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نعمــل يف إنتــاج املعرفــة املتخصصــة بالقيــم وتطويرهــا؛ لنكــون الشــريك امللهــم للمؤسســات 
واألفــراد؛ لتطويــر الســلوك املهنــي واملجتمعــي 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.

الشــركة  نكــون  أن 
ــاء  ــا يف بن ــدة عاملًي الرائ

ومتكينهــا القيــم 

بروفايل
مجموعة الرواد

 موقع شركة 
الرواد لبناء القيم

الكتاب التعريفي 
امُلفّصل للشركة

مجاالت عملناقيمنارؤيتنا

نفع الناس
املصداقية

الريادة
األصالة

التعلّم

االستشارات واحللول 
املؤسسية     

الدراسات والبحوث     
التدريب

القياس والتشخيص

value.savalue.sa/v/fileb.pdf arrowad.sa/a/file.pdf
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نقصــد بنظــام القيــم اآلليــة والصيــرورة التــي تُختــار فيهــا القيــم، وتنتقــل بــن ذوي العالقــة، وطبيعــة 
أدوارهــم، وتأثيــر بيئاتهــم عليهــا، حيــث يتكــون النظــام مــن أربعــة عناصــر رئيســة؛ هــي املؤثــر، املتأثــر، 
القيــم، والبيئــة احلاضنــة. فاملؤثــر هــو الراعــي املســؤول عــن األفــراد املتأثريــن بــه، وهــو أســاس هــذا 
ــر فيهــا  ــم، ويشــكل منظومتهــا، ويُؤث ــار القي ــذي يخت ــه، وهــو ال ــه، واملســيطر علي النظــام، واملتحكــم في
الســياق الــذي توجــد فيــه، والبيئــة التــي يعيــش فيهــا املؤثــر واملتأثــر. وينقــل القيــم بأشــكالها املتنوعــة 
ــم يشــكل  ــك القي ــوع تل ــه، ومجم ــن ب ــراد املتأثري ــى األف ــة إل ــن طريق ــر م ــر الراعــي املســؤول بأكث املؤث
منظومــة قيميــة، يؤثــر فيهــا ســياق البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، وتســمى املنظومــة بهــا كالقيــم األســرية، 

والتعليميــة واملؤسســية، واملجتمعيــة، والوطنيــة، والعامليــة. والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

إن الركــن األساســي يف نظــام القيــم هــو )املؤثــر املســؤول( أًيــا كان )والــد، معلــم، مديــر، قائــد، حاكــم(. 
وهــو بذاتــه مســؤواًل ومؤثــًرا عــن نفســه، وهــو مــن يختــار القيــم، ويكــّون منظومتهــا، وميّكنهــا عنــد 
األفــراد الذيــن حتــت رعايتــه ومســؤوليته، ويديــر ويســيطر علــى البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، وعليــه فــإن 

»الــرواد« تشــرح فهمهــا للقيــم، وتصّنــف أنواعهــا ومنظوماتهــا وفًقــا للبيئــة الداعمــة لألفــراد.

نظام القيم

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
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فلســفتنا مرتبطــة بالغايــة النهائيــة مــن البحــث والدراســة والعمــل، وهــي متكــن القيــم عنــد األفــراد 
ــا تطبيقًيــا متكامــاًل  واملؤسســات واملجتمعــات، وحيــث إننــا -يف حــدود علمنا-لــم جنــد مشــروًعا علمّيً

يحقــق ذلــك.

ــاء  ــا، وأول لبنــة يف هــذه الفلســفة هــي بن ــة تســاعدنا علــى حتقيــق غايتن ــا فلســفة نظري فقــد طّورن
األســس العامــة التــي توجــه وحتكــم هــذه الفلســفة، ثــم حرّرنــا مصطلــح القيمــة واملفاهيــم املرتبطــة بــه.

وفّرقنــا بــن املؤثــر- بنوعيــه املســؤول وغيــر املســؤول-، واملتأثــر، كمــا وضحنــا تصنيفنــا للقيــم 
ومنظوماتهــا الــذي يرتكــز علــى معيــار البيئــة الداعمــة، وشــرحنا أبعــاد القيمــة.

