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   ( وزالي آكتنغ ف) " تفعيل القيم وممارستها" برنامج  
 والمدرسين الموجهين والتربويين شريحة إلى جه وم

   المزيديهير منصور ز  د.  :تأليف 
 للنشر والتوزيع  عالميون العرب إل مؤسسة ا دار النشر:
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية   بطلب من

 الكويت   ،2010يل أبر
 2020 المنقحة النسخة المزيدة 

 
 للمؤلف   جميع الحقوق محفوظة 

 الكويت   ،2010
 381/2010رقم اإليداع  

 1-71-40-99966-978تدمك 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acting values  Page 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إهداء وشكر

 

فى ساهم  من  كل  للقيم    الى  التفعيل  فى  نهج  عن  عبارة  هو  والذى  الكتاب  هذا  إخراج 

وممارستها ، أقدم لهم جزيل االمتنان والشكر على مآزرتى ومساعدتى فى إخراج هذا 

للقيم المجتمعية   العمل ، وأخص بالذكر منهم رفيقة دربى وأمين سر المؤسسة العربية 

وسى المزيدى الذى ما تردد يوما فى  الزوجة المثالية نهلة االبراهيم ، وأخى الدكتور م

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  

وفى سبر جميع هؤالء المساهمين رفقاء لى فى االجتماعات وفى  السفر وفى االعداد  

 آفاق ما تضمنته فصوله وأبوابه من موضوعات . 
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 فهرس الكتاب 
 

 الصفحة   المحتويات 

 5 المقدمة: نحو تفعيل حقيقي للقيم 

 9 طبيعة برنامج تفعيل القيم وممارستها 

 11 مدخل لتعريف القيم لغويا  واصطالحيا  

 14 للقيم المجتمعيةأهمية التربية القيمية في المؤسسة العربية 

  األول: القيم الذاتية   الفصل

 28 السالم   َمْبَحث 

 43 التسامح   َمْبَحث 

 48 المسؤولية   َمْبَحث 

 57 الصدق   َمْبَحث 

 75 التعاون   َمْبَحث 

 83 االحترام   َمْبَحث 

 95 المحبة   َمْبَحث 

 116 العطاء   َمْبَحث 

 122 الصبر   َمْبَحث 

 123   ؟ واألخالق مكتسبة أم يمكن تعلمهاهل القيم 

 132 الكشف عن اسرار التسويق للقيم  الفصل الثاني: 

الشركات  :  لثالثا  الفصل لدى  العلمية  البحوث  من  في  االستفادة 
 الترويج للقيم 

147 

 147 اختبار المجسات الحسية 

 166 مسرحة العالمة التجارية

 العملي والعلمي للتعرف على مدددى ادراك وسدددددم العالمددة  التطبيق
 ومدرك القيم

168 

 189 مالحق

 
 

من    في الملحق من الممكن تحميل الحلقات المذاعة عن جميع  المباحث المشار اليها فى الفهرست  
  www.zumord.net الموقع االلكترونى:
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 المقدمة:
 

 للقيم  حقيقينحو تفعيل 
 

كان السؤال   ، األمريكية  الواليات المتحدة  فيشركة بحوث ميدانية    تهأجر  استفتاءضمن   
  في  حقق نموا  ت   هامن عدم قبول الناس    لدىهل تعتقد أن معايير قبول التصرفات    :الموجه

   ؟هي عل يما هعلى ما زالت أم  ؟االتجاه الموجب أم السالب
   .%66بنسبة   القيم تدهورإلى تشير فادة اإلكانت و  
 
 

 "Do you think that society's standards for acceptable and 
unacceptable behavior are getting better, getting worse, or are they 
staying about the same? "   

%  
Getting better 6  
Getting worse 66  
Staying about the same 26 

  
  

  

  مدار على    :لكل منهاالسؤال  كان  و  ،بعض الناس  لدىمهمة    عدت  التيقائمة بالقيم  وردت    ثم
 ؟ أم أضعف ىت أقو صار  هذه القيم أنب  هل تشعر ،سنوات الماضيةالعشر 

 : النحو اآلتي على فادات اإلكانت و 
 . %46بنسبة  ومنخفض جدا    ،% 40السلطة منخفض بنسبة   احترام

   .%50بنسبة ا  منخفض جدو %،  30منخفض بنسبة جية و الز عالقةااللتزام بال
   .%34بنسبة  ا   جد  ةومنخفض  ،%35ت النتيجة منخفضة بنسبة  ء قيمة المسؤولية جا  فيو 
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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 

Somewhat 
Stronger 

Somewhat 
Weaker 

Much 
Weaker 

About  
the 
Same 
(vol.)   

% % % % %  
Respect for 
authority   

2 8 40 46 3 

 
Commitment 
to marriage   

2 8 33 50 5 

 
Respect for 
the law   

3 12 39 38 6 

 
Respect for 
other people 

3 15 37 37 7 

 
Personal 
responsibility 

5 18 35 34 6 

 
Good 
citizenship 

5 23 40 19 11 

 
The work 
ethic 

7 26 36 22 6 

 
Belief in God 
and religion 

9 22 33 22 10 

 
Concern for 
the less 
fortunate 

10 35 25 19 10 

 
Tolerance of 
people who 
are different 

13 46 19 13 7 
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العرب  فيوالحال    مشرقي  عالمنا  ميدانية  ؛كذلك  ةغير  دراسة  سجلت  سة  سلمؤ   فقد 
قيم الحب واالستمتاع بالحياة   تجاه  منخفضةو   ،من القلقمرتفعة    ا  نسب   يةاألمريكغالوب  
المملكة العربية السعودية    شعبي)المقارنة بين    ةتي اآل   البيانيةوفق المؤشرات    ،والغضب

   .(مناليوجدمهورية 
 

 
 

  

القيمل  إنو     الانعكاس  تزعزع  اآل  فيفنالحظ    ؛قتصاداال على  ة  سالب اته   الذي  -تي البيان 
 .إلى الداخلتوجيه أموالهم   فيعدم رغبة المستثمرين  أسباب - يعكس حال دولة عربية
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ناع ت قاإلى  شير  ت و  ،يةاألمريك و  ي مؤسسة ب   العنا بهاتط  ى،خرأ  استبانةعلى  ثم نعرج   

  . قيم وأخالق اتكون ذ ي باهلل ك  ا  أن تكون مؤمن ة ليس من الضرور :بأنهي األمريك الشعب 
كبير ي  وه بخطر  تنذر  حولنا  فيشعوب    إليه  تمضي ومسار    ،نتيجة  من    ليست   العالم 
ال يأمن  و  ، الحيوانإلى  أقرب ما يكون    اإلنسان  صيريمان ي اإل مع غياب القيم و إنه    .قليلةبال
حيث ال قانون وال رقابة    ،حياة الغاب  الجميع  ويعيش  ،اآلخراإلنسان  جانب    إنسانكل  
 . اآلخرينمصالح حساب  على  ةذاتي الالمتعة و الشخصية المصلحة  تهيمن  بل  ،ذاتية
 

 
 

هذه  و     مجموع  ،حصائيةاإل   األرقاممع  أصوات  من    -المسؤولينمن  ة  تعالت  سواء 
 سلوكاتة لمثل هذه السالب عيات الالحد من التدبا  طالبت  - أو الجماعات أو المنظمات  األفراد
  ،جراماإلزيادة نسب    -كافة  م العالمالي في أق  -عانينا ن صر  فقد  ؛لخطر باة  ية المنذراإلنسان 

  التعاطي واالتجار بالمخدرات،  مستوياتارتفاع  و   ،هامختلف أشكالبلعنف  اونمو معدالت  
   .معدالت االكتئاب ةادي وز  ،عدةية اجتماعأمراض  رانتشاو 
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وتعالت    ،غابت لغة الحوارو   ،اآلخر  اإلنسانأن يتفاهم مع  على    قادرا    اإلنسانلم يعد   
 . يذاءاإلو  لها من الفتك والسلب حصر ال صور  مع  ،لغة السالح

 
 

 وممارستها  طبيعة برنامج تفعيل القيم 

  المؤسسة العربية للقيم المجتمعية   نبرتا  الوضع القيمي العالمي المهزوز،هذا    في 
ما    -ا  تمام  -يونحن نعن  ها.وتسويق غرس القيم  بخاص  ي  تطبيق ي  برنامج تربوإلى  تدعو  
من يسوق  إلى  بحاجة    -وم الي   - ن القيمأل  ؛" التسويق"بعملية    البرنامج  عندما نصف   ، نقوله

   .تسويقها والترويج لها فيتتفنن و   ،سلعها الكبرىلها كما تسوق الشركات التجارية 
ي  م ي عل تطوير منهج ت ب  قمنا  -"وممارستها  تفعيل القيم"يناه  سمأ  الذي  -العمل هذا    فيو  
نبرت له مجموعة من الدول  اثمة مجهود مشكور  و   .حول العالم  ه دول عدةضعت و ي  تدريب 

 .وحددت له مناهج لمراحل عمرية مختلفة  ،المتحدة األممبإشراف 
  - دولة الكويت  في  -المؤسسة العربية للقيم المجتمعية   منهذا المجهود المميز  ي  ويأت 
 ةالثالث   السنتينتدريب طلبة  على  الجامعات للعمل  ة  مع مدربين دوليين من أساتذ  هاتعاقدب 

عالم والتسويق  اإل كليات التربية و   فيتخصصات معنية بالمنهج    في   ين،ت يالجامع  ةوالرابع
النفس    والشريعة بإو   ؛وعلم  من    اتفاقات  هام ابركذلك  مجموعة  عربية  الجامعات  المع 

 . يةالجامع  هادراج هذا المنهج ضمن مقرراتغربية إلالو 
   ...ثنينا شق ين أن تطوير المنهج شمل إلى شارة اإلوتجدر  
الجامعي  فيه  نعرف    ،ينظر  شقهو    األول  شق  ال  غرس  إلى  الطالب  قيم  التقنيات 

   .يهاوندربه عل  هوأساليب 
  االنخراط مع ي يتطلب من الطالب الجامع ي،عملي  تطبيق شقفهو  ،اآلخر  شق  ال وأما 

 شق  وهذا ال  .مجتمعية لتفعيل تلك القيموبرامج توعوية    ة،ي علم  آلية   التباعي  فريق ميدان
العمل  ةعشر  تاثناقوامه    التطبيقي التدريب  من  الوسائلي  ساعة  ميدان   ،متعدد  ي  ومسار 

 . يستمر أربعة أشهر
مع أكبر شركة    ناتعاقد  ،هذا  "قيميال"لمسارنا  ة  خرجات ملموسومن أجل أن نؤصل لم   

الزمن المخصص    طوالي  عشوائي  فحص دور  جراءإل   األوسطالشرق    فيبحوث ميدانية  
أو    بما يؤكد  ،ة ونشر نتائجها بشفافية تام  ،هابياناتثم تحليل    ،مجتمعيبرنامج  ي  لتنفيذ أ
 ا .وسلوكي ا  الرتقاء بأداء مجتمعاتنا معرفي لتخذناه ا الذيي المسار العلم ينفي
  ي، هو المرب   "المرسل"و   ،لطالبإلى ايصالها  إالمرجو  هي القيمة    "الرسالة"كانت    إذاو  
  ،ي عالماإلمنظومات الخطاب  على  أ  عدظومة تن هذه المفإن    ،المتعلمهو    " هإلي المرسل  "و 

 .ةالمشافه ىيسم الذي
 : من خالل  حدثي "غرس القيمة أو المفهوم  آلية"تبسيط  إن -1
 .غرس القيمة في ةالمتبع تقنيةال .أ
 . هستاذه ومع زمالئ أمع  متعلميمارسها ال  التيالتمارين  .ب
 .(posters ملصقات) في مثل ات مرئي إلى الجانب المحول من هذه القيم  .ج
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السمع  .د الوسائل  الرسم  ،الهدايا]  خرىاألبصرية  ال  يةمنظومة  مسابقات   ،مسابقات 
البطاقات    ، حقيبةال  ،الكراس )أدوات الطالب المدرسية    ،المقطوعة الموسيقية   ،القصة

 .[الالصقة(
من خالل حاسة البصر ف   ،نعم  ؟أثناء غرس القيمة  متلقية لحواس الاستثارولكن هل ثمة   -2

  ده عبر ما ينشفي السمع يعاينها  من خالل  و  ، (البوستر )  ملصقةالالرسم و   في يعاين القيمة  
من  و  ،عبر تحويلها لمنتجات ومشاريع يعاينها  اللمس  من خالل  و  ،المقطوعة الموسيقية 

أصدقائ ي  وم الي حواره    فييعاينها  ممارسة  الخالل   مع  أن   همكن ي   وكذلك  ه.وتعامله 
  أو يستنشقها من خالل  ،"وز ما يشكله من رم"قيمة السالم من خالل    هن احتضكا   ،يحتضنها

  .ممارسة تمرين االسترخاء
ى  علشك أن المحفزات هنا مزيج مما يعود    ال  ؟القيمةي  محفز تبندوافع أو    ماولكن   -3

تبني   ذاته الروح  ،األنامحفز    :يأ،  لها   هنتيجة  مع    ،محفز  التأقلم    ، الزمالء  بقيةومحفز 
   .يوالمحفز الفئو  ،ومحفز التوقع 

من خالل دراسة ما   ،ما حققناه عمليا  في غرس قيم مجتمعية   باألرقام  نستعرض هنا -4
   [.. ، .معلومة رقمية  ،(منشيت )  عريض عنوان، صورة]حوته كل حملة 

ي  هو نموذج عمل   -"تفعيل القيم وممارستها  " استعرضناه من خالل    الذي  -إن النموذج -5
التربية  في  و   .ا  عالم هذه من الممكن أن تكون معمرة أيض اإلنبين أن صناعة  ي  ك  ،ي تربو 
المفع    اأن يستفيدو يمكنهم  م  ي علوالت  يمكن    وكذلك  . مناهجهم  فية  لمن هذه الصناعة غير 
  .لشرائح المستهدفةا  م الموجه إلىعملية تبسيط خطابه  فيمنها    واأن يستفيد اإلسالم  علماء  ل

 :اسمك  ،اء هللا الحسنىسمأمن  اسمغرس كل  في تقنيةال هذهتطبيق    منننطلق    ،فمثال  
التصاميم المعبرة عن    باستعمال  ،بصاراإلمن خالل حاسة  معناه  يمكن غرس    :"الوتر" -أ

إدراك  وكذلك  والوحدانية  التفرد االسم  يمكن  الحواس   هذا  خالل  نتيجة    ،األخرى   من 
ه  حرص  ،نذااأللصالة عند سماع  إسراعه إلى ا  :الطالب من خالل  يمارسها  التيطبيقات  ت لل

تطبيقات عملية  إلى  تلقاه من معلومات دراسية  ي تحويل ما    ،العلمية  تحقيق الدرجات  على
  .Science fareعلمية 

لهذين االسمين  من خالل التطبيقات العلمية    مايمكن غرس معناه  :"القابض الباسط" - ب
بسط العلم أو   فيو   ،بضهقبسط الرزق أو    فيو   ،ية حول الشمساألرضحركة الكرة    في

من خالل جلسات العصف    ،وذاك  سملهذا االة  تصميم تعابير رامز  آليةتفعيل  ل  نتيجة   ،قبضه
   .لمادة  بإدارة مدرس اي الذهن 
معرض  إ -ج افراد  أسماء    اءسمأللهذه  من  موضوعات   الحسنىهللا  وغيرها  حول 

كل اسم أو جعل  ..  ."المتين "و   "السالم"و  "المؤمن "  ..يعجاز العلماإل  في  مثال  محددة،  
   . التعبير باشراف الموجهين فيمسابقة من أسماء هللا الحسنى 

السابقون"  وفي   الفئو   -ي الروح إلى    إضافة  -آخرمحفز  "السابقون  المحفز   الذي  ،يهو 
  في   فالممارس يرغب  .لهؤالء المتسابقين في طاعتهيستثار من خالل حث رب العالمين  

   .أن يكون مع هؤالء 
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 مدخل
 
 ؟ نعنيه بالقيم الذيما 
   ."قيم"القيمة مفرد   •
   ."قوم"من  لغة   •
   .م به المتاعيقو   الذيالثمن  :القيمة •
 : فوائد فيتحدث عامة الناس عن ،المنفعةو الفائدة  :أيضاي تعن  •

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

 : ا  اصطالحالقيم 
القدر   ىستعمل بمعن اثم    ؛كان ثمنه المقابل كذاي  بكذا يعن  شيءَ من قام الف  ،هيئة  اسم •

   .والمنزلة
نشأ   • الكلمة  "فيالفلس  ىالمعن "من هنا    فينتقال من داللة مادية معروفة  افهو    ،لهذه 
من خير وجمال    األشياء  في داللة معنوية تعبر عما  إلى  ة  والسياس  قتصاد االو م الحساب  و عل

 . وصواب
ا   ومرغوب ا   مطلوب  شيءك الاتجعل ذ  التيالصفة  ي  ه  -"الناحية الذاتية"من    -شيءقيمة ال •
   .سواء عند شخص أو عند طائفة ،فيه
 

 : يةاألخالقالقيم 

  ﴿  :عندما خاطب عز وجل الرسول الكريم بقوله ،القرآن في  األخالقستعملت لفظة ا •
يمٍ  ل ٍق َعظِّ   [.4 اآلية /القلم]سورة   ﴾َوإِّنََّك لَعَلَى خ 

  مكارم األخالق« ألتمم  »إنما بعثت    : فقال  ،ن الرسول جعل األخالق هدفا  لرسالتهإ •
ما من  »  : أحاديث الرسول الكريم  فيوردت  و   .[.  ]فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

حسن  المرء  ميزان  فيأثقل    شيء خلق  من  القيامة  بشرح صحيح  ]  «يوم  الباري  فتح 
  [.فتح الباري بشرح صحيح البخاري] «أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا  » [، و البخاري

 ن.لدي ك في ايزاد عل ،ك في الخلقي فمن زاد عل .ن كله خلقلدي ا م الجوزية:بن قي  ال اق •
 اإلنسان وصف لصورة    ي وه  ،ة والطبع السجي  ي  تعن  األخالق   :القاموس المحيط  في •

   .الباطنة
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.  .فرق بين العادة والخلق  ال  هن إ"  (:اللغة  فيصاحب كتاب الفروق  )ي  يقول العسكر •
ه  لي فإن زاد ع  .مقدار بعينه على  ويأخذ بها نفسه    ،اإلنسانيعتادها    التيالعادة  هو  الخلق  

ذَا إِّنْ  ﴿القرآن  في و  .تخلق بغير خلقه  :قيل ،غيرهإلى  ل ق   إِّالَّ  َهَٰ لِّينَ  خ  /   الشعراء]   ﴾   اأْلَوَّ

 ."يريد عاداتهم  :قال ،[137
مفهوم  "إ  :قيل • للسلوك  ي  يعن  األخالقن  المنظمة  والقواعد    التي  ،ياإلنسان المبادئ 

ْنَسانَ   َخلَْقَنا  لَقَدْ   ﴿  :تعالىقال هللا "؛  حقق الغاية من نزولهي نحو  على ي  يحددها الوح  فِّي  اإْلِّ

يمٍ  أَْحَسنِّ   [.4 / التين] ﴾تَْقوِّ

 
 ؟واحد  غيرهم لدىالمسلمين و  لدى األخالقهل مفهوم 
  صلاأل  جهةمن    ،يختلف عن مفهومه عند غير المسلمين  اإلسالم  في  األخالقإن مفهوم  

  في  األخالق نبثقت عنه  ا  الذي  -صلفاأل  . فحواه ومضمونه  جهة ومن    ، نبثق عنها  الذي
وتحددت القيم    ..األخالقصدرت مفاهيم  ة  عن هذه العقيدو   ،ية اإلسالمالعقيدة    وه  -اإلسالم

 . المسلمين لدىا ي علال
  -ساسواأل  ،ه بصلةإلي وال تمت    ،ني لدعن اتنفصل  الغرب    لدى  األخالقأن    على حين

 . المنفعة وإماة فهو إما الفائد ،متغير  -انبثقت عنه الذي
مجموعة المعايير والمبادئ الموجهة لسلوك الفرد المسلم  "  :أنها( بد2009) ي  عرفها يمان 

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

 : تعريف القيم عند الفالسفة والمفكرين
 . ال يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم

 ."هدافاأل وفقهاتتحدد   التيالمعايير والمبادئ " :( بأنها1952) عرفها وادراف
 الذي ذلك المعتقد    ،بالرغبة   ر معتقد يتعلق بما هو جدي "   :( بأنها1965)  عرفها كرتيش

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

   .أو حاجة عرضيةة رغب ي قد يعن فالتوجه
 

 : مكونات القيم 
 : هي ،مستوياتتتكون القيم من ثالثة   

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

متت  خطوات  أو  درجات  ثالث  الممكن:  يه  ،ة الي من  البدائل    في والنظر    ،ةاستكشاف 
 .الحر ختيارثم اال  ،العواقب

  ، القيمة واالعتزاز بهاب التعلق    فيينعكس    الذي  ،ومعياره التقدير  : وجدانيالمكون ال -2
 .عالنهاإ فيوالرغبة  ،هاختياروالشعور بالسعادة ال
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ال -3 والعمل   : سلوكيالمكون  الممارسة  ترجمة  :  هما  ،ويتكون من خطوتين   ،ومعياره 
   .قيميوبناء نمط   ،ممارسةإلى القيمة 

 
 : وظيفة القيم 

على  وتنعكس    ،قوال التصرفات واأل  في  ، توجيه السلوك  فيا   رئيسا   القيم دوري  تؤد •
 .والجماعة اإلنسانشخصية 

 . يةاإلنسانالبشرية صورتها وماهيتها ي تعط  التيي القيم ه •
 .تحقيق التوأمة بين الفرد ومن حولهعلى  تعمل القيم  •
  .كتسبها بالتعلمت وإنما    ،البيولوجيةة الوراث ب قل ت القيم ال تن  •
ال • النسق  لمضمون  الفرد  معرفة  يسهل    فيالسائد    قيميإن  فهم  ي علمحيطه  العالم ه 

 . المحيط به
   .إبراز دور العقل وتثقيفه فيدور فاعل لقيم ل •
  تعاطي حل مشكلة  ك   ،مجال العالج  فيمجال الوقاية ال يقل عن دورها    فيدور القيم   •

  .المخدرات
  .األفرادالتنبؤ بسلوك على تساعد القيم  •
فالفرد الصادق يكون محل تقدير   ورضاهم؛  استحسان الجميعكسب على تساعد القيم  •

 . وتكريم
  .عقلهعلى فال تغلب شهواته  ،ضبط السلوكعلى تعمل القيم  •
   .ياألخالقتماسكه وي جتماع تحفظ للمجتمع تماسكه االالقيم  •
يتام  نشاط كفالة األك   ،ا  وحفظ هذا النشاط موحد  ،األفرادتوجيه نشاط  على  تعمل  القيم   •
 . الجمعيات الخيرية في
  .لمجتمع من اآلفات واالنحرافاتلوقاية القيم  في اتباع  •
   .ةنية المفرطاألناالمجتمع من ي تقالقيم  •

 : تصنيف القيم 
ويؤكد    .بناءإلى  ومن بناء    ،زمان إلى  من زمان    قيميم الالسل    في يتباين تصنيف القيم   
العثور    علماءال يمكنعلى  استحالة  القيم  -ساسهاأعلى    -قاعدة  كل  ثمة    ولكن  ،تحديد 

 :للتصنيف نذكر منها تمحاوال
على  للحصول    كالعلم وسيلة    ،كاهتمام الفرد بما هو نافع  ،يةقتصاداالالقيم    :عد المحتوىب  

الجمو   ؛ثروة  والتناسق  ،ةالي القيم  االو   ؛كالشكل  من    ،ية جتماعالقيم  بغيره  الفرد  كاهتمام 
على  الحصول  ب كاهتمام الفرد    ،والقيم السياسية  ؛مساعدتهمإلى  نه يحبهم ويميل  أل   ،الناس

 . كاهتمامه بما وراء العالم الظاهر ،نية ي لدوالقيم ا  ة؛القوة بهدف السيطر
 . كالروحية  ،والقيم الدائمة ة؛كالقيم المرتبطة بالموض ،القيم العابرة :بعد الدوام 

  .وقيم الجماعة  ،ةوقيم البيئ  ،األشياءكقيم  :ساس المنفعةأعلى 
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  ،ية األخالق  ،(يقتصاد من االاأل   ،نتاجية اإلية )قتصادكاال  :هدافغراض واألساس األأعلى  
)الحرية جتماعاال المهن   المهنية  ،ةالي الجم  ،نيةي لدا  ،السياسية  ،(العدالة  ،ية    ، ي )التقدير 

 . (القبول ،)الحب العاطفية، (النجاح
   :ةيلي الغائية والوسالقيم 
  ،السالم  ،اإلنجاز  ،الحياة المثيرة  ،الحياة المرحة   :منها  ،قيمة  18وتتكون من    :الغائيةالقيم  

 التقدير.  ،السعادة  ،الحب ،المساواة
  ،التسامح   ،الشجاعة  ، النظافة  ،مرح ال  ،طموحال  :منها  ،قيمة   18وتتكون من    :ةلي ي القيم الوس
 . المسؤولية ،العقالنية  ،المحبة ،الطاعة ،االستقاللية ،األمانة ،الخدمة

 
 

 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  فية ي أهمية التربية القيم
ية لمعالجة  و تلمسها من القرآن الكريم والسنة النبن أخالقية  محاولة بناء منظومة قيم    -1

القيم بمجتمعا  التي  ،أزمة    ، قاطبة  األرضومجتمعات    ..ةي اإلسالم و   ةي العرب   تناتعصف 
مسترشدين    ؛تنمو نحو التطرف  التي  ،نظمة المذهبية والفلسفات الغربيةعن مادية األا   بعيد
   .قيميالغرس المن أجل  الغربوضعها  التي ، ة ات العلمية الحديث لي باآل
التربوي  -2 بالقيم  ي تبصير  المجتمعت  التي  ،ية األخالقن    ة ي اإلسالمو   ةي العرب  اتحتاج 

إعداد  إلى    ةالمعاصر  ةي والعالم أجل  من  وتنميتها  فالشعور    ؛يالسو   اإلنسانتعزيزها 
   .يتشكل ويتكيف معه  ولكن  ،ال يولد مع الطفلي  األخالق

الميادين    فيالدفاع عما يقومون به من أعمال    فيه  ي عليعتمدون  ا   عقليا   سند  ءمنح النش  -3
 .وغيرها  ،ةي م ي علوالت ةي التربو

القيم    -4 دراسة علميةاإلسالم ية  األخالقدراسة  قواعد وخصائص   ، ية  تحويه من    ، بما 
ي ز تنمية الدور الحضاري عزت   القدرة على  ةملكو   ،وشمول وواقعيةة  مرون   ىعلنطوت  ا

 .نسانلإل
 

 ية اإلنسانل القيم يتشك
بمعناها الواسع  ة  وإنما تستمد من البيئ   ، من فراغ ي  مجتمع ال تأت ي  إن مجموعة القيم أل 

 . (ني والحضاريي لدي واجتماع)اال
 

 : الخليقة ءموضوع القيم مع بد
 : لغايتين اإلنسانخلق  تعالىهللا 

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

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

الحاد  خصائص  إحدى هو    الذي  -المتسارعي  جتماعالتغيير اال  -1   - والعشريني  القرن 
والتحول والتبدل  للتغيير  ة  ية ستكون عرضجتماعأن القيم والمبادئ والعالقات االي  يعن 

   .حياة الجيل نفسه  في ولكن ،آخر إلى من جيل  ال  ومرات، مرات
التكيف والتأقلم مع   يسريع  ايتطلب من الفرد والمجتمع أن يكون التغيير الحثيث  هذا   -2

 ! كل تحول وتبدل
سبب ضعف  ي   وهذا  ،والمكتسبة ة  منظومة القيم الموروث ي  تداع  هو  " أزمة القيم"سبب   -3

 . قيمهعلى يدفعهم للتمرد وأفراد المجتمع 
شتغابت القيم أو    إذا -4 ويفقد دوافعه    ،يغترب عن ذاته وعن مجتمعه   اإلنسانفإن    ،تشو 

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

من    -المثال لتنهار  "   :(1902)صهيون  حكماء  بروتوكوالت  مقتطفات  نعمل  أن  يجب 
وسيظل يعرض العالقات الجنسية    ،منا  فرويد ن  إ  .فتسهل سيطرتنا  ،كل مكان  في  األخالق

رواء  إكبر  همه األ  صيروي   ، مقدس  شيءنظر الشباب    في   ىال يبق ي لك  ، ضوء الشمس  في
   . ."غرائزه الجنسية

اإل"  وقالوا: الخلق"  :وقالوا  ،ونشروه  "لحاد سننشر  الفساد    :وقالوا  ،ونشروه  "يسننشر 
   .وفعلوا "ما نشاءيف الصحافة العالمية ونوجهها كعلى ي سنستول"
مة  من شخصية األا   جزء  صيري ل  ،يةاألخالق  اإلنسانبقيم  ا   كبيرا   هتماما  اإلسالمهتم  ا -6

  .( المسلم اإلنسان)صورة 
  في غل  لتتغي  فه  ،كافة  بصورهاية  اإلنسان نها تمس العالقات  كوأهمية القيم تنبع من   -7

وتطلعاتتوجهشكل  على    األفراد ال  فيوتتضح    ،ات  ي الشعور  ظاهرالسلوك 
 . هوبرامج  ي جتماعقوانين التنظيم االب وتعبر عن نفسها  ي،شعورالوال
 

 : مسار بعض ما تعرضت اليه دراسات القيم في عالمنا العربي
  ، شتقاقها من آيات القرآن الكريم  اية يسهل  اإلسالم ن بعض القيم  إ   (1987  ،)العوايذكر  

  . .[  13    /  االسراء]     ﴾     ع ن قِّهِّ   فِّي  َطائَِّره    أَْلَزْمَناه    إِّْنَسانٍ   َوك لَّ   ﴿تعالى:  قوله    في  مثال  

قَ   لَنْ   إِّنَّكَ   ﴿ وقوله تعالى:   َبالَ   تَْبل غَ   َولَنْ   اأْلَْرضَ   تَْخرِّ [.    37   /  االسراء]    ﴾    ط وال    اْلجِّ

 :  القيممن مجموعة ي  يجد أنها تحو  ينالكريمت  ينآليت مثل هاتين االمتأمل لو 
   .المسؤولية •
  .الحساب فياالعتقاد  •
   .حرية االعتقاد •
  .ني لدطاعة الوا •
   .والمساكين القربىي صلة ذو  •
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 . (قتل النفس)الحياة ونقيضها  •
  .تيم اليمال على المحافظة  •
  .الوفاء بالعهد •
   .ةمان األ •
   .ىالهو  مخالفة •
  .فسادمجانبة الفساد واإل •
 

 : ميداني لتحليل مضامين مدارسنا التربويةبحث نتائج  
ساب كإ  فية  دور الروض  :دراسة بعنوان  (1999)وقائي وعالوي    الباحثان  ىأجر 
قيمة أخالقية مستقاة من    15من  ة  ستبانة مكون اعداد  إب   ا فيهاقام،  ية األخالقالقيم    طفالاأل

 .ول الكريم ددأحاديث الرس
 : طفالسلوك األ في ية ممارسة وتمثيال  األخالقأن أكثر القيم  كشفت نتائج الدراسةو 
 : قل ممارسةنتهاء باألا كثر ممارسة و األ القيمة بتداء من ا ،من وجهة نظر المعلمات  -أ
   .مانةاأل •
  .المال العامعلى الحفاظ  •
   .آلخرينا احترام •
  .الصدق •
  .الحب •
 .التسامح •
 .النظافة •
 .أدب الحديث •
 .النظام •
 .التحية واالعتزاز •
 . التعاون •
   .يثاراإل •
نظر   - ب وجهة  األمن  و األ القيمة  ابتداء من    ،طفال معلمات رياض  نتهاء  اكثر ممارسة 

 : قل ممارسةباأل
   .مانةاأل •
  .الصدق •
 .النظافة •
 . االستئذان •
   .التحية •
 .النظام •
 . اآلخرين احترام •
 .الحديثأدب  •
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  .المال العامعلى الحفاظ  •
   .االعتذار •
   .التعاون •
 .التسامح •
  .الشكر •
 

 : في المناهج الدراسية حول القيم  نتائج دراسات ميدانية عربية
كل محاوالت    فيم العربية غائبة  لي عنظم الت  فيمن الدراسات أن القيم  ة  أكدت مجموع •

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

 . األخرىأكثر من المجاالت  فيقيم المجال المعرعلى تركز  
 

 ؟ هل ثمة منظومة قيمية أكدها القرآن الكريم
اإلسالمي  إن   • المجتمع  وجود  على دعائم  التربوية    تقوم  القيمية  المنظومة  وجود 

وإن   .القرآن والسنة  :هما  ،نقيم المجتمع اإلسالمي تنبثق من مصدرين أساسيْ و   .األخالقية
  ،والنظرية بالتطبيق   ،والقول بالفعل   ،ربط العقيدة بالعمل   هوأهم ما يميز القيم اإلسالمية  

 يمان ال يتبعه عمل صالح يبرهن على صحته.  وال قيمة إل
له واحد يتصف بصفات إيمان بوجود  اإل ارتباطها ب في القرآن هو  للقيم  ساس األول  األ •

  ؛ على في األخالقهللا تعالى المثل األ  فالقرآن الكريم يعد   سماء الحسنى. له األأن الكمال و 
مجموعها  في  تمثل    ى،حسن إلهية  سماء  أك من  لإلى ما هنا  .فاهلل هو الرحمن الرحيم الغفار.
 منظومة قيمية تربوية أخالقية. 

ب ا  يأعط  اإلنسان • للتخلق  العبودية  أستعدادا   مع  هللا  تعالىسماء  النفس    .له  وتزكية 
 ضبط استعداداتها األخالقية بمعيار العبودية هلل.  ت البشرية 

على أساس أنها ليست   ،العقيدة اإلسالمية تعترف بالميول والغرائز والدوافع الفطرية •
ستعدادات ضرورية لدوام حياة هذه اوطاقات و   ى وإنما هي قو   ، شرا  وال خيرا  في ذاتها

 طار النهج اإلسالمي القويم.  إالطبيعة وتوجيهها إلى غاياتها النبيلة في 
  :يقول الرسول الكريم  ،عمل الخيرعلى    .مطبوعة  هيئةٍ على    اإلنسانخلق هللا سبحانه   •
بعثت أل » مكارإنما  البخاري]    «األخالق  متمم  في وصفه[صحيح  وقيل  كان ل»  :..  قد 

   [.   صحيح البخاري]     «األرضعلى ي يمشا  الرسول الكريم قرآن 
باهلل    اإليمانفهي تقوم على    ؛ي األخالق اإلسالمية هي التزام أكثر منها أوامر ونواه •

غاب القهر غاب   إذا  ألنه   ،ولم يكن القهر حافزا  على االلتزام  .وحبه وطاعته والوالء له
 معه االلتزام. 
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          ﴾ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل﴿ •

ثالث قيم  ي  يمان باهلل هعن المنكر واإل ي  مر بالمعروف والنه، فاأل[ 110  /عمران  آل]
 . يةاإلنسان خالق ومقومات لأل

 : هي ،ن القرآن أكد أربع قيم أساس(: إ1988)يقول فرحان وتوفيق  •
ينَ   ّللاَّ    يَْرفَعِّ   ﴿  :العلم  -1 ْنك مْ   آَمن وا  الَّذِّ ينَ   مِّ ْلمَ   أ وت وا  َوالَّذِّ    َخبِّير    تَْعَمل ونَ   بَِّما  َوّللاَّ     َۚدَرَجاتٍ   اْلعِّ
ي  َهلْ   ق لْ   ﴿  [..11  /المجادلة]  ﴾ ينَ   َيْستَوِّ ونَ   الَّذِّ ينَ   َيْعلَم  ونَ   الَ   َوالَّذِّ   أ ول و   َيتَذَكَّر    إِّنََّما     َيْعلَم 

     [.9 /الزمر] ﴾  اأْلَْلَبابِّ 
    .يعبر عنها بالسلوك العمليالخمسة جميعها ي اإلسالمن دي لتأدية أركان ا : العمل -2
ومن هنا  .ما يغضب ربه اإلنساني والمراد بها أن يتق  ، ىسمالفضيلة األي ه  ى:التقو  -3

إلى  ي  يتطلع المتقو  .يتقيه   الذييخشاه هو    الذيوكان    ،يخشاه  الذييعلم هللا هو    الذيكان  
وتقابل    ،ية اإلسالمأم الفضائل    ىهذا تكون التقو على  بناء  و   .مراقبة أفعاله وإتقان عمله

الرذائل  الذي  "ىالهو " أساس  كانت    ؛هو  أن  النظرية"بعد  ي  ه  -ونان الي عند    -" الحكمة 
  .رأس الرذائلي  ه  التي "الشهوة"وتقابل عندهم  ،رأس الفضائل

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

اإل ومبناها  والتعاطف  والرحمة  واألحسان  الخير  والصبر،  حب  ومبناه  بالمعروف  مر 
  ، إلى النفس وإلى اآلخرين )النجار   ءكل ما يسينبذ  لآلخرين، والنهي عن المنكر ومبناه  

1976).          
 

 : غرس القيم فيا  فريدا  يقرر نهج اإلسالم
  - والكيفيةمن الناحيتين الكمية    -الختالف نسب وجود الحق أو الخير أو الجمال ا   تبع  :قاعدة
ا   أو ترغيب ا   وتكون نسبته إلزام  ،اإلسالم  فيي  األخالقيكون الحكم    ،يةاألخالقالقضايا   في
 . التركفي الفعل أو في 
لزام  مرتبة إيجاب الفعل واإلإلى  سس فيه  ية ترتفع نسبة وجود األاألخالق بعض القضايا   •
   .به
  .ما دون الوجوبإلى بعضها تنزل فيه هذه النسبة  •
   ه.بتركلزام واإلمرتبة التحريم إلى فيه سس األبعضها ترتفع نسبة وجود  •
  ا ، كون صفرت  - حينئذ  - القضية  نتيجةفإن    ،ا  تاما   حين تتكافأ مقتضيات الفعل والترك تكافؤ  •

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

الشكر • أخالق  :قيمة  والعقل واجب  والحياة  بالوجود  المنعم  وعدم شكره كفر    ،ي شكر 
فكمية الحق    ؛تابع لنسبة الحق فيها  -هذه القضية  في  -ياألخالق فارتقاء نسبة الحكم  .  ورذيلة

 . كبيرةفيها كمية  
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 ،اإلنسانرادة  إ على  ا   ليس مسلط  في الصبر على المصيبةي  األخالقالحق    :قيمة الصبر •
يقتصر الحكم    ،لذاو .  لممن حق المصاب بإعالن األ  األول   لما في  ،كالحق الملزم بالشكر

   .لزام بعدم لطم الخدوداإلب هنا ي األخالق
 
 

   يةمرحلة الشباب ال  القيم فيبعض  تطبيق
 

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

 لزام  إ   كبيرة  الشكر 

 ترغيب   لم  أ الصبر  

 ترغيب  ،  غير ملزمة   تانكبير نسبة الجمال والخير  الهدية  

 إلزام   كبيرةنسبة حق الفقراء  الزكاة 

   احتراماآلخرين على و  .مباح    ةرينسبة الجمال كب  حقك   فيالتسامح مع من أخطأ 
 هذا الحق  

 
 

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

إعطاء كل    :يأ   ؛ذلكب الضرورة   ما لم تقضِّ   ،منها  شيءلغاء  إو  أإلغاءها  و  أالتوفيق بينها  
  هللا بن عمرو بن العاص   ما بلغه أن عبدد عن   ذكر هنا قصة الرسول  ن و  .حق حقهي  ذ

فإن   ،م م وق  وَن  ،وأفطر صم  »  :  فقال له  ،أن يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش  حلف
 [.   صحيح البخاري] «ا  ك حقلي ع كلجسد

وسبب ذلك طبيعة    ،االستحسان  مرتبةإلى  الوجوب    مرتبةقد ينزل من  ي  األخالقالحكم   •
فإن    ،أنفع للجماعة من نجاة أخيه ي  فرضنا أن نجاة صاحب الحق الشخصإذا  ف  .التعارض

 : وأرجح من جهتين أقوى جانبه  في الحق يكون 
   .هلي عحق نفسه  -1
 . سينعم به الجميع الذي ،ة لحق الخيرالي ه نسبة علي عحق الجماعة  -2

نسبة  ف  ؛اإليثارمنع ممارسة قيمة  "إلى    - في مثل هذه الحال  -الحكم األخالقيوقد يصل  
   ."حرم منها الجماعةست   التيأقل من نسبة الخير   هي هذا الفعل جميال   في كونالحق هنا 

ومنها ما تركه    ،ية أن من الواجبات ما تركه كفراإلسالمأحكام الشريعة    فيوجدنا   •
   .ةومنها ما تركه صغير  ،كبيرة

   .مستحببعضها  و  ،ؤكدةمفعله سنة بعضها ن ما دون الواجبات  إ •
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   المسلمإرادة والسلوك األخالقي 
فعال    -ياألخالقالسلوك   تركا    سواء كان  بنسب    اإلنسانإرادة  على  هو حق مسلط    -أو 
   .ةمتفاوت 

وهذا   ،أن تختار ما تشاء  فيرادة المطلقة  جاء حق اإل  ،درجة المباحإلى  وصلنا  إذا   •
 .هم أن يحترموهي طلب إلي ،ذاول  .اآلخرينعلى الحق حينئذ مسلط 

إن »  "..تقاء الشبهات"ا  مبدأفيعتمد    ،ياألخالقالحس  على  والتبس    ،مر ختلط األاإذا   •
بي   و الحالل  بينن  إن  الناس  ، الحرام  من  كثير  يعلمهن  مشتبهات ال  اتق   ،وبينهما    ىفمن 

  ى يرعي  كالراع  ،الحرام  فيالشبهات وقع    فيومن وقع    ،نه وعرضهي لدالشبهات استبرأ  
ال  أ  ،ه هللا محارم  ىن حمإو ال  أ  ى،ملك حم   لن لكإو ال  أ   ،يوشك أن يرتع فيه  ىحول الحم 

ي  وه ال  أ  ،فسدت فسد الجسد كلهإذا  و   ،الجسد كلهصلحت صلح  إذا    ،الجسد مضغة   فين  إو 
 [.صيح مسلم ]  «القلب

الحق  امصدر   • هللا  في  اإلسالم  فيكتساب  هو  القيم    ي اإلنسان تقدير  الوليس    ،مجال 
  .ال يخضع لمعيار موحد عند البشر الذي ،المحض

 
 غرس القيم فيا  فريدا  يقرر نهج اإلسالم

 :اإلسالم فيممارسة القيم   فيقواعد  •
   ".النية"قاعدة  -1
 

 القبول عند هللا   العمل الظاهر   النية   القيمة  

 ال تقبل   مساعدة الفقراء   نفاق   صدقة  

 ت  وقع أنها  بلت كما لوق     قع لم ت )عزم( جزم  صدقة  

   قع لم ت كسل   صدقة  
 

 بلت ق     قع لم ت   هم   صدقة  

   شيء ال   قع لم ي   هم   منكر  

 
 

خيه ما يحبه  يحب أل ىال يؤمن أحدكم حت » .."خيك ما تحب لنفسكأن تحب أل"قاعدة  -2
 [.صحيح مسلم ]    «لنفسه
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موقع  إلى  نزالقه  او   ،مرتبة الجنة قد يكون بخطوة واحدةإلى    اإلنسانارتقاء  "قاعدة    -3
واحدة بخطوة  يكون  قد  نعلهإلى  أقرب    ة الجن »  "..النار  مثل    ،أحدكم من شراك  والنار 

 [. صيح البخاري]  «ذلك
  (.سقت الكلب التيس م المو ة قصة المرأ)
 
 

 نسانإحس كل  في ةمودع ةياألخالقالفطرة 
إلى  فأحالت المسلم    ،البشري  يري وجود هذا الحس الضمإلى  نصوص القرآنية  لاأرشدت  
 ..قلبه استفتاء

وَرَها َوتَْقَواَها )   (7)  َسو اَها   َوَما  َونَ ف س   •  الشمس ]    ﴾ (  9( قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها )8فَأَْلَهَمَها ف ج 

 . فطرتها إدراك طريق فجورها وطريق تقواها فيفالنفس ألهمت  ؛[
يَرة  ) ﴿ هِّ َبصِّ ْنَسان  َعلَىَٰ َنْفسِّ يَره  ) 14َبلِّ اإْلِّ أَلَْم  ﴿. [.القيامة] ﴾(  15( َولَْو أَْلقَىَٰ َمعَاذِّ

 [.البلد] ﴾(  10( َوَهَدْيَناه  النَّْجَدْينِّ )9( َولَِّسان ا َوَشفَتَْينِّ )8َنْجعَْل لَه  َعْيَنْينِّ )
ه  لي عأن يطلع    تَ هالنفس وكر  في  كثم ما حاواإل  ،حسن الخلق  البر»  :ي  عن النب  •

 [. صحيح مسلم]       «الناس
 "استفتِّ قلبك ولو أفتاك المفتون".  •
 
 

   "وممارستها تفعيل القيم" يالتربوبرنامج العلى التدريب 
أو المدرس أو رب العمل    يإكساب الطالب الجامع  إلىي  البرنامج التدريبهذا    ىيسع 

ن هذا البرنامج  أل  ي،والتطبيق   فيالجانبين المعر  فيالمهارات الالزمة    وكذا رب االسرة  
نتهاء بمرحلة  امن مرحلة الطفولة و  ا  بدء ،اإلنسانبها  يمر التيلمراحل العمرية ليعرض 

االنفع متلق  ؛يالجسدي  العقل  اليالنضج  شريحة  ي  فيكسب  مع  التعامل  مهارة  البرنامج 
البرنامج  رئيسمطلب    ، وهو الشباب يعرج ولكن  ؛لهذا  نحو   -ه  على    -غير مفصل  على 

 : احتياجات المراحل العمرية
   .)مرحلة الطفولة( سنوات 7 -3 -أ
   .)صغار السن(  سنة 14 -8 - ب
 . (الشباب) ة سن  18 -15 -ج
   .(نو يطلبة الجامعالسنة ) 18أكثر من  -د

  عنهم  ءوأن يعرضوا آرا  ،قيمهم الخاصة  فيالمنتظمين أن يفكروا    إلىيطلب  ولذا   
فضل  وأن يتخيلوا المناخ األ  ، المفعم بالقيمفرها عادة المناخ  ايو   التي   ،ة موجب العناصر ال

أنشطة  ت  ، وأثناء ذلك  .الصف  في البرنامج من خالل  قيمة مدرجة ضمن هذا  تفعل كل 
و  والتصوير  والرسم  والتمارين  النقاش  فيها  التعبير اليدخل  والشعر  يةصور   ،والقصة 

ال  همحسبان   فيواضعين   بالغرس  المستهدف  قدرات  النفسية    هتنمية جوانب و   ،قيميتنمية 
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  ،تشكيل هذه القيم  في)الدوافع(  مبينين دور الحوافز    ،كافة  والعقلية والروحية والجسدية
 . تدعيمها وتشجيعها في اإلنسانودور تفعيل حواس 

 
 عدة مستوياتختبار القيم وفق  ا

ية وسلوكية  اجتماعتطوير مهارات  إلى  هذا البرنامج    فييتوصل المنتظمون  يجب أن  
يك   .ةمشتركتعاونية   ال  فيفال  يسمع  القيم  طلبةأن  يختبروها  ليع  ولكن  ،عن  أن    فيهم 
ا   يجعلوها سلوكل   -البحث والتحليلالمختلفة في  دوات  األ  من  نفيدي مست   -مختلفة    مستوياتٍ 

 . للقيمي طبيقتوهو ما عنيناه بالتفعيل ال ،ا  وهدف
االعلى  و   المهارات  تنمية  الست جتماع الطلبة  وعندما    .وميةالي حياتهم    فيها  عمالية 

المختلفة    فيينخرطون   العمل  بالتعمق    نو صير ي   ، مجتمعاتهم  في مجاالت    فيمطالبين 
 ..هذا اإلنسانب ية والتنشئة القيمية وأمانة المسؤولية تجاه النهوض  جتماعالعدالة االمسائل  
رب    من   إليهأوكل    ما  علىيستحق شرف االستخالف  ي  ك  ،ياآلمن السو   هعيشوتحقيق  
  .العالمين

