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مقدمة
يتفــق املفكــرون واإلداريــون والباحثــون واملعلمــون ،وأصحــاب املشــاريع
االجتماعيــة؛ يف مختلــف بلــدان العالــم وثقافاتــه املتعــددة؛ علــى االهتمــام
ٍ
ـهامات كثيــرة
بالقيــم ،وغرســها وبنائهــا ،وتعزيزهــا ومتكينهــا .وقدمــوا إسـ
وثريــة باملعرفــة النظريــة ،التــي افتقــد غالبهــا إلــى اجلانــب التطبيقــي
العملــي ،وخلــت مــن أي مشــروع متكامــل اجلوانــب النظريــة والتطبيقيــة
والتقومييــة ،حســب نتائــج بحثنــا الــذي امتــد ألعــوام.
الطموح
لــذا أصبــح مــن الضــروري االنتقــال مــن واقــع التنظيــر يف القيــم،
إلــى الوضــع التطبيقــي املأمــول ،بإنتــاج معرفــة تطبيقيــة ،تتــرك أثــ ًرا
يف األفــراد واملؤسســات واملجتمعــات واألوطــان؛ لتمكــن القيــم لديهــم،
وهــذا هــو الهــدف الــذي أُسســت «الــرواد لبنــاء القيــم» مــن أجلــه ،وتســعى
لتحقيقــه  -بعــون اهلل  -اســتنا ًدا إلــى الفهــم اخلــاص بهــا ،ومبنهجيتهــا
وأدواتهــا التــي أنتجتهــا.
هذا الكتاب
يعــرض فلســفة «الــرواد» يف فهــم القيــم ،ومنهجيتهــا يف بنائهــا ،والعائــد
االســتثماري منهــا ،ومنــاذج مــن منتجاتهــا التطبيقيــة.
إن هــذه الفلســفة واملنهجيــة بُنيــت بعــد دراســة دامــت ألكثــر مــن ثــاث
ســنوات؛ لــأدب النظــري والتجــارب العلم ّيــة ،علــى املســتويني العربــي
والعاملــي ،وخضعــت ملراجعــات عــدة ،وعمليــات حتكيــم متنوعــة ،شــارك
فيهــا نخبــة مــن اخلبــراء وذوي العالقــة بالقيــم.
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وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء هي:
اجلــزء األول :يعــرض فهــم القيــم؛ ابتــدا ًء ،واجلــزء الثانــي؛ يشــرح
منهجيــة بنــاء القيــم ومتكينهــا ،أمــا اجلــزء الثالــث؛ فيُجيــب علــى الســؤال
الــذي قــد يُطــرح؛ حــول العائــد االســتثماري مــن االهتمــام بالقيــم ،وبــذل
اجلهــد يف بنائهــا ومتكينهــا ،ويف اجلــزء الرابــع واألخيــر منوذجــان مــن
أدلــة إجرائيــة تطبيقيــة ،اخترناهــا مــن منتجاتنــا التطبيقيــة لتشــرح
قضايــا رئيســة يف املنهجيــة وهمــا:
●دليل تكوين منظومة القيم املؤسسية أو حتسينها.
●دليل الرواد يف جتسيد القيم.
ويف نهايــة الكتــاب بيــان بأســماء كل مــن شــارك معنــا يف إخراجــه،
وبيــان ببعــض املراجــع التــي وردت يف متنــه.
إننــا يف «الــرواد لبنــاء القيــم» نفخــر  -وهلل احلمــد  -بهــذا اإلجنــاز،
ونــراه بــكل ثقــة؛ نقلــة نوعيــة معرفيــة ،وإضافة عمل ّية يف ميــدان اخلدمات
البحثيــة االستشــارية والتدريبيــة املتعلقــة بالقيــم ،وجــاء بتوفيــق مــن اهلل
ــــ عـ ّز وجــل ــــ ثــم بدعــم وتوجيــه مســتمرين وغيــر محدوديــن مــن ســعادة
رئيــس مجلــس إدارة «مجموعــة الــرواد العامليــة» أخــي الكبيــر األســتاذ
عبــد اهلل بــن إبراهيــم اخللــف ،الــذي نرجــو أن نكــون قــد ُوفقنــا يف حتقيــق
رؤيتــه الطموحــة؛ للمســاهمة يف بنــاء املعرفــة األصيلــة؛ لتطويــر اإلنســان
واملؤسســات التــي ترعــاه ،الــذي هــو محــور نشــاط املجموعــة.
ونشــكر جميــع الزمــاء املستشــارين والباحثــن يف «مجموعــة الــرواد»
والزمــاء املستشــارين والباحثــن واملفكريــن مــن خارجهــا ،الذيــن ســاهموا

9

القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

معنــا بــكل اقتــدار؛ يف بنــاء وتطويــر األفــكار واملعــارف واملنتجــات ،فقــد
ســاهم يف مراجعتــه وإثرائــه الدكتــور حيــدر بــن إبراهيــم ظاظــا ،والدكتــور
أحمــد بــن عبــده املليكــي ،والدكتــور هشــام بــن محمــد املكــي ،واألســتاذ
صــاح بــن محمــد عبــد احلفيــظ ،ثــم تأ ّملــه وراجعــه عــدد مــن مستشــاري
«مجموعــة الــرواد» .ويف خطــوة متقدمــة قــام عدد مــن اخلبراء اخلارجيني
مبراجعتــه .وقــد أســهمت مالحظاتهــم واقتراحاتهــم جمي ًعــا يف حتســينه.
كمــا عقــدت «الــرواد لبنــاء القيــم» عــد ًدا مــن حلقــات النقــاش املركــز
يف الريــاض وع ّمــان والقاهــرة وتونــس والربــاط؛ مــع نخبــة مــن املفكريــن
والباحثــن متعــددي التخصصــات ،ونتــج عنهــا مقترحــات وإضافــات
مفيــدة .ويف نهايــة الكتــاب بيــان بأســماء الزمــاء واملستشــارين واملفكريــن
الذيــن أســهموا يف مراجعــة الكتــاب وحتكيمــه.
وندعــو اجلميــع إلــى مطالعــة الكتــاب ،والتعــرف علــى فلســفة «الــرواد
لبنــاء القيــم» ومنهجيتهــا ،ونرحــب بــكل نقــد بنّــاء ،وإضافــات علميــة
ُتســن جــودة عملنــا.
املؤلف ومؤسس شركة
الرواد لبناء القيم
د سعد بن إبراهيم اخللف
محرم 1442 :هـ  -سبتمبر  2020م
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مفاتيح املصطلحات
فيمــا يلــي تعريفــات ألهــم املصطلحــات الــواردة يف الكتــاب ،وهــذه
التعريفــات ال تعنــي القطعيــة املطلقــة ،حيــث إن غيرهــا قــد يكــون أفضــل
منهــا يف غيــر ســياق هــذا الكتــاب.
املصطلح

تعريف أو مثال

القيمة

مفهــو ٌم مجــرد ،يُشــير إلــى مــا يتبنــاه الفــرد أو
املنظمــة أو املجتمــع أو الوطــن مــن معتقــد ذي
صبغــة أخالقيــة أو توجيهيــة ،يتضمــن تفضيــات
تتحــول إلــى :مبــادئ حافــزة وموجهــة للســلوكات
واملواقــف واالختيــارات.

البيئة
احلاضنة

املــكان الــذي يجتمــع فيــه عــد ٌد مــن األفــراد دائ ًمــا
أو مؤق ًتــا ،وهــي؛ األســرة أو املدرســة واجلامعــة أو
مــكان العمــل أو املجتمــع أو الوطــن عامــة.

البيئة
الداعمة

هــي البيئــة احلاضنــة التــي تو ّفــر متطلبــات القيــم
التــي تتبناهــا ،وتهــيء كل مــا ميكــن لتمكينهــا عنــد
األفــراد املنتمنــن لهــا

املنظمة

مصطلــ ٌح مــرادف لكلمــة «املؤسســة» وهــي كيــان
اعتبــاري ،وأحــد أنــواع البيئــات الداعمــة ،ويشــمل؛
األســرة واملدرســة واجلامعــة ومؤسســة العمــل،
وكلهــا متتــاز بوجــود نظــام واضــح املعالــم ،ســوا ًء
كان مكتو ًبــا أم غيــر مكتــوب ،ولهــا قائــ ٌد ينظــم
ٌ
وهــدف محــدد تســعى إليــه.
عالقاتهــا وعملهــا،
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املؤسسة

مصطلــح مــرادف لكلمــة «املنظمــة» ،وهــي؛ كيــان
اعتبــاري ،وأحــد أنــواع البيئــات الداعمــة ،ونعنــي
بــه هنــا حتدي ـ ًدا «بيئــة العمــل».

املجتمع

النــوع الثانــي مــن البيئــات الداعمــة ،لكنــه يختلــف
عــن البيئــة املنظميــة ،بــأن نظامــه يعتمــد علــى
األعــراف والتقاليــد بالدرجــة األولــى ،وليــس لــه
قائــد متفــق عليــه يف الغالــب ،وليــس لــه هــدف
محــدد يســعى إليــه ،وقــد تكــون عــدة مجتمعــات
منضويــة حتــت الوطــن ،أو تكــون أوطا ًنــا عــدة
منضويــة حتتــه ،مثــل املجتمــع اخلليجــي واملجتمــع
العربــي . . .إلــخ.

الوطن

النــوع الثالــث مــن البيئــات الداعمــة ،وهــو البلــد
ً
ارتباطــا تاريخ ًيــا
الــذي يرتبــط بــه املواطنــون
ً
طويــا ،واملنطقــة التــي تو ّلــدت فيهــا الهويــة
الوطنيــة لهــم ،ويشــعر املواطــن بارتباطــه بــه
واالنتمــاء إليــه .وهــو يختلــف عــن البيئــة املنظميــة
واملجتمعيــة ،بــأن نظامــه يعتمــد علــى الدســتور
بالدرجــة األولــى ،ولــه قائــ ٌد متفــ ٌق عليــه.
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القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

املصطلح

تعريف أو مثال

العالم

وهــو البيئــة الكبيــرة الشــاملة التــي يعيــش فيهــا كل
النــاس ،وتضــم منظمــات عامل ّيــة أو محليــة ،وأفــراد
مــن أي مــكان يف العالــم.

الفضاء
اإللكتروني

هــو البيئــة التــي يعمــل بــه املؤثــرون غيــر املســؤولني
بحريــة مطلقــة يف الغالــب يف فضــاء املعرفــة،
ويؤثــرون مــن خــال وســائل اإلعــام ،أو منصــات
التواصــل االجتماعــي ،أو أي منفــذ يســتطيعون
فيــه توجيــه أفكارهــم إلــى النــاس كافــة.

القيمة
الشخصية

القيمــة التــي يؤمــن بهــا الفــرد مــن تلقــاء نفســه ،وال
ترتبــط بعناصــر البيئــة الداعمــة بالضرورة.

القيمة
املنظمية

القيمــة التــي يتبناهــا رعــاة البيئــات ومالكوهــا
وقادتهــا  -الذيــن ميلكــون الســلطة علــى األفــراد
 وتعلنهــا ،وتدعــو األفــراد املنتمــن إليهــا؛العتقادهــا وتطبيقهــا ،والدفــاع عنهــا داخــل
املنظمــة وخارجهــا ،وتنقســم إلــى ثالثــة أنــواع

(األســرية والتعليميــة /التعلميــة واملؤسســية)،
وميكــن تســميتها ً
أيضــا بـــ «القيمــة املؤسســية».
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القيمة
املؤسسية

وميكــن تســميتها بـــ «القيمــة املنظميــة» ككلمــة
مرادفــة للقيمــة املؤسســية ونعنــي بهــا هنــا حتديـ ًدا
القيمــة التــي يتبنّاهــا مالكــو مؤسســات العمــل
وقادتهــا.

القيمة
املجتمعية

القيمــة التــي يتبناهــا مجموعــة مــن النــاس -
صغــرت مثــل جماعــة الرفــاق ،أو كبــرت مثــل
مجتمــع عرقــي أو بــن ذلــك  -وتدعــو أفرادهــا
إلــى تبنيهــا؛ باعتبارهــا معتقــدات يؤمنــون بهــا،
ويطبقونهــا ويدافعــون عنهــا.

القيمة
الوطنية

القيمــة التــي يتبناهــا احلاكــم ،وتُظهــر التَ َعلُــق
العاطفــي ،والــوالء ألُ ٍ
مــة محــددة بصفــة خاصــة
واســتثنائية عــن البلــدان األخــرى ،وجتعــل الفــرد
يحــب بلــده ،ويدعــم ســلطتها ،ويصــون مصاحلهــا،
ويشــعر بالفخــر الوطنــي.

القيمة
العاملية

القيــم التــي تتبناهــا املنظمــات الدوليــة ذات
العالقــة املباشــرة بالــدول مثــل :هيئــة األمم
املتحــدة ،ومنظمــة اليونســيف ،والبنــك الدولــي
وغيرهــا ،وتفــرض قيمهــا علــى الــدول املنضويــة
حتــت لوائهــا.
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املصطلح

تعريف أو مثال

الراعي
واملؤثر
املسؤول

مــن ميلــك الســلطة والتأثيــر علــى األفــراد
(الوالــدان ،واملعلم/املنهــاج ،واملديــر ،وقــادة املجتمع
واحلاكــم) وهــو املســؤول عــن متكــن القيــم لديهــم.

املؤثر غير
املسؤول

مــن ال ميلــك الســلطة علــى األفــراد لكنــه يؤثــر
فيهــم( :قــادة الــرأي املؤثــرون ،وســائل التواصــل
االجتماعــي ،اإلعــام ،املســجد ،مؤسســات
املجتمــع املدنــي.)...

املتأثر

وهــم :األبنــاء والطلبــة والعاملــون يف املؤسســات
وأفــراد املجتمــع واملواطنــون.

بناء القيم

عمل ّيــة شــمولية تضــم خمــس عمليــات رئيســة هي:
جتســيد القيمــة ،صياغــة املقاييــس وتطويرهــا،
تكويــن منظومــة القيــم ،متكــن القيــم ،االســتدامة
والتحســن املســتمر.

منظومة
القيم

مجموعــة القيــم املتجانســة التــي يتبناهــا الفــرد
أو رعــاة املنظمــات ومالكوهــا ،أو قــادة املجتمــع
أو احلاكــم ،ومتتــاز بعــدم الثبــات؛ فيزيــد عددهــا
أو ينقــص؛ حيــث تتغ ّيــر حســب ظــروف وأولويــات
الفــرد واملنظمــة واملجتمــع والوطــن.
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مت ّثل القيمة

فهــم الفــرد للقيمــة واقتناعــه بهــا ،وتوافق ســلوكاته
وأداءاتــه واختياراتــه معها.

تبني القيمة

االلتــزام العملــي والدائــم بالقيمــة ،مــع االعتــزاز
بهــا ودعــوة اآلخريــن إليهــا ،حتــى تتحــول إلــى
ســجية ال تنفــك عــن الــذات.

اكتساب
القيمة

عمليــة تقــوم علــى الرغبــة الذاتيــة املتمثلــة يف
التعلــم الذاتــي ،أو التعــرض ألنشــطة تربويــة أو
تعليميــة أو تدريبيــة أو تثقيفيــة؛ متكــن الفــرد
مــن تبنــي القيمــة .وقــد تكــون األنشــطة مفروضــة
عليــه مــن طــرف املؤثــر املســؤول ،أو برغبــة منــه يف
االســتفادة منهــا.

إكساب القيم

مــا يقــوم بــه املؤثــر  -بجميــع أنواعــه -مــن عمليــات
تربويــة ،أو تعليميــة ،أو تدريبيــة ،أو تثقيفيــة؛
تتوجــه إلــى الفــرد ،حلملــه علــى تبنــي القيمــة.

جتسيد
القيمة

ـوم مجـ ٍ
ـرد إلــى كيــان واضح
حتويــل القيمــة مــن مفهـ ٍ
املعالــم؛ بتعريفهــا ،وحتديــد مكوناتهــا الفرعيــة،
والســلوكات التــي تع ّبــر عنهــا ،ومــا يناقضهــا،
وحتليــل أبعــاد املكونــات ،وإبــراز منافعهــا ،ومضــار
العمــل مبــا يناقضهــا ،وآليــات إكســابها ومتكينهــا.
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املصطلح
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املؤشر

جملــة تصــف مــا يُتوقــع مــن املنظمــات أو األفــراد
ـكل قابــل
العاملــن فيهــا؛ توفيــره أو القيــام بــه بشـ ٍ
للمالحظــة أو القيــاس أو كليهمــا؛ بهــدف اكتســاب
القيــم أو متكينهــا.

املؤشر
الفردي
للقيمة

عبــارة وصفيــة تــدل علــى مــا يتوقــع مــن الفــرد
القيــام بــه للداللــة علــى اكتســابه للقيمــة املنظميــة.

املؤشر
املنظمي
للقيمة

عبــارة وصفيــة تــدل علــى مــا توفــره املنظمــة
للداللــة علــى التزامهــا بقيمهــا املنظميــة املعلنــة،
أو مــا يتوقــع أن توفــره عندمــا تكــون ضمنيــة أو
غيــر موجــودة.

قياس القيم

إجــراءات ُتكِ ــن مــن التعــرف علــى درجــة اكتســاب
الفــرد لقيمــه الشــخصية ،أو لقيــم البيئــة الداعمــة
لــه (منظمـ ًة أو مجتم ًعــا أو وط ًنــا) ،أو درجــة توفيــر
البيئــة الداعمــة ملتطلبــات القيمــة.

تكوين
منظومة
القيم

إجــراءات عمل ّيــة متكاملــة؛ لتكويــن منظومــة القيــم
حســب البيئــة الداعمــة للفــرد.
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متكني القيم

عمليــة تشــاركية بــن الفــرد واملنظمــة تنفــذ
مــن خــال عــدة مســارات؛ هــي( :تهيئــة البيئــة
احلاضنــة والداعمــة للقيمــة ،واإللهــام ،والتعليــم
والتثقيــف والتدريــب) ،بهــدف مســاندته الكتســاب
قيمــه الشــخصية ،أو قيــم البيئــة الداعمــة لــه -
منظمـ ًة أو مجتم ًعــا أو وط ًنــا -وتبنيــه لتلــك القيــم.

تهيئة البيئة
الداعمة

اإللهام

أحــد مســارات متكــن القيــم ،ويشــير إلــى مــا
توفــره البيئــة احمليطــة مــن متطلبــات قيمهــا
املعلنــة ،ومــا تتخــذه مــن إجــراءات ،ومــا تعتمــده
مــن نظــام معلــن وغيــر معلــن ،والعالقــات الســائدة
بــن األفــراد .وتشــمل البيئــة املاديــة ،ومصفوفــة
القيــم واخلطــة االســتراتيجية ،ومواءمــة األنظمــة
وإجــراءات العمــل املقترحــة وفــق املنظومــة
وإجــراءات التواصــل املؤسســي

أحــد مســارات التمكــن ،وهــي؛ تبنــي القيــادات
واملؤثريــن لســلوكيات وممارســات عمل ّيــة مثاليــة
للقيــم املعلنــة للمؤسســة بهــدف إلهــام العاملــن
لتطبيقهــا عمل ًيــا.
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املصطلح

تعريف أو مثال

التعليم

أحــد مســارات متكــن القيــم عنــد األفــراد مــن
خــال تيســير نقــل املعرفــة حولهــا جلميــع األفــراد
املســتهدفني يف البيئــة التعليميــة مــن خــال
املعلــم واملنهــاج ،وإدارة املعرفــة ونقلهــا إلــى جميــع
األفــراد يف البيئــات املختلفــة مــن خــال التعليــم
املوجــه ،والتعلــم الذاتــي ،رفــع مســتوى املعرفــة
يف مجــال القيــم ،وطــرق نشــرها ومتكينهــا.

التثقيف

التدريب
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أحــد مســارات متكــن القيــم؛ ويقصــد بــه عمليــات
وأنشــطة وفعاليــات إعالميــة واجتماعيــة تتعلــق
بالقيــم تنفــذ مــن خــال أدوات وأســاليب مناســبة
داخــل البيئــة احمليطــة وخارجهــا» لنشــر الوعــي
العــام وإثــارة االهتمــام بالقيــم وحتفيــز املســتهدفني
للتمســك بهــا ،واالحتــكام إليهــا ،ويشــمل صناعــة
احملتــوى التثقيفــي ،ونشــر الثقافــة ومشــاركة
املعرفــة.