ولقناعتنــا أن بنــاء القيــم عمليــة شــمولية واســعة؛ فســيقدم اجلــزء الثانــي عرًضــا عــن منهجيــة بنــاء 
القيــم مســتنداً إلــى فلســفة فهمنــا لهــا.

والشــكل التالــي يجمــع مــا ســبق احلديــث عنــه يف صــورة شــمولية؛ حتــى نســتطيع تصــّور العالقــات 
والتداخــالت بــن منظومــات القيــم وبيئاتهــا، واملؤثريــن املســؤولن، وغيــر املســؤولن، واملتأثريــن، 

ــه. ــذي يعيشــون في والســياق العاملــي ال

موجز فهم  الرواد ملوضوع القيم
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منهجيتنــا العلمّيــة يف بنــاء القيــم؛ تقــوم علــى حتويــل القيــم مــن مفاهيــم مجــردة إلــى كيانــات 
واضحــة املعالــم، مــن خــالل جتســيد القيــم، تليهــا عمليــة صياغــة املؤشــرات وتطويــر املقاييــس 
الدالــة علــى اكتســاب الفــرد للقيــم، ومقاييــس فحــص مــدى توفيــر البيئــة ملتطلبــات القيــم، ثــم 
ــة مبســاراته  ــم يف كل بيئ ــات متكــن القي ــم إعــداد آلي ــم، ث ــن منظومــة القي ــاء إجــراءات تكوي بن
اخلمســة: )تهيئــة البيئــة الداعمــة، واإللهــام، والتعليــم، والتثقيــف، والتدريــب(، وفــق منهجيــات 
وأدوات وأدلــة علمّيــة عملّيــة تطبيقيــة، وأخيــًرا بنــاء برامــج االســتدامة والتحســن املســتمر 

للعمليــات األربــع الســابقة.
وتلــك العمليــات اخلمــس هــي عمليــات علمّيــة خاصة باملستشــارين املنشــغلن بالبحــث العلمي، 
وإعــداد اإلجــراءات واملقاييــس واملمكنــات، وليســت خدمــات إجرائيــة توجــه للمؤسســات بهــذا 
التسلســل، إذ أن إجــراءات اخلدمــة تأخــذ تسلســاًل آخــر، وعمليــات أكثــر، وســيرد شــرح ذلــك 

يف الصفحــات التاليــة.
ويتطلــب العمــل وفــق هــذه املنهجيــة جهــًدا كبيــًرا، عميقــاً ومتعــدداً، وتوظيــف طاقــات كبيــرة؛ 
ــى  ــل عل ــن أجــل العم ــة؛ م ــة للمنهجي ــات اخلمــس املكون ــراء واملتخصصــن يف العملي ــن اخلب م
إحــداث األثــر الــذي ينشــده املهتمــون ببنــاء القيــم يف بيئاتهــم، والشــكل التالــي يجمــع عمليــات 

املنهجيــة.

موجز منهجيتنا لبناء القيم

ما يراه الناس

القيم املؤسسيةالقيم املؤسسية



8

العمليات املنهجية لبناء القيم

قياس القيم المنظمية  قياس القيم

صياغة وتطوير المقاييس

تـجـسـيـد الـقيـم

بناء إجرآت تكوين منظومة القيم

تكوين التعريف

التحكيم والمراجعة

الجمع و القراءة

التصنيف والتجميع

الربط التشعبي

تحليل القيمة إلى مكونات

إعادة صياغة التعريف ا�ثراء

المنافع والمضار

التركيز
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23
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7

10
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1112
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قياس درجة توفير البيئة المنظمية

الحاضنة لمتطلبات القيم

العمليات الخمس المكونة لمنهجية القيم

بناء وثائق المنظومة بناء التعريفات والمكونات

إختيار المنظومةالتشخيص

اإللهام

التعليم

التثقيف

التدريبالتهيئة

مثال

داعمة

إدماج

جاّد

مؤثر

اخلامسة: 

الرابعة: 

الثالثة: 

الثانية: 

األولى:
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اخلدمات واملنتجات

اإلطار العام للخدمات. 	
اخلدمات املتخصصة. 	
املنتجات. 	