 
 وممارستها تصنيف مجموعة أنشطة تفعيل القيم

 )التفعيل( عبر ثالث محاور إن نهج الغرس القيمي الذي اعمدناه قائم على محور
المحور األول: يعتمد على أسلوب )برمجة القيمة( من أجل أن نتأكد من أننا قد غرسناها  

عبر البرمجة،  اال  تتم  ال  بالفعل، ذلك اليماننا من أن الغرس ال يتم اال بالتهيئة والتهيئة  
مد أسس علمية في تعاملنا مع دماغ هذا االنسان  توقد إخترنا مصطلح )البرمجة( ألننا سنع

في  مع العالم المحيط به    االنسان  وحواسه، ذلك أن الدماغ والحواس هما وسائل تواصل
لذا وجب علينا معرفة ما تتأثر وتفاعل  وعليهما تتشكل مواقفه وسلوكياته،  تلقيه للرسائل،  

للدماغ،   الواردة  المعلومة  برمجة  في  الحواس  مسار    ةوفي عملي معه  اعتمدنا  البرمجة 
ة( للقيمة الواحدة، ذلك أن إكتمال صورة القيمة ال تتم عبر رسالة )تعددية طبقات البرمج 

 واحدة وإنما عبر رسائل بسياقات متنوعة.  
المحور الثاني: يعتمد تفعيل القيمة محل الغرس عبر أنشطة حركية يشترك فيها الجسد 

 فيزيائيا والقلب عاطفيا والدماغ منطقيا. 
 وقد صنفت كالتالي: في تقديم المعلومة    سياقاتمجموعة  من  : يعتمد مسار  لثوالمحور الثا

 
 : لتأملانقاط 
نقاط    ىفإحد  .إليها  بل تدعو ،  بعض المفاهيم المجردة للتأمل فيهال  حيث يتم التعرض 

الناس  :هي  -مثال    -حترام االيمة  ق  فيالتأمل   ب في    همكل  حق    . وكرامة  احترامأن يعيشوا 
التأمل    ىوإحد تتركز  قيمة    فينقاط  التسامح هو االنفتاح وتقبل جمال    :أن  في التسامح 

   .االختالف
والبحث عن أقوال مأثورة    ،لتأمل بأنفسهم اصياغة نقاط    منتظم في البرنامج  يسمح للو  

 . من ثقافتهم وتاريخهم
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 : يالتخيل والتعبير الفن

العالم    الصور   ما  ؟عندما يسوده السالم  ،" يلي ضمن إطار تخ"كيف يمكن أن يكون 
لتعبير  ل  -أو الرسم أو القصيدة الشعرية  فيالتصوير الفوتغراب   -إحداثهايمكن    التيالمختلفة  

من خالل تفعيل حواس المنتظم    ممارسة  قيمة   ة  لي ما يجعل القيمة المتخ  ،عن قيمة السالم
 ؟ البرنامج في
 

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

 .دروسهم فيوتحسن تركيزهم   ،وتشعرهم باالمتنان
 

 : أنشطة تنمية الذات 
  ون ينظر  ،حتراماال قيمة    من خاللف  .القيمة بما لها صلة بالذات  ون الطلبة هنا يستكشف 

  ،الصدققيمة    من خاللو  .اآلخرينسعاد  ونها إل عمليست   التيوأنواع الكلمات  إلى خصالهم  
ما  على المهم هو الوقوف  .عندما يكونون صادقين ،ما يساورهم من شعور إلى ينظرون 

تجاه الشعور الحقيقي بالرغبة    ةٍ سالب التشكيك أو مواقف  إلى    من نزعةٍ   طلبةعند بعض ال
 . السالم للعالمتحقيق نفسهم وفي  أ حتراما في
 

 : ية جتماعالمهارات اال
من    ،الضرر الناجم عن قلة التسامح  فيالتفكير    طلبةال  إلىالتسامح يطلب  قيمة    في 
 . مع الغير  يجتماعهم من خالل تفاعلهم اال ي لدتتراكم    ةٍ موجب  أجوبةٍ إلى    واتوصلأن يأجل  
 

 بداعات الخاصة: الموارد واإل االستفادة من
الطلبة    البرنامج  من على  يحث  حولهم  االستفادة  من  المتاحة  إطالق    ، الموارد  مع 
  شعبيسواء من الموروث ال  -ستطاعة الطلبة تبادل قصصهم الخاصةاب ف  .بداعات الذاتيةاإل

 في أو ما شاهدوه    واقعية    أو أحداث  مقاالتٍ   طرح  أو   ،حول القيمة المعنية   -ي تاريخ أو ال
أو سيناريوهات    أو درامية ة  لي ي تمث  مشاهد  تأليفيمكنهم    وكذلك  .صلة بالموضوعلها    فالمأ

، وهو ما افردنا له عبر ورشة عملية في نوادي القيم كي تكون محضنا لالثراء  يةإعالن 
اطلقنا برنامجا  ذلك  في  وعززنا  فيها    القيمي،  يحول  لمنتجات(  القيم  )تحويل  اسم  عليه 

 المنتظم ألي قيمة محل غرس لمنتجات أو مشاريع قابلة للمعاينة.  
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 ؟ بغرس القيمي عنمن الم  
دبية أو التربوية أو  األ  :تنوع مشاربهم وتخصصاتهمعلى    -ستطاعة جميع المنتظميناب  

ستكشاف قيم اأن يشاركوا في    -دعوية  ال  و أ دارية  اإلالتسويقية أو  أو  عالمية  اإلالفنية أو  
  .ضمن مجاالتهم المختلفة 

  ،إعادة النظر في الدروس إلى    -الذين ينوون العمل في مهنة التدريس   -وسيحتاج الطلبة 
حصة التاريخ أو    في  اسهي الصدق يمكن تدرفقيمة    .النقاشإثارة  إلى  ها ما يدعو  و نضم  ي ل

  سانحة    وهعن االستقالل    ا  تاريخي   ا  َمْبَحث إن    ،المثالسبيل  على  ف  .أو الرسم  نجليزيةاللغة اإل
يمكن أن    ،الجغرافيالطرح  وضمن    .للنظر في أنواع الحرية التي يريدها الناس  ة  الي مث 

فالمنهج    .بالحرية  الشعوب  ظفرت فيهاوأخرى    ،نحدد مناطق خسرت فيها الشعوب حريتها
دون   علميةٍ   مادةٍ على  وال يقتصر ذلك    ،س القيمي ر معني بالغ  -بجميع تفريعاته  -الدراسي
طوال العام   ،لمناقشة قيمة محددة  دراسيةٍ   قبل كل حصةٍ   يمكن تخصيص وقتٍ و   .أخرى

على  المواد  وربما يتفق مدرسو    ؛لتقديرات مربي الفصل  ك  و ترممر  ألهذا او   .الدراسي
ال الفنون واللغة  ك   بينهم،   مباحث تنسيق  يتناول مدرسو  بالسالم   مباحثأن  الخاصة  القيم 

أشهر حين  ،عدةا   والمسؤولية  اال  ىيتول  على  الصدق جتماعمدرسو  قيم  والتاريخ  يات 
وإن كنا نجد األفضل أن يكون التظافر فيما بين جميع المدرسين في التعزيز    ،والتسامح

أربع   أو  قيم  التركيز على ثالث  ليكون  يقدمونه من دروس،  بعينها عبر كافة ما  لقيمة 
 .وهكذاطوال العام ،  

 
 ؟ األنشطةتفعيل كل إلى حتاج نهل 
ه يستحسن القيام ولكن   ا ،ا سابقإليهنشطة التي أشرنا  الضرورة القيام بكافة األمن  ليس   

قيمةٍ على  نشطة  أل ابتنويع   كل  يخت   .نطاق  الدروس   إعطاءعدم    همبعض   ر افقد    ، بعض 
سلوب الشخصي للمربين وحاجات الطلبة  األ  بينمة الالزمة ءعمليات المواب  القيام  ونير و 
  .عبر نوادي القيم والمحيط الخاص ةالمحلي الثقافة و 
 
 : تقويمال

ن  الهدذا البرندامج نوعد و   .وممدارسدددددتهدا  برندامج تفعيدل القيم  فيا   مهمد ا   جزء  تقويمال  عددي  
 :اتتقويمن من الاثن ا

  تقويم ال ةسددتمارا  ونمنح ي   إذ  ،التخرجبعد    ممارسددة مهنة التدريس فيللراغبين   تقويم   -1
وبعد حصدر  ،قبل بدء العام الدراسدي  طلبةالعلى    ونهاوزعي   ،سدتبانةنوعا  من اال  عدت  التي

في نهدايدة العدام  و   .بهددف غرسدددددهدا  يطوال العدام الددراسددددد القيم  المربون  يبرمج    .النتدائج
نحسدار لقيمة  اأو  من تقدم   قما تحقلى إمن نتائجها    واتعرفي ل  أخرى،  سدتبانةٍ اإلى   ونيعمد

 .دارة المدرسةإلى إ  تقريرفي ذلك   ونويرفع  ،أو قيم محددة
والمعنيون فيه مؤسددددسددددات المجتمع المدني أو الوزارات المعنية في   .ميدانيم  ي تقو  -2

  إعالميةٍ   إدارة حملةٍ  يعتمد أسدلوبالدولة، فمن أجل تقويم سدلوك مجتمعي ثمة مسدار 
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 :التقدم أو االنحسددار في  مسددتويات فييقاس ما حققته من نتائج    ،مجتمعيةٍ   يةٍ صددلاتو 
  .سلوكاتالو  ،المواقف  ،المعلومة

 
 

 الغايات 
   .ية والعاطفيةجتماع تنمية المهارات الشخصية واالالغايات هي 

 
هتمام اوإحداث    ، "قيم "  أنشطةٍ   في البرنامج    في إشراك الطلبة المنتظمين    : ىاألولالغاية  
  -عنها  ىغن  ال  - مع تغذية الشعور بصلة  ،هاليإستكشاف القيم والتعرف  ابموضوع  ي  مبدئ 

 .فيما بين كل إنسان وتلك القيم
   :الخطوات

  .عالم أفضلإلى مناقشة كيفية الوصول  •

  .وده الصدقس وآخر ي  ،يسوده الكذب ا  مجتمع  تخيلْ  •

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

 .بداعات الخاصةالموارد واإل  االستفادة من :الغاية الثانية
 : الخطوات

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

  .الذات والتواضع احترامستعراض أبطال يتمتعون بتوازن بين ا •

   .ورقيةٍ  من قصاصاتٍ  ؟"برج على أي من يبن"ممارسة لعبة   •
 

 .محل الدراسة من القيم   كل قيمةٍ   ىمعن  فير التأمل والتفك   :الغاية الثالثة
   :الخطوات

   .راجع نقاط التأمل الخاصة بكل قيمة  •
 

   .ما قيمةٍ  االستمتاع بتجربةٍ  :الغاية الرابعة 
   :الخطوات

تساعد    وأنشطةٍ   أفكارمع تحديد    ،عاوننعدام التاوكذلك    ..عاونيبدو الت مناقشة كيف   •
 . من الهدوء حساس بمزيدٍ اإلعلى الذات 

 . الوقت المالئم فيي القيام بتعبير فن  •

 . ممارسة عملية ملء الذات بالمحبة •

   .مناقشة مشاعر الحزن •

 .يتحاور فيها الشباب  صغيرةٍ  مبادئ للسعادة ضمن مجموعاتٍ  ةستعراض خمسا •
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 ا . وتنفيذها عملي  ،هة والتآزرازن زيادة سلوكات المحبة وال :الغاية الخامسة
 : الخطوات

 .عالم مفعم بالسالم فيسلوك يجعلنا نعيش في ثال له تما يمكن االم فاستكشا •

 . عمال المعززة لمشاعر المحبة ومنح المحبةباأل  وضع الئحةٍ  •

النزاهةا • تأثيرات عدم  إطار    تهاومناقش  ،ستعراض    والهيئة والمجتمع    األسرةضمن 
 . تعمل بها  التيالتجارية 

 
   .من يمارس القيم احترامزيادة  :الغاية السادسة

   :الخطوات

   .عجاب بهاإلإلى اتدعونا و   ،اآلخرين في التيمناقشة الصفات  •

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

 .ما فاضلةٍ  قيمةٍ ب ه تخل قفي حياته لا  أحدث فرق نْ مَ  عنسرد قصص  •
 

   .ةسالب الترفع عن التصرفات ال  :الغاية السابعة
 : الخطوات

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

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

   .المخدرات تعاطيمناقشة أضرار  •

   .اإلنسانستكشاف ما يمكن أن يعزز قناعة ا •
 
 

 بالبرمجة الطبقية للقيم؟ ماذا نعني 
لعل المعنى يكون أوضح إن جاز أن نمثل القيمة بمذاق االيسكريم أو لطبق من الكيك،  

قوة جذب أكبر تكون لصالح المنتج سواء كان آيسكريم    فنحن نالحظ كيف لتعدد المذاقات
المذاقات يعني بالضرورة تعدد لاللوان ، فطبق والمذاقات  أو كيك، ونعني هنا أن تعدد 

الكيك الذي تتعدد طبقات المذاقات فيه الكثر من طبقة ولون سيتمتع بقوة تفضيل على  
ا غرس  في  وكذلك  واحد،  بمذاق  طبقة  اعتمد  الذي  الطبق  في  ذاك  نعمد  فنحن  لقيمة، 

المتلقي وعواطفه وجسده، وقد حددنا في  برمجتها بسياقات متنوعه نشرك فيها حواس 
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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ثال ْبح   األول  م 
 السالم قيمة 
 

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

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

الشريح 
  7-3ة 

 سنوات 

غرس  
    قيمة

 السالم  

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

 حوار   
)برمجة  
للعقل 
 والقلب(

 ؟ عن السالمي يحدثنمن منكم يستطيع أن 
 ؟السالم ما

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

ذهنكم )حديقة جميلة    فيلعالم مسالم    الخيال لصنع صورةٍ   عملوم سنست الي 
 .(مان والسالمهناك شعور باأل   ،السماء  فيالطيور تحلق    ،شجار مليئة باأل
  ؟ صوات الطيورأمن منكم يسمع  )المشاركة بخبراتهم    طفالاأل  إلى  اطلب
هل تسمعون صوت    ؟مثال    كصوت ذبابةٍ   ،ما  حشراتل  توجد أصواتهل  

  . الجدول  في  ضعه  ؟من حوله  ا  جاف  ا  عود  لتقطمن يستطيع أن ي   ؟جدول ماء
يشتم رائحة    ؟الماءفي  العود    جريانهل تسمع صوت   رائحة    ؟ما   من 

رارة هل ح  ؟لغ درجة الحرارة من حولناب كم ت  أو غيرهما؟  ،دخان  ،زهور 
   .(؟هل ثمة غيوم   ؟ة  الشمس مزعج 

 الممارسة 
 

  .أن يرسموا ما تخيلوه طفالاأل إلى اطلب

وسائل   
  يةسمع

 بصرية  

   .أو أغنية نشيد :لحن
   .يع إذاأو إعالن  مرئيريو فيلم اسين  ،مشهد لجدول 

ة استثار 
المخيلة من  
خالل قصة  

ضمن  

النجوم    فيتفكر  ن ل  .يالهدوء الداخلي  ها   الطرق لتكون مسالم  ىإحد  :ناقش
أنفسنا مثلها ي  كم هانظر    ..يمكن رؤيتها وال يمكن سماعها  ..ونتخيل 

 . هادئة ومسالمة
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عنصر  
 الحوار 

مإذا   تعمل  نجمة  اف  ،سنوات  5  -3  أعمارهم  أطفالع  كنت  من    صنع 
لألطفال   .ة  براق  ذراتها  لي عنثر  ا  ،زرق نها باللون األلو    ،المقوىالكرتون  

 .ا  لها عين  واصنع جعلها كالدمية اقل سنا  األ
وكانت    ،المحبة ب   مفعمة    أشعتها  كانت  التي  "النجمة"قصة    طفال لأل  حكِّ ا

  ،فض نزاع بين طفلين كادا يتعاركان   فيا   وكانت سبب   ،ة  سعيد  ،مسالمة  
  .فتعانقا ،همابين بث السالم والمحبة   فيا  شعتها سبب أفكانت 

نحن نجوم السالم   ؟ومالي تشرق به    الذيما لون السالم    .تصور أنك نجمة 
ردت السالم أإذا  ف  .مسالمون  ، مسترخون  بالمحبة،  ممتلئون  ،ال نتحرك 

   .وتذكر أنك نجمة سالم  وء،هد ب تتحرك  أن إال ك لي عفما  ،يالداخل
طفل  إلى  اطلب الممارسة   سالمأن    كل  نجمة  تمنحه  .يصنع  أن  نجوميمكنك    ا  م 

  اطلب   .ونها بنفسهختار لا  التينجمته    علىاسمه  يكتب كل طفل    .مقطعة  
  .(ختم الدرس بأغنية عن السالماا النجوم بالمواد المتاحة )هم أن يزينو إلي 

ة استثار 
المخيلة  
خالل  من  
قصة 
ضمن  
عنصر  
 الحوار

 " الحشرة الطائرة"قصة 
انهمك    في   ،المدرسية  اوظائفهم  نكانت سعاد وشقيقها فؤاد يحال وقت 

العشاء  فيهما  اوالد طعام  يحيط    ،تحضير  كان  والسالم  الهدوء  وجو 
من  اآلتية أصوات الحشرات    ىسو  ونسمع ي   ال  . المنزل مع سدول الليلب 

المنزل الغرفة مفتوح   ، الغرفة  في  ا  كان الضوء ساطع  . خارج  ا  وشباك 
ت مع النسمات حشرة  تسلل   ،فجأة    .للي عيستقبل النسيم ال  همصراعي على  
حاول فؤاد   .ا  ندفعت نحو المصباح تحدث ضجيج او   ،الفراشة  تشبهطائرة  

  :صاحت سعاد  .ناحيتهامسطرة طويلة    رفعبأن    ،التخلص من الحشرة
أريد    :أجاب فؤاد  .ناوتذكر بأننا مسالم  ، تطير بعيدا  ها  لعل  .هاال تؤذِّ   ، ال

نحوهما  م  هرعت األ  .تحترق   كي ال ي  فقط إبعادها عن المصباح الكهربائ 
المطبخ األ  .تاركة  للحظةفكرت  وأطفأت  فأضاء  ،م  الشرفة  ت مصباح 
الغرفة الفراشة   ،مصباح  الشرفة  إلى    المظلمة  لغرفةاغادر  ت   شوهدت 

  ةمؤكد  ،أنقذت الفراشة من موت محقق و   ،م الشباكأغلقت األ  .ةيئ المض
 . مبدأ الرفق بالحيوان

 ؟أمنا  أنك أكثر ب تشعر  ىمت حوار   
 . جاباتكل اإلعلى  ثنِّ أ  ؟لون ستختاري أف ،ا  لون  واألمن إن كان السالم

 . ومحبون للغير  ؤكد أننا مسالمونت التصرف   فيالحكمة 
،  نجمة  ،قطعة بسكوت   ، خيال    ،)قد يكون حمامة  ؟ يمثل السالم لكم    ماذا
.  ).. 

  .قصة الحشرة ايمثلو   طفالدع األ تمثيل   
إذن الفكرة   

 هنا 
   ،أن تسرد قصة أوال  

  ،ناقش القصةتثم 
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  مقاطع أو أن يمثلوا    ،تعبر عن القصة ا   هم أن يرسموا صورإلي   اطلبثم  
  .منها

عالقة 
ة  جديد

 مع قيمة 
 السالم  

راجع شكل  
دائرة 
السالم  

والعالقات 
 التابعة لها 

   ."للعناق الذراعان" معنىغرس 
 )عنصر الحوار( 

 .ضرببالعتداء االسالم هو أن ينسجم البشر من دون مشاجرة أو  .1
اآل   إلى  اطلب .2 الجملة  يكمل  أن  طفل  مسالم...   في"   : ةتي كل  عالم 
  ."للعناق  الذراعين عمل نست 
   ."......عالم مسالم لن يكون هناك  في "  :ةتي الجملة اآل  لكماإ  اطلبثم   .3
نست  .4 المواد   ،لعناق ا)  ؟ الذراعين  عمل فيم  منح    ، المصافحة  ،تسليم 

 ..( .المساعدة
التفوه بكلمة    فيأوضح أن أهم جزء   .5 ال  "  :الالسالم هو استطاعتنا 

  ."للعناق ال للدفع ينعاإن الذر .أن تفعل ذلكي يعجبن 
   .ونهويلون  ،" س"الحرف  : يكتبونوا كلمة سالمهم أن يرسم إلي  اطلب ممارسة   
)حل(  فض   

 النزاع 
 : ممارسة فض النزاع

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

نفسه  اسأ  ."زميلك السؤال  الطفل  ذلك  شعورهل   إلى  اطلبثم    ،( )عن 
 .. آلخراأن يكرر ما قاله الطفل  األولالطفل 
يخبري إل  اطلبثم   أن  يعجبه    منهما  كل    هما  ال  ما  تصرفات   فياآلخر 

 .. المستمع أن يكرر ما قاله المتحدث إلى اطلبو  ،تجاهه صديقه
أن    اطلب  ثم  ،آلخر تجاههتصرفات ا  فيأن يقول ما يعجبه  إلى    اطلبثم  

   .آلخريكرر كل منهما ما قاله ا 
األ  نشجع  أن  المهم  المباشرةعلى    طفالمن  يمارسوا    ،المواجهة  وأن 

 .بينهم  نزاع ينشبي أ فض فيذاتها التقنية  بأنفسهم
 

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

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

   .(نزاع  لفض متكامال  
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عالقة 
ة  جديد
 مع 

قيمة  
 السالم  

شكل   راجع 
دائرة 
السالم  

والعالقات 
 التابعة لها 

   "المشاعر" معنىغرس 
 من خالل الحوار ناقش نقاط السالم  

 :ثم اسأل ، السالم هو التمتع بمشاعر داخلية طيبةأوضح أن 
 ؟ طفل آخر  يشعورك حينما يبك  ما .1
 ؟ لطيفا  ا  ئ شيشعورك حينما يقول لك طفل آخر  ما .2
 ؟ تود أن يفعلها اآلخرون  التي الطيبة  األشياء ما .3
   ؟أن تفعلها أنت ىتتمن التي الطيبة  األشياء ما .4

يود    التيوتلك    ،م بهايود القيا  التي  ،الطيبة  األشياءسم  ر  طفلال  إلى  اطلب ممارسة   
 . اآلخرون القيام بها

ا  قناع  واأن يرسم   طفالاأل  إلى  اطلب  ".أقنعة حيوانات السالم"  :تمرين
يبرر    .لحيوانيرمز   ثمة ما  يكون  أن  لحيوانه   اختياريجب  ثم    ،الطفل 
  ، وأنا أحب السالم،  .....اسمي  "ة  تي الجملة اآل  في هم المشاركة  إلي   اطلب

   ."..... نأل
شريحة لا 

3-7  
 سنوات 

  

 : لتأملانقاط 
   .يالسالم هو الهدوء الداخل  -1
 .حاسيس الطيبة داخلناهو األ -2
 .ضرببال عتداء ادون مشاجرة أو من لبشر اهو تعايش  -3
   .آلخريناو في نفسي  موجبهو التفكير ال -4
  . السالم يبدأ داخل كل منا -5
 

 
 

 

السالم

الهدوء 
يالداخل

تعايش 
البشر

التفكير 
الموجب

حاسيس األ
الطيبة 
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 .. التالية لشريحة العمريةمع االخطاب في غرس قيمة السالم ويتغاير 

 8-14  
   اعام

منظومة  
السالم  
 القيمية  

 . غياب الحرب مفهوم السالم أكثر من -1
   .مقاتلة اآلخرين  من دونو ،تناغم فيالسالم هو العيش  -2
   ة.ي الداخل السكينةالسالم هو  -3
أفكار  يتكون  السالم   -4 نقية  ، ةموجب من    ي  انوأم  ،وأحاسيس 

 . طيبة
  صل اوالتو عدم العنف و التقبل والعدل السالم ينمو من خالل   -5

 بين البشر. 
 : محاور ةثالث فيمن الممكن أن نلخص ما سيقوم به المعلم   

 . ...(، النقاش ،الحوار )القصة -1
  .الممارسة -2
 . (..،.المشهد ،غنية األ )ة الحواس  استثار -3

حوار   
ة  ستثارال

العقل 
 والقلب 

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

تخيل فقاعة    .هدوء وسكون  فيدع نفسك    .ا  مسالما   تخيل عالم ل  تخي   
تستطيع أن و  ،يمكنك الدخول فيها على نحو كبيرة    ،كبيرة جميلة 
 . عالم أفضلإلى    ،المستقبلإلى    -من خالل خيالك  -تسافر فيها

 .يسوده السالم  الذيذلك العالم  إلى    رْ وطِّ   ،هذه الفقاعة  دخل اآلنا
هل    ؟ من حولك  ؟ وكيف يبدو الناس كيف تبدو لك منازل الناس

 ... .؟هم مبتسمون
من    هحول  اشعور الطالب بمب أن يبدأ النقاش    في  قد يرغب المعلم مناقشة  

مع  من حوله بعضهم  عالقات الناس  بثم   ،نفسهبثم    ،طبيعة وبشر 
 . بعض

الطلبة  قس   رسم   لوحة  ترسم  بحيث    ،مجموعاتإلى  م  مجموعة  كل 
المسالم  فيتتخيله  ما  عكبيرة   العالم  ذلك  .هذا  كل  ترشح    ،بعد 

 .السالم في امجموعة من يمثلها للحديث عن تجربته
النزاعات  فيتكون موجودة    التي  األشياء  ما حوار    تكون    ،عالم  وال 

  ، الحروب  ات:جابتكون اإل ما  با   )غال  ؟عالم السالم  فيموجودة  
 . (العصابات ،سلحةاأل

   :قسمينإلى   boardقسم اللوح ا نشاط   
  .عنوان عالم مسالمب   :األول
  .بعنوان عالم النزاعات :خرواآل
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   .ارسم خريطة ذهنية لكل منهما
   ."كبسولة الزمن" نشاط   

السالم    -وم الي   -لنتظاهر"  :قل عالم  نعيش    . تخيلتموه  الذيأننا 
جيال  تجعلوا األ ي  لك  ،أن تصنعوا كبسولة زمن إليكم  المطلوب  

تختارون    التي  ةالعناصر العشر  ما  .عالمكمإلى  القادمة تتعرف  
المليو الكبسولة    فيوضعها   بعالمكم  التعريف  شأنها    ء من 
 ". ؟بالسالم

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

جلسات  
 االسترخاء  

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

تمرين   
 للطالبات  

 . "عداد كعكة العالمإ"
هذا التمرين    .يةاإلنسانتشكل من مجموع خصائص  ت س  كعكةي  ه

للتفكير  ي  يعط أكبر  أفضل  في فرصة  للبدء  .عالم    ما   :وتسأل 
صفات   تكون    التي  اإلنسانأروع  أن  العالم  في يجب    ؟ كعكة 

  .لمواأل ذىتسبب األ  التينستبعد العوامل س
الصفات   اكتب  .المكونات  اختر  :ىاألولالخطوة   بأروع  قائمة 
   .الكعكة فيتود أن تضعها   التي ،ية اإلنسان 
من الممكن قياس الكمية    .كمية كل عنصر  اختر  :الالحقةالخطوة  

   .ويةئ الم ة بالكيلوغرام أو النسب 
 . "مكان خاص" حوار   

 ؟ وقاتبعض األ فيالهدوء والسالم إلى نحتاج  لم
 ؟ تمنعنا من أن نشعر بالسالم التي األشياءما طبيعة 

 . ...أشعر بسالم عندما :ةتي ليكمل الطالب الجملة اآل
 ."المدرسة فيالسالم  نشر" حوار   

نريد أن نستعرض الفروق بين مدرسة مسالمة ومدرسة مليئة  
  .بالنزاعات

 ؟ كيف يشعر هؤالء الذين يتشاجرون 
 ؟ بالسالم  مفعمةمدرسة  فيكيف يشعر هؤالء الذين  

 
  ، )صور   ؟تعبر عن السالم  التيالرموز  ما    ،كم ائ رعلى حسب آ رسم 

كلمات  ي إل  اطلب  .(مو رس إضافة  الصور    وتفاصيلهم  أو  )إلى 
 .تعبر عن هذا السالم (الرسوم
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من  ف  الفصحى، ن بالقصائد النبطية و ي عروفم   - نحن العرب  - نناكو قصيدة  
وينشدها   ،ويلحنها  ،من نظمه   بياتطفل بعض األ  يلقيالممكن أن  

 . الجميع
  

غة  الل
 العربية  

 
 ؟ تعبر عن السالم  التيالكلمات والجمل  ما

 . "للعناق ذراعانال" حوار   
 ؟ امتهعماالاست  ماو  ؟ذراعانال ما

  بيوت التبنيان    - الهدف   نحو الكرة    اني ترم   -ان ترسم  -ان)تعانق
 . (... ،الغيرتساعدان  -المصانعو 

   .ما يميزناي نا هذراعي نا لعمالطريقة است
  ؟ ئك يذاإل  ذراعيهالغير  عملا يستمشعورك عند  ما
 ؟ يشعل الناس حروبا    -رأيكب  -ماذال
للتدافع  ذراعانال" ال  تعبر عن    ."للعناق  مرادفة  جملة  هل من 

لحسن   ذراعانال"  ، "للعطاء ال للتعسف  ذراعانال"  ؟ ذاته  المعنى 
   . "ءيذامساك ال لإللإل  ذراعانال"  ،"االستعمال ال لسوء االستعمال 

بحيث    ،لسالم من أذرع متشابكةا  عن  عمل ملصقةهم  إلي   اطلب رسم  
إلى  مسدس يتحول    ؛ بعضب  امتصلة بعضه  طلبة لاأذرع    تكون
 .من ابتكارهم يعبر عن السالم  كتابيمع شعار  ،حمامة 

بإنتاج زي   الفصل  أو    خرىاألللفصول    اهبعضهدِّ  او   ، هماتن 
 .مجاورةن أو لمدارس لدي لوال

 . "الحرب" حوار   
 .(.السلطة ،الغنى :في)الرغبة   ؟الحروب أسباب ما
عن  ماذا للبشر  ت يحدث  حربدما  هناك    ، )التشريد  ؟كون 
  ميةاأل  ،الفقر  ،عاقاتاإل  ،انتشار التدخين والمخدرات   ،مراضاأل
.). 

   .عن بالد مزقتها الحرب األطلس فيابحث 
   ؟بلدكم فيالسالم ي يعن ماذا

 . الوطنيةي غان هازيج أو األمن األمقتبس ر من نظمك أو  عْ شِّ  قصيدة  
فض  

النزاع 
صورة  )

تطبيقية  
  (للسالم

   .وتعاون مفيدة للحياة عموما   صلا الهدف تطوير مهارة تو 
  . النزاع بين زمالئهم   فض  فيدور المدير    طلبةالبعض  يلعب  ل

دورهم  على  أو قبعة للداللة    ا  هؤالء الطلبة شارة أو وشاح ي  يرتد
 . النزاع  فض فيالمتعلق 
ما إذا    التلميذان المتنازعان  -أوال    -سألي    :النزاع  فض  سيرورة

يجلس  فل  ،يجابإل با  ردهما   كانإذا    .مساعدةي  أ  فيكانا يرغبان  
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لم  إذا  و   .النزاعبفض  ن  ي من هؤالء المختص   انن ث امعهما واحد أو  
إلى   نالرسَ ي  عندها  ف  ،في حل مشكلتهما  راغبينالمتنازعان    نيك
 ي. جتماعو المشرف االأدارة المدرسية اإل

استماع  إلى  ويوجههما    ،هماي إجابتإلى  النزاع يستمع  فض  مدير  
أحدهما  ع  بدال    اآلخرإلى    أحدهما مقاطعة  يشجعهما    .آلخران 
أو    أنه  لي عليس    .لآلخر  نصاتاإلعلى   يعظ  أو  يتهم  أو  يلوم 
حل مشكلتهما )ثم  على    وجوده فقط لمساعدة المتنازعين  .يحكم
 . (سابقا   ةرو ذكمزاع الالن فضل خطواتالتطبق 

بدال   همشكالت لو تعلم كل شخص أن يحل  ،العالم فييحدث  ماذا حوار  
   ؟العراك والشجارن ع
األا الخطوات  الخاصة  كتب    ،ةقَ صَ لْ م    فيالنزاع  بفض  ربع 
 . جعلها متاحة للجميعاو 

على  كتبها  ا)  ؟أعماركم   فيمن هم  فيها  يتنازع    التي  مورما األ
 (اللوح

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

 ؟الغضب هذا
  .ن السابقينالي كرر السؤ 
 : سألاو   (الشتيمة و   السب  )السابقة    سبابللغضب من األ   خذ سببا  

 ؟الغضبهذا سبب  ماو ؟تشعر عندما يحدث ذلك ماذاب 
أو الخوف  لم  يكون سبب الغضب هو الشعور باأل  ،عندما نغضب

اإل الدعن   .حراجأو  يشعر  أو ب   غضبانها  مقدر  غير    غير   أنه 
 . محبوب  غير محترم أو 

 . "النزاع  فضأثناء ( اإلصغاءنصات )اإل مهارة "  
األ أهم  من  المش  - مورقل:  حل  إلى  نصات  اإل  -ت كالأثناء 

   .اآلخرين
خالل    إليك شخص ما فال يلتفت  إلى  كيف تشعر عندما تتحدث  

 ؟ حديثك
الدور    ،المقاطعة   ، االتهام انتظار  التلفظ    ،المعارضةفي  عدم 

 . شعار اآلخر بالذنبإمحاولة ،  يغبو سخيف   :ثلم من لفاظ أب 
من  وكل مجموعة  ل مجموعات  شك    :نصاتاإل نشاط    حول  تمرين
أن  إلي   اطلب  .طلبة ة  ثالث  ب هم  أنفسهم    1  ..3،  2،  1  ديرقموا 

المتحدث المصغ  2  ،سيكون  المراقب  3  ي،سيكون   .سيكون 
ترقيم   المجموعة    فيالمراقب  و  ،نفسهمأليعيدوا  يمد  دورة  كل 

   .ظاتهح بمال 
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 نصاتاإل  .نصاتمع اإل   -تلقائيا    - قلغضب بدأ ي ن الأهل الحظت  
  .حتراماال  دل علىالحقيقي ي 

ي ناد 
لسالم  ا
ي  ناد)
 (قيمال

 يشارك  -سبوع أو عند الحاجةاأل  فيمرة    -من الممكن عقد نادٍ 
والطالب    فيه المدرس  من  رأحول  كل  خالل  ياما  أو    ومالي ه 
  ، مفيدي  هذا الناد  .إحداث السالم  فيت  أسهمسبوع من أفعال  األ

 . ةكانت النزاعات متكررإذا  والسيما
 

مقابالت   
   طلبةبين ال

 ..... ي.ذكرها هت أ  التي ا  سالم ةمكن أكثر األ 
 .......................السالم هو 

 
 ألوان 

السالم  
 ألوانو 

 الغضب 

ت المشاعر ت كيف  بسيطة  النزعاجات  اال  تصيربحيث    ،صاعد 
 ؟رادةخارجة عن اإل ،كبيرةفعل رد ات 

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

 ؟ حداث حياة أسعدإعلى كيف يساعد السالم 
لون  أارسم   والسالم  شكاال  أو  الغضب  عن  يكون    ،تعبر  كأن 

   .خراآلالنصف  فينصف الورقة والسالم  فيالغضب 
 ؟ أن تنمويسمح للسلبية  الذيما  حوار   

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

  تأليف 
 قصص

قصص ل  أ موقفا    ا  ف    ثم   ،سالبموقف  إلى  يتحول    مسالما    تمثل 
  .العكسب  قصصا  
خال  الي سأ  عن  ابحث الب  الموقف  لتحويل  موقف  إلى    سالبقة 
  .(مسالم)  موجب

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

 ؟ حضارتك فيمن هم أبطال السالم  تاريخ   
  ؟العالم في و  ؟بلدك فيمظاهر السالم  ما  ياتاجتماع  

ترع  بها  ؟العالم  فيالسالم    ىهل من مؤسسات  هل    ؟ما رأيك 
   ؟أفضل على نحو كيف يمكن تفعيلها   ؟ مادورا  ي تؤد

  لشريحةا
15-  18 
 سنة
  (الشباب)

المنظومة  
 القيمية  

   .طاقة نوعية السالم -1
   .ا  وجدان قوة وي البقاء مسالمين يقتض  -2
   ."المجتمع المتحضر"  هالسالم هو السمة البارزة لما نسمي  -3
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ي  سم   ،قل: هناك مشروع مشوق أنجز من سنوات  حوار  
هذا المشروع   في ."التعاون الشامل من أجل عالم أفضل"
عمار  الحضارات واألف من المجموعات من مختلف الآ

 أفرادها تجمع ،ية قتصادية واالجتماعاال  مستوياتديان والواأل
كيف ستكون  و  ..أفضل يتخيلوا عالما  ي  دولة لك 129من 

   ؟ وكيف ستكون البيئة  ؟عالقاتهم
؟ نظركم  فيكيف تودون أن يكون العالم   

؟ ن تكون البيئة أكيف تودون   
؟ تكون عالقاتكمأن   كيف تودون  

   .الجميعاشكر 
القيمإن   بدراستها  التي  -دورة  القيم "  ى تسم  -سنقوم    تفعيل 

هو    -ه هذا البرنامجلي عيقوم    الذي  -ساسوإن األ  ،" وممارستها
على ن   قدرتنا  قيمنا،  أفضل  عالما    صنعأن  نعيش  كنا    .لو 

لأل ينشد  اسوالبرنامج  عالم   في لعيش  لب  الي سأكشاف  ت فراد 
 . حياتهم  فير بفضل وتحقيق سعادة أكأ

وأوسع    حربالمن ال  شملأالسالم  "  :ةتي العبارة اآل  معهم  ثم ناقش  
   ".وأعم

تمرين   
 استرخاء 

هذا العالم يشعر بالسالم   فينسان  إكان كل    لو "  :ثم ناقش معهم
 ". كيف؟  ؟عالمنا أكثر سالما   صيرهل ي ف ي،الداخل
 ؟ تشعر بأنك مضطرب متى
 الشعور بالسالم على  تساعدك    التي  ،نشطةأو األ   فكارنواع األأ  ما

   ؟أكثر
   ".ذهنية هادئة مسترخية السالم حال" :ناقش

 . نقية  أماني  حاسيس صافية و أطاهرة و   أفكاريتكون السالم من 
إلى أو    ،قادة العالمإلى  و  أ  ،وطنكم  فيالقادة  إلى  اكتبوا رسائل   ممارسة   

  .آخرين يعجب بهم الطلبة 
 .المدرسة فيالسالم  نشر تمرين   

يفلحون  إذا   ال  الطلبة  تدر  ،النزاعات  فض  فيكان    يس فيجب 
فيها  األساليب مهاراتهم  وتطوير  الف  .للطلبة  أن   يسيرمن 
فوضو أإلى  النزاع    فضينزلق   اتباع    يجبلذا    .يسلوب 

 : ةتي الخطوات اآل
يبدأ    فضمدير  على   -1 أن  ه  لي عيبدو    الذيالطالب  ب النزاع 

 . حدث الذيما  له ه أن يشرحب إلي لطيف ،كثرأاالنزعاج 
الطالب  على  يكرر ما سمعه )أن    الطالب اآلخر  إلى  اطلب -2

 . وإنما فقط يكرر( ، اآلخر أن ال يخالف أو يناقش أو يلوم
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نفسه   -3 السؤال  حدث"يوجه  اآلخر  "عما  على  و   ،للطالب 
 . ثم يكرر ما قيل ،أن يستمع بانتباه األولالطالب 

للطالبين  الذي  ،التاليالسؤال   -4 شعرت  "   : يوجه  كيف 
 " ؟نذاكحي

   .كل طالب أن يكرر ما قاله اآلخرعلى   ،أخرىومرة  -5
   ه؟يود أن يتوقف حدوث  الذيما  :يسأل كل منهما -6
   .آلخر أن يتوقف حدوثهيكرر كل منهما ما يود ا -7
   . يودان أن يحدث ن البديل الذييسأل الطالبان ع -8
   .ما طرح من حلولعلى  يوافق كان إذا ثم يسأل كل منهما  -9

هما اقتراح حلول  إلي يطلب    ،لم يرضيا عن ذلك المقترح إذا   -10
   .أخرى

على  االلتزام التام بالتصرف    إن كانا يستطيعان  نم يسأالث  -11
 . هلي عاتفقا  الذيالنحو 

العودة إلى  ويدعوهما    ،النزاع كال الطالبين  فضيمدح مدير   -12
 ي.النشاط المدرسإلى 

األ هذا  مختصر    ، (اتبوستر)  اتملصقعلى  سلوب  علق 
تدريب الطلبة ة  ساتذاأل  إلى  اطلبو  ،الفصولعلى    اووزعه
خفض حاالت النزاع   في  فاعلدور    هذا األمرلف  .ذلكعلى  
 .المدارس في

ممارسة   
 حوار  

إلى    نصاتالنزاع هو اإل   فض  فية  مهمال  مورأحد األ  :قل
النزاعات فيما    فضعلى  قوله هذا يساعد    ن و اآلخر   ما يريد

الدول األأ  ،بين  مجلس  عملية    يجب)  مةعضاء  ممارسة 
  .(كافة  طرافمن األ  نصاتاإل

 : هأو توقف النزاع فضق و تع  التي مور األ
   .مثال  ي غب ،ة أو وصفه بصفة غير محبب  ،الشتم -1
  .اللوم -2
   .المقاطعة -3
   .االتهام -4
إلى اآلخر    واستمع  ،في الحديث  المعارضة )انتظر دورك -5

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

ممارسة   
  نصاتاإل

   .الشخص اآلخراالنتباه بصدق لكل كلمة يقولها  -1
 . إعالم اآلخر بأنك تفهم ما يقول -2
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 : تمرين فييناقشه الطلبة  حوار   
 ؟نصاتأعاق اإل الذيما 
 ؟ نصاتاإل يس ر الذيما 
   ؟حتراماالي إلى بصدق يؤد نصاتاإل ماذال

منشأ   
 النزاع 

 في قد يكون مشكلة    .للطلبة  االضطرابموضوع يسبب  ي  بدأ بأا
المجتمع أو  النزاع  ما  :اسأل  . المدرسة  هذا  يحتاج  و   ؟ منشأ  قد 

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

 ؟ جعل النزاع يكبر الذيما 
ها مشاعر ب  ضيستع ن كيف  و  ؟كيف نتحكم في مشاعر الغضب

 كثر سالما ؟ أو  ا  ءأكثر هدو 
  :أمثلة

   ا .ما نغضب عندما نكون مرهقين أو جياع نحن كثيرا   -1
  .أخرىالتوقف دقيقة لتهدئة النفس قبل تحليل الموقف مرة  -2
  .العواقب فيالتفكير  -3
كثر  أفستحاول    ،ر السالمتقد    كنت حقا  إذا  ف  .قيمنا  في التفكير   -4

 ا . مسالم  ىأن تبق
 :اسأل التضاد   

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

أبطال   
 وم الي 

هم   السالمالي بطال  أمن  يحققون  الذين  إلى  رسائلهم    ما و   ؟وم 
 ؟العالم
 ؟ العالمإلى رسالتك  ما

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

واألفي   لدروس  ا  والقراءة    :دباللغة  البحث  الطلبة  قصص   فييستطيع 
( شخصية  حياة  تحقيق    (عالمية  ،وطنية  ،ويةنبعن  إلى  سعت 

   .السالم
  .ذلك فيقصائد الشعراء  معهم درسا
 الشعبية أو الوطنية  ي غان األ

تحقق  اشرح    :ياتجتماعاالفي   أن  الحكومات  تستطيع  كيف 
 ؟ حتياجات شعوبها االسالم من خالل تنمية ثقافة السالم وتوفير 

 المؤسساتو العالم من خالل الفنون    فيكيف يعبر عن السالم  
المتحدة    األممالطلبة أن يدرسوا تقارير    إلى  اطلب  ؟يةقتصاداال
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المجتمعية  في غن ءحصاإو   ،التنمية  الدول  أكثر  وأكثرها    ىات 
 .والوضع الخاص بالتجارة العالمية ا ،فقر
 :العلومفي 
 ؟كثر للحرب أم للسالمهي أواالبتكارات  ختراعاتاالهل 
 ؟ه من أجل العالمفي سالم أن تسهم علوم اإلل يمكن  الذيما 
 ؟السالمعلى الفرصة العلمية الممكنة لمجتمع يركز  ما

تو  خ  الو  لك  ميز فر  للحربمس  الموجهة  العالم  أن   ،انية   على 
ستود أن تخترعه أو تصنعه )تمرين    الذيما  ف  ،للسالم  هاتوجه 

   ؟(جماعي 
   :الفنونفي 

السالم عن  حائط  لوحة  الطلبة    .ابتدع  يودون ع ناقش  أن   ما 
   .هذه اللوحة فييدرجوه عن السالم 
شعارات   اابتدع  السالمو   ،لسالمعن  عن  تعبر  الفتة   ،رايات 

   .لالنتباه
  القيام بتدبير و  ، ديكور تصميمكيف يمكن   :يالمنزل قتصاداالفي 
   ؟االسترخاء والسالمعلى يساعد ي  منزل

   
  

 شريحة 
 المرحلة الجامعية 
  ، كتابه مدارج السالكين  فيالجوزية    قيم  بن  اما ذكره  لى  إيتعرف الطلبة    ،في هذه المرحلة

  .عالقته مع هللا   فيجتهد  اإذا    اإلنسانا  مإليهمن الممكن أن يصل  ن  إذ يستعرض مقاميْ 
   .ومقام الذكر مقام الطمأنينة :وهما ،ة بقيمة السالمالعالق وهذان المقامان وطيدا

 

ينَ ﴿  :القرآن الكريميذكر    ام الطمأنينةمق  فيف مْ  َوتَْطَمئِّن   آَمن وا الَّذِّ ْكرِّ  ق ل وب ه  ِّ  بِّذِّ ْكرِّ ال  أ  ّللاَّ  بِّذِّ

 ِّ  [. 28 /الرعد] ﴾تَْطَمئِّن  اْلق ل وب   ّللاَّ
 "قلقه و أوعدم اضطرابه ، شيءالإلى سكون القلب  "الطمأنينة. 
  والكذب ريبة ،طمأنينة الصدق . 
لِّي  ) ي َواْدخ  َبادِّ لِّي فِّي عِّ يَّة  فَاْدخ  َية  َمْرضِّ ي إِّلَى َرب ِّكِّ َراضِّ عِّ ْطَمئِّنَّة  اْرجِّ َيا أَيَّت َها النَّْفس  اْلم 

[. الفجر] (َجنَّتِّي   

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

 . يستلذ بالبالء ويراه نعيما   حتىالعوض 
 

اء  سمأل  بالشرحلشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي  اَعَرض    ، تلفازيةوضمن حلقات   
من اللوحات    مبسطة  مجموعة  وفقهالنا  وشك    ،مقاطع   منها  راخت ورأينا أن ن  .هللا الحسنى

 ."السالم" اسميضاحية حول اإل
 
 
  

     
 

 نالحظ المزج للعلوم عبر هذا التكوين الذي شمل جوانب العقيدة واالحياء وفن التصميم 
 

 



Acting values  Page 42 
 

 
 

 
  . ة حواس المتلقيناستثار  فيأن يجتهد  على    لقيماغرس  ننا نشجع من يدير عملية  إ 

يبرمج  وهذا    ،العقول  فيوتبرمج    ،ذهاناأل   فيأكدت الدراسات أن المعلومة تثبت    فعلميا  
حاسة توضيح  يأتيوفيما    .مع كل  ة استثارحال  في    الغرس  يتركه  الذيثر  أل باي  بيان 

 (1) .الخمس الحواس
 

 
 ( Lindistrom) تلقيه للمعلومات  أهمية الحاسة لدى اإلنسان فيدرجة  

 

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

 
 لشرائح العمرية المستهدفة.. امختلف مع    قيميالغرس ال آليةنستعرض   يأتيوفيما  

 
 الشريحة

 سنوات 3-7
  التسامح

 حوار:   
 الجانب
 العقلي
الجانب 
 العاطفي
استثارة 
 الحواس  

 

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

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

   .سنتمتع بعالم ملؤه السالم ،إذن : وقل ،جاباتاإل ثن علىأ
 ؟ ما الذي يجعل كل واحد منا مميزا  
نقاط االختالف والتميز فيما    لىإإذا لم يستطع األطفال التعرف  

 سئلة اآلتية: سأل األفا ،بينهم 
 ما اسم والدتك؟  .1
 ك في الصور المتحركة؟ ي الشخصية المفضلة لد ما  .2
 ك؟ي ما القصة المفضلة لد .3
ن   .4 مِّ بها  َمن  نتكلم  التي  اللغة  عن  مختلفة  لغة  يتكلم  أجدادكم 

 اآلن؟  
 قصة 

  التنين"
   توت"

اسمه    ،صغير الحجم  ،نه كان ثمة تنين ودودأالقصة باختصار  
  ه ولكن  .يالعبه  ( تنين) كان يبحث عن صديق له من جنسه    . توت
مر  قد ف ؛حيوانا  يتفق وجنسه -في الغابة يتجول وهو  -يصادفلم 
وعلى    .ذنان كبيرتان وأنف طويلأك  عندنت  أفقال له:    ،فيل  على
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الفيل لم يكن ليمانع من أن يلعب معه  ذهب   فقد  ،الرغم من أن 
أرنب، فقال له بأنه    علىثم مر    ؛في الغابة  ىواختف   توت مسرعا  

لم يمانع    األرنبوعلى الرغم من أن    .يبحث عن صديق من جنسه
ال  و  ،ن طويلتانا ك أذن عندولكن    له:  توت  قال  فقد   ،اللعب معه من  

  . مع شبل في الغابة  الشيء نفسه كانو   .لك  ا  يمكنني أن أكون صديق
نين  ت   على  هو   ولم يعثر   ،يلعبون   هم جميعا  آعندما ر  ،وفي النهاية
   .وأخذ يلعب معهم ،مر الواقعأللرضخ  ،مثله يالعبه 
  ، لتنافريسبب اجناس واللغات يجب أن ال  شكال واألفاختالف األ
ال   هو  االتو   دونيحول  وأن  االختالف  فهذا  والتعارف.  صل 

 ، كطيف الشمس في تنوع ألوانه. وتنوع وحدةالختالف في ا
  ه.سفلأ ه في ي وعلق عل ،القصة مشاهدمن  مشهدا  ارسم  الرسم   
   .وتوجهها إلى صديق ،ترسم فيها أجمل لحظة في القصة بطاقة  
حوار   

 وتأمل  
 
 
 
 

 للمرشد

،  ةكذلك ألوان البشر متعدد  ؟هل ألوانه واحدة  .تأملوا طيف الشمس
ولكننا نتكلم    ،كلنا نملك عينين ويدين ورجلين  .أعراقهمو لغاتهم،  و 

  هل نستطيع أن ننسجم   .بلغات مختلفة، وبشراتنا بألوان مختلفة
 كانسجام ألوان طيف الشمس؟   معا  في وحدة واحدة

طيف يرسموا  أن  األطفال  إلى  للكبير  ا  اطلب  به  ا   يزينون  شمس 
 الفصل.