أحــد مســارات متكــن القيــم ،مــن خــال تنفيــذ
البرامــج التدريبيــة الهادفــة إلــى حتويــل املعرفــة
املتعلقــة بالقيــم إلــى مهــارات .وحتســن األداء
وتطويــر املمارســات الســلوكية املســتندة إلــى
منظومــة القيــم املعلنــة.

اجلزء األول
فهم القيم

اجلزء األول  -فهم القيم

مقدمة
أفادتنــا املعرفــة املتراكمــة واألُطــر الفكريــة والنظريــة والدراســات
ٍ
فلســفة
الســابقة التــي أمكننــا االطــاع عليهــا حــول القيــم ،يف تطويــر
لفهــم القيــم ومنظوماتهــا ،ومنهجيــات قياســها ،ومتكينهــا.
واســتندنا إلــى أُسـ ٍـس عامــة ،وجهــت عملنــا يف بنــاء القيــم ومتكينهــا،
بــدءاً مــن حتديــد مصطلــح القيــم ،وبيــان اإلشــكال فيــه بــن املفكريــن
والباحثــن ،وتوضيــح الفــرق بــن القيــم وبــن املفاهيــم القريبــة منهــا؛
ـكل
مثــل األخــاق واملبــادئ ،وذلــك لتحديــد املفاهيــم املتعلقــة بالقيــم بشـ ٍ
دقيــق ،ومــرو ًرا بتفصيــل احلديــث عــن موضــوع التربيــة وارتباطــه بالقيــم
ثــم تناولنــا أهــم املعاييــر التــي اتبعهــا الباحثــون يف تصنيفهــم للقيــم
ً
وصــول إلــى اعتمــاد معيــار لتصنيــف القيــم
ومنظوماتهــا املختلفــة.
ومنظوماتهــا ،املتمثــل يف البيئــة الداعمــة لألفــراد ،وأن املســؤول عــن
تكوينهــا ومتكينهــا هــو الراعــي واملالــك لتلــك البيئــات ،وأخي ـ ًرا حتديــد
أبعــاد القيــم املكونــة لهــا ،وفيمــا يلــي بيــان ذلــك:
ً
أولُ :أسس يف فهم القيم
بعــد مراجعتنــا الواســعة لــأدب املتوافــر حــول القيــم ،ودراســتنا لبعــض
املشــاريع املتخصصــة فيــه ،وبعــد عــدد كبيــر مــن جلســات النقــاش املركــز
بــن مستشــارينا ،فقــد تبن ّينــا وط ّورنــا عــد ًدا مــن األســس التــي قــادت
ووجهــت فهمنــا وفلســفتنا ملوضــوع القيــم بوجـ ٍـه عــام ،منهــا:
ّ
●وجــود إشــكال واضــح يف مصطلــح القيمــة ومفهومهــا يف مجــاالت
العلــوم املختلفــة.
●القيــم عامليــة؛ وتتفــق عليهــا أغلــب الشــرائع والثقافــات واألعــراق
والشــعوب.
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●تنقســم البيئــات احلاضنــة لألفــراد؛ إلــى بيئــات املنظمــات ،وبيئــة
املجتمــع وبيئــة الوطــن ،فاألســرة ومؤسســات التعليــم ومؤسســات
القطــاع العــام واخلــاص والثالــث (غيــر الربحــي) ،كلهــا منظمــات
أفرادهــا محــددون ،وخاضعــون لنظــام ،ولــكل بيئــة منهــا قائــد متفــق
عليــه ،أمــا بيئــات املجتمعــات الصغيــرة والكبيــرة؛ فليــس لهــا نظــام
واضــح أو تنظيــم للعالقــات ،وليــس لهــا يف الغالــب أي قائــد متفــق
عليــه ،بخــاف الوطــن الــذي هــو شــكل مــن أشــكال املجتمــع ،لكــن لــه
قائــد متفــق عليــه.
●الراعــي واملالــك للبيئــات احلاضنــة؛ هــو املســؤول عــن تكويــن قيمهــا
عنــد األفــراد املنتمــن لتلــك البيئــات.
●تســاهم مؤسســات املجتمــع املدنــي كافــ ًة ،ووســائل التواصــل
ـكل فاعـ ٍـل يف التأثيــر يف
االجتماعــي  -كمؤثريــن غيــر مســؤولني  -بشـ ٍ
قيــم جميــع البيئــات احلاضنــة.
●البيئــة احلاضنــة باختــاف أنواعهــا ،وإن كانــت لهــا قيــم معينــة
ومعلنــة فأثرهــا نســبي :فالقيــم ال تعنــي شــي ًئا مــا لــم يكتســبها الفــرد،
بصــرف النظــر عــن قيمــه الشــخصية التــي يدعيهــا.
●تهيئــة البيئــة احلاضنــة لتكــون بيئــة داعمــة للقيــم ،فهــي ســبب رئيــس
يف اكتســاب األفــراد للقيــم ومتكينهــا لديهــم.
●قــد تتوافــق القيــم الشــخصية للفــرد مــع قيــم املنظمــة احلاضنــة لــه،
وقــد ال تتوافــق يف مجموعهــا أو يف بعضهــا ،وقــد تتوافــق ً
أيضــا يف
نوعهــا ودرجــة اكتســابها.
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●تختلــف القيــم مــن فــرد إلــى آخــر ،ومــن منظمــة  -كيــان اعتبــاري -
إلــى أخــرى؛ تب ًعــا لتغيــر األهــداف أو األولويــات ،كمــا أن قيــم البيئــة
احلاضنــة قــد تتغيــر خــال مــدة مــن الزمــن تب ًعــا لســياق واقعهــا.
●تهــدف املنظمــات ببنائهــا منظومــات القيــم؛ إلــى حتفيــز منتســبيها
لتحقيــق أهــداف البيئــة احلاضنــة التــي ينتمــون إليهــا.
●للقيمــة ثالثــة أبعــاد خفيــة هــي :املعرفــة واالنفعــال واالعتقــاد؛ وبُعــد
رابــع ظاهــر ،هــو؛ الســلوك.
●القيمــة الواحــدة تتضمــن قي ًمــا فرعيــة أخــرى ،وتك ـ ّون يف مجملهــا
القيمــة األصليــة.
●تتداخــل القيــم مــع بعضهــا ،فبعــض املكونــات (القيــم الفرعيــة) لقيمـ ٍـة
مــا؛ قــد تكــون مكو ًنــا لقيمــة أخــرى .لــذا؛ توجــد مكونــات مشــتركة
بــن القيــم املختلفــة ،كمــا قــد يكــون املكــون ذاتــه (القيمــة الفرعيــة)
قيمــة أصليــة بحــد ذاتهــا.
●القيــم املنظميــة تنظــم عالقــة الفــرد بذاتــه ،وعالقتــه بزمالئــه يف
العمــل ،وعالقتــه بــذوي العالقــة داخــل املنظمــة وخارجهــا ،ويفضــل
أ ْن تتوافــق مــع قيمــه الشــخصية ،وهــذا يعنــي تفعيــل القيــم يف ثــاث
دوائــر متكاملــة هــي :الفــرد واملنظمــة واملجتمــع.
●القيــم مكتســبة؛ تخضــع جلميــع مبــادئ التعلــم وقوانينــه وآلياتــه
واســتراتيجياته.
●مــن الشــروط األساســية لفهــم القيــم :حتويلهــا مــن مفهــوم مجــرد
إلــى كيــان واضــح املعالــم؛ بتعريفهــا ،وحتديــد مكوناتهــا الفرعيــة
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ً
نقيضــا معهــا ،وحتليــل أبعــاد
والســلوكات املعبــرة عنهــا ،والتــي متثــل
املكونــات ،وإبــراز منافعهــا ومضــار العمــل مبــا يناقضهــا ،وآليــات
إكســابها ومســارات متكينهــا ،وهــو مــا نطلــق عليــه جتســيد القيــم.
●لكــي نســتطيع متكــن القيــم لــدى األفــراد ،فالبــد أ ْن نتوجــه ابتــدا ًء
إلــى الراعــي واملؤثــر املســؤول عــن إكســاب القيــم ومتكينهــا لــدى
األفــراد املتأثريــن بــه.
●توفيــر متطلبــات البيئــة احلاضنــة للقيــم املعلنــة لتكــون بيئــة داعمــة.
واإللهــام ،والتعليــم والتثقيــف والتدريــب؛ جميعهــا مســارات تســاعد
علــى متكــن القيــم.
●متكــن القيــم لــدى األفــراد يســاعد يف حتقيــق أهــداف البيئــات
احلاضنــة لهــم.
●يهــدف قيــاس القيــم لــدى األفــراد إلــى التعــرف علــى درجة اكتســابهم
وتبنيهــم للقيــم الشــخصية أو القيــم املنظميــة .أمــا قيــاس القيــم
للمنظمــات (الشــخصية االعتباريــة) ،فيهــدف إلــى التعــرف علــى
درجــة توفيرهــا ملتطلبــات البيئــة الداعمــة للقيــم.
●القيــم ليســت مجــرد مهــارات وظيفيــة تقنيــة فقــط ،بــل تســتند إلــى
إميــان الفــرد بهــا؛ لــذا فــإن اكتســاب الفــرد لقيمــة مــا ،ال يتحقــق
إال بإشــراكه بعمليــة متكينهــا ،وبتحــول القيمــة لديــه إلــى قناعــة
شــخصية ،وموجــه ســلوكي يبنــي عليــه اختياراتــه ومواقفــه.
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ثانيا :إشكال املصطلح
ً
واصطالحا؛
املدخــل الصحيــح لدراســة أي موضــوع هو تعريــف اللفظ لغ ًة
ً
إذ يُيســر ذلــك عمليــة الفهــم ،ويحــدد اإلطــار العــام لــه ،ومييــزه عــن بقيــة
املوضوعــات املشــابهة لــه.
املعنى اللغوي للقيمة

بعــد مراجعــة أغلــب أمهــات قواميــس اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة،
يتضــح جل ًّيــا أن اجلــذر اللغــوي لكلمــة «القيــم» « »Valueال يتوافــق إطال ًقــا
مــع املفهــوم الســائد ،واملعنــى املتــداول يف األطــر النظريــة للقيــم.
فقواميــس اللغــة العربيــة ورد فيهــا اســتعمال لفــظ «القيمــة» مبعنــى
الثمــن ،ومبعنــى «الثبــات» و«االســتقرار» ،فالقيمــة واحــدة القيــم ،وأصلــه
الــواو (ق و م)؛ ألنــه يقــوم مقــام الشــيء ،يقــال :ق ّومــت الســلعة .وتأتــي
مبعنــى االســتقامة واالعتــدال ،وق ّومــت الشــيء ،فهــو قــومي أي مســتقيم.
وقــوام الرجــل ً
أيضــا قامتــه وحســن طولــه ،والقائــم يف امللــك احلافــظ
لــه ،واملقــام واملقامــة املــكان الــذي تقيــم فيــه ،ومــاء قائ ـ ٌم أي دائــم ،ومــا
لفــان قيمــة :إذا لــم يــدم علــى شــيءٍ ( .ينظــر :لســان العــرب ،1994
ٍ
القامــوس احمليــط  ،2005مقاييــس اللغــة  ،1979مختــار الصحــاح ،1999
وتهذيــب اللغــة  ،2001والفــروق اللغويــة  ،2014معجــم الصــواب اللغــوي
 ،2008املعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة 1979م ،والقــرارات
املجمعيــة يف األلفــاظ واألســاليب مــن 1943إلــى 1987م ومعجــم الصــواب
اللغــوي؛ دليــل املثقــف العربــي  2008م).
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ويف قواميــس اللغــة اإلجنليزيــة تعــ ّرف كلمــة ( )Valueبأنهــا مفهــو ٌم؛
مبعنــى «الشــيء الثمــن ذو األهميــة» ،ويرجــع يف أصلــه االشــتقاقي إلــى
الفعــل الالتينــي ( )Valeoالــذي يــدل علــى «القــوة» ،ومعنــاه األصلــي «أنــا
قــوي» ،أو «أنــا أمتتــع بصحــة جيــدة» .فيشــمل مــن هذه الناحية؛ الشــجاعة
ومعانــي أخــرى كالتأثيــر يف األشــياء ،والقــدرة علــى
والصالبــة والقــوة،
َ
تــرك بصمــات قو ّيــة عليهــا ،ويف اللغــة الفرنســية  Valearمبعنــى «القــوة
والشــجاعة» ،ينظــر:
& Sinclair, J. M. (2001).; Morris, W. (1969); Parks, R., Ray, J.,
Bland, S. (1998).; MERRIAM, W. G., & Merriam, C. (1913).; Riv;erside Publishing Company. (1984).; Rundell, M. (Ed.). (2010).
Stevenson, A. (Ed.). (2010).; Wolman, B. B. (1989).; Cambridge
Dictionary (2021).H

وذلــك يعنــي أن التعريفــات اللغويــة ملصطلــح القيمــة يف
وعــت؛ لتتوافــق مــع املعنــى
األدب النظــري املهتــم بالقيــم قــد ُط
ْ
االصطالحــي الســائد ،وليــس لهــا أصــل علمــي.

كمــا أن التــراث املعــريف العربــي واإلســامي بجميــع تخصصاتــه،
وكذلــك كتــب األدب األجنبــي قبــل مئــة عــام ،لــم تتنــاول مصطلــح
القيــم ( )Valueعلــى اإلطــاق كمــا باملعنــى الشــائع اآلن.

املعنى االصطالحي للقيم
نظــ ًرا إلــى أن مفهــوم «القيــم» يدخــل يف مجــاالت العلــوم اإلنســانية
كافــة ،فقــد تن ّوعــت معانيــه االصطالحيــة تب ًعــا للمجــال واألســاس
النظــري الــذي ينطلــق منــه .فتعــددت تعريفــات العلمــاء واملتخصصــن
يف العلــوم اإلنســانية يف العصــر احلديــث .ومنهــا تعريــف روكيــش وهــو
األشــهر (.Braithwaite, V. A., & Law, H. G )1985
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بــأن ً
منطــا معينًــا مــن
الــذي ع ّرفهــا بأنهــا «اعتقــاد دائــم (ثابــت) َّ
التصرفــات أو النــواجت القائمــة تعــد شــخص ًيا أو اجتماع ًيــا مفضلــة علــى
منــط آخــر مــن التصرفــات أو النــواجت القائمــة ،وأنهــا متثيــات معرفيــة
وأن اإلنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي
حلاجــات الفــرد أو املجتمــعَّ ،
ميكنــه عمــل مثــل هــذه التمثيــات».
وتداخــل مفهــوم القيــم مــع مفاهيــم أخــرى أبرزهــا األخــاق ،ويُلخــص
(خليفة 1992 ،زاهر  ،1984طهطاوي 1996م ،اخلياط ،1997 ،عكاشــة،
 ،1997الشــعوان1997 ،م ،حامــد  ،2003ســليمان .)2006 ،الفــرق بــن
القيــم وبــن املفاهيــم األخــرى (احلاجــات ،الدوافــع ،امليــول ،االجتاهــات)
القريبــة منهــا ،بــإن القيــم تتميــز عــن املفاهيــم الســابقة كافــة يف أنهــا أكثــر
جتريـ ًدا وعموميــة ،ومحــددة الجتاهــات الفــرد واهتماماتــه وســلوكه .كمــا
أنهــا تتســم بخاصيــة الوجــوب أو اإللــزام التــي تُكتســب يف ضــوء معاييــر
املجتمــع واإلطــار احلضــاري الــذي تنتمــي إليــه .وهــي خاصيــة تختلــف
باختــاف نــوع القيمــة ،فالقيــم الوســيلية (أو الوســيطة) مثـ ً
ا ،تتميــز بهــذه
اخلاصيــة عــن القيــم الغائيــة ،كمــا تتميــز بهــا القيــم الوســيلية األخالقيــة
ـوط كبيــرةٍ
عــن القيــم الوســيلية التــي تتعلــق بالكفــاءة .فالفــرد يشــعر بضغـ ٍ
عليــه؛ ليســلك بأمانــة ومســؤولية أكثــر مــن الضغــوط ألن يســلك بــذكاء
أو منطقيــة.
إن مزيــ ًدا مــن الفهــم للقيــم ،يتطلــب التفريــق بينهــا وبــن املفاهيــم
ً
تداخــا مثــل :األخــاق واملبــادئ والقانــون واألعــراف.
األخــرى األكثــر
وفيمــا يلــي إشــارة موجــزة إلــى بعــض تلــك الفروقــات.
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الفرق بني القيم واألخالق
تتبايــن وجهــات نظــر املفكريــن والباحثــن حــول العالقــة بــن القيــم
واألخــاق والفــرق بينهمــا ،فمنهــم مــن يــرى أن بينهمــا اتفا ًقــا ،وأنهمــا
وجهــان لعملــة واحــدة ،وال فــرق بينهمــا .ومنهــم مــن يــرى أن بينهمــا فرو ًقــا
طفيفــة ،وألهميــة املوضــوع يف التفريــق بينهمــا ،نعــرض وجهــة نظرنــا ،التــي
تلخــص أوجــه االختــاف بــن املصطلحــن ومنهــا:
( )1األخالق أحد أنواع القيم
يُقســم الباحثــون القيــم إلــى أنــواع عدة ،منها :االقتصاديــة ،واملهن ّية
واإلدار ّيــة والسياســية ،االجتماعيــة ،واجلماليــة واألخالقيــة .وهــذا
النــوع األخيــر هــو «األخــاق» ،وبذلــك تكــون جــزءاً مــن القيم.
( )2كل األخالق إلزامية وبعض القيم اختيارية
األخــاق والقيــم تشــمالن احلســن والســيئ ،فهنــاك خُ ــــلق حســن
وخُ ـــلق ســيئ ،وكذلــك القيــم؛ لكــن الفــرق يكمــن يف أن الفــرد يجــب
أن يتخلّـــق باألخــاق احلســنة ،ويُعــاب عليــه لــو تخلّــق باألخــاق
الســيئة؛ دون اســتثناء أي خُ لــق منهــا.
بينمــا يف املقابــل يُـفضـــل أن يتبنــى الفــرد كل القيــم احلســنة ،لكنــه ال
يجــب عليــه تبنيهــا كلهــا بالضــرورة ،فعــدم تبنيــه لقيمــة االبتــكار مث ـ ً
ا ال
يخ ـ ّل بشــخصيته؛ كمــا هــو احلــال إن لــم يتخلــق باألخــاق احلســنة.
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( )3القيم عاملية ،واألخالق مجتمع ّية
القيــم إنســانية بحتــة ،وتتفــق أغلــب املجتمعــات واألوطــان علــى
القيــم ،بينمــا األخــاق مصدرهــا املجتمــع ،وتتبايــن باختــاف
املجتمعــات ،والشــرائع الدينيــة والعقائــد والعــادات واألعــراف
والتقاليــد.
( )4املنظمات توصف بقيمها واألفراد بأخالقهم وقيمهم
ـخص لديــه
األخــاق والقيــم ســمة يوصــف بهــا الفــرد فيقــال« :شـ ٌ
أخــاق وقيــم حســنة أو ســيئة» ،بينمــا توصــف مؤسســات األعمــال؛
بــأن لديهــا قيــم جيــدة أو ســيئة ،كمــا أن األخــاق تطغــى يف مجتمع
األســرة واملدرســة أو املجتمــع بصــورة عامــة ،ويهتــم بهــا الراعــون
لألفــراد ،واملســؤولون عنهــم يف البيئــات الداعمــة ،بينمــا تظهــر
القيــم بشــكل أكبــر يف املؤسســات اخلدميــة واإلنتاجيــة.
األخالق والقيم واألخالق اإلسالمية:
ثالثــة مصطلحــات مســتقلة ال تتطابــق وإن تشــابهت ،فاألخــاق
متوافقــة مــع طبيعــة اإلنســان ،وتتطلبهــا مهنتــه التــي يعمــل بهــا ،لكنهــا
تختلــف يف نوعهــا وتعريفهــا ومفهومهــا مــن مجتمــع آلخــر ،كمــا أنهــا غيــر
مرتبطــة مبلــة أو ديــن محــدد.
والقيــم متوافقــة مــع طبيعــة اإلنســان وتتطلبهــا مهنتــه التــي يعمــل فيهــا،
وتناســب جميــع املجتمعــات ،فهــي عامليــة املوضــوع ،لكنهــا غيــر مرتبطــة
بالديــن بالضــرورة.
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أمــا األخــاق اإلســامية فهــي متوافقــة مــع طبيعــة اإلنســان ،وتتطلبهــا
مهنتــه التــي يعمــل فيهــا ،وتناســب جميــع املجتمعــات ،ومرتبطــة بالديــن
اإلســامي بــل هــو مصدرهــا.
التوافق اخلاصية
املوضوع