منظومة القيم. ١
الثقافــة . 	 ملكونــات  الشــبكي  التمثيــل 

املؤسســة املســتندة إلــى القيــم
الثقافــة . 	 مكونــات  تقييــم  مخطــط 

املؤسســية
مناذج تطبيقية لتمكني القيم. ٤

منوذج اخلدمة 	
العائد على االستثمار  	
فريق العمل 	
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هذا اإلطار يشمل جميع اخلدمات التي تقدمها الرواد لبناء القيم للمؤسسات وينــبثق عنه مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعة أخرى من اخلدمات املتخصصة إلدارات وأقسام املؤسسات. 	
نخدم عمالءنا بشكل شمولي، يتناول جميع مكونات املؤسسة، بداية من تشخيـص واقعها ورســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصورة املأمولة لها، وتكوين املنظومة بعناصرها، وإجراء  	

تقييم قبلي مستند إلى القيم ثم تصميم وتنفيذ عمليات نشر القيم، ومتكن الكـوادر، واجراء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقييم البعدي املستند إلى القيم.
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ومشاركة املعرفة.

تصميم وتنفيذ 
احلمالت 

والفعاليات 
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الرئيسة.

بناء املنظومة 
بناء التعريفات.
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اخلدمات املتخصصة
ــا،  ــًة الحتياجــات بعــض عمالئن ــل، وتلبي ــة يف إطــار العم ــات الشــاملة امُلتضّمن ــى اخلدم ــة إل إضاف
فإننــا نقــدم خدمــات خاصــة علــى نطــاق اإلدارات واألقســام، وتتنــوع حســب احتياجــات العميــل 

واهتماماتــه، ومجــال اخلدمــة، ومــن األمثلــة علــى هــذه اخلدمــات املتخصصــة:

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

احلمالت 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  	

العمالء.

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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املنتجات:

١- منظومة القيم 
منظومــة القيــم ليســت مجــرد مفــردات يتــم إعالنهــا، ولكنها مجموعــة مكونات متوافقــة ومتوائمة 
فيمــا بينهــا، وحتمــل معــاٍن مفهومــٍة، وســلوكاٍت واضحــٍة.  نســاند شــركاءنا علــى تكويــن منظومــة 
قيــم مؤسســية، تشــمل تعريفــات واضحــة، ومكونــات فرعيــة متســقة، ومتطلبــات ســلوكية ُمصاغــة 

بشــكل عملــي وتطبيقــي.

اخلدمــات املذكــورة ســابقاً وخدمــات تفصيليــة أخــرى لهــا منتجــات تطبيقّيــة عملّيــة تتجــاوز مائــة 
منتــج لعمليــات التشــخيص وتكويــن منظومــة القيم وعمليات نشــر القيم ومتكن الكــوادر والتقييم القبلي 

والبعــدي للمؤسســة املســتند إلــى القيــم. وفيمــا يلــي إيجاز عن بعض منتجــات الرواد لبنــاء القيم:

مفردات 
معلنة

متطلبات 
سلوكية

مكونات 
فرعية

تعريفات

2- الثقافة املؤسسية املستندة إلي القيم
مــن خــالل فهمنــا حلركــة القيــم وتأثيرهــا علــى الثقافــة املؤسســية، حددنــا خمســة مكونــات 
للثقافــة املؤسســية املســتندة إلــى القيــم، وتُؤثــر هــذه املكونــات اخلمســة يف جــودة الثقافة املؤسســية.
ــاًل شــبكياً يلخــص مســتوى جــودة   ونقــدم لشــركائنا بعــد دراســة واقــع املؤسســة املؤسســة متثي

ــم. ــى القي ــات الثقافــة املؤسســية املســتندة إل مكون

4

3

2

1

0

الوعي 

التوافق 

اإللهام 

الوضع املأمول

املمارسة 

مثال للواقع احلالي 

الدعم 
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٣- مخطط تقييم مكونات الثقافة املؤسسية

