق تعني السجية والطبع ،وهي وصف لصورة اإلنسان
الباطنة.
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• يقول العسكري (صاحب كتاب الفروق في اللغة)" :إنه ال فرق بين العادة والخلق..
الخلق هو العادة التي يعتادها اإلنسان ،ويأخذ بها نفسه على مقدار بعينه .فإن زاد عليه
إلى غيره ،قيل :تخلق بغير خلقه .وفي القرآن ﴿ إِّ ْن َٰ َهذَا إِّ َّال خلق ْاأل َ َّولِّينَ ﴾ [ الشعراء /
 ،]137قال :يريد عاداتهم".
• قيل" :إن مفهوم األخالق يعني المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني ،التي
سانَ فِّي
اإل ْن َ
يحددها الوحي على نحو يحقق الغاية من نزوله"؛ قال هللا تعالى ﴿ :لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِّ
س ِّن تَ ْق ِّو ٍيم﴾ [التين.]4 /
أَحْ َ
هل مفهوم األخالق لدى المسلمين ولدى غيرهم واحد؟
إن مفهوم األخالق في اإلسالم يختلف عن مفهومه عند غير المسلمين ،من جهة األصل
الذي انبثق عنه ،ومن جهة فحواه ومضمونه .فاألصل -الذي انبثقت عنه األخالق في
اإلسالم -هو العقيدة اإلسالمية ،وعن هذه العقيدة صدرت مفاهيم األخالق ..وتحددت القيم
العليا لدى المسلمين.
على حين أن األخالق لدى الغرب تنفصل عن الدين ،وال تمت إليه بصلة ،واألساس-
الذي انبثقت عنه -متغير ،فهو إما الفائدة وإما المنفعة.
عرفها يماني ( )2009بدأنها" :مجموعة المعايير والمبادئ الموجهة لسلوك الفرد المسلم
(الظاهر والباطن) ،لتحقيق غايات خيرة ،مستوحاة من القرآن والسنة النبوية".
تعريف القيم عند الفالسفة والمفكرين:
ال يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم.
عرفها وادراف ( )1952بأنها" :المعايير والمبادئ التي تتحدد وفقها األهداف".
عرفها كرتيش ( )1965بأنها" :معتقد يتعلق بما هو جدير بالرغبة ،ذلك المعتقد الذي
يملي على الفرد مجموعة من التوجهات المجسمة لقيمة ما".
والقيم لن تكون قيما إال إذا وصلت إلى مستوى العقيدة ،وهذا هو الفرق بين القيم والتوجه،
فالتوجه قد يعني رغبة أو حاجة عرضية.
مكونات القيم:
تتكون القيم من ثالثة مستويات ،هي:
 -1المكون المعرفي :ومعياره االختيار؛ أي :انتقاء القيمة من بدائل مختلفة بحرية ،بحيث
ينظر الفرد في عواقب انتقاء كل بديل ويتحمل مسؤوليته .وهذا المكون يتكون -بدوره-
من ثالث درجات أو خطوات متتالية ،هي :استكشاف البدائل الممكنة ،والنظر في
العواقب ،ثم االختيار الحر.
 -2المكون الوجداني :ومعياره التقدير ،الذي ينعكس في التعلق بالقيمة واالعتزاز بها،
والشعور بالسعادة الختيارها ،والرغبة في إعالنها.
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 -3المكون السلوكي :ومعياره الممارسة والعمل ،ويتكون من خطوتين ،هما :ترجمة
القيمة إلى ممارسة ،وبناء نمط قيمي.
وظيفة القيم:
• تؤدي القيم دورا رئيسا في توجيه السلوك ،في التصرفات واألقوال ،وتنعكس على
شخصية اإلنسان والجماعة.
• القيم هي التي تعطي البشرية صورتها وماهيتها اإلنسانية.
• القيم تعمل على تحقيق التوأمة بين الفرد ومن حوله.
• القيم ال تنتقل بالوراثة البيولوجية ،وإنما تكتسبها بالتعلم.
• إن معرفة الفرد لمضمون النسق القيمي السائد في محيطه يسهل عليه فهم العالم
المحيط به.
• للقيم دور فاعل في إبراز دور العقل وتثقيفه.
• دور القيم في مجال الوقاية ال يقل عن دورها في مجال العالج ،كحل مشكلة تعاطي
المخدرات.
• القيم تساعد على التنبؤ بسلوك األفراد.
• القيم تساعد على كسب استحسان الجميع ورضاهم؛ فالفرد الصادق يكون محل تقدير
وتكريم.
• القيم تعمل على ضبط السلوك ،فال تغلب شهواته على عقله.
• القيم تحفظ للمجتمع تماسكه االجتماعي وتماسكه األخالقي.
• القيم تعمل على توجيه نشاط األفراد ،وحفظ هذا النشاط موحدا ،كنشاط كفالة األيتام
في الجمعيات الخيرية.
• في اتباع القيم وقاية للمجتمع من اآلفات واالنحرافات.
• القيم تقي المجتمع من األنانية المفرطة.
تصنيف القيم:
يتباين تصنيف القيم في السلم القيمي من زمان إلى زمان ،ومن بناء إلى بناء .ويؤكد
العلماء استحالة العثور على قاعدة يمكن -على أساسها -تحديد كل القيم ،ولكن ثمة
محاوالت للتصنيف نذكر منها:
بعد المحتوى :القيم االقتصادية ،كاهتمام الفرد بما هو نافع ،كالعلم وسيلة للحصول على
ثروة؛ والقيم الجمالية ،كالشكل والتناسق؛ والقيم االجتماعية ،كاهتمام الفرد بغيره من
الناس ،ألنه يحبهم ويميل إلى مساعدتهم؛ والقيم السياسية ،كاهتمام الفرد بالحصول على
القوة بهدف السيطرة؛ والقيم الدينية ،كاهتمامه بما وراء العالم الظاهر.
بعد الدوام  :القيم العابرة ،كالقيم المرتبطة بالموضة؛ والقيم الدائمة ،كالروحية.
على أساس المنفعة :كقيم األشياء ،وقيم البيئة ،وقيم الجماعة.
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على أساس األغراض واألهداف :كاالقتصادية (اإلنتاجية ،األمن االقتصادي) ،األخالقية،
االجتماعية (الحرية ،العدالة) ،السياسية ،الدينية ،الجمالية ،المهنية (التقدير المهني،
النجاح) ،العاطفية (الحب ،القبول).
القيم الغائية والوسيلية:
القيم الغائية :وتتكون من  18قيمة ،منها :الحياة المرحة ،الحياة المثيرة ،اإلنجاز ،السالم،
المساواة ،الحب ،السعادة ،التقدير.
القيم الوسيلية :وتتكون من  18قيمة ،منها :الطموح ،المرح ،النظافة ،الشجاعة ،التسامح،
الخدمة ،األمانة ،االستقاللية ،الطاعة ،المحبة ،العقالنية ،المسؤولية.
أهمية التربية القيمية في المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
 -1محاولة بناء منظومة قيم أخالقية نتلمسها من القرآن الكريم والسنة النبوية لمعالجة
أزمة القيم ،التي تعصف بمجتمعاتنا العربية واإلسالمية ..ومجتمعات األرض قاطبة،
بعيدا عن مادية األنظمة المذهبية والفلسفات الغربية ،التي تنمو نحو التطرف؛ مسترشدين
باآلليات العلمية الحديثة ،التي وضعها الغرب من أجل الغرس القيمي.
 -2تبصير التربويين بالقيم األخالقية ،التي تحتاج المجتمعات العربية واإلسالمية
والعالمية المعاصرة إلى تعزيزها وتنميتها من أجل إعداد اإلنسان السوي؛ فالشعور
األخالقي ال يولد مع الطفل ،ولكن يتشكل ويتكيف معه.
 -3منح النشء سندا عقليا يعتمدون عليه في الدفاع عما يقومون به من أعمال في الميادين
التربوية والتعليمية ،وغيرها.
 -4دراسة القيم األخالقية اإلسالمية دراسة علمية ،بما تحويه من قواعد وخصائص،
انطوت على مرونة وشمول وواقعية ،وملكة القدرة على تعزيز تنمية الدور الحضاري
لإلنسان.
تشكيل القيم اإلنسانية
إن مجموعة القيم ألي مجتمع ال تأتي من فراغ ،وإنما تستمد من البيئة بمعناها الواسع
(االجتماعي والديني والحضاري).
موضوع القيم مع بدء الخليقة:
هللا تعالى خلق اإلنسان لغايتين:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك لل َم ََلئ َكة إِِّن َجاعل ِف اْلَر ِ
ض َخلي َفة ۖ قَالُوا
 -1ليكون خليفة في تعمير األرضَ ﴿ ..وإِذ قَ َ
ال َربُّ َ
ِ
ِ ِ ِ
أ َََتعل فِيها من ي ف ِس ُد فِيها ويس ِف ِ
ال إِِّن أَعلَ ُم َما َل تَعلَ ُمو َن ﴾
ك ۖ قَ َ
س لَ َ
َ ََ ُ
َُ َ َ ُ
ك ال ّد َماءَ َوََن ُن نُ َسبّ ُح ِبَمد َك َونُ َق ّد ُ
[ البقرة.] 30 /
 -2للعبادة ﴿ ..وما خلَق ِ
اْلنس إِل لِي عب ُد ِ
ون ﴾ [الذاريات.] 65 /
ََ َ ُ
ت اْلن َو ِ َ َ ُ
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أهمية القيم في وقتنا الحالي:
 -1التغيير االجتماعي المتسارع -الذي هو إحدى خصائص القرن الحادي والعشرين-
يعني أن القيم والمبادئ والعالقات االجتماعية ستكون عرضة للتغيير والتحول والتبدل
مرات ومرات ،ال من جيل إلى آخر ،ولكن في حياة الجيل نفسه.
 -2هذا التغيير الحثيث يتطلب من الفرد والمجتمع أن يكونا سريعي التكيف والتأقلم مع
كل تحول وتبدل!
 -3سبب "أزمة القيم" هو تداعي منظومة القيم الموروثة والمكتسبة ،وهذا يسبب ضعف
أفراد المجتمع ويدفعهم للتمرد على قيمه.
 -4إذا غابت القيم أو تشوشت ،فإن اإلنسان يغترب عن ذاته وعن مجتمعه ،ويفقد دوافعه
للعمل ويقل إنتاجه.
 -5ثمة جهات منظمة تعمل على هدم القيم على مستوى العالم .ونقرأ هنا -على سبيل
المثال -مقتطفات من بروتوكوالت حكماء صهيون (" :)1902يجب أن نعمل لتنهار
األخالق في كل مكان ،فتسهل سيطرتنا .إن فرويد منا ،وسيظل يعرض العالقات الجنسية
في ضوء الشمس ،لكي ال يبقى في نظر الشباب شيء مقدس ،ويصير همه األكبر إرواء
غرائزه الجنسية"..
وقالوا" :سننشر اإللحاد" ونشروه ،وقالوا" :سننشر الفساد الخلقي" ونشروه ،وقالوا:
"سنستولي على الصحافة العالمية ونوجهها كيفما نشاء" وفعلوا.
 -6اهتم اإلسالم اهتماما كبيرا بقيم اإلنسان األخالقية ،ليصير جزءا من شخصية األمة
(صورة اإلنسان المسلم).
 -7أهمية القيم تنبع من كونها تمس العالقات اإلنسانية بصورها كافة ،فهي تتغلغل في
األفراد على شكل توجهات وتطلعات ،وتتضح في السلوك الظاهر الشعوري
والالشعوري ،وتعبر عن نفسها بقوانين التنظيم االجتماعي وبرامجه.
مسار بعض ما تعرضت اليه دراسات القيم في عالمنا العربي:
يذكر (العوا )1987 ،إن بعض القيم اإلسالمية يسهل اشتقاقها من آيات القرآن الكريم ،
ان أ َ ْلزَ ْمنَاه َ
طا ِّئ َره فِّي عن ِّق ِّه ﴾ [ االسراء ..] 13 /
مثال في قوله تعالىَ ﴿ :وك َّل ِّإ ْن َ
س ٍ
ض َولَ ْن تَبْل َغ ْال ِّج َبا َل طوال ﴾ [ االسراء .] 37 /
وقوله تعالىِّ ﴿ :إ َّنكَ لَ ْن ت َْخ ِّرقَ ْاأل َ ْر َ
والمتأمل لمثل هاتين اآليتين الكريمتين يجد أنها تحوي مجموعة من القيم :
• المسؤولية.
• االعتقاد في الحساب.
• حرية االعتقاد.
• طاعة الوالدين.
• صلة ذوي القربى والمساكين.
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•
•
•
•
•
•

الحياة ونقيضها (قتل النفس).
المحافظة على مال اليتيم.
الوفاء بالعهد.
األمانة.
مخالفة الهوى.
مجانبة الفساد واإلفساد.

نتائج بحث ميداني لتحليل مضامين مدارسنا التربوية:
أجرى الباحثان وقائي وعالوي ( )1999دراسة بعنوان :دور الروضة في إكساب
األطفال القيم األخالقية ،قاما فيها بإعداد استبانة مكونة من  15قيمة أخالقية مستقاة من
أحاديث الرسددول الكريم.
وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر القيم األخالقية ممارسة وتمثيال في سلوك األطفال:
أ -من وجهة نظر المعلمات ،ابتداء من القيمة األكثر ممارسة وانتهاء باألقل ممارسة:
• األمانة.
• الحفاظ على المال العام.
• احترام اآلخرين.
• الصدق.
• الحب.
• التسامح.
• النظافة.
• أدب الحديث.
• النظام.
• التحية واالعتزاز.
• التعاون.
• اإليثار.
ب -من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ،ابتداء من القيمة األكثر ممارسة وانتهاء
باألقل ممارسة:
• األمانة.
• الصدق.
• النظافة.
• االستئذان.
• التحية.
• النظام.
• احترام اآلخرين.
• أدب الحديث.
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•
•
•
•
•

الحفاظ على المال العام.
االعتذار.
التعاون.
التسامح.
الشكر.

نتائج دراسات ميدانية عربية حول القيم في المناهج الدراسية:
• أكدت مجموعة من الدراسات أن القيم في نظم التعليم العربية غائبة في كل محاوالت
التطوير ،التي تضطلع بها وزارة التربية في بعض األقطار العربية (عبد الحليم.)1999 ،
• أكدت نتائج الدراسات -التي تناولت القيم السائدة في المناهج الدراسية -أن تلك المناهج
تركز على قيم المجال المعرفي أكثر من المجاالت األخرى.
هل ثمة منظومة قيمية أكدها القرآن الكريم؟
• إن دعائم وجود المجتمع اإلسالمي تقوم على وجود المنظومة القيمية التربوية
األخالقية .وقيم المجتمع اإلسالمي تنبثق من مصدرين أساس ْين ،هما :القرآن والسنة .وإن
أهم ما يميز القيم اإلسالمية هو ربط العقيدة بالعمل ،والقول بالفعل ،والنظرية بالتطبيق،
وال قيمة إليمان ال يتبعه عمل صالح يبرهن على صحته.
• األساس األول للقيم في القرآن هو ارتباطها باإليمان بوجود إله واحد يتصف بصفات
الكمال وأن له األسماء الحسنى .فالقرآن الكريم يعد هللا تعالى المثل األعلى في األخالق؛
فاهلل هو الرحمن الرحيم الغفار ..إلى ما هنالك من أسماء إلهية حسنى ،تمثل في مجموعها
منظومة قيمية تربوية أخالقية.
• اإلنسان أعطي استعدادا للتخلق بأسماء هللا مع العبودية له تعالى .وتزكية النفس
البشرية تضبط استعداداتها األخالقية بمعيار العبودية هلل.
• العقيدة اإلسالمية تعترف بالميول والغرائز والدوافع الفطرية ،على أساس أنها ليست
شرا وال خيرا في ذاتها ،وإنما هي قوى وطاقات واستعدادات ضرورية لدوام حياة هذه
الطبيعة وتوجيهها إلى غاياتها النبيلة في إطار النهج اإلسالمي القويم.
• خلق هللا سبحانه اإلنسان على هيئ ٍة مطبوعة .على عمل الخير ،يقول الرسول الكريم:
«إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق» [ صحيح البخاري] ..وقيل في وصفه« :لقد كان
الرسول الكريم قرآنا يمشي على األرض» [ صحيح البخاري ].
• األخالق اإلسالمية هي التزام أكثر منها أوامر ونواهي؛ فهي تقوم على اإليمان باهلل
وحبه وطاعته والوالء له .ولم يكن القهر حافزا على االلتزام ،ألنه إذا غاب القهر غاب
معه االلتزام.
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• ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل﴾
[آل عمران ،]110 /فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإليمان باهلل هي ثالث قيم
ومقومات لألخالق اإلنسانية.
• يقول فرحان وتوفيق ( :)1988إن القرآن أكد أربع قيم أساس ،هي:
ّللا الَّذِّينَ آ َمنوا ِّم ْنك ْم َوالَّذِّينَ أوتوا ْال ِّع ْل َم َد َر َجا ٍ
ّللا ِّب َما تَ ْع َملونَ َخ ِّبير
ت ۚ َو َّ
 -1العلمَ ﴿ :ي ْرفَ ِّع َّ
﴾ [المجادلة ﴿ ..]11 /ق ْل ه َْل َي ْستَ ِّوي الَّذِّينَ َي ْعلَمونَ َوالَّذِّينَ َال َي ْعلَمونَ إِّ َّن َما َيتَذَ َّكر أولو
ب ﴾ [الزمر.]9 /
ْاأل َ ْل َبا ِّ
 -2العمل :تأدية أركان الدين اإلسالمي الخمسة جميعها يعبر عنها بالسلوك العملي.
 -3التقوى :هي الفضيلة األسمى ،والمراد بها أن يتقي اإلنسان ما يغضب ربه .ومن هنا
كان الذي يعلم هللا هو الذي يخشاه ،وكان الذي يخشاه هو الذي يتقيه .ويتطلع المتقي إلى
مراقبة أفعاله وإتقان عمله .وبناء على هذا تكون التقوى أم الفضائل اإلسالمية ،وتقابل
"الهوى" الذي هو أساس الرذائل؛ بعد أن كانت "الحكمة النظرية" -عند اليونان -هي
رأس الفضائل ،وتقابل عندهم "الشهوة" التي هي رأس الرذائل.
 -4العدل.
• إن القيم التربوية اإلسالمية تقوم على المحبة ومبناها األخوة ،والعدل ومبناه المساواة،
والرحمة ومبناها اإلحسان والتعاطف والصبر ،واألمر بالمعروف ومبناه حب الخير
لآلخرين ،والنهي عن المنكر ومبناه نبذ كل ما يسيء إلى النفس وإلى اآلخرين (النجار،
.)1976
اإلسالم يقرر نهجا فريدا في غرس القيم:
قاعدة :تبعا الختالف نسب وجود الحق أو الخير أو الجمال -من الناحيتين الكمية والكيفية-
في القضايا األخالقية ،يكون الحكم األخالقي في اإلسالم ،وتكون نسبته إلزاما أو ترغيبا
في الفعل أو في الترك.
• بعض القضايا األخالقية ترتفع نسبة وجود األسس فيه إلى مرتبة إيجاب الفعل واإللزام
به.
• بعضها تنزل فيه هذه النسبة إلى ما دون الوجوب.
• بعضها ترتفع نسبة وجود األسس فيه إلى مرتبة التحريم واإللزام بتركه.
• حين تتكافأ مقتضيات الفعل والترك تكافؤا تاما ،فإن نتيجة القضية -حينئذ -تكون صفرا،
فيكون حكمها حكم اإلباحة المطلقة ،وعلى اآلخرين -حينئذ -احترام هذا الحق.
مثاالن:
• قيمة الشكر :شكر المنعم بالوجود والحياة والعقل واجب أخالقي ،وعدم شكره كفر
ورذيلة .فارتقاء نسبة الحكم األخالقي -في هذه القضية -تابع لنسبة الحق فيها؛ فكمية الحق
فيها كمية كبيرة.
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• قيمة الصبر :الحق األخالقي في الصبر على المصيبة ليس مسلطا على إرادة اإلنسان،
كالحق الملزم بالشكر ،لما في األول من حق المصاب بإعالن األلم .ولذا ،يقتصر الحكم
األخالقي هنا باإللزام بعدم لطم الخدود.
تطبيق بعض القيم في المرحلة الشبابية
القيمة

نسبة الحق ،الجمال ،الخير

الحكم (إلزام ،ترغيب ،ترك ،مباح)

الشكر

كبيرة

إلزام

الصبر

ألم

ترغيب

الهدية

نسبة الجمال والخير كبيرتان

غير ملزمة ،ترغيب

الزكاة

نسبة حق الفقراء كبيرة

إلزام

التسامح مع من أخطأ في حقك

نسبة الجمال كبيرة

مباح .وعلى اآلخرين احترام
هذا الحق

التعارض بين الحقوق
• عند تعارض مقتضيات األحكام األخالقية لتعارض الحقوق ،فإن الحكمة تقتضي
تقض الضرورة بذلك؛ أي :إعطاء كل
التوفيق بينها أو إلغاءها أو إلغاء شيء منها ،ما لم ِّ
ذي حق حقه .ونذكر هنا قصة الرسول  عندما بلغه أن عبد هللا بن عمرو بن العاص
حلف أن يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش ،فقال له « :صم وأفطر ،و َنم وقم ،فإن
لجسدك عليك حقا» [صحيح البخاري ].
• الحكم األخالقي قد ينزل من مرتبة الوجوب إلى مرتبة االستحسان ،وسبب ذلك طبيعة
التعارض .فإذا فرضنا أن نجاة صاحب الحق الشخصي أنفع للجماعة من نجاة أخيه ،فإن
الحق يكون في جانبه أقوى وأرجح من جهتين:
 -1حق نفسه عليه.
 -2حق الجماعة عليه نسبة عالية لحق الخير ،الذي سينعم به الجميع.
وقد يصل الحكم األخالقي -في مثل هذه الحال -إلى "منع ممارسة قيمة اإليثار؛ فنسبة
الحق هنا في كون هذا الفعل جميال هي أقل من نسبة الخير التي ستحرم منها الجماعة".
• وجدنا في أحكام الشريعة اإلسالمية أن من الواجبات ما تركه كفر ،ومنها ما تركه
كبيرة ،ومنها ما تركه صغيرة.
• إن ما دون الواجبات بعضها فعله سنة مؤكدة ،وبعضها مستحب.
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السلوك األخالقي وإرادة المسلم
السلوك األخالقي -سواء كان فعال أو تركا -هو حق مسلط على إرادة اإلنسان بنسب
متفاوتة.
• إذا وصلنا إلى درجة المباح ،جاء حق اإلرادة المطلقة في أن تختار ما تشاء ،وهذا
الحق حينئذ مسلط على اآلخرين .ولذا ،يطلب إليهم أن يحترموه.
• إذا اختلط األمر ،والتبس على الحس األخالقي ،فيعتمد مبدأ "اتقاء الشبهات"« ..إن
الحالل بين وإن الحرام بين ،وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس ،فمن اتقى
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ،ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ،كالراعي يرعى
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك حمى ،أال وإن حمى هللا محارمه ،أال
وإن في الجسد مضغة ،إذا صلحت صلح الجسد كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي
القلب» [ صيح مسلم ].
• مصدر اكتساب الحق في اإلسالم في مجال القيم هو هللا ،وليس التقدير اإلنساني
المحض ،الذي ال يخضع لمعيار موحد عند البشر.
اإلسالم يقرر نهجا فريدا في غرس القيم
• قواعد في ممارسة القيم في اإلسالم:
 -1قاعدة "النية".
القيمة

النية

العمل الظاهر

القبول عند هللا

صدقة

نفاق

مساعدة الفقراء

ال تقبل

صدقة

جزم (عزم)

لم تقع

قبلت كما لو أنها وقعت

صدقة

كسل

لم تقع

صدقة

هم

لم تقع

قبلت

منكر

هم

لم يقع

ال شيء

 -2قاعدة "أن تحب ألخيك ما تحب لنفسك"« ..ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه
لنفسه» [صحيح مسلم].
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 -3قاعدة "ارتقاء اإلنسان إلى مرتبة الجنة قد يكون بخطوة واحدة ،وانزالقه إلى موقع
النار قد يكون بخطوة واحدة"« ..الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ،والنار مثل
ذلك» [ صيح البخاري].
(قصة المرأة المومس التي سقت الكلب).
الفطرة األخالقية مودعة في حس كل إنسان
أرشدت النصوص القرآنية إلى وجود هذا الحس الضميري البشري ،فأحالت المسلم إلى
استفتاء قلبه..
ورهَا َوتَ ْق َواهَا ( )8قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن زَ َّكاهَا ([ ﴾ )9الشمس
• َونَفس َوَما َسو َاها ( )7فَأ َ ْل َه َم َها فج َ
]؛ فالنفس ألهمت في فطرتها إدراك طريق فجورها وطريق تقواها.
َ
ِّيره ([ ﴾ )15القيامة] ﴿ ..ألَ ْم
سان َ
علَ َٰى َن ْف ِّس ِّه َب ِّ
اإل ْن َ
يرة (َ )14ولَ ْو أ َ ْلقَ َٰى َم َعاذ َ
ص َ
﴿ َب ِّل ْ ِّ
شفَتَي ِّْن (َ )9و َه َد ْينَاه ال َّنجْ َدي ِّْن ([ ﴾ )10البلد].
سانا َو َ
نَجْ عَ ْل لَه َ
ع ْي َني ِّْن (َ )8و ِّل َ
• عن النبي « :البر حسن الخلق ،واإلثم ما حاك في النفس وكرهتَ أن يطلع عليه
[صحيح مسلم ].
الناس»
ت قلبك ولو أفتاك المفتون".
• "استف ِّ
التدريب على البرنامج التربوي "تفعيل القيم وممارستها"
يسعى هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب الطالب الجامعي أو المدرس أو رب العمل
وكذا رب االسرة المهارات الالزمة في الجانبين المعرفي والتطبيقي ،ألن هذا البرنامج
يعرض للمراحل العمرية التي يمر بها اإلنسان ،بدءا من مرحلة الطفولة وانتهاء بمرحلة
النضج االنفعالي العقلي الجسدي؛ فيكسب متلقي البرنامج مهارة التعامل مع شريحة
الشباب ،وهو مطلب رئيس لهذا البرنامج؛ ولكنه يعرج -على نحو غير مفصل -على
احتياجات المراحل العمرية:
أ 7 -3 -سنوات (مرحلة الطفولة).
ب 14 -8 -سنة (صغار السن).
ج 18 -15 -سنة (الشباب).
د -أكثر من  18سنة (الطلبة الجامعيون).
ولذا يطلب إلى المنتظمين أن يفكروا في قيمهم الخاصة ،وأن يعرضوا آراءهم عن
العناصر الموجبة ،التي يوافرها عادة المناخ المفعم بالقيم ،وأن يتخيلوا المناخ األفضل
في الصف .وأثناء ذلك ،تتفعل كل قيمة مدرجة ضمن هذا البرنامج من خالل أنشطة
يدخل فيها النقاش والتمارين والرسم والتصوير والصور التعبيرية والقصة والشعر،
واضعين في حسبانهم تنمية قدرات المستهدف بالغرس القيمي ،وتنمية جوانبه النفسية
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والعقلية والروحية والجسدية كافة ،مبينين دور الحوافز (الدوافع) في تشكيل هذه القيم،
ودور تفعيل حواس اإلنسان في تدعيمها وتشجيعها.
اختبار القيم وفق مستويات عدة
يجب أن يتوصل المنتظمون في هذا البرنامج إلى تطوير مهارات اجتماعية وسلوكية
تعاونية مشتركة .فال يكفي أن يسمع الطلبة عن القيم ،ولكن عليهم أن يختبروها في
مستويا ٍ
ت مختلفة -مستفيدين من األدوات المختلفة في البحث والتحليل -ليجعلوها سلوكا
وهدفا ،وهو ما عنيناه بالتفعيل التطبيقي للقيم.
وعلى الطلبة تنمية المهارات االجتماعية الستعمالها في حياتهم اليومية .وعندما
ينخرطون في مجاالت العمل المختلفة في مجتمعاتهم ،يصيرون مطالبين بالتعمق في
مسائل العدالة االجتماعية والتنشئة القيمية وأمانة المسؤولية تجاه النهوض بهذا اإلنسان..
وتحقيق عيشه اآلمن السوي ،كي يستحق شرف االستخالف على ما أوكل إليه من رب
العالمين.
تصنيف مجموعة أنشطة تفعيل القيم وممارستها
إن نهج الغرس القيمي الذي اعمدناه قائم على محور(التفعيل) عبر ثالث محاور
المحور األول :يعتمد على أسلوب (برمجة القيمة) من أجل أن نتأكد من أننا قد غرسناها
بالفعل ،ذلك اليماننا من أن الغرس ال يتم اال بالتهيئة والتهيئة ال تتم اال عبر البرمجة،
وقد إخترنا مصطلح (البرمجة) ألننا سنعتمد أسس علمية في تعاملنا مع دماغ هذا االنسان
وحواسه ،ذلك أن الدماغ والحواس هما وسائل تواصل االنسان مع العالم المحيط به في
تلقيه للرسائل ،وعليهما تتشكل مواقفه وسلوكياته ،لذا وجب علينا معرفة ما تتأثر وتفاعل
معه الحواس في برمجة المعلومة الواردة للدماغ ،وفي عملية البرمجة اعتمدنا مسار
(تعددية طبقات البرمجة) للقيمة الواحدة ،ذلك أن إكتمال صورة القيمة ال تتم عبر رسالة
واحدة وإنما عبر رسائل بسياقات متنوعة.
المحور الثاني :يعتمد تفعيل القيمة محل الغرس عبر أنشطة حركية يشترك فيها الجسد
فيزيائيا والقلب عاطفيا والدماغ منطقيا.
والمحور الثالث :يعتمد مسار من مجموعة سياقات في تقديم المعلومة وقد صنفت كالتالي:
نقاط التأمل:
حيث يتم التعرض لبعض المفاهيم المجردة للتأمل فيها ،بل تدعو إليها .فإحدى نقاط
التأمل في قيمة االحترام -مثال -هي :حق الناس كلهم في أن يعيشوا باحترام وكرامة.
وإحدى نقاط التأمل في قيمة التسامح تتركز في أن :التسامح هو االنفتاح وتقبل جمال
االختالف.
ويسمح للمنتظم في البرنامج صياغة نقاط التأمل بأنفسهم ،والبحث عن أقوال مأثورة
من ثقافتهم وتاريخهم.
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التخيل والتعبير الفني:
كيف يمكن أن يكون العالم "ضمن إطار تخيلي" ،عندما يسوده السالم؟ ما الصور
المختلفة التي يمكن إحداثها -بالتصوير الفوتغرافي أو الرسم أو القصيدة الشعرية -للتعبير
عن قيمة السالم ،ما يجعل القيمة المتخيلة قيمة ممارسة من خالل تفعيل حواس المنتظم
في البرنامج؟
تمارين االسترخاء:
أكدت البحوث النفسية األثر الموجب لتمارين االسترخاء؛ إذ تعمل على تهدئة الطلبة،
وتشعرهم باالمتنان ،وتحسن تركيزهم في دروسهم.
أنشطة تنمية الذات:
الطلبة هنا يستكشفون القيمة بما لها صلة بالذات .فمن خالل قيمة االحترام ،ينظرون
إلى خصالهم وأنواع الكلمات التي يستعملونها إلسعاد اآلخرين .ومن خالل قيمة الصدق،
ينظرون إلى ما يساورهم من شعور ،عندما يكونون صادقين .المهم هو الوقوف على ما
عند بعض الطلبة من نزع ٍة إلى التشكيك أو مواقف سالب ٍة تجاه الشعور الحقيقي بالرغبة
في احترام أنفسهم وفي تحقيق السالم للعالم.
المهارات االجتماعية:
في قيمة التسامح يطلب إلى الطلبة التفكير في الضرر الناجم عن قلة التسامح ،من
أجل أن يتوصلوا إلى أجوب ٍة موجب ٍة تتراكم لديهم من خالل تفاعلهم االجتماعي مع الغير.
االستفادة من الموارد واإلبداعات الخاصة:
يحث البرنامج الطلبة على االستفادة من الموارد المتاحة من حولهم ،مع إطالق
اإلبداعات الذاتية .فباستطاعة الطلبة تبادل قصصهم الخاصة -سواء من الموروث الشعبي
أو التاريخي -حول القيمة المعنية ،أو طرح مقاال ٍ
ت أو أحداث واقعية أو ما شاهدوه في
أفالم لها صلة بالموضوع .وكذلك يمكنهم تأليف مشاهد تمثيلية أو درامية أو سيناريوهات
إعالنية ،وهو ما افردنا له عبر ورشة عملية في نوادي القيم كي تكون محضنا لالثراء
القيمي ،وعززنا في ذلك برنامجا اطلقنا عليه اسم (تحويل القيم لمنتجات) يحول فيها
المنتظم ألي قيمة محل غرس لمنتجات أو مشاريع قابلة للمعاينة.
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من المعني بغرس القيم؟
باستطاعة جميع المنتظمين -على تنوع مشاربهم وتخصصاتهم :األدبية أو التربوية أو
الفنية أو اإلعالمية أو التسويقية أو اإلدارية أو الدعوية  -أن يشاركوا في استكشاف قيم
ضمن مجاالتهم المختلفة.
وسيحتاج الطلبة -الذين ينوون العمل في مهنة التدريس -إلى إعادة النظر في الدروس،
ليضمنوها ما يدعو إلى إثارة النقاش .فقيمة الصدق يمكن تدريسها في حصة التاريخ أو
اللغة اإلنجليزية أو الرسم .فعلى سبيل المثال ،إن َم ْب َحثا تاريخيا عن االستقالل هو سانحة
مثالية للنظر في أنواع الحرية التي يريدها الناس .وضمن الطرح الجغرافي ،يمكن أن
نحدد مناطق خسرت فيها الشعوب حريتها ،وأخرى ظفرت فيها الشعوب بالحرية .فالمنهج
الدراسي -بجميع تفريعاته -معني بالغرس القيمي ،وال يقتصر ذلك على مادةٍ علمي ٍة دون
أخرى .ويمكن تخصيص وق ٍ
ت قبل كل حص ٍة دراسي ٍة لمناقشة قيمة محددة ،طوال العام
الدراسي .وهذا األمر متروك لتقديرات مربي الفصل؛ وربما يتفق مدرسو المواد على
تنسيق المباحث بينهم ،كأن يتناول مدرسو الفنون واللغة مباحث القيم الخاصة بالسالم
والمسؤولية أشهرا عدة ،على حين يتولى مدرسو االجتماعيات والتاريخ قيم الصدق
والتسامح ،وإن كنا نجد األفضل أن يكون التظافر فيما بين جميع المدرسين في التعزيز
لقيمة بعينها عبر كافة ما يقدمونه من دروس ،ليكون التركيز على ثالث قيم أو أربع
طوال العام  ،وهكذا.
هل نحتاج إلى تفعيل كل األنشطة؟
ليس من الضرورة القيام بكافة األنشطة التي أشرنا إليها سابقا ،ولكنه يستحسن القيام
بتنويع األنشطة على نطاق كل قيم ٍة .فقد يختار بعضهم عدم إعطاء بعض الدروس،
ويرون القيام بعمليات المواءمة الالزمة بين األسلوب الشخصي للمربين وحاجات الطلبة
والثقافة المحلية والمحيط الخاص عبر نوادي القيم.
التقويم:
يعدد التقويم جزءا مهمدا في برندامج تفعيدل القيم وممدارسدددددتهدا .ولهدذا البرندامج نوعدان
اثنان من التقويمات:
 -1تقويم للراغبين في ممارسددة مهنة التدريس بعد التخرج ،إذ يمنحون اسددتمارة التقويم
التي تعد نوعا من االسدتبانة ،يوزعونها على الطلبة قبل بدء العام الدراسدي ،وبعد حصدر
النتدائج .يبرمج المربون القيم طوال العدام الددراسددددي بهددف غرسددددهدا .وفي نهدايدة العدام
يعمدون إلى اسدتبان ٍة أخرى ،ليتعرفوا من نتائجها إلى ما تحقق من تقدم أو انحسدار لقيمة
أو قيم محددة ،ويرفعون ذلك في تقرير إلى إدارة المدرسة.
 -2تقويم ميداني .والمعنيون فيه مؤسددددسددددات المجتمع المدني أو الوزارات المعنية في
الدولة ،فمن أجل تقويم سدلوك مجتمعي ثمة مسدار يعتمد أسدلوب إدارة حمل ٍة إعالمي ٍة
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تواصددلي ٍة مجتمعي ٍة ،يقاس ما حققته من نتائج في مسددتويات التقدم أو االنحسددار في:
المعلومة ،المواقف ،والسلوكات.
الغايات
الغايات هي تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية والعاطفية.
الغاية األولى :إشراك الطلبة المنتظمين في البرنامج في أنشط ٍة "قيم" ،وإحداث اهتمام
مبدئي بموضوع استكشاف القيم والتعرف إليها ،مع تغذية الشعور بصلة -ال غنى عنها-
فيما بين كل إنسان وتلك القيم.
الخطوات:
• مناقشة كيفية الوصول إلى عالم أفضل.
ْ
تخيل مجتمعا يسوده الكذب ،وآخر يسوده الصدق.
•
ْ
تأمل كوكبا يسوده العنف ،وآخر يسوده التسامح والصفح.
•
الغاية الثانية :االستفادة من الموارد واإلبداعات الخاصة.
الخطوات:
• كتابة قص ٍة أو التقاط صورةٍ أو رسم لوح ٍة أو نظم قصيدةٍ تعبر عن العطاء.
• استعراض أبطال يتمتعون بتوازن بين احترام الذات والتواضع.
• ممارسة لعبة "من يبني أعلى برج؟" من قصاصا ٍ
ت ورقي ٍة.
الغاية الثالثة :التأمل والتفكر في معنى كل قيم ٍة من القيم محل الدراسة .
الخطوات:
• راجع نقاط التأمل الخاصة بكل قيمة.
الغاية الرابعة  :االستمتاع بتجرب ٍة قيم ٍة ما.
الخطوات:
• مناقشة كيف يبدو التعاون ..وكذلك انعدام التعاون ،مع تحديد أفكار وأنشط ٍة تساعد
الذات على اإلحساس بمزي ٍد من الهدوء.
• القيام بتعبير فني في الوقت المالئم.
• ممارسة عملية ملء الذات بالمحبة.
• مناقشة مشاعر الحزن.
• استعراض خمسة مبادئ للسعادة ضمن مجموعا ٍ
ت صغيرةٍ يتحاور فيها الشباب.
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الغاية الخامسة :زيادة سلوكات المحبة والنزاهة والتآزر ،وتنفيذها عمليا.
الخطوات:
• استكشاف ما يمكن االمتثال له في سلوك يجعلنا نعيش في عالم مفعم بالسالم.
• وضع الئح ٍة باألعمال المعززة لمشاعر المحبة ومنح المحبة.
• استعراض تأثيرات عدم النزاهة ،ومناقشتها ضمن إطار األسرة والمجتمع والهيئة
التجارية التي تعمل بها.
الغاية السادسة :زيادة احترام من يمارس القيم.
الخطوات:
• مناقشة الصفات التي في اآلخرين ،وتدعونا إلى اإلعجاب بها.
• مناقشة خمس صفا ٍ
ت موجب ٍة يتمتع بها كافة أفراد الفريق المنتظم معنا في البرنامج.
• سرد قصص عن َم ْن أحدث فرقا في حياته لتخلقه بقيم ٍة فاضل ٍة ما.
الغاية السابعة :الترفع عن التصرفات السالبة.
الخطوات:
• مناقشة تصعيد أمر تاف ٍه إلى شجار ،وخططٍ تجعلنا متحكمين في الغضب.
• تعيين أفكار نقضي فيها على النزاع ،وتسمح للسالم بأن يعم.
• مناقشة أضرار تعاطي المخدرات.
• استكشاف ما يمكن أن يعزز قناعة اإلنسان.
ماذا نعني بالبرمجة الطبقية للقيم؟
لعل المعنى يكون أوضح إن جاز أن نمثل القيمة بمذاق االيسكريم أو لطبق من الكيك،
فنحن نالحظ كيف لتعدد المذاقات قوة جذب أكبر تكون لصالح المنتج سواء كان آيسكريم
أو كيك ،ونعني هنا أن تعدد المذاقات يعني بالضرورة تعدد لاللوان والمذاقات ،فطبق
الكيك الذي تتعدد طبقات المذاقات فيه الكثر من طبقة ولون سيتمتع بقوة تفضيل على
ذاك الطبق الذي اعتمد طبقة بمذاق واحد ،وكذلك في غرس القيمة ،فنحن نعمد في
برمجتها بسياقات متنوعه نشرك فيها حواس المتلقي وعواطفه وجسده ،وقد حددنا في
عملية البرمجة الطبقية لثالث عشرة طبقة ،نعتمدها جميعها مع كل قيمة ،أو لنقل نعتمد
ما استطعنا اليه منها مع كل قيمة.
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ثالث عشر طبقة في برمجة القيمة الواحدة
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المبْحث األول
قيمة السالم
في عمليات غرس قيمة السالم ،يجب أن نراعي الشريحة العمرية المخا َ
طبة.
وسنعرض للشريحتين العمريتين  7 -3سنوات و  14 -8سنة.
في الشريحة العمرية  7 -3سنوات ،يمكن أن يكون الخطاب على هيئة نقاش وطلبات
إلى األطفال..
الشريح غرس
ة  7-3قيمة
سنوات السالم
حوار
(برمجة
للعقل
والقلب)

الممارسة

من الممكن أن نلخص ما سيقوم به المعلم في ثالثة محاور:
 -1الحوار (القصة ،النقاش.)...،
 -2الممارسة.
 -3استثارة الحواس (األغنية ،المشهد.)...،
من منكم يستطيع أن يحدثني عن السالم؟
ما السالم؟
ما معنى أن نعيش في عالم مسالم؟
صف إجاباتهم بأنها "إجابات رائعة" ،واشكر األطفال.
اليوم سنستعمل الخيال لصنع صورةٍ لعالم مسالم في ذهنكم (حديقة جميلة
مليئة باألشجار ،الطيور تحلق في السماء ،هناك شعور باألمان والسالم).
اطلب إلى األطفال المشاركة بخبراتهم (من منكم يسمع أصوات الطيور؟
هل توجد أصوات لحشرات ما ،كصوت ذباب ٍة مثال؟ هل تسمعون صوت
جدول ماء؟ من يستطيع أن يلتقط عودا جافا من حوله؟ ضعه في الجدول.
هل تسمع صوت جريان العود في الماء؟ من يشتم رائحة ما؟ رائحة
زهور ،دخان ،أو غيرهما؟ كم تبلغ درجة الحرارة من حولنا؟ هل حرارة
الشمس مزعجة؟ هل ثمة غيوم؟).
اطلب إلى األطفال أن يرسموا ما تخيلوه.
لحن :نشيد أو أغنية.
مشهد لجدول ،سيناريو فيلم مرئي أو إعالن إذاعي.