األخالق

إنسانية

مهنية

عاملية

دينية

√

√

×

√

القيم

√

√

√

×

األخالق
اإلسالمية

√

√

√

√

الفرق بني القيم واملبادئ
املبــادئ ،جمــع مبــدأ ،وهــو القاعــدة األولــى األســاس للشــيء ،والقواعــد
احلاكمــة ألي مجــال ،مثــل مبــادئ التفكيــر أي :القواعــد التــي حتكــم
عمليــة التفكيــر ،ومبــادئ العلــم أو النظريــة ،ويســتخدمها بعــض الباحثــن
مراد ًفــا للقيــم خاصــة يف املفهــوم الفلســفي إذ تعــرف بأنهــا؛ كل مــا يعتقــده
املــرء ويكــون مؤثـ ًرا يف توجيــه عملــه يف السياســة أو األخــاق أو الفـ ّـن أو
أي عمــل مــن األعمــال ،والفــارق األســاس بينهــا وبــن القيــم أن األولــى
ّ
تختــص باجلانــب الفكــري املعتقــد فقــط ،وتكــون علــى شــكل جمــل وليســت
كلمــات مفــردة.
فاملبــادئ قوالــب فكريــة ،تطــورت بتراكــم اخلبــرة ،ومصادرهــا متنوعــة
(الديــن ،التربيــة ،العــادات ،القناعــات الشــخصية ،اخلبــرة ،)...وهــي
تشــكل نظرتنــا الكليــة للحيــاة ،وتعمــل علــى تفســير الواقــع وإكســابه معنــى،
كمــا تتدخــل يف صياغــة قيمنــا وترتيبهــا.
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الفرق بني القيم والقوانني
تُعــد القيــم قناعــات داخليــة للفــرد ومتصاحلــة مــع ذاتــه ،بــل وتشــكل
اجلانــب املثالــي فيــه ،حيــث تلــزم اإلنســان بعمــل شــيء متوافــق معهــا،
وجتبــره علــى االبتعــاد ع ّمــا يخالفهــا.
بخــاف القانــون الــذي يكتســب صفــة اإللــزام اخلارجيــة وليــس لــه
عالقــة بقناعــة الفــرد؛ ألنــه يُوضــع لــكل النــاس ،ويحــاول واضعــوه مراعــاة
مســتويات األفــراد؛ فيســتوي أمامــه؛ الذكــي واألقــل ذكا ًء ،والغنــي والفقير،
لذلــك ال خيــار فيــه.
كمــا تهــدف القيــم إلــى تشــريع الســلوك والدعــوة إليــه ،بخــاف القانــون
الــذي ينظــم احلقــوق والواجبــات ،فالقيــم تســبق القانــون بدرجــة ،وإمنــا
يأتــي القانــون؛ لتنظيــم القيــم الســامية التــي أمــر بهــا ،ويجعلهــا ثابتــة يف
ضميــر الفــرد واملجتمــع.
وألن القانــون يُنظــم تلــك القيــم القانونيــة؛ بهــدف تطبيقهــا فإنــه ال
ينظــم إال جــز ًءا يســي ًرا منهــا ،بينمــا تبقــى البقيــة الباقيــة علــى صــورة
يطبقهــا النــاس طواعيــة.
الفرق بني القيم واألعراف
العــرف صــورة غيــر مكتوبــة للقانــون ،ولــه نفــس صفاتــه ،وبالتالــي فــإن
فروقاتــه مــع القيــم هــي ذاتهــا فروقــات القيــم عــن القانــون.
ـكل عــام عبــارة عــن أشــياء رضيهــا النــاس فيمــا بينهــم،
فاألعــراف بشـ ٍ
ومــع مــرور الزمــن أصبحــت ملزمــة لهــم.
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حل إشكال املصطلح
إن «القيمــة وجمعهــا القيــم» يف األدبيــات احلديثــة؛
مصطلــح حديــث النشــأة ،وليــس لــه أصــل قــدمي يف التــراث
اإلنســاني .وإن األطــر النظريــة اســتخدمته جتــاوزً ا؛

ليعبــر عــن مفهــوم جديــد مت ابتــكاره ملفهــوم أعــم مــن
األخــاق ،ويختلــف عــن القوانــن واألعــراف واملبــادئ.
أن مفهــوم القيــم وإن كان ظاهــره يشــير إلــى أنــه
كمــا ّ
ينتمــي إلــى العلــوم اإلنســانية ،وعلــم النفــس ،وعلــم

االجتمــاع علــى وجــه اخلصــوص ،إال أنــه قــد جتاوزهــا
إلــى علــم اإلدارة والسياســة؛ حيــث احلديــث عــن القيــم
املؤسســية والوطنيــة.
ـداء بإشــكال
وعليــه ،فإننــا نــرى أنــه يتوجــب اإلقــرار ابتـ ً
املصطلــح وأنــه حديــث النشــأة ،وأن أي باحــث فيــه يجــب
تعريــف اصطالحــي أو إجرائــي يتبنــاه،
أن ينطلــق مــن
ٍ
يعــرف املفاهيــم املرتبطــة بــه قبــل عــرض نظريتــه
ثــم
ّ

أو فلســفته ،وهــذا مــا فعلــه بعــض الباحثــن ،وهــو مــا
ســنعرضه الحقً ــا ،وننطلــق مــن بعــده إلــى شــرح فلســفة

فهــم القيــم.
كمــا أن مــن املفيــد توضيــح الغايــة النهائيــة مــن البحــث
يف موضــوع القيــم؛ ألن تلــك الغايــة ســتقود بالتأكيــد إلــى
تعريــف املصطلــح ،وشــرح فلســفة الباحــث يف فهــم القيــم،
جليــا يف أغلــب األطــر الفكريــة واملفاهيمية
وذلــك لــم يكــن ً
العربيــة التــي اشــتغلت علــى موضــوع القيــم.
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ثالث ًا :مفهوم مصطلح القيمة واملصطلحات املرتبطة به
حيــث إن غايتنــا مــن البحــث والدراســة ملوضــوع القيــم؛ هــي بنــاء فلســفة
جديــدة ،وأطــر نظريــة أصيلــة ،ومناهــج وأدلــة علم ّيــة؛ حتـ ّول تلــك األطــر
النظر ّيــة إلــى نــواجت تطبيقيــة ،وأدوات عمليــة؛ تســاعد األفــراد واملؤثريــن
علــى حــد ســواء يف متكــن قيمهــم ،وقيــم مــن يرعونهــم ويؤثــرون فيهــم،
فــإن هــذه الغايــة ســتقودنا إلــى تعريــف القيمــة وحتديــد املفاهيــم املرتبطــة
بها .
ونســتعرض فيمــا يلــي فهمنــا ملصطلــح القيمــة ،ومنظومــات القيــم،
ومجموعــة مــن املفاهيــم الرئيســة التــي تؤســس لبنــاء قاعــدة صلبــة
لفهــم موضــوع القيــم ،ميكــن للمهتمــن والباحثــن الذيــن يســتندون إلــى
منهجيتنــا؛ االسترشــاد بهــا:
القيمة
مفهــو ٌم مجــرد ،يُشــير إلــى مــا يتبنــاه الفــرد أو املنظمــة أو املجتمــع أو
الوطــن مــن معتقــد ذي صبغــة أخالقيــة أو توجيهيــة ،يتضمــن تفضيــات
تتحــول إلــى :مبــادئ حافــزة وموجهــة للســلوكات واملواقــف واالختيــارات.
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الراعي واملؤثر املسؤول
كل شــخص أو مجموعة أشــخاص أو كيان اعتباري (الوالدان ،واملعلم/
املنهــاج ،واملديــر ،وقــادة املجتمــع واحلاكــم) تتولــى رئاســة أو إدارة البيئــة
الداعمــة لألفــراد (األســرة واملدرســة ،واملؤسســة ،واملجتمــع ،والوطــن)
ومتلــك الســلطة عليهــا ،وهــو املســؤول عــن متكــن القيــم لــدى األفــراد
املنتمــن إليهــا مســؤولية قانونيــة.
وهــذا يعنــي أن أول الرعــاة املؤثريــن علــى الفــرد يف دورة حياتــه همــا؛
الوالــدان يف األســرة أو مــن يف حكمهمــا ،ثــم تنتقــل هــذه الرعايــة والتأثيــر
إلــى املدرســة علــى وجــه العمــوم ،وبتأثيــر مباشــر للمعلــم واملنهــاج اللذيــن
يســاهمان بشــكل رئيــس يف تشــكيل منظومــة القيــم التعليم ّيــة والتعلميــة
لــدى الطالــب ،ويف تهيئــة البعــد املعــريف لديــه ،وهــذا التأثيــر يومــي يف كل
مجريــات عمليــات التعليــم والتعلــم ،وبقصــد أو بغيــر قصــد؛ بتأثيــر مــن
املنهــاج الــذي يدرســه الطالــب أو مبــا يقولــه أو يتصــرف بــه املعلــم.
وتتشــكل فيــه ً
أيضــا منظومــة قيمــه الشــخصية واملجتمعيــة والوطنيــة
ـكل ابتدائــي.
بشـ ٍ
ثــم ينتقــل الفــرد إلــى بيئــة العمــل احلكوميــة أو يف القطــاع اخلــاص أو
القطــاع غيــر الربحــي؛ ليشــكل رب العمــل املالــك أو املديــر (قائــد العمــل)
ومــن يف حكمــه -الراعــي املؤثــر -الــدور البــارز يف تشــكيل منظومــة القيــم
املنظميــة لديــه( ،وتظهــر بدرجــة اكتســابه لقيــم بيئــة العمــل التــي يعمــل
فيهــا أو ينتمــي إليهــا).
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وعلــى وجــه العمــوم ودون عمليــات قصديــة أو بعمليــات قصديــة؛ يلعــب
قــادة املجتمــع دو ًرا أساسـ ًيا يف تشــكيل القيــم لــدى أفــراد مجتمعاتهــم.
كمــا أن الفــرد يبقــى حتــت رعايــة وتأثيــر مباشــر إلرادة الدولــة
ومؤسســاتها ونهجهــا وسياســتها  -املظلــة الكبــرى  -التــي تعــد املسـ ِ
ـاهمة
املباشــرة يف تشــكيل منظومــة القيــم الوطنيــة لديــه.

اﻟــــﻤـــــﺪﻳـــــﺮ

وأخي ـ ًرا تأتــي ســلطة تأثيــر املؤسســات الدوليــة علــى مواطنــي الــدول
التــي تنضــوي حتــت لوائهــا ،والشــكل التالــي يوضــح تسلســل الراعــي
واملؤثــر املســؤول عــن متكــن القيــم لــدى األفــراد.

الشكل ( )1الراعي واملؤثر املسؤول
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املؤثر غير املسؤول

اﻟــــﻤـــــﺪﻳـــــﺮ

أي فرد أو كيان اعتباري يؤثر يف األفراد ويف بيئاتهم ومؤسساتهم
وهو ّ
الداعمــة ،لكنــه ال ميلــك الســلطة عليهــم ،وغيــر مســؤول عنهــم قانون ًيــا؛
مثــل قــادة الــرأي يف العالــم ،ونشــطاء وســائل التواصــل االجتماعــي،
بشــكل
ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،ويســاهم املؤثــرون غيــر املســؤولني
ٍ
فاعــل يف نشــر ثقافــة القيــم ومتكينهــا عنــد األفــراد مــن خــال القيــم
التــي ينشــرونها؛ ويتعــرض لهــا الفــرد (طفــل أو طالــب أو عامــل أو أي فــرد
يف املجتمــع أو الوطــن) الــذي يقــع حتــت تأثيرهــم طيلــة دورة حياتــه ويف
جميــع البيئــات الداعمــة التــي يوجــد فيهــا ،والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.

الشكل ( )2املؤثر غير املسؤول
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املتأثر
وهــو أي فــرد ينضــوي حتــت مســؤولية ورعايــة املؤثريــن املســؤولني،
وتأثيــر املؤثريــن غيــر املســؤولني؛ باختــاف أحــوال املتأثريــن؛ وهــم:
األبنــاء ،الطلبــة ،العاملــون ،أفــراد املجتمــع ،واملواطنــون ،ويختلــف شــكل
التأثيــر حســب قــوة املؤثــر وباختــاف بيئــات املتأثريــن ،والشــكل التالــي
يوضــح املتأثريــن بأنواعهــم.

البيئة احلاضنة

الشكل ( )3املتأثرون ببناء القيم

وهــي املــكان الــذي ينشــأ الفــرد أو يتعلــم أو يعمــل فيــه ،وهنــا ال بــد
أن متطلبــات البيئــة احلاضنــة لتكــون بيئــة داعمــة؛
مــن األخــذ باحلســبان ّ
لتحقيــق قيمهــا تختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى ،وتنقســم البيئــات احلاضنــة
إلــى ســبعة أنــواع رئيســة علــى النحــو التالــي:
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األولى :بيئة الفرد الشخصية
باعتبارهــا حاضنــة لقيمــه الشــخص ّية ،وهــي بيئــة ذاتيــة متنقلــة مــع
الفــرد يف كل البيئــات األخــرى.

الثانية :بيئة األسرة
ســوا ًء كانــت أســرة طبيعيــة ،صغيــرة أو كبيــرة ،أو أســرة بديلــة كمــا يف
حــال األيتــام.

الثالثة :بيئة التعلّم والتعليم
بجميــع مراحــل التعليــم؛ ابتــدا ًء مــن ريــاض األطفــال وانتهــا ًء باملرحلــة
اجلامعيــة ،ومــرو ًرا بــكل أشــكال املؤسســات التعليميــة.

الرابعة :بيئة العمل املؤسسي بجميع أنواعه
وهــي كيــان اعتبــاري؛ متتــاز بوجــود نظــام واضــح املعالــم ،ولهــا قائــد
ينظــم عالقاتهــا وعملهــا ،وهــدف محــدد تســعى إليــه.

اخلامسة :بيئة املجتمع
مهمــا كان حجــم هــذا املجتمــع ،فقــد يكــون مجتم ًعــا علــى مســتوى حــي،
أو مجتمــع مدينــة ،أو مجتمــع عرقــي ،وقــد تكــون مجتمعــات عــدة منضويــة
حتــت الوطــن ،أو تكــون أوطا ًنــا عــدة منضويــة حتتــه ،مثــل املجتمــع
اإلســامي واملجتمــع العربــي.

السادسة :بيئة الوطن
ً
ً
طويــا،
ارتباطــا تاريخ ًيــا
وهــو البلــد الــذي يرتبــط بــه املواطنــون
واملنطقــة التــي تولــدت فيهــا الهويــة الوطنيــة لهــم ،وفيــه يشــعر املواطــن
بارتباطــه بــه واالنتمــاء إليــه.
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السابعة :بيئة العالم
وهــي البيئــة الكبيــرة الشــاملة التــي يعيــش فيهــا كل النــاس ،وتضــم
منظمــات عامل ّيــة ،وأفــراد مــن أي مــكان يف العالــم ،كمــا أنهــا البيئــة التــي
يعمــل بهــا املؤثــرون غيــر املســؤولني بحريــة مطلقــة يف الغالــب يف فضــاء
املعرفــة ،ويؤثــرون مــن خــال وســائل اإلعــام أو منصــات التواصــل
االجتماعــي ،أو أي منفــذ يســتطيعون فيــه توجيــه أفكارهــم إلــى النــاس
كافــة .والشــكل التالــي يوضــح أنواعهــا ،واجلــدول الــذي يليــه؛ يوضــح
تصنيــف البيئــات الداعمــة لألفــراد وخصائــص كل بيئــة.

الشكل ( )4البيئات الداعمة

البيئة الداعمة
هــي البيئــة التــي تو ّفــر متطلبــات القيــم التــي تتبناهــا ،وتهــيء كل مــا
ميكــن لتمكينهــا عنــد األفــراد املنتمنــن لهــا.
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جدول ( )1تصنيف البيئات احلاضنة لألفراد وخصائصها
البيئة
احلاضنة
املعيار

املنظمة
الذات

املؤثر
والراعي
والقائد

معروف
(الفرد)

(األسرة،
املدرسة ،املؤسسة)

املجتمع

غير معروف
معروف ومتفق عليه
وغير متفق
(الوالدان  .املعلم.
عليه يف
املدير)
الغالب

الوطن

العالم

الفضاء
اإللكترونــي

معروف
وغير
معروف
معروف
معروف
ومتفق ومتفق عليه
غير متفق
(املنظمات
عليه
عليه
(احلاكم) الدولية)
(قادة
الرأي)

املكان

متنقّل مع
الفرد

محصور يف مكان
محدد

متنوع

كامل أرض
الوطن

األرض

الفضاء

عدد األفراد

واحد

معروف ومحدد

غير محدد

محدد

محدد

غير محدد

النظام
والقانون

ذاتي

مكتوب ومعلن وملزم
(لكنه غير مكتوب
عند األسرة).

العرف
يحل محل
القانون
والنظام

مشتق من
الدستور

القانون
الدولي

ال يخضع
ألحد

منظومة القيم
يعــرف وملــان (  ) Wolman B B 1989املنظومــة يف قامــوس العلــوم
االجتماعيــة بأنهــا مجموعــة مــن العناصــر لهــا نظــام معــن ،وتدخــل يف
عالقــات بينيــه ،وتــؤدي وظيفــة معينــة للفــرد» .وعرفهــا روكيــش
(Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985

بأنها «مجموعة القيم».

أن منظومــة القيــم  -بصفــة عامــة  -تشــمل
وعليــه؛ ميكــن القــول ّ
مجموعــة قيــم توجــد بينهــا عالقــات وتفاعــات ،وتعمــل م ًعــا؛ لكــي تــؤدي
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وأن مســتوى تعقيــد املنظومــة يختلــف بحســب عــدد قيمها.
وظيفــة معينــةّ ،
وكمــا تتنــوع البيانــات احلاضنــة فــإن منظومــة القيــم تتنــوع تبع ـاً لهــا
وســيتم تفصيــل احلديــث حــول منظومــات القيــم الحق ـاً والشــكل التالــي
يوضــح أنــواع هــذه املنظومــات
ﻨـــﻈــــﻮﻣـــﺎت اﻟـــــ
ـﻘـــﻴــ
ﻣـــ
ـــﻢ
ﺎﻟـــــ
ـــــﻌـــــــ
ـﻤــــــﻴــ
اﻟـ
ــــــﺔ
اﻟــــــﻮﻃــــــــﻨــــــﻴ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺔ
اﻟـﻤــﺠـﺘــﻤــ
ﻌــ ّﻴــﺔ

اﻟﻤــﺆﺳـ
ﺴــﻴــﺔ

ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘ
اﻟﺘ
ﻌﻠﻤ
ﻴﺔ
ﺳــﺮﻳ

ا

ــﺔ

اﻟﺸﺨﺼ
ﻴﺔ

مصطلحات مهنية مشتهرة
كثيــرة هــي املصطلحــات املرتبطــة مبجال األعمــال ،ولها تداخــل مع القيم،
ومنها ثالثة مصطلحات رئيســة؛ تتشــابه وتختلط على البعض ،وهي:
 .1األخــاق العامــة ( )Public Moralityومصدرهــا املجتمــع؛ أ ًيــا كان،
ومــا يعتقــده أفــراده مــن شــرائع وأعــراف وعــادات وتقاليــد ،وهــي أخــاق
ملزمــة اجتماع ًيــا فقــط ،وليســت ملزمــة قانو ًنــا.
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 .2أخالقيــات املهنــة ( )Professional Ethicsومصدرهــا القانــون،
وتختــص مبهنــة محــددة؛ كأخالقيــات الطــب أو احملامــاة ،وهــي أخــاق
ملزمــة للعاملــن بقــوة القانــون ،ومخالفتهــا تســتوجب احملاســبة والعقــاب.
 .3القيــم املؤسس ـ ّية ( )Corporate Valuesومصدرهــا نظــام مؤسســة
العمــل ،وميكــن أن يكــون هنــاك ً
أيضــا؛ قيــم مؤسســية ملؤسســة مهنيــة
كاملستشــفى مثـ ً
ا ،غيــر أنهــا خــاف أخالقيــات مهنــة الطــب ،وهــي قيــم
متنوعــة ،فبعضهــا قــد يكــون إلزام ًيــا ،ويحاســب عليــه القانــون؛ كقيمــة
النزاهــة ،وبعضهــا تفضلــي غيــر ملــزم كقيمــة االبتــكار.
وتشــترك تلــك املصطلحــات
الثالثــة يف بعــض مكوناتهــا مــع أن
لهــا اســتقاللية تامــة.

اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

أﺧﻼﻗﻴﺎت
اﻟﻤﻬﻨﺔ

كمــا أن هنــاك مصطلحــات أخــرى ألدبيــات ووثائــق لهــذه األنــواع الثالثــة،
ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
القيم ()Value system

●منظومة
●ميثاق الشرف ()Code of Conduct
●امليثاق األخالقي ()Code of Ethics
●مدونة السلوك ()Behavior Blog
●قواعد السلوك ()Behavior Basics
●قواعد السلوك املهني ()Standards of Professional Behavior
●مدونة قواعد السلوك ()Code of Behavior
●املبادئ العامة ()General Principles
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وميكــن أن تتشــابه ً
أيضــا محتويــات تلــك الوثائــق أو تختلــف اختال ًفــا
تا ًمــا ،وذلــك يعتمــد علــى التعريــف الــذي يضعــه ُم ّعــد هــذه الوثائــق والغايــة
منهــا.
رابعا:مرجعية القيم
ً
القيــم كمصطلــح ليــس لــه مرجع ّيــة يف الفكــر الفلســفي واألخالقــي
واإلداري إلــى مــا قبــل مائــة عــام تقريبــاً كمــا مت بيانــه ســابقاً حــن
اســتعراض إشــكال املصطلــح ،غيــر أن لــه مرجعيــة يف معنــاه األقــرب
للقيــم واملــرادف لهــا جت ـ ّوزاً وهــو األخــاق ،ورصــد كثيــر مــن الباحثــن
مرجعيــة األخــاق يف أفــكار فالســفة أغلــب احلضــارات الصينية والهندية
واليونانيــة واملصريــة وغيرهــا التــي تظهــر تبيانـاً يف مرجعيتهــا بــن املثالية
والواقعيــة والدين ّيــة احمل ّرفــة واألســاطير وتعــدد اآللهــة التــي ينســبون لهــا
اخليــر والشــر واألخــاق املرتبطــة بهــا وأن األخــاق نســب ّية أو مطلقــة.
وقــد اســتعرض الدكتــور (حســن ملــكاوي  )2016مرجع ّيــة األخــاق والقيــم
 وهــو يخلــط بينهمــا  -اســتعراضاً مركــزاً ومختصــراً عــرض فيــه أفــكاربعض فالسفة ومفكري الغرب ابتدا ًء مبيكافيللي وانتها ًء بفردريك نيتشه
وماكــس فيبــر مــروراً بديــكارت وبيكــون وأوجســت كونــت ،وأكــد امللــكاوي
اســتمرار ذلك التباين الذي كان يف الفلســفات القدمية ملرجعية األخالق
والقيــم وأنهــا ال تتفــق علــى مرجعيــة واحــدة ،أمــا يف الفكــر اإلســامي
فمرجعيــة األخــاق والقيــم واحــده وهــي للديــن ومصــادره التشــريعية.

47

القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

فهمنا ملرجعية القيم
عــود ًا علــى إشــكال املصطلــح الــذي خلــط بــن القيــم
واألخــاق وتأكيــد ًا لفهمنــا بــأن األخــاق أحــد أنــواع القيــم
واســتناد ًا للفروقــات التــي ذكرناهــا بــن القيــم واألخــاق،
وكمــا أنــه يجــب الفصــل بــن املصطلحــن فإنــه يجــب أيضـ ًا
فصــل املرجعيتــن ،فمرجعيــة األخــاق بصفــة عامــة
للفطــرة الســليمة التــي فطــر اهلل النــاس عليهــا وبينهــا
الرســل عليهــم الســام وأكملهــا خامتهــم محمــد صلــى اهلل
ـت ُ
ألمتــم مــكارم األخــاق)
عليــه وســلم كمــا قــال (إمنــا بعثـ ُ
رواه أحمــد وغيــره ،فمهمــا تعــددت الثقافــات واألديــان
ـرد االنســان مــن الديــن بالكليــة فــإن مصــدر
وحتــى وإن جتـ ّ
الســوية.
األخــاق هــو فطــرة اإلنســان
ّ

أمــا مرجعيــة القيــم فتعــود إلــى املالــك والراعــي لهــا
علــى اختــاف أنواعهــم ( الوالديــن ،املعلمــن ،املــدراء،
قــادة املجتمــع ،احلاكــم ،املنظمــات الدوليــة) فهــم مصــدر
ومرجعيــة القيــم التــي يتبنونهــا وينشــرونها وميكنونهــا
عنــد األفــراد املنضويــن يف البيئــات التــي حتت مســؤلياتهم،
راع منهــم قيمـ ًا خاصــة ببيئتــه ،وفــق مرجعياته
فيتبنــى كل ٍ

اخلاصــة والتــي نــرى أنهــا يف الغالــب مرجعيتــان أساســيتان
املاديــة فيصــدر بعــض
والنفعيــة
وهمــا الفطــرة الســليمة
ّ
ّ
قيــم بيئتــه مــن هذيــن املرجعــن حســب مــا حتقــق لــه

تلــك القيــم غاياتــه التــي يســعى لتحقيقهــا يف بيئتــه التــي
ميلكهــا ،وميكــن أن تكــون كل مكونــات منظومــة مؤسســته
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ماديــة
نفعيــة
أو بيئتــه أخالقيــة فطريــة وميكــن أن تكــون
ّ
ّ
وميكــن أن يجمــع بينهمــا.

فاألمانــة قيمــة مؤسســية أصلهــا ومرجعيتهــا للفطــرة
نفعيــة يف جوهرهــا
الســليمة بينمــا قيمــة االبتــكار قيمــة
ّ
ومرجعيتهــا.

كمــا ميكــن أن يكــون للقيمــة الواحــدة مرجعيتــان غيــر
متضادتــن كأن تكــون أخالقيــة ونفعيــة مثــل قيمــة رضــا
العميــل

خامسا :القيم والتربية
ً
يرتبــط موضــوع القيــم مبوضــوع التربيــة كمجــال علمــي ،وكحديــث
للمهتمــن وأفــراد املجتمــع ،وحيــث إنــه ســبق احلديــث عــن مصطلــح
القيــم ،فســنتناول ابتــدا ًء مصطلــح التربيــة قبــل مناقشــة ارتباطهــا بالقيــم،
ومــا يتبعــه مــن عمليــات ومســؤوليات.
انتشــر مصطلــح التربيــة حدي ًثــا وارتبــط بــدور الوالديــن واملعلمــن م ًعــا،
ـان
ويشــير املصطلــح يف الكتــب احلديثــة املوجهــة إلــى الوالديــن إلــى معـ ٍ
كثيــرة ،تر ّكــز علــى إكســاب األخــاق والقيــم واآلداب ،وجتــاوز ذلــك أغلــب
الباحثــن إلــى كل العمليــات التــي تتــم يف املؤسســات التعليم ّيــة؛ حتــى
ُسـ ّميَ ْت :الكليــات اجلامعيــة التــي تؤهــل املعلمــن بكليــات التربيــة ،وبعــض
وزارات التعليــم يف العالــم العربــي تســمى :وزارة التربيــة ،أو التربيــة
والتعليــم.
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فهــل هــذا املصطلــح واضــح ومحــدد املفهــوم؟ وهــل اســتخدامه الشــائع
يف مجــال التعليــم ودور األســرة واملدرســة يف تعزيــز القيــم صحيــ ٌح؟ أم
أن هنــاك غموض ـاً وخلط ـاً يف األدوار املك ِّونــة للعمليــة أو يف هدفهــا؟ أو
يف حتديــد املســؤول عنهــا ،واملســتفيد منهــا؟ ثــم مــا األثــر الــذي ظهــر يف
املجتمــع العربــي بتــداول مصطلــح التربيــة؟
األصل اللغوي
كلمــة (التربيــة) بكافــة تصريفاتهــا لــم تَــرِ د يف القــرآن الكــرمي وال يف
الســنة النبويــة وال يف أمهــات معاجــم اللغــة حســب علمنــا إال مبعنــى
الزيــادة والتنميــة والتغذيــة واالرتفــاع ،وال تشــير للتعريف الســائد والشــائع
حال ًيــا ،الــذي يجمــع بــن مســؤولية األســرة واملدرســة (ابــن منظــور؛ ،1993
اجلوهــري؛  ،1987الــرازي؛  ،1999الفيــروز آبــادي؛ .)2005
ويــرادف أغلــب الباحثــن العــرب مصطلــح التربية باملصطلــح اإلجنليزي
( )Educationبينمــا الترجمــة العربيــة الصحيحــة ملصطلــح ()Education
هــي التعليــم وليســت التربيــة ،وهــذا هــو معناهــا ً
أيضــا يف معاجــم اللغــة
اإلجنليزيــة ،وتعنــي :عمليــة التدريــس أو التعلّــم ،التــي تتــم يف مدرسـ ٍـة أو
حتصــل عليهــا الطالــب منهــا.
كليــة ،أو املعرفــة التــي
ّ
أ ّمــا :العمــل الــذي يقــوم بــه الوالــدان جتــاه أبنائهــم يف اللغــة اإلجنليزيــة
ويُقابــ ُل املعنــى الســائد يف مصطلــح التربيــة؛ فيعبــر عنــه مبصطلحــات
أخــرى كثيــرة منهــا ( )risingومعناهــا التنشــئة أو الرفــع)Parenting( ،
الوالديــة أو األبــوة )Caring( ،الرعايــة واالهتمــام.
Oxford Learner’s Dictionaries (2021).; Merriam-Webster
Camridge Dictionary (2021)1
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وإن ســلّمنا -جــد ًال -بــأن املقصــود مبصطلــح التربيــة كمــا هــو
شــائع :إكســاب املتلقّــي األخــاق والقيــم واآلداب ،فــا ميكــن أن
يكــون ترجمــة ملصطلــح ( )Educationالــذي يعنــي :عمليــات التعليــم.
ولــم نســتطع معرفــة مــن أول مــن اســتخدم مصطلــح التربيــة مــن
الباحثــن العــرب يف العصــر احلديــث بهــذا املعنــى ،واعتبــره ترجمــة
ملصطلــح  ،Educationملعرفــة وجهــة نظــره يف الترجمــة.
الشرعية والتراث اإلسالمي
التربية يف النصوص
ّ
ورد يف القــرآن الكــرمي جــذر كلمــة (التربيــة) يف أكثــر مــن موضــع،
وأولهــا يف فاحتــة الكتــاب (احلمــد هلل رب العاملــن) وغيرهــا مــن اآليــات
الكرميــات التــي ال تشــير إلــى دور الوالديــن عــدا قولــه تعالــى (كمــا ربيانــي
صغيــرا) ســورة اإلســراء آيــة  ،24وقولــه تعالــى (ألــم نربـ ّ
ـك فينــا وليــداً)
ســورة الشــعراء آيــة  ،18وتفاســير القــرآن الكــرمي تفســر (رب) بالســيد
املطــاع ،وف ْعــل (ر ّبــى) بالتنميــة والزيــادة والتغذيــة( ،االصفهانــي؛،1991
الزمخشــري؛  ،2009القرطبــي؛  ،2006ابــن عاشــور؛ .)1984

ولــم جنــد حســب علمنــا مصطلــح «التربيــة» أو دعــو ًة إلــى التربيــة ،أو
املوجهــة
مشــتقات الكلمــة يف أحاديــث الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
ِّ
للوالديــن ،و َمــن يف حكمهــم ،عــدا بعــض األحاديــث التــي ورد فيهــا جــذر
الكلمــة مثــل قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم (كمــا يُر ِّبــي أحدكــم فلــ َّوهُ)
أخرجــه البخــاري ( ،)١٤١٠ومســلم ( )١٠١٤أي كمــا يغــذي أحدكــم ولَ ـ َد
فرســه أو أو ناقتــه.
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ويف كتــب التــراث اإلســامي -حســب علمنــا  -لــم يــرِ د مصطلــح
ا يقــوم بــه الوالــدان ،فض ـ ً
التربيــة بصفتــه فع ـ ً
ا عــن املعلمــن ،بــل ورد
بشــأن التربيــة يف كتــب التــراث اإلســامي مصطلحــات أخــرى ،كالتأديــب
والتزكيــة ،والتهذيــب ،والتنشــئة (ابــن تيميــة؛  ،1995الغزالــي؛  ،1989ابــن
جماعــة؛  ،2012ابــن خلــدون؛ .)1996
اسم املكان واسم الفاعل
عنــد التعبيــر باســم املــكان الــذي تتــم فيــه عمليــات التعليــم والتدريــس
وطلــب العلــم يف اللغــة العربيــة جنــد كلمــات متعــددة ومنهــا( :املـ ْدراس) «
مــكان تعلــم اليهــود للتــوراة» ،و(حلقــة العلــم) ،و(مجلــس العلــم) ،و(املقْرأة)،
و(ال ُك ّتــاب) أو (الكتاتيــب) و (املدرســة).
كل هــذه األســماء تشــير إلــى فعــل متض َّمــن بهــا وهــو :الدراســة ،والعلــم،
والقــراءة ،والكتابــة .وال تتضمــن عمليــات التربيــة ،التــي منهــا :التأديــب،

التهذيــب ،والتأديــب أوالتنشــئة ،وحســب علمنــا ال يوجــد اســم للمــكان
الــذي تتــم فيــه عمليــات التربيــة.
واســم الفاعــل املســتخ َدم يف مــكان التعليــم هــو( :العالِــم) و(املعلِّــم)
و(املــد ِّرس) و(احمل ِّفــظ) .ومهنتهــم وحرفتهــم هــي التعليــم ،ولــم يــرد –
حســب علمنــا – التعبيــر باســم الفاعــل (املربــي) ملــن يقــوم بالتعليــم بــل
وردت مصطلحــات مثــل( :املــؤ ِّدب) و(املهـ ِّذب) ،حت ِّدثُنــا عنهــا سـ َي ُر األمراء
وامللــوك مــع أبنائهــم ،وال ينطبــق هــذا علــى عامــة النــاس ،وهدفهــا ليــس
إكســاب الولــد العلــوم بــل إكســابه القيــم واألخــاق واألدب الــذي ميكــن
تســميته جت ـ ّوزًا :التربيــة.
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حتليل التعريفات اإلجرائية للتربية
أبــرز املراجــع العربيــة اجلديــدة التــي حتمــل عنــوان التربيــة ،تشــير إلــى
تعريفــات اصطالحيــة وإجرائيــة كثيــرة متماثلــة يف معانيهــا .واألبــرز منهــا
يشــير إلــى عمليــات إكســاب املتل ّقــي اآلداب والقيــم واألخــاق ،وبعضهــا
يضيــف ضمنهــا عمليــات التعليــم والتدريــس( .ياجلــن؛  .2002امليمــان؛
 ،2002صالــح؛  ،1999شــاكر؛ .)2011
وعنــد حتليــل تلــك التعريفــات اإلجرائيــة للتربيــة نخــرج بأربــع قضايــا
رئيســة هــي( :العمليــات) التــي يع ّبــر عنهــا نــوع التعريــف و(حتديــد الهــدف
منهــا) و (القائــم باملهمــة املســؤول عنهــا) و (املســتفيد منهــا).
فالعمليــات :تشــير إلــى التأديــب والتزكيــة والتهذيــب والتنشــئة
والتدريــس والتعليــم .وبعــض التعريفــات تعتبــر العمليــة التربويــة مرادفــة
للعمليــات التعليميــة كإجــراءات تتــم داخــل الغرفــة الصفّيــة.
والهدف :هو تهذيب السلوك وإكساب املعرفة.
والقائــم باملهمــة واملســؤول عنهــا :همــا الوالــدان واملعلمــون ،و َمــن يف
حكمهمــا أو َمــن يقــوم مقامهمــا.
واملستفيد :الولد والطالب.
إزدواجية التعريف
إن تلــك النتائــج املزدوجــة لتحليــل تعريــف مصطلــح التربيــة تُثيــ ُر
تســاؤالت كثيــرة منهــا:
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1.هــل التربيــة تعنــي :عمليــات إكســاب األخــاق والقيــم واآلداب؟
أم تعنــي :التعليــم وتدريــس العلــوم فقــط؟ أم تعنــي :االثنــن معــاً؟.
2.هــل تهــدف التربيــة إلــى التأديــب والتزكيــة والتهذيــب؟ أم تهــدف
إلــى إكســاب املعرفــة بشــكل عــام فقــط؟ أم االثنــن مع ـاً؟.
3.هــل التربيــة هــي مهمــة الوالديــن؟ أم مهمــة املعلمــن؟ أم مهمتهــم
مع ـاً؟
4.هل املستفيد هو الطالب؟ أم الولد؟ أم كالهما معاً؟
قبــل اإلجابــة عــن هــذه األســئلة األربعــة ،ال بــد مــن اإلشــارة إلــى مبــادئ
تؤســس للوصــول لإلجابــة الصحيحــة .ومِ ــن هــذه املبــادئ:
األول :اإلشــكال ليــس يف املصطلــح ذاتــه ،حيــث ميكــن قبولــه إن صــح
تعريفــه.
الثانــي :حتديــد التعريــف املانــع اجلامــع أُحــادي االجتــاه وال يقبــل
التأويــات أو االحتمــاالت.
الثالــث :وإن تعــددت األهــداف لعمـ ٍـل مــا فــإن هنــاك هدفـاً أول أو غايــة
كبرى تســبقها.
الرابــع :مصطلــح التربيــة الــوارد يف هــذا الكتــاب يعنــي -جتــوزًا:-
عمليــات التأديــب والتهذيــب والتزكيــة وبنــاء القيــم.
وبعــد التأمــل ُيكــن اقتــراح اإلجابــات التاليــة عــن هــذه األســئلة؛
ـتخدام أســلم ملصطلــح التربيــة؛ وبذلــك تُبنــى عليــه
وذلــك للتأســيس السـ
ٍ
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وتـدِّد ك ً
العمليــات التــي حتقــق الهــدف مِ ــن التربيــة والتعليــم م ًعــاُ ،
ال مِ ــن
املســؤول واملســتفيد مــن التربيــة ومــن التعليــم.
السؤال األول :العمليات
ميكــن القبــول  -جتــ ّوزاً -باســتخدام مصطلــح التربيــة للتعبيــر عــن
عمليــات إكســاب األخــاق والقيــم واآلداب فقــط ،دون إضافــةِ عمليـ ِ
ـات
تعليــم العلــوم وتدريســها إليهــا ،مــع أن األفضــل هــو اســتخدام املصطلــح
الــدال عليهــا ،وهــو التزكيــة ،أو التهذيــب ،أو التأديــب ،أو التنشــئة ،أمــا
عمليــات تدريــس العلــوم ونقــل املعرفــة املتنوعــة فتســمى :عمليــة التعليــم.
السؤال الثاني :الهدف
يف حــال قبولنــا الســابق لتعريــف التربيــة ،فــإن هدفهــا هــو التأديــب
والتزكيــة والتهذيــب ،وإكســاب املتل ّقــي املعرفــة املتعلقــة بالقيــم واألخــاق
واآلداب ،أمــا هــدف التعليــم فهــو إكســاب املتل ّقــي املعرفــة بشــكل عــام.
السؤال الثالث :القائم باملهمة واملسؤول عنها
التربيــة كعمليــة إكســاب لألخــاق والقيــم واآلداب (إذا ســلّمنا بهــذا
املصطلــح) هــي مهمــة الوالديــن ومســؤوليتهم بالدرجــة األولــى ،وليســت
مهمــة املعلمــن ومســؤوليتهم ،كمــا أن عمليــة التعليــم مهمــة املعلمــن
ومســؤوليتهم بالدرجــة األولــى ،وإن تشــاركوا يف العمليتــن؛ فالعبــرة
بالقائــم عليهــا واملســؤول عنهــا.
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السؤال الرابع :املستفيد
بنــا ًء علــى مــا ســبق ،فاملســتفيد األول مــن عمليــات التربيــة هــو شــخص
الولــد ،وليــس شــخص الطالــب ألن شــخص الطالــب مســتفيد بصــورة
أساســية مــن عمليــات التعليــم والتدريــس.
الواجب واملسؤولية
يف اإلســام هنــاك فصــ ٌل واضــ ٌح بــن الواجــب واملســؤولية ،فاألمــر
ـب اجلميــع ،لكــن املســؤولية تقــع علــى
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واجـ ُ
عاتــق املســتطيع فقــط ،والفقهــاء يف ّرقــون بــن الفــرض الواجــب ،وفــرض
الكفايــة ،والقانونيــون يف ّرقــون بــن املســؤولية املباشــرة واملســؤولية غيــر
املباشــرة ،وال شــك يف أن اإلنســان نتــاج مجتمعــه بتعــدد مؤسســاته ،لكــن
َمــن املســؤول املباشــر عــن تعليمــه أو عــن تأديبــه؟
●هــل سيُ ِ
حاســب مســؤو ُل املؤسســة التعليميــة املعل ـ َم عــن ضعــف قيــم
الطالــب وســوء خُ لقــه؟ أم سيحاســبه علــى نــاجت عمليــة التعليــم؟
●هــل سيُ ِ
حاســب الوالــدان معلــم ولدهــم يف املدرســة علــى أنــه ضعيــف
القيــم وســيء األدب ،أم يحاســبانه أنــه ضعيــف يف تعلّمــه.
●هــل املجتمــع بــكل أطيافــه يَ ْعــزو امتــاك الفــرد لقيــم جيــدة إلــى
تربيــة والديــه وأســرته أم إلــى مدرســته.
يقــول رســول اهلل صـ ّل اهلل عليــه وســلم (أَ َل ُكلُّ ُكـ ْم َر ٍاعَ ،و ُكلُّ ُكـ ْم َم ْســؤو ٌل
َع ـ ْن َر ِع َّي ِتــهِ َ ،ف ْ
ـاس َر ٍاعَ ،و ُه ـ َو َم ْســؤو ٌل َع ـ ْن َر ِع َّي ِتــهِ ،
الَمِ ي ـ ُر ا َّلــذِ ي َعلَــى ال َّنـ ِ
َوال َّر ُج ـ ُل َر ٍاع َعلَــى أَ ْهــلِ بَيْ ِتــهِ َ ،و ُه ـ َو َم ْســؤو ٌل َعنْ ُه ـ ْمَ ،و ْال َ ـ ْرأَةُ َر ِ
اعيَ ـ ٌة َعلَــى