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

 بيض.سود واأل واأل  ،والعربي
 

 
 مهما تعددت الوان البشرة تظل القلوب في لونها واحد 
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قصص  

ثقافات  من 
 مختلفة 

 :بهذه األسئلة والعبارات همومع كل قصة يحكيها طفل حاور
الحب؟   برز  الشجاعة؟  كيف  كيف  والتسامح  فبرزت  التراحم 

 إلى شجاعة.  انيحتاج 
حب نفسي  أ 

حتى عندما  
قترف أ

 خطأ  

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

ك  ي ه، ولكن عليهنا ال نحث عل نحن قتراف الخطأ، و ابأس من  ال
والسيما عندما يصادف    ،هذه القاعدة مهمةو ،  خطأك   أن تصحح

 تنفيذ مهمة ما.األطفال صعوبات في  
درس   

 الحساب  
 وصول لومحاوالت عدة ل  قاعدة حسابية تتطلب صبرا    نهم علىمر  
الكسرية  ،الحل  إلىسرع  أ المعادالت  مسائل  راحم  مثل   ا  )كن 
 . نفسك(ل

 الشريحة
   ا  عام 8-14

  

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

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

  بل فرض شكال    ،العالمي الجديد باالختالف الحضاري وتنوعه 
 . وهذا ينافي التسامح(  الحضارة، من واحدا  
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المزيد من المقاالت    الصحف للعثور على  متابعةاطلب إلى الطلبة   نشاط 
للتسامح أو عدمالتي تصلح  والصور   كل مقال    ، وناقشه أمثلة 
   .تضح لدى األطفال معنى التسامحيس .وصورة

األطفال ذلك  -ساعد  األنانيةمفهوم    إشاعة  على  -أثناء    . عدم 
لم نشأت نزاعات فيما وض ح لهم    التفاهم.الحوار و   شجعهم على

  .كيف يسعنا تغيير ذلكوتخطيها، يمكن وكيف  ،بينهم 
األوضاع الصعبة  مواجهة    أن التسامح هو القدرة على  شدد على

 وإيجاد حلول مبتكرة لها.
 هل جميع الناس متساوون في التسامح؟  -1   حوار 

 هل يعاني  بعضهم التمييز؟ ما السبب؟  -2
 للتمييز؟   هل تعرضت يوما   -3
 ؟ هابم شعرت عند -4
مزيدا   -5 الناس  يبدي  بشعبية    هل  يتمتع  من  مع  التسامح  من 

 كبيرة؟ 
نقنع   -6 يمكن أن  نبدي  أكيف  التسامح    مزيدا  نفسنا بأن  مع  من 

 اآلخرين؟ 
 
 
 

 الشريحة العمرية المستهدفة
 يون طلبة الجامعال

ومن    ،"التواضع"قيمة  ي  ه  ،قيمة التسامح قيمة موازية  فيالجوزية    قيمبن  ايستعرض   
 :هجملة ما ذكر

يَن َيْمش وَن  ﴿ • نِّ الَّذِّ ْحَمَٰ َباد  الرَّ م   َخاَطبَ   إذاَهْون ا وَ   األرض  علىَوعِّ ل وَن قَال وا َساله  ااْلَجاهِّ  ﴾ م 
   .هو الرفق واللين "الهون "و  [.63 /الفرقان]
  .[صحيح البخاري ] «لنفسه قط ما انتقم رسول هللا  »  :الحديث الشريف فيو  •
ي  ويمش  ،ويجالس المساكين  ،ويأكل مع الخدم  ،يعلف الشاة    وسلم  عليه  هللا   صلىكان  و  •

 . شيءيسر أإلى ويجيب دعوة من دعاه ولو  ،ويبدأ من لقيه بالسالم  ،تيمالي رملة و األمع 
   .لنفسك قيمة ىالتواضع أن ال تر  :وقيل •
 .   وسلم عليه هللا  صلى ن هو االنقياد لما جاء به الرسوللدي في االتواضع و  •
 فعدم رضاك به أخا    ؟خا  أأنت به    ىأفال ترض  ا ،أخاك لنفسه عبدي  كان هللا قد رض  إذاف •
 . ه عين  الكبر هو 
فتقبله من    ،تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض   حتى   "التواضع"وال تصح لك درجة   •

 .كعدوك كما تقبله من ولي  
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 حقا    ،ك قبول معذرتهي عليوجب    "التواضع"ن  إف  ،يعتذر   إليكمن أساء    إذا جاءك  كذلك •
 . ل سريرته هلل كِّ تَ أن و ،  و باطال  أكانت 
  ، ه ه وال تحاج  ي علال توقفه  ف  ،عذره  في يت الخلل  أر  إذا نك  أوعالمة الكرم والتواضع   

    مر كما تقول.ن يكون األأوقل: يمكن 
  .رغبت إذا "الحكيم "هللا  اسمستعرض ت وهنا  .ومن متطلبات التسامح أن تكون حكيما   
 

  
  مع الطلبة   موجب تفعيل نقاش    علىة  يضاح المعين مجموعة من وسائل اإل   يأتيوفيما   

الوسائل  .الحكيم  اسمحول   هذه  اقتبسنا  ورد  م   -بتصرف  -وقد  ية تلفازالحلقات  ال   فيما 
 ...يلشيخ الدكتور محمد راتب النابلسل
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ثال ْبح   الثالث  م 

 المسؤولية  قيمة
 

يفترض   التي  اتهمالي مسدؤو ل نلدي الوا خفاض نسدبة ممارسدةن اإلى تشدير الدراسدات الميدانية  
 ، وجد أن:بناءاأل المسؤولية تجاه عندراسة  فيف  .بها  أن يقوما

تراوح ما بين السددداعة   مدةهم  وحدالمنزل   في همبناءأن يتركون  ي لدِّ عدد الوا  ثلثي .1
  من دون   ومالي   طوالبناء  األيتركون    ةخمسددد   أصدددلمن    ا  واحدأن و   ،والسددداعتين

 .المنزل فيرعاية  
 .هملي إ احتاجو ا إذا  ،%78بائهم بنسبة  آإلى   ونؤ يلج   طفالهو أن األعيد الس  الخبر .2

 
   :البيئة  تجاه سؤولية  المهذه دراسة عن و

 

 
 

 

 :المفهوم الخاص بقيمة المسؤولية إلى للتوصل 
  لتأمل فيا)نقاط  ، أي حدد مسارا لهالها عالقة بالمسؤولية التي موراأل حدد في البدء 
   .دائرة مركزية للمسؤوليةمرتبطة ب دوائر   ضمن هااجعلثم  ،المسؤولية(  قيمة
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أقراص   في  تسجيلهاو   ؛فالمخلفيات لألفي  يمكن تلحينها    ،مع كل قيمة  هناك أغانٍ   :مالحظة
المدرسةإذاإلى  لمنحها    ،مضغوطة    تحميلللي  لكترونإموقع    فيوإدراجها    ،عة 

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

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

   .مسؤولية واحدة للمدرس  تعيين -3
   .الحياة فيلكل منا وظائف مختلفة  ؟ة الممرضو   يطفائ مسؤولية اإل  ما -4
العناية تجاه الشخص ي  وتصرفه بمنته   ،رشاد المكفوفين إ  فيالكلب لمسؤوليته  ممارسة   -5

 .الوقت المخصص للعب فيويلعب فقط ي  فهو يجر .الكفيف
  . ا  شخص تحبونه كثير  فيتفكروا  أن  ريدكم  أ  ؟يمكننا عمله لصنع عالم أفضل  الذيما   -6

   ؟تحبونه فيه الذي ءيشما ال
 ا .  كبير أو شخصا    صغيرا   طفال    اآلخر ناسواء ك ،مساعدة اآلخرين  -7
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السمع والبصر   تيحاسو والعقل    وجدانالتفعيل  ل  نيْ زي  اتلف  يننعرض مشهد   يأتيوفيما   
 : كبرمجة طبقية ضمن مسار غرس المسؤولية المتلقي لدى
 

 المسمع   1المشهد 

تتح إلى  الكالم    ة  موجه  ،بنتهاا   إلىدث  الجدة 
  وهما جالستان  ،ات سنوالعمر خمس   فيحفيدها 
المنزل  ريكةاألعلى   صالة  يقوم  الو  ،في  طفل 

   . لعاب األترتيب ب

التلفاز صوت  الصور    فيهيظهر  و   ،نسمع 
   . المتحركة

مسؤول  طبعا   الجدة  يعيد    ،ناصر    إلى لعاب  األفهو 
لهالمكان   مقتنيات  على  ويحافظ    ،االمخصص 
حوله  المنزل بالكرة    ، من  يلعب  ال    في فهو 
 . ةالصال

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

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

 
 ق يعلت

 
    . صناعة عالم أفضلي  المسؤولية تعن ممارسة 

  
 "  عالمي األفضل " مشروع 

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 
 

  

 المسمع   2المشهد 

و  حوار أم  )ابين  هما  و  (،سنوات   7و  5بنيها 
   . الليغو  قطع من  كبيرا   بيتا  يصنعان 

 

 ( )صوت الطفل هو هو   . ين يضع لعبة الكلب خارج المنزلأحد الطفل

   ؟ رؤوفتشييد المنزل يا    في وما دور هذا الكلب   م  األ

   . لحراسة المنزل   (سنوات  5) رؤوف 

الكلب من مسؤوليات     ماذاو   (سنوات  7) فيصلالحديث البنها  ةم موجه األ به  يقوم  أن      يمكن 
   ؟ يا فيصل

الكفيف   فيصل   معه    ،منزلهإلى  إرشاد  إلى  والخروج 
   . الشارع

   ؟ هل أنت مسؤول ؟ عنك أنت   ماذافيصل و م البنها فيصل  األ

 
 ق عليت

 
    . صناعة عالم أفضلي  ممارسة المسؤولية تعن 
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 لشريحةا
 ة سن  14 -8
 . يتيح لنا تحقيق ما نتمناه شيءا  أيضي بل ه ،يلزمنا فحسب ا  ئ شيليست المسؤولية  -1
   .جميع الناس  احترامالمسؤولية العالمية تتطلب  -2
   .موجبحداث تغيير مواردنا إل  االستفادة مني المسؤولية ه -3
السالم يحتم أن    ؟صدقاء طيبينأأن نكون  ب   ؟بالوفاء  ؟بالعناية بالبيئة   ؟هل تؤمن بالسالم -4

 .()هناك مسؤولية أن نفعل ما نقول   ةلم النظيف يتطلب العناية بالطبيعالعا  .نكون مسالمين
أكون عندئذ  ف  ،األرض   على  الحلوى  بورقةي  رم أي  ولكن   ،العناية بالبيئةكنت أؤمن ب   إذاف

  .به   أؤمنلما ا  عملي ا  مخالف
البعيدة  ما  ؟ا  طالب وني  كي  مسؤوليات   ما -5 بالمسؤولية   األجل  النتيجة  هل    ؟لعدم االلتزام 
   ؟حياتك  فيرسمته  الذييتحقق هدفك س
   ؟نك مسؤولأمك ألوبيك أل تفعل لتظهر  ماذا -6
   ؟يره ي وتود تغ هل هناك وضع ال يعجبك  -7
 :ربعأخطوات  فيذلك  حدثي)

 .تكون قد فعلتهأن  يفكر فيما تتمن  -أ
 . جل ذلكأ ا من إليهتحتاج   التيحدد القيمة  - ب
 . ذهنك فيسها وتلم    قيمةتخيل تلك ال -ج
ك  لدي فيها مثل تلك الحال سيكون    يتكرر   التيالمرة    في  هأن   علموا  .ث نفسك برفقحد   -د

 . (تفعلهالقيام بما تريد أن  علىة القدر
 : يالمسؤولية العالمية تقتض -8
 .البشر كافة احترام -أ
 . موجبإحداث تغيير   فيمواردنا المشتركة  االستفادة من - ب
 علىحصول كل إنسان    على  ا  حريص  ،ا  الشخص المسؤول يعرف كيف يكون منصف - ت

 . هقح 
  .ن تكون مسؤوال  يعني أن تكون أهال  للثقةفإ .نجاز للواجباتإالمسؤولية  -9
 ؟ أو يتصرف بال مسؤولية ،شعورك عندما ال يقوم كل منا بمسؤوليته ما -10
 

نعرض    يأتي  الفي    ةزي  اتلفهد  امش  3وفيما  السمع   تيحاسووالعقل    وجدانتفعيل 
 : المتلقيوالبصر لدى 
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 المسمع  3المشهد 

ا  فيهما  إن الفاكهة  ،لمباركيةسوق  من    ى ير  .يتبضعان 
الفاكهة من  بها  تلف    التيب وهو يلتقط الورقة  االبن األ

   . األرض على

مشمش    ي،سعود  بطيخ  فاكهتهم:لترويج    ةع اأصوات الب
 ...، يلبنان

يا  بناال للنظافة أبتِّ    ولكن  عامل  أن    ،ثمة  يجمع مسؤوليته 
 .القمامة

 الفاكهة  بورقةي  رمأي  ولكن  ،العناية بالبيئةكنت أؤمن ب  إذا ب األ
 به.  أؤمنلما ا  عمليا  أكون عندئذ مخالفف ، األرضعلى 

  .تفاحال من كيلوين البائع  ا  ب مخاطباأل

بمسؤولية  إذا ب األ تؤمن  نكون    ،السالم  كنت  صدقاء  أوأن 
عالم ل  ناعوتطل    .نا أن نكون مسالمينعليفهذا يحتم    ،طيبين

يحتم بالطبيع  علينا  نظيف  حولنا  ة  العناية  من  والبيئة 
 .(ونؤمن به همسؤولية أن نفعل ما نقول)هناك 

 

    صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن ق يعلت

  
 

 المسمع  4المشهد 

في سوق    التبضعان نحو السيارة بعد االنتهاء من  تجهي
  :هقولب بنيعلق اال .المباركية

 ؟ يا أبتِّ   جنبات السوق مسؤولية من  فيوساخ األوهذه 

الباب نحو  ا   ومتجه  ،فيغطاء السيارة الخلا   مغلق)  ا  شكر : له لوقوي الحمال ربع دينار ي ب يعطاأل
  (.السيارة قوداألمامي لي

من  ي  لتقاطاب األب الفاكهة  قد    ، األرضعلى  لورقة  أكون 
تصور الحال    .هذه  تقليص حجم القاذورات  فيأنا  ت  أسهم

 .بال مسؤولية  كل منا عندما يتصرف

  

    صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن ق عليت

  

 المسمع  5المشهد 

تعاملك مع    فيقمة الذوق والتلطف    فيالحظت أنك كنت     : له   بنيقول االو  ،ارةيالس  األب  قف. يوالمنزلإلى  وصال  
   .لاالحم  

تقتض بنه اإلى ب وهو ينظر األ العالمية  كافة  احترام  :أوال    ..يالمسؤولية    ،البشر 
إحداث تغيير   فيمواردنا المشتركة    االستفادة من  :وثانيا  
المسؤول  إنصاف    :وثالثا    ،موجب   ..للناسالشخص 

 . قهحعلى حصول كل إنسان على  هحرصو

مطبخ  إلى  شتريناه  انقل ما    فيواآلن مارس مسؤوليتك   بنه مفتاح السيارة ا عطيب وهو ياأل
   .المنزل

   !نصافمن اإلي وهذه حصت ا  مبتسم بناال

  

    صناعة عالم أفضلي ممارسة المسؤولية تعن ق عليت

  

  " عالمي األفضل" مشروع  
 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 
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 المستهدفة العمرية شريحةلا
 الشباب 

 ؟ ناآل نفسك مسؤوال   عدهل ت -1
 ؟ با  أ  صيروالدك المسؤولية عندما ت أتعلم س كيف  -2
 ؟ مهاتاأل مسؤولية  ما -3
 ؟ قدمتها وتفخر بها  التيو أ  ،سرتكتقدمها ألس التيات ماسهاإل ما -4
  .مع الحقوق هناك مسؤوليات -5
 . وإتمام الواجب بكل ما أوتيت من مقدرة  ،قبول ما هو مطلوب منك ي المسؤولية ه -6
فيها    لعمارات،  ،لطائرات  وقعتحوادث سيئة   -7 يتمارض  من  وهناك    .شخاصأمات 
   ....يستحقخذ ما ال  أل
 
 

السمع والبصر   تيحاسو والعقل    وجدانتفعيل الفي  مشهدا  تلفازيا     وفيما يأتي نعرض 
 :المتلقيلدى 
 
 

 المسمع   1المشهد 

مكتبه    أحدهما  دث يح  ،صديقان من    في اآلخر 
 الهاتف الثابت   عمال  مست ،المنزل

 )الحوار باللهجة الخليجية( 

نت بعد من حقك تتمتع  او  ى،ال تنس  همبس  ي  إ خالد 
الخدمات   البلد   ليلابكل  لنا  حقنا    .تقدمها  من 

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

تنسي  إ يوسف   ال  بعد  ا  ى بس  مسؤوليات علينت    . ك 
تنجح إنك  أسرتك    ،مسؤوليتك  راس  وترفع 

عيال  اويبت  تأمن  تزوجت    إذا مسؤوليتك    . وبلدك
ومسؤوليتك إنك تقبل كل ما هو مطلوب    .تربيهم 
 . تمم الواجب  تو  ،منك

 ؟حليت واجب باشر  :ي الحين قول خالد 

 . بنفسك  ه ومن مسؤوليتك هالمرة إنك تحل  . ا  طبع يوسف 

 
 ق عليت

 
    . صناعة عالم أفضلي  ممارسة المسؤولية تعن 

 
 

 
   " فضل األي عالم" مشروع 

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
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 ين الجامعي الطلبة مرحلة
مراحل    يذكرف  ،" يةاإلسالم   األخالق " كتابه    في نحو هذه القيمة  ي  الميدان   ةيوجه د. حبنك 

 : اإلسالميوفق المنهج  اإلنسان لدى ومواقع المسؤوليةاإلداري  العمل 
 
   :مرحلة توجيه النفس -1
الحركة    النفستبدأ  بتوجيه  الج فهو ك  ،النفسية  إلى  سدااللتفات   إليه للنظر    ، شيءالي 

والتأمل  فيه  أمر خالٍ   ،والبحث  تمام  وهذا  المسؤولية  يحدث    ا .من  قد  التوجه  هذا  وبعد 
 . العملإلى وقد تتحرك النفس بميل ما   ،عراضاإل
 
 :الرغبة -2
  مستوى من  على  أ  مستوىوهذا    ،أحاديث النفس ووساوسهاي  قد تأت  ،ي ومع الميل النفس 
 . ه النفسي توج 

نَّ َوَما ي ْتلَىَٰ  ﴿ فيقول تعالى:    تَابِّ  عليَوَيْستَْفت وَنَك فِّي الن َِّساءِّ ۖ ق لِّ ّللاَّ  ي ْفتِّيك ْم فِّيهِّ ك ْم فِّي اْلكِّ

ْستَْضعَفِّيَن    ال  يئ الال  الن َِّساءِّ    يتامىفِّي   وه نَّ َواْلم  ح  ت ْؤت وَنه نَّ َما ك تَِّب لَه نَّ َوتَْرَغب وَن أَْن تَْنكِّ

َ َكاَن بِّهِّ   ْن َخْيٍر فَإِّنَّ ّللاَّ ْلَيتَاَمىَٰ بِّاْلقِّْسطِّ ۚ َوَما تَْفعَل وا مِّ وا لِّ ْلَدانِّ َوأَْن تَق وم  َن اْلوِّ اي علمِّ  / النساء]  ﴾م 

127] . 

ما لم تعمل    ، ه صدورهاإن هللا تجاوز عن أمتي ما وسوست ب »:  قال رسول هللا  و  
 ي[. البخار] به أو تتكلم«

 
 
 :الهم -3

وهو أول الحركة النفسية    ،الهم بالتنفيذ   مستوىي  يأت   ،بة المجردة الرغ  مستوىوفوق   

 .إليهتجهت الرغبة التنفيذ ما 

ِّ  ﴿يقول تعالى:    وا نِّْعَمَت ّللاَّ يَن آَمن وا اْذك ر  ْم  إليكك ْم إِّْذ َهمَّ قَْوم  أَْن َيْبس ط وا  علي َيا أَي َها الَّذِّ

َ ۚ وَ  ْم َعْنك ْم ۖ َواتَّق وا ّللاَّ َيه  ْم فََكفَّ أَْيدِّ يَه  ن ونَ على  أَْيدِّ ْؤمِّ ِّ فَْلَيتََوكَّلِّ اْلم  يقول  و .  .[11  /المائدة]  ﴾ّللاَّ

الس وَء ﴿تعالى:   َعْنه   َف  لَِّنْصرِّ لَِّك 
َكذََٰ َرب ِّهِّ ۚ  ب ْرَهاَن  َرأَىَٰ  أَْن  لَْواَل  بَِّها  َوَهمَّ  بِّهِّ ۖ  ْت  َهمَّ َولَقَْد 

ينَ  ْخلَصِّ َنا اْلم  َبادِّ ْن عِّ  .[24 /يوسف] ﴾َواْلفَْحَشاَء ۚ إِّنَّه  مِّ

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

ظهر أثره    ،ا  جازما   ه السالم كانت قرارعليوإن إرادة العفة من يوسف    ، بواباألوتغليق  

ِّ   َمعَاذَ   قَالَ   ﴿  :قولهفي   ونَ   ي ْفلِّح    الَ   إِّنَّه     َۖمْثَوايَ   أَْحَسنَ   َرب ِّي  إِّنَّه     ۖ ّللاَّ   . [يوسف/  23  ]  ﴾      الظَّالِّم 
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عن ا   فاعدو وأنه هم بأن يقابلها بالمثل لصدها عنه    ،فلحقت به ت بضربه  ويظهر أنها هم  

 .نفسه

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

  فمن هم  »  ،ثم بين ذلك   ،«كتب الحسنات والسيئات  تعالىإن هللا  »  :يقول والرسول   
بها فعملها كتبها هللا عشر    وإن هم    ،عنده حسنة كاملة  تعالىكتبها هللا    ،بحسنة فلم يعملها

كتبها هللا عنده   ،وإن هم بسيئة فلم يعملها  .أضعاف كثيرةإلى سبعمئة ضعف إلى حسنات 
 [. صحيح البخاري ] «وإن هم بفعلها كتبها هللا سيئة واحدة   ،حسنة كاملة

 
 :رادة الجازمةاإل -4
 . ذروة الجزم بهفي  شيءالنفسي نحو التوجه بلوغ الي  وه 

يد  ث مَّ َجعَْلَنا لَه  َجَهنََّم  ﴿يقول تعالى:    ْلَنا لَه  فِّيَها َما َنَشاء  لَِّمْن ن رِّ لَةَ َعجَّ يد  اْلعَاجِّ َمْن َكاَن ي رِّ

ا ) ور  ا َمْدح  وم  ئِّ 18َيْصاَلَها َمْذم  ن  فَأ ولََٰ ْؤمِّ َوَسعَىَٰ لََها َسْعيََها َوه َو م  َرةَ  َك  ( َوَمْن أََراَد اآْلخِّ

ْم َمْشك ور    . [اإلسراء] ﴾ (19) اَكاَن َسْعي ه 

 . حياة الدنيا وزينتهاي العاجلة هو  
 
  :العقل -5

تعالى:    ل َها﴿يقول  يَْعقِّ َوَما  لِّلنَّاسِّ ۖ  ب َها  َنْضرِّ اأْلَْمثَال   ونَ إال    َوتِّْلَك    / العنكبوت]  ﴾ اْلعَالِّم 

43]. 
 .يحبس نفسه ويردها عن هواها الذياللغة هو  فيفالعاقل  
 
 :العزم -6
 . للعقبات والصعوباتي  التصدعلى  ة من القدرة  الي نفسي جازم ذو نسبة ع  توجه  وهو   
تعالى:    ْن  ﴿يقول  وا مِّ اَلْنفَض  اْلقَْلبِّ  َغلِّيَظ  فَظًّا  ك ْنَت  َولَْو  ْم ۖ  لَه  ْنَت  لِّ  ِّ َن ّللاَّ َرْحَمٍة مِّ فَبَِّما 

ْم   ْم َواْستَْغفِّْر لَه  ْره ْم فِّي اأْلَْمرِّ ۖ فَ َحْولَِّك ۖ فَاْعف  َعْنه  َ  على  َعَزْمَت فَتََوكَّْل    إذاَوَشاوِّ ِّ ۚ إِّنَّ ّللاَّ ّللاَّ
لِّينَ  تََوك ِّ اْلم  ب   عمران]  ﴾ ي حِّ تعالى:  و .  .[ 159  /آل  ك ْم  ﴿يقول  َوأَْنف سِّ أَْمَوالِّك ْم  فِّي  نَّ  لَت ْبلَو 

يَن أَْشَرك وا   َن الَّذِّ ْن قَْبلِّك ْم َومِّ تَاَب مِّ يَن أ وت وا اْلكِّ َن الَّذِّ وا    أذىَولَتَْسَمع نَّ مِّ ا ۚ َوإِّْن تَْصبِّر  َكثِّير 
ْن َعْزمِّ اأْل  لَِّك مِّ َولََمْن َصَبَر َوَغفََر  ﴿ يقول تعالى:  و .  .[186  /آل عمران]  ﴾مور َوتَتَّق وا فَإِّنَّ ذََٰ

ْن َعْزمِّ اأْل  لَِّك لَمِّ  . [43 /الشورى] ﴾مور إِّنَّ ذََٰ
 

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

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

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

 الصدق  قيمة
 

مصداقية مقدار  وضح  يو لنقرأ التقرير الرقمي اآلتي الذي نشر في الواليات المتحدة،   
 :وثقة الناس فيهم  المذكورةالعاملين في المجاالت 

 

 "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?.... " 

  

 Very high ، 
High 

 % 

Nurses 84 

Druggists, pharmacists 73 

Veterinarians 71 

Medical doctors 69 

Dentists 62 

Engineers 61 

Clergy 58 

College teachers 58 

Policemen 54 

Psychiatrists 38 

Bankers 37 

Chiropractors 36 

Journalists 26 

State governors 22 

Business executives 18 

Lawyers 18 

Stockbrokers 17 

Senators 15 

Congressmen 14 

Insurance salesmen 13 

HMO managers 12 

Advertising practitioners 11 

Car salesmen 7 
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مزاولي هذه في  اهتزاز ثقة الناس    مقدار  عين ت  ، باللون األحمر  تالتي حرر   ،فتلك البيانات
المحاميمثلما  المهن،   إلى    ،يبدو في مهنة  النسبة لتصل  فيها  %، وبائع  18التي تدنت 

 %! 7السيارات إلى 
  هذه  نتائجها  تعضدالسابقة    والنتائج   . القيم عالميا    في هذا جزء من االختالل الذي يؤثر   

الميدانية  أجر  ،الدراسات  المجتمعية  المؤسسةها  تالتي  للقيم  دول  في  العربية    بعض 
 .الخليج

 

 
 

 
 

هل يعاني شباب دول مجلس التعاون الخليجي من مشكالت اجتماعية؟ آراء الشباب

93%

7%

نعم

ال

الرسم البياني الخامس

حلول لقضايا الشباب األساسية – آراء الشباب ال

36%

23%

16%

9%

6%

10%

دور اآلباء

توعية وتثقيف الشباب

األنشطة وبرامج العمل

منع وحظر التدخين والكحول

أخرى

ال أعرف

الرسم البياني السابع
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 ... شرائح عمرية 4نستعرض آلية غرس قيمة الصدق لدى فيما يأتي و
 
3-7  

 سنوات 
أنفسنا يوما    التجارية على أن تستحوذ على لم    :هل سألنا  العالمات  تحرص 

  مقرمش مثل    ،أو أن تستحوذ على كلمة محددة  ؛كاألحمر أو األزرق   ،لون معين 
crispy،   كيلوغز   شركةالحال مع    يكما ه  Kellogs،    أو كلمة تمتعenjoy 

 ؛ Disneyالحال مع دزني   ي كما ه ،fantasy الخيالأو  dream الحلمأو 
كما    ،كالمراثون الخاص بسيارات السباق  ، أو االستحواذ على رياضة بعينها

مراثون    يه مع  مثل    ؛روثمان سجائر  الحال  معين  على رمز  االستحواذ  أو 
 . السببتعالوا معي أبين لكم   ؟الحال مع سجائر مالبورو  يكما ه  ،الخيل

 محاور:  3من الممكن أن نلخص ما يجب أن يقوم به التربوي في  
 .الحوار )القصة( -1
 .الممارسة -2
 . (  ..المشهد، ،استثارة الحواس )األغنية  -3

 : نقاط التأمل  
   .يكمن الصدق في أن نقول ما حصل فعال   -1
   .الحقيقةالصدق هو أن نقول  -2
  .من الداخل بأنني صافٍ أشعر   ،أنني صادقب عندما أشعر   -3
ساعد اآلخرين على أن أو   ،أتعلم العطاء  ،عندما أكون صادقا   -4

 يتعلموا العطاء مثلي. 
 

تي يواجهها الشباب قرار في حل المشكالت االجتماعية الرئيسية ال دور صناع ال

25%

23%
23%

9%

5%

15%

إعادة تعريف األخالقيات

التوعية

المنع والعقوبة

العمل على تحقيق األهداف

أخرى

ال تعليق

الرسم البياني الثامن



Acting values  Page 60 
 

مسار  
افتراضي 

  لقيمة
 لصدق ا

 
  

 الحوار 
)استثارة 

 العقل
 القلب(و 

 
 جابات. يستطيع أن يخبرني عن الصدق؟ أثن على اإل  منكم من

 قل: يعني الصدق أن نقول الحقيقة، أي أن نقول ما حصل فعال . 
 . "لقد حملت كتابين" :وقل ،حمل كتابين ا
 .""حملت قلما   :وقل حمل قلما  ا
   ....."هو. "اسمي :قل

   ."أحمد"صافحت  :وقل أحمدصافح 
الحقيقة  :قلثم   قول  الصدق هو عدم  ما    ،إن عدم  قول  أي عدم 

 حصل فعال .  
 هل قلت الحقيقة؟    :ثم اسأل  ،"لقد حملت طاولة"  :وقل  ،با  حمل كتاا
 ؟  ةهل قلت الحقيق :اسأل"حملت سيارة"، ثم  :حمل حقيبة وقلا

د أن يطابق القول ما تراه إذن، الصدق هو أن تقول ما حصل فعال  
 العين.

 
حوار)ق  

صة 
مبراطواإل

وبذور   ر 
 األزهار( 

وكانت األزهار هي المفضلة    ،إمبراطور عاشق للطبيعة ثمةكان 
مثمرة  .عنده كبيرة  أشجار  لديه  نحو    ،كانت  على  تزهر  كانت 
في السن، أراد من األزهار   طاعنا    اإلمبراطور ولما كان    .ساحر

ٍ    ،اختيار خليفة لهعلى  أن تساعده     ؟ فمن تراه يكون  . للعرشولي 
 ؟ وكيف يختاره

إعالن صدر  التالي  اليوم  والنساء    ،في  الرجال  دعوة  فيه  جاء 
القصر إلى  والفتيان  لدى   .والفتيات  حماسة  اإلعالن  هذا  أثار 

   اإلمبراطور.للنظر إلى  ونيتطلع  همالجميع و  جاءوالناس، 
ولما    .بذرةفيمنحه    ،مبراطور، فيمر على كل واحد منهم يظهر اإل 

لهم  ،فرغ هذه   :قال  بزراعة  يهتم  أن  منكم  واحد  كل  من  أرجو 
أفضل صاحب    ،البذرة أعين  وسوف  عام،  بعد  بها  يأتيني  وأن 

 . للعرش زهرة وليا  

الصدق

يمنح 
الصفاء 
يالداخل

هو أن 
نقول 
الحقيقة

يعلم 
العطاء
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السنخالد    شعري ماذا  ب  في  صغير  شاب  يلتقي    ؟وهو  أن  يحلم 
  . يحلم بها  بل يمنحه فرصة لم يكن  ،مبراطور، وها هو يلتقيهاإل
خالد  ي ف للعرش    أنهتخيل  وليا   حق  ب صار  برعايتها  سيهتم  بذرة 

 ساحرة في جمالها.  ،كي تنمو وتصير زهرة كبيرة ،الرعاية
الجميع   ،وبعد عام فيه زهرة  ،رجع   . وبيد كل واحد منهم وعاء 

مبهرة نتيجة  من  عليه  بما حصل  يتفاخر  ولدنا   -خالد  .والجميع 
مسرورا    -الصغير يكن  من    ،لم  عليها  حصل  التي  البذرة  ألن 

وعنايته    كثيرةعلى الرغم من محاوالته ال  ،قط   مبراطور لم تنم  اإل
 .فقرر أن يأتي بالوعاء فارغا   ة.الفائق
كبيرين   -مبراطورإلا  اطلع واهتمام    يالت   النتائج  على  -بشغف 
الرعيةتحقق خالد  انتهىولما    .ها  عن    ،إلى    تهنتيجسبب  سأله 

الحقيقة   ،المخيبة له  يفلحإ  :فقال  لم  من    ، نه  الرغم  هتمامه  اعلى 
   .التربة أكثر من مرة جديدوت  ..الكبير

  أنهعلى ولي عرشه، و   عثر  مبراطور، وأعلن للجميع أنه  بتسم اإل ا
الجميع ا  .خالدهو   خالدستغرب  وعاء  كان  فقد  ولكنفارغا    ،   . 
فهو يعلم أنه    ،لذاو   .فاسدة  ا  بذور  همأنه منح لهم  مبراطور بين  اإل

الصادق  إلى  ستطاع أن يتعرف  اهكذا  و   .حد أن يزرعهاأل ال يمكن  
 استحق خالد المنصب.  ،لذا .الذي جاء بالوعاء كما هو  ،منهم

  .تمثيل مقطع من القصة ممارسة   التقمص  
 قل لهم:   حوار   

بالوعود   -1 الوفاء  الحقيقة  ىحدإ يشكل  قول  أن   .صور  أريدكم 
 ماذا  تشعرون تجاهه؟  ب   .تفكروا في أحد يقول الحقيقة دائما  

ما    . الوثوق بهم  نايمكن   هنشعر بأن   ،عندما يقول الناس الحقيقة -2
 رأيك؟ 

 شخص ينقض وعوده؟  تجاه ماذا  تشعر  ب  -3
ال يدركون الفرق  سنوات    5  -4أن األطفال في سن    علميجب أن ت

 بين الحقيقة والخيال. 
نهم يخشون  ؟ )أل ال يقول الناس الحقيقة أحيانا    -برأيكم  -لماذا -4

ولكن    .(ال يريدون أن يغضب أحد  ،نفسهم في المشكالتأ توريط  
أننا   اآلخرون  يكتشف  عندما  يجري  نعم نماذا   يزيد    ،كذب؟ 

بنا مرة   افلن يثقو   ،وإذا كذبنا مرة  .خيبة أملهم فيناتزيد  غضبهم، و
 . أخرى(

 . (ا؟ )الحقيقة تتطلب الجرأة أحيانا  آلخرون بن ا هل نريد أن يثق   -5
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 الشريحة
 سنة  8-14

 : (السابقة نقاط الشريحةإضافة إلى اآلتية ) تأمل النقاط 
   .ثمة عالقة وطيدة بين الصدق والصداقة -1
   .لترابطاساس أالصدق هو  -2
 . عدم الصدق يؤدي إلى الفساد -3
  .عالقة الصدق بالشجاعة -4
  عطيتها.التي أ الوديعة )األمانة(الصدق هو أن تحسن استعمال  -5
 

مسار قيمة   
 الصدق 

أو 
المنظومة  
االفتراض 

لقيمية  ية  
 لصدقا

 . حسن استعمال الوديعة -1
 . الصدق والصداقة -2
   .الترابط -3
 . الفساد -4

 .( ،.مة ءالموا الحظ محفزات )األنا،
 

 
 

الحوار  
قصة 

مبراط اإل"
ور وبذور  
 "األزهار

 ناقش: 
 الملكة؟ /ملكالما طريقة حكمك لو كنت أنت 

اإل  تكون  تأديبي    :جابات)قد  برنامج  الكاذب،  تدريبية  أو  معاقبة  دورة 
 . لمن لم يصدق(

استثارة 
 الحواس  

القصة )موقف الملك وهو مجتمع مع شعبه، صورة    مقاطعلقطة من أحد   ارسم 
 ...(. ناء الفارغ،اإل  معهلقصر، خالد واجمال   يتأملخالد وهو  
 . ب أو للصديق )صورة وردة(بطاقة لأل

الصدق

يمنح

يالصفاء الداخل

يعكس

أمام يصورت
أآلخرين

عالقة الصدق 
بالصداقة 

ييعن

ما يتؤدأن
تمنت عليه أؤ
(مانةاأل)

يزرع الثقة 
بالنفس

يكسبك

تقدير اآلخرين 
لك

ماذا كان تأثير 
في الغش 

شخاص الذين األ
تعرضوا له؟
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عنصر   
 "الفساد"  

  ا في ذلكو فيدليست و   ،اطلب إلى الطلبة تبادل قصص عن الصدق والفساد
 البعيد.   مدانعكاس الفساد على األوليوضحوا من كتاب منهج التاريخ،  

عنصر   
"الشجاعة

 " 

يعتقدون أن    ،اطلب إلى الطلبة أن يجمعوا قصصا  من الصحف اليومية
 حدوث المحن فيها نتيجة للفساد وعدم النزاهة.  

   ؟الصدقعدم و  اسأل: ما نتائج عدم النزاهة
يتطلب  حجب الكذب مقابل قول الحقيقة؟ ال  يتطلب  أسأل: كم من الطاقة  

 قول الحقيقة أكثر من دقيقة واحدة من الشجاعة الحقيقية. 
 أشعر بطمأنينة داخلية.  عندما أكون نزيها  

اطلب إلى الطلبة تأليف قصة حول حادثة واقعية أو خيالية كذب فيها   ممارسة   
 أحدهم. 

 عنصر   
"الثقة 

 والوفاء" 

  همال(، ولكن بدراجته بمقابل )  إطار ك صديقك أن تصلح له  ي إذا طلب إل
 ؟  . هل كان صديقك نزيها  اإلصالحعندما انتهيت من    ،لم يدفع لك المال 

   .إذن النزاهة تتطلب الوفاء بالوعد
 

قصة  
المنقب  "

   "واألمير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العضالت مفتول  رجال   وليد  في    ،كان  منجم  في  الدول    ىحدإيعمل 
  ، هو رجل فقير.  الفقيرة، يعمل جاهدا  كل يوم لتأمين قوت أبنائه وزوجته

لديه سو  منه  ىوليس  يقتات  الذي  العمل  للعمل .  هذا  ذهب  يوم    ،ذات 
صدم عندما عرف أن المنجم    .لنجدةول  لإلسعافوسيارات    ، فوجد صخبا  

ناسفة    انهارقد   إلى زوجته،    .استعملت خطأجراء عبوة  رجع مكتئبا  
زوجته  عليه  أشارت    . عمله في المنجم  ىسو ما يقتات منه  وليس لديه  

  . عمل حطابا  في الغابةبال
وليد   صاحبنا  هللا،  توكل  حرفة  على  يجرب  مجهودا   وذهب  تتطلب 

في الغابة كان ثمة فرسان يصطادون   .وهو أهل له بإذن هللا   ،عضليا  
رآها   . سقط من أحدهم صرة نقودصيدهم  وأثناء    ،بعض الغزالن   لألمير

أوراق   بين  والوحل  وليد  األميرفالتقطها،  الشجر  تخص  أنها    .فوجد 
يبحث  فأخذ  بالرهبة.  شعر    .دينار  ألفما ال يقل عن  فيها  وإذا    ،فتحها 

الفارس األمير  المحفظة   ،عن  فقد    جدوى،ولكن من غير    ؛كي يسلمه 
  .عن األنظار واختفوا ،إلى ركن بعيد في الغابة انتقلوا

المحفظة   على  زوجته  وأطلع  بيته  إلى  وليد  ت رَّ فس    .فيهاوما  ذهب 
صاح في  .  الرزاق العليمساقه إلينا  رزق    :وقالت  ، سرور  ماأي  الزوجة  

بل هو مال    :فقالت الزوجة  ويجب أن نردها.  ،بل هي أمانة   :وجهها وليد 
ليس  و   ،ثم إن األمير لديه الماليين   ؛ولم تسرقه  ؛ه أنت في الغابةوجدتَ 
   .النزر اليسير من المالإلى هذا حاجة في 

ذهب إلى قصر   ،وفي صباح اليوم التالي  ي رجع الصرة.قرر الفالح أن  
الضوضاء التي أحدثها ومع    .عوهمن ه، ولكن الحرس  لقاء  األمير محاوال  
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ناقش 
 القصة 

فسأل عن سر هذه خرج األمير    إصراره ومنعهم،بسبب    مع الحرس
يده   الفالح  فمد  الصرةإ  مسلما    لألميرالجلبة،  إلى  األمير    نظر  .ياه 

 لمَ   مستغربا :  فقال لوليد  .فإذا بالنقود كاملة فيها  ،فتحها  .المحفظة فعرفها
بل    ،إن المال الذي بها ال يخصني   :فقال وليد  ؟من المال  ئا  شيتأخذ    مْ ل

بدفع  ف  .يخصك وليدالمحفظة    كل ما فياألمير  على   إياه  شاكرا    ، إلى 
 . أمانته
 

 ؟ اإلغراء وضغطه هل يصعب مقاومة هذا 
 ؟  وضغطه هذا اإلغراءما األمور التي تساعدكم على مقاومة 

مشاعر    :في النتائج السالبة المتوقعة )مثال  على المعلم أن يتعمق كثيرا  
  (.عالقاته باألصدقاء  فيتأثير ذلك و الكاذب، 

عنصر   
 "الصداقة"  

 الصديق الصدوق؟ حيال بم تشعرون  
 ؟ بالصدق والكذب  كيف تتأثر عالقاتكم

 من الصديق الصالح؟ 
 
 

 سنوات 7 -3الشريحة      
 

للقيمة  فكره  كي نتمكن من برمجة    هوحواس  هوقلب المتلقي  ستثارة عقل  ال  ا  تلفازي   ا  نستعرض مشهد
   .التي نريد

 
 المشهد

 
 المسمع  

    .األم وهي تقص البنيها )بنت وابن( قصة قبل النوم 

  . أقول الحقيقةسفي أي من القصتين اآلتيتين  أخبراني   األم  
 . كلمات  10 لى ع القصتين لن تزيد وكلتا 

    . يستعدان لالستماع بشوق كبير االبنان 

في الشارع في أحد األيام   ىالقصة األولى: كنت أتمش  األم  
   .ووالدته  فرأيت محمدا  

  ، : كنت أمشي في الشارع في أحد األياماألخرى القصة   
قدما    وفجأة   كبيرة    رأيت  كانت  لقد  كبيرة!  خضراء 

 كالبيت!  

   ى. القصة األولى، القصة األول  ن  ااالبن 

 
 تعليق 

 
 الصدق هو أن تقول الحقيقة. 

 
 مشروع "أنا صادق"  

  أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
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رأي الشارع األمريكي تجاه   لعانط  ،مؤسسة بيو األمريكية   2006عام  ال  تهااستبانة نفذ في  
   ...اآلخرينمع من يمارس سلوك الكذب 
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يالحظ من الجدول السابق ارتفاع نسبة من يعتقد أن ممارسة الكذب أمر طبيعي ال ينافي  
 وهي نسبة عالية.   ،سنة 49 -18 العمرية للشريحة%  26القيم بنسبة  

 
الشريحة 
المستهد 

 فة
14-18  
 سنة 

المنظومة  
القيمية  
)إضافة  

ما  إلى 
 فات(

بين   -1 تعارض  أو  تناقض  ليس هناك  أن  يعني  أو  الصدق  األفكار 
 الكلمات أو األفعال.

وسلوكه    إدراكالصدق   -2 المرء  دور  في  ومالئم  صحيح  هو  لما 
 وعالقاته. 

  .في بواعث الكذب الجشع يكمن أحيانا   -3
ما في الصدق مع الذات أنه يكسب الثقة ويزرعها في نفوس    أهم -4

 اآلخرين. 
 

 
 
 

 على صدقك؟   تقديرا    فيها هل تذكر مرة نلت حوار   
حول    طلبةال  إلىاطلب   ممارسة    قصير  مقال  والناس"كتابة    من   "الصدق 

 معيشتهم اليومية. 
قصص  إليهم  اطلب   وآثاره  جمع  الفساد  اليومية  عن  الصحف  من 

 ة )بعد تقسيمهم إلى مجموعات(.  ي واإلذاع يةزامحطات التلفالو 
 

م رس 
خريطة  
 ذهنية  

  ه سببوكان    ،طفال    20ثره  مات إ  ،د مافي بل  ما  وقع حريق في مخيم
حصل الساكنون على أموال    . مخيمالالسكن في    التقيد بتعليمات  سوء

لم   ولكنهم  الئقة،  مساكن  األمواللبناء  رشا  دفعوا  بل    ،يستخدموا 
 صحافيين لكتمان ذلك. لل

الصدق

فعال األ
/تناقض)

(انسجام

إدراك 
العالقات مع 

الغير 

الثقةالجشع

الخصوصية 
والفضولية
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 حوار   
)استثارة 

 /العقل
 القلب( 

 لم الناس جشعون؟ ماذا  يريدون؟ 
 ؟ واألمانهل يريدون السعادة 

 البعيد؟ األمد  على  واألمانهل سيحصلون على السعادة 
 سعداء؟   األغنياءهل جميع 

الخصوصية   
والفضوليو

 ن 

نفسه   الشخص  يعري  أن  يعني  ال  بالبوح  أمام  الصدق  اآلخرين 
 بتفصيالت شخصية. 
 أنها تخصك وحدك؟  ىما األشياء التي تر

 من الذي ال ترغب في أن يشاطرك تلك الخصوصيات؟  
 ما ميزان المحبة والصدق؟ 

 
 ممارسة   

 عربية  اللغة  ال
الكلمات   العالقات؟ )أنت كاذب، ال    واألفعال ما  الثقة في  تهدم  التي 
 ( ..لم تفِّ بوعدك، ،أنت توهم من حولك بأنك صادق ،تقول الحقيقة 

 التي تبني الثقة في العالقات؟  واألفعالوما تلك الكلمات 
"يا آسر،  بأسلوب  تتمتع  إنسان محترم،  أنت  بك،    ة حال  )أنا معجب 

 . (مالبسك، أحب ألوان جميل الرائحةعطرك  بروشك"، 
نلعب،نشرب   )األفعال: الماضي    .نأكل  ،  الفعل  فعل  منها  ما  وما 
 األمر؟(. 