وسائل
سمعية
بصرية
ناقش :إحدى الطرق لتكون مسالما هي الهدوء الداخلي .لنتفكر في النجوم
استثارة
المخيلة من ونتخيل أنفسنا مثلها ..يمكن رؤيتها وال يمكن سماعها ..انظر كم هي
خالل قصة هادئة ومسالمة.
ضمن
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إذا كنت تعمل مع أطفال أعمارهم  5 -3سنوات ،فاصنع نجمة من
عنصر
الكرتون المقوى ،لونها باللون األزرق ،انثر عليها ذرات براقة .لألطفال
الحوار
األقل سنا اجعلها كالدمية واصنع لها عينا.
حك لألطفال قصة "النجمة" التي كانت أشعتها مفعمة بالمحبة ،وكانت
ا ِّ
مسالمة ،سعيدة ،وكانت سببا في فض نزاع بين طفلين كادا يتعاركان،
فكانت أشعتها سببا في بث السالم والمحبة بينهما ،فتعانقا.
تصور أنك نجمة .ما لون السالم الذي تشرق به اليوم؟ نحن نجوم السالم
ال نتحرك ،ممتلئون بالمحبة ،مسترخون ،مسالمون .فإذا أردت السالم
الداخلي ،فما عليك إال أن تتحرك بهدوء ،وتذكر أنك نجمة سالم.
الممارسة اطلب إلى كل طفل أن يصنع نجمة سالم .يمكنك أن تمنحهم نجوما
مقطعة .يكتب كل طفل اسمه على نجمته التي اختار لونها بنفسه .اطلب
إليهم أن يزينوا النجوم بالمواد المتاحة (اختم الدرس بأغنية عن السالم).
قصة "الحشرة الطائرة"
استثارة
كانت سعاد وشقيقها فؤاد يحالن وظائفهما المدرسية ،في وقت انهمك
المخيلة
من خالل والداهما في تحضير طعام العشاء ،وجو الهدوء والسالم كان يحيط
بالمنزل مع سدول الليل .ال يسمعون سوى أصوات الحشرات اآلتية من
قصة
خارج المنزل .كان الضوء ساطعا في الغرفة ،وشباك الغرفة مفتوحا
ضمن
على مصراعيه يستقبل النسيم العليل .فجأة ،تسللت مع النسمات حشرة
عنصر
طائرة تشبه الفراشة ،واندفعت نحو المصباح تحدث ضجيجا .حاول فؤاد
الحوار
التخلص من الحشرة ،بأن رفع مسطرة طويلة ناحيتها .صاحت سعاد:
ال ،ال تؤ ِّذها .لعلها تطير بعيدا ،وتذكر بأننا مسالمان .أجاب فؤاد :أريد
فقط إبعادها عن المصباح الكهربائي كي ال تحترق .هرعت األم نحوهما
تاركة المطبخ .فكرت األم للحظة ،فأضاءت مصباح الشرفة وأطفأت
مصباح الغرفة ،شوهدت الفراشة تغادر الغرفة المظلمة إلى الشرفة
المضيئة .أغلقت األم الشباك ،وأنقذت الفراشة من موت محقق ،مؤكدة
مبدأ الرفق بالحيوان.
متى تشعر بأنك أكثر أمنا؟
حوار
ثن على كل اإلجابات.
إن كان السالم واألمن لونا ،فأي لون ستختار؟ أ ِّ
الحكمة في التصرف تؤكد أننا مسالمون ومحبون للغير.
ماذا يمثل السالم لكم؟ (قد يكون حمامة ،خيال ،قطعة بسكوت ،نجمة،
)...
دع األطفال يمثلوا قصة الحشرة.
تمثيل
إذن الفكرة أن تسرد قصة أوال،
ثم تناقش القصة،
هنا
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ثم اطلب إليهم أن يرسموا صورا تعبر عن القصة ،أو أن يمثلوا مقاطع
منها.
عالقة راجع شكل غرس معنى "الذراعان للعناق".
(عنصر الحوار)
جديدة دائرة
 .1السالم هو أن ينسجم البشر من دون مشاجرة أو اعتداء بالضرب.
مع قيمة السالم
السالم والعالقات  .2اطلب إلى كل طفل أن يكمل الجملة اآلتية" :في عالم مسالم...
التابعة لها نستعمل الذراعين للعناق".
 .3ثم اطلب إكمال الجملة اآلتية" :في عالم مسالم لن يكون هناك."......
 .4فيم نستعمل الذراعين؟ (العناق ،تسليم المواد ،المصافحة ،منح
المساعدة)...
 .5أوضح أن أهم جزء في السالم هو استطاعتنا التفوه بكلمة ال" :ال
يعجبني أن تفعل ذلك .إن الذراعين للعناق ال للدفع".
اطلب إليهم أن يرسموا كلمة سالم :يكتبون الحرف "س" ،ويلونونه.
ممارسة
فض (حل) ممارسة فض النزاع:
إذا احتدم نزاع بين طفلين ،فاطلب إليهما أن يجلسا .اسأل أحد الطفلين
النزاع
عن شعوره ،على حين يستمع اآلخر .قل للطفل اآلخر" :كرر ما قاله
زميلك" .اسأل ذلك الطفل السؤال نفسه (عن شعوره) ،ثم اطلب إلى
الطفل األول أن يكرر ما قاله الطفل اآلخر..
ثم اطلب إليهما أن يخبر كل منهما اآلخر ما ال يعجبه في تصرفات
صديقه تجاهه ،واطلب إلى المستمع أن يكرر ما قاله المتحدث..
ثم اطلب إلى أن يقول ما يعجبه في تصرفات اآلخر تجاهه ،ثم اطلب أن
يكرر كل منهما ما قاله اآلخر.
من المهم أن نشجع األطفال على المواجهة المباشرة ،وأن يمارسوا
بأنفسهم التقنية ذاتها في فض أي نزاع ينشب بينهم.

حوار
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ملخص فض النزاع:
 .1ما شعورك؟ (ماذا قال هو؟) (كرر)
 .2ما الذي ال تحب فالنا أن يفعله؟ (ماذا قال هو؟) (كرر)
 .3ما الذي تحب فالنا أن يفعله؟ (ماذا قال هو؟) (كرر)
ناقش:
 .1ما شعورك حين يضربك شخص ما؟
 .2ما األشياء األخرى التي ال تحب أن يقوم بها زمالؤك؟
 .3ما األشياء الطيبة التي يمكن لآلخرين عملها؟ (اجعلهم يمثلوا مشهدا
متكامال لفض نزاع).
Acting values

عالقة راجع شكل غرس معنى "المشاعر"
من خالل الحوار ناقش نقاط السالم
جديدة دائرة
أوضح أن السالم هو التمتع بمشاعر داخلية طيبة ،ثم اسأل:
السالم
مع
والعالقات  .1ما شعورك حينما يبكي طفل آخر؟
قيمة
السالم التابعة لها  .2ما شعورك حينما يقول لك طفل آخر شيئا لطيفا؟
 .3ما األشياء الطيبة التي تود أن يفعلها اآلخرون؟
 .4ما األشياء الطيبة التي تتمنى أن تفعلها أنت؟
اطلب إلى الطفل رسم األشياء الطيبة ،التي يود القيام بها ،وتلك التي يود
ممارسة
اآلخرون القيام بها.
تمرين" :أقنعة حيوانات السالم" .اطلب إلى األطفال أن يرسموا قناعا
يرمز لحيوان .يجب أن يكون ثمة ما يبرر اختيار الطفل لحيوانه ،ثم
اطلب إليهم المشاركة في الجملة اآلتية "اسمي  ،.....وأنا أحب السالم،
ألن .".....
الشريحة نقاط التأمل:
 -1السالم هو الهدوء الداخلي.
7-3
 -2هو األحاسيس الطيبة داخلنا.
سنوات
 -3هو تعايش البشر من دون مشاجرة أو اعتداء بالضرب.
 -4هو التفكير الموجب في نفسي واآلخرين.
 -5السالم يبدأ داخل كل منا.
الهدوء
الداخلي

تعايش
البشر

السالم

األحاسيس
الطيبة

التفكير
الموجب
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ويتغاير الخطاب في غرس قيمة السالم مع الشريحة العمرية التالية..
 -1السالم أكثر من مفهوم غياب الحرب.
 14-8منظومة
 -2السالم هو العيش في تناغم ،ومن دون مقاتلة اآلخرين.
السالم
عاما
 -3السالم هو السكينة الداخلية.
القيمية
 -4السالم يتكون من أفكار موجبة ،وأحاسيس نقية ،وأماني
طيبة.
 -5السالم ينمو من خالل التقبل والعدل وعدم العنف والتواصل
بين البشر.
من الممكن أن نلخص ما سيقوم به المعلم في ثالثة محاور:
 -1الحوار (القصة ،النقاش.)...،
 -2الممارسة.
 -3استثارة الحواس (األغنية ،المشهد.)...،
ما السالم؟
حوار
الستثارة ماذا يعني أن نعيش في عالم من السالم؟
العقل
والقلب
تخيل عالما مسالما .دع نفسك في هدوء وسكون .تخيل فقاعة
تخيل
كبيرة جميلة ،كبيرة على نحو يمكنك الدخول فيها ،وتستطيع أن
تسافر فيها -من خالل خيالك -إلى المستقبل ،إلى عالم أفضل.
وط ْر إلى ذلك العالم الذي يسوده السالم.
ادخل اآلن هذه الفقاعةِّ ،
كيف تبدو لك منازل الناس؟ وكيف يبدو الناس من حولك؟ هل
هم مبتسمون؟....
قد يرغب المعلم في أن يبدأ النقاش بشعور الطالب بما حوله من
مناقشة
طبيعة وبشر ،ثم بنفسه ،ثم بعالقات الناس من حوله بعضهم مع
بعض.
قسم الطلبة إلى مجموعات ،بحيث ترسم كل مجموعة لوحة
رسم
كبيرة عما تتخيله في هذا العالم المسالم .بعد ذلك ،ترشح كل
مجموعة من يمثلها للحديث عن تجربتها في السالم.
ما األشياء التي تكون موجودة في عالم النزاعات ،وال تكون
حوار
موجودة في عالم السالم؟ (غالبا ما تكون اإلجابات :الحروب،
األسلحة ،العصابات).
اقسم اللوح  boardإلى قسمين:
نشاط
األول :بعنوان عالم مسالم.
واآلخر :بعنوان عالم النزاعات.
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ارسم خريطة ذهنية لكل منهما.
"كبسولة الزمن".
نشاط
قل" :لنتظاهر -اليوم -أننا نعيش عالم السالم الذي تخيلتموه.
المطلوب إليكم أن تصنعوا كبسولة زمن ،لكي تجعلوا األجيال
القادمة تتعرف إلى عالمكم .ما العناصر العشرة التي تختارون
وضعها في الكبسولة ومن شأنها التعريف بعالمكم المليء
بالسالم؟".
لألعمار  ،10 -8اختر لونا واحدا ،وارسم السالم.
رسم
لألعمار  ،14 -11اكتب عن وقت شعرت فيه حقا بالسالم.
ضرورية الستشعار الطلبة بالسكينة وبالسالم؛ مع صور
جلسات
االسترخاء ملصقات (بوسترات) تحث على االسترخاء.
"إعداد كعكة العالم".
تمرين
للطالبات هي كعكة ستتشكل من مجموع خصائص اإلنسانية .هذا التمرين
يعطي فرصة أكبر للتفكير في عالم أفضل .وتسأل للبدء :ما
أروع صفات اإلنسان التي يجب أن تكون في كعكة العالم؟
سنستبعد العوامل التي تسبب األذى واأللم.
الخطوة األولى :اختر المكونات .اكتب قائمة بأروع الصفات
اإلنسانية ،التي تود أن تضعها في الكعكة.
الخطوة الالحقة :اختر كمية كل عنصر .من الممكن قياس الكمية
بالكيلوغرام أو النسبة المئوية.
"مكان خاص".
حوار
لم نحتاج إلى الهدوء والسالم في بعض األوقات؟
ما طبيعة األشياء التي تمنعنا من أن نشعر بالسالم؟
ليكمل الطالب الجملة اآلتية :أشعر بسالم عندما....
"نشر السالم في المدرسة".
حوار
نريد أن نستعرض الفروق بين مدرسة مسالمة ومدرسة مليئة
بالنزاعات.
كيف يشعر هؤالء الذين يتشاجرون؟
كيف يشعر هؤالء الذين في مدرسة مفعمة بالسالم؟
رسم
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على حسب آرائكم ،ما الرموز التي تعبر عن السالم؟ (صور،
رسوم) .اطلب إليهم إضافة كلمات وتفاصيل إلى الصور (أو
الرسوم) تعبر عن هذا السالم.

Acting values

قصيدة

كوننا -نحن العرب -معروفين بالقصائد النبطية والفصحى ،فمن
الممكن أن يلقي طفل بعض األبيات من نظمه ،ويلحنها ،وينشدها
الجميع.

اللغة
العربية
حوار

ما الكلمات والجمل التي تعبر عن السالم؟

رسم

حوار

قصيدة
فض
النزاع
(صورة
تطبيقية
للسالم)
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"الذراعان للعناق".
ما الذراعان؟ وما استعماالتهما؟
(تعانقان -ترسمان -ترميان الكرة نحو الهدف -تبنيان البيوت
والمصانع -تساعدان الغير.)... ،
طريقة استعمالنا لذراعينا هي ما يميزنا.
ما شعورك عندما يستعمل الغير ذراعيه إليذائك؟
لماذا -برأيك -يشعل الناس حروبا؟
"الذراعان للعناق ال للتدافع" .هل من جملة مرادفة تعبر عن
المعنى ذاته؟ "الذراعان للعطاء ال للتعسف"" ،الذراعان لحسن
االستعمال ال لسوء االستعمال"" ،الذراعان لإلمساك ال لإليذاء".
اطلب إليهم عمل ملصقة عن السالم من أذرع متشابكة ،بحيث
تكون أذرع الطلبة متصلة بعضها ببعض؛ مسدس يتحول إلى
حمامة ،مع شعار كتابي من ابتكارهم يعبر عن السالم.
زين الفصل بإنتاجاتهم ،واه ِّد بعضها للفصول األخرى أو
للوالدين أو لمدارس مجاورة.
"الحرب".
ما أسباب الحروب؟ (الرغبة في :الغنى ،السلطة)..
ماذا يحدث للبشر عندما تكون هناك حرب؟ (التشريد،
األمراض ،انتشار التدخين والمخدرات ،اإلعاقات ،الفقر ،األمية
)..
ابحث في األطلس عن بالد مزقتها الحرب.
ماذا يعني السالم في بلدكم؟
ِّش ْعر من نظمك أو مقتبس من األهازيج أو األغاني الوطنية.
الهدف تطوير مهارة تواصل وتعاون مفيدة للحياة عموما.
ليلعب بعض الطلبة دور المدير في فض النزاع بين زمالئهم.
يرتدي هؤالء الطلبة شارة أو وشاحا أو قبعة للداللة على دورهم
المتعلق في فض النزاع.
سيرورة فض النزاع :يسأل -أوال -التلميذان المتنازعان إذا ما
كانا يرغبان في أي مساعدة .إذا كان ردهما باإليجاب ،فليجلس
Acting values

حوار
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معهما واحد أو اثنان من هؤالء المختصين بفض النزاع .وإذا لم
سالن إلى
يكن المتنازعان راغبين في حل مشكلتهما ،فعندها ير َ
اإلدارة المدرسية أو المشرف االجتماعي.
مدير فض النزاع يستمع إلى إجابتيهما ،ويوجههما إلى استماع
أحدهما إلى اآلخر بدال عن مقاطعة أحدهما اآلخر .يشجعهما
على اإلنصات لآلخر .ليس عليه أن يلوم أو يتهم أو يعظ أو
يحكم .وجوده فقط لمساعدة المتنازعين على حل مشكلتهما (ثم
تطبق الخطوات لفض النزاع المذكورة سابقا).
ماذا يحدث في العالم ،لو تعلم كل شخص أن يحل مشكالته بدال
عن العراك والشجار؟
ْ
صقَة،
اكتب الخطوات األربع الخاصة بفض النزاع في مل َ
واجعلها متاحة للجميع.
ما األمور التي يتنازع فيها من هم في أعماركم؟ (اكتبها على
اللوح)
كيف تشعر عندما..............؟ (اذكر حادثا ما)
إذا كان الشعور هو الغضب ،فاسأل :ما الفعل الذي يسبب شعور
الغضب هذا؟
كرر السؤالين السابقين.
خذ سببا للغضب من األسباب السابقة (السب والشتيمة) واسأل:
بماذا تشعر عندما يحدث ذلك؟ وما سبب هذا الغضب؟
عندما نغضب ،يكون سبب الغضب هو الشعور باأللم أو الخوف
أو اإلحراج .عندها يشعر الغضبان بأنه غير مقدر أو غير
محترم أو غير محبوب.
"مهارة اإلنصات (اإلصغاء) أثناء فض النزاع".
قل :من أهم األمور -أثناء حل المشكالت -اإلنصات إلى
اآلخرين.
كيف تشعر عندما تتحدث إلى شخص ما فال يلتفت إليك خالل
حديثك؟
االتهام ،المقاطعة ،عدم انتظار الدور في المعارضة ،التلفظ
بألفاظ من مثل :سخيف وغبي ،محاولة إشعار اآلخر بالذنب.
تمرين حول نشاط اإلنصات :شكل مجموعات وكل مجموعة من
ثالثة طلبة .اطلب إليهم أن يرقموا أنفسهم بد 1 ..3 ،2 ،1
سيكون المتحدث 2 ،سيكون المصغي 3 ،سيكون المراقب.
ليعيدوا ترقيم أنفسهم ،والمراقب في كل دورة يمد المجموعة
بمالحظاته.
Acting values

نادي
السالم
(نادي
القيم)

هل الحظت أن الغضب بدأ يقل -تلقائيا -مع اإلنصات .اإلنصات
الحقيقي يدل على االحترام.
من الممكن عقد نا ٍد -مرة في األسبوع أو عند الحاجة -يشارك
فيه كل من المدرس والطالب حول ما رأياه خالل اليوم أو
األسبوع من أفعال أسهمت في إحداث السالم .هذا النادي مفيد،
والسيما إذا كانت النزاعات متكررة.

أكثر األمكنة سالما التي أتذكرها هي......
مقابالت
بين الطلبة السالم هو.......................
كيف تتصاعد المشاعر ،بحيث تصير االنزعاجات البسيطة
ألوان
ردات فعل كبيرة ،خارجة عن اإلرادة؟
السالم
كيف نستطيع أن نستبدل الهدوء بمشاعر الغضب؟ (مثال:
وألوان
بالمساعدة على اإلنصات).
الغضب
كيف يساعد السالم على إحداث حياة أسعد؟
ارسم أو لون أشكاال تعبر عن الغضب والسالم ،كأن يكون
الغضب في نصف الورقة والسالم في النصف اآلخر.
ما الذي يسمح للسلبية أن تنمو؟
حوار
ما طبيعة األفكار التي تغذي المشكالت؟
ما نوعية األفكار التي تساعد السالم على االنتشار؟
ألف قصصا تمثل موقفا مسالما يتحول إلى موقف سالب ،ثم
تأليف
قصصا بالعكس.
قصص
ابحث عن أساليب خالقة لتحويل الموقف السالب إلى موقف
موجب (مسالم).
"علق على الحركات التي كان لها دور في التأجيج ،وعلى
الحركات التي كان لها دور في التهدئة".
من هم أبطال السالم في حضارتك؟
تاريخ
اجتماعيات ما مظاهر السالم في بلدك؟ وفي العالم؟
هل من مؤسسات ترعى السالم في العالم؟ ما رأيك بها؟ هل
تؤدي دورا ما؟ كيف يمكن تفعيلها على نحو أفضل؟
الشريحة المنظومة  -1السالم طاقة نوعية.
 -2البقاء مسالمين يقتضي قوة ووجدانا.
 18 -15القيمية
 -3السالم هو السمة البارزة لما نسميه "المجتمع المتحضر".
سنة
(الشباب)
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حوار

تمرين
استرخاء

ممارسة
تمرين
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قل :هناك مشروع مشوق أنجز من سنوات ،سمي
"التعاون الشامل من أجل عالم أفضل" .في هذا المشروع
آالف من المجموعات من مختلف الحضارات واألعمار
واألديان والمستويات االجتماعية واالقتصادية ،تجمع أفرادها
من  129دولة لكي يتخيلوا عالما أفضل ..وكيف ستكون
عالقاتهم؟ وكيف ستكون البيئة؟
كيف تودون أن يكون العالم في نظركم؟
كيف تودون أن تكون البيئة؟
كيف تودون أن تكون عالقاتكم؟
اشكر الجميع.
إن دورة القيم -التي سنقوم بدراستها -تسمى "تفعيل القيم
وممارستها" ،وإن األساس -الذي يقوم عليه هذا البرنامج -هو
قدرتنا على أن نصنع عالما أفضل ،لو كنا نعيش قيمنا.
والبرنامج ينشد لألفراد استكشاف أساليب للعيش في عالم
أفضل وتحقيق سعادة أكبر في حياتهم .
ثم ناقش معهم العبارة اآلتية" :السالم أشمل من الالحرب وأوسع
وأعم".
ثم ناقش معهم" :لو كان كل إنسان في هذا العالم يشعر بالسالم
الداخلي ،فهل يصير عالمنا أكثر سالما؟ كيف؟".
متى تشعر بأنك مضطرب؟
ما أنواع األفكار أو األنشطة ،التي تساعدك على الشعور بالسالم
أكثر؟
ناقش" :السالم حال ذهنية هادئة مسترخية".
يتكون السالم من أفكار طاهرة وأحاسيس صافية وأماني نقية.
اكتبوا رسائل إلى القادة في وطنكم ،أو إلى قادة العالم ،أو إلى
آخرين يعجب بهم الطلبة.
نشر السالم في المدرسة.
إذا كان الطلبة ال يفلحون في فض النزاعات ،فيجب تدريس
األساليب للطلبة وتطوير مهاراتهم فيها .فمن اليسير أن
ينزلق فض النزاع إلى أسلوب فوضوي .لذا يجب اتباع
الخطوات اآلتية:
 -1على مدير فض النزاع أن يبدأ بالطالب الذي يبدو عليه
االنزعاج أكثر ،فيطلب إليه أن يشرح له ما الذي حدث.
 -2اطلب إلى الطالب اآلخر أن يكرر ما سمعه (على الطالب
اآلخر أن ال يخالف أو يناقش أو يلوم ،وإنما فقط يكرر).
Acting values

ممارسة
حوار

ممارسة
اإلنصات
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 -3يوجه السؤال نفسه "عما حدث" للطالب اآلخر ،وعلى
الطالب األول أن يستمع بانتباه ،ثم يكرر ما قيل.
 -4السؤال التالي ،الذي يوجه للطالبين" :كيف شعرت
حينذاك؟"
 -5ومرة أخرى ،على كل طالب أن يكرر ما قاله اآلخر.
 -6يسأل كل منهما :ما الذي يود أن يتوقف حدوثه؟
 -7يكرر كل منهما ما يود اآلخر أن يتوقف حدوثه.
 -8يسأل الطالبان عن البديل الذي يودان أن يحدث.
 -9ثم يسأل كل منهما إذا كان يوافق على ما طرح من حلول.
 -10إذا لم يرضيا عن ذلك المقترح ،يطلب إليهما اقتراح حلول
أخرى.
 -11ثم يسأالن إن كانا يستطيعان االلتزام التام بالتصرف على
النحو الذي اتفقا عليه.
 -12يمدح مدير فض النزاع كال الطالبين ،ويدعوهما إلى العودة
إلى النشاط المدرسي.
علق مختصر هذا األسلوب على ملصقات (بوسترات)،
ووزعها على الفصول ،واطلب إلى األساتذة تدريب الطلبة
على ذلك .فلهذا األمر دور فاعل في خفض حاالت النزاع
في المدارس.
قل :أحد األمور المهمة في فض النزاع هو اإلنصات إلى
ما يريد اآلخرون قوله هذا يساعد على فض النزاعات فيما
بين الدول ،أعضاء مجلس األمة (يجب ممارسة عملية
اإلنصات من األطراف كافة).
األمور التي تعوق فض النزاع أو توقفه:
 -1الشتم ،أو وصفه بصفة غير محببة ،غبي مثال.
 -2اللوم.
 -3المقاطعة.
 -4االتهام.
 -5المعارضة (انتظر دورك في الحديث ،واستمع إلى اآلخر
عندما يتكلم ،وهذا يتطلب الصبر واالحترام).
 -6محاولة إشعار اآلخر بالذنب.
 -7الغضب ألن الطرف اآلخر غاضب.
 -8منح حلول لمشكلة اآلخر الشخصية.
 -1االنتباه بصدق لكل كلمة يقولها الشخص اآلخر.
 -2إعالم اآلخر بأنك تفهم ما يقول.
Acting values

حوار

منشأ
النزاع

التضاد

أبطال
اليوم
رسم
الدروس
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يناقشه الطلبة في تمرين:
ما الذي أعاق اإلنصات؟
ما الذي يسر اإلنصات؟
لماذا اإلنصات بصدق يؤدي إلى االحترام؟
ابدأ بأي موضوع يسبب االضطراب للطلبة .قد يكون مشكلة في
المدرسة أو المجتمع .اسأل :ما منشأ هذا النزاع؟ وقد يحتاج
المدرس إلى أن يسأل إذا ما كان يحدث قبل ذلك؟ اكتب العوامل
المسببة -التي يذكرونها -في قائمة ،ثم راجع كال منها.
ما الذي جعل النزاع يكبر؟
كيف نتحكم في مشاعر الغضب؟ وكيف نستعيض بها مشاعر
أكثر هدوءا وأكثر سالما؟
أمثلة:
 -1نحن كثيرا ما نغضب عندما نكون مرهقين أو جياعا.
 -2التوقف دقيقة لتهدئة النفس قبل تحليل الموقف مرة أخرى.
 -3التفكير في العواقب.
 -4التفكير في قيمنا .فإذا كنت حقا تقدر السالم ،فستحاول أكثر
أن تبقى مسالما.
اسأل:
 -1ما الذي يسمح للجوانب السالبة أن تزداد؟
 -2ما أنواع األفكار التي تغذي استمرار النزاع؟
 -3ما أنواع األفكار التي تساعد على نشر السالم؟
من هم أبطال اليوم الذين يحققون السالم؟ وما رسائلهم إلى
العالم؟
ما رسالتك إلى العالم؟
اطلب إلى الطلبة -بعد أن تشكلهم في مجموعات -أن يعبروا عن
رسائلهم في رسمة أو شعار أو خطاب.
في اللغة واألدب :يستطيع الطلبة البحث والقراءة في قصص
عن حياة شخصية (نبوية ،وطنية ،عالمية) سعت إلى تحقيق
السالم.
ادرس معهم قصائد الشعراء في ذلك.
األغاني الشعبية أو الوطنية
في االجتماعيات :اشرح كيف تستطيع الحكومات أن تحقق
السالم من خالل تنمية ثقافة السالم وتوفير احتياجات شعوبها؟
كيف يعبر عن السالم في العالم من خالل الفنون والمؤسسات
االقتصادية؟ اطلب إلى الطلبة أن يدرسوا تقارير األمم المتحدة
Acting values

في التنمية المجتمعية ،وإحصاءات أكثر الدول غنى وأكثرها
فقرا ،والوضع الخاص بالتجارة العالمية.
في العلوم:
هل االختراعات واالبتكارات هي أكثر للحرب أم للسالم؟
ما الذي يمكن لعلوم اإلسالم أن تسهم فيه من أجل العالم؟
ما الفرصة العلمية الممكنة لمجتمع يركز على السالم؟
لو توافر لك خمس ميزانية العالم الموجهة للحرب ،على أن
توجهها للسالم ،فما الذي ستود أن تخترعه أو تصنعه (تمرين
جماعي)؟
في الفنون:
ابتدع لوحة حائط عن السالم .ناقش الطلبة عما يودون أن
يدرجوه عن السالم في هذه اللوحة.
ابتدع شعارات عن السالم ،ورايات تعبر عن السالم ،الفتة
لالنتباه.
في االقتصاد المنزلي :كيف يمكن تصميم ديكور ،والقيام بتدبير
منزلي يساعد على االسترخاء والسالم؟
شريحة
المرحلة الجامعية
في هذه المرحلة ،يتعرف الطلبة إلى ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين،
إذ يستعرض مقام ْين من الممكن أن يصل إليهما اإلنسان إذا اجتهد في عالقته مع هللا.
وهذان المقامان وطيدا العالقة بقيمة السالم ،وهما :مقام الطمأنينة ومقام الذكر.
ففي مقام الطمأنينة يذكر القرآن الكريم﴿ :الَّذِّينَ آ َمنوا َوت ْ
َط َم ِّئن قلوبه ْم ِّب ِّذ ْك ِّر َّ ِّ
ّللا أال ِّب ِّذ ْك ِّر
ّللا ت ْ
َّ ِّ
َط َم ِّئن ْالقلوب﴾ [الرعد.]28 /

" الطمأنينة" سكون القلب إلى الشيء ،وعدم اضطرابه أو قلقه.
 الصدق طمأنينة ،والكذب ريبة.
( َيا أَيَّت َها ال َّن ْفس ْالم ْ
ضيَّة فَادْخ ِّلي فِّي ِّع َبادِّي َوادْخ ِّلي
ط َم ِّئ َّنة ْ
اض َية َم ْر ِّ
ار ِّج ِّعي ِّإلَى َر ِّب ِّك َر ِّ
َج َّن ِّتي) [الفجر].



هنا دليل على أن النفس ال ترجع راضية إال إذا كانت مطمئنة.
يقال اطمأن المكان والمنزل :إذا أقام به.
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 إذا اطمأن العبد ،علم أن لن يصيبه إال ما كتب هللا له ،فال وجه للجزع والقلق.
 إذا قويت مشاهدة العبد للمثوبة ،سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض .وقد تقوى مشاهدة
العوض حتى يستلذ بالبالء ويراه نعيما.
ع َرض الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بالشرح ألسماء
وضمن حلقات تلفازيةَ ،
هللا الحسنى .ورأينا أن نختار منها مقاطع ،وشكلنا وفقها مجموعة مبسطة من اللوحات
اإليضاحية حول اسم "السالم".

نالحظ المزج للعلوم عبر هذا التكوين الذي شمل جوانب العقيدة واالحياء وفن التصميم
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إننا نشجع من يدير عملية غرس القيم على أن يجتهد في استثارة حواس المتلقين.
فعلميا أكدت الدراسات أن المعلومة تثبت في األذهان ،وتبرمج في العقول ،وهذا يبرمج
مع كل حاسة .وفيما يأتي بيان توضيحي باألثر الذي يتركه الغرس في حال استثارة
()1
الحواس الخمس.

درجة أهمية الحاسة لدى اإلنسان في تلقيه للمعلومات ()Lindistrom

( )1انظر :اعتماد الشركات التجارية أسلوب استثارة الحواس لبرمجة صورها الذهنية في عقول المستهلكين (الفصل
الثالث )
Page 42

Acting values

المبْحث الثاني
قيمة التسامح
وفيما يأتي نستعرض آلية الغرس القيمي مع مختلف الشرائح العمرية المستهدفة..
الشريحة
 7-3سنوات

التسامح
حوار:
الجانب
العقلي
الجانب
العاطفي
استثارة
الحواس
نقاط التأمل  -1يكمن التسامح في أن نتقبل اآلخرين ونقدر الفروق بينهم.
 -2يتجسد التسامح في أن أتقبل ذاتي ،حتى عندما أقترف الخطأ.
 -3التسامح هو أن أتقبل اآلخرين ،حتى عندما يقترفون الخطأ.
 -4كل واحد منا فريد في ذاته ،ويتمتع بأمر يميزه أو يشاطره
آخرين.
كيف يصير العالم إذا تقبل كل منا اآلخر؟
الحوار
أثن على اإلجابات ،وقل :إذن ،سنتمتع بعالم ملؤه السالم.
ما الذي يجعل كل واحد منا مميزا؟
إذا لم يستطع األطفال التعرف إلى نقاط االختالف والتميز فيما
بينهم ،فاسأل األسئلة اآلتية:
 .1ما اسم والدتك؟
 .2ما الشخصية المفضلة لديك في الصور المتحركة؟
 .3ما القصة المفضلة لديك؟
َ .4من ِّمن أجدادكم يتكلم لغة مختلفة عن اللغة التي نتكلم بها
اآلن؟
القصة باختصار أنه كان ثمة تنين ودود ،صغير الحجم ،اسمه
قصة
توت .كان يبحث عن صديق له من جنسه (تنين) يالعبه .ولكنه
"التنين
لم يصادف -وهو يتجول في الغابة -حيوانا يتفق وجنسه؛ فقد مر
توت"
على فيل ،فقال له :أنت عندك أذنان كبيرتان وأنف طويل .وعلى
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الرسم
بطاقة
حوار
وتأمل

للمرشد

الرغم من أن الفيل لم يكن ليمانع من أن يلعب معه ،فقد ذهب
توت مسرعا واختفى في الغابة؛ ثم مر على أرنب ،فقال له بأنه
يبحث عن صديق من جنسه .وعلى الرغم من أن األرنب لم يمانع
من اللعب معه ،فقد قال توت له :ولكن عندك أذنان طويلتان ،وال
يمكنني أن أكون صديقا لك .والشيء نفسه كان مع شبل في الغابة.
وفي النهاية ،عندما رآهم جميعا يلعبون ،ولم يعثر هو على تنين
مثله يالعبه ،رضخ لألمر الواقع ،وأخذ يلعب معهم.
فاختالف األشكال واألجناس واللغات يجب أن ال يسبب التنافر،
وأن ال يحول دون التواصل والتعارف .فهذا االختالف هو
اختالف في الوحدة وتنوع ،كطيف الشمس في تنوع ألوانه.
ارسم مشهدا من مشاهد القصة ،وعلق عليه في أسفله.
ترسم فيها أجمل لحظة في القصة ،وتوجهها إلى صديق.
تأملوا طيف الشمس .هل ألوانه واحدة؟ كذلك ألوان البشر متعددة،
ولغاتهم ،وأعراقهم .كلنا نملك عينين ويدين ورجلين ،ولكننا نتكلم
بلغات مختلفة ،وبشراتنا بألوان مختلفة .هل نستطيع أن ننسجم
معا في وحدة واحدة كانسجام ألوان طيف الشمس؟
اطلب إلى األطفال أن يرسموا طيفا كبيرا للشمس يزينون به
الفصل.
لقد استفادت شركة بنيتون من قيمة التسامح في الترويج لمنتجاتها
من المالبس .فظهر في حملتها اإلعالنية الصيني واألمريكي
والعربي ،واألسود واألبيض.

مهما تعددت الوان البشرة تظل القلوب في لونها واحد
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ومع كل قصة يحكيها طفل حاورهم بهذه األسئلة والعبارات:
قصص
من ثقافات كيف برز الحب؟ كيف برزت الشجاعة؟ فالتراحم والتسامح
يحتاجان إلى شجاعة.
مختلفة
أحب نفسي من المهم أن نكون متسامحين وصبورين ،عندما نقترف الخطأ
حتى عندما (هللا تواب ،صبور ،غفار ،عفو).
ال بأس من اقتراف الخطأ ،ونحن هنا ال نحث عليه ،ولكن عليك
أقترف
أن تصحح خطأك ،وهذه القاعدة مهمة ،والسيما عندما يصادف
خطأ
األطفال صعوبات في تنفيذ مهمة ما.
مرنهم على قاعدة حسابية تتطلب صبرا ومحاوالت عدة للوصول
درس
أسرع إلى الحل ،مثل مسائل المعادالت الكسرية (كن راحما
الحساب
لنفسك).
الشريحة
 14-8عاما
نقاط التأمل  -1السالم هو الهدف ،والتسامح هو الوسيلة.
 -2التسامح هو االنفتاح وتقبل جمال االختالف.
 -3التسامح هو االحترام المتبادل من خالل الفهم المتبادل.
 -4إن بذرة التسامح (أي :المحبة) يغذيها التعاطف واالهتمام.
 -5اإلنسان المتسامح هو من يرى الخير في الناس وفي األحداث
المحيطة به.
 -6يؤكد التسامح الخصوصية الفردية والتنوع (ال يعترف النظام
العالمي الجديد باالختالف الحضاري وتنوعه ،بل فرض شكال
واحدا من الحضارة ،وهذا ينافي التسامح).
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نشاط

حوار

اطلب إلى الطلبة متابعة الصحف للعثور على المزيد من المقاالت
والصور التي تصلح أمثلة للتسامح أو عدمه ،وناقش كل مقال
وصورة .سيتضح لدى األطفال معنى التسامح.
ساعد األطفال -أثناء ذلك -على إشاعة مفهوم عدم األنانية.
شجعهم على الحوار والتفاهم .وضح لهم لم نشأت نزاعات فيما
بينهم ،وكيف يمكن تخطيها ،وكيف يسعنا تغيير ذلك.
شدد على أن التسامح هو القدرة على مواجهة األوضاع الصعبة
وإيجاد حلول مبتكرة لها.
 -1هل جميع الناس متساوون في التسامح؟
 -2هل يعاني بعضهم التمييز؟ ما السبب؟
 -3هل تعرضت يوما للتمييز؟
 -4بم شعرت عندها؟
 -5هل يبدي الناس مزيدا من التسامح مع من يتمتع بشعبية
كبيرة؟
 -6كيف يمكن أن نقنع أنفسنا بأن نبدي مزيدا من التسامح مع
اآلخرين؟

الشريحة العمرية المستهدفة
الطلبة الجامعيون
يستعرض ابن قيم الجوزية في قيمة التسامح قيمة موازية ،هي قيمة "التواضع" ،ومن
جملة ما ذكره:
الرحْ َٰ َم ِّن الَّذِّينَ َي ْمشونَ على األرض ه َْونا َوإذا خَا َ
سالما﴾
• ﴿ َو ِّع َباد َّ
ط َبهم ْال َجا ِّهلونَ قَالوا َ
[الفرقان .]63 /و"الهون" هو الرفق واللين.
• وفي الحديث الشريف« :ما انتقم رسول هللا  لنفسه قط» [ صحيح البخاري].
• وكان صلى هللا عليه وسلم يعلف الشاة ،ويأكل مع الخدم ،ويجالس المساكين ،ويمشي
مع األرملة واليتيم ،ويبدأ من لقيه بالسالم ،ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء.
• وقيل :التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة.
• والتواضع في الدين هو االنقياد لما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم .
• فإذا كان هللا قد رضي أخاك لنفسه عبدا ،أفال ترضى أنت به أخا؟ فعدم رضاك به أخا
هو الكبر عينه.
• وال تصح لك درجة "التواضع" حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ،فتقبله من
عدوك كما تقبله من وليك.
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• كذلك إذا جاءك من أساء إليك يعتذر ،فإن "التواضع" يوجب عليك قبول معذرته ،حقا
كانت أو باطال ،وأن تَ ِّكل سريرته هلل.
وعالمة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره ،فال توقفه عليه وال تحاجه،
وقل :يمكن أن يكون األمر كما تقول.
ومن متطلبات التسامح أن تكون حكيما .وهنا تستعرض اسم هللا "الحكيم" إذا رغبت.
وفيما يأتي مجموعة من وسائل اإليضاح المعينة على تفعيل نقاش موجب مع الطلبة
حول اسم الحكيم .وقد اقتبسنا هذه الوسائل -بتصرف -مما ورد في الحلقات التلفازية
للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي...

Page 47

Acting values

المبْحث الثالث
قيمة المسؤولية
تشدير الدراسدات الميدانية إلى انخفاض نسدبة ممارسدة الوالدين لمسدؤولياتهما التي يفترض
أن يقوما بها .ففي دراسة عن المسؤولية تجاه األبناء ،وجد أن:
 .1ثلثي عدد الوال ِّدين يتركون أبناءهم في المنزل وحدهم مدة تراوح ما بين السددداعة
والسددداعتين ،وأن واحدا من أصدددل خمسد دة يتركون األبناء طوال اليوم من دون
رعاية في المنزل.
 .2الخبر السعيد هو أن األطفال يلجؤون إلى آبائهم بنسبة  ،%78إذا احتاجوا إليهم.
وهذه دراسة عن المسؤولية تجاه البيئة:

للتوصل إلى المفهوم الخاص بقيمة المسؤولية:
في البدء حدد األمور التي لها عالقة بالمسؤولية ،أي حدد مسارا لها (نقاط التأمل في
قيمة المسؤولية) ،ثم اجعلها ضمن دوائر مرتبطة بدائرة مركزية للمسؤولية.
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أغان مع كل قيمة ،يمكن تلحينها في خلفيات لألفالم؛ وتسجيلها في أقراص
مالحظة :هناك
ٍ
مضغوطة ،لمنحها إلى إذاعة المدرسة ،وإدراجها في موقع إلكتروني للتحميل
.downloading
الشريحة
 7 -3سنوات
 -1الشعور باالفتخار لما أنجز.
 -2تعيين مسؤولية واحدة للطالب في المدرسة وفي البيت (ترتيب السرير ،ترتيب الغرفة،
المحافظة على مقتنيات المنزل ،وضع األلعاب في مكانها للعب مرة أخرى) .يجب أن
تكون فخورا وسعيدا بتقديم المساعدة.
 -3تعيين مسؤولية واحدة للمدرس.
 -4ما مسؤولية اإلطفائي والممرضة؟ لكل منا وظائف مختلفة في الحياة.
 -5ممارسة الكلب لمسؤوليته في إرشاد المكفوفين ،وتصرفه بمنتهي العناية تجاه الشخص
الكفيف .فهو يجري ويلعب فقط في الوقت المخصص للعب.
 -6ما الذي يمكننا عمله لصنع عالم أفضل؟ أريدكم أن تفكروا في شخص تحبونه كثيرا.
ما الشيء الذي تحبونه فيه؟
 -7مساعدة اآلخرين ،سواء كان اآلخر طفال صغيرا أو شخصا كبيرا.
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وفيما يأتي نعرض مشهدين تلفازي ْين لتفعيل الوجدان والعقل وحاستي السمع والبصر
لدى المتلقي كبرمجة طبقية ضمن مسار غرس المسؤولية:
المسمع
المشهد 1
الجدة تتحدث إلى ابنتها ،موجهة الكالم إلى نسمع صوت التلفاز ،ويظهر فيه الصور
حفيدها في عمر خمس السنوات ،وهما جالستان المتحركة.
على األريكة في صالة المنزل ،والطفل يقوم
بترتيب األلعاب.
طبعا ناصر مسؤول ،فهو يعيد األلعاب إلى
الجدة
المكان المخصص لها ،ويحافظ على مقتنيات
المنزل من حوله ،فهو ال يلعب بالكرة في
الصالة.
وإذا كبر فسوف يرتب سريره بنفسه .صح
األم
ناصر؟
هازا رأسه (بما يشير إلى القبول) ،وهو مستغرق
ناصر
في اللعب.
تعليق

ممارسة المسؤولية تعني صناعة عالم أفضل.
مشروع "عالمي األفضل"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

المشهد 2
حوار بين أم وابنيها ( 5و 7سنوات) ،وهما
يصنعان بيتا كبيرا من قطع الليغو.
أحد الطفلين يضع لعبة الكلب خارج المنزل.
األم
رؤوف ( 5سنوات)
األم موجهة الحديث البنها فيصل ( 7سنوات)
فيصل
األم البنها فيصل
تعليق
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المسمع
هو هو (صوت الطفل)
وما دور هذا الكلب في تشييد المنزل يا رؤوف؟
لحراسة المنزل.
وماذا يمكن أن يقوم به الكلب من مسؤوليات
يا فيصل؟
إرشاد الكفيف إلى منزله ،والخروج معه إلى
الشارع.
فيصل وماذا عنك أنت؟ هل أنت مسؤول؟
ممارسة المسؤولية تعني صناعة عالم أفضل.
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الشريحة
 14 -8سنة
 -1ليست المسؤولية شيئا يلزمنا فحسب ،بل هي أيضا شيء يتيح لنا تحقيق ما نتمناه.
 -2المسؤولية العالمية تتطلب احترام جميع الناس.
 -3المسؤولية هي االستفادة من مواردنا إلحداث تغيير موجب.
 -4هل تؤمن بالسالم؟ بالعناية بالبيئة؟ بالوفاء؟ بأن نكون أصدقاء طيبين؟ السالم يحتم أن
نكون مسالمين .العالم النظيف يتطلب العناية بالطبيعة (هناك مسؤولية أن نفعل ما نقول).
فإذا كنت أؤمن بالعناية بالبيئة ،ولكني أرمي بورقة الحلوى على األرض ،فأكون عندئذ
مخالفا عمليا لما أؤمن به.
 -5ما مسؤولياتي كوني طالبا؟ ما النتيجة البعيدة األجل لعدم االلتزام بالمسؤولية؟ هل
سيتحقق هدفك الذي رسمته في حياتك؟
 -6ماذا تفعل لتظهر ألبيك وألمك أنك مسؤول؟
 -7هل هناك وضع ال يعجبك وتود تغييره؟
(يحدث ذلك في خطوات أربع:
أ -فكر فيما تتمني أن تكون قد فعلته.
ب -حدد القيمة التي تحتاج إليها من أجل ذلك.
ج -تخيل تلك القيمة وتلمسها في ذهنك.
د -حدث نفسك برفق .واعلم أنه في المرة التي يتكرر فيها مثل تلك الحال سيكون لديك
القدرة على القيام بما تريد أن تفعله).
 -8المسؤولية العالمية تقتضي:
أ -احترام البشر كافة.
ب -االستفادة من مواردنا المشتركة في إحداث تغيير موجب.
ت -الشخص المسؤول يعرف كيف يكون منصفا ،حريصا على حصول كل إنسان على
حقه.
 -9المسؤولية إنجاز للواجبات .فإن تكون مسؤوال يعني أن تكون أهال للثقة.
 -10ما شعورك عندما ال يقوم كل منا بمسؤوليته ،أو يتصرف بال مسؤولية؟
وفيما يأتي نعرض  3مشاهد تلفازية في تفعيل الوجدان والعقل وحاستي السمع
والبصر لدى المتلقي:
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المسمع
المشهد 3
إنهما في سوق المباركية ،يتبضعان من الفاكهة .يرى أصوات الباعة لترويج فاكهتهم :بطيخ سعودي ،مشمش
االبن األب وهو يلتقط الورقة التي تلف بها الفاكهة من لبناني... ،
على األرض.
ت ثمة عامل للنظافة ،مسؤوليته أن يجمع
االبن
ولكن يا أب ِّ
القمامة.
إذا كنت أؤمن بالعناية بالبيئة ،ولكني أرمي بورقة الفاكهة
األب
على األرض ،فأكون عندئذ مخالفا عمليا لما أؤمن به.
كيلوين من التفاح.
األب مخاطبا البائع
إذا كنت تؤمن بمسؤولية السالم ،وأن نكون أصدقاء
األب
طيبين ،فهذا يحتم علينا أن نكون مسالمين .وتطلعنا لعالم
نظيف يحتم علينا العناية بالطبيعة والبيئة من حولنا
(هناك مسؤولية أن نفعل ما نقوله ونؤمن به).
تعليق

