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مقدمة
املدخــل الصحيــح لدراســة أي موضــوع هــو تعريــف املصطلــح وتوضيحهــا ،حيــث إن ذلــك يُيســر عمليــة
الفهــم ويحــدد اإلطــار العــام لــه ،ومييــزه عــن بقيــة املوضوعــات املشــابهة لــه ،فاحلكــم علــى الشــيء فــر ٌع
عــن تصــوره ،خاصــة وأن هنــاك إشــكال واضــح يف اســتخدامات «القيــم» ومفهومهــا يف مجــاالت العلــوم
املختلفــة بحــد ذاتــه  .فبعــد مراجعــة أغلــب أمهــات قواميــس اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ،يتضــح جل ًّيــا أن
اجلــذر اللغــوي لكملــة «القيــم» ال يتوافــق إطال ًقــا مــع املفهــوم الســائد واملعنــى املتــداول يف األطــر النظريــة
احلديثــة التــي تــدرس القيــم ،وهــذا ح ّتــم علينــا العمــل اجلــاد علــى حتريــر كافــة املصطلحــات املتعلقــة
بالقيــم ،بتعــدد البيئــات التــي يوجــد فيهــا الفــرد ســوا ًء (ذاتــه  ،أو البيئــة األســرية ،أو التعليميــة التعلميــة،
أو املؤسســية ،أو املجتمعيــة أو الوطنيــة ،أو العامليــة)ن إضافــة إلــى حتديــد املصطلحــات حســب املجــال
الــذي تعمــل فيــه؛ تعليم ًيــا أو اقتصاد ًيــا أو مجتمع ًيــا أو سياسـ ًيا.
الغاية من مسرد املصطلحات
تنبثــق الغايــة مــن وجــود مســرد املصطلحــات مــن غايــة «الــرواد» مــن البحــث والدراســة ملوضــوع القيــم؛
التــي متحــورت حــول بنــاء فلســفة جديــدة وأطــر نظريــة أصيلــة ومناهــج وأدلــة علم ّيــة حتـ ّول تلــك األطــر
النظر ّيــة إلــى نــواجت تطبيقيــة وأدوات عمليــة تســاعد األفــراد واملؤثريــن علــى حــد ســواء علــى متلــك
قيمهــم وقيــم مــن يرعونهــم ويؤثــرون فيهــم.
وهــذه الغايــة هــي التــي ســتقودنا إلــى تعريــف القيمــة وحتديــد املفاهيــم املرتبطــة بهــا .فاملصطلحــات
واملفاهيــم يف هــذا الدليــل تهــدف إلــى توضيــح معانــي املصطلحــات إذ تتــراوح بــن موضــع خــاف بــن
العاملــن واملتخصصــن يف القيــم.
أهداف مسرد املصطلحات
يهدف مسرد مصطلحات القيم إلى حتقيق عدة أهداف منها:
1 .1تعريــف القــارئ مبعانــي ومدلــوالت عــدد كبيــر مــن املصطلحــات يف القيــم واملوضوعــات
ذات الصلــة.
2 .2يُســهم يف توحيــد املدلــوالت واملعانــي لــدى الباحثــن مبوضوعــات القيــم يف العلــوم التربويــة
والنفســية واإلداريــة وغيرهــا مــن املجــاالت.
3 .3يوضح املصطلحات املراد إكسابها ومتكينها يف برامج ومواد التثقيف والتدريب والتربية.
4 .4تطوير فهم عام عن القيم يجمع بني وجهات النظر املختلفة لكنه ال يخوض فيها.
ترتيب مسرد املصطلحات:
ُرتــب مســرد املصطلحــات وف ًقــا للترتيــب الهجائــي ،مســتوع ًبا األلفــاظ والــدالالت التــي تــرد يف موضــوع
القيــم وبنائهــا ومتكينهــا ،وفــق فلســفة الــرواد لبنــاء القيــم.
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نطاق مسرد املصطلحات:
موجــه بشــكل مباشــر إلــى باحثــي «الــرواد لبنــاء القيــم» العاملــن يف حتليــل
مســرد مصطلحــات القيــم ّ
القيــم وبنــاء مؤشــرات اكتســابها ومتكينهــا .حيــث يؤســس لهــم معرفــة نظريــة متكاملــة عــن القيــم
واملصطلحــات واأللفــاظ ودالالتهــا الــواردة يف هــذا املوضــوع.
مرجعيات مسرد املصطلحات
استند يف بناء مسرد املصطلحات وتوصيفه وتصنيفه إلى املرجعيات الرئيسة التالية:
●فلسفة «الرواد لبناء القيم» يف فهم القيم ومنهجيتها يف متكينها.
●الكتاب التعريفي «الرواد لبناء القيم».
●األدب العاملي حول القيم.
●نظريات القيم والسلوك واالجتاهات.
●األدب حول القياس والتقومي.
●األدب يف علوم الشريعة وعلم النفس وعلم اإلدارة.
األهمية العلمية الستخدام مسرد املصطلحات.
يســتخدمه الباحثــون العاملــون يف مجــال حتليــل القيــم ،وحتويلهــا مــن مفهــوم مجــرد إلــى كيــان واضــح
املعالــم ،حيــث يســاعدهم علــى توضيــح املــراد مــن كل فقــرة وفكــرة مطلوبــة يف التحليــل.
كمــا يســتفيد منــه املستشــارون يف بنــاء البرامــج التدريبيــة والتثقيفيــة يف توجيــه املنتجــات نحــو مــا تــدل
عليــه هــذه املصطلحــات.
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