 حوار   
)استثارة 

 العقل
 القلب(و 

 مقاومة الضغط: 
  كاذبا ، وأحيانا    يكونإلى أن    المرءتدفع  ط  وضغ  ا  هناك أحيان :  قل -1

 . طوالضغهذه تصعب مقاومة  
 ثم اسأل: عصيبة، مواقف ذكر إلى الطلبة اطلب  -2
تساعدك    ما .أ أن  فيها ومن شأنها  تفكر  أن  يمكنك  التي  األشياء 

مقاومة   أوصف   ،اآلخرين أمام  صورتي  )  ؟الضغوطعلى  أن 
بالكذاب بعد  األمانة،فيما  لي  ،  م  عفة    ، مراقبة هللا  مثلما  الطاعِّ
 . فعل الحطاب(

 ؟ اإلغراء والضغطهل النظر في العواقب يساعدك على مقاومة   .ب
اللغة   

   واألدب
 ذاتية لنساء ورجال يتمتعون بالصدق والنزاهة  ا  سير اقرأ

 . لرجل كذب على بغلته( ينقل حديثا  لم )الحظ كيف أن البخاري 
للرسول   البيعة  في  عتبة  بنت  هند  حديث    تزني   أوَ »  :في 

 .! وهذا دليل على الصدقاستغراب  ،[]صحيح مسلم«الحرة؟
االجتماعي  

 ات 
 ؟ حياة المجتمع الفالني في  ماذا كان تأثير الغش 

 عندما يساء تقديم البيانات؟   ،ماذا يحدث للتقدم في البحث العلمي 
 . والفيضانات، واالبنية  ،سقوط الجسور 

 ،صل لشركات السجائراما هو ح  ،مضللةالبيانات  التقديم  من أمثلةو 
   التي تصف سجائرها بالصحية.
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 اعالن غير صادق مضلل لسجائر 

 

 
  في محاولة في التأثير  إنها  : "األخير نقولعلى اإلعالن  وفي تعليقنا  

  - عديهذا اإلعالن  ف  واإلقناع. حيث المنطق    ،من الدماغ   األيسرالفص  
أذك   -بحق رأي   ىمن  المستهدفة   ناما  الشرائح  تضليل  محاولة  في 

   .بأسلوب علمي قابل للتصديق



Acting values  Page 69 
 

منهارسائل  ثمة  ف للمشاهد،  اإلعالن  هذا  بها  مفهوم    استعارة  :يبعث 
  ؛ لدى رواد الفضاء، التطوير الذي تحرص عليه عالمة الرك الريادة

  التدخين الممارسة  أن    تعزز من إنما  فهي باإلعالن عن هذا التطوير  
 ".العلمية الحديثة  دامت تعتمد األساليب  تكون سالبة األثر مايمكن أن  
 اليوم؟  األعمالس الصدق في عالم يمارَ حد إلى أي 

هل    ،منصب عامشغل  إلى    ىويسع   ،مهنية   ما أخالقا    عندما ينتهك فرد  
 ينبغي انتخابه؟ 
بجروح في حادث   أصيبوا   غير صادقين أنهم  أشخاص عندما يزعم  

 آخرين؟   ا  أشخاصهم هذا يؤذون ملهل بعف ،ما
أحد   خليجيةالمستشارين    األطباءيقول  دولة  الحاالت كثيرة    :في 

  ، في الخارج   هاوجب عالج ي   شيء  ال و   ،عليالمرضية التي تعرض  
الضغط يمارَ   - ولكن  أو  علي  س  الذي  وزير  أو  برلماني  نائب  من 
لسفر  بايسمح للمريض وذويه  يدفعني إلى كتابة تقرير    -مسؤول كبير

 يعني إجازة جماعية!  .لخارج بقصد العالجإلى ا
الحادثة    اوتذكرن  أنهي   .آخر  بموقفهذه  في    ا ن فبعدما  العصر  صالة 
  - في النظر   ا  ضعف  ي كان يعانيالذ  -ناالدول الخليجية، فإذا بجار  إحدى

جار له  عليك  : اآلخر  نايقول  ألمنح   ،ال  لندن! ن  وهللا  إلى  سفرة  ك 
السفر  بالمناسبة،  ) اابنه طبيب عيون ضمن لجنة إجازة  لخارج إلى 

 حق الجار   فضلَ جاره  صاحبنا يريد أن يكسب    . للحاالت المستعصية
 بغير حق! 

استثارة 
 الحواس  

للعناصر    اللون الذي سيختار  هاسيكون محورالصدق )لوحة تنم عن   رسم 
، تعبير  ابتسامة شمس،  الفراشة، طائر، شروق    :مثلمن    ،التي ستنتقى 

 . مأل(ال عن الفوز، تقدير على 
التربية   

 البدنية  
 ، هل نتسامح معهم؟ المنشطاتالرياضيون الذين يفوزون بسبب تناول  

مجلس   
 الطلبة 

الصدقو ي  باسم  صندوق   أسماءوضع  إلى  الجميع    و ويدع   ،ضع 
  - لحضور وجوائز  لمنحهم شهادات  ت جرى تزكيتهم    ،صادقين  أشخاص

   .شهر أو  أسبوعكل مباراة  -مثال  
 

ال السمع استعمال  )التلفازال  يةوسائل  )المذياع ،  بصرية  الملصقة  المقطوعة  (البوستر،   ،
عن قيمة  للتعبير    إعالنيةحملة  والقيام ب.(  ،. مدرسيةالدوات  ، األالهدية ،  الرسم،  الموسيقية 
 .الصدق

صورته مع  لالصادق، وهي محفز    وعوائد على  ،للصدق حالوةأن  المفهوم: نريد أن نبين  
 أصدقائه. 
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 أفالم  هاتسيناريو
 

 الشريحة المستهدفة 
 سنة  14 -7

 
 المسمع   المشهد

الجوال  من    ىيتلق   ،سنة  14  ه صبي عمر هاتفه 
   . مكالمة

ولكنه ال    ،ينظر إلى المتصل  ،(قريبة   لقطة)  ق  ل
 . يرد 
   . "البليستيشن "  ةفي لعب منهمك هذا الشاب ف
مرة    ،متوسطة(  )لقطة   م   ل هاتفه  رنة  يسمع 

   . وال يرد الرقم، أخرى، ينظر إلى 
الصديق    ،بعيدة(  )لقطة   ب   ل وصديقه،  هو 

   .حل الواجبات بمشغول  
 يرن جرس الهاتف الثابت، يرفعه الصديق  

 
   ا  الصديق ينادي خالد 
 خالد وهو منزعج  

 
 خالد )لكذبه(   إلى الصديق ينظر بتعجب 

 
 
 

 تعليق 

   . باللعبة  ةأصوات سباق السيارات الخاص
 
 
 
 
 
 
 
 

   ؟خالتي  .هال وهللا 
   .خالد موجود   ،إي نعم
 الوالدة!

أمي  يا  مشغوال    . نعم  كنت  وهللا  حل    إي  في 
 وهاتفي الجوال لم يكن بقربي!   ،الواجبات 

،  وعند الناس  من شأنك عند هللا  يقول الصدق يعل 
)يخدش صورتك(  قدرك  وقول الكذب ينقص من  
 . وعند هللا  مع نفسك ومع اآلخرين

 
 

 " أنا صادق"مشروع 
 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
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   الشريحة المستهدفة
 ( سنة  18 -15الشباب )
)كل مشاهد هذه الشريحة مكتوبة   1المشهد 

 الخليجية(  باللهجة
 المسمع

  وابنه   األب (  متوسطةأخرى  ثم    ، لقطة بعيدة)
 يقودان السيارة  

   . عبد القادر ينشد "وطني" م عبد الكري

إذاعية  ،طارق البنه   األب ( لقطة قريبة) لنا على محطة  تحط  طافتنا    ، لو 
   دقايق.  5 اصار له األخبار، 

 .. مع دوران المفتاح موجات المذياع أصوات  مفتاح المذياع ( يد طارق تدير لقطة قريبة)

من األطفال،  وكلهم    ، 20  القتلى كان عدد  وهذا   
سقوط   الموازي  إثر  الشارع  في  سكنية  عمارة 

   . للبحر

   . العظيم يال حول وال قوة إال باهلل العل    األب 

 شمنه؟  هيوبه تهق  ( طارق لقطة قريبة)

جشع     األب ( لقطة قريبة) يسويه  ما  وغشهم،  هذا  لما  المقاولين 
   . يشتغلون من غير صدق

سب أكبر تلقاه يغش  ا مك  المقاول   يعني حتى يحقق 
   . حديد بمقاسات أقلالفي الخلطة أو يحطلك 

 
 تعليق  

 
من شأنك عند هللا، وقول    يعلتممارسة الصدق  
ينقص من   مع  قدرك  الكذب  )يخدش صورتك( 
 . وعند هللا  نفسك ومع اآلخرين

 
 " أنا صادق"مشروع 

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  

 المسمع 2المشهد 

حديد(    سكة  على  تسير  والكامرة  )شاريول 
 له في المسجد    زميال    والرجل وهو يمشي قاصدا  

 

على   الرجل  يوزع  قاعد  التسليف  بنك  عمرك،  طال 
  ، آالف، يبلي معاملتك باشر  10أصحاب البيوت  

 فلوسك. وتستلم  ،عها لكووق ِّ 

ترميم الزميل   يحتاج  ما  بيتي  آنه  مجال    ،بس  كو  وما 
   .لتوسعه 

  ، ، وهذا حقكيالكل قاعد يسوي هالش  ، خوك  يا  الرجل 
   . هضيع تال  

 . إي بس هذا غش وشذب نمارسه مع حكومتنا  الزميل  
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من شأنك عند هللا، وقول    ي علتممارسة الصدق   تعليق  
ينقص من   )يخدش صورتك( مع  قدرك  الكذب 
 نفسك ومع اآلخرين. 

 
 " أنا صادق"مشروع 

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
 
 
 
 

 المسمع 3المشهد 

مخزن  أمام    اثنان (  لقطة قريبة ، ثم  لقطة بعيدة)
   . كبير للمواد 

   .مواد وحركة عمالنقل ت اصوأ

لآلخر   وهما    ا ونراهم) أحدهما  الخلف  من 
   (يتحاوران 

فيه    احترققول  ،  بسيطة باللي  من  المخزن 
المحضر  كالمك  وثبت   ،السيارات  وعطه    ،في 

 ِّ  . عليه  حق شركة التأمين تصدق 
   

   ،المطالبات الوهمية هذه أشكال عندما تزيد  تعليق  
التأمين على نحو ال يعكس  وثيقة  يزيد معها قيمة  

   . الحقيقة 
بالشيء قام  وإذا   تاجر  يزيد    ،هنفس   كل  راح 
هذه    من و  ،الغالء الغش  عمليات  ثمن  يدفع 

 . المواطن العادي
 

 " أنا صادق"مشروع 
 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
   

 
 

 
 

 المسمع   4المشهد 

  ا  وهو يقرأ في الصحيفة اليومية خبر  ألخيه   األخ
   . رياضيا  

قريت الخبر المنشور في الجريدة    ،أقول حمود 
 اليوم؟ 

للخروج    ا  حمود وهو يربط حذاءه الرياضي متأهب 
   .لممارسة رياضة المشي 

   ؟ أي خبر

في    عنوان عريض )منشيت(   ولقطة على   األخ 
 :  الصحيفة 

 

شذي " الذهبية "تناول المنشطات أفقده ميداليته  يصير  للفضيحة  ، عاد  نفسه    ، يعرض 
 . خسر ثقة الناس فيه يو
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على من شأنك عند هللا، وقول  تممارسة الصدق   تعليق  
ينقص من   )يخدش صورتك( مع  قدرك  الكذب 
 نفسك ومع اآلخرين. 

 
 " أنا صادق"مشروع 

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  

   
 

 
 ا  واقع القيم عالمي

أم   "هل تعد ما يأتي مقبوال  ط رح هذا السؤال:  الدول الغربية،  إحدى  ضمن استفتاء نفذ في  
 غير مقبول أخالقيا ؟" 

    “is it morally acceptable or morally wrong. How about...?” 
 
   .2008وفق استبانة %،  63قبول نسبة الممارسة القمار: كانت   .1
 . %61قبول ال: (الزنا)ممارسة الفاحشة  .2
في    هل تعتقد أن الناس في الوقت الحاضر يمارسون الصدق في تعامالتهم مثلما هو  .3

 . 2005%، وفق استبانة في 74ال بنسبة   السابق؟ اإلجابة
  ؟الفرق بين الصواب والخطأحول   -على نحو واضح -هل لدى الناس اليوم إدراك .4

   .%79في  ال الجواب
نعم،  ب%  43الجواب  ؟  هل تعتقد أن على الحكومة أن تروج للقيم اليوم على نحو أكبر  .5

 . 2003في استبانة وفق 
 . %60نعم بنسبة ب  اإلجابة ؟الموروث االجتماعي للقيمإلى ترسيخ هل ثمة حاجة  .6
   .%29نعم بنسبة ب  اإلجابة  ؟قيمة التسامحإلى ترسيخ هل ثمة حاجة  .7
الجواب    ؟أم أقل  اليوم  هاهل تعتقد أن القيم في المجتمع األمريكي في الماضي أعلى من .8
  .% 67بنسبة كان أعلى ب 

 
 عن الصدق: البن القيم وجاء في مدارج السالكين

  .ومقعد الصدقمدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق،    هناك: •
   سعي على الصدق، فصاحبه    أو  أمر: أن يكون مدخلك ومخرجك في كل  الصدقمدخل

ِّ  ﴿  .."األعلىوهلل المثل    ،فضمانته كلية شاملة  ،ضامن على هللا "كالتأمين الشامل َوق ْل َرب 

ْن   مِّ لِّي  َواْجعَْل  ْدٍق  صِّ ْخَرَج  م  ْجنِّي  َوأَْخرِّ ْدٍق  صِّ ْدَخَل  م  ْلنِّي  اأَْدخِّ ير  َنصِّ س ْلَطان ا   ﴾لَد ْنَك 
 [.80 /]اإلسراء
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   الخليل لسان صدق، وهو الثناء والقول الحسن  إبراهيمولسان الصدق: فقد سأل..   ﴿ 
ْدقٍ  لَِّسانَ  لِّي َواْجعَلْ  ينَ  فِّي صِّ رِّ  [.   48 /الشعراء ] ﴾  اآْلخِّ

  وتفسير ذلك بأنها الجنة،    ، سيكون لهم قدم صدق  ه وقدم الصدق: فقد بشر عباده بأن
وحقيقة القدم ما قدموه وما    .الصالحة  األعمال، وأنها  )صلى هللا علية وسلم(محمد    اوأنه

 يقدمون عليه يوم القيامة. 
   مْ ﴿  ..هو الجنة   :صدقالومقعد ْنَد َرب ِّهِّ ْدٍق عِّ ْم قََدَم صِّ يَن آَمن وا أَنَّ لَه  رِّ الَّذِّ   /يونس  ]﴾َوَبش ِّ

َوَنَهٍر )إِّنَّ  ﴿..  [  2 َجنَّاٍت  تَّقِّيَن فِّي  ٍر )54اْلم  ْقتَدِّ َملِّيٍك م  ْنَد  ْدٍق عِّ   ﴾ (55( فِّي َمْقعَدِّ صِّ
 .[القمر]

 حصول الريبة.  :طمأنينة القلب إليه، ومن عالمات الكذب :من عالمات الصدق •
  . الصدق مفتاح الصد يقية •
   والعالنية.، وهو استواء السر هو الوفاء هلل بالعمل والصدق •
  .العزائم أصحابحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي ال يطيقه إال  •
 . البتة الرياء والكذب خفيف كالريشة ال يجد له صاحبه ثقال   •
 تصدق في موطن ال ينجيك منه إال الكذب.  أنقال بعضهم: حقيقة الصدق  •
بته  وعند الضرورة تكون صح  .وهم أهل الغفلة  ،الصادق ال يصبر على صحبة الضد •

 لهم بقالبه من دون قلبه وروحه. 
إلى   • ذلك  يتمن  أنويقود  ال  للحق  ىالصادق  إال  سو   ،الحياة  نفسه  من  يشهد    ى وال 

ال لعلة من علل الدنيا وال لشهوة من  ،النقصان، ويستكثر من األسباب التي تقربه إلى هللا 
 شهواتها.

حمل على جياد أ  أنلوال    ؛البقاء  أحببتلوال ثالث لما  "  :رضي هللا عنه  يقول عمر   •
  أطايب   ىالكالم كما ينتق  أطايبينتقون    أقوامالخيل في سبيل هللا، ومكابدة الليل، ومجالسة  

 . "الثمر
  صلى لرسول  لما جاء به اوالتسليم    األمرشد الضرورة إلى متابعة  أوالصادق مضطر   •
القصد إلى هللا   إخالص مع    ،في كل حركة وسكون  ،في ظاهره وباطنه     وسلم  عليه  هللا 

 عز وجل. 
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ثال ْبح   الخامس  م 
 التعاون  قيمة
 
عليها    اعتادالتي    ،غير تلك الصور النمطية  ،من التعاون   ا  فيما يأتي نستعرض صور 

لمنتظمين في البرنامج  مادة لولتكن هذه الصور المستحدثة    غابرة.اإلنسان في عصور  
 .آخر من التعاون فيما بين الناس ا  نترنت فرض نوع فاإل. في مناقشتهم لقيمة التعاون
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 الشريحة
 سنوات   7 -3

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

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

  نقاط التعاون  

النظرية عبر استعمال شيء يستطيع   يثبت هذه  المعلم أن 
 يحمله على ولد واحد أن    يصعب  ،ثقيل متوافر داخل الفصل

   ه.بمفرد
الفصل  إلى  لنقلها  الطاولة  هذه  رفع  هشام  إلى  "سنطلب 

هل هو بحاجة إلى عون؟ من منكم يود أن يقدم   .المجاور
 عشرة أطفال. اقبلله العون؟ 

نقلها   يسيردك، ولكن من النعم من الصعب نقل الطاولة وح 
 مجتمعين. 

  تمرين  

بعض   في  تعاون  إلى  بحاجة    متى اسأل    األحوال.جميعنا 
 تحتاجون إلى التعاون؟  

يذكرون الحذاء،  :  قد  نصب  ي جم ت ربط  ورقية،  طائرة  ع 
   .خيمة

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

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

  .مدة خمس دقائق يفكروادعهم 
عجزوا إطعام  ف  ،إذا  على  يعمل  أن  منهم  كل  إلى  اطلب 
يطعمه  ،الممدودةبيده  صديقه   يؤدي    .والصديق اآلخر  قد 

إلى   النشاط  يتعلمون  فيما  األطفال    إضحاكهذا  هم 
 . "التعاون"

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

ومحبة   بصبر  العمل  في  الحقيقي  التعاون  يكون  إذن، 
  .وسعادة

 

  وجبة الطعام  

ي ألطفال  ليمكن   طاولة  على    واتعاون أن  على  منزل  بناء 
األرض   على  أو  قطع  المدرس  يقسم    .الليغو باستعمال 

مجموعات  األطفال   القاعدة  ليبنيإلى  وآخرون    ,بعضهم 
تجهيزات  يجمعون  وآخرون    واألبواب,الشبابيك  يجمعون  

ومرافقه فرقتين  هناك  وتكون   .المنزل  بين  فيما    , مسابقة 
 األداء.في    نزل وسرعة  أيهما يحقق نتيجة جميلة لشكل الم

 ن.  شبابيك أو مدخال  ةخمس -مثال    - واطلب أن يكون للمنزل

البناء " تمرين
 " التعاوني

 

 . معا" "الطهي  تمرين 
العجينة  العجينة   ،تحضير  الفرن  ،تلوين  غسل    ،تجهيز 

  .تحضير القوالب  األدوات،

    " الحلوى"تمرين  

   .أطفال أربعة يقسم األطفال إلى مجموعات من 
 ، جناحين لفراشةمنها  ليرسم طفالن    ا  تمنح المجموعة ورق

 وأما
لنسخ الجناحين على ورقة أخرى على فن  ان اآلخرالطفال

   .نحو دقيق

  "فراشة"رسم 

   .ا  شريكيختار كل طفل أن  إلىاطلب 
ويساعد   ،من الخلف أيديهما    اأن يشبكالشريكين    إلىاطلب  

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

  هما ءي حذافيها  الشخصان  يربط  اطلب إلى كل مجموعة أن  

 األلعاب
 التعاونية  
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خر من  اآلمن جهة الشمال بكاحل  الطفلين  حد  أكاحل    :معا  
ثم اطلب إلى كل فريق إنجاز مهمة. وليصفق    ،جهة اليمين
 من ينجز المهمة.لاألطفال 

   .يسرأناقش ما الذي جعل المشي بهذه الطريقة 
  .. ونقرر ما نحن في حاجة إليه  ..قدر ما نراقبعلى  "  :وقل

  .قدر ما يكون تنفيذ المهمة أفضل"على  ، ونتعاون بمحبة
: ما األمور التي تحبون أن تسمعوها وأنتم تحاولون  اسأل

 ؟ ما  أمرفي أن تتعاونوا 
فيكم شعور تبعث  التي  األمور  تتعاونون؟    ا  جيد  ا  ما  وأنتم 

أيها  :  مثال) الطريقة  هذه  ليس  مرة األحمقال  فشلت   ،
 . (ة)لنجرب على هذا النحو، جيد، محاولة جيد و أ ، أخرى(

  األسواقتباع في   (،مدينة، شخص)   ما هناك صور لطبيعة
بين األطفال    ، على نحو مقطع فيما  لنشاط جماعي  تصلح 

   .ضمن عمل تعاوني  أوال  يجمعها  حول أيهم
ثم اطلب إلى كل    ،واخلط جميع القطع  ،اختر ثالث صور 

تركيبها )مجموعة  تعيد  ثم    ،تنتقي ما يخصها  أن  مجموعة
مجموعة   تركيبها،  على  تعمل  مجموعة  القطع،  تجلب 

   والتوجيه(. دارشلإل

  تمرين
تجميع  "

الصورة 
   "المقطعة

 

 كيف تتعاون في المنزل؟ 
طفل   كل  إلى  له  أن  اطلب  تعاونه  يرسم صورة  في  عن 

   .المنزل

  حوار  

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

 . مع عناصر أخرى سابقا  
ناقش: ما األمور التي يمكن توافرها في صورة كبيرة تمثل  

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

 الفراشات في المكان المخصص لها.  
 : همبعد االنتهاء حاور

ضرورية في عالم كل طفل ما القيمة أو الصفة التي يراها 
من األطفال ورقة    زوجين  كل  امنح يسوده السالم والتعاون؟  

 . اها همان ختاريفيها كل قيمة   انيكتب 
وفي    ،يهماكاحل  ااألطفال أن يربطمن  زوجين  اطلب إلى كل  

 -القائمةأن يوصال  زوجين  كل    إلىحديقة المدرسة اطلب  
 الذي يقف في نهاية المضمار.  ،لمدرس إلى ا -التي كتباها

الصورة 
 الجدارية 
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 الشريحة

 سنة  8-14
 نقاط التأمل: 

التعاون   -1 معا  حين  يكون  الناس  هدف  ل  يعمل  تحقيق 
   .مشترك

بقيمة كل   -2 التعاون االعتراف  والتصرف   إنسانيقتضي 
   .ببإيجا معه دائما  

  ا  أحيان قد نحتاج    .ال بد من تحديد الحاجات عند التعاون -3
أو تولي    ،أو التخلي عن فكرتنا الراسخة  ،إلى فكرة جديدة

 أو االنصياع لها.  ،القيادة
 . يقوم التعاون على االحترام المتبادل -4
   .التعاون  تكون المحبة يكونأينما  -5

 

  

مأثورة التعاون  أقوال  أومن    عن  أو    األساطير  األدباء 
 . شخصيات بارزة

، وكان  األمسل: لنفترض أن السماء كانت ممطرة في أساو 
المدرسةأبو   إلى  بالسيارة  زميلكم  يقل  في    ،أحدكم  فسقط 

هل تعتقدون أننا سننجح    .الوحل وعجز عن إخراجه بمفرده
 ؟  ا  مع  إخراجهعلى إذا تعاونا 
لو  هل    إفراغقررت    ماذا  دقائق؟  ثالث  في  الغرفة  هذه 
 ؟  ذلك  نستطيع أنناتعتقدون 

 اللغة العربية  
 علومال

 

كاحليهما طفلين  كل  باليمين)  المتعاكسين  يربط    (.الشمال 
أن يرمي الكرة إلى    (من اثنين)مكون  اطلب إلى كل فريق  

   .تسقط على األرض أنالفريق المقابل من دون 
لتفادي  في هذه اللعبة اطلب إلى الطلبة مناقشة سبل التعاون 

 . سقوطهم
   .ليتذكر كل تلميذ الكلمات التي كان يستعملها أثناء التمرين

  رياضية  ريناتم

 أكمل الجمل اآلتية: 
  أكملعندما...........................)أنا أتعاون مع المدرسة  

 ( المنزلي واجبي 
عندما...........................) نفسي  مع  أتعاون    أحبأنا 

 ( أدخنالخير لها فال 
عن مثال  )اللعب   التعاون  ............................هو 

 . بسالم(

  حوار  
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 . إن...............................ضروري للتعاون )الصبر(
 التعاون ضمن فريق: 

قياس طول  الجميع  إلى  واطلب  مقياسا  متريا ،  كل تلميذ    أعط
 الملعب أو مساحته الكلية، وامنحهم خمس دقائق  
طولي   صف  في  الوقوف  الجميع  على  بمقاييسهم  يجب 

  ، ، وفي العرض كذلكمجملهافي    األمتارعدد  إلى  للتعرف  
 نضرب الطول في العرض. ثم 

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

  ة  ي رياض تمارين

  تعلموها  قواعد للتعاون  اطلب إلى الطلبة سنَّ   ،حوارالضمن  
و  السابقة،  ممارساتهم  خالل  مكان أمن  في  القواعد  لصق 

   .مميز في الفصل
)الصبر الكلمات  ،  القواعد  الكلمات  المشجعة،  استعمال 

 .( .الورد،

  قواعد التعاون  

  :في هوقواعدالتعاون  طبق مبادئ 
   .رسم جدارية .1
   .تجهيز زاوية في الفصل للقراءة .2
 .المحافظة على نظافة المدرسة .3
  .حفل في نهاية الفصل  إلقامةمقصف ريعه يصلح   .4

  .عدة وربما أسابيع عدة ا  أيامقد يمتد المشروع التعاوني 
 ؟ التعاونيفي مشروعك احتجت إليها قيمة  أهمناقش: ما 

 
مدارجه    ابن ذكر   في    و"المروءة"،   "الفتوة"مرتبتي  القيم 
ولكن وفق    ، على التعاون مع اآلخرين  انتحث   تانمنزل  ماوه

 : منهج رفيع
ِّ   ،إلى الناس  اإلحسانحقيقتها هي منزلة  الفتوة في   •   وكف 

 ذاهم.أواحتمال ،  األذى عنهم
   اإلخوان.الفتوة هي الصفح عن عثرات  •
   .ال تحتجب ممن قصدك أنهي  :وقيل •
   .أن ال تهرب إذا أقبل طالب المعروف :وقيل •
 إظهار النعمة وإسرار المحنة.  :وقيل •
استرسال الناس في فضلك، فيكون استرسالك   وأصلها: •

 للحرمان. ا  لنيلهم لفضلك، وقبض العنان سبب  ا  سبب 
ثم تسعهم بخلقك، باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة   •

 بالعفو. 

 مشروع تعاوني  
 

 

 

 

طلبة المرحلة  

 الجامعية 

 



Acting values  Page 81 
 

 .ا  لك حق ىوال تر ال تشهد لك فضال   أنوالفتوة:  •
والتغافل عن الزلة،   ،ترك الخصومة   من مظاهر الفتوة: •

 . ةي ونسيان األذ
تخاصم باهلل وفي هللا وتحاكم إلى   أنوالفتوة في حق هللا:   •
   .هللا 
تنس ي وأما "نسيان األذ • بأذى  ي أذ  ىة" فهو أن  نالك  ة من 

 ليصفو قلبك له وال تستوحش منه. 
حتى كأنه لم يصدر    ،إليه  أحسنتلمن    إحسانكونسيان   •

 منك. 
من   • تقرب  أن  مظاهرها:  من  ومن  وتكرم  يقصيك، 

ومودة   ،ا  ك، سماحة ال كظمي يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عل
مصابرة. يك ْم    ﴿ال  أَْيدِّ َكَسَبْت  فَبَِّما  يَبٍة  صِّ م  ْن  مِّ أََصابَك ْم  َوَما 

نك بدأت أفإذا علمت  .  [30   /الشورى]     ﴾َوَيْعف و َعْن َكثِّيرٍ 
يده على  منك  هللا  فانتقم  أول  ،بالجناية  الحقيقة  في    ى كنت 

  .رك وال بركشْ عنه بِّ  يال تطو  أنباالعتذار، والفتوة 
 . وفضيلة "المروءة" تتالزم مع فضائل الفتوة هذه •
دواعٍ  • ثالثة  النفس  االتصاف متجاذبة  وفي  داعي  هي   ،

   بأخالق: 
  .الشيطان .1
 . الحيوان )داعي الشهوة( .2
  .، النصح، الطاعةاإلحسان الملك: .3

المالئكة عقوال  قال بعض   • بال شهوة،    السلف: خلق هللا 
فيه   اإلنسان وركب  بال عقول، وخلق  البهائم شهوة  وخلق 

 العقل والشهوة. 
   ."المروءة" غلبة العقل على الشهوة :قيل •
من   • والرذائل  الدنايا  تجنب  واألخالق    األقوالهي 

   واألعمال.
   . ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض •
   .ببذل مواقعه المحمودة  اإلصابة: ومروءة المال •
  .بذله للمحتاج إليه ومروءة الجاه: •
 : تعجيله وتيسيره ونسيانه بعد وقوعه.اإلحسانومروءة   •
والمطالبة،   • والمعاتبة  الخصام  ترك  الترك:  ومروءة 

   .والتغافل عن عثرات الناس
 و"المروءة" على ثالث درجات:  •
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على ما    يحملها قسرا    أنوهي    : مروءة المرء مع نفسه .أ
ملكه في    ،في سره وخلوته   شيئا   أرادفمن    ؛يجمل ويزين 

وال   الخلوة،  في  عورته  يكشف  فال  وعالنيته.  جهره 
فال يفعل    .هيتجشأ بصوت مزعج، أو ينهم عند أكله وحد

)من غير الجماع أو   ما يستحي من فعله في المأل  خاليا  
 .لخالء(ا
والحياء   األدبمروءة مع الخلق: فيستعمل معهم شروط   .ب

   .والخلق الجميل
المروءة مع الحق سبحانه: باالستحياء من نظره إليك،   .ج

وَن لحظة  كل  في  إليك  عيوب    وإصالحس،  فَ واطالعه 
جَ  منك.  ،اإلمكان د  هْ نفسك  اشتراها  قد  من    فإنه  وليس 

   .فيه من العيوب المروءة تسليم مبيعٍ 
 

   .نقرأ االسم "المعين"  ،ى هللا الحسن  أسماءوفي سلسلة 
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ثال ْبح   السادس م 
 االحترام قيمة
 
 ... ستعراض نتائج إحصائيةبا  َمْبَحثال ابدأ نقاش هذسن 

على مدار عشر   :منهاوالسؤال لكل  قائمة بالقيم التي تعد مهمة لدى بعض الناس،  وهذه  
 أم أضعف؟  ىصارت أقو  القيم اآلتية  أنهل تشعر  ،سنوات الماضيةال
    

Much 
Stronger 

Somewhat 
Stronger 

Somewhat 
Weaker 

Much 
Weaker 

About  
the 
Same 
(vol.)   

% % % % %  
 "Respect for 
authority " 

2 8 40 46 3 

 
 "Commitment to 
marriage  " 

2 8 33 50 5 

 
 "Respect for the 
law " 

3 12 39 38 6 

 
 "Respect for 
other people " 

3 15 37 37 7 

 
 "Personal 
responsibility " 

5 18 35 34 6 

 
 "Good 
citizenship " 

5 23 40 19 11 

 
 "The work ethic " 7 26 36 22 6  
 "Belief in God 
and religion " 

9 22 33 22 10 

 
 "Concern for the 
less fortunate " 

10 35 25 19 10 

 
 "Tolerance of 
people who are 
different " 

13 46 19 13 7 

 
 

لقا    كأي من هذه القيم يقلقووضمن ذات االستبيان نالحظ السؤال التالي :   يمارسه   في كونه خ 
 ؟الناس

 

 النسبة %  السلوك  

 39 مالمة اآلخرين  

 30 قلة االحترام  

  24 االمانة والصدق  
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في  تزيد    هامن عدم قبولالتصرفات لدى الناس  "هل تعتقد أن معايير قبول    :ضمن سؤالو 

 اإلفادات. وهذه هي  "ه؟ ي عل يه  ما زالت على ماأم  ؟الموجب أم السالباالتجاه 
 

 النسبة %  المالحظ  

 Getting better 6تتحسن 

 Getting worse  66 تتراجع  

عليه    هى  ما   Staying about theعلى 
same 

26 

 

 
 

 ل إلى المفهوم الخاص بقيمة االحترام ولوصا
 

ها وحدد  ،التي لها عالقة باالحترام القضايا  انظر    حدد مسار لقيمة االحترام، أي  في البدء،
 االحترام. هي دائرة مركزية مرتبطة ب دوائر  في 
 

 االحترام قيمة نقاط التأمل في
 لشريحة ا
 سنوات 7 -3
 

 
 
 

االحترام

ننى فريد إ
وقيم

يأقدر نفس

جدير ينإ
بحَ بأن أ  

أستمع الى 
اآلخرين

أعامل 
اآلخرين 
بلطف
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تسجيلها في أقراص ، و فالمخلفيات لألفي  يمكن تلحينها    ،مع كل قيمة  هناك أغانٍ   مالحظة:
المدرسةإلى  منحها  و   ،مضغوطة  موقع    ،إذاعة  في  ها  للتحمي لكتروني  إوإدراجها 

downloading  . 
 

 : الغايات أن
   بأيديهم.نعبر عن شيء جيد يقوم به األطفال  -1
  .يسمي كل تلميذ صفتين موجبتين أو أكثر من صفاته الخاصة -2
   .يخبر التلميذ رفيقه في الصف عن صفة من صفاته الشخصية -3
   .يحدد التلميذ السلوك اللطيف تجاه اآلخرين -4
  .النزاعاتفض يتكلم التلميذ باحترام إلى المعلمين وإلى زمالئه خالل تمارين  -5
 
 
  

 
 الحوار 

 
 
 ". ةتمرين المرآ"

  . ضع مرآة في زاوية من الغرفة مع ستارة حولها
أنهم   األطفال  لطيفا  مميز  ا  شخصسيرون  وأخبر    ا  محبوب   يا  قو  ا  ، 

 .ةالستار ههذا الشخص موجود خلف هذوأن  ا ،فريد
  .عمن شاهد ال يخبر بعضهم بعضا    أنواطلب إلى األطفال 

عرف  أ  أناالحترام يكمن في  و   ،قيم  النقاش: إذن، كل واحد منا فريد  
 حب.  ني جدير بأن أ  أ

ومن    ،هاييكتب اسمه عل  ، ن كل طفل من صناعة نجمةما يمك ِّ   دَّ عَ أَ  نشاط 
بالمحبة" يكتب عبارة "جدير  نجمته    ،الخلف  يلون  الطفل  واجعل 

  .من مواد هويزينها بما لدي 
 ؟  نفسكتشعر باالرتياح تجاه   متى: اسأل حوار "يداي"   

يجيب    غالبا   الشعور  بأنهماألطفال  ما  بذاك  عندما    ،يشعرون 
   .إذن، القيام بأشياء جيدة تشعرنا باالرتياح .يساعدون غيرهم

  ، ين، ونقوم بقص شكل يدي كل طفل ت يديه االثنبطبع  يقوم كل طفل   شاط  ن  
كل طفل يعمل ذلك    .ا على قطعة ورق كبيرة ضمن دائرةمونضعه 
  .ذلكعلى ومن الممكن مساعدتهم   .بنفسه

ويلفت انتباههم إلى الحقيقة بأنه يمكن    ،يتحدث المعلم بعد ذلك معهم 
  : مثل  ،تقوما بأعمال جيدة أو أعمال تبعث على الحزن  أنن  ي ليدل

ل كل طفل عن األمور اللطيفة التي  أسا  .ضرب اآلخرين، قرصهم
يداه  أن  ىيتمن بها  و    أجوبتهم   ب كت ا  . تقوم  التي  الدائرة  ضعت  في 

 ن. اداخلها اليد
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  .بابا  ةعانقم ن وما تفعالن، قبلة لماما، ي عن اليد أغنية   
)صنع الرسم  

   (بطاقة
ملونةق م   بطاقات  قلب من  قطعة على شكل  الممكن    .بقص  ومن 

العبارة اآلتية  كتابة  واطلب إلى كل طفل    .رسم يد الطفل على القلب
جيد  بأمور  الصغيرتان  يداي  تقوم  القلب:  يمكنهما.......  ةخلف   ،

الطفل رد  أبي    ةساعدم)   اكتب  مساعدة  استضافة على  اآلخرين، 
  مثال :   لطفلةل  .في المكان المخصص لهارمي القاذورات    ،ضيوفه

 . جلي الصحون مع ماما(
  ، لألطفال في سن الخامسة   يكتب الكلمة منقطة  أنلمعلم  لويمكن   

 .بأقالمهم بين النقاط الوصل األطفال هؤالء ليعيد 
 . أن تعددوا بعض األمور التي تتصفون بها وتحبونها  أريدكم   ،اليوم   نقاش 

بعض   لي  يعدد  أن  منكم  أي  يستطيع  ،  ناعم ،  )جميل  ؟صفاتههل 
 ( ..مثابر،  مفيد،، محب 

أن يجلس في دائرة  ب يشجع التلميذ غير المتناغم   أنيمكنه  واألستاذ
بأيديهم،    ،مع زمالئه اآلخرين إلى كل طفل أن  ويمسكوا  ويطلب 

الطفلأن  ك  ،يسمي صفة   األستاذ ويقول    .ولد مثابر طارق    :يقول 
   .ولد محب  ىمصطف  :مشاغبنيابة عن طفل 

من   للمدرس:  موجبة   أن  األهميةمالحظة  صفة  كل  على    ، تثني 
  .وتحفظها للطفل الذي نطق بها

النمرة "قصة  
   "ليلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جون د "قصة ل  "القيم الحية   "أنشطةفي كتابه    "ديان تيلمان"  أورد
 يقول فيها:   "ماكونيل
خطبا    اعتقَدت أن  ليلى  التي    فخالفا    .بهاما    النمرة  النمور  لكل 
باللون    ،عرفتها تكن مرقطة  الزهري  األسود،لم  اللون  كان    .بل 

وحتى    ،النمور في الجوار كانت تتجاهلهاف  ،ذلك يشعرها بالحرج 
تتجنبها كانت  ينتابها  . عائلتها  والحزن    - أحيانا    -كان  الخوف 

المضي بعيدا   قررت ليلى    .الغضب الشديدأخرى    ا  حيان أو   واألسى،
واستيقظت على حس لسان    .نامت  اإلعياءولما انتابها    أهلها،عن  

بنمرة  أيداعب   فإذا  باأل نفها،  ليلى ذلك  .خضرمرقطة   ،لم تصدق 
فرحة   الحزينة عليها  قصت  و ،  فعانقتها  النمرة واست   .قصتها  ها 

شذوذا ،    ال  تفردا    دأن ذلك يع  األخضر، وأخبرتهاالمرقطة باللون  
سو  عليك  تفكري    ىوما  نفسك  بإعادةأن  إلى  فاحترام    .االحترام 

أن نحب   أحد  حتى عندما ال   ،أنفسناالذات هو  نبحث    بأن  ،يحبنا 
أنفسناعنها   الموجبة في  وأن    ، في  أجهشت    .أنفسنانقدر الصفات 

بالبكاء  عس  :وقالت  ،ليلى  الموجبة   ىما  تكون صفاتي  ربما   ؟أن 
  ، للعب مع اآلخرين اكما لدي حب  ؛فأنا سريعة  ،تكون في سرعتي 

ن رقطي  إن كنت مختلفة، ال بل  إإذن، ال بأس    .ولدي عينان ذهبيتان
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رونقا   رقطي   .يزيدني  تقدر  ال  األخرى  النمور  كانت  ال  ف    ،وإذا 
 . فريدة متميزة أكونأن   في أرغبإني  ،بأس

 أمها  .إلى استقبالها  األهلوهرع    ،العودة إلى ديارها  ليلى  قررت
فقد بدت متوهجة    ،قد طرأ على ليلى   ثمة تغييرا    أنالحظا    وأبوها

 ؟ يلحظا ذلك من قبل  لمْ  لمَ  :الء، وتساظريفة فعال    إنهامشرقة، 
 
 

 
 

 
   نقاش

 
   ؟لماذا  شعرت ليلى بالحزن

 ؟ هربتلماذا 
   قيلولتها؟ من  أفاقتمن رأت عندما 

 ؟ هل من صفات أخرى ؟ ما الصفات التي تميزت بها ليلى
   ؟مميزة بأنهاهل فرحت عندما علمت  

 ما صفاتك المميزة؟   ؟عندما تفكر في صفاتك  ماذا تشعرب   وأنت
  .ارسم صورة من صور القصة رسم  
   نقاش 

 
 

 اذا  يعني هذا؟  م .يكمن االحترام في أن أحب نفسي كما أنا

 
 
 

رسم 
صورتي  "

  "الظلية

يتمدد على قطعة من الورق موضوعة    كل طفل أناطلب إلى  
حدود جسمه    بالقلم  آخرن طفل  يعي  على حين    ،األرض  على
 يقوم كل تلميذ بقص صورته الظلية.بعدها  .  (صورته الظلية)

تلميذ  ليمكن   ثيابه  أنكل  في  وتعلق    ويلونها.  يرسم  اللوحة 
 الصف. 

التي يود مزاولتها    واألنشطةيمكن أن تكتب صفات كل تلميذ 
   .في هيئة عقد يعلق على عنق الصورة الظلية

نقاش "منح   
االحترام في 
 المدرسة"

الفكرةناقش   اآلخرين  هذه  أعامل  أن  في  االحترام  يكمن   :
   .بلطف
 ذلك؟  ىما معن 

 المدرسة؟ ما طرق معاملة اآلخرين بلطف في 
 ك في الصف؟ؤ بأي طريقة تحب أن يعاملك زمال

 ؟ اآلخركيف نظهر االحترام عندما نتحدث مع 
يحترمونك؟    تدل على أنهمما األشياء التي يظهرها اآلخرون و

 الوجه،..(  ات تعبير)نبرة الصوت، 
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منح  نقاش "  
االحترام في 

   "المنزل

عندما    ،االحترامن ظهر  كيف نبدي االحترام في المنزل؟ كيف  
 (  ،..  إذا سمحت ،أرجوك :)قولك  ؟ا  أمرنطلب 

 
نشعر عندما بم  ؟  لآلخرين  كيف نبدي االحترام عندما نستمع

 ؟ إلينايستمع اآلخرون 
شخص   في  يكون تحترمه لماذا     تحترمه.فكر  قد    مبعث   ؟ 

 ما هذا العمل؟  .بعمل مميز هاالحترام قيام
إطار التلفاز    يكفي  تلفازيا     ا  اصنع  الكرتون  لظهور طفل    حجمهمن 

  يحكي قصة عن االحترام   أن  من خالله، اطلب إلى كل طفل
 . من خلف اإلطار

تحيات من   
 العالم  

اللغة )
   (نجليزية اإل

طريقة نظهر فيها    ، فهي التحية على اآلخرين بلغتهم  إلقاءتعلم  
لآلخرين في    .االحترام  لغة  من  أكثر  األطفال   إلقاء ليتعلم 

 التحية. 

فض  "تمرين  
  "النزاع

  .النزاعفض االحترام أثناء قيمة  إظهار

 تشعر بأنك فخور بنفسك؟   متى نقاش  
 ر نفسك؟ تقد ِّ  متى

نشاط   
   "التيجان"

 درس الدين 

. صفاتكمفيها  اليوم صناعة تيجان    بإمكانكم  :أنه  ألطفالأخبر ا
ن   ِّ اآلخرون إلى لبسه في الساحة المدرسية ليتعرف  ا،  التاجلو 

 .صفاتك
عرض   

استثارة "
الحواس من  

   "كتابك 

 

 
 

 المستهدفة الشريحة العمرية
   ا  عام 14 -8
   ة ذاتي.قيم  أدرك   أن  ،االحترام هو أن أحترم ذاتي   أنواعأول   -1   نقاط التأمل 

  .هو جزء من احترام الذاتالموجبة  صفاتي  إدراك -2
 . محبوب ومقدر أني أدرك أناحترام الذات  -3
   .إلى اآلخرين ا  هو اإلنصات جيد -4
  .ا  أيضقيمة اآلخرين  أدرك أن -5
   .االحترام يولد الثقة -6
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 تشعر باالنشراح؟    متى االحترام؟ أهميةما    نقاش 
 تشعر باالحترام الذاتي؟  متى

اإلسهامات  مساعدة اآلخرين )يتم ب االنشراح    أنقد يذكر الطلبة  
 ( ... زين ىمستشف، موتوروال، جونسون سيف كدز :المجتمعية

اليوم   اللغة العربية    الشخصيةفسنبحث  صفاتنا  بيننا    .ي  مشتركة  نقاط  ثمة 
لكل    أنبرز سمات البشر  أولكن    .ها معهم(دْ )عد ِّ   هي؟  ما  ، ا  جميع
الخاصة  إنسان الخاصة و   ،شخصيته  الصفات  من  مجموعة 
 وابدأ بالسؤال: ، فلنبدأ بوضع الئحة بالصفات الحسنة .الذاتية

 ما الصفات التي تعجبكم في رفاقكم؟
ي  شخص  في  التي    إعجابكم.ير  ثفكروا  الصفات    تسترعيما 

 فيه؟  مانتباهك 
 ما صفاتهم التي تعجبكم؟  .المفضلين أبطالكمفكروا في 

للطلبة )مثل   أن  ألستاذليمكن     ، وفي  ،ودود   :يستعرض صفات 
متعاونمت   لطيف،    ، حساس  ،مجتهد  ،واثق   ،متواضع  ،عاطف، 
فقد تكون الصفة   ،ا  أحدتم  دإذا ساع  :وقل ها،واشرح  (  ..،متسامح 
 . ا  أمين تكون    ه،ضاعإلى من أغرضا    أعدتموإذا    ا .أو مهتم  ا  محب 

 وهكذا.  
 . "النمرة ليلى"قصة  قصة  

 واسأل:
 عدم احترامها؟  الشخصية أبدتكيف 
 تعامل ليلى باحترام؟  لمْ  لمَ 

 ماذا كان شعور ليلى؟ 
 بقية النمور لها؟ أبدتهاما صور عدم االحترام التي 

 االحترام؟  إبداءكيف كان يمكن 
 االحترام؟  -ا  أحيان  -لم ال يبدي الناس

االحترام  ،"عموما   عدم  يبدون  من  احترام   ،إن  إلى  يفتقرون 
 . "دواخلهم في أنفسهم
  ى سيلقف  ،نقاط التأمل هي: من يعامل اآلخرين باحترام  إحدىإن  

   .االحترام منهم"
الدرس    إليهاالتي توصلت    -الئحة الصفاتتأكد من وضع   صفاتكم    في 

  .مكان بارز في الصف في -األول حول االحترام
يكتب    أن  واطلب إلى كل تلميذ   ،على نصف الصفمرر ورقة  
من الفصل    اآلخرثم اطلب إلى النصف    ؛الورقة  أعلىاسمه في  

 .الذي يرى اسمهالتلميذ شخص يكتب صفة موجبة عن  أن
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إظهار  " تمرين 
صفاتي  
  "الشخصية

 ما: كل طفل يكتب في ورقة عن نفسه 
   .يحب -1
 .صفاته -2
 .أسرته -3
 . الطبيعةيحب في  -4
   .حيواناته المفضلة -5
 . ه لآلخرينؤ عطا -6
 . بهيؤمن  -7
   . طعامه المفضل -8

صفات  إلى  تعرف  وي  ،صفاته في ناحية من الفصلكل طفل يعلق  
   .اآلخرين

ن )تحفيز  واآلخرليشاهدها  صفاته  من  أو كل طفل يصنع شجرة  
مع شجرة الصفات الحسنة، إحساسات اللمس واللون والرائحة  

  . إليها(تلك التي يتطلع  أو 
 راح"  :شجرة فيصل زهير المزيدي وشجرة مبارك وائل الشطي

االستديوا شجرتي  باب   ،القادم  األسبوع  يبلك  جدام  وأخليها 
   ".بشوف شلون صايرة شيرته  ،الوزير

   األجنبية.من لغة من اللغات    بأكثرالتحية    إلقاءعلم األطفال كيفية    اللغة  
نشاط  

الشعور  "
   "باالحترام

ن  تمري 
قلم   "تمرير 

  "الرصاص

اقسم الصف إلى قسمين، ومرر على الشخص األول من الصف  
وهكذا    ه،يمرره إلى صاحب   أنه  ي واطلب إل  ،رصاصاألول قلم  

 إلى آخر تلميذ في الصف.
الكر   أعد  القلم   ،ةثم  تمرير  يجتهد في  أن  تلميذ  إلى كل  واطلب 

   .باحترام إلى التلميذ الذي يليه
 حاورهم في الشعور الذي انتابهم في كال األسلوبين.  

