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 تقديم وتعريف 

 
غير المسبوقة، وان كان بعضها   االجتماعيةشهد العصر الحديث وتيرة من الظواهر  

موجود اصال في عصور غابرة، ولكن يكمن االختالف في سرعة االنتشـار، وسـعة 

 .أو اعدامها  تشار، وادوات التحفيز، وتشريعات للمحافظ على وجودها واستدامتهااالن

، تلك االيجابية منها والسلبية، فظاهرة انتشار لعبة كـرة االجتماعيةونقصد بالظواهر  

تسـع إ ،لتصبح لعبة منظمة وفق تشريعاتإيجابية مثال لممارسة الرياضة كقيمة القدم  

، لتضـم حتـى الـدول الفقيـرة  ،  دول كبـرىمحصـورا علـى  نطاقها حين كان نطاقهـا  

التعامل معها كقيمة في مجال التنافس االيجابي لنحـو سـلبي تـ ج  حادت الجماهير ب

وانحســار ظــاهرة   ،الضــغائنالســلبية ولمشــاعر لمعــززة مشــاعريا عبــرا الشــعو  

ية ذات التدمير الشامل لتحل عوضا عنها اسـلحة الكترونيـة و  باألسلحة التقليدالحر

د  نبـذ األمـن  أو حـين كـان    ،وقوى ناعمة مدعومة بصناعات االعالم على تنوعها

لحين أن صار عدم وجـود العالقـة   ،العالقات غير الشرعية فيما بين الذكور واالناث

 ات تمـارس فيمـا بـين الجـنسبـل زاد حـين صـارت العالقـ  ،منقصة ومـر  نفسـي

ومـا إعـادة تعريـف مفهـوم   ر،خـاآللتـراحم مـع  او  التعبيـرحريـة  تعبيرا عـن  الواحد  

يسـتحق لم يدرك معناها بعـد  فهـي ظـواهر وغيرهـا ممـا   اإلنسان  أنسرة كما لو  األ

وهـو   ،ا فـانتكسكان مكرمحين  هي االنفالت الذي حاد باإلنسان كمخلوق  ف  االلتفات،

، فكيـف تتشـكل حين حـاد  السلبية  االجتماعيةي وحل من الظواهر  ما جعله يخو  ف

  هو ما نحن بصددا عبر هذا الكتا . ؟ تنحسروكيف  االجتماعيةالظاهرة  

هي فعل تمارسه جموع من البشر، أو هم يتعرضـون لـه أو   (1) الظاهرة االجتماعيةف
مكــن تحديــد نعلــم أن المشــكلة االجتماعيــة ال ي ولنــا أن .يعــانون منــه أو مــن نتائجــه
المجـال  شـكلها مـا لـم نكـن علـى درايـة تامـة بموقعهـا مـنالمصادر المس ولة عن ت

العــام. وعلينــا أن نعــي بشــكل مــاهر تــداخالت األفعــال التــي تشــكل فــي  االجتمــاعي
 وفـي الغالـ  الفقـر .المجتمـع الـذي ينتشـر فـي والفقـر األمية مجملها حالة مثل حالة
 بينما .قضية اجتماعية حالة ال تدعى ظاهرة بقدر ما تسمىواألمية بصفتها 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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، وال يوجـد فـي أطفـال الشـوارع الفعل السلبي المنتشـر يسـمى ظـاهرة مثـل ظـاهرة
تحديـد واضـح أو تفريـق بـين السـلوك أو القضـية  لعلـم االجتمـاع المرجعية العلميـة

  .االجتماعية كظواهر، وفي الغال  تسمى جميعها

 

اً الخـتالف نظـرتهم تعريف الظاهرة االجتماعية تبعـ يف (2)اختلف علماء االجتماع و
اختالف المـدارس االجتماعيـة  يتحدث فيه، باإلضافة إل يالمجتمع والظواهر الت يإل
نهم مـن ولوجيـة، فمـيـة واأليديدإليها كل مـنهم، واخـتالف اتجاهـاتهم الفر يينتم يالت

المجتمـع، أو ي يمارسه الناس ف يأنّها سلوك اجتماع ىعرف الظاهرة االجتماعية عل
 يو يعانون منه، كما عرفها بع  الباحثين بأنّها التفاعل بين الناس فيتعرضون له، أ
ف الظاهرة االجتماعية أيضاً بأنّها مجموعة من القواعـد يان معينين، وتعركزمان وم

تـنظم حيـاتهم، وتنسـق العالقـات  ييتبعها أفراد المجتمع، الت يالعامة التواالتجاهات 
 يظهـرت فـ يالتعريفات للظاهرة االجتماعية والتومن أبرز  تربطهم ببعضهم. يالت

علم االجتماع، تعريف عالم االجتماع ألن بيـرو، حيـث عرفهـا بأنّهـا كـل حادثـة مـن 
 جـيم كـيا عـالم االجتمـاع األمريشأنها أن تعبر عن مظاهر الحيـاة االجتماعيـة، أمـ

ــي ــة الق ــات أو بطبيع ــة العالق ــق بطبيع ــا أي موضــوع يتعل ــا بأنّه ــد عرفه ــر  فق م أب
 .المجتمع ياالجتماعية ف

 

 وسماتها  خصائص الظاهرة االجتماعية

 

تتميز الظواهر االجتماعية عن غيرها مـن ظـواهر العلـوم األخـرى بمجموعـة مـن  
 :الخصائص، ومنها

ن دراسـة كـل كـفـال يم الـبع ، كمـا أنّهـا متداخلـةبأنها مترابطة مع بعضها    -1
  .ل منفصل عن الظاهرة األخرىكظاهرة بش

الظاهرة االجتماعية من الفعل ورد الفعل بين الضمير والعقل، حيث إنّهـا تنشأ   -2
 .العقل وصنع المجتمع بأكمله يال تنشأ من فعل األفراد وإنّما من وح 

  .عمومية يتماعية، فهالظاهرة االج  ييشارك معظم أفراد المجتمع ف -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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 ىاألمثلة علان، ومن كت عّد الظاهرة االجتماعية نسبية وتتغير بين الزمان والم -4
 ىان إلـكـمر العصور كما تختلف عاداته من م ىذلك الزواج، فهو يختلف عل

  .آخر

تســبة، حيــث ينشــأ األفــراد عليهــا داخــل كتعــّد الظــاهرة االجتماعيــة ظــاهرة م -5
يتبـادلون وجهـات نظــرهم وآراءهـم ثـم تنصــهر األسـرة والمجتمـع، ومـن ثــم 

ن دراستها كهرة معقدة، وال يمتعّد الظاهرة االجتماعية ظا .رغباتهم وإراداتهم
ــ ــاء عل ــا بن ــة، أو السياســية، أو  ىوتحليله أو  ،االقتصــاديةالعوامــل الجغرافي

ن دراســتها كــذلــك ظــاهرة الجريمــة، حيــث ال يم ىالنفســية، وخيــر مثــال علــ
تنـت  عـن عـّدة عوامـل نفسـية، ودينيـة،  يام عامل واحد، فهـوتحليلها باستخد

