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احلقــوق محفوظــة كافــة؛ لشــركة الــرواد لبنــاء القيــم، إحــدى شــركات مجموعــة الــرواد العامليــة، وال يجــوز االعتــداء عليهــا بــأي 
شــكل مــن األشــكال
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مجموعــة شــركات اســتثمارية متخصصــة محــور نشــاطها اإلنســان والتنميــة الذاتيــة 
واملؤسســية، تســعى إلــى إنتــاج املعرفــة ونقلهــا ونشــرها، أسســها ويــرأس مجلــس إدارتهــا 
األســتاذ عبــد اهلل بــن إبراهيــم اخللــف منــذ العــام 1410هـــ، 1990م، وشــاركه يف التأســيس 

واإلدارة الدكتــور ســعد بــن إبراهيــم اخللــف.  
تنظــر مجموعــة الــرواد إلــى التنميــة البشــرية والتحســن املؤسســي )تعليــم - تدريــب - 
تطويــر(، بأنهمــا حجــر الزاويــة يف التنميــة الوطنيــة، والركــن األســاس يف البنــاء احلضــاري، 
والســبيل إلــى تعزيــز اإلنتــاج وحتســن األداء؛ لــذا ركــزت نشــاطاتها يف تأســيس املؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة وتطويرهــا وإدارتهــا، وتقدمي اخلدمات االستشــارية للتنمية املؤسســية 

واملجتمعية.
مقرهــا الرئيــس يف مدينــة الريــاض ولهــا فــروع يف بعــض مناطق اململكة العربية الســعودية 

ويف ثمانــي عواصــم عربّيــة ويف بيرمنجهام باململكة املتحدة.

مجموعة الرواد العاملية

شركات رائدة مهمتها إنتاج ونقل ونشر املعرفة  
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رؤيتنا
أن نكون الشركة الرائدة عاملًيا يف بناء القيم ومتكينها.

مهمتنا
بالقيــم  املتخصصــة  املعرفــة  إنتــاج  يف  نعمــل 
وتطويرهــا؛ لنكــون الشــريك امللهــم للمؤسســات 
واملجتمعــي  املهنــي  الســلوك  لتطويــر  واألفــراد؛ 
املســتندإلى القيــم، مبــا منتلــك مــن أطــٍر وأدواٍت 
علمّيــة وعملّيــة، لتكويــن منظومــات القيــم، ونشــر 
ثقافتهــا ومتكينهــا والتدريــب عليهــا بهــدف تطويــر 
الســلوك، واإلجنــاز البشــرى وفــق معاييــر عامليــة..

قيمنا

نفع الناس، املصداقية، األصالة، التعلّم، الريادة.

نقل املعرفة من التنظير إلى 
الواقع التطبيقي العملي

شركة الرواد لبناء القيم
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داللة االسم

»الــرواد«  اســم  حتمــل  البنــاء،  يف  شــاملة  منهجيــة 
ــى ســلوكيات وإجــراءات  ــم مــن شــعارات، إل ــّول القي حُت

قائمــة علــى أرض الواقــع.

داللة الشعار

القيمــة مثــل النخلــة، كلمــة طيبــة أصلهــا ثابــت وثمارهــا تتــرك أثــًرا نافًعــا علــى الفــرد 
واملنظمــة )األســرة، املدرســة / اجلامعــة، مؤسســات العمــل( واملجتمــع، والوطــن.

منهجية شاملة متكاملة 
يف البناء

شعارنا املنطوق
شعارات ملهمة وممارسات مهنية.

  بروفايل 
مجموعة الرواد

 كتاب القيم فلسفة 
الفهم ومنهجية البناء

 موقع شركة الرواد 
لبناء القيم

الُكتّيب التعريفي 
املختصر للشركة

value.savalue.sa/v/file.pdfvalue.sa/v/file2.pdf arrowad.sa/a/file.pdf
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القيــُم أســاس لثقافــة كل أمــة وحضاراتهــا، وكمــا أن وجودهــا مــن أســباب التقــدم 
والنجــاح، فــإن غيابهــا أو ضعفهــا أحــد عوامــل التأخــر واإلخفــاق. وكذلــك احلــال يف 
اإلدارة احلديثــة، فقــد أضحــت ثقافــة قيــم العمــل مــن أبــرز أســباب التفــوق والتنميــة 

املستدامة.
ألجــل ذلــك، اهتمــت »مجموعــة الــرواد« بالقيــم، وأسســت شــركة تســعى إلــى إنتــاج 
املعرفــة املتخصصــة يف القيــم وآليــات نشــرها، ونقلهــا إلــى األفــراد واملنظمــات 
ومتكينهــا لديهــم؛ لتكــون شــعارات ملهمــة وممارســة علــى أرض الواقــع مــن خــال 

خدمــات االستشــارات والتدريــب والقيــاس والتقــومي املقدمــة لهــم.
وقــد بــدأت »الــرواد لبنــاء القيــم« أعمالهــا بغايــاٍت محــددٍة ورؤيــٍة واضحــٍة يدعمهــا 
عــدد مــن األفــكاِر القويــة والفريــدة، التــي تركــز علــى حتويــل املعــارف املتراكمــة 
واألطــر النظريــة التــي أجنزتهــا، إلــى منتجــات معرفّيــة تطبيقيــة وأدوات عملّيــة 

ــر الواضــح يف امليــدان. حتقــق األث
وإذ أحمــد اهلل علــى هــذا اإلجنــاز، فإننــي أتوجــه بالشــكر إلــى أخــي الدكتور: ســعد 
بــن إبراهيــم اخللــف نائــب رئيــس مجلــس إدارة املجموعــة واملديــر العــام للشــركة؛ 
وصاحــب الفكــرة يف تأسيســها، فهــو الــذي أعطاهــا مــن وقتــه الكثيــر، وضــّخ فيهــا 
روحــه وفكــره وجهــده. كمــا أشــكر زمــاءه مستشــاري »مجموعــة الــرواد« الذيــن 
ســاندوه بالفكــر والعمــل بــكل إخــاص وتفــاٍن، مــن أجــل إجنــاح هــذه الفكــرة منــذ 
أن ظهــرت قبــل ثــاث ســنوات، وأثمــرت - وهلل احلمــد- هــذه املعــارف واملنهجيــات 

ــدة. واألدوات اجلدي
ــــ أن يبــارك يف جهودنــا، وأن يوفقنــا جميًعــا  ـــ عــّز وجــلـ  ويف اخلتــام، أســأل املولــىـ 

ملــا ينفــع النــاس ويحقــق أهدافنــا االســتثمارية.

تصدير

رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواد
عبد اهلل بن إبراهيم اخللف

رمضان 1442 هـ - إبريل 2021 م
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القيــُم مكــوٌن مهــم يف تكويــن اإلنســان الرشــيد، واألســرة 
الســاعية  واملؤسســة  الرائــدة،  التعليميــة  والبيئــة  الصاحلــة، 
ــز، واملجتمــع املوحــد، والوطــن  ــة املســتدامة والتمي نحــو التنمي
وحضــارات  والعدالــة،  الســام  يســودها  ولشــعوب  اآلمــن، 

يضبــط عاقاتهــا االحتــرام وتبــادل املنافــع.

ــرواد« شــركة تســعى  ــة أسســت »مجموعــة ال ولهــذه األهمي
إلــى إنتــاج املعرفــة املتخصصــة يف القيــم وآليــات نشــرها، 
ومتكينهــا لــدى الفــرد يف بيئتــه احلاضنــة: الذاتيــة أو األســرية 
أو التعليميــة والتعليمــة أو املؤسســية أو املجتمعيــة أو الوطنيــة 
الواقــع مبنهجيــة  أرض  علــى  لتكــون ممارســة  العامليــة؛  أو 

ــة، ال مجــرد شــعارات. علمّي

كمــا جــاءت »الــرواد لبنــاء القيــم« لتواكــب توجــه اململكــة 
العربيــة الســعودية يف ظــل رؤيــة  التــي نقتبــس منهــا:

»إننــا نفخــر بإرثنــا الثقــايف والتاريخــي الســعودي والعربــي 
ــز الوحــدة  ــه لتعزي ــة احملافظــة علي ــدرك أهمي واإلســامي، ون
الوطنيــة وترســيخ القيــم العربية واإلســامية األصيلــة. ولذلك، 
ســنحافظ علــى هويتنــا الوطنيــة ونبرزهــا ونعــّرف بهــا، وننقلهــا 
إلــى أجيالنــا القادمــة، وذلــك مــن خــال غــرس املبــادئ والقيــم 

الوطنيــة، والعنايــة بالتنشــئة االجتماعيــة واللغــة العربيــة«.

كمــا تعمــل »الــرواد لبنــاء القيــم« علــى تقــدمي خدمــات متميزة 
تتــرك األثــر اإليجابــي لــدى املســتفيد منهــا، وتناســب حاجاته.

مقدمة

حتويل املعارف 
النظرية املتراكمة 

إلى منتجات معرفّية 
وأدوات عملية حتقق 

األثر

هذا اإلجناز وبكل 
ثقة؛ نراه نقلة 

نوعية يف اخلدمات 
االستشارية 

والتدريبية يف 
القيم
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وضعنا فلسفة 
خاصة بنيت على 
أساس علمي متني

ــاء  ــا بشــركة »الــرواد لبن يقــدم هــذا الكتــاب إيجــاًزا تعريفًي
القيــم« ابتــداًء مــن منطلقاتهــا التــي متثلــت برؤيــة اململكــة، 
ومبــادئ املؤسســات الدوليــة ذات الصلــة بالقيــم، إضافــة إلــى 
القناعــات التــي تشــّكلت لــدى قيــادات »مجموعــة الــرواد«، 
وقــد تُرجمــت تلــك املنطلقــات إلــى نتاجــات شــّكلت الغايــات 
ــم«  ــاء القي ــرواد لبن ــة »ال الكبــرى، وبشــكل يتوافــق مــع منهجي

يســلط  أنــه  كمــا  للغايــات.  احملققــة  األهــداف  ُوضعــت 
ــرواد« يف  ــى النظــرة الشــمولية عــن فلســفة »ال الضــوء عل
فهــم القيــم، ومنهجيتهــا يف متكينهــا، وخدماتهــا املتعــددة، 
عــدد  وتضاعــف  تعــددت،  التــي  املتنوعــة،  وأنشــطتها 

املســتفيدين منهــا.

يف اإلدارة احلديثة، 
أضحت ثقافة قيم 

العمل من أبرز عوامل 
التفوق املؤسسي

انفراد

 - احلمــد  وهلل   - نفخــر  القيــم«  لبنــاء  »الــرواد  يف  إننــا 
مبجموعــة مــن النجاحــات التــي نراهــا - بــكل ثقــة - نقلــة 
والتدريبيــة،  واالستشــارية،  البحثيــة،  اخلدمــات  يف  نوعيــة 
بنــاء  واملســاهمة يف  القيــم،  مجــال  املؤسســية؛ يف  واحللــول 
املجتمــع  ومؤسســات  اإلنســان  لتطويــر  األصيلــة  املعرفــة 

ومنهــا:  والوطــن، 

حيــث ننطلــق مــن فلســفة خاصــة بُنيــت علــى أســاٍس علمــي 
الصلــة،  ذي  والعربــي  العاملــي  األدب  مراجعــة  بعــد  متــٍن، 
ودراســة أفضــل املمارســات، وتــايف جوانــب القصــور فيهــا.

لــدى  القيــم  مبتكــرة؛ يف متكــن  وطورنــا منهجيــة علمّيــة 
الفــرد، تناســب البيئــة احلاضنــة لــه، وتراعــي خصوصياتهــا 

ومتطلباتهــا.
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مبــا  تُصمــم  للمســتفيد،  خدمــات  تقــدمي  علــى  ونعمــل 
أهدافــه  يحقــق  ومبــا  وخصوصياتــه،  حاجاتــه  يناســب 

. وخططــه

ويف كل ذلــك نحــرص علــى احملافظــة علــى هويــة الوطــن 
املتغيــرات  مــع  ونتكيــف  واإلســامية،  العربيــة  واألمتــن 
دون  وشــعوبها،  العالــم  ثقافــات  مــع  للتعايــش  العامليــة؛ 

التنــازل عــن ثوابتنــا الدينيــة والوطنيــة.

طورنا منهجية مبتكرة 
نتائجها واعدة

نقدم لكل مستفيد 
خدمات متمايزة 
ومتميزة، صممت 

ألجله حتديدا يضــم فريــق العمــل عــدًدا مــن املستشــارين والباحثــن 
املتفرغــن  اإلداريــن  واملســاعدين  والفنيــن  واخلبــراء 
واســعة،  ومبعرفــة  عالًيــا،  تأهيــًا  املؤهلــن  واملتعاونــن، 
التطبيــق،  إلــى  التنظيــر  مــن  املعــارف  نقــل  علــى  وقــدرة 
وتتنــوع تخصصاتهــم العلميــة بــن مجــاالت العلــم الشــرعي، 
والتخطيــط،  واإلدارة،  االجتمــاع،  وعلــم  النفــس،  وعلــم 
والتقــومي،  والقيــاس  والتدريــب،  والتعليــم،  والتربيــة، 
واإلعــام واالتصــال. وبهــذا تفخــر »الــرواد لبنــاء القيــم« 
بالنخبــة العاملــة معهــا، فهــم رأس مالهــا احلقيقــي، وهــم 

مــن يصنعــون جناحاتهــا بعــد توفيــق اهلل عــّز وجــل.

فريق العمل

والء مؤسسي  �

تأهيل عاٍل  �

تنوع اخلبرات  �

كمــا تفخــر »الــرواد لبنــاء القيــم« بالزمــاء املفكريــن واملستشــارين مــن خــارج »مجموعــة 
وكل  وحتســينها،  وحتكيمهــا  واملنهجيــات  األفــكار  مراجعــة  يف  شــاركوا  الذيــن  الــرواد« 
املنتجــات العلمّيــة والعملّيــة التطبيقيــة اآلخــرى، وهــم إن لــم يكونــوا ضمــن كــوادر »مجموعــة 
الــرواد«، إال أننــا نســعد ونتشــرف بــأن يكونــوا ضمــن فريــق العمــل. ويف املوقــع اإللكترونــي 
بيــان بأســماء املشــاركن يف إجنــاز منتجــات »الــرواد لبنــاء القيــم«. وإننــا ندعــو كل املهتمــن 

الذيــن ســيقدمون إضافــات نوعّيــة ليكونــوا شــركاء جنــاح لنــا.
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تســعى »الــرواد« إلــى إضافــة قيمــة نوعيــة متفــردة لألعمــال 
الرياديــة يف العالــم، ويف الــدول العربيــة علــى وجــه اخلصــوص، 
واملنظمــات  األفــراد  عنــد  القيــم  متكــن  النهائيــة:  غايتهــا 
واملجتمعــات واألوطــان. ووســيلتها يف ذلــك؛ اســتخدام منهجيــة 
شــاملة يف بنــاء القيــم، تبــدأ بتجســيد القيمــة، وحتويلهــا مــن 
ــد  ــا وحتدي ــم، بتعريفه ــان واضــح املعال ــى كي ــوم مجــرد إل مفه
مكوناتهــا وصياغــة مؤشــراتها، ثــم إجــراءات تكويــن منظومــات 
خمســة؛  مســارات  علــى  متكينهــا  آليــات  وإعــداد  القيــم، 

هــي: )اإللهــام، والتعليــم، والتثقيــف، وتهيئــة البيئــة احلاضنــة، 
علمّيــة  وأدلــة  وأدوات  منهجيــات  وفــق  وذلــك  والتدريــب(، 
مبتكــرة، وصــواًل إلــى اكتســاب األفــراد لقيــم البيئــات التــي 
ــى واقــع ملمــوس؛  ينتمــون إليهــا، وحتويلهــا مــن الشــعارات إل
ــم اســتدامة  ــره، ومــن ث ــاس أث ــذي ميكــن قي ــاء ال ليكتمــل البن

ــي. ــر اإليجاب ــك األث ذل

وهــذه املنهجيــات واألدوات وغيرهــا، مّثلــت قضايــا مفصلّيــة 
وجديــدة يف اإلنتــاج املعــريف العاملــي املتعلق بالقيــم، وهي مزايانا 
التنافســية التــي نســعى إلــى توكيدهــا. وســيُمّكننا ذلــك - بعــد 
عــون اهلل - مــن تقــدمي خدمــات تطويريــة ُمبتكــرة، وحزمــة 
موّســعة مــن املنتجــات واخلدمــات الفريــدة التــي حُتــِدث أثــًرا، 
ــف  ــة مبختل ــات احلاضن ــراد واملنظمــات والبيئ وتســتهدف األف
أنواعهــا: األســرة واملدرســة واجلامعــة،  واملؤسســات يف القطــاع 
العــام واخلــاص والثالــث )غيــر الربحــي(، كمــا تســتهدف كذلــك 
املؤثريــن وقــادة الــرأي داخــل الوطــن وخارجــه واملجتمــع بصــورة 

عامــة.

فكرتنا 

نسعى إلى إضافة 
نوعية ومتميزة 

لألعمال الريادية يف 
العالم

غايتنا النهائية هي 
متكني القيم عند 
األفراد واملنظمات

نحّول القيم من 
مفاهيم مجردة 

وشعارات معلنة إلى 
ممارسات على أرض 

الواقع
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مــع  منســجًما  القيــم«  لبنــاء  »الــرواد  تأســيس  جــاء 
ــى القناعــات  ــة إل ــة عــدة، إضاف ــة ودولي ــارات محلي اعتب
التــي تأسســت عليهــا »مجموعــة الــرواد«، وميكــن تلخيص 

ــي: هــذه املنطلقــات مبــا يل

منطلقاتنا

جاء تأسيس 
»الرواد لبناء القيم« 

منسجمًا مع 
اعتبارات محلية 

ودولية عدة أواًل: رؤية اململكة العربية السعودية

متثلــت »مجموعــة الــرواد« يف تأســيس »الــرواد لبنــاء القيــم« 
منطلقــات اململكــة العربيــة الســعودية وتوجهاتهــا يف نظامهــا 
، التــي رّكــزت  األســاس للحكــم ومرتكزاتهــا، ورؤيــة 
علــى التوجــه نحــو بنــاء مجتمــع حيــوي قيمه راســخة مــن مبادئه 
اإلســامية، ومعتــز بالهويــة الوطنيــة، ومعتمــد منهــج الوســطية 
والتســامح وقيــم اإلتقــان واالنضبــاط والعدالــة والشــفافّية؛ 
لتحقيــق التنميــة يف كافــة املجــاالت، وإدراًكا ألهميــة احملافظــة 

علــى الوطــن لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وترســيخ القيــم العربيــة 
واإلســامية األصيلــة.

تتماشــى »مجموعــة الــرواد« مــع القيــم واملبــادئ العامليــة التــي 
أقرتهــا الــدول التــي تنضــوي حتــت مظلــة منظمــة األمم املتحــدة، 
وهــي ذات صلــة مباشــرة باألخــاق اإلنســانية، وال تتعــارض مــع 
ــك  ــى التناغــم مــع تل ــادئ اإلســام، وحتــرص »املجموعــة« عل مب
املبــادئ وتنطلــق منهــا يف منهجيتهــا العلمّيــة لبنــاء القيــم اخلاصــة 
باألفــراد واملنظمــات، مــع ســعي »الــرواد« ألن تكــون قيمــة مضافة 

للعالــم.

ثانيًا: مبادئ املؤسسات الدولية املتعلقة بالقيم
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تؤمــن »مجموعــة الــرواد« أن التركيــز علــى بنــاء القيــم 
يعــد اســتثماًرا اســتراتيجًيا يعــود باملصلحــة علــى املجتمــع، 
ويحقــق أهدافهــا االســتثمارية، وأن عليها املســاهمة الفاعلة 
يف بنــاء اإلنســان الرشــيد النافــع لنفســه وأهلــه ووطنه وأمته 
ــاج البرامــج التــي تُســهم يف جنــاح  واإلنســانية جمعــاء، وإنت
والعاملــن  خــاص،  بشــكل  الكــرمي  البلــد  هــذا  مؤسســات 

ــي واإلســامي بصــورة عامــة. العرب

غاياتنا 

تسعى »الرواد لبناء القيم« باعتبارها مؤسسة متخصصة إلى الوصول للغايات التالية:

ثالثًا: قناعات ومبادئ مجموعة الرواد

مشاركة املعرفة املتعلقة 
بالقيم

إحداث تغيير نوعي 
وموجه يف سلوك األفراد، 

ويف مفاهيم اإلدارة، 
ومتكن القيم يف جميع 

البيئات احلاضنة.

بناء منتجات معرفية 
وتطبيقية متفردة يف بناء 

القيم ومتكينها

حتقيق استثمار 
مجٍد طويل املدى
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للوصول إلى غايات »الرواد لبناء القيم« فإنها تسعى إلى حتقيق األهداف التالية:

بناء قواعد بيانات متعددة تشمل كل ما يتعلق بالقيم.. 1
إنتــاج معرفــة متخصصــة بالقيــم )البحــوث والدراســات وأوراق العمــل والُكتــب يف . 2

القيــم وقياســها، واملؤشــرات الدالــة علــى اكتســاب األفــراد لقيــم البيئــات احلاضنــة، 
ومــا توفــره تلــك البيئــات مــن متطلبــات لتمكــن القيــم(.

تنفيذ االستشارات املتعلقة بالقيم )على مستوى املجتمع أو املؤسسات( ومنها:. 3

إجراء املسوح امليدانية.	 
قياس القيم لدى األفراد أو املؤسسات أو املجتمع.	 
بناء منظومات القيم للمؤسسات العامة واخلاصة.	 

تقدمي احللول وبرامج العمل واملبادرات العملية املتعلقة بالقيم.	 
املساهمة يف التغيير الثقايف القيمي عند أفراد املجتمع عامًة من خال:  . 4

التعاون مع مؤسسات املجتمع لنشر ثقافة القيم.	 
استثمار وسائل التواصل االجتماعي لتمكن القيم عند أفراد املجتمع.	 
تنفيــذ الفعاليــات العلميــة ذات العاقــة بالقيــم واملشــاركة فيهــا مثــل: 	 

املركــز. النقــاش  وحلقــات  النــدوات،  املؤمتــرات، 
تنفيــذ عمليــات متكــن القيــم، يف مســارات ســتة رئيســة هــي: التهيئــة، التربيــة          . 5

النمذجــة، التعليــم، التثقيــف، التدريــب. 

 تطويــر األدوات االســتثمارية للمجموعــة الســتقطاب املشــاريع يف األســواق . 6
القيــم ومتكينهــا. بنــاء  مجــال  العربيــة يف  و  الســعودية 

بناء شــراكات وحتالفات واتفاقات مع األفراد أو الشــخصيات االعتبارية احمللية . 7
أو اإلقليميــة لتنفيــذ أي مــن أهدافهــا.

حتقيق عوائد مالية متكنها من االستمرار والتطور.. 8

أهدافنا 

16







اخلدمات واملنتجات
اإلطار العام للخدمات. 	
اخلدمات املتخصصة. 	
املنتجات. 	

منظومة القيم. ١
التمثيــل الشــبكي ملكونــات الثقافــة املؤسســة . ٢

املســتندة إلــى القيم
مخطط تقييم مكونات الثقافة املؤسسية. 	
مناذج تطبيقية لتمكني القيم. 	

منوذج اخلدمة 	
العائد على االستثمار  	
فريق العمل 	

19 Arrowad for Building Valuesالرواد لبناء القيم



هذا اإلطار يشمل جميع اخلدمات التي تقدمها الرواد لبناء القيم للمؤسسات وينــــــــــــــــــــــــــــــــــبثق عنه مجموعة أخرى من اخلدمات املتخصصة إلدارات وأقسام املؤسسات. 	

نخدم عماءنا بشكل شمولي، يتناول جميع مكونات املؤسسة، بداية من تشخيــــــــــــــــــــــــــــــــــص واقعها ورسم الصورة املأمولة لها، وتكوين املنظومة بعناصرها، وإجراء  	

تقييم قبلي مستند إلى القيم ثم تصميم وتنفيذ عمليات نشر القيم، ومتكن الـــــــــــــــــــــــــــــــــكـوادر، واجراء الـتقييم البعدي املستند إلى القيم.
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اإلطار العام خلدمات الرواد لبناء القيم ومنتجاتها
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هذا اإلطار يشمل جميع اخلدمات التي تقدمها الرواد لبناء القيم للمؤسسات وينــــــــــــــــــــــــــــــــــبثق عنه مجموعة أخرى من اخلدمات املتخصصة إلدارات وأقسام املؤسسات. 	

نخدم عماءنا بشكل شمولي، يتناول جميع مكونات املؤسسة، بداية من تشخيــــــــــــــــــــــــــــــــــص واقعها ورسم الصورة املأمولة لها، وتكوين املنظومة بعناصرها، وإجراء  	

تقييم قبلي مستند إلى القيم ثم تصميم وتنفيذ عمليات نشر القيم، ومتكن الـــــــــــــــــــــــــــــــــكـوادر، واجراء الـتقييم البعدي املستند إلى القيم.
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اخلدمات املتخصصة
إضافــة إلــى اخلدمــات الشــاملة امُلتضّمنــة يف إطــار العمــل، وتلبيــًة الحتياجــات 
بعــض عمائنــا، فإننــا نقــدم خدمــات خاصــة علــى نطــاق اإلدارات واألقســام، 
ــة  ــن األمثل ــة، وم ــه، ومجــال اخلدم ــل واهتمامات ــوع حســب احتياجــات العمي وتتن

ــى هــذه اخلدمــات املتخصصــة: عل

مواءمة القيم مع االستراتيجية.  	
احلوكمة املستندة إلى  القيم. 	
املواثيق األخاقية. 	
اتخاذ القرار املستند إلى  القيم.  	
تأهيل القيادة القيمية. 	

احلمات والفعاليات االجتماعية  	
املعززة للقيم.

برامج املسؤولية املجتمعية املعززة  	
للقيم.

الثقافة املؤسسية املستندة إلى  القيم. 	
سفراء القيم. 	

ميثاق الشراكة  	
دمج القيم يف العقود واالتفاقيات 	

تقييم جتربة العميل املستند إلى القيم. 	
حتسن جتربة العميل. 	
مواءمة القيم مع توقعات العماء. 	

إعداد وثيقة متطلبات القيم املالية  	
دليل السلوكيات القيمية للمحاسبن  	

واملالين 
برامج النزاهة املالية 	

عملية التوظيف املستند إلى القيم. 	
تقييم األداء املستند إلى القيم. 	
دمج القيم يف منوذج اجلدارات. 	
التحفيز املستند إلى القيم. 	
احملتوى التدريبي للقيم. 	
التدريب على القيم املؤسسية. 	
بنك املمارسات القيمية. 	

 االستراتيجية واحلوكمة

املوارد البشرية

خدمة العمالء
اإلدارة املالية

العالقات العامة 
والتواصل الداخلي

اخلدمات املساندة 
والدعم والتوريد 
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١-  منظومة القيم 
يتــم  مفــردات  مجــرد  ليســت  القيــم  منظومــة 
متوافقــة  مكونــات  مجموعــة  ولكنهــا  إعانهــا، 
مفهومــٍة،  معــاٍن  وحتمــل  بينهــا،  فيمــا  ومتوائمــة 

واضحــٍة.  وســلوكاٍت 
نســاند شــركاءنا على تكوين منظومة قيم مؤسسية، 
تشــمل تعريفــات واضحــة، ومكونــات فرعيــة متســقة، 
ومتطلبــات ســلوكية ُمصاغة بشــكل عملــي وتطبيقي.

٢- التمثيل الشبكي ملكونات الثقافة املؤسسية املستندة إلي القيم
مــن خــال فهمنــا حلركــة القيــم وتأثيرهــا علــى الثقافــة املؤسســية، حددنــا 
خمســة مكونــات للثقافــة املؤسســية املســتندة إلــى القيــم، وتُؤثــر هــذه املكونــات 

اخلمســة يف جــودة الثقافــة املؤسســية.
 ونقــدم لشــركائنا بعــد دراســة واقــع املؤسســة املؤسســة متثيــًا شــبكياً يلخــص 

مســتوى جــودة مكونــات الثقافــة املؤسســية املســتندة إلــى القيــم.
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الوعي 

التوافق 

اإللهام 
الوضع املأمول

املمارسة 
مثال للواقع احلالي 

الدعم 

مفردات 
معلنة

متطلبات 
سلوكية

تعريفات
مكونات 
فرعية

املنتجات
 اخلدمــات املذكــورة ســابقاً وخدمــات تفصيليــة أخــرى لهــا منتجــات تطبيقّيــة 
عملّيــة تتجــاوز مائــة منتــج لعمليــات التشــخيص وتكوين منظومــة القيم وعمليات 
نشــر القيــم ومتكــن الكــوادر والتقييــم القبلــي والبعــدي للمؤسســة املســتند إلــى 

القيــم. وفيمــا يلــي إيجــاز عــن بعــض منتجــات الــرواد لبنــاء القيــم:
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	- مخطط تقييم مكونات الثقافة املؤسسية
نقــوم بتحليــل املكونــات الفرعيــة للثقافــة املؤسســية املســتندة إلــى القيــم، ومــن 
خالهــا نقــدم لشــركائنا مخطــط قيــاس وتقييــم الثقافــة املؤسســية املســتندة إلــى 
القيــم، وحتديــد الفجــوات بشــكل دقيــق، ثــم بنــاء خطــط النشــر والتمكــن؛ وفقــاً 

لنتائــج القيــاس والتقييــم. 
واملخطــط التالــي يوضــح املكونــات اخلمســة الرئيســة، واملكونــات الفرعيــة 

القيــاس. ومســتويات 
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الدعماإللهامالتوافقاملمارسةالوعي

مراجعة وحتسني 
القيم

فعاليات بناء 
وحتسن 

منظومة القيم

مكتب إدارة 
القيم

مراجعة 
العاملن 
ملنظومة 

القيم

توثيق رؤية 
القيادات

دليل 
مواصفات 

البيئة 
الداعمة

تطوير السياسات 
واللوائح

نشر 
السياسات 
واستفتاء 
العاملن

مدونة 
السلوك
وميثاق 
الشركة 
واألدّلة 
اإلجرائية

ربط 
األعمال 

وإجراءات 
العمل وفق 
منظومة 

القيم

دمج رؤية 
القيادات يف 
وثائق القيم 
وسياسات 

ولوائح 
املؤسسة

مبادرات 
حتسن 
بيئة العمل

احلمالت التثقيفية 
)تتجاوز ١00 

نشاط(

احلمات 
اإلعانية 
والتوعوية

بنك 
املمارسات 

القيمية

أنشطة 
اجتماعية 
متنوعة 

محاضرات 
املؤثرين

التشارك 
يف بناء 
وثائق 
القيم

البرامج التدريبية 
وحلقات النقاش 

التفاعلية

برامج تدريبية 
قصيرة عن 

بعد

برامج تدريبية 
مكثفة تنتهي 
مببادرات 

وبرامج عملية

البرامج 
املوجهة 
ألسر 

العاملن 
والعماء

برامج 
تدريبية 
وحلقات 

نقاش نوعية 
مخصصة 
للقيادات

األنشطة 
احلوارية 
وبرامج 
التواصل 
والعاقات

	- مناذج تطبيقية لتمكني القيم
نعمــل يف الــرواد لبنــاء القيــم علــى حتويــل التنظيــر يف مجــال القيــم إلــى برامــج 
وأدوات وإجــراءات تطبيقيــة؛ بغيــة حتقيــق األهــداف التــي نســعى إليهــا يف خدمــة 
ــج  ــا برام ــى له ــاج، نبن ــن احتي ــاس م ــات القي ــره عملي ــا تظه ــق م املســتفيدين، ووف
تطبيقيــة مناســبة أصيلــة ومتنوعــة، لتمكــن األفــراد من قيم مؤسســاتهم، واجلدول 
التالــي يعطــي حملــة عــن بعــض البرامــج التطبيقية وفــق مكونات الثقافة املؤسســية. 

مناذج من
فعاليات متكني القيم

مكونات الثقافة

وميكــن االطــاع علــى بعــض هــذه النمــاذج لعمــاء ســابقن دون أســمائهم مــن 
 QR أو مــن خــال  value.sa/v/namadhij.pdf :خــال الرابــط التالــي
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األثر الناجت املتوقع املخرجات املهمات اخلدمة املرحلة

املبادرة 
باتخاذ قرار 

لتكوين 
منظومة 
القيم 

ومتكينها 
لدى املنظمة

وعي واقع القيم 
الداخلي يف 

املنظمة مقارنة  
بواقع املنظمات 
املماثلة األخرى 

يف القيم

تقرير عن واقع 
القيم يف املنظمة

قياس القيم الضمنية

القيم
الضمنية

األولى:
التشخيص

تقرير عن مستوى 
الوعي  بالقيم يف 

املنظمة.

قياس مستوى الوعي 
بالقيم

تقرير عن 
مدى االهتمام 
واالستعداد 
لتطبيق القيم

قياس مدى االهتمام 
واالستعداد لتطبيق 

القيم

املبادرة 
باتخاذ قرار 

حتسن 
منظومة 
القيم 

ومتكينها 
لدى املنظمة

وعي واقع القيم 
الداخلي يف 

املنظمة مقارنة  
بواقع املنظمات 
املماثلة األخرى 

يف القيم

تقرير عن واقع 
القيم يف املنظمة

قياس عناصر املنظومة

القيم
املعلنة

تقرير عن مستوى 
الوعي  بالقيم يف 

املنظمة.