ــدم  ــا نق ــن خالله ــم، وم ــى القي ــة املؤسســية املســتندة إل ــة للثقاف ــات الفرعي ــل املكون ــوم بتحلي نق
لشــركائنا مخطــط قيــاس وتقييــم الثقافــة املؤسســية املســتندة إلــى القيــم، وحتديــد الفجــوات 

بشــكل دقيــق، ثــم بنــاء خطــط النشــر والتمكــن؛ وفقــاً لنتائــج القيــاس والتقييــم. 
واملخطط التالي يوضح املكونات اخلمسة الرئيسة، واملكونات الفرعية ومستويات القياس.

الوعي

التمثل

لية 
شمو

ال

ملادية
بيئة ا

ال

ساق
الت

ا
يق

طب
الت

االهتمام

املعرفة

الفهم

سة
مار

امل

الدعم

اإللهام 

التوافق

املستوى األول )األقل(
املستوى الثاني
املستوى الثالث

املستوى الرابع )األعلى(
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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(

احلمالت 
اإلعالنية 
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 
والعمالء

برامج 
تدريبية 
وحلقات 

نقاش نوعية 
مخصصة 
للقيادات

األنشطة 
احلوارية 
وبرامج 
التواصل 
والعالقات

٤- 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 املســتفيدين، ووفــق مــا تظهــره 
عمليــات القيــاس مــن احتيــاج، نبنــى لهــا برامــج تطبيقيــة مناســبة أصيلــة ومتنوعــة، لتمكــن األفــراد 
مــن قيــم مؤسســاتهم، واجلــدول التالــي يعطــي حملــة عــن بعــض البرامــج التطبيقيــة وفــق مكونــات 

الثقافــة املؤسســية. 

مناذج من
فعاليات متكني القيم

مكونات الثقافة

وميكــن االطــالع علــى بعــض هــذه النمــاذج لعمــالء ســابقن دون أســمائهم مــن 
 QR أو مــن خــالل  value.sa/v/namadhij.pdf :خــالل الرابــط التالــي
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منوذج اخلدمة

كل تلــك اخلدمــات تقــدم جملــة واحــدة، أو مــن املمكــن أن تقــدم بعضهــا كخدمــات مســتقلة لوحدهــا، 
وهنــاك خدمــات مترابطــة ال ميكــن تقــدمي أحدهــا إال مــع خدمــة أخــرى، كمــا أن تلــك اخلدمــات تنفــذ 
وفــق منــوذج مــرن يتوافــق مــع طبيعــة وحجــم املؤسســة التــي نخدمهــا. واجلــدول التالــي يوضــح مراحــل  

اخلدمــة ومهماتهــا ومخرجاتهــا والنــاجت واألثــر املتوقــع منهــا:

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 
العالقة 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
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األثر الناجت املتوقع املخرجات املهمات اخلدمة املرحلة

تغير إيجابي 
على مستوى 

الوعي واملعرفة 
لقيم املنظمة

وعي جميع ذوي 
العالقة 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 
الكوادر

 ارتفاع منسوب
 الوعي لدى

 الكوادر
الوعي

نشر احملتوى التقيفي.
نشر الثقافة.

ومشاركة املعرفة.
تصميم وتنفيذ 

احلمالت اإلعالمية 
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
 العالقة 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 الثالثي

 )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 الثالثي

 )الوعي، السلوك،
)جودة البيئة

مخصص
إلدارة أو قطاع 
جلميع مكونات 

الثقافة 
املؤسسية
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العائد على االستثمار  يف القيم
الناجت النهائي من العمل على تكوين منظومة القيم، وتنفيذ عمليات النشر والتمكن يف املؤسسة 

يتمثل يف األثار اإليجابية التي تعود عليها مثل: حتقيق األهداف، وضمان االستدامة، والنمّو، 
وتكريس والء العاملن، والوصول إلى رضاء العمالء، واستقطاب الكفاءات، وغيرها من العوائد 

التي تستحق االستثمار يف القيم.
بينما يف حال عدم االهتمام بتكوين منظومة القيم وإهمال نشرها و متكينها فمن املتوقع أاّل 

تكون اآلثار إيجابية على املؤسسة يف الغالب، كما يوضح ذلك الشكل التالي.