56

اجلزء األول  -فهم القيم

ـي َم ْســؤولَ ٌة َعنْ ُهـ ْمَ ،والْ َعبْـ ُد َر ٍاع َعلَــى َمــالِ َسـ ِّيدِ ِه َو ُهـ َو
بَيْـ ِـت بَ ْع ِل َهــا َو َولَــدِ هَِ ،و ِهـ َ
َم ْســؤو ٌل َعنْـهُ ،أَ َل َف ُكلُّ ُكـ ْم َر ٍاعَ ،و ُكلُّ ُكـ ْم َم ْســؤو ٌل َعـ ْن َر ِع َّي ِتــهِ ) «متفــق عليــه».
وبهــذا يتضــح لنــا أن املســؤول األول عــن عمل ّيــة التربيــة هــم الوالــدان،
واملســؤول األول عــن عمليــة التعليــم هــو املعلــم؛ وذلــك سيســاعدنا علــى
فهــم اإلشــكال ،وحــل االزدواجيــة يف العمليــات وتعــارض األهــداف.
اإلنسان نتاج مجتمعه
الذيــن يَــر ّون الــدور املــزدوج للوالديــن واملعلمــن يف عمليــات التربيــة
والتعليــم وال يفْصلــون بينهمــا يعللــون هــذا االزدواج بــأن اإلنســان نتــاج
مجتمعــه بكافــة أطيافــه ومكوناتــه ،وهــذا التعليــل صحيـ ٌح يف الغالــب مــن
حيــث اإلطــار العــام للشــخصية والصفــات الســائدة لــدى أفــراد املجتمــع،
لكنــه ليــس علــى إطالقــه ألن األخــاق والقيــم التــي لــدى الفــرد يف بدايــة
حياتــه تلقّاهــا مــن والديــه بالدرجــة األولــى ،فبيــت األســرة هــو احملضــن
األول لــه ،ووالــداه همــا املؤثــران األبــرزان يف إكســابه القيــم واألخــاق،
ويف تشــكيل غالــب ســلوكه ،أ ًيــا كانــت طبيعــة ذلــك الســلوك ،صوا ًبــا أو
خطــ ًأ ،فهمــا اللــذان علــى يديهمــا تتشــكل شــخصية الولــد ،وســلوكه،
وذلــك بحســب نتــاج معتقداتــه وقيمــه وأخالقــه التــي أنشــأه عليهــا والــداه،
وحــن يشــب عــن الطــوق إمــا أن يظــل علــى مــا أنشــأه عليــه والــداه أو يك ّون
هــو منظومتــه األخالقيــة والقيميــة اخلاصــة بــه ،متأثــراً بقيــم مجتمعــه،
ويختلــف األفــراد يف تأثرهــم باملجتمــع الــذي يعيشــون فيــه..
يقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ( ُك ُّل َم ْولُـ ٍ
ـود يُولَ ـ ُد َعلَــى الفِ ْط ـ َر ِة
ي ِّج َســانِهِ ) .وعلــى ذلــك فــإن اإلنســان
َ ،ف َأبَـ َواهُ يُ َه ِّو َدا ِنــهِ  ،أَ ْو يُن َِّص َرا ِنــهِ  ،أَ ْو ُ َ
وإن كان نتــاج مجتمعــه ،إال أن املؤثــر األبــرز فيــه همــا الوالــدان.
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فهمنا للتربية
مصطلــح التربيــة كمــا مت إيضاحــه ســابقً ا؛ يعنــي
لغــة التغذيــة والتنميــة ،وتعاريفــه االصالحيــة
واإلجرائيــة الســائدة جتمــع يف أغلبهــا بــن عمليــات
إكســاب األخــاق والقيــم واألدب ،وبــن عمليــات
ٌ
خطــأ
إكســاب املعرفــة يف العلــوم املتعــددة ،وهــذا
محمــود
تــرك أثــر ًا غيــر
ٍ
منهجــي مــن وجهــة نظرنــا؛ َ
ٌ
حــد ســواء ،أدى إلــى
يف واقــع التربيــة والتعليــم علــى ٍ
تقــاذف األدوار واملســؤوليات بــن البيــت واملدرســة،
واللــوم املتبــادل بــن املعلمــن والوالديــن فيمــا يتعلــق
بتدنــي مســتوى األداء التعليمــي ،وغيــاب أو ســوء
أخــاق األبنــاء والطلبــةَ ،
القيــم لديهــم.
وض ْعــف
َ
وضاعــت املســؤولية بــن الوالديــن واملعلمــنٌّ ،
وكل
حمــل املســؤولية علــى َ
اآلخــر ،وال ينظــر إلــى تقصيــره
ُي ِّ
يف واجبــه ،بــل يركّ ــز علــى تقصيــر الطــرف اآلخــر.
الضحيــة لهــذه
فأضحــى الولد/الطالــب هــو
ّ
االزدواجيــة ،فلــم َيحـ َ
ـظ بتربيــة ســليمة مــن والديــه،
ّ
جــادا مــن معلميــه.
تعليمــا
يتلــق
ولــم
ً
ً
وعليه فإننا نقترح أمرين:
األول :اســتبدال مصطلــح التربيــة مبصطلــح آخــر يــدل علــى عمليــات
إكســاب األخــاق والقيــم واآلداب ،متضمنــاً أفعــال التأديــب والتزكيــة
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والتهذيــب ،ونقتــرح مصطلــح التنشــئة ،يقــول اهلل تعالــى( :أَ َو َمـ ْن يُن ََّشـأُ ِف
اللْيَــةِ َو ُه ـ َو ِف ْ ِ
ِْ
ـن) الزخــرف .89
ـام َغيْ ـ ُر ُم ِبـ ٍ
ال َ
صـ ِ
ويقول أبو العالء املعري:
َويَ َ
نشأُ ِ
ناش ُئ الفِ تيانِ مِ نّا

َعلى ما كا َن َع َّو َدهُ أَبوهُ

كمــا ندعــو املهتمــن مــن املفكريــن والباحثــن إلــى إقتــراح تعريــف
اصطالحــي إجرائــي جديــد ملصطلــح التربيــة الســائد ،وهــو نفســه
تعريــف (التنشــئة) ،ونقتــرح التعريــف التالــي( :العمليــات التــي يقــوم بهــا
الوالــدان ومــن يف حكمهمــا ،وتقــع املســؤولية الشــرعية القانونيــة عليهــم
لتأديــب أوالدهــم ،وإكســابهم األخــاق والقيــم؛ التــي تســاعدهم علــى
تزكيــة أنفســهم ،ويســاندهم يف تلــك العمليــات جميــع الذيــن لهــم عالقــة
بأوالدهــم كاألقــارب واجليــران واملعلمــن وقــادة الــرأي يف املجتمــع).
أما مصطلح التعليم فهو واضح وال يحتاج إلى بيان.
الثانــي :ندعــو املهتمــن باملوضــوع بعــد إعــادة التعريــف اإلجرائــي
للتربيــة بشــكل صحيــح ،إلــى التأكيــد نظر ًيــا وعمل ًيــا علــى حتديــد
املســؤولية املباشــرة عــن التربيــة أنهــا علــى الوالديــن ،واملســؤولية املباشــرة
كل
عــن التعليــم أنهــا علــى املعلمــن ،مــع اإلشــارة إلــى أهميــة مســاندة ٍ
منهــم لآلخــر ،وكذلــك احلديــث عــن هــذا اإلشــكال يف البحــوث واملنتديــات
واملنابــر العلميــة ،ووصــوالً إلــى تصحيــح املفهــوم؛ وحتســن أداء الوالديــن
واملعلمــن ،وحت ُّملهــم للوفــاء بواجباتهــم ومســؤولياتهم األســاس.
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مسؤولية متكني القيم
وعلــى مــا ســبق فإننــا نــرى أن مســؤولية متكــن القيــم
عنــد أفــراد املجتمــع يف مراحــل منوهــم األولــى؛ تقــع
علــى الوالديــن ،ومــن يف حكمهمــا ،فليســت التغذيــة
والرعايــة؛ التــي تقابــل مصطلــح التربيــة هــي مهمتهــم
الوحيــدة ،بــل إن عليهــم مهمــة التنشــئة والتأديــب
والتهذيــب ،التــي هــي يف مجملهــا بنــاء األخــاق
والقيــم ،ومتكينهــا لــدى أبنائهــم.
والســؤال املهــم الــذي يطرحــه الوالــدان ،ويجــدر بنــا
اإلجابــة عليــه؛ بشــكل عملــي ،هــو كيــف ميكــن غــرس
القيــم وتعزيزهــا ،ومتكــن أبنائهــم منهــا؟
اإلجابــة موجــودة يف اجلــزء الثانــي مــن هــذا الكتــاب،
حــن ســنتحدث عــن مســارات متكــن القيــم اخلمســة
وهــي (تهيئــة البيئــة ،التعليــم ،التدريــب ،اإللهــام،
التثقيــف) وكلهــا مســارات ميكــن للوالديــن اختيــار مــا
يتناســب مــع بيئاتهــم وإمكاناتهــم وأبنائهــم؛ الذيــن
حتــت رعايتهــم؛ لتمكينهــم مــن القيــم التــي َتبنــي
وتعدهــم للحيــاة داخــل وخــارج حــدود
شــخصياتهم،
ّ
األســرة.
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سادسا :تصنيف القيم ومنظوماتها
ً
وكمــا هــو احلــال عنــد املفكريــن واملنظريــن يف اختالفهــم يف تعريــف
مصطلــح القيمــة؛ فــإن اآلراء تتعــدد يف عمليــة تصنيــف القيــم إلــى
مجموعــات ،أو أنــواع أو مجــاالت ومنظومــات ،تب ًعــا للمعاييــر التــي يحتكــم
إليهــا الباحثــون واملهتمــون واملفكــرون لتصنيــف القيمــة ،وفيمــا يلــي
نعــرض فهمنــا لهــذا املوضــوع.
تصنيف القيم
هنــاك أُســس عــدة يف تصنيــف القيــم إلــى أنــواع أو مجــاالت ،مــن حيــث
الزاويــة التــي نظــر إليهــا مــن بحثــوا يف القيــم ،وعلــى أساســها وضعــوا
خاصــا بهــا اســتنا ًدا إلــى معيــار معــن :فاســتخدم العالــم األملانــي
تصني ًفــا
ً
ســبراجنر( Spranger, E. (1928معيــار (محتــوى موضــوع القيمــة أو
مجالهــا والنشــاط املرتبــط بهــا) :وصنفهــا علــى ضوئــه إلــى ســتة أنــواع
هي:القيــم النظريــة أو العقالنيــة مثــل ســرعة البديهــة ،واالقتصاديــة؛
مثــل :التنافــس واإلنتــاج ،واالجتماعيــة؛ مثــل :التطــوع واإليثــار واالنتمــاء،
والسياســية؛ مثــل :النفــوذ والقــوة ،والدينيــة؛ مثــل :اإلميــان بالغيبيــات
والعبــادات ،واجلماليــة؛ مثــل :احلــب واأللــوان (ذيــاب  ،1980زاهــر ،1984
طهطــاوي 1996م ،اخليــاط ،1997 ،عكاشــة ،1997 ،الشــعوان1997 ،م،
حامــد  ،2003ســليمان .)2006 ،كمــا اســتخدم وايــت ()White,M G1951
املعيــار ذاتــه ،وصنفهــا علــى ضوئــه إلــى :قيــم جســمية ،واجتماعيــة،
وذاتيــة ،وعمليــة ،ومعرفيــة ،وترويحيــة ،وقيــم اللعــب ،وقيــم األمــن.
أمــا لويــس ( ،)Smith, F. A ,1964فقــد صنّفهــا وفــق معيــار (أهــي غايــة
أم وســيلة) :فاعتبــر أن القيــم تنقســم إلــى قيــم غائيــة ،وهــي :التــي ينظــر
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إليهــا املجتمــع باعتبارهــا غايــات مهمــة يف ذاتهــا؛ مثــل الفضائــل بأنواعهــا
املختلفــة كاألمانــة .وقيــم الوســيلة؛ وهــي التــي ال تعــد هد ًفــا لذاتهــا،
ولكنهــا مجــرد وســائل لبلــوغ غايــات أخــرى أهــم؛ كالعمــل مــن أجــل بنــاء
املســتقبل واحليــاة الكرميــة.
واســتخدم كانــدي ( )Candyمعيــار (العموميــة واخلصوصيــة) :فاعتبــر
أن هنــاك قي ًمــا عامــة وأخــرى اجتماعيــة ،وهــي التــي يعتنقهــا أفــراد
املجتمــع جميعهــم؛ مثــل :قيــم املســاواة واحلريــة والتعــاون والشــورى،
والقيــم املرغوبــة يف املجتمــع؛ مثــل الصــدق واألمانــة.
والقيــم اخلاصــة أو الفرديــة؛ وهــي :املتعلقــة بجماعــة أو فئــة معينــة
داخــل املجتمــع الكبيــر ،فهــي قيــم خاصــة بالفــرد ،وليــس بالضــرورة أن
يكــون الفــرد فيهــا مشــاب ًها لآلخريــن؛ مثــل :الطمــوح واملثابــرة.
وقــد قســمها أبــو العينــن ( )1988اســتنا ًدا إلــى معيــار (الدميومــة
واالنقطــاع) ،وخــرج بالتقســيم التالــي :قيــم عابــرة؛ مثــل :القيــم املتعلقــة
باملوضــة وغيرهــا .وقيــم دائمــة ومســتمرة؛ وهــي القيــم الثابتــة التــي تنتقــل
مــن جيــل إلــى جيــل ،ويتمســك بهــا أفــراد املجتمــع عبــر الزمــن ،وعــادة مــا
متــس مقدســات املجتمــع ،ودينــه ،وضروريــات احليــاة.
وهنــاك مــن صنّفهــا حســب معيــار (درجــة إلزاميتهــا لألفــراد
واملجتمعــات) ،وخــرج بــأن هنــاك قي ًمــا ملزمــة أو آمــرة ،وهــي التــي
متــس كيــان ومصلحــة الفــرد أو املجتمــع علــى حــد ســواء ،مــن الناحيــة
االجتماعيــة واخللقيــة والعقائديــة ،وتتســم بالقداســة كالفرائــض ،وقي ًمــا
تفضيليــة وليــس لهــا صفــة القدســية ،فاملجتمــع يشــجع عليهــا ،ولكنــه ال
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يعاقــب علــى تركهــا .وقي ًمــا مثاليــة؛ وهــي التــي تقــع يف قمــة الغايــات،
ويحــس اجلميــع باســتحالة حتقيقهــا بصــورة كاملــة ،ورغــم ذلــك فــإن لهــا
تأثيــ ًرا كبيــ ًرا يف توجيــه الســلوك.
تصنيفنا للقيم
تســتند التصنيفــات الســابقة إلــى أســس نظريــة
خاصــة بهــا ،وإن كنــا نُ ِقــر بهــا كتصنيفــات نظريــة،
متضمنــة داخــل تصنيفاتنــا للقيــم ،فإننــا ال
وبأنهــا
َّ
نعـ ّـول عليهــا وحدهــا يف تصنيــف القيــم ،أو يف عمليــات
إكســابها ومتكينهــا.
إذ أننــا نُ ركــز علــى اجلانــب العملــي التطبيقــي ،حيــث
إن الغايــة النهائيــة للبحــث والدراســة ليســت إثــراء
اجلانــب النظــري فقــط ،بــل ودراســة كيفيــة بنــاء
القيــم ومتكينهــا .لــذا ،فقــد اعتمدنــا يف تصنيفنــا
ابتداء
للقيــم معيــار البيئــة التــي يعيــش فيهــا األفــراد،
ً
وانتهــاء بالعالــم ،وعليــه
بالبيئــة الشــخصية للــذات
ً
فــإن التصنيــف الــذي اعتمدنــاه للقيــم يحتــوي علــى
ســبعة أنــواع هــي:
( )1القيم الشخصية (.)Personal Values
( )2القيم األسرية

()Family Values

( )3القيم التعليمية ()Educational Values
( )4القيم املؤسسية ()Corporate Values
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( )5القيم املجتمعية ()Societal Values
( )6القيم الوطنية ()National Values
( )7القيم العاملية ()Global Values