  .خرىواقتصادية وغيرها من العوامل األ

 .شخص آخر ىتنت  الظاهرة االجتماعية بسب  تأثير شخص أو جماعة عل -6

ون كنوعين، إما أن ت ىتشتمل عل يالظاهرة االجتماعية لها صفة الجاذبية والت -7
يــاد، وإمــا لمناسـبات المختلفــة كاألعرر من فتـرة ألخـرى مثـل اكشعورية تت
 .نفسه ىوتصبح سهلة ومحببة إلـون ال شعوريـة يعتـاد المـرء عليهـا كأن ت

 

 االجتماعيةوالمشكلة  االجتماعيةالظاهرة  

حـال تحقيقهـا لعـدد مـن  يلة اجتماعيـة فـكالظاهرة االجتماعيـة أنّهـا مشـ ىيطلَق عل
 ي: الشروط، وهذا الشروط ه

 .مرفوضة من قبل أفراد المجتمعة سلبية وون الظاهركأن ت -1

 .المجتمع يألفراد فعدد كبير من ا يأن ت ثر الظاهرة السلبية ف -2

  .وليس فردي يأن تعبر الظاهرة السلبية عن تصرف جماع -3

أن يشعر أفـراد المجتمـع بضـرورة الـتخلص مـن هـذا الظـاهرة السـلبية بـأي  -4
  .طريقة كانت
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 االجتماعيةسمات الظاهرة 

 

تؤثر الظاهرة بشكل وبدرجةة مةا ازلزاميةة الطةاعلة علةل الوةلعال والع  ةا   -1

 .االجتماعية

 
تتصف الظاهرة االجتماعية بالعمعمية، وتنتشر بةدرجا  متتلفةة ننبوةبيةفف  ةي  -2

  .كأن تكعن واسعة االبتشار أو محدودة االبتشار العاحد.كل المجتمعا  و ي المجتمع 

 
الظعاهر االجتماعية  ي بعدها الرمزي التجريدي معجعدة  ي كةل المجتمعةا  ،  -3

حجما وبععا ما مجتمع ألخر ،  الظعاهر عير أن الظعاهر  ي بعدها العا عي تتتلف  

جتمةع العربةي الموةل  االجتماعية المتعلقة بالزواج تتتلف ما مجتمع ألخةر،  فةي الم

 . يتتلف عنه  ي المجتمع اليهعدي أو المويحي

 
الظعاهر االجتماعية علل درجة ما التداخل والتعقيد والتشابك خاصة  ي أبعادها  -4

بعادهةةا الشةةرعية والقابعبيةةة و ثارهةةا علةةل األ واج المتتلفةةة،  ظةةاهرة اللةة أ لهةةا أ

  .واألبناء وعلل األسرة والمجتمع

 
الجتماعية بالتنظي  النوبي وخطععها  ي بمعها وتلعرها إلل ظاهرة اتتصف ال -5

 .القعابيا المفورة للحياة االجتماعية
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 (3) أنواع الظواهر االجتماعية

 

 .واالبحرافالظاهر االجتماعية ما حيث الوعاء  •
 .تصنيف الظاهر االجتماعية ما حيث درجة االبتشار •
  .التصنيف ما حيث درجة خلعرة الظاهرة •
  .والتعقيدطة البوا ما حيث •

 

 االجتماعية القرآن الكريم والظواهر 

 

هــذا الظــواهر  ومــنوقــد اســتعر  لنــا القــرآن الكــريم بعــ  مــن تلــك الظــواهر، 
 الَمَرضية:

1-  ”ِّ  (4) ظاهرة “اإلصالح الدعي 

  
هـو تشـويه لحقيقـة  -بما هـو عليـه مـن ادعـاء يخـالف حقيقتـه –إن اإلصالح الدعّيِّ 

ذي ينبغي أن يقـوم علـى عـدة أركـان أصـيلة ووظـائف مفهوم “اإلصالح” الحقيقي ال
د. بينمـا “اإلصـالح الـدعّيِّ” معتبرة هي: التزكية والعمران والهداية والعدل والتوحيـ

ويصـف يقوم على أركان اإلفساد: التدسية، والتخري ، والضالل، والظلم، والشرك.  
َرضـية بقولـه: القرآن هذا النوع من “اإلصالح المري ” أو الظاهرة اإلصـالحية المَ 

د وا ْم اَل ت ْفسِّ ي }َوإِّذَا قِّيَل لَه  لِّ  فِـّ ن  م صـْ ا نَحـْ ال وا إِّنممـَ وَن{  اأْلَْر ِّ قـَ . ثـم يـرد [11]البقــرة:ح 
يَتـه }أاَل م    عليهم القرآن م كًدا فسـاد ذلـك اإلصـالح وَدعِّ ْم هـ  ْن ال إِّنمهـ  د وَن َولَكـِّ ْفسـِّ اْلم 

وَن{   اإلصالح “قواًل” بينما “حااًل” و”فعـاًل” يقـوم بكـل   . فالمفسد يدعيّ [12]البقــرة:يَْشع ر 
في األر  ليفسد فيها ويهلـك ما ي ضيع حدود هللا وحقوق الناس في األر  ويسعي  

طرقـه الحرث والنسل والقيم والحقيقة ويقيد الحريات ويكنز المال ويصرفه في غيـر 
دة هـذا اآلفـة ويظلم الناس ويعمل بعمل العاصين المنكرين للغي  والحسا . إن سـيا

الَمـَرضية في المجتمع هـو سـيادة لحالـة مـن الضـبابية الذهنيـة والقلبيـة ألفـراد هـذا 
مع وأجيالـه القادمـةح حيـث يسـود االدعـاء الكـاذ  والباطـل فـي مقابـل تغييـ  المجت

المجتمع على االضطرا  والبنـاء الرخـوح فيسـهل أمـام الحقيقة والحقح فت بنى قواعد  
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ات مهاجمته ألن البناء في ذاته ضـعيفح ال يمتلـك القـوة علـى أية موجة من الفيروس
ــرا ــدم الحم ــرات ال ــد ك ــة والصــمودح فتفق ــلالمواجه ــى العم ــدرتها عل  ء والبيضــاء ق

وَن{ إن األصـل فـي الجسـد االجتمـاعي  ح  ْم فَرِّ ْزٍ  بَما لَدْيهِّ التفرق االجتماعي }ك لُّ حِّ
في سـيرها لمبدئيـة “التعـاون”  هو الترابط والتكامل بين أعضائه، فالمجتمعات تحتكم

كنها أن ال يم –المشتركة بين أعضائه  –بين طبقات وفئات. فتحقيق أهداف المجتمع 
ّ َوالتمْقَوى{. وهذا التعـاون     تتم بغير هذا المبدأ هـو المبـدأ القرآني }َوتَعَاَون وا َعلَى اْلبِّرِّ

اريخ البشرية منذ بدء الطبيعي الذي نشأ مع تكون الجماعات االجتماعية األولى في ت
ا الخليقــة : األســرةح القبيلــة، القريــة، المدينــة، الدولــة. وإن تخلــي المجتمــع عــن هــذ
المبدئيــة “التعــاون” يعنــي أنــه سيفشــل فــي تحقيــق أهدافــه المشــتركة فــي التــاريخ. 