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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فريق العمل
ــي أرســت  ــا، والت ــة معه ــة العامل ــرواد - بالنخب ــم - عضــو مجموعــة ال ــاء القي ــرواد لبن تفخــر ال
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 وموظفــة مــن الكــوادر املؤهلــة تأهيــاًل عاليــاً، يدعمهــم فريــق مــن املستشــارين واخلبــراء، 
ــة الســعودية،  ــة العربي ــف مناطــق اململك ــن وشــركاء النجــاح يف مختل ــم متكامــل مــن املتعاون وطاق

ــة مــع شــركات املجموعــة.  ــون ضمــن منظومــة متكامل ــن يعمل ــم الذي وبعــض دول العال
ويعمــل يف شــركة الــرواد لبنــاء القيــم مستشــارون متفرغــون ومتعاونــون إلدارة األعمــال العلميــة 
ــان بأســماء املستشــارين  واالستشــارية ويســاندهم فريــق مــن الباحثــن املتفرغــن وفيمــا يلــي بي

الرئيســين:

بعض املستفيدين من خدماتنا

د. سعد بن إبراهيم اخللف. ١
املؤسس واملدير العام

أ. د. عبد اإلله بن محمد األيوب. 	
مساعد املدير العام

د. أحمد بن عبده املليكي. 	
مستشار علمي واملنسق العام

د. حيدر بن إبراهيم ظاظا. ٤
مستشار القياس / مدير الفريق العلمي 

باململكة االردنية الهاشمية
د. باسل بن عبدالهادي ياغي. 	

كبير مستشاري التخطيط االستراتيجي 
مؤسس مدرسة لندن الإلستراتيجية

أ. عمر بن سليمان العريفي. 	
خبير اداري وصانع محتوى اعالمي

أ. سليمان بن أحمد التركي. 	
مدير املشاريع

أ. عبداهلل بن إبراهيم اجلريوي. 	
مستشار تعليمي

أ. صالح بن محمد عبد احلفيظ. 	
مستشار اجلودة والتقومي 

د. عبدالعزيز بن غالب القدسي. ١0
 مدير الفريق العلمي بجمهورية مصر العربية

د. أصف بن سليم شودري. ١١
مدير تطوير األعمال

د. أمل بنت حماد القديري. 	١
مستشارة إجتماعية

د. هشام بن محمد املكي. 	١
مستشار علمي/ مدير الفريق العلمي باململكة املغربية

أ. عبدالعزيز بن حسن الزكري. ١٤
مستشار إداري

م. سمير بن عبداهلل العسكر. 	١
مستشار إداري

١	 .Noriko Keita .أ
مستشارة حتسن آداء
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بعض العمالء والشركاء
تفخــر مجموعــة الــرواد بعمالئهــا وشــركاء جناحاتهــا الذيــن اســتفادوا مــن خبــرات مجموعــة 

الــرواد املتنوعــة يف مجــاالت التعليــم والتدريــب واالستشــارات ومنهــم.

كمــا تفخــر مجموعــة الــرواد بتحالفهــا مــع نخبــة مميــزة مــن املؤسســات احلكوميــة واإلقليميــة والهيئــات 
ــات تعــاون  ــرواد مذكــرات تفاهــم واتفاقي ــة. التــي وقعــت معهــم ال ــة املهني ــة والشــركات العاملي األكادميي

لتنفيــذ أعمــال مشــتركة ومنهــم :
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Frederick Harmon, Playing For Keeps

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

 

Kouzes & Posner, The Leadership Challenge

الـــقـيــم املــؤسـسـيـة



شعارات ُملهمة وممارسات مهنّية



اململكة العربية السعودية، الرياض، حي التعاون، مركز التعاون التجاري، مجموعة الرواد، ص ب 90987، الرياض 11623
www.value.sa :موقع   إلكتروني ،info@value.sa :هاتف: 920004248  ، بريد   إلكتروني

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 
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