قياس مستوى الوعي 
بالقيم

تقرير عن 
مدى االهتمام 
واالستعداد 
لتطبيق القيم

قياس مدى التوافق مع 
القضايا االستراتيجية

تغير إيجابي 
على مستوى 

الوعي 
واملعرفة لقيم 

املنظمة

وعي جميع ذوي 
العاقة بقيم 

املنظمة
منظومة القيم 

املنظمية

حتليل املصادر الرئيسة
بناء 

منظومة 
القيم 

التشخيص 
والتقييم 
متطلب 

سابق لهذه 
اخلدمة(

الثانية:
التكوين

بناء منظومة القيم:
بناء التعريفات.
بناء املكونات

مواءمة مكونات 
املنظومة مع املؤسسة

منوذج اخلدمة
كل تلك اخلدمات تقدم جملة واحدة، أو من املمكن أن تقدم بعضها كخدمات مستقلة 
لوحدها، وهناك خدمات مترابطة ال ميكن تقدمي أحدها إال مع خدمة أخرى، كما أن 
تلك اخلدمات تنفذ وفق منوذج مرن يتوافق مع طبيعة وحجم املؤسسة التي نخدمها. 

واجلدول التالي يوضح مراحل  اخلدمة ومهماتها ومخرجاتها والناجت واألثر املتوقع منها:
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األثر الناجت املتوقع املخرجات املهمات اخلدمة املرحلة

تغير إيجابي 
على مستوى 

الوعي 
واملعرفة لقيم 

املنظمة

وعي جميع ذوي 
العاقة بقيم 

املنظمة
منظومة القيم 

املنظمية

 مراجعة القيم 
األساسية

حتسن 
منظومة 

القيم

تابع
الثانية:
التكوين

بناء منظومة القيم:
بناء التعريفات.
بناء املكونات

مواءمة مكونات 
املنظومة مع املؤسسة

 تكّون وعًيا
 أولًيا يبنى
 عليه يف

 متكن القيم
 عن الثقافة

 والقيم
املؤسسية

 وعي أولي
 داخل املؤسسة

 مبنظومة
 القيم والثقافة

املؤسسية

 تقرير عن واقع
 القيم باالستناد
 إلى املنظومة
 اجلديدة أو
 احملسنة يف

املؤسسة كاملة

 قياس الثقافة
 املؤسسية داخل
املؤسسة بكاملها

للمؤسسة 
بشكل عام 

جلميع 
مكونات
الثقافة 
املؤسسية

الثالثة:
التقومي 
القبلي

املستند 
إلى 
القيم

 وعي أولي داخل
 إدارة أو قطاع
 يف املؤسسة
 مبنظومة

 القيم والثقافة
املؤسسية

تقرير عن واقع 
القيم باالستناد 
إلى املنظومة 
اجلديدة أو 

احملسنة يف إدارة 
أو قطاع داخل 

املؤسسة

 قياس الثقافة
 املؤسسية داخل إدارة
أو قطاع يف املؤسسة

مخصص
إلدارة 

أو قطاع 
جلميع 
مكونات 
الثقافة 
املؤسسية

 استدامة
النجاح ومنّوه

 بيئة مساعدة
 على اكتساب

 القيم
البيئة الداعمة 

حتديد مواصفات 
البيئة احلاضنة.
تطوير التواصل 

الداخلي.
حتديث السياسات.
بناء األنظمة واللوائح

تهيئة 
البيئة 

احلاضنة الرابعة: 
نشر القيم
ومتكني 
 ارتفاع منسوبالكوادر

 الوعي لدى
 الكوادر

الوعي

نشر احملتوى التقيفي.
نشر الثقافة.

ومشاركة املعرفة.
تصميم وتنفيذ احلمات 

اإلعامية والتوعوية.

نشر القيم
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األثر الناجت املتوقع املخرجات املهمات اخلدمة املرحلة

 استدامة
النجاح ومنّوه

 انتقال القيم
 من الشعارات
 امللهمة إلى
 املمارسات
 التطبيقية

املمارسات 
والسلوك

بناء احملتوى التدريبي 
املستند إلى القيم، 
واملتوائم مع نشاط 

املؤسسة.
تصميم وتنفيذ التدريب.

بناء األدلة السلوكية.

بناء بنك املمارسات.

متكن 
العاملن

تابع 
الرابعة

اإللهام

بناء احملتوى التدريبي 
املستند إلى القيم، 

واملتوائم مع القيادات.
تصميم ورش العمل.
تأسيس مكتب القيم.
تأهيل سفراء القيم.

متكن 
القيادة

 ثقافة
 مؤسسية

 مستندة إلى
القيم

 معرفة كل ذوي
 العاقة مبستوى

 التغير الذي
 حدث على

 صعيد العاملن
 واملنظمة بسبب
 برامج متكن

القيم

 تقرير مفصل
 ملستوى القيم يف

 املؤسسة بعد تنفيذ
عمليات التمكن

 تنفيذ عمليات القياس
 والتقومي الثاثي

 )الوعي، السلوك،
)جودة البيئة

للمؤسسة 
بشكل عام 

جلميع 
مكونات
الثقافة 
 املؤسسية
 االستدامة
 والتحسني

 املستمر
 لألداء
واألثر

اخلامسة
القياس 
البعدي 

املستند إلى 
القيم

 تقرير مفصل
 ملستوى القيم يف

 اإلدارة بعد تنفيذ
عمليات التمكن

 تنفيذ عمليات القياس
 والتقومي الثاثي

 )الوعي، السلوك،
)جودة البيئة

مخصص
إلدارة 

أو قطاع 
جلميع 
مكونات 
الثقافة 
املؤسسية

�� ��

Frederick Harmon, Playing For Keeps

Jim Collins, Built to Last: Successful Habits of 
Visionary Companies

 

Kouzes & Posner, The Leadership Challenge
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القيمة املضافة

إضافــة إلــى القيمــة الرئيســة التــي أسســت مــن أجلهــا »الــرواد« وهــي: االستشــارات 
والتدريــب، فإننــا طورنــا أدًبــا نظرًيــا جديــًدا يف فهــم القيــم، وأنتجنــا موســوعة عربيــة 
حتــوي مخزوًنــا علمًيــا هــو األول مــن نوعــه محلًيــا وإقليمًيــا وعاملًيــا، وميكــن ألي فــرد تناولــه 
واالســتفادة منــه، إضافــة إلــى فتــح اآلفــاق أمــام الباحثــن واملهتمــن يف العلــوم اإلنســانية 

ــرواد«. ــة »ال لاســتفادة مــن منهجي

كمــا أن »للــرواد« قيمــة مضافــة أخــرى؛ تأسيســها ملنحــى تطبيقــي مســتند إلــى منهجيــات 
علميــة، وأدوات ووســائل علميــة، ومؤشــرات قيــاس مبتكــرة، تســاعد علــى بنــاء القيــم 
ومتكينهــا عنــد األفــراد، وحتســن أداء املؤسســات، وحتويــل القيــم مــن شــعارات إلــى 

ممارســات علــى أرض الواقــع.

املزايا التنافسية واحملافظة عليها

تتمتــع »الــرواد لبنــاء القيــم« مبزايــا تنافســية بصفتهــا إحــدى شــركات »مجموعــة الــرواد« 
ومزايــا خاصــة بهــا تؤهلهــا للريــادة يف بنــاء القيــم ومتكنهــا مــن االســتئثار بحصــة ســوقية  

جيــدة، وميكــن إبــراز هــه املزايــا التنافســية فيمــا يلــي:
خبرة مجموعة الرواد العاملية يف الدراسات االستشارية والبحوث العلمية.. 1
خبرة مجموعة الرواد وشركاتها يف التدريب والتعليم وإنتاج املعرفة ونقلها.. 2
املوثوقية والسمعة احلسنة ملجموعة الرواد وشركاتها.. 3
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مجموعة من عناصر القوة يف منهجيتها يف بناء ومتكني القيم؛ ومن بينها:

تأصيل مفهوم القيم.	 
بناء منهجيات وأدوات وأدلة علمية مبتكرة.	 
اعتماد تصنيف جديد للقيم لم تتناوله األطر النظرية.	 
توجيه اخلدمة إلى الراعي واملسؤول واملؤثر.	 
حتويل القيمة من مفهوم مجرد إلى كيان واضح املعالم.	 
حتليل القيمة إلى أربعة أبعاد )املعرفة، واالنفعال، واملعتقد، والسلوك(.	 
التمييز بن القيم املؤسسية والقيم الشخصية للعاملن فيها.	 
حتويل مفهوم قياس القيم إلى مؤشرات فردية ومنظمية.	 
حتديد متطلبات البيئة احلاضنة والداعمة للقيم.	 
بناء محتوى تدريبي عميق مستند إلى منهجية الرواد للتدريب اجلاد.	 
تنــاول فجوتــن يف منظومــة القيــم لــم تتناولهما األطر النظرية والتمييز بينهما )التمكن 	 

واملتطلبات(.
تقدمي خدمات شاملة يف بناء القيم ومتكينها.	 
االنفتاح على املجتمع وبناء الشراكات وتقبل النقد.	 

ومتتلــك »الــرواد لبنــاء القيــم« عــدًدا مــن املــوارد والقــدرات واألنظمــة اإلداريــة بنــت عليهــا 
ــى أن تســتمر ملــدة أطــول وتراهــا  ــا قــادرة - بعــون اهلل عل ــا التنافســية، ممــا يجعله ميزته

األجيــال؛ جيــًا بعــد جيــل.

املستفيدون من خدماتنا 

يســتفيد مــن خدماتنــا املؤسســات )كشــخصيات االعتباريــة( وجميــع أفــراد املجتمــع ســواًء 
مســؤولن عــن أنفســهم، أو مســؤولن عــن أفــراد آخريــن، أو مؤثريــن ليســو مســؤولن عــن 

أحــد يف أي البيئــات احلاضنــة، والشــكل )1( يوضــح مجمــوع املســتفيدين مــن خدماتنــا.
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ــل  ــة حتوي ــة، أنتجــت بغي ــة اإلرشــادية واإلجرائي ــة واإلدل ــة العملي هــذه األدوات التطبيقي
القيــم مــن شــعارات علــى اجلــدران إلــى واقــع معــاش علــى أرض الواقــع ملســاندة املؤسســات 

يف حتقيــق أهدافهــا، والشــكل )2( يوضــح تسلســلها ودورهــا يف بنــاء القيــم.

منتجاتنا 

طــورت »الــرواد لبنــاء القيــم« منهجيــات علميــة بنــي يف ضوئهــا عــدد كثيــر مــن املنتجــات 
العلميــة والعمليــة بغيــة حتقيــق أهدافهــا التــي تســعى إليهــا وتتــوزع هــذه املنتجــات يف 

مجموعــات؛ هــي:

كتاب القيم، فلسفة الفهم ومنهجية البناء	 
األطر النظرية	 
األدلة االرشادية واإلجرائية	 
أدوات مسح وقياس وتكوين منظومات القيم	 
أدوات إكساب القيم ومتكينها	 
الشهادات املهنية يف القيم	 

النظامالعاملين

الشركاء الخارجيونالشركاء الداخليونالمؤسسة

المؤسساتالموردون
 ذات العالقة

المستخدم النهائيالعمالء

عموم العاملينالقيادات
بإختالف أدوارهم

القيادات المتوسطةالقيادت العليامجلس اإلدارة

المحاسبّيةاإلعتماد الرقابّيةالحكومّية

المنافسون

المجتمع

عموم أفراد المجتمعالطلبة الوالدين

سنعمل مع جميع ذوي العالقة

الشكل )١( املستفيدون من خدمات الرواد

الشكل )٢( املنتجات العلمية واألدلة اإلرشادية واألدوات التطبيقية
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الشكل )٢( املنتجات العلمية واألدلة اإلرشادية واألدوات التطبيقية

 

 

  

 

 
  

 

 

 

الوعاء المعرفي للقيم 
(الكتب المتخصصة 

بالقيم، البحوث 
المحكمة المنشورة، 

الوسائط اإلعالمية)

قواعد البيانات 
للمؤسسات والباحثين 
والمهتمين بدراسة 

القيم

الموسوعة العلمية 
للقيم (التعريف - 

المكونات - المضادات - 
المنافع) (200 قيمة 
والعدد في ازدياد). 

الدراسات المسحية حول 
منظومات القيم (الشخصية، 

األسرية، التعلمية والتعليمية، 
والمؤسسية، والوطنية، 

والمجتمعية) الشائعة عالميًا، 
والقيم المؤسسية في المملكة 

العربية السعودية. 

مسرد مصطلحات - 
الرواد لبناء القيم. 

كتاب القيم
(فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

المنتجات العملّية واألدّله اإلرشاّدية واألدوات التطبيقية

أدوات
إكساب القيم وتمكينها

دليل 
تجسيد 
القيم

دليل
بناء 

مؤشرات 
قياس 

اكتساب 
القيم  
وتوفير 

المنظمة 
لمتطلباتها

دليل  
تصميم 
أدوات
نشر 

ثقافة 
القيم 
الخاص 

بالمؤثرين 
(مؤثر) 

دليل
بناء

المواد 
التدريبية  

للقيم. 
(جاد)

دليل
بناء 

ممكنات 
منظومة 
القيم 

األسرية  
(رضي)

دليل
بناء 

ممكنات 
منظومة 
القيم 

التعليمية 
والتعلمية 

(إدماج)

دليل
بناء 

ممكنات 
النمذجة 

(مثال)

دليل
بناء 

ممكنات 
تهيئة 
البيئة 
(داعمة)

نماذج مقابالت مع 
ذوي العالقة عن 
واقع القيم في 
المنظمات وا 

ستشراف المأمول.

أدوات قياس 
القيم الشخصية 

مع دليل 
االستخدام. 

أدوات قياس  توفير 
المنظمة لمتطلبات 
منظومتها مع دليل 

االستخدام.

أدوات قياس 
القيم المنظمّية 

مع دليل 
االستخدام. 

دليل التشخيص 
الذاتي

تكوين منظومات 
القيم.(تمكين)

المواد التدريبية 

شر الثقافةبنك الممارسات القيمية
ادوات ن

الشهادات المهنية في القيم

األطر النظرّية

األدلة اإلرشادية واإلجرائية

أدوات مسح وقياس وتكوين منظومات القيم
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فريق العمل
تفخــر الــرواد لبنــاء القيــم - عضــو مجموعــة الــرواد - بالنخبــة العاملــة معهــا، 
والتــي أرســت منهجيتهــا، وطــورت أداءهــا وعــززت تنافســيتها مبشــاركتهم الفاعلــة 
يف مســيرتها، وإســهامهم املباشــر يف صناعــة جناحهــا. يفــوق عــدد منســوبي 
شــركات مجموعــة الــرواد عــن ألــف )1,000( موظــف وموظفة مــن الكوادر املؤهلة 
تأهيــًا عاليــاً، يدعمهــم فريــق مــن املستشــارين واخلبــراء، وطاقــم متكامــل مــن 
املتعاونــن وشــركاء النجــاح يف مختلــف مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية، وبعــض 

دول العالــم الذيــن يعملــون ضمــن منظومــة متكاملــة مــع شــركات املجموعــة. 
ويعمــل يف شــركة الــرواد لبنــاء القيــم مستشــارون متفرغــون ومتعاونــون إلدارة 
األعمــال العلميــة واالستشــارية ويســاندهم فريــق مــن الباحثــن املتفرغــن وفيمــا يلــي 

ــان بأســماء املستشــارين الرئيســين: بي
د. سعد بن إبراهيم اخللف. ١

املؤسس واملدير العام
أ. د. عبد اإلله بن محمد األيوب. ٢

مساعد املدير العام
د. أحمد بن عبده املليكي. 	

مستشار علمي واملنسق العام
د. حيدر بن إبراهيم ظاظا. 	

مستشار القياس / مدير الفريق العلمي 
باململكة االردنية الهاشمية

د. باسل بن عبدالهادي ياغي. 	
كبير مستشاري التخطيط االستراتيجي 

مؤسس مدرسة لندن الإلستراتيجية
أ. عبداهلل بن إبراهيم اجلريوي. 	

مستشار تعليمي

أ. صالح بن محمد عبد احلفيظ. 	
مستشار اجلودة والتقومي / مدير 

الفريق العلمي بجمهورية مصر العربية
د. أصف بن سليم شودري. 	

مدير تطوير األعمال
د. أمل بنت حماد القديري. 	

مستشارة إجتماعية
د. هشام بن محمد املكي. ١0

مستشار علمي/ مدير الفريق العلمي 
باململكة املغربية

أ. عبدالعزيز بن حسن الزكري. ١١
مستشار إداري

م. سمير بن عبداهلل العسكر. ١٢
مستشار إداري

.	 3Noriko Keita .أ
مستشارة حتسن آداء
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لتصــل »الــرواد لبنــاء القيــم« إلــى أهدافهــا وحتقــق غاياتهــا، وتقــدم خدماتهــا للمجتمــع 
ومؤسســاته مبهنّيــة وإتقــان؛ فقــد اعتمــدت علــى أربــع ممكّنــات عملّيــة، وتعــد كذلــك 

األنشــطة الداخليــة لهــا، وهــي

01

02

03

04

بنــاء املنهجيــات 
وأدلــة العمــل

البحث العلمي

عقد الشراكات

مشاركة املعرفة

 ممكّنات عمل الشركة وأنشطتها

األول: البحث العلمي
البحــث العلمــي أســاس العمــل يف »الــرواد لبنــاء القيــم« حيــث تعتمــد عليــه يف إنتــاج جميــع 
ــات بحــث ودراســة  ــرواد« بعملي ــو »ال ــة، ويقــوم مستشــارو وباحث ــة والعملّي املنتجــات العلمّي
علمّيــة واســعة وعميقــة ومســتمرة ملــا ميكــن الوصــول إليــه مــن مصــادر املعرفــة وفــق خطــة 

متوافقــة مــع عمليــات اإلنتــاج واخلدمــات التــي تقدمهــا الــرواد.

الثاني : بناء املنهجيات وأدلة العمل ا 
بهــدف إرشــاد الباحثــن يف »الــرواد« ويف غيرهــا، ودعــم شــركائها املســتفيدين مــن 
خدماتهــا، حــول كيفيــة االســتفادة مــن األطــر النظريــة، والدراســات والبحــوث املتعلقــة 
بالقيــم؛ لتحويلهــا إلــى برامــج عمــل، ومــواد تدريبيــة، وإجــراءات عملّيــة، ومؤشــرات للقيــم، 
ومنــاذج معياريــة ملنتجاتهــا العلمّيــة، أجنــزت »الــرواد« عــدًدا كبيــًرا مــن املنهجيــات واألدلــة 
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ــة علــى حتويــل األطــر النظريــة، إلــى برامــج  التــي ستســاعد الباحثــن يف مهماتهــم العلمّي
وأدوات علمّيــة ومنهــا علــى ســبيل املثــال: دليــل  جتســيد القيــم، دليــل بنــاء مؤشــرات قيــاس 
ــة املنظمــة لبيئتهــا، دليــل تصميــم أدوات نشــر ثقافــة القيــم  اكتســاب القيــم وتبنيهــا وتهيئ
يف املنظومــات للمؤثريــن املســؤولن، دليــل التثقيــف والتوعيــة، دليــل بنــاء املــواد التدريبيــة 
للقيــم، ويف كتــاب منهجيــة الــرواد تفصيــل لهــا، وميكــن مطالعتــه علــى املوقــع اإللكترونــي 

.value.sa للشــركة

الثالث: عقد الشراكات

إمياناً منا بأهمية الشــراكة والتعاون على املســتوين العربي والعاملي يف حتقيق أهدافنا، 
ــكار؛  ــكار وتشــجيع االبت ــادل األف ــة وتب ــى املعرف ــا يف حتســن فــرص احلصــول عل ودورهم
ــع  ــد الشــراكات االســتراتيجية واالســتثمارية م ــة هــو عق ــا املهم ــات عملن ــإن أحــد ممِكّن ف
املؤسســات واألفــراد املتخصصــن يف بنــاء القيــم، ونركــز علــى الشــراكات الفاعلــة املربوطــة 
ببرامــج عمــل مشــتركة؛ حتقــق أهــداف اجلميــع، وقــد أبرمــت »الــرواد« عــدًدا مــن مذكــرات 

التفاهــم واتفاقيــات العمــل مــع عــدد مــن األفــراد واملنظمــات املهتمــة بالقيــم.

الرابع: مشاركة املعرفة

ــا،  ــا وإعامًي ــا وإلكترونًي نشــر اإلنتــاج الفكــري املتخصــص يف بنــاء القيــم ومتكينهــا ورقًي
وجعلهــا متاحــة للجميــع مجاًنــا، وإقامــة املؤمتــرات والفعاليــات ذات العاقــة واالنفتــاح علــى 
ــن جتــارب  ــادة م ــا لإلف ــات عملن ــن التجــارب الناجحــة؛ أحــد ممِكّن ــة واالســتفادة م املعرف
اآلخريــن وإفادتهــم  مبــا لدينــا مســاهمة مــن »الــرواد« يف تفعيــل دورهــا خلدمــة املجتمــع 

وحتقيــق مســؤوليتها املجتمعيــة.

3637 Arrowad for Building Valuesالرواد لبناء القيم



أنشطة الشركة
األنشــطة  مــن  تقــدم حزمــة  فإنهــا  شــركة خدمّيــة،  القيــم«  لبنــاء  »الــرواد  إن  حيــث 
املتخصصــة  لبنــاء القيــم ومتكينهــا عنــد األفــراد واملنظمــات، وتتــوزع يف أربــع أنشــطة 

تفصيلهــا: يلــي  وفيمــا  والقيــاس،  والتدريــب  والدراســات  االستشــارات  هــي:  رئيســة 

أواًل: االستشارات واحللول املؤسسية:
وهي خدمات تخطيطّية وتنظيمّية وتنظيرّية تتوجه نحو البناء التنظيمي واالستراتيجي 

والتنفيذي للمستفيدين مثل:

تطوير السياسات  واإلجراءات لبناء  القيم ومتكينها.	 
إعداد وثائق منظومات القيم.	 
بناء خطط ثقافة القيم وتعزيز مشاركة املعرفة.	 
بناء موجهات نشر الثقافة.	 
تهيئة متطلبات البيئة احلاضنة للقيم	 
إعداد  وثائق دمج القيم يف املناهج.	 

04 03 02 01

القياس والتقومي
الدراسات 

والبحوث
التدريب االستشارات  

واحللول املؤسسية
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ثالًثا: التدريب:
ــة  ــرواد كاف ــراد وتقــدم ال ــد األف ــم عن ــرواد لتمكــن القي ــرز خدمــات ال ــب أحــد أب التدري

ــا: ــه ومنه ــة لـ ــة والاحق ــب واملصاحب ــات الســابقة للتدري العملي

بناء احملتوى التدريبي	 
تدريب مدربن متخصصن يف متكن القيم.	 
تنفيذ عمليات التدريب جلميع ذوي العاقة.	 

رابًعا: القياس والتقومي
ــة لهــم ولألفــراد  ــة احلاضن ــم البيئ ــرواد تقيي لكــي يســتطيع املســتفيدون مــن خدمــات ال

املنتمــن إليهــا فــإن الــرواد تقــدم ثاثــة أنــواع مــن خدمــات القيــاس والتقــومي وهــي:

قياس القيم الشخصية. 	 
قياس القيم املؤسسية.	 
توفير املؤسسة ملتطلبات قيمها.	 

ثانيًا: الدراسات والبحوث:
جُتــري »الــرواد لبنــاء القيــم« إنابــة عــن املســتفيدين مــن خدماتهــا عمليــات البحــث 

النظرّيــة أو امليدانّيــة ومنهــا: العلمّيــة  والدراســة 

الدراسات والبحوث النظرية.	 
استطاعات الرأي.	 
الدراسات املسحية.	 

38







موجز لفلسفة الفهم 
ومنهجية البناء

value.sa/v/file.pdf
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فلسفة الفهم 

ــكاز  ــى محــور إرت ــة، اســتندت إل ــم مــن فلســفة أصيل ــرواد« ملوضــوع القي ــق فهــم »ال انطل
مهــم، وهــو الراعــي املُؤثــر املســؤول عــن عمليــة متكــن القيــم أو تعزيزهــا أو بناءهــا أو 
غرســها، ويرســل مجموعــة مــن الرســائل إلــى مجموعــة مــن األفــراد نســميهم باملتأثريــن، 
تتضمــن عــدًدا مــن القيــم، وهــي مــا تعــرف مبنظومــة القيــم، واملؤثــر واملتأثــر ومنظومتهــم 
ــة  ــة واحــدة، مهمــا اختلفــت أنواعهــا، وهــم يعيشــون أيًضــا يف بيئ ــة يعيشــون يف بيئ القيمي

ــم. ــر، والشــكل )3( يوضــح كيــف يعمــل نظــام القي الســياق العاملــي الكبي

المتأثر

المؤثر 
الراعي

المسؤل

مـدرسـةأسـرة

منــظمة مـجـتمع

وطــــــــن

السياق العالمي

بيئة واحدة تجمعهم

منظومة القيم

الجودة

المرونة

االحترام

النزاهة

ا�مانة

المسؤولية

ا�لتزامالموثوقية

ا�بتكار

الرؤية 
المشتركة

الشفافية

المصداقية

التميز الوالء

ا�داء

الشكل )	( عناصر نظام القيم
وهذا ما نطلق عليه نظام صيرورة القيم وحركتها:

فــأول املؤثريــن يف نظــام القيــم، هــم الوالــدان اللــذان -أو مــن يف حكمهمــا- يكســبان 
أبنائهــم القيــم، ويعيشــون يف بيئــة األســرة، ولهــم منظومــة قيــم أســرية، ثــم يشــاركهم املعلــم 
واملنهــاج يف الرعايــة والتأثيــر علــى الطلبــة، الذيــن يقضــون نصــف يومهــم يف بيئــة املدرســة، 
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ولهــم منظومــة قيــم تعليمّيــة تعلمّيــة، بعــد ذلــك ينتقــل الطلبــة إلــى ميــدان العمــل، فيصبــح 
املديــر يف العمــل مســؤواًل ومؤثــًرا عليهــم كعاملــن لديــه، وحتتضنهــم البيئــة املؤسســية، ولهــم 
منظومتهــم القيميــة املؤسســية اخلاصــة بهــم، ويشــارك كل هــؤالء قــادة املجتمــع يف التأثيــر 
علــى أفــراده مهمــا كان صغيــًرا أو كبيــًرا، ويعيشــون يف بيئــة املجتمــع، ولهــم منظومــة قيــم 
مجتمعيــة، وفــوق كل أولئــك املؤثريــن تأتــي ســلطة احلاكــم علــى املواطنــن، الذيــن يرعاهــم 

يف بيئــة الوطــن، ولهــم منظومــة قيمهــم الوطنيــة، التــي يتبنونهــا كمواطنــن.

غيــر أن كل هــؤالء املؤثريــن علــى األفــراد ذوي املســؤولية والســلطة املتدّرجــة عليهــم ابتداًء 
ــدء تأثيرهــم يضعــف  ــم، ب ــًرا احلاك ــادة املجتمــع وأخي ــدراء وق ــن واملعلمــن وامل مــن الوالدي
شــيًئا فشــيًئا؛ ألننــا أصبحنــا نعيــش يف فضــاء غيــر محــدود، حتكمــه قواعــد جديــدة، ويؤثــر 

فيــه مؤثــرون آخــرون بفاعليــة.

مؤثــرون فرضــوا ســلطتهم علــى األفــراد واملجتمعــات، مثــل املنظمــات الدوليــة التــي تّوجــه 
كثيــًرا مــن الــدول؛ لتكــون ملتزمــة بقيــم عامليــة، قــد تتوافــق مــع ثقافــة الدولــة وقــد تعارضها، 
وتتفــاوت قــدرة الــدول واحلكومــات يف التعامــل مــع تلــك القيــم املفروضــة، حســب تقييــم 

الــدول لتلــك القيــم بأنهــا تتعــارض أو تتوافــق مــع ثقافتهــا.

ليــس ذلــك فحســب بــل ويف تطــّور متســارع يف الســنوات األخيــرة، ظهــر مؤثــرون أقــوى مــن 
كل الرعــاة واملؤثريــن الســابقن ابتــداًء بالوالديــن واملعلمــن ومــروراً باملــدراء، وقــادة املجتمــع 
وانتهــاًء باحلاكــم، واملنظمــات الدوليــة، إنهــم قــادة الــرأي وجنــوم التواصــل االجتماعــي، 
ونســمهم بـــ )املؤثريــن غيــر املســؤولن( وصفهــم هنــا بغيــر املســؤولن جتــّوزا؛ إذ أن بعضهــم 
غيــر معــروف، ورمبــا هاميــن، ويعملــون بأســماء مســتعارة ومعّرفــات وهميــة، وبهــذا 
االعتبــار ســموا غيــر مســؤولن مســؤولية قانونيــة مــا دامــوا غيــر معروفــن يف الغالــب، أمــا 
املســؤولية الدينيــة أو املســؤولية الدينيــة واألخاقيــة والوطنيــة ملــن هــو معــروف منهــم، فــا 
ــداًء مــن  ــاة األفــراد، ابت ــًرا يف حي ــا ومؤث فــكاك لهــم منهــا، وقــد حقــق هــؤالء حضــوًرا قوًي
ــر الربحــي(، ويف  ــث )غي ــام واخلــاص والثال ــن يف القطــاع الع ــة، والعامل ــال، والطلب األطف
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الشكل )4( صورة شمولية للعاقات بن عناصر القيم

أفــراد املجتمــع بوجــه عــام، يفرضــون قيًمــا، وينزعــون أخــرى مــن منظومــات قيــم البيئــات 
احلاضنــة لألفــراد، مــع مقــدرة محــدودة علــى مقاومتهــا مــن رعاتهــا األصليــن، كالوالديــن 

واملعلمــن واملــدراء وقــادة املجتمــع واحلــّكام.

كل أولئــك املؤثريــن املســؤولن وغيــر املســؤولن يفرضــون قيًمــا علــى الفــرد، الــذي يعيــش 
يف بيئتــه الذاتيــة ولــه قيمــه الشــخصية. وعليــه فــإن كل أفــراد املجتمــع أًيــا كان موقعهــم، هــم 
حتــت رعايــة وتأثيــر أفــراد ومؤسســات مســؤولة أمــام املجتمــع، أو أفــراد ال ميكــن مســاءلتهم 

والســيطرة عليهم.

إن فلســفة فهم القيم، ومعرفة كيف يتم اكتســابها وإكســابها، ومن هو الفاعل واملؤثر 
واملتأثر، وأنواع البيئات التي حتتضنهم، واملنظومات القيمية لتلك البيئات، سيساعد 
بــال ريــب علــى توجيــه عمليــة بنــاء القيــم توجيًهــا علمًيــا عملًيــا، يحــدث أثــًرا علــى 
مســتوى األفــراد واملنظمــات واملجتمعــات بوجــه عــام، والشــكل )	( يوضــح هذه العالقة.

م)
عال

ي ال
وف

ع 
تم

ج
لم

ي ا
 ف

ون
ثر

مؤ
وال

ي 
لرأ

ة ا
اد

(ق
ن  

ولي
سؤ

 م
ير

ن غ
ؤثرو

 م

م) 
عال

ي ال
 مؤثرون غير مسؤولين (قادة الرأي والمؤثرون في المجتمع وف

مؤثرون غير مسؤولين  (قادة الرأي والمؤثرون في المجتمع وفي العالم)

م)
عال

ي ال
وف

ع 
تم

ج
لم

ي ا
 ف

ون
ثر

مؤ
وال

ي 
لرأ

ة ا
اد

(ق
ن 

ولي
سؤ

 م
ير

ن غ
ؤثرو

 م

الــــمـــــديـــــر

اءالوالدان
ـنـ

�ب
ا

ا�ســرة

التعليمية والتعلميةا�ســريــة

ـة
لـب

طـ
الـ

مؤسسة التعليم

هاج
م + المِنِ

عل
الم

المــؤسـســيــة

مـؤسسة العمل

ون
ـلـ

ام
عـ

الـ

الـمــجـتــمــعــّيــة

الـــمــــــجــــــتــــمـــــع

مع
جتـ

لم
د ا

فرا
أ جتمـع

قادة  المـ

الــــــوطــــــــنــــــيــــــة

ون
نـــ

ــــ
ط

وا
ــــ

ـم
ــــ

ال م
حـــــاكــــــــ

الـــــــــ

ــــــــــــــــوطـــــــــــــــــن
الــ

الــــــعـــــــالــــــمــــــيــــــــة 

ت الــدولـيــة 
ظـمـا

الـمــن

ــــــــــــــعـــــــالـــــــــــــــــــــــم
الــــ

الشخصية

ادالفرد
فر

ا�

ت الذا

سؤول 
ي المؤثر الم

 الراع

مـــنـــظــــومـــات الــــــقـــيـــــم

ــر
ــــ

ــــ
أثــ

ــــ
ــت

مـ
لـــ

 ا

 الــــبــــيــــئـــة الــــحــــاضــــنــــة 

4445 Arrowad for Building Valuesالرواد لبناء القيم



بناء القيم

منهجية بناء القيم املقصودة ليست منهجية إجرائية لغرس أو إكساب أو تعزيز القيم، وإمنا 
هــي عمليــات منهجّيــة علمّيــة ســابقة، وُمؤِسســة للعمليــات اإلجرائيــة التــي تقــدم للمســتفيدين 
ــة إلــى أخــرى، والشــكل  علــى اختــاف أنواعهــم، وتختلــف هــذه العمليــات اإلجرائيــة مــن بيئ

التالــي يلخــص مراحــل البنــاء اخلمســة، والشــكل )5( يوضــح تسلســل مراحــل البنــاء.

الشكل )5( مراحل بناء القيم
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 عمليات بناء القيم
تتكــون منهجيتنــا العلمّيــة يف بنــاء القيــم مــن خمــس عمليــات أساســية، تشــمل كل القضايــا 
املتعلقــة بالقيــم، وتشــّكل أرضيــة صلبــة يعمل على ضوئها املمارســون يف امليــدان؛ إلنتاج املعرفة 

وإعــداد البرامــج التطبيقيــة لبنــاء القيم.