هــو المــر  االجتمــاعي األكثــر تــأثيًرا ســلبًا علــى مبدئيــة و”التفــرق” أو “الفرقــة” 
اعي”، ويظهر هذا المر  عندما يحـاول أفـراد المجتمـع أو طبقاتـه “التعاون االجتم

االستقاللية عـن “المجتمـع” ويشـعر كـل   البحث عن أهداف خاصة بهم تبلغ بهم مبلغ
تقـزم فـي هـذا فرد أو كل “فئة” أو كل “طبقة” بالتضـخم فـي مقابـل المجتمـع الـذي ي

افـه الخاصـة حتـى لـو الحالة. ويبحث كل من أولئك عن الوسائل التي يحقـق بهـا أهد
 تجاوزت أو تعارضت أو تخالفت مع أهداف المجتمع األساسية والعامة والوجودية. 

 

 تخسير”الميزان”ظاهرة  -2

 

وذلـك فـي عـدة  حاالجتمـاعي” ي حذر القرآن من آفة أخـرى وهـي: تخسـير “الميـزان 
ــِّ  ــا: }َواَل ت ْخس ــَزاَن{مواضــع منه ي وا اْلمِّ ــرحمن:ر  نَ [9] ال ــِّ وا م ــ  يَن{  . }َواَل تَك ون رِّ ــِّ ْخس ] اْلم 

عيار” الذي يزن به أفرادا حـركتهم االجتماعيـةح وميزان المجتمع هو “الم  [181الشــعراء:
لك فإن دعوة القرآن إلى كل أفراد المجتمع الذين يمسكون بهذا الميزان إلى تحقيـق لذ

اَ   العدالــة والمســاواة والحــق فيــه } تــَ م  اْلكِّ ا َمعَهــ  اتِّ َوأَنَزْلنــَ لَنَا بِّاْلبَيِّّنــَ ســ  ْلنَا ر  ْد أَْرســَ لَقــَ
يَزانَ  يَق وَم ال َواْلمِّ {لِّ هادية توضح وتبين المـوازينح . فإن الشرائع ال[25]الحديد:نماس  بِّاْلقِّْسطِّ

ولكن الناس أي المجتمع أفـرادا وجماعاتـه هـم الـذين يتولـون إقامـة تلـك المـوازيين 
يقها في حياتهم. والميزان من: العدل والثبات والمساواة. ولغـة هـو “اآللـة التـي وتطب

فـي الميـزان هـو: التطفيـف، والتطفيـف هـو كـل مـا   والتخسـير   .توزن بها األشياء”
ــاعي. يقا ــوزن االجتمــ ــايير الــ ــي معــ ــات فــ ــاواة والثبــ ــدل والمســ ــل: العــ  (4)بــ
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 االجتماعيةتخل ق الظواهر 

ق وتولـد مـن رحـم مـا تصـل إليـه كـل حضـارة يعيشـها تتخلّـ   االجتماعيـةوالظواهر  

نجـوى بنـت ذيـا  الباحثـة فـي شـ ون  رصـدت د.االنسان على هـذا الكوكـ ، فقـد  

 االجتماعيـة ولـدتهامام بن سعود االسالمية، الظـواهر  سرة والتربية في جامعة اإلاأل

ث رصـدت مـا العربيـة حيـ  باألسرةثورة التكنلوجيا واالتصاالت الجديدة التي تتعلق  

 لي:ي

 فنسق ثورة التكنلوجيا واالتصـاالت حـول العـالم، فاألسـرةتحول االهتمامات:   -1

ال تجد وقتا لتربيـة االجيـال وبنـاء وعيهـا بسـب  انشـغالها فـي اسـتكمال باتت  

 مختلف الواجبات المهنية تارة وفي متطلبات الحياة تارة أخرى.

ديـون كثيـرة   وطئـهحـت  متطلبات اسـتهالكية: باتـت االسـرة الحديثـة تعـي  ت -2

تقترضها لتسد بها احتياجات يومية وتسرف في صرف دخلها على المتطلبات 

 االستهالكية الكمالية والترفيهية.

ينقسم الجيل الواحد في المجتمع إلى أجيال عدة، فبعـد   أصبحانقسامات جديدة:   -3

اجيال، ثالثة اجيال، صار لدينا في الجيل الواحد ثالثة أن كان لدينا في السابق  

حتـى لـو كـان بمفـاهيم مغـايرة،  كل واحد منها يتحـدث لغـة مختلفـة، وينطلـق  

 الفرق العمري خمس سنوات بين االخوة.

ظهرت المجتمعات االفتراضية كنتيجـة طبيعيـة للتطـور مجتمعات افتراضية:   -4

قـيم المجتمعـات وثقافاتهـا، ولعـل   الذي لم يكن مستقال عنالعلمي والتكنلوجي  

عـززت بـروز  ذي احدثتها قيم ما بعد الحداثة من العوامـل التـيحالة التفكك ال

 المجتمعات االفتراضية وتطورها مقابل تراجع دور المجتمعات الطبيعية. 

تراجع منظومة القـيم: فمتتبعـي المواقـع االلكترونيـة تكونـت لـديهم حالـة مـن  -5

الشهرة، ما جعلهم يظهرون بمقاطع فيديو بأشـكال مسـيئة ال هوس البحث عن  

 تتوافق مع اخالقيات وقيم المجتمع.
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االنطوائية واالنعزال: باتت تلك التطبيقات تشغل بال وتفكير جميع االفراد في  -6

المجتمع، ما تسب  في ضر  من االنطوائية االجتماعية عند االسرة، وأصبح 

يقات متغافال عن التواصل الواقعي مع من التواصل افتراضي وعبر تلك التطب

 حوله.   

 االجتماعيةظاهرة ياة الدورة ح

دورات حياة، تبدأ بمرحلة الوالدة ثم الفتوة والريادة ثـم االفـول،   االجتماعيةللظواهر  

ولكنها قد تنبعث مجددا لتولد، كما األمرا  الفيروسية، فهي إن تم القضاء عليها في 

ما سنبين له نمـاذج عبـر   آخر، وهوفي مكان جغرافي  تنشط    نجدهاموضع جغرافي  

 ستعرا .هذا اال

نمـو وانحسـار هـي شـبيهه بانتشـار االمـرا  في حراكها عبر   االجتماعيةالظواهر  

-2021رسم يبين موجات انتشـار فيـروس كرونـا عبـر عـامي  ما يلي  ف  الفيروسية،

 نطـاقالالعامة فهي شبيه بـذات التموجـات علـى    والظواهر  ، كذلك التوجهات2020

 .األر   الجغرافي لحضارات

 

 انتشار فيروس كورونا  موجات  -1شكل 
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ل فكر التقاليد والقيم  ماني مقابلفكر العلاالنتشار التوجه العام  ظاهرة خارطة ما يلي 

 (  2022-2005)عالميا مع حرية التعبير 

يصـل أن لحـين التعامل مع التقنيـات الحديثـة رسم ايضاحي يبين والدة توجه  ما يلي  

ثـم  ،ثم المتحمسين للتقنيات ،المتشككينر الفول عبثم ا ،كظاهرةلمرحلة التوجه العام 

  .أصحا  الر ى البراغماتيون "ناشدي المصلحة" وأخيرا المتحفظون

 

 التعامل مع التقنيات الحديثة في الوالدة لحين التوجه العام  -2شكل 
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التعبير  حرية قيم في انتشار قيم العادات مقارنة ب ايضاحية طةخار (3الشكل )في 

  ( وهي ما تعتبر ضمن 2022 -2005علمانية، وانتشارها عالميا في الفترة من )وال

 كنمط حياة لدى الشعو .  ث اضحى حي االجتماعية هرواالظطاق ن

 

 

 2022الثقافية للعالم خارطة ال - 3شكل 

 

حيث نالحظ مثال في أميركا الالتينية ظاهرة التعبير في مرحلتها االبتدائية وهي فـي 

، وتراجع لقـيم العـادات  2022-2005االتجاا الموج  ماضية وفق مراقبة لالعوام  

كما نالحظ مع الدول االفريقية وبع  الدول العربيـة ضـمن محـيط اللـون الرمـادي 

فـي حـين فـي ظـاهرتي التعبيـر والعلمانيـة وتشـبث بـالقيم والعـادات،   اكبير  اانحسار
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كاد تكون مطلقة، كما العلمانية مستشرية وتكاد القيم تظاهرة التعبير    األوروبيةالدول  

 . ضمن محيط اللون االصفروذلك  حسرتنوالعادات 

 

 دور وسائل التواصل في الدفع بالظواهر االجتماعية

 

مــا يشــكل ظــواهر لمجموعــة م اإلحصــائيةالخــرائط نســتعر  فيمــا يلــي مجموعــة 

نموذج عن دور التقنيات الحديثة في الدفع بانتشار توجه مـا عـام ب  اجتماعية، ونبدأها

وتـأمين   ،واعتمـاد وسـائل التواصـل  ،لجـةاالمع  مـن  حيـث يخضـع لمراحـلكظاهرة  

مرحلـة التحـول وأخيرا  ة،  المحتوى، فمرحلة التنفيذ عبر استهداف الشرائح المستهدف

 فمرحلة االندماج مع المستهدفون. 

 

 في الدفع بالظاهرة االجتماعية التقنيات الحديثة  دور -4شكل 
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-2012في الوقت المستغرق مع وسـائط التواصـل االجتمـاعي مـن    (5)التوجه العام  

 الذي تضاعف من ساعة إلى ساعتين ونصف تقريبا  2018

 

 

 ( 2018-2012ما يستغرق من وقت مع وسائل التواصل ) -5شكل 
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مة أدوات ومراحل عبـر حمـالت ث(  6)شكل  ومن أجل جعل المستهدفون يستجيبون  

ــة موســمية ــى رغبــات المســتهدفون العــادة  ،إعالني ومراكــز معلومــات تتعــرف عل

 وأخيرا تكوين مجتمعات خاصة بكل شريحة  ،استهدافهم تباعا برسائل تالية ومسدامة

 ل فيما بين افراد المجموعة. التواصتعزيز ل

 

 

 والمراحل في استهداف العمالء    األدوات  -6شكل 

 

 عالميا  االجتماعيةنماذج عن الظواهر 

 

من الحـاالت   ةوالتحسن حيال مجموعيبين مسار التدهور  (  7)شكل  اإلحصاء التالي  

 التي يحسن مراقبتها بشـكل دوري للتعـرف علـى التوجـه العـام الـذي ستمضـي إليـه

تـدهورا فـي الغـاء قيـود الدراسـة   ، حيث نالحظ مثال:كظاهرة في االتحاد االوروبي

 ( فـي ذات العـام.16%( في حين حقق تحسنا بمقـدار )1%معدل )  الذي وصل إلى
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( وتحسـنا 15للفقر يقرع با  اربا  البيوت بمعدل وصل إلى )%تدهورا في معدل  

  .%(5بلغ فقط )

 

 ومراقبتها موسميا  من الحاالت  ة مجموعلوالتحسن مسار التدهور  -7شكل 
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كقيمة الثقة  القيمممارسة حيال  التوجه العام  وما يلي    والظواهر تستمر حتى مع القيم،

  أرجحا فيما بين الشعو شهد تتي تال (6)

 

 الثقة  انحسار ظاهرة   -8شكل 

 

 االجتماعيةمراقبة المد واالنحسار للظاهرة 

ــي  ــيم ف ــه الق ــر  إلي ــذي تتع ــد واالنحســار ال ــة الم ــان مراقب ــة بمك ــن األهمي ــه م إن

المجتمعات، ذلك إن أي خلل تتعـر  اليـه القـيم يعنـي بالضـرورة نشـوء سـلوكيات 

بة عنها، والمراقبة تتم عبر مـدد زمنيـة ومراحـل نسـتبين عبرهـا علـى معـدالت سال

نتــائ  تلــك المســوح النمــو للســلوك مــن انحســارا، فيمــا يلــي نســتعر  بعــ  مــن 

  .الميدانية

ظـاهرة الشـذوذ  تمثال ذلك حين ولدووانحسار الظواهر ونموها يمتد زمانا ومكانا، 

ألمانيـا فـي  ةمجددا مولـود اكظاهرة لنجده  تالجنسي في مجتمع قوم لوط، ثم انحسر
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أميركـا ظـاهرة منتشـرة فـي    تفأصـبح القرن الماضـي،  ية في  ن االمريكإحدى المدو

، ومع التشريعات الحافظـة كما لو كانت طفح جلدي  مجتمعات مصغرةوأوروبا عبر  

ولعـل   ،المتحـدة  األممفرضتها منظمة    عبر قوانين  على العالم  ةمفروض  ت، صاراله

ن أالمسـتقبل بعـد  سلك مسـلكا ممـاثال فـي  م عالميا سيجرّ كسلوك م  تعاطي المخدرات  

أمـا االتجـار من التجـريم فـي بعـ  دول أوروبـا،    متعاطيه  قوانين تحفظ  عت لهرّ ش  

فـي ظاهريـا  اوإن تـم إعـدامه يفهـ كظـاهرة اسـتمرت فـي عصـور غـابرة،   بالبشر

 ،ربصور مستحدثة عبر تبني األطفال كمسـا  تققد تخلّ   اإال إننا نجدهعصرنا الحالي  

 ،ا أخرىأوكار الدعارة التي تدار من قبل عصابات خارجه عن القانون أحيانعبر  أو  

 . حد من انتشار مر  االيدزالظاهرها عبر تشريعات  ةالدول مع قوانين نسجملت

 

 ( 7) "المثليينالشذوذ "ظاهرة و أوال: ظاهرة انتشار االيدز

 

 

 مر  االيدز  إصابات معدل انحسار  -9شكل 
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 األمـممنظمـة    اعتمـاد  اذ نجـد البيـان التـالي  (8)باالنخفـا  ليسـت واقعيـة  التوقعات  

 :عبر مناه  مقررا مدرسيا وعززتها بقوانين تحميها "المثلية"المتحدة 

يبين مدى تغلغـل ظـاهرة المثليـين فـي (  10)شكل  ما يلي نستعر  بيان احصائي  و

تواجدهم بحكم المقبول مجتمعيا، فـي حـين لـم يعـودوا   أصبحالغربية، اذ    المجتمعات

 فريقية.كالدول العربية وااليشكلون ظاهرة مقبولة لدى مجتمعات أخرى 

 

 

 10شكل 

 عدم قبول الظاهرة مجتمعيا  دول اكدت 
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 11شكل 

 معها  الظاهرة والتعاي  دول رضخت في قبول 

 