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أنــه ال ميكــن حصــر قيــم
بعينهــا لهــذه األنــواع ،بــل األمــر يعتمــد علــى جوهــر
القيمــة ،ووظيفتهــا وتناســبها مــع الــذي يتبنــى تلــك
القيــم.
ومبراجعــة الدراســات العلميــة يف مجــال منظومــات القيــم ،جنــد أنــه
مــن الصعــب مبــكان حصــر هــذه املنظومــات ومســمياتها؛ ولعــل مــرد
ذلــك هــو تعــدد املعاييــر واألســس؛ التــي اتبعهــا الباحثــون يف تصنيفهــم
وتســميتهم للمنظومــات القيميــة ،كمــا هــو احلــال عليــه يف تصنيــف القيــم
نفســها إلــى أنــواع.
بــل قــد جنــد أن مجموعــة القيــم الواحــدة تســمى بأســماء عــدة ،فمثـ ًـا
يســمي البعــض قيــم النظــام والكــرم والعطــف؛ مبنظومــة القيــم التربويــة،
وهنــاك مــن يجمــع قيــم التقــوى واحليــاء والتواضــع وحــب الوطــن يف
منظومــة القيــم التربويــة ً
أيضــا .يف حــن يســمي البعــض املنظومــة تب ًعــا
لقيمــة واحــدة فقــط.
تصنيفنا ملنظومات القيم:
نــرى أن يســتند تصنيــف منظومــات القيــم  -كمــا هــو
تصنيفنــا للقيــم  -إلــى البيئــة احلاضنــة ،التــي يقضــي
جــزءا مــن يومــه ،ووفــق هــذا تنقســم
فيهــا الفــرد
ً
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منظومــات القيــم إلــى ســبع هــي :منظومــة القيــم
األســرية ،ومنظومــة القيــم التعليميــة والتعلميــة،
ومنظومــة القيــم املؤسســية ،ومنظومــة القيــم
املجتمعيــة ،ومنظومــة القيــم الوطنيــة ،ومنظومــة
القيــم العامليــة.
وتــدور جميعهــا حــول محــور واحــد هــو الفــرد الــذي
لــه هــو ً
ـخصية ،وهو الراعــي األول
أيضــا منظومتــه الشـ
ّ
لنفســه واملؤثــر فيهــا ،واألمــر األهــم أن املســؤول عــن
تكويــن هــذه املنظومــة؛ هــو :الراعــي واملســؤول عــن
البيئــات احلاضنــة ،وهــو املالــك للمنظومــة ،واملســؤول
عــن تكوينهــا ومتكينهــا.
وفيما يلي موجز عن كل منظومة:
( )1منظومة القيم الشخصية
وهــي مجموعــة القيــم التــي يتبناهــا الفــرد مــن تلقــاء نفســه ،وهــو
الراعــي لهــا ،وهــي يف الغالــب منظومــة افتراضيــة قــد ال يع ّبــر عنهــا
الفــرد ،وال يعــدد مكوناتهــا ،لكنــه يعتقــد بهــا ،ويدافــع عنهــا ،وتظهــر علــى
ســلوكه ،ويختلــف عــدد القيــم يف داخلهــا ونوعهــا وترتيبهــا مــن فــرد إلــى

آخــر؛ حســب أهدافــه واهتماماتــه وأولوياتــه ،وتتكــون هــذه املنظومــة مــن
قيــم متنوعــة حتــت مســميات عــدة ،منهــا :القيــم األخالقيــة ،واالقتصادية،
واجلماليــة ،والنظريــة ،واالجتماعيــة ،والسياســية وغيرهــا.
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( )2منظومة القيم األسرية
كل مــا ســبق عــن القيــم الشــخص ّية ينطبــق متا ًمــا علــى منظومــة القيــم
األســرية ،فاملســؤول عــن هــذه املنظومــة همــا الوالــدان أو مــن يف حكمهما،
الذيــن يســعون إلــى التأثيــر علــى أفــراد أســرهم ،ويبنــون قيــم منظومتهــم،
ومــن ثــم يعملــون علــى متكينهــا يف البيئــة األســرية.
( )3منظومة القيم التعليمية والتعلمية
ليــس املقصــود بهــذه املنظومــة منظومــة قيــم املؤسســة التعليميــة
كمؤسســة إداريــة؛ إذ أن ذلــك يدخــل يف منظومــات القيــم املؤسســية ،إمنــا
املقصــود مبنظومــة القيــم التعليميــة التعلميــة ،أي القيــم املرتبطــة بالطالب
واملوجهــة لــه ،وتشــمل أنــواع القيــم التــي تســعى املؤسســة التعليميــة إلــى
إكســابها الطلبــة ،ســوا ًء كانــت قيــم خاصــة بالتعليــم والتعلّــم ،أو بقيــة أنــواع
القيــم املجتمعيــة والوطنيــة والعامليــة ،ويــؤدي املنهــا ُج واملعل ـ ُم دو َر املؤثــرِ
يف الطلبــة ،والناقــل للقيــم بطريقــة مباشــرة ،أو بإدماجهــا يف القــرارات
واملناشــط التعليميــة.
( )4منظومة القيم املؤسسية
وهي األشــهر واألوســع انتشــا ًرا يف البحوث والدراســات ،وهي مجموعة
القيــم التــي تُبنــى وفــق رؤيــة مؤسســات األعمــال واخلدمــات  -احلكوميــة
واخلاصــة والقطــاع غيــر الربحــي  -ورســالتها ،وأهدافهــا االســتراتيجية،
وطموحــات قياداتهــا ومالكيهــا ،وتتناغــم مــع نشــاطها لتحقيــق أهدافهــا،
والتنميــة املســتدامة والنمــو املطــرد لهــا ،ويســعى قياديــو تلــك املؤسســات
إلــى متكــن منظومــات قيــم مؤسســاتهم عنــد العاملــن فيهــا.
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( )5منظومة القيم املجتمعية
القيمــة املجتمعيــة هــي« :القيمــة التــي تتبناهــا مجموعــة مــن النــاس
صغــرت مثــل جماعــة الرفــاق ،أو كبــرت مثــل مجتمــع عرقــي أو بــن ذلــك،
وتدعــو أفرادهــا املنتمــن إليهــا إلــى تبنيهــا باعتبارهــا معتقــدات يؤمنــون
بهــا ويطبقونهــا ويدافعــون عنهــا».
فاملجتمــع أحــد أنــواع البيئــات الداعمــة للقيــم ،ونظامــه القيمــي يعتمــد
علــى األعــراف والتقاليــد بالدرجــة األولــى ،وليــس لــه قائــد متفــق عليــه
يف الغالــب ،فمنظومــة قيمــه هــي :قيــم افتراضيــة غيــر مكتوبــة تتبناهــا
مجموعــة مــن النــاس صغــرت؛ مثــل جماعــة الرفــاق ،أو كبــرت؛ مثــل
مجتمــع عرقــي أو دينــي أو غيــر ذلــك ،وتتكــون تلــك املنظومــة تكو ًنــا غيــر
مقصــود عبــر مــرور األزمــان ،كمــا أنهــا ال تخضــع ملالــك محــدد لهــا؛ بحيث
يع ّدلهــا أو يســيطر عليهــا ،ويتظافــر كل أفــراد املجتمــع يف متكــن قيــم
مجتمعهــم عنــد أفــراده.
( )6منظومة القيم الوطنية
القيمــة الوطنيــة هــي القيمــة التــي يتبناهــا احلاكــم ،وتُظهــر التَ َعلّ ُــق
العاطفــي والــوالء ألُمـ ٍـة محــددة بصفــة خاصــة واســتثنائية عــن البلــدان
األخــرى ،وجتعــل الفــرد يحــب بلــده ،ويدعــم ســلطتها ،ويصــون مصاحلهــا،
ويشــعر بالفخــر الوطنــي .وهــي قيــم يتــم اختيارهــا وفــق مرجعيــات
وطنيــة ،وبإشــراف واعتمــاد اجلهــات الســيادية يف الدولــة ،وتنشــر علــى
نطــاق واســع وتــد ّرس يف كل مراحــل التعليــم.
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( )7منظومة القيم العاملية
العالــم بأســره يضــم كل البيئــات الداعمــة ،وفيــه عــدد مــن املنظمــات
الدوليــة التــي تفــرض قيمهــا علــى الــدول التــي تنضــوي حتتهــا ،وقــد
تتجاوزهــا إلــى الــدول غيــر املنضويــة حتتهــا .والــذي يكــ ّون منظومــات
القيــم هــم قــادة املنظمــات ومجالســها التنفيذيــة ،ومجمــوع القيــم هــو مــا
نطلــق عليــه؛ منظومــة القيــم العامليــة ،وتختلــف الــدول يف مــدى قبولهــا ،أو
رفضهــا لهــذه املنظومــة.
مكونات املنظومات
املؤثــر املســؤول واملالــك لهــذه املنظومــات ،هــو مــن
اســتنادا إلــى موجهــات
يحــدد القيــم املكونــة لهــا،
ً
ومعاييــر تنطلــق مــن فلســفته يف نــوع القيــم التــي
يتبناهــا ،أمــا القيــم التــي يتبناهــا وينشــرها املؤثــرون
غيــر املســؤولني فــا ميكــن أن تكــون منظومــة قيميــة
واحــدة؛ ألنهــا منثــورة يف الفضــاء ،وليــس لهــا بيئــة
محصــورة ،أو أفــراد محــددون ،عــاوة علــى أن املؤثــر
املســؤول فيهــا ،ال ميلــك الســيطرة علــى أي بيئــة
يعيــش فيهــا املتأثــرون بــه.
واجلــدول التالــي يوضــح أنــواع القيــم ومنظوماتهــا والبيئــات احلاضنــة
لهــا واملؤثــر املســؤول وغيــر املســؤول واملتأثــر بالقيــم.
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جدول ( )2أنواع القيم ومنظوماتها والبيئات احلاضنة لها واملؤثر املسؤول وغير املسؤول
واملتأثرون بها
أنواع القيم
ومنظوماتها

البيئة احلاضنة

املتأثرون
املؤثر
الراعي
غير
واملؤثر املسؤول
املسؤول

1

الشخصية

الذات

الفرد ذاته

الفرد ذاته

2

األسرية

األسرة

األبناء

الوالدان أو من
يف حكمهما

3

التعليمية
والتعلم ّية

املدرسة واملعهد واجلامعة

الطلبة

املعلم واملنهاج

4

املؤسسية

مكان أو بيئة العمل

العاملون

املدير أو القائد

5

املجتمعية

أي جتمع بشري صغي ًرا
كان أم كبي ًرا؛ خارج األنواع
السابقة ويحتكم إلى أعراف
وعادات وتقاليد وليس له
قائد متفق عليه.

أفراد
املجتمع

قادة املجتمع

6

الوطنية

الوطن

املواطنون

احلاكم

7

العاملية

العالم

الناس
كافة

املنظمات
الدولية

قادة الرأي املؤثرون يف املجتمع ويف العالم

م

املؤثرون

سابعا :أبعاد القيمة
ً
حيــث إن القيمــة مفهــوم مجــ ّرد علــى الغالــب ،فــإن حتديــد مالمحهــا
وتبديــد التجريــد فيهــا؛ مــن خــال بيــان أبعادهــا؛ سيســاعد علــى فهم أفضل
ملوضــوع القيم.تتفــق أغلبيــة الدراســات (Honey, P., & Mumford, A. (2000
 ،العاجــز1999 ،م ،فهمــي 1999م ،أبــو مغلــي وســامة ،2002 ،العرميــي  )2006علــى أن
القيمــة بجميــع أنواعهــا تتكــون مــن ثالثــة أبعــاد ترتبــط بعالقــات تفاعليــة
مســتمرة ومتداخلــة ،وهــذه األبعــاد هــي :املعرفــة ،واالنفعــال (الوجــدان)،
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والســلوك .وميكننــا إضافــة بُ ٍ
عــد رابــع أكثــر عم ًقــا؛ وهــو بُعــد االعتقــاد.
ومــن املهــم جـدًا مراعــاة هــذه األبعــاد يف فهــم القيــم ،والتركيــز عليهــا أثنــاء
عمليــات بنــاء ومتكــن القيــم ،وفيمــا يلــي إيجــاز عــن هــذه األبعــاد األربعــة:
( )1ال ُبعــد املعــريف :يتصــل هــذا البعــد بالعمليــات العقليــة واملعرفيــة التــي
تتعلــق بــإدراك الفــرد للقيمــة وطريقــة فهمــه لهــا ،باعتبارهــا وع ًيــا عقل ًيــا،
وبنــا ًء معرف ًيــا ،مبــا يســتلزمانه مــن معلومــات وتوضيحــات حولهــا ،تشــكل
فهــم الفــرد واكتســابه لهــا؛ إذ يحيــل البعــد املعــريف علــى املهــارات العقليــة
التــي يســتخدمها الفــرد يف التعلــم ،مــن قبيــل الفهــم والتحليــل والقيــاس
والتذكــر وغيرهــا ،مثــل أن يتعلــم بــأن الصــدق هــو مطابقــة الــكالم للواقــع،
أنواعــا :مثــل صــدق احلديــث وصــدق املعاملــة ،وأن للصــدق فضائــل
وأن لــه
ً
وثمــرات .والبعــد املعــريف؛ بعــ ٌد خفــي ال ميكــن مالحظتــه إال مــن خــال
الســلوك الــدال عليــه.
( )2ال ُبعــد االنفعالــي :ميثــل هــذا البعــد اجلانــب الوجدانــي للقيــم ،حــن
يتشــبع الفــرد بالقيمــة ،ويقتنــع ويتعلــق بهــا؛ فتصبــح مكو ًنــا ذوق ًيــا عنــده،
يترجــم إلــى تفضيــات واختيــارات؛ تســتعمل لالنتقــاء بــن البدائــل ولتوجيــه
الســلوكات ،فيبــدي الفــرد انفعــاالً إيجاب ًيــا إزاء املواقــف واألفــراد الذيــن
منوذجــا جيـدًا ملوضــوع القيمــة ،ويبــدي انفعـ ً
ـال ســلب ًيا إزاء املواقــف
ميثلــون
ً
منوذجــا ســلب ًيا ملوضــوع القيمــة .نحــو تفضيلــه
أو األفــراد الذيــن ميثلــون
ً
أن يكــون صاد ًقــا دائ ًمــا ،وأن حتفــزه الرغبــة الداخليــة علــى التخلــق بذلــك
حتــى ولــو رأى أن الكــذب فيــه منفعــة عاجلــة ،وأ ْن يُثمــن مكانــة الشــخص
الصــادق ،ويصبــح مح ًبــا للصادقــن ويكــره الكاذبــن ،وهــو بُعــد خفــي يف
الغالــب ،وتظهــر مالمحــه يف الســلوك.
( )3ال ُبعــد االعتقــادي :يظهــر هــذا البعــد علــى شــكل إميــان عميــق وراســخ
بالقيمــة ،وهــو إميــان يتصــف بالثبــات رغــم تغيــر املواقــف وتنوعهــا ،بــل حتــى يف
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مواقــف ال يظهــر فيهــا لتبنــي القيمــة فوائــد مباشــرة أو عاجلــة ،وقــد يصــل هذا
اإلميــان بالفــرد إلــى اجلــزم بالقيمــة والتعصــب لهــا دون مناقشــتها أو تقييمهــا
ـي ال ميكــن مالحظتــه إال مــن خــال الســلوك الــدال
موضوع ًيــا .وهــذا بُعــد خفـ ٌ
عليه.
( )4ال ُبعــد الســلوكي :هــو نتــاج األبعــاد الثالثــة الســابقة (املعرفــة واالنفعــال
واالعتقــاد) حيــث تتحــول القيمــة عنــد الفــرد إلــى عمليــة اختيــارات وممارســات
وســلوكات ظاهــرة متنوعــة :مــا بــن ســلوك معــن لتثمــن شــيء مــا واإلقبــال
عليــه ،أو العــزوف عنــه ،أو القيــام بفعــل مــا ،وذلك باتباع معايير ســلوكية وذوقية
تنبــع مــن القيمــة ،ويتــم تعديــل أي ســلوك يناقضهــا ،وهــذا هــو البُعــد الظاهــر
للقيمــة ،والشــكل التالــي يوضــح أبعــاد القيــم الشــخصية.

ﺃﺑﻌﺎﺩ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ

ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
الشكل ( )5أبعاد القيم الشخصية

ثامنً ا :نظام القيم
بعــد أن تناولنــا مبادئنــا يف فهــم موضــوع القيــم ،وشــرحنا املصطلحــات
املرتبطــة مبوضــوع القيــم ،وتصنيفهــا ،وتصنيــف منظوماتهــا وأبعادهــا،
نتنــاول بشــكل مركــز فهمنــا لنظــام القيــم ذاتــه.
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ونقصــد بنظــام القيــم اآلليــة والصيــرورة التي تُختار فيهــا القيم ،وتنتقل
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 النظــام ،واملتحكــم فيــه ،واملســيطر عليــه ،وهــو الــذي يختــار
القيــم ،ويشــكل منظومتهــا ،ويُؤثــر فيهــا الســياق الــذي توجــد فيــه ،والبيئــة
التــي يعيــش فيهــا املؤثــر واملتأثــر .وينقــل القيــم بأشــكالها املتنوعــة املؤثــر
الراعــي املســؤول بأكثــر مــن طريقــة إلــى األفــراد املتأثريــن بــه ،ومجمــوع
تلــك القيــم يشــكل منظومــة قيميــة ،يؤثــر فيهــا ســياق البيئــة التــي يعيشــون
فيهــا ،وتســمى املنظومــة بهــا كالقيــم األســرية ،والتعليميــة واملؤسســية،
واملجتمعيــة ،والوطنيــة ،والعامليــة .والشــكل التالــي يوضــح ذلــك.
ﺳـﺮة

أ

ﻣـﺪر

ﺳـﺔ

ﺑﻴﺌﺔ واﺣﺪة ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ

ﺘﻤﻊ

ﻣ

ـﺠـ

اﻟﺠﻮدة

اﻟﻤﺆﺛﺮ
اﻟﺮاﻋﻲ
اﻟﻤﺴﺆل

ﻣﻨــ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻨﺰاﻫﺔ
اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻴﺰ

اﻟﻮﻻء

اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اداء

اﻟﻤﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﺰام

اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ

اﻻﺣﺘﺮام

اﻣﺎﻧﺔ

اﺑﺘﻜﺎر

وﻃــــــــﻦ

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
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ﻈﻤﺔ

اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ

اجلزء األول  -فهم القيم

إن الركــن األساســي يف نظــام القيــم هــو (املؤثــر املســؤول) أ ًيــا كان (والــد،
معلــم ،مديــر ،قائــد ،حاكــم) .وهــو بذاتــه مسـ ً
ـؤول ومؤث ـ ًرا عــن نفســه ،وهــو
مــن يختــار القيــم ،ويك ـ ّون منظومتهــا ،ومي ّكنهــا عنــد األفــراد الذيــن حتــت
رعايتــه ومســؤوليته ،ويديــر ويســيطر علــى البيئــة التــي يعيشــون فيهــا،
وعليــه فإننــا نشــرح فهمنــا للقيــم ،ونص ّنــف أنواعهــا ومنظوماتهــا وف ًقــا للبيئــة
الداعمــة لألفــراد.

موجز الفهم
فلســفتنا مرتبطــة بالغايــة النهائيــة مــن البحــث
والدراســة والعمــل ،وهــي متكــن القيــم عنــد األفــراد
واملؤسســات واملجتمعــات ،وحيــث إننــا -يف حــدود
ً
متكامــا
تطبيقيــا
علميــا
مشــروعا
علمنا-لــم جنــد
ً
ً
ًّ
يحقــق ذلــك.
طورنــا فلســفة نظريــة تســاعدنا علــى حتقيــق
فقــد ّ
غايتنــا ،وأول لبنــة يف هــذه الفلســفة هــي بنــاء األســس
حررنــا
العامــة التــي توجــه وحتكــم هــذه الفلســفة ،ثــم
ّ
مصطلــح القيمــة واملفاهيــم املرتبطــة بــه.
وفرقنــا 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؛
ً
عرضــا عــن منهجيــة بنــاء
فســيقدم اجلــزء الثانــي
القيــم مســتند ًا إلــى فلســفة فهمنــا لهــا.

73

القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

والشــكل التالــي يجمــع مــا ســبق احلديــث عنــه يف صــورة شــمولية؛ حتــى
نســتطيع تص ـ ّور العالقــات والتداخــات بــن منظومــات القيــم وبيئاتهــا،
واملؤثريــن املســؤولني ،وغيــر املســؤولني ،واملتأثريــن ،والســياق العاملــي الــذي
يعيشــون فيــه.