العملية األولى: جتسيد القيم

ســاهمت بعــض األُطــر الفكريــة والنظريــة واإلنتاجــات العمليــة حــول القيــم؛ بشــرح القيــم 
وتوضيحهــا بشــكل عــام، ولكنهــا لــم حتولهــا يف الغالــب إلــى كيــان واضــح املعالــم بتجزئتهــا 
ــى الفــرد اكتســابها، وإجــراءات  ــة، ومؤشــرات ســلوكية يجــب عل ــم فرعّي ــات وقي ــى مكون إل
مؤسســية تخلــق بيئــة حاضنــة للقيــم، بــل بقيــت مفهوًمــا مجــرًدا يصعــب إدراكــه بشــكٍل تــام.

القيــم مــن مفهــوم مجــرد  أن أفضــل مدخــل لتحويــل  نــرى  إننــا 
وقابــل  األفــراد،  ولــه منطــق عنــد  ليصبــح مفهوًمــا يحمــل معنــى، 
للتطبيــق مــن قبلهــم؛ هــو مدخــل التجســيد، وهــو الركيــزة األهــم يف 
البنــاء، ويعنــي حتويــل القيمــة مــن كلمــة مجــردة إلــى كيــان واضــح 
املعالــم؛ بتعريفهــا، وحتديــد مكوناتهــا الفرعيــة، والســلوكيات الدالــة 
عليها، والسلوكات التي متثل تناقًضا معها، وحتليل أبعاد املكونات، 
قياســها،  وأدوات  يناقضهــا،  مبــا  العمــل  ومضــار  منافعهــا  وإبــراز 
وســلوكات وإجــراءات اكتســابها وتبنيهــا، وصــواًل إلــى إجــراءات عملّيــة 

ُتســهل متكينهــا، وحتويلهــا مــن الشــعارات إلــى الواقــع.
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العملية الثانية قياس القيمة

ــي نســتطيع  ــه« ولك ــن إدارت ــن قياســه، ال ميك ــا ال ميك ــم: »م ــن قوله اشــتهر عــن اإلداري
معرفــة وجــود القيــم عنــد األفــراد واملنظمــات مــن عدمهــا، ومعرفــة قوتهــا وضعفهــا، فــا 

ــا أدوات قيــاس. ــد أن يكــون لدين ب

فبعــد أن حتولــت القيمــة الواحــدة مــن مفهــوم مجــّرد إلــى كيــان واضــح املعالــم مــن خــال 
عمليــة التجســيد، فــإن منهجيــة »الــرواد« تهتــم بصياغــة وتطويــر مقاييــس دالــة علــى وجــود 

تلــك الِقّيــم أو علــى َضعفهــا وقوتهــا.

ــب  ــا جوان ــر أّن به ــم، غي ــى القي ــة عل ــدد مــن املقاييــس الدال ــر بع ــة تَزُخ واملراجــع العلمي
قصــور كثيــرة أهمهــا: أنهــا تُركــز علــى القيــم الفرديــة للشــخص، بينمــا الصــواب هــو: قيــاس 
القيــم علــى أن لهــا جانبــان: جانــب فــردي وجانــب منظمــي. ولذلــك فــإن منهجيــة »الــرواد« 
يف صياغــة املؤشــرات وتطويــر املقاييــس تنتــج ثاثــة أنــواع مــن املقاييــس لقيــاس: القيــم 
الشــخصية لــدى األفــراد، القيــم املنظميــة لــدى األفــراد، وأخيــرًا قيــاس مــدى توفيــر البيئــة 

احلاضنــة لهــؤالء األفــراد ملتطلبــات القيــم التــي تنــادي بهــا.

وهــذه املقاييــس الثاثــة توضــح حجــم الفجــوة بــن الواقــع واملأمــول، فمقارنــة نتائــج 
قيــاس القيــم الشــخصية مــع القيــم املؤسســية للعاملــن، حتــدد فجــوة التوافــق - مــدى 
التطابــق بــن القيــم الشــخصية للعاملــن وقيــم مؤسســاتهم التــي يعملــون بهــا - ونتائــج 
قيــاس القيــم املؤسســية عنــد العاملــن، حتــدد لنــا فجــوة وعــي ومتّســك وتطبيــق العاملــن 
ــا مــدى توفيــر املؤسســة  لقيــم مؤسســتهم، أمــا نتائــج قيــاس متطلبــات القيــم، فيوضــح لن

ــاس. ــرواد« يف القي ــة »ال ــا، والشــكل )6( يوضــح منهجي ــادي به ــي تن ــم الت ــات القي ملتطلب
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الشكل )	( صياغة املؤشرات وتطوير املقاييس

تحديد فجوة 

التوافق

تحديد فجوة 

االكتساب

تحديد فجوة 

التهيئة

وعاء المقاييس لكل القيموعاء المقاييس لكل القيم

قائمة القيم الشائعة عالميًا بمكوناتها الفرعيةوعاء المقاييس لكل القيم

3- قياس درجة 
توفير المنظمة 
لمتطلبات قيمها

تحديد القيم التي تتبناها 
المنظمة من  قائمة القيم 

الشائعة عالمًيا. 
استالل حزمة المؤشرات 

المنظمية الدالة على القيم 
التي حددتها 

المنظمة(تقويم ذاتي 
وقياس خارجي).

قياس التحقق من تطابق 
المؤشرات مع أنظمة 

وقوانين وسياسات ومرافق 
المنظمة(تقويم ذاتي 

وقياس خارجي).
الخروج بالنتائج.

تحديد القيم التي تتبناها 

المنظمة من قائمة القيم 

الشائعة عالمًيا.

استالل حزمة مقاييس لقيم 

المنظمة من وعاء المقاييس.

تطبيق المقاييس للقيم 

المنظمّية التي تتبناها 

المنظمة على ا¥فراد 

المنتمين لها.

الخروج بالنتائج.

تحديد القيم التي يتبناها 

الفرد من قائمة القيم 

الشائعة عالمًيا.

استالل حزمة مقاييس 

لقيم الفرد من وعاء 

المقاييس.

تطبيق المقاييس للقيم 

التي يتبناها الفرد عليه.

الخروج بالنتائج.

1- قياس القيم 

الشخصية

2- قياس القيم 

المنظمية لألفراد  
العاملين بالمنظمات
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العملية الثالثة تكوين املنظومة 
القيــم ال تعمــل لوحدهــا، وإمنــا يف شــكل منظومــات مرتبطــة بالبيئــات احلاضنــة لألفــراد، 
وجــرت العــادة يف الدراســات االستشــارية علــى تكويــن منظومــة القيــم، ضمــن خطــط 
ــرى  ــرواد« ت ــة »ال ــإن منهجي ــواع ف ــة األن ــة ُمختِلف ــات احلاضن ــق املنظمــات، وألن البيئ ووثائ
أنــه ال ميكــن أن تنطّبــق إجــراءات تكويــن منظومــات القيــم علــى جميــع البيئــات احلاضنــة، 
بــل ال بــد أن تكــون لــكل بيئــة حاضنــة لألفــراد إجــراءات خاصــة بهــا لتكويــن منظومتهــا، 
وحيــث إن البيئــة املؤسســية هــي أكثــر البيئــات اهتماًمــا بتكويــن منظومــة القيــم، فسنشــير 
إلــى إجــراءات تكويــن منظومــة القيــم املؤسســية كنمــوذج، مــع ماحظــة أن هنــاك تشــابًها يف 

هــذه اإلجــراءات مــع بقيــة إجــراءات تكويــن منظومــة البيئــات األخــرى.

ــا مجموعــة  ــم، ولدين ــا واضــح املعال ــاء مــن جتســيد القيمــة، وأصبحــت كياًن وبعــد االنته
مقاييــس تُســاعدنا علــى قيــاس وجودهــا أو عدمهــا، وضعفهــا أو قوتهــا، ونفذنــا إجــراءات 
ــة  ــة النهائي ــام بالعملي ــه املمكــن القي ــول: أن ــم، نســتطيع عندهــا أن نق ــاء منظومــات القي بن

وهــي: متكــن القيــم عنــد األفــراد واملؤسســات.

العملية الرابعة: متكني القيم 

وعمليــة التمكــن أشــمل ممــا هــو متــداول، أو معــروف بتعزيــز أو غــرس أو بنــاء القيــم، 
الــذي يُحصــر يف التربيــة والتدريــب وأحياًنــا التثقيــف، دون اســتناده لعمليــات ســابقة 
وممهــدة لهــا - كمــا عنــد الــرواد - فعمليــة متكــن القيــم تســبقها ثــاث عمليــات أخــرى هــي 
التجســيد، وتطويــر املقاييــس، وتكويــن منظومــة القيــم، كمــا أن الــرواد أســمتها بـ)التمكــن( 
للتأكيــد علــى العاقــة التفاعليــة بــن املمكــن واملمكــن لــه، أثنــاء عمليــات التمكــن، وتســير 
وفــق منهجيــة علميــة مكونــة مــن ســتة مســارات رئيســة هــي: التهيئــة، والنمذجــة، والتربيــة، 
والتعليــم، والتثقيــف، والتدريــب. هــذه املســارات الســتة مــن املمكــن أن تنطبــق علــى كل 
البيئــات احلاضنــة لألفــراد، ومــن املمكــن أن تكــون لــكل بيئــة مســارات خاصــة بهــا تراعــي 

خصوصيتهــا.
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التحــدي األول:  وجدنــا أن مســؤولية متكــن القيــم يف الهيــكل اإلداري للمنظمــة غيــر 
محــددة، أهــي إلدارة االســتراتيجية أو إلدارة املــوارد البشــرية، وذلــك لعــدم وجــود إدارات 
متخصصــة - يف املنظمــات التــي عملنــا معهــا- مســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات تكويــن القيــم 

ومتكينهــا، ونتوقــع أن ذلــك يف غالــب املنظمــات أيًضــا.

التحــدي الثانــي: نــدرة وجــود، ويف الغالــب عــدم وجــود كــوادر بشــرية مؤهلــة يف مجــال 
تكويــن منظومــات القيــم ومتكينهــا.

ولتجــاوز هذيــن التحديــن، ولضمــان اســتدامة عمليــات متكــن القيــم، فإننــا نقتــرح علــى 
املؤسســات باختــاف أنواعهــا العمــل علــى تنفيــذ احللــنَّ التاليــن:

حــل التحــدي األول: تأســيس إدارة متكــن القيــم وبنــاء القــدرات: ومبــادرة تأســيس إدارة، 
أو مكتــب لتمكــن القيــم يف  املؤسســة، ســتحقق بــا شــك منافــع كبيــرة علــى أدائهــا، وأداء 

العاملــن، وســتتجاوز املنافــع إلــى  أصحــاب املصلحــة واملجتمــع احمللــي.

تقتــرح علــى  القيــم، فإننــا  أثــر عمليــات متكــن  أكبــر، واســتدامة  ولتحقيــق فاعلّيــة 
ــا،  ــة نشــاطها وحجمه ــا لطبيع ــل ملكتــب أو إدارة القيــم، وفًق ــاء نظــام متكام املؤسســات بن
ويشــمل كل مــا ومــن يعمــل علــى حتقيــق أهــداف اإلدارة. ابتــداًء بتحديــد موقــع إدارة متكــن 

العملية اخلامسة: بناء برامج االستدامة والتحسني املستمر.
ــر، أي اســتمرار العمــل اجلــاد  ــا هــي؛ اســتدامة العمــل واألث االســتدامة التــي نعنيهــا هن
ملراجعــة قيــم املؤسســة وحتســينها، واســتمرار عمليــات متكينهــا لــدي املؤسســة ذاتهــا، 
وقياداتهــا والعاملــن فيهــا، وبنــاء قــدرات العاملــن املعنيــن بــإدارة القيــم فيهــا؛ ليكونــوا هــم 
املســؤولون عــن اســتدامة عمليــات التمكــن، ونعمــل وفــق عــدد معــن مــن اإلجــراءات ومنهــا: 
)تأســيس مكتــب إلدارة القيــم - برنامــج ســفراء القيــم - بنــك املمارســات القيمية - منهجية 
كايــزن يف حتســن األداء(. ومــن خــال جتربتنــا واملمارســة العملّيــة التــي مررنــا بهــا، وبعــد 
أن أجنزنــا بعــض املشــاريع االستشــارية والتدريبيــة لعــدد مــن شــركائنا يف القطــاع احلكومــي 
واخلــاص والثالــث )غيــر الربحــي(، ظهــَر لنــا حتديــان كبيــران يواجهــان املؤسســات وهمــا:
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ــار األفضــل، أو  ــكل التنظيمــي إمــا حتــت إدارة االســتراتيجية، وهــذا االختي ــم يف الهي القي
حتــت إدارة املــوارد البشــرية بالتنســيق مــع إدارة االســتراتيجية، أو كمــا تــراه املؤسســة وفــق 

ــة. ــا التنفيذي ــا، وخططه منــوذج عمله

ــاء قــدرات العاملــن يف  ــوازي مــع احلــل األول: وهــو بن حــل التحــدي الثانــي: ويأتــي بالت
تلــك اإلدارة، وفــق برنامــج تدريبــي محّكــم ومعتمــد، يؤهــل امللتحقــن فيــه لتنفيــذ عمليــات 

تكويــن منظومــة القيــم أو تطويرهــاـ ومتكينهــا لــدى األفــراد ويف نظــام املنظمــة ذاتــه.

وحيــث إن برامــج بنــاء القــدرات يف مجــال القيــم محــدودة جــًدا حســب علمنــا، فقــد 
عملنــا علــى مشــروع كبيــر؛ يهــدف لتأهيــل وبنــاء القــدرات املتخصصــة يف القيــم، ويســاهم 
يف اســتدامة متكينهــا، بشــكل علمــي وعملــي، وهــي: الشــهادات املهنيــة يف القيــم، وميكــن 

ــى هــذه الشــهادات. ــارة موقــع value.sa للتعــرف عل للمهتمــن زي

أمــا التحســن املســتمر فهــو عمليــة موازيــة لــكل العمليــات اخلمــس املكونــة ملنهجيــة 
ــر وحتســن  ــج واألث ــة النتائ ــة، أو إجــراء ومراجع ــاء؛ لضمــان جــودة األداء يف كل عملي البن
العمليــات؛ للوصــول إلــى أفضــل أداء ممكــن، وبأعلــى جــودة، مــع االقتصــاد يف اجلهــد 

والوقــت والتكاليــف.
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العائد على االستثمار
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القيم كالذهب املدفون
قــد يتســاءل كثيــر مــن أفــراد املجتمــع، وصنــاع القــرار؛ عــن جــدوى االســتثمار يف مجــال 
بنــاء القيــم ومتكينهــا، وهــو ســؤال مشــروع، واإلجابــة عليــه تقتضــي تفصيــًا يتنــوع بتنــوع 
املســتفيدين مــن القيــم ذاتهــا، علــى صعيــد األفــراد املســتقلن واألســر ومؤسســات التعليــم 

ومؤسســات العمــل واملجتمعــات والوطــن كمظلــة كبــرى للجميــع.
ــى األفــراد  ــم، وعوائدهــا املتنوعــة عل ــة القي ــى أهمي ــد عل ــة القــول التأكي ــه مــن نافل ولعل
واألســر ومؤسســات التعليــم والوطــن، فاجلميــع يؤكــد علــى ذلــك، ويقــّدرون منافعهــا بحســب 
مصاحلهــم، لكــن مــن يُجــدر تفصيــل اجلــواب لهــم هــم قــادة مؤسســات العمــل؛ الذيــن 
يريــدون إثباًتــا للمنفعــة املاديــة؛ ملــا يســتثمرونه مــن مــال يف عمليــات تكويــن منظومــة القيــم 

وقياســها ومتكينهــا:

القيــم  عــن   )Playing for keeps( املميــز  يف كتابــه   .)Harmon, F., 1996( لقــد عّبــر
مبصطلــح )الذهــب املدفــون( حيــث يــرى أن مــاك ومســاهمي املؤسســات قــد يهتمــون 
ــادون بتطبيقهــا يف مؤسســاتهم، لكنهــم حــن يراجعــون أداء مــدراء  ــم املؤسســية، وين بالقي
مؤسســاتهم، ال يلتفتــون إال إلــى التقاريــر املاليــة، واألرقــام التــي تشــير إلى الربح واخلســارة. 

صحيــح أنهــا أداة قيــاس واضحــة للنجــاح، لكــن مــا خلــف هــذه األرقــام مــن قيــم يتبناهــا 
ويتمثلهــا العاملــون، قــد تكــون ســبًبا يف انهيــار تلــك املؤسســات أو تدعيــم جناحهــا؛ ألنهــا 
كالذهــب املدفــون حتــت األرض، فهــو ذو قيمــة عاليــة، لكنــه بحاجــة إلــى مــن يكتشــفه 
ويســتفيد منــه. وهــو مــا ســنحاول إبــراز بعضــه فيمــا يتعلــق بالقضايــا األساســية التــي تهــم 

صانــع القــرار ومنهــا:

)١( حتقيق األهداف االستراتيجية
ال تــكاد تخلــو اخلطــط االســتراتيجية يف املؤسســات مــن منظومــة القيــم، ضمــن الثقافــة 
املؤسســية لهــا، لكــن التركيــز عليهــا يف الغالــب ضعيــف، واالهتمــام بهــا محــدود، مقارنــة 

باألهــداف االســتراتيجية املربوطــة مبؤشــرات إجنــاز، ومســتهدفات مادّيــة وأرقــام.

بينمــا مــن املفتــرض أن تلتفــت املؤسســات إلــى القيــم باعتبارهــا محــّرك االســتراتيجية؛ 
ــر داركــر« الثقافــة املؤسســية تلتهــم  ألنهــا هــي جوهــر الثقافــة املؤسســية، وكمــا قــال »بيت
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ــم، ولكــي تكــون - كموظــف - فاعــًا  ــه يجــب أن تكــون للمنظمــات قي االســتراتيجية، »وأن
ــق، كــي تتمكــن مــن حتقيــق النتائــج  فيهــا، يجــب أن تتســق قيمــك مــع قيمهــا؛ ال أن تتطاب
ومبعنــى   ،Bang, A., Cleemann, C. M., & Bramming, P. )2010) منــك«  املطلوبــة 
آخــر يشــرح الدكتــور رتشــارد بــارت املهتــم مبوضــوع القيــم كمــا يف كتابــه »القيــم تقــود 
ــم«  ــي وهــو القي ــا الطبيع ــة املؤسســية مبدخله ــدار الثقاف ــه: »يجــب أن ت املؤسســات«؛ بقول
Barrett, R. (2013).  . وعلــى هــذا فــا بــد أن يكــون هنــاك توافــق بــن األهــداف 

االســتراتيجية للمنظمــات وقيمهــا املعلنــة؛ بحيــث تدعــم حتقيقهــا والوصــول إليهــا. 
كمــا يُقــر العديــد مــن الباحثــن أن القيــم املؤسســية تؤثــر علــى الهيــكل التنظيمــي والثقافــة 
التنظيميــة، والهويــة املؤسســية، واالســتراتيجية املؤسســية، وبالتالــي تشــكيل األهــداف 

Gorenak, M., & Kosir, S. )2012)1 .ــك األهــداف ــق تل ــة لتحقي والوســائل التنظيمي

)2( تكريس احلوكمة

األنظمــة  مــن  الكثيــر  ســن  علــى  الكبــرى  والشــركات  احلكوميــة  املنظمــات  حتــرص 
والقوانــن، وتفعيــل نظــام احلوكمــة بشــكل مفصــل ودقيــق؛ لــكل العمليــات اإلداريــة واملاليــة 
داخــل املنظمــة، يف ســبيل حتســن األداء واحلــد مــن عمليــات الفســاد املالــي واإلداري، 
ــف  ــى الرغــم مــن أن تعاري ــي واإلداري، وعل ــط املال ــى الضب ــا شــك سيســاعد عل وهــذا ب
احلوكمــة تشــير إلــى قيمــة النزاهــة، وممارســة القيــادة بأخــاق وفاعليــة، وأن أهــم مــا يف 

)King, I. V. )2016)1 احلوكمــة هــو األخــاق والقيــم

 إال أن بعــض اخلبــراء والقانونيــن يــرون أن اإلســراف يف عمليــات التقنــن؛ يأتــي بنتائــج 
عكســية ويُســّهل منافــذ الفســاد بنوعيــه املالــي واإلداري )احلصــن 2015( )أبــو نبعة 2018(.
ــب  ــات ومطل ــٌم للمنظم ــاِرٌ اســتراتيجٌي ُمه ــة خي ــن واحلوكم ــى أن التقن ــا عل ــق جميًع نتف
ُملــٌح لهــا، لكــن االعتمــاد عليــه وحــده ال يكفــي؛ فالنظــام ليــس شمًســا يغطــي كل املســاحات 
املكشــوفة، ومهمــا كان متقًنــا وحازًمــا ســيجد املخالفــون للقانــون ظــااًل يحتمــون بهــا، 
كمــا هــو املثــل الســائد )إذا أردت مخالفــة القانــون فادرســه جيــًدا(، وعليــه فــإن احلــل 
هــو يف تفعيــل منظومــة القيــم املؤسســية ابتــداًء. التــي تشــكل القانــون الداخلــي للفــرد، 
وتضبــط ســلوكه قبــل أن يضبطــه القانــون اخلارجــي وأنظمــة احلوكمــة. وهــذه مــن العوائــد 

ــٍق يف املنظمــات. ــا بشــكٍل عمي ــم وتفعيله ــام بالقي االســتثمارية لاهتم
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)3( حتسني األداء
إن القيــم املؤسســية املُوجهــة لســلوك املديريــن والعاملــن يف املؤسســات، ذات تأثيــر 
مباشــر وقــوي علــى أدائهــم ألعمالهــم، واتخاذهــم لقراراتهــم، وعاقاتهــم مبرؤوســيهم 
وزمائهــم واملتعاملــن معهــم، إضافــة إلــى مــا ميكــن أن تــؤدي إليــه مــن إضفــاء صفــة 
التكامــل والتماســك علــى أعضــاء املؤسســة، وتوجيههــم لبــذل اجلهــود لتحقيــق األهــداف 

التــي تســعى إليهــا املؤسســة )عبــداهلل،2000(. 

وعنــد مناقشــة أهميــة القيــم املؤسســية فمــن املهــم أيًضــا أْن نعــرف كيــف تُؤثــر هــذه 
القيــم املؤسســية علــى أداء املوظــف. فقــد أظهــرت نتائــج البحــث الــذي أجــراه بيركهــاوت 
ــز يف إجــراءات  ــي تُرك ــأنَّ املؤسســات الت ــدزGorenak, M., & Kosir, S. )2012)1  ب وروالن
ــى أْن تكــون  ــل إل ــم املؤسســية متي ــم الشــخصية والقي ــة القي ــى مطابق ــن عل ــار العامل اختي
أكثــر جناًحــا، وذلــك لتمتــع العاملــن فيهــا مبســتوى أعلــى مــن الرضــا الوظيفــي. ويف دراســة 
أخــرى مشــابهة أجراهــا كيــي وجــوردن ايفانــز Gregory, K. )2011)1   يف العــام 2009 
بّينــت نتائجهــا أّن بعــض األفــراد العاملــن يدركــون أن وجــود تطابــق جيــد بــن القيــم 

ــه. ــون علي ــة مــن الراتــب الــذي يحصل ــر أهمي املؤسســية والشــخصية أكث

ــم الشــخصية  ــم املؤسســية والقي ــق بــن القي ــاب االنســجام والتطاب ــل، فــإن غي ويف املقاب
للموظفــن، يجعــل هــؤالء منســحبن عقلًيــا مــن وظائفهــم، ويقلــص مــن درجــة الــوالء 
الوظيفــي عندهــم، وهــو أمــر مكلــف اقتصاديــا: حيــث كشــفْت مؤسســُة غالــوب أن )%13( 
فقــط مــن قــوة العمــل العامليــة؛ متتــاز بالــوالء ملؤسســة العمــل، يف حــن أن نحــو )20%( مــن 
موظفــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا مثــًا غيــر موالــن بشــكل فعــال. وقــدرت تلــك الدراســات 
أن غيــاب الــوالء الفعــال، يكلــف اقتصــاد الواليــات املتحــدة وحدهــا مــا يقــارب )550( مليــار 
تناقصــه  أو  الــوالء  ويتخــذ غيــاب    DVORAK, N. and PATEL, N., 2018 دوالر ســنوًيا 
مظاهــر عــدة مــن أهمهــا: التغيــب عــن العمــل، واملــرض، بــل وحتــى احلضــور للعمــل يف حالــة 

املــرض ملجــرد إثبــات احلضــور وليــس بنيــة العمــل فعلًيــا. 

وقــد خلصــت دراســة كنديــة إلــى أن غيــاب أكثــر مــن )25%( مــن قــوة العمــل يكــون بســبب 
اإلجهــاد ال املــرض. كمــا تقــدر تكلفــة اضطرابــات الصحــة النفســية بنحــو 3 إلــى 4% مــن 
ــي )110(  ــا حوال ــغ يف بريطاني ــكا الشــمالية. وتبل ــا وأمري ــي يف أوروب ــاجت احملل ــي الن إجمال
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مليــارات جنيــه إســترليني ســنوًيا. وتشــمل جتليــات هــذه االضطرابــات التغيــب عــن العمــل، 
وانخفــاض اإلنتاجيــة، وارتفــاع التكاليــف الطبيــة. 

ــم والســلوك  ــن املعتقــدات والقي ــة األساســية ب ــه »ميكــن للعاق ــر املتخصصــون أن ويعتب
أن تتمظهــر عبــر اإلجهــاد«، حيــث »ميكــن لإلجهــاد أن يــؤدي يف بعــض الشــركات إلــى 
انخفــاض عــام ألداء األعمــال والكفــاءات«.  وال ينحصــر اإلجهــاد دائًمــا يف اعتبــاره مظهــًرا 
مــن مظاهــر اإلرهــاق البدنــي النــاجت عــن القيــام بأعمــال شــاقة جســدًيا، بــل يعتبــر اإلجهــاد 
يف أحيــاٍن كثيــرة تعبيــًرا عــن ضغــط نفســي نــاجت عــن عــدم رضــا املوظــف عــن قيــم املؤسســة 
التــي يعمــل فيهــا، إذ يعتبــر الطــب وعلــم النفــس واإلدارة أن اإلجهــاد نــاجت عــن عمليــة 
إلدراك وتفســير البيئــة مــن منظــور مختلــف مــن قبــل األفــراد علــى أســاس قدرتهــم علــى 

التعامــل معهــا. وهكــذا، يعتبــر اإلجهــاد موجــوًدا عندمــا تكــون البيئــة مهــددة للفــرد. 

ــو  ــة، فه ــر اســتراتيجية مضاعف ــه ســابًقا - يعتب ــذي أشــرنا إلي ــم - ال ــذا فتمكــن القي ل
مــن جهــة يحقــق التطابــق بــن القيــم الشــخصية والقيــم املؤسســية، ومــن ثــم يضمــن الــوالء 
الوظيفــي، وهــو مــن جهــة ثانيــة يركــز علــى التمكن باعتباره اســتراتيجية؛ إلشــراك العاملن 
يف املؤسســات والشــركات يف عمليــات اكتســاب القيــم وصياغــة ســلوكاتها وإجراءاتهــا، مــع 
ــر  ــًدا أكب ــون جه ــا، يبذل ــن عموًم ــم؛ ألن املوظف ــي لديه ــز الذات ــق احلاف ــى خل احلــرص عل
حينمــا ياقــون االحتــرام واإلنصــات والرغبــة يف ســماع مشــورتهم ومشــاركتهم يف إدارة 

العمــل.

ــون بالرضــا والســعادة بنســبة  ــا أحــس املوظف ــزداد كلم ــل ت ــة العم ــإن إنتاجي ــا، ف وعموًم
ــع مــن اهتمــام الرؤســاء  ــي. وال يخفــى أن ذلــك الرضــا ينب ــد الكل تقــارب )12%( مــن العائ
بالعاملــن، باإلضافــة إلــى إحســاس املوظفــن باالنتمــاء، وبالهويــة اجلماعيــة بتطابــق قيمهــم 
ــورن(  ــر هوث ــات القــرن املاضــي )أث ــذ ثاثيني ــه من ــم املؤسســة، وهــو مــا جــرى إثبات مــع قي
Landsberg� كمــا مت إثبــات أن ذلــك يحســن أداءهــم بشــكل ملحــوظ Hawthorne effectt

er, H. A.1958 وتوضــح نتائــج دراســة أجراهــا موقــع www.bayt.ctom )أكبــر موقــع 

للتوظيــف يف الشــرق األوســط( يف العــام 2014 عــن األخاقيــات والقيــم يف بيئــة العمــل 
إلــى أن 98 % مــن املهنيــن يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يــرون أن القيــم يف 

بيئــة العمــل مهمــة إلــى حــد كبيــر.
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 )٤( تنشيط التسويق
تُناقــش القيــم املؤسســية يف بعــض الدراســات كونهــا أداة تســويقية قويــة؛ حيــث إّن 
القيــم املؤسســية الواضحــة تشــجع املســتفيدين احملتملــن علــى شــراء املنتــج واســتخدامه 
ــكل  ــى الهي ــر عل ــم املؤسســية تؤث ــن أن القي ــن الباحث ــد م ــر العدي ــا يُق ــي. كم بشــكٍل إيجاب
ــي  ــة املؤسســية، واالســتراتيجية املؤسســية، وبالتال ــة، والهوي ــة التنظيمي التنظيمــي والثقاف
 Gorenak, M., & Kosir, تشــكيل األهــداف والوســائل التنظيميــة لتحقيــق تلــك األهــداف

  .S. 20121

)5( زيادة الربحية
ربطــت عــدد مــن الدراســات بــن ربحيــة املؤسســات وبــن القيــم املؤسســية، وأن الشــركات 
Stan� كالتــي حتيــا بقيــم مؤسســية أكثــر جناًحــا. ففــي دراســة أجراهــا ســتانويك وســتانوي
wictk, P. A., & Stanwictk, S. D. (1998)1  حــول العاقــة بــن األداء االجتماعــي للشــركات 

 1987 العــام  مــن  شــركة   )627( وتناولــت  واملالــي،  البيئــي  واألداء  التنظيمــي  واحلجــم 
وحتــى العــام 1992. أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة قويــة بــن الربحيــة واألداء االجتماعــي 

للشــركات املتمثــل يف القيــم املؤسســية. 

ــا  ــا مؤسســية بذاته ــث عــددوا قيًم ــك حي ــد مــن ذل ــى أبع ــن إل وقــد ذهــب بعــض الباحث
تســاعد يف ربــح املؤسســة.

)6( استقطاب الكفاءات 
تشــير الدراســات الــى ان غالبيــة الكفــاءات وذوي اخلبــرات العاليــة يفضلــون بيئــات 
العمــل والشــركات التــي تهتــم وتدعــم القيــم ولديهــا منظومــة قيــم واضحــة ومعلنــة وتضبــط 
املمارســات والســلوكيات للعاملــن وفقــا لهــا ووفقــا ملؤسســة Great Placte To Work  والتــي 
  Hilton ــت شــركة ــم ويف تصنيفهــا حصل ــى مســتوى العال ــات العمــل عل ــم بتصنيــف بيئ تهت
ــة العاملــن للشــركة  ــة لهــا هــي رؤي ــا وكانــت اهــم النتائــج املؤهل ــى املســتوي األول عاملي عل
وهــي ان 97% مــن العاملــن يف الشــركة يــرون ان القيــادة صادقــة وأخاقيــة يف ممارســاتها 
التجاريــة وان القيــادة تثــق بالنــاس للقيــام بعمــل جيــد دون مراقبــة حثيثــة. وبنــاًء علــى ذلــك 
 Great Placte to,أشــارت النتائــج أن 98% مــن العاملــن يف الشــركة فخوريــن باالنتمــاء لهــا

work 2020
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وتشــير بعــض الدراســات أنــه يف اململكــة املتحــدة يواجــه عــدد مــن الشــركات صعوبــة 
ــد  ــم الشــركة عن ــز قي ــي لتعزي ــوا مبــا يكف ــم يقوم ــف أفضــل املواهــب إذا ل ــرة يف توظي كبي
التحــدث إلــى املوظفــن اجلــدد احملتملــن. وتشــر الدراســات أن قيــم صاحــب العمــل هــي 
التــي تشــكل تصــور املوظــف احلالــي أو املوظــف احملتمــل أو املوظــف الســابق فيمــا يتعلــق 

بالعمــل مــع الشــركة. 
وامتــاك الشــركة ملنظومــة قيــم والعمــل وفًقــا لهــا هــو مــا مييزهــا عــن اآلخريــن ويعرفهــا 
كصاحــب عمــل رائــع يجــذب الكفــاءات للعمــل مــن أجلــه وقــد أظهــرت دراســة علــى 
LinkedIn أن 36% مــن العاملــن يف املــوارد البشــرية واملتخصصــن يف التوظيــف الذيــن 

ــت ــى اإلنترن ــع الشــركة عل ــودة مــن موق ــم مفق ــوا إن قيمه شــملهم االســتطاع قال

ووجــد التقريــر أن العديــد مــن الشــركات تفشــل يف الترويــج لرؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا 
ــة  ــاء املقابل أثنــاء عمليــة التوظيــف، حيــث أقــر 61% بأنهــم لــم يذكــروا قيــم مؤسســتهم أثن
و27% فقــط ذكروهــا يف إعانــات الوظائــف. Williams, B., 2019. ميكــن أن تنبــع املشــكلة 
مــن فجــوة معرفيــة، حيــث يعتــرف واحــد مــن كل عشــرة موظفــن متخصصــن يف املــوارد 
البشــرية بأنهــم غيــر قادريــن علــى التعبيــر عــن قيــم الشــركة اخلاصــة بهــم. ادعــى واحــد 
مــن كل خمســة مشــاركن أيًضــا أن وظائــف املــوارد البشــرية والتســويق يف شــركتهم ال تعمــل 
بشــكل جيــد مًعــا - أو علــى اإلطــاق - للترويــج للعامــة التجاريــة لصاحــب العمــل للشــركة 

خارجًيــا.