فض 
 النزاع 

 الشخص المعني االحترام؟  أبدى هل كان هذا ليحصل لو  
المشكلة   على حل  الطلبة  بديلة  بإيجادساعد  على    ،حلول  وأثن 
 . إليهااألفكار الجيدة التي يتوصلون 

الطلبة  عل   يروقههذه  م  ال  عندما  الستعمالها  تصرف    مالعبارة 
)كالشتم...(   ما  شخص 

 ..............."  ألنك"أشعر...............عندما.................
باالستياء" خالد  ، أشعر  عن  تحدثني  في  لزمي   ألنه  ،عندما  ي 

   ".الدراسة
بالضغطأ" بالتدخين  ،شعر  علي  تلح  لك ألني    ،عندما  من   قلت 

 . أرجو منك أن تحترم خياري"  .رغب في ذلكأال  إني  :قبل
   .اطلب إلى الطلبة صياغة استراتيجية "أشعر"
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  أساليب 
إلظهار 
 االحترام 

   .قيمة اآلخرين أدرك أناالحترام هو 
   .دراك قيمتناإننال االحترام ب 

   ؟احترامنا للطبيعةنظهر كيف  
 ؟لألشياءاحترامنا نظهر كيف  
 احترامنا لألمكنة العامة؟ نظهر كيف  

 االحترام الالزم؟كيف نتأكد من أننا أظهرنا 
 

  بطاقات 
الموقف 

تحفيز  و 
 لالعق

 والقلب 

 1البطاقة 
  ،الماضي  األسبوعحد الطلبة في صفك قلمك المفضل  أاستعار  ●  

 ه يستعمله اليوم في الفصل.رَ ولم يعده إليك، ولم تَ 
  ؟ األمرما شعورك تجاه هذا 
  تفعل؟   أنماذا  يمكنك 
  ماذا  تقول؟  ف إليه،إذا قررت التحدث 

   
 2بطاقة ال
   أحدهما اآلخر.م لال يك واآلنتشاجر زميالن لك في الصف، ● 

  ما شعورك؟ 
   ماذا ستفعل؟ 
 ماذا ستقول؟  ف  ،إذا قررت التحدث لهما 

   
 3بطاقة ال
   .ك في امتحان مهمرسبت لتو  ● 

  ما شعورك؟ 
 نعم(  :صالحا ؟ )الجواب ا  نفسك شخص ىأما زلت تر 
 تكون نتيجة االمتحان؟   أن يتماذا  تمن 
  كيف يمكنك تحسين نتيجتك في المرة المقبلة؟ 
   ماذا  تقول لنفسك من أجل الحصول على ما يشجعك؟ 

  ،بل اإلنصات والتوجيه والتشجيع  األوامر، دور المدرس تحاشي  
 . ال أو مناسبة  أجوبتهمسواء كانت 

  .تجسيد االحترام في لوحة الرسم   
قصة  

   "العصفوران"
الذي   . قالأحدهما كان يعلو اآلخر  .ن على شجرةاعصفورحط  
  : قال  األسفلفي    الذيو   ،خضراء  أوراقلها من    يااألعلى:  في  
الختالف وجهات   نيتعاركاوكادا    ؟ال تراها بيضاءأ  ؟بي   أتهزأ

   ،لألعلىيصعد    أن  األسفلفي    الذي  النظر، إلى أن قرر العصفور
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  ى لير  ، لألسفل  األعلى في    الذينزل  و خضراء،    أنهابالفعل    ىيرف

  . كانت بالفعل بيضاءأنها 
 

الساحة تجاه   عموم  من تغيرات سلوكية تشهدها  استعرضناهما  بو   ،ه بالسؤال ويمكن تأكيد
انخفاض معدالت  في  الذي يبين حجم الفجوة الكبير    ،تزعزع االلتزام في ممارسة القيم

 : ، وهو السلوكي للقيمااللتزام 
 

في االتجاه   ا  حقق نمو ت  هامعايير قبول التصرفات لدى الناس من عدم قبولهل تعتقد أن  
 كما يلي:اإلجابات ؟ وقد كانت ما زالت على ما هي عليهأم  ،الموجب أم السالب

 
 

 

مدركات الجمهور في الواليات المتحدة تجاه   تؤكد   ، و% تعد نسبة عالية66إن نسبة  
 . في سلوكاتهم المجتمعيةاالنحدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"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 

 
Not sure 2 
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 الشريحة المستهدفة 
 الطلبة الجامعيون 

 
والتي أجرتها   األسرةقيمة االحترام داخل حول االستبانة هذه نتائج واآلن لنناقش 

 االمريكية. PEWمؤسسة 
 
   

 

 
 

 
% ما بين الشريحة العمرية ما بين  42الشجار والعراك لنسبة وكذلك حين تصل نسبة 

 عام.  18-29
 
 
 
 
 
 
 



Acting values  Page 94 
 

 

وهو مقام يفرض أن تمارس قيمة التواضع   ،مقام "التواضع"في    ، جاء في مدارج السالكين
 إلى جنب مع قيمة االحترام، بيان لهذه القيمة: ا  جنب 

نِّ ﴿ • ْحَمَٰ َباد  الرَّ يَن َيْمش وَن على  َوعِّ ل وَن   الَّذِّ م  اْلَجاهِّ األرض َهْون ا َوإذا َخاَطبَه 

ا ولكن عباد الرحمن..   و"الهون" هو الرفق واللين.  [.63  /الفرقان]  ﴾قَال وا َسالم 

ينَ  ﴿ دَّاء   َمعَه   َوالَّذِّ َحَماء   اْلك فَّارِّ  َعلَى أَشِّ    .[ 29 / الفتح]  ﴾  َبْينَه مْ   ر 

هللا   • رسول  انتقم  »ما  الشريف:  الحديث  وسلم  وفي  عليه  هللا  قط«  صلى  ]   لنفسه 
 .  [صحيح البخاري 
ويمشي    ،ويجالس المساكين  ،ويأكل مع الخدم  ،يعلف الشاة  صلى هللا عليه وسلم  كان  و  •

 يسر شيء. أويجيب دعوة من دعاه ولو إلى  ،ويبدأ من لقيه بالسالم  ،مع األرملة واليتيم
   .لنفسك قيمة ىالتواضع أن ال تر  وقيل: •
 .  صلى هللا عليه وسلم  لدين هو االنقياد لما جاء به الرسولفي االتواضع و  •
 ؟ فعدم رضاك به أخا  ا  خ أأنت به    ىكان هللا قد رضي أخاك لنفسه عبدا ، أفال ترض  فإذا •
 . ه عين  الكبر هو 
فتقبله من    ،درجة "التواضع" حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض وال تصح لك   •

 ك.عدوك كما تقبله من ولي  
  ك قبول معذرته، حقا  ين "التواضع" يوجب علإف  ، كذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر •

 ل سريرته هلل. كِّ تَ أن و ،  و باطال  أكانت 
  . هه وال تحاج  ي توقفه علال  ف  ،يت الخلل في عذرهأنك إذا رأوعالمة الكرم والتواضع   

 كما تقول.  األمريكون  أنوقل: يمكن 
 
 

   ."السميع"و "الحيي" و"المجيب"  : ىهللا الحسن  أسماءوقد جاء في 
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ثال ْبح   السابع  م 

 المحبة  قيمة
 

ال من  نستعرض  الجامعيين  أجريتقيمية  الدراسات  لشريحة  أمر  التي  وكندا ي في  كا 
ما  القتل وحاالت السرقة وحاالت مداهمات المنازل وهي ك، معدالت حاالت  نستعرض 

 يأتي: 
 
 

 
 العمد عدد حاالت القتل 

 

 
 عدد حاالت السرقات المسلحة
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 عدد حاالت مداهمات المنازل عنوة 

 

   2006عام الحاالت العنف ضد المرأة في المجتمع الكندي ب   جدول  وفيما يأتي
 

 
 

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

 
 
 

  :االضطهاد بسبب لنساء واألطفال  مالجئ اوحيال  
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"،  ورعايتهماألبناء  تربية  و   ،األموال جمع    في "رغبة الناس  كانت حول    ضمن استبانة و 
،  "تعليم القيم"لكتروني  الموقع اإلضمن استفتاء أجراه  شخص    ألفأكثر من    اشارك فيهو 
 على النحو اآلتي:   اإلجاباتجاءت و 
 

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  
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فما سبق من بيانات  
إحصائية تستعرض  

 للنقاش والتعليق الجماعي  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط التأمل 
 لشريحةا   

   سنوات  3-7
 

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

  
 

 المحبة   مسار

 
  

 
 حوار  

 
 

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

ةالمحب

يتشعرن
مان  باأل

تزيل 
الغضب

يأننيتعن
أريد الخير 
لآلخرين 

يه
العناية  

يه
المشاركة 

أن تكون 
لطيفا

أنا محبوب
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 " سفنجاأل"حيوان  قصة  
مجموعات  فيه  عيش  ت محيط   ،في غابر األزمان  ،كان  ما  كان يا

  .سعيدة األسفنج اتمن حيوان 
  ا  فيه مملوء  يعيشكان كل من    .محيط المحبة   ىيسم     كان المحيط 

 قررت ما   ا  يوم .بالحب
تالعب    سفنجةأ الساحل  فجأة  تصلفو   ،األمواجأن    ، إلى 

 كان اسمها   ،وفوجئت بطفلة مكتئبة
تكن  .مريم المحيط والسحب  إلى  تنظر  مريم  لم  التي    ..جمال 

 بل كانت  ،السماء افترشت
  األسفنجة   تاستغرب  .يبدو أنها كانت حزينة  األسفل. تنظر إلى  
 في مثل ذلك   محزن مري 

   .النسيم العليل
أنت    هل ماذا  دهاك؟    .تيطفل  لسالم عليك ياا  :األسفنجةها  ت حي

  . أجل :قالت غير سعيدة؟
  سفنجة أقط    لم أرَ   :الطفلةثم قالت   ؛منا بالحزنكل  يشعر  ا  أحيان 

   .بوجه سعيد مثلك
قالت   سعادتك؟  سر  في  إ:  األسفنجةما  أعيش  محيط  "نني 

 يمتص  حيث  ، " المحبة
دائم  والحب  السعادة   األسفنج نحو    األسفنج   ىيبق   ،لذاو   .على 
 نحن نشارك اآلخرين  سعيدا . 

  هي   ،ءواللحظة الوحيدة التي ال نكون فيها سعدا  .السعادة هذه
 عندما تتعرض الواحدة منا 

أو ال يكون باستطاعتها امتصاص المحبة من    ،ليمحادث أإلى  
 استغربت مريم   .المحيط 
قالت    :وقالت  ،ذلك حينئذ؟  تفعلون  نشترك    :األسفنجةوماذا  
   -األسفنجنحن معشر   -ا  جميع

نعصر  ثم    ،فنمتص الحب من المحيط  ، تلك  باألسفنجةكي نحيط  
 أن  من أجل أنفسنا

والحب السعادة  سعيدة    .ةيسيرالعملية    .نمنحها  يا    بلقائكأنا 
 نحن   -نا هل تعتقدين أن  .أسفنجة
أن    -البشر   الحزين الصديق  منح  في    - ا  أيض  -نشتركيمكننا 
 مثلما   هبها حزن   نزيل    ،محبة
ولكنني لست   : فقالت مريم  .بالطبع  :األسفنجة؟ أجابت  تفعلون 
 .  فأنا من جنس اإلنسان ،أسفنجة
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.  األسفنجمثل  عليك أن تؤمني بالحب    .ال يهم  :األسفنجةقالت  
 أن  -معشر البشر  -يمكنكم
   .لآلخرين  اويمكنكم أن تمنحوه  بالمحبة،أنفسكم تغمروا 
سأذهب .  هذا عظيم:  وقالت  .بالمحبة  وامتألت   ،مريم   انتعشت
 أخذت  و   .ذلكألفعل 

بقوة الهواء  أنه    ، تستنشق  بالحبهواء  وتخيلت    . مملوء 
 لقد  واب.هذا ص :وقالت،  فابتسمت

الحظت كيف أنه عمل  : هل  األسفنجةقالت  .  شعرت بالسعادة
   -تجاه الحب  -جميعا    إننا ؟يسير 

   .متشابهون"
 

 ؟ األسفنجةكانت تعيش  أين .1 نقاش  
 الفتاة الصغيرة؟ تعندما رأ  األسفنجة أدهشما الذي  .2
 ؟ األسفنجتحزن حيوانات  متى .3
حيوانات   .4 تفعل  أو    األسفنجماذا   بالحزن  تشعر  عندما 

 الغضب؟
   .من القصة ا  صوراألطفال رسم ي  رسم  

وإضافة مالمح   ،أسفنجاتبأنفسهم    نيصنعو  تزيينها  ويمكنهم 
   .عليها لألوجه
 أنهاب ليشعروا    ،أعلىإلى    سفنجاتهمأ  ن ويرفعو   ،دائرة  نيشكلو 
 . بالح  همتهب 

 بالغضب؟  ؟هل شعرت من قبل بالحزن   حوار 
دائرة نشاط    في  األطفال  يقولوا:  يقف  أن  إليهم  واطلب  شعر  أ"أنا  ، 

 مفعم بأنني 
بعبارات  ،  عندما......."   ،بالمحبة الجملة  عندهم  ويكملوا  من 

 نتشاطر    ،لعب مع صديقيأ)
الحيوا  ،المأكل حديقة  إلى    األطفال باقي  د  هأشا  ن، نذهب 
 . ( ..سعداء،

 ؟  معا  أو نلعب ، عندما نتشاطر المأكل  ،ي يجعلنا سعداء الذ ما
 ما طرق منح المحبة؟   حوار   

  ماذا  يحدث عندما نبتسم لشخص ما؟ 
 ما؟  ا  ماذا  يحدث عندما نساعد شخص 
   ا  مساعدة وتجد شخصإلى  ما شعورك عندما تكون بحاجة 

 يساعدك؟ 
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 ."القلوب والصفات" رسم 
  ى ير  أنعالمنا لو أن كل شخص استطاع    سيبدو   كان  كيف 

 الصفات الموجبة للشخص
 اآلخر؟  

قلب ورقي بأدوات لصنع  األطفال  بتلوين   .زود  لهم    اسمح 
القلوب اسمه  هذه  منهم  كل  ليكتب  ثم  القلب على  ،  ظهر 
 الخاص به. 

القلوب  يضعها في صندوق، ثم يأخذ  ويجمع المدرس القلوب،  
يجب    منها.  ا  قلب   ويعطي كل طفل  واحدا  واحدا ،  من الصندوق

اطلب إلى األطفال في سن الست أو   .الطفل القلبيحب  أن  
  أخذوه.للقلب الذي  السبع كتابة صفة

السماء  المحبة أغنية    نعمة من  المحبة كالماء، من دونه    ..عطاء، 
 .دونه ال حياة المحبة هواء، من ..إلى فناء

 
 في المحبة. محبين لهم تصرفات  أشخاصعن  ا  اقرأ قصص قصة  

   .من القصة ا  ليرسم األطفال مشهد
  . نم عن حبتوالخزرج    األوس  ةخاؤافي م  "سيرة الرسول  

رغبة والدي   .ألطفال غزة ينم عن حب أطفال العالم  تبرعات  
مستلزماتي شراء  أو  معي  اللعب  حبت   في  عن  سهر    .نم 

عرضنا  نحن في  و  .عندما أمرض ينم عن حب ألجلي  والدتي  
االبرنامج    لهذا لهم على  ينم عن حب    ..وللكويت  ..لمربين 
  .ولبني اإلنسان  ..العربي واإلسالمي ينلعالمَ لو 

   ."أنواع مختلفة من القلوب" حوار   
قلب حزين؟ ما تصرفات    ما شعورك عندما تكون ذا قلب كبير؟

 صاحب كل قلب 
عدم   ،الحنو  ،الصبر  ،االبتسامة   ،العطاء  :من تلك القلوب الكبيرة

   :أو البائسة ؟التكبر 
   ؟األنانية  ،كره اآلخر  ،اليأس ،الحزن

قلوب  رسم   اطلب   ورجلين.بذراعين    كل منها  كبيرة  ا  يرسم األطفال 
 يمنحوا ما رسموه إلى أنهم ي إل

 لماذا  اختاروه؟اسألهم  .شخص يعبر عن هذا القلب
   . كالسعيدة، القاسية، الرحبة  ؟هل هناك أنواع أخرى من القلوب حوار   

قلب  تلك الصفة  ا  ليرسم كل منهم  تلك    ،يعبر عن  ويكتب عليها 
   .الصفة
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 مشاركة" "الحب  حوار   
  ا  شيئ حد  أ  اشاركهم فيهأن يتذكروا مناسبة  اطلب إلى األطفال  

  .ما
 يشاركك األطفال فيه؟  أن في ما الذي ترغب

  اإلجابة ؟ )إذا كانت  اآلخرين   أن نشارك  ا  هل من الصعب أحيان 
 ،  اإلجابةنعم، أثن على ب 

 . (يصعب علينا أن نشارك ا  أحيان  :وقل
، العطاء للفقراء  ،اللعب)  مشاركتها؟ما األشياء التي يسهل علينا  

   إلقامةالمشاركة بالمال 
   (.مشروع تجاري

ثم    ، قطعة من الورق نصفين مرتين  اَيثنو اطلب إلى األطفال أن   رسم 
 أن يرسموا إليهماطلب 
الرحبة(،  للقلوب    األربعة  األنواع القاسي،  الكبير،  )السعيد، 

 .ويقرروا ما يقوله كل قلب
وإذا توافر   .على هيئة قلب  يصنعوا طعاما  لأتح فرصة لألطفال   طعام صنع  

عدم  وفي حال    .تالبسكو صناعة  على  مساعدتهم  يمكنك  ف  ،نرْ ف  
 . على هيئة قلب ةخبزتقطيع  يمكنك  وجوده،  

 
إلى كل   قلب   أن طالب  اطلب  الذي صنعته    ا  يصنع    الحظ )مثل 
  .حاسة المذاق(

 أو أمهم.  ألبيهممن الورق   ا  يصنعوا قلب  أناطلب إلى األطفال  ممارسة   
 . "مارس تمرين االمتالء بالمحبة" النزاع فض  

من  ف  .لنتعلم  ا  كيف يمكننا استعمال قلوبنا مع  ىسنر  ،قل: اليوم
   .النزاعات بقليل من المحبةفض  يسيرال
 

 يكفي لدخول طفلين داخله.  ا  كبيرعلى األرض  ا  ارسم قلب 
يتذكروا أول    أناطلب إلى األطفال    .حصل بالفعل  ا  نزاعاذكر  

  ،وامدحهم   األحكامتصدر    ال   .النزاعهذا    حدوث  إلى  ىشيء أد
 .اكرهم ليحددوا بداية سالبةو عادوا بذ  ألنهم
 

مختلف في اللحظة  عمل شيء  في  أن تفكروا    أريدكمقل: اآلن  
النزاع  أالتي بد يأتي  في كل مرة    .أو أول عبارة سالبة  ،فيها 

بالمحبة   يتسم  ببديل  القلب    أدخلهماألطفال  عليه  في  المكتوب 
مع كل    هايمكنك استعمال التقنية ذات   ".موجب   معنى"في قلوبكم  

 نزاع ينشب مستقبال .   
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 ما األشياء التي تثير النزاع في الملعب؟  حوار   

 في الفصل؟  ا  نزاعما األشياء التي تثير  
   ."زهرة المحبة" حوار   

 ماذا  تحب؟ 
 من تحب؟ 

 ما الذي تحبه في نفسك؟ كيف تعتني بشيء تحبه؟ 
 كيف تتحدث مع من تحب؟ 

طفل كل  يحبها  التي  األشياء  ارسم  أو  من  و   ،اصنع  سيكون 
   .ضمنها ورود

 . "المحبة عناية" حوار  
 ؟ الطبيعةماذا  تحب في 
 ؟ بالطبيعة كيف تعتني  

 ( البساطة َمْبَحثراجع )
  ذكروه، يلتزم األطفال بما  ل و متنزٍه،  زيارة حديقة المدرسة أو   ممارسة   

 إلقاءعدم ك
أو   بعض  رغبتهم  القمامة،  زراعة  الحرص  األزهار في  أو   ،

 عدم السير على النباتات. على 
 حوار  

 في"
   " المنع محبة

 

 قول الصالحون: "وفي المنع عطاء". 
   ."أريد ما هو خير لك"
 ما معنى ذلك؟   .ما هو خير لآلخرين أريدالمحبة تعني أنني 

هل يمكنك أن تصفه؟ ما األشياء التي    . فكر في شخص محب
 يفعلها؟ 
فهي    .؟ لماذا؟ هذا صحمفيدة  أشياءوالدتك أن تأكل    ك هل تريد
 تريد ما هو خير لك.   إنها .،ةبصحة جيد وتود أن تراك  ،تحبك

 هل تريد والدتك أن تدخن؟ لماذا؟  
 . "ا  "المحبة أن تكون لطيف حوار   

المحبة، ربما من    إلظهاراطلب إلى األطفال التفكير في طرق  
مساعدة   الترحيب  ب ،  آلبائهم  أشياءبإحضار    ، أمهاتهم خالل 

 . بالضيوف
 كيف سيكون عالمنا لو أحب كل منا اآلخر؟  حوار   
 أحبكم أحبوني     أغنية 

 في شغبي وسكوني  
 من الشرير احموني  
 إلى اللعب نادوني.... 
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   الشريحة 
8-14  

  ا  عام

 : نقاط التأمل 
   .يزول الغضب ،أمتلئ بالمحبة عندما  -1
   .عالقاتنا أفضلالمحبة هي القيمة التي تجعل  -2
بدال   -3 الورود  كلماتي  تنثر  الشوكع   عندما  العالم   ، ن  أجعل 

   .أفضل ا  مكان 
   .محل ثقة ا  المحبة تعني أن أكون صديق -4
عاطفتنا لنحضن دائرة  مهمتنا أن نحرر أنفسنا، بأن نوسع   -5

 جميع المخلوقات 
 . والطبيعة )آينشتاين(

 :اتالغاي 
   .زيادة مشاعر المحبة -1
   .المحبة ةزيادة المعرفة عن تأثيرات قيم -2
  .إظهار مهارات اجتماعية راقية -3

صباح   األغاني  كل  المدرسية  اإلذاعة  في  المحبة  أغاني  مع    ،ضع 
 أو في طابور  ،اإلعالنات اإلذاعية 

   .دخول الفصل
قصائد عن  ينظموا  ،  ا  محب   ا  اطلب إلى الطلبة أن يرسموا عالم الشعر  

 من يلعبوا   المحبة، 
المليون س األمسياتيربح  يقيموا  يرددوا  الشعرية  ؟،   نحن  ، 

   أمي.مجتمع غير 
 على مقولة آينشتاين السابقة. باالعتماد لعالم محب خريطة  خريطة ذهنية   

  أحب  إذاماذا سيحدث  وخريطة ذهنية لعالم غير محب )يعني  
 . (؟اآلخر كل واحد 

 . "نجمة المحبة" تمارين االسترخاء مهمة  
في   التأمل  حول  تدور  االسترخاء  تمارين  جميع  أن  يالحظ 

 النجمة الذي نور ، والسيما السماء
  .بالمحبة، أو السالميغمرك   

 قصص 
 
 
 
 

 حوار 

شخص    أو عن حب الحيوان،    ا  يستطيع المعلم أن ينتقي قصص
   .مريض، أو عزيز

  ا  عجوز" وهي تتحدث عن فتاة تلتقي  مانيزهرة األ"قصة    اقرأ
 األخيرةوتجعل    األوراقتبدد كل  ف ،  مانيأوراق لأل   تمنحها سبع

 صبي مقعد.  لشفاء
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 واجب منزلي 
 رسم
 
 

لق بعض الطلبة على هذه القصة من زاوية أن شخصية  يع
 الطفلة بدأت 
الحسد والغرور  دور حول ما كان ي من طباعها  ف بالنضوج، 
بحكمة، ومن قبل   األخيرةإلى أن حاولت أن تستعمل  ،والغيرة

 .كل شيء مادي، كانت تشعر بأنها غير سعيدة ىكانت تتمن
  مانيقيم كثيرة ناقضت األ تأت الصبي ظهروعندما ر
 المادية.

 
 
 

وسعادة    ا  والرغبات التي تتسم باألنانية تجلب رض  مانيهل األ
 في الحياة؟
   .بسلبيات الفتاة وفضائلها  ارسم جدوال

طيف  ‘لو كانت لديك زهرة  ماذا كنت تفعل  كتب قصة توضح  ا
 .الشمس

  أو كلمات   أمنيتككتب على كل منها  اارسم الزهرة بأوراقها و 
 . تحبها

   ."حديث القلوب" اللغة   
سمعتم   كبير    :التعبيراتبهذه  هل  القلب،  طيب  القلب،  قاسي 

 ماذا يعني كل تعبير؟  .القلب
حقير    :التعبيراتمن  )   ؟جديدةهل تستطيعون إضافة تعبيرات  
 . القلب، فاتر القلب، خبيث القلب(

على   ا  يرسم قلب   متنوعة.صور قلوب  من    ا  ب يعد كل طالب كتي ِّ  رسم  
 ويضيف   ،كل صفحة

  .عبارة تعبر عما يقوله القلب
واقع    أدب  تعلمه  من  جرى  ثمة  ما  هل  السابقة،  الدروس  في 

التعبير    جرى وصف قلوبها بما يمكنالطلبة  شخصيات درسها  
    ...الخبث، الكبير، :عنه
 

اسمح    .يكتب كل طالب اسمه على ورقة ويضعها في صندوق  ( الصديق الخاص)نشاط  
  األخذ مع    ،واحدا  فقط من الصندوق   ا  لكل طالب بأن يختار اسم

عدم   كل    أسبوعوخالل    .اسمه  إعالنبالحسبان  على  يتعين 
لطالب الذي  طالب أن يدون التصرفات والصفات الموجبة في ا

يصنع كل طالب بطاقة ويكتب    األسبوعفي نهاية    اسمه.  اختار
  .يجابياتإعليها بعض ما دونه من  
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وعلى بقية الطلبة تخمين من    ،اسمح لكل طالب أن يقرأ ما دونه
 المالحظات.ت عنه تلك َب تِّ ك  
 

 . "أنا محبوب وقادر" حوار   
 سأل:ثم ا   ،أن تفكروا في نقطة التأمل هذه أريدكمقل: 

محبوبين ومؤهلين للمحبة  أنفسكم  كيف تشعرون عندما تجدون 
 ؟ هذات  في الوقت

 ما الذي لن تفعله تجاه زميلك؟ 
)المساعدة،  األعمالما طبيعة   الحال؟  هذه  في  بها  نقوم   التي 

 (. اللعب الجماعي
الكلمات   ضب،الغ  التي لن نقوم بها؟ )النزاع،  األعمالما طبيعة  
 [( كلمات الشوك] البذيئة 
)  متى محبوب؟  بأنك  نك  بأتشعر    متىمبارك    بو  أنتتشعر 

ا الناس؟ ا يقدرك لمَّ  ؟محبوب   (. يشجعونك؟ لمَّ
 ؟(. ا تشعر بالمحبةتشعر بأنك قادر؟ )لمَّ  متى
 
 

 سيناريو فيلمين 
 لشريحةا
 سنوات  3-7

 
 1المشهد 

 
 المسمع 

الحيوانات وهي    أصوات وهما يقلدان    اأصواتهم   . الحيوانات لعاب من معا  بأن يلعبان طفال
 . وتسبح ، تطير

  أقدر أحب الزرافة مثل ما أحب أختي   ه: يد    يد ه   .قطع وهما يركضان نحو الجدةم
 . روال 

   

من    ةمثل ما إحنا أمَّ   ،أصال أهم مثلنا أمم  .أكيد  الجدة 
   .البشر
 

لتشمل حبنا للطبيعة    ،دائرة المحبة لدينالنوسع   تعليق  
ما تمنحه لنا من أزهار وشجر  على  من حولنا  

جنب والطير  والحيوان  جنب..  ا  وثمر،  مع    إلى 
 . ، فجميعنا خلق هللاالبشر

   

االهتمام تعليق   تعني  حب    .المحبة  تكسبك  مارسها 
 منهم.  ا  جعلك قريبت اآلخرين و
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 مشروع القلب الكبير  

 . أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
 

 
 2المشهد 

 
 المسمع 

آخرين   في الملعب.طفالن يلعبان الكرة  أطفال  وأصوات  أصواتهما  نسمع 
   .يلعبون 

    ا  آلخر أرضايتشاجران ويطرح كل منهما 

الكامِّ م ب(  رة قطع  )ل  بعيدة  لقطة  نشاهد    :في 
 يسرع إليهما.  وهو  األب 

   ؟بالشجار  أوال   أبد الذي  : من األب 

   . هو من شتمني أوال   حدهما  أ

التي  بذاكرتك    ارجع يا صالح   للذي شتم   األب  اللحظة  ثار  إلى 
  أن ني  نهل يمك   : لأواس   ، مع أخيك  ك نزاعفيها  

 عن الذي تلفظته؟    ةبديل ة النزاع بلفظفض أ
 

الورد بستبدل  ا تعليق  د أن  تعو    .كلمات الشوك كلمات 
   .المحبة بنزاعاتك  فض  ت

 مشروع القلب الكبير   
 . أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  

 

 فيلم  سيناريو 
 لشريحة ا
   ا  عام 14 -8

 
 المشهد

 
 المسمع 

في  و،  ابنهمع    Buggy  ي"البق"يقود    األب  االبن 
   . سنوات  10عمر 

   ية. في البر " البقي"صوت  

تحاشي  األب    . تحاشي دوسهامحاولين  يقفان عند نبتة  حاول  األزهار :    ، والنباتات   دهس 
معها المحبة  يا    ، ومارس  معي  المحبة  تمارس  مثلما 

 .سعد 

يا  وكيف   االبن   المحبة  وال  أبي  أمارس  أفهمه  ال  من  مع 
 ي؟ يفهمن 

   . عني أنك تحب الخير له ت ممارسة المحبة مع جارك     األب 
تساعدها وتتطلع  وممارستك المحبة لوالدتك تعني أن  

   . لخدمتها
  ، الرسوب  تتحاشى عني أن  توممارستك الحب لوطنك  

   .بلدكراية  وتتطلع إلى النجاح حتى ترفع 
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المحبة   غير  نك  أ عني  تاإلنسان  ألخيك  وممارستك 
 تحب الخير له مثل ما تحبه لك.   ، وأنكأناني

تدهسها..اال ال  بأن  للنباتات  المحبة  تعلم    وممارستك 
من أنها تمنحنا ما نتنفسه من االكسوجين، فهل جزاء  

 االحسان اال االحسان يا ولدي! 

 
 تعليق  

 
 مشروع القلب الكبير  

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
 

 

 الشريحة 
 الشباب 

نقاط   
 التأمل 

 . ويعززها بكرامة وعمق ،المحبة هي المبدأ الذي ينسج عالقات إنسانية .1
  .والتطور واإلنجاز األفضلالمحبة حافز للتغيير إلى   .2
واالهتمام  .3 والتفهم  اللطف  تكفل  حدا     ،المحبة  الغيرة    تلسلوكاوتضع 

 .والتسلط
، للناس،  لألخالق للوطن، لهدف عزيز، للعدل،  هلل،  المحبة يمكن أن تكون   .4

 . للطبيعة
 تقتضي االتباع.  محبة الرسول   .5

 ل تعتقد أن المحبة قيمة عالمية؟ ه حوار   
 ؟  إنسانية حاجة  أنهاهل تعتقد 

 هل يهتم أحد بالحرب في عالم ملؤه المحبة؟  
 القادة لمواطنيهم؟ الحكام و ماذا يريد  ،في عالم من المحبة 

 .""قوانين لعالم أفضل حوار   
 في المجتمع أو العالم اآلن؟ )قانون سائد  هأي نوع من القوانين تشعرون بأن 

قانون   اآلخرين،  التسلط  الجشع،  المقتنيات على  أصحاب  هو  يفوز  الذي 
 األكبر،.. (. 

 "قانونلد  ضع قواعد  ت   أن  واطلب إلى كل مجموعة  ،الطلبة إلى مجموعات  قس م
إلى   شعب  من  هدية  الشعوب،  بين  المدن،  بين  التآخي  )معاهدات  المحبة" 

 شعب، 
 لمدن المتآخية تذاكر السفر بين امشاريع،  إلقامةللمستثمرين  منح رض ت  أ

 ...( ،الوطن ألرض امتدادا  عد ت  ألنهامخفضة  
 لد "قانون المحبة". ارسم خريطة ذهنية 

 . "المحبة العملية" حوار   
 ....( ،.إلى أهدافنا؟ )التباغض، الكراهيةوصولنا ما الذي يعرقل  

 نه يريد ذلك؟  فقط ألما فيه أذى لك  شيئا  هل من المحبة أن يعطيك أحد ما 



Acting values  Page 110 
 

 ..(  ،شبكات ترويج المخدرات الكحول،  )إعالنات التدخين،مثال: 
 اتجاه  في  األسبوعيستطيعون فعلهما هذا  شيئينكتابة إلى الطلبة اطلب  نشاط 

 تحقيق غاياتهم. 
 . "عالقات محبة" حوار   

 المحبة؟  األسرةظهر مختلف أفراد كيف ي  
 كيف تظهر محبة األطفال إذا كنت أبا ؟ 

العائلة محبة  تظهر  أفرادها  كيف  الهدايا،  بين  )شراء  الدعاء   األكل؟  معا ، 
زيارلآلخرين، في،  منها  المريض  مفاج ىالمستشف   ة  أحدهم ،  ال    أة  بما 
 ...( ، يتوقعه

 ؟ األسبوعمحبة في البيت خالل عموم الما نتائج 
،  هلل، للوطن، أبويةاطلب إلى الطلبة إعداد الئحة بأنواع مختلفة من المحبة ) شاط  ن  

 ، محبة للحيوان، للطبيعة،..(  إنسانية ، أخوية ، ، موميةأ
 هل يستطيع المال شراء المحبة؟  حوار   

 بلغ من  أليس ولكن المال  ،لتحقيق ذلك األمور   أن يذلل هولكن يمكن   ،ال
  تعابير الوجه والكلمات الورد، في  أن تظهر ذلك  ب االحترام والتقدير للغير،  

 والتودد،.. 
 المحبة؟ )بطاقات هولمارك( نشر في  ا  هل يستطيع الفن أن يؤدي دور فنون  

 
   .فهي تفيض على الجميع ، ليس للمحبة حدود -1
  .تجاه الغير ا  وجدان  أو  ى رغبة أو هو  وليس ،المحبة شعور محقق للذات -2
   .، للطبيعةلألخالق للوطن، لهدف عزيز، للعدل، المحبة يمكن أن تكون  -3
 . الذي ينسج العالقات اإلنسانية ويعززها بعمق المبدأالمحبة هي  -4
 .ر واإلنجازي والتطو  األفضلهي حافز للتغيير إلى  -5
 فالكل جميل   .هي رؤية الخصائص الجمالية في كل فرد -6
تكفل المحبة الحقيقية االهتمام والتفهم واللطف، وتضع حدا  لسلوكات الغيرة والتحكم   -7

 (. العاطفي)  الوجداني والفراغ
ا قادة و العالم؟ )تصورحينها  كيف سيبدو    .كل واحد في العالم محب لطيف  أنتخيلوا   -8
 العالم من مختلفة  أمم

ال   تطوير أحد المبتكراتى  منكبون عل من جنسيات مختلفة  ، علماءا  هم بعضمحبين بعضَ 
 حينها؟( ، كيف سيكون معدل النمو والتطور في العالم دولهم حدود بين 

ندعو   -9 أننحن  قانون   إلى  المحبة  البشر  ا  تكون  بين  تصوركم .  فيما  القانون   ، في  ما 
 مستشري بين  ال
 ؟ الممتلكات األكثر أصحابأم  ،أم السلطة ،هل هو الجشعاليوم؟ لبشر ا

)إلى  دعوة   -10 الجميع  لتشمل  المحبة  دائرة  الطبيعة،  األجناستوسيع  الحيوان،   ،
   األديان(.
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مصابون بخيبة أمل، أنتم    ألنكمأنتم تسخرون    :قل لهم  ،للذين يسخرون وال يبالون -11
؟  فما شكل العالم الذي تريدون فيه اآلن.  صنعوا العالم على النحو الذي نعيش  الذين    األناس

المستقبل قيمة )سواء    .أنتم جزء من صانعي  له  اختيار  يتخذه شخص ما هو  قرار  أي 
   .(اإليجاببالسلب أو 

في المدرسة؟ ما األشياء  والمحبة  دائرة الحنو  تتم توسعة  كيف يمكن أن    ؟ ما رأيكم -12
الممكن ممارسة    ن)م  ؟ أسبوع  تجربة مدةَ   إلجراء؟ هل أنتم مستعدون  تحقيقهاالتي يمكن  
 . بمحبة واحترام(اآلخرين   تقبل أو  ،كل شخص   أمانياستعراض  لذلك من خال 

 : مالحظة -13

 "صديقا  حميما " لشخص آخر،  يكونمن أن  هحد تذمرأ ىبدأإذا  •
أي أن ال تكون فظا    ؛من الممكن أن يكون ضمن قائمة معارفك  هفمن المالئم الرد عليه بأن

 في تعاملك معه. 

جلبتها  صالحا  إذا    أبا    أكونفهل  طوال الوقت  فقط    الحلوىيأكل    أن  يطفل  أرادإذا   •
 ؟  ذلككون عواقب تماذا و له وسمحت له بتناولها؟  

 .لطفلكيمكن تعريف المحبة عمليا  إذا كان ما يفعله شخص ما يسبب أذى لك أو  -14
الفتاكة   لألسلحةاختراع اإلنسان  هل ) ؟: هل ثمة عالقة بين العلم والمحبة ملعلفي ا -15

   ؟(.المحبة مبعثه 
)جدارية المحبة بين الشعوب لرسم   ؟يعمق معنى المحبة  أنالفن: هل يستطيع الفن  في  

   ...(.مختلف ألوانهاب الطبيعة والوجوه
 

 سيناريوهات أفالم
 

 المسمع  1المشهد 

المنزل كراج  زيت    . في  تبديل  في  مستغرق  الوالد 
يساعده    وابنه فيها،    األعطال بعض    وإصالح السيارة  

 (  ا  عام  15عمره  )

 

 منشفة. ، 20مفتاح مقياس ، 15مقياس  مفكناولني    ابنهالوالد يطلب إلى 

إ االبن   في  حقا   مذهال   تقدما   أحرز  اإلنسان  مجاالت  الن 
لألرض  المختلفة    ةالتكنولوجي  معمرا  )معربا   فصار 

 عن إعجابه بصناعة السيارة(

   صوابا .هذا ليس  الوالد 

  عالمات االستغراب على وجه االبن  

الجشع والكراهية وحب السيطرة جعلت اإلنسان يصب   الوالد 
كأسلحة  فظيعة  إمكاناته الذكية الفذة في تطوير تقنيات  

والقنابل  مقارنة    فاألسلحة   . الدمار  كثيرا   متطورة 
يا خالد       ولك أن تتصور    .بالمركبات التي نقودها 

ِّ لو ح  ماذا يحدث   لتطوير وإنجاز ما    األموالك  تل  ت لو 
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أما كنا لنتغير إلى    . يحفظ اإلنسان من حوادث المرور
 ؟ األفضل

نفتقدها فيما بين الشعوب   التي  المحبة  فهل    . تلك هي 
األأن    اعتقادكفي   تطوير  مبعثها  عمليات  سلحة 
 ؟ المحبة

  

تكسبك حب اآلخرين    ،مارسها  .المحبة تعني االهتمام  تعليق  
 منهم.  ا  وتجعلك قريب 

 
 مشروع القلب الكبير  

 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
 

 
 

 المسمع  )باللهجة الخليجية(  2المشهد 

    . الطلبةيناقش في الفصل  األستاذ 

تطبيقه   أستاذ  ( ا  عام17عمره الطالب ) يمكن  ما  تسوي   . هذا  تبي  شنك    ؟ يعني 
مثالي يحب    ؟ مجتمع  فيه  من    وخالي ،  اآلخرالكل 

   ؟الحروب 

كل واحد فيكم    من يعني تعتقد آنه لما اطلب    ،يا أحمد    األستاذ 
فرد  كل  في  الجمالية  الصفات  وعلى ضوئها    ،رؤية 

 نه أكون طلبت شي مستحيل!  آ نتعامل معه، 
وإحنا    ،تأكد أن اإلنسان مجبول على الخير  ،يا أحمد 

ونتعامل من   الخير هذه  مواطن  نكتشف  منا  مطلوب 
   .خاللها

  

  رؤية الخصائص الجمالية في كل فرد منا تضع حدا   تعليق 
   . تجعل الناس متحابينوالهيمنة والغيرة  لسلوكات 

  

اآلخرين  ها تكسبك حب  تمارسم  .المحبة تعني االهتمام  تعليق  
 منهم.  ا  وتجعلك قريب 

 مشروع القلب الكبير  
 أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
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 المسمع  3المشهد 

  في الفصل يناقش الطلبة   األستاذ 

  . كل واحد في العالم محب ولطيف   يا أسعد أن  تخيل  أسعد. لطالب يحاور ا  ( ا  عام17عمره طالب )
مختلفة في العالم    أمم قادة    وا كيف سيبدو العالم؟ تصور

بعضهم   جنسيات  علماء  تصور    .بعض لمحبين  من 
،  دولهمن على مبتكراتهم، ال حدود بين  يمنكب مختلفة  

 ! ؟ والتطور في العالمالتنمية كيف سيكون معدل 
 

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

 
 تعليق  

 
   "القلب الكبير "مشروع 

 . أحد مشاريع المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  
 

 
 

 
 

 لشريحة الجامعيين: 

 
 

 ما يأتي:  -مقاما  وقيمة   -ويذكر مدارج السالكين عن المحبة 
 العبودية معقودة بالمحبة.  •

وحوا 

 ر
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 المحبة هي روح اإليمان واألعمال والمقامات واألحوال.   •

وَن َرْحَمتَه  َوَيَخاف   • ْم أَْقَرب  َويَْرج  يلَةَ أَي ه  م  اْلَوسِّ يَن َيْدع وَن َيْبتَغ وَن إِّلَىَٰ َرب ِّهِّ ئَِّك الَّذِّ
وَن  ﴿ أ ولََٰ

 [.57ا﴾ ]االسراء /  َعذَاَبه  ۚ إِّنَّ َعذَاَب َرب َِّك َكاَن َمْحذ ور  

فذكر المقامات الثالثة في اآلية: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه باألعمال  

 الصالحة، والرجاء والخوف.  

 ( ْن نِّْعَمٍة ت ْجَزىَٰ ْنَده  مِّ ََحٍد عِّ (﴾] الليل [.   20)  (إِّالَّ اْبتِّغَاَء َوْجهِّ َرب ِّهِّ اأْلَْعلَىَٰ 19﴿ َوَما ألِّ

األعمال  غاية  والمحبين   -فجعل  المقربين  لوجهه    -لدى  اإلرادة  وهذه  وجهه.  إرادة 

 موجبة للذة النظر إليه في اآلخرة. 

يَن﴾ ]  ال عمران/    ابِّرِّ ب  الصَّ نِّيَن ﴾ ] ال عمران  146﴿ َوّللاَّ  ي حِّ ْحسِّ ب  اْلم  [.. ﴿َوّللاَّ  ي حِّ

َ ي    148   / يَن ﴾ ] البقرة /   [.. ﴿ إِّنَّ ّللاَّ رِّ تََطه ِّ ب  اْلم  ابِّيَن َوي حِّ ب  التَّوَّ َ    222حِّ [.. ﴿ إِّنَّ ّللاَّ

ْم ب ْنَيان  َمْرص وص   ﴾ ]  الصف /   يَن ي قَاتِّل وَن فِّي َسبِّيلِّهِّ َصفًّا َكأَنَّه  ب  الَّذِّ [.. ﴿فَإِّنَّ    4ي حِّ

تَّقِّيَن ﴾ ] ال عمران  /   ب  اْلم  َ ي حِّ [..    205 ال يحب الفساد﴾ ] البقرة /  [.. ﴿وهللا   76ّللاَّ

وٍر  ﴾ ] الحديد /  ْختَاٍل فَخ  ب  ك لَّ م   [.  23﴿ َوّللاَّ  اَل ي حِّ

إذا أحب هللا العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فالنا  فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي «

له   يوضع  ثم  السماء،  أهل  فيحبه  فأحبوه،  فالنا   يحب  إن هللا  السماء  في  في  القبول 

وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا «] صحيح مسلم[..    »األرض

بها،   يبطش  التي  ويده  به،  يبصر  الذي  وبصره  به،  يسمع  الذي  كنت سمعه  أحببته 

] صحيح   استعاذني ألعيذنه«  ولئن  سألني ألعطينه،  ولئن  بها.  يمشي  التي  ورجله 

وحب من يحبك. والعمل الذي يبلغني حبك،    البخاري  [.. »اللهم إني أسألك حبك،

اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد«  ] صحيح البخاري   

اللهم ما رزقتني مما أحب   ينفعني حبه عندك.  [.. »اللهم ارزقني حبك، وحب من 

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. •
 ر.وكذلك مقام "الفقر"، فإنه فقر األرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفق •
 مراتب "المحبة":  •

 العالقة: لتعلق القلب بالمحبوب.   -1
 اإلرادة: فهو ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له.  -2
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 الصبابة: فهو انصباب القلب إليه. -3

ا ﴾ ]   -4 َغَرام  إِّنَّ َعذَاَبَها َكاَن  للقلب، الذي ال يفارقه.. ﴿  الغرام: وهو الحب الالزم 

 [. 65الفرقان / 

 ودود" من أسماء الرب تعالى.  الوداد: وهو صفو المحبة، و"ال -5

بًّا (] يوسف /   -6  [. 30الشغف: أي وصل حبه إلى شغاف قلبه.. )قَْد َشغَفََها ح 

العشق: هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وإنه من اإلفراط، فال  -7
 يوصف به الرب تعالى وال العبد في محبة ربه. 