ﻟﻤ
وا
أي
اﻟﺮ
دة
)ﻗﺎ
ﻟﻴﻦ
ﺴﺆو
ن ﻏﻴﺮ ﻣ
ﻣﺆﺛﺮو

اﻓﺮاد

اﻟـﻄـﻠـﺒـﺔ
اﺑـﻨـﺎء

اﻟـــــﻤــــﻮاﻃــــ
ﻨـــﻮن
ـ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘ ﻤﻊ
اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن

ﻣ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ اﻟ ﺘ ﻌ ﻠ

ﻴﻢ

ﻤﻞ

ﻣ ـﺆ ﺳ ﺴ ﺔ اﻟ ﻌ
ا
ﻟ ـــ ﻤ ــــ ــ ﺠ ــــ ــ ﺘ ــــ ﻤ ـ
ــــ ﻦ
ا
ﻟ ــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ﻮ ﻃ ــــ ـ ــــــ ــ
ــ ﻢ
ا ﻟ ــــ
ـــــــــ
ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ﻌ ـ ـ ـ ـ ـــ ﺎ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ
ــــﺔ
اﻟــــ
ﺿــــﻨ
ﺒــــﻴــــﺌـــﺔ اﻟــــﺤــــﺎ

ــــ ﻊ

ﺆﺛ
ﺮو
نﻓ
ﻲ
اﻟﻤ
ﺠﺘﻤ
ﻊ وﻓ
ﻲ
ا
ﻟ
ﻌﺎﻟﻢ(

ﻤﺆ
واﻟ
أي
اﻟﺮ
دة
)ﻗﺎ
ﻟﻴﻦ
ﺴﺆو
ن ﻏﻴﺮ ﻣ
ﻣﺆﺛﺮو
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ﻓﻲ
ون
ﺆﺛﺮ
ﻟﻤ
وا
ي

اﻟ ﺬ ا ت

ا  ﺳ ــ ﺮ ة

ـﺘــــ
اﻟـــﻤــ ﺄﺛــــــــــــﺮ

ا

اﻟﺸﺨﺼ
ﻴﺔ

وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ(
ﺘﻤﻊ
ﻤﺠ
اﻟ

اﻟـﻤــﻨﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪو
ﻟـﻴــﺔ

اﻟـــــــــﺤـــــﺎﻛـ
ـــــــﻢ
ﻗﺎدة اﻟﻤـ
ﺠﺘﻤـﻊ

ـﺔ

اﻟﻔﺮد

اﻟــــﻤـــــﺪﻳـــــﺮ
ﻤﻌﻠﻢ  +اﻟﻤ ِﻨ
اﻟ
ﻬﺎج

ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘ
اﻟﺘ
ﻌﻠﻤ
ﻴﺔ
ﺳــﺮﻳـ

اﻟﻮاﻟﺪان

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻤ
ﺴﺆول

اﻟﻤــﺆﺳـ
ﺴــﻴــﺔ

ﺛ
ﺮو
نﻓ
ﻲ

ﻣ
ﺆﺛﺮون
ﻏﻴﺮ

ﻣﺴ
ﺆوﻟ
ﻴﻦ

)ﻗ
ﺎد
ةا
ﻟﺮأ

اﻟــــــﻌـــــــﺎﻟــــــﻤــــــﻴــ
ــــــﺔ
اﻟــــــﻮﻃــــــــﻨــــــ
ﻴــــــﺔ
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ﻌــ ّﻴــﺔ

ا
ﻟﺮأ

اﻟﻤ
ﺠﺘﻤ
ﻊو
ﻓﻲ اﻟ
ﻌﺎﻟﻢ(

ي

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ(
ﻤﻊ و
ﻣﺆﺛﺮ
ﻤﺠﺘ
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ﻲ اﻟ
ﺴ
ﺆ
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ﺎ
ـ
ﻦ
ـ
ت
ـ
ﻣ
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ـ
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ـ
ـ
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ـ
ـ
)
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ـ
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ﻈ
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اجلزء الثاني  -منهجية بناء القيم

ً
أول :مفهوم املنهجية
هــي منهجيــة علم ّيــة موجهــة للباحثــن واملستشــارين املتخصصــن يف بنــاء
األطــر النظريــة ،واألدلــة العمليــة ،وإنتــاج البرامــج التطبيقيــة ،وتتكــون مــن
خمــس عمليــات رئيســة هــي:
 .1جتسيد القيمة.
 .2صياغة املؤشرات وتطوير املقاييس.
 .3بناء إجراءات تكوين منظومة القيم.
 .4بناء أدوات متكني القيم.
 .5بناء برامج االستدامة والتحسني املستمر.
هــذه العمليــات اخلمــس ليســت عمليــات منهج ّيــة إجرائيــة لغــرس القيــم
أو إكســابها أو تعزيزهــا ،وإمنــا نقصــد بهــا عمليــات منهج ّيــة علم ّيــة ســابقة،
و ُم ِ
ؤسســة للخدمــات اإلجرائيــة التــي تقــدم للمســتفيدين علــى اختــاف
أنواعهــم وبيئاتهــم ،ولــكل عمل ّيــة مــن تلــك العمليــات اخلمــس ،أدلــة إرشــادية
وإجرائيــة تســاند الباحثــن والعاملــن يف املؤسســات علــى تنفيــذ مهماتهــم.
ثانيا :عمليات بناء القيم
ً

فيمــا يلــي ســنورد تفصيــ ً
ا لهــذه العمليــات اخلمــس ،التــي تشــمل كل
القضايــا املتعلقــة ببنــاء القيــم ومتكينهــا ،وتشـ ّكل أرضيــة صلبــة يعمــل علــى
ضوئهــا املمارســون يف امليــدان؛ إلنتــاج املعرفــة وإعــداد البرامــج التطبيقيــة
لذلــك.
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العملية األولى :جتسيد القيم
ســاهمت بعــض األُطــر الفكريــة والنظريــة واإلنتاجــات العمل ّيــة حــول
موضــوع القيــم؛ بشــرح القيــم وتوضيحهــا بشــكل عــام ،ولكنهــا لــم حتولهــا
يف الغالــب إلــى كيــان واضــح املعالــم ،بتجزئتهــا إلــى مكونــات وقيــم فرع ّيــة،
مؤشــرات ســلوكية يجــب علــى الفــرد اكتســابها ،وإجــراءات مؤسســية تخلق
ـكل تــام.
بيئــة حاضنــة للقيــم ،بــل بقيــت مفهو ًمــا مجــر ًدا يصعــب إدراكــه بشـ ٍ
إننــا نــرى أن أفضــل مدخــل لتحويــل القيــم مــن
مفهومــا يحمــل معنــى ،ولــه
مفهــوم مجــرد؛ ليصبــح
ً
منطــق عنــد األفــراد ،وقابــل للتطبيــق مــن قبلهــم؛
هــو مدخــل التجســيد ،وهــو الركــن األهــم يف البنــاء
الــذي يعنــي؛ حتويــل القيمــة مــن كلمــة مجــردة إلــى
كيــان واضــح املعالــم؛ بتعريفهــا ،وحتديــد مكوناتهــا
الفرعيــة والســلوكات الدالــة عليهــا ،والســلوكات
ً
تناقضــا معهــا ،وحتليــل أبعــاد املكونــات،
التــي متثــل
وإبــراز منافعهــا ومضــار العمــل مبــا يناقضهــا ،وأدوات
قياســها ،وســلوكات وإجــراءات اكتســابها وتبنيهــا،
ً
عمليــة ُتســهل متكينهــا،
وصــول إلــى إجــراءات
ّ
وحتويلهــا مــن الشــعارات إلــى الواقــع.
ـكل عــام،
وتعـ ّد عمليــة جتســيد القيمــة أســاس عمليــات بنــاء القيــم بشـ ٍ
والقيــم املؤسســية علــى وجــه اخلصــوص ،وتُنفــذ بعــدد مــن اخلطــوات
واملهــام ،ولــكل مهمــة أو مجموعــة مهــام ُمخــرج محــدد .وقــد أجنزنــا دليـ ًـا
عمل ًيــا لتجســيد القيــم .يســاعد الباحثــن علــى تعريــف القيمــة وحتليلهــا
إلــى مكونــات وقيــم فرع ّيــة ،وإلــى توضيــح وبيــان العوائد والثمــار اإليجابية
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الناجتــة عــن تبنــي الفــرد ملنظومــة القيــم ،وكذلــك مــا يعــود علــى املنظمــة
مــن املنافــع اإليجابيــة حــال توفيرهــا للبيئــة الداعمــة والداعمــة للقيــم،
يلــي ذلــك بيــان باملخاطــر الناجمــة والتهديــدات املتوقعــة مــن عــدم تبنــي
القيــم بشــكل حقيقــي ،أو عــدم توفــر اإلجــراءات الداعمــة ،وذلــك مــن أجل
تعزيــز اجلانــب الوجدانــي لــدى الفــرد ،وتعظيــم وتثمــن وتقديــر أهميــة
القيمــة لديــه؛ ليتمكــن مــن اكتســابها والدفــاع عنهــا .وإحــدى مكونــات
عمليــة جتســيد القيــم؛ هــي إيضــاح املؤشــرات الدالــة علــى الســلوكات
املطلوبــة مــن الفــرد ليتمثــل القيمــة ،أو اإلجــراءات املطلوبــة مــن املنظمــة
وتهيئتهــا للبيئــة الداعمــة للقيــم:
والغايــة مــن ذلــك متكــن الباحثــن يف مجــال القيــم ومتكينهــا؛ مــن
صياغــة وتطويــر املقاييــس ،ومســاندتهم يف بنــاء برامــج التمكــن وأدواتــه
التثقيفيــة والتدريبيــة التــي ُتــدِ ث أث ـ ًرا يف املســتهدف باخلدمــة.
وحســب علمنــا نــرى أن «دليــل جتســيد القيــم» قــد حقــق ســب ًقا عمل ًيــا
علــى مســتوى البحــث العملــي يف العالــم ،حيــث لــم جنــد مــن خــال بحثنــا
َمــن َكتــب أو أ ّل ّ
ــف أو د ّرس موضــوع جتســيد القيــم ووضــع لــه منهجيــة
ً
ودليــا عمل ًيــا يســتفيد منــه الباحثــون .ويف اجلــزء الرابــع مــن الكتــاب
ـرحا مفصـ ًـا عــن هــذا الدليــل.
(منــاذج تطبيق ّيــة) أوردنــا شـ ً
العملية الثانية :صياغة املؤشرات وتطوير املقاييس
تتنــوع وتتعــدد أســاليب وطــرق قيــاس القيــم الشــخصية ،وأهــم هــذه
الطــرق هــي االســتبانات أو املقاييــس .حيــث تنضــوي حتــت فئتــن ،همــا؛
الفئــة األولــى :قيــاس القيــم مــن خــال أســئلة االختيــار بــن بدائــل ،ومــن
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األمثلــة عليهــا مقيــاس دراســة القيــم «أللبــورت وفيرنــون ولنــدزي
( Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. (1960الــذي يهــدف
إلــى قيــاس القيــم الســتة التاليــة( :اجلماليــة ،النظريــة ،االقتصاديــة،
االجتماعيــة ،الدينيــة ،السياســية).ومقياس القيــم الفارقــة The
 )measure of differential valuesالــذي أعــده «برنــس»( Prince, R.
 .)1957ويقــوم علــى نوعــن مــن القيــم :تقليديــة وعصريــة
(.)Traditional & Emergent Values

ويتكــون مــن  67فقــرة تشــمل كل منهــا بديلــن ،أحدهمــا ميثــل قيمــة
تقليديــة ،واآلخــر قيمــة عصريــة ،ويجيــب الفــرد باختيــار أحداهمــا.
أمــا الفئــة الثانيــة؛ فهــي قيــاس القيــم بترتيــب البدائــل والفقــرات،
وينضــوي حتــت هــذه الفئــة :مقيــاس القيــم لـــ «روكيــش» (The Values
)Survey؛ وهــو جــزآن األول :لقيــاس القيــم الغائيــة ،والثانــي :لقيــاس القيــم
الوســيلية ،ويتكــون كل منهمــا مــن ( )18قيمــة ،ويُطلــب مــن الفــرد ترتيــب كل
قيمــة علــى حــدة حســب األكثــر أهميــة؛ وقائمــة القيــم الشــخصية
( )A Personal Values Inventoryالــذي أعــده
) ،N. (2013ويتكــون مــن  90فقــرة تقيــس ( )10قيــم؛ وقوائــم القيــم (The
 )Goal and mode values inventoriesلـ”بريثويــت”
Lovat, T., & Hawkes,

Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985). 1

()The Value Profileـ” ) .)Bales, R. F., & Couch, A. S. (1969يف
العــام 1969م؛ وغيرهــا مــن املقاييــس التــي تركــز يف الغالــب علــى قيــاس
القيــم الشــخصية للفــرد.
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وغالــب مناحــي قيــاس القيــم املنظميــة تفتــرض مجموعــة مــن القيــم
وفــق أســس نظريــة محــددة بُنيــت عليهــا .فمقيــاس «القيــم املنظميــة»
لوودكــوك وفرانســيس  Mastenbroek, W. (1990).الــذي يُعــد أشــهرها،
يتضمــن مجموعــة مــن القيــم التــي متيــز املنظمــات الناجحــة ،وتوصــل
الباحث��ان إلـ�ى ه��ذه النتيج��ة بإجرائهمــا عــد ًدا مــن الدراســات يف دول
عــدة ،حيــث ِات َ
َّضـ َح لهمــا وجــود تشــابه كبيــر للقيــم املنظميــة عبــر مختلــف
الثقافــات .وقــد رافــق هــذه املناحــي النظريــة يف دراســة القيــم وتصنيفهــا
وتقســيمها ظهــور مســوح عامليــة يُعتــد بهــا ،ســاهمت يف نشــر ثقافــة قيــاس
القيــم الشــخصية واملنظميــة واملجتمعيــة ،وجعلــت األفــراد واملنظمــات
يشــعرون بأهميــة قيــاس القيــم.
ومــن املســوحات البــارزة؛ مســح القيــم الشــخصية واملنظميــة واملدرســية
واملجتمعيــة التــي ينفذهــا مركــز باريــت للقيــم Barrett Values Centre
ومقــره يف بريطانيــا .ويعتمــد هــذا املســح علــى منــوذج باريــت ملســتويات
الوعــي الســبعة .وقــد وضــع هــذا النمــوذج يف الفتــرة  .1997-1996ويــرى
هــذا النمــوذج ،أن اإلنســان يتطــور يف إطــار ســبعة مجــاالت محــددة ،وكل
مجــال يركــز علــى احتيــاج معــن شــائع لــدى كل النــاس ،ويعتمــد مســتوى
منــو الشــخص ونضجــه بقدرتــه علــى إشــباع ذلــك االحتيــاج وحســب
اختــاف الزمــن .وقــد حــدد هــذا النمــوذج القيــم يف ( )66قيمــة فقــط.
ومنهــا؛ مســح القيــم العاملــي  World Values Surveyوهــو مشــروع بحثــي
دولــي ،تنفــذه شــبكة مــن العلمــاء يف علــم االجتمــاع ،تبحــث يف أثــر القيــم
املتغيــرة علــى احليــاة االجتماعيــة والسياســية.
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وبعــد مراجعــة أغلــب منهجيــات قيــاس القيــم وأدواتهــا؛ فإننــا نق ـ ّدر
اجلهــد الكبيــر املبــذول املبنــي علــى أســس نظريــة معرفيــة ،ولكننــا نــرى
أن يف تلــك األدوات جوانــب قصــور ثالثــة ،وهــي:
كل منهجيــات القيــاس افترضــت مســب ًقا قي ًمــا بعينهــا يف ضــوء األســس
النظريــة التــي انطلقــت منهــا يف حتديدهــا ،وبنــت عليهــا مقاييــس
لدراســتها أو مســحها لــدى األفــراد واملنظمــات واملجتمعــات ،وهــذا م ّثــل
جانــب قصــور مــن وجهــة نظرنــا؛ إذ أن القيــم وإن كانــت عامليــة؛ فــإن
لــكل فــرد ومؤسســة ومجتمــع قيــم خاصــة بــه ،فهــي تفضيــات شــخص ّية
ومؤسســية ومجتمع ّيــة .وعليــه ،فإنــه ال ميكــن تعميــم هــذه املقاييــس علــى
األفــراد أو املؤسســات واملجتمعــات كافــة.
ويصاحــب جانــب القصــور هــذا؛ حصــر قيم مع ّينــة يف جتمعات محددة،
وإطــاق مســم ّيات مختلفــة عليهــا ،يجعــل تكــرار القيمــة الواحــدة وار ًدا يف
ً
فمثــا تُســمى قيــم (احمل َّبــة ،حــب الوطــن ،التســامح)
أكثــر مــن جتمــع؛
بالقيــم األخالقيــة ،يف حــن تتكــرر جميعهــا أو بعضهــا يف جتمــع آخــر،
(حــب الوطــن) ضمــن القيــم الوطنيــة ،وهكــذا لبقيــة القيــم.
فنجــد قيمــة ُ
وعليــه ،فــإن تكــرار القيمــة الواحــدة يف جتمعــات عــدة ،يبقــى أمــ ًرا
مختل ًفــا عليهــا بــن الباحثــن ،األمــر الــذي يجعــل املقاييــس والدرجــات
وتفســيراتها مختلــف عليهــا ً
أيضــا.
ـان؛ متثــل يف أن تلــك املقاييــس أعــدت أصـ ًـا ملســح
ـور ثـ ٍ
وجانــب قصـ ٍ
القيــم الشــخصية ،والتعــرف علــى منظومــة القيــم الســائدة لــدى األفــراد،
وتُســتخدم يف الوقــت ذاتــه لقيــاس القيــم املؤسســية ،بينمــا قيــاس القيــم
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املؤسســية ال يكــون بقيــاس القيــم الشــخصية ،بــل مــن خالل قيــاس جانبني
اثنــن همــا :درجــة تبنــي الفــرد واكتســابه لقيــم مؤسســته التــي ينتمــي
إليهــا ،وليــس قيــاس قيمــه الشــخصية ،واجلانــب الثانــي :هــو قيــاس درجــة
توفيــر املؤسســة للمتطلبــات الالزمــة للقيــم التــي تعلــن عنهــا وتتبناهــا.
ومتثــل جانــب القصــور الثالــث يف اختــاف قيــاس «التوافــق» بــن القيــم
الشــخصية والقيــم املؤسســية؛ باســتخدام مقاييــس تطلــب مــن األفــراد
يف املؤسســة تقديــر درجــة املوافقــة علــى التوافــق بــن قيمهــم الشــخصية
وقيــم املؤسســة ،مــن مثــل« :اتفــق مــع قيــم مؤسســتي» أو «األشــياء التــي
أقدرهــا يف احليــاة متشــابهة مــع األشــياء التــي تقدرهــا مؤسســتي» .يف
املقابــل تتطلــب بعــض املقاييــس مــن األفــراد تقديــر درجــة ارتبــاط محتــوى
فقــرات املقيــاس ببيئــة املؤسســة احلاليــة ،ويف ذات املقيــاس يطلــب مــن
الفــرد تقديــر درجــة وصــف محتــوى فقراتــه لشــخصيته.
وعنــد التمعــن يف فقــرات هــذه املقاييــس جندهــا بعيــدة كل البعــد
عــن القيــم الشــخصية واملؤسســية ،إذ إنهــا فقــرات وصفيــة تصــف مــا
بشــكل عــام وارتباطهــا ببيئــة املؤسســة ،لكنهــا ال تتنــاول
يتعلــق بالقيــم
ٍ
قيمــة بحــد ذاتهــا مثــل تنــاول «قيمــة النزاهــة» بوصفهــا قيمــة شــخصية
يعتبرهــا الفــرد ضمــن ســلم أولوياتــه ،وهــي قيمــة مؤسســية يف الوقــت
ذاتــه يعتبرهــا الفــرد ضمــن أولوياتــه يف املؤسســة .بينمــا قيــاس التوافــق
يكــون مــن خــال التعــرف إلــى القيــم الشــخصية للفــرد (النزاهــة ،روح
الفريــقً )...
أول ،ثــم تقديــره ألهميــة القيــم املؤسســية التــي تعلنهــا
املؤسســة (الشــفافية ،النزاهــة )...،ثــم فحــص التوافــق بينهمــا.
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منهجيتنا يف قياس القيم
العلميــة الرصينــة التــي
إننــا نــرى أن املنهجيــة
ّ
تعالــج جوانــب القصــور يف صياغــة املؤشــرات وتطويــر
ـددا
ـاء كبيـ ًـرا ،يضــم عـ ً
املقاييــس ،تكمــن يف أن نكـ ّـون وعـ ً
عامليــا،
كبيـ ًـرا مــن املؤشــرات واملقاييــس للقيــم الشــائعة
ً
وتصــاغ علــى ثالثــة أنــواع هــي:
مؤشرات ومقاييس القيم الشخصية.
مؤشــرات ومقاييــس القيــم املؤسســية للعاملــن
والقيــادات.
مؤشــرات ومقاييــس توفيــر املؤسســة ملتطلبــات القيم
التــي تتبناها.
ويتــم تطويرهــا وحتســينها باســتمرار مثــل نظــام
«بنــك األســئلة (.)Item Bank
وبعــد توفــر املؤشــرات واملقاييــس ّ
املطــورة لــكل قيمــة
علــى حــدة ،فــإن عمليــات قيــاس القيــم تســاعدنا علــى
التأكــد مــن أن القيــم ليســت شــعارات فحســب بــل هــي
مطبقــة علــى أرض الواقــع ،مــن خــال فحــص سياســات
وأنظمــة وقوانــن وإمكانــات املنظمــات ،ومــدى وفائهــا
باملتطلبــات الالزمــة للقيــم التــي تعلنهــا وتهيئتهــا
لعناصــر البيئــة الداعمــة للقيــم والداعمــة لهــا،
وفحــص مــدى وعــي وفهــم وتبنــي األفــراد املنتمــن
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للمؤسســة لقيمهــا إضافــة إلــى فحــص القيــم
الشــخصية لألفــراد ،وحتديــد الفجــوات يف قيمهــم
املؤسســية فجــوة (التمثــل) وفجــوة (التطابــق)
بــن القيــم الشــخصية للعاملــن وقيمهم املؤسســية
وفجــوة (التهيئــة) ملتطلبــات القيــم التــي يجــب أن
توفرهــا املؤسســة.
عمومــا
وعليــه؛ نــرى أن عمليــة قيــاس القيــم
ً
علــى ثالثــة أنــواع :األول :قيــاس القيــم الشــخصية
لألفــراد .الثانــي :قيــاس القيــم املؤسســية لــدى
األفــراد العاملــن فيهــا وقياداتهــم .الثالــث :قيــاس
درجــة توفيــر البيئــة املؤسســية ملتطلبــات القيــم،
كمــا يلــي:
األول :قيــاس القيــم الشــخصية لألفــراد :وميثــل درجــة تبني الفرد للقيم
الشــخصية التــي يعتقدهــا ويعلنهــا ويدافــع عنهــا ،يف أي بيئــة حاضنــة
ينتمــي إليهــا ،وتكــون مــن خــال عبــارات (فقــرات) يعكــس محتواهــا مــا
يُتوقــع منــه القيــام بــه للداللــة علــى تبنيــه للقيــم الشــخصية التــي يدعيهــا.
الثانــي :قيــاس القيــم املؤسســية لــدى األفــراد العاملــن فيهــا وقياداتهــم:
أي درجــة وعــي وفهــم وتبنــي الفــرد لقيــم بيئتــه املؤسســية املعلنــة،
وتكــون بعبــارات (فقــرات) يعكــس محتواهــا مــا يُتوقــع مــن الفــرد القيــام
بــه للداللــة علــى تبنيــه لقيــم املؤسســة التــي ينتمــي إليهــا ،بغــض النظــر