يخلــص روبــرت بونــد، مديــر Bond Williams، إلــى أن: »مــن الواضــح أن قيــم العامــة 
ــا.  ــة للشــركات مهمــة جــًدا يف جــذب املواهــب واكتســابها، ولــن يكــون هــذا مفاجًئ التجاري
ومــع ذلــك، مــن خــال جتربتنــا كجهــات توظيــف، مــن األهميــة مبــكان التأكــد مــن أن 
الشــركات تقــود تلــك القيــم األساســية مــن خــال الشــركة لتعكــس حقيقــة ثقافــة الشــركة 
وطموحاتهــا يف املســتقبل. الشــركات التــي ســتحتفظ بأفضــل املواهــب يف جتربتنــا هــي تلــك 
التــي ال تعلــن فقــط عــن قيــم عامتهــا التجاريــة عانيــة ولكــن تلــك التــي ترعاهــا وميكــن 
 Williams, B., « أن تعكســها بدقــة يف كل جانــب مــن جوانــب أعمالهــا علــى أســاس يومــي

 2019
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)7( تعزيز والء املستفيدين واحترامهم
عندمــا يرتبــط جميــع منســوبي املؤسســة مبنظومــة قيــم واحــدة، ويحتكمــون إليهــا يف 
شــؤونهم وأعمالهــم، فــإن ذلــك يزيــد والئهــم، ويجعلهــم يتفانــون يف العمــل؛ مبــا يزيــد مــن 
منوهــا ويحافــظ علــى مكتســباتها الســوقية، ويربطــون مصلحتهــم الشــخصية بهــا، ويدفعهــم 
ذلــك إلــى توليــد مســتمر للمشــاعر اإليجابيــة، وحتمــل املســؤولية يف العمــل، والرغبــة 

ــة لهــا. ــة اإليجابي ــز الصــورة الذهني باســتفراغ وســعهم، وتعزي

)٨( دعم النمو املؤسسي
ــى النمــو والتطــور والتوســع  ــات إال ولديهــا عزميــة جــادة عل ال تنشــأ املؤسســات والكيان
ــة لــدى منســوبي املؤسســة  واالنتشــار يف أعمالهــا وخدماتهــا، ووجــود قيــم مؤسســية ممكنَ
ــى النمــو املؤسســي، ويحفــز مــن انضمــام الكفــاءات  ــان؛ يدفعهــم للعمــل اجلــاد عل أو الكي

والقــدرات إليهــا.

)٩( حتقيق االستدامة
وجــود منظومــة قيــم علــى أرض الواقــع مينــح املنظمــات فرًصــا كبيــرة للمحافظــة علــى 
الســمة التنافســية لهــا بــن مثياتهــا يف ســوق العمــل، ومواكبــة املســتجدات التــي تطــرأ يف 
ســوق العمــل؛ ممــا يــؤدي إلــى احملافظــة علــى مســتوى إبداعــي مــن األداء، وتقليــل مخاطــر 

تعرضهــا خلســائر قــد تــودي بــكل مــا متلــك.

)١0( دعم القيادات
إن وضــع منظومــة قيــم مؤسســية ضمــن بنــود اخلطــة االســتراتيجية؛ هــو أحــد اهتمامــات 
قيــادات املؤسســات، وهــي يف نظرهــم جــزء ال يتجــزأ مــن اخلطــط االســتراتيجية لهــا، 
ــا كان مقــدار االهتمــام بهــا الحًقــا. وميكــن أن يجنــى القائــد مكاســب كثيــرة جــًدا مــن  وأًي
متكــن القيــم كمكــون مهــم وأساســي يف الثقافــة املؤسســية التــي يســير وفقهــا العمــل داخــل 
املنظمــة، فباإلضافــة إلــى كل مــا تقــدم مــن العوائــد اإليجابيــة الكبيــرة التــي تصــب يف 

مصلحــة املؤسســة التــي ميلكهــا أو يديرهــا، فــإن هنــاك إيجابيــات أخــرى، ومــن ذلــك:

تســاعده القيــم املؤسســية علــى تســيير العمــل وفــق مــا خطــط لــه بدوافــع ذاتيــة 	 
مــن العاملــن.
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تســهم القيم املؤسســية يف احلد من مظاهر الفســاد اإلداري واملالي بكل 	 
صــوره، وهــو مــا تطمــح إليــه املؤسســات مــن جــراء توقيــع تعهــدات االلتــزام 

بعــدم تضــارب املصالــح أو مدونــات الســلوك األخاقــي.

حتافظ القيم املؤسسية على التقليل من الصراع الوظيفي.	 

تســاعده يف احلفــاظ علــى أصــول املؤسســة وممتلكاتهــا مــن أن يطالهــا 	 
ــه اخلاصــة ويحافــظ  ــع يراهــا مثــل ممتلكات اإلهمــال أو التخريــب؛ فاجلمي

ــي. ــوازع داخل ــا ب عليه

فــرق العمــل املكتســبة للقيــم حتقــق زيــادات واضحة يف اإلنتــاج، وذلك من 	 
خــال اســتغال الوقــت مبــا يفيــد العمــل، والســعي نحــو حتقيــق الهــدف.

تعمــل علــى حتســن األداء يف الوظائــف اإلداريــة واخلدمــات بشــكل كبير، 	 
فهــي تشــكل الدافعيــة الذاتيــة للقيــام باملهــام اإلداريــة الوظيفيــة، وحتســن 
عاقــات املؤسســة باملســتفيدين منهــا، وتقــدمي أفضــل اخلدمــات واملنتجــات 

ممــا يشــجع علــى اســتمرار االســتفادة مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا.

توجه فرق العمل نحو اإلنتاج واالبتكار.	 

)١١( دعم العاملني وحتفيزهم

يف حــال التــزام العامــل بقيــم مؤسســته وظهورهــا ســلوًكا ممارًســا أثنــاء تأديــة 
املــدى، ومكاســب  املكاســب قريبــة  مــن  الوظيفيــة؛ فإنــه ســيجني عــدًدا  مهامــه 

ومنهــا: اســتراتيجية 

يرفــع درجــة االحتــرام والتقديــر الذاتــي والتكرمي والثنــاء من قبل الزماء 	 
والرؤســاء. 

يحصل على زيادة يف الدخل واالرتقاء يف السلم الوظيفي.	 

تساعده على حتقيق أهدافه الشخصية، وعلى منوه املهني.	 

تزيد الدافعية الذاتية لديه نحو تنفيذ املهام الوظيفية.	 
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يشعر بالفخر وحتقيق الذات اللتزامه بقيم مؤسسته.	 

يرفع مستوى الكفاءة واإلنتاجية لديه.	 

يساهم يف تطوير مجتمعه.	 

تعمــل القيــم املؤسســية علــى إيجــاد توافــق نفســي وعملــي؛ يدفــع فريــق 	 
العمــل للنجــاح والتفــوق وبالتالــي جنــاح املؤسســة وريادتهــا.

تســتخدم القيــم كمقاييــس لقيــاس األعمــال واإلجنــازات، ويحكــم بهــا 	 
العمــل. موقــع  تصرفاتهــم يف  علــى  املعنيــون 

تســاعد يف حتديــد املكافــآت والعقوبــات لألفــراد الذيــن يتبعــون قيــم 	 
عنهــا. يخرجــون  الذيــن  أو  املؤسســة، 

تعمــل القيــم املؤسســية علــى تقليــل الصراعــات اجلانبيــة بــن اإلدارات 	 
ــت  ــن الوق ــراً م ــي تســتهلك كثي ــم، والت ــع بعضه ــن م ــن العامل ــة، وب املختلف

واجلهــد، وتؤخــر اإلجنــاز وتضيــع الفــرص.

واحتــرام 	  ووالء  واملبيعــات  التجاريــة  العامــة  وســمعة  صــورة  تعزيــز 
. ين ملســتفيد ا

)١2( تعزيز صورة وسمعة العالمة التجارية واملبيعات.
إن اهتمــام املؤسســة ببنــاء منظومتهــا القيميــة، وتهيئتهــا ملتطلباتهــا، تدفــع العاملــن 
إلــى أن يتمثلوهــا، وحــن تســعى املؤسســة إلحــداث التوافــق بــن القيــم التــي تعلنهــا 
مــع قيــم العاملــن لديهــا؛ فــإن ذلــك يؤثــر علــى بيئــة العمــل تأثيــًرا إيجابًيــا؛ فيجعلهــا 
بيئــة آمنــة متتــاز بااللتــزام التنظيمــي والرضــا الوظيفــي وروح الفريــق والتحفيــز 
وتقليــل ضغــط العمــل، كمــا أنــه يؤثــر تأثيــًرا إيجابًيــا كذلــك علــى ثقافــة املؤسســة؛ 
فيعلــي مــن شــأن القيــم واألعــراف فيهــا، ويتنامــى الــوالء وتتكــرس االحترافيــة 

وااللتــزام وتســود احلوكمــة.
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والثقافــة  العمــل  العناصــر اإليجابيــة يف بيئــة  تلــك  كل 
االســتراتيجية  اخلطــط  علــى  ســتنعكس  املؤسســية 
وبالتالــي  والتشــغيل،  والتســويق  االبتــكار  يف  للمؤسســة 
ونتيجتــه  اجلوانــب  تلــك  يف  عالًيــا  مؤسســًيا  أداًء  تنتــج 
املتوقعــة األداء املالــي اجليــد، ممــا يعنــي أن االســتثمار يف 
بنــاء منظومــة القيــم املؤسســية ومتكينهــا لــدى العاملــني يف 
املؤسســة لــم يعــد باملنفعــة املاليــة فقــط علــى املؤسســة بــل 

حقــق لهــا مكاســب علــى أكثــر مــن صعيــد.

وإجمــااًل فــإن اجلميــع سيســتفيدون مــن برامــج بنــاء القيــم 
ــة أو  ــاء أو طلب ــم؛ كأبن ــالف فئاته ــى اخت ــراد عل ــداًء باألف ابت
عاملــني أو أفــراد يف مجتمعــات صغيــرة أو كبيــرة أو عمــوم 
املواطنــني، كمــا أن املنظمــات بأنواعهــا؛ األســر، واملؤسســات 
التعليميــة ومؤسســات العمــل واملجتمعــات أو انتهــاًء بالوطــن 

ــرى. ــة كب كمظل
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على اإلستثمار في القيم
العائد 

قيادات ال تتمثل قيم 
المؤسسة وال تعطي 

مثال جيد

البيئة 
العاملونالقياداتالمؤسسية

بيئة داعمة للقيم 
قيادات ملهمة 

وتشكل مثال ونموذج 
للتمسك بالقيم

عاملون يتمثلون قيم 
المؤسسة في 

سلوكهم الشخصي 

بيئة ال توفر 
متطلبات القيم

عاملون ال يعرفون قيم 
مؤسستهم وإن 

عرفوها ال يطبقونها

تحقيق االهدف

االستدامةالحوكمة

النمو

تحقيق االهدف

االستدامةالحوكمة

النمو

يؤثر أيجابا ّعلى

مستوى أداء مؤسسي عالي

يؤثر سلبًا على

مستوى أداء مؤسسي ضعيف

مستوى عالي 
لإلهتمام 
بالقيم 

المؤسسّية 
وبرامج متنوعة 
لتمكين القيم

العناصر 
المؤسسية 

المعنّية بتمكين 
القيم

مستوى 
منخفض أو 

متواضع جدًا  
لإلهتمام بالقيم  

المؤسسية 
وبرامج تمكينها

مستوى  عالى من
اإللهام
الوعي 

الممارسة
الدعم

التوافق

برامج 
ومبادرات 
تمكين 
القيم

مستوى 
منخفض من

اإللهام
الوعي 

الممارسة
الدعم

التوافق

قيادات ال تتمثل قيم 
المؤسسة وال تعطي 

مثاًال جيدًا

البيئة 
العاملونالقياداتالمؤسسية

بيئة داعمة للقيم 
قيادات ملهمة 

وتشكل مثاال ونموذجا 
للتمسك بالقيم

عاملون يتمثلون قيم 
المؤسسة في 

سلوكهم الشخصي 

بيئة ال توفر 
متطلبات القيم

عاملون ال يعرفون قيم 
مؤسستهم وإن 

عرفوها ال يطبقوها

تحقيق األهداف

الحوكمة

االستدامة

النمو

رضا العميلوالء العاملين
الصورة الذهنية

تحقيق األهداف

الحوكمة

االستدامة

النمو

والء العاملين رضا العميل

الصورة الذهنية

يؤثر أيجابا ّعلى

مستوى أداء مؤسسي عال

يؤثر سلبًا على

مستوى أداء مؤسسي ضعيف

مستوى عال 
من االهتمام 

بالقيم 
المؤسسّية 

وبرامج متنوعة 
لتمكين القيم

العناصر 
المؤسسية 

المعنّية بتمكين 
القيم

مستوى 
منخفض أو 

متواضع جدًا  
لالهتمام بالقيم  

المؤسسية 
وبرامج تمكينها

مستوى  عال من
اإللهام
الوعي 

الممارسة
الدعم

التوافق

برامج 
ومبادرات 
تمكين 
القيم

مستوى 
منخفض من 

اإللهام
الوعي 

الممارسة
الدعم

التوافق
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املنتجات العلمّية
 واألدوات التطبيقّية
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مقدمة

إذا لــم يتحــّول البحــث العلمــي والتنظيــر يف مجــال القيــم إلــى برامــج وأدوات وإجــراءات  
فســتظل كل تلــك اجلهــود اثــراًء معرفيــاً فقــط. ولــذا؛ طــوَّرت »الــرواد« منهجيــات علميــة 
بنــت يف ضوئهــا عــدًدا كبيــًرا مــن األدوات التطبيقّيــة بغيــة حتقيــق األهــداف التــي تســعى 
إليهــا. وتعــرض الــرواد يف هــذا الكتــاب بعضــاً مــن تلــك املنتجــات التطبيقيــة التــي يتــم 
تطويرهــا باســتمرار، ويتــم رفعهــا وتنظيمهــا علــى موقعهــا اإللكترونــي وفــق مراحــل، بحيــث 

تكــون متاحــة للباحثــن واملهتمــن بالقيــم، وتتــوزع يف ســت مجموعــات؛ هــي:

األولى: كتاب القيم، فلسفة الفهم ومنهجية البناء.

الثانية: األطر النظرّية.

الثالثة: األدلة اإلرشادية واإلجرائية.

الرابعة: أدوات مسح وقياس وتكوين منظومات القيم.

اخلامسة: أدوات إكساب القيم ومتكينها.

السادسة: الشهادات املهنية يف القيم.

واجلــدول )5( يجمــل تلــك املنتجــات العلميــة واألدوات التطبيقيــة وبعــده تفصيــل 
لبعضهــا:
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يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم

وال
أ

جية
ملنه

 وا
فة

لس
الف

التعرف على »الرواد عموم املهتمن واملستفيديننظري - تعريفيالكتاب التعريفي بـ » الرواد لبناء القيم«1
لبناء القيم«

التعرف على »الرواد عموم املهتمن واملستفيديننظري - تعريفيالكتيب التعريفي2
لبناء القيم«

كتاب القيم )فلسفة الفهم ومنهجية 3
نظري - تعريفيالبناء(

التعرف على منهجية عموم املهتمن واملستفيدين
وفلسفة »الرواد«

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

نًيا
ثا

رّية
نظ

 ال
طر

األ

  4
الوعاء املعريف للقيم )الكتب املتخصصة 

بالقيم، البحوث احملكمة املنشورة، الوسائط 
اإلعامية(

نظري
االطاع واملعرفةعموم املهتمن واملستفيدين
الباحثن، املستشارين، 

املدربن
عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

قواعد البيانات للمؤسسات والباحثن 5
قاعدة إلكترونيةواملهتمن بدراسة القيم

االطاع واملعرفةعموم املهتمن واملستفيدين

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

الباحثن، املستشارين، نظريمسرد مصطلحات - الرواد لبناء القيم. 6
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي.

7
املوسوعة العلمية للقيم )التعريف - 

املكونات - املضادات - املنافع( )002 
قيمة والعدد يف ازدياد(. 

نظري
االطاع واملعرفةعموم املهتمن واملستفيدين

الباحثن واملستشارين  
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

8

الدراسات املسحية عن:
)أ( منظومات القيم )الشخصية، 

األسرية، التعلمية والتعليمية، واملؤسسية، 
والوطنية، واملجتمعية(الشائعة عاملياً، 

واملؤسسية يف اململكة العربية السعودية. 

نظري

االطاع واملعرفةعموم املهتمن واملستفيدين

الباحثن واملستشارين  
املدربن

عمليات جتسيد القيم 
وبناء املنظومات

9
)ب( تأثير القيم على املؤسسات. وفيه 

سبع دراسات على سبعة أنواع من 
قطاعات األعمال

نظري

االطاع واملعرفةعموم املهتمن واملستفيدين

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي وبناء 

املنظومات

نظري)ج( تأثير القيم الوطنية على الدول.10

االطاع واملعرفةعموم املهتمن واملستفيدين

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي وبناء 

املنظومات

11
أوراق عمل علمّية قدمت يف مؤمترات 
ولقاءات مهنية)ست أوراق عمل حتى 

عام 1440(
نظري

عموم املهتمن واملستفيدين
املشاركة يف املؤمترات 

ونشر الثقافة الباحثن، املستشارين، 
املدربن

جدول )5( يوضح املنتجات العلمية واألدوات التطبيقية
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يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
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الباحثن، املستشارين، دليل إرشاديدليل جتسيد القيم.12
املدربن

عمليات جتسيد القيم 
دليل  بناء مؤشرات قياس اكتساب القيم  13

الباحثن، املستشارين، دليل إرشاديوتوفير املنظمة ملتطلباتها
املدربن

دليل  تصميم أدوات نشر ثقافة القيم 14
الباحثن، املستشارين، دليل إرشادياخلاص باملؤثرين )مؤثر(. 

املدربن
عمليات إنتاج أدوات 

نشر الثقافة

الباحثن، املستشارين، دليل إرشاديدليل بناء املواد التدريبية  للقيم. )جاد(15
املدربن

عمليات إنتاج املواد 
التدريبية

)1( دليل بناء ممكنات منظومة القيم 16
الباحثن، املستشارين، دليل إجرائياألسرية  )رضي(

عمليات متكن القيمالوالدين ومن يف حكمهم

)2(: دليل بناء ممكنات منظومة القيم 17
الباحثن، املستشارين، دليل إجرائيالتعليمية والتعلمية )إدماج(

عمليات متكن القيمالهيئة التعليمية

الباحثن املستشاريندليل إرشاديدليل بناء ممكنات اإللهام )ملهم(18
عمليات متكن القيماملدربن

عمليات متكن القيمالباحثن املستشاريندليل إرشاديدليل بناء ممكنات تهيئة البيئة)داعمة(19
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يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
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مناذج مقابات مع ذوي العاقة عن واقع 20
املقيمن واملستشارينأداة إجرائيةالقيم يف املنظمات واستشراف املأمول.

عمليات قّياس القيم 
وتكوين منظومة القيم

أدوات قياس القيم الشخصية مع دليل 21
أداة إجرائيةاالستخدام.)كل قيمة على حدة( 

الفريق الداخلي للمنظمة 
املستهدفة واملقيمن 

واملستشارين

أدوات قياس القيم املنظمّية مع دليل 22
أداة إجرائيةاالستخدام. )كل قيمة على حدة(

الفريق الداخلي للمنظمة 
املستهدفة واملقيمن 

واملستشارين

23
أدوات قياس  توفير املنظمة ملتطلبات 

منظومتها مع دليل االستخدام. )كل قيمة 
على حدة(

أداة إجرائية
الفريق الداخلي للمنظمة 

املستهدفة واملقيمن 
واملستشارين

ملتقى اخلدمةأدلة إجرائيةدليل التشخيص الذاتي24

الباحثن، املستشارين، نظري وإرشاديتكوين منظومات القيم.)متكن(25
املدربن

ً سا
خام

نها
متكي

م و
لقي

ب ا
سا

 إك
ات

أدو

26
املواد التدريبية للقيم. )كل قيمة فرعية 
على حدة( )مت إعدادها وفق دليل رقم 

)14

حقائب تدريبية 
لنشر الثقافة

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات إكساب القيم 
ومتكينها

لوحات مادية بنك املمارسات القيمية27
وتقنية

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

28

أدوات نشر الثقافة القيمية
اللقاءات العامة: ) مؤمتر- ندوة- 	 

محاضرة-حلقة نقاش(
 اللقاءات املباشرة )جلسات 	 

توجيه -كوتشينج(. 
املطبوعات واملنشورات: ) ُكتب- 	 

نشرات- ُملصقات - بوسترات 
- لوحات دعائية - قصص - 

بروشورات(. 
الوسائط: )أفام - مقاطع 	 

قصيرة - جرافيكس 
- انفوجرافيكس - صور - 

كاريكاتير - فيلم كرتوني(
التواصل االجتماعي: )إدارة 	 

تفاعلية حلسابات مواقع التواصل 
االجتماعي املتخصصة بالقيم( 

التواصل مع قادة الرأي املؤثرين 
عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

اإلعام التقليدي: )برامج 	 
تلفزيونية - مقاالت صحفّية - 

مشاركات(

ادوات ووسائل 
تثقفية يتم 

بناؤها وفق دليل 
)13( ودليل 

)14(

املدربن، املستشارين، 
واملهتمن، وقادة الرأي 

املؤثرين
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يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم

ً سا
ساد

قيم
 ال

 يف
نية

امله
ت 

ادا
شه

ال

29
شهادات مهنية يف القيم يف 	 

مجاالت كثيرة تشمل: اإلدارة، 
واحلوكمة، والتربية، اإلعام، 

واملوارد البشرية وغيرها.
الباحثن، املستشارين، شهادات مهنية

عمليات االستدامةاملدربن، واملهتمن

أواًل: الفلسفة واملنهجية: منتج )١و ٢و 	( 

وال
أ

فة
لس

الف
 

جية
ملنه

وا

الكتاب التعريفي بـ » الرواد لبناء 1
نظري - تعريفيالقيم«

التعرف على »الرواد عموم املهتمن واملستفيدين
لبناء القيم«

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

الكتــاب التعريفــي الوثيقــة األولــى التــي تقــدم تصــوًرا متكامــًا عــن »الــرواد لبنــاء القيــم« 
وغاياتهــا ومنطلقاتهــا وأهدافهــا، ومزاياهــا، والقيمــة املضافــة التــي أضافتهــا لاستشــارات 
والتدريــب يف مجــال القيــم، كمــا أنــه يعطــي إيجــاًزا مختصــًرا عــن فلســفتها يف فهــم القيــم 
ــة  ــرز املنتجــات العلمي ــات مختصــرة بأب ــورد تعريف ــا ي ــا، كم ــا ومتكينه ــا يف بنائه ومنهجيته
ــا  ــي أنتجته ــة الت ــات األصيل ــة واملنهجي ــة اإلرشــادية واإلجرائي ــة، واألدل مــن األطــر النظري

وطبقتهــا وأثبتــت فعاليتهــا.

وال
أ

فة
لس

الف
 

جية
ملنه

وا

الكتيب التعريفي بـ » الرواد لبناء 2
نظري - تعريفيالقيم«

التعرف على »الرواد عموم املهتمن واملستفيدين
لبناء القيم«

الباحثن، املستشارين، 
املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

الكتيب التعريفي بـ »الرواد لبناء القيم« )منتج رقم ٢(

الكتاب التعريفي بـ »الرواد لبناء القيم« )منتج رقم ١(

ويندرج حتت هذا البند ثاث منتجات رئيسة؛ فيما يلي إيجاز عن كل منتج

الكتيب التعريفي يقدم تصوًرا مكثًفا لشركة الرواد لبناء القيم وإطار خدماتها.
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كتــاب القيــم؛ فلســفة الفهــم ومنهجيــة البنــاء، الوثيقــة األســاس؛ حيــث تُبــن اإلطــار 
النظــري وفلســفة »الــرواد« وتصورهــا للقيــم ومنظوماتهــا ومنهجيــة بنائهــا ومتكينهــا، ومتــت 
ــة تظهــر يف  طباعتــه ونشــره، وهــو الــذي بــن أيديكــم اآلن، وســيكون لــه اصــدارات ُمحدّث

.value.sa املوقــع اإللكترونــي للشــركة

ثانًيا:كتاب: القيم )فلسفة الفهم ومنهجية البناء( )منتج رقم 	(

يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم

وال
أ

جية
ملنه

ةوا
سف

لفل
ا

3
كتاب فلسفة الرواد يف 
فهم القيم ومنهجيتها 
يف متكينها والعائد 

االستثماري

نظري - 
تعريفي

عموم املهتمن 
واملستفيدين

التعرف على الشركة 
و منهجيتها

الباحثون، 
املستشارين، املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

ثانًيا: األطر النظرّية )املنتجات رقم	، 	، 	، 	، 	، 	، ١0، ١١(

وينــدرج حتــت هــذا البنــد مجموعــة مــن املنتجــات النظريــة التــي تقــدم معرفــة موســعة عن 
القيــم؛ مــن الكتــب والبحــوث العلميــة والوســائط، ومــن ذلــك: مســرد املصطلحــات املعتمــدة 
لــدى »الــرواد«، واملوســوعة العلميــة للقيــم )التجســيد العلمــي للقيــم(، والدراســات املســحية 
عــن منظومــات القيــم )الشــخصية واألســرية والتعليمية/التعلميــة واملؤسســية واملجتمعيــة 
ــى أداء املؤسســات، ودراســات  ــم عل ــر القي ــا، ودراســات عــن تأثي ــة( الشــائعة عاملًي والوطني
أخــرى عــن تأثيــر القيــم الوطنيــة علــى الــدول، وأوراق العمــل العلميــة. وفيمــا يلــي إيضــاح 

أوســع ملــا تقــدم:

يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم

نًيا
ثا

رية
نظ

 ال
طر

األ

4
الوعاء املعريف )الكتب 

املتخصصة بالقيم، البحوث 
احملكمة املنشورة، الوسائط 

اإلعامية(

نظري

الناس عامًة 
االطاع واملعرفةواملستفيدين

الباحثن، 
املستشارين، املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

الوعاء املعريف )منتج رقم 	(
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إدراًكا مــن »الــرواد« ألهميــة توفيــر معلومــات علمّيــة حــول القيــم، ومنظوماتهــا املتعــددة؛ 
لإلفــادة مــن املعرفــة املتراكمــة، واالطــاع علــى أفضــل التجــارب واملمارســات العامليــة 
ــا  ــا، فقــد طــوّرت قواعــد معلومــات واســعة لتكــون مصــدًرا معرفًي ــم ومتكينه ــاء القي يف بن
موثوًقــا، يســتفيد منــه العاملــون فيهــا مــن املستشــارين والباحثــن، وقــد شــملت مجموعتــن 

ــة العامــة، رئيســتن: املعرفــة القيمي

ــم  ــب النفــس، ث ــة باألخــاق والســلوك وتهذي ــة ذات العاق ــب التراثي ــا: الكت ــرع منه ويتف
املوســوعات العلميــة التــي مت إنتاجهــا مــن جهــات مهتمــة بالقيــم، تليهــا املقــاالت املنشــورة 
علــى اإلنترنــت، ثــم األخبــار والوســائط مثــل: األفــام ومقاطــع الفيديــو والتســجيات 
ــة احملكمــة، ومت  ــي فقــد خصــص للدراســات والبحــوث العلمي ــا القســم الثان ــة، أم الصوتي
ــا، وهــي: الشــخصية، ــة له ــات احلاضن ــم يف البيئ ــداءاً حســب منظومــات القي تصنيفــه ابت

املنظميــة )األســرية، التعليمة/التعليمــة، واملؤسســية التــي مت تقســيمها حســب قطاعــات 
األعمــال نظــرا الرتباطهــا بالشــركات( ثــم املجتمعيــة والوطنيــة. 

الغاية من الوعاء املعريف
توفيــر مراجــع ومصــادر معرفيــة متعــددة وموثوقــة تتيــح للباحثــن الوصــول إلــى املعرفــة 

حــول القيــم، وتوفــر عليهــم الوقــت واجلهــد يف ســبيل الوصــول إلــى املعرفــة املطلوبــة.  

أهداف الوعاء املعريف

نسعى من خال بناء الوعاء املعريف إلى حتقيق ثاثة أهداف:

تسهيل احلصول على املعلومات املتعلقة بالقيم.	 
تنويع مجاالت احلصول على املعلومات من خال تعداد مصادرها وأنواعها.	 
خدمة الباحثن مستقبًا يف مجال القيم بتوفير قاعدة بيانات مفيدة لهم.	 
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مواصفات الوعاء املعريف

ميتاز الوعاء املعريف باملواصفات التالية:

يحتوي على كمية كبيرة من امللفات املصنفة حسب تصنيف »الرواد« ملنظومات 	 
القيم.

ســهولة البحث عن املعلومة، بحيث يوفر الوعاء خاصية احلصول على املعلومة 	 
حيثمــا وردت يف كافــة الكتــب واملراجــع، ويحــدد مكانهــا يف الصفحــات بلــون مغايــر.

إمكانية تزويد املسؤول عن إدارة الوعاء باجلديد من الكتب واألبحاث واألخبار 	 
واملقاالت والوســائط.

سرعة عالية يف احلصول على النتائج املرغوبة.	 
توفير إمكانية نسخ املعلومات املطلوبة.	 
تضمن كافة احملتوى بيانات ببليوجرافيا.	 

اهتمامات الوعاء املعريف

يهتم الوعاء املعريف بجميع مجاالت القيم نحو:

كتب تراثية متخصصة يف مجال األخاق وتزكية النفس.	 
كتب علم النفس، وعلم اإلدارة ذات الصلة.	 
بحوث املؤمترات واملتلقيات والندوات العلمية املتخصصة بالقيم.	 
مدونات السلوك للشركات واملؤسسات احلكومية واخلاصة.	 
البحوث العلمية احملكمة ذات الصلة.	 
الدوريات احملكمة.	 
الدراسات والتقارير املسحية يف مجال القيم أًيا كان تصنيفها.	 
أخبار ومقاالت صحفية ذات عاقة.	 
احملتوى الرقمي احلديث املتخصص بالقيم.	 
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قواعد البيانات )منتج رقم 	(

يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم

نًيا
ثا

رية
نظ

 ال
طر

األ

قاعدة إلكترونيةقواعد البيانات5

عموم املهتمن 
االطاع واملعرفةواملستفيدين

الباحثن، 
املستشارين، 

املدربن

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

تتكــون قاعــدة البيانــات مــن كميــات كبيــرة مــن أســماء اجلهــات واملؤسســات واألشــخاص 
املهتمــن بالقيــم، ســواء اجلهــات احلكوميــة أو املبــادرات اخلاصــة أو مــن مؤسســات القطــاع 

غيــر الربحــي، كمــا توفــر مجموعــة مــن وســائل التواصــل معهــم.

الغاية من قواعد البيانات

واملؤسســات،  األفــراد  مــن  القيــم  بدراســة  املهتمــن  مــع  والتعــاون  التواصــل  تيســير 
واالســتفادة مــن إنتاجهــم والبنــاء عليــه، واالطــاع علــى أفضــل املمارســات ذات العاقــة.

أهداف قواعد البيانات

نسعى من خال بناء قواعد البيانات إلى حتقيق جملة من األهداف، ومنها:
االطاع على جتارب اآلخرين.	 
التعرف على أفضل املمارسات.	 
التواصل املباشر مع املهتمن لاستزادة من إنتاجهم القيمي.	 
بناء الشراكات الفاعلة.	 
االستفادة من املنتجات املعرفية مثل األبحاث والكتب يف إكساب القيم.	 
التنسيق مع اجلهات ذات العاقة للتعارف املثمر والتكامل النافع.	 
إمكانية تقدمي خدمات تدريبية واستشارية ملن يريدها.	 
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نطاق قواعد البيانات

تقــدم بيانــات شــاملة عــن املهتمــن بالقيــم مــن املراكــز واجلهــات واملؤسســات واألفــراد، 
وتتضمــن أيًضــا اإلشــارة إلــى أبــرز منتجاتهــم ومبادراتهــم، وســبل التواصــل معهــم واحلصول 

علــى منتجاتهــم. 

اهتمامات قواعد البيانات

تقدم هذه اخلدمة مجموعة البيانات  كما يلي:
السير الذاتية للباحثن واملهتمن بالقيم	 
أسماء البحوث العلمية احملكمة .	 
عناوين الكتب واإلصدارات.	 
أبرز البرامج واملنتجات العلمية.	 
أرقام للتواصل مع الباحثن واملهتمن.	 
مواقع اجلهات الداعمة واملهتمة بالقيم.	 
مواقع مراكز الدراسات والبحوث املشتغلة يف موضوع القيم.	 