 التتي م: تيَّمه الحب، أي: ذلَّلده وعبَّده، كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه.   -8
التعبد: فالعبد هو المملوك، فلم يبَق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه   -9

ظاهرا  وباطنا ، وهذه هي حقيقة العبودية. ولكمال ذلك يصف هللا تعالى بها رسوله 
 ْي أَس هِّ ﴾ ]  االسراء/   .. ﴿  س ْبَحاَن الَّذِّ [. وحقيقة العبودية هي الحب التام    1َرىَٰ بِّعَْبدِّ

 مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب: طريق معبدة، أي: ذ للت. 
التي  -10 المحبة  السالم، وهي  إبراهيم ومحمد عليهما  الخليالن  بها  الخلة: وانفرد 

محبوب، وهذا هو السر  تخللت روح المحب وقلبه، حتى لم يبَق فيه موضع لغير ال
 أ مر الخليل بذبح ابنه.   -وهللا أعلم -الذي ألجله

 
 "المحبة" بين "الهمدددة" و"األنس"  

المحبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، وكان المحب شديد الرغبة والطلب، كانت   •
 الهمة من مقومات حبه. 

من المحب خواطره  وبالمحبة تفنى خواطر المحب عن التعلق بالغير، وأول ما يفنى   •
 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 

 وشهواته.  أعظم من التلذذ الخلي  بحظوظه -التي يصيبه بها حبيبه -من المصائب
إليها،   • أحسن  فالقلوب مجبولة على حب من  منة هللا عليه،  العبد  وتنشأ من مطالعة 

 وبغض من أساء إليها. 
 

 تأمل: 
َ فَاتَّبِّع ونِّي ي ْحبِّْبك م  ّللاَّ  ﴾ ] ال عمران /  ﴿ ق لْ  ب وَن ّللاَّ  [  31إِّْن ك ْنت ْم ت حِّ
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 . •

ِّ آَلٍت ﴾ ] العنكبوت /  من آث  • ِّ فَإِّنَّ أََجَل ّللاَّ و لِّقَاَء ّللاَّ ار المحبة الشوق.. ﴿ َمْن َكاَن يَْرج 

5 .] 



Acting values  Page 116 
 

 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  
 حب ه ظاهرا  وباطنا . 

: إن عبد الرحمن السعديسبب في محبته. قال    هللا معرفة  ومع أسماء هللا الحسنى، فإن  
إلى محبته، وخشيته، وخوفه، ورجائه، ومراقبته، وإخالص العمل    تعالى تدعو   هللا معرفة  

العبد عينها، وال سبيل إلى   إال بمعرفة أسمائه الحسنى،    هللا معرفة  له، وهذا هو سعادة 
 والتفقه في معانيها. 

: ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنَّ  القرآنولك أن تتعرف إلى اسمه سبحانه "الودود".  
 /البروج: ﴿وهو الغفور الودود﴾ ]القرآن[، وذكر 90ربي رحيم ودود﴾ ]هود/  

 
 

 
 

 
ثال ْبح   الثامن  م 

 قيمة العطاء 
 

تفعيل القيمة   القيمة )العطاء( 
 من خالل  

 

 عاما   8-14
مرحلة  ال إلىإضافة )

   (الشبابية 

عطاء من ال   ييعط   الرسولكيف كان  القصة  
 ؟ يخشى الفقر

  .عطاء الصحابة
   الطائي.عطاء حاتم 

تمرين تأمل   
أنواع  )

  (العطاء

  .عطاء العلم
   .الجهاد فيعطاء النفس 
 .عطاء المال

 .عطاء  اإلسرافعدم  في
 .المحافظة على البيئة عطاء

 
 لشريحة ا

 الشباب 
التخفيض   فيمجهودات الشركات العالمية  تقارير دولية  

لمصانعها    الحراريةمن االنبعاثات 
   األوزون.للمحافظة على طبقة 

 /رسم 
 تصوير  

   ؟هل للحشرات عطاء
   ؟هل للحيوانات عطاء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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 الرياضيات  
فريضة  )

  (الزكاة

  5قوام سكانها المسلمين  لو أن دولة  
هل  فعدد الفقراء فيها مليون، و ،  ماليين

  ؟لزكاة أن تشكل عطاء للفقراءلمكن ي 
تمرين   

 لحساب  ل
   .الزروعزكاة 

  .زكاة المال
   .زكاة الذهب
  .زكاة الماشية

   /االجتماعيات 
 علوم  ال

كيف يمكن القضاء على شحة مصادر  
 األرض؟ المياه على 

وتجارب لشحذ  أفكارٍ  استعراضيتم 
مجاالت تقليص   فيعند الطلبة  اإلبداع

 . هاوتنمية مصادرهدر المياه 
 

 
االستئثار بكل  في والرغبة  ،والبخل والشح  ،المفرطة األنانيةشعور  من  كل  عدي 
المال أو الجاه أو العلم والنفس  بذل وقبض النفس واليد عن   ،التسلطفي والرغبة  ،ءشي
 . وقيمته على الضد من خلق العطاء ،ذلكما شابه أو   ،سبيل هللا في
  
 

 هللا: ةصف  األسمىالعطاء 
وقد تضددددمنت    .عوض  ابتغاء ا العطاءال يكون فيهتلك التي إن أعلى درجات العطاء ●  

 .معنى العطاء  الرزاق والكريم والحكيمو الوهاب   :أسماء هللا الحسنى
 ته.موعطاء هللا مرتبط بعلمه وحك●  

   ن.ي وحتى الكافر  ،وأهل معصيته  ،طاعته  ألهلالدنيا  فيعطاء هللا 
   يخضددع له المؤمنون والكافرون    الذي  ،بقانون االبتالءأما عطاء الدنيا فمشددمول

 .على سواء.
اَلهَدا  ﴿ يدد  ث مَّ َجعَْلنَدا لَده  َجَهنََّم َيصدددددْ اء  لَِّمْن ن رِّ ْلنَدا لَده  فِّيهَدا مَدا َنشدددددَ لَدةَ َعجَّ يدد  اْلعَداجِّ َمْن كَداَن ي رِّ

ا ) ور  ا مَدْدح  ومد  عَىَٰ 18مَدْذم  َرةَ َوسدددددَ ئدَِّك كَداَن   ( َوَمْن أََراَد اآْلخِّ ن  فَدأ ولََٰ ْؤمِّ ْعيَهَدا َوه َو م  لَهَدا سدددددَ
ا ) ك ور  ْم َمشددددْ ْعي ه  ْن َعَطاءِّ َرب َِّك ۚ َوَما َكاَن َعَطاء  َرب َِّك  19سددددَ اَلءِّ مِّ ؤ  اَلءِّ َوَهَٰ ؤ  د  َهَٰ ( ك الًّ ن مِّ

ا ) َرة  أَكْ 20َمْحظ ور  ْم َعلَىَٰ بَْعٍض ۚ َولَآْلخِّ ه  ْلَنا بَْعضددددَ بَر  َدَرَجاٍت َوأَْكبَر   ( اْنظ ْر َكْيَف فَضددددَّ
يال  )  ]اإلسراء[.  ﴾(21تَْفضِّ

ينوع   إنه  بل ،ويوسدع عطاءه لهم ..الدنيا فييبسدط هللا الرزق لعباده  لماذا ال  :وإذا قيل  ●
 فيبسط ويقبض؟  األحواللهم 
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  اإلنسددددان حن  متَ إذ ي   ؛ذلك  يظروف هذه الحياة تقتضدددد  فين حكمة االمتحان  إالجواب: ف
تتطلب    التيالمجاالت  فيالناس   متحني   قد  إذ  ؛وبالقبض والتضددييق  ،بالبسددط والتوسددعة

 .أن هللا هو الرزاق. إلىفيها لفت النظر و   ،الشكر بالبذل والعطاء
ْزَق لَِّمْن ﴿. [.21 /الملك] ﴾يرزقكم إن أمسدددك رزقه  الذي ذاأمن ه﴿ ط  الر ِّ إِّنَّ َربََّك َيْبسددد 

ر  ۚ إِّنَّ  اء  َوَيْقدِّ اَيشدددَ ير  ا َبصدددِّ هِّ َخبِّير  َبادِّ ِّ  ﴿. [.30]اإلسدددراء/   ﴾ه  َكاَن بِّعِّ َوقَالَتِّ اْليَه ود  َيد  ّللاَّ
يدَ  ن وا بَِّما قَال وا ۘ بَْل َيَداه  َمْبس وَطتَانِّ ي ْنفِّق  َكْيَف َيَشاء  ۚ َولَيَزِّ ْم َول عِّ يهِّ ا  َمْغل ولَة  ۚ غ لَّْت أَْيدِّ نَّ َكثِّير 

ا ۚ َوأَْلقَْينَدا َب  ا َوك ْفر  َك ط ْغيَداند  ْن َربد ِّ َل إِّلَيْدَك مِّ ْم مَدا أ ْنزِّ ْنه  اَء إِّلَىَٰ َيْومِّ  مِّ م  اْلعَدَداَوةَ َواْلبَْغضدددددَ ْينَه 
اد ا ۚ َوّللاَّ  الَ  عَْوَن فِّي اأْلَْرضِّ فَسدددَ ا لِّْلَحْربِّ أَْطفَأََها ّللاَّ  ۚ َوَيسدددْ َياَمةِّ ۚ ك لََّما أَْوقَد وا َنار  ب   اْلقِّ  ي حِّ

ينَ  دِّ ْفسدددِّ َب ﴿. [.64 /المائدة] ﴾اْلم  ْزَق لِّعِّ َط ّللاَّ  الر ِّ ل   َولَْو َبسدددَ ْن ي نَز ِّ كِّ
هِّ لَبَغَْوا فِّي اأْلَْرضِّ َولََٰ ادِّ

ير   هِّ َخبِّير  َبصِّ َبادِّ  [.27 /الشورى]  ﴾بِّقََدٍر َما َيَشاء  ۚ إِّنَّه  بِّعِّ
 

 :اإلنساندافع التملك عند 
ْكت ْم  ق ْل لَْو أَْنت ْم تَْملِّك وَن َخَزائَِّن َرْحَمةِّ َرب ِّي إِّذ ا  ﴿ ..عوْ ن  مَ   بفطرته قتور   اإلنسدددان  ● أَلَْمسدددَ

ا ْنَسان  قَت ور  ْنفَاقِّ ۚ َوَكاَن اإْلِّ  [.100]اإلسراء/   ﴾َخْشَيةَ اإْلِّ
،  اإلنسدددانلضدددبط دافع حب التملك عند  عدة  سدددائل  و   اإلسدددالميةالتربية    اتخذتوقد ●  

 هذه الوسائل:بأهم بيان    يليهو فيها نافع ومفيد، وفيما   التيوحصره ضمن الدائرة 
حدود ما أذن هللا   فيكل ميادين الكسدب، إال   فياالنطالق الحر تقييد دافع التملك عن  -1

 به، من وجوه كسب ال ظلم فيها وال عدوان وال إثم.
،  ةالواجب  النفقةق  ح بما يكسدددبه ويتملكه، ك  المتعلقةتكليف المسدددلم بجملة من الحقوق   -2

 سائل والمحروم..لوحق الزكاة ل

ْطَها  ﴿ ..تدريب النفس على البذل والعطاء -3 َواَل تَْجعَْل َيَدَك َمْغل ولَة  إِّلَىَٰ ع ن قَِّك َواَل تَْبسددد 

ا ا َمْحس ور   [.29 ]اإلسراء/  ﴾ك لَّ اْلَبْسطِّ فَتَْقع َد َمل وم 

 -عن عائشدةما روي عطائه وبذله. ومنها،  حول   سديرة الرسدول   فيوالقصدص كثيرة  
  ى ما بق»:  علية وسدددلمصدددلى هللا   النبيأنهم ذبحوا شددداة، فقال   من  -رضدددوان هللا عليها

 قالت عائشة: ما بقى منها إال كتفها.  «منها؟
صدلى هللا  قال و   [. صدحيح البخاري]    «بقى كلها غير كتفها»:  صدلى هللا علية وسدلمقال 

صدلى  وقال الرسدول ..[.  صدحيح البخاري]   «ما نقصدت صددقة من مال»  :علية وسدلم
فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما: اللهم  ما من يوم يصدددبح العباد »: هللا علية وسدددلم

 ]البخاري[. «ا  تلف  ا  ويقول اآلخر: اللهم أعط ممسك  ،ا  خلف  ا  أعط منفق
  واألقرع   األبرصقصددددة المرضددددى الثالث:  فيراجع قصددددة االبتالء وسددددلب النعمة  

   [.399ص  ،]األخالق اإلسالمية  واألعمى
   .للذين يبذلون من أموالهم.ترتيب الجزاء العظيم والوعد بالثواب   -4

ن وا ﴿ ِّ   آمِّ ولِّهِّ  بِّاّللَّ ا  َوأَْنفِّق وا  َوَرسددد  مَّ تَْخلَفِّينَ   َجعَلَك مْ   مِّ سدددْ ينَ   ۖفِّيهِّ   م  ْنك مْ   آَمن وا فَالَّذِّ  لَه مْ   َوأَْنفَق وا  مِّ

 .[7]الحديد/   ﴾  َكبِّير   أَْجر  
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من  » :هللا علية وسدلمصدلى قال  . و [. صدحيح مسدلم]    «ةهللا ولو بشدق تمر اتقوا»قال:  و 

ثم    ،فإن هللا يقبلها بيمينه  -وال يقبل هللا إال الطيب  -من كسددددب طيب  ةتصدددددق بعدل تمر

  [.  صحيح البخاري]   «أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل  يكما يرب   ،يربيها لصاحبها

 

 البخل واإلنفاق واإليثار:

إذ حملهم على أن  ،سدابقة  ممأإهالك  في ا  كان سدبب   (البخل)من أن الشدح   اإلسدالمحذر ●  

سدبيل   فيوال ينفقونها   والفضدةوالذين يكنزون الذهب  ﴿  .محارم.  سدتحلواي و سدفكوا دماء ي 

 . [34]التوبة/   ﴾هللا فبشرهم بعذاب أليم

 :  اإلنفاقشروط لسالمة ●  
 بمغنم.  سبيل هللا، ال رياء أو طمعا   فيأن يكون   -1
 .واألذىأال يتبع المنفق نفقته بالمن  -2
أفضددددل دينار ينفقه الرجل  » .والدابة.  واألقربينوالعيال    األهلعلى   اإلنفاقفضددددل  ●  

ودينار ينفقه على أصدحابه   ،سدبيل هللا   فيودينار ينفقه على دابته   ،دينار ينفقه على عياله
  [.  مسند احمد]   «سبيل هللا  في

ْن شَدْيٍء  ﴿  ..مما نحب  اإلنفاقفضدل   ● ب وَن ۚ َوَما ت ْنفِّق وا مِّ ا ت حِّ مَّ لَْن تََنال وا اْلبِّرَّ َحتَّىَٰ ت ْنفِّق وا مِّ

َ بِّهِّ َعلِّيم     [.92  /آل عمران] ﴾فَإِّنَّ ّللاَّ

  صدحيح مسدلم]   «كل معروف صددقة» :صدلى هللا علية وسدلمقال   سدعة مفهوم الصددقة:●  

تكف شددرك عن الناس فإنه » صددلى هللا علية وسددلموفى حديث طويل عن الرسددول  ،  [

كل   في»:  صدلى هللا علية وسدلمكما قال ، [   صدحيح البخاري]   «صددقة منك على نفسدك

 [.  مسند احمد]    «أجر  ةكبد رطب 

 هللا. يديبين  ألخيه    األخ، وشفاعة ألخيه األخدعاء   ،ومن العطاء المحمود●  

عطاء له على سدبيل الوفاء له مقابل ما  هي  صدلى هللا علية وسدلم  نبيالوالصدالة على ●  

مالئكتده  و   إن هللا ﴿  ..من أنواع البخدل  ا  نوعد   عددي   عليده  عددم الصدددددالة  ،لدذاو   .متدهقددمده أل

 [.56  ]األحزاب/  ﴾ا  يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم  النبييصلون على 

 : وحب العطاء راقية من مراتب العطاء  ةمرتب   اإليثار  ●
 فعل األنصار عندما آثروا المهاجرين على أنفسهم.مثلما  

 :إلى البخل بها النفسيدعو   التيكشف القرآن دسائس الشيطان   ●
د ك م   الشَّْيَطان    ..لإلنفاقالنفس  اتجاهالتخويف من الفقر عند    .[ 268/  البقرة]   اْلفَْقرَ   يَعِّ
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" و"ذو  واإلكرام" و"الباسط" و"الكريم" و "ذو الجالل ي "المعط :أسماء هللا الحسنىمن 

 العطاء.  إلىوجميعها يشير   ،الفضل" و"الرزاق" و"الوهاب"
 
 : الملصقات اآلتيةالباسط" و "الصبور" من خالل " و"هللا "القابضأسماء  نستعرض وس
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ثال ْبح   التاسع  م 
 قيمة الصبر  

 
مددددن ضددددبط نفسدددده  اإلنسددددان، تمكددددن اإلرادةالصددددبر قددددوة خلقيددددة مددددن قددددوى ● 

وضدددددبطها عدددددن االنددددددفاع بعوامدددددل  ،لتحمدددددل المتاعدددددب والمشدددددقات واآلالم
 واألهددددواءالضددددجر والجددددزع والملددددل والعجلددددة والغضددددب والخددددوف والطمددددع 

 والشهوات والغرائز.
 فددددي األشددددياءأن يضددددع مددددن  -وثبددددات بطمأنينددددة -اإلنسددددانبالصددددبر يددددتمكن ● 

، وينفددددذ مددددا يريددددد مددددن واتددددزانبعقددددل  األمددددور فدددديمواضددددعها، ويتصددددرف 
الددددزمن المناسددددب وبالطريقددددة المناسددددبة الحكيمددددة، بخددددالف عدددددم  فدددديتصددددرف 
 الصبر.

 
 
 

تفعيل  وسائل   " الصبر"القيمة 
 القيمة 

 

 

 الشريحة المستهدفة 
 سنة  14 -8
مرحلة ال إلىإضافة )

   (يةالشباب 

   قومه.على عليه السالم صبر نوح  -1 القصة  
صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما   -2

   .السالم
  .السالمصبر أيوب عليه  -3
 صلى هللا عليه وسلم محمد نبينا صبر  -4

   .على قومه
 

من  ) تمرين   
أنواع  
 (الصبر

هات قصة تدلل على نوع من أنواع  
 الصبر؟
 : تتضمن  الصبرمجاالت 

ضبط النفس عن الضجر والجزع عند   -1
 حلول المصائب. 

 ضبط النفس عن السأم والملل. -2
ضبط النفس عن العجلة والرعونة   -3

 مطلب. لدى تحقيق  
  .لخإ ضبط النفس عن الغضب... -4
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من الخوف والجوع   بشيء ولنبلونكم ﴿

و   واألنفس  األموال فيونقص 

الثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا 

  إليهأصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا 

 [.156]البقرة/  ﴾راجعون

 
 
 

 
 
 لشريحة ا

 الشباب 

 
 

تحليل  
لمواقف 
 تاريخية   

 
 

  ألمة ا  أو موقف تاريخيا    ا  حدث   لي استعرض
ما كان سيتغير ما هو فيه   ما أو لشعبٍ 

من    اآلن لو صبر أولو العزم فيهم.
 األمثلة: 

صلى هللا عليه    صبر أصحاب الرسول -1
بااللتزام بأوامر الرسول بعدم     وسلم 
 . صلح الحديبيةفي الحج 

حتى نالوا  الثورة الفرنسية )صبروا  -2
 . الحرية(

أن   إلىالواليات المتحدة )صبر السود  -3
 . (حققوا الكثير من المكاسب

 /رسم 
 تصوير 

   .صبر الفلسطينيين ومعاناتهم اليومية -4
حين   إلى ،فالنبتة ،العناية بالبذرة -5

فتطرح   ،ةعودها لتصبح شجر اشتداد
   .للمزارع ا  ثمر

 ؟ اإلسالم في  فريضةهل الصبر  - نقاش    
 الصبر والحلم؟ ما العالقة فيما بين  -
 ؟ األممما عالقة الصبر بسيادة  -
  

  في بحث 
 نترنت   اإل

القرآنية الحاثة على   اآلياتما عدد 
 الصبر؟ 

  /االجتماعيات 
 العلوم  

  وانفعاالتكيف يمكن القضاء على ضجر 
 ال يصبر؟  الذي اإلنسان
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  ؟ها االستعجاليجر   التيالسالبة ما النتائج 
صحة  في لبة االنفعاالت الساوما أثر 

 ؟   اإلنسان وأدائه
 

 الشريحة العمرية المستهدفة
 ن  ي مرحلة الطلبة الجامعي

 
 فضل الصبر:

 . األمورتصريف  في سبحانهمن فوائد الصبر تدبر حكمته ● 
 . الظفر بهفي الخصم أو إصالح  في  األقوىهو السالح ● 
 

 بشارة هللا للصابرين: 
  . عليهم صلوات من ربهم -1
   .عليهم من ربهم رحمة -2

ْم فِّي ﴿  هم..هللا يحب  -3 ب ِّي وَن َكثِّير  فََما َوَهن وا لَِّما أََصابَه  ٍ قَاتََل َمعَه  رِّ ْن َنبِّي  َوَكأَي ِّْن مِّ

ينَ  ابِّرِّ ب  الصَّ ِّ َوَما َضع ف وا َوَما اْستََكان وا   َوّللاَّ  ي حِّ  [. 146]آل عمران/   ﴾َسبِّيلِّ ّللاَّ

 
 من روائع قصص الصبر: 

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

 القرآن الكريم؟  فيكر فيها الصبر ذ   التيد المواضع تمرين: عد ِّ 
 

 للقيادة: طبيعيالصبر مسار 

وا ۖ َوَكان وا بِّآَياتَِّنا ي وقِّن ونَ ﴿ ا َصبَر  َنا لَمَّ ة  يَْهد وَن بِّأَْمرِّ ْم أَئِّمَّ ْنه   [. 24]السجدة/  ﴾َوَجعَْلَنا مِّ

 

 الحلم من فروع خلق الصبر: 
  .سرعة الغضب -3 ،الطيش  -2 ،العجلة -1الصفات الخلقية المضادة لصفة الحلم: 

 
 خلق الحلم؟  باكتسابهل للذكاء عالقة 

أسرع من   -األخالقوغيره من فضائل   -الكتساب خلق الحلم األذكياء استجابةن إ :يقال
 .  األحيانكثير من  فيضعاف الذكاء  استجابة
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صاحبه عن االندفاع وراء عواطفه  يعوق   الذيهو  السويالعقل  " مسألتي أنناقش 
  ،الحلم بالتحلم"الحلم قابل لالكتساب: أن و .  .أو وراء انفعاالته وشهواته" ،وغرائزه

   ."والعلم بالتعلم
 

 عالج الغضب:
العظيم للذين يكظمون   األجرفي من خالل الترغيب عالج الغضب جاء  ،اإلسالم في

)البدني(،    الفيزيائيالجانب  فيأما  المعنوي؛الجانب  فيهللا. هذا  ةمرضا ابتغاءغيظهم 
 . ا  إذا كنت جالس تستلقي، وأن  ا  لب بأن تجلس إذا كنت واقفافأنت مط

 
 الحلم: فيأمثلة 

يمَ  إِّنَّ  ﴿ :عليه السالم إبراهيم -1 اه   لََحلِّيم   إِّْبَراهِّ نِّيب   أَوَّ   اقرأ .. [ 75  / هود]   ﴾  م 

 . 11، من اآلية سورة هود فيالقصة 

ناقص العقل، ومن   -حاشاه -نهإفقد شتموه فقالوا  :حلم هود عليه السالم على قومه -2
 .[ 7 ]األعراف/الكاذبين، 

 على قومه.  صلى هللا عليه وسلم حلم الرسول  -3
 

 الرفق من فروع خلق الصبر: 
والرفق يضاده   .بضبط النفس عن االندفاع  إالمعاملة الناس ال يكون  فيالرفق ● 

   .العنف
   ؛ورغبات االنتقام واألحقادمعاملة الناس يورث العداوات   فيالعنف ● 

 وفرض الطاعة خاصة لمن له رعية.   ،والمودة ،يورث تأليف القلوبفأما الرفق 
]صحيح  «كله األمر  فيإن هللا رفيق يحب الرفق »:  صلى هللا عليه وسلم  يقول النبي ●

  «وبشروا وال تنفروا  ،يسروا وال تعسروا»:  صلى هللا عليه وسلم ويقول ،  [البخاري 
صلى هللا عليه  ، قال  دخل المسجد فبال  الذي يعراب وفى حادثة األ [،    صحيح البخاري]

فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا   وأريقوا على بوله سجال من ماء..  ،دعوه»:  وسلم 
 [.   صحيح البخاري  ] «معسرين

 
 

 الرفق ومجاالته: أنواع 
 . رفق المعلم بالتالميذ -1
   بالمدعوين.رفق الدعاة  -2
   بأبنائه. األبرفق  -3
   .برعيته الواليرفق  -4
   .رفق الطبيب بالمريض -5
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   .رفق الزوج بزوجته -6
 

 الكتمان وحفظ السر من فروع خلق الصبر: 
 .روالصب  األمانةبسر صديق مظهر من مظاهر  اإلفشاءعدم 

 بكتمان خبر رؤياه عن أخوته.   عليه السالم يوسفَ  أمر يعقوب  
 بشأن أسماء المنافقين. اليمان كاتم سر رسول هللا   بنكان حذيفة 

أما كتمان ما أمر هللا به أن يظهر ففيه معصية، والساكت عن الحق شيطان أخرس،  
 فكتمه ألجمه هللا بلجام من نار.    ا  علم يومن أوت

 
 الدأب والمثابرة من فروع خلق الصبر: 

يظفر   لن ،هانوسن  األعماليصبر على متابعة قوانين ال  يثابر على عمله و ال  فمن  •
 يرجوها.   التيبالنتائج 

 . حتى يظفر بثقة الجماهير ، المجد والزعامة إلىينال الطموح لن  •

  إليها.وصلوا   التيلما ظفروا بالنتائج  ،يتمتع به الباحثون  الذيلوال الصبر  •

وَن  ﴿ • ْم َدائِّم  يَن ه ْم َعلَىَٰ َصاَلتِّهِّ ْم    ﴿ ..[  23  /   المعارج﴾ ] الَّذِّ يَن ه ْم َعلَىَٰ َصاَلتِّهِّ َوالَّذِّ

 بالثمرة.   تأكيد الصبر من أجل الظفرآيتان فيهما  [، 34  /   المعارج ﴾ ]ي َحافِّظ وَن 

فالشمس والقمر مسخران دائبان على القيام بوظائفهما ال يفتران، والليل والنهار   •

وسخر  ﴿ واالستمرار..كذلك، وسنن الحياة وقوانين الوجود متصفة بالثبات والدأب 

 [. 33]إبراهيم/  ﴾لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار

  ]البخاري[.  «هللا أدومها وإن قل إلى  األعمالأحب » :قال  •

  .تستنفد الطاقات  التي األعمالإجهاد النفس بطفرات  اإلسالمنبذ  •

، والمنبت هو  " أبقى ا  قطع وال ظهر ا  أرض إن المنبت ال" : الحكم العربية فيوجاء  •
   .الطريق فيفينقطع  ،حتى تهلك يدابته كل وسعها من الجر  ييعط الذي

 
 

 من فروع خلق الصبر:  األعمال في األناة
من سدددمات أصدددحاب العقل ، وهي  التصدددرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ  هي األناة  ●

 اإلنسددانإن أناة  .فهما من سددمات أصددحاب الكسددل  ،والتواني، بخالف التباطؤ  والرزانة
  .مواضعها بخالف العجلة في  األشياءم أموره ويضع  كِّ حْ تسمح له بأن ي  

   .الطالق على ثالث مراحل هجعل  ،األناة إلى ماإلسالومن توجيه  ●  
وال تعجل بالقرآن من قبل أن  :  صددلى هللا عليه وسددلم الرسددول    إلىخطابه    هللا   يوجه  ●

 [.114  /طه] ﴾علما  يزدن  وحيه وقل رب إليكيقضى  
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ن يحبهما هللا:  ي إن فيك لخصدلت »  :شدج عبد القيسأل صدلى هللا عليه وسدلم قال الرسدول  ●  
  شديء كل   في التؤدة»:  صدلى هللا عليه وسدلم  وقال  . [صدحيح البخاري]  «واألناةالحلم 

   .[  صحيح البخاري  ]  «عمل اآلخرة فيخير إال  
 مقام الصبر: فيالقيم الجوزية    ابنوذكر   

   .وتسعين موضعا    نحوٍ  فيالقرآن  فيالصبر  •
 .ونصف شكر  ،نصفان: نصف صبر  واإليمان •
 :عا  نو  16القرآن على نحو   فيومذكور   •

ين وا ﴿ :به  األمر  -1 ْبرِّ   َواْستَعِّ اَلةِّ  بِّالصَّ   [. 45 / البقرة ] ﴾  َوالصَّ

ولَ  ﴿ :عن ضدددددده  يالنه  -2 سددددد  ل وا  َوالَ   الرَّ بترك    ..[ 33 /  محمدد]   ﴾  أَْعمَدالَك مْ   ت ْبطِّ

ن وا  َوالَ  ﴿.  .إتمامهاالصددبر على  فالوهن من    ..[ 139 /  ال عمران ]  (تَْحَزن وا  َوالَ   تَهِّ

 عدم الصبر.

ينَ  ﴿  أهله:الثناء على   -3 ابِّرِّ اءِّ  فِّي  َوالصددَّ اءِّ  اْلَبأْسددَ رَّ ينَ   َوالضددَّ   /البقرة]   ﴾ اْلَبأْسِّ   َوحِّ

177.]   

ب    َوّللاَّ   ﴿ :محبته لهم  -4 ينَ   ي حِّ ابِّرِّ  [.146  /  ال عمران]  ﴾ الصَّ

وليسدت معية    ،معية خاصدة تتضدمن حفظهم ونصدرهم وتأييدهم  يوه  :ته لهممعي ِّ  -5

َ  إِّنَّ  ﴿  ..ة"عام ينَ   َمعَ  ّللاَّ ابِّرِّ  .[ 153 /البقرة ]  ﴾  الصَّ

ينَ   َخْير    لَه وَ   َصبَْرت مْ   َولَئِّنْ  ﴿  ألصحابه:الصبر خير    -6 ابِّرِّ  [.  126 /  النحل]  ﴾ لِّلصَّ

َينَّ  ﴿: أعمالهمالجزاء لهم بأحسددن   -7 ينَ   َولََنْجزِّ وا الَّذِّ بَر  نِّ  أَْجَره مْ   صددَ   َكان وا  َما  بِّأَْحسددَ

 [.96 /  النحل ]      ﴾  يَْعَمل ونَ 

ونَ   ي َوفَّى  إِّنََّما ﴿ :الجزاء لهم بغير حسداب  -8 ابِّر  سَدابٍ   بِّغَْيرِّ  أَْجَره مْ  الصدَّ  الزمر ] ﴾ حِّ

/  10.] 

ْيءٍ   َولََنْبل َونَّك مْ  ﴿ :الصددددبر  ألهلالبشددددرى    -9 نَ   بِّشددددَ وعِّ   اْلَخْوفِّ  مِّ نَ   َوَنْقٍص   َواْلج    مِّ

رِّ     َوالثََّمَراتِّ   َواأْلَْنف سِّ   اأْلَْمَوالِّ  ينَ   َوَبش ِّ ابِّرِّ  [.155  / البقرة ] ﴾ الصَّ

وا  إِّنْ    َۚبلَىَٰ  ﴿ :ضدمان النصدر والمدد لهم  -10 بِّر  نْ   َوَيأْت وك مْ   َوتَتَّق وا  تَصدْ مْ   مِّ هِّ ذَا فَْورِّ  َهَٰ

ْدك مْ  ةِّ   َرب ك مْ   ي ْمدِّ نَ  آاَلفٍ   بَِّخْمسددَ ينَ   اْلَماَلئَِّكةِّ   مِّ مِّ ِّ و  سددَ إخباره  و ،  [125 /  ال عمران]  ﴾  م 

بَرَ   َولََمنْ   ﴿  :الصدددددبر هم أهدل العزائم  أهدلبدأن  تعدالى   كَ   إِّنَّ   َوَغفَرَ   صدددددَ لدِّ نْ   ذََٰ  َعْزمِّ   لَمِّ

ورِّ  النصدر مع   أنواعلم » صدلى هللا علية وسدلم  النبيوقول   ،[43 / الشدورى ]  (اأْل م 

 .[  صحيح البخاري« ]  الصبر

 إِّالَّ  ي لَقَّاَها َوَما ﴿ :الصدبر أهل إالالصدالحة والحظوظ العظيمة    األعمالى  لقَّ ما ي    -11

ينَ  وا الَّذِّ يمٍ   َحظ ٍ  ذ و  إِّالَّ  ي لَقَّاَها  َوَما  َصبَر   [.35/   فصلت]  ﴾  َعظِّ
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لدِّكَ  فِّي إِّنَّ   ﴿ :الصدددددبر أهدلوالعبر    بداآليداتنمدا ينتفع  إأنده  بد   اإلخبدار  -12  لِّكد ل ِّ   آَليَداتٍ  ذََٰ

 [. 33 / الشورى] ﴾    َشك ورٍ  َصبَّارٍ 

إنمددا  أبدد   اإلخبددار  -13 الجنددة  المكروه ودخول  الفوز المطلوب والنجدداة من  ي نددال  ن 

 [.24  / الرعد]  ﴾ الدَّارِّ   ع ْقبَى  فَنِّْعمَ    َۚصبَْرت مْ   بَِّما  َعلَْيك مْ  َساَلم  ﴿ :بالصبر

ْنه مْ   َوَجعَْلنَدا  ﴿  ة:مدامد نده يورث صددددداحبده درجدة اإلإ  -14 ة    مِّ نَدا  يَهْدد ونَ   أَئِّمدَّ أَْمرِّ ا  بدِّ  لَمدَّ

وا   [. 24 / السجدة]  ﴾   ي وقِّن ونَ   بِّآَياتَِّنا  َوَكان وا   َۖصبَر 

وبالتقوى واليقين وبالشددكر والعمل الصددالح    واإليمان اإلسددالمبمقامات   اقترانه  -15
 والرحمة.  

 
   .اختيارا  الصبر ما كان  أرفع   •
 :أنواعثالثة  الصبر  •
  .وهو أعالها،  صبر على طاعة هللا   -1
 .صبر عن معصية هللا   -2
  .صبر على امتحان هللا   -3
 والثالث ما ال حول له.  ،هما هو العبدفي المتحكم    فاألوالن •
  أكمل كان صدبر يوسدف عن مطاوعة امرأة العزيز على شدأنها  "  :ويقول ابن تيمية •

جرت عليه بغير    أمورن هذه إف  .الجب وبيعه. فيله    إخوته  إلقاءمن صددبره على 
صددبره عن المعصددية فصددبر  وأماغير الصددبر،   ةوليس للعبد فيها حيل  اختياره..

 .  "اختيار ورضا

 

  وهلل ومع هللا الصبر باهلل •

 ﴿ ..ن صدددبر العبد بربه ال بنفسدددهأو   ،نه هو المصدددبرتعالى أبرؤيته  فالصدددبر باهلل   -1
بِّرْ  كَ  َوَما  َواصددددْ ْبر  ِّ  إِّالَّ   صددددَ مْ   تَْحَزنْ   َوالَ   ۚبِّاّللَّ ْيقٍ  فِّي  تَك    َوالَ   َعلَْيهِّ ا  ضددددَ مَّ ونَ  مِّ   ] ﴾  يَْمك ر 

 [.127  /النحل

قوة   إلظهارال   إليه،أن يكون الباعث له على الصدبر محبة هللا والتقرب  والصدبر هلل ب   -2
 .األعراضالخلق وغيره من   إلىالنفس واالستحماد  

نفسدده  ، صددابرا  الدينية  أحكامهبدوران العبد مع مراد هللا منه، ومع  والصددبر مع هللا   -3
   .، ويتوجه معها أين توجهتبإقامتهابسيرها، مقيما   ا  معها، سائر

وقيل: المقام مع البالء .  سدددئل عن الصدددبر؟ فقيل: تجرع المرارة من غير تعبس •
وقيل: هو الثبات مع هللا وتلقى بالئه بالرحب  .  بحسدن الصدحبة، كالمقام مع العافية

  .والدعة
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يفسدر ذلك ابن   سدبحانه بالصدبر الجميل والصدفح الجميل والهجر الجميل.  أمروقد  •
الصددددفح  "  و .  ال شددددكوى فيه وال معه الذيهو "  الصددددبر الجميل"  تيمية فيقول:

 ال أذى معه. الذيهو    "الهجر الجميل"  و   .ال عتاب معه الذيهو    "الجميل

 قَالَ  ﴿  ..هللا   إلىالصدبر، فهذا يعقوب يشدكو    يهللا عز وجل ال تناف إلىوالشدكوى   •

ك و  إِّنََّما ْزنِّي  َبث ِّي  أَشددْ ِّ   إِّلَى  َوح  نَ  َوأَْعلَم    ّللاَّ ِّ   مِّ ونَ   الَ  َما  ّللاَّ  [. 86  / يوسددف]    ﴾  تَْعلَم 

نِّيَ  ﴿  أيوب:وكذلك   ر    َمسدَّ ينَ   أَْرَحم    َوأَْنتَ   الضد  مِّ احِّ   وإنما  ،  [ 83 /  االنبياء]    ﴾  الرَّ

   هللا. إلىال الشكوى إلى عباده الصبر شكوى هللا    ييناف

المنازل   وهذا أصددددعبحبس النفس على المكروه،  هو   الصددددبر  معانيظهر  أ إنَّ  •
 رضا محبوبه. فيفيلتذ بالبالء   طريق المحبة.. في  وأوحشهاعلى العامة،  

ِّ تِّ الْ   يتقضدد  فألنها  المحبة،طريق    في ةكونه وحشدد  •  بامتحان محبوبه له.  ذاذ المحب 
طريق   في  ةفهو وحشد   كراهيته لذلك. وحبس نفسده عليه كرها.  يوالصدبر يقتضد 

 المحبة.
المحبة هو من موجبات أنس القلب   فيمحنة  ن االلتذاذ بالأل  ،وفى الوحشدة لطيفة •

 إلى  األنسانتقدل من    -الصدددددبر  إلىبحيدث يحتداج    -بداأللم  أحس  فدإذابدالمحبوب.  
 للصبر.  يالمستدع باأللم أحسولوال الوحشة لما   ،الوحشة

  ، علم صحيح المحبة من معلولها طريق المحبة، وبه ي   فيوالصبر من آكد المنازل   •
   وصادقها من كاذبها.

وا محبدة هللا تعدالى، فحين  عَ ادَّ   ألنهمالنداس كداذبدة،    أكثرومن هندا كداندت محبدة   •
  .الصابرون إالامتحنهم بالمكاره، لم يثبت  

 ﴿  :فقال عن حبيبه أيوب  ؛هؤ وأحبا هأولياؤ   والسديمالهذا وصدف هللا تعالى بالصدبر  •
ا  َوَجْدَناه   إِّنَّا اب   إِّنَّه    ۖاْلعَْبد    نِّْعمَ  ﴿ ..عليه  أثنىثم   [،  44 /ص]   ﴾ صَدابِّر   ص]   (أَوَّ

/ 44 .]   

محبتها    فيبه ما يقدح   وإحسدداسددهاما تصددبر عليه  أللماسددتكراه النفس   فيوليس   •
لها. فلوازم النفس ال    َطْبعيونفرتها منه أمر   باأللم إحسددداسدددهان  إوال توحيدها، ف

 .إنسانية ا  لم تكن نفس  وإالتعطيلها بالكلية    أو  إعدامها إلىسبيل  
   .بل يتواخيان  ،ال يتناقضان  "المحبة"و   "الصبر"و  •
  ؛ غيره  إرادةبل   ،الرضدا  إرادةغير   اة الصدبر تكون عندما يكون الباعث عليهفعل   •

ه  نفسده، فهذا ال تلحق محبتَ من  تعالى ال منه  صدبره باهلل وهلل ومع هللا    رأىمن   أما
 .ة  وحش

حمل المرء  في: فالخوف من الوعيد جد مفيد  أنبل من الورع خشدددية   الورع حياء   •
من   كان صداحبه أحسدن حاال   ،األشدرافمن شديم   "الحياء"على الصدبر، ولما كان 

الحياء من هللا ما يدل على مراقبته وحضدددددور   ألن  ؛أهل الخوف ومطدالعدة الوعد
  القلب معه.
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 :أشياءفالعبد يستعين عليها بثالثة    ،جر المحنة تنسينا شدتهاأحالوة   •
  .مالحظة حسن الجزاء  -1
حشدددو البالء من روح   فييجد   فإنهانتظار الفرج، والسددديما عند قوة الرجاء،   -2

   ".اللطيف" األلطاف  خفيالفرج ما هو من  
  .بالماضيبأن يعد نعم هللا عليه بحصرها، ويتذكر نعمه عليه   ،تهوين البلية  -3

هللا   في نالهم ماوموسدددى وعيسدددى عليهم السدددالم على    اهيموإبرإن صدددبر نوح   •
مدا ندالده من ابتالء بمدا   على  أيوببداختيدارهم ومقداومتهم قومهم أكمدل من صدددددبر  

الذبيح وصدبر أبيه عليهما السدالم أكمل من   إسدماعيلوصدبر . عن فعله ا  ليس مسدبب 
   .صبر يعقوب على فقد يوسف
والصدددبر على طاعته وعلى  ،  من الصدددبر باهلل  أكملفعلمت بهذا بأن الصدددبر هلل 

  .معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره
 

 
 أم يمكن تعلمها؟  ةمكتسب   واألخالقهل القيم 
وتجدد    عندد فريق آخر،ممدا هو  عندد بعض النداس أشدددددد    الفطري  الخوفَ   -مثال    -إنندا نجدد

على خلق    ا  آخر مفطور ا  نرى فريق  على حينعلى سدددرعة الغضدددب،    ا  مفطوربعضدددهم  
 الحلم والكرم وبطء الغضب.

، خيارهم  والفضدةالناس معادن كمعادن الذهب  »:  صدلى هللا عليه وسدلم  قال رسدول هللا  
صددلى هللا علية وقوله  . [ صددحيح مسددلم]    «إذا فقهوا اإلسددالم فيالجاهلية خيارهم   في

 دليل على فروق الهبات الفطرية.  «الناس معادن» :وسلم
وأن يتعامل معهم    األفراد،حسدابه واقع الفروق الكثيرة بين   فيأن يضدع    المربيعلى   لذا

أن  صددلى هللا عليه وسددلم رفض الرسددول  األسدداسعلى أسدداس هذه الفروق. وعلى هذا 
 .الفطريإذ عرف فيه جانب الضعف  اإلمارات،أبا ذر إمارة من    يول ِّي
المكونة ألجسددددادنا من المعادن النسددددب   هاسددددتعراضدددد ب هذا المعنى  (  الميداني   يؤكد )

أن نسدددبة الفسدددفور قد تتفاوت في األجسددداد اآلدمية لتصدددل في   -مثال    -المختلفة. فيذكر
ويقول: إن  .أربعين في األلفى إلاآلخر  بعضدددها   يبعضدددها إلى خمسدددة في األلف، وف

لده عالقدة   -ومن فرد آلخر من النداس  ،من صدددددنف آلخر  -اختالف المركدب الطبيعي
والنفسددية، وبمقادير    باختالف الطباع، ولذلك عالقة بالقدرات العقلية والفكرية والتذكرية

من نطفة   اإلنسدددانإنا خلقنا ﴿ :اإلحسددداس باللذة واأللم. ولعل هذا ما أشدددارت إليه اآلية

 هي األخالط.  ألمشاجا[. و 2]اإلنسان/   ﴾ا  أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير
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 ؟األخالقما قابلية الناس الكتساب  

وما يسددتطيعه من    ،وسددعه فينطاق ما يدخل   فيتنحصددر   اإلنسددانإن مسددؤولية   •
 مع مقدار االستطاعة.  ا  وعكس ا  وإن نسبة المسؤولية تتناسب طرد  .عمل

على نسددبة   امتحانه  يأتيوكذلك الضددعيف   ؛على نسددبة قوته  امتحانه  القوي يأتي •

  ي َكل ِّف    الَ  ﴿  .وهكدذا.  ،على مقددار مدا منحده هللا من ذكداء  الدذكي  وامتحدانضدددددعفده،  

ا  ّللاَّ   ا  ّللاَّ    ي َكل ِّف   الَ   ﴿و  ..[ 7 /  الطالق]  ﴾  آتَاَها َما إِّالَّ  َنْفسدد  عََها إِّالَّ  َنْفسدد  سددْ  ] ﴾  و 
 .[286  / البقرة

يمتحنه  منهم من  و   ،، فمنهم من يمتحنه هللا بالغنىومختلفة  كثيرةوصدور االمتحان   •
 .  ا  وجسدي  ا  المبذول نفسي بالفقر. ويكون الجزاء العادل على مقدار الطاعة والجهد 

لما   األخالقيةحد من الفضدائل   اكتسدابلو لم يكن لدى كل إنسدان عاقل قدرة على  •
 كلفه هللا ذلك.

فبعضدهم أقدر على تعلم    متفاوتة؟العلوم المختلفة   ألنواعالناس  اسدتعداداتأليسدت   •
على حفظ  ، وبعضدهم أقدر على تعلم العلوم العقلية، وبعضدهم أقدر الجميلةالفنون  
ويمكن    ،حددود اسدددددتطداعدة كدل منهم يمكن توجيده التكليف  ففي  .وهكدذا  ،التواريخ

 يواالسددتعداد القو   ،فاالسددتعداد الضددعيف بقدره  ؛االسددتفادة من نسددبة االسددتعداد
 فيتعالى    وهللا ،  األخالقالكتسداب    اإلنسدانيبقدره. وهو ما ينطبق على االسدتعداد  

 فيثم    ،يكون تكليفه وتكون مسدؤوليته -اإلنسدان  يسدتطيعه  الذي -حدود هذا المقدار
 حدوده تكون محاسبته ومجازاته.  

أن يكتسددب    -التربيةبوسددائل    -للتملك يسددتطيع  وأنانية وحبا    إن أشددد الناس بخال   •
فإنه  ،ومتى صددمم بإرادته أن يكتسددب ذلك .العطاءحب  و من خلق العطاء  ا  مقدار

 .إهمالهفإنه سيحاسب على   ،إذا هو أهمل تربية نفسهو   .يستطيعه
 
 

 عند الناس:  األخالقالتربوية لتقويم  األسسومن 
  التربوي.البناء  فيالتدرج  -1
 ومعاملة كل حالة نفسية بما يالئمها.   ،بما يالئمه َطْبعي كل نموذج  ةمعامل -2
  .الرعاية الشجرية -3
 الذاتي.إيجاد الحافز  -4
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ني الفصل الثا  

 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 

نعمد  للتعرف على موضع الخلل القيمي و للقيمة بعد التعرف على مواطن الخلل،  

 المسح الميداني.  ألساليب

 سار للقيمة محل الغرس. البداية تكون عبر رسم م  -1

 القيمة الواحدة ال يتم غرسها مباشرة وانما األدعى واالسرع )بالبرمجة الطبقية(.   -2

فالتسويق أو الترويج يتم عبر )برمجة   ،طبقة في برمجة القيمة الواحدة  13ثمة   -3

 طبقية( للقيمة والواحدة. 
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المجتمعية وان كانا الذاتية يختلف عن مسار برمجة القيمة برمجة القيمة مسار  -4

 يجتمعان في بعض المراحل. 

 اعتمد أسلوب غير مباشر في الغرس )اين اذنك يا جحا(.  -5

 مراعاة الشريحة العمرية، تظل القيمة واحدة، ويتغير مستوى الطرح.  -6

 استثمار المخيلة عبر القصة، والجسد باألنشطة، وبالحوار.   -7

ا ال يمكن تفعيله عبر الدروس  تفعيل لروابط عن كل قيمة أو نادي للقيم لتفعيل م -8

 الصفية او الحلقات. 

مع قيم المجتمع نحتاج للتعرف على موضع الخلل القيمي وهو يتم عبر المسح  -9

 الميداني. 

بوصلة القيم هامة كي ترشدنا بأولويات تناول القيم في الصيانة والعالج   -10

 وكذلك في تحديد مبالغ الصرف وتحديد نوع البرامج واالنشطة. 

القيم في القرآن تنطلق من أسماء هللا الحسنى وصفاته،   ان برمجة -11

 وحصرنا فيها طبقات كانت منها )قوافي اللقطات(.
 