زواج المثليـين   راسم  عبرموا في الظاهرة  ( يبين ن12البيان االحصائي التالي )شكل  

ئ بخطــر وهــو مــا ينبــ ،لــدى مختلــف االعمــار (9)فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

 إن لم يتم التصدي للظاهرة من أجل ايقافها. األمريكيسيقضي مستقبال على الشع  
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 12شكل 

 في زواج المثليين  التوجه العام في الواليات المتحدة االمريكية

 

 التدخين : ظاهرة نياثا

-18لألعمار من اإلحصاء التالي يبين انحسار ظاهرة التدخين لدى شريحة الشبا  

إيجابي، ولكن علينا اال نتفاءل حين نطالع البيان االحصائي   رعام، وهو انحسا 30

 التالي.
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 معدل انتشار ظاهرة التدخين في أميركا  -13شكل 

رة التدخين لعله  من ان انحسار ظاه(  14)شكل اذ يبين البيان االحصائي التالي 

    صار لصالح تعاطي المارجوانا

 

   المار جوانا تدخين  انتشار معدالت  -14شكل 
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رة هظايبين أثر بع  العوامل في تشكل أي ( 15)شكل في البيان االحصائي التالي 

مجتمعية، حيث في هذا البيان يبين عالقة انحسار التدخين عبر عنصر زيادة 

 . معدالت التعليم

 

 

 ظاهرة التدخين عبر عنصر التعليم  -15شكل 

 

  (17الشكل )، وفي النتشار ظاهرة التدخين عالميا  بيان( 16)شكل  في الشكل التالي

   . (2015-1970للفترة ) بيان للنمو واالنحسار لدى مجموعة من دول العالم
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 ظاهرة التدخين عالميا  16-شكل 

   وانحسار بين نمو    ام (10) ةعالمي كظاهرة  استهالك السجائر  (17الشكل )في 

 

 (10) وانحسارما بين نمو  ةعالمي كظاهرة  استهالك السجائر  -17شكل 
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 الشوارع   أطفال: ثالثا

الشوارع كظاهرة عالميا،  أطفالخارطة انتشار يستعر  ( 18)شكل التالي  بيانال

في حين   ،لمليون طف 2,8و  في العراق عن ل ما خلفته الحرفنجد على سبيل المثا 

 مليون طفل تقذف بهم الواليات المتحدة االمريكية سنويا في الشارع  2,5هناك 

 

 

 الشوارع عالميا   أطفال ظاهرة   18شكل 

 ميا كظاهرة لعا  : انتشار العنفرابعا

ال تشـكل   انهـالخارطة التالية تبين انتشار الظاهرة على نطاق عالمي حيـث نالحـظ  ا

ــات الم ،كــدول مجلــس التعــاون الخليجــيدول ظــاهرة فــي  ــةوالوالي  تحــدة االمريكي

 2022 إحصاءوذلك وفق  وأوروبا
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 2022العنف عالميا  -19شكل 

 

 نماذج عن ظواهر مجتمعية إيجابية  

 

 فـي لبنـان، ولعـل علـو  فـي قيـادة المركبـات  (11)  أوال: ظاهرة االلتزام بحزام األمان

ل ، فهـفي حينه  كان نات  عن حملة توعوية ورخاء مجتمعي  2001عام  االلتزام في  

التالية كان عن اضطرابات تشهدها الساحة، هـذا مـا   األعواماالنحسار الذي جاء في  

  .األسبا يستدعي البحث للتعرف على 
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 لبنان  -في المركبات  األمانظاهرة حزام   20شكل 

 

 انحسار االمية  نيا: ظاهرة ثا

 

ال   فهي إن كانت، ( 13) ظاهرة االمية عالميايظهر   (21شكل )تعر  في سالبيان الم

 . بع  الدول االفريقيةتعتبر ظاهرة في  فهيأوروبا، دول تشكل ظاهرة في 
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 االمية عالميا  ظاهرة  -  21شكل 

 

 ثالثا: ظاهرة االقبال على الدين 

 

تشــير لنمــو انتشــار ظــاهرة اعتنــاق الــدين  (12)عالميــا  األديــانإن معــدالت انتشــار 

العتنـاق وهـو مـا يشـكل ظـاهرة نحـو ا  ،األخـرى  األديـانبمعدالت تفـوق    اإلسالمي

 .(2050-2015، التقديرات )حسار اديان أخرى كالبوذيةن، واالسليم للدين
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 مي في اعتناق الدين االسالنمو المعدالت  22شكل 

 

 : إعادة التدوير للنفاياترابعا

  ألوروبيافي دول االتحاد  (14) بيان النتشار ظاهرة تدوير النفاياتفي البيان التالي 

بمعدالت فاقت هونكونغ   األوروبيةتتصدر الدول حيث نجد فرنسا ادناها معدال، و 

 والواليات المتحدة االمريكية، وهو توجه عالمي جاري انتشارا قاريا. 

 

 تدوير النفايات   إعادة 23شكل 
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 المدى الزمني المتوقع في التغيير 

 

يتباين الزمن المستغرق في التغير السلوكي المجتمعي العتبارات عدة، منها ما يعتمد  

 على:

تها في دعم  ولة وم سساوزارات الدالدعم الحكومي، فبقدر النشاط الذي توليه   -أ

 التوجه تقل المدة لصالح انحسار الظاهرة.

والعقوبات حال عدم   التشريعات والقوانين الم ازرة للحد من الظاهرة - 

 . من دور االمتثال، وهو ما تقوم به المجالس البرلمانية

دور االعالم عبر رسائل توعوية نابذة للسلوك السلبي، وحاجبة كل ما  -ت

 . للسلوك السلبيي ج  

عدم السماح لم سسات المجتمع المدني الم يدة للسلوك السلبي للظهور  -ث

 بأنشطة مناوئة. 

 

 ر ـــــدى االثــــم

لقد تابعنا حراك االنحسـار والنمـو للظـواهر عمومـا فـي مجتمعـات غربيـة وعربيـة 

تجاوبـا بنسـ  تصـل إلـى ووجدنا عبر ممارسات ميدانية، من أن الغر  حين يحقق  

وبالتحديد في دولـة خليجيـة كالكويـت التجـاو    ربيالعكون نحن في عالمنا  ن%  25

ــو  ــاقين 60يصــل لنح ــين النط ــا ب ــة فيم ــات كمقارن ــن ضــعف اإلمكان ــالرغم م % ب

 الجغرافيين.
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 السالبة االجتماعيةكبح جماح الظاهرة 

 

ساتها على مر  ظاهرة الوجبات السريعة وانعكا تتعدد في مثل  الظواهر السلبيةو

القهر  الناجمة عن  الكتابة على الحوائطظاهرة ، ظاهرة انتشار الرشاوى ،السمنة

 عدم السماح له بالتعبير. الذي يتعر  اليه االنسان عبر حرو  أو  

 

كبح جماح الظواهر السلبية بحاجة لتظافر وتكامل لألدوار فيما بين كافة قطاعات إن 

 قبة دائمة لالداء. حاجة إلى مراالمجتمع، كما هو ب

ما يمكن تحميله بالضغط ( ناوين )التكامل والتعاي عوقد أفردنا في كت  لنا تحت 

 ابط المبينة على الرو

http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

 

ــ نم  المخدرات  آفة  ظاهرة  انتشارالتوعوي للحد من   وذج )غراس(ـــــــ

 

-1991) األعـواممعـدالت انتشـار ظـاهرة االتجـار بالمخـدرات وتعاطيهـا فـي وفق  

 .(24)شكل  في دولة الكويتحيازة المخدرات حاالت  نالحظ( 1999

-1999  لـة الكويـت وعلـى مـدى أربعـة سـنواتووفق مسار مشابه قمنـا بـه فـي دو

كافـة م سسـات الدولـة الحكوميـة ومـن القطـاع األهلـي شـمل عبر تعـاون  و،  2004

فـي تمكنـا    ،محطـات تلفازيـة محليـة وفضـائية وتفعيـل ألنشـطة مجتمعيـةو  ،الخاص

 . هذا اهر السلبيةعرقلة الظ 2004-2000األعوام من 

http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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 ( ، الكويت )وزارة الداخلية -حراك التعاطي واالتجار   24شكل 

 

ى أربـع سـنوات، مـن عـام من الحمالت التوعويـة علـى مـدعدد تنفيذ   كان ذلك عبر

مدى كل حملة شهرين، مع ، بمعدل ثالث حمالت توعوية في العام، و2000-2004

خاصـة بكـل حملـة توعويـة،   ةعبر مسوح ميدانية قبليـة وأخـرى بعديـ  األداءمراقبة  

 بتمويـل   مـن االسـتمرارمع تراخـي الحكومـة  لكن  ، وحينها  ارانحسرت ظاهرة االتج 

 . مجدداحمالت التوعية عادت الظاهرة بالبروز 
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 25شكل 

االهتزاز الذي تعرضت إليه ارقام القضايا الواردة والمتهمين في  نالحظ   –المصدر جريدة النهار الكويتية 

  2003-2001 األعوام 

 

  االجتماعيةاالبتكارات  

   حسارهانأو ا االجتماعيةالظواهر  في خدمة سعة انتشار 

 

لصالح يكون حين تتظافر جهود مختبرات االبتكار وعلماءها ار االجتماعي االبتك

، وما يلي نماذج عما افرزته جهود أو بيئية سالبة اجتماعيةالحد من ظاهرة 

 .االبتكارات االجتماعية

 لكشف عن مر  االيدزل  مغلف التحليل        -أ
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عبـر حمـالت بتوزيعهـا  أو    ،دة يمكن ارسالها عبر البريـد للـراغبينهو عبارة عن ع

 اإلصـابةعينـة مـن الـدم عـن قادرة على منح مستخدميها عبر تحليل بسيط ل  ،عويةتو

 فيروس االيدز. من عدمها ل

 

 بمر  االيدز  اإلصابة عدة الكشف المنزلي عن   26شكل 

 

 في الحد من التلوث البيئي اقتي الرياح والخاليا الشمسية ط - 

 

 ئية هوا طاقة المراوح الالشمسية و  الخاليا  27شكل 
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ئي الذي يخلفه الفحم االحفوري أو النفط كمصادر للطاقة،  للحد من التلوث البي

ستكشافها ائل، وثمة بدائل أخرى يجري افالخاليا الشمسية ومراوح طاقة الرياح بد

 دوريا. 

 

 في الطاقة الخضراءسالي  تدوير النفايات أ -ت

 

 رسم تبسيطي لعملية التحويل  28شكل 

 

 

تدوير المنتجات  بإعادة أخرىزات اوغ ،عن القمامة جمناالعبر غاز الميثان 

 .كمصدر بديل عن مصادر ملوثة للبيئة بأنواعها، يتم انتاج الكهرباء
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 االنترنت  عبر وبرام  التدري  ون الين األم تمرات         -ث

 

 الحواسي  والهاتف الجوالة تذلل عقد المحاضرات  اجهراتطبيقات عبر   -  29شكل 

 

الخلوية والحواسي  لعقد الم تمرات الدولية دونما حاجة  األجهزةسمحت تطبيقات 

عالميا في جل  الضيوف أو بتأمين تنقالتهم لتحد من  تصرف كانت س مبالغ  إلهدار

    .األجواءوسائل النقل على تنوعها في االنبعاثات الناجمة من 
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  المجتمعات الفقيرةفي تنقية الماء اآلسن    -ج

 

 

 

 30شكل 

 

ج  الملوثات في الماء اآلسن وجعله ماء قابل للشر  عبر أداة فلترة قادرة على ح 

 للشر .  ةالصالح  في المناطق التي تعاني من شحة في المياا

 

 البةرقلة جهود الظواهر السع

، وما نشر السلوكيات السالبةثمة مسارات عديدة في عرقلة الجهود التي تبذل في 

 يلي نستعر  على سبيل المثال ال الحصر:
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 امتطاء منظمات دولية

عبـر امتطـاء منظمـات للمثليـين  السـلبية  الظاهرة  قطر في الحد من  جهود  لعل   ▪

اإليجـابي   ذلـك  وأثربه،  يحتذى  ال  امثمونديال قطر  )الفيفا( عبر  دولية في مثل  

 . وئةوالمدنية المنا في عرقلة جهود المنظمات الدولية

 

 31شكل 

 رة لقطر في صرف مشاركات المثليين الفيفا م از

 (وغيرهـا  روسياو)تركيا،  من قبل    "السيدا“قانون  ف  الدول العتماد  ر  يعتبر ▪

ة عرقلـيعتبـر مسـار لقبوله الحقا عبر مجالس نوابها، ولكن  ال يمنع من    كمثال

 .الظواهر السالبة

سن التشريعات المعيقة، وعقوبـات وفـق كـل نـوع مـن ب  و مجالس الشعدور   ▪

ظواهر السـلبية، ويقابـل ذلـك مكافئـة السـلوكيات اإليجابيـة وتحفيـز الظـواهر 

 المعززة لمسارات التنمية.

 حاضنة للظواهر السلبية هود ج

في تجيير العالمات التجارية في سعة ى ال تخفجهود منظمة األمم المتحدة  -أ

 انتشار السلوكيات المسببة لإليدز.  
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 االيدز  ألبحاث حملة "ريد" لحشد التمويل    32شكل 

 

لحشـد تمويـل مشـروع المتحـدة  األمـماالعالنية خصصت بتمويـل مـن حملة "ريد"  ف

شـركات عالميـة طوير لقاح يحد من انتشار مر  المناعة المكتسـ ، عبـر رعايـة ت

الدعوة للحد  األولىكان من بالرغم من أنه ، تخصص بع  من منتجاتها بلون أحمر

 وليس بتأمين مصل يحفظ الممارسين من الفيروس.والمثلية من ممارسة الفاحشة  

ة مـن قبـل الجهـة التـي أطلقـت الحظ استغالل منظمـة الصـحة العالميـن - 

فيروس كورونا كيف تم تذليل المنظمة بما جعل كافة حكومات العالم تستجي  

 للتوجيهات.