مسرد املصطلحات )منتج رقم 	(

يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
نًيا

ثا

طر
األ

 
رية

نظ
ال

عموم املهتمن نظريمسرد املصطلحات6
واملستفيدين

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

املدخــل الصحيــح لدراســة أي موضــوع هــو تعريــف املصطلحــات الــواردة فيــه وتوضيحهــا، 
حيــث يُيســر عمليــة الفهــم، ويحــدد اإلطــار العــام لــه، ومييــزه عــن غيــره مــن املوضوعــات 
املشــابهة لــه، فاحلكــم علــى الشــيء فــرٌع عــن تصــوره، خاصــة وأن هنــاك إشــكااًل واضًحــا 

يف اســتخدامات »القيــم« ومفهومهــا يف مجــاالت العلــوم املختلفــة بحــد ذاتــه.
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الغاية من مسرد املصطلحات
تنبثــق الغايــة مــن وجــود مســرد املصطلحــات مــن غايــة »الــرواد« مــن البحــث والدراســة 
يف موضــوع القيــم؛ التــي متحــورت حــول بنــاء فلســفة جديــدة وأطــر نظريــة أصيلــة ومناهــج 
وأدلــة علمّيــة حتــّول تلــك األطــر النظرّيــة إلــى نــواجت تطبيقيــة وأدوات عمليــة تســاعد 
األفــراد واملؤثريــن علــى حــد ســواء علــى متلــك قيمهــم وقيــم مــن يرعونهــم ويؤثــرون فيهــم، 

وهــذه الغايــة هــي التــي قادتنــا إلــى تعريــف القيمــة وحتديــد املفاهيــم املرتبطــة بهــا. 

أهداف مسرد املصطلحات
ُوضع مسرد مصطلحات القيم إلى حتقيق عدة أهداف منها:

تعريــف القــارئ مبعانــي ومدلــوالت عــدد كبيــر مــن املصطلحــات يف القيــم 	 
الصلــة. ذات  واملوضوعــات 

يُســهم يف توحيد املدلوالت واملعاني لدى الباحثن مبوضوعات القيم يف العلوم 	 
التربويــة والنفســية واإلداريــة وغيرهــا مــن املجــاالت.

يوضح املصطلحات املراد متكينها يف برامج ومواد التثقيف والتدريب والتربية.	 
تطوير فهم عام عن القيم يجمع بن وجهات النظر لكنه ال يخوض فيها.	 
إغناء البحث يف القيم مبصطلحات جديدة تثريه وتنمي اإلبداع فيه.	 

األهمية العلمية الستخدام مسرد املصطلحات
مســرد مصطلحــات القيــم موّجــه بشــكل مباشــر إلــى باحثــي »الرواد« العاملن يف جتســيد 
القيــم وبنــاء مؤشــرات اكتســابها ومتكينهــا. حيــث يؤســس لهــم معرفــة نظريــة متكاملــة عــن 
ــى  ــه يســاعدهم عل ــواردة يف املوضــوع، كمــا أن القيــم واملصطلحــات واأللفــاظ ودالالتهــا ال
توضيــح املــراد مــن كل فقــرة وفكــرة مطلوبــة يف التجســيد.  كمــا يســتفيد منــه املستشــارون 
يف بنــاء البرامــج التدريبيــة والتثقيفيــة يف توجيــه املنتجــات نحــو مــا تــدل عليــه هــذه 

املصطلحــات.
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موسوعة القيم )منتج رقم 	(

نوع املنتجالرقمالفئةم
يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلاملنتج

نًيا
ثا

رية
نظ

 ال
طر

األ

7
املوسوعة العلمية للقيم 

)التجسيد العلمي للقيم( 
)200 قيمة والعدد يف 

ازدياد(.

نظري

الباحثن، املستشارين، 
االطاع واملعرفةاملدربن

عموم املهتمن 
واملستفيدين

عمليات البحث 
واإلنتاج العلمي

اســتناًدا إلــى منهجيــات »الــرواد«، ومتاشــًيا مــع األدلــة والنمــاذج املعيارّيــة لتجســيد القيــم 
وبنــاء املؤشــرات وإجــراءات تهيئــة البيئــة احلاضنــة؛ يعمــل الباحثــون واملستشــارون يف 

ــا. الشــركة علــى إجنــاز إنتاجــات موســوعية للقيــم الشــائعة عاملًي

الغاية من موسوعة القيم
»الــرواد«  مستشــارو  منهــا  ليســتفيد  موســعة  أصيلــة  ومعرفــة  علمّيــة  مــواد  تكويــن 
والباحثــون اآلخــرون مــن خارجهــا واملؤسســات املهتمــة ببنــاء القيــم يف إعــداد املنتجــات 
التطبيقيــة الهادفــة إلــى نشــر ثقافــة القيــم ومشــاركة املعرفــة والعمــل علــى متكينهــا يف 

البيئــات احلاضنــة لألفــراد.

أهداف موسوعة القيم
نسعى ببناء موسوعة القيم إلى حتقيق جملة من األهداف، ومنها:

بناء البرامج التدريبية استناًدا إليها.	 
صياغة وتطوير املقاييس واملؤشرات استناًدا إليها.	 
بناء برامج نشر الثقافة وتعزيز مشاركة املعرفة استناًدا إليها.	 
تهيئة املنتجات العلمية للشركة لتكون مبتناول عموم املهتمن واملستفيدين.	 
تســهيل أعمــال الباحثــن واملهتمــن بالقيــم بتوفيــر أطــر نظريــة مركــزة عن القيم 	 

الشــائعة عاملًيــا.
تقدمي خدمة معرفية لتحقيق إحدى الغايات التي من أجلها تأسست الشركة.	 
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محتويات موسوعة القيم
حتــوي املوســوعة مواضيــع رئيســة عــن القيــم الشــائعة عاملًيــا- ُحــددت مــن خــال 
الشــركة- وتتضمــن حديًثــا مفصــًا عــن كل قيمــة يشــمل:  دراســات مســحية نفذتهــا 
املفاهيــم، واملكونــات -القيــم الفرعيــة- وأبعــاد املكونــات )املعرفيــة، الوجدانيــة، االعتقاديــة، 
الســلوكية(، ومضاداتهــا ومؤشــراتها للســلوكات الفرديــة وإجــراءات توفيــر البيئــة ملتطلبــات 
إكســاب القيمــة، والعوائــد املتوقعــة حــال االكتســاب والتطبيــق، إضافــة إلــى بيــان املخاطــر 

ــة. ــه احلاضن ــى بيئت ــى الفــرد وعل ــد انتهــاك هــذه القيمــة أو عــدم تبنيهــا عل املتوقعــة عن

الدراسات املسحية )منتج رقم 	(

نوع املنتجالرقمالفئةم
يستخدم قبل يستخدم من ِقبلاملنتج

وأثناء

نًيا
ثا

رية
نظ

 ال
طر

األ
8

الدراسات املسحية عن:
)أ( منظومات القيم )الشخصية، 

األسرية، التعلمية والتعليمية، 
واملؤسسية، والوطنية، 

واملجتمعية( الشائعة عاملياً، 
والقيم املؤسسية يف اململكة 

العربية السعودية.

نظري

الباحثن، 
املستشارين، 

املدربن
االطاع واملعرفة

عموم املهتمن 
واملستفيدين

عمليات جتسيد 
القيم وبناء 
املنظومات

 نفــذت »الــرواد« دراســات مســحية عــن القيــم الشــائعة عاملًيــا؛ شــملت اآلالف مــن 
البيئــات احلاضنــة للقيــم علــى مســتوى العالــم حســب التصنيــف املعتمــد مــن الشــركة: 
ــة(، وخرجــت  ــة والوطني ــة واملؤسســية واملجتمعي )الشــخصية واألســرية والتعليمية/التعلمي
بنتائــج عــدة مــن أهمهــا: حتديــد القيــم الشــائعة يف كل بيئــة حاضنــة للقيــم، ومــن ضمــن 
هــذه الدراســات؛ دراســة مســحية ُخصصــت للتعــرف علــى القيــم املؤسســية يف القطــاع 
العــام واخلــاص والثالــث )غيــر الربحــي( يف اململكــة العربيــة الســعودية، وشــملت الــوزارات 
والهيئــات احلكوميــة، واجلامعــات، والشــركات املدرجــة يف ســوق املــال، واجلمعيــات اخليرية 

ــة.   ــة االجتماعي ــوارد البشــرية والتنمي ــدى وزارة امل املســجلة ل
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الهدف الرئيس من الدراسات املسحية

الهــدف الرئيــس مــن هــذه الدراســات هــو التعــرف علــى أبــرز القيــم الشــائعة على مســتوى 
العالــم، مبختلــف البيئــات احلاضنــة للفــرد )الشــخصية واألســرية والتعليمية/التعلميــة 

واملؤسســية واملجتمعيــة والوطنيــة والعامليــة( أًيــا كانــت ثقافتــه ودينــه وبيئتــه االجتماعيــة.

محددات الدراسات املسحية

نفــذت الدراســات املســحية التتبعيــة عــن القيــم الشــائعة عاملًيــا حســب التصنيــف املعتمــد 
مــن قبــل »الــرواد لبنــاء القيــم« وجــاءت علــى النحــو التالــي:

القيم الشائعة عاملًيا.	 
القيم األسرية الشائعة عاملًيا.	 
القيم التعليمية والتعلمية الشائعة عاملًيا.	 
القيم املؤسسية الشائعة عاملًيا.	 
القيم املجتمعية الشائعة عاملًيا.	 
القيم الوطنية الشائعة عاملًيا.	 
القيم الشائعة يف قطاعات العمل باململكة العربية السعودية.	 

منهج الدراسات املسحية

اعتمــدت الدراســات علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال مراجعــة وتدقيــق املواقــع 
اإللكترونيــة، واملراجــع والدراســات اخلاصــة بالقيــم بأنواعهــا يف األدب، وبنــاًء عليــه أعــدت 

قوائــم ألبــرز القيــم الشــائعة يف العالــم.

مرجعيات الدراسات املسحية

استند يف تنفيذها وتوصيفها وتصنيفها إلى املرجعيات الرئيسة التالية:

كتاب: القيم )فلسفة الفهم ومنهجية البناء والعائد االستثماري(.	 
الدراسات البحثية واملسحية احملكمة.	 
مواقع املجات العلمية.	 
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مواقع أسواق املال واألعمال.	 
موقع املنظمات والشركات العاملية.	 
الدساتير والقوانن الدولية.	 
مواثيق منظمات األمم املتحدة.	 

دراسات تأثير القيم على املؤسسات والدول )منتج 	 و ١0(

نوع املنتجالرقمالفئةم
يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلاملنتج

نًيا
ثا

رية
نظ

 ال
طر

دراسة تأثير القيم على 9األ
أداء املؤسسات

نظري
الباحثن، املستشارين، 

املدربن
عموم املهتمن واملستفيدين

االطاع واملعرفة
عمليات حتليل القيم 

وبناء املنظومات دراسة تأثير القيم 10
الوطنية على الدول

وهــي دراســات مســحية هــدف النــوع األول منهــا: البحــث يف تأثيــر منظومــة القيــم علــى 
املؤسســات يف القطــاع العــام أو اخلــاص أو الثالــث )غيــر الربحــي( .

والنــوع الثانــي؛ هدفــه: البحــث يف تأثيــر منظومــة القيــم الوطنيــة علــى الــدول، ومــا 
ــق  يســتلزمه وجــود قيــم وطنيــة معلنــة يعمــل اجلميــع علــى االهتمــام بهــا ورعايتهــا والتخل
ــع والوطــن واســتقراره  ــى املواطــن واملجتم ــدة تنعكــس عل ــار حمي ــن آث ــه م ــا حتدث ــا، وم به

وأمنــه وازدهــاره، وكا الدراســتن حتــت اإلجــراء.

األوراق العلمية )منتج رقم ١١(

يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم

نًيا
ثا

رية
نظ

 ال
طر

األ

الباحثن، املستشارين، املدربننظرياألوراق العلمّية11
عموم املهتمن واملستفيدين

املشاركة يف املؤمترات 
ونشر الثقافة

عملــْت »الــرواد« أثنــاء التأســيس الفكــري والعلمــي واملنهجــي، علــى إنتــاج بعــض األوراق 
والبحــوث العلميــة حــول قضايــا متعــددة وذات صلــة مباشــرة بالقيــم، وقدمتهــا يف عــدد مــن 

املؤمتــرات العلميــة واملنتديــات التخصصيــة حــول القضايــا العملّيــة التطبيقّيــة واملنهجّيــة 
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ومنها ما يلي:

ــدى اخلامــس للمرشــدين  ــة ُقدمــت يف املنت ــم املرشــد الســياحي. ورقــة عمــل علمّي - قي
الســياحين، الــذي نظمتــه جمعيــة املرشــدين الســياحين، يف مدينــة الريــاض، بتاريــخ 25 

/5 / 1438هـــ املوافــق 21 /2 / 2017.

- النظــرة الشــمولية يف بنــاء القيــم. ورقــة علميــة قدمــت يف مؤمتــر إدمــاج القيــم يف 
ــي  ــذي نظمــه املركــز الدول ــة، ال ــة مــن خــال املنهــاج واألنشــطة املصاحب املؤسســة التربوي
للقيــم والتعليــم، بالتعــاون مــع اجلامعــة األردنيــة، يف مدينــة إســطنبول - تركيــا، بتاريــخ 

املوافــق 8/4/ 2017. 1438/11/12هـــ 

-  »متكــن القيــم عنــد األيتــام« ورقــة عمــل قدمــت يف ملتقــى أفضــل املمارســات لصناعــة 
برامــج متكــن الشــباب، الــذي أقامتــه جمعيــة بنــاء لرعايــة األيتــام، يــوم األحــد 22 جمــادى 

اآلخــرة 1411 هـــ 16فبرايــر 2020م مبدينــة اخلبــر .

الغاية من أرواق العمل العلمية

إثــراء الفكــر القيمــي وتعزيــز حضــور الشــركة يف خدمــة املجتمــع اإلنســاني بتقــدمي 
البحــوث وأوراق العمــل يف مجــال القيــم القائــم علــى حتويلهــا مــن مجــرد كلمــات مجــردة 

إلــى واقــع ملمــوس ميكــن إكســابه واكتســابه ومتكينــه وقياســه: 

األهداف العامة ألرواق العمل العلمية

واملنتديــات  العمليــة  واللقــاءات  العلميــة  املؤمتــرات  يف  مشــاركتنا  خــال  مــن  نســعى 
التخصصيــة، ومــن ثــم نشــر أوراق العمــل إلــى حتقيــق جملــة مــن األهــداف العامــة ومنهــا:

تعريف املهتمن بفلسفة »الرواد« يف بناء القيم.	 
اقتراح عدد من املبادرات العملية يف املنتديات التخصصية.	 
احلصول على تغذية راجعة من املهتمن.	 
تزويد املكتبة العربية مبجموعة من األبحاث العلمية احملكمة يف مجال القيم.	 
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ثالًثا: األدلة اإلرشادية )املنتجات رقم: ١٢، 	١، 	١، 	١، 	١، 	١(
اســتناًدا إلــى فلســفة »الــرواد« ومنهجيتهــا يف بنائهــا، فقــد أُنتجــت منهجيــات علمّيــة؛ 
توجــه عمــل الباحثــن فيهــا ويف غيرهــا؛ حــول كيفيــة االســتفادة مــن األطــر النظريــة 
والدراســات املتعلقــة بالقيــم يف إنتــاج برامــج ومــواد تدريبيــة وإجــراءات عملّيــة ومؤشــرات 
قابلــة للقيــاس، ومنــاذج معياريــة للمنتجــات العلمّيــة. ومــن تلــك املنهجيــات واألدلــة، ويف مــا 
يلــي توضيــح لــكل منتــج علــى حــدة، عــدا املنتــج رقــم 12 دليــل جتســيد القيــم فهــو موجــود 

ــاب.: ــل يف آخــر الكت بالتفصي

دليل بناء مؤشرات قياس اكتساب القيم وتوفير املنظمة 
ملتطلباتها )منتج رقم 	١(

يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دية
شا

إلر
ة ا

ألدل
ا

13
دليل بناء مؤشرات 

قياس اكتساب القيم 
وتوفير املنظمة 

ملتطلباتها

الباحثن، املستشارين، إرشادي
املدربن

عمليات حتليل 
القيم

و تطوير املقاييس

إدراًكا مــن »الــرواد لبنــاء القيــم« بــأّن مــا ال ميكن قياســه ال ميكــن إدارته يف الغالب، فكيف 
ببنائــه واكتســابه؟ فقــد أنتجــت دليــل بنــاء مؤشــرات قيــاس اكتســاب القيــم وتوفيــر املنظمــة 
ملتطلباتهــا، بوصفــه منهجيــة علميــة تهــدف إلــى إرشــاد الباحثــن واملستشــارين العاملــن يف 
عمليــات جتســيد القيــم وبنائهــا إلــى كيفيــة وضــع املؤشــرات الســلوكية الكتســاب األفــراد 
للقيــم ومــدى قــوة ذلــك، إضافــة إلــى مؤشــرات مــدى توفيــر املؤسســة ملتطلبــات تهيئــة البيئــة 
احلاضنــة للقيــم ومتكينهــا مــن عدمــه. وأعــد هــذا الدليــل مــن قبــل متخصصــن وخبــراء 

يف علــم القيــاس والتقــومي.
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الغاية من دليل مؤشرات قياس اكتساب القيم وتوفير املنظمة ملتطلباتها

الغايــة مــن دليــل بنــاء مؤشــرات قيــاس اكتســاب القيــم وتوفيــر املنظمــة ملتطلباتهــا تســهيل 
املعلومــات املتعلقــة بصياغــة املؤشــرات وتطويــر املقاييــس، وتوضيحهــا بشــكٍل مفصــٍل 
للعاملــن يف بنائهــا، وذلــك حتــى يســهل تطبيــق أســس بنــاء القيــم مــن خــال التعــرف 
ــة،  ــة، والوجداني ــة )املعرفي ــا فــق أبعادهــا األربع ــة وحتليله ــا الفرعي ــى القيمــة ومكوناته عل

ــا. ــة املؤشــرات الدالــة عليه ــة كتاب واالعتقاديــة، والســلوكية(، وآلي

أهداف دليل مؤشرات قياس اكتساب القيم وتوفير املنظمة ملتطلباتها

ــادة  ــن خــال زي ــاء املؤشــرات م ــن يف بن ــود العامل ــد جه ــى توحي ــل إل ــدف هــذا الدلي يه
املهــارات الفنيــة بعمليــة حتضيــر وإعــداد وتصميــم املؤشــرات كمــا يلــي:

ــة . 1 ــة البيئ ــاء مؤشــرات متثــل القيــم وتوفيــر متطلبــات تهيئ ــى كيفيــة بن التعــرف عل
احلاضنــة لهــا.

التعــرف علــى كيفيــة صياغــة املؤشــرات الدالــة علــى القيمــة الرئيســة ومكوناتهــا . 2
)قيمهــا الفرعيــة(.

التعــرف علــى كيفيــة صياغــة املؤشــرات الدالــة علــى مكونــات القيمــة وفــق أبعادهــا . 3
)املعرفيــة، والوجدانيــة، واالعتقاديــة، والســلوكية(.

وضــع مثــال لفهــم الرمــوز املســتخدمة يف ترميــز مؤشــرات اكتســاب القيــم وتوفيــر . 4
والشــواهد  الفرعيــة،  بالقيــم  ربطهــا  وآليــة  احلاضنــة،  البيئــة  تهيئــة  متطلبــات 

والبراهــن.

مستخدمو دليل مؤشرات قياس اكتساب القيم وتوفير املنظمة ملتطلباتها

يســتهدف هــذا الدليــل علــى وجــه اخلصــوص العاملــن يف بنــاء مؤشــرات اكتســاب القيــم 
وتوفيــر املنظمــة ملتطلبــات تهيئــة البيئــة احلاضنــة للقيــم، وهــو يلقــي الضــوء علــى املهــارات 
الازمــة إلعــداد هــذه املؤشــرات، حتــى يتمكــن القائــم بالتقــومي -الــذي سيســتخدم هــذه 
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املؤشــرات الحًقــا- مــن احلكــم علــى مــدى اكتســاب الفــرد للقيــم، ومــدى تهيئــة البيئــة 
احلاضنــة لهــا مــن قبــل املنظمــة.

دليل نشر ثقافة القيم وتصميم أدواتها )منتج رقم 	١(

يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دية
شا

إلر
ة ا

ألدل
ا

دليل نشر ثقافة القيم 14
الباحثن، املستشارين، إرشاديوتصميم أدواتها 

املدربن

عمليات إنتاج 
أدوات نشر 

الثقافة

يف ســياق اإلجمــاع حــول أهميــة القيــم؛ وإمياًنــا بدورهــا يف تعزيــز متاســك املجتمــع 
واملســاهمة يف رقيــه، فــإن »الــرواد« اقترحــت هــذا الدليــل اإلرشــادي، ملســاعدة جميــع 
املشــتغلن بالقيــم مــن مؤثريــن مســؤولن وغيــر مســؤولن علــى نشــر القيــم يف كل البيئــات 

احلاضنــة للفــرد.

فاألمــر ال يتعلــق بنقــص يف معرفــة مســميات القيــم، بــل علــى العكــس؛ فــإن غالــب النــاس 
يعرفــون الكثيــر منهــا؛ ويبقــى اإلشــكال كامًنــا يف كيفيــة التعامــل معهــا. كيــف نرتبهــا حســب 
ــا لهــا؟ وكيــف  ــر عــن تبنين ــم تبنيهــا؟ كيــف نعب ــار مــن بينهــا؟ كيــف يت ــة؟ كيــف نخت األهمي

نقــوم بتطبيقهــا؟

الغاية من دليل نشر ثقافة القيم وتصميم أدواتها

يســاعد الدليــل النــاس عبــر وســاطة املؤثريــن املســؤولن وغيــر املســؤولن، علــى بنــاء 
بوصلتهــم القيميــة الســليمة والفاعلــة، والتــي تؤهلهــم للتعامــل اإليجابــي والســليم مــع القيــم 

يف واقــع حياتهــم االجتماعيــة واالفتراضيــة: اختيــارا وترتيبــا وتطبيقــا؛
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ويعــد هــذا الدليــل منهجيــة علمّيــة بُنيــت مــن أجــل إرشــاد القائمــن علــى بنــاء القيــم؛ إلــى 
ــات  ــة واملنهجي ــي أنتجــت حســب األدل ــة الت ــة القيمي ــل املعرف ــة الصحيحــة يف حتوي الكيفي
الســابقة؛ إلــى برامــج تثقيفيــة توعويــة تنقــل القيــم مــن معــارف نظريــة إلــى معتقــدات 

راســخة، ومعرفــة معّمقــة، يعززهــا وجــداٌن صــادٌق، وتظهــر كســلوك؛

وهــو ال يكتفــي بوضــع أســس عمليــات ناجحــة لنشــر ثقافــة القيــم، بــل يرفــع ســقف 
الطمــوح، ليجعــل اســتراتيجياتها هادفــة إلــى جعــل األفــراد يتبنــون القيــم نهًجــا يف احليــاة، 
بحيــث إذا وجــدوا يف وضعيــات مســتجدة لــم يســبق لــم أن تلقــوا أي »معرفــة قيميــة« 
بشــأنها، فإنهــم يقومــون بالبحــث الذاتــي ويبذلــون اجلهــد لبنــاء معرفــة قيميــة باملوضــوع 

تســعفهم للســلوك قيمًيــا إزاءه؛

كمــا يســاعد يف تســديد منتجــات بعــض قــادة الــرأي؛ حيــث يزودهــم بالتوجيهــات املنهجيــة 
التــي تزيــد فاعليــة مــا يبذلونــه مــن جهــود، ويســمها باالحترافيــة والتنظيــم، ممــا يســاعد 

يف حتقيــق األهــداف؛

ويجمــع الدليــل بــن التدخــات املوجهــة إلــى الواقــع االجتماعــي، وتلــك التــي تتوجــه إلــى 
ــا منــه باألهميــة املتناميــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي واإلعــام  الواقــع االفتراضــي، وعًي

عموًمــا، يف تغييــر االجتاهــات والقيــم والتأثيــر يف احليــاة الواقعيــة.

أهمية دليل نشر ثقافة القيم وتصميم أدواتها

تكمن أهمية هذا الدليل يف عدد من اجلوانب من أبرزها:

يعمــل الدليــل علــى إرشــاد القائمــن علــى بنــاء القيــم؛ إلــى الكيفيــة الصحيحــة يف 	 
حتويــل املعرفــة القيميــة النظريــة إلــى برامــج تثقيفية توعوية تنقــل القيم من مفاهيم 

مجــردة إلــى قناعــات راســخة، وســلوكات عمليــة؛
يعد جزًءا أساسًيا ضمن املنتجات املتكاملة لشركة »الرواد«، لذا فهو ليس دليًا 	 

مجتــًزا، بــل لبنــة يف صــرح علمــي ومنهجــي يحــاول اإلحاطــة قــدر املســتطاع، بــكل 
جوانــب نشــر القيــم وبنائهــا ومتكينهــا عنــد جميــع أفــراد املجتمــع. فهــو يســتند إلــى 
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مجموعــة مــن املعــارف العلميــة النظريــة التــي بنتهــا »الــرواد« وإلــى خبرتهــا العمليــة 
التــي راكمتهــا أثنــاء تطبيقهــا ملســارات البنــاء األربعــة األخــرى؛ وهــو حصيلــة عمــل 

جماعــي لفريــق خبرائهــا متعــددي التخصصــات.
يســتند هــذا الدليــل إلــى اجتهــاد علمــي منهجــي تنفــرد الــرواد بأغلــب مامحــه، 	 

قوامــه دراســة األدب النظــري الســائد يف مجــال القيــم ونشــرها وتعليمهــا، والنظــر 
يف التجــارب العمليــة الناجحــة؛ ثــم إبــداع الرؤيــة األصيلــة التــي تواكــب مــا اســتجد 

علميــا، وتســتجيب ملــا ينفــرد بــه الواقــع العربــي واإلســامي عمليــا؛
يقترح هذا الدليل مجموعة من اخلطوات اإلجرائية ويستعرض العديد من أدوات 	 

نشــر ثقافــة القيــم، بنظــام منهجــي؛ حيــث قــدم الدليــل كل خطــوة أو إجــراء أو أداة 
يف إطــار رؤيــة اســتراتيجية واضحــة املعالــم، بحيــث تعــرف اجلهــة التــي ستســتخدم 
الدليــل اإلجــراء املناســب تبعــا للقيمــة والفــرد املســتهدف والبيئــة احلاضنــة وغيرهــا 

مــن املتغيــرات التــي تتدخــل يف عمليــة نشــر ثقافــة القيــم.

يعــد التدريــب أحــد مســارات متكــن القيــم يف بيئاتهــا احلاضنــة وفــق منهجيــة »الــرواد«، 
ــل يســاعد  ــإن هــذا دلي ــم؛ ف ــة خاصــة بالقي ــواد تدريبي ــى م ــة تســتند إل ــا عملي ــث إنه وحي

معــدي املــواد التدريبيــة علــى بنائهــا وفــق منهجيتهــا.

الغاية من منهجية )جاد®( 

الغايــة مــن الدليــل: بنــاء مــواد تدريبيــة خاصــة بالقيــم إلحــداث األثــر؛ بتأصيــل التدريــب 
ــم  ــن، واجتاهاته ــن واملتدرب ــة، واملدرب ي ومطــوري املناهــج التدريبي ــدِّ ــدى مصممــي ومع ل

ومعارفهــم؛ لترجمــة ممارســاتهم العمليــة وحتويلهــا إلــى واقــع َمِعيــش.

دليل بناء املواد التدريبية )منتج رقم 	١(

يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دلة
األ

 
دية

شا
إلر

ا

دليل بناء املواد 15
الباحثن، املستشارين، إرشاديالتدريبية

املدربن
عمليات إنتاج 
املواد التدريبية
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أهداف منهجية )جاد®( يف بناء املناهج التدريبية 
تهــدف منهجيــة جــاد® يف بنــاء املناهــج التدريبــة إلــى حتقيــق هــدف عــام كمــا يلــي: توفيــر 
تدريــب نوعــي وفــق منهجيــة علميــة ومبــادئ عمليــة؛ بحيــث تكــون برامــج التطويــر والتنميــة 
املهنيــة قــادرة علــى إكســاب املتــدرب جملــة مــن اخلبــرات واملعــارف واملهــارات واالجتاهــات؛ 
ــل املعرفــة إلــى ممارســات عمليــة حتقــق اإلجنــاز والتميــز، عبــر توفيــر  ــه مــن حتوي ومتكن
بيئــة جاذبــة وتبادليــة وتشــاركية، تســمح للمتــدرب يف ممارســة مــا تعلمــه يف الواقــع العملــي 

للمســاهمة يف تطويــر املجتمــع واالرتقــاء بــه.
مرتكزات منهجية جاد®

ارتكــزت املنهجيــة علــى مــا يســتجد مــن أبحــاث ونظريــات ودراســات يف التطويــر والتنميــة 
ــم وأبحــاث الدمــاغ واالســتراتيجيات املســتندة إلــى ممارســات عمليــة يف حقــل  املهنيــة والتعل
التدريــب فإننــا ننظــر بعــن  التقديــر واالهتمــام ألي مســاهمات أو إضافات من شــأنها أن جتود 

املنهجيــة أو ترفــع مــن فعاليتهــا وكفاءتهــا، لتحقيــق األفضــل واألجنــع يف صناعــة التدريــب.

مسارات منهجية جاد®

ــن  ــدأ م ــة )جــاد®( مبســارات عــدة؛ تب ــة والتعليمي ــاء املناهــج التدريبي ــة بن ومتــر منهجي
تصميــم البرنامــج وفــق االحتياجــات التدريبيــة، وساســل اجلــدارات. ومــن ثــم حتديــد 
األهــداف والنتاجــات املطلــوب الوصــول إليهــا، إلــى حتديــد األنشــطة، ثــم تقــومي األداء 

واملمارســات.

 ومنهجيــة )جــاد®( تنظــر إلــى العمليــة التدريبيــة بوصفهــا عمليــة شــمولية تكامليــة، 
تســتند إلــى نتائــج األبحــاث امليدانيــة وتوجهــات التنميــة املســتدامة، ودراســة االحتياجــات 
يف ضــوء معاييــر محــددة وممنهجــة، لضمــان تصميــم املناهــج وبنائهــا وتطبيقهــا لتلبــي 
احتياجــات الفئــة املســتهدفة. وحتــدث األثــر املطلــوب وفــق أســس يســتدل مــن خالهــا علــى 

متيــز الشــركة وجــودة أدائهــا يف حتقيــق مخرجــات التدريــب.
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دليل بناء ممكنات منظومة القيم األسرية رضي )منتج رقم 	١(

يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دلة
األ

 
دية

شا
إلر

ا

16
)1( دليل بناء ممكنات 

منظومة القيم 
األسرية  )رضي(

الباحثن، املستشارين، دليل إرشادي
الوالدين ومن يف حكمهم

عمليات متكن 
القيم

يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دلة
األ

 
دية

شا
إلر

ا

17
)2(: دليل بناء 

ممكنات منظومة 
القيم التعليمية 

والتعلمية )إدماج(

الباحثن، املستشارين، دليل إرشادي
الهيئة التعليمية

عمليات متكن 
القيم

 دليل بناء ممكنات منظومة القيم التعليمية والتعلمية )إدماج( )منتج 	١(

ــم بشــكل عــام،  ــاء القي ــم؛ مــن أهــم مراحــل بن ــات منظومــة القي ــاء ممكن ــة بن تعــد مرحل
فهــي اســتثمار للمرحلــة األولــى: جتســيد القيــم، واملرحلــة الثانيــة: صياغــة املؤشــرات 
وتطويــر املقاييــس، وتشــكل مخرجاتهــا أســاس مهــام مرحلــة التمكــن ومرحلــة التحســن 
ــة  ــكل بيئ ــل إرشــادي خــاص ل ــرواد« دلي ــت »ال ــة فقــد بن ــا بهــذه األهمي واالســتدامة، وألنه
ــث  ــة األســرة، حي ــم األســرية »رضــي« يف بيئ ــة القي ــا، خاصــة مبنظوم ــة، وهــي هن حاضن
يعكــف املستشــارون والباحثــون علــى بنــاء املمكنــات بعــد مواءمــة مخرجــات التجســيد وفــق 

هــذه البيئــة

وألهميــة منظومــة القيــم التعليميــة التعلميــة »إدمــاج« فقــد بنــت »الــرواد« دليــًا إرشــادًيا 
خاصــة بهــا، يرشــد اخلبــراء والباحثــن يف كيفيــة االســتفادة مــن مخرجــات التجســيد 
ومرحلــة صياغــة املؤشــرات وتطويــر املقاييــس يف بنــاء ممكنــات املنظومــة،  وحتديــد 

متطلبــات البيئــة احلاضنــة والداعمــة لهــا.
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يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دلة
األ

 
دية

شا
إلر

ا

دليل بناء ممكنات 18
الباحثن املستشاريندليل إرشاديالنمذجة )مثال(

املدربن
عمليات متكن 

القيم

يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
وأثناء

لًثا
ثا

دلة
األ

 
دية

شا
إلر

ا
دليل بناء ممكنات 19

عمليات متكن الباحثن املستشاريندليل إرشاديتهيئة البيئة )داعمة(
القيم

دليل بناء ممكنات اإللهام )ملهم( )منتج رقم 	١(

دليل بناء ممكنات تهيئة البيئة )داعمة( )منتج رقم 	١(

النمذجــة أحــد مســارات متكــن القيــم، وألهميــة هذا املســار، فــإن »الرواد« توليــه اهتماًما 
خاًصــا، بحيــث ترشــد مستشــاريها وباحثيهــا علــى اســتثمار مخرجــات مراحــل بنــاء القيــم 
يف بنــاء املمكنــات اخلاصــة بالقيــادات ومالكــي البيئــات احلاضنــة واملشــرفن عليهــا، بحيــث 
يكونــوا قــدوة يف التمســك بالقيــم واكتســاب ســلوكياتها ومهاراتهــا، واالحتــكام إليهــا والدفــاع 

عنهــا، وهــذا األمــر يتطلــب معرفــة خاصــة لــدى الباحثــن، ولذلــك أنتــج لهــم هــذا الدليــل.