ممارسة المسؤولية تعني صناعة عالم أفضل

المسمع
المشهد 4
ت؟
يتجهان نحو السيارة بعد االنتهاء من التبضع في سوق وهذه األوساخ في جنبات السوق مسؤولية من يا أب ِّ
المباركية .يعلق االبن بقوله:
شكرا (مغلقا غطاء السيارة الخلفي ،ومتجها نحو الباب
األب يعطي الحمال ربع دينار ويقول له:
األمامي ليقود السيارة).
بالتقاطي لورقة الفاكهة من على األرض ،أكون قد
األب
أسهمت أنا في تقليص حجم القاذورات هذه .تصور الحال
عندما يتصرف كل منا بال مسؤولية.
تعليق

ممارسة المسؤولية تعني صناعة عالم أفضل

المسمع
المشهد 5
وصال إلى المنزل .يوقف األب السيارة ،ويقول االبن له :الحظت أنك كنت في قمة الذوق والتلطف في تعاملك مع
الحمال.
المسؤولية العالمية تقتضي ..أوال :احترام البشر كافة،
األب وهو ينظر إلى ابنه
وثانيا :االستفادة من مواردنا المشتركة في إحداث تغيير
موجب ،وثالثا :إنصاف الشخص المسؤول للناس..
وحرصه على حصول كل إنسان على حقه.
واآلن مارس مسؤوليتك في نقل ما اشتريناه إلى مطبخ
األب وهو يعطي ابنه مفتاح السيارة
المنزل.
وهذه حصتي من اإلنصاف!
االبن مبتسما
تعليق

ممارسة المسؤولية تعني صناعة عالم أفضل
مشروع "عالمي األفضل"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
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الشريحة العمرية المستهدفة
الشباب
 -1هل تعد نفسك مسؤوال اآلن؟
 -2كيف ستعلم أوالدك المسؤولية عندما تصير أبا؟
 -3ما مسؤولية األمهات؟
 -4ما اإلسهامات التي ستقدمها ألسرتك ،أو التي قدمتها وتفخر بها؟
 -5مع الحقوق هناك مسؤوليات.
 -6المسؤولية هي قبول ما هو مطلوب منك ،وإتمام الواجب بكل ما أوتيت من مقدرة.
 -7حوادث سيئة وقعت لطائرات ،لعمارات ،مات فيها أشخاص .وهناك من يتمارض
ألخذ ما ال يستحق....
وفيما يأتي نعرض مشهدا تلفازيا في تفعيل الوجدان والعقل وحاستي السمع والبصر
لدى المتلقي:
المسمع
المشهد 1
صديقان ،يحدث أحدهما اآلخر من مكتبه في (الحوار باللهجة الخليجية)
المنزل ،مستعمال الهاتف الثابت
إي بس هم ال تنسى ،وانت بعد من حقك تتمتع
خالد
بكل الخدمات اللي تقدمها لنا البلد .من حقنا
التعليم ،ومن حقنا الخدمات الصحية بالمجان،
ومن حقنا شوارع سنعه ،ومن حقنا...
إي بس ال تنسى انت بعد عليك مسؤوليات.
يوسف
مسؤوليتك إنك تنجح ،وترفع راس أسرتك
وبلدك .مسؤوليتك إذا تزوجت تأمن يبت واعيال
تربيهم .ومسؤوليتك إنك تقبل كل ما هو مطلوب
منك ،وتتمم الواجب .
الحين قولي :حليت واجب باشر؟
خالد
طبعا .ومن مسؤوليتك هالمرة إنك تحله بنفسك.
يوسف
تعليق

ممارسة المسؤولية تعني صناعة عالم أفضل.
مشروع "عالمي األفضل"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
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مرحلة الطلبة الجامعيين
يوجه د .حبنكة الميداني نحو هذه القيمة في كتابه "األخالق اإلسالمية" ،فيذكر مراحل
العمل اإلداري ومواقع المسؤولية لدى اإلنسان وفق المنهج اإلسالمي:
 -1مرحلة توجيه النفس:
تبدأ الحركة النفسية بتوجيه النفس ،فهو كااللتفات الجسدي إلى الشيء ،للنظر إليه
والبحث فيه والتأمل ،وهذا أمر خا ٍل من المسؤولية تماما .وبعد هذا التوجه قد يحدث
اإلعراض ،وقد تتحرك النفس بميل ما إلى العمل.
 -2الرغبة:
ومع الميل النفسي ،قد تأتي أحاديث النفس ووساوسها ،وهذا مستوى أعلى من مستوى
توجيه النفس.
ب
اء ۖ ق ِّل َّ
س ِّ
فيقول تعالىَ ﴿ :و َي ْستَ ْفتونَكَ فِّي ِّ
ّللا ي ْف ِّتيك ْم فِّي ِّه َّن َو َما ي ْتلَ َٰى عليك ْم فِّي ْال ِّكتَا ِّ
الن َ
ض َعفِّينَ
ب لَه َّن َوت َْرغَبونَ أ َ ْن تَ ْن ِّكحوه َّن َو ْالم ْستَ ْ
س ِّ
فِّي يتامى ِّ
اء الالئي ال تؤْ تونَه َّن َما ك ِّت َ
الن َ
ّللا َكانَ ِّب ِّه عليما﴾ [النساء/
ان َوأ َ ْن تَقوموا ِّل ْل َيتَا َم َٰى ِّب ْال ِّقس ِّ
ِّمنَ ْال ِّو ْل َد ِّ
ْط ۚ َو َما تَ ْفعَلوا ِّم ْن َخي ٍْر فَإِّ َّن َّ َ
.]127
وقال رسول هللا « :إن هللا تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ،ما لم تعمل
به أو تتكلم» [البخاري].
 -3الهم:
وفوق مستوى الرغبة المجردة ،يأتي مستوى الهم بالتنفيذ ،وهو أول الحركة النفسية
لتنفيذ ما اتجهت الرغبة إليه.
يقول تعالىَ ﴿ :يا أَي َها الَّذِّينَ آ َمنوا ا ْذكروا ِّن ْع َمتَ َّ ِّ
ّللا عليك ْم إِّ ْذ َه َّم قَ ْوم أ َ ْن َيبْسطوا إليك ْم
ّللا ۚ َوعلى َّ ِّ
ّللا فَ ْل َيت ََو َّك ِّل ْالمؤْ ِّمنونَ ﴾ [المائدة ..]11 /ويقول
أ َ ْي ِّد َيه ْم فَ َك َّ
ف أ َ ْي ِّد َيه ْم َ
ع ْنك ْم ۖ َواتَّقوا َّ َ
تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد َه َّم ْ
ع ْنه السو َء
ت ِّب ِّه ۖ َو َه َّم ِّب َها لَ ْو َال أ َ ْن َرأ َ َٰى ب ْرهَانَ َر ِّب ِّه ۚ َك َٰذَلِّكَ ِّل َن ْ
ف َ
ص ِّر َ
صينَ ﴾ [يوسف.]24 /
َو ْالفَحْ شَا َء ۚ ِّإ َّنه ِّم ْن ِّع َبا ِّدنَا ْالم ْخلَ ِّ
إن إرادة الفاحشة عند امرأة العزيز كانت قرارا جازما ،حاولت تنفيذه بالمراودة
وتغليق األبواب ،وإن إرادة العفة من يوسف عليه السالم كانت قرارا جازما ،ظهر أثره
اي ۖ إِّ َّنه َال ي ْف ِّلح َّ
في قوله ﴿ :قَا َل َمعَاذَ َّ ِّ
الظا ِّلمونَ ﴾ [ / 23يوسف].
ّللا ۖ إِّ َّنه َر ِّبي أَحْ َ
سنَ َم ْث َو َ
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ويظهر أنها همت بضربه فلحقت به ،وأنه هم بأن يقابلها بالمثل لصدها عنه ودفاعا عن
نفسه.
وهذا المستوى من حركة النفس ،إذا كان في اتجاه الخير كان مأجورا ،وإذا كان في
اتجاه الشر لم يترتب عليه الجزاء.
والرسول  يقول« :إن هللا تعالى كتب الحسنات والسيئات» ،ثم بين ذلك« ،فمن هم
بحسنة فلم يعملها ،كتبها هللا تعالى عنده حسنة كاملة ،وإن هم بها فعملها كتبها هللا عشر
حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة .وإن هم بسيئة فلم يعملها ،كتبها هللا عنده
].
صحيح البخاري
حسنة كاملة ،وإن هم بفعلها كتبها هللا سيئة واحدة» [
 -4اإلرادة الجازمة:
وهي بلوغ التوجه النفسي نحو الشيء في ذروة الجزم به.
ع َّج ْلنَا لَه ِّفي َها َما َنشَاء ِّل َم ْن ن ِّريد ث َّم َج َع ْلنَا لَه َج َه َّن َم
اجلَةَ َ
يقول تعالىَ ﴿ :م ْن َكانَ ي ِّريد ْال َع ِّ
س ْع َي َها َوه َو مؤْ ِّمن فَأو َٰلَ ِّئكَ
َي ْ
سعَ َٰى لَ َها َ
ص َالهَا َم ْذموما َمدْحورا (َ )18و َم ْن أ َ َرا َد ْاآل ِّخ َرة َ َو َ
س ْعيه ْم َم ْشكورا([ ﴾ )19اإلسراء].
َكانَ َ
والعاجلة هي حياة الدنيا وزينتها.
 -5العقل:
اس ۖ َو َما َي ْع ِّقل َها إال ْالعَا ِّلمونَ ﴾ [العنكبوت/
يقول تعالىَ ﴿ :و ِّت ْلكَ ْاأل َ ْمثَال َنض ِّْرب َها ِّلل َّن ِّ
.]43
فالعاقل في اللغة هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها.
 -6العزم:
وهو توجه نفسي جازم ذو نسبة عالية من القدرة على التصدي للعقبات والصعوبات.
ّللا ِّل ْنتَ لَه ْم ۖ َولَ ْو ك ْنتَ فَ ًّ
غ ِّلي َ
يقول تعالى﴿ :فَ ِّب َما َرحْ َم ٍة ِّمنَ َّ ِّ
ب َال ْنفَضوا ِّم ْن
ظا َ
ظ ْالقَ ْل ِّ
عزَ ْمتَ فَت ََو َّك ْل على َّ ِّ
ّللا
ع ْنه ْم َوا ْستَ ْغ ِّف ْر لَه ْم َوشَا ِّو ْره ْم فِّي ْاأل َ ْم ِّر ۖ فَإذا َ
َح ْولِّكَ ۖ فَاعْف َ
ّللا ۚ ِّإ َّن َّ َ
ي ِّحب ْالمت ََو ِّكلِّينَ ﴾ [آل عمران ..]159 /ويقول تعالى﴿ :لَت ْبلَو َّن فِّي أ َ ْم َوا ِّلك ْم َوأ َ ْنف ِّسك ْم
ص ِّبروا
َاب ِّم ْن قَ ْب ِّلك ْم َو ِّمنَ الَّذِّينَ أ َ ْش َركوا أذى َك ِّثيرا ۚ َو ِّإ ْن تَ ْ
َولَتَ ْس َمع َّن ِّمنَ الَّذِّينَ أوتوا ْال ِّكت َ
غفَ َر
ص َب َر َو َ
َوتَتَّقوا فَإِّ َّن َٰذَلِّكَ ِّم ْن َ
ع ْز ِّم ْاألمور﴾ [آل عمران ..]186 /ويقول تعالىَ ﴿ :ولَ َم ْن َ
ع ْز ِّم ْاألمور﴾ [الشورى.]43 /
ِّإ َّن َٰذَلِّكَ لَ ِّم ْن َ
المسؤولية الجماعية:
ثمة مسؤولية جماعية يحثنا اإلسالم عليها ،تتضمن بنودا من أهمها:
 -1رعاية كل راعٍ لرعايته.
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 -2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 -3التربية والتعليم.
 -4الشورى.
 -5الخدمات والمرافق العامة.
 -6تحقيق األمن والطمأنينة واالستقرار.
 -7الرعاية الصحية العامة.
 -8الزكاة المفروضة والصدقة العامة.
 -9التعاون على البر والتقوى.
 -10زيارة اإلخوان في هللا ،وعيادة المريض ،وتشييع الجنائز ،ودفن الموتى.
 -11إكرام الجار ،وإكرام الضيف ،والتواصل بالمعروف ،والتهادي.
 -12حفظ عرض المسلم وحفظ ماله.
 -13البعد عن كل ظلم وعدوان على النفس واألموال واألعراض.
 -14البعد عن الغيبة والنميمة واللمز والشتيمة.
 -15الجهاد في سبيل هللا.
 -16التواد والتراحم والتعاطف.
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المبْحث الرابع
قيمة الصدق
 ويوضح مقدار مصداقية،لنقرأ التقرير الرقمي اآلتي الذي نشر في الواليات المتحدة
:العاملين في المجاالت المذكورة وثقة الناس فيهم
"Please tell me how you would rate the honesty and ethical
standards of people in these different fields: very high, high,
average, low, or very low?...."

Nurses
Druggists, pharmacists
Veterinarians
Medical doctors
Dentists
Engineers
Clergy
College teachers
Policemen
Psychiatrists
Bankers
Chiropractors
Journalists
State governors
Business executives
Lawyers
Stockbrokers
Senators
Congressmen
Insurance salesmen
HMO managers
Advertising practitioners
Car salesmen
Acting values

Very high،
High
%
84
73
71
69
62
61
58
58
54
38
37
36
26
22
18
18
17
15
14
13
12
11
7
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فتلك البيانات ،التي حررت باللون األحمر ،تعين مقدار اهتزاز ثقة الناس في مزاولي هذه
المهن ،مثلما يبدو في مهنة المحامي ،التي تدنت فيها النسبة لتصل إلى  ،%18وبائع
السيارات إلى !%7
هذا جزء من االختالل الذي يؤثر في القيم عالميا .والنتائج السابقة تعضدها نتائج هذه
الدراسات الميدانية ،التي أجرتها المؤسسة العربية للقيم المجتمعية في بعض دول
الخليج.
هل يعاني شباب دول مجلس التعاون الخليجي من مشكالت اجتماعية؟ آراء الشباب

7%

نعم
ال

الرسم البياني الخامس

93%

ال حلول لقضايا الشباب األساسية – آراء الشباب

10%
6%

دور اآلباء
توعية وتثقيف الشباب

36%
9%

األنشطة وبرامج العمل
منع وحظر التدخين والكحول
أخرى

16%

ال أعرف
23%

الرسم البياني السابع
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دور صناع ال قرار في حل المشكالت االجتماعية الرئيسية التي يواجهها الشباب

15%
إعادة تعريف األخالقيات

25%
5%

التوعية
المنع والعقوبة

9%

العمل على تحقيق األهداف
أخرى
ال تعليق

23%
23%

الرسم البياني الثامن

وفيما يأتي نستعرض آلية غرس قيمة الصدق لدى  4شرائح عمرية...
7-3
سنوات
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هل سألنا أنفسنا يوما :لم تحرص العالمات التجارية على أن تستحوذ على
لون معين ،كاألحمر أو األزرق؛ أو أن تستحوذ على كلمة محددة ،مثل مقرمش
 ،crispyكما هي الحال مع شركة كيلوغز  ،Kellogsأو كلمة تمتع enjoy
أو الحلم  dreamأو الخيال  ،fantasyكما هي الحال مع دزني Disney؛
أو االستحواذ على رياضة بعينها ،كالمراثون الخاص بسيارات السباق ،كما
هي الحال مع مراثون سجائر روثمان؛ أو االستحواذ على رمز معين مثل
الخيل ،كما هي الحال مع سجائر مالبورو؟ تعالوا معي أبين لكم السبب.
من الممكن أن نلخص ما يجب أن يقوم به التربوي في  3محاور:
 -1الحوار (القصة).
 -2الممارسة.
 -3استثارة الحواس (األغنية ،المشهد.) ..،
نقاط التأمل:
 -1يكمن الصدق في أن نقول ما حصل فعال.
 -2الصدق هو أن نقول الحقيقة.
 -3عندما أشعر بأنني صادق ،أشعر بأنني صافٍ من الداخل.
 -4عندما أكون صادقا ،أتعلم العطاء ،وأساعد اآلخرين على أن
يتعلموا العطاء مثلي.

Acting values

مسار
افتراضي
لقيمة
الصدق

يمنح
الصفاء
الداخلي

الصدق
هو أن
نقول
الحقيقة

الحوار
(استثارة
العقل
والقلب)

يعلم
العطاء

من منكم يستطيع أن يخبرني عن الصدق؟ أثن على اإلجابات.
قل :يعني الصدق أن نقول الحقيقة ،أي أن نقول ما حصل فعال.
احمل كتابين ،وقل" :لقد حملت كتابين".
احمل قلما وقل" :حملت قلما".
قل" :اسمي هو.".....
صافح أحمد وقل" :صافحت أحمد".
ثم قل :إن عدم الصدق هو عدم قول الحقيقة ،أي عدم قول ما
حصل فعال.
احمل كتابا ،وقل" :لقد حملت طاولة" ،ثم اسأل :هل قلت الحقيقة؟
احمل حقيبة وقل" :حملت سيارة" ،ثم اسأل :هل قلت الحقيقة؟
إذن ،الصدق هو أن تقول ما حصل فعالد أن يطابق القول ما تراه
العين.

حوار(ق كان ثمة إمبراطور عاشق للطبيعة ،وكانت األزهار هي المفضلة
عنده .كانت لديه أشجار كبيرة مثمرة ،كانت تزهر على نحو
صة
اإلمبراطو ساحر .ولما كان اإلمبراطور طاعنا في السن ،أراد من األزهار
ر وبذور أن تساعده على اختيار خليفة له ،ولي ٍ للعرش .فمن تراه يكون؟
األزهار) وكيف يختاره؟
في اليوم التالي صدر إعالن ،جاء فيه دعوة الرجال والنساء
والفتيات والفتيان إلى القصر .أثار هذا اإلعالن حماسة لدى
الناس ،وجاء الجميع وهم يتطلعون للنظر إلى اإلمبراطور.
يظهر اإلمبراطور ،فيمر على كل واحد منهم ،فيمنحه بذرة .ولما
فرغ ،قال لهم :أرجو من كل واحد منكم أن يهتم بزراعة هذه
البذرة ،وأن يأتيني بها بعد عام ،وسوف أعين أفضل صاحب
زهرة وليا للعرش.
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Acting values

التقمص
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ممارسة
حوار

بماذا يشعر خالد وهو شاب صغير في السن؟ يحلم أن يلتقي
اإلمبراطور ،وها هو يلتقيه ،بل يمنحه فرصة لم يكن يحلم بها.
فيتخيل خالد أنه صار وليا للعرش ببذرة سيهتم برعايتها حق
الرعاية ،كي تنمو وتصير زهرة كبيرة ،ساحرة في جمالها.
وبعد عام ،رجع الجميع ،وبيد كل واحد منهم وعاء فيه زهرة.
والجميع يتفاخر بما حصل عليه من نتيجة مبهرة .خالد -ولدنا
الصغير -لم يكن مسرورا ،ألن البذرة التي حصل عليها من
اإلمبراطور لم تنم قط ،على الرغم من محاوالته الكثيرة وعنايته
الفائقة .فقرر أن يأتي بالوعاء فارغا.
اطلع اإلمبراطور -بشغف واهتمام كبيرين -على النتائج التي
حققتها الرعية .ولما انتهى إلى خالد ،سأله عن سبب نتيجته
المخيبة ،فقال له الحقيقة :إنه لم يفلح ،على الرغم من اهتمامه
الكبير ..وتجديد التربة أكثر من مرة.
ابتسم اإلمبراطور ،وأعلن للجميع أنه عثر على ولي عرشه ،وأنه
هو خالد .استغرب الجميع ،فقد كان وعاء خالد فارغا .ولكن
اإلمبراطور بين لهم أنه منحهم بذورا فاسدة .ولذا ،فهو يعلم أنه
ال يمكن ألحد أن يزرعها .وهكذا استطاع أن يتعرف إلى الصادق
منهم ،الذي جاء بالوعاء كما هو .لذا ،استحق خالد المنصب.
تمثيل مقطع من القصة.
قل لهم:
 -1يشكل الوفاء بالوعود إحدى صور قول الحقيقة .أريدكم أن
تفكروا في أحد يقول الحقيقة دائما .بماذا تشعرون تجاهه؟
 -2عندما يقول الناس الحقيقة ،نشعر بأنه يمكننا الوثوق بهم .ما
رأيك؟
 -3بماذا تشعر تجاه شخص ينقض وعوده؟
يجب أن تعلم أن األطفال في سن  5 -4سنوات ال يدركون الفرق
بين الحقيقة والخيال.
 -4لماذا -برأيكم -ال يقول الناس الحقيقة أحيانا؟ (ألنهم يخشون
توريط أنفسهم في المشكالت ،ال يريدون أن يغضب أحد) .ولكن
ماذا يجري عندما يكتشف اآلخرون أننا نكذب؟ نعم ،يزيد
غضبهم ،وتزيد خيبة أملهم فينا .وإذا كذبنا مرة ،فلن يثقوا بنا مرة
أخرى).
 -5هل نريد أن يثق اآلخرون بنا؟ (الحقيقة تتطلب الجرأة أحيانا).

Acting values

الشريحة
 14-8سنة

تأمل النقاط اآلتية (إضافة إلى نقاط الشريحة السابقة):
 -1ثمة عالقة وطيدة بين الصدق والصداقة.
 -2الصدق هو أساس الترابط.
 -3عدم الصدق يؤدي إلى الفساد.
 -4عالقة الصدق بالشجاعة.
 -5الصدق هو أن تحسن استعمال الوديعة (األمانة) التي أعطيتها.
مسار قيمة  -1حسن استعمال الوديعة.
 -2الصدق والصداقة.
الصدق
 -3الترابط.
أو
المنظومة  -4الفساد.
االفتراض الحظ محفزات (األنا ،المواءمة)..،
ية لقيمية
الصدق
يمنح
الصفاء الداخلي
ماذا كان تأثير
الغش في
األشخاص الذين
تعرضوا له؟

يعكس
صورتي أمام
أآلخرين

الصدق

يكسبك
تقدير اآلخرين
لك

عالقة الصدق
بالصداقة

يعني
أن تؤدي ما
أؤتمنت عليه
(األمانة)

استثارة
الحواس
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يزرع الثقة
بالنفس

ناقش:
الحوار
ما طريقة حكمك لو كنت أنت الملك /الملكة؟
قصة
"اإلمبراط (قد تكون اإلجابات :معاقبة الكاذب ،برنامج تأديبي أو دورة تدريبية
ور وبذور لمن لم يصدق).
األزهار"
لقطة من أحد مقاطع القصة (موقف الملك وهو مجتمع مع شعبه ،صورة
ارسم
خالد وهو يتأمل جمال القصر ،خالد ومعه اإلناء الفارغ.)...،
بطاقة لألب أو للصديق (صورة وردة).
Acting values

اطلب إلى الطلبة تبادل قصص عن الصدق والفساد ،وليستفيدوا في ذلك
عنصر
"الفساد" من كتاب منهج التاريخ ،وليوضحوا انعكاس الفساد على األمد البعيد.
اطلب إلى الطلبة أن يجمعوا قصصا من الصحف اليومية ،يعتقدون أن
عنصر
"الشجاعة حدوث المحن فيها نتيجة للفساد وعدم النزاهة.
اسأل :ما نتائج عدم النزاهة وعدم الصدق؟
"
أسأل :كم من الطاقة يتطلب حجب الكذب مقابل قول الحقيقة؟ ال يتطلب
قول الحقيقة أكثر من دقيقة واحدة من الشجاعة الحقيقية.
عندما أكون نزيها أشعر بطمأنينة داخلية.
اطلب إلى الطلبة تأليف قصة حول حادثة واقعية أو خيالية كذب فيها
ممارسة
أحدهم.
إذا طلب إليك صديقك أن تصلح له إطار دراجته بمقابل (بمال) ،ولكنه
عنصر
لم يدفع لك المال ،عندما انتهيت من اإلصالح .هل كان صديقك نزيها؟
"الثقة
والوفاء" إذن النزاهة تتطلب الوفاء بالوعد.
قصة
"المنقب
واألمير"
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كان وليد رجال مفتول العضالت ،يعمل في منجم في إحدى الدول
الفقيرة ،يعمل جاهدا كل يوم لتأمين قوت أبنائه وزوجته .هو رجل فقير،
وليس لديه سوى هذا العمل الذي يقتات منه .ذات يوم ذهب للعمل،
فوجد صخبا ،وسيارات لإلسعاف وللنجدة .صدم عندما عرف أن المنجم
قد انهار جراء عبوة ناسفة استعملت خطأ .رجع مكتئبا إلى زوجته،
وليس لديه ما يقتات منه سوى عمله في المنجم .أشارت عليه زوجته
بالعمل حطابا في الغابة.
توكل صاحبنا وليد على هللا ،وذهب يجرب حرفة تتطلب مجهودا
عضليا ،وهو أهل له بإذن هللا .في الغابة كان ثمة فرسان يصطادون
لألمير بعض الغزالن ،وأثناء صيدهم سقط من أحدهم صرة نقود .رآها
وليد بين أوراق الشجر والوحل فالتقطها ،فوجد أنها تخص األمير.
فتحها ،وإذا فيها ما ال يقل عن ألف دينار .شعر بالرهبة .فأخذ يبحث
عن الفارس األمير ،كي يسلمه المحفظة؛ ولكن من غير جدوى ،فقد
انتقلوا إلى ركن بعيد في الغابة ،واختفوا عن األنظار.
ذهب وليد إلى بيته وأطلع زوجته على المحفظة وما فيها .فس َّرت
الزوجة أيما سرور ،وقالت :رزق ساقه إلينا الرزاق العليم .صاح في
وجهها وليد :بل هي أمانة ،ويجب أن نردها .فقالت الزوجة :بل هو مال
وجدتَه أنت في الغابة؛ ولم تسرقه؛ ثم إن األمير لديه الماليين ،وليس
في حاجة إلى هذا النزر اليسير من المال.
قرر الفالح أن يرجع الصرة .وفي صباح اليوم التالي ،ذهب إلى قصر
األمير محاوال لقاءه ،ولكن الحرس منعوه .ومع الضوضاء التي أحدثها
Acting values

ناقش
القصة

مع الحرس بسبب إصراره ومنعهم ،خرج األمير فسأل عن سر هذه
الجلبة ،فمد الفالح يده لألمير مسلما إياه الصرة .نظر األمير إلى
لم
المحفظة فعرفها .فتحها ،فإذا بالنقود كاملة فيها .فقال لوليد مستغرباَ :
ل ْم تأخذ شيئا من المال؟ فقال وليد :إن المال الذي بها ال يخصني ،بل
يخصك .فدفع األمير بكل ما في المحفظة إلى وليد ،شاكرا إياه على
أمانته.

هل يصعب مقاومة هذا اإلغراء وضغطه؟
ما األمور التي تساعدكم على مقاومة هذا اإلغراء وضغطه؟
على المعلم أن يتعمق كثيرا في النتائج السالبة المتوقعة (مثال :مشاعر
الكاذب ،وتأثير ذلك في عالقاته باألصدقاء).
بم تشعرون حيال الصديق الصدوق؟
عنصر
"الصداقة" كيف تتأثر عالقاتكم بالصدق والكذب؟
من الصديق الصالح؟
الشريحة  7 -3سنوات
نستعرض مشهدا تلفازيا الستثارة عقل المتلقي وقلبه وحواسه كي نتمكن من برمجة فكره للقيمة
التي نريد.
المشهد
األم وهي تقص البنيها (بنت وابن) قصة قبل النوم.
األم
االبنان يستعدان لالستماع بشوق كبير.
األم

االبنان
تعليق

المسمع
أخبراني في أي من القصتين اآلتيتين سأقول الحقيقة.
وكلتا القصتين لن تزيد على  10كلمات.
القصة األولى :كنت أتمشى في الشارع في أحد األيام
فرأيت محمدا ووالدته.
القصة األخرى :كنت أمشي في الشارع في أحد األيام،
وفجأة رأيت قدما خضراء كبيرة! لقد كانت كبيرة
كالبيت!
القصة األولى ،القصة األولى.
الصدق هو أن تقول الحقيقة.
مشروع "أنا صادق"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
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Acting values

في استبانة نفذتها العام  2006مؤسسة بيو األمريكية ،نطالع رأي الشارع األمريكي تجاه
من يمارس سلوك الكذب مع اآلخرين...

Page 65

Acting values

يالحظ من الجدول السابق ارتفاع نسبة من يعتقد أن ممارسة الكذب أمر طبيعي ال ينافي
القيم بنسبة  %26للشريحة العمرية  49 -18سنة ،وهي نسبة عالية.
الشريحة المنظومة
المستهد القيمية
(إضافة
فة
ما
 18-14إلى
فات)
سنة

 -1الصدق يعني أن ليس هناك تناقض أو تعارض بين األفكار أو
الكلمات أو األفعال.
 -2الصدق إدراك لما هو صحيح ومالئم في دور المرء وسلوكه
وعالقاته.
 -3الجشع يكمن أحيانا في بواعث الكذب.
 -4أهم ما في الصدق مع الذات أنه يكسب الثقة ويزرعها في نفوس
اآلخرين.
األفعال
(تناقض/
انسجام)
إدراك
العالقات مع
الغير

الخصوصية
والفضولية

الصدق

الجشع

الثقة

حوار
ممارسة

هل تذكر مرة نلت فيها تقديرا على صدقك؟
اطلب إلى الطلبة كتابة مقال قصير حول "الصدق والناس" من
معيشتهم اليومية.
اطلب إليهم جمع قصص عن الفساد وآثاره من الصحف اليومية
والمحطات التلفازية واإلذاعية (بعد تقسيمهم إلى مجموعات).

رسم
خريطة
ذهنية

وقع حريق في مخيم ما في بلد ما ،مات إثره  20طفال ،وكان سببه
سوء التقيد بتعليمات السكن في المخيم .حصل الساكنون على أموال
لبناء مساكن الئقة ،ولكنهم لم يستخدموا األموال ،بل دفعوا رشا
للصحافيين لكتمان ذلك.
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لم الناس جشعون؟ ماذا يريدون؟
حوار
هل يريدون السعادة واألمان؟
(استثارة
هل سيحصلون على السعادة واألمان على األمد البعيد؟
العقل/
هل جميع األغنياء سعداء؟
القلب)
الخصوصية الصدق ال يعني أن يعري الشخص نفسه أمام اآلخرين بالبوح
والفضوليو بتفصيالت شخصية.
ما األشياء التي ترى أنها تخصك وحدك؟
ن
من الذي ال ترغب في أن يشاطرك تلك الخصوصيات؟
ما ميزان المحبة والصدق؟
ما الكلمات واألفعال التي تهدم الثقة في العالقات؟ (أنت كاذب ،ال
ممارسة
تف بوعدك)..،
اللغة العربية تقول الحقيقة ،أنت توهم من حولك بأنك صادق ،لم ِّ
وما تلك الكلمات واألفعال التي تبني الثقة في العالقات؟
(أنا معجب بك ،أنت إنسان محترم ،تتمتع بأسلوب آسر" ،يا حالة
بروشك" ،عطرك جميل الرائحة ،أحب ألوان مالبسك).
(األفعال :نشرب ،نلعب ،نأكل .ما الفعل الماضي منها وما فعل
األمر؟).
مقاومة الضغط:
حوار
 -1قل :هناك أحيانا ضغوط تدفع المرء إلى أن يكون كاذبا ،وأحيانا
(استثارة
تصعب مقاومة هذه الضغوط.
العقل
 -2اطلب إلى الطلبة ذكر مواقف عصيبة ،ثم اسأل:
والقلب)
أ .ما األشياء التي يمكنك أن تفكر فيها ومن شأنها أن تساعدك
على مقاومة الضغوط؟ (صورتي أمام اآلخرين ،أن أوصف
فيما بعد بالكذاب ،األمانة ،مراقبة هللا لي ،عفة الطا ِّعم مثلما
فعل الحطاب).
ب .هل النظر في العواقب يساعدك على مقاومة اإلغراء والضغط؟
اقرأ سيرا ذاتية لنساء ورجال يتمتعون بالصدق والنزاهة
اللغة
(الحظ كيف أن البخاري لم ينقل حديثا لرجل كذب على بغلته).
واألدب
في حديث هند بنت عتبة في البيعة للرسول َ « :أو تزني
الحرة؟»[صحيح مسلم] ،استغراب! وهذا دليل على الصدق.
االجتماعي ماذا كان تأثير الغش في حياة المجتمع الفالني؟
ماذا يحدث للتقدم في البحث العلمي ،عندما يساء تقديم البيانات؟
ات
سقوط الجسور ،والفيضانات ،واالبنية.
ومن أمثلة تقديم البيانات المضللة ،ما هو حاصل لشركات السجائر،
التي تصف سجائرها بالصحية.
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اعالن غير صادق مضلل لسجائر

وفي تعليقنا على اإلعالن األخير نقول" :إنها محاولة في التأثير في
الفص األيسر من الدماغ ،حيث المنطق واإلقناع .فهذا اإلعالن يعد-
بحق -من أذكى ما رأينا في محاولة تضليل الشرائح المستهدفة
بأسلوب علمي قابل للتصديق.
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استثارة
الحواس

رسم
التربية
البدنية
مجلس
الطلبة

فثمة رسائل يبعث بها هذا اإلعالن للمشاهد ،منها :استعارة مفهوم
الريادة لدى رواد الفضاء ،التطوير الذي تحرص عليه عالمة الرك؛
فهي باإلعالن عن هذا التطوير إنما تعزز من أن ممارسة التدخين ال
يمكن أن تكون سالبة األثر ما دامت تعتمد األساليب العلمية الحديثة".
يمارس الصدق في عالم األعمال اليوم؟
إلى أي حد َ
عندما ينتهك فرد ما أخالقا مهنية ،ويسعى إلى شغل منصب عام ،هل
ينبغي انتخابه؟
عندما يزعم أشخاص غير صادقين أنهم أصيبوا بجروح في حادث
ما ،فهل بعملهم هذا يؤذون أشخاصا آخرين؟
يقول أحد األطباء المستشارين في دولة خليجية :كثيرة الحاالت
المرضية التي تعرض علي ،وال شيء يوجب عالجها في الخارج،
يمارس علي من نائب برلماني أو وزير أو
ولكن الضغط -الذي
َ
مسؤول كبير -يدفعني إلى كتابة تقرير يسمح للمريض وذويه بالسفر
إلى الخارج بقصد العالج .يعني إجازة جماعية!
وتذكرنا هذه الحادثة بموقف آخر .فبعدما أنهينا صالة العصر في
إحدى الدول الخليجية ،فإذا بجارنا -الذي كان يعاني ضعفا في النظر-
يقول له جارنا اآلخر :ال عليك ،وهللا ألمنحنك سفرة إلى لندن!
(بالمناسبة ،ابنه طبيب عيون ضمن لجنة إجازة السفر إلى الخارج
للحاالت المستعصية .صاحبنا يريد أن يكسب جاره فض َل حق الجار
بغير حق!
لوحة تنم عن الصدق (سيكون محورها اللون الذي سيختار للعناصر
التي ستنتقى ،من مثل :فراشة ،طائر ،شروق الشمس ،ابتسامة ،تعبير
عن الفوز ،تقدير على المأل).
الرياضيون الذين يفوزون بسبب تناول المنشطات ،هل نتسامح معهم؟
يوضع صندوق باسم الصدق ،ويدعو الجميع إلى وضع أسماء
أشخاص صادقين ،تجرى تزكيتهم لمنحهم شهادات وجوائز لحضور-
مثال -مباراة كل أسبوع أو شهر.

استعمال الوسائل السمعية البصرية (التلفاز ،المذياع ،الملصقة (البوستر) ،المقطوعة
الموسيقية ،الرسم ،الهدية ،األدوات المدرسية )..،والقيام بحملة إعالنية للتعبير عن قيمة
الصدق.
المفهوم :نريد أن نبين أن للصدق حالوة ،وعوائد على الصادق ،وهي محفز لصورته مع
أصدقائه.
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سيناريوهات أفالم
الشريحة المستهدفة
 14 -7سنة
المسمع
المشهد
صبي عمره  14سنة ،يتلقى من هاتفه الجوال أصوات سباق السيارات الخاصة باللعبة.
مكالمة.
ل ق (لقطة قريبة) ،ينظر إلى المتصل ،ولكنه ال
يرد.
فهذا الشاب منهمك في لعبة "البليستيشن".
ل م (لقطة متوسطة) ،يسمع رنة هاتفه مرة
أخرى ،ينظر إلى الرقم ،وال يرد.
ل ب (لقطة بعيدة) ،هو وصديقه ،الصديق
مشغول بحل الواجبات.
هال وهللا .خالتي؟
يرن جرس الهاتف الثابت ،يرفعه الصديق
إي نعم ،خالد موجود.
الوالدة!
الصديق ينادي خالدا
نعم يا أمي .إي وهللا كنت مشغوال في حل
خالد وهو منزعج
الواجبات ،وهاتفي الجوال لم يكن بقربي!
قول الصدق يعلي من شأنك عند هللا وعند الناس،
الصديق ينظر بتعجب إلى خالد (لكذبه)
وقول الكذب ينقص من قدرك (يخدش صورتك)
مع نفسك ومع اآلخرين وعند هللا.
تعليق
مشروع "أنا صادق"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
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الشريحة المستهدفة
الشباب ( 18 -15سنة)
المشهد ( 1كل مشاهد هذه الشريحة مكتوبة
باللهجة الخليجية)
(لقطة بعيدة ،ثم أخرى متوسطة) األب وابنه
يقودان السيارة
(لقطة قريبة) األب البنه
(لقطة قريبة) يد طارق تدير مفتاح المذياع

األب
(لقطة قريبة) طارق
(لقطة قريبة) األب

تعليق

المشهد 2
(شاريول والكامرة تسير على سكة حديد)
والرجل وهو يمشي قاصدا زميال له في المسجد
الرجل
الزميل
الرجل
الزميل
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المسمع
عبد الكريم عبد القادر ينشد "وطني".
طارق ،لو تحط لنا على محطة إذاعية ،طافتنا
األخبار ،صار لها  5دقايق.
أصوات موجات المذياع مع دوران المفتاح..
هذا وكان عدد القتلى  ،20وكلهم من األطفال،
إثر سقوط عمارة سكنية في الشارع الموازي
للبحر.
ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
يوبه تهقه شمنه؟
هذا ما يسويه جشع المقاولين وغشهم ،لما
يشتغلون من غير صدق.
يعني حتى يحقق المقاول مكاسب أكبر تلقاه يغش
في الخلطة أو يحطلك الحديد بمقاسات أقل.
ممارسة الصدق تعلي من شأنك عند هللا ،وقول
الكذب ينقص من قدرك (يخدش صورتك) مع
نفسك ومع اآلخرين وعند هللا.
مشروع "أنا صادق"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
المسمع
طال عمرك ،بنك التسليف قاعد يوزع على
أصحاب البيوت  10آالف ،يبلي معاملتك باشر،
ووقِّعها لك ،وتستلم فلوسك.
بس آنه بيتي ما يحتاج ترميم ،وما كو مجال
لتوسعه.
يا خوك ،الكل قاعد يسوي هالشي ،وهذا حقك،
ال تضيعه.
إي بس هذا غش وشذب نمارسه مع حكومتنا.

Acting values

تعليق

ممارسة الصدق تعلي من شأنك عند هللا ،وقول
الكذب ينقص من قدرك (يخدش صورتك) مع
نفسك ومع اآلخرين.
مشروع "أنا صادق"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

المسمع
المشهد 3
(لقطة بعيدة ،ثم لقطة قريبة) اثنان أمام مخزن أصوات نقل مواد وحركة عمال.
كبير للمواد.
أحدهما لآلخر (ونراهما من الخلف وهما بسيطة ،قول احترق المخزن باللي فيه من
السيارات ،وثبت كالمك في المحضر ،وعطه
يتحاوران)
تصدق عليه.
حق شركة التأمين
ِّ
تعليق

عندما تزيد أشكال المطالبات الوهمية هذه،
يزيد معها قيمة وثيقة التأمين على نحو ال يعكس
الحقيقة.
وإذا قام كل تاجر بالشيء نفسه ،راح يزيد
الغالء ،ومن يدفع ثمن عمليات الغش هذه
المواطن العادي.
مشروع "أنا صادق"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

المسمع
المشهد 4
األخ ألخيه وهو يقرأ في الصحيفة اليومية خبرا أقول حمود ،قريت الخبر المنشور في الجريدة
اليوم؟
رياضيا.
حمود وهو يربط حذاءه الرياضي متأهبا للخروج أي خبر؟
لممارسة رياضة المشي.
األخ ولقطة على عنوان عريض (منشيت) في
الصحيفة:
عاد يصير شذي ،يعرض نفسه للفضيحة،
"تناول المنشطات أفقده ميداليته الذهبية"
ويخسر ثقة الناس فيه.
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تعليق

ممارسة الصدق تعلى من شأنك عند هللا ،وقول
الكذب ينقص من قدرك (يخدش صورتك) مع
نفسك ومع اآلخرين.
مشروع "أنا صادق"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

واقع القيم عالميا
ضمن استفتاء نفذ في إحدى الدول الغربية ،طرح هذا السؤال" :هل تعد ما يأتي مقبوال أم
غير مقبول أخالقيا؟"
”?“is it morally acceptable or morally wrong. How about...
 .1ممارسة القمار :كانت نسبة القبول  ،%63وفق استبانة .2008
 .2ممارسة الفاحشة (الزنا) :القبول .%61
 .3هل تعتقد أن الناس في الوقت الحاضر يمارسون الصدق في تعامالتهم مثلما هو في
السابق؟ اإلجابة ال بنسبة  ،%74وفق استبانة في .2005
 .4هل لدى الناس اليوم إدراك -على نحو واضح -حول الفرق بين الصواب والخطأ؟
الجواب ال في .%79
 .5هل تعتقد أن على الحكومة أن تروج للقيم اليوم على نحو أكبر؟ الجواب  %43بنعم،
وفق استبانة في .2003
 .6هل ثمة حاجة إلى ترسيخ الموروث االجتماعي للقيم؟ اإلجابة بنعم بنسبة .%60
 .7هل ثمة حاجة إلى ترسيخ قيمة التسامح؟ اإلجابة بنعم بنسبة .%29
 .8هل تعتقد أن القيم في المجتمع األمريكي في الماضي أعلى منها اليوم أم أقل؟ الجواب
بأعلى كان بنسبة .%67
وجاء في مدارج السالكين البن القيم عن الصدق:
• هناك :مدخل الصدق ،ومخرج الصدق ،ولسان الصدق ،وقدم الصدق ،ومقعد الصدق.
 مدخل الصدق :أن يكون مدخلك ومخرجك في كل أمر أو سعي على الصدق ،فصاحبه
ب
ضامن على هللا "كالتأمين الشامل ،فضمانته كلية شاملة ،وهلل المثل األعلى"َ ﴿ ..وق ْل َر ِّ
ق َواجْ َع ْل ِّلي ِّم ْن لَد ْنكَ س ْل َ
َصيرا﴾
طانا ن ِّ
ق َوأ َ ْخ ِّرجْ ِّني م ْخ َر َج ِّ
أَد ِّْخ ْل ِّني م ْد َخ َل ِّ
ص ْد ٍ
ص ْد ٍ
[اإلسراء.]80 /
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 ولسان الصدق :فقد سأل إبراهيم الخليل لسان صدق ،وهو الثناء والقول الحسن﴿ ..
ق ِّفي ْاآل ِّخ ِّرينَ ﴾ [الشعراء.] 48 /
سانَ ِّ
َواجْ َع ْل ِّلي ِّل َ
ص ْد ٍ
 وقدم الصدق :فقد بشر عباده بأنه سيكون لهم قدم صدق ،وتفسير ذلك بأنها الجنة،
وأنها محمد (صلى هللا علية وسلم) ،وأنها األعمال الصالحة .وحقيقة القدم ما قدموه وما
يقدمون عليه يوم القيامة.
ق ِّع ْن َد َر ِّب ِّه ْم﴾[ يونس/
 ومقعد الصدق :هو الجنةَ ﴿ ..و َب ِّش ِّر الَّذِّينَ آ َمنوا أ َ َّن لَه ْم قَ َد َم ِّ
ص ْد ٍ
ِّ ﴿ ..] 2إ َّن ْالمتَّقِّينَ ِّفي َج َّنا ٍ
ق ِّع ْن َد َملِّيكٍ م ْقتَد ٍِّر (﴾)55
ت َو َن َه ٍر (ِّ )54في َم ْق َع ِّد ِّ
ص ْد ٍ
[القمر].
• من عالمات الصدق :طمأنينة القلب إليه ،ومن عالمات الكذب :حصول الريبة.
• الصدق مفتاح الصديقية.
• والصدق هو الوفاء هلل بالعمل ،وهو استواء السر والعالنية.
• حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي ال يطيقه إال أصحاب العزائم.
• الرياء والكذب خفيف كالريشة ال يجد له صاحبه ثقال البتة.
• قال بعضهم :حقيقة الصدق أن تصدق في موطن ال ينجيك منه إال الكذب.
• الصادق ال يصبر على صحبة الضد ،وهم أهل الغفلة .وعند الضرورة تكون صحبته
لهم بقالبه من دون قلبه وروحه.
• ويقود ذلك إلى أن الصادق ال يتمنى الحياة إال للحق ،وال يشهد من نفسه سوى
النقصان ،ويستكثر من األسباب التي تقربه إلى هللا ،ال لعلة من علل الدنيا وال لشهوة من
شهواتها.
• يقول عمر رضي هللا عنه " :لوال ثالث لما أحببت البقاء؛ لوال أن أحمل على جياد
الخيل في سبيل هللا ،ومكابدة الليل ،ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكالم كما ينتقى أطايب
الثمر".
• والصادق مضطر أشد الضرورة إلى متابعة األمر والتسليم لما جاء به الرسول صلى
هللا عليه وسلم في ظاهره وباطنه ،في كل حركة وسكون ،مع إخالص القصد إلى هللا
عز وجل.
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المبْحث الخامس
قيمة التعاون
فيما يأتي نستعرض صورا من التعاون ،غير تلك الصور النمطية ،التي اعتاد عليها
اإلنسان في عصور غابرة .ولتكن هذه الصور المستحدثة مادة للمنتظمين في البرنامج
في مناقشتهم لقيمة التعاون .فاإلنترنت فرض نوعا آخر من التعاون فيما بين الناس.
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الشريحة
 7 -3سنوات
نقاط التعاون

تمرين

حوار
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 -1التعاون هو أن يساعد الجميع بعضهم بعضا على القيام
بأمر معين.
 -2يكمن التعاون في العمل معا لتحقيق هدف مشترك.
 -3يتجسد التعاون في العمل معا بصبر وعطف.
يستطيع المعلم أن يثبت هذه النظرية عبر استعمال شيء
ثقيل متوافر داخل الفصل ،يصعب على ولد واحد أن يحمله
بمفرده.
"سنطلب إلى هشام رفع هذه الطاولة لنقلها إلى الفصل
المجاور .هل هو بحاجة إلى عون؟ من منكم يود أن يقدم
له العون؟ اقبل عشرة أطفال.
نعم من الصعب نقل الطاولة وحدك ،ولكن من اليسير نقلها
مجتمعين.
جميعنا بحاجة إلى تعاون في بعض األحوال .اسأل متى
تحتاجون إلى التعاون؟
قد يذكرون :ربط الحذاء ،تجميع طائرة ورقية ،نصب
خيمة.
Acting values

وجبة الطعام

سنتناول اليوم وجبة غداء .وهذا سيظهر لنا كم أن التعاون
مهم .أريد منكم أن تتظاهروا بأن مرافقكم ال تتحرك .فأنتم-
من ثم -عاجزون عن ثنيها.
كيف يمكنكم أن تأكلوا من دون ثني مرافقكم؟
دعهم يفكروا مدة خمس دقائق.
إذا عجزوا ،فاطلب إلى كل منهم أن يعمل على إطعام
صديقه بيده الممدودة ،والصديق اآلخر يطعمه .قد يؤدي
هذا النشاط إلى إضحاك األطفال فيما هم يتعلمون
"التعاون".
أسأل :هل من األفضل أن يكون الشخص الذي يساعدكم
سعيدا بذلك ،أم أن يكون كثير التشكي ،أم غاضبا؟
إذن ،يكون التعاون الحقيقي في العمل بصبر ومحبة
وسعادة.