جهود التلقيح االلزامي ضد كورونا يمهد النتشار ظواهر خطيرة مستقبال إن   -ح

 سلوكياتفي  والتوجيه  لتحكم  حال كان الفيروس متعمد من اجل خطوة نحو ا

 .رالبش

 ت العالقات العامة ودورها في:وكاال -ت

 .االجتماعيةلظواهر لعاقة اإلتعزيز أو ال ▪

  .تفريخ منظمات مجتمعية موالية أو مضادةوالتشبيك،  ▪

 

 لســلوكيات الـداعم، أو منظمـات دوليـة أخـرى مـع منظمـة اليونسـكوواالمـر مماثـل 

 .المثلية
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 والمثلية  يونسكو في دعم الشذوذ مناه  التعليم عالميا عبر منظمة ال-  33شكل 

 

أو   ،عالمـات تجاريـة عالميـة تسـتغل بنـا تحتيـة مجتمعيـةالحظ كيـف  ن -ث

التـي  A&Cأو نقابية فـي تحقيـق مبربهـا، فـي مثـل عالمـة  ،أو ثقافية  ،تعليمية

بتغطيـة تكـاليف التشـغيل الواليات المتحـدة االمريكيـة  بدت تبتز المدارس في  

شريحة طالبية عريضـة عبـر مـا يروجـون فيها مقابل تواجدهم ضمن أنشطة  

 للشذوذ.من مالبس وفق محور معزز 

 

 A&Fبرعاية ممول مبنى كلية الهندسة  -34شكل 
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 روبـرت  مليـارديرالجهود التي قامت بها شـركة نيوزكوربوريشـن التابعـة لل -خ

حين تملك محطات تلفازية فضـائية   ة،مدمر  مقاييسبكل ال  تفقد كان  ماردوك

يـف ومجالت في مثـل التـايم وال  ،عابرة للقارات في آسيا وبريطانيا وأميركا

ر برام  معزز وغيرها وأخذ يبتز رجال السياسة والثقافة ويدس بسمومه عب

للخالعة والشذوذ، ناهيـك عـن التـأثير علـى حركـة األسـهم فـي البورصـات 

، فقـد كانـت أدواتـه اإلعالميـة التـي العالمية لصالحه وصالح مـن يقـف معـه

 سادت على مدى نصف قرن قادرة على مد أمد ظواهر شـاذة وسـلوكيات ال

 . تستقيم مع نمو المجتمعات

 

 تابعة للشركة    إعالميةتجارية عالمات    -  35 شكل

 

 تعليمي منهج  عبر االجتماعيةتحفيز الظاهرة 

 
مـن مرحلـة ، مـنه  لكافـة المراحـل التعليميـة بـدء  وجود منه  تعليمي في المـدارس

ــا   ــالري ــاء الظــاهرة  األطف ــن أجــل بن ــي م ــر حتم ــة أم ــة الجامعي ــى المرحل وحت
ناوئون يعمدون لذلك ويجتهـدون فـي غـرس السـال  مـن القـيم منـذ واحتضانها، فالم
د ذلـك بأنشـطة وبـرام  وم سسـات ومنظمـات ليتعهـدوها بعـ  األطفـالنعومة أظفار  

 مجتمع مدنية ثم قيادات.
 ر المنه  عبر كل مرحلة تعليمية يتشكل مما يلي: ومسا
 .بالرياضيات القيمة عالقة بمعنى الرياضي، المسار .أ
  نحو الدماغ برمجة تعزيز اي جغرافيا، القيمة انتشار مدى :الجغرافي المسار . 
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 .(ارستهالست وحيدا في ممإنك     
  وممارسة ،الظاهرة تلكل الحديثة او القديمة الفنون باستعرا  :الفني المسار .ج
  .رموز لها كان ان رموزها وفق الظاهرة لترجمة الطلبة قبل من عمليا الفنون    
  خال … المسار .د
 بع  بل للقيمة، استيعابهم مدى على للتعرف للطلبة دورية اختبارات هناك يكون ثم
 حـــــــــــــــاالت هيئـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تكـــــــــــــــون االختبـــــــــــــــارات 

 .الغرس محل السلوك حيال موقفه على للتعرف الطال  على تعر 
 

رياضـة البـادل ممارسـة  هـي  فر  أن الظـاهرة المرغـو  تدشـينها مجتمعيـا  على  ف

Paddle ،والسكوا . األرضيشبه ما تكون بالتنس أالبادل هي رياضة و 

، وتكـون يتم اعداد منه  خاص باللعبة على ان تكون مادة اجبارية على الطلبةحيث  

 ما يلي:وفق فصول المادة الدراسية في الكتا  المدرسي 

 مثال المحور  المسار

 

 

 رياضي 

 

 

 طاقة ال

السعرات الحرارية التي يفقدها الالع  في 

وحدة زمنية  في من الرياضات  أنواع

 .محددة

  تنس  ، دوريفيديو مبهرة ا، لقطاتنجومه

 الدوليpaddle     البادل 

 والسعرات الحرارية رياضة البادل 

 

 علوم 

 

 العضالت

العضالت، مواضعها، كيف تعمل،   أنواع

كيف يتم تنميتها، دور رياضة البادل في  

 تنميتها 

ا، ، نجومهجغرافيا مدى انتشار اللعبة  

الجغرافية  طبيعة الاالنتشار،  أسبا 



  

االجتماعيةتشّكل الظواهر   44 

 

 اإلمكاناتعلى االنتشار،  وتأثيرها انتشار اللعبة دوليا جغرافيا 

ودورها في  الداعمة الحكومية والخاصة 

   االنتشار

 

 تاريخ

 

 وأين متى ظهرت 

 تاريخ بع  الرياضات

 تاريخ لعبة البادل 

 تاريخ نجوم البادل الرياضي

 في مجال البادلكيف نصنع تاريخا لبالدنا 

 

 فنون 

تصميم   وأفضلتصاميم المضار ،  

  األلوانلمضر  من قبل الطلبة، 

  وأسبا المستخدمة في تصاميم المضار  

ونوع المواد   ،األلوان، نوع تلك االلوان

 المصنعة للمضر .

 

 بية االسالميةالتر

 

مفهوم القوة 

 والريادة

الى هللا من  وأح الم من القوي خير 

الم من الضعيف وفي كل خير، مفهوم  

محصورة في القل  ام القوة هل دائرته 

 تتعدى للجسد 

 

 اللغة العربية

 واالجنبية 

 

 قصة الع  بادل  

 

وذويه وتفوقه   بأسرتهعالقة الالع  

الدراسي وعوائد نشاطه في ذلك على 

للدروس ورفعة وطنه  اإليجابيتحصيله 

 بعد ان تلقى كأس الدوري
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 :االختبار الشهري للمادة الدراسية قد تتضمن

  .عن كل مسار من المسارات السابقة أسئلة -1

تستعر  معلومات رقمية في  إجاباتالصحيحة عبر ثالث  اإلجابةاختيار  -2

سم البلد الذي انطلقت منه اللعبة اارية مثال، أو رمجال عدد السعرات الح 

 . وهكذا

ال القوة والريادة وعالقتها في مج نبوية  أحاديثاستذكار آيات قرآنية أو  -3

 هللا وصفاته.  بأسماءبالتخلق 

 

 

 ختاما

ويمكــن  ،األر نتــاج طبيعــي لــنمط حيــاة االنســان علــى الظـاهرة االجتماعيــة هــي 

اعتمــاد المســوح  يمكــن مالحظتهــا عبــر، وتهــذيبها عبــر أدواتوتوجيههــا تشــكيلها 