ــة للقيــم والداعمــة لهــا، أحــد املســارات املهمــة، وكمــا أن األفــراد  ــة البيئــة احلاضن تهيئ
الذيــن يعيشــون فيهــا مطالبــون باكتســاب منظومــة قيمهــا، فــإن البيئــة احلاضنــة مطالبــة 
بــأن تكــون مهيئــة لألمــر ذاتــه، بحيــث يجــد األفــراد ســهولة ويســرا يف اكتســاب القيــم 
ــة  ــة والتطبيــق، أو تســاعدهم البيئ ــا بــن النظري وتطبيقهــا يف واقعهــم، وال يجــدون فصاًم

ــم. ــى عــدم التمســك مبنظومــة القي عل

9091 Arrowad for Building Valuesالرواد لبناء القيم



رابًعا: أدوات مسح وقياس )املنتجات رقم ٢0، ٢١، ٢٢، 	٢، 	٢(
اعتمــاًدا علــى كل اإلنتاجــات العملّيــة املوســوعية الســابقة، واسترشــاًدا باألدّلــة والنمــاذج 
املعياريــة، قامــت »الــرواد لبنــاء القيــم« بإعــداد منتجــات تطبيقيــة علمّيــة ملســح وقيــاس 
القيــم، وهــي: منــاذج مقابــات مــع ذوي العاقــة حــول واقــع القيــم يف املنظمات واستشــراف 
املأمــول، وأدوات قيــاس القيــم الشــخصية مــع دليــل االســتخدام. وأدوات قيــاس القيــم 
ــر املنظمــة ملتطلبــات منظومتهــا مــع  ــة مــع دليــل االســتخدام، وأدوات قيــاس  توفي املنظمّي
دليــل االســتخدام، وأدوات قيــاس توفيــر املؤسســة ملتطلبــات القيــم - الشــواهد والبراهــن 

- مــع دليــل االســتخدام، دليــل التقــومي الذاتــي.

دليل إجراءات تكوين منظومة القيم املؤسسية أو حتسينها منوذج معياري 
)متكني( )املنتج 	٢(

سيتم تناولها بالتفصيل نهاية الكتاب.

منوذج لوصف برنامج تدريبي عن قيمة النزاهة )منتج  رقم 	٢(

جــاء تأســيس شــركة جــاد لبنــاء احملتــوى، كحــل ملــا يعانيــه ســوق التدريــب مــن مشــكات، 
وبعــد دراســة مســحية تتبعيــة أجرتهــا للتعــرف علــى جوانــب اخللــل، التــي أظهــرت أن هنــاك 
جتريفــا لهــذه الصنعــة، يظهــر يف عمليــات النســخ واللصــق، وضعــف احملتــوى وتكــراره وعدم 
ــاء  ــوم ببن ــق مــع عــدم مراعــاة املســتفيدين. نحــن نق ــا اتف ــه حيثم ــب علي ــده، والتدري جتدي
برامــج تدريبيــة اصيلــة، وميلــك املســتفيد حقــوق ملكيتهــا، وتناســب وضعــه، وتســتقر حــاال 

البرنامــج الدراســية، والتطبيقــات، واألنشــطة مــن بيئــة العمــل نفســها، 

تنطلــق جــاد يف بنــاء احملتــوى مــن حتديــد االحتياجــات التدريبيــة مــع ذوي االختصــاص 
ــازه للتدريــب،  ــة عــن املتــدرب بعــد اجتي يف اجلهــة املســتفيدة، بتكويــن ورســم صــورة ذهني
هــذا األمــر يســاعدنا يف توجيــه فريــق البحــث العلمــي بإجــراء عمليــات التخطيــط العكســي، 

كمــا ســيأتي.

نعتمــد يف احلصــول علــى االحتيــاج التدريبــي مــن خــال حلقــات النقــاش املعنــي مــع 
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ــن  ــرأي املســتفيد م ــن، ونأخــذ ب ــة املســتفيدة، وبإجــراء اســتطاعات تشــمل املوظف اجله
خدمــات اجلهــة وتعليقاتهــا وشــكاواهم يف مواقــع التواصــل االجتماعــي. إن حتديد االحتياج 

يســاعدنا كثيــرا يف حتديــد البعــد الــذي نعاجلــه، ومســتوى العمــق والشــمول.

ــوى معــريف  ــى محت ــا نركــز عل ــادة واملوضــوع، وهن ــا بامل ــا معرفي ــاج وعي قــد يكــون االحتي
ثــري، وفــق احــداث الدراســات واألخــاق العلميــة، وقــد يكــون االحتيــاج أعمــق نركــز علــى 
بنــاء االجتاهــات وتعــدد مــن األنشــطة والبرامــج والتطبيقــات العمليــة التــي حتــدث حتوال يف 
الفــرد. ويف حــال أظهــرت البيانــات املوضــوع التدريبــي ســبق وأن تــدرب عليــه الفــرد، أو قــرأ 

عنــه، ولكــن االشــكال يف دافعيتــه، فــإن التركيــز يكــون علــى البعــد االنفعالــي والوجدانــي.

يشمل البرنامج على املوضوعات الرئيسة التالية:

النزاهــة، األمانــة، الشــفافية، املصداقيــة، حفــظ أســرار العمــل، وضــوح الهــدف واإلميــان 
والبيئــة  التشــاركية  لهــا،  األمثــل  واالســتغال  املــوارد  علــى  احملافظــة  االحتــرام،  بــه، 
اجلماعيــة، املســاءلة، العدالــة واإلنصــاف، احتــرام الوقــت، املســؤولية، اإلنتاجيــة، وضــوح 
إجــراءات العمــل، الدقــة يف التقييــم، مصلحــة املســتفيد رضــاه، االبتعــاد عــن تضــارب 
املصالــح، اجلــودة واإلتقــان، الثقــة، املواطنــة التنظيميــة واحلضــور اإليجابــي يف بيئــة العمــل، 

ــي. ــاط الذات االنضب

الهــدف التدريبــي العــام: إكســاب املتــدرب رؤيــة مشــتركة عــن قيمــة النزاهــة ومكوناتهــا، 
وتعميــق إميانــه بهــا وحتفيــزه لتبنيهــا اعتقــاًدا وذوًقــا وفهًمــا وتطبيقهــا ســلوًكا.

املدة الزمنية: 5 أيام تدريبية / 25 ساعة تدريبية

أساليب التدريب

ــؤدي  ــه، وي ــة مبوضوع ــة املتعلق ــارات العملي ــن امله ــى متك ــي عل ــج التدريب ــد البرنام يعتم
املشــاركون دوراً فاعــًا ومحوريــاً يف خطــوات تنفيــذ البرنامــج كافــة، ويتركــز التدريــب حــول 
املتدربــن، وتســتخدم األســاليب اآلتيــة يف األنشــطة التدريبيــة )حلقــات نقاشــية، ورش 
عمــل، أنشــطة وتدريبــات جماعيــة، حــاالت دراســية، ألعــاب تدريبيــة متنوعــة، فيديوهــات، 
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أســئلة وإجابــات، اســتبانات، خرائــط معرفيــة وذهنيــة وغيرهــا الكثيــر..(

الفئة املستهدفة :جميع العاملن والعامات يف كل املستويات اإلدارية.

األفكار الكبرى:

النزاهة مطلب إنساني وقيمة حثت عليها جميع الديانات، وهي شرف.	 
النزاهــة قيمــة رئيســة تتكــون مــن عــدة مكونــات مــن أبرزهــا: االنضبــاط الذاتــي، 	 

حفــظ  العدالــة،  املســاءلة،  األمانــة،  الوقــت،  احتــرام  الشــفافية،  املصداقيــة، 
املمتلــكات، حفــظ أســرار العمــل، االلتــزام.

النزاهة من أهم ما يتوجب على اإلنسان حتقيقه على كافة املستويات.	 
لقيمة النزاهة على مستوى الفرد أو املؤسسة له ثمار ومنافع متعددة اجلوانب.	 
العمل مبا يضاد قيمة النزاهة له أخطار ومضار على الفرد واملؤسسة.	 

األسئلة األساسية:

ماذا تعني النزاهة؟	 
كيف أحكم على تسمك املؤسسات واألفراد بقيمة النزاهة؟	 
ما املنافع العائدة عليَّ من اكتسابي لقيمة النزاهة؟	 
ملاذا يشكل االنضباط الذاتي صلب قيمة النزاهة؟	 
كيف ميكنني أن أربط قيمة النزاهة مبكوناتها الفرعية؟	 

املخرجات:

يف نهاية هذه الوحدة التدريبية ستكون قادًرا على أن:

تعرف قيمة النزاهة ومكوناتها وفقا ألبعادها.	 
تؤمــن بأهميــة اكتســاب قيمــة النزاهــة ومكوناتهــا األساســية علــى مســتوى الفرد 	 

واملؤسســة.
تثمــن أهميــة اكتســاب قيمــة النزاهــة ومكوناتهــا األساســية علــى مســتوى الفــرد 	 
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واملؤسســة.
تقــدر قيمــة التخلــق بقيمــة النزاهــة ومكوناتهــا األساســية علــى مســتوى الفــرد 	 

واملؤسســة.
تسعى لنشر قيمة النزاهة وتطبيقها واالعتقاد بأهمية ذلك والدفاع عنها.	 

كما يتوقع بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي أن تكون قد استفدت معرفيًا:

مفاهيم النزاهة الشامل جلوانب حياتية كثيرة، وتضمنها مجموعة من القيم.	 
أهمية النزاهة يف العمل املؤسسي.	 
معرفة معمقة عن مكونات قيمة النزاهة	 
السلوكات احملققة لقيمة النزاهة.	 
عوائد وثمار قيمة النزاهة على الفرد واملؤسسة.	 
السلوكات املنافية واملضادة لقيمة النزاهة	 

كما يتوقع أن يخرج املشارك يف البرنامج وقد تعمق اجلانب الوجداني لديه:

تعميق دور قيمة النزاهة يف نفس املشــارك كخلق ديني ومطلب إنســاني متســق 	 
مــع الفطــرة والعقــل واملنطــق.

تعزيز الشعور اإليجابي الكتساب بقيمة النزاهة.	 
النفــور مــن كل تصــرف منــاف لقيمــة النزاهــة ممــا يحصــن املشــارك عــن هــذه 	 

التصرفــات املشــينة.
تعميــق الشــعور اإليجابــي عــن »الصــورة الذهنيــة « للفــرد املتخلــق بالنزاهــة لدى 	 

كل مــن يعرفــه.
حتصيــل طاقــة معنويــة ودافعيــة ذاتيــة للعمــل بقيمــة النزاهــة وســلوكاتها، والدفــاع 	 

عنهــا.
كما يتوقع أن يخرج املتدرب من البرنامج وقد استفاد يف البعد االعتقادي ما يلي:

يعتقد أن النزاهة أمر ديني وضرورة دنيوية بشرية.	 
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يعتقد أن النزاهة أساس للنمو والتطور الشخصي واملؤسسي.	 
يعتقد بكافة مكونات النزاهة.	 

كما يتوقع أن يكون قد استفاد سلوًكا يف اجلوانب التالية:

كيفية ضبط أعماله الوظيفية وتصرفاته يف ضوء قيمة النزاهة.	 
كيفية االحتراز من كل تصرف وسلوك مناٍف لهذه القيمة.	 
كيفية قياس مؤشرات لعمله وإنتاجه وقيمه الشخصية يف ضوء قيمة النزاهة.	 
مهارات وسبل تعزيز هذه القيمة لدى محيطه الوظيفي واالجتماعي.	 

التقومي

سيتم تقييم أدائك يف هذا البرنامج من خال ما يلي:

 	KWL-Q. جدول التعلم الذاتي
التقومي الذاتي القبلي والبعدي.	   
التفاعل يف تنفيذ املهمات واألنشطة.	   

التقومي اخلتامي:

تصميــم مشــروع خــاص حــول تطبيــق فكــرة لنشــر قيمــة النزاهــة مبكوناتهــا يف املجتمــع 
واملؤسســة وعــرض أثــار نشــر هــذه القيمــة علــى الفــرد، املؤسســة واملجتمــع.

بنك املمارسات )منتج رقم 	٢(

يستخدم قبل وأثناءيستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
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عمليات متكن القيمكوادر املؤسسة
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أدوات نشر ثقافة القيم )منتج رقم 	٢(

تتعــدد أدوات متكــن القيــم يف البيئــات احلاضنــة؛ إذ أن منهــا مــا هــو مركــز ومخصــص 
للمســتفيد طالــب اخلدمــة، ومنهــا مــا يكــون مناســًبا لــكل املتلقــن لهــا، خاصــة يف الفضــاء 

اإلعامــي املفتــوح، ويتركــز احلديــث هنــا عــن أدوات نشــر ثقافــة القيــم لعمــوم النــاس.

فاإلعــام بأمناطــه ووســائله املتعــددة واملتطــورة واملتجــددة خاصــة يف ظــل التطــور 
الرقمــي الــذي يراكــم املعرفــة يف أوقــات وجيــزة؛ لــه دور محــوري يف التأثيــر علــى اإلنســان، 
وتغييــر كثيــر مــن اجتاهاتــه وقناعاتــه، ومــا قــد يُجِهــُد بــه املســؤول عــن الفــرد نفســه مــن 
عمليــات طــوال فتــرات مــن الزمــن يف إكســاب القيــم ملــن هــو مســؤول عنهــم، قــد يهدمــه 
اإلعــام يف حلظــات، وقــد يفــوق جهــده يف متكــن القيــم لديهــم بســنوات، فهــو كمــا قيــل 
ــح مــا  ــن«. واألصــل أن تقــوم وســائل اإلعــام بتوضي ــد: »ســاح ذو حدي يف الوصــف العتي
يحصــل، ويتعــرف الفــرد مــن خالهــا علــى اآلراء واملواقــف، وتســاعده يف تكويــن املفاهيــم 
الواضحــة ملــا يجــري حولــه، وتنمــي فيــه القيــم الفرديــة أو املجتمعية أو الوطنية واإلنســانية، 
وترســخها مــن خــال برامجهــا ومنتجاتهــا، وتعــزز ذلــك بنشــر الثقافــة القيميــة لتحصــن 

األجيــال كافــة.
الغاية من نشر ثقافة القيم

ــة  ــم، وتهيئ ــا لديه ــم ونشــرها ومتكينه ــة القي ــر األفــراد بأهمي ــى تنوي ــف إل يهــدف التثقي
البيئــات احلاضنــة للقيــم يف املجتمــع بشــكٍل عــام، مــن خــال نشــر املفاهيــم واملعــارف ذات 
ــاء االجتاهــات  ــم بأنفســهم، وبن ــة القي ــد أهمي ــراد مــن حتدي ــم، ومتكــن األف ــة بالقي الصل
اجليــدة نحوهــا، وترســيخ الســلوك واملمارســة الصحيحــة. ويتحقــق ذلــك كلــه مــن خــال 
ــاج مجموعــة مــن البرامــج التثقيفيــة واإلعاميــة واألنشــطة واملمارســات ضمــن إطــار  إنت

بنــك املمارســات القيميــة، هــو منتــج يعمــل علــى ارتبــاط منســوبي املنظمــة مبنظومــة 
القيــم املعلنــة ومكوناتهــا الفرعيــة، وذلــك مــن خــال ربــط ممارســاتهم وأدائهــم ألعمالهــم 
اليوميــة بهــذه املنظومــة ويســاعدهم علــى زيــادة الوعــي بهــا والتمســك بســلوكياتها، ويعــزز 

ــا وممارســًة علــى نحــو مســتمر وبنــاء. مــن حضورهــا لديهــم ذهنًي
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توعــوي هــادف يتناســب واملراحــل العمريــة ألفــراد املجتمــع واهتماماتهــم. ويشــارك يف 
تنفيــذه كل أطيــاف املجتمــع ومؤسســاته. وألجــل ذلــك تســعى الــرواد إلنتــاج دليــل نشــر 
الثقافــة القيميــة وتدعــو املؤثريــن يف الــرأي العــام إلــى املســاهمة يف عمليــات التثقيــف تلــك.

نطاق أدوات نشر ثقافة القيم

تغطــي أدوات نشــر ثقافــة القيــم جــزًءا مــن أدوات متكــن القيــم يف الفــرد؛ أًيــا كان موقعــه 
يف البيئــات احلاضنــة لــه،  وقــد بُنيــت يف ضــوء فلســفة »الــرواد« يف فهــم القيــم ومنهجيتهــا

ــه  ــف مراحل ــا كان، ويف مختل ــرد حيثم ــددة لتناســب الف ــدم أشــكااًل متع ــا، وتق يف متكينه
ــة املهتمــن  ــا ســتوفر منصــات لكاف ــا أنه ــة، كم ــة واالجتماعي ــة ومســتوياته التعليمي العمري

ــم.  ــوى الرقمــي يف مجــال القي ومنتجــي احملت

أدوات نشر الثقافة

نســتثمر كل األدوات املتاحــة لنشــر الثقافــة ونبتكــر أدوات أخــرى جديــدة، ومــن تلــك 
األدوات مــا يلــي:

اللقاءات العامة: )مؤمترات - ندوات- محاضرات-حلقات نقاش(.	 
اللقاء املباشرة: )جلسات توجيه -كوتشينج(. 	 
املطبوعات واملنشــورات: ) ُكتب- نشــرات- ُملصقات - بوســترات - لوحات دعائية 	 

- قصــص - مطويــات - بروشــورات(. 
ــرة - جرافيكــس - انفوجرافيكــس - صــور - 	  الوســائط: )أفــام - مقاطــع قصي

كاريكاتيــر - فيلــم كرتونــي(.
التواصــل االجتماعــي: )إدارة تفاعليــة لــكل حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي 	 

املتخصصــة بالقيــم(.
التواصل مع قادة الرأي املؤثرين عبر وسائل التواصل االجتماعي. 	 
اإلعام التقليدي: )برامج تلفزيونية - مقاالت صحفّية - مشاركات - تغطيات 	 

إخبارية(.
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يستخدم قبل يستخدم من ِقبلنوع املنتجاملنتجالرقمالفئةم
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29ال

شهادات مهنية يف 
القيم يف مجاالت 

كثيرة تشمل: اإلدارة، 
واحلوكمة، والتربية، 

اإلعام، واملوارد 
البشرية وغيرها.

الباحثن، املستشارين، شهادات مهنية
املدربن، واملهتمن

عمليات 
االستدامة

القيــم  مجــال  يف  واملنظمــات  املؤسســات  يف  العمــل  واســتدامة  اســتمرارية  لضمــان 
املؤسســية، وزيــادة فــرص عوائــد االســتثمار فيهــا، اجتهــت »الــرواد« إلــى التفكيــر يف برامــج 
بنــاء قــدرات العاملــن فيهــا اإلدارة وفــق برنامــج تدريبــي محّكــم ومعتمــد، يؤهــل امللتحقــن 
فيــه؛ لتنفيــذ عمليــات تكويــن منظومــة القيــم أو تطويــر ومتكينهــا لــدى األفــراد ويف نظــام 

املنظمــة ذاتــه.

وحيــث إن برامــج بنــاء القــدرات يف مجــال القيــم محــدودة جــًدا - حســب علمنــا - فقــد 
عملنــا علــى مشــروع كبيــر؛ يهــدف لتأهيــل وبنــاء القــدرات املتخصصــة يف القيــم، ويســاهم 
ــي، وهــي: الشــهادات املهنيــة يف القيــم، وميكــن  يف اســتدامة متكينهــا بشــكل علمــي وعمل

للمهتمــن زيــارة موقــع value.sa للتعــرف علــى هــذه الشــهادات.

الشهادات املهنية يف القيم منتج رقم )	٢(
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مناذج من املنتجات العلمّية
 واألدوات التطبيقّية
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مقدمة
لتحويــل األطــر النظريــة الــواردة يف األجــزاء الثاثــة األولــى مــن هــذا الكتــاب إلــى 
ممارســات تطبيقيــة، فإننــا بنينــا مجموعــة مــن األدّلــة اإلرشــادية وأدّلــة العمــل واملقاييــس 
اســتخدامها،  القيــم؛  بنــاء  مجــال  للعاملــن يف  ميكــن  التطبيقيــة،  واألدوات  والبرامــج 
واإلفــادة منهــا؛ لتحقيــق نتائــج عمليــة وآثــار ميكــن قياســها، ونظــًرا ألن موضــوع بنــاء 
القيــم، وتكويــن منظوماتهــا ومتكينهــا يف املؤسســات يحظــى باهتمــام قيــادات املؤسســات، 

ــا: ــن منهجيتنــا، هم ــة، املنبثقــة م ــا التطبيقي ــا منوذجــن مــن أدواتن اخترن

دليل إجراءات تكوين منظومة القيم املؤسسية أو حتسينها.	 
ملخص دليل الرواد لتجسيد القيم.	 

وفيما يلي شرح موجز عن هذين الدليلن:
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)١( دليل إجراءات تكوين 
منظومة القيم املؤسسية

 أو حتسينها
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مدخل
ال تــكاد تخلــو اخلطــط االســتراتيجية التــي يضعهــا املستشــارون للشــركات يف القطاعــن 
العــام واخلــاص والقطــاع الثالــث )غيــر الربحــي( مــن منظومــة قيميــة، لكنهــا - يف الغالــب 
- تُبنــى علــى عجــل، وال تســتند إلــى دراســات عميقــة لواقــع املؤسســة وحــال أفرادهــا، 
وبالتالــي ال تتوافــق أحياًنــا مــع نشــاطها وأهدافهــا، وال يُلتفــت يف الغالــب إلــى بنــاء برامــج 
متكينهــا، وال إلــى مــا يجــب علــى املؤسســة عملــه؛ لتهيئــة البيئــة الداعمــة للقيــم والداعمــة 

لهــا، بــل رمبــا تظــل مجــرد كلمــات ال يســتذكرها أغلــب منســوبي املؤسســة.

 وكذلــك فــإن اعتمــاد منظومــة قيــم مســبقة التكويــن، أو إعدادهــا بشــكل ســريع دون 
االســتناد إلــى منهجيــة علمّيــة واضحــة لتكــون منظومــة معتمــدة ألي بيئــة مــن البيئــات يعتبــر 
ــا  ــة خصوصيته ــكل بيئ ــا: أن ل ــا؛ ألســباب عــدة مــن أهمه ــة نظرن ــاً مــن وجه خطــًأ منهجي
الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، ونوعيــة األفــراد املنضويــن حتتهــا، فــا 
يجــوز استنســاخ قيــم بيئــات أخــرى لهــا؛ ألنــه لــن يفيدهــا، وحتــى لــو تشــابهت خصائــص 
ــح باألمــس ال  ــا يصل ــي يتحــرك، وم ــإن الســياق الزمن ــات - وهــذا أمــر مســتبعد - ف البيئ
يصلــح اليــوم، إضافــة إلــى أن األولويــات قــد تتغيــر وفًقــا للظــروف العامــة، ولرؤيــة املســؤول 
ــة  ــم أو حتســينها يف غاي ــة القي ــن منظوم ــة تكوي ــرى أن مهم ــا ن ــه. وإنن ــة وأهداف عــن البيئ
األهميــة، ومــن األفضــل أن تتــم عبــر منهجيــة علمّيــة حتــى تكــون منظومــة تدعــم أهــداف 
املؤسســة التــي وضعتهــا. وفيمــا يلــي اســتعراض موجــز لدليــل تكويــن أو حتســن منظومــة 

القيــم املؤسســية والــذي يتكــون مــن أربــع خطــوات هــي:

1. التشخيص.

2. اختيار أو حتسن قيم املنظومة وحتكيمها.

3. بناء التعريفات وحتديد املكونات.

4. إعداد وثائق املنظومة. 

الشكل )13( الدليل األشمل لبناء القيم ومتكينها
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الشكل )13( الدليل األشمل لبناء القيم ومتكينها

وقــد أعددنــا دليــًا منهجًيــا علمًيــا لتكويــن منظومــة القيــم، وهــو جــزء مــن مجموعــة مــن 
األدلــة التطبيقيــة إلجــراءات متكــن القيــم، والشــكل التالــي يوضــح موقعــه مــن بقيــة األدلــة 

اإلجرائيــة ملنهجيــة الــرواد يف بنــاء القيــم ومتكينهــا.
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اخلطوة األولى: التشخيص
ــم مؤسســية، أو يرغــب يف  ــة قي ــن منظوم ــد تكوي ــى مــن يري ــة عل ــة العلمّي تفــرض املنهجي
حتســينها أن ينطلــق مــن وفــق بيانــات واضحــة وشــاملة عــن وضــع املؤسســة وواقعهــا احلالــي 
وطموحهــا البعيــد، بإجــراء تشــخيص دقيــق يشــمل املــوارد البشــرية واملاديــة، بغيــة احلصــول 

علــى تصــّور أولــي عــن الواقــع يف املؤسســة.

وتأخــذ هــذه اخلطــوة مســارين اثنــن يف إجراءاتهــا األولــى؛ اســتناًدا إلــى وجــود قيم معتمدة 
للمؤسســة أو عــدم وجودهــا، كمــا يلي:

املسار األول: للمؤسسات التي ليس لها منظومة قيم معتمدة:
ــا، وإجــراء بعــض  ــع املؤسســة ذاته ــا نحــو واق ــة ســيكون التشــخيص موجًه يف هــذه احلال
ــم، وســتنحصر  ــا مبوضــوع القي ــن فيه ــام العامل ــة واهتم ــدى معرف ــة، وم ــات املرجعي املقارن

اإلجــراءات املقترحــة يف إجراءيــن همــا:
 ١- التشخيص الذاتي العام:

ــوم  ــة، تق ــم معين ــر مرتبطــة بقي ــس العامــة غي ــق حزمــة مــن املقايي ــارة عــن تطبي وهــو عب
املؤسســة بتطبيقهــا ذاتًيــا، ونتيجتهــا تُعطــي صاحــب القــرار مؤشــًرا أولًيــا عــن مــدى حاجــة 
مؤسســته إلــى تكويــن منظومــة قيــم، حيــث يعمــل اخلبــراء علــى وضــع مقاييــس التشــخيص 
الذاتــي، مســتهدفن بذلــك كل مــا لــه عاقــة باملؤسســة، مــن منســوبن ومــدى وعيهــم بالقيــم، 
وضــرورة االحتــكام لهــا، والســير يف ضوئهــا، وكذلــك يشــمل التشــخيص وثائــق املؤسســة 
ــة، وتوجهــات  ــر الدوري ــة إجــراءات العمــل، والتقاري ــة، وأدل مــن خطــط اســتراتيجية وتنفيذي
املــاك والقيــادات، ورمبــا يشــمل التشــخيص حتليــل آراء املســتفيدين من خدمــات أو منتجات 
ــة لهــا يف  املؤسســة، وخاصــة املنشــورة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، واملؤسســات املماثل
النشــاط، وأفضــل التجــارب، ويســتخدم يف ذلــك بعــض أدوات البحــث العلمــي مثــل: حلقــات 
النقــاش املركــز، واالســتبانة الورقيــة واإللكترونيــة، والعصــف الذهنــي، والزيــارات امليدانيــة 

وحتليــل الوثائــق، واملاحظــة واملقابلــة املعمقــة.

٢-الدراسة الذاتية والتشخيص اخلارجي الختيار منظومة قيم:

وهــذا اإلجــراء أوســع مــن اإلجــراء الســابق، ويســاند يف تنفيــذه خبــراء وُمقيمــن خارجيــن، 
ونتيجتــه تســاعد صاحــب القــرار علــى حتديــد املعاييــر التــي على ضوئهــا يختار القيــم املكّونة 

108109 Arrowad for Building Valuesالرواد لبناء القيم



ملنظومــة قيــم مؤسســته، والهــدف مــن تعزيز الدراســة الذاتية بالتشــخيص اخلارجي، لضمان 
واقعيــة البيانــات، واحلصــول علــى تقييــم للواقــع مــن أكثــر مــن زاوية..

املسار الثاني: للمؤسسات التي لها منظومة قيم معتمدة:
وســيكون التشــخيص يف هــذه احلالــة لواقــع املؤسســة ذاتهــا ولقيمهــا املعلنــة، وإجــراء 
ــة  ــة مــع أفضــل املمارســات وأجنــح التجــارب يف املؤسســات العامل ــات املرجعي بعــض املقارن
يف نفــس القطــاع والنشــاط، ولهــا منظومــة قيــم مفعلــة، باإلضافــة إلــى تشــخيص مــدى متّثــل 
العاملن يف املؤسســة لقيم مؤسســتهم، وارتباط ممارســاتهم املهنية بقيم املؤسســة، وســتكون 

اإلجــراءات املقترحــة كمــا يلــي:

١- التشخيص الذاتي املّوجه:

وهــو عبــارة عــن تطبيــق حزمــة مــن املقاييــس املرتبطــة بالقيــم املعتمــدة يف املؤسســة، وتقــوم 
املؤسســة بتطبيقهــا ذاتًيــا، ونتيجتهــا تعطــي صاحــب القــرار مؤشــًرا أولًيــا؛ حلاجــة مؤسســته 

إلــى حتســن منظومتهــا، وبرامــج متكينهــا، أو اإلبقــاء عليهــا دون حتســن.

٢- الدراسة الذاتية والتشخيص اخلارجي ملنظومة القيم:

وهــذا اإلجــراء أوســع مــن اإلجــراء الســابق ويســاند يف تنفيــذه خبــراء وُمقّيمــن خارجيــن 
ونتيجتــه تســاعد صاحــب القــرار علــى مؤشــرات أكثــر عمًقــا وتركيــًزا حلاجــة مؤسســته إلــى 
ــز  ــه تعزي ــدف من ــا دون حتســن، واله ــاء عليه ــا أو اإلبق ــج متكينه ــا وبرام حتســن منظومته
البيانــات الناجتــة عــن التشــخيص الذاتــي، وتدعيــم صاحــب القــرار برؤيــة للواقــع مــن زاويــة 

أخــرى. واجلــدول )3(  يوضــح الفروقــات بــن أنــواع التشــخيص والتقييــم وإجراءاتهمــا.
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مؤسسة لها قيم نوع اإلجراء مؤسسة ليس لها قيم
 1- التشخيص الذاتي

 املّوجه

 2- الدراسة الذاتية
 والتشخيص اخلارجي

ملنظومة القيم

 1- التشخيص الذاتي
العام

 2- الدراسة الذاتية
 والتشخيص اخلارجي
الختيار منظومة القيم

 التشخيص )قبل
 اعتماد املنظومة

 اجلديدة أو
احمُلّسنة(ت

 4- القياس القبلي للقيم )الوعي . املمارسة . جودة
البيئة(ت

 5- القياس البعدي املستند على القيم )الوعي .
 املمارسة . جودة البيئة(ت

 التقييم املستند
 على القيم )بعد
 اعتماد املنظومة

 اجلديدة أو
احمُلّسنة(ت

جدول )	( الفروقات بني أنواع التشخيص والتقييم وإجراءاتهما.

اخلطوة الثانية: اختيار أو حتسني منظومة القيم وحتكيمها
والسياســية،  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الثقافيــة  خصوصيتهــا  بيئــة  لــكل 
وخصوصيــة األفــراد املنتســبن إلــى هــذه البيئــة، وحتــى لــو تشــابهت ســمات البيئــات 
- وهــذا أمــر مســتبعد - كمــا أن الســياق الزمنــي يتحــرك، ومــا يصلــح باألمــس ال 
يصلــح اليــوم، باإلضافــة إلــى أن األولويــات قــد تتغيــر وفًقــا للظــروف العامــة ولرؤيــة 
ــم منظمــات  ــات االستنســاخ لقي ــم فــإن عملي ــة، ومــن ث وأهــداف املســؤول عــن البيئ

ــّي. ــع أمــٌر غيــر مفيــد، وغيــر عمل ــة أو اعتمــاد منظومــة قيــم مســبقة الصن مماثل

ومخــرج هــذه اخلطــوة هــو مجموعــة تقاريــر تشــخيصية عــن واقــع القيــم يف 
املؤسســة.
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بــل الصــواب هــو تكويــن أو حتســن منظومــة قيــم مؤسســية خاصــة باملؤسســة، وبيئتهــا 
الداعمــة ملنســوبيها، وفًقــا لرؤيتهــا ورســالتها، وأهدافهــا االســتراتيجية. 

مــع األخــذ باالعتبــار القيــم الشــائعة عاملًيــا يف نفــس القطــاع، والســياق العــام الــذي 
تنشــط فيــه املؤسســة، وآراء اخلبــراء واملــاك واملســتفيدين مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا. 

ــم منظومــات املؤسســات  ــن أو حتســن قي ــة تكوي ــم عملي ــرح أن تت ــا نقت ــك فإنن ــى ذل وعل
ــم املناســبة وهــي: ــار القي ــة اختي ــر تضبــط عملي وفــق توجهــات رئيســة، ومعايي

1- رؤية ورسالة واألهداف االستراتيجية للمؤسسة.

2- القيم الشائعة عاملياً يف نفس قطاع ونشاط املؤسسة

3- آراء ذوي العاقة باملؤسسة وأصحاب املصلحة الداخلين واخلارجين 

4- التجــارب الســابقة يف تكويــن املنظومــات املؤسســية املاثلــة أو مــا يعــرف باملمارســات 
.)Best Practices( الفضلــى

5- الدراسات واألبحاث العلمّية احلديثة يف اإلدارة وبالذات يف مجال القيم املؤسسية.

6- السياق العام بكل تفاصيله االقتصادي والسياسي واالجتماعي. 