يمكن لألطفال أن يتعاونوا على بناء منزل على طاولة
تمرين "البناء
المدرس أو على األرض باستعمال قطع الليغو .يقسم
التعاوني"
األطفال إلى مجموعات ليبني بعضهم القاعدة ,وآخرون
يجمعون الشبابيك واألبواب ,وآخرون يجمعون تجهيزات
المنزل ومرافقه .وتكون هناك مسابقة فيما بين فرقتين,
أيهما يحقق نتيجة جميلة لشكل المنزل وسرعة في األداء.
واطلب أن يكون للمنزل -مثال -خمسة شبابيك أو مدخالن.
تمرين "الحلوى" تمرين "الطهي معا" .
تحضير العجينة ،تلوين العجينة ،تجهيز الفرن ،غسل
األدوات ،تحضير القوالب.
يقسم األطفال إلى مجموعات من أربعة أطفال.
رسم "فراشة"
تمنح المجموعة ورقا ليرسم طفالن منها جناحين لفراشة،
وأما
الطفالن اآلخران فلنسخ الجناحين على ورقة أخرى على
نحو دقيق.
اطلب إلى كل طفل أن يختار شريكا.
األلعاب
اطلب إلى الشريكين أن يشبكا أيديهما من الخلف ،ويساعد
التعاونية
أحدهما اآلخر على النهوض أو القيام بمهمة ،ثم أن يجلسا
مجددا.
شكل مجموعات من األطفال ،وكل مجموعة من شخصين.
اطلب إلى كل مجموعة أن يربط الشخصان فيها حذاءيهما
Page 77

Acting values

تمرين
"تجميع
الصورة
المقطعة"

حوار
الصورة
الجدارية
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معا :كاحل أحد الطفلين من جهة الشمال بكاحل اآلخر من
جهة اليمين ،ثم اطلب إلى كل فريق إنجاز مهمة .وليصفق
األطفال لمن ينجز المهمة.
ناقش ما الذي جعل المشي بهذه الطريقة أيسر.
وقل" :على قدر ما نراقب ..ونقرر ما نحن في حاجة إليه..
ونتعاون بمحبة ،على قدر ما يكون تنفيذ المهمة أفضل".
اسأل :ما األمور التي تحبون أن تسمعوها وأنتم تحاولون
أن تتعاونوا في أمر ما؟
ما األمور التي تبعث فيكم شعورا جيدا وأنتم تتعاونون؟
(مثال :ال ليس هذه الطريقة أيها األحمق ،فشلت مرة
أخرى) ،أو (لنجرب على هذا النحو ،جيد ،محاولة جيدة).
هناك صور لطبيعة ما (مدينة ،شخص) ،تباع في األسواق
على نحو مقطع ،تصلح لنشاط جماعي فيما بين األطفال
حول أيهم يجمعها أوال ضمن عمل تعاوني.
اختر ثالث صور ،واخلط جميع القطع ،ثم اطلب إلى كل
مجموعة أن تنتقي ما يخصها ،ثم تعيد تركيبها (مجموعة
تجلب القطع ،مجموعة تعمل على تركيبها ،مجموعة
لإلرشاد والتوجيه).
كيف تتعاون في المنزل؟
اطلب إلى كل طفل أن يرسم صورة له عن تعاونه في
المنزل.
من قبل ،رسم األطفال عددا كبيرا من صور الفراشات.
واليوم سنصنع صورة جدارية نستعمل فيها ما رسمناه
سابقا مع عناصر أخرى.
ناقش :ما األمور التي يمكن توافرها في صورة كبيرة تمثل
عالما ينعم بالسالم؟ في عالم يسوده التعاون؟
حدد العناصر .وزع األطفال لرسم ما حدد لهم .الصق
الفراشات في المكان المخصص لها.
بعد االنتهاء حاورهم:
ما القيمة أو الصفة التي يراها كل طفل ضرورية في عالم
يسوده السالم والتعاون؟ امنح كل زوجين من األطفال ورقة
يكتبان فيها كل قيمة يختارانها هما.
اطلب إلى كل زوجين من األطفال أن يربطا كاحليهما ،وفي
حديقة المدرسة اطلب إلى كل زوجين أن يوصال القائمة-
التي كتباها -إلى المدرس ،الذي يقف في نهاية المضمار.
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الشريحة
 14-8سنة
نقاط التأمل:
 -1يكون التعاون حين يعمل الناس معا لتحقيق هدف
مشترك.
 -2يقتضي التعاون االعتراف بقيمة كل إنسان والتصرف
معه دائما بإيجاب.
 -3ال بد من تحديد الحاجات عند التعاون .قد نحتاج أحيانا
إلى فكرة جديدة ،أو التخلي عن فكرتنا الراسخة ،أو تولي
القيادة ،أو االنصياع لها.
 -4يقوم التعاون على االحترام المتبادل.
 -5أينما تكون المحبة يكون التعاون.
أقوال مأثورة عن التعاون من األدباء أو األساطير أو
اللغة العربية
شخصيات بارزة.
العلوم
واسأل :لنفترض أن السماء كانت ممطرة في األمس ،وكان
أبو أحدكم يقل زميلكم بالسيارة إلى المدرسة ،فسقط في
الوحل وعجز عن إخراجه بمفرده .هل تعتقدون أننا سننجح
إذا تعاونا على إخراجه معا؟
ماذا لو قررت إفراغ هذه الغرفة في ثالث دقائق؟ هل
تعتقدون أننا نستطيع ذلك؟
تمارين رياضية يربط كل طفلين كاحليهما المتعاكسين (الشمال باليمين).
اطلب إلى كل فريق (مكون من اثنين) أن يرمي الكرة إلى
الفريق المقابل من دون أن تسقط على األرض.
اطلب إلى الطلبة مناقشة سبل التعاون في هذه اللعبة لتفادي
سقوطهم.
ليتذكر كل تلميذ الكلمات التي كان يستعملها أثناء التمرين.
أكمل الجمل اآلتية:
حوار
أنا أتعاون مع المدرسة عندما(...........................أكمل
واجبي المنزلي)
أنا أتعاون مع نفسي عندما(...........................أحب
الخير لها فال أدخن)
............................هو مثال عن التعاون (اللعب
بسالم).
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إن...............................ضروري للتعاون (الصبر).
تمارين رياضية التعاون ضمن فريق:
أعط كل تلميذ مقياسا متريا ،واطلب إلى الجميع قياس طول
الملعب أو مساحته الكلية ،وامنحهم خمس دقائق
يجب على الجميع الوقوف في صف طولي بمقاييسهم
للتعرف إلى عدد األمتار في مجملها ،وفي العرض كذلك،
ثم نضرب الطول في العرض.
ناقش العوامل التي أسهمت في نجاح الفريق .واطلب إلى
كل منهم أن يصف الجهد الجماعي الذي بذلوه.
قواعد التعاون ضمن الحوار ،اطلب إلى الطلبة َّ
سن قواعد للتعاون تعلموها
من خالل ممارساتهم السابقة ،وألصق القواعد في مكان
مميز في الفصل.
القواعد (الصبر ،استعمال الكلمات المشجعة ،الكلمات
الورد)..،
مشروع تعاوني طبق مبادئ التعاون وقواعده في:
 .1رسم جدارية.
 .2تجهيز زاوية في الفصل للقراءة.
 .3المحافظة على نظافة المدرسة.
 .4مقصف ريعه يصلح إلقامة حفل في نهاية الفصل.
قد يمتد المشروع التعاوني أياما عدة وربما أسابيع عدة.
ناقش :ما أهم قيمة احتجت إليها في مشروعك التعاوني؟
طلبة المرحلة
الجامعية
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ذكر ابن القيم في مدارجه مرتبتي "الفتوة" و"المروءة"،
وهما منزلتان تحثان على التعاون مع اآلخرين ،ولكن وفق
منهج رفيع:
وكف
• الفتوة في حقيقتها هي منزلة اإلحسان إلى الناس،
ِّ
األذى عنهم ،واحتمال أذاهم.
• الفتوة هي الصفح عن عثرات اإلخوان.
• وقيل :هي أن ال تحتجب ممن قصدك.
• وقيل :أن ال تهرب إذا أقبل طالب المعروف.
• وقيل :إظهار النعمة وإسرار المحنة.
• وأصلها :استرسال الناس في فضلك ،فيكون استرسالك
سببا لنيلهم لفضلك ،وقبض العنان سببا للحرمان.
• ثم تسعهم بخلقك ،باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة
بالعفو.
Acting values

• والفتوة :أن ال تشهد لك فضال وال ترى لك حقا.
• من مظاهر الفتوة :ترك الخصومة ،والتغافل عن الزلة،
ونسيان األذية.
• والفتوة في حق هللا :أن تخاصم باهلل وفي هللا وتحاكم إلى
هللا.
• وأما "نسيان األذية" فهو أن تنسى أذية من نالك بأذى
ليصفو قلبك له وال تستوحش منه.
• ونسيان إحسانك لمن أحسنت إليه ،حتى كأنه لم يصدر
منك.
• ومن مظاهرها :أن تقرب من يقصيك ،وتكرم من
يؤذيك ،وتعتذر إلى من يجني عليك ،سماحة ال كظما ،ومودة
س َب ْ
ت أ َ ْيدِّيك ْم
صا َبك ْم ِّم ْن م ِّ
صي َب ٍة فَ ِّب َما َك َ
ال مصابرةَ ﴿.و َما أ َ َ
ير﴾ [ الشورى .]30 /فإذا علمت أنك بدأت
َو َي ْعفو َ
ع ْن َك ِّث ٍ
بالجناية فانتقم هللا منك على يده ،كنت في الحقيقة أولى
باالعتذار ،والفتوة أن ال تطوي عنه ِّب ْشرك وال برك.
• وفضيلة "المروءة" تتالزم مع فضائل الفتوة هذه.
• وفي النفس ثالثة دواعٍ متجاذبة ،هي داعي االتصاف
بأخالق:
 .1الشيطان.
 .2الحيوان (داعي الشهوة).
 .3الملك :اإلحسان ،النصح ،الطاعة.
• قال بعض السلف :خلق هللا المالئكة عقوال بال شهوة،
وخلق البهائم شهوة بال عقول ،وخلق اإلنسان وركب فيه
العقل والشهوة.
• قيل" :المروءة" غلبة العقل على الشهوة.
• هي تجنب الدنايا والرذائل من األقوال واألخالق
واألعمال.
• ومروءة الخلق :سعته وبسطه للحبيب والبغيض.
• ومروءة المال :اإلصابة ببذل مواقعه المحمودة.
• ومروءة الجاه :بذله للمحتاج إليه.
• ومروءة اإلحسان :تعجيله وتيسيره ونسيانه بعد وقوعه.
• ومروءة الترك :ترك الخصام والمعاتبة والمطالبة،
والتغافل عن عثرات الناس.
• و"المروءة" على ثالث درجات:
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أ .مروءة المرء مع نفسه :وهي أن يحملها قسرا على ما
يجمل ويزين؛ فمن أراد شيئا في سره وخلوته ،ملكه في
جهره وعالنيته .فال يكشف عورته في الخلوة ،وال
يتجشأ بصوت مزعج ،أو ينهم عند أكله وحده .فال يفعل
خاليا ما يستحي من فعله في المأل (من غير الجماع أو
الخالء).
ب .مروءة مع الخلق :فيستعمل معهم شروط األدب والحياء
والخلق الجميل.
ج .المروءة مع الحق سبحانه :باالستحياء من نظره إليك،
واطالعه إليك في كل لحظة و َنفَس ،وإصالح عيوب
نفسك َج ْهد اإلمكان ،فإنه قد اشتراها منك .وليس من
مبيع فيه من العيوب.
المروءة تسليم
ٍ
وفي سلسلة أسماء هللا الحسنى ،نقرأ االسم "المعين".
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المبْحث السادس
قيمة االحترام
سنبدأ نقاش هذا ال َم ْب َحث باستعراض نتائج إحصائية...
وهذه قائمة بالقيم التي تعد مهمة لدى بعض الناس ،والسؤال لكل منها :على مدار عشر
السنوات الماضية ،هل تشعر أن القيم اآلتية صارت أقوى أم أضعف؟
Much
Stronger

About
the
Same
)(vol.
%
3

Much
Weaker

Somewhat
Weaker

Somewhat
Stronger

%
46

%
40

%
8

5

50

33

8

2

6

38

39

12

3

7

37

37

15

3

6

34

35

18

5

11

19

40

23

5

6
10

22
22

36
33

26
22

7
9

10

19

25

35

10

7

13

19

46

13

%
for 2

"Respect
" authority
"Commitment to
" marriage
"Respect for the
" law
"Respect
for
"other people
"Personal
"responsibility
"Good
"citizenship
""The work ethic
"Belief in God
"and religion
"Concern for the
"less fortunate
"Tolerance
of
people who are
"different

وضمن ذات االستبيان نالحظ السؤال التالي  :وأي من هذه القيم يقلقك في كونه خلقا يمارسه
الناس؟
السلوك
مالمة اآلخرين
قلة االحترام
االمانة والصدق
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النسبة %
39
30
24
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وضمن سؤال" :هل تعتقد أن معايير قبول التصرفات لدى الناس من عدم قبولها تزيد في
االتجاه الموجب أم السالب؟ أم ما زالت على ما هي عليه؟" وهذه هي اإلفادات.
النسبة %
المالحظ
6
تتحسن Getting better
66
تتراجع Getting worse
على ما هى عليه 26 Staying about the
same

الوصول إلى المفهوم الخاص بقيمة االحترام
في البدء ،حدد مسار لقيمة االحترام ،أي انظر القضايا التي لها عالقة باالحترام ،وحددها
في دوائر مرتبطة بدائرة مركزية هي االحترام.
نقاط التأمل في قيمة االحترام
الشريحة
 7 -3سنوات
إننى فريد
وقيم

أقدر نفسي

االحترام

إني جدير
بأن أ َحب
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أعامل
اآلخرين
بلطف

أستمع الى
اآلخرين
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أغان مع كل قيمة ،يمكن تلحينها في خلفيات لألفالم ،وتسجيلها في أقراص
مالحظة :هناك
ٍ
مضغوطة ،ومنحها إلى إذاعة المدرسة ،وإدراجها في موقع إلكتروني لتحميلها
.downloading
الغايات أن:
 -1نعبر عن شيء جيد يقوم به األطفال بأيديهم.
 -2يسمي كل تلميذ صفتين موجبتين أو أكثر من صفاته الخاصة.
 -3يخبر التلميذ رفيقه في الصف عن صفة من صفاته الشخصية.
 -4يحدد التلميذ السلوك اللطيف تجاه اآلخرين.
 -5يتكلم التلميذ باحترام إلى المعلمين وإلى زمالئه خالل تمارين فض النزاعات.

الحوار

نشاط
حوار "يداي"
نشاط

Page 85

"تمرين المرآة".
ضع مرآة في زاوية من الغرفة مع ستارة حولها.
وأخبر األطفال أنهم سيرون شخصا مميزا ،لطيفا قويا محبوبا
فريدا ،وأن هذا الشخص موجود خلف هذه الستارة.
واطلب إلى األطفال أن ال يخبر بعضهم بعضا عمن شاهد.
النقاش :إذن ،كل واحد منا فريد قيم ،واالحترام يكمن في أن أعرف
أني جدير بأن أحب.
يمكن كل طفل من صناعة نجمة ،يكتب اسمه عليها ،ومن
ع َّد ما ِّ
أَ َ
الخلف يكتب عبارة "جدير بالمحبة" ،واجعل الطفل يلون نجمته
ويزينها بما لديه من مواد.
اسأل :متى تشعر باالرتياح تجاه نفسك؟
غالبا ما يجيب األطفال بأنهم يشعرون بذاك الشعور ،عندما
يساعدون غيرهم .إذن ،القيام بأشياء جيدة تشعرنا باالرتياح.
يقوم كل طفل بطبع يديه االثنتين ،ونقوم بقص شكل يدي كل طفل،
ونضعهما على قطعة ورق كبيرة ضمن دائرة .كل طفل يعمل ذلك
بنفسه .ومن الممكن مساعدتهم على ذلك.
يتحدث المعلم بعد ذلك معهم ،ويلفت انتباههم إلى الحقيقة بأنه يمكن
لليدين أن تقوما بأعمال جيدة أو أعمال تبعث على الحزن ،مثل:
ضرب اآلخرين ،قرصهم .اسأل كل طفل عن األمور اللطيفة التي
يتمنى أن تقوم بها يداه .اكتب أجوبتهم في الدائرة التي وضعت
داخلها اليدان.
Acting values

أغنية
الرسم (صنع
بطاقة)

نقاش

قصة "النمرة
ليلى"
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عن اليدين وما تفعالن ،قبلة لماما ،معانقة بابا.
قم بقص قطعة على شكل قلب من بطاقات ملونة .ومن الممكن
رسم يد الطفل على القلب .واطلب إلى كل طفل كتابة العبارة اآلتية
خلف القلب :تقوم يداي الصغيرتان بأمور جيدة ،يمكنهما.......
اكتب رد الطفل (مساعدة اآلخرين ،مساعدة أبي على استضافة
ضيوفه ،رمي القاذورات في المكان المخصص لها .للطفلة مثال:
جلي الصحون مع ماما).
ويمكن للمعلم أن يكتب الكلمة منقطة لألطفال في سن الخامسة،
ليعيد هؤالء األطفال الوصل بين النقاط بأقالمهم.
اليوم ،أريدكم أن تعددوا بعض األمور التي تتصفون بها وتحبونها.
هل يستطيع أي منكم أن يعدد لي بعض صفاته؟ (جميل ،ناعم،
محب ،مفيد ،مثابر)..،
واألستاذ يمكنه أن يشجع التلميذ غير المتناغم بأن يجلس في دائرة
مع زمالئه اآلخرين ،ويمسكوا بأيديهم ،ويطلب إلى كل طفل أن
يسمي صفة ،كأن يقول الطفل :طارق ولد مثابر .ويقول األستاذ
نيابة عن طفل مشاغب :مصطفى ولد محب.
مالحظة للمدرس :من األهمية أن تثني على كل صفة موجبة،
وتحفظها للطفل الذي نطق بها.
أورد "ديان تيلمان" في كتابه "أنشطة القيم الحية" قصة لد "جون
ماكونيل" يقول فيها:
اعتق َدت النمرة ليلى أن خطبا ما بها .فخالفا لكل النمور التي
عرفتها ،لم تكن مرقطة باللون األسود ،بل اللون الزهري .كان
ذلك يشعرها بالحرج ،فالنمور في الجوار كانت تتجاهلها ،وحتى
عائلتها كانت تتجنبها .كان ينتابها -أحيانا -الخوف والحزن
واألسى ،وأحيانا أخرى الغضب الشديد .قررت ليلى المضي بعيدا
عن أهلها ،ولما انتابها اإلعياء نامت .واستيقظت على حس لسان
يداعب أنفها ،فإذا بنمرة مرقطة باألخضر .لم تصدق ليلى ذلك،
فعانقتها فرحة ،وقصت عليها قصتها الحزينة .واستها النمرة
المرقطة باللون األخضر ،وأخبرتها أن ذلك يعد تفردا ال شذوذا،
وما عليك سوى أن تفكري بإعادة االحترام إلى نفسك .فاحترام
الذات هو أن نحب أنفسنا ،حتى عندما ال يحبنا أحد ،بأن نبحث
عنها في أنفسنا ،وأن نقدر الصفات الموجبة في أنفسنا .أجهشت
ليلى بالبكاء ،وقالت :ما عسى أن تكون صفاتي الموجبة؟ ربما
تكون في سرعتي ،فأنا سريعة؛ كما لدي حب اللعب مع اآلخرين،
ولدي عينان ذهبيتان .إذن ،ال بأس إن كنت مختلفة ،ال بل إن رقطي
Acting values

يزيدني رونقا .وإذا كانت النمور األخرى ال تقدر رقطي ،فال
بأس ،إني أرغب في أن أكون فريدة متميزة.
قررت ليلى العودة إلى ديارها ،وهرع األهل إلى استقبالها .أمها
وأبوها الحظا أن ثمة تغييرا قد طرأ على ليلى ،فقد بدت متوهجة
لم ل ْم يلحظا ذلك من قبل؟
مشرقة ،إنها ظريفة فعال ،وتساءالَ :

نقاش

رسم
نقاش

رسم
"صورتي
الظلية"

نقاش "منح
االحترام في
المدرسة"
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لماذا شعرت ليلى بالحزن؟
لماذا هربت؟
من رأت عندما أفاقت من قيلولتها؟
ما الصفات التي تميزت بها ليلى؟ هل من صفات أخرى؟
هل فرحت عندما علمت بأنها مميزة؟
وأنت بماذا تشعر عندما تفكر في صفاتك؟ ما صفاتك المميزة؟
ارسم صورة من صور القصة.
يكمن االحترام في أن أحب نفسي كما أنا .ماذا يعني هذا؟

اطلب إلى كل طفل أن يتمدد على قطعة من الورق موضوعة
على األرض ،على حين يعين طفل آخر بالقلم حدود جسمه
(صورته الظلية) .بعدها يقوم كل تلميذ بقص صورته الظلية.
يمكن لكل تلميذ أن يرسم ثيابه ويلونها .وتعلق اللوحة في
الصف.
يمكن أن تكتب صفات كل تلميذ واألنشطة التي يود مزاولتها
في هيئة عقد يعلق على عنق الصورة الظلية.
ناقش هذه الفكرة :يكمن االحترام في أن أعامل اآلخرين
بلطف.
ما معنى ذلك؟
ما طرق معاملة اآلخرين بلطف في المدرسة؟
بأي طريقة تحب أن يعاملك زمالؤك في الصف؟
كيف نظهر االحترام عندما نتحدث مع اآلخر؟
ما األشياء التي يظهرها اآلخرون وتدل على أنهم يحترمونك؟
(نبرة الصوت ،تعبيرات الوجه)..،
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نقاش "منح
االحترام في
المنزل"

التلفاز
تحيات من
العالم
(اللغة
اإلنجليزية)
تمرين "فض
النزاع"
نقاش
نشاط
"التيجان"
درس الدين
عرض
"استثارة
الحواس من
كتابك"

كيف نبدي االحترام في المنزل؟ كيف نظهر االحترام ،عندما
نطلب أمرا؟ (قولك :أرجوك ،إذا سمحت) ..،
كيف نبدي االحترام عندما نستمع لآلخرين؟ بم نشعر عندما
يستمع اآلخرون إلينا؟
فكر في شخص تحترمه .لماذا تحترمه؟ قد يكون مبعث
االحترام قيامه بعمل مميز .ما هذا العمل؟
اصنع إطارا تلفازيا من الكرتون يكفي حجمه لظهور طفل
من خالله ،اطلب إلى كل طفل أن يحكي قصة عن االحترام
من خلف اإلطار.
تعلم إلقاء التحية على اآلخرين بلغتهم ،فهي طريقة نظهر فيها
االحترام لآلخرين .ليتعلم األطفال أكثر من لغة في إلقاء
التحية.
إظهار قيمة االحترام أثناء فض النزاع.
متى تشعر بأنك فخور بنفسك؟
تقدر نفسك؟
متى ِّ
أخبر األطفال أنه :بإمكانكم اليوم صناعة تيجان فيها صفاتكم.
لون التاج ،البسه في الساحة المدرسية ليتعرف اآلخرون إلى
ِّ
صفاتك.

الشريحة العمرية المستهدفة
 14 -8عاما
 -1أول أنواع االحترام هو أن أحترم ذاتي ،أن أدرك قيمة ذاتي.
نقاط التأمل
 -2إدراك صفاتي الموجبة هو جزء من احترام الذات.
 -3احترام الذات أن أدرك أني محبوب ومقدر.
 -4هو اإلنصات جيدا إلى اآلخرين.
 -5أن أدرك قيمة اآلخرين أيضا.
 -6االحترام يولد الثقة.
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نقاش

اللغة العربية

قصة

صفاتكم
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ما أهمية االحترام؟ متى تشعر باالنشراح؟
متى تشعر باالحترام الذاتي؟
قد يذكر الطلبة أن االنشراح يتم بمساعدة اآلخرين (اإلسهامات
المجتمعية :موتوروال ،جونسون سيف كدز ،مستشفى زين)...
سنبحث اليوم في صفاتنا الشخصية .ثمة نقاط مشتركة بيننا
(عد ْدها معهم) .ولكن أبرز سمات البشر أن لكل
جميعا ،ما هي؟ ِّ
إنسان شخصيته الخاصة ،ومجموعة من الصفات الخاصة
الذاتية .فلنبدأ بوضع الئحة بالصفات الحسنة ،وابدأ بالسؤال:
ما الصفات التي تعجبكم في رفاقكم؟
فكروا في شخص يثير إعجابكم .ما الصفات التي تسترعي
انتباهكم فيه؟
فكروا في أبطالكم المفضلين .ما صفاتهم التي تعجبكم؟
يمكن لألستاذ أن يستعرض صفات للطلبة (مثل :ودود ،وفي،
لطيف ،متعاطف ،متعاون ،متواضع ،واثق ،مجتهد ،حساس،
متسامح ) ..،واشرحها ،وقل :إذا ساعدتم أحدا ،فقد تكون الصفة
محبا أو مهتما .وإذا أعدتم غرضا إلى من أضاعه ،تكون أمينا.
وهكذا.
قصة "النمرة ليلى".
واسأل:
كيف أبدت الشخصية عدم احترامها؟
لم ل ْم تعامل ليلى باحترام؟
َ
ماذا كان شعور ليلى؟
ما صور عدم االحترام التي أبدتها بقية النمور لها؟
كيف كان يمكن إبداء االحترام؟
لم ال يبدي الناس -أحيانا -االحترام؟
"عموما ،إن من يبدون عدم االحترام ،يفتقرون إلى احترام
أنفسهم في دواخلهم".
إن إحدى نقاط التأمل هي :من يعامل اآلخرين باحترام ،فسيلقى
االحترام منهم".
تأكد من وضع الئحة الصفات -التي توصلت إليها في الدرس
األول حول االحترام -في مكان بارز في الصف.
مرر ورقة على نصف الصف ،واطلب إلى كل تلميذ أن يكتب
اسمه في أعلى الورقة؛ ثم اطلب إلى النصف اآلخر من الفصل
أن يكتب صفة موجبة عن شخص التلميذ الذي يرى اسمه.
Acting values

كل طفل يكتب في ورقة عن نفسه ما:
"إظهار
تمرين
 -1يحب.
صفاتي
 -2صفاته.
الشخصية"
 -3أسرته.
 -4يحب في الطبيعة.
 -5حيواناته المفضلة.
 -6عطاؤه لآلخرين.
 -7يؤمن به.
 -8طعامه المفضل.
كل طفل يعلق صفاته في ناحية من الفصل ،ويتعرف إلى صفات
اآلخرين.
أو كل طفل يصنع شجرة من صفاته ليشاهدها اآلخرون (تحفيز
إحساسات اللمس واللون والرائحة مع شجرة الصفات الحسنة،
أو تلك التي يتطلع إليها).
شجرة فيصل زهير المزيدي وشجرة مبارك وائل الشطي" :راح
ايبلك شجرتي االستديو األسبوع القادم ،وأخليها جدام باب
الوزير ،بشوف شلون صايرة شيرته".
علم األطفال كيفية إلقاء التحية بأكثر من لغة من اللغات األجنبية.
اللغة
اقسم الصف إلى قسمين ،ومرر على الشخص األول من الصف
تمرين
نشاط
"الشعور "تمرير قلم األول قلم رصاص ،واطلب إليه أن يمرره إلى صاحبه ،وهكذا
إلى آخر تلميذ في الصف.
باالحترام" الرصاص"
ثم أعد الكرة ،واطلب إلى كل تلميذ أن يجتهد في تمرير القلم
باحترام إلى التلميذ الذي يليه.
حاورهم في الشعور الذي انتابهم في كال األسلوبين.
هل كان هذا ليحصل لو أبدى الشخص المعني االحترام؟
فض
ساعد الطلبة على حل المشكلة بإيجاد حلول بديلة ،وأثن على
النزاع
األفكار الجيدة التي يتوصلون إليها.
علم الطلبة هذه العبارة الستعمالها عندما ال يروقهم تصرف
(كالشتم)...
ما
شخص
"أشعر...............عندما.................ألنك"...............
"أشعر باالستياء ،عندما تحدثني عن خالد ،ألنه زميلي في
الدراسة".
"أشعر بالضغط ،عندما تلح علي بالتدخين ،ألني قلت لك من
قبل :إني ال أرغب في ذلك .أرجو منك أن تحترم خياري".
اطلب إلى الطلبة صياغة استراتيجية "أشعر".
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أساليب
إلظهار
االحترام

االحترام هو أن أدرك قيمة اآلخرين.
ننال االحترام بإدراك قيمتنا.
كيف نظهر احترامنا للطبيعة؟
كيف نظهر احترامنا لألشياء؟
كيف نظهر احترامنا لألمكنة العامة؟
كيف نتأكد من أننا أظهرنا االحترام الالزم؟

بطاقات
الموقف
وتحفيز
العقل
والقلب

البطاقة 1
● استعار أحد الطلبة في صفك قلمك المفضل األسبوع الماضي،
ولم يعده إليك ،ولم تَ َره يستعمله اليوم في الفصل.
 ما شعورك تجاه هذا األمر؟
 ماذا يمكنك أن تفعل؟
 إذا قررت التحدث إليه ،فماذا تقول؟
البطاقة 2
● تشاجر زميالن لك في الصف ،واآلن ال يكلم أحدهما اآلخر.
 ما شعورك؟
 ماذا ستفعل؟
 إذا قررت التحدث لهما ،فماذا ستقول؟

البطاقة 3
● رسبت لتوك في امتحان مهم.
 ما شعورك؟
 أما زلت ترى نفسك شخصا صالحا؟ (الجواب :نعم)
 ماذا تمنيت أن تكون نتيجة االمتحان؟
 كيف يمكنك تحسين نتيجتك في المرة المقبلة؟
 ماذا تقول لنفسك من أجل الحصول على ما يشجعك؟
دور المدرس تحاشي األوامر ،بل اإلنصات والتوجيه والتشجيع،
سواء كانت أجوبتهم مناسبة أو ال.
تجسيد االحترام في لوحة.
الرسم
حط عصفوران على شجرة .أحدهما كان يعلو اآلخر .قال الذي
قصة
"العصفوران" في األعلى :يا لها من أوراق خضراء ،والذي في األسفل قال:
أتهزأ بي؟ أال تراها بيضاء؟ وكادا يتعاركان الختالف وجهات
النظر ،إلى أن قرر العصفور الذي في األسفل أن يصعد لألعلى،
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فيرى بالفعل أنها خضراء ،ونزل الذي في األعلى لألسفل ،ليرى
أنها كانت بالفعل بيضاء.
ويمكن تأكيده بالسؤال ،وبما استعرضناه من تغيرات سلوكية تشهدها عموم الساحة تجاه
تزعزع االلتزام في ممارسة القيم ،الذي يبين حجم الفجوة الكبير في انخفاض معدالت
االلتزام السلوكي للقيم ،وهو:
هل تعتقد أن معايير قبول التصرفات لدى الناس من عدم قبولها تحقق نموا في االتجاه
الموجب أم السالب ،أم ما زالت على ما هي عليه؟ وقد كانت اإلجابات كما يلي:
" Do you think that society's standards for acceptable and
unacceptable behavior are getting better, getting worse,
?"or are they staying about the same
%
Getting
6
better
Getting
66
worse
Staying
26
about the
same
Not sure
2

إن نسبة  %66تعد نسبة عالية ،و تؤكد مدركات الجمهور في الواليات المتحدة تجاه
االنحدار في سلوكاتهم المجتمعية.
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الشريحة المستهدفة
الطلبة الجامعيون
واآلن لنناقش نتائج هذه االستبانة حول قيمة االحترام داخل األسرة والتي أجرتها
مؤسسة  PEWاالمريكية.

وكذلك حين تصل نسبة الشجار والعراك لنسبة  %42ما بين الشريحة العمرية ما بين
 29-18عام.
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جاء في مدارج السالكين ،في مقام "التواضع" ،وهو مقام يفرض أن تمارس قيمة التواضع
جنبا إلى جنب مع قيمة االحترام ،بيان لهذه القيمة:
الرحْ َٰ َم ِّن الَّذِّينَ َي ْمشونَ على األرض ه َْونا َوإذا خَا َ
ط َبهم ْال َجا ِّهلونَ
• ﴿ َو ِّع َباد َّ
سالما﴾ [الفرقان .]63 /و"الهون" هو الرفق واللين .ولكن عباد الرحمن..
قَالوا َ
ار ر َح َماء َب ْينَه ْم ﴾ [ الفتح .] 29 /
﴿ َوالَّذِّينَ َم َعه أ َ ِّشدَّاء َ
علَى ْالكفَّ ِّ
• وفي الحديث الشريف« :ما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه قط» [
صحيح البخاري].
• وكان صلى هللا عليه وسلم يعلف الشاة ،ويأكل مع الخدم ،ويجالس المساكين ،ويمشي
مع األرملة واليتيم ،ويبدأ من لقيه بالسالم ،ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء.
• وقيل :التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة.
• والتواضع في الدين هو االنقياد لما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم .
• فإذا كان هللا قد رضي أخاك لنفسه عبدا ،أفال ترضى أنت به أخا؟ فعدم رضاك به أخا
هو الكبر عينه.
• وال تصح لك درجة "التواضع" حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ،فتقبله من
عدوك كما تقبله من وليك.
• كذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر ،فإن "التواضع" يوجب عليك قبول معذرته ،حقا
كانت أو باطال ،وأن تَ ِّكل سريرته هلل.
وعالمة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره ،فال توقفه عليه وال تحاجه.
وقل :يمكن أن يكون األمر كما تقول.
وقد جاء في أسماء هللا الحسنى" :الحيي" و"المجيب" و"السميع".
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المبْحث السابع
قيمة المحبة
لشريحة الجامعيين نستعرض من الدراسات القيمية التي أجريت في أمريكا وكندا
نستعرض ،معدالت حاالت القتل وحاالت السرقة وحاالت مداهمات المنازل وهي كما
يأتي:

عدد حاالت القتل العمد

عدد حاالت السرقات المسلحة
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عدد حاالت مداهمات المنازل عنوة

وفيما يأتي جدول بحاالت العنف ضد المرأة في المجتمع الكندي العام 2006

وحاالت العنف المصاحبة للتحرشات الجنسية وفق النتائج التالية:
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وهذه إحصائية بعدد المالجئ (مراكز الحماية) النسائية ونموها بسبب اضطهاد الرجل:

وحيال مالجئ النساء واألطفال بسبب االضطهاد:
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،" وتربية األبناء ورعايتهم،وضمن استبانة كانت حول "رغبة الناس في جمع األموال
،"وشارك فيها أكثر من ألف شخص ضمن استفتاء أجراه الموقع اإللكتروني "تعليم القيم
:وجاءت اإلجابات على النحو اآلتي
TeachingValues.com Poll
People are too interested in making money, not enough in caring about their families
or communities
Response Number Percent
Graph
strongly agree
1127
39%
somewhat agree
1359
47%
somewhat disagree
275
10%
strongly disagree
117
4%
Total Number of Responses: 2878
Incidents like the recent school shootings show that moral values are not as strong
as they once were
Response Number Percent
Graph
strongly agree
1422
49%
somewhat agree
917
32%
somewhat disagree
349
12%
strongly disagree
188
7%
Total Number of Responses: 2876
Acting values
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فما سبق من بيانات
إحصائية تستعرض
للنقاش والتعليق الجماعي

الشريحة
 7-3سنوات

مسار المحبة

نقاط التأمل
 -1أنا محبوب.
 -2في داخلي محبة.
 -3المحبة هي العناية.
 -4المحبة هي المشاركة.
 -5المحبة هي أن تكون لطيفا.
 -6المحبة تشعرني باألمان.
 -7مع زيادة المحبة يزول الغضب.
 -8المحبة تعني أنني أريد الخير لآلخرين.

تشعرني
باألمان
تزيل
الغضب

أنا محبوب

المحبة

تعني أنني
أريد الخير
لآلخرين

هي
العناية

حوار
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أن تكون
لطيفا

هي
المشاركة

من يحتاج إلى المحبة؟
من يرغب في الحصول على المحبة؟
Acting values

قصة
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"حيوان األسفنج"
كان يا ما كان ،في غابر األزمان ،محيط تعيش فيه مجموعات
من حيوانات األسفنج سعيدة.
كان المحيط يسمى محيط المحبة .كان كل من يعيش فيه مملوءا
بالحب .يوما ما قررت
أسفنجة أن تالعب األمواج ،فوصلت فجأة إلى الساحل،
وفوجئت بطفلة مكتئبة ،كان اسمها
مريم .لم تكن مريم تنظر إلى جمال المحيط والسحب ..التي
افترشت السماء ،بل كانت
تنظر إلى األسفل .يبدو أنها كانت حزينة .استغربت األسفنجة
حزن مريم في مثل ذلك
النسيم العليل.
حيتها األسفنجة :السالم عليك يا طفلتي .ماذا دهاك؟ هل أنت
غير سعيدة؟ قالت :أجل.
أر قط أسفنجة
أحيانا يشعر كل منا بالحزن؛ ثم قالت الطفلة :لم َ
بوجه سعيد مثلك.
ما سر سعادتك؟ قالت األسفنجة :إنني أعيش في "محيط
المحبة" ،حيث يمتص
األسفنج السعادة والحب على نحو دائم .ولذا ،يبقى األسفنج
سعيدا .نحن نشارك اآلخرين
السعادة هذه .واللحظة الوحيدة التي ال نكون فيها سعداء ،هي
عندما تتعرض الواحدة منا
إلى حادث أليم ،أو ال يكون باستطاعتها امتصاص المحبة من
المحيط .استغربت مريم
ذلك ،وقالت :وماذا تفعلون حينئذ؟ قالت األسفنجة :نشترك
جميعا -نحن معشر األسفنج-
كي نحيط باألسفنجة تلك ،فنمتص الحب من المحيط ،ثم نعصر
أنفسنا من أجل أن
نمنحها السعادة والحب .العملية يسيرة .أنا سعيدة بلقائك يا
أسفنجة .هل تعتقدين أننا -نحن
البشر -يمكننا أن نشترك -أيضا -في منح الصديق الحزين
محبة ،نزيل بها حزنه مثلما
تفعلون؟ أجابت األسفنجة :بالطبع .فقالت مريم :ولكنني لست
أسفنجة ،فأنا من جنس اإلنسان.
Acting values

قالت األسفنجة :ال يهم .عليك أن تؤمني بالحب مثل األسفنج.
يمكنكم -معشر البشر -أن
تغمروا أنفسكم بالمحبة ،ويمكنكم أن تمنحوها لآلخرين.
انتعشت مريم ،وامتألت بالمحبة .وقالت :هذا عظيم .سأذهب
ألفعل ذلك .وأخذت
تستنشق الهواء بقوة ،وتخيلت أنه هواء مملوء بالحب.
فابتسمت ،وقالت :هذا صواب .لقد
شعرت بالسعادة .قالت األسفنجة :هل الحظت كيف أنه عمل
يسير؟ إننا جميعا -تجاه الحب-
متشابهون".
نقاش

رسم

حوار
نشاط

حوار
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 .1أين كانت تعيش األسفنجة؟
 .2ما الذي أدهش األسفنجة عندما رأت الفتاة الصغيرة؟
 .3متى تحزن حيوانات األسفنج؟
 .4ماذا تفعل حيوانات األسفنج عندما تشعر بالحزن أو
الغضب؟
يرسم األطفال صورا من القصة.
يصنعون بأنفسهم أسفنجات ،ويمكنهم تزيينها وإضافة مالمح
لألوجه عليها.
يشكلون دائرة ،ويرفعون أسفنجاتهم إلى أعلى ،ليشعروا بأنها
تهبهم الحب.
هل شعرت من قبل بالحزن؟ بالغضب؟
يقف األطفال في دائرة ،واطلب إليهم أن يقولوا" :أنا أشعر
بأنني مفعم
بالمحبة ،عندما ،".......ويكملوا الجملة بعبارات من عندهم
(ألعب مع صديقي ،نتشاطر
المأكل ،نذهب إلى حديقة الحيوان ،أشاهد باقي األطفال
سعداء.) ..،
ما الذي يجعلنا سعداء ،عندما نتشاطر المأكل ،أو نلعب معا؟
 ما طرق منح المحبة؟
 ماذا يحدث عندما نبتسم لشخص ما؟
 ماذا يحدث عندما نساعد شخصا ما؟
 ما شعورك عندما تكون بحاجة إلى مساعدة وتجد شخصا
يساعدك؟
Acting values

رسم

أغنية
قصة

حوار

رسم
حوار
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"القلوب والصفات".
كيف كان سيبدو عالمنا لو أن كل شخص استطاع أن يرى
الصفات الموجبة للشخص
اآلخر؟
زود األطفال بأدوات لصنع قلب ورقي .اسمح لهم بتلوين
هذه القلوب ،ثم ليكتب كل منهم اسمه على ظهر القلب
الخاص به.
يجمع المدرس القلوب ،ويضعها في صندوق ،ثم يأخذ القلوب
من الصندوق واحدا واحدا ،ويعطي كل طفل قلبا منها .يجب
أن يحب الطفل القلب .اطلب إلى األطفال في سن الست أو
السبع كتابة صفة للقلب الذي أخذوه.
المحبة عطاء ،نعمة من السماء ..المحبة كالماء ،من دونه
إلى فناء ..المحبة هواء ،من دونه ال حياة.
اقرأ قصصا عن أشخاص محبين لهم تصرفات في المحبة.
ليرسم األطفال مشهدا من القصة.
"سيرة الرسول  في مؤاخاة األوس والخزرج تنم عن حب.
تبرعات أطفال العالم ألطفال غزة ينم عن حب .رغبة والدي
في اللعب معي أو شراء مستلزماتي تنم عن حب .سهر
والدتي ألجلي عندما أمرض ينم عن حب .ونحن في عرضنا
لهذا البرنامج على المربين ينم عن حب لهم ..وللكويت..
وللعال َمين العربي واإلسالمي ..ولبني اإلنسان.
"أنواع مختلفة من القلوب".
ما شعورك عندما تكون ذا قلب كبير؟ قلب حزين؟ ما تصرفات
صاحب كل قلب
من تلك القلوب الكبيرة :العطاء ،االبتسامة ،الصبر ،الحنو ،عدم
التكبر؟ أو البائسة:
الحزن ،اليأس ،كره اآلخر ،األنانية؟
يرسم األطفال قلوبا كبيرة كل منها بذراعين ورجلين .اطلب
إليهم أن يمنحوا ما رسموه إلى
شخص يعبر عن هذا القلب .اسألهم لماذا اختاروه؟
هل هناك أنواع أخرى من القلوب؟ كالسعيدة ،القاسية ،الرحبة.
ليرسم كل منهم قلبا يعبر عن تلك الصفة ،ويكتب عليها تلك
الصفة.
Acting values

حوار

رسم

صنع طعام

ممارسة
فض النزاع

"الحب مشاركة"
اطلب إلى األطفال أن يتذكروا مناسبة شاركهم فيها أحد شيئا
ما.
ما الذي ترغب في أن يشاركك األطفال فيه؟
هل من الصعب أحيانا أن نشارك اآلخرين؟ (إذا كانت اإلجابة
بنعم ،أثن على اإلجابة،
وقل :أحيانا يصعب علينا أن نشارك).
ما األشياء التي يسهل علينا مشاركتها؟ (اللعب ،العطاء للفقراء،
المشاركة بالمال إلقامة
مشروع تجاري).
اطلب إلى األطفال أن َيثنوا قطعة من الورق نصفين مرتين ،ثم
اطلب إليهم أن يرسموا
األنواع األربعة للقلوب (السعيد ،الكبير ،القاسي ،الرحبة)،
ويقرروا ما يقوله كل قلب.
أتح فرصة لألطفال ليصنعوا طعاما على هيئة قلب .وإذا توافر
ف ْرن ،فيمكنك مساعدتهم على صناعة البسكوت .وفي حال عدم
وجوده ،يمكنك تقطيع خبزة على هيئة قلب.
اطلب إلى كل طالب أن يصنع قلبا مثل الذي صنعته (الحظ
حاسة المذاق).
اطلب إلى األطفال أن يصنعوا قلبا من الورق ألبيهم أو أمهم.
"مارس تمرين االمتالء بالمحبة".
قل :اليوم ،سنرى كيف يمكننا استعمال قلوبنا معا لنتعلم .فمن
اليسير فض النزاعات بقليل من المحبة.
ارسم قلبا على األرض كبيرا يكفي لدخول طفلين داخله.
اذكر نزاعا حصل بالفعل .اطلب إلى األطفال أن يتذكروا أول
شيء أدى إلى حدوث هذا النزاع .ال تصدر األحكام وامدحهم،
ألنهم عادوا بذواكرهم ليحددوا بداية سالبة.
قل :اآلن أريدكم أن تفكروا في عمل شيء مختلف في اللحظة
التي بدأ فيها النزاع ،أو أول عبارة سالبة .في كل مرة يأتي
األطفال ببديل يتسم بالمحبة أدخلهم في القلب المكتوب عليه
"في قلوبكم معنى موجب" .يمكنك استعمال التقنية ذاتها مع كل
نزاع ينشب مستقبال.
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حوار
حوار

حوار

ممارسة

حوار
"في
المنع محبة"

حوار

حوار
أغنية

Page 104

ما األشياء التي تثير النزاع في الملعب؟
ما األشياء التي تثير نزاعا في الفصل؟
"زهرة المحبة".
ماذا تحب؟
من تحب؟
ما الذي تحبه في نفسك؟ كيف تعتني بشيء تحبه؟
كيف تتحدث مع من تحب؟
اصنع أو ارسم األشياء التي يحبها كل طفل ،وسيكون من
ضمنها ورود.
"المحبة عناية".
ماذا تحب في الطبيعة؟
كيف تعتني بالطبيعة؟
(راجع َم ْب َحث البساطة)
زيارة حديقة المدرسة أو متنزهٍ ،وليلتزم األطفال بما ذكروه،
كعدم إلقاء
القمامة ،أو رغبتهم في زراعة بعض األزهار ،أو الحرص
على عدم السير على النباتات.
قول الصالحون" :وفي المنع عطاء".
"أريد ما هو خير لك".
المحبة تعني أنني أريد ما هو خير لآلخرين .ما معنى ذلك؟
فكر في شخص محب .هل يمكنك أن تصفه؟ ما األشياء التي
يفعلها؟
هل تريدك والدتك أن تأكل أشياء مفيدة؟ لماذا؟ هذا صح .فهي
تحبك ،وتود أن تراك بصحة جيدة .،إنها تريد ما هو خير لك.
هل تريد والدتك أن تدخن؟ لماذا؟
"المحبة أن تكون لطيفا".
اطلب إلى األطفال التفكير في طرق إلظهار المحبة ،ربما من
خالل مساعدة أمهاتهم ،بإحضار أشياء آلبائهم ،بالترحيب
بالضيوف.
كيف سيكون عالمنا لو أحب كل منا اآلخر؟
أحبكم أحبوني
في شغبي وسكوني
من الشرير احموني
إلى اللعب نادوني....
Acting values

الشريحة
14-8
عاما

األغاني
الشعر

خريطة ذهنية
تمارين االسترخاء مهمة

قصص

نقاط التأمل:
 -1عندما أمتلئ بالمحبة ،يزول الغضب.
 -2المحبة هي القيمة التي تجعل عالقاتنا أفضل.
 -3عندما تنثر كلماتي الورود بدال عن الشوك ،أجعل العالم
مكانا أفضل.
 -4المحبة تعني أن أكون صديقا محل ثقة.
 -5مهمتنا أن نحرر أنفسنا ،بأن نوسع دائرة عاطفتنا لنحضن
جميع المخلوقات
والطبيعة (آينشتاين).
الغايات:
 -1زيادة مشاعر المحبة.
 -2زيادة المعرفة عن تأثيرات قيمة المحبة.
 -3إظهار مهارات اجتماعية راقية.
ضع أغاني المحبة في اإلذاعة المدرسية كل صباح ،مع
اإلعالنات اإلذاعية ،أو في طابور
دخول الفصل.
اطلب إلى الطلبة أن يرسموا عالما محبا ،ينظموا قصائد عن
المحبة ،يلعبوا من
سيربح المليون؟ ،يقيموا األمسيات الشعرية ،يرددوا نحن
مجتمع غير أمي.
خريطة لعالم محب باالعتماد على مقولة آينشتاين السابقة.
وخريطة ذهنية لعالم غير محب (يعني ماذا سيحدث إذا أحب
كل واحد اآلخر؟).
"نجمة المحبة".
يالحظ أن جميع تمارين االسترخاء تدور حول التأمل في
السماء ،والسيما نور النجمة الذي
يغمرك بالمحبة ،أو السالم.
يستطيع المعلم أن ينتقي قصصا عن حب الحيوان ،أو شخص
مريض ،أو عزيز.
اقرأ قصة "زهرة األماني" وهي تتحدث عن فتاة تلتقي عجوزا
تمنحها سبع أوراق لألماني ،فتبدد كل األوراق وتجعل األخيرة
لشفاء صبي مقعد.

حوار
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يعلق بعض الطلبة على هذه القصة من زاوية أن شخصية
الطفلة بدأت
بالنضوج ،فمن طباعها ما كان يدور حول الحسد والغرور
والغيرة ،إلى أن حاولت أن تستعمل األخيرة بحكمة ،ومن قبل
كانت تتمنى كل شيء مادي ،كانت تشعر بأنها غير سعيدة.
وعندما رأت الصبي ظهرت قيم كثيرة ناقضت األماني
المادية.

واجب منزلي
رسم

هل األماني والرغبات التي تتسم باألنانية تجلب رضا وسعادة
في الحياة؟
ارسم جدوال بسلبيات الفتاة وفضائلها.
اكتب قصة توضح ماذا كنت تفعل لو كانت لديك زهرة ‘طيف
الشمس.
ارسم الزهرة بأوراقها واكتب على كل منها أمنيتك أو كلمات
تحبها.
"حديث القلوب".
هل سمعتم بهذه التعبيرات :قاسي القلب ،طيب القلب ،كبير
القلب .ماذا يعني كل تعبير؟
هل تستطيعون إضافة تعبيرات جديدة؟ (من التعبيرات :حقير
القلب ،فاتر القلب ،خبيث القلب).
كتيبا من صور قلوب متنوعة .يرسم قلبا على
يعد كل طالب ِّ
كل صفحة ،ويضيف
عبارة تعبر عما يقوله القلب.
من واقع ما جرى تعلمه في الدروس السابقة ،هل ثمة
شخصيات درسها الطلبة يمكن وصف قلوبها بما جرى التعبير
عنه :الخبث ،الكبير...،

نشاط (الصديق الخاص)

يكتب كل طالب اسمه على ورقة ويضعها في صندوق .اسمح
لكل طالب بأن يختار اسما واحدا فقط من الصندوق ،مع األخذ
بالحسبان عدم إعالن اسمه .وخالل أسبوع يتعين على كل
طالب أن يدون التصرفات والصفات الموجبة في الطالب الذي
اختار اسمه .في نهاية األسبوع يصنع كل طالب بطاقة ويكتب
عليها بعض ما دونه من إيجابيات.

اللغة

رسم
أدب
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اسمح لكل طالب أن يقرأ ما دونه ،وعلى بقية الطلبة تخمين من
ك ِّت َبت عنه تلك المالحظات.
حوار

"أنا محبوب وقادر".
قل :أريدكم أن تفكروا في نقطة التأمل هذه ،ثم اسأل:
كيف تشعرون عندما تجدون أنفسكم محبوبين ومؤهلين للمحبة
في الوقت ذاته؟
ما الذي لن تفعله تجاه زميلك؟
ما طبيعة األعمال التي نقوم بها في هذه الحال؟ (المساعدة،
اللعب الجماعي).
ما طبيعة األعمال التي لن نقوم بها؟ (النزاع ،الغضب ،الكلمات
البذيئة [كلمات الشوك])
متى تشعر بأنك محبوب؟ (أنت بو مبارك متى تشعر بأنك
محبوب؟ ل َّما يقدرك الناس؟ ل َّما يشجعونك؟).
متى تشعر بأنك قادر؟ (ل َّما تشعر بالمحبة؟).

سيناريو فيلمين
الشريحة
 7-3سنوات
المشهد 1
طفالن يلعبان معا بألعاب من الحيوانات.

المسمع
أصواتهما وهما يقلدان أصوات الحيوانات وهي
تطير ،وتسبح.
يده يده :أقدر أحب الزرافة مثل ما أحب أختي
روال.

الجدة

أكيد .أصال أهم مثلنا أمم ،مثل ما إحنا أ َّمة من
البشر.

تعليق

لنوسع دائرة المحبة لدينا ،لتشمل حبنا للطبيعة
من حولنا على ما تمنحه لنا من أزهار وشجر
وثمر ،والحيوان والطير جنبا إلى جنب ..مع
البشر ،فجميعنا خلق هللا.

تعليق

المحبة تعني االهتمام .مارسها تكسبك حب
اآلخرين وتجعلك قريبا منهم.

مقطع وهما يركضان نحو الجدة.
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مشروع القلب الكبير
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.
المشهد 2
طفالن يلعبان الكرة في الملعب.

المسمع
نسمع أصواتهما وأصوات أطفال آخرين
يلعبون.

يتشاجران ويطرح كل منهما اآلخر أرضا
الكامرة في لقطة بعيدة (ل ب) :نشاهد األب :من الذي بدأ أوال بالشجار؟
مقطع
ِّ
األب وهو يسرع إليهما.
هو من شتمني أوال.
أحدهما
يا صالح ارجع بذاكرتك إلى اللحظة التي ثار
األب للذي شتم
فيها نزاعك مع أخيك ،واسأل :هل يمكنني أن
أفض النزاع بلفظة بديلة عن الذي تلفظته؟
تعليق

استبدل بكلمات الشوك كلمات الورد .تعود أن
تفض نزاعاتك بالمحبة.
مشروع القلب الكبير
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.

سيناريو فيلم
الشريحة
 14 -8عاما
المسمع
المشهد
األب يقود "البقي"  Buggyمع ابنه ،واالبن في صوت "البقي" في البرية.
عمر  10سنوات.
األب :حاول تحاشي دهس األزهار والنباتات،
يقفان عند نبتة محاولين تحاشي دوسها.
ومارس المحبة معها ،مثلما تمارس المحبة معي يا
سعد.
وكيف أمارس المحبة يا أبي مع من ال أفهمه وال
االبن
يفهمني؟
ممارسة المحبة مع جارك تعني أنك تحب الخير له.
األب
وممارستك المحبة لوالدتك تعني أن تساعدها وتتطلع
لخدمتها.
وممارستك الحب لوطنك تعني أن تتحاشى الرسوب،
وتتطلع إلى النجاح حتى ترفع راية بلدك.
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وممارستك المحبة ألخيك اإلنسان تعني أنك غير
أناني ،وأنك تحب الخير له مثل ما تحبه لك.
وممارستك المحبة للنباتات بأن ال تدهسها..اال تعلم
من أنها تمنحنا ما نتنفسه من االكسوجين ،فهل جزاء
االحسان اال االحسان يا ولدي!
مشروع القلب الكبير
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

تعليق

الشريحة
الشباب
نقاط
التأمل

حوار

حوار

حوار
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 .1المحبة هي المبدأ الذي ينسج عالقات إنسانية ،ويعززها بكرامة وعمق.
 .2المحبة حافز للتغيير إلى األفضل والتطور واإلنجاز.
 .3المحبة تكفل اللطف والتفهم واالهتمام ،وتضع حدا لسلوكات الغيرة
والتسلط.
 .4المحبة يمكن أن تكون هلل ،للوطن ،لهدف عزيز ،للعدل ،لألخالق ،للناس،
للطبيعة.
 .5محبة الرسول  تقتضي االتباع.
هل تعتقد أن المحبة قيمة عالمية؟
هل تعتقد أنها حاجة إنسانية؟
هل يهتم أحد بالحرب في عالم ملؤه المحبة؟
في عالم من المحبة ،ماذا يريد الحكام والقادة لمواطنيهم؟
"قوانين لعالم أفضل".
أي نوع من القوانين تشعرون بأنه سائد في المجتمع أو العالم اآلن؟ (قانون
الجشع ،قانون التسلط على اآلخرين ،الذي يفوز هو أصحاب المقتنيات
األكبر.) ..،
قسم الطلبة إلى مجموعات ،واطلب إلى كل مجموعة أن تضع قواعد لد "قانون
المحبة" (معاهدات التآخي بين المدن ،بين الشعوب ،هدية من شعب إلى
شعب،
أرض تمنح للمستثمرين إلقامة مشاريع ،بين المدن المتآخية تذاكر السفر
مخفضة ألنها تعد امتدادا ألرض الوطن)...،
ارسم خريطة ذهنية لد "قانون المحبة".
"المحبة العملية".
ما الذي يعرقل وصولنا إلى أهدافنا؟ (التباغض ،الكراهية).....،
هل من المحبة أن يعطيك أحد ما شيئا ما فيه أذى لك فقط ألنه يريد ذلك؟
Acting values

نشاط
حوار

نشاط
حوار

فنون

مثال(:إعالنات التدخين ،الكحول ،شبكات ترويج المخدرات)..،
اطلب إلى الطلبة كتابة شيئين يستطيعون فعلهما هذا األسبوع في اتجاه
تحقيق غاياتهم.
"عالقات محبة".
كيف يظهر مختلف أفراد األسرة المحبة؟
كيف تظهر محبة األطفال إذا كنت أبا؟
كيف تظهر محبة العائلة بين أفرادها؟ (شراء الهدايا ،األكل معا ،الدعاء
لآلخرين ،،زيارة المريض منها في المستشفى ،مفاجأة أحدهم بما ال
يتوقعه)...،
ما نتائج عموم المحبة في البيت خالل األسبوع؟
اطلب إلى الطلبة إعداد الئحة بأنواع مختلفة من المحبة (هلل ،للوطن ،أبوية،
أمومية ،،أخوية ،إنسانية ،محبة للحيوان ،للطبيعة)..،
هل يستطيع المال شراء المحبة؟
ال ،ولكن يمكنه أن يذلل األمور لتحقيق ذلك ،ولكن المال ليس أبلغ من
االحترام والتقدير للغير ،بأن تظهر ذلك في تعابير الوجه والكلمات الورد،
والتودد..،
هل يستطيع الفن أن يؤدي دورا في نشر المحبة؟ (بطاقات هولمارك)

 -1ليس للمحبة حدود ،فهي تفيض على الجميع.
 -2المحبة شعور محقق للذات ،وليس رغبة أو هوى أو وجدانا تجاه الغير.
 -3يمكن أن تكون المحبة للوطن ،لهدف عزيز ،للعدل ،لألخالق ،للطبيعة.
 -4المحبة هي المبدأ الذي ينسج العالقات اإلنسانية ويعززها بعمق.
 -5هي حافز للتغيير إلى األفضل والتطوير واإلنجاز.
 -6هي رؤية الخصائص الجمالية في كل فرد .فالكل جميل
 -7تكفل المحبة الحقيقية االهتمام والتفهم واللطف ،وتضع حدا لسلوكات الغيرة والتحكم
والفراغ الوجداني (العاطفي).
 -8تخيلوا أن كل واحد في العالم محب لطيف .كيف سيبدو حينها العالم؟ (تصوروا قادة
أمم مختلفة من العالم
ضهم بعضا ،علماء من جنسيات مختلفة منكبون على تطوير أحد المبتكرات ال
محبين بع َ
حدود بين دولهم ،كيف سيكون معدل النمو والتطور في العالم حينها؟)
 -9نحن ندعو إلى أن تكون المحبة قانونا فيما بين البشر .في تصوركم ،ما القانون
المستشري بين
البشر اليوم؟ هل هو الجشع ،أم السلطة ،أم أصحاب الممتلكات األكثر؟
 -10دعوة إلى توسيع دائرة المحبة لتشمل الجميع (األجناس ،الحيوان ،الطبيعة،
األديان).
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 -11للذين يسخرون وال يبالون ،قل لهم :أنتم تسخرون ألنكم مصابون بخيبة أمل ،أنتم
األناس الذين صنعوا العالم على النحو الذي نعيش فيه اآلن .فما شكل العالم الذي تريدون؟
أنتم جزء من صانعي المستقبل .أي قرار يتخذه شخص ما هو اختيار له قيمة (سواء
بالسلب أو اإليجاب).
 -12ما رأيكم؟ كيف يمكن أن تتم توسعة دائرة الحنو والمحبة في المدرسة؟ ما األشياء
التي يمكن تحقيقها؟ هل أنتم مستعدون إلجراء تجربة مدةَ أسبوع؟ (من الممكن ممارسة
ذلك من خالل استعراض أماني كل شخص ،أو تقبل اآلخرين بمحبة واحترام).
 -13مالحظة:
• إذا أبدى أحد تذمره من أن يكون "صديقا حميما" لشخص آخر،
فمن المالئم الرد عليه بأنه من الممكن أن يكون ضمن قائمة معارفك؛ أي أن ال تكون فظا
في تعاملك معه.
• إذا أراد طفلي أن يأكل الحلوى فقط طوال الوقت فهل أكون أبا صالحا إذا جلبتها
له وسمحت له بتناولها؟ وماذا تكون عواقب ذلك؟
 -14يمكن تعريف المحبة عمليا إذا كان ما يفعله شخص ما يسبب أذى لك أو لطفلك.
 -15في العلم :هل ثمة عالقة بين العلم والمحبة؟ (هل اختراع اإلنسان لألسلحة الفتاكة
مبعثه المحبة؟).
في الفن :هل يستطيع الفن أن يعمق معنى المحبة؟ (جدارية المحبة بين الشعوب لرسم
الطبيعة والوجوه بمختلف ألوانها.)...
سيناريوهات أفالم
المسمع

المشهد 1
في كراج المنزل .الوالد مستغرق في تبديل زيت
السيارة وإصالح بعض األعطال فيها ،وابنه يساعده
(عمره  15عاما)
ناولني مفك مقياس  ،15مفتاح مقياس  ،20منشفة.
الوالد يطلب إلى ابنه
حقا إن اإلنسان أحرز تقدما مذهال في المجاالت
االبن
التكنولوجية المختلفة فصار معمرا لألرض (معربا
عن إعجابه بصناعة السيارة)
هذا ليس صوابا.
الوالد
عالمات االستغراب على وجه االبن
الجشع والكراهية وحب السيطرة جعلت اإلنسان يصب
الوالد
إمكاناته الذكية الفذة في تطوير تقنيات فظيعة كأسلحة
الدمار والقنابل .فاألسلحة متطورة كثيرا مقارنة
يا خالد
بالمركبات التي نقودها .ولك أن تتصور
ماذا يحدث لو ح ِّولت تلك األموال لتطوير وإنجاز ما
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يحفظ اإلنسان من حوادث المرور .أما كنا لنتغير إلى
األفضل؟
تلك هي المحبة التي نفتقدها فيما بين الشعوب .فهل
في اعتقادك أن عمليات تطوير األسلحة مبعثها
المحبة؟
تعليق

المحبة تعني االهتمام .مارسها ،تكسبك حب اآلخرين
وتجعلك قريبا منهم.
مشروع القلب الكبير
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

المشهد ( 2باللهجة الخليجية)
األستاذ في الفصل يناقش الطلبة.
الطالب (عمره 17عاما)
األستاذ

المسمع
أستاذ هذا ما يمكن تطبيقه .يعني شنك تبي تسوي؟
مجتمع مثالي؟ الكل فيه يحب اآلخر ،وخالي من
الحروب؟
يا أحمد ،يعني تعتقد آنه لما اطلب من كل واحد فيكم
رؤية الصفات الجمالية في كل فرد ،وعلى ضوئها
نتعامل معه ،آنه أكون طلبت شي مستحيل!
يا أحمد ،تأكد أن اإلنسان مجبول على الخير ،وإحنا
مطلوب منا نكتشف مواطن الخير هذه ونتعامل من
خاللها.

تعليق

رؤية الخصائص الجمالية في كل فرد منا تضع حدا
لسلوكات الغيرة والهيمنة وتجعل الناس متحابين.

تعليق

المحبة تعني االهتمام .ممارستها تكسبك حب اآلخرين
وتجعلك قريبا منهم.
مشروع القلب الكبير
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
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المشهد 3
األستاذ في الفصل يناقش الطلبة
طالب (عمره 17عاما) يحاور الطالب أسعد.

المسمع
تخيل يا أسعد أن كل واحد في العالم محب ولطيف.
كيف سيبدو العالم؟ تصوروا قادة أمم مختلفة في العالم
محبين بعضهم لبعض .تصور علماء من جنسيات
مختلفة منكبين على مبتكراتهم ،ال حدود بين دولهم،
كيف سيكون معدل التنمية والتطور في العالم؟!

تعليق

رؤية الخصائص الجمالية في كل فرد منا تضع حدا
لسلوكات الغيرة والهيمنة ،وتجعل الناس متحابين.

تعليق

مشروع "القلب الكبير"
أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.

لشريحة الجامعيين:
وحوا
ر

ويذكر مدارج السالكين عن المحبة -مقاما وقيمة -ما يأتي:
• العبودية معقودة بالمحبة.
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• المحبة هي روح اإليمان واألعمال والمقامات واألحوال.
• ﴿ أو َٰلَئِّكَ الَّذِّينَ َيدْعونَ َي ْبتَغونَ إِّلَ َٰى َر ِّب ِّهم ْال َو ِّسيلَةَ أَيه ْم أ َ ْق َرب َو َي ْرجونَ َرحْ َمتَه َو َيخَافونَ
اب َر ِّبكَ َكانَ َمحْ ذورا﴾ [االسراء .]57 /
عذَا َبه ۚ ِّإ َّن َ
َ
عذَ َ
فذكر المقامات الثالثة في اآلية :الحب وهو ابتغاء القرب إليه ،والتوسل إليه باألعمال
الصالحة ،والرجاء والخوف.
﴿ َو َما ِّأل َ َح ٍد ِّع ْن َده ِّم ْن ِّن ْع َم ٍة تجْ زَ َٰى()19إِّ َّال ا ْب ِّتغَا َء َوجْ ِّه َر ِّب ِّه ْاأل َ ْعلَ َٰى ( [﴾)20الليل ].
فجعل غاية األعمال -لدى المقربين والمحبين -إرادة وجهه .وهذه اإلرادة لوجهه
موجبة للذة النظر إليه في اآلخرة.
ّللا ي ِّحب ْالمحْ ِّسنِّينَ ﴾ [ ال عمران
﴿و َّ
﴿ َو َّ
ّللا ي ِّحب ال َّ
صا ِّب ِّرينَ ﴾ [ ال عمرانَ ..]146 /
ّللا ي ِّحب التَّ َّوا ِّبينَ َوي ِّحب ْالمتَ َ
ّللا
ط ِّه ِّرينَ ﴾ [ البقرة  ﴿ ..] 222 /إِّ َّن َّ َ
 ﴿ ..] 148 /إِّ َّن َّ َ
صفًّا َكأ َ َّنه ْم ب ْن َيان َم ْرصوص ﴾ [ الصف ﴿ ..] 4 /فَإِّ َّن
ي ِّحب الَّذِّينَ يقَا ِّتلونَ فِّي َ
س ِّبي ِّل ِّه َ
ّللا ي ِّحب ْالمتَّقِّينَ ﴾ [ ال عمران ﴿ ..] 76 /وهللا ال يحب الفساد﴾ [ البقرة ..] 205 /
َّ َ
ور ﴾ [ الحديد .] 23 /
﴿ َو َّ
ّللا َال ي ِّحب ك َّل م ْختَا ٍل فَخ ٍ
»إذا أحب هللا العبد دعا جبريل فقال :إني أحب فالنا فأحبه ،فيحبه جبريل ،ثم ينادي
في السماء إن هللا يحب فالنا فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،ثم يوضع له القبول في
األرض« [ صحيح مسلم]» ..وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،فإذا
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بها،
ورجله التي يمشي بها .ولئن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذني ألعيذنه» [ صحيح
البخاري ]« ..اللهم إني أسألك حبك ،وحب من يحبك .والعمل الذي يبلغني حبك،
اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» [ صحيح البخاري
]« ..اللهم ارزقني حبك ،وحب من ينفعني حبه عندك .اللهم ما رزقتني مما أحب
فاجعله قوة لي فيما تحب ،وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب» [صحيح
البخاري ].
• وهل الصبر في الحقيقة إال صبر المحبين؟
• وكذلك "الزهد" هو زهد المحبين .فإنهم يزهدون في محبة ما سوى محبوبهم.
• وكذلك "الحياء" هو حياء المحبين؛ وأما ما ال يكون محبة فذلك خوف محض.
• وكذلك مقام "الفقر" ،فإنه فقر األرواح إلى محبوبها ،وهو أعلى أنواع الفقر.
• مراتب "المحبة":
 -1العالقة :لتعلق القلب بالمحبوب.
 -2اإلرادة :فهو ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له.
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 -3الصبابة :فهو انصباب القلب إليه.
عذَا َب َها َكانَ غ ََراما ﴾ [
 -4الغرام :وهو الحب الالزم للقلب ،الذي ال يفارقه ﴿ ..إِّ َّن َ
الفرقان .]65 /
 -5الوداد :وهو صفو المحبة ،و"الودود" من أسماء الرب تعالى.
شغَفَ َها حبًّا )[ يوسف .]30 /
 -6الشغف :أي وصل حبه إلى شغاف قلبه( ..قَ ْد َ
 -7العشق :هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه .وإنه من اإلفراط ،فال
يوصف به الرب تعالى وال العبد في محبة ربه.
 -8التتيم :تيَّمه الحب ،أي :ذلَّلده وعبَّده ،كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه.
 -9التعبد :فالعبد هو المملوك ،فلم يبقَ له شيء من نفسه البتة ،بل كله عبد لمحبوبه
ظاهرا وباطنا ،وهذه هي حقيقة العبودية .ولكمال ذلك يصف هللا تعالى بها رسوله
 ﴿ ..س ْب َحانَ الَّذِّي أ َ ْس َر َٰى ِّب َع ْب ِّد ِّه ﴾ [ االسراء .] 1 /وحقيقة العبودية هي الحب التام
مع الذل التام والخضوع للمحبوب .تقول العرب :طريق معبدة ،أي :ذللت.
 -10الخلة :وانفرد بها الخليالن إبراهيم ومحمد عليهما السالم ،وهي المحبة التي
تخللت روح المحب وقلبه ،حتى لم يبقَ فيه موضع لغير المحبوب ،وهذا هو السر
الذي ألجله -وهللا أعلم -أمر الخليل بذبح ابنه.
"المحبة" بين "الهمدددة" و"األنس"
• المحبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب ،وكان المحب شديد الرغبة والطلب ،كانت
الهمة من مقومات حبه.
• وبالمحبة تفنى خواطر المحب عن التعلق بالغير ،وأول ما يفنى من المحب خواطره
المتعلقة بما سوى محبوبه؛ ألنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه ،انجذبت خواطره تبعا.
• والمحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب ،وال يجد من مسها ما يجد غيره ،حتى
يلتذ المحب بكثير
من المصائب -التي يصيبه بها حبيبه -أعظم من التلذذ الخلي بحظوظه وشهواته.
• وتنشأ من مطالعة العبد منة هللا عليه ،فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها،
وبغض من أساء إليها.
تأمل:
ّللا ﴾ [ ال عمران ] 31 /
ّللا فَاتَّ ِّبعو ِّني يحْ ِّببْكم َّ
﴿ ق ْل إِّ ْن ك ْنت ْم ت ِّحبونَ َّ َ
• تتصاعد المحبة حتى يلهج اللسان به ،فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره ،حتى كأنه ال
يشاهد غيره.
• وإنما تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفات ،بإثباتها أوال ومعرفتها تاليا.
ّللا فَإِّ َّن أ َ َج َل َّ ِّ
• من آثار المحبة الشوقَ ﴿ ..م ْن َكانَ َي ْرجو ِّلقَا َء َّ ِّ
ّللا َآل ٍ
ت ﴾ [ العنكبوت /
.] 5
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قيل :هذا تعزية للمشتاقين.
• عالمة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات.
وليس الشأن في أن تحب هللا ،ولكن الشأن في أن يحبك هللا .وال يحبك هللا إال إذا اتبعت
حبه ظاهرا وباطنا.
ومع أسماء هللا الحسنى ،فإن معرفة هللا سبب في محبته .قال عبد الرحمن السعدي :إن
معرفة هللا تعالى تدعو إلى محبته ،وخشيته ،وخوفه ،ورجائه ،ومراقبته ،وإخالص العمل
له ،وهذا هو سعادة العبد عينها ،وال سبيل إلى معرفة هللا إال بمعرفة أسمائه الحسنى،
والتفقه في معانيها.
ولك أن تتعرف إلى اسمه سبحانه "الودود" .القرآن﴿ :واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه َّ
إن
ربي رحيم ودود﴾ [هود ،]90 /وذكر القرآن﴿ :وهو الغفور الودود﴾ [البروج/

المبْحث الثامن
قيمة العطاء
القيمة (العطاء)
 14-8عاما
(إضافة إلى المرحلة
الشبابية)

تفعيل القيمة
من خالل
القصة

تمرين تأمل
(أنواع
العطاء)

الشريحة
الشباب
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كيف كان الرسول  يعطي عطاء من ال
يخشى الفقر؟
عطاء الصحابة.
عطاء حاتم الطائي.
عطاء العلم.
عطاء النفس في الجهاد.
عطاء المال.
في عدم اإلسراف عطاء.
المحافظة على البيئة عطاء.

تقارير دولية مجهودات الشركات العالمية في التخفيض
من االنبعاثات الحرارية لمصانعها
للمحافظة على طبقة األوزون.
هل للحشرات عطاء؟
رسم/
هل للحيوانات عطاء؟
تصوير
Acting values

الرياضيات لو أن دولة قوام سكانها المسلمين 5
ماليين ،وعدد الفقراء فيها مليون ،فهل
(فريضة
يمكن للزكاة أن تشكل عطاء للفقراء؟
الزكاة)
زكاة الزروع.
تمرين
زكاة المال.
للحساب
زكاة الذهب.
زكاة الماشية.
االجتماعيات /كيف يمكن القضاء على شحة مصادر
المياه على األرض؟
العلوم
أفكار وتجارب لشحذ
يتم استعراض
ٍ
اإلبداع عند الطلبة في مجاالت تقليص
هدر المياه وتنمية مصادرها.
يعد كل من شعور األنانية المفرطة ،والبخل والشح ،والرغبة في االستئثار بكل
شيء ،والرغبة في التسلط ،وقبض النفس واليد عن بذل المال أو الجاه أو العلم والنفس
في سبيل هللا ،أو ما شابه ذلك ،على الضد من خلق العطاء وقيمته.
العطاء األسمى صفة هللا:
● إن أعلى درجات العطاء تلك التي ال يكون فيها العطاء ابتغاء عوض .وقد تضددددمنت
أسماء هللا الحسنى :الوهاب والرزاق والكريم والحكيم معنى العطاء.
● وعطاء هللا مرتبط بعلمه وحكمته.
 عطاء هللا في الدنيا ألهل طاعته ،وأهل معصيته ،وحتى الكافرين.
 أما عطاء الدنيا فمشددمول بقانون االبتالء ،الذي يخضددع له المؤمنون والكافرون
على سواء..
ْ
ْ
صدددد َالهدَا
ع َّجلندَا َلده فِّي َهدا َمدا ن َ
َشددد داء ِّل َم ْن ن ِّريدد ث َّم َج َعلندَا َلده َج َه َّن َم َي ْ
اج َلدةَ َ
﴿ َم ْن َكدانَ ي ِّريدد ْال َعد ِّ
سدددد ْع َي َهدا َوه َو مؤْ ِّمن فَدأو َٰلَئدِّكَ َكدانَ
سددددعَ َٰى لَ َهدا َ
َمد ْذمومدا َمددْحورا (َ )18و َم ْن أ َ َرا َد ْاآل ِّخ َرة َ َو َ
ع َ
ع َ
طاء َر ِّبكَ
ط ِّ
اء َر ِّبكَ ۚ َو َما َكانَ َ
سدددد ْعيه ْم َم ْشددددكورا ( )19ك ًّال ن ِّمد َٰ َهؤ َال ِّء َو َٰ َهؤ َال ِّء ِّم ْن َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ض ۚ َولآل ِّخ َرة أك َبر َد َر َجا ٍ
ت َوأك َبر
ْف فَ َّ
عل َٰى َب ْع ٍ
ضدد ده ْم َ
ضدد دلنَا َب ْع َ
َمحْ ظورا ( )20انظ ْر َكي َ
ضيال ([ ﴾)21اإلسراء].
تَ ْف ِّ
● وإذا قيل :لماذا ال يبسدط هللا الرزق لعباده في الدنيا ..ويوسدع عطاءه لهم ،بل إنه ينوع
لهم األحوال فيبسط ويقبض؟
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فالجواب :إن حكمة االمتحان في ظروف هذه الحياة تقتضدد دي ذلك؛ إذ يمتَحن اإلنسددددان
بالبسددط والتوسددعة ،وبالقبض والتضددييق؛ إذ قد يمتحن الناس في المجاالت التي تتطلب
الشكر بالبذل والعطاء ،وفيها لفت النظر إلى أن هللا هو الرزاق..
الر ْزقَ ِّل َم ْن
﴿أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسدددك رزقه﴾ [الملك﴿ ..]21 /إِّ َّن َربَّكَ َيبْسد دط ِّ
ت ْال َيهود َيد َّ ِّ
ّللا
َي َ
صددديرا﴾ [اإلسدددراءَ ﴿ ..]30 /وقَالَ ِّ
شددداء َو َي ْقدِّر ۚ ِّإ َّنه َكانَ ِّب ِّع َبا ِّد ِّه َخ ِّبيرا َب ِّ
ت أ َ ْيدِّي ِّه ْم َول ِّعنوا ِّب َما قَالوا ۘ َب ْل َي َداه َمبْسو َ
َم ْغلولَة ۚ غلَّ ْ
ْف َيشَاء ۚ َولَ َي ِّزي َد َّن َك ِّثيرا
َان ي ْن ِّفق َكي َ
طت ِّ
ضدددددا َء ِّإلَ َٰى َي ْو ِّم
ِّم ْنه ْم َمدا أ ْن ِّز َل ِّإلَيدْ كَ ِّم ْن َر ِّبدكَ ط ْغ َيداندا َوك ْفرا ۚ َوأ َ ْلقَيْندَ ا َب ْينَهم ْال َعد َد َاوة َ َو ْال َب ْغ َ
ب أَ ْ
ّللا َال ي ِّحب
سددادا ۚ َو َّ
طفَأَهَا َّ
ّللا ۚ َو َي ْسددعَ ْونَ فِّي ْاأل َ ْر ِّ
ْال ِّق َيا َم ِّة ۚ كلَّ َما أ َ ْوقَدوا نَارا ِّل ْل َح ْر ِّ
ض فَ َ
سدد َ
ض َو َٰلَ ِّك ْن ين َِّزل
ط َّ
الر ْزقَ ِّل ِّع َبا ِّد ِّه لَ َبغ َْوا فِّي ْاأل َ ْر ِّ
ْالم ْف ِّسدددِّينَ ﴾ [المائدةَ ﴿ ..]64 /ولَ ْو َب َ
ّللا ِّ
صير﴾ [الشورى.]27 /
ِّبقَ َد ٍر َما َيشَاء ۚ إِّ َّنه ِّب ِّع َبا ِّد ِّه َخ ِّبير َب ِّ
دافع التملك عند اإلنسان:
َ
َ
سددد ْكت ْم
● اإلنسدددان بفطرته قتور َمن ْوع﴿ ..ق ْل لَ ْو أ ْنت ْم تَ ْم ِّلكونَ خَزَ ائِّنَ َرحْ َم ِّة َر ِّبي ِّإذا َأل ْم َ
سان قَتورا﴾ [اإلسراء.]100 /
اإل ْن َ
ق ۚ َو َكانَ ْ ِّ
َخ ْش َيةَ ْ ِّ
اإل ْنفَا ِّ
● وقد اتخذت التربية اإلسدددالمية وسدددائل عدة لضدددبط دافع حب التملك عند اإلنسدددان،
وحصره ضمن الدائرة التي هو فيها نافع ومفيد ،وفيما يلي بيان بأهم هذه الوسائل:
 -1تقييد دافع التملك عن االنطالق الحر في كل ميادين الكسدب ،إال في حدود ما أذن هللا
به ،من وجوه كسب ال ظلم فيها وال عدوان وال إثم.
 -2تكليف المسدددلم بجملة من الحقوق المتعلقة بما يكسدددبه ويتملكه ،كحق النفقة الواجبة،
وحق الزكاة للسائل والمحروم..
 -3تدريب النفس على البذل والعطاءَ ﴿ ..و َال تَجْ َع ْل َيدَكَ َم ْغلولَة ِّإلَ َٰى عنقِّكَ َو َال تَبْسددد ْ
ط َها
ْط فَتَ ْقع َد َملوما َمحْ سورا﴾ [اإلسراء.]29 /
ك َّل ْال َبس ِّ
والقصدص كثيرة في سديرة الرسدول  حول عطائه وبذله .ومنها ،ما روي عن عائشدة-
رضدددوان هللا عليها -من أنهم ذبحوا شددداة ،فقال النبي صدددلى هللا علية وسدددلم« :ما بقى
منها؟» قالت عائشة :ما بقى منها إال كتفها.
قال صدلى هللا علية وسدلم« :بقى كلها غير كتفها» [ صدحيح البخاري ] .وقال صدلى هللا
علية وسدلم« :ما نقصدت صددقة من مال» [ صدحيح البخاري ] ...وقال الرسدول صدلى
هللا علية وسدددلم« :ما من يوم يصدددبح العباد فيه ،إال ملكان ينزالن ،فيقول أحدهما :اللهم
أعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا تلفا» [البخاري].
راجع قصددددة االبتالء وسددددلب النعمة في قصددددة المرضددددى الثالث :األبرص واألقرع
واألعمى [األخالق اإلسالمية ،ص.]399
 -4ترتيب الجزاء العظيم والوعد بالثواب للذين يبذلون من أموالهم..
﴿ ِّآمنوا ِّب َّ ِّ
اّلل َو َرسدددو ِّل ِّه َوأ َ ْن ِّفقوا ِّم َّما َج َعلَك ْم م ْسدددت َْخلَفِّينَ فِّي ِّه ۖ فَالَّذِّينَ آ َمنوا ِّم ْنك ْم َوأ َ ْنفَقوا لَه ْم
أَجْ ر َك ِّبير ﴾ [الحديد.]7 /
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وقال« :اتقوا هللا ولو بشدق تمرة» [ صدحيح مسدلم ] ..وقال صدلى هللا علية وسدلم« :من
تصدددددق بعدل تمرة من كسددددب طيب -وال يقبل هللا إال الطيب -فإن هللا يقبلها بيمينه ،ثم
يربيها لصاحبها ،كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل» [ صحيح البخاري ].
البخل واإلنفاق واإليثار:
● حذر اإلسدالم من أن الشدح (البخل) كان سدببا في إهالك أمم سدابقة ،إذ حملهم على أن
يسدفكوا دماء ويسدتحلوا محارم﴿ ..والذين يكنزون الذهب والفضدة وال ينفقونها في سدبيل
هللا فبشرهم بعذاب أليم﴾ [التوبة.]34 /
● شروط لسالمة اإلنفاق:
 -1أن يكون في سبيل هللا ،ال رياء أو طمعا بمغنم.
 -2أال يتبع المنفق نفقته بالمن واألذى.
● فضددددل اإلنفاق على األهل والعيال واألقربين والدابة« ..أفضددددل دينار ينفقه الرجل
دينار ينفقه على عياله ،ودينار ينفقه على دابته في سدبيل هللا ،ودينار ينفقه على أصدحابه
في سبيل هللا» [ مسند احمد ].
● فضدل اإلنفاق مما نحب﴿ ..لَ ْن تَنَالوا ْال ِّب َّر َحتَّ َٰى ت ْن ِّفقوا ِّم َّما ت ِّحبونَ ۚ َو َما ت ْن ِّفقوا ِّم ْن َ
شد ْيءٍ
ع ِّليم﴾ [آل عمران.]92 /
ّللا ِّب ِّه َ
فَإِّ َّن َّ َ

● سدعة مفهوم الصددقة :قال صدلى هللا علية وسدلم« :كل معروف صددقة» [ صدحيح مسدلم
] ،وفى حديث طويل عن الرسددول صددلى هللا علية وسددلم «تكف شددرك عن الناس فإنه
صددقة منك على نفسدك» [ صدحيح البخاري ] ،كما قال صدلى هللا علية وسدلم« :في كل
كبد رطبة أجر» [ مسند احمد ].
● ومن العطاء المحمود ،دعاء األخ ألخيه ،وشفاعة األخ ألخيه بين يدي هللا.
● والصدالة على النبي صدلى هللا علية وسدلم هي عطاء له على سدبيل الوفاء له مقابل ما
قددمده ألمتده .ولدذا ،عددم الصدددددالة عليده يعدد نوعدا من أنواع البخدل﴿ ..إن هللا ومالئكتده
يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ [األحزاب.]56 /
● اإليثار مرتبة راقية من مراتب العطاء وحب العطاء:
مثلما فعل األنصار عندما آثروا المهاجرين على أنفسهم.
● كشف القرآن دسائس الشيطان التي يدعو بها النفس إلى البخل:
ش ْي َ
التخويف من الفقر عند اتجاه النفس لإلنفاق ..ال َّ
طان َي ِّعدكم ْالفَ ْق َر [ البقرة .] 268 /
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من أسماء هللا الحسنى" :المعطي" و"الباسط" و"الكريم" و "ذو الجالل واإلكرام" و"ذو
الفضل" و"الرزاق" و"الوهاب" ،وجميعها يشير إلى العطاء.
وسنستعرض أسماء هللا "القابض" و"الباسط" و "الصبور" من خالل الملصقات اآلتية:
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المبْحث التاسع
قيمة الصبر
● الصددددبر قددددوة خلقيددددة مددددن قددددوى اإلرادة ،تمكددددن اإلنسددددان مددددن ضددددبط نفسدددده
لتحمدددددل المتاعدددددب والمشدددددقات واآلالم ،وضدددددبطها عدددددن االنددددددفاع بعوامدددددل
الضددددجر والجددددزع والملددددل والعجلددددة والغضددددب والخددددوف والطمددددع واألهددددواء
والشهوات والغرائز.
● بالصددددبر يددددتمكن اإلنسددددان -بطمأنينددددة وثبددددات -مددددن أن يضددددع األشددددياء فددددي
مواضددددعها ،ويتصددددرف فددددي األمددددور بعقددددل واتددددزان ،وينفددددذ مددددا يريددددد مددددن
تصددددرف فددددي الددددزمن المناسددددب وبالطريقددددة المناسددددبة الحكيمددددة ،بخددددالف عدددددم
الصبر.