نمـط حيـاة مسـتحدث لـم ة عبر مالحظـأو الميدانية من أجل مراقبة السلوك البشري، 

إن  احـد منهـالأو  إيجابيـةعمد إلى تنميته إن كانـت ظـاهرة لييعهدا المجتمع من قبل،  

  التعزيز في ذلك.  لحد أوا ألسالي نماذج وفي ذلك ، وقد بينا كانت سلبية
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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/%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   نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

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/%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/p

3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 

 

 

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://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3

WskZ-bol 

 

https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
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://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-bol
https://wp.me/p3WskZ-bol
https://bit.ly/2GsAvTg
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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://wp.me/p3WskZ-c1j 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bj0 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-c1j 

 

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/
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-c1j
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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 

 عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 
 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

  -محتوى القناة 

YouTube Studio 

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://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
https://studio.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
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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://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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         https://bit.ly/3pTG1W0 

    

 

  

 

 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bYn 

https://wp.me/p3WskZ-

c0n 

https://wp.me/p3WskZ-c1A 

https://wp.me/p3WskZ-c92 

https://bit.ly/3TZ5SZG c99-https://wp.me/p3WskZ 

 

https://bit.ly/3pTG1W0
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c1A
https://wp.me/p3WskZ-c92
https://bit.ly/3TZ5SZG
https://wp.me/p3WskZ-c99
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https://bit.ly/3EbXDmM 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos 

https://bit.ly/3FBcZUm 

https://bit.ly/3EbXDmM
https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos
https://bit.ly/3FBcZUm
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 ي  رابط جميع كت  د.زهير المزيد

  library.com)-(muslimزهير منصور المزيدي | المكتبة اإلسالمية اإللكترونية الشاملة 

 

 

 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://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
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 لدورات التدريبية ا

 

 الرابط اسم الدورة  تسلسل

 تسويق الحالل  1

 

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

4/ 

  لألطفالادارة نوادي القيم  2

 واليافعين 

 

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

mansour/ 

 تفعيل القيم وممارستها  3

 

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

3/ 

 

  تحويل القيم لمنتجات  4

 ومشاريع 

 

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

2/ 

 

تخطيط وتصميم الحمالت   5

 االعالنية 

 

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

almazeedi-mansour 

 

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-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
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 

  - 2016YouTube - 06  -  10العربية   TRTقهوة تركية | د. زهير المزيدي قناة

تعريف االعالم   3

 واالعالن 

Zuhair ALMazeedi on Alrai TV زهير المزيدي في تلفزيون الراي -Part 1  

YouTube 

  Partزهير المزيدي في تلفزيون الراي Zuhair ALMazeedi on Alrai TV اإلعالنات التجارية  4

YouTube -Part2  

  - YouTubeالقناة التركية ولقاء قرو  تأملت منصة التأمالت  5

محاضرة من التحفيظ   6

 إلى التشغيل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 

 

 

 

    المؤلف في سطور
 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

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://youtu.be/jGi8w4IDEuw
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 

 الخبرة:سنوات 

والتسويق لها على نطاق التوعوية  االعالنية التجارية والقيمية عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية: الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة الم سسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019ة المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودي .2
 T.C (1985 .)م سس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986م سس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةم سس لشركة الر ية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000لالستشارات العر  "  “اإلعالميونم سسة عام م سس ومدير  .6
 . 2001غرفة تجارة وصناعة الكويت خبير إعالمي معتمد لدى .9

 . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

المجتمــع مشروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلــس بعضــوية وزارات الدولــة وجمعيــات   -1
، أشادت ملكة السويد بنتائ  المشروع ضمن 2005-1999المدني وم سسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معر  دولي بما حققه المشروع من نتائ ، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
لنقــل خبراتنــا فــي تدشــين وإدارة مشروع " وقف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالميــة فــي الســودان،  -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
مشروع "سما" سوق منتجات االيتام، لتعزيــز مفهــوم اإلنتــاج فــي مراكــز االيتــام وجعلهــا مراكــز لمــوارد ماليــه  -3

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
وعة مــن القــرى اليمنيــة، عبــر حلقــات تحفــيظ القــرآن، لالرتقــاء مشروع "سمر" سوق منتجات القرآن، مع مجم -4

بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنام  أدرنــاا دوليــا بعنــوان "تحويــل القــيم 
 2017لمنتجات" ما تمخ  عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

عبر وســائل التواصــل االجتمــاعي بشــكل اإلنســانيةجــزء، لتعزيــز مفــاهيم القــيم    100ر  مشروع )تأملــت(، عبــ   -5
 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كت  الكترونية.

م سسة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج فــي مجــال مشــاريع تمكــين   1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،   -6
 بعد.القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن 

توقيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات وم سسات المجتمــع المــدني وم سســات  -7
تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليــات التشــبيك لتعزيــز القــيم واعتمــاد بــرام  الم سســة العربيــة للقــيم 

 المجتمعية.
 

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 االستشارات القيمية:في مجال 

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

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
 2009 اإليمانمستشار مبرة طريق  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا   ة مستشار اكاديمية التدري  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 أرا  آد  االعالنية   عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية   الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناص  الدولية:

أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق  القيمي( اإلعالن )من الجوائز الدولية في مجال  على عددحائز  .1
 . 1992رشلونة ب -األوسط وأوروبا 

 إعالنيةمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنص  نائ  رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 ، ورئيس لجنة االعالم المجتمعيعضو م سس لالتحاد الكويتي لإلعالن  .3
 2013للصناعة االعالنية في الكويت قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كم سس  .4
 

 الم لفات:

   2007التسويق بالمس ولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والم سسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 التركية()باللغة   2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدراكم شر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
 2018تفعيل القيم لريا  األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناه  التعليم  .12
 2018معية وممارستها مفهوم المس ولية المجت .13
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 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمدا،  .15
اعتماد الكتا  كمنه  تدريسي في الهيئة   ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منه  اإلبداع  .16

 اآلسيوية.يسي في إحدى الجامعات ، واعتمد كمقرر تدر1985العامة للتعليم التطبيقي والتدري  
م سسة الكويت    -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون   وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي،  للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكت  اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994العالم القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في  .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير 2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن   .28
 2018تحويل الكتا  المقروء لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لريا  األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناه  التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019سمعة المدن إعالميا في بناء صورة و .35
 2019وان من شيء اال يسبح بحمدا  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، الم سسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة التكامل  .38
 ، الم سسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019التجسير صناعة. للتعاي   .39
 يم المجتمعية، الكويت ، الم سسة العربية للق2019صناعة المس ولية  .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 المصائ  ونذرها  .46
 2020تأمالت فيمن احصاها  .47
 2020االبتكارات المجتمعية  .48
 
 

 البرام  االذاعية والتلفزيونية:

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

 الكويت. -مكت  الشهيد مستشار إعالمي لبع  مكات  " الديوان األميري "  .1
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 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيم سس 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
 ، إحدى شركات م سسة الكويت للتقدم العلمي. 2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005ستثمار لشركة الشرقية لال  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 الط  الطبيعي  .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركية ا (World forum)لم تمر  2012مستشار  .16
 .والخلي الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .17
 2011مستشار برنام  تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع  .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20

 

 

 

 

 