ــر أخــرى بالتحــاور مــع أصحــاب القــرار يف املؤسســة،  وميكــن إضافــة موجهــات ومعايي
أو اســتثناء بعضهــا حســب رؤيــة صاحــب القــرار، فاملهــم هنــا أن تكــون موجهــات ومعاييــر 
واضحــة؛ تســاعد علــى اختيــار قيــم جديــدة أو حتســن ملنظومــة قيــم معتمــدة؛ تدعــم 

ــا. ــق أهدافه وتســاند املؤسســة لتحقي

ثــم تُعــرض منظومــة القيــم املقترحــة علــى جميــع ذوي العاقــة يف املؤسســة لاسترشــاد 
برأيهــم، كمــا تعــرض علــى فريــق مــن اخلبــراء اخلارجيــن لتحكيمهــا وإبــداء مرئياتهــم 

حولهــا.

ومخــرج هــذه اخلطــوة: بنــاء تصــور أولــي ملنظومــة القيــم اجلديــدة أو احملســّنة اســتناًدا إلــى 
نتائــج حتليــل الواقــع وفــق املوجهــات.
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اخلطوة الثالثة: بناء التعريفات وحتديد املكونات
القيــم كلمــات مجــّردة، وحتتــاج إلــى تعريــف وتبســيط حتــى تتحــول إلــى كيانــات واضحــة 
ــة القيمــة  ــز كل قيمــة عــن األخــرى، فدالل ــم، ميكــن ملنســوبي املؤسســة فهمهــا ومتيي املعال
لغوًيــا بشــكل عــام قــد تكــون متقاربــة بــن قطاعــات األعمــال ومجاالتهــا، ولــذا مــن الــازم 
أن تــواءم وحتــدد داللتهــا وفــق مجــال عمــل املؤسســة ونشــاطها ونطــاق خدمتهــا، ومــن ثــم 
حتديــد املكونــات الفرعيــة لــكل قيمــة وجتزأتهــا إلــى عناصــر ومكونــات أصغــر، ثــم إعــادة 
بنائهــا والتأليــف بينهــا؛ لتكــون كتلــة معرفيــة متكاملــة، فلــكل قيمــة أصليــة قيــم فرعيــة 
ــل الدقيــق والنظــر  ــة وإخضاعهــا للتحلي تتكــون منهــا، وإعمــال التفكيــر يف القيمــة األصلي
إليهــا مــن زوايــا عــدة يســاعد يف تكويــن منظومــة قيــم مترابطــة ومتماســكة ويعــزز بعضهــا 

بعضــاً، ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل قيــادة املؤسســة متهيــداً إلعانهــا.

تهــدف هــذه اخلطــوة إلــى حتديــد ماهيــة كل قيمــة مــن قيــم املنظومــة، وفًقــا للمؤسســة، 
وحتديــد مــا يــراد منهــا، ومــن مكوناتهــا الفرعيــة، حتــى يســهل الوعــي بهــا، ومتييزهــا عــن 
غيرهــا مــن قيــم املنظومــة، بــل وعــن املــراد بهــا يف مؤسســة أخــرى لــو احتــد مســمى القيمــة.

ــا، ومتوائمــة مــع  ــكل تفاصيله ــة ب ــم معتمــدة ومعّرف ــة قي ومخــرج هــذه اخلطــوة: منظوم
املؤسســة ونوعهــا ونشــاطها وحجمهــا ورؤيتهــا ورســالتها واســتراتيجيتها.

اخلطوة الرابعة: إعداد وثائق املنظومة وإعالنها
يقــوم خبــراء مــن ذوي التخصــص بعلــم اإلدارة وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع والتســويق، 
بإعــادة إنتــاج املعرفــة الناجتــة مــن اخلطــوات الســابقة، وإخراجهــا علــى شــكل وثائــق 
متعــددة، بصــورة أكثــر تركيــًزا، وتراعــي خصوصيــة املؤسســة وهويتهــا، بحيــث تشــمل هــذه 
الوثائــق كل ذوي العاقــة باملؤسســة كل فيمــا يخصــه، ليقتنــع بهــا اجلميــع، ويحتكمــون 

إليهــا، وســيكون مخــرج اخلطــوة الرابعــة واألخيــرة؛ مجموعــة مــن الوثائــق كمــا يلــي: 
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)١( كتيــب القيــم: الــذي يعنــي بتوضيــح منظومــة القيــم املؤسســية ومكوناتهــا وتعريفاتهــا 
والعوائــد اإليجابيــة والثمــار النافعــة مــن متســك منســوبي املؤسســة مبنظومــة قيمهــا.

وكذلــك العوائــد اإليجابيــة علــى املؤسســة مــن توفيرهــا متطلبــات البيئــة احلاضنــة 
للقيــم. والداعمــة 

إجــراءات  ببيــان  وتهتــم  املؤسســة،  إلــى منســوبي  توجــه  وثيقــة  الســلوك:  )٢( مدونــة 
التطبيــق العملــي ملنظومــة القيــم، لــذا فهــي تعــرض القواعــد العمليــة واملعاييــر األخاقيــة 
املنظمــة للســلوك داخــل املؤسســة، التــي يجــب أن يلتــزم بهــا اجلميــع دون اســتثناء، أيــاً كانــت 

ــة.  مواقعهــم اإلداري

)	( ميثــاق الشــراكة: تعمــل املؤسســات يف أي قطــاع كان، ضمــن عاقــات متداخلــة ميكــن 
توزيعهــا يف حزمتــن: أصحــاب املصلحــة الداخليــن وأصحــاب اخلارجيــن، وهــذه الوثيقــة 
تعكــس تقديــر املؤسســة واحترامهــا للطرفــن، وحتــرص علــى بنــاء عاقــات إيجابيــة ومنتجة 
مســتدمية وفاعلــة معهــم، لــذا فهــي تنبثــق مــن منظومــة القيــم؛ لتضبــط العاقــات كافــة، 

وتترجمهــا إلــى التزامــات جتاههــم جمعًيــا.

)	( مصفوفــة القيــم واالســتراتيجية: وهــي الوثيقــة التــي تظهــر تقاطعــات القيــم مــع 
االســتراتيجية  اخلطــة  يف  املؤسســية  القيــم  موقــع  وتصــف  االســتراتيجية،  األهــداف 
للمؤسســة، وتعــرض اإلجــراءات املتوقعــة مــن القيــادات القيــام بهــا اســتناداً إلــى منظومــة 
القيــم، ودعًمــا لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية، كمــا تصــف األدوار املتوقعــة مــن املؤسســة 

جتــاه أصحــاب املصلحــة.

وحــن تكتمــل وثائــق منظومــة القيــم املؤسســية تقــوم اإلدارة املعنيــة بعمــل خطــة لنشــر 
ــم مبنظومــة قيــم املؤسســة. وعنــد  ومشــاركة املعرفــة ليكــون جميــع ذوي العاقــة علــى عل
اســتكمال اخلطــوات األربــع الســابقة يف تكويــن منظومــة القيــم أو حتســينها؛ ســتظهر 
بجــاء صــورة واضحــة وشــاملة ملنظومــة قيــم املؤسســة، وأنهــا ليســت عبــارة عــن عــدد مــن 

ــا. ــى جدرانه ــز واملعروضــة عل ــارة دون تركي الكلمــات املخت
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مصفوفات املقارنة والتوافق

 السياق

 العام

 الدراسات

واألبحاث

 أفضل
املمارســات

 آراء
 ذوي

العاقة

 القيم
الشائعة

 االهداف

االستراتيجية

√ √ √  التشخيص الذاتي
العام

√ √ √ √ √ √ √  الدراسة الذاتية و
 التشخيص اخلارجي

 الختيار وتكوين
منظومة القيم

√ √ √ √ √ √  التشخيص الذاتي
املوّجه

√ √ √ √ √ √ √ √ √  الدراسة الذاتية،
 والتشخيص اخلارجي

وحتسن منظومة القيم
√ √ √  القياس القبلي

 للقيم ) الوعي .
 املمارسة  جودة

البيئة(ت
√ √ √  القياس البعدي

 املستند على القيم
 )الوعي . املمارسة .

جودة البيئة(ت

نوع األدوات

نوع

اإلجراء
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م م
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واجلدول )4( يوضح بعض األدوات املستخدمة يف أنواع إجراءات تكوين أو 
حتسن املنظومة ومواعيدها وفق نوع املؤسسة.

مام
هت

اال
ة و

رف
املع

س 
قيا

م

جدول )	( األدوات املستخدمة يف إجراءات تكوين أو حتسني املنظومة
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)2( ملخص دليل الرواد 
لتجسيد القيم
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مقدمة
ســلكت "الــرواد لبنــاء القيــم" ســبيًا واضًحــا حتكمــه منهجيــات علمّيــة وعملّيــة محكمــة 
يف بنــاء القيــم ومتكينهــا داخــل البيئــة الداعمــة لهــا ســواء كانــت: ذات الفــرد أو األســرة أو 
ــم مــن  ــل القي ــك بتحوي ــع أو الوطــن، وذل ــل أو املجتم املدرســة/اجلامعة أو مؤسســات العم
ــا  ــى ممارســات وســلوكات وإجــراءات ملموســة ميكــن متكينه شــعاراٍت وكلمــاٍت مجــردة إل

وقياســها. ومــن أهــم هــذه املنهجيــات: منهجيــة جتســيد القيــم.

يقــدم الدليــل مــا يحتــاج إليــه الباحثــون العاملــون يف جتســيد القيــم؛ مــن اإلطــار العلمــي 
الــذي يؤصــل املعرفــة األساســية الواجــب معرفتهــا قبــل البــدء بعمليــات التجســيد، ويُبــن 
موقعــه وأهميتــه، ومــا املقصــود منــه، ومــا متطلباتــه وقواعــده ومصــادره، وصــواًل إلــى كيفيــة 

اســتخدامه.

إن عمليــات جتســيد القيــم - كمــا ســبق - بتحويلهــا مــن كلمــاٍت مجــردة إلــى كيانــات 
ــاج إلــى عنايــة وتركيــز  ــاء منظوماتــه ومتكينهــا؛ حتت ــم، نســتطيع قياســه وبن واضحــة املعال

ــة. ــى املُخرجــات النهائي ــة وصــواًل إل مــن أول مرحل

لذلــك فــإن« الــرواد لبنــاء القيــم« قامــت - باعتبارهــا شــركة متخصصــة - باالطــاع علــى 
جتــارب العاملــن يف هــذا احلقــل وممارســاتهم، وملـّـا لــم جتــد دليــًا مخصًصــا لهــذا األمــر، 
أدركــت مــن خــال فهمهــا وفلســفتها يف القيــم؛ أن منهجيــة البنــاء يجــب أن تقــوم علــى 

أرضيــة معرفيــة صلبــة، ولــذا أنتجــت دليلهــا يف جتســيد القيــم.

وتبــرز أهميتــه البحثيــة؛ بأنــه يســاعد الباحثــن يف التعــرف علــى املهــارات الازمــة 
إتقانهــا يف جتســيد القيــم، كمــا أنــه يوضــح ماهيــة جتســيد القيــم وفائدتــه، واألســس 
التــي قــام عليهــا فهــم القيــم يف الشــركة، والقواعــد الواجــب معرفتهــا قبــل البــدء بعمليــة 
جتســيد ألي قيمــة، وأخيــًرا يوضــح مراحــل جتســيد القيمــة ومهــام كل مرحلــة ومخرجاتهــا، 
ومواصفــات كل مخرجاتهــا، كمــا أنــه يوفــر منــاذج إرشــادية وقوالــب مخصصــة لذلــك، ممــا 
يوحــد املخرجــات النهائيــة حــال تعــدد الباحثــن؛ كونهــا تتــم وفــق منهجيــة واحــدة،، وفيمــا 

يلــي تلخيــص ألبــرز موضوعــات ومراحــل الدليــل.
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الهدف من جتسيد القيمة
تعــّد عمليــة جتســيد القيمــة مــن أهــم عمليــات بنــاء القيــم عامــة، والقيــم املنظميــة خاصة، 
وتُنفــذ عبــر عــدد مــن املراحــل واملهــام، ولــكل مهمــة أو مجموعــة مهــام مخــرج محــدد، ولهــا 

أربعــة أهــداف رئيســة.

 التـأصيل املنهجي النظري للقيمة، بحيث تتحدد ماهيتها عن غيرها من القيم.. 1

بنــاء املمكنــات، حيــث إن الباحــث أثنــاء عملــه يف جتســيد القيــم؛ يضــع يف ذهنــه مــن . 2
الــذي سيســتفيد مــن إنتاجــه؟ وكيــف؟ ومــا املعرفــة التــي يجــب أن تصلــح لتمكــن 
القيمــة لــدى املســتفيد النهائــي منهــا، ويركــز جهــوده يف هــذا الســياق علــى أهــداف 
جزئيــة مهمــةـ وتقــدمي مــا يســاعد بانــي املمكنــات علــى إعــادة تشــكيل العرفــة التي تســهم 

يف:

 إحداث فهم وتفسير للقيمة ومكوناتها من خال توضيح البعد املعريف 	 
لها.
التثمن واإلعجاب بالقيمة ومكوناتها من خال توضيح البعد االنفعالي 	 

)الوجداني(.
االقتناع بالقيمة ومكوناتها من خال توضيح البعد االعتقادي.	 
التطبيق السلوكي للقيمة ومكوناتها من خال توضيح البعد السلوكي.	 

تطويــر املقاييــس؛ حيــث يقــدم الباحــث قائمــة علــى ثاثــة محــاور لــكل قيمــة . 3
يقوم بتجســيدها:

مقاييس ومؤشرات متسك الفرد بالقيمة املؤسسية.	 
مقاييس ومؤشرات مدى توفير متطلبات البيئة الداعمة.	 
مقاييــس اإللهــام، وهــي حتــدد الســلوكات املطلوبــة مــن القائــد للبيئــة 	 

الداعمــة.
تقدمي تصور شامل عن تهيئة البيئة الداعمة.. 4
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متطلبات العمل يف جتسيد القيمة
إن العمــل يف جتســيد القيمــة وفــق منهجيــة »الــرواد لبنــاء القيــم«؛ يثمــر منتًجــا معرفًيــا 
ثرًيــا، يســتفاد منــه يف مراحــل بنــاء القيــم ومتكينهــا، كمــا يســتفيد منــه املستشــارون 
واملتخصصــون الذيــن يقومــون بإعــادة صياغــة املؤشــرات وتطويــر املقاييــس، أو ببنــاء املــواد 

ــة وغيرهــا(. ــواد اإلعامي ــف األخــرى )البرامــج وامل ــة ومــواد التمكــن والتثقي التدريبي

لــذا يتطلــب العمــل يف هــذا املجــال؛ االلتــزام مبــا يرشــد إليــه الدليــل؛ حتــى تكــون 
املخرجــات قــد بُنيــت بشــكل منهجــي، ويكــون لهــا أثــر عنــد البنــاء والتمكــن، ومــن ذلــك مــا 

يلــي:

أواًل: االطــالع الكامــل والدقيــق علــى األدبيــات اخلاصــة بشــركة »الــرواد لبنــاء القيــم«، 
وهــي:

الكتاب التعريفي بالشركة.

كتاب القيم، فلسفة الفهم ومنهجية البناء.

منوذج معياري للتجسيد.

دليل بناء املؤشرات.

نواجت جتسيد القيم السابقة.

دليل نشر ثقافة القيم.

إجراءات بناء منظومات القيم.

ثانًيــا: دراســة نظريــات القيــم يف علــم النفــس وعلــم اإلدارة وعلــم االجتمــاع، واملواضيــع 
الدينيــة ذات العالقــة، ونظريــات قيــاس القيــم وامليــول واالجتاهــات.

ثالًثــا: االلتحــاق بالبرنامــج التدريبــي وحلقــات النقــاش اخلاصــة بتجســيد القيــم وبنــاء 
منظوماتهــا؛ التــي ُتنظمهــا »الــرواد«؛ لتطويــر مهــارات فريــق العمــل ومتكينــه.

رابًعــا: التــدرب أواًل علــى جتســيد قيمــة واحــدة بشــكل جتريبــي، مــع وجــود إشــراف مــن 
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قبــل شــخص ســبق لــه أن تــدرب علــى جتســيدها أو علــى غيرهــا؛ إلبــداء املالحظــات وتقــدمي 
النصــح والتوجيــه واملســاعدة إن لــزم األمــر.

خامًسا: االطالع على موسوعة القيم وإصداراتها املتتالية ودراستها.

قواعد جتسيد القيمة 
يف ضــوء أســس »الــرواد« التــي قــادت ووّجهــت فهمهــا وفلســفتها للقيــم، فــإن هنــاك 

قواعــد يتوجــب االسترشــاد بهــا أثنــاء العمــل يف جتســيد القيــم؛ ومنهــا:

جتســيد القيمــة؛ عمــل بحثــي حتكمــه أخاقيــات وقواعــد البحــث العلمــي كافــة، 	 
خاصــة فيمــا يتعلــق باقتبــاس األفــكار وتوثيقهــا، وتدويــن البيانــات الببليوجرافيــة 

للمصــادر واملراجــع حســب القواعــد واألصــول املنظمــة.

عنــد جتســيد القيمــة، يراعــي الباحــث أنــه ســيضع قائمــة بالســلوكات املطلوبــة من 	 
الفــرد يف البيئــة املؤسســية ومــن قياداتهــا ومالكيهــا كونهــم القــدوة والنمــوذج لبقيــة 
األفــراد، وكذلــك يضــع قائمــة مبــا يتوجــب علــى املنظمــة توفيــره مــن متطلبــات بيئــة 

داعمــة وحاضنــة للقيــم.

علــى الرغــم مــن أهمّيــة تبنــي األفــراد لقيمهــم الشــخصية إال أن التركيــز يف مجال 	 
القيمــة ينصــب علــى أداء الفــرد داخــل البيئــة الداعمــة لــه أو حــن ميثلهــا يف 

اخلــارج.

والوجدانيــة 	  املعرفيــة،  األربعــة:  أبعادهــا  يغطــي  أْن  يفتــرض  القيمــة  جتســيد 
والســلوكية. واالعتقاديــة،  )االنفعاليــة(، 

لــكل باحــث أســلوبه اخلــاص بالبحــث مييــزه عــن غيــره، غيــر أن قواعــد البحــث 	 
العلمــي تفــرض اســتخدام املفــردات الســهلة والعبــارات البســيطة؛ كــي يتمكــن 

القــارئ مــن فهــم املخرجــات بســهولة.
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مهارات جتسيد القيمة
جتســيد القيــم هــو عمليــة بحثيــة؛ والغايــة منهــا حتويــل القيــم مــن كلمــات مجــردة، إلــى 
كيــان واضــح املعالــم، تســتفيد منــه يف بنــاء محتــوى تدريبــي أو تثقيفــي أو توعــوي أو 
توجيهــي أو إرشــادي عــن القيمــة، وبنــاء املؤشــرات حولهــا وتطويــر املقاييــس، والعمــل فيــه 

ــر، ومــن أبرزهــا: ــب اكتســاب الباحــث لعــدد مــن املهــارات، اخلاصــة بالتفكي يتطل

البحث العلمي	 

الصياغة	 

التحليل	 

التصنيف	 

االستقراء والصياغة	 

االستنباط	 

التفسير والتأويل	 

التركيب	 
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املخرجات املهارة املرحلة

)1( قائمة املراجع من الكتب، واألبحاث 
والفيديوهــات،  واملقــاالت،  احملكمــة، 

وقصــص جنــاح ملؤسســات. 

)2( معــارف ومعلومــات عامــة مرتبطــة 
ــا. ــا وإلكترونًي بالقيمــة مدونــة ورقًي

)3( مخطط أولي للقيمة املراد 
جتسيدها.

البحث 
العلمي

األولى: الجمع والقراءة عن 
القيم األصلية المراد تجسيدها

)1( التعريف اللغوي للقيمة.

)2( التعريف االصطاحي.

)3( التعريف اإلجرائي.

الصياغة الثانية: تكوين التعريف 
األولي للقيمة األصلية

قائمــة أوليــة مبكونــات - قيــم فرعيــة - 
القيمــة األصليــة ونقائضهــا .

التحليل الثالثة: تحليل القيمة األصلية 
إلى مكوناتها )قيمها فرعية( 

وبيان نقائضها

للقيمــة  الفرعيــة  املكونــات  قائمــة 
. صليــة أل ا

التصنيف وتجميــع  تصنيــف  الرابعــة: 
ت نــا لمكو ا

مراحل جتسيد القيم
تتضمــن منهجيــة الــرواد يف جتســيد القيــم عــدًدا مــن املراحــل، ولــكل مرحلــة مخــرج 
علمــي، واجلــدول )5( يوضــح مراحــل التجســيد واملهــارة املطلوبــة لــكل مرحلة مــع املخرجات 

املتوقعــة: 
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املخرجات املهارة املرحلة

قائمة املكونات الفرعية للقيمة 
األصلية؛ ُمعّرفة.

التحليل اخلامسة: تعريف مكونات القيمة 
األصلية

 قائمة مكونات القيمة معدلة 
ومحكمة. 

االستنباط السادسة: حتكيم املكونات )القيم 
الفرعية( للقيمة األصلية

)1( قائمة البُعد املعريف.

)2( قائمة البُعد الوجداني 
»االنفعالي«.

)3( قائمة البُعد االعتقادي.

)4( قائمة املؤشرات )السلوكيات 
الفردية، واإلجراءات املؤسسية(.

التفسير والتأويل
السابعة: بيان األبعاد األربعة لكل 

مكون )قيمة فرعية( ومؤشراتها

قائمة إجراءات تهيئة البيئة الداعمة. االستقراء 
والصياغة

الثامنة: مواصفات البيئة الداعمة

قائمة املنافع واملضار.
االستنباط

التاسعة: توضيح املنافع واملضار لكل 
مكون )قيم فرعية(

)1(  تصويبات لغوية وحتسينية للمخرجات 
السابقة.

)2( قائمة األنشطة واأللعاب التدريبية.

)3(  قائمة املهارات املقترحة.

البحث العلمي

 العاشرة: اإلثراء
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)1( التعريف العام )اللغوي، واالصطاحي، 
واإلجرائي( للقيمة معتمد.

)2( التعريفات اخلاصة بكل مكون 
»قيمة فرعية« معتمدة.

التفسير التأويل

التركيب

احلادية عشر: إعادة بناء التعريف 
العام للقيمة األصلية ومكوناتها

)1( مصفوفة املواءمة واالرتباطات التشعبية 
للمكون الفرعي وللقيمة األصلية.

)2( إعادة ترتيب املصفوفة الرئيسة.

التفكير

التعليل

الثانية عشر: الربط التشعبي

وثيقــة جتســيد القيمــة مركــًزا، وفــق النمــوذج 
أعــاه. التلخيص

الثالثة عشر: التركيز

)1( ماحظات املنفذ ملراجعة وثيقة جتسيد 
القيمة.

)2(  وثيقة جتسيد القيمة بصورتها النهائية.
املاحظة 

والتقومي والتقدير

 الرابعة عشر: التحكيم واملراجعة

الــرواد  موســوعة  جــزء يف  املجســدة،  القيمــة 
للقيــم. البحث العلمي

اخلامسة عشر: األرشفة واحلفظ

املخرجات املهارة املرحلة
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املرحلة األولى: اجلمع والقراءة عن القيم األصلية املراد جتسيدها

تُعــد هــذه املرحلــة األســاس ملــا ســيأتي مــن مراحــل، وتتضمــن خطــوات متسلســلة 
وميكــن تقســيمها إلــى مهمتــن، ولــكل مهمــة مجموعــة مــن اخلطــوات واملوجهــات 

ــي: واملخرجــات؛ كمــا يل

أواًل. جمع األدب العربي والعاملي املتعلق بالقيمة املراد جتسيدها:

)1( حتــدد »الــرواد« قيمــة واحــدة مــن قائمــة القيــم الشــائعة عاملًيــا لتجســيدها وفــق 
البيئــة الداعمــة .

)2( البحــث عــن املعانــي اللغويــة ملســمى القيمــة األصليــة يف املعاجــم العربيــة 
التــي ميكــن  املفتاحيــة  الكلمــات  وذلــك حلصــر  أخــرى،  لغــة  أي  أو  واإلجنليزيــة 

املائمــة. واملصــادر  املراجــع  عــن  البحــث  يف  اســتخدامها 

)3( جتميــع مراجــع األدب العربــي والعاملــي املتعلــق بالقيمــة املــراد جتســيدها: 
ومقاطــع  واإللكترونيــة،  الورقيــة  املراجــع  ومختلــف  والدراســات  الكتــب  وتشــمل 

العاقــة. ذات  اليوتيــوب 

)4(  اســتخدام مهــارات البحــث العلمــي وتقنيــات البحــث الذكــي عــن املعلومــة )مثــل 
خاصيتــي الباحــث العملــي والبحــث املتقــدم يف Google، كمــا ميكــن االســتعانة 

بقاعــدة معلومــات القيــم التــي توفرهــا "الــرواد".

)5( جمع كل امللفات والروابط يف مجلد واحد وتسميته باسم القيمة.

ثانًيا. ممارسة القراءة العامة واملتعمقة حول القيمة املراد جتسيدها:

وتنقسم هذه املهمة إلى خطوات فرعية، على النحو اآلتي:

أ. البدء القراءة العامة حول القيمة األصلية
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يف هــذه اخلطــوة يتمحــور التفكيــر مبســمى القيمــة كمفهــوٍم مجــرد، باالطــاع علــى 
تعريفــات متنوعــة لــه؛ كمهــارة ميارســها األفــراد يف حياتهــم اليوميــة، ويف أعمالهــم، 
وأهــم املهــارات التــي ترتبــط بــه، وحتديــد صفــات الفــرد الــذي ميلك القيمــة، وعاقته 
مــع املفاهيــم األخــرى، وأوجــه الشــبه واالختــاف إن وجــدت، واالطــاع علــى وجهــات 

النظــر حــول هــذه املقارنــات.

 ب. التركيز على األسس التي ينطلق منها أصحابها يف التفريق بني املفاهيم

فعلــى ســبيل املثــال؛ هنــاك مــن يتنــاول مفهــوم االبتــكار كمــرادف لإلبــداع أو كجــزء 
مــن العمليــة اإلبداعيــة، التــي تتمثــل يف حتويــل األفــكار اإلبداعيــة إلــى منتجــات ذات 
فائــدة، أو النظــر إلــى املنتجــات املجــودة أصــًا بنظــرة جديــدة ومحاولــة تفكيــك 

عناصرهــا وإعــادة بنائهــا للخــروج بأفــكار ومنتجــات جديــدة.

 ج. ممارسة عصف ذهني حول القيمة:

يف هــذه املهمــة، يتوجــب التأمــل يف مفهــوم القيمــة بطريقــة تربطــه بعمــل املؤسســات 
يف القطــاع العــام أو اخلــاص أو الثالــث )غيــر الربحــي( أو يف البيئــات التعليميــة 

والتعلميــة أو غيــر ذلــك مــن البيئــات.

عنــد القيــام بالتأمــل والتفكيــر مبفهــوم القيمــة املــراد جتســيدها، وربــط ذلك 	 
بالبيئــة الداعمــة لهــا - تعليميــة أو مؤسســية أو غيــر ذلــك - فإنــه مــن املهــم 
التفكيــر بحــال البيئــات التــي ال تتصــف بهــذه القيمــة، لعمــل مقارنــة عقليــة 

بــن مؤسســة لديهــا هــذه القيمــة وأخــرى ليســت لديهــا.
ــم مــن القــراءة أو 	  ــي تفه ــر عــدد ممكــن مــن األفــكار الت ــن قائمــة بأكب تدوي

التأمــل يف مســمى القيمــة، وهــي ذات العاقــة بالقيمــة التــي تعمــل علــى 
جتســيدها بحيــث يتركــز التأمــل علــى ثاثــة أبعــاد رئيســة؛ هــي: املدخــات، 
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العمليــات أو اإلجــراءات، املخرجــات أو املنتجــات. باإلضافــة إلــى الســياق 
الــذي تتــم فيــه هــذه األبعــاد وهــو بيئــة العمــل يف املؤسســات، وكيفيــة التعامــل 

ــوا موظفــن أم مســتفيدين. مــع األفــراد ســواء كان
ــا مســودة 	  ــة مــن األفــكار؛ ميكــن جعله عندهــا ســيكون املخــرج قائمــة طويل

مكونــات فرعيــة للقيمــة األصليــة.
 د. إعادة القراءة بصورة أعمق يف مجال مفهوم القيمة:

يتوجــب علــى الباحــث إعــادة قــراءة أكبــر عــدد ممكــن؛ مــن الكتــب واملقــاالت 
والرســائل اجلامعيــة والبحــوث والدراســات، التــي تناولــت مفهــوم القيمــة موضــع 

التجســيد.

 هـ. تدوين األفكار واملعلومات حول القيمة:

يجــب أن يرافــق القــراءة املعمقــة، تدويــن جميــع األفــكار املثيــرة لاهتمــام يف دفاتــر 
ــة كتابــة جتســيد  ــة، وميكــن االســتفادة منهــا يف مرحل ــة واإللكتروني ماحظــات ورقي
القيمــة أو ليســتفيد منهــا معــدو البرامــج التدريبيــة ومــواد نشــر الثقافــة ومشــاركة 

املعرفــة. 

مخرجات املرحلة األولى

يفترض أن يكون لهذه املرحلة املخرجات التالية:

قائمــة املراجــع مــن الكتــب، واألبحاث احملكمة، واملقــاالت، والفيديوهات، وقصص 	 
جنــاح ملؤسســات تعلــن هــذه القيمــة. 

معارف ومعلومات عامة مرتبطة بالقيمة مدونة ورقًيا وإلكترونًيا.	 
مخطط أولي للقيمة املراد جتسيدها.	 
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املرحلة الثانية: تكوين التعريف األولي للقيمة األصلية

بعــد حتقيــق جميــع املهمــات ســالفة الذكــر فيمــا يتعلــق بالقــراءة املعمقــة يف موضــوع 
لهــا؛ حســب  األولــي  التعريــف  بتكويــن  الباحــث  يبــدأ  املــراد جتســيدها،  القيمــة 

اإلجــراءات التاليــة:

اســتخدام القوالــب املخصصــة لهــذه املرحلــة وااللتــزام بها، وهنــاك مرونة يف 	 
إعــادة تشــكيل القوالــب مبــا يتناســب مــع كميــة املعــارف املجموعــة.

البــدء بتعريــف القيمــة، مــع األخــذ باحلســبان أّن هــذا التعريــف ســيطّور 	 
ويحســن باســتمرار وخاصــة بعــد انتهــاء مرحلــة اإلثــراء، بعــد أن تكــون صــورة 

ــا. ــح ماهيته ــا بتوضي ــة، وليكــون شــامًا وافًي القيمــة مكتمل
التركيــز يف التعريــف اللغــوي علــى املعانــي اجلامعــة، وســر املفــردة اللغويــة، 	 

ومــا ميكــن أن يضيــف معنــى جديــًدا. 
ســرد التعاريــف االصطاحيــة للقيمــة؛ املنشــورة يف األدب املنتج حولها، ففي 	 

الغالــب أن القيــم إنســانية؛ وقــد بُحثــت مواضيعهــا يف مختلــف اجلوانــب ســواء 
باللغــة العربيــة واألجنبيــة؛ وعليــه يجــب االســتفادة مــن جهــود الســابقن، 

وإيــراد تعاريفهــم االصطاحيــة للقيمــة املجســدة.
 تدويــن التعريــف االصطاحــي؛ ويكــون إمــا: تلخيًصــا ألفــكار الســابقن، 	 

لــم يجــد  أو تعضيــًدا أو إكمــااًل جلوانــب نقــص يف تعاريفهــم، ويف حالــة 
الباحــث أي تعريــف ســابق، فيتوجــب ذكــر ذلــك ، وتبنيــه، ثــم تســرد التعريــف 
االصطاحــي الــذي يــرى أنهــا األقــرب إلــى روح القيمــة يف البيئــة الداعمــة.

ومع األخذ باحلسبان عند بناء التعريف اإلجرائي األخذ مبا يلي:
ُكل كلمة لها حساب ومكان محدد.	 
جعل التعريف خاٍل من العبارات الفلسفية والفضفاضة.	 
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تركيز التعريف اإلجرائي مبتعًدا قدر اإلمكان من اإلسهاب فيه.	 
جعل التعريف اإلجرائي محتٍو على الهدف من القيمة.	 
توضيــح ارتبــاط املكــون الفرعــي بالقيمــة األصليــة، بحيــث ال تبــدو املكونــات 	 

وكأنهــا قطــع متنافــرة، حتــى ولــو مت جتســيد املكــون الفرعــي يف وقــت ســابق؛ 
فيجــب إعــادة مواءمتــه مبــا يتفــق مــع القيمــة محــل التجســيد.

إذا ذكــرْت املكونــات يف التعريــف اإلجرائــي، فيجــب أن تذكــر كاملــًة دون 	 
ــف  ــا وتذكرهــا بعــد التعري ــا، أو يكتفــي باإلشــارة إليه ــى بعضه االقتصــار عل

كهامــش.
مخرجات املرحلة الثانية 

التعريف اللغوي للقيمة.	 
التعريف االصطاحي.	 
التعريف اإلجرائي.	 

املرحلــة الثالثــة: حتليــل القيمــة األصليــة إلــى مكوناتهــا )قيــم فرعيــة( 
وبيــان نقائضهــا

وتعنــي تبســيط القيمــة وجتزئتهــا إلــى عناصــر ومكونــات أصغــر، ثــم إعــادة بنائهــا والتأليــف بينهــا؛ لتكــون كتلــة 

بَــُه بالتأليــف  معرفيــة متكاملــة؛ فمكــون الشــيء؛ هــو: "أجــزاؤه وعناصــره التــي يتألــف منهــا"، وكــّون املوضــوع: أي ركَّ

بــن أَجزائــه.