ع ما استطعت في أساليب التعريف بذات القيمة -12  نو 

 ؟قهوة: كيف يتم تحضير الوكي نقرب مقصدنا هنا نسأل

القهوة، ثم  او  إلجدابدة التقليدديدة، فهي بداعتمداد الخطوات التداليدة وبدالترتيدب، طحن 

 ماء مغلي.إناء في وضعها في 

 

 األسلوب التقليدي في تحضير القهوة  

غير أنه باعتماد استراتيجيات في التفكير من خارج نطاق األسلوب التقليدي سنصل  

لكبسوالت، وأسلوب  لطرق إبداعية أخرى في مثل، أسلوب الضغط، وأسلوب ا

 السايفن بالتبخير في التحضير للقهوة. 
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 استراتيجيات خارج اإلطار التقليدي أوصلنا الى أساليب مستحدثة لمذاق مطور وغير مسبوق للقهوة

 

في الدعوة اليها من   أسددداليباالجتهاد في الترويج للسدددلعة ويتم اسدددتحداث لذلك نجد  

ة( سددددديتطلدب االمر اجتهداد ممداثدل في اجدل تعريض االسدددددتهالك، وكدذلدك مع )القيمد 

 يتطلب: هو ماو الترويج لها،  

a. للتجسير.  ن على أساليب غير تقليدية في التفكير لتصل الى حلول ومفاتيحامر 

b. عبر تعددية زوايا النظر نامر.  

c.   النتيجة المرجوةعبر مرحلية تحقيق. 

d. وتحين للفرص  عبر تقديم وتأخير.  

e.  ان معاحصاد يهنئ به االثن عبر تنازالت مرحلية من أجل.   

 

 التعارض القطبي غرس القيمة عبر استراتيجية  -13

 محركاتالتنافر لما تمكن من تشدغيل    والموجب، فلوالالمغنطيس جمع ما بين السدالب  ف

، اجعل ان شدئت عبر تعارض طرفيكما ما يشدكل قوة دافعة لنهضدة والقطارات  المركبات

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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البريطدانيدة من المدانيدا ابدان    مشدددددروع الطدائرة الدذي انسددددداهمدا الددمدار الدذي لحق بدالمددن

 التلقين التقليدية. أساليب، فتشغيل القيم ال ينحصر في االحرب العالمية الثانية. . وهكذ

 

 التعارض القطبي

 

 طائرة االيرباص منتج تضافرت عليه خمس دول أوروبية 

 

 

 )التدرج(  اعتمد استراتيجية   -14

في الحراك بما قد   ء، وهو ما يشدير الى بطيكالتدرج الضدوئي بين الليل والنهار 

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  

)مجال التعليم، مجال الرياضة،   يمكن ان يقوم به كل فرد ضمن مجال ما في مثل

مجال الفنون، وغيرها(، فااللتزام من قبل الماليين من طائفتك يعتبر جسددرا بحد  

 ذاته في بناءك الذي تنشده. 
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 تدرج في الغشيان  

درجة كانت    23.5، غير أن إمالة بنسددددبة  كروي  االرض  بالرغم من أن شددددكلف

بشدددكل    حداثيات الميالن تتغيرأن امع مالحظة    ،مهمة لتأمين االنسدددجام والتنمية

، وهو  مع كل فصددل من فصددول السددنة لتأمين التعايش والتنمية المسددتدامة  دوري

 ما يعني تعهد التجسير بالتعديل والصيانة والتطوير بشكل مستمر.

 

 الميزان ما بين المعلومة العلمية والقيم اإلنسانية   -  15 

 

 
 محور القيم عبر دوائر مجاالت العلوم كافة  
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،  لتكن انطالقتدك في تدأمين المعلومدة سدددددواء العلميدة او غيرهدا عبر محور )القيمدة( 

، فالسدموات  (قالتا اتينا طائعين)  واألرضفسدبحانه أبلغنا في القرآن من ان السدماوات  

واألرض امتثلتدا عبر محور قيمي )الطداعدة(، وكدافدة مدا خلق هللا من كدائندات وعلوم  

ومعادالت رياضددية سددتمتثل ألنها )طائعة( وكذلك الطالب، لن يمتثل للسددلوك القويم 

الحظ اجتهداد مؤسدددددسددددداتندا  ليسدددددتقيم. ونحن ن ان لم يبرمج وفق محداور من )القيم(  

ي ال تعتمد على أسس وقواعد من القيم، لذا ال نستغرب  التعليمية في برمجة العلوم الت 

و أحال تم تطويع العلوم في الغرب لقتل البشددر عبر قنابل نووية أو أسددلحة كيميائية  

، يكون  في تقييم الطالب    حفظ المعلومة هو األصددلمسددألة  ذلك ان كانت    ،ةجرثومي 

ذة في الحفظ،  جهاز الحاسددددوب هو من يسددددتحق الشددددهادة العلمية وذلك لقدراته الف

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.

 

 ة القيمةتفعيل الحواس في عملية برمج  -16

 

 أثر الحواس في تأمين المعلومة في الدماغ 
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 تحويل القيمة لما يمكن معاينته وهو ما يتم عبر تحويلها لمنتج  -17
 

فمن الممكن تحويل أي قيمة لمنتجات، فحين حولنا قيمة العطاء لتعبير فني  

%،  25يمكن لبسه عبر قميص نكون أيضا قد فعلنا حاسة الملمس بنسبة  

%، وحاسة التذوق عبر الكوب الذي 58النظر عبر التصميم بنسبة وحاسة 

 سنحتسي من خاله الشاي مثال. 

 

 

 

 لعقل الباطن لالرسالة الضمنية في  -18
 

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 

ن التحرشدددات الواليات المتحدة االمريكية تعاني فيها المرأة بشدددكل متنامي م

 الجنسية  
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وازي معاناتها من في الغرب بما يمعاناة المرأة التالي يبين  اإلحصاءوفي 

 اإلرهابيين هجوم 

 

 

 إدراك المفهوم  -19

من أجل برمجة القيمة، سدتحتاج ألن تعزز لها عبر شدواهد تمضدي بذات المسدار، 

يمضددددي وفق  وهو ما يدرك عبر )المفاهيم(، فالمفهوم هو إدراك التشددددابه الذي  

 قاعدة، مثال ذلك حين نسأل ما المفهوم الذي تعزز له الصور التالية؟
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تحمل، الكتاب يحمل علما، والرقاقة كذلك،   األشددياء)الحمل(، فجميع تلك    اإلجابةلتكون  

التي ادرجناها اال انها  األشدددياءوالسدددطل يحمل الماء، وهكذا، فبالرغم من عدم تشدددابه 

واحددة وهي )الحمدل( كمفهوم عدام لهدا، وكدذلدك في برمجدة القيمدة،  تنطلق من قداعددة  

 ستحتاج لشواهد عبر ذات مسار )المفهوم( لبرمجتها في الدماغ. 

ولعل مدرس الفيزياء حين يعرض حاالت المواد الثالث، الصددددلبة والسددددائلة والغازية،  

فيمددا التراخي  أو  التراص  مدددى  على  يعتمددد  المددادة  حدداالت  تغير  ان  من  بين    ويبين 

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 

  ألهمية   إشدارةكانت صدالحة فانت سدتذوب معهم وان كانت طالحة فسدتذوب معهم كذلك،  

لب الي أهمية البيئة الصددالحة  اوجيه الطي فالصددحبة كقيمة في حفظ النفس من الضددالل، 

المحيطدة، ففي الغرب تكثر الجرائم وسدددددوء االخالق حيدث تدذوب قيم الفرد في ظدل قيم 

االمر مع المغنطيس ان كان المرشدد يتناول درسدا في العلوم،    كوكذل  به.البيئة المحيطة  

)جماد(  وهو  الحديد قضدددديب  يغير من صددددفات  جماد( أنالمغنطيس وهو )فحين يتمكن  

المغنطيس، أال يمكن لعقولنا أن تسدددتجيب للعلوم   ألوامرالحديد وهو ال يعقل    فيسدددتجيب

ليصدددبح    والمعارف التي نتلقاها كل يوم في المدرسدددة!، أال يمكن لسدددلوكياتنا أن تتغير!

 لتغيير للسلوك.والعزم في ا اإلرادةقطبي المغنطيس بعد ذلك ممثالن لقيمتي  
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 دوافع السلوك  -20

أمر    األهميةإنه من   ليسهل عليه  دوافع سلوك االنسان  المرشد على  يتعرف  أن  بمكان 

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  

التجاري تمكن   اإلعالن ية، لنبين كيف ان التجار  اإلعالناتكل منها عبر تمثيل من واقع 

، فحري بان يدرك المرشد تلك اإلعالنمن تطويعها لدفع العميل القتناء ما يدعوا اليه  

 الدوافع ليستثمرها في تعزيز القيمة من أجل تأمين غرسها في الدماغ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبر عبارة    التالي صار دافع السلوك العتماد خدمة طبيب المنزل روحي  اإلعالنفي  

 )وبرا بوالدتي( 
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أثناء القيادة في   األبناءالتالي، صار دافع السلوك القتناء سارة فولفو سالمة    اإلعالنفي  

 تعتبر ضمن الدافع الروحي.  األبناءالطرقات، وسالمة 
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 التالي يكون الدافع عبر العائد على الذات )االنا( من أجل اقتناء السلعة  اإلعالنفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراعاة الظرف المحيط كدافع في اعتماد فكرة الشراء باألقساط، فما ال يمكن تحقيقه نتيجة  

 األقساط لشحة المال صار ممكن عبر 
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التالي نجد دافع الموائمة )االقران( والصحبة، في حث الشباب  اإلعالنفي 

 والمراهقين للتبضع من العالمة التجارية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنجيم المعلومة  -21
 

، بالتجزئة  ال تستعجل قطف ثمار الغرس للقيمة، واعتمد أسلوب )التنجيم( لها      

 والتمرحل 

 الزمني.      

 

 البرمجة لخصائص فصي الدماغ.ال بد من اعتبار سياق رسالة  -22

ويستجيب لرسائل المشاعر والروحانيات والشعر والموسيقى،   األيمنفللدماغ فصين، 

والحقائق، فمع دعوة بذل المال تفعيال لقيمة العطاء،   واألرقاموااليسر يستجيب للمنطق 

ا  من الممكن أن يكون مزيج المعلومات التالي معززا للفصين، عبر رسالة تحمل أرقام

 وأخرى مفعمة بالمشاعر.
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 طفل يموت يوميا كنتيجة طبيعية للفقر  24,000وفق مصدار اليونيسيف فإن 

 

 تفعيل لقيمة العطاء 

 

 مازج فيما بين العلوم  -23

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  

 علوم على تنوعها كنماذج عن مد الجسور لغرس القيم. العالقات فيما بين العقيدة وال
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هللا وصفاته، عبر مجاالت من علوم الفيزياء   أسماءفالتعبيرين يعززان السمين من 

 واالحياء  

 

ولبرمجة القيم المجتمعية، تلك التي نستهدف فيها شرائح مجتمعية بعينها  •

 قيم المجتمعية"  مسارات إضافية ادرجناها في كتاب بعنوان "تفعيل ال

وفي القيم القرآنية وجدنا أن مسارات البرمجة اعتمدت نمطا آخر أفردنا له  •

بعنوان " طبقات البرمجة للقيم في القرآن" والكتاب اآلخر   األولكتابين، الكتاب 

بعنوان "حركة الكامرة في القصص القرآني" حيث في الكتاب الثاني هذا  

 )قوافي اللقطات(.   استعرضنا لطبقة واحدة منحناها اسم
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 الثالفصل الث
 

 تفعيل القيم من تفعيل حواس اإلنسان 
 

لبرمجة   مع إستغالل القيم  )الشركات التجارية تعتمد أسلوب استثارة الحواس
 صورها الذهنية( 

 
حواس اإلنسددان جميعها، من بصددر وسددمع وشددم وتذوق ولمس، قابلة لالسددتثارة في 

الذي يعزز غرس القيمة وبرمجتها في عقل اإلنسددددان وقلبه. وفيما يأتي نعرض  االتجاه  
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  
خالل هدذا االختبدار للتعرف إلى مدا تمتداز بده من  التدأثير في العالمدة التجداريدة من  

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

هل تالحظ أن أسدواق األدوية تنتج أدويتها معتمدة على الشدكل واللون؟ وكذلك لشدكل 
عالقة بالوالء لدواء دون    -على حسددب ما أشددارت إليه البحوث  -الكبسددولة وتصددميمها

 آخر.
 

 
 
 

السديد جيوف كروك ]رئيس قسدم التصدميم بالحواس في جامعة القس مارتنز في كلية  
 % من معلومات العمالء تعتمد على المشاهدة. 83الفنون[ يؤكد أن 

أن من بين كل الحواس تعد حاسددة الشددم    -التي أجراها لندسددتروم  -وتؤكد الدراسددات
% من سددكان العالم  19. ويدعم ذلك بقوله: إن  بعد حاسددة االبصددار األقوى في اإلقناع
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فقط يؤمنون بأن مشدددداهدة قطعة القماش أهم من اإلحسدددداس بلمسددددها، ويؤكد أكثر من  
 % من سكان العالم أن رائحة الطعام أهم من المذاق.20

بدأن يجعدل تصدددددميم قضددددديدب    -1906العدام    -وينقدل لندا التداريخ قرار ثيودور توبلر
ه الذي ينتجه على شدددكل مثلث؛ فقد كان ضدددد القانون أن تسدددتعمل الموروث  الشدددوكوال

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. 

  
 

 للشوكواله ومبتكرها ثيودور توبلر عالمة توبلر 

 
 

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

 
 

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

 

 
 عطر شانيل 

 
والمشدددددروبدات الغدازيدة والكحوليدة كدافدة تتبدارى في الشدددددكدل الدذي تقددَّم فيده العبوة  

 للجمهور المستهَدف. والحظ في الشكلين المرفقين: زجاجة الكوال، وقوس مكدونالد.
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 شعار مكدونالد  زجاجة الكوال 

 

 
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.

صدددددور حمالتهدا، بدل احتفظدت بهويدة    -1965مندذ العدام    -ن لم تغيرفهدا هي بنيتو 
فريددة، قدابلدة للتعرف من خالل وجوه األشدددددخداص وألوان البشدددددر، مؤكددة لقيمدة نبدذ  

 العنصرية وقيمة االتحاد التي يجب أن ينعم بها جميع البشر. 
ل ونحن نسدددددأل هندا: هدل الدذي تبيعده بنيتون هندا هو المالبس أم أنهدا تبيع القيم؟ هد 

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 

 على نحو يمكن أن يكون ملموسا ؟    -كالصدق والتراحم والتعاون-الفاضلة
من مثل أفالم "األسددد ملك   -الحظ معنا أن والت دزني عندما تطرح أي فيلم كرتوني

ال تطرح هذا الفيلم مع ما يتضدمنه من    -يرالغابة" و"بوكاهانتس" و"موالن"، وغيرها كث 
قيم عائلية أو مجتمعية من دون أن تطرح معه منظومة من المنتجات، كالمجسددمات التي 
تعبر عن شددددخصدددديات الفيلم واأللعاب الفديوية واأللعاب اإللكترونية واألقالم والدفاتر 

كرتونية؛ أي: إن والحقائب واألكواب، وربما أيضدا الحلويات التي تأخذ شدكل الرسدوم ال
الطفل يتعرف إلى القيم على نحو محيطي تتفاعل معه حواسده، من بصدر وسدمع ولمس  

على ما   -على نحو غير مباشددر -وشددم ومذاق، وحينئذ يكون قد برمج عقل الطفل وقلبه
يدعو إليه الفيلم من قيم، وهذا هو الذي ندعو إليه في تسدويقنا لقيمنا الفاعلة، بأسداليب من  

 التي نحفز من خاللها حواس اإلنسان كافة، مبرمجين بتأثيراتها عقله وقلبه.  التعبيرات
 

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  

 يلة من البشر. مفاهيم مدروسة، وتروي شغف شرائح غير قل
 

       
 

 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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 الحليب الحملة اإلعالنية للتوعية بأهمية شرب 

 
 اللون:    -2

هل الحظت معنا كيف أن العالمات التجارية تتصددارع عالميا  على االسددتحواذ على 
 األلوان. 

 %.36فها هي كوال تملك اللون األحمر من السوق العالمي بنسبة  
%. وفي بقية األسدددواق  30وأصدددبحت فودافون هي التي تملكه في بريطانيا بنسدددبة  

 %.27بنسبة  
 %.  13ثة في ملكية هذا اللون تأتي "بودوايزر" بنسبة  وفي المرتبة الثال

 %. 12تليها "مكدونالد" بنسبة  
 %.33وأما عالمة البيبسي فتستحوذ على اللون األزرق عالميا  بنسبة  

، التي غيرت لونها إلى األسدود،  IBMوهي بهذا تكون سدحبت البسداط من عالمة  
 IBM% يحبذون إدراج عالمة  11%. وفقط  14والعمالء يحبذون اللون األسدود بنسدبة  

 مع اللون األزرق. 
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 سجائر الكي سترايك 

 منتجات سويسرية تحمل شعار الصليب 

 

 

وسددجائر "الكي سددترايك" كانت معروفة باللون األخضددر، ولكن عْزم أمريكا على 
خوض الحرب العالمية الثانية، وغزو جيشددها للشددمال األفريقي، غيرت الكي سددترايك 

 ”!Lucky strike has gone to war“إلى الهدف ذي اللون األحمر، مع الشعار 

 
 

 
التي أصددبحت معروفة بمنتجاتها من السدداعات والسددكاكين والجبن    -ودولة سددويسددرا

س الصددليب األحمر، اسددتعملت شددعاره على علمها،    -والبنوك  والشددوكواله عندما تأسددَّ
 فأصبح اللونان األحمر واألبيض يدالن على منتجات هذا البلد.

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

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  
إلى األصدفر،    -التي بحوزته  -في شديكاغو، فانقدحت في عقله فكرة تحويل لون السديارات

 لإلشارة إلى أنها سيارات أجرة. وأطلق على الشركة اسم "يلو كاب".
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 )القبعة الصفراء(  يلوكاب 

 

 
 

 دليل الصفحات الصفراء 
 
 

  
 
 

والحظ معندا أيضدددددا بعض العالمدات التي تملدك لونين؛ فداللوندان األصدددددفر واألحمر  
 .DHLو   McDonaldومكدونالد   Kodakمجتمعان يملكهما كل من كوداك  
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DHL 

 
 
 

 اللغة:   -4
 هناك خطوات ثالث إلحداث التكامل بين كلمة أو كلمات محددة وعالمة تجارية: -5

 تعيين الكلمات التي ترغب العالمة التجارية في امتالكها.    -أ
 يجب أن يكون الختيار الكلمات عالقة بصدق هوية عالمتك أو يعكسها.   - ب
 اختر الكلمات التي يسهل معها الخروج بجمل متنوعة.   - ت

 وفيما يأتي نعرض نماذج تطبيقية:  
حور كدافدة  وطوال عشدددددرين عدامدا ، كدان م  1980أبسدددددلوت فودكدا: مندذ العدام ،  -أ

 هو شكل الزجاجة.   700التصاميم الد 
 

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

ْسطاها الصفر أيضا  )  (.901و 
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 911بورش 

 

 
 
 
 Mc” “mcnuggets  ،mcmuffinsمكدونالد امتلكت عائلة  -د

“have a magnificent day”. 
 ,Fantasy, happyتملك سددددت كلمات، هي:   Disney والت دزني  -هددددددددد 

smile, magic, Dreams, creativity  80بنسبة.% 
. وفي  1950وهذه اللغة منتشددرة في كتيباتهم وعروضددهم وأغانيهم كافة، منذ العام 

 . Have a magical dayعم يستقبلك النادل بدالمطا
 %.74بنسبة    Crunchتملك كلمة  Kellogg'sكيلوغز    -و 
 %.59)أي: رجولي( بنسبة   Masculineتملك كلمة  Gilletteشركة جيليت    -ز
جاء   -التي تقدم صددددناعة تكنولوجية متطورة للخدمة اإلنسددددانية -Nokiaنوكيا    -ط

%، ليؤكد العالقة 14“ بنسدددبة  Connecting peopleشدددعارها اللفظي في كلمتي  
 Emotionalاإلنسدددددانيدة مع العالمدة التجداريدة، وهدذه تعدد اسدددددتراتيجيدة وجددانيدة  

strategy. 
، ولكنها جاءت Smileحاولت أن تربط منتجها باالبتسدددامة   colgateكولغيت    -ى

 بالمرتبة الثالثة بعد دزني ومكدونالد.
“، بنسددبة  Enjoy :  Enjoy for everارتبطت عالمتها بالكلمة   Colaكوال    -ك
. مع الربط الدذي  Enjoy% مع كلمدة  62بنسدددددبدة    Disney%. وجداءت ديزني  53

 M&Mو   McDonalds Ronaldشددددهدته الشددددخصدددديات الكريكاتورية لكل من:
mascots . 

 
 
 
 األيقونة:  -4
فالتعرف إلى مغزى األيقونة يسدهل في الحاسدوب، وبأزرار الهاتف النقال. وإعالن   

 رجل مرلبورو يعد أيقونة لهذه الماركة.
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 أيقونة رجل مرلبورو 

 
 
 
 الصوت:  -5

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 
لنقدال بدالعبدارة المغنداة في المقداهي، اسدددددتعداض أحدد الجدالسدددددين بدالقرب منده رندة هداتفده ا

“، وكدان في كدل مرة يرن هداتفده يؤكدد هدذه  Always coca colaاإلعالن التلفدازي  
 العبارة في أذهان الجالسين، حتى إنها ظلت تتردد في ذهني سائر يومي!

فدالصدددددوت من األهميدة بمكدان، ويجدب أن ال نغفدل الخلفيدة الموسددددديقيدة أثنداء انتظدار  
ادق أو المطاعم أو المحالت أو من خالل رنات الهواتف، أو المتصدددلين، سدددواء في الفن 

تذيع موسدددديقاها قبل   Qantas airمواقع اإلنترنت؛ حتى إن شددددركة طيران كانتاس  
األطفددال   من  مجموعددة  تؤديدده  الددذي  التلفددازي  اإلعالن  في   I still call“اإلقالع 

Australia home” ما يرسددخ عالقة وجدانية بالطائرة ،Emotional oriented  ،
 ,Singapore air, B.A, Nokiaوهدذا هو الدذي بدادرت إليده كدل من العالمدات:  

Microsoft, Intell, Disney. 
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% من الناس يؤمنون بأن صددوت رنة الهاتف أهم من  40ودلت الدراسددات على أن 
 تصميم الهاتف.

%  50عالميا ، ونسدبة  واسدتطاعت نوكيا أن تحوز صدوتا  هو األكثر تذكرا  عند الناس 
% يعني السددعادة واالرتياح  20يؤكدون أنه صددوت له حس موجب. واسددم نوكيا لددددددد  

% يختارون رنة هواتفهم  86% ال يغيرون هذا الصدوت، وأن  20والرضدا، واتضدح أن 
 من القائمة المدرجة في نوكيا.

تسدددتحوذ  مليون جهاز، بناء على الحصدددة التي   400ومع افتراض أن نوكيا أنتجت  
يسدددددتمعون    عميدل )زبون(مليون    80، فإن هنداك 2006عام   %39عليهدا عالميدا  وهي  
 ساعات من هذا اللحن في العام.  7حاليا  إلى أكثر من 

% عندما سدمع رنة موتوروال،  15% يتذكر رنة موتوروال. و 10وفي المقابل، فقط 
ددددد  كانيباليزيشن“؛ أي أن ال  -في الدراسات التسويقية  -أفاد بأنها رنة نوكيا، وهذا ندعوه

 تستحوذ عالمة تجارية على نقاط موجبة هي من حق عالمة تجارية منافسة. 
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عوائددهدا في تحفيز    -في المحدال التجداريدة والمطداعم  -وكدذلدك للخلفيدة الموسددددديقيدة
 معدالت البيع.

% حجم مبيعات المطاعم 29وكلما بطؤ اإليقاع، زاد حجم الشدددراء؛ إذ يزيد بنسدددبة  
 لموسيقا ذات اإليقاع الهادئ.مع ا

وفي مدديندة مورننغتون األسدددددتراليدة، لوحظ انخفداض معددالت الجريمدة في أقدل من  
أسدبوع، عندما ع زفت 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  
ت عرض في متاجرهم مع عزف موسديقا كالسديكية، وكذلك في بعض    فيكتوريا سديكرتس

 )الموالت(، وحتى في المصاعد. و  الفنادق 
 لقد أصبحت بعض المقطوعات الموسيقية مرتبطة بأسماء بعض العالمات. 

موديال  مطورا  من الطابعات من غير صددوت. فكان من   IBM، أطلقت 1970العام  
إذا كانت الطابعة تعمل أو ال، فعمدت الشدددركة إلى الصدددعب على العمالء التعرف فيما  

 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  

ين أكدوا أنهم قادرون على تمييز السدديارات بعضددها من  % من المسددتفت 30السدديارات.  
 % من األمريكان.  28% من اليابانيين،  36بعض من خالل األصوات: 

 
 :Corp. imageالصورة الموحدة )انسجام عناصر هوية العالمة ومقصودها(    -6

يجدب أن تكون مفردات العالمدة وعنداصدددددرهدا منسدددددجمدة في إيقداع موحدد مع اللون 
 ع اإللكتروني )اإلنترنت( وديكور المحل والزي. والصوت والموق

 
 العادات:  -7

كلمدا كداندت العدادات والتقداليدد واضدددددحدة، كداندت أقددر على البقداء واالسدددددتحواذ على 
الذاكرة. فلدى بعض الشددعوب عاداتها ضددمن مواسددم األعياد، من مثل: تناول لحم الديك 

لمين، ورقصددة العرضددة  الرومي في أمريكا، وذبح الخراف في موسددم الحج لدى المسدد 
 لدى الشعوب الخليجية في العالم العربي في األعراس واألعياد.

 
 الطقوس:  -8

حفالت المالومرز والنابيسدكومالومرز. فتعامل العالمات مع الطقوس الخاصدة   مثالها
نها من التأثير الموجب في أذهانهم. فها هي شدركة   بأي شدريحة من شدرائح المجتمع يمك ِّ

في األشدددددهر من إبريدل    Mallomarsتوقف منتجهدا مدالومرز    Nabiscoندابيسدددددكو  
)نيسدددان( إلى سدددبتمبر )أيلول(، الرتفاع درجة الحرارة في هذه األشدددهر، ويكون فيها 
المنتج معرضدددددا  للدذوبدان بدأثر الحرارة المرتفعدة. ولدذا، عنددمدا يطرح في األسدددددواق في 

لفصدددل، فيسدددتغل بعضدددهم  أكتوبر )تشدددرين األول(، يعرف الناس أنه مخصدددص لهذا ا
 ألسواق.إلى االمناسبة إلقامة حفالت المالومرز ابتهاجا  بعودة المنتج  
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 ز ومرلحلويات ما

 
 
 

في فترة أعياد رأس السدنة )الكرسدماس( في الدنمارك، هناك نوع من المشدروبات ال  
 يجري تسويقه في كوبنهايجن إال في عربات الخيول.

وهي  تمدارس بعض الفرق الكرويدة في العدالم بعض الحركدات قبدل أن تبددأ بداللعدب،  
 حركات من السهولة حفظها، وبها يعرف اسم الفريق.

 
 الملمس:  -9

 اإلحساس بالمنتج له أهميته في اتخاذ قرار الشراء.
يقول لندسدتروم: إن معظم المشدروبات الكحولية أصدبحت تعتمد في فتحها على نزع  

 الغطاء التقليدي.  نزع  الفلينة لولبيا ، عوضا  عن
وما زال الناس يركلون إطارات السديارة من الخلف عند الرغبة في شدراء سديارة ما. 

% من العمالء يتخذون قرار الشددراء بعد تحسددس مقود السدديارة وانسدديابية التابلوه 49و 
 بأيديهم.  

دأت برفع المغلف عن ورق  بد   -التدابعدة لعالمدة ولمدارت  -محالت "أزدا" البريطدانيدة
 إذا ما كان سيشتريه بناء على حاسة اللمس.  عميلالحمامات، كي يقرر ال

% من العمالء يؤكدون أن الشددعور بملمس هاتفهم النقال له أهمية أكبر من تصددميم  36
 % يرون أن وزن الجهاز أهم من التصميم.46الجهاز. وبينت الدراسات أن 

 ،تناولها مباشدرة من الزجاجة إلشدراك حاسدة اللمس  % من مسدتهلكي الكوال يفضدلون49
% من مبيعات الكوال في أمريكا هي العلب المعدنية والعلب البالستيكية، وهذا 98لكن  و 

%  40% مقابل  46ينذر الملمَس الفريد الذي يفضدددله العمالء بالخطر، فحصدددة الكوال  
 للبيبسي، وهذا يجعل الفرصة الترويجية للبيبسي أكبر.

دراسدددات إلى األهمية العظمى التي يمنحها الملمس للمتبضدددعين. فها هي وتشدددير ال
في   تقدم السدكاكين واألطباق الحقيقية،الكندية    Tim Hortonسدلسدلة مطاعم تيم ه رتون  

 الوقت الذي تقدم سائر المطاعم المنافسة الشوك والسكاكين البالستيكية.
للمؤلف التجدداريددة الر  تجربددة  وكددانددت  العالمددات  المثلجددات مع إحدددى  ائدددة في بيع 

)األيسدددددكريم(. فمطعم سدددددوينسددددديز يمتداز بتقدديم المثلجدات في أكواب زجداجيدة مميزة  
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، فقددم لندا الطلدب بدأطبداق بالسدددددتيكيدة، فلم يكن  بدأحجدامهدا وأطوالهدا. وقدد قصددددددنداه يومدا  
 للمثلجات )البوظة( طعم!  

إلى الرقمية في  Kodakمع تحول كوداك   -أن العمالءإلى وها هي الدراسات تشير  
ما زالوا يسددتذكرون ملمس الصددور، واإلحسدداس بالشددوق لرؤية الصددور    -التصددوير
 طباعتها.حتى االنتهاء من   لهاانتظارهم  وحب    ،مطبوعة
 
 حة:ئالرا  -10

الوردة،  و ائح العجين المخبوز،  و أكددت البحوث أن الرائحدة تسدددددتثير الصدددددور، كر
 % من المزاج والتصرفات تعتمد على الرائحة الزكية. 40البسكوت. وإن و الطعام،  و 

 رائحة، جرى تصنيف ألف منها فقط.   100000وهناك حوالي  
مثل: العمر، الجنس، العرق أو السددداللة.   ،وثمة عوامل تؤثر في تفضددديالت الرائحة

جيدل  في تعرفده إلى الروائح )مثال ،    هوكدذلدك وجدد أن كدل جيدل يختلف عن الدذي سدددددبقد 
الخمسدددددينيدات كدان يتعرف إلى روائح البحر، أو البددوان إلى روائح الحضدددددائر وقص  

 األعشاب. وجيل القرن الحادي والعشرين يتعرف إلى رائحة بودرة الطفل،.. (.
%  69% من األمريكيين يؤكدون أهمية رائحة السيارة الجديدة، مقابل  86ووجد أن  

 silver 1965الرات لتصدددددنيع رائحدة  في أوربدا. وقدد أنفقدت مئدات اآلالف من الددو 
cloud   التي تسدتعمل في سديارة رولز رويس، ولكنها كانت من أهم عناصدر بناء عالمة

وسدببا  من أسدباب زيادة مبيعاتها. الرائحة الداخلية لسديارة رولز القديمة   ،السديارة وهويتها
األمنية   كانت طبيعية، فهي مزيج من روائح الخشدب والجلد والصدوف. ولكن الحسدابات

الحالية حثتهم على اسدتبدال مواد صدناعية وبالسدتيكية بها. والطريقة الوحيدة السدترجاع  
 الرائحة القديمة هي استعمال العطر االصطناعي.

 .  االخاص في كافة موديالته اعطره اكرايزلر له
 .2000وكذلك فورد منذ العام 

بأنوفنا، لما للرائحة من أثر في منح الطعام كثيرة هي الدراسددات التي تؤكد أننا نأكل  
 مذاقه الخاص.

وهناك من المنتجات ما يشدترك فيها أكثر من حاسدة. فمثال ، معاجين األسدنان وخيوط  
 األسنان تشترك في المذاق والرائحة والملمس.  

% من النسداء يؤكدون اسدتثارتهم  90% من الرجال و 80وتشدير الدراسدات إلى أن 
تعرضددهم للروائح. وكذلك للرائحة والمذاق واللمس عالقة وطيدة   بصددور شدداعرية عند

 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  

 دوالرات للحذاء نفسه.  10عر زاد على السفي فارق على الرغم من %،  84
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 150Fفورد 
 

في الس فيجداس، قورندت المكدائن التي زودت بروائح عطريدة بتلدك التي لم تزود  و 
% لصالح المزودة بالعطر. ولذا، تعمد الكثير من محال بيع الفشار  45بها، فكان الفارق  

popcorns  والمخابز في المدن الترفيهية إلى نفث رائحة صناعية لجلب العمالء. 
تشدكل في مرحلة الطفولة. فحاسدة الشدم  ي وبينت البحوث كذلك أن بعض أهم الحواس  

 مرة في مرحلة الطفولة منها عند الوصول إلى منتصف عمر البالغ.  200تعد أقوى 
 
 

 Stimulate  ، enhance، bondتحفيز فتعزيز فربط
تشددك، ولكن إذا أضدفت  -التي عليها بعض قطر الندى -صدورة التفاحة الجميلة  لعل

 -بال شدك  -إليها رائحة التفاح.. وربما اسدتمعت إلى صدوت انشدطارها بالسدكين، فسدتكون
 متأهبا  للشراء.

 
 وال : التحفيزأ

إن اجتماع الرائحة مع تصدميم الفتة المحل والديكور والموسديقا يحفز المرتادين على 
 الشراء. 

ال تفعيددل  مددا  ترويجإن  الحواس  -لمنتجٍ  ويربطدده    -من خالل  العميددل  حركددة  يحفز 
 بالمشاعر. 

 
 ثانيا : التعزيز

ونقصددد بالتعزيز هو إضددافة ما يؤكد المعنى أو الصددورة المدركة. فالشددعار يدركه  
جميعنا من خالل ب ْعَدْيه السدديني والصددادي )محوريه الطولي والعرضددي(؛ ولكن عندما  

)ثالثي األبعاد: الطول والعرض واالرتفاع(، فإنه يسدددمح لك   يكون في هيئة الهولوغرام
 لعالمة نفسها ولكن من زوايا متعددة.إلى ابالنظر  

بإعادة تصددددميم   -من خالل الحاسددددوب  -F150فقد عززت فورد سدددديارتها ألترك  
 الماكينة.  

 

 
 طورت ملمسا  خاصا  بأزرارها.   تكساس إنسترومنتحاسبة  و 
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 Apple+c copy)وشدركة أبل اسدتعاضدت عن زر التحكم )الكنترول( بعالمة أبل  
to, Apple+s to save). 

 من خالل حمالتهم اإلعالنية )القفز، النتوءات،..(.  Oranginaومشروب البرتقال  
 

 
 

 ثالثا : الربط
المنتج وتأكيد الوالء للعالمة، مع صدرف  الهدف األكبر لتفعيل الحواس هو دعم اسدم 

 نظر العميل عن العالمات المنافسة.
 أحد أهم األمور لربط العميل بالعالمة.   Corp. imageالصورة الموحدة 

 صار حدسيا .  IBMالحظ كيف أن نظام التشغيل في نوكيا وأبل و 
 

 Sensory brandingالخطوات السبع لتطويع االسم الترويجي الحسي 
 الحسية الخمسة  تطبيق العناصر .1

  المعتاد أن تسددتوفي العالمة الواحدة عنصددرين من العناصددر الخمسددة، وحتى ثالثة 
على األقدل. وكدل عالمدة يفترض أن تخضدددددع لمنظومدة "التحفيز فدالتعزيز    عنداصدددددر

 ".فالربط
 
 الحس المتزامن بين العناصر الخمسة .2

طيران السدنغفورية اعتمد في الطائرة المضديفة اآلسديوية والزي الموحد مع الموسديقا  
جسدير  واإلعالن التلفازي والعطر. والسدؤال الذي يجب أن تسدأله لنفسدك: ما مقدار قوة الت 

بين النقاط الحسدية هذه، بما يشدكل مردودا  لعالمتك؟ هل إذا جرى التعرف إلى كل نقطة  
 منفردة  فسيتعرف العميل إلى عالمتك كاملة ؟

 
 استشراف للتفكير الحسي المبدع لمواجهة المنافس .3

الحظ ما تقوم به صدددناعة السددديارات من تطويرات في: المواد المسدددتعملة، نوعية  
اإلضداءة، اللون، صدوت الماكينة، حتى الغاز المنبعث يصدبح ماء، كما هي الحال الجلد، 

 في "فورد".
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 ماء إلىتحويل الملوثات لسيارة فورد  فيوالتطوير  بحث ال

 
 

 
 
 
 انسجام المحسوسات ومتانتها. .4
 أصالة المحسوسات  .5

 :(4Rs)راءات   4هناك اختبار مخصص للتأكد من األصالة مكون من 
يجب أن تدرك األشددياء على أنها أصدديلة، وليس بالضددرورة أن تكون  : Reality -أ

طبيعي، وكذلك صدوت   فيها  أصديلة، كرائحة السديارة التي توحي لنا أن الجلد المسدتعمل
 إغالق باب السيارة، وصوت العصافير المنبعث من مكبرات الصوت في والت دزني.  

أن تكون ذات صدددددلدة وطيددة بهويدة الشددددديء، وهي تعتمدد على :  Relevance - ب
الظرف والهويدة والسددددديداق. فمحدال األزهدار تفوح برائحدة األزهدار. ومداذا عن رائحدة  

 خدمة العمالء المنتظرين في البنك.ب قة القهوة في البنك؟ ربما تكون ذات عال
قددم فيده البطداقدات  ت ، الدذي  في الغرب    لده طدابع التكرار، مثدل يوم األم:  Ritual -ج

 والهدايا. 
ما جاء في سياقها، مواطنوها  صدق لدى بعض الشعوب ي هناك قصص    :Recital -د

ذي   على الرغم من أنها خيالية، ومن احتوائها على قصدددص السدددحرة، أو هوية بيناكيو 
األنف الطويل. المهم هو المعنى والمقصدد. فالسدياق يمنح القصدة مصدداقية. فكيف نشدأت 
العالمة؟ وكيف أكدت أصددالتها عبر األجيال؟ وإذا كانت مواصددفات العالمة تصددلح ألن  

جاري ت تكون جزءا  من القصددددة، فهذا كفيل بأن يمنح عالمتك موقعا  في هذا الفضدددداء ال
 ويمنحها األصالة.  ،الرحب
 
 امتالك المحسوس الموجب .6

 العالمات التجارية اآلتية وما تملكه:  موجبيةالحظ  
 دزني تملك أذني الفأر.  .أ
 نوكيا تملك النغمة.   .ب
 أبسلوت تملك شكل الزجاجة )القنينة(.   .ت
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 دية ن الكنهورت  تِّم  سلسلة مطاعم 

بعض العالمات تملك مميزات ولكن في االتجاه السددددالب، مثل الكتشددددب "الثخين"،  
 المر. " الليسترين "  ودواء المضمضة

إذا شدعرت بأن عالمتك تملك محسدوسدا  مميزا ، فاعلم أنك مرشح للفوز. واعلم أن أقل 
 % من العالمات التجارية الحالية باستطاعتها ادعاء ذلك؟1من  
 
 عالمتك  تنمية برنامج محسوسات   .7
يقددم السدددددكاكين   Tim hortonsصدددددار المطعم الكنددي لبيع القهوة "تِّم هورت ن"   

 ن البالستيكية.  الحقيقية بدال  ع
 

 
 
 
 

 لمحسوسات. ففي االختيار:باالعمالء هم األقدر على التعرف إلى مقدار استيفائك 
أدرج المحسدوسدات كافة )البصدر، الرائحة، اللمس، الصدوت، المذاق( التي يمكن    -1

 تك.خدممن خاللها تجسير عالقٍة ما بمنتجك أو 
 حدد عناصر كل محسوس أخفق في أن يؤثر في عالمتك.    -2
 حدد أكثر محسوس له عالقة بعالمتك كي تؤكده.    -3

ندا األمور، كي تجعدل المسدددددتحيدل  واعلم أن التقنيدة )التكنولوجيدا( الحدديثدة طورت ل
 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؟

 
 

 Dramatizingمسرحة العالمة التجارية  
انظر إلى عالمتك على أنها هوية، فيا انظر إلى االسدم الترويجي على أنه مسدرح، ثم  

، ما مدرك القيمة التي تروج  ؟كقيمدة إنسدددددانيدة؟ من تكون كقيمدة مجتمعية  ترى من تكون
  ك ؟ ما وجدانك وأحاسديسدك؟ وما أولي اتك الحسدية التي يمكنلها لدى المجتمع الذي انت فيه

 وليس أنت.نحن هنا بصدد )القيمة(    توظيفها لخدمة مدركات العمالء تجاه عالمتك؟



Acting values  Page 167 
 

تناغم بين العناصددر الحسددية. ربما تكون ركزت على الحس البصددري في التأكد من 
 تعريف عالمتك، ولكن الدراسات الميدانية تشير إلى أهمية إشراك اللمس.

 
 :كهوية  القيم

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  
 فالربط".بين العالمة والمستهلك. وفيما يأتي أمثلة مبنية على نموذج "التحفيز فالتعزيز  

 
 التحفيز:-1

 LVأنهم يغيرون واجهدات العرض في محدال  مع العالمدات التجداريدة  سدددددتالحظ  
، فمحالها ال تعرض  هاتصددميم موحد في اليوم ذاته، مقارنة بشددانيل التي ال تغير ديكورب 

فعليك أن تسدددأل.   الجديدة,  ا؛ وإذا أردت التعرف إلى منتجاته5سدددوى زجاجة شدددانيل  
 فالقيمة لدى شانيل: تقاليد العراقة والفخامة. 

 والمحفز غير المطور لصالح العالمة: الموسيقا الكالسيكية.  
: مقطوعة موسديقية مخصدصدة تعبر عن توقيع  LVوالمحفز المطور لصدالح العالمة 

 العالمة.
 
 التعزيز:-2
 منتجاتها.   في: رائحة ومذاق متناغمان  كولغيت •
 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:
دة. وتوقيعك يأتي من خالل التناغم الذي ترسمه بين النقاط التوقيع هو رسالتك المتفر

.  Navigation  وكدذا بين التعبيرات المختلفدة لعالمتدك "المالحدة"  ؛الحسددددديدة لعالمتدك
 له توقيعه الذي أصبح مألوفا   لدى الجميع. جهاز أي فونف

 النظريات تقول: إن ثمة عالقة يجب أن تكون وطيدة بين عنوان اإلعالن والصدورة،
مشدددداهدة حبة الفراولة  ب كي تكون الرسددددالة اإلعالنية مؤثرة وذات داللة للمسددددتهلك. ف

في بنداء العالمدة   -الصدددددورة. فدالمطلوب  -بال شدددددك  -عززتت إضدددددافدة رائحدة الفراولدة  و 
هو التعامل غير التقليدي بين المحسوسات، كما في مشاهدة السيارة مع اشتمام   -التجارية

رائحة الجلد، أو في مشدددداهدة كرة التنس األرضددددي إلى جانب رائحة العشددددب. فليس 
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، وكذلك في ترويجنا للقيم معززة للعالمة  تبقىبالضدددرورة أن ي تنبأ باالرتباطات، ولكنها  
 .  باطات لتعزيز صورة القيمة في دماغ المتلقياإلنسانية، سنحتاج مع كل قيمة ارت 

 
 

 :  ومدرك القيم  ادراك وسم العالمةللتعرف على مدى العملي والعلمي    التطبيق
 

تعمد العالمات التجارية السداليب علمية من أجل التعرف على االسدتيفاء الذي حققته  
االسدددم الترويجي  وهو ما يجعلهم ناشدددطون في التعزيز لوسدددم العالمة، أي  عالماتهم ،
يتطلب عمليات من البحث والتطوير، إضددددافة إلى جهاز لتنفيذ نتائج ما   ، وهو الحسددددي

 في ذلك:  ةعتمدالمنتوصل إليه. والمراحل الخمس  
 التطوير:  -1

 حدد عناصر حسية أساسية وأخرى ثانوية بناء على:
 .Branded \ nonbranded stimuliمحفز   -أ
 .Branded \ nonbranded enhancementمعزز    -ب
 .Sensory brandingعناصر االسم الترويجي الحسي   -ج
  ، تحديد معيار مرجعي لكل مفهوم مقابل كل عالمة غير مستوفية لالسم الترويجي  -د

 من أجل التميز والتطوير واإلبداع.  
كل نقطة حسددية   benchmarkمرجعية  و   conceptsاالختبار: اختبر مفاهيم    -2

 )عبر مجموعات داخلية(.
 تكاملية النقاط الحسية: مازج النقاط الحسية لكل منتج بمواصفات هذا المنتج.  -3
 االختبار:  -4
 اختبر إدراك العميل للنقطة الحسية. -أ
 اختبر أصالة المنتج.   -ب
 اختبر النتائج مع عالمات منافسة وغير منافسة.    -ج
 دراسة ميدانية:  -5

تدأكدد أن العمالء يسدددددتوعبون ميددانيدا  كدل نقطدة حسددددديدة وفق مدا أملتده عليدك النتدائج  
 المختبرية داخل شركتك.

 
 

 التقويم:
أن تصدل    -التي جرى مراجعتها وتطويرها -إلى أي درجة اسدتطاعت النقطة الحسدية

 تطمح إليه من تأثير؟ واسأل نفسك:إلى ما 
 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  
  awarenessار الذهني دورية، فتقاس بين الحين والحين كقياسددددك لالسددددتحضدددد 

 لعالمتك وحصتك السوقية.
 

 Brand senseأهمية حس التسويق )الترويج(  
كلمدا كدان ثمدة تنداغم بين نقداط المنتج الحسددددديدة، كدان هدذا التنداغم أقددر على تثبيدت    -1

 العالمة في المدركات المستقبلية.
 إن هدف النقاط الحسية هو تكوين عالقة وجدانية مع العميل.    -2
 تجسير الفجوة بين الواقع والمدرك.   -3
 السماح المتدادات من العالمات التابعة.   -4
 

 Brand senseخطوات حس التسويق  
 تدقيق النقاط الحسية.   -1
 بناء العالمة.    -2
 مسرحة العالمة.   -3
 توقيع العالمة.    -4
 تطبيقات العالمة.  -5
 

 :  )القيمة( كعالمة أو وسمتقويم  
 من خالل كل من: التحفيز، التعزيز، الربط.   )القيمة(حدد أداء  -أ
م سددبب كل    -ب حسددي في ذهنك، وقارنه من خالل مسددتويات أربعة:    )قيمة(قو 

 .عالقته بالوجدان، اإلدراك، الواقعية
 طبق الخطوات الخمس السابقة.   -ج

  
 

 اآلتية:  سبعرتب النتائج وفق العناوين ال
 تطويع النقاط الحسية.   -1
 التناغم بين النقاط الحسية.   -2
نقصدد بالمنافسدين في مجال   ن.مقدار تصددر الجانب االبتكاري مقارنة بالمنافسدي   -3

القيم، كأن يكون الحليب الصدددناعي منافس للرضددداعة الطبيعية، وفي مجال الحمية نجد  
 السكاكر منافسة للفواكه.

 استمرار "الصورة الموحدة" وتواصلها.    -4
 أصالة الحاسة.  -5
 الحاسة في مواجهة المنافسين.  امتالك  -6
 تنمية النقاط الحسية وتطويرها.    -7
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ر كتب التسددويق األجنبية أن المنتج التجاري يمكن تسددويقه إلى درجة أن يصددير  تذك  

 حل:  امر 4يمر في   وهذا  ،عند المستهلك من "الدين"
 تبدأ بالوالء.    -1
 ثم تتحول إلى عادة.   -2
 فطقوس.  -3
 فدين.   -4

  عدامدا  من المدذاق المعهود،   99بعدد  و .  1985مثدال: مدذاق الكوال جرى تطويره العدام 
اتصال   1500الت في اليوم الواحد إلى اتصكوك"، لتصدل عدد اال  نيو  اتطرح الكوال "ذ

، اتصددددال  400الت اليومية ال تتجاوز  اتصدددد لإلعراب عن خيبة األمل بعد أن كانت اال
 وهذا يؤكد الربط الذي يجمع العالمة بالمستهلكين.

 

 
 
 أضحت تاتو  عالمة أبل 

 
 شحذ العامل الديني للعالمة التجارية  

 تذكر أوال: التحفيز، التعزيز، الربط،
 ثم طبق القوانين العشرة اآلتية:

 االنتماء والتبعية.    -1
 السببية.   -2
 استقِّ القوة من األعداء.   -3
 األصالة.   -4
 "الصورة الموحدة" وتواصلها.   استمرار  -5
 المثالية واالحتذاء.    -6
 .appealالروقان   -7
  Ritualsالطقوس.  -8
 .symbolsالرمزية   -9
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السدرية تعنمي سدرية المواد المصدنعة للمنتج أو آلية  .mysteryالسدرية  -11
 التصنيع.

