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مقدمة
ـت «الــرواد لبنــاء القيــم» أثنــاء التأســيس الفكــري والعلمــي واملنهجــي ،علــى إنتــاج بعــض األوراق
عملـ ْ
والبحــوث العلميــة حــول قضايــا متعــددة وذات صلــة مباشــرة بالقيــم  ،وقدمــت هــذه األوارق والبحــوث
يف عــدد مــن املؤمتــرات العلميــة واملنتديــات التخصصيــة حــول القضايــا العمل ّيــة التطبيق ّيــة واملنهج ّيــة
ومنهــا مــا يلــي:
1.1القيــم املؤسســية املســتنبطة مــن قصــة الثالثــة الذيــن خلفــوا .ورقــة عمــل علم ّيــة قدمــت يف مؤمتــر
«املنهــج النبــوي يف تعزيــز القيــم» ،الــذي نظمتــه جمعيــة احلديــث الشــريف وإحيــاء التــراث ،وجامعــة
العلــوم التطبيقيــة يف العاصمــة األردنيــة عمــان ،بتاريــخ 1437/1/16-15هـــ املوافــق / 29 -28
.2015 / 10
2.2جلســة نقــاش حــول منهجيــة الــرواد يف فهــم وحتليــل القيــم ،ضمــن فعاليــات مؤمتــر «املنهــج النبــوي
يف تعزيــز القيــم» ،الــذي نظمتــه جمعيــة احلديــث الشــريف وإحيــاء التــراث ،وجامعــة العلــوم
التطبيقيــة يف العاصمــة األردنيــة عمــان ،بتاريــخ 1437/1/16-15هـــ املوافــق / 10 / 29 -28
.2015
3.3قيــم املرشــد الســياحي .ورقــة عمــل علم ّيــة ُقدمــت يف املنتــدى اخلامــس للمرشــدين الســياحيني،
الــذي نظمتــه جمعيــة املرشــدين الســياحيني ،يف مدينــة الريــاض ،بتاريــخ 1438 / 5/ 25هـــ املوافــق
.2017 / 2/ 21
4.4النظــرة الشــمولية يف بنــاء القيــم .ورقــة علميــة قدمــت يف مؤمتــر إدمــاج القيــم يف املؤسســة
التربويــة مــن خــال املنهــاج واألنشــطة املصاحبــة ،الــذي نظمــه املركــز الدولــي للقيــم والتعليــم،
بالتعــاون مــع اجلامعــة األردنيــة ،يف مدينــة إســطنبول  -تركيــا ،بتاريــخ 1438/11/12هـــ املوافــق
2017 / ٠٨/ ٠٤
5.5قواعــد بنــاء البرامــج التدريبيــة لتمكــن القيــم ،ورقــة علميــة قدمــت يف مؤمتــر إدمــاج القيــم يف
املؤسســة التربويــة مــن خــال املنهــاج واألنشــطة املصاحبــة ،الــذي نظمــه املركــز الدولــي للقيــم
والتعليــم ،بالتعــاون مــع اجلامعــة األردنيــة ،يف مدينــة إســطنبول  -تركيــا ،بتاريــخ 1438/11/12هـــ
املوافــق 2017 / ٠٨/ ٠٤
6.6حلقــة نقــاش بعنــوان« :التقــومي الذاتــي ملنظومــة القيــم يف املؤسســات التربويــة» .وذلــك ضمــن
األنشــطة الرئيســة يف مؤمتــر إدمــاج القيــم يف املؤسســة التعليميــة الــذي نظمــه املركــز الدولــي للقيم
والتعليــم ،بالتعــاون مــع اجلامعــة األردنيــة ،يف مدينــة إســطنبول  -تركيــا ،بتاريــخ 1438/11/12هـــ
املوافــق .2017 / ٠٨/ ٠٤
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العلمية
الغاية من األوراق
ّ
ـت علــى تقــدمي مجموعــة مــن أوراق
يف مراحــل تطويــر فلســفة الــرواد ومنهجيتهــا يف متكــن القيــم ،عملـ ْ
العمــل العلميــة حــول القضايــا العمل ّيــة التطبيق ّيــة واملنهج ّيــة الفكريــة؛ إلثــراء الفكــر القيمــي وتعزيــز
حضورهــا يف خدمــة املجتمــع اإلنســاني مــن خــال تقــدمي البحــوث وأوراق العمــل يف مجــال القيــم القائــم
علــى حتويلهــا مــن مجــرد كلمــات مجــردة إلــى واقــع ملمــوس ميكــن إكســابه واكتســابه ومتكينــه وقياســه:
العلمية
األهداف العامة لألوراق
ّ
نســعى مــن خــال مشــاركتنا يف املؤمتــرات العلميــة واللقــاءات العمليــة واملنتديــات التخصصيــة ،ومــن ثــم
نشــر أوراق العمــل مــن أجــل حتقيــق جملــة مــن األهــداف العامــة ومنهــا:
1.1التعرف على تطور فلسفة «الرواد» يف بناء القيم.
2.2إيضاح منهجيات «الرواد لبناء القيم» يف متكني القيم.
3.3االطالع على أفضل املمارسات واملقارنات املرجعية.
4.4اقتراح عدد من املبادرات العملية يف املنتديات التخصصية.
5.5تزويــد املكتبــة العربيــة مبجموعــة مــن األبحــاث العلميــة احملكمــة يف مجــال القيــم
ومنظوماتهــا.
نطاق األوراق العلمية
ّ
ـت يف ضــوء فلســفة «الــرواد» يف فهــم
تعطــي أوراق العمــل العلميــة الــواردة األطــر النظريــة التــي أنتجـ ْ
القيــم ومنهجيتهــا يف متكينهــا ،وتقــدم منــاذج تطبيقيــة ميكــن القيــاس عليهــا أو االسترشــاد بهــا ،وهــي
متاحــة للباحثــن واملستشــارين والعاملــن يف مجــال بنــاء برامــج إكســاب القيــم ومتكينهــا وللنــاس كافــة.
مرجعيات األوراق العلمية
استند يف إعداد هذه البحوث واألوراق العلمية إلى مجموعة املرجعيات الرئيسة التالية:
●البحوث والدراسات املتخصصة يف مجال القيم.
●البحوث والدراسات املتعلقة بعلوم الشريعة واإلدارة والفلسفة وعلم النفس.
●فلسفة «الرواد لبناء القيم» يف فهم القيم ومنهجيتها يف متكينها.
●الكتاب التعريفي «الرواد لبناء القيم».
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