فلــكل قيمــة أصليــة قيــم فرعيــة تتكــون منهــا، وإعمــال التفكيــر يف القيمــة األصليــة وإخضاعهــا للتحليــل الدقيــق 

والنظــر إليهــا مــن زوايــا عــدة يســاعد علــى حتديــد مكوناتهــا الفرعيــة.

ولتحليل القيمة والتعرف على أجزائها املكونة لها تنفذ اإلجراءات التالية:

ــراءة الشــاملة عــن 	  ــاء الق ــت أثن ــي دّون ــة الت ــى ورق املاحظــات اجلانبي ــودة إل الع
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القيمــة املــراد جتســيدها يف املرحلــة األولــى.
إعــادة التأمــل يف تعاريــف القيمــة )لغوًيــا، واصطاًحــا، وإجرائًيــا( يف املرحلــة 	 

الثانيــة.
ــت بعمــٍق عــن القيمــة املــراد 	  ــن أنهــا حتدث ــي يُظ إعــادة قــراءة بعــض املراجــع الت

جتســيدها.
ــات 	  ــة باملكون ــن قائمــة أولّي ــة تكوي ــدأ عملي ــا يف كل مــا ســبق؛ تب ــد التأمــل فيه بع

واألجــزاء دون متحيــص، وتكــون قائمــة مفتوحــة؛ أي أنهــا قابلــة لإلضافة واحلذف، 
مــع تضمينهــا مضــادات لــكل مكــون فرعــي مــن مكونــات القيمــة.

مخرجات املرحلة الثالثة

قائمة أولية مبكونات القيمة األصلية ونقائضها.	 

املرحلة الرابعة: تصنيف وجتميع املكونات

ــرة أو املرتبطــة  ــة - املؤث ــم فرعي ــات - قي ــرة مــن املكون ــْت قائمــة كبي ــد أن تكون بع
ــة: ــوم الباحــث باإلجــراءات التالي ــة، يق ــة األصلي بالقيم

دمج املكونات املتقاربة )جمع مكونن أو ثاثة( يف مكوٍن واحد.	 
قــد يكــون هنــاك مكــّون؛ يحتــاج إلــى جتزئــة إلــى مكونــات أصغــر، أو مكونــات 	 

جديدة.
بعــد االنتهــاء مــن دمــج املكونــات والوصــول إلــى القائمــة النهائيــة، تســلم 	 

القائمــة؛ مذيلــة بأبــرز املراجــع واملصــادر التــي أُعتمــد عليهــا إلــى أحــد 
الزمــاء أو إلــى رئيــس الفريــق، الســتقبال ماحظاتــه ومــن ثــم يبــدأ الباحــث 

يف املرحلــة اخلامســة.
مخرجات املرحلة الرابعة

قائمة املكونات الفرعية للقيمة األصلية.	 
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املرحلة اخلامسة: تعريف مكونات القيمة األصلية

بعــد حتليــل القيمــة األصليــة ووضــوح قائمــة مكوناتهــا الفرعيــة، يقــوم الباحــث 
بتعريــف كافــة املكونــات تعريًفــا لغوًيــا واصطاحًيــا وإجرائًيــا ملتزًمــا بنفــس 
املوجهــات يف التعريــف العــام للقيمــة األصليــة، مــع األخــذ بعــن االعتبــار ضــرورة 

ــة.  ــة املكــون الفرعــي بالقيمــة األصلي ــان صل بي
اســتال التعريــف اإلجرائــي للمكــون »القيمــة الفرعيــة، وإعــادة التأمــل فيــه 	 

بعمــق، وإدخــال التعديــات التــي ظهــرت للباحــث، وضعــه يف قائمــة املكونــات 
املعرفــة متهيــًدا لتنفيــذ املرحلــة السادســة.

مخرجات املرحلة اخلامسة:

قائمة املكونات الفرعية للقيمة األصلية؛ ُمعّرفة.	 
املرحلة السادسة: حتكيم املكونات )القيم الفرعية( للقيمة األصلية

ترســل التعريفــات الشــاملة للقيمــة األصليــة، قائمــة املكونــات "القيــم الفرعيــة" وأمام 
كل مكــون تعريــٌف إجرائــٌي مختصــٌر لــه، إلــى إدارة وحــدة اإلنتــاج الرئيســة، حيــث يقــوم 
فريــق العمــل فيهــا علــى حتكيــم قائمــة املكونــات الفرعيــة للقيمــة لــدى مجموعــة مــن 
اخلبــراء واملختصــن باإلضافــة أو احلــذف أو التعديــل؛ متهيــًدا للبــدء بتحليلهــا كمــا 

يف املرحلــة التاليــة.

مخرجات املرحلة السادسة

قائمة مكونات القيمة معدلة ومحكمة.	 
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املرحلة السابعة: بيان األبعاد األربعة لكل مكون )قيمة فرعية(

تعــد هــذه املرحلــة محــور منهجيــة "الــرواد لبنــاء القيــم" يف جتســيد القيــم، وحتويلهــا 
مــن مجــرد كلمــات مفــردة إلــى كيــان واضــح املعالــم، وهــي أســاس عمليــات التمكــن 
مبســاراتها اخلمســة: )التهيئــة، اإللهــام، والتعليــم، والتثقيــف، والتدريــب(. ينبغــي أن 

تكــون نــواجت بيــان األبعــاد األربعــة مفصلــة ودقيقــة:

أواًل: بيان البعد املعريف للمكون »القيمة الفرعية«:

بعــد اســتام القائمــة احملكمــة للمكونــات الفرعيــة للقيمــة األصليــة، يبــدأ الباحــث 
بالعمــل عليهــا مراعًيــا اخلطــوات واإلجــراءات التاليــة:

الفرعــي 	  للمكــون  اللغــوي واالصطاحــي واإلجرائــي  إلــى املعنــى  العــودة 
اخلامســة(. املرحلــة  )مخــرج 

حتديــد نقائــض املكــون »القيمــة الفرعيــة« يف ضــوء اتســاع املعرفــة عنــه بعــد 	 
تعمــق القــراءة حولــه.

سرد أمثلة شارحة للمكون الفرعي.	 
املخرج األول للمرحلة السابعة:

قائمة البُعد املعريف للمكون.	 
ثانًيا: بيان البعد الوجداني)االنفعالي( للمكون:

لبيــان البُعــد الوجدانــي )االنفعالــي( يركــز الباحــث على الهدف منــه وفق اإلجراءات 
التالية:

ــد املعــريف بدقــة، 	  ــكل حقيقــة ذكــرت يف البُع ــة ل ذكــر االنعكاســات الوجداني
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فيذكــر يف اجلانــب الوجدانــي: تثمــن أو تعظيــم أو تبجيــل أو تقديــر ومــا 
شــابه ذلــك مــن األلفــاظ التــي تــدل علــى أن الفــرد يُعلــي هــذه القيمــة بداخــل 

ــا والدعــوة إليهــا. ــا والدفــاع عنه ــة لتبنيه ــه الدافعي ــه، ممــا يعطي وجدان
اســتحضار أدلــة دينيــة مــن آيــات قرآنيــة، مــع وجــوب جتنــب التكلــف وتطويــع 	 

البحــث  مبحــركات  االســتعانة  وميكــن  الفكــرة،  القرآنيــة خلدمــة  اآليــات 
للحصــول علــى مواضيــع أو أبحــاث أو دراســات محكمــة، ســبق وأن تناولــت 

ــة. املوضــوع املبحــوث مــن جهــة ديني
اســتحضار أحاديــث نبويــة )مــع نفــس املوجــه الســابق؛ من احلذر مــن التكلف 	 

ــم  ــى احلك ــة إل ــون، باإلضاف ــك املك ــي ذل ــى تبن ــع النصــوص( حتــث عل وتطوي
واألقــوال املأثــورة والوقائــع التاريخيــة املرتبطــة باملكــون.

اســتحضار األدلــة املختلفــة )نفســية، اجتماعيــة، ثقافيــة...( تبــن أهميــة 	 
املكــون وحتــث علــى تبنيــه.

أثنــاء البحــث والقــراءة ميكــن أن يجمــع مــا يعــزز اجلوانــب الوجدانيــة )االنفعاليــة( 
يف األمــور التاليــة:

اجلانب املعريف الديني.أ. 
األمثلة والقصص الواقعية.ب. 
املقاالت األدبية.ج. 
نتائج الدراسات امليدانية املعززة لاكتساب بالقيمة والتمسك بها.د. 
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املخرج الثاني للمرحلة السابعة:

قائمة االنعكاسات الذوقية متضمنة إحصاءات ودراسات.	 
قائمة النصوص والقصص واحلكم والتجارب.	 

ثالًثا: بيان البعد االعتقادي للمكون "القيمة الفرعية":

ســبق وأن أوضحنــا أن الهــدف مــن البعــد االعتقــادي هــو ربــط املكــون الفرعــي 
للقيمــة األصليــة مبــا يؤمــن بــه الفــرد مــن معتقــدات راســخة أو ترســيخ إميانــه بهــا؛ 
ــون  ــا الضــرورة البشــرية. ويك ــا أصــا يف الشــرائع الســماوية أو تفرضه ــا ألن له إم
بذكــر األفــكار العامــة والكبــرى واألساســية التــي تــرى أنهــا تشــكل معتقــدات يجــب 

علــى الفــرد أن يوقــن بهــا، لــذا ينبغــي عليــك القيــام مبــا يلــي:

ذكــر األفــكار العامــة والكبــرى واألساســية التــي تشــكل معتقــدات عــن املكــون 	 
ــا أصــًا يف  ــا، إمــا ألن له ــى الفــرد أن يوقــن به ــة« يجــب عل »القيمــة الفرعي

الشــرائع الســماوية أو تفرضهــا الضــرورة البشــرية.
وضــع اختبــارات تقييــم مرحلــي تســبق االشــتغال على البعد الســلوكي، وتركز 	 

علــى جانبن:
التأكد من ضبط مفهوم املكون بدقة.. 1
التأكد من اإلميان بقيمة املكون وبضرورة تبنيه.. 2

املخرج الثالث للمرحلة السابعة:

قائمة البعد االعتقادي.
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رابًعا: بيان البعد السلوكي للمكون »القيمة الفرعية«:

حيــث إن املطلــوب يف هــذه املهمــة هــو توضيــح التطبيــق الفعلــي للقيمــة أو املكــون؛ 
علــى مســتوى الفــرد، ومســتوى تهيئــة البيئــة الداعمــة، لــذا ينبغــي تكويــن قائمــة 
باملؤشــرات الدالــة علــى اكتســاب الفــرد للقيمــة، وباملؤشــرات الدالــة علــى تهيئــة 

املؤسســة للبيئــة الداعمــة.

تعمــل هــذه اخلطــوة علــى نقــل القيمــة مــن التنظيــر إلــى الواقــع علــى شــكل 	 
مؤشــرات ســلوكية يكتســبها الفــرد، ومؤشــرات منظميــة توفرهــا املنظمــة 

ــا. ــة الداعمــة له ــة البيئ لتهيئ
التفكيــر بأكثــر مــن مؤشــر لــكل مكــون فرعــي، بشــرط أن تكــون متســقة مــع 	 

الســلوكات املطلوبــة يف تبنــي القيمــة مــن قبــل الفــرد أو إجــراءات تهيئــة بيئــة 
حاضنــة لــه مــن قبــل املنظمــة.

تصاغ املؤشرات مبراعاة ما يلي:

يعتمــد بنــاء املؤشــرات علــى القيــام بعصــف ذهنــي حــول املطلــوب مــن الفــرد 	 
واملؤسســة جتــاه القيمــة.

يجــب أن تكــون املؤشــرات مختصــرة ومركــزة ودقيقــة، وأن تعمل فيما وضعت 	 
لــه، وتقيســه بطريقــة صحيحة.

اســتخراج املؤشــرات الســلوكية أيًضــا بالتفكيــر فيمــا ال ينبغــي علــى الفــرد 	 
القيــام بــه؛ ألنــه يتنافــى مــع القيمــة، حيــث إن تفكيرنــا يف املؤشــرات اإليجابيــة 

فقــط قــد يجعلنــا نغفــل عــن بعــض الســلوكات املضــادة للقيمــة.
يجب االبتعاد عن دمج عدد من املواضيع يف مؤشر واحد.	 
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االبتعاد عن املصطلحات اخلطابية والصحافية والفضفاضة.	 
يف حــال بنــاء مؤشــرات التحقــق مــن التــزام املؤسســة باإلجــراءات احملققــة 	 

ــا. ــي له ــي واإلداري والقانون ــب الفن للقيمــة يراعــى اجلان
ميكــن أن يُســتفاد يف هــذه اخلطــوة مــن مدونــات الســلوك املتوفــرة يف األدب 	 

علــى وجــه اخلصــوص.
املخرج الرابع للمرحلة السابعة:

قائمة املؤشــرات )الســلوكات الفردية، والســلوكات املطلوبة من القيادات )اإللهام( 	 
واإلجراءات املؤسســية(.

املرحلة الثامنة: توضيح متطلبات البيئة الداعمة

ويعمــل الباحــث يف هــذه املرحلــة إعــادة التأمل ملًيا والتقومي فيما ذكر يف اإلجراءات 
املؤسســية يف املرحلــة الســابقة؛ مخــرج البعــد الســلوكي، مــن أجــل فرزهــا فيمــا يتعلــق 
بالبيئــة الداعمــة علــى احملــاور التاليــة: اخلطــط واالســتراتيجيات، إجــراءات العمــل، 
االتصــال املؤسســي، البيئــة املاديــة، بحيــث تكــون عمليــات تهيئــة البيئــة الداعمــة 

شــاملة ومســتدامة، وتســاعد الفــرد علــى التمســك مبنظومــة القيــم املعلنــة.

مخرجات املرحلة الثامنة

قائمة متطلبات إجراءات تهيئة البيئة الداعمة.	 
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املرحلة التاسعة: توضيح املنافع واملضار لكل مكون )قيم فرعية(

لتعزيــز اجلانــب الوجدانــي للقيمــة لــدى الفــرد، ولتوضيــح أهميتهــا لــدى املؤسســة، 
يعــد الباحــث قائمــة للمنافــع - التــي ســتعود علــى الفــرد واملؤسســة مــن هــذه القيمــة 
- والتفكيــر يف املخاطــر الناجمــة مــن عــدم وجودهــا يف ســلوكيات الفــرد أو إجــراءات 
املؤسســة. ويجــب أن تكــون هــذه املنافــع واملضــار لهــا صــات واضحــة بالبعــد املعــريف.

مخرجات املرحلة التاسعة

قائمة املنافع واملضار لكل مكون »قيمة فرعية«.	 

املرحلة العاشرة: التنقيح واإلثراء

ــز منتجــات  ــة تعزي ــة، وهــي مبثاب ــام الفرعي ــن امله ــة عــدًدا م ــن هــذه املرحل تتضم
املراحــل الســابقة، وتعضيــد مخرجاتهــا مــن أفــكار؛ ليســتوي بنــاء القيمــة املجســدة 

ــة، ومــن أبــرز هــذه املهــام: بصــورة كامل

أ. تنقيح النواجت واستبعاد األفكار غير ذات الصلة املباشرة واملؤثرة

ويتم ذلك من خال تنفيذ إجرائن اثنن هما:

إعــادة كتابــة تعريــف القيمــة إجرائًيا؛مــع ضبطــه وتطويــره على ضــوء املعرفة 	 
يف نــواجت اإلجــراءات الســابقة.

إعادة قراءة قوائم املراحل السابقة والتدقيق فيما ُكتب وتعديل ما يلزم.	 
ب. حتديد أبرز املهارات املطلوبة يف اكتساب القيمة:

ج. بناء التمارين والتدريبات واأللعاب املرتبطة باملكون" القيمة الفرعية.
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د. إضافة الشواهد والقصص واحلكم واألمثال."

مخرجات املرحلة العاشرة:

تصويبات لغوية وحتسينية للمخرجات السابقة	 
قائمة األنشطة واأللعاب التدريبية لكل مكون فرعي.	 
قائمة املهارات املقترحة لكل مكون فرعي.	 
قائمة الشواهد والقصص واحلكم واألمثال.	 

املرحلة احلادية عشر: إعادة صياغة التعاريف 

تعــد هــذه املرحلــة؛ مرحلــة انضــاج للمخرجــات الســابقة، حيــث يتوجــب علــى 
الباحــث العــودة إلــى مخرجــات املرحلــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة واخلامســة، ويعمــل 
علــى تطويــر التعاريــف اللغويــة واالصطاحيــة واإلجرائيــة للقيمــة الرئيســة وملكوناتها 

الفرعيــة.

حيــث مــن املتوقــع أن فهمــه تطــور وتعمقــت املعرفــة لديــه حــول القيمــة ومكوناتهــا، 
بحيــث يســتطيع القــارئ اســتيعاب املــراد بالقيمــة األصليــة، بقراءتــه للتعاريــف فقــط، 
وميكــن للبيئــة الداعمــة اعتمــاد هــذا التعريــف يف أدبياتهــا مــع إجــراء مواءمــة بســيطة 

. عليه

ولذلــك يتطلــب مزيــًدا مــن الدقــة ووضــع كل كلمــة يف مكانهــا ومبــا تقتضيــه داللتهــا، 
وألهميتــه أفــرد يف مرحلــة خاصة.
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مخرجات املرحلة احلادية عشر:

التعريف العام )اللغوي، االصطاحي، اإلجرائي( للقيمة معتمد.	 
التعريفات اخلاصة بكل مكون »قيمة فرعية« معتمدة.	 

املرحلة الثانية عشر: الربط التشعبي 

تأتــي هــذه املرحلــة لتؤكــد علــى مبــدأ أن القيــم تتداخــل فيمــا بينهــا، وتتشــابك 
مــع بعضهــا؛ ولــذا فإنــه علــى املتخصــص يف جتســيد القيــم؛ املداومــة علــى حتديــث 
الفرعيــة( اخلاصــة  )القيــم  الفرعيــة  للمكونــات  بّية  التشــعُّ مصفوفــة االرتباطــات 
بالقيمــة األصليــة، ويعتمــد يف ذلــك علــى االطــاع ومعرفة القيم الشــائعة واملســتحَدثة 
ــن  ــم. إن م ــن القي ــات ب ــط ونســج العاق ــب والرب ــارة التركي ــال مه يف املجــال، وإعم
املكونــات الفرعيــة لقيمــة النزاهــة علــى ســبيل املثــال؛ مكــون املصداقيــة، وهــي قيمــة 

أصليــة بحــد ذاتهــا.

مخرجات املرحلة الثانية عشر:

مصفوفة املواءمة واالرتباطات التشعبية للمكون الفرعي وللقيمة األصلية. 	 
إعادة ترتيب املصفوفة الرئيسة.	 

املرحلة الثالثة عشر: التركيز

أمــا التركيــز فاملقصــود بــه تلخيــص املعرفــة املجموعــة يف املكونــات الفرعيــة داخــل 
قالــب واحــد، يســهل نقلــه كمكــون فرعــي إلــى قيمــة أخــرى تكــون فيهــا القيمــة مكــون 
فرعــي، وهــو أمــر حتــدده املرحلــة الســابقة، االرتبــاط التشــعبي بــن مكونــات القيــم. 
وحتديــد هــذا االرتبــاط يســاعد يف جعــل منظومــة القيــم تبــدو متكاملــة ومنســجمة 
وغيــر متناقضــة. فقــد تشــترك قيمــة مــا مــع قيمــة أخــرى يف بعض املكونــات الفرعية، 
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قــم بتكييفهــا وتنقيحهــا مبــا يتوافــق مــع القيمــة اجلديــدة محــل جتســيد.

ويعنــي التركيــز بنــاء ملخــص للقيمــة األصليــة يحتــوي علــى أبــرز األفــكار واملعــارف 
ــن  ــة التماري ــا وإضاف ــم األساســية وتنقيحه ــد إعــداد القوائ ــات: بع ــع املكون مــن جمي
ــي، لهــذه  ــاج املخــرج النهائ ــدأ إجــراءات إنت ــارات الازمــة الكتســاب القيمــة؛ تب وامله
للمكونــات  والتشــعبات  االرتباطــات  الســابقة يف حتديــد  باملرحلــة  املهمــة عاقــة 
الفرعيــة للقيمــة املجســدة، فبعــد أن يســتقيم بناؤهــا، وتصبــح كياًنــا واضــح املعالــم، 
يتــم اختصــار كافــة النــواجت ودمجهــا بعنايــة وتركيــز لتصبــح جاهــزة لوضعهــا يف أي 

قيمــة ســيأتي جتســيدها يف حــال ثبــت أنهــا مكــون فرعــي للقيمــة اجلديــدة.

مخرجات املرحلة الثالثة عشر:

وثيقة جتسيد القيمة مركًزا.	 

املرحلة الرابعة عشر: التحكيم واملراجعة

تعتمــد “الــرواد لبنــاء القيــم” علــى منهجيــات عــدة يف إخــراج منتجاتهــا، لتتســم 
باإلتقــان، ومــع أن دليــل جتســيد القيمــة لاســتعمال الداخلــي؛ بــن الباحثــن العاملن 
يف التجســيد، وبــن معــدي البرامــج التدريبيــة والتثقيفيــة، قبــل أن تذهــب إلــى منفذي 
ــك مــن خــال بعــض  ــج وذل ــى جــودة املنت ــم؛ فإنهــا حتــرص عل مســارات متكــن القي
اإلجــراءات، ومــن أبرزهــا املراجعــة الداخليــة يحــال املخــرج النهائــي إلــى أحــد الزماء 
العاملــن يف فريــق جتســيد القيــم، ويعتمــد املُراِجــع علــى منهجيــة التحكيــم العلمــي، 

ويوضــح التعديــات الــازم إجراءهــا.

140141 Arrowad for Building Valuesالرواد لبناء القيم



ويتأكد املراجع بصورة أساسية من؛

االعتماد على مراجع معتبرة يف تكوين املفاهيم وحتديد مكونات القيمة.	 
التأكد من سامة كافة املخرجات.	 
التأكــد أن عمليــات دمــج املكونــات )القيــم الفرعيــة( متــت بشــكل ســليم، وال 	 

حتتــوي علــى تناقضــات أو تنافــر معــريف أو حشــو.
تشمل عمليات املراجعة والتحكيم ما يتعلق بالتصحيح اللغوي واإلمائي.	 
يقترح حتسينات عامة على وثيقة جتسيد القيمة املجسدة.	 
بعد استام املاحظات تدخل التعديات املطلوبة.	 

ــا  ــى، إم ــل مبــا مييزهــا عــن املســودة األول ــد التعدي ــة بع ــم إعــادة تســمية الوثيق يت
بالتاريــخ أو وضــع كلمــة )نهائــي( أو مــا شــابه، ويحتفــظ باملســودة ضمــن مجلــد 

جتســيد القيمــة.

مخرجات املرحلة الرابعة عشر:

ماحظات املنفذ ملراجعة وثيقة جتسيد القيمة.	 
وثيقة جتسيد القيمة بصورتها النهائية.	 

املرحلة اخلامسة عشر: األرشفة واحلفظ

تعــد هــذه املرحلــة فنيــة؛ بحيــث يعــد امللــف إلرســاله إلــى فريــق مشــروع موســوعة 
القيــم، جلعلــه جــزًءا فيهــا، ويشــترط يف تنفيذهــا مــا يلــي:

جتميع املخرجات املتعلقة كافة يف ملف إلكتروني واحد.	 
إضافة قائمة املراجع التي اعتمدت عليها، يف نهاية امللف.	 
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وضــع كل املخرجــات يف مجلــد يحتــوي علــى املصــادر واملراجــع بكافــة الصيــغ 	 
كمــا ســبق يف املرحلــة األولــى، بحيــث يشــمل: مجلــد املراجــع، وبداخلــه 

مجلــدات فرعيــة حســب نوعيتهــا، الكتــب، الصــور، الفيديوهــات.
مجلــد ملفــات اإللكترونيــة لــكل مكــون علــى حــدة + وثيقــة جتســيد القيمــة 	 

ــة. النهائي
اســتخدام اخلطــوط األساســية يف احلاســب اآللــي، أو ترســل اخلطــوط 	 

املســتخدمة.
االحتفــاظ بأكثــر مــن نســخة مــن املنتــج النهائــي؛ واحــدة يف اإلمييــل وأخــرى 	 

يف ذاكــرة إلكترونيــة، وثالثــة ورقيــة، ورابعــة يف مكتبــة »الــرواد لبنــاء القيــم«.

مخرجات املرحلة اخلامسة عشر

القيمة املجسدة، جزء يف موسوعة الرواد للقيم.	 
والشكل التالي يُجمل املراحل ومخرجاتها.
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11

تحديد مواصفات البيئة الداعمة للقيم  
ومتطلبات القيمة التي يلزم توفيرها

تحديد مواصفات البيئة

6

9

5

7

قائمة با�لعاب والتمارين المقترحة

قائمة المهارات الالزمة

موجهات تثقيفية

التنقيح وا�ثراء

مالحظات المراجع
المنتج المعدل

التعريف الشامل للقيمة

قائمة المكونات االولية ومتضاداتها

قائمة التوجيه المهني (منافع 
االكتساب ومضار العمل بما يضادها)

جزء من موسوعة الرواد للقيم

ا�رشفة والحفظ التحكيم والمراجعة

توضيح المنافع والمضار

تحليل القيمة ا�صلية إلى مكوناتها الفرعية
قائمة مكونات القيمة ومتضاداتها

قائمة المكونات الفرعية محكمة

تصنيف المكوناتقائمة مكونات القيمة، معرفة

تعريف المكونات

تكوين التعريف ا�ولي للقيمة ا�صلية الجمع والقراءة
مجلد المراجع (كتب، أبحاث، 

مقاالت، فيديوهات. . . )
معارف ومعلومات عامة.

مخطط أولي للقيمة

مصفوفة المواءمة 
واالرتباطات التشعبية

ملخص القيمةالربط التشعبي

التركيز

2

1

4

تحكيم المكونات

3

قائمة البعد الوجداني وتحتوي على:
قائمة االنعكاسات الذوقية للمكون

قائمة التوجيه التربوي (النصوص والقصص 
والتجارب).

قائمة التوجيه العملي (إحصاءات ودراسات 
وشواهد من الواقع المعيش)

قائمة البعد االعتقادي (اختبارات الفهم واالقتناع)

قائمة البعد السلوكي (المؤشرات 
السلوكية وا·جرائية)

قائمة البعد المعرفي للمكون

بيان ا�بعاد ا�ربعة للمكون

8

10

13

12

14
15

التعريف الشامل للقيمة

إعادة صياغة التعريفات
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بدأت خدماتها عام
1439هـ2018

تأسست الشركة عام
2015 - 1435

الرواد لبناد القيم يف ارقام

502500

31350

953500

4530

16004

مستشاًرا وباحًثا عملوا على 
إنتاج المعرفة

مادة علمية نظرية حول 
القيم جمعت وحفظت في 

قاعدة بيانات الشركة

منتًجا معرفًيا وتطبيقًيا
بطاقة تعريفية بمؤسسات 

وأفراد مهتمين بالقيم حفظت 
في قاعدة البيانات

قيمة تم تجسيدها
مؤسسة تم مسحها في 

دراسة القيم الشائعة 
عالميًا

مشاركة في الفعالياتمادة تدريبية تم انتاجها

مؤشر ومقياس للقيم تم 
تطويرها

فرق عمل: السعودية، 
األردن ، مصر،  المغرب
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فريق العمل

تفخــر شــركة »الــرواد لبنــاء القيــم« بفريــق العمــل الــذي ســاهم يف إعــداد ومراجعــة 
ــراء  ــق العمــل عــدًدا مــن اخلب ــة، وقــد ضــم فري ــا وتشــكر لهــم مســاهمتهم الفاعل منتجاته

وهــم:
أ. املساهمون يف مراجعة وإثراء كتاب القيم )فلسفة الفهم ومنهجية البناء(

الدكتــور: حيــدر إبراهيــم ظاظا: املشــرف العام علــى املكتب اإلقليمي للمجموعة يف . 1
األردن واملستشــار العلمــي، ورئيــس فريــق األردن.

الدكتور: أحمد بن عبده املليكي، مستشار »الرواد لبناء القيم« واملنسق العام.. 2
الدكتور: هشام بن محمد املكي، مستشار شركة الرواد لبناء القيم، ورئيس فريق املغرب.. 3
األستاذ: صاح عبداحلفيظ، مستشار اجلودة والتقومي مبجموعة الرواد.. 4

احملكمون الداخليون
األســتاذ: عبيــدة جــودة شــراب، املستشــار األول لشــركة رواد املعرفــة للتدريــب، . 1

ــق القاهــرة. ــس فري ــاج العلمــي، ورئي ــر مكتــب اإلنت ومدي
املهندس : محمد فوزي، باحث ومعد مواد علمية يف مجموعة الرواد.. 2
األستاذ: جهاد دويدار، باحث ومعد مواد علمية يف مجموعة الرواد.. 3
األستاذ: خالد أبو الوفا، باحث ومعد مواد علمية يف مجموعة الرواد.. 4
األستاذ: نبيل عبدالعزيز، باحث ومعد مواد علمية يف مجموعة الرواد.. 5
األستاذ: رامي برقومي، باحث ومعد مواد علمية يف مجموعة الرواد.. 6

حلقات النقاش العلمّية
أقامــت »شــركة الــرواد لبنــاء القيــم« عــدًدا مــن حلقــات النقــاش يف كل مــن: الريــاض 
والربــاط والقاهــرة وعّمــان وتونــس، ومت خــال هــذه احللقــات عــرض منهجيــة »الــرواد 
لبنــاء القيــم« والتناقــش حولهــا، وقــد ســاهمت أفــكار وماحظــات احلاضريــن للحلقــات يف 
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األستاذ: سفيان البطل.. 2الدكتور: عمار حمداش.. 1

الدكتور: أحمد بوعبدالوي.. 4الدكتور: بنيونس السراجي.. 3

الدكتور: احلسان شهيد.. 6الدكتور: مصطفى املريط.. 5
األستاذ: عماد شهبن.. 8الدكتور: حسن بوحبة. 7
األستاذة: مها كامل عباس.. 10األستاذة: أريج نوفل.. 9

الدكتور: عبدالعزيز القدسي. 12األستاذ: محمد الدحروش.. 11

األستاذة: عهود شلبي. 14األستاذ: محمود رجب. 13

األستاذة: شيماء خالد. 16األستاذة: داليا جمال. 15

األستاذ: عبد احلسيب طلحة. 18األستاذة: شيماء حسن. 17

ــًرا. ــا وخبي ــر مــن )30( باحًث ــة، وحضــر هــذه احللقــات أكث حتســن املنهجي

هـ. الباحثون واملعدون:

يضــم فريــق البحــث واإلعــداد ملنتجــات »الــرواد« العلميــة عــدًدا كبيــًرا مــن الباحثــن 
واخلبــراء وهــم:

وال تــزال »الــرواد لبنــاء القيــم« ترحــب مبشــاركة الباحثــن واملهتمــن مبوضــوع القيــم 
للمســاهمة يف عمليــات اإلنتــاج املعــريف لهــا.

و. املدقق اللغوي
األستاذ: عبد اهلل أبو مرمي؛ املنسق العام - شركة الرواد للتربية والتعليم.. 1

ز. املصممون
ــة . 1 ــي - شــركة رواد املعرف ــس القســم الفن ــل؛ رئي ــد خلي ــى أحم األســتاذ مصطف

والتعليــم. للتدريــب 
األستاذ محمد قاسم؛ مصمم مواقع وانفوجرافيك - الرواد لتقنية املعلومات.. 2
األستاذ محمد جنيب، مدير مكتب نائب رئيس مجلس اإلدارة.. 3
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خدماتنا تساندكم لتحقيق أهدافكم

�ر��ا������ ا������ا��� ا������ ا���م

األنشطة والشركات

الـــــرواد لالستشارات
Arrowad Consulting

Arrowad for Higher Education

الرواد للتعليم الجامعي

Arrowad for Building Values

الـرواد للـتـعـلـيـم
Arrowad Educational

الـرواد للتدريب
Arrowad Training

جاد لبناء المحتوى
Jad for Content Building 

 ا������� ا�داء �����

�������ل ا���ر���ا������ ا���

�تا����رات وا��را��ت���������� ا� �ء ا�����ى��

Kayzin Consulting Co
������ن ������رات� ����
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920004248
info@value.sa
www.value.sa

يف  متخصصــة  شــركة  القيــم«  لبنــاء  »الــرواد 
بنــاء القيــم ومتكينهــا، تتمحــور أنشــطتها يف: 
االستشــارات واحللــول املؤسســية، والدراســات 

والتقــومي،  والقيــاس  والتدريــب،  والبحــوث، 

املســؤولني  الرعــاة  إلــى  خدمــات  أربــع  تقــدم 
فيهــم  واملؤثريــن  واملؤسســات  األفــراد  عــن 
هــي: التشــخيص والتقييــم، تكويــن منظومــة 
القيــم،  أو حتســينها، متكــني منظومــة  القيــم 

املســتمر. والتحســني  االســتدامة 

أنتجــت الــرواد اســتناًدا إلــى مزاياها التنافســية؛ 
واألدوات  التطبيقيــة  املنتجــات  مــن  عــدًدا 
مفاهيــم  مــن  القيــم  ســتنقل  التــي  العملّيــة 
مجــردة أو شــعارات علــى اجلــدران إلــى ممارســات 
الواقــع، يســاند  وســلوكات ظاهــرة علــى أرض 
»الــرواد« يف عملياتهــا كافــة؛ فريــق عمــل نفاخــر 

ــرات. ــوع اخلب ــة متن ــق املعرف ــه ،عمي ب