القيمة "الصبر"

وسائل تفعيل
القيمة

الشريحة المستهدفة
 14 -8سنة
(إضافة إلى المرحلة
الشبابية)

القصة

 -1صبر نوح عليه السالم على قومه.
 -2صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما
السالم.
 -3صبر أيوب عليه السالم.
 -4صبر نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
على قومه.

تمرين (من
أنواع
الصبر)

هات قصة تدلل على نوع من أنواع
الصبر؟
مجاالت الصبر تتضمن:
 -1ضبط النفس عن الضجر والجزع عند
حلول المصائب.
 -2ضبط النفس عن السأم والملل.
 -3ضبط النفس عن العجلة والرعونة
لدى تحقيق مطلب.
 -4ضبط النفس عن الغضب ...إلخ.
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﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص في األموال واألنفس و
الثمرات وبشر الصابرين ،الذين إذا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه
راجعون﴾ [البقرة.]156 /

الشريحة
الشباب

تحليل
لمواقف
تاريخية

رسم/
تصوير
نقاش

استعرض لي حدثا تاريخيا أو موقفا ألمة
ب ما كان سيتغير ما هو فيه
ما أو لشع ٍ
اآلن لو صبر أولو العزم فيهم .من
األمثلة:
 -1صبر أصحاب الرسول صلى هللا عليه
وسلم بااللتزام بأوامر الرسول بعدم
الحج في صلح الحديبية.
 -2الثورة الفرنسية (صبروا حتى نالوا
الحرية).
 -3الواليات المتحدة (صبر السود إلى أن
حققوا الكثير من المكاسب).
 -4صبر الفلسطينيين ومعاناتهم اليومية.
 -5العناية بالبذرة ،فالنبتة ،إلى حين
اشتداد عودها لتصبح شجرة ،فتطرح
ثمرا للمزارع.
 هل الصبر فريضة في اإلسالم؟ ما العالقة فيما بين الصبر والحلم؟ -ما عالقة الصبر بسيادة األمم؟

ما عدد اآليات القرآنية الحاثة على
بحث في
الصبر؟
اإلنترنت
االجتماعيات /كيف يمكن القضاء على ضجر وانفعاالت
اإلنسان الذي ال يصبر؟
العلوم
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ما النتائج السالبة التي يجرها االستعجال؟
وما أثر االنفعاالت السالبة في صحة
اإلنسان وأدائه؟
الشريحة العمرية المستهدفة
مرحلة الطلبة الجامعيين
فضل الصبر:
● من فوائد الصبر تدبر حكمته سبحانه في تصريف األمور.
● هو السالح األقوى في إصالح الخصم أو في الظفر به.
بشارة هللا للصابرين:
 -1عليهم صلوات من ربهم.
 -2عليهم من ربهم رحمة.
صا َبه ْم فِّي
 -3هللا يحبهمَ ﴿ ..و َكأ َ ِّي ْن ِّم ْن َن ِّبي ٍ قَاتَ َل َم َعه ِّر ِّبيونَ َك ِّثير فَ َما َوهَنوا ِّل َما أ َ َ
س ِّبي ِّل َّ ِّ
صا ِّب ِّرينَ ﴾ [آل عمران.]146 /
ضعفوا َو َما ا ْستَ َكانوا َو َّ
ّللا ي ِّحب ال َّ
ّللا َو َما َ
َ
من روائع قصص الصبر:
 -1صبر نوح عليه السالم على قومه.
 -2صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم.
 -3صبر أيوب عليه السالم.
 -4صبر محمد صلى هللا عليه وسلم على قومه.
عدد المواضع التي ذكر فيها الصبر في القرآن الكريم؟
تمرينِّ :
الصبر مسار طبيعي للقيادة:
ص َبروا ۖ َو َكانوا ِّبآ َيا ِّتنَا يوقِّنونَ ﴾ [السجدة.]24 /
﴿ َو َج َع ْلنَا ِّم ْنه ْم أ َ ِّئ َّمة َي ْهدونَ ِّبأ َ ْم ِّرنَا لَ َّما َ
الحلم من فروع خلق الصبر:
الصفات الخلقية المضادة لصفة الحلم -1 :العجلة -2 ،الطيش -3 ،سرعة الغضب.
هل للذكاء عالقة باكتساب خلق الحلم؟
يقال :إن استجابة األذكياء الكتساب خلق الحلم -وغيره من فضائل األخالق -أسرع من
استجابة ضعاف الذكاء في كثير من األحيان.
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ناقش مسألتي أن "العقل السوي هو الذي يعوق صاحبه عن االندفاع وراء عواطفه
وغرائزه ،أو وراء انفعاالته وشهواته" ..وأن الحلم قابل لالكتساب" :الحلم بالتحلم،
والعلم بالتعلم".
عالج الغضب:
في اإلسالم ،جاء عالج الغضب من خالل الترغيب في األجر العظيم للذين يكظمون
غيظهم ابتغاء مرضاة هللا .هذا في الجانب المعنوي؛ أما في الجانب الفيزيائي (البدني)،
فأنت مطالب بأن تجلس إذا كنت واقفا ،وأن تستلقي إذا كنت جالسا.
أمثلة في الحلم:
يم لَ َح ِّليم أ َ َّواه م ِّنيب ﴾ [ هود  ..] 75 /اقرأ
 -1إبراهيم عليه السالمِّ ﴿ :إ َّن ِّإب َْرا ِّه َ
القصة في سورة هود ،من اآلية .11
 -2حلم هود عليه السالم على قومه :فقد شتموه فقالوا إنه -حاشاه -ناقص العقل ،ومن
الكاذبين[ ،األعراف.]7 /
 -3حلم الرسول صلى هللا عليه وسلم على قومه.
الرفق من فروع خلق الصبر:
● الرفق في معاملة الناس ال يكون إال بضبط النفس عن االندفاع .والرفق يضاده
العنف.
● العنف في معاملة الناس يورث العداوات واألحقاد ورغبات االنتقام؛
أما الرفق فيورث تأليف القلوب ،والمودة ،وفرض الطاعة خاصة لمن له رعية.
● يقول النبي صلى هللا عليه وسلم « :إن هللا رفيق يحب الرفق في األمر كله»[صحيح
البخاري ] ،ويقول صلى هللا عليه وسلم « :يسروا وال تعسروا ،وبشروا وال تنفروا»
[صحيح البخاري ] ،وفى حادثة األعرابي الذي دخل المسجد فبال ،قال صلى هللا عليه
وسلم « :دعوه ،وأريقوا على بوله سجال من ماء ..فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
معسرين» [صحيح البخاري ].
أنواع الرفق ومجاالته:
 -1رفق المعلم بالتالميذ.
 -2رفق الدعاة بالمدعوين.
 -3رفق األب بأبنائه.
 -4رفق الوالي برعيته.
 -5رفق الطبيب بالمريض.
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 -6رفق الزوج بزوجته.
الكتمان وحفظ السر من فروع خلق الصبر:
عدم اإلفشاء بسر صديق مظهر من مظاهر األمانة والصبر.
يوسف بكتمان خبر رؤياه عن أخوته.
أمر يعقوب عليه السالم
َ
كان حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول هللا  بشأن أسماء المنافقين.
أما كتمان ما أمر هللا به أن يظهر ففيه معصية ،والساكت عن الحق شيطان أخرس،
ومن أوتي علما فكتمه ألجمه هللا بلجام من نار.
الدأب والمثابرة من فروع خلق الصبر:
• فمن ال يثابر على عمله وال يصبر على متابعة قوانين األعمال وسننها ،لن يظفر
بالنتائج التي يرجوها.
• لن ينال الطموح إلى المجد والزعامة ،حتى يظفر بثقة الجماهير.
• لوال الصبر الذي يتمتع به الباحثون ،لما ظفروا بالنتائج التي وصلوا إليها.
ص َال ِّت ِّه ْم
ص َال ِّت ِّه ْم َدا ِّئمونَ ﴾ [ المعارج َ ﴿ ..] 23 /والَّذِّينَ ه ْم َ
• ﴿ الَّذِّينَ ه ْم َ
علَ َٰى َ
علَ َٰى َ
ي َحافِّظونَ ﴾ [ المعارج  ،] 34 /آيتان فيهما تأكيد الصبر من أجل الظفر بالثمرة.
• فالشمس والقمر مسخران دائبان على القيام بوظائفهما ال يفتران ،والليل والنهار
كذلك ،وسنن الحياة وقوانين الوجود متصفة بالثبات والدأب واالستمرار﴿ ..وسخر
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار﴾ [إبراهيم.]33 /
• قال « :أحب األعمال إلى هللا أدومها وإن قل» [البخاري].
• نبذ اإلسالم إجهاد النفس بطفرات األعمال التي تستنفد الطاقات.
• وجاء في الحكم العربية" :إن المنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى" ،والمنبت هو
الذي يعطي دابته كل وسعها من الجري حتى تهلك ،فينقطع في الطريق.
األناة في األعمال من فروع خلق الصبر:
● األناة هي التصدددرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ ،وهي من سدددمات أصدددحاب العقل
والرزانة ،بخالف التباطؤ والتواني ،فهما من سددمات أصددحاب الكسددل .إن أناة اإلنسددان
تسمح له بأن يحْ ِّكم أموره ويضع األشياء في مواضعها بخالف العجلة.
● ومن توجيه اإلسالم إلى األناة ،جعله الطالق على ثالث مراحل.
● يوجه هللا خطابه إلى الرسددول صددلى هللا عليه وسددلم  :وال تعجل بالقرآن من قبل أن
يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما﴾ [طه.]114 /
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● قال الرسدول صدلى هللا عليه وسدلم ألشدج عبد القيس« :إن فيك لخصدلتين يحبهما هللا:
الحلم واألناة» [ صدحيح البخاري] .وقال صدلى هللا عليه وسدلم « :التؤدة في كل شديء
خير إال في عمل اآلخرة» [ صحيح البخاري ].
وذكر ابن القيم الجوزية في مقام الصبر:
• الصبر في القرآن في نح ٍو وتسعين موضعا.
• واإليمان نصفان :نصف صبر ،ونصف شكر.
• ومذكور في القرآن على نحو  16نوعا:
ص َالةِّ ﴾ [ البقرة .] 45 /
صب ِّْر َوال َّ
 -1األمر بهَ ﴿ :وا ْستَ ِّعينوا ِّبال َّ
الرسددددو َل َو َال تب ِّْطلوا أ َ ْع َمدالَك ْم ﴾ [ محمدد  ..] 33 /بترك
 -2النهي عن ضددددددهَّ ﴿ :
الصددبر على إتمامهاَ ﴿ ..و َال تَ ِّهنوا َو َال تَحْ زَ نوا) [ ال عمران  ..] 139 /فالوهن من
عدم الصبر.
اء َو ِّحينَ ْال َبأ ْ ِّس ﴾ [ البقرة/
اء َو َّ
الض د َّر ِّ
س د ِّ
 -3الثناء على أهلهَ ﴿ :و َّ
الص دا ِّب ِّرينَ فِّي ْال َبأ ْ َ
.]177
صا ِّب ِّرينَ ﴾ [ ال عمران .]146 /
 -4محبته لهمَ ﴿ :و َّ
ّللا ي ِّحب ال َّ
معيته لهم :وهي معية خاصدة تتضدمن حفظهم ونصدرهم وتأييدهم ،وليسدت معية
ِّ -5
صا ِّب ِّرينَ ﴾ [ البقرة.] 153 /
ّللا َم َع ال َّ
عامة"ِّ ﴿ ..إ َّن َّ َ
صا ِّب ِّرينَ ﴾ [ النحل .] 126 /
ص َب ْرت ْم لَه َو َخيْر ِّلل َّ
 -6الصبر خير ألصحابهَ ﴿ :ولَ ِّئ ْن َ
س د ِّن َما َكانوا
ص د َبروا أَجْ َره ْم ِّبأَحْ َ
 -7الجزاء لهم بأحسددن أعمالهمَ ﴿ :ولَنَجْ ِّز َي َّن الَّذِّينَ َ
[ النحل .]96 /
َي ْع َملونَ ﴾
ب ﴾ [ الزمر
سدا ٍ
 -8الجزاء لهم بغير حسدابِّ ﴿ :إ َّن َما ي َوفَّى ال َّ
صدا ِّبرونَ أَجْ َره ْم ِّبغَي ِّْر ِّح َ
.]10 /
 -9البشددددرى ألهل الصددددبرَ ﴿ :ولَ َنبْل َو َّنك ْم ِّب َ
ص ِّمنَ
شدددد ْيءٍ ِّمنَ ْالخ َْو ِّ
ف َو ْالجوعِّ َو َن ْق ٍ
صا ِّب ِّرينَ ﴾ [ البقرة .]155 /
ْاأل َ ْم َوا ِّل َو ْاأل َ ْنف ِّس َوالثَّ َم َرا ِّ
ت َو َب ِّش ِّر ال َّ
َصد ِّبروا َوتَتَّقوا َو َيأْتوك ْم ِّم ْن فَ ْو ِّر ِّه ْم َٰ َهذَا
 -10ضدمان النصدر والمدد لهمَ ﴿ :بلَ َٰى ۚ ِّإ ْن ت ْ
سدد ِّو ِّمينَ ﴾ [ ال عمران  ،]125 /وإخباره
سدد ِّة َآالفٍ ِّمنَ ْال َم َال ِّئ َك ِّة م َ
ي ْم ِّددْك ْم َربك ْم ِّب َخ ْم َ
ع ْز ِّم
صدددد َب َر َو َ
غفَ َر ِّإ َّن َٰذَلدِّكَ لَ ِّم ْن َ
تعدالى بدأن أهدل الصدددددبر هم أهدل العزائمَ ﴿ :ولَ َم ْن َ
ور) [ الشدورى  ،]43 /وقول النبي صدلى هللا علية وسدلم «واعلم أن النصدر مع
ْاألم ِّ
الصبر» [ صحيح البخاري ].
 -11ما يلقَّى األعمال الصدالحة والحظوظ العظيمة إال أهل الصدبرَ ﴿ :و َما يلَقَّاهَا إِّ َّال
ع ِّظ ٍيم ﴾ [ فصلت .]35 /
ص َبروا َو َما يلَقَّاهَا ِّإ َّال ذو َح ٍظ َ
الَّذِّينَ َ
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 -12اإلخبدار بدأنده إنمدا ينتفع بداآليدات والعبر أهدل الصدددددبرِّ ﴿ :إ َّن فِّي َٰذَلدِّكَ َآل َيدا ٍ
ت ِّلكد ِّل
ور ﴾ [ الشورى .] 33 /
َّار شَك ٍ
صب ٍ
َ
 -13اإلخبددار بدأن الفوز المطلوب والنجدداة من المكروه ودخول الجنددة إنمددا ينددال
َّار ﴾ [ الرعد .]24 /
س َالم َ
بالصبرَ ﴿ :
علَيْك ْم ِّب َما َ
ص َب ْرت ْم ۚ فَ ِّن ْع َم ع ْق َبى الد ِّ
 -14إنده يورث صددددداحبده درجدة اإلمدامدةَ ﴿ :و َج َع ْلندَا ِّم ْنه ْم أ َ ِّئ َّمدة َي ْهددونَ ِّبدأ َ ْم ِّرندَا لَ َّمدا
ص َبروا ۖ َو َكانوا ِّبآ َيا ِّتنَا يو ِّقنونَ ﴾ [ السجدة .] 24 /
َ
 -15اقترانه بمقامات اإلسددالم واإليمان وبالتقوى واليقين وبالشددكر والعمل الصددالح
والرحمة.
• أرفع الصبر ما كان اختيارا.
• الصبر ثالثة أنواع:
 -1صبر على طاعة هللا ،وهو أعالها.
 -2صبر عن معصية هللا.
 -3صبر على امتحان هللا.
• فاألوالن المتحكم فيهما هو العبد ،والثالث ما ال حول له.
• ويقول ابن تيمية" :كان صدبر يوسدف عن مطاوعة امرأة العزيز على شدأنها أكمل
من صددبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه ..فإن هذه أمور جرت عليه بغير
اختياره ..وليس للعبد فيها حيلة غير الصددبر ،وأما صددبره عن المعصددية فصددبر
اختيار ورضا".
• الصبر باهلل وهلل ومع هللا
 -1فالصدددبر باهلل برؤيته تعالى أنه هو المصدددبر ،وأن صدددبر العبد بربه ال بنفسددده﴿ ..
صدد دبْركَ ِّإ َّال ِّب َّ ِّ
ق ِّم َّما َي ْمكرونَ ﴾ [
َو ْ
علَ ْي ِّه ْم َو َال تَك فِّي َ
اّلل ۚ َو َال تَحْ زَ ْن َ
اصدد د ِّب ْر َو َما َ
ضدد د ْي ٍ
النحل.]127 /
 -2والصدبر هلل بأن يكون الباعث له على الصدبر محبة هللا والتقرب إليه ،ال إلظهار قوة
النفس واالستحماد إلى الخلق وغيره من األعراض.
 -3والصددبر مع هللا بدوران العبد مع مراد هللا منه ،ومع أحكامه الدينية ،صددابرا نفسدده
معها ،سائرا بسيرها ،مقيما بإقامتها ،ويتوجه معها أين توجهت.
• سدددئل عن الصدددبر؟ فقيل :تجرع المرارة من غير تعبس .وقيل :المقام مع البالء
بحسدن الصدحبة ،كالمقام مع العافية .وقيل :هو الثبات مع هللا وتلقى بالئه بالرحب
والدعة.
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وقد أمر سدبحانه بالصدبر الجميل والصدفح الجميل والهجر الجميل .يفسدر ذلك ابن
تيمية فيقول" :الصددددبر الجميل" هو الذي ال شددددكوى فيه وال معه .و "الصددددفح
الجميل" هو الذي ال عتاب معه .و "الهجر الجميل" هو الذي ال أذى معه.
والشدكوى إلى هللا عز وجل ال تنافي الصدبر ،فهذا يعقوب يشدكو إلى هللا ﴿ ..قَا َل
ّللا َوأ َ ْعلَم ِّمنَ َّ ِّ
ِّإ َّن َما أ َ ْشددكو َب ِّثي َوح ْز ِّني ِّإلَى َّ ِّ
ّللا َما َال تَ ْعلَمونَ ﴾ [ يوسددف .] 86 /
اح ِّمينَ ﴾ [ االنبياء  ،] 83 /وإنما
وكذلك أيوبَ ﴿ :م َّ
الر ِّ
ي الضدر َوأ َ ْنتَ أ َ ْر َحم َّ
سد ِّن َ
ينافي الصبر شكوى هللا إلى عباده ال الشكوى إلى هللا.
َّ
إن أظهر معاني الصددددبر هو حبس النفس على المكروه ،وهذا أصددددعب المنازل
على العامة ،وأوحشها في طريق المحبة ..فيلتذ بالبالء في رضا محبوبه.
المحب بامتحان محبوبه له.
كونه وحشددة في طريق المحبة ،فألنها تقضددي ْال ِّتذاذ
ِّ
والصدبر يقتضدي كراهيته لذلك .وحبس نفسده عليه كرها .فهو وحشدة في طريق
المحبة.
وفى الوحشدة لطيفة ،ألن االلتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب
بدالمحبوب .فدإذا أحس بداأللم -بحيدث يحتداج إلى الصدددددبر -انتقدل من األنس إلى
الوحشة ،ولوال الوحشة لما أحس باأللم المستدعي للصبر.
والصبر من آكد المنازل في طريق المحبة ،وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها،
وصادقها من كاذبها.
عوا محبدة هللا تعدالى ،فحين
ومن هندا كداندت محبدة أكثر النداس كداذبدة ،ألنهم ا َّد َ
امتحنهم بالمكاره ،لم يثبت إال الصابرون.
لهذا وصدف هللا تعالى بالصدبر والسديما أولياؤه وأحباؤه؛ فقال عن حبيبه أيوب﴿ :
صدا ِّبرا ﴾ [ ص ،] 44 /ثم أثنى عليهِّ ﴿ ..ن ْع َم ْال َعبْد ۖ ِّإ َّنه أ َ َّواب) [ ص
ِّإ َّنا َو َج ْدنَاه َ
.] 44 /
وليس في اسددتكراه النفس أللم ما تصددبر عليه وإحسدداسددها به ما يقدح في محبتها
وال توحيدها ،فإن إحسددداسدددها باأللم ونفرتها منه أمر َ
طبْعي لها .فلوازم النفس ال
سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية وإال لم تكن نفسا إنسانية.
و"الصبر" و"المحبة" ال يتناقضان ،بل يتواخيان.
فعلة الصدبر تكون عندما يكون الباعث عليها غير إرادة الرضدا ،بل إرادة غيره؛
أما من رأى صدبره باهلل وهلل ومع هللا منه تعالى ال من نفسده ،فهذا ال تلحق محبتَه
وحشة.
الورع حياء أنبل من الورع خشدددية :فالخوف من الوعيد جد مفيد في حمل المرء
على الصدبر ،ولما كان "الحياء" من شديم األشدراف ،كان صداحبه أحسدن حاال من
أهل الخوف ومطدالعدة الوعد؛ ألن الحياء من هللا ما يدل على مراقبته وحضدددددور
القلب معه.
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• حالوة أجر المحنة تنسينا شدتها ،فالعبد يستعين عليها بثالثة أشياء:
 -1مالحظة حسن الجزاء.
 -2انتظار الفرج ،والسددديما عند قوة الرجاء ،فإنه يجد في حشدددو البالء من روح
الفرج ما هو من خفي األلطاف "اللطيف".
 -3تهوين البلية ،بأن يعد نعم هللا عليه بحصرها ،ويتذكر نعمه عليه بالماضي.
• إن صدددبر نوح وإبراهيم وموسدددى وعيسدددى عليهم السدددالم على ما نالهم في هللا
بداختيدارهم ومقداومتهم قومهم أكمدل من صدددددبر أيوب على مدا ندالده من ابتالء بمدا
ليس مسدببا عن فعله .وصدبر إسدماعيل الذبيح وصدبر أبيه عليهما السدالم أكمل من
صبر يعقوب على فقد يوسف.
فعلمت بهذا بأن الصدددبر هلل أكمل من الصدددبر باهلل ،والصدددبر على طاعته وعلى
معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره.
هل القيم واألخالق مكتسبة أم يمكن تعلمها؟
الخوف الفطري عندد بعض النداس أشدددددد ممدا هو عندد فريق آخر ،وتجدد
إنندا نجدد -مثال-
َ
بعضدددهم مفطورا على سدددرعة الغضدددب ،على حين نرى فريقا آخر مفطورا على خلق
الحلم والكرم وبطء الغضب.
قال رسدول هللا صدلى هللا عليه وسدلم « :الناس معادن كمعادن الذهب والفضدة ،خيارهم
في الجاهلية خيارهم في اإلسددالم إذا فقهوا» [ صددحيح مسددلم ] .وقوله صددلى هللا علية
وسلم« :الناس معادن» دليل على فروق الهبات الفطرية.
لذا على المربي أن يضدع في حسدابه واقع الفروق الكثيرة بين األفراد ،وأن يتعامل معهم
على أسدداس هذه الفروق .وعلى هذا األسدداس رفض الرسددول صددلى هللا عليه وسددلم أن
يولي أبا ذر إمارة من اإلمارات ،إذ عرف فيه جانب الضعف الفطري.
ِّ
يؤكد ( الميداني ) هذا المعنى باسددددتعراضدد ده النسددددب المكونة ألجسددددادنا من المعادن
المختلفة .فيذكر -مثال -أن نسدددبة الفسدددفور قد تتفاوت في األجسددداد اآلدمية لتصدددل في
بعضدددها إلى خمسدددة في األلف ،وفي بعضدددها اآلخر إلى أربعين في األلف .ويقول :إن
اختالف المركدب الطبيعي -من صدددددنف آلخر ،ومن فرد آلخر من النداس -لده عالقدة
باختالف الطباع ،ولذلك عالقة بالقدرات العقلية والفكرية والتذكرية والنفسددية ،وبمقادير
اإلحسددداس باللذة واأللم .ولعل هذا ما أشدددارت إليه اآلية﴿ :إنا خلقنا اإلنسدددان من نطفة

أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا﴾ [اإلنسان .]2 /واألمشاج هي األخالط.
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ما قابلية الناس الكتساب األخالق؟
• إن مسددؤولية اإلنسددان تنحصددر في نطاق ما يدخل في وسددعه ،وما يسددتطيعه من
عمل .وإن نسبة المسؤولية تتناسب طردا وعكسا مع مقدار االستطاعة.
• القوي يأتي امتحانه على نسددبة قوته؛ وكذلك الضددعيف يأتي امتحانه على نسددبة
ضدددددعفده ،وامتحدان الدذكي على مقددار مدا منحده هللا من ذكداء ،وهكدذاَ ﴿ ..ال ي َك ِّلف
ّللا َن ْفسددا إِّ َّال و ْسددعَ َها ﴾ [
ّللا َن ْفسددا إِّ َّال َما آتَاهَا ﴾ [ الطالق  ..] 7 /و﴿ َال ي َك ِّلف َّ
َّ
البقرة .]286 /
• وصدور االمتحان كثيرة ومختلفة ،فمنهم من يمتحنه هللا بالغنى ،ومنهم من يمتحنه
بالفقر .ويكون الجزاء العادل على مقدار الطاعة والجهد المبذول نفسيا وجسديا.
• لو لم يكن لدى كل إنسدان عاقل قدرة على اكتسداب حد من الفضدائل األخالقية لما
كلفه هللا ذلك.
• أليسدت اسدتعدادات الناس ألنواع العلوم المختلفة متفاوتة؟ فبعضدهم أقدر على تعلم
الفنون الجميلة ،وبعضدهم أقدر على تعلم العلوم العقلية ،وبعضدهم أقدر على حفظ
التواريخ ،وهكدذا .ففي حددود اسدددددتطداعدة كدل منهم يمكن توجيده التكليف ،ويمكن
االسددتفادة من نسددبة االسددتعداد؛ فاالسددتعداد الضددعيف بقدره ،واالسددتعداد القوي
بقدره .وهو ما ينطبق على االسدتعداد اإلنسداني الكتسداب األخالق ،وهللا تعالى في
حدود هذا المقدار -الذي يسدتطيعه اإلنسدان -يكون تكليفه وتكون مسدؤوليته ،ثم في
حدوده تكون محاسبته ومجازاته.
• إن أشددد الناس بخال وأنانية وحبا للتملك يسددتطيع -بوسددائل التربية -أن يكتسددب
مقدارا من خلق العطاء وحب العطاء .ومتى صددمم بإرادته أن يكتسددب ذلك ،فإنه
يستطيعه .وإذا هو أهمل تربية نفسه ،فإنه سيحاسب على إهماله.
ومن األسس التربوية لتقويم األخالق عند الناس:
 -1التدرج في البناء التربوي.
 -2معاملة كل نموذج َ
طبْعي بما يالئمه ،ومعاملة كل حالة نفسية بما يالئمها.
 -3الرعاية الشجرية.
 -4إيجاد الحافز الذاتي.
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الفصل الثاني
الكشف عن اسرار التسويق للقيم عبر ما ادرجناه في الفصلين السابقين

فيما يلي مجموعة من عشرين سرا من اسرار غرس القيم ،وهي تبدأ بعملية رسم مسار
للقيمة بعد التعرف على مواطن الخلل ،وللتعرف على موضع الخلل القيمي نعمد
ألساليب المسح الميداني.
 -1البداية تكون عبر رسم مسار للقيمة محل الغرس.
 -2القيمة الواحدة ال يتم غرسها مباشرة وانما األدعى واالسرع (بالبرمجة الطبقية).
 -3ثمة  13طبقة في برمجة القيمة الواحدة ،فالتسويق أو الترويج يتم عبر (برمجة
طبقية) للقيمة والواحدة.
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 -4مسار برمجة القيمة الذاتية يختلف عن مسار برمجة القيمة المجتمعية وان كانا
يجتمعان في بعض المراحل.
 -5اعتمد أسلوب غير مباشر في الغرس (اين اذنك يا جحا).
 -6مراعاة الشريحة العمرية ،تظل القيمة واحدة ،ويتغير مستوى الطرح.
 -7استثمار المخيلة عبر القصة ،والجسد باألنشطة ،وبالحوار.
 -8تفعيل لروابط عن كل قيمة أو نادي للقيم لتفعيل ما ال يمكن تفعيله عبر الدروس
الصفية او الحلقات.
 -9مع قيم المجتمع نحتاج للتعرف على موضع الخلل القيمي وهو يتم عبر المسح
الميداني.
بوصلة القيم هامة كي ترشدنا بأولويات تناول القيم في الصيانة والعالج
-10
وكذلك في تحديد مبالغ الصرف وتحديد نوع البرامج واالنشطة.
ان برمجة القيم في القرآن تنطلق من أسماء هللا الحسنى وصفاته،
-11
وحصرنا فيها طبقات كانت منها (قوافي اللقطات).
-12

نوع ما استطعت في أساليب التعريف بذات القيمة

وكي نقرب مقصدنا هنا نسأل :كيف يتم تحضير القهوة؟
واإلجدابدة التقليدديدة ،فهي بداعتمداد الخطوات التداليدة وبدالترتيدب ،طحن القهوة ،ثم
وضعها في إناء في ماء مغلي.

األسلوب التقليدي في تحضير القهوة

غير أنه باعتماد استراتيجيات في التفكير من خارج نطاق األسلوب التقليدي سنصل
لطرق إبداعية أخرى في مثل ،أسلوب الضغط ،وأسلوب الكبسوالت ،وأسلوب
السايفن بالتبخير في التحضير للقهوة.
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استراتيجيات خارج اإلطار التقليدي أوصلنا الى أساليب مستحدثة لمذاق مطور وغير مسبوق للقهوة

لذلك نجد االجتهاد في الترويج للسدددلعة ويتم اسدددتحداث أسددداليب في الدعوة اليها من
اجدل تعريض االسدددددتهالك ،وكدذلدك مع (القيمدة) سددددديتطلدب االمر اجتهداد ممداثدل في
الترويج لها ،وهو ما يتطلب:
 .aمران على أساليب غير تقليدية في التفكير لتصل الى حلول ومفاتيح للتجسير.
 .bمران عبر تعددية زوايا النظر.
 .cعبر مرحلية تحقيق النتيجة المرجوة.
 .dعبر تقديم وتأخير وتحين للفرص.
 .eعبر تنازالت مرحلية من أجل حصاد يهنئ به االثنان معا.

-13

غرس القيمة عبر استراتيجية التعارض القطبي

فالمغنطيس جمع ما بين السدالب والموجب ،فلوال التنافر لما تمكن من تشدغيل محركات
المركبات والقطارات ،اجعل ان شدئت عبر تعارض طرفيكما ما يشدكل قوة دافعة لنهضدة
في مسددار تتفقان عليه ،وهذا ما وجدناه عبر ما تخصددصددت به المصددانع المنتشددرة في
االتحاد األوروبي ،حيث توربن الطائرة تم تصددددنيعه في بريطانيا ،وجناحها في المانيا،
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مشدددددروع الطدائرة الدذي انسددددداهمدا الددمدار الدذي لحق بدالمددن البريطدانيدة من المدانيدا ابدان
الحرب العالمية الثانية . .وهكذا ،فتشغيل القيم ال ينحصر في أساليب التلقين التقليدية.

التعارض القطبي

طائرة االيرباص منتج تضافرت عليه خمس دول أوروبية

-14

اعتمد استراتيجية (التدرج)

كالتدرج الضدوئي بين الليل والنهار ،وهو ما يشدير الى بطيء في الحراك بما قد
يبدو للغير من أنه ثابت غير متحرك ،والمغشددددي هنا من سددددماته انه مكون من
ماليين الجزيئدات المتحركة غير انه يبددو كمدا لو كان ثابتدا ،وكذلك في رهانك بمدا
يمكن ان يقوم به كل فرد ضمن مجال ما في مثل (مجال التعليم ،مجال الرياضة،
مجال الفنون ،وغيرها) ،فااللتزام من قبل الماليين من طائفتك يعتبر جسددرا بحد
ذاته في بناءك الذي تنشده.
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تدرج في الغشيان

فبالرغم من أن شددددكل االرض كروي ،غير أن إمالة بنسددددبة  23.5درجة كانت
مهمة لتأمين االنسدددجام والتنمية ،مع مالحظة أن احداثيات الميالن تتغير بشدددكل
دوري مع كل فصددل من فصددول السددنة لتأمين التعايش والتنمية المسددتدامة ،وهو
ما يعني تعهد التجسير بالتعديل والصيانة والتطوير بشكل مستمر.
 - 15الميزان ما بين المعلومة العلمية والقيم اإلنسانية

محور القيم عبر دوائر مجاالت العلوم كافة
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لتكن انطالقتدك في تدأمين المعلومدة سدددددواء العلميدة او غيرهدا عبر محور (القيمدة)،
فسدبحانه أبلغنا في القرآن من ان السدماوات واألرض (قالتا اتينا طائعين) ،فالسدموات
واألرض امتثلتدا عبر محور قيمي (الطداعدة) ،وكدافدة مدا خلق هللا من كدائندات وعلوم
ومعادالت رياضددية سددتمتثل ألنها (طائعة) وكذلك الطالب ،لن يمتثل للسددلوك القويم
ان لم يبرمج وفق محداور من (القيم) ليسدددددتقيم .ونحن نالحظ اجتهداد مؤسدددددسددددداتندا
التعليمية في برمجة العلوم التي ال تعتمد على أسس وقواعد من القيم ،لذا ال نستغرب
حال تم تطويع العلوم في الغرب لقتل البشددر عبر قنابل نووية أو أسددلحة كيميائية أو
جرثومية ،ذلك ان كانت مسددألة حفظ المعلومة هو األصددل في تقييم الطالب  ،يكون
جهاز الحاسددددوب هو من يسددددتحق الشددددهادة العلمية وذلك لقدراته الفذة في الحفظ،
واالمر يصددددددق حتى على الحيوان القدادر ألن يتلقى التددريدب فيسدددددتجيدب ألوامر
االنسددددان بل نجده يتكلم في حال الببغاء ،لكن ميزة االنسددددان أنه يدرك ما ال يدركه
الحواسيب وال الحيوان اال وهو القيم ،لذا تكون القيم هي األصل في التفاضل.

-16

تفعيل الحواس في عملية برمجة القيمة

أثر الحواس في تأمين المعلومة في الدماغ
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-17

تحويل القيمة لما يمكن معاينته وهو ما يتم عبر تحويلها لمنتج
فمن الممكن تحويل أي قيمة لمنتجات ،فحين حولنا قيمة العطاء لتعبير فني
يمكن لبسه عبر قميص نكون أيضا قد فعلنا حاسة الملمس بنسبة ،%25
وحاسة النظر عبر التصميم بنسبة  ،%58وحاسة التذوق عبر الكوب الذي
سنحتسي من خاله الشاي مثال.

-18

الرسالة الضمنية في للعقل الباطن
فدعوة النسدداء نحو قيمة ارتداء الحجاب ال تكون باألمر المباشددر ،بل لعل في
ادراج دروس وبرامج تلفازية واذاعية عن أنواع األقمشدة واسدتعراض بعض
أزياء النسدددداء في ارتداء الحجاب دون التوجيه لذلك ما يعزز لبرمجة باطنية
في التحبيب بالسلوك.
ومن الممكن ان يعزز لهذا النهج اسدددتعراض احصدددائي عن نتائج المسدددوح
الميددانيدة العدالميدة حيدال مدا تتعرض اليده المرأة عدالميدا من عنف وتحرشدددددات
جنسدية عن عدم االلتزام باللباس المحتشدم ،فاإلحصداء التالي يبين كيف أن في
الواليات المتحدة االمريكية تعاني فيها المرأة بشدددكل متنامي من التحرشدددات
الجنسية
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وفي اإلحصاء التالي يبين معاناة المرأة في الغرب بما يوازي معاناتها من
هجوم اإلرهابيين

-19

إدراك المفهوم

من أجل برمجة القيمة ،سدتحتاج ألن تعزز لها عبر شدواهد تمضدي بذات المسدار،
وهو ما يدرك عبر (المفاهيم) ،فالمفهوم هو إدراك التشددددابه الذي يمضددددي وفق
قاعدة ،مثال ذلك حين نسأل ما المفهوم الذي تعزز له الصور التالية؟
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لتكون اإلجابة (الحمل) ،فجميع تلك األشددياء تحمل ،الكتاب يحمل علما ،والرقاقة كذلك،
والسدددطل يحمل الماء ،وهكذا ،فبالرغم من عدم تشدددابه األشدددياء التي ادرجناها اال انها
تنطلق من قداعددة واحددة وهي (الحمدل) كمفهوم عدام لهدا ،وكدذلدك في برمجدة القيمدة،
ستحتاج لشواهد عبر ذات مسار (المفهوم) لبرمجتها في الدماغ.
ولعل مدرس الفيزياء حين يعرض حاالت المواد الثالث ،الصددددلبة والسددددائلة والغازية،
ويبين من ان تغير حدداالت المددادة يعتمددد على مدددى التراص أو التراخي فيمددا بين
الجزيئات ،فيعلل اختفاء ذرات الملح أو السددكر في محلول الماء الناتج عن التراخي فيما
بين جزيئدات الماء ،وهو ما نطلق عليه ظاهرة الذوبان ،وكذلك مع (الصدددددحبة) فهي ان
كانت صدالحة فانت سدتذوب معهم وان كانت طالحة فسدتذوب معهم كذلك ،إشدارة ألهمية
الصددحبة كقيمة في حفظ النفس من الضددالل ،فيوجيه الطالب الي أهمية البيئة الصددالحة
المحيطدة ،ففي الغرب تكثر الجرائم وسدددددوء االخالق حيدث تدذوب قيم الفرد في ظدل قيم
البيئة المحيطة به .وكذلك االمر مع المغنطيس ان كان المرشدد يتناول درسدا في العلوم،
فحين يتمكن المغنطيس وهو (جماد) أن يغير من صددددفات قضدددديب الحديد وهو (جماد)
فيسدددتجيب الحديد وهو ال يعقل ألوامر المغنطيس ،أال يمكن لعقولنا أن تسدددتجيب للعلوم
والمعارف التي نتلقاها كل يوم في المدرسدددة! ،أال يمكن لسدددلوكياتنا أن تتغير! ليصدددبح
قطبي المغنطيس بعد ذلك ممثالن لقيمتي اإلرادة والعزم في التغيير للسلوك.
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-20

دوافع السلوك

إنه من األهمية بمكان أن يتعرف المرشد على دوافع سلوك االنسان ليسهل عليه أمر
تفسير ما أقدم عليه من سلوك ليعمد بعدها للتوجيه ،وقد استعرض علماء النفس واالجتماع
العديد من الدوافع والمحفزات في ذلك ،نحن هنا نستعرض بعض منها شارحين مقصد
كل منها عبر تمثيل من واقع اإلعالنات التجارية ،لنبين كيف ان اإلعالن التجاري تمكن
من تطويعها لدفع العميل القتناء ما يدعوا اليه اإلعالن ،فحري بان يدرك المرشد تلك
الدوافع ليستثمرها في تعزيز القيمة من أجل تأمين غرسها في الدماغ.

في اإلعالن التالي صار دافع السلوك العتماد خدمة طبيب المنزل روحي عبر عبارة
(وبرا بوالدتي)
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في اإلعالن التالي ،صار دافع السلوك القتناء سارة فولفو سالمة األبناء أثناء القيادة في
الطرقات ،وسالمة األبناء تعتبر ضمن الدافع الروحي.
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في اإلعالن التالي يكون الدافع عبر العائد على الذات (االنا) من أجل اقتناء السلعة

مراعاة الظرف المحيط كدافع في اعتماد فكرة الشراء باألقساط ،فما ال يمكن تحقيقه نتيجة
لشحة المال صار ممكن عبر األقساط
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في اإلعالن التالي نجد دافع الموائمة (االقران) والصحبة ،في حث الشباب
والمراهقين للتبضع من العالمة التجارية.

-21

تنجيم المعلومة

ال تستعجل قطف ثمار الغرس للقيمة ،واعتمد أسلوب (التنجيم) لها ،بالتجزئة
والتمرحل
الزمني.
-22

ال بد من اعتبار سياق رسالة البرمجة لخصائص فصي الدماغ.

فللدماغ فصين ،األيمن ويستجيب لرسائل المشاعر والروحانيات والشعر والموسيقى،
وااليسر يستجيب للمنطق واألرقام والحقائق ،فمع دعوة بذل المال تفعيال لقيمة العطاء،
من الممكن أن يكون مزيج المعلومات التالي معززا للفصين ،عبر رسالة تحمل أرقاما
وأخرى مفعمة بالمشاعر.
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وفق مصدار اليونيسيف فإن  24,000طفل يموت يوميا كنتيجة طبيعية للفقر

تفعيل لقيمة العطاء

-23

مازج فيما بين العلوم

إعمد لعملية التجسير فيما بين العلوم على تنوعها االدبي بالعلمي وبالفني والديني
منها ،ذلك أن البنية التحتية للكون الذي نحن فيه واحدة ،فبقدر ما تتمكن من مد
الجسور ستتمكن من برمجة القيمة محل الغرس ،وما يلي نماذج تعبيرية نبين عبرها
العالقات فيما بين العقيدة والعلوم على تنوعها كنماذج عن مد الجسور لغرس القيم.
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فالتعبيرين يعززان السمين من أسماء هللا وصفاته ،عبر مجاالت من علوم الفيزياء
واالحياء

• ولبرمجة القيم المجتمعية ،تلك التي نستهدف فيها شرائح مجتمعية بعينها
مسارات إضافية ادرجناها في كتاب بعنوان "تفعيل القيم المجتمعية"
• وفي القيم القرآنية وجدنا أن مسارات البرمجة اعتمدت نمطا آخر أفردنا له
كتابين ،الكتاب األول بعنوان " طبقات البرمجة للقيم في القرآن" والكتاب اآلخر
بعنوان "حركة الكامرة في القصص القرآني" حيث في الكتاب الثاني هذا
استعرضنا لطبقة واحدة منحناها اسم (قوافي اللقطات).
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الفصل الثالث
تفعيل القيم من تفعيل حواس اإلنسان
(الشركات التجارية تعتمد أسلوب استثارة الحواس مع إستغالل القيم لبرمجة
صورها الذهنية)
حواس اإلنسددان جميعها ،من بصددر وسددمع وشددم وتذوق ولمس ،قابلة لالسددتثارة في
االتجاه الذي يعزز غرس القيمة وبرمجتها في عقل اإلنسددددان وقلبه .وفيما يأتي نعرض
مجموعة من األمثلة ،التي تسددعى من خاللها العالمات التجارية إلى غرس مفاهيم معينة
في عقول من تستهدفهم ،مستغلة بعض هذه الحواس أو مجموعها.
اختبار المجسات الحسية
التدأثير في العالمدة التجداريدة من خالل هدذا االختبدار للتعرف إلى مدا تمتداز بده من
عناصر متفردة من خالل :الصورة ،اللون ،الشكل ،اللغة ،المذاق ،الرائحة ،الملمس.
 -1الصورة:
هل تالحظ أن أسدواق األدوية تنتج أدويتها معتمدة على الشدكل واللون؟ وكذلك لشدكل
الكبسددولة وتصددميمها -على حسددب ما أشددارت إليه البحوث -عالقة بالوالء لدواء دون
آخر.

السديد جيوف كروك [رئيس قسدم التصدميم بالحواس في جامعة القس مارتنز في كلية
الفنون] يؤكد أن  %83من معلومات العمالء تعتمد على المشاهدة.
وتؤكد الدراسددات -التي أجراها لندسددتروم -أن من بين كل الحواس تعد حاسددة الشددم
األقوى في اإلقناع بعد حاسددة االبصددار .ويدعم ذلك بقوله :إن  %19من سددكان العالم
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فقط يؤمنون بأن مشدددداهدة قطعة القماش أهم من اإلحسدددداس بلمسددددها ،ويؤكد أكثر من
 %20من سكان العالم أن رائحة الطعام أهم من المذاق.
وينقدل لندا التداريخ قرار ثيودور توبلر -العدام  -1906بدأن يجعدل تصدددددميم قضدددديدب
الشدددوكواله الذي ينتجه على شدددكل مثلث؛ فقد كان ضدددد القانون أن تسدددتعمل الموروث
السدويسدري في شدعارات الشدركات ،ولكن قرار توبلر كان صدائبا في اسدتعارة شدكل أحد
الجبال المشدددهورة لديهم لعالمته التجارية ،وكانت أول شدددوكواله عالمية يسدددجل حفظ
حقوق شكلها.

عالمة توبلر للشوكواله ومبتكرها ثيودور توبلر

وكذلك سدجل منتج "هرشدي" ( قبالت هرشدي) نجاحا .فقد صدار المنتج أيقونة ثقافية
لدى الشعب األمريكي ،وصار ينتج يوميا  25مليون قبلة بالشكل المميز الذي جاءت به.
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قبالت كاكاو هرشي

وكذلك يؤكد الشدددكل الهويةَ في العطور كافة .فالدراسدددات تشدددير إلى أن  %40من
قرارات شراء العطر تعتمد على شكله.

عطر شانيل

والمشدددددروبدات الغدازيدة والكحوليدة كدافدة تتبدارى في الشددددكدل الدذي تقددَّم فيده العبوة
للجمهور المسته َدف .والحظ في الشكلين المرفقين :زجاجة الكوال ،وقوس مكدونالد.
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زجاجة الكوال

شعار مكدونالد

وكذلك يشدهد سوق تصاميم السيارات على ذلك .فمثال ،لمبرجيني تؤكد تميزها كونها
سيارة وحيدة تفتح أبوابها لألعلى.
ونحن عندما نشددير إلى الصددورة ،فليس األمر منوط بالضددرورة فقط بالشددكل ،وإنما
أيضا بالوصفة التي من خاللها تأخذ أي حملة إعالنية شكلها المميز.
فهدا هي بنيتون لم تغير -مندذ العدام  -1965صدددددور حمالتهدا ،بدل احتفظدت بهويدة
فريددة ،قدابلدة للتعرف من خالل وجوه األشدددددخداص وألوان البشدددددر ،مؤكددة لقيمدة نبدذ
العنصرية وقيمة االتحاد التي يجب أن ينعم بها جميع البشر.
ونحن نسدددددأل هندا :هدل الدذي تبيعده بنيتون هندا هو المالبس أم أنهدا تبيع القيم؟ هدل
الحظت كيف اسدددتطاعت بنيتون أن تبيع سدددلعها التجارية (المالبس) من خالل تسدددويق
القيم؟

بنيتون توجه األنظار لدعم الفقراء الذين يقتاتون من حاويات القمامه
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وهذا هو الذي نريد أن نصددل إليه نحن في تسددويقنا للقيم .فهل نسددتطيع أن نبيع القيم
الفاضلة-كالصدق والتراحم والتعاون -على نحو يمكن أن يكون ملموسا؟
الحظ معنا أن والت دزني عندما تطرح أي فيلم كرتوني -من مثل أفالم "األسددد ملك
الغابة" و"بوكاهانتس" و"موالن" ،وغيرها كثير -ال تطرح هذا الفيلم مع ما يتضدمنه من
قيم عائلية أو مجتمعية من دون أن تطرح معه منظومة من المنتجات ،كالمجسددمات التي
تعبر عن شددددخصدددديات الفيلم واأللعاب الفديوية واأللعاب اإللكترونية واألقالم والدفاتر
والحقائب واألكواب ،وربما أيضدا الحلويات التي تأخذ شدكل الرسدوم الكرتونية؛ أي :إن
الطفل يتعرف إلى القيم على نحو محيطي تتفاعل معه حواسده ،من بصدر وسدمع ولمس
وشددم ومذاق ،وحينئذ يكون قد برمج عقل الطفل وقلبه -على نحو غير مباشددر -على ما
يدعو إليه الفيلم من قيم ،وهذا هو الذي ندعو إليه في تسدويقنا لقيمنا الفاعلة ،بأسداليب من
التعبيرات التي نحفز من خاللها حواس اإلنسان كافة ،مبرمجين بتأثيراتها عقله وقلبه.
وفيما يأتي ،نعرض نماذج عدة تبارى فيها العدد من الشددركات والسددلع التجارية في
اإلفادة من حواس اإلنسدددان بقصدددد برمجة صدددورة عالماتها التجارية في األذهان وفق
مفاهيم مدروسة ،وتروي شغف شرائح غير قليلة من البشر.

حملة بنيتون لمناهضة العنصرية

وحملة "هل شربت الحليب؟" شاهد آخر على ذلك ،إذ نالحظ أثر شرب الحليب الذي
يظهر أسفل األنف وكأنه شارب ،وحتى أنت أيها القارئ تستطيع أن تكون أحدهم.
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الحملة اإلعالنية للتوعية بأهمية شرب الحليب

 -2اللون:
هل الحظت معنا كيف أن العالمات التجارية تتصددارع عالميا على االسددتحواذ على
األلوان.
فها هي كوال تملك اللون األحمر من السوق العالمي بنسبة .%36
وأصدددبحت فودافون هي التي تملكه في بريطانيا بنسدددبة  .%30وفي بقية األسدددواق
بنسبة .%27
وفي المرتبة الثالثة في ملكية هذا اللون تأتي "بودوايزر" بنسبة .%13
تليها "مكدونالد" بنسبة .% 12
وأما عالمة البيبسي فتستحوذ على اللون األزرق عالميا بنسبة .%33
وهي بهذا تكون سدحبت البسداط من عالمة  ،IBMالتي غيرت لونها إلى األسدود،
والعمالء يحبذون اللون األسدود بنسدبة  .%14وفقط  %11يحبذون إدراج عالمة IBM
مع اللون األزرق.
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وسددجائر "الكي سددترايك" كانت معروفة باللون األخضددر ،ولكن ْ
عزم أمريكا على
خوض الحرب العالمية الثانية ،وغزو جيشددها للشددمال األفريقي ،غيرت الكي سددترايك
إلى الهدف ذي اللون األحمر ،مع الشعار ”!“Lucky strike has gone to war

سجائر الكي سترايك

ودولة سددويسددرا -التي أصددبحت معروفة بمنتجاتها من السدداعات والسددكاكين والجبن
تأسددس الصددليب األحمر ،اسددتعملت شددعاره على علمها،
والشددوكواله والبنوك -عندما َّ
فأصبح اللونان األحمر واألبيض يدالن على منتجات هذا البلد.

منتجات سويسرية تحمل شعار الصليب

ومع بدء القرن العشدرين ،أصدبح اللون األصدفر يعبر عن الصدفحات الصدفراء (اليلو
بيجز).
وكذلك فعلت شددركة "هيرتز"؛ فجون هيرتز كان يدير محال صددغيرا لبيع السدديارات
في شديكاغو ،فانقدحت في عقله فكرة تحويل لون السديارات -التي بحوزته -إلى األصدفر،
لإلشارة إلى أنها سيارات أجرة .وأطلق على الشركة اسم "يلو كاب".
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دليل الصفحات الصفراء

يلوكاب (القبعة الصفراء)

والحظ معندا أيضدددددا بعض العالمدات التي تملدك لونين؛ فداللوندان األصدددددفر واألحمر
مجتمعان يملكهما كل من كوداك  Kodakومكدونالد  McDonaldو .DHL
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DHL

 -4اللغة:
 -5هناك خطوات ثالث إلحداث التكامل بين كلمة أو كلمات محددة وعالمة تجارية:
أ -تعيين الكلمات التي ترغب العالمة التجارية في امتالكها.
ب -يجب أن يكون الختيار الكلمات عالقة بصدق هوية عالمتك أو يعكسها.
ت -اختر الكلمات التي يسهل معها الخروج بجمل متنوعة.
وفيما يأتي نعرض نماذج تطبيقية:
أ -أبسدددددلوت فودكدا :مندذ العدام  1980،وطوال عشدددددرين عدامدا ،كدان محور كدافدة
التصاميم الد  700هو شكل الزجاجة.

ب -سيارة بيجو تملك رقما مكونا من ثالث خانات ،وو ْس َ
طاها الرقم صفر (.)504
ج -بورش تملدك الرقم  ،911ومن قبدل كداندت تملدك رقمدا مكوندا من ثالث خداندات
وسْطاها الصفر أيضا (.)901
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بورش 911

د -مكدونالد امتلكت عائلة ”mcmuffins ،mcnuggets “Mc
”.“have a magnificent day
هددددددد د  -والت دزني  Disneyتملك سددددت كلمات ،هيFantasy, happy, :
 smile, magic, Dreams, creativityبنسبة .%80
وهذه اللغة منتشددرة في كتيباتهم وعروضددهم وأغانيهم كافة ،منذ العام  .1950وفي
المطاعم يستقبلك النادل بد .Have a magical day
و -كيلوغز  Kellogg'sتملك كلمة  Crunchبنسبة .%74
ز -شركة جيليت  Gilletteتملك كلمة ( Masculineأي :رجولي) بنسبة .%59
ط -نوكيا  -Nokiaالتي تقدم صددددناعة تكنولوجية متطورة للخدمة اإلنسددددانية -جاء
شدددعارها اللفظي في كلمتي  “Connecting peopleبنسدددبة  ،%14ليؤكد العالقة
اإلنسدددددانيدة مع العالمدة التجداريدة ،وهدذه تعدد اسدددددتراتيجيدة وجددانيدة Emotional
.strategy
ى -كولغيت  colgateحاولت أن تربط منتجها باالبتسدددامة  ،Smileولكنها جاءت
بالمرتبة الثالثة بعد دزني ومكدونالد.
ك -كوال  Colaارتبطت عالمتها بالكلمة  ،“Enjoy for ever :Enjoyبنسددبة
 .%53وجداءت ديزني  Disneyبنسدددددبدة  %62مع كلمدة  .Enjoyمع الربط الدذي
شددددهدته الشددددخصدددديات الكريكاتورية لكل من McDonalds Ronald :و M&M
.mascots

 -4األيقونة:
فالتعرف إلى مغزى األيقونة يسدهل في الحاسدوب ،وبأزرار الهاتف النقال .وإعالن
رجل مرلبورو يعد أيقونة لهذه الماركة.
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أيقونة رجل مرلبورو

 -5الصوت:
نحن محاطون بأنواع األصدوات كافة (غسدالة الصدحون ،آلة الخياطة ،صدانعة القهوة،
الطابعة .)..،وإلغاء الصوت يعني إلغاء جزء من هوية المنتج.
يقول لندسدددتروم :إنه في زيارة إلحدى الدول اآلسددديوية ،وفيما كان جالسدددا في أحد
المقداهي ،اسدددددتعداض أحدد الجدالسدددددين بدالقرب منده رندة هداتفده النقدال بدالعبدارة المغنداة في
اإلعالن التلفدازي  ،“Always coca colaوكدان في كدل مرة يرن هداتفده يؤكدد هدذه
العبارة في أذهان الجالسين ،حتى إنها ظلت تتردد في ذهني سائر يومي!
فدالصدددددوت من األهميدة بمكدان ،ويجدب أن ال نغفدل الخلفيدة الموسددددديقيدة أثنداء انتظدار
المتصدددلين ،سدددواء في الفنادق أو المطاعم أو المحالت أو من خالل رنات الهواتف ،أو
مواقع اإلنترنت؛ حتى إن شددددركة طيران كانتاس  Qantas airتذيع موسدددديقاها قبل
اإلقالع في اإلعالن التلفددازي الددذي تؤديدده مجموعددة من األطفددال “I still call
” ،Australia homeما يرسددخ عالقة وجدانية بالطائرة ،Emotional oriented
وهدذا هو الدذي بدادرت إليده كدل من العالمداتSingapore air, B.A, Nokia, :
.Microsoft, Intell, Disney
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ودلت الدراسددات على أن  %40من الناس يؤمنون بأن صددوت رنة الهاتف أهم من
تصميم الهاتف.
واسدتطاعت نوكيا أن تحوز صدوتا هو األكثر تذكرا عند الناس عالميا ،ونسدبة %50
يؤكدون أنه صددوت له حس موجب .واسددم نوكيا لددددددد  %20يعني السددعادة واالرتياح
والرضدا ،واتضدح أن  %20ال يغيرون هذا الصدوت ،وأن  %86يختارون رنة هواتفهم
من القائمة المدرجة في نوكيا.
ومع افتراض أن نوكيا أنتجت  400مليون جهاز ،بناء على الحصدددة التي تسدددتحوذ
عليهدا عالميدا وهي  %39عام  ،2006فإن هنداك  80مليون عميدل (زبون) يسدددددتمعون
حاليا إلى أكثر من  7ساعات من هذا اللحن في العام.
وفي المقابل ،فقط  %10يتذكر رنة موتوروال .و %15عندما سدمع رنة موتوروال،
أفاد بأنها رنة نوكيا ،وهذا ندعوه -في الدراسات التسويقية -الددد د كانيباليزيشن“؛ أي أن
تستحوذ عالمة تجارية على نقاط موجبة هي من حق عالمة تجارية منافسة.
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وكدذلدك للخلفيدة الموسددددديقيدة -في المحدال التجداريدة والمطداعم -عوائددهدا في تحفيز
معدالت البيع.
وكلما بطؤ اإليقاع ،زاد حجم الشدددراء؛ إذ يزيد بنسدددبة  %29حجم مبيعات المطاعم
مع الموسيقا ذات اإليقاع الهادئ.
وفي مدديندة مورننغتون األسدددددتراليدة ،لوحظ انخفداض معددالت الجريمدة في أقدل من
أسدبوع ،عندما عزفت موسديقا كل من موزارت وبتهوفن في شدوارع المدينة في المسداء.
بعدد ذلدك ،تبعتهدا في هدذا مددينتدان همدا :نيويورك في محطدات الحدافالت ،وكوبنهدايجن
الدنمركية.

موزارت

بيتهوفن

وأكدت الدراسات أن الموسيقا تستدعي الذكريات الجميلة.
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الحظ معندا كيف يعممون الموسددددديقدا في أرجداء مدديندة دزني طوال اليوم ،وعالمدة
فيكتوريا سديكرتس تعرض في متاجرهم مع عزف موسديقا كالسديكية ،وكذلك في بعض
الفنادق و (الموالت) ،وحتى في المصاعد.
لقد أصبحت بعض المقطوعات الموسيقية مرتبطة بأسماء بعض العالمات.
العام  ،1970أطلقت  IBMموديال مطورا من الطابعات من غير صددوت .فكان من
الصدددعب على العمالء التعرف فيما إذا كانت الطابعة تعمل أو ال ،فعمدت الشدددركة إلى
إضافة صوت إلكتروني إلعادة الضجيج الذي تعوده العمالء.
وكذلك يمكن لألصدددوات أن تضددديف معنى الفخامة للمنتجات .الحظ صدددوت إغالق
أبواب السدديارات .ففي السدديارات اليابانية ،جرى إنشدداء أقسددام متخصددصددة بصددوت
السدديارات %30 .من المسددتفتين أكدوا أنهم قادرون على تمييز السدديارات بعضددها من
بعض من خالل األصوات %36 :من اليابانيين %28 ،من األمريكان.
 -6الصورة الموحدة (انسجام عناصر هوية العالمة ومقصودها) :Corp. image
يجدب أن تكون مفردات العالمدة وعنداصدددددرهدا منسدددددجمدة في إيقداع موحدد مع اللون
والصوت والموقع اإللكتروني (اإلنترنت) وديكور المحل والزي.
 -7العادات:
كلمدا كداندت العدادات والتقداليدد واضددددحدة ،كداندت أقددر على البقداء واالسدددددتحواذ على
الذاكرة .فلدى بعض الشددعوب عاداتها ضددمن مواسددم األعياد ،من مثل :تناول لحم الديك
الرومي في أمريكا ،وذبح الخراف في موسددم الحج لدى المسددلمين ،ورقصددة العرضددة
لدى الشعوب الخليجية في العالم العربي في األعراس واألعياد.
 -8الطقوس:
مثالها حفالت المالومرز والنابيسدكومالومرز .فتعامل العالمات مع الطقوس الخاصدة
يمكنها من التأثير الموجب في أذهانهم .فها هي شدركة
بأي شدريحة من شدرائح المجتمع ِّ
ندابيسدددددكو  Nabiscoتوقف منتجهدا مدالومرز  Mallomarsفي األشدددددهر من إبريدل
(نيسدددان) إلى سدددبتمبر (أيلول) ،الرتفاع درجة الحرارة في هذه األشدددهر ،ويكون فيها
المنتج معرضدددددا للدذوبدان بدأثر الحرارة المرتفعدة .ولدذا ،عنددمدا يطرح في األسدددددواق في
أكتوبر (تشدددرين األول) ،يعرف الناس أنه مخصدددص لهذا الفصدددل ،فيسدددتغل بعضدددهم
المناسبة إلقامة حفالت المالومرز ابتهاجا بعودة المنتج إلى األسواق.
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حلويات مالومرز

في فترة أعياد رأس السدنة (الكرسدماس) في الدنمارك ،هناك نوع من المشدروبات ال
يجري تسويقه في كوبنهايجن إال في عربات الخيول.
تمدارس بعض الفرق الكرويدة في العدالم بعض الحركدات قبدل أن تبددأ بداللعدب ،وهي
حركات من السهولة حفظها ،وبها يعرف اسم الفريق.
 -9الملمس:
اإلحساس بالمنتج له أهميته في اتخاذ قرار الشراء.
يقول لندسدتروم :إن معظم المشدروبات الكحولية أصدبحت تعتمد في فتحها على نزع
الفلينة لولبيا ،عوضا عن نزع الغطاء التقليدي.
وما زال الناس يركلون إطارات السديارة من الخلف عند الرغبة في شدراء سديارة ما.
و %49من العمالء يتخذون قرار الشددراء بعد تحسددس مقود السدديارة وانسدديابية التابلوه
بأيديهم.
محالت "أزدا" البريطدانيدة -التدابعدة لعالمدة ولمدارت -بددأت برفع المغلف عن ورق
الحمامات ،كي يقرر العميل إذا ما كان سيشتريه بناء على حاسة اللمس.
 %36من العمالء يؤكدون أن الشددعور بملمس هاتفهم النقال له أهمية أكبر من تصددميم
الجهاز .وبينت الدراسات أن  %46يرون أن وزن الجهاز أهم من التصميم.
 %49من مسدتهلكي الكوال يفضدلون تناولها مباشدرة من الزجاجة إلشدراك حاسدة اللمس،
ولكن  %98من مبيعات الكوال في أمريكا هي العلب المعدنية والعلب البالستيكية ،وهذا
الملمس الفريد الذي يفضدددله العمالء بالخطر ،فحصدددة الكوال  %46مقابل %40
ينذر
َ
للبيبسي ،وهذا يجعل الفرصة الترويجية للبيبسي أكبر.
وتشدددير الدراسدددات إلى األهمية العظمى التي يمنحها الملمس للمتبضدددعين .فها هي
سدلسدلة مطاعم تيم هرتون  Tim Hortonالكندية تقدم السدكاكين واألطباق الحقيقية ،في
الوقت الذي تقدم سائر المطاعم المنافسة الشوك والسكاكين البالستيكية.
وكددانددت للمؤلف تجربددة مع إحدددى العالمددات التجدداريددة الرائدددة في بيع المثلجددات
(األيسدددددكريم) .فمطعم سدددددوينسددددديز يمتداز بتقدديم المثلجدات في أكواب زجداجيدة مميزة
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بدأحجدامهدا وأطوالهدا .وقدد قصددددددنداه يومدا ،فقددم لندا الطلدب بدأطبداق بالسدددددتيكيدة ،فلم يكن
للمثلجات (البوظة) طعم!
وها هي الدراسات تشير إلى أن العمالء -مع تحول كوداك  Kodakإلى الرقمية في
التصددوير -ما زالوا يسددتذكرون ملمس الصددور ،واإلحسدداس بالشددوق لرؤية الصددور
مطبوعة ،وحب انتظارهم لها حتى االنتهاء من طباعتها.
 -10الرائحة:
أكددت البحوث أن الرائحدة تسدددددتثير الصدددددور ،كروائح العجين المخبوز ،والوردة،
والطعام ،والبسكوت .وإن  %40من المزاج والتصرفات تعتمد على الرائحة الزكية.
وهناك حوالي  100000رائحة ،جرى تصنيف ألف منها فقط.
وثمة عوامل تؤثر في تفضددديالت الرائحة ،مثل :العمر ،الجنس ،العرق أو السددداللة.
وكدذلدك وجدد أن كدل جيدل يختلف عن الدذي سدددددبقده في تعرفده إلى الروائح (مثال ،جيدل
الخمسدددددينيدات كدان يتعرف إلى روائح البحر ،أو البددوان إلى روائح الحضدددددائر وقص
األعشاب .وجيل القرن الحادي والعشرين يتعرف إلى رائحة بودرة الطفل.) ..،
ووجد أن  %86من األمريكيين يؤكدون أهمية رائحة السيارة الجديدة ،مقابل %69
في أوربدا .وقدد أنفقدت مئدات اآلالف من الددوالرات لتصدددددنيع رائحدة 1965 silver
 cloudالتي تسدتعمل في سديارة رولز رويس ،ولكنها كانت من أهم عناصدر بناء عالمة
السديارة وهويتها ،وسدببا من أسدباب زيادة مبيعاتها .الرائحة الداخلية لسديارة رولز القديمة
كانت طبيعية ،فهي مزيج من روائح الخشدب والجلد والصدوف .ولكن الحسدابات األمنية
الحالية حثتهم على اسدتبدال مواد صدناعية وبالسدتيكية بها .والطريقة الوحيدة السدترجاع
الرائحة القديمة هي استعمال العطر االصطناعي.
كرايزلر لها عطرها الخاص في كافة موديالتها.
وكذلك فورد منذ العام .2000
كثيرة هي الدراسددات التي تؤكد أننا نأكل بأنوفنا ،لما للرائحة من أثر في منح الطعام
مذاقه الخاص.
وهناك من المنتجات ما يشدترك فيها أكثر من حاسدة .فمثال ،معاجين األسدنان وخيوط
األسنان تشترك في المذاق والرائحة والملمس.
وتشدير الدراسدات إلى أن  %80من الرجال و %90من النسداء يؤكدون اسدتثارتهم
بصددور شدداعرية عند تعرضددهم للروائح .وكذلك للرائحة والمذاق واللمس عالقة وطيدة
بلغة الحب.
وللرائحة أيضدا أثر كبير في قرار شدراء المنتج ،وقد أكدت ذلك الدراسدات والبحوث.
فقدد عمددوا إلى تجربدة لبيع حدذاء ندايكي في غرفتين مختلفتين :األولى رشدددددت برائحدة
عطرية ،واألخرى من غير رائحة .فوجد أن اإلقبال كان على ذلك الذي بالرائحة بنسددبة
 ،%84على الرغم من فارق في السعر زاد على  10دوالرات للحذاء نفسه.
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وفي الس فيجداس ،قورندت المكدائن التي زودت بروائح عطريدة بتلدك التي لم تزود
بها ،فكان الفارق  %45لصالح المزودة بالعطر .ولذا ،تعمد الكثير من محال بيع الفشار
 popcornsوالمخابز في المدن الترفيهية إلى نفث رائحة صناعية لجلب العمالء.
وبينت البحوث كذلك أن بعض أهم الحواس يتشدكل في مرحلة الطفولة .فحاسدة الشدم
تعد أقوى  200مرة في مرحلة الطفولة منها عند الوصول إلى منتصف عمر البالغ.
تحفيز فتعزيز فربط bond، enhance، Stimulate
لعل صدورة التفاحة الجميلة -التي عليها بعض قطر الندى -تشددك ،ولكن إذا أضدفت
إليها رائحة التفاح ..وربما اسدتمعت إلى صدوت انشدطارها بالسدكين ،فسدتكون -بال شدك-
متأهبا للشراء.
أوال :التحفيز
إن اجتماع الرائحة مع تصدميم الفتة المحل والديكور والموسديقا يحفز المرتادين على
الشراء.
لمنتج مددا -من خالل الحواس -يحفز حركددة العميددل ويربطدده
إن تفعيددل الترويج
ٍ
بالمشاعر.
ثانيا :التعزيز
ونقصددد بالتعزيز هو إضددافة ما يؤكد المعنى أو الصددورة المدركة .فالشددعار يدركه
جميعنا من خالل ب ْع َديْه السدديني والصددادي (محوريه الطولي والعرضددي)؛ ولكن عندما
يكون في هيئة الهولوغرام (ثالثي األبعاد :الطول والعرض واالرتفاع) ،فإنه يسدددمح لك
بالنظر إلى العالمة نفسها ولكن من زوايا متعددة.
فقد عززت فورد سدددديارتها ألترك  -F150من خالل الحاسددددوب -بإعادة تصددددميم
الماكينة.

فورد F150

وحاسبة تكساس إنسترومنت طورت ملمسا خاصا بأزرارها.
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وشدركة أبل اسدتعاضدت عن زر التحكم (الكنترول) بعالمة أبل (Apple+c copy
to, Apple+s to save).
ومشروب البرتقال  Oranginaمن خالل حمالتهم اإلعالنية (القفز ،النتوءات.)..،

ثالثا :الربط
الهدف األكبر لتفعيل الحواس هو دعم اسدم المنتج وتأكيد الوالء للعالمة ،مع صدرف
نظر العميل عن العالمات المنافسة.
الصورة الموحدة  Corp. imageأحد أهم األمور لربط العميل بالعالمة.
الحظ كيف أن نظام التشغيل في نوكيا وأبل و IBMصار حدسيا.
الخطوات السبع لتطويع االسم الترويجي الحسي Sensory branding
 .1تطبيق العناصر الحسية الخمسة
المعتاد أن تسددتوفي العالمة الواحدة عنصددرين من العناصددر الخمسددة ،وحتى ثالثة
عنداصدددددر على األقدل .وكدل عالمدة يفترض أن تخضدددددع لمنظومدة "التحفيز فدالتعزيز
فالربط".
 .2الحس المتزامن بين العناصر الخمسة
طيران السدنغفورية اعتمد في الطائرة المضديفة اآلسديوية والزي الموحد مع الموسديقا
واإلعالن التلفازي والعطر .والسدؤال الذي يجب أن تسدأله لنفسدك :ما مقدار قوة التجسدير
بين النقاط الحسدية هذه ،بما يشدكل مردودا لعالمتك؟ هل إذا جرى التعرف إلى كل نقطة
منفردة فسيتعرف العميل إلى عالمتك كاملة؟
 .3استشراف للتفكير الحسي المبدع لمواجهة المنافس
الحظ ما تقوم به صدددناعة السددديارات من تطويرات في :المواد المسدددتعملة ،نوعية
الجلد ،اإلضداءة ،اللون ،صدوت الماكينة ،حتى الغاز المنبعث يصدبح ماء ،كما هي الحال
في "فورد".
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البحث والتطوير في سيارة فورد لتحويل الملوثات إلى ماء

 .4انسجام المحسوسات ومتانتها.
 .5أصالة المحسوسات
هناك اختبار مخصص للتأكد من األصالة مكون من  4راءات ):(4Rs
أ :Reality -يجب أن تدرك األشددياء على أنها أصدديلة ،وليس بالضددرورة أن تكون
أصديلة ،كرائحة السديارة التي توحي لنا أن الجلد المسدتعمل فيها طبيعي ،وكذلك صدوت
إغالق باب السيارة ،وصوت العصافير المنبعث من مكبرات الصوت في والت دزني.
ب :Relevance -أن تكون ذات صددددلدة وطيددة بهويدة الشددددديء ،وهي تعتمدد على
الظرف والهويدة والسدددديداق .فمحدال األزهدار تفوح برائحدة األزهدار .ومداذا عن رائحدة
القهوة في البنك؟ ربما تكون ذات عالقة بخدمة العمالء المنتظرين في البنك.
ج :Ritual -لده طدابع التكرار ،مثدل يوم األم في الغرب  ،الدذي تقددم فيده البطداقدات
والهدايا.
د :Recital -هناك قصص لدى بعض الشعوب يصدق مواطنوها ما جاء في سياقها،
على الرغم من أنها خيالية ،ومن احتوائها على قصدددص السدددحرة ،أو هوية بيناكيو ذي
األنف الطويل .المهم هو المعنى والمقصدد .فالسدياق يمنح القصدة مصدداقية .فكيف نشدأت
العالمة؟ وكيف أكدت أصددالتها عبر األجيال؟ وإذا كانت مواصددفات العالمة تصددلح ألن
تكون جزءا من القصددددة ،فهذا كفيل بأن يمنح عالمتك موقعا في هذا الفضدددداء التجاري
الرحب ،ويمنحها األصالة.
 .6امتالك المحسوس الموجب
الحظ موجبية العالمات التجارية اآلتية وما تملكه:
أ .دزني تملك أذني الفأر.
ب .نوكيا تملك النغمة.
ت .أبسلوت تملك شكل الزجاجة (القنينة).
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بعض العالمات تملك مميزات ولكن في االتجاه السددددالب ،مثل الكتشددددب "الثخين"،
ودواء المضمضة " الليسترين " المر.
إذا شدعرت بأن عالمتك تملك محسدوسدا مميزا ،فاعلم أنك مرشح للفوز .واعلم أن أقل
من  %1من العالمات التجارية الحالية باستطاعتها ادعاء ذلك؟
 .7تنمية برنامج محسوسات عالمتك
صدددددار المطعم الكنددي لبيع القهوة " ِّتم هورتن"  Tim hortonsيقددم السدددددكاكين
الحقيقية بدال عن البالستيكية.

سلسلة مطاعم تِّم هورتن الكندية

العمالء هم األقدر على التعرف إلى مقدار استيفائك بالمحسوسات .ففي االختيار:
 -1أدرج المحسدوسدات كافة (البصدر ،الرائحة ،اللمس ،الصدوت ،المذاق) التي يمكن
من خاللها تجسير عالق ٍة ما بمنتجك أو خدمتك.
 -2حدد عناصر كل محسوس أخفق في أن يؤثر في عالمتك.
 -3حدد أكثر محسوس له عالقة بعالمتك كي تؤكده.
واعلم أن التقنيدة (التكنولوجيدا) الحدديثدة طورت لندا األمور ،كي تجعدل المسدددددتحيدل
ممكنا ،ومع الصبر يمكنك أن تجبر المكسور.
وتذكر هذا السدددؤال دائما :هل إذا رفعت شدددعارك من على المنتج ،فسددديكون العميل
قادرا على التعرف إلى عالمتك؟
مسرحة العالمة التجارية Dramatizing
انظر إلى االسدم الترويجي على أنه مسدرح ،ثم انظر إلى عالمتك على أنها هوية ،فيا
ترى من تكون كقيمدة إنسدددددانيدة؟ من تكون كقيمدة مجتمعية؟ ،ما مدرك القيمة التي تروج
لها لدى المجتمع الذي انت فيه؟ ما وجدانك وأحاسديسدك؟ وما أولياتك الحسدية التي يمكنك
توظيفها لخدمة مدركات العمالء تجاه عالمتك؟ نحن هنا بصدد (القيمة) وليس أنت.
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تأكد من التناغم بين العناصددر الحسددية .ربما تكون ركزت على الحس البصددري في
تعريف عالمتك ،ولكن الدراسات الميدانية تشير إلى أهمية إشراك اللمس.
القيم كهوية:
هوية العالمة تمثل قيمة .وكلما كانت هذه القيمة واضددحة متميزة ،سددنحت الفرصددة
لتأكيد المجال الحسي المميز لها.
يكمن الهددف في تحويدل كدل قيمدة إلى مجدال حسدددددي ،بحيدث تعظم الروابط الوجددانيدة
بين العالمة والمستهلك .وفيما يأتي أمثلة مبنية على نموذج "التحفيز فالتعزيز فالربط".
-1التحفيز:
سدددددتالحظ مع العالمدات التجداريدة أنهم يغيرون واجهدات العرض في محدال LV
بتصددميم موحد في اليوم ذاته ،مقارنة بشددانيل التي ال تغير ديكورها ،فمحالها ال تعرض
سدددوى زجاجة شدددانيل 5؛ وإذا أردت التعرف إلى منتجاتها الجديدة ,فعليك أن تسدددأل.
فالقيمة لدى شانيل :تقاليد العراقة والفخامة.
والمحفز غير المطور لصالح العالمة :الموسيقا الكالسيكية.
والمحفز المطور لصدالح العالمة  :LVمقطوعة موسديقية مخصدصدة تعبر عن توقيع
العالمة.
-2التعزيز:
• كولغيت :رائحة ومذاق متناغمان في منتجاتها.
• القيمة :النظافة.
• الربط :رائحة مميزة ومذاق مميز لمعجون األسنان.
• الربط بعالمدات تدابعدة :الرائحدة والمدذاق جرى ربطهمدا بمنتجدات أخرى تدابعدة،
مثل :أعواد األسنان والخيوط.
التوقيع الخاص بالعالمة التجارية:
التوقيع هو رسالتك المتفردة .وتوقيعك يأتي من خالل التناغم الذي ترسمه بين النقاط
الحسدددديدة لعالمتدك؛ وكدذا بين التعبيرات المختلفدة لعالمتدك "المالحدة" .Navigation
فجهاز أي فون له توقيعه الذي أصبح مألوفا لدى الجميع.
النظريات تقول :إن ثمة عالقة يجب أن تكون وطيدة بين عنوان اإلعالن والصدورة،
كي تكون الرسددددالة اإلعالنية مؤثرة وذات داللة للمسددددتهلك .فبمشدددداهدة حبة الفراولة
وإضدددددافدة رائحدة الفراولدة تتعزز -بال شدددددك -الصدددددورة .فدالمطلوب -في بنداء العالمدة
التجارية -هو التعامل غير التقليدي بين المحسوسات ،كما في مشاهدة السيارة مع اشتمام
رائحة الجلد ،أو في مشدددداهدة كرة التنس األرضددددي إلى جانب رائحة العشددددب .فليس
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بالضدددرورة أن يتنبأ باالرتباطات ،ولكنها تبقى معززة للعالمة ،وكذلك في ترويجنا للقيم
اإلنسانية ،سنحتاج مع كل قيمة ارتباطات لتعزيز صورة القيمة في دماغ المتلقي.
التطبيق العملي والعلمي للتعرف على مدى ادراك وسم العالمة ومدرك القيم:
تعمد العالمات التجارية السداليب علمية من أجل التعرف على االسدتيفاء الذي حققته
عالماتهم  ،وهو ما يجعلهم ناشدددطون في التعزيز لوسدددم العالمة ،أي االسدددم الترويجي
الحسددددي ،وهو يتطلب عمليات من البحث والتطوير ،إضددددافة إلى جهاز لتنفيذ نتائج ما
نتوصل إليه .والمراحل الخمس المعتمدة في ذلك:
 -1التطوير:
حدد عناصر حسية أساسية وأخرى ثانوية بناء على:
أ -محفز .Branded \ nonbranded stimuli
ب -معزز .Branded \ nonbranded enhancement
ج -عناصر االسم الترويجي الحسي .Sensory branding
د -تحديد معيار مرجعي لكل مفهوم مقابل كل عالمة غير مستوفية لالسم الترويجي،
من أجل التميز والتطوير واإلبداع.
 -2االختبار :اختبر مفاهيم  conceptsومرجعية  benchmarkكل نقطة حسددية
(عبر مجموعات داخلية).
 -3تكاملية النقاط الحسية :مازج النقاط الحسية لكل منتج بمواصفات هذا المنتج.
 -4االختبار:
أ -اختبر إدراك العميل للنقطة الحسية.
ب -اختبر أصالة المنتج.
ج -اختبر النتائج مع عالمات منافسة وغير منافسة.
 -5دراسة ميدانية:
تدأكدد أن العمالء يسدددددتوعبون ميددانيدا كدل نقطدة حسدددديدة وفق مدا أملتده عليدك النتدائج
المختبرية داخل شركتك.
التقويم:
إلى أي درجة اسدتطاعت النقطة الحسدية -التي جرى مراجعتها وتطويرها -أن تصدل
إلى ما تطمح إليه من تأثير؟ واسأل نفسك:
إلى أي درجة تتمتع النقطة الحسية بعالقة إرثية مع تاريخها؟
هل ما زال المنتج يدرك بأنه موثوق الصلة بأصالته؟
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الترويج الحسدي عملية مسدتمرة تخضدع لها العالمة التجارية ،وهي تحتاج إلى مراقبة
دورية ،فتقاس بين الحين والحين كقياسددددك لالسددددتحضدد دار الذهني awareness
لعالمتك وحصتك السوقية.
أهمية حس التسويق (الترويج) Brand sense
 -1كلمدا كدان ثمدة تنداغم بين نقداط المنتج الحسدددديدة ،كدان هدذا التنداغم أقددر على تثبيدت
العالمة في المدركات المستقبلية.
 -2إن هدف النقاط الحسية هو تكوين عالقة وجدانية مع العميل.
 -3تجسير الفجوة بين الواقع والمدرك.
 -4السماح المتدادات من العالمات التابعة.
خطوات حس التسويق Brand sense
 -1تدقيق النقاط الحسية.
 -2بناء العالمة.
 -3مسرحة العالمة.
 -4توقيع العالمة.
 -5تطبيقات العالمة.
تقويم (القيمة) كعالمة أو وسم:
أ -حدد أداء (القيمة) من خالل كل من :التحفيز ،التعزيز ،الربط.
ب -قوم سددبب كل (قيمة) حسددي في ذهنك ،وقارنه من خالل مسددتويات أربعة:
عالقته بالوجدان ،اإلدراك ،الواقعية.
ج -طبق الخطوات الخمس السابقة.
رتب النتائج وفق العناوين السبع اآلتية:
 -1تطويع النقاط الحسية.
 -2التناغم بين النقاط الحسية.
 -3مقدار تصددر الجانب االبتكاري مقارنة بالمنافسدين .نقصدد بالمنافسدين في مجال
القيم ،كأن يكون الحليب الصدددناعي منافس للرضددداعة الطبيعية ،وفي مجال الحمية نجد
السكاكر منافسة للفواكه.
 -4استمرار "الصورة الموحدة" وتواصلها.
 -5أصالة الحاسة.
 -6امتالك الحاسة في مواجهة المنافسين.
 -7تنمية النقاط الحسية وتطويرها.
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تذكر كتب التسددويق األجنبية أن المنتج التجاري يمكن تسددويقه إلى درجة أن يصددير
عند المستهلك من "الدين" ،وهذا يمر في  4مراحل:
 -1تبدأ بالوالء.
 -2ثم تتحول إلى عادة.
 -3فطقوس.
 -4فدين.
مثدال :مدذاق الكوال جرى تطويره العدام  .1985وبعدد  99عدامدا من المدذاق المعهود،
تطرح الكوال "ذا نيو كوك" ،لتصدل عدد االتصاالت في اليوم الواحد إلى  1500اتصال
لإلعراب عن خيبة األمل بعد أن كانت االتصدد داالت اليومية ال تتجاوز  400اتصددددال،
وهذا يؤكد الربط الذي يجمع العالمة بالمستهلكين.

عالمة أبل أضحت تاتو
شحذ العامل الديني للعالمة التجارية
تذكر أوال :التحفيز ،التعزيز ،الربط،
ثم طبق القوانين العشرة اآلتية:
 -1االنتماء والتبعية.
 -2السببية.
ق القوة من األعداء.
 -3است ِّ
 -4األصالة.
 -5استمرار "الصورة الموحدة" وتواصلها.
 -6المثالية واالحتذاء.
 -7الروقان .appeal
 -8الطقوسRituals .
 -9الرمزية .symbols
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السدرية  .mysteryالسدرية تعنمي سدرية المواد المصدنعة للمنتج أو آلية
-11
التصنيع.
االسترخاء كعنصرفي ترويج العالمة:
عمليات االسدترخاء ضدرورية في الغرس القيمي؛ فالسدلع التجارية تعمد إلى تحسدين
المزاج من أجددل تحفيز عمليددات البيع ،كمددا في مكونددات المزاج (الطدداقددة ،التوتر
.)Tension
وهناك أربع درجات من المزاج:
 -1الطاقة الهادئة  :Calm energyالشعور بالراحة.
 -2اإلعياء الهادئ  :Calm tirednessإعياء من غير إجهاد نفسدي أو عقلي ،وقد
يكون ممتعا.
 -3طاقة توتر  :Tense energyلوجود شيء من المخاوف (كركوب الطائرة).
 -4إعياء توتر  :Tense tirednessمزيج من اإلحباط والمخاوف ،ما يؤدي إلى
ضدددددعف المعنويدات .وأمزجدة النداس في الغدالدب تتدأثر بدالظروف واألحدداث المحيطدة من
حولهم ،كفوز فريق أو خسددددارته؛ فهذه مزاجية وطنية  national moodللحث على
تنشيط المبيعات.
فنحن ندرس اإلنسددان ما قبل الشددراء (الشددعور بالطاقة) ،وأثناء الشددراء (الشددعور
باللذة) ،وما بعد الشددراء (الشددعور بالراحة والهدوء) ،بما يصدديب العقل من تداعيات في
كل مرحلة.
فالقيم المربوطة بشراء عالمة الكوال لدى الشباب كانت:
 -1الشعور بمتعة الحياة.
 -2الشعور بالراحة وليس التوتر أو الخوف.
 -3الشعور باالنتماء لجماعة.
وأهمية إدخال "المزاج" في العملية التسدويقية كبيرة .فلتعزيز المزاج المريح (الهدوء
والطاقة) نعمد إلى األلوان والموسديقا والروائح وأسداليب اسدتقبال الباعة ،للمسداعدة على
تعديل المزاج .وهو ما يجب ان يحتاط له في الغرس للقيم ،فمرحلة التهيئة تسدبق مرحلة
البرمجة للقيمة أو الفرصة المناسبة والدعوة لها.
الوجدان والوالء للعالمة التجارية:
الوالء للعالمة التجارية في حاجة إلى وجدان قوي جاذب.
الوالء= الثقة  +الوجدان.
والوجدان هو شدعور كامن يتحرك إذا حفز بأي شديء من حوله (مناسدبة ،تصدرف،
شددخص ما .)..،وكل عالمة تجارية ال بد من أن تسددعى إلى برمجة ذاكرة العمالء نحو
شيء ما ،كي يتذكره إذا ما جرت استثارته( ،الحظ خيول سجائر مالبورو.)..،
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وتعمدد العالمدات التجداريدة إلى تحقيق الجداندب الوجدداني بربط منتجهدا بنجوم محبوبين
لدى الشددرائح المسددتهدفة ،كما في كوال مع مايكل جوردن ،الذي يتعاطف معه الشددباب
لحبهم لكرة السدلة ،فوجود صدورته هو لقطة سدريعة لتحريك الوجدان والمشداعر وإحداث
الثقة بالسلعة.
ولددذا ،بدددأ علم التسدددددويق بدددراسددددددة القيم  Valuesوتركيبهددا ،وليس المواقف
 .Attitudesتلدك القيم التي تشدددددرح مدا يتطلع إليده اإلنسدددددان في حيداتده ،ويعدده مبررا
لوجوده ولوجود اآلخرين ،مثل :االحترام ،تقدير المجتمع ،الصدددداقة الحقة مع اآلخرين،
االنسجام الداخلي ،الحياة المريحة..
إحدى طرق التسدويق -التي تعتمد على محور القيم لدى اإلنسدان -هي تشدكيل مفاهيم
لتفضديالتك ورؤيتك للحياة ،كما فعلت ليفي  ،Leviحين أكدت أن الناس لديهم حسداسدية
لحداالت المعيشدددددة ،كدأن تعيش في إثدارة مقدابدل أن تعيش مغمومدا ،أو العيش غنيدا مقدابدل
العيش فقيرا ،أو سليم الصحة مقابل السقم.

منتجاااات بنيتاااون تااادعو إلاااى
نبااااذ العنصاااارية ،وفااااي هااااذا
تأكيد الشعور بالنزاهة.

التسددويق التجاري يركز على قيم ما يروق  appealللعميل أن يمارسددها ،بدال عن
بدذل مجهود لتغيير القيم (ملحوظدة :هدذا عكس التسدددددويق القيمي ،الدذي يركز على تغيير
القيم واستبدالها).
ويهدف التسدويق التجاري أيضدا إلى تغيير الحكم على القيم بدال عن تغيير القيم؛ ألن
الحكم على القيم أسدددهل من جهة ،وكذلك لربط القيم بالظرف  Situationومراحل هذا
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الظرف .والتسدويق يقدر على إعادة وصدف الظرف ومراحله كي يناسدب القيمة أو يتفق
معها.
فمع قيمة "الحياء" نجد المسدددوقين يعمدون إلى النَيل منها ،ألنها ال تدعم توجهاتهم.
منتج
ففي اإلعالن ثمة اسددتراتيجية تتعامل مع الخجل كونه شددعورا من خالل اسددتعمال
ٍ
مثدل السددددجدائر .عنددمدا يعرض اإلعالن اسدددددتعمدال المنتج من خالل مجموعدات عمريدة
يضددمحل الشددعور بالخجل .وهى االسددتراتيجية التي انتهجتها شددركات السددجائر طوال
أعوام ،بدءا من العام  ،1920إذ كانت تعرض المرأة وهي تدخن من دون حياء.

استعمال المنتج من خالل مجموعات عمرية يجعل الشعور بالخجل يضمحل.

تكرار صور النساء المدخنات ،ومن أوساط مجتمعية متباينة.

وهناك أوضاع يستغلها المسوقون ،منها:
 اإلعالن الذي يعمد إلى إشعار المستهلك أنه ال يطعم عائلته الطعام الذي ينبغي.
 البنك "الذي يشعره بالتبذير وعدم االدخار" للمستقبل والعائلة.
 كنتاكي فرايد شكن عمدت إلى شعار لفظي .Guilt free food
وثمة دراسدات تبين العالقة بين مشداعر الذنب والخضدوع والطاعة؛ فمشداعر الذنب
تتضاعف  3مرات عما في عالقتها بالخضوع.
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وفى تفعيل "قيمة الحب":
فاألمنية :الرغبة في االستمرار وإحكام الصلة باآلخرين.
شرح القناعة:
 -1الفرد يؤمن بأن الطرف "س" هو الصديق المثالي له.
 -2وهذه الصداقة يمكن تدعيمها من خالل مناسب ٍة ما.
ما يمكن اسدتنتاجه من شدرح القناعة ويعزز هوية المعتقد :اإليمان من أن رغبة "س"
هي محل اهتماماته وتطلعاته.
مثدال :إعالن مبني على كيفيدة جدذب الشدددددريدك ،مركز على مدا يتطلع إليده (الروائح،
السيارة الفارهة ،الملبس األنيق.)..،
إذن السدددتحداث أي عالقة بين المنتج أو العالمة التجارية والقيمة نبدأ بالسدددؤال :ما
الذي سديجده العمالء في هذه العالمة من قيم؟ ما الرمز الذي سدنقدمه وهو مسدتوحى من
حضارة الشعب ويؤكد قيما محددة ،حتى إن كانت أسطورية (غير حقيقية)؟
ويمكن التعرف إلى حجم الثقة ،عندما نسدأل العميل عن حجم ثقته لعالمته ،من خالل
قددرة العالمدة على تلبيدة مدا يتطلع إليده ،وعلى تحقيق مكداسدددددب وفوائدد يتطلع إليهدا ..فهدل
هذا التحقيق يقع :دائما ،أحيانا ،نادرا ،أو غير محقق؟
ومن الممكن أن يكون للعميل والء ألكثر من عالمة ،وهذا يقلل خصدوصدية الوجدان
لعالمة واحدة ،ولكن ال يقلل بالضرورة من ثقة العميل بأي منها.
إن أهم مدا يجدب االهتمدام بده في عالقدة العميدل بدالعالمدة هو الجداندب الوجدداني ،وليس
جانب الرضددا فحسددب ،ألن االسددتبانات تركز على الكشددف عن جوانب الرضددا ،مغفلة
الجانب الوجداني الذي يشير إلى والء العميل.
يمكن تسددويق أي منتج -وفق المراحل التي أشددارت إليها البحوث والدراسددات -وفق
ما يلي:
 -1تعيين الشريحة المستهدفة.
 -2التعرف إلى المميزات التي يتطلع إليها العميل الستهدافه بها.
 -3تمييز منتجنا من منتجات المنافسددددين ،من جهة الصددددفات أو المفهوم الذي يقوم
عليه المنتج.
 -4اختيدار الجداندب الوجدداني ،الدذي يكون لده عالقدة بمواصددددفدات المنتج ووظيفتده،
ويتناغم مع ما يتطلع إليه العميل.
 -5يجري اختيار فكرة التصدميم بناء على نوع المحفز وصدفة الشدريحة ومواصدفات
المنتج مع مراعاة حمالت المنافسين.
أما في استعمال الرموز فنالحظ أن:
أ .مايكل جاكسون كان رمزا للشباب المراهق والجنس والسود.
ب .مايكل جوردن كان رمزا للرياضة والسود والتعليم.
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ج .راعي البقر (الكداوبوي) كدان رمزا للرجولدة واجتيداز العوائق وحيداة البراري
األمريكية.
د .العلَم األمريكي ونجومه رمز للحرية والوالء والمواطنة.
ومع ادراكندا لحرمدة المنتج التدالي  ،يالحظ بداألسدددددفدل كيف تعداملدت عالمدة فودكدا
 Absolute vodkaفي خطين متوازيين ،أحددهمدا مع رمزيدة الموروث الثقدافي لألمدة
األمريكيدة (ريداضدددددة التزحلق على الجليدد ،تقنيدة الحداسدددددوب والشددددديبدة الميكرويدة
 ،microchipالمالهي الليليدة والكدازينوهدات ،حمدامدات السددددبداحدة ،أعيداد الميالد،)..،
والخط اآلخر مع تعيين الشددددريحة المخاطبة في كل تصددددميم (الرياضدددديين ،السددددياح،
المحتفلين باألعياد الدينية ،المبرمجين ) ..،من خالل تصددداميم نعجز عن حصدددرها ،فقد
خصصت لها الكتب.

وفيما يأتي نعرض حمالت إعالنية مشدابهة حافظت على مقادير الوصدفة ،Risapy
ونبدأ استعراضنا بعالمة كوكا كوال:
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والحملة التالية حملة مسددددتمرة لعالمة بنسددددون أند هدجز ( )B&Hللسددددجائر  ،إذ
اسدتطاعت أن تريك -من خالل أسدلوب مبدع -شدكل عبوة السدجائر في كافة مناشدط الحياة
من حولك وعبر برمجة اعتمدت استثارة الدماغ .وها هي نماذج منها:
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حملة سجائر
بنسون أند هدجز

``
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الرسالة :إذا كان كددلب الهاش بابى يشرب ماء من ماركددة بيريدده ،فال بددد من أن
تكون جدودة جلد أحدذيته عالية!

ولذا ،يعمد المسددوقون التجاريون إلى إغناء الحواس الخمس ،واسددتثارة العقل بما ال
يتوقعه العميل من نتائج ،فتلك التي نريد لها صدفة الجودة تتطلب إغناء كافة الحواس بما
يؤكد الجودة أو ما يرمز إليها .والصدددورة الشددداملة الموحدة يجب أن تعزز ذلك أيضدددا.
ولذا ،علينا -نحن المسدوقين للقيم -أن ندرك تماما ما يؤشدر إلى :المتانة ،البرسدتيج ،تقليل
األخطار ..،وهكذا.
الصورة الموحدة :corporate image
هي مزيج من الوقع الموحدد ،المشددددداهدد لكدل مدا هو مخطط لده ،ومدا ليس مخطط لده،
من المرئيات والسمعيات في المؤسسة.
ويمكن توسدعة الصدورة الموحدة المدركة من خالل النمط الموحد (زي المضديفين في
الطدائرات ،الدديكور ،هنددسدددددة المبنى ،الموسددددديقدا ،الرائحدة ..كتلدك التي في طيران
السنغفورية .)..وكل ذلك يؤكد الجانب الوجداني لصورة الشركة في األذهان.
وزادت أهمية موضدوع الصدورة الموحدة مع زيادة منظومة ابتالع الشدركات الكبيرة
الصددغيرة أو زيادة اندماجاتها ،ألن نتيجة ذلك الخروج بشددعار موحد ومفردات إعالمية
منسجمة وصورة الكيان الجديد وتطلعاته.
ومن أجل تطوير اسدددددم جيدد ،نبددأ بسددددرد قوائم من األسددددمداء التي تعكس الميزات
الجديدة .واألفضدل أن ننطلق مما هو متاح حاليا من ميزات وصدور ،ثم نعرض ما يجب
أن تكون عليه الصورة المرتقبة.
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شدددددكل الشدددددعار الجديدددددد
لمجموعدددة مددددن شددددركات
البتدددددرول والطاقدددددة بعدددددد
عملية االندماج.

إنها سلسلة من اإلجراءات:
 -1التعرف إلى مدركات الناس تجاه صورة الشركة.
 -2اقتراح الصورة الجديدة المرادة.
 -3ترجمة الصورة الجديدة (المعدلة) وتطبيقها.
 -4قياس مدركات الناس تجاه الصورة الجديدة والتأكد من أنها مطابقة لما هو مراد.
سددانزبوري  Sainsburyشددركة عمدت إلى اإلجراءات ذاتها في تغيير صددورتها،
من صورة محافظة إلى صورة جديدة يتطلع إليها العمالء.
Page 179

Acting values

مخزن سانزبوري

يجب أن يكون ثمة انسدجام بين ما تقوم به العالمة من وظيفة وما تدعيه من صدورة.
ومثدال ذلدك كدل من بنيتون وندايكي ،فقدد ربطوا عالمداتهم بمفداهيم قيميدة ،من مثدل :التلوث
البيئي ،قلة الوظائف..،
إن ارتدداء عالمدة تجداريد ٍة مدا يعني القبول بهدذه العالمدة ومعداضددددددتهدا .وعنددمدا يجري
مناقضددة هذه القيم من خالل تصددرفات العالمة ،يحدث شدديء من اإلحباط لدى العمالء،
بل حتى شعورهم بالخيانة.
فورد عززت مبدأ "النوعية والجودة" في تعاملها مع العمالء.
سددددديتي كروب عززت قيم الموروث األمريكي من خالل عبدارتهدا “Because
” ،America want to succeed not just surviveعن ددمددا كددانددت تنددافس
شركات ضمن مجال عملها.

سديتي بانك إحدى شدركات
سيتي كروب األمدريدكية
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المحددافظددة على القيم في حدداجددة إلى تددذكير دائم وتعهددد .عالمددات بنيتون ونددايكي
و B&Hومرلبورو اسدددتطاعت جميعها أن تحافظ على ارتباطات العالمة وتنعشدددها من
خالل حمالت إعالنية مستمرة.
وتحفز صدددورة االسدددم الترويجي  Branding processالشدددعار والتغليف وما
ترمز إليه الصور وشكل المنتج والعالمة.
ولذا ،يصدددعب تخيل عالمة "كنتاكي فرايد شدددكن" من غير اسدددتحضدددار صدددورة
الكولونيل ساندرز.
وعالمة  Quaker oatsمن غير .Quaker
وعالمة ماكدونالد من غير .Ronald
وعالمة  Green giantمن غير العمالق .Giant
وعالمة  Pillsburyمن غير .Dough boy
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وبيندت الددراسدددددات وأكددت مدا للشدددددعدار من أثر وجدداني في العمالء .وفي بعض
الشعارات يتطابق االسم مع الشكل مثل.Jaguar, Apple :

إذ يجري التعرف إلى صددورة العالمة من خالل سددؤال العمالء عن وصددف العالمة
كما لو كانت شدخصدا ...مثلما إذا كانت عالمة المرسديدس شدخصدا ،فكيف يمكنك وصدف
هذا الشددددخص؟ فإذا كان فيلما ،فما موضددددوع هذا الفيلم؟ وإذا كان فندقا فما اسددددم هذا
الفندق؟ ..وهكذا.
فتلك األسئلة تمنح مفتاحا للصورة والهوية الخاصة بالعالمة.
استثارة عنصر الملمس:
التعليب (التغليف) التجاري :Package
إن أحد العناصدددر المهمة في إضدددافة معنى وصدددورة للعالمات التجارية هو تفعيل
أسلوب التعليب ،الذي يفسر نجاح بعض العالمات.
وتطبيق أسدلوب التعليب في الفنادق يعطي قوام الشدكل الهندسدي لسدلسدلة الفنادق ،بل
يشير بعض الخبراء إلى أن التعليب يفوق كافة صور التأثير الوجداني في المستهلك.
فتصدددميم جهاز الحاسدددوب يكاد يكون موحدا في كافة العالمات ،ولكن آبل Apple
جاءت بتصاميم تتكامل مع الديكور المكتبي والتصميم المنزلي.
وأجهزة نوكيا أدركت ذلك فصممت جهازا يناسب أن يقدم هدية.
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جهاز نوكيا لتقديمه هدية في
المناسبات

جهاز أبل

شوكواله معلبة بأحجام مختلفة

الجزء العلوي من علبة سجائر مرلبورو

عالمات عديدة ومعظم العالمات التجارية ،وكذلك فيما نسدددتعرضددده في التالي من
المشدروبات المحرمة الكحولية تسدتخدم التصدميم والتعليب ليرمز إلى معاني الصدداقة ،أو
الجودة ،أو الثقة ،أو مردود الشراء ،أو تعزيز نمط حياة محدد.
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حرصت شركات المشروبات المحرمة على جمالية التصميم
والتعليب

أ -التصميم الخاص بالتعليب :الحظ -على سبيل المثال -الغطاء العلوي لعلبة سجائر
مرلبورو عندد الفتح واإلغالق ،إذ أضدددددافدت شددددديئدا من الحركيدة في حفظ السددددجدائر
واستخراجها.
ب -المحتوى :قد يحول التعليب دون التعرف إلى محتوى العالمة على نحو صددحيح.
فالمعلبات الخاصدة بالطعام الحيواني يجب أن ال تضدلل المسدتهلكين ،وكذا األمر للتفريق
بين معاجين األسنان ومعاجين الحالقة.
ت -الترويج :حجم التعليدب لده أثره في تصدددددور حجم المنتج ،وهدذا نراه -مثال -في
تعليب العطور أو برامج الحاسددددوب .وكذلك يجب أن ال يدرك من خالل تعليب المنتج-
الذي يراد له مظهر الجودة -أنه رخيص أو ال يدعم الثقة.
وتستمد العالمة استمرارها من العناصر اآلتية:
• المطبوعات.
• النشرات اإلخبارية الشهرية.
• اللوحات اإلرشادية.
• التغليف.
• المعارض.
• البريد اإللكتروني.
• البريد الصوتي.
• الموقع اإللكتروني.
• اإلعالن اإللكتروني على المواقع.
• ورق المراسالت.
• بطاقة التعريف.
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• النشر بأنواعه ،والحضور الصحفي.
وثمة ما يعزز هذا االستمرار من خالل:
• اإلعالن.
• الترويج.
• التسويق.
• العالقات العامة.
• البريد المباشر.
• العروض التجارية.
• ما تتناقله األلسن عن المؤسسة .word of mouth
• المواقع وشبكة التوزيع .
• العرض التعريفي بالشركة ،وبالخدمات ،وبما يجري بيعه.
• الخطب.
• الموظفين.
• المنتجات.
• الخدمات.
إن كل عنصدر من العناصدر السدابقة يشدكل فرصدة لتقوية المنتج التجاري واسدتمراره
في األذهدان وتدذكره ،وقدد أدركدت المنتجدات التجداريدة من أن المنتجدات يجري تكوينهدا في
المصدنع ،واالسدم الترويجي يجري تكوينه في العقول .ونحن اذ نكشدف اشدرار ما تقوم به
العالمات التجارية من أجل ان نستفيد منه في دعوتنا حيال الغرس للقيم.
رعاية جاذبية العالمة:
• تؤكد الدراسددات أن التعود على مشدداهدة العالمة يؤدي إلى تفضدديلها واالنجذاب
الوجداني تجاهها ،فالجاذبية أمر مهم ،ولكنها قد ال تكون ضددددرورية للنجاح .ويمكن أن
تنمو المبيعدات من غير وجود جداذبيدة .ومثدالده مدا تطدالعندا بده عالمدة ميكروسدددددوفدت،
الحتكار السوق واالستحواذ عليه.
• إن تكرار نشددر اإلعالن لتحقيق أكبر عرض ممكن ،يفسددر الرخاء الذي تنعم به
الشركة أو العالمة وثبات ما تحققه من مبيعات مقابل ما يحققه المنافسون ،ولكن التكرار
الدذي يعتمدد على شددددديء من التغيير لده أثره الموجدب في العالمدة ،مثدل مدا تمطرندا بده
حمالت إعالن أبسلوت .
وتكرار النشددر يؤدى إلى تثبيت قناعة العمالء وقبولهم بحقائق ما ينشددر ،ولكن قبول
العمالء يرتبط -على نحو كبير -بما تدَّعيه الشركة أو العالمة وبعالقتهم بها.
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حملة "آبسلوت" اإلعالنية

وثمدة مردود موجدب في الزج بصدددددور عددة وربطهدا بدالمنتج .فتعداقدد كوكدا كوال مع
هوليوود على تضدددمين منتجها في العديد من أفالمها  ،placementsيعني المزيد من
االرتباطات الموجبة.
ونستطيع أن نجمل احتياجات العمالء في العناصر الخمسة اآلتية:
 -1الصورة  :Imageفي أن تكون داعمة للصورة الذاتية التي يتطلع إليها.
 -2العالقة باآلخرين :العمالء يفضلون أن يكون للمنتج ما يدعم تواصلهم معه.
 -3التكدامليدة :العمالء يرغبون في الشدددددعور بدأن المنتج يجدب أن يددعم صدددددورتهم
المثالية.
 -4خالق وبعيد عن األخطار :إنهم يتحاشون الوقوع في شرك أي نوع من األخطار.
 -5المردود االستثماري :إنهم يتطلعون إلى فوائد متوخاة فيما يشترون.
هذه المحفزات الخمسة ترتبط بمبادئ اإلقناع ونظام االختيار لدى العمالء على النحو
اآلتي:
 -1مبدأ االنسجام  ----الصورة  ---االختيار (تكامل ،جوهري).
 -2مبدأ التبادلية  ---التكامل  ---االختيار (تكامل).
 -3مبدأ المجتمع  ---عالقته باآلخرين  ---االختيار (تكامل).
 -4مبدأ الصالحية  ---اإلبداع وتقليص األخطار  ---االختيار (تأقلم).
 -5مبدأ الندرة  ---مردود االستثمار  ---االختيار (اقتصادي ،فني ،جوهري).
رعاية المصداقية:
قلدة المصدددددداقيدة تعني قلدة الثقدة ،وقلدة الثقدة تعني المزيدد من المجدازفدات .وكدذلدك تعدد
مصدداقية مصددر المعلومة مهمة للعميل ،سدواء كان المصددر شدخصدا أو شدركة .وإن من
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داعمات المصددددداقية :الحجم الكبير للتعليب ،والتكرار الدائم للحملة ،والتغطية الشدددداملة
للحملة.
إن أي وعد في التسددددويق من خالل اإلعالن أو التعليب يقف خلفه مجهود بشددددري،
سدواء كان أشدخاصدا أو شدركة ،بحيث تتصدف بالمصدداقية .فالشدركة يجب أن تمتلك ما
تحتاج إليه على نحو متواصل وتكون قادرة على الوعد والوفاء بالوعد ،من خالل الباعة
وتقديم الخدمة .فجميع هذه مؤشدرات تدعم المصدداقية .والحميمية تأتي جنبا إلى جنب مع
الثقة وما تقدمه السلعة من أصالة.
تداريخيدا ،األشددددخداص والشدددددركدات الدذين يتمتعون بمصدددددداقيدة كبيرة ،يكون الوقع
اإلقندداعي عندددهددا أكبر ممددا لدددى العمالء من القندداعددة بوفددائهم بمددا يعدددون ويدددعون،
والممدارسدددددة غير المبنيدة على اآلداب واألخالق والنظم ،المعتمددة على سدددددوء الخددمدة
والوعود المبالغ فيها ،المفتقرة إلى الجودة ،هي معاول هدم في المصداقية .فان كان هذا
مع المنتجات التجارية فكيف يجب ان يكون مع القيم؟
اإلفادة من القيم في الترويج للسلع:
التسدويق السدلعي يسدتعمل الوجدان للتسدويق من خالل القيم المتاحة وليس من خالل
قيم غير موجودة ،مع تطويع ما هو موجود من قيم لصددالح السددلعة :التدخين = رجولة،
والرمز = الخيل ،فالخيل عاد رمزا لالنطالقة والحرية والرجولة.
ونعود لنسدددأل :هل يمكن اسدددتثارة أكبر قدر ممكن من حواس اإلنسدددان لتأمين قيمة
الصدق؟
والجواب :بكل تأكيد نعم،
إن عمليدة البرمجدة لدذات القيمدة ال تجري من خالل أسدددددلوب خطي  linearوإنمدا
تجري من خالل خطوط عدة  ،)lateral( non linearيحيكها نسددديج األسددداتذة على
اختالف تخصدصداتهم؛ فمدرس التاريخ معني بغرس قيمة الصددق من زاوية ،والموسديقا
والرسدددم والتصدددوير واأللعاب من زاوية أخرى ،والرياضددديات والدين من زاوية ثالثة.
وهكذا ،فالكل يتعاون من خالل توليفة جميلة متناغمة محورها "قيمة الصددق" .بالضدبط
كالتعاضد فيما بين الشكل والرائحة والملمس واللون الستثارة حواسنا .أليس كذلك؟
إذن هناك:
 -1اإلفادة من الوسددددائط المتعددة في عمليات البرمجة (الفيلم ،المذياع ،الملصددددق،
الشددريحة الفيلمية ،الهدية ،المحاضددرة العامة ،المسددابقة ،الرسددم والتصددوير ،)..ومالكها
تعيين "المفهوم" الددذي تدددور عليدده القيمددة .والمفهوم يجددب أن ينطلق من واقع نتددائج
الدراسدات الميدانية ،كي يضدع لنا خريطة طريق لكل عنصدر ضدمن المنظومة الخاصدة
بكل "قيمة" ،أي :تكون مبنية على أوزان ونسددددب جرى قياسددددها بالفعل ،وليسددددت من
تصورات ومدركات عامة.
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 -2البعد الجسدي ،الحسي الحركي (المرتبط بالحركة الجسمانية الرياضية).
 -3البعد البيئي ،وهو مرتبط بعالقتنا بالبيئة الحية من حولنا.
 -4البعد المنطقي الرياضي ،ويرتبط بمهارات االستدالل المنطقي المحض.
 -5البعد المتعلق بالعالقة بين األشخاص.
 -6البعد اإليقاعي ،ويرتبط بالصوت واللون والتصميم.
 -7البعد المتعلق بالتأمل الذاتي وإدراك الحقائق الروحية.
 -8البعد اللفظي اللغوي ،ويرتبط بالكلمة المكتوبة والمنطوقة.
 -9البعد االدراكي :وهو مرتبط بالتصور الذهني الدراك المفاهيم.
البعد الحسي :وهو مرتبط باستثارة الحواس.
-10

تم بحمد هللا
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المالحق
الملحق 1
عروض البوربويندت  powerpoint presentationالخداصدددددة بدالقيم المجتمعيدة ،وتتم عبر
برامج التدريب فقط ،وعددها اثنا عشر ،وعناوينها كما في الجدول:
اسم العرض
تسلسل
َم ْب َحث الحد من االضطهاد الطفولي.
1
َم ْب َحث الحد من حوادث الطرق.
2
َم ْب َحث الحد من مرض اإليدز.
3
َم ْب َحث الحد من آفة التدخين.
4
َم ْب َحث الحد من مرض السمنة.
5
َم ْب َحث الحد من ظاهرة الغش.
6
َم ْب َحث تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص عوضا عن القطاع الحكومي.
7
َم ْب َحث تشجيع التبضع من المنتج الوطني.
8
َم ْب َحث تعزيز التماسك األسري.
9
َم ْب َحث الحث على العطاء.
10
َم ْب َحث التشجيع على إقامة العبادات.
11
َم ْب َحث التشجيع على التشجير.
12
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الملح
الملحق 2
جداول اعتماد السلع والعالمات التجارية للقيم في أنشطتها الترويجية والتسويقية
المحفز
القيمة
السلعة
(الشق الوجداني)
الفيزيائي (الصدددحة) ،المواءمة،
السالم في إحدى حمالتها
الكوال
الروحي
الحب في إحدى الحمالت
المحبة والسدددددماحة والعطاء روحي :التجديد واالسترخاء،
مكدونالد
األمان الداخلي ،العضددددوية ،قيم
بين األطفال.
العائلة ،الحب.
 %76.6من الشددريحة العمرية
( )14 -8في أمريكددا يرغبون
في مدا يؤكدد معتقددا إيمدانيدا لدديهم
تجاه اقتنائهم للعالمات أو السلع.
فدي األسدددددتدرالديدددة" :روحدي"
الددددخددددطددددوط
(األغنيدة المسدددددموعدة ترسددددخ
السنغفورية
الدددذكدريدددات والدوالء لدلدوطدن:
أستراليا).
الذات :احترام الذات
البساطة
بودي شوب
فئوي ،مواءمة
الحرية
مرلبورو
بنسن وهدجز
روثمان
دافيدوف

فولفو
مشالن
هولمارك
C.K
كيلوغز
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األطدددددفدددددال،
المراهقون
الكافة

األطدددددفدددددال،
المراهقون
اللعددب (الهروب ،التخلص من الكبار
الضغوط اليومية).
األطدددددفدددددال،
اللعب
الحرية
المراهقون
الكبار
المصددداقية :اسددتوفت جانب الذات :احترام الذات
القصدة في البحث عن جذور
العالمة ،فصددداحبها كانت له
مغدددامرات في البحددث عن
األفضدل ،وممارسدة زراعتها
في كوبا ،وهذا من شددأنه أن
يضفي أصالة على المنتج.
الوالدان
روحي :العائلة
األمان
الوالدان
روحي :األطفال ،العائلة
األمان
الجميع
روحي
عالقات العائلة
مراهقون
جنسي ،ذاتى
الذات
األطدددددفدددددال،
المسدددددؤوليددة تجدداه الحميددة فيزيائي (الصحة)
العائلة ،الكبار
ومحبة كبار السن
Acting values

السلعة

القيمة

مثلجات جيلو

احترام األم

المحفز
(الشق الوجداني)
روحي (بر األم)

إكيا

البساطة

ظرف

إفيان

النقاء
 .1تجاه قيمة الصدق والثقة،
العدام  1878منحدت وزارة
الصدحة الفرنسدية إجازة هذه
المياه وأوصدت بها ألكاديمية
الصيدلة واألدوية.
 .2الددعدددام  ،2001جددرى
اإلعالن عن مسددتحضددرات
تجميدل مصدددددنعدة لصدددددالح
إفيدان ،وهدذا من شدددددأنده أن
يرسددخ مركزا تسددويقيا مفاده
الصدحة والنقاوة ،وهذا يعزز
االسم الترويجي كونه يستثار
مدن خدالل حدواس أخدرى،
ليس فقط الطعم ،بددل ملمس
مسدددددتحضدددددرات التجميددل
والعناية بالبشرة ،وهو مركز
تسدددويقي تكاد العالمة تكون
الوحيدة التي تستأثر به.
العائلة
الروحي ،الوقت ،اللعب.
عالقات العائلة
فبرندامج "فوالنتيرز" يقوده  45األطفال
عضددددوا من اللجنة الموجهة في
شددركة دزني .ففي  2004على
سدبيل المثال تطوع منتجع دزني
الند بدددددد 116.000سدداعة من
العمل التي خصدصدت لدددددد 90
مشدروعا داعما لقضدايا مجتمعية
متنوعددة ،منهددا مددا خصدددددص
لألطفدال العمي ،ولألطفدال نزالء
المستشفيات ،ولمرضى اإليدز.
وتبرع األعضدددددداء من مددالهم
الددخددداص بددمددبددلددغ 865.000

دزني
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األطدددددفدددددال
والمراهقون
الددددددعددددددزاب
والعائلة

فيزيائي (صحة)
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السلعة

القيمة

المحفز
(الشق الوجداني)
دوالر لهدذه الجهدات والمنظمدات
المشرفة عليها.
وهدذا األمر التطوعي معمول بده
في كدافدة مالهي دزني ،حتى في
باريس .فعدد المتطوعين وصددل
العدام  1991إلى  350متطوعدا
يمثلون  17جنسدددددية ،ضدددديَّفوا
 2000طفل معوق ومريض.

الشريحة

L.V

االهتمام باآلخرين
"حددمددلدددة رعدددايدددة أطددفدددال
اليونيسيف"
الحرية
التواصل مع اآلخرين
وحدة البحوث
تتعدامدل مع الجدامعدات اآلتيدة
لتأمين عملية التواصددددل مع
الشدرائح المسدتهدفة بما يلبي
الشغف الذي تتطلع إليه

الذات

الدمديسددددورون
ماليا

نوكيا

 :“Connecting peopleعموم الناس
 %14يؤكدد العالقدة اإلنسدددددانيدة
مع العالمدة التجداريدة ،وهدذه تعدد
اسددددددتددراتدديددجدديدددة وجدددداندديددة
.Emotional

Helsinki University
of Technology,
Finland
Tampere
University of
Technology,
Finland
Stanford
University, United
States
Massachusetts
Institute of
Technology,
United States
University of
Cambridge, United
Kingdom
University of
Glasgow, United
Kingdom

DHL
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الوقت

ظرف

رجدددددددددددددال
األعدددددمدددددال
والشركات
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السلعة
بنيتون
الشركات:
3M
J&J
hp
Ups
Targets
FedEx

المحفز
القيمة
(الشق الوجداني)
نبذ العنصدددرية ،التعاون بين روحي
البشر
جونسددددون وجونسددددون في اإلسهامات المجتمعية
كتابته لفلسدددفة الشدددركة ألف
كتداب "كريددو" ،الدذي تحول
بعدد ممداتده إلى مؤسدددددسدددددة
خيريدة بمبلغ فداق  1.2بليون
دوالر ،وعددددزز الدددددور
المجتمعي لعالمتده التجداريدة،
وبرنامج Safe Kids

الشريحة
العائلة

شركة 3M
فدي مدجددداالت الدتدعدلديدم 9.5
مليون دوالر
الصحة  7ماليين دوالر
البيئة  2.2مليون دوالر
شركة hp
خدالل السدددددندوات الدخدمدس
األولى تم اإلسدددددهددام بمبلغ
 277مددلدديددون دوالر فددي
مدجددداالت الدتدعدلديدم والدمدحدتدوى
اإللكتروني

شركة UPS
الددعدددام  2006تددعددلددن فددي
حدمدلدتدهدددا Green Fleet
(األسدددطول األخضدددر) أنها
وضدددعت خمسدددين شددداحنة
صدددديقة للبيئة مجهزة بنظام
كدهدربدددائدي لدحدرق لدلدوقدود
وسدددددوائدددل بدددديدلدددة لدلدوقدود
التقليددي .وتلدك الشددددداحندات
تنضدم إلى  20.000شداحنة
موجودة ضدددددمن أسدددددطول
الشددددركة ،وتعمل وفق نظام
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السلعة

القيمة

المحفز
(الشق الوجداني)

الشريحة

مددخددفددض لددالنددبددعددداثددات
الحراريدة ،وهدذا يتفق مع مدا
خطط لدده من أهددداف تجدداه
تقليص االنبعداثدات الحراريدة
التي تخلفها عمليات التشدغيل
في الشركة بنسبة .%45

ديزل
AT&T
E bay

شدددركة تارغتس تعد األعلى
في أمريكدا في اإلسددددهدامدات
الدمدجدتدمدعديدددة ،بددددفدع الدمدددال
الدمسددد دتدقدطدع مدن اإليدرادات
بنسددبة  %5قبل الضددرائب،
وهو مددا يعددادل  3ماليين
دوالر في األسبوع.
محبة الطبيعة
المسؤولية ،التراحم
الصدددددددق من خالل عدددم الروحي:
تحدث الشدددددركدة على التبرعدات
السماح لبيع:
الخيرية ،فقد أسدس مالك الشدركة
 -1التبغ
السدددديد بيير أوميدار صددددندوقا
 -2الكحول
خديدريدددا مدع جدددامدعدددة تدددافدتدس
 -3المخدرات
األمدريدكديدددة بدمدبدلدغ  100مدلديدون
 -4منتجات تشير للنازية
دوالر لددعم الددراسدددددات العلميدة
 -5األسلحة وتوابعها
 -6مالبس داخلية أو مالبس لتطوير المشروعات الصغيرة.
متسخة
 -7مراجع لكتدب األسددددداتدذة
في الكليات والمدارس
 -8حيوانات حية
 -9عدددالمدددات تدددجددداريدددة
محفوظة ومسجلة
 -10تذاكر اليانصيب
 -11الكلى

كدددارتددديددديدددر احترام الذات
وتيفاني
االحتياجات اليومية لإلنسان
P&G
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المراهقون
األم ،رجدددال
األعمال

الذات
الذات

رجدددددددددددددال
األعمال
العائلة
Acting values

المراجع العربية :
 .1قوة العالمات التجارية ،د .زهير المزيدي 2010
) .2عدد )60حلقة إذاعية للدكتور زهير المزيدي حول تبسديط الخطاب اإلعالمي "تسدويق القيم
" www.zumord.com
 .3موقع  Wikipediaفي اإلنترنت
) .4عددد )13حلقدة إذاعيدة في التسدددددويق بدالوجددان والتسدددددويق بدالحواس ،د.زهير المزيددي ،
www.zumord.com
) .5عددد )13حلقدة إذاعيدة في السدددددوق العدالمي والعالمدات التجداريدة  ،د.زهير المزيددي ،
www.zumord.com
) .6عددددد )13حدلدقدددة إذاعديدددة فدي إدارة الدحدمدالت االعدالنديدددة  ،د.زهديدر الدمدزيددددي ،
www.zumord.com
) .7عددددد )13حدلدقدددة إذاعديدددة فدي إدارة االزمدددات االعدالمديدددة  ،د.زهديدر الدمدزيددددي ،
www.zumord.com
) .8عددددد )13حدلدقدددة إذاعديدددة فدي تسدددددويدق أندمددداط الدحديددداة  ،د.زهديدر الدمدزيددددي ،
www.zumord.com
) .9عدد )13حلقة إذاعية في كيف تصبح نجما  ،د.زهير المزيدي www.zumord.com،
) .10عدددد )13حلقددة إذاعيددة في العالقددات العددامددة إدارة أم ابددداع  ،د.زهير المزيدددي ،
www.zumord.com
) .11عددد )13حلقدة إذاعيدة في تشدددددكيدل وبنداء الهويدة المؤسدددددسدددديدة  ،د.زهير المزيددي ،
www.zumord.com
 .12أسماء هللا الحسنى ،د .محمد راتب النابلسي
مدارج السالكين البن القيم الجوزية
.13
مقدمة في منهجية اإلبداع ،د .زهير المزيدي
.14
الف إعالن وإعالن ....الشيخ سلمان الداوود الصباح ( 2010لم يصدر بعد ) بإذن
.15
من الكاتب
 .16فلسفة القيم التربيوية  ،الدكتور عبدالكريم على اليمانى  ، 2009 ،دار الشروق للنشر
والتوزيع  ،االردن
 .17الموقع اإللكتروني "المنقب القرآنى "
http://quran.muslim -web.com/sura.htm?aya=017066
 .18تجربية مقاهى ستارباكس  ،جوزيف ميشالى  ،الدار العربية للعلوم 2007،
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: المراجع االجنبية
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Global marketing and advertising – Marieke de mooij- 2010Sage puplications ,inv
living values activities for dian tilma
Brand sence ، by Martin Lindstrom, Free Press ,2005
Motivations ، by Madock
Ogilvy on Advertising، by David Ogilvy (Vintage Books © 1983).
Scientific Advertising، by Claude C.Hopkins (NTC Business
Books © 1998)
Tested Advertising Methods، by John Caples (Prentice Hall،
Fifth Edition © 1997)
The Art of Cause Marketing، by Richard Earle (NTC Business
Books © 2000)
Cutting Edge Advertising، by Jim Aitchison (Prentice Hall ©
1999)
Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising، by Paul
Messaris(Sage Publications © 1997)
Consumer behaveor.by Evans,Jamal and Foxal ,Willey 2009
Global Marketing and advertising understanding cultural
paradoxes , by Mariek de Mooij 2010
Micro trends by Mark J Penn Twelve , 2007
Brand Failures by Matt haig , Kogan page , 2005
The fall of advertising & the raise of pr by Alries & Laura ries ,
2002
Buy.ology by Martin lindstrom , rh , 2008
Marketing corporate image , by Gregory , NTC , 1998
Bank strategic management and marketing by Derek F .
Channon , Johon Wiley&sons , 1986
Tested advertising methods by John Caples , Printice hall ,
1997
Principles of marketing by Kotler , Printice hall
Brand chiled by Marti lindstrom , Kogan page , 2003
Big brands big trouble by Jack Trout , Willy , 2001
Emotional branding by Marc gobe , Allworth press , 2001
Marketing plans by Malcolm mcdonald , BH , 2007
Branding yourself by Mary spillane , PAN, 2000
Strategic brand management by Jean-Noel , 2001
The spirit of serve by J W Marriott , 1997

Acting values
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28.
29.
30.

Harvard business review on Brand management , HBS , 1999
Disrubtion , by Jean Marie , Willy , 1997
Beyond disrubtion by Jean Marie , Willy , 2002
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) زهير بن منصور المزيدي االلكترونية (حمل مجانا.مكتبة د

https://wp.me/
p3WskZ-9Je

حركة الكامرة فى القصص القرآني

برمجة القيم عبر مناهج التعليم

Acting values

https://wp.me
/p3WskZ-9a0

https://www.musli
mlibrary.com/arabic
/%d8%b7%d8%a
8%d9%82%d8%a
7%d8%aa%d8%a7%d9%84
%d8%a8%d8%b1
%d9%85%d8%ac
%d8%a9%d9%84%d9%84
%d9%82%d9%8a
%d9%85%d9%81%d9%8a
األطفال
تفعيل القيم لرياض
%d8%a7%d9%84
%d9%82%d8%b1
%d8%a2%d9%86
/

https://bit.ly/3f
5ukEn

وإن من شيء إال يسبح بحمده

https://wp.me/p3Ws
kZ-9sV

https://wp.me/p3
WskZ-99V

https://wp.me/p3
WskZ-9ad

العالمات التجارية في التأثير
على القيم
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التفكير االستراتيجي في
استهداف شرائح
المجتمع

https://wp.me/p
3WskZ-bpU

https://bit.ly/2E95kfp

Acting values

نجومية الرياضة والقيم

https://wp.me/p3
WskZ-aKO

http://bit.ly/sinaeat
_altakamul

https://wp.me/p
3WskZ-99J

https://wp.me/p3
WskZ-9a3

http://bit.ly/sinaeatal
maswuwlia

نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

https://wp.me/p3
WskZ-99N

https://wp.me/p3W
skZ-99Q
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https://www.musli
mlibrary.com/?lang=A
rabic&s=%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8
%B2%D9%85%D8%
A7%D8%AA+%D9%8
4%D8%A7%D9%86
%D8%AC%D8%A7%
D8%B2%D8%A7%D8
%AA

https://bit.ly/2Vl0ghP

في بناء صورة وسمعة
المدن اعالميا

Acting values

https://wp.me/
p3WskZ-bop

https://bit.ly/2L1sRF5

https://wp.me/p3Wsk
Z-aTV

https://wp.me/p3
WskZ-brE

آلية وتشكيل وصناعة
العالمة التجارية في
عالم التسويق

https://bit.ly/2GsAvTg

تسويق الحالل
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https://wp.me
/p3WskZ9am

https://wp.me/p
3WskZ-9sN

https://wp.me/p3WskZbpP

Acting values

https://bit.ly/3
0oJArI

https://www.musli
mlibrary.com/arabic/
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%d8%aa%d8%a3
%d9%85%d9%84
%d8%aa/

https://wp.me/p3Wsk
Z-boI

https://wp.me/p3Wsk
Z-bpM

https://wp.me/p3WskZbyr

https://wp.me/p3WskZbyH

 قاعدة في برمجة المعلومة100
في الدماغ – الجزء الثاني

https://wp.me/p3WskZbrX

تطبيق
APP
عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3WskZ-bQ2

Acting values

https://goo.gl/P9uMBy

https://bit.ly/3pigQuo
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( المشاعر في برمجة القيمmuslimlibrary.com)

https://wp.me/p3WskZbWA

https://wp.me/p3
WskZ-bWQ
Acting values

https://bit.ly/2MkLV2z

https://wp.me/p3Wsk
Z-bUp

https://wp.me/p3WskZbWh

https://wp.me/p3WskZbWM

https://wp.me/p3WskZbV8
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https://wp.me/p3WskZc0n

https://wp.me/p3WskZbYn

ما يلي مكتبة قصص األطفال
https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
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الدورات التدريبية
الرابط

اسم الدورة

تسلسل

تسويق الحالل

1

ادارة نوادي القيم
لألطفال واليافعين

2

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/

تفعيل القيم
وممارستها

3

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/

تحويل القيم لمنتجات
ومشاريع

4

https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansouralmazeedi

تخطيط وتصميم
الحمالت االعالنية

5

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/

إدارة وصناعة رواج
العالمات التجارية

6

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/

Acting values
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المحاضرات

1

العنوان

الرابط

محاضرة من
التحفيظ إلى التشغيل

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0

2

لقاء تعريفي بنموذج
زمرد القيمي

قهوة تركية | د .زهير المزيدي قناة  TRTالعربية - 2016 - 06 - 10
YouTube

3

تعريف االعالم
واالعالن

Zuhair ALMazeedi on Alrai TVزهير المزيدي في تلفزيون الراي
Part 1 - YouTube

4

اإلعالنات التجارية

Zuhair ALMazeedi on Alrai TVزهير المزيدي في تلفزيون الراي
Part Part2 - YouTube

5

منصة التأمالت

6

محاضرة من
التحفيظ إلى التشغيل

القناة التركية ولقاء قروب تأملت- YouTube
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw

المؤلف في سطور

د .زهير منصور المز يدي
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المواقع االلكترونية:
www.qeam.org
www.zumord.net

للتراسلzumord123@gmail.com :
تطبيقات :APPS
(زهير المزيدي) APP
سنوات الخبرة:
أكثر من  35عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت االعالنية التجارية والقيمية التوعوية والتسويق لها
على نطاق دولي.
الخبرات العملية:
 .1رئيس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 2008-2019
 .2المشرف على (دبلوم القيم) لدى جامعة دار الحكمة ،المملكة العربية السعودية 2019
 .3مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة .)1985( T.C
 .4مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي .1986
 .5مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية1991.
 .6مؤسس ومدير عام مؤسسة “اإلعالميون العرب " لالستشارات 2000
.9خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .2001
 .10محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت
في مجال إبداع المشاريع االجتماعية :Social innovations
-1

-2
-3
-4

-5
-6

مشددروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات ،عبر تشددكيل مجلس بعضددوية وزارات الدولة وجمعيات
المجتمع المدني ومؤسددسددات القطاع الخاص في دولة الكويت ،2005-1999،أشددادت ملكة السددويد
بنتائج المشددروع ضددمن جولتها في معرض دولي بما حققه المشددروع من نتائج ،ولم تحققه مشدداريع
مماثلة على نطاق أوروبا.
مشدروع " وقف األرشديف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السدودان ،لنقل خبراتنا في تدشدين
وإدارة جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق2017.
مشددروع "سددما" سددوق منتجات االيتام ،لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد
ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط2016.
مشدددروع "سدددمر" سدددوق منتجات القرآن ،مع مجموعة من القرى اليمنية ،عبر حلقات تحفيظ القرآن،
لالرتقداء بدالحدافظ كي يكون مشدددددغال لقيم القرآن ومفداهيمده ،ال حدافظدا فقط ،عبر برندامج أدرنداه دوليدا
بعنوان "تحويل القيم لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسددوق للمنتجات ،وعوائد ماليه يسددتفيد منها سددكان
القرى2017.
مشددروع (تأملت) ،عبر  100جزء ،لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسددانيةعبر وسددائل التواصددل االجتماعي
بشكل أسبوعي ،والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مشدروع الجامعة الخليجية المفتوحة 1986 ،مؤسدسدة الكويت للتقدم العلمي ،كنموذج في مجال مشداريع
تمكين القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.
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 -7توقيع عشددرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشددترك مع جامعات ومؤسددسددات المجتمع المدني
ومؤسددددسددددات تعليمية على نطاق دولي ،بهدف تفعيل عمليات التشددددبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج
المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.
في مجال االستشارات القيمية:
 .1مستشار لمشروع "غراس" ،لمكافحة المخدرات  1999الكويت
 .2مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات 2003

 .3مستشار مشروع "ركاز" الدعوي 2004
 .4مستشار مبرة طريق اإليمان 2009
 .5مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام 2016
 .6مستشار اكاديمية التدريب والقيادة ،إستانبول لإلدارة حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا 2018
 .7مستشار الشبكة الدولية للقيم 2020

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

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

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

حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال (اإلعالن القيمي) أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن
الشرق األوسط وأوروبا  -برشلونة .1992
رشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية ،الجمعية التابعة ألكبر منظمة
إعالنية امريكية1996-
عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن ،ورئيس لجنة االعالم المجتمعي 1999
قلد جائزة منتدى االعالم العربي ،للجامعة العربية ،كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت 2013

المؤلفات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التسويق بالمسؤولية االجتماعية 2007
تفعيل القيم وممارستها  2010معتمد في (العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا).
استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها 2010
حركة الكامرة في القصص القرآني ( 2010باللغة التركية)
مقدمة في تفعيل الحواس 2012
تحويل القيم إلى منتجات 2013
مؤشر اإلدراك والقيم 2013
التسويق المجتمعي 2013
تحويل المشاعر إلى منتجات 2014
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

في استنساخ فكر العظماء 2014
تفعيل القيم لرياض األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها 2018
التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع2018
وإن كل شيء اال يسبح بحمده2018 ،
مقدمة في منهج اإلبداع  -الكويت  ،1984دار ذات السالسل للنشر ،تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ،1985واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات اآلسيوية.
الجامعات المفتوحة في العالم وأضواء على انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  -مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي1985 ،
بنك النصوص .1994 -
المكتب اإلعالمي للتنمية .1995-
القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم .1994
التسويق بالعاطفة 2006
التسويق بالشريحة المستهدفة (شريحة االطفال) 2006
تسويق أنماط الحياة 2006
التسويق بالحواس الخمس 2006
قوة العالمات التجارية  ،2010دار إنجاز للنشر ،ومكتبة جرير
العالمات التجارية في التأثير على القيم 2013
تسويق الحالل 2017
طبقات البرمجة للقيم في القرآن 2017
تحويل الكتاب المقروء لمنتجات 2018
تفعيل القيم لرياض األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
المشغوالت اليدوية وغرس القيم 2018
نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة 2018
نجومية الرياضة والقيم 2018
في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا 2019
وان من شيء اال يسبح بحمده 2019
الوسم في العالمات المسجلة 2019
صناعة التكامل  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
التجسير صناعة .للتعايش  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
صناعة المسؤولية  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
االبداع في الرسالة االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية 2019
اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن 2019
رحلة زمرد 2019
حراك الشذوذ 2020
هدايا المصائب ونذرها 2020
تأمالت فيمن احصاها 2020
االبتكارات المجتمعية 2020

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