 
 االسترخاء كعنصرفي ترويج العالمة:  

إلى تحسدين  عمليات االسدترخاء ضدرورية في الغرس القيمي؛ فالسدلع التجارية تعمد  
التوتر  )الطدداقددة،  المزاج  مكونددات  في  كمددا  البيع،  عمليددات  تحفيز  أجددل  من    المزاج 

Tension.) 
 وهناك أربع درجات من المزاج: 

 : الشعور بالراحة.  Calm energyالطاقة الهادئة  -1
: إعياء من غير إجهاد نفسدي أو عقلي، وقد Calm tirednessاإلعياء الهادئ  -2

 يكون ممتعا .  
 : لوجود شيء من المخاوف )كركوب الطائرة(. Tense energy  طاقة توتر -3
مزيج من اإلحباط والمخاوف، ما يؤدي إلى  : Tense tirednessإعياء توتر -4

ضدددددعف المعنويدات. وأمزجدة النداس في الغدالدب تتدأثر بدالظروف واألحدداث المحيطدة من  
للحث على   national moodحولهم، كفوز فريق أو خسددددارته؛ فهذه مزاجية وطنية  

 تنشيط المبيعات.
راء )الشددعور فنحن ندرس اإلنسددان ما قبل الشددراء )الشددعور بالطاقة(، وأثناء الشدد 

لعقل من تداعيات في ا  يصدديبباللذة(، وما بعد الشددراء )الشددعور بالراحة والهدوء(، بما  
 كل مرحلة.  

 :فالقيم المربوطة بشراء عالمة الكوال لدى الشباب كانت
 الشعور بمتعة الحياة.  -1
 الشعور بالراحة وليس التوتر أو الخوف.   -2
 الشعور باالنتماء لجماعة.   -3
"المزاج" في العملية التسدويقية كبيرة. فلتعزيز المزاج المريح )الهدوء    إدخالأهمية  و 

والطاقة( نعمد إلى األلوان والموسديقا والروائح وأسداليب اسدتقبال الباعة، للمسداعدة على 
وهو ما يجب ان يحتاط له في الغرس للقيم، فمرحلة التهيئة تسدبق مرحلة   تعديل المزاج.

 صة المناسبة والدعوة لها.البرمجة للقيمة أو الفر
 

 الوجدان والوالء للعالمة التجارية:
 الوالء للعالمة التجارية في حاجة إلى وجدان قوي جاذب. 

 الوالء= الثقة + الوجدان.
ز بأي شديء من حوله )مناسدبة، تصدرف،  والوجدان هو شدعور كامن يتحرك إذا حف  

برمجة ذاكرة العمالء نحو  ..(. وكل عالمة تجارية ال بد من أن تسددعى إلى ،شددخص ما
 )الحظ خيول سجائر مالبورو،..(.    ،استثارته تشيء ما، كي يتذكره إذا ما جر
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إلاااى  منتجاااات بنيتاااون تااادعو
وفااااي هااااذا نبااااذ العنصاااارية، 

 بالنزاهة.لشعور اتأكيد  

وتعمدد العالمدات التجداريدة إلى تحقيق الجداندب الوجدداني بربط منتجهدا بنجوم محبوبين  
لدى الشددرائح المسددتهدفة، كما في كوال مع مايكل جوردن، الذي يتعاطف معه الشددباب  

لقطة سدريعة لتحريك الوجدان والمشداعر وإحداث    وجود صدورته هو لسدلة، فلحبهم لكرة ا
 الثقة بالسلعة. 

القيم بدددراسددددددة  التسدددددويق  بدددأ علم  المواقف   Values  ولددذا،  وليس  وتركيبهددا، 
Attitudes   تلدك القيم التي تشدددددرح مدا يتطلع إليده اإلنسدددددان في حيداتده، ويعدده مبررا .

االحترام، تقدير المجتمع، الصدددداقة الحقة مع اآلخرين،  ، مثل:  اآلخرين  لوجوده ولوجود
 االنسجام الداخلي، الحياة المريحة..

هي تشدكيل مفاهيم    -التي تعتمد على محور القيم لدى اإلنسدان  -إحدى طرق التسدويق
، حين أكدت أن الناس لديهم حسداسدية  Levi  ليفي تفضديالتك ورؤيتك للحياة، كما فعلتل

العيش غنيدا  مقدابدل  أو  عيش في إثدارة مقدابدل أن تعيش مغمومدا ،  لحداالت المعيشدددددة، كدأن ت 
 سليم الصحة مقابل السقم.أو  العيش فقيرا ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يمارسددها، بدال  عن أن لعميل  ل  appealيروق  ما التسددويق التجاري يركز على قيم 
عكس التسدددددويق القيمي، الدذي يركز على تغيير  هدذا بدذل مجهود لتغيير القيم )ملحوظدة:  

 القيم واستبدالها(.  
؛ ألن  القيم  كم على القيم بدال  عن تغييرويهدف التسدويق التجاري أيضدا إلى تغيير الح  

ا ومراحل هذ Situationظرف الكم على القيم أسدددهل من جهة، وكذلك لربط القيم ب الح  



Acting values  Page 173 
 

 . يضمحل المنتج من خالل مجموعات عمرية يجعل الشعور بالخجل استعمال

. والتسدويق يقدر على إعادة وصدف الظرف ومراحله كي يناسدب القيمة أو يتفق  الظرف
 معها.
  فمع قيمة "الحياء" نجد المسدددوقين يعمدون إلى الَنيل منها، ألنها ال تدعم توجهاتهم.  

ففي اإلعالن ثمة اسددتراتيجية تتعامل مع الخجل كونه شددعورا  من خالل اسددتعمال منتجٍ  
جدائر. عنددمدا يعرض اإلعالن اسدددددتعمدال المنتج من خالل مجموعدات عمريدة  مثدل السددددد 

نتهجتها شددركات السددجائر طوال  ايضددمحل الشددعور بالخجل. وهى االسددتراتيجية التي 
 تدخن من دون حياء.  ي، إذ كانت تعرض المرأة وه1920أعوام، بدءا  من العام 

 

 
 

 

 
 

 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 لفظيGuilt free food  . 

وثمة دراسدات تبين العالقة بين مشداعر الذنب والخضدوع والطاعة؛ فمشداعر الذنب 
 مرات عما في عالقتها بالخضوع. 3تتضاعف  

 متباينة.أوساط مجتمعية ومن تكرار صور النساء المدخنات، 
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 :  "الحبوفى تفعيل "قيمة  
 األمنية: الرغبة في االستمرار وإحكام الصلة باآلخرين.  ف
 

 شرح القناعة: 
 الفرد يؤمن بأن الطرف "س" هو الصديق المثالي له.  -1
 وهذه الصداقة يمكن تدعيمها من خالل مناسبٍة ما.   -2

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،..(.

لتجارية والقيمة نبدأ بالسدددؤال: ما إذن السدددتحداث أي عالقة بين المنتج أو العالمة ا
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(؟  
لعالمته، من خالل    تهويمكن التعرف إلى حجم الثقة، عندما نسدأل العميل عن حجم ثق

وفوائدد يتطلع إليهدا.. فهدل   مكداسدددددبتحقيق  على  و   ،العالمدة على تلبيدة مدا يتطلع إليدهقددرة 
   ؟هذا التحقيق يقع: دائما ، أحيانا ، نادرا ، أو غير محقق

ومن الممكن أن يكون للعميل والء ألكثر من عالمة، وهذا يقلل خصدوصدية الوجدان 
 منها. لعالمة واحدة، ولكن ال يقلل بالضرورة من ثقة العميل بأي

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.
وفق    -اسدداتوفق المراحل التي أشددارت إليها البحوث والدر  -يمكن تسددويق أي منتج

 :ما يلي
 تعيين الشريحة المستهدفة.  -1
 التعرف إلى المميزات التي يتطلع إليها العميل الستهدافه بها. -2
ن منتجات المنافسددددين، من جهة الصددددفات أو المفهوم الذي يقوم  متمييز منتجنا   -3

 عليه المنتج.  
اختيدار الجداندب الوجدداني، الدذي يكون لده عالقدة بمواصدددددفدات المنتج ووظيفتده،   -4

 ويتناغم مع ما يتطلع إليه العميل.  
يجري اختيار فكرة التصدميم بناء على نوع المحفز وصدفة الشدريحة ومواصدفات   -5

 المنتج مع مراعاة حمالت المنافسين. 
 أما في استعمال الرموز فنالحظ أن:

 زا  للشباب المراهق والجنس والسود. مايكل جاكسون كان رم .أ
 مايكل جوردن كان رمزا  للرياضة والسود والتعليم.   .ب
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البراري   راعي البقر )الكداوبوي( كدان رمزا   .ج العوائق وحيداة  للرجولدة واجتيداز 
 األمريكية.  

 العلَم األمريكي ونجومه رمز للحرية والوالء والمواطنة.   .د
 

كيف تعداملدت عالمدة فودكدا   بداألسدددددفدليالحظ  مع ادراكندا لحرمدة المنتج التدالي ،  و 
Absolute vodka   في خطين متوازيين، أحددهمدا مع رمزيدة الموروث الثقدافي لألمدة

الميكرويدة  األمريكيدة )ريداضدددددة التزحلق على الجليدد، تقنيدة الحداسدددددوب والشددددديبدة  
microchip  ،)..،المالهي الليليدة والكدازينوهدات، حمدامدات السدددددبداحدة، أعيداد الميالد ،

والخط اآلخر مع تعيين الشددددريحة المخاطبة في كل تصددددميم )الرياضدددديين، السددددياح، 
المحتفلين باألعياد الدينية، المبرمجين،.. ( من خالل تصددداميم نعجز عن حصدددرها، فقد 

 خ صصت لها الكتب.
 

 
 

 
 
 
 

، Risapyعلى مقادير الوصدفة   حافظتإعالنية مشدابهة    توفيما يأتي نعرض حمال
 كوال:  ونبدأ استعراضنا بعالمة كوكا
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، إذ  ( للسددددجائرB&Hوالحملة التالية حملة مسددددتمرة لعالمة بنسددددون أند هدجز )
شدكل عبوة السدجائر في كافة مناشدط الحياة   -بدعممن خالل أسدلوب   -اسدتطاعت أن تريك

 نماذج منها:  ها هي. و وعبر برمجة اعتمدت استثارة الدماغ  من حولك
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 حملة سجائر 

 بنسون أند هدجز 

`` 
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د من أن دد فال ب، هدد ة بيريدد ماركمن ماء يشرب  بابى  لب الهاشدد : إذا كان كرسالةال

 ذيته عالية!دجلد أحتكون جدودة 

 
 

 

 
 

واسددتثارة العقل بما ال  إلى إغناء الحواس الخمس،  التجاريون  ولذا، يعمد المسددوقون  
فتلك التي نريد لها صدفة الجودة تتطلب إغناء كافة الحواس بما    يتوقعه العميل من نتائج،
ها. والصدددورة الشددداملة الموحدة يجب أن تعزز ذلك أيضدددا. ي لإيؤكد الجودة أو ما يرمز  

المتانة، البرسدتيج، تقليل   :ما يؤشدر إلى  أن ندرك تماما   -للقيم  قيننحن المسدو   -ولذا، علينا
 وهكذا.  األخطار،..

 
 

 : corporate imageالصورة الموحدة 
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 

في طيران    التي  تلدكك  ..الرائحدة  ،الطدائرات، الدديكور، هنددسدددددة المبنى، الموسددددديقدا
 ية..(. وكل ذلك يؤكد الجانب الوجداني لصورة الشركة في األذهان.السنغفور

وزادت أهمية موضدوع الصدورة الموحدة مع زيادة منظومة ابتالع الشدركات الكبيرة  
نتيجة ذلك الخروج بشددعار موحد ومفردات إعالمية  ألن  اندماجاتها،   زيادة  الصددغيرة أو 

 منسجمة وصورة الكيان الجديد وتطلعاته.  
د قوائم من األسدددددمداء التي تعكس الميزات رتطوير اسدددددم جيدد، نبددأ بسددددد ومن أجل  

واألفضدل أن ننطلق مما هو متاح حاليا  من ميزات وصدور، ثم نعرض ما يجب   .الجديدة
 أن تكون عليه الصورة المرتقبة.
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شدددددكل الشدددددعار الجديدددددد 

مددددن شددددركات  ةلمجموعدددد

 بعدددددد  والطاقدددددةالبتدددددرول 

 .عملية االندماج

 

 
                                        
 
 
 

 
 

 

 إنها سلسلة من اإلجراءات:
 التعرف إلى مدركات الناس تجاه صورة الشركة.  -1
 اقتراح الصورة الجديدة المرادة.  -2
 ترجمة الصورة الجديدة )المعدلة( وتطبيقها.   -3
 يدة والتأكد من أنها مطابقة لما هو مراد. دقياس مدركات الناس تجاه الصورة الج  -4
 

شددركة عمدت إلى اإلجراءات ذاتها في تغيير صددورتها،   Sainsburyسددانزبوري  
 من صورة محافظة إلى صورة جديدة يتطلع إليها العمالء.
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 ي مخزن سانزبور 

حدى شدركات إبانك    يسديت

 يةكدريدمب األوكر يسيت

        
 
 

يجب أن يكون ثمة انسدجام بين ما تقوم به العالمة من وظيفة وما تدعيه من صدورة. 
ة، من مثدل: التلوث يد ومثدال ذلدك كدل من بنيتون وندايكي، فقدد ربطوا عالمداتهم بمفداهيم قيم

 البيئي، قلة الوظائف،..
إن ارتدداء عالمدة تجداريدٍة مدا يعني القبول بهدذه العالمدة ومعداضددددددتهدا. وعنددمدا يجري  

ضددة هذه القيم من خالل تصددرفات العالمة، يحدث شدديء من اإلحباط لدى العمالء،  مناق
 بل حتى شعورهم بالخيانة.

 فورد عززت مبدأ "النوعية والجودة" في تعاملها مع العمالء.
 Because“ب عززت قيم الموروث األمريكي من خالل عبدارتهدا  و سددددديتي كر

America want to succeed not just survive”،   تنددافس  عندد دمددا كددانددت 
 شركات ضمن مجال عملها.
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ونددايكي   دائم وتعهددد. عالمددات بنيتون  إلى تددذكير  القيم في حدداجددة  المحددافظددة على 
اسدددتطاعت جميعها أن تحافظ على ارتباطات العالمة وتنعشدددها من    ومرلبورو   B&Hو 

 خالل حمالت إعالنية مستمرة.
 

الشدددعار والتغليف وما   Branding processوتحفز صدددورة االسدددم الترويجي  
 عالمة.والترمز إليه الصور وشكل المنتج  

ايد شدددكن" من غير اسدددتحضدددار صدددورة رولذا، يصدددعب تخيل عالمة "كنتاكي ف
 الكولونيل ساندرز.  

 .Quakerمن غير   Quaker oatsوعالمة  
 .Ronaldوعالمة ماكدونالد من غير  

 . Giantمن غير العمالق Green giantوعالمة  
 . Dough boyمن غير   Pillsburyوعالمة  
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العمالء. وفي بعض  وبيندت الددراسدددددات وأكددت مدا للشدددددعدار من أثر وجدداني في  
 .Jaguar, Apple  :الشعارات يتطابق االسم مع الشكل مثل

 

 
 

وصددف العالمة عن إذ يجري التعرف إلى صددورة العالمة من خالل سددؤال العمالء  
مثلما إذا كانت عالمة المرسديدس شدخصدا ، فكيف يمكنك وصدف ...  كما لو كانت شدخصدا  

فإذا كان فيلما ، فما موضددددوع هذا الفيلم؟ وإذا كان فندقا  فما اسددددم هذا  ؟هذا الشددددخص
 الفندق؟.. وهكذا.  

 تلك األسئلة تمنح مفتاحا  للصورة والهوية الخاصة بالعالمة.ف
 
 

 استثارة عنصر الملمس:
 : Packageالتعليب )التغليف( التجاري

إضدددافة معنى وصدددورة للعالمات التجارية هو تفعيل  إن أحد العناصدددر المهمة في 
 يفسر نجاح بعض العالمات. ، الذي أسلوب التعليب

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.  

 Apple  آبل  فتصدددميم جهاز الحاسدددوب يكاد يكون موحدا  في كافة العالمات، ولكن
 المنزلي.  التصميم  كتبي و جاءت بتصاميم تتكامل مع الديكور الم

 يقدم هدية. يناسب أن   وأجهزة نوكيا أدركت ذلك فصممت جهازا  
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في   جهاز نوكيا لتقديمه هدية 

 المناسبات 
 جهاز أبل 

 

 
 شوكواله معل بة بأحجام مختلفة 

 
 الجزء العلوي من علبة سجائر مرلبورو 

 

 التجارية، وكذلك فيما نسدددتعرضددده في التالي من   عالماتالمعظم  و  عالمات عديدة 
التعليب ليرمز إلى معاني الصدداقة، أو المحرمة الكحولية تسدتخدم التصدميم و   المشدروبات

 .الجودة، أو الثقة، أو مردود الشراء، أو تعزيز نمط حياة محدد
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على جمالية التصميم    المحرمة المشروبات حرصت شركات 

 والتعليب 

 
 

 
 
العلوي لعلبة سجائر   الغطاء -على سبيل المثال  -التصميم الخاص بالتعليب: الحظ -أ

عندد الفتح واإلغالق، إذ أضدددددافدت شددددديئدا  من الحركيدة في حفظ السدددددجدائر   مرلبورو 
 واستخراجها.  

المحتوى: قد يحول التعليب دون التعرف إلى محتوى العالمة على نحو صددحيح.   - ب
فالمعلبات الخاصدة بالطعام الحيواني يجب أن ال تضدلل المسدتهلكين، وكذا األمر للتفريق  

 ة.بين معاجين األسنان ومعاجين الحالق
في   -مثال    -الترويج: حجم التعليدب لده أثره في تصدددددور حجم المنتج، وهدذا نراه - ت

  - تعليب العطور أو برامج الحاسددددوب. وكذلك يجب أن ال يدرك من خالل تعليب المنتج
 ال يدعم الثقة. أنه رخيص أو   -الذي يراد له مظهر الجودة

 
 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.   •
 .word of mouthما تتناقله األلسن عن المؤسسة  •
 . التوزيع    شبكةالمواقع و  •
 العرض التعريفي بالشركة، وبالخدمات، وبما يجري بيعه. •
 الخطب. •
 ن.ي الموظف •
 المنتجات. •
 الخدمات. •
 

التجاري واسدتمراره   المنتج  إن كل عنصدر من العناصدر السدابقة يشدكل فرصدة لتقوية  
المنتجدات يجري تكوينهدا في وتدذكره، وقدد أدركدت المنتجدات التجداريدة من أن   في األذهدان

ونحن اذ نكشدف اشدرار ما تقوم به    المصدنع، واالسدم الترويجي يجري تكوينه في العقول.
 نستفيد منه في دعوتنا حيال الغرس للقيم.العالمات التجارية من أجل ان 

 
 

 رعاية جاذبية العالمة:
تؤكد الدراسددات أن التعود على مشدداهدة العالمة يؤدي إلى تفضدديلها واالنجذاب   •

للنجاح. ويمكن أن   ةكون ضددددروري ت قد ال    االوجداني تجاهها، فالجاذبية أمر مهم، ولكنه
ومثدالده مدا تطدالعندا بده عالمدة ميكروسدددددوفدت،    .تنمو المبيعدات من غير وجود جداذبيدة

 الحتكار السوق واالستحواذ عليه.
إن تكرار نشددر اإلعالن لتحقيق أكبر عرض ممكن، يفسددر الرخاء الذي تنعم به   •

، ولكن التكرار الشركة أو العالمة وثبات ما تحققه من مبيعات مقابل ما يحققه المنافسون
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  

 بها.بما تدَّعيه الشركة أو العالمة وبعالقتهم    -على نحو كبير  -العمالء يرتبط
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 ية عالنحملة "آبسلوت" اإل

 

          
 

     
 

كوال مع    وثمدة مردود موجدب في الزج بصدددددور عددة وربطهدا بدالمنتج. فتعداقدد كوكدا
، يعني المزيد من  placementsهوليوود على تضدددمين منتجها في العديد من أفالمها 

 االرتباطات الموجبة.
 

 اآلتية:العناصر الخمسة   العمالء فيونستطيع أن نجمل احتياجات  
 : في أن تكون داعمة للصورة الذاتية التي يتطلع إليها.Imageالصورة  -1
 العالقة باآلخرين: العمالء يفضلون أن يكون للمنتج ما يدعم تواصلهم معه. -2
يجدب أن يددعم صدددددورتهم  المنتج    التكدامليدة: العمالء يرغبون في الشدددددعور بدأن -3

 المثالية.
 ق وبعيد عن األخطار: إنهم يتحاشون الوقوع في شرك أي نوع من األخطار.  خال   -4
 المردود االستثماري: إنهم يتطلعون إلى فوائد متوخاة فيما يشترون.   -5
 

هذه المحفزات الخمسة ترتبط بمبادئ اإلقناع ونظام االختيار لدى العمالء على النحو  
 اآلتي:
 جوهري(.  ،)تكاملاالختيار    ---الصورة   ----مبدأ االنسجام   -1
 االختيار )تكامل(.  ---التكامل    ---مبدأ التبادلية  -2
 االختيار )تكامل(.  ---عالقته باآلخرين    ---مبدأ المجتمع   -3
 االختيار )تأقلم(.  ---اإلبداع وتقليص األخطار    ---مبدأ الصالحية  -4
 االختيار )اقتصادي، فني، جوهري(.    ---مردود االستثمار    ---مبدأ الندرة  -5
 

 رعاية المصداقية:
  تعدد قلدة المصدددددداقيدة تعني قلدة الثقدة، وقلدة الثقدة تعني المزيدد من المجدازفدات. وكدذلدك  

أو شدركة. وإن من    للعميل، سدواء كان المصددر شدخصدا    ةمصدداقية مصددر المعلومة مهم
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للحملة، والتغطية الشدددداملة    داعمات المصددددداقية: الحجم الكبير للتعليب، والتكرار الدائم
 للحملة.

إن أي وعد في التسددددويق من خالل اإلعالن أو التعليب يقف خلفه مجهود بشددددري،  
أو شدركة، بحيث تتصدف بالمصدداقية. فالشدركة يجب أن تمتلك ما  ا  أشدخاصد  كان سدواء

، من خالل الباعة  الوعدقادرة على الوعد والوفاء ب تكون  تحتاج إليه على نحو متواصل و 
إلى جنب مع    والحميمية تأتي جنبا   .مؤشدرات تدعم المصدداقية  هذه  فجميع .قديم الخدمةوت 

 الثقة وما تقدمه السلعة من أصالة.
وقع التداريخيدا ، األشدددددخداص والشدددددركدات الدذين يتمتعون بمصدددددداقيدة كبيرة، يكون  

لدددى العمالء من  اإل بمددا يعدددون ويدددعون القندداعي عندددهددا أكبر ممددا    ، قندداعددة بوفددائهم 
المعتمددة على سدددددوء الخددمدة   ،والممدارسدددددة غير المبنيدة على اآلداب واألخالق والنظم

فان كان هذا معاول هدم  في المصداقية.   هي  ،إلى الجودة ةفتقرالم  ،هافي والوعود المبالغ  
 مع المنتجات التجارية فكيف يجب ان يكون مع القيم؟

 
 اإلفادة من القيم في الترويج للسلع:  

لتسدويق من خالل القيم المتاحة وليس من خالل  لالتسدويق السدلعي يسدتعمل الوجدان 
قيم غير موجودة، مع تطويع ما هو موجود من قيم لصددالح السددلعة: التدخين = رجولة،  

 لالنطالقة والحرية والرجولة.   الرمز = الخيل، فالخيل عاد رمزا  و 
ونعود لنسدددأل: هل يمكن اسدددتثارة أكبر قدر ممكن من حواس اإلنسدددان لتأمين قيمة  

 الصدق؟ 
 نعم،  بكل تأكيد  والجواب:  

وإنمدا    linearإن عمليدة البرمجدة لدذات القيمدة ال تجري من خالل أسدددددلوب خطي  
ج األسددداتذة على (، يحيكها نسدددي lateral) non linearتجري من خالل خطوط عدة 

فمدرس التاريخ معني بغرس قيمة الصددق من زاوية، والموسديقا  ؛  اختالف تخصدصداتهم
 .والدين من زاوية ثالثة رياضدددياتوالرسدددم والتصدددوير واأللعاب من زاوية أخرى، وال

فالكل يتعاون من خالل توليفة جميلة متناغمة محورها "قيمة الصددق". بالضدبط   ،وهكذا
 ؟كذلك يسالشكل والرائحة والملمس واللون الستثارة حواسنا. ألكالتعاضد فيما بين  

 
 

 إذن هناك:
اإلفادة من الوسددددائط المتعددة في عمليات البرمجة )الفيلم، المذياع، الملصددددق،  -1

، الرسددم والتصددوير..(، ومالكها  ةالعامة، المسددابق ةالشددريحة الفيلمية، الهدية، المحاضددر
الق الددذي تدددور عليدده  "المفهوم"  نتددائج  تعيين  يجددب أن ينطلق من واقع  يمددة. والمفهوم 
طة طريق لكل عنصدر ضدمن المنظومة الخاصدة  ي الدراسدات الميدانية، كي يضدع لنا خر

تكون مبنية على أوزان ونسددددب جرى قياسددددها بالفعل، وليسددددت من    :بكل "قيمة"، أي
 تصورات ومدركات عامة. 
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 الجسمانية الرياضية(.مرتبط بالحركة  الالحسي الحركي )  ،البعد الجسدي -2
 .  من حولنا وهو مرتبط بعالقتنا بالبيئة الحية  ،البعد البيئي -3
 البعد المنطقي الرياضي، ويرتبط بمهارات االستدالل المنطقي المحض.   -4
 البعد المتعلق بالعالقة بين األشخاص.  -5
 .  اللون والتصميمويرتبط بالصوت و   ،البعد اإليقاعي -6
 البعد المتعلق بالتأمل الذاتي وإدراك الحقائق الروحية.   -7
 ويرتبط بالكلمة المكتوبة والمنطوقة.    ،البعد اللفظي اللغوي -8
 . الدراك المفاهيم : وهو مرتبط بالتصور الذهنيدراكيالبعد اال -9

 البعد الحسي: وهو مرتبط باستثارة الحواس.  -10
 
 
 
 
 

 تم بحمد هللا
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 المالحق
 

  1الملحق 
، وتتم عبر  الخداصدددددة بدالقيم المجتمعيدة  powerpoint presentationعروض البوربويندت  

 ، وعددها اثنا عشر، وعناوينها كما في الجدول:برامج التدريب فقط

 اسم العرض  تسلسل

 َمْبَحث الحد من االضطهاد الطفولي.  1

 َمْبَحث الحد من حوادث الطرق. 2

 مرض اإليدز.َمْبَحث الحد من  3

 َمْبَحث الحد من آفة التدخين.  4

 َمْبَحث الحد من مرض السمنة.  5

 َمْبَحث الحد من ظاهرة الغش.  6

 عن القطاع الحكومي.    َمْبَحث تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص عوضا   7

 َمْبَحث تشجيع التبضع من المنتج الوطني.  8

 َمْبَحث تعزيز التماسك األسري. 9

 َمْبَحث الحث على العطاء.  10

 َمْبَحث التشجيع على إقامة العبادات.  11

 َمْبَحث التشجيع على التشجير.  12
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 الملح
  2الملحق 

 جداول اعتماد السلع والعالمات التجارية للقيم في أنشطتها الترويجية والتسويقية 
 

 المحفز الشريحة 
 )الشق الوجداني(

 السلعة القيمة

األطدددددفدددددال،  
 نوالمراهق

الفيزيائي )الصدددحة(، المواءمة، 
 الروحي

 احمالته ىحد إالسالم في 
 الحمالت  ىحد إالحب في 

 الكوال

  ،التجديد واالسترخاء روحي: الكافة
قيم ،  العضددددوية، األمان الداخلي

 .الحب ، العائلة
% من الشددريحة العمرية 76.6

يرغبون  14  -8) أمريكددا  في   )
لدديهم   معتقددا  إيمدانيدا  في مدا يؤكدد  

 تجاه اقتنائهم للعالمات أو السلع.

المحبة والسدددددماحة والعطاء  
 بين األطفال.

 مكدونالد 

األسدددددتدرالديدددة:    "روحدي"  فدي 
)األغنيدة المسدددددموعدة ترسددددخ  
لدلدوطدن:   والدوالء  الدددذكدريدددات 

 أستراليا(.

الددددخددددطددددوط   
 السنغفورية

 بودي شوب  البساطة الذات: احترام الذات  

األطدددددفدددددال،  
 المراهقون

 مرلبورو الحرية فئوي، مواءمة

من  الكبار التخلص  )الهروب،  اللعددب 
 الضغوط اليومية(.

 بنسن وهدجز 

األطدددددفدددددال،  
 المراهقون

 روثمان الحرية  اللعب 

: اسددتوفت جانب  المصددداقية الذات: احترام الذات  الكبار
القصدة في البحث عن جذور  

لعالمة، فصددداحبها كانت له ا
عن   البحددث  في  مغدددامرات 
األفضدل، وممارسدة زراعتها  
في كوبا، وهذا من شددأنه أن  
 يضفي أصالة على المنتج.

 دافيدوف

 فولفو األمان العائلةروحي:  الوالدان

 مشالن األمان روحي: األطفال، العائلة الوالدان

 هولمارك عالقات العائلة روحي الجميع

 C.K الذات  ى جنسي، ذات مراهقون

األطدددددفدددددال،  
 العائلة، الكبار 

الحميددة   فيزيائي )الصحة( المسدددددؤوليددة تجدداه 
 ومحبة كبار السن

 كيلوغز
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 المحفز الشريحة 
 )الشق الوجداني(

 السلعة القيمة

األطدددددفدددددال  
 والمراهقون 

 مثلجات جيلو احترام األم روحي )بر األم(

الددددددعددددددزاب 
 والعائلة

 البساطة ظرف
 
 
 

 إكيا

 النقاء فيزيائي )صحة( 
  تجاه قيمة الصدق والثقة، .1

منحدت وزارة    1878العدام  
الصدحة الفرنسدية إجازة هذه  
المياه وأوصدت بها ألكاديمية  

 الصيدلة واألدوية. 
جددرى    ،2001الددعدددام   .2

اإلعالن عن مسددتحضددرات  
تجميدل مصدددددنعدة لصدددددالح  

وهدذا من شدددددأنده أن    إفيدان،
مفاده    تسددويقيا    يرسددخ مركزا  

الصدحة والنقاوة، وهذا يعزز  
ر  ا كونه يستث   االسم الترويجي

خدال أخدرى، مدن  حدواس  ل 
ليس فقط الطعم، بددل ملمس 
التجميددل   مسدددددتحضدددددرات 
والعناية بالبشرة، وهو مركز 
تسدددويقي تكاد العالمة تكون  

 الوحيدة التي تستأثر به.

 إفيان 

 العائلة
 األطفال

 الروحي، الوقت، اللعب.
 45" يقوده  فبرندامج "فوالنتيرز

عضددددوا  من اللجنة الموجهة في 
على    2004شددركة دزني. ففي  

سدبيل المثال تطوع منتجع دزني 
سدداعة من   116.000الند بددددددد

 90العمل التي خصدصدت لدددددد  
مجتمعية    لقضدايا  داعما    مشدروعا  

مددا خصدددددص  متنوعددة، منهددا 
لألطفدال العمي، ولألطفدال نزالء  

 ولمرضى اإليدز.  ،المستشفيات 
مددالهم   وتبرع األعضدددددداء من 
بددمددبددلددغ     865.000الددخددداص 

 دزني  عالقات العائلة
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 المحفز الشريحة 
 )الشق الوجداني(

 السلعة القيمة

دوالر لهدذه الجهدات والمنظمدات  
 المشرفة عليها.

وهدذا األمر التطوعي معمول بده 
في كدافدة مالهي دزني، حتى في 
باريس. فعدد المتطوعين وصددل 

  ا  متطوعد 350  إلى 1991العدام 
جنسدددددية، ضددددديَّفوا   17يمثلون  
 طفل معوق ومريض.  2000

 

ورون  الدمديسددددد
 ماليا  

 االهتمام باآلخرين  الذات 
أطددفدددال   رعدددايدددة  "حددمددلدددة 

 اليونيسيف"

L.V 

“:  Connecting people  عموم الناس 
% يؤكدد العالقدة اإلنسدددددانيدة  14

مع العالمدة التجداريدة، وهدذه تعدد 
وجدددداندديددة   اسددددددتددراتدديددجدديدددة 

Emotional. 
 
 

 الحرية 
 التواصل مع اآلخرين

 وحدة البحوث 
تتعدامدل مع الجدامعدات اآلتيدة  
لتأمين عملية التواصددددل مع  
الشدرائح المسدتهدفة بما يلبي  

 الشغف الذي تتطلع إليه 
Helsinki University 

, of Technology
Finland  

mpere Ta
University of 

, Technology
Finland  
Stanford 

, United University
States  
Massachusetts 
Institute of 

, Technology
United States  
University of 

, United Cambridge
Kingdom  
University of 

, United Glasgow
Kingdom  

 

 نوكيا 

رجدددددددددددددال  
األعدددددمدددددال  

 والشركات 

 DHL الوقت  ظرف

http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_University_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_University_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Tampere_University_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Tampere_University_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Tampere_University_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Glasgow
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Glasgow
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 المحفز الشريحة 
 )الشق الوجداني(

 السلعة القيمة

نبذ العنصدددرية، التعاون بين   روحي  العائلة
 البشر

 بنيتون

جونسددددون وجونسددددون في  اإلسهامات المجتمعية  
كتابته لفلسدددفة الشدددركة ألف 

الدذي تحول   ،كريددو""كتداب  
بعدد ممداتده إلى مؤسدددددسدددددة  

بليون    1.2خيريدة بمبلغ فداق 
الدددددور   ،دوالر وعددددزز 

المجتمعي لعالمتده التجداريدة،  
 Safe Kidsوبرنامج 

 
 3Mشركة 

الدتدعدلديدم   مدجددداالت    9.5فدي 
 مليون دوالر

 ماليين دوالر 7الصحة 
 مليون دوالر 2.2البيئة 

 
 hpشركة 

الدخدمدس  السدددددندوات  خدالل 
بمبلغ   اإلسدددددهددام  تم  األولى 

فددي    277 دوالر  مددلدديددون 
والدمدحدتدوى   الدتدعدلديدم  مدجددداالت 

 اإللكتروني
 
 
 

  UPS شركة
فددي   2006الددعدددام   تددعددلددن 
  Green Fleet  حدمدلدتدهدددا

ا  أنه )األسدددطول األخضدددر(  
وضدددعت خمسدددين شددداحنة  
صدددديقة للبيئة مجهزة بنظام  

لدوقدود  لدحدرق  لد  كدهدربدددائدي
لدلدوقدود  بدددديدلدددة  وسدددددوائدددل 
التقليددي. وتلدك الشددددداحندات  

شداحنة    20.000تنضدم إلى 
دة ضدددددمن أسدددددطول  وموج

الشددددركة، وتعمل وفق نظام  

 الشركات: 
3M 

J&J 
hp 

Ups 
Targets 
FedEx 
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 المحفز الشريحة 
 )الشق الوجداني(

 السلعة القيمة

لددالنددبددعددداثددات   مددخددفددض 
الحراريدة، وهدذا يتفق مع مدا 
خطط لدده من أهددداف تجدداه  

االنبعداثدات الحراريدة تقليص  
التي تخلفها عمليات التشدغيل  

 %.45في الشركة بنسبة 
 

األعلى   د شدددركة تارغتس تع
في أمريكدا في اإلسدددددهدامدات 
الدمدددال  بددددفدع  الدمدجدتدمدعديدددة، 
اإليدرادات   مدن  الدمسدددددتدقدطدع 

% قبل الضددرائب، 5بنسددبة  
يعددادل   مددا  ماليين    3وهو 
 دوالر في األسبوع.

 ديزل محبة الطبيعة  المراهقون

رجدددال   األم، 
 األعمال

 AT&T المسؤولية، التراحم 

 الروحي: 
تحدث الشدددددركدة على التبرعدات  

مالك الشدركة الخيرية، فقد أسدس 
بيير أوميدار صددددندوقا   السدددديد 

تدددافدتدس جدددامدعدددة  مدع    خديدريدددا  
بدمدبدلدغ   مدلديدون    100األمدريدكديدددة 

دوالر لددعم الددراسدددددات العلميدة  
 لتطوير المشروعات الصغيرة. 

عدددم   من خالل  الصدددددددق 
 السماح لبيع: 

 التبغ  -1
 الكحول  -2
 المخدرات  -3
 منتجات تشير للنازية  -4
 األسلحة وتوابعها -5
مالبس داخلية أو مالبس   -6

 متسخة 
مراجع لكتدب األسددددداتدذة   -7

 في الكليات والمدارس 
 حيوانات حية  -8
تدددجددداريدددة   -9 عدددالمدددات 

 محفوظة ومسجلة 
 تذاكر اليانصيب  -10
 الكلى  -11
 

E bay 

رجدددددددددددددال  
 األعمال

كدددارتددديددديدددر   احترام الذات  الذات 
 وتيفاني 

 P&G االحتياجات اليومية لإلنسان الذات  العائلة
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 :العربية  المراجع
 
  2010قوة العالمات التجارية، د. زهير المزيدي  .1
حلقة إذاعية للدكتور زهير المزيدي حول تبسديط الخطاب اإلعالمي "تسدويق القيم    (60عدد ( .2

 "www.zumord.com 
 في اإلنترنت  Wikipediaموقع  .3
 ،حلقدة إذاعيدة في التسدددددويق بدالوجددان والتسدددددويق بدالحواس، د.زهير المزيددي  (13عددد ( .4

www.zumord.com 
 ،، د.زهير المزيددي  السدددددوق العدالمي والعالمدات التجداريدة  حلقدة إذاعيدة في    (13عددد ( .5

www.zumord.com 
فدي    (13عددددد ( .6 إذاعديدددة  االعدالنديدددة  حدلدقدددة  الدحدمدالت  الدمدزيددددي  إدارة  د.زهديدر   ،، 

www.zumord.com 
فدي    (13عددددد ( .7 إذاعديدددة  االعدالمديدددة  حدلدقدددة  االزمدددات  الدمدزيددددي  إدارة  د.زهديدر   ،، 

www.zumord.com 
فدي    (13عددددد ( .8 إذاعديدددة  الدحديددداة  حدلدقدددة  أندمددداط  الدمدزيددددي  تسدددددويدق  د.زهديدر   ،، 

www.zumord.com 
 www.zumord.com ،، د.زهير المزيدي  كيف تصبح نجما  حلقة إذاعية في   (13عدد ( .9

ابددداع  حلقددة إذاعيددة في    (13عدددد ( .10 أم  إدارة  العددامددة   ،، د.زهير المزيدددي  العالقددات 
www.zumord.com 

 ،، د.زهير المزيددي  تشدددددكيدل وبنداء الهويدة المؤسدددددسددددديدة  قدة إذاعيدة في  حل  (13عددد ( .11
www.zumord.com 

 أسماء هللا الحسنى، د. محمد راتب النابلسي  .12
 مدارج السالكين البن القيم الجوزية  .13
 مقدمة في منهجية اإلبداع، د. زهير المزيدي .14
)لم يصدر بعد ( بإذن   2010سلمان الداوود الصباح  الف إعالن وإعالن ....الشيخ .15

 من الكاتب  

، دار الشروق للنشر   2009فلسفة القيم التربيوية ، الدكتور عبدالكريم على اليمانى ،  .16

 والتوزيع ، االردن  

  "المنقب القرآنى الموقع اإللكتروني " .17
http://quran.muslim -web.com/sura.htm?aya=017066 

 2007تجربية مقاهى ستارباكس ، جوزيف ميشالى ، الدار العربية للعلوم ،. 18
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 :االجنبية  المراجع
 

1. Global marketing and advertising – Marieke de mooij- 2010- 

Sage puplications ,inv  

2. living values activities for dian tilma 
3. Brand sence  ، by Martin Lindstrom, Free Press ,2005  
4. Motivations  ، by Madock  
5. Ogilvy on Advertising، by David Ogilvy (Vintage Books © 1983). 
6. Scientific Advertising، by Claude C.Hopkins (NTC Business 

Books © 1998) 
7. Tested Advertising Methods ، by John Caples (Prentice Hall، 

Fifth Edition © 1997) 
8. The Art of Cause Marketing، by Richard Earle (NTC Business 

Books © 2000) 
9. Cutting Edge Advertising، by Jim Aitchison (Prentice Hall © 

1999) 
10. Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising ، by Paul 

Messaris(Sage Publications © 1997) 
11. Consumer behaveor.by Evans,Jamal and Foxal ,Willey 2009 
12. Global Marketing and advertising understanding cultural 

paradoxes , by Mariek de Mooij 2010 
13. Micro trends by Mark J Penn Twelve , 2007 
14. Brand Failures by Matt haig , Kogan page , 2005 
15. The fall of advertising & the raise of pr by Alries & Laura ries , 

2002 
16. Buy.ology by Martin lindstrom , rh , 2008 
17. Marketing corporate image , by Gregory , NTC , 1998 
18. Bank strategic management and marketing by Derek F . 

Channon , Johon Wiley&sons , 1986 
19. Tested advertising methods by John Caples , Printice hall , 

1997 
20. Principles of marketing  by Kotler , Printice hall 
21. Brand chiled by Marti lindstrom , Kogan page , 2003 
22. Big brands big trouble by Jack Trout , Willy , 2001 
23. Emotional branding by Marc gobe , Allworth press , 2001 
24. Marketing plans by Malcolm mcdonald , BH , 2007 
25. Branding yourself by Mary spillane , PAN, 2000 
26. Strategic brand management by Jean-Noel , 2001 
27. The spirit of serve by J W Marriott , 1997 
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28. Harvard business review on Brand management , HBS , 1999 
29. Disrubtion  , by Jean Marie , Willy , 1997 
30. Beyond disrubtion by Jean Marie , Willy , 2002  
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 مكتبة د. زهير بن منصور المزيدي االلكترونية )حمل مجانا( 

 

https://www.musli

m-

library.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

-

%d8%a7%d9%84

%d9%82%d8%b1

%d8%a2%d9%86

/ 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me

/p3WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-9sV 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9ad 

 

العالمات التجارية في التأثير  

   على القيم

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم   تفعيل القيم لرياض األطفال

   وإن من شيء إال يسبح بحمده   القصص القرآني  فىحركة الكامرة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%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-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

التفكير االستراتيجي في  

استهداف شرائح  

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   نماط بناء القيم في الحياةنماذج من أ

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 
https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/

p3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق 

في بناء صورة وسمعة     تسويق الحالل 

  المدن اعالميا

https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.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://wp.me/p3

brE-WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%aa%d8%a3

%d9%85%d9%84

%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3Wsk

Z-boI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bpM 

 

قاعدة في برمجة المعلومة    100

 الجزء الثاني  –في الدماغ 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدث الصور

-https://wp.me/p3WskZ

byH 

 

-https://wp.me/p3WskZ

byr 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 
 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

https://wp.me/p3WskZ-

bWA 
https://wp.me/p3WskZ-

bWh 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bV8 

https://wp.me/p3WskZ-

bWM 
https://wp.me/p3

WskZ-bWQ 

https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
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 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 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bYn 

https://wp.me/p3WskZ-

c0n 

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
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c0n
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 الدورات التدريبية 

 الرابط اسم الدورة  تسلسل

 تسويق الحالل  1

 

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

ادارة نوادي القيم   2

 واليافعين   لألطفال

 

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

تفعيل القيم   3

 وممارستها 

 

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

 

  تحويل القيم لمنتجات  4

 ومشاريع 

 

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

 

تخطيط وتصميم   5

 الحمالت االعالنية 

 

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

almazeedi 

 

إدارة وصناعة رواج   6

 العالمات التجارية  

 

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

 

                  

 

 

 

 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
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 المحاضرات  

 الرابط العنوان  

 

1 

 

محاضرة من  

 التحفيظ إلى التشغيل  

 

 

 

لقاء تعريفي بنموذج   2

 زمرد القيمي 

 - 2016 -  06  -  10العربية   TRTقهوة تركية | د. زهير المزيدي قناة

YouTube 

تعريف االعالم   3

 واالعالن 

Zuhair ALMazeedi on Alrai TV زهير المزيدي في تلفزيون الراي 

YouTube -Part 1  

 زهير المزيدي في تلفزيون الرايuhair ALMazeedi on Alrai TV Z اإلعالنات التجارية  4

YouTube -Part Part2  

  - YouTubeالقناة التركية ولقاء قروب تأملت منصة التأمالت  5

محاضرة من   6

 التحفيظ إلى التشغيل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 

 

 

 

    المؤلف في سطور
 

 

 

 

 

 

           زهير منصور المز يديد.          

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 الخبرة:سنوات 

والتسويق لها  التوعوية  االعالنية التجارية والقيمية عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 على نطاق دولي. 

 العملية: الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةلرؤية والكلمة المتخصصة في  مؤسس لشركة ا .5
 2000لالستشارات العرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 . 2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9

 والكويت . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشددروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشددكيل مجلس بعضددوية وزارات الدولة وجمعيات  -1
، أشددادت ملكة السددويد 2005-1999المجتمع المدني ومؤسددسددات القطاع الخاص في دولة الكويت،

معرض دولي بما حققه المشددروع من نتائج، ولم تحققه مشدداريع  بنتائج المشددروع ضددمن جولتها في  
 مماثلة على نطاق أوروبا.

مشدروع " وقف األرشديف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السدودان، لنقل خبراتنا في تدشدين  -2
 2017وإدارة جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.

منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد مشددروع "سددما" سددوق  -3
 2016ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.

مشدددروع "سدددمر" سدددوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن،   -4
افظدا فقط، عبر برندامج أدرنداه دوليدا لالرتقداء بدالحدافظ كي يكون مشدددددغال لقيم القرآن ومفداهيمده، ال حد 

بعنوان "تحويل القيم لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسددوق للمنتجات، وعوائد ماليه يسددتفيد منها سددكان 
 2017القرى.

عبر وسددائل التواصددل االجتماعي اإلنسددانيةجزء، لتعزيز مفاهيم القيم    100مشددروع )تأملت(، عبر   -5
 تب الكترونية.بشكل أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة ك

مؤسدسدة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشداريع   1986مشدروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 تمكين القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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توقيع عشددرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشددترك مع جامعات ومؤسددسددات المجتمع المدني  -7
ة على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشددددبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج ومؤسددددسددددات تعليمي

 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.
 

 االستشارات القيمية:في مجال 

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

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

 

 : الدوليةالجوائز في  العضوية 

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

 جمعية التسوق األمريكية.  -
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن  القيمي( اإلعالن )ال من الجوائز الدولية في مج على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -الشرق األوسط وأوروبا 

منظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية إعالنية

 1999 لجنة االعالم المجتمعي، ورئيس عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن  .3
 2013قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات:

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدراكمؤشر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
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 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
 2018لقيم لرياض األطفال تفعيل ا .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمده،  .15
ب كمنهج تدريسي في  اعتماد الكتا ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

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

   1985العلمي، الكويت للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 نشر، ومكتبة جرير ، دار إنجاز لل2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن   .28
 2018تحويل الكتاب المقروء لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسبح بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة التكامل  .38
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت  ،2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية   .41
 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد   .44
 2020حراك الشذوذ  .45
 2020هدايا المصائب ونذرها  .46
 2020تأمالت فيمن احصاها  .47
 2020االبتكارات المجتمعية  .48

 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

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

 الكويت. -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية.   1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002القابضة   ةالمواسامستشار شركة مستشفى  .7
 م العلمي. ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقد2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالستثمار   التجاريالرواج  اسممستشار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشركة االمتياز لالستثمار   التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
   2007 الكويت،تجارة وصناعة   التجاري، غرفة الكويت للتحكيم مستشار مركز .13
 2009مستشار وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي  .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركية ا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 والخليج.الكويت  فيات االعالمية والوكاالت االعالنية مستشارا للعديد من الشرك .17
 2011مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع  .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20

 

 