عــن قيمــه الشــخصية ،ويحــدد هــذا القيــاس فجــوة متثــل األفــراد لقيــم
مؤسســتهم التــي ينتمــون لهــا ،وقيــاس القيــم عنــد قــادة املؤسســة ومــدى
كونهــم ملهمــن لقيــم املؤسســة عنــد العاملــن فيهــا.
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ومــن نتائــج القياســن الســابقني ميكننــا التعــرف علــى درجــة التوافــق
بــن قيــم املؤسســة ،والقيــم الشــخصية لألفــراد املنتمــن لهــا ،وف ًقــا
لتحديــد مســتوى التطابــق مــن عدمــه بــن املقياســن والفجــوة التــي قــد
تكــون بينهمــا ،والتوافــق بــن قيــم العاملــن وقــادة املؤسســة.

الثالــث :قيــاس درجــة توفيــر البيئــة املؤسســية الداعمــة ملتطلبــات القيــم:
وتكــون مــن خــال فحــص بــن مــا يُتوقــع مــن املؤسســة توفيــره؛ لتهيئــة
البيئــة الداعمــة والداعمــة للقيــم (الوضــع املأمــول) ،وبــن مــا توفــره
املؤسســة فعل ًيــا مــن متطلبــات (الواقــع) ،ويســمح هــذا القيــاس بتحديــد
حجــم «فجــوة متطلبــات البيئــة الداعمــة» أي املتطلبــات غيــر املتوفــرة
للقيمــة والتــي ينبغــي للمؤسســة توفيرهــا.
والشكل التالي يوضح أنواع قياس القيم وتسلسل إجراءاته.
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ﻋﺎﻟﻤﻴﺎًﻟﻜﻞ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
وﻋﺎءاﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲﻟﻜﻞ
وﻋﺎء اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻘﻴﻢ
ﻟﻜﻞ
وﻋﺎء

 -1ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 -2ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ

اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.

اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.

اﺳﺘﻼل ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ

اﺳﺘﻼل ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻘﻴﻢ

ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ وﻋﺎء

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ وﻋﺎء اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ.

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ.

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻘﻴﻢ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻘﻴﻢ

اﻟﻤﻨﻈﻤﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ

اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ا¥ﻓﺮاد

اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ وﻗﻴﺎداﺗﻬﻢ.
اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

 -3ﻗﻴﺎس درﺟﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻴﻤﻬﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.
اﺳﺘﻼل 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 ﻓﺠﻮة

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺠﻮة

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺠﻮة

اﻟﺘﻮاﻓﻖ

اﻻﻛﺘﺴﺎب

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
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وإجمـ ً
ـال فإننــا حــن نريــد قيــاس القيــم الشــخصية لألفــراد ،أو القيــم
املؤسســية للمؤسســات ،وســنكون أمــام ثــاث حــاالت علــى النحــو اآلتــي:
احلالــة األولــى :أال تكــون للفــرد أو املؤسســة قي ـ ٌم معلنــة ،أو هــم غيــر
مدركــن ملجموعــة القيــم التــي تشــكل منظومتهــم القيميــة الضمن ّيــة،
ويف هــذه احلالــة نعــرض عليهــم ابتــدا ًء قائمــة القيــم الشــائعة عامل ًيــا،
ويختــارون منهــا القيــم التــي يعتقــدون أنهــا تكــ ّـون منظومتهــم القيميــة،
ثــم تســتل املقاييــس اخلاصــة بتلــك القيــم املختــارة ،مــن قبــل األفــراد أو
املؤسســة ،مــن الوعــاء الكبيــر للمقاييــس لتطبيقهــا عليهــم.
احلالــة الثانيــة :أن يكــون األفــراد واملؤسســة قــد حــددوا مســب ًقا قيمهــم
الشــخصية أو املؤسســية ،فإننــا نختــار لهــم مــن وعــاء املقاييــس مــا يتوافــق
مــع تلــك القيــم لتطبيقهــا عليهــم.
احلالــة الثالثــة :والتــي نعتقــد بنــدرة حدوثهــا أن يتبنــى الفــرد أو
املؤسســة قي ًمــا ليســت ضمــن قائمــة القيــم الشــائعة عامل ًيــا ،ويف هــذه
احلالــة ســنقوم بدراســة هــذه القيمــة وجتســيدها وبنــاء مقاييــس جديــدة
خاصــة بهــا.
العملية الثالثة :بناء إجراءات تكوين منظومة القيم
حــن يكــون احلديــث حــول تكويــن منظومــات القيــم الشــخصية يف
البحــوث والدراســات ،يتحــدث الكثيــر مــن املهتمــن فيهــا عــن منظومــات

مســبقة اإلعــداد ،يوصــون الفــرد بتبنيهــا ،وهــي يف الغالــب قيــم عامــة
تشــكل الوضــع املثالــي للشــخصية الســو ّية التــي يجــب أن يتبناهــا كل
األفــراد ،وال يتطرقــون يف الغالــب إلــى بنــاء اإلجــراءات العمليــة لتكويــن
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منظومــة القيــم الشــخصية لهــم التــي تراعــي أهدافهــم وإمكاناتهــم
وأولوياتهــم.
وكذلــك تكويــن منظومــة القيــم األســرية؛ فــإن الباحثــن يف الغالــب
يخلطــون بينهــا وبــن تكويــن منظومــة القيــم الشــخصية ألفرادهــا ،كمــا
تقــدم بعــض الدراســات منــاذج نظريــة ملنظومــات معــدة مســب ًقا تصلــح لكل
أســرة ،هــي مبثابــة منظومــة األســرة املثاليــة ،ولــم تقــدم إجــراءات عمل ّيــة
لتكويــن منظومــة قيــم أســرية تراعــي خصوصيــة كل أســرة وأولوياتهــا.
أمــا تكويــن منظومــة القيــم التعليمية/التعلميــة ،فغال ًبــا ال يقــوم علــى
ضــوء فلســفة واضحــة ومحــددة ،وال تدمــج القيــم يف كافــة تفاصيــل
العمل ّيــة التعليميــة وملحقاتهــا ،وتضمينهــا املناهــج وتدريــب املعلمــن
عليهــا .إضافــة إلــى أن أغلــب البحــوث ذات العالقــة تغلــب عليهــا املبالغــة
يف تتبــع مــا توحــي إليــه نصــوص املناهــج مــن قيــم ،وليــس تأليــف املناهــج
وفــق منظومــة قيــم ُكونــت مســب ًقا؛ تتناســب مــع رؤيــة املؤسســة التعليميــة.
وفيمــا يتعلــق بتكويــن منظومــة القيــم املؤسســية يف القطاعــن العــام
واخلــاص والقطــاع الثالــث (غيــر الربحــي)؛ فــا تــكاد تخلــو اخلطــط
االســتراتيجية التــي يضعهــا املستشــارون للمؤسســات مــن منظومــة قيمية،
لكنهــا تُبنــى علــى عجــل يف الغالــب ،وال تســتند إلــى دراســات عميقــة لواقــع
املؤسســة وحــال أفرادهــا ،كمــا ال يُلتفــت يف الغالــب إلــى بنــاء برامــج
متكــن قيــم املؤسســة ،وال إلــى مــا يجــب علــى املؤسســة عملــه لتهيئــة
البيئــة الداعمــة للقيــم والداعمــة لهــا (وســنفصل احلديــث حــول تكويــن
القيــم املؤسســية يف اجلــزء الرابــع ألنهــا أبــرز املهمــات الســائدة حالي ـاً).
وينســحب احلــال علــى تكويــن القيــم الوطنيــة ،فرغــم كثــرة احلديــث عنهــا
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أو اإلشــارة إلــى أسســها يف الدســاتير والقوانــن املنظمــة حليــاة النــاس يف
الــدول؛ لكــن أغلبهــا لــم يُبنــى علــى منظومــة قيــم وطنيــة متفــق عليهــا ،لكي
تعمــل املؤسســات واألجهــزة كافــة علــى بنائهــا ،ومتكينهــا لــدى مواطنــي
الــدول.
منهجيتنا يف بناء إجراءات تكوين منظومة القيم
لكــي ُتكـ ّـون منظومــة قيــم صحيحــة؛ حتقــق أهــداف
ـداء ضــرورة
البيئــة التــي تنــادي بهــا ،فإننــا نــرى إبتـ ً
عمليــة ترشــدنا إلــى كيفيــة
علميــة
بنــاء إجــراءات
ّ
ّ
تكويــن تلــك املنظومــات ،وتراعــي االختالفــات التــي
تفرضهــا بيئاتهــا ،وتتضــح مــن خــال دليــل إجرائــي
مقتــرح يتكــون مــن أربــع خطــوات رئيســة هــي:
 -1التشخيص والتقييم.
 -2اختيار أو حتسني قيم املنظومة وحتكيمها.
 -3بناء التعريفات وحتديد املكونات
 -4إعداد وثائق املنظومة
وســنوضح هــذه اخلطــوات األربــع يف اجلــزء الرابــع مــن
الكتــاب (منــاذج تطبيقية).
العملية الرابعة :بناء أدوات متكني القيم
تناولــت الدراســات والبحــوث وأوراق العمــل املهتمــة بالقيــم؛ موضــوع
تعزيــز القيــم أو غرســها أو إكســابها أو اكتســابها؛ تنـ ً
متنوعــا،
ـاول نظر ًيــا
ً
ويف حــن تؤكــد جميعهــا علــى ضــرورة القيــم ،لكنهــا يف الغالــب لــم تقــدم
باملقابــل أدوات عمل ّيــة لتعزيزهــا أو إكســابها أو شــرح كيفيــة حتقيــق مــا
يجــب أو بيــان تلــك الضــرورة ،إال يف نطــاق ضيــق ،وإســهامات محــدودة
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تبناهــا بعــض الباحثــن وبعــض املؤسســات ،وهــو جهــد طيــب ســاهم يف
نقــل األفــكار مــن حيــز التنظيــر إلــى التطبيــق.
وقــد حصرنــا بعــض تلــك الدراســات والبرامــج واملشــاريع واألدوات
واســتفدنا منهــا ،وغالبهــا يــرى أن عمليــة إكســاب أو اكتســاب القيــم تتــم
وفــق ثالثــة محــاور :األول :التنشــئة األســرية ،والثانــي؛ تقليــد النمــوذج
أو املثــال واالقتــداء بــه ،والثالــث؛ التلقــي املباشــر مــن خــال التعليــم أو
التدريــب ،ونتفــق متا ًمــا مــع ذلــك كلــه (تليمــان ،2006 ،باخلضــر،2006 ،
ياجلــن  ،2012موســوعة األخــاق جامعــة امللــك ســعود ،مشــروع القيــم
اجلامعيــة؛ جامعــة طيبــة  ،2013الدقلــة؛  ،2013اجلــاد  ،2014مــرداد
 ،2015العازمــي ،2015 ،كوزيــس؛ جميــس )2016غيــر أننــا لــم تســتغرق
يف التنظيــر ،أو نركــز علــى عمليــة إكســاب القيــم أو اكتســابها فقــط ،بــل
حرصنــا علــى بنــاء منهجيــة علم ّيــة وأدوات عمل ّيــة ،تهــدف إلــى عمليــة
أشــمل مــن اإلكســاب أســميناها :متكــن القيــم.
منهجيتنا يف متكني القيم
عمليــة تشــاركية
التمكــن مصطلــح يشــير إلــى
ّ
مكــن وا ُمل َمكَّ ــن لــه ،ممــا يعنــي إشــراك األفــراد
بــن ا ُمل ِ
عمليــات التأثيــر
الذيــن حتــت مســؤولية املؤثريــن يف
ّ
التــي يقومــون بهــا إلكســاب القيــم أو اكتســابها عبــر
حزمــة إجــراءات يأخذهــا املؤثــرون أو مــن يف حكمهــم؛
لتمكــن القيــم لــدى األفــراد.
مــع األخــذ باحلســبان اختــاف القيــم ومفهومهــا
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ونوعهــا وترتيبهــا مــن منظومــة إلــى أخــرى ،األمــر
الــذي يترتــب عليــه اختــاف أســاليب متكــن القيــم،
كمــا أن نتائــج دراســة واقــع القيــم يف كل بيئة وحتديد
فجواتهــا ،يوجــه البرامــج املناســبة لعمليــات متكــن
القيــم ،التــي تنطلــق وفــق منهجيتهــا يف مســارات
خمســة؛ هــي :التهيئــة ،اإللهــام ،التعليــم ،التدريــب
والتثقيــف ،وفيمــا يلــي إيجــاز عــن هــذه املســارات:
املسار األول :تهيئة البيئة الداعمة للقيم
ـات األفــرا َد املنتمــن لهــا بتم ّثــل
مــن غيــر العــدل أن تطالــب البيئـ ُ
القيــم وظهورهــا علــى ســلوكاتهم وممارســاتهم ،دون أن تهيــئ لهــم
متطلبــات بيئــة حاضنــة لهــا ،فالبيئــة تــؤدي دو ًرا كبـــي ًرا يف متكــن
القيــم لــدى األفــراد؛ يف إطــار مــا تهيئــه مــن مواصفــات وخصائــص
وسياســات وآليــات وإجــراءات وأنظمــة لتمكــن القيــم ،ســواء كان ذلــك
ماد ًيــا أم معنو ًيــا ،تتناســب مــع طبيع ـ َة املؤثريــن واملتأثريــن يف البيئــة،
كل مــا مــن شــأنه أن يكــون مســاع ًدا علــى اكتســاب القيــم التــي تتبناهــا
البيئــة بالــذات وليســت متطلبــات عامــة.
وقــد أولينــا هــذا األمــر اهتما ًمــا أثنــاء بنائنــا لـــ «دليــل جتســيد
القيــم» حيــث تناولنــا فيــه؛ آليــة اســتنباط املتطلبــات الواجــب علــى
البيئــة الداعمــة توفيرهــا لــكل قيمــة تنــادي بهــا ،واإلجــراءات الالزمــة؛
لتمكينهــا وحتويلهــا مــن شــعارات تتغنــى بهــا إلــى التزامــات تقدمهــا،
وتفــي بهــا أمــام أفرادهــا.
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املسار الثاني :اإللهام
ال يخلــو كتــاب إداري أو تربــوي إال ويتحــدث عــن القــدوة والقيــادة
امللهمــة ودورهــا يف غــرس وإكســاب القيــم وتعزيزهــا وبنائهــا يف
البيئــات التــي يرعاهــا القــادة ،وتؤكــد كثيــر مــن الدراســات والبحــوث
العلم ّيــة علــى األثــر الكبيــر الــذي يحدثــه؛ إهتمــا ُم القائــد بالقيــم يف
بيئتــه ،أو كمــا تســميه بعــض الدراســات «القيــادة بالقيــم».
وأهــم مــن ذلــك هــو تبنــي القــادة ذاتهــم للقيــم التــي ينــادون بهــا،
وظهورهــم كنمــاذج مثاليــة ملهمــة ملــن هــم حتــت قيادتهــم ،وعليــه فنرى
أن مســار «اإللهــام» مهــم؛ لتمكــن القيــم عنــد األفــراد الذيــن ينضــوون
حتــت القــادة علــى اختــاف أنواعهــم ودرجاتهــم ويتأثــرون بهــم.
املسار الثالث :التعليم
إمــا أن يكــون يف بيئــة تعليميــة نظاميــة؛ ويشــمل املؤسســات
التعليميــة كافــة؛ مــن ريــاض األطفــال إلــى اجلامعــة ،وهــي تــؤدي
وظيفتهــا األساســية  -التعليــم  -يجــب عليهــا تأديــة وظيفــة متكــن
القيــم ،ويكــون ذلــك إمــا بالتعليــم املباشــر للقيــم ،أو دمجهــا يف
املناهــج التعليميــة واألنشــطة املصاحبــة ،ويراعــى يف ذلــك ارتقــاء
القيــم لــدى األفــراد بــدءاً بريــاض األطفــال وحتــى املرحلــة اجلامعيــة.
وتأتــي أهميــة املؤسســة التعليميــة بالــذات باعتبارهــا أكبـ َر املؤسســات
مســؤولية عــن متكــن القيــم بعــد األســرة؛ حيــث تســاهم بشــكل كبيــر
يف تهيئــة البنــاء املعــريف عنــد الطلبــة .فــدور املعلمــن واملنهــاج بالــغ
األهميــة يف املواقــف التعليميــة التــي متكــن القيــم بصــورة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة ،ســوا ًء القيــم التعليمية/التعلميــة ،أو القيــم الوطنيــة ،أو
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قيــم أخــرى ،وســوا ًء كانــت يف أنشــطة خاصــة بالقيــم ،أو مــن خــال
عمليــات إدماجهــا يف املنهــاج الدراســي واألنشــطة الطالبيــة.
أو أن تكــون يف بيئــة تعليميــة غيــر نظاميــة ،وتشــمل بيئــات العمــل،
واألســرة ،واملجتمــع ،ويف هــذه البيئــات يكــون التعليــم عــن طريــق
البحــث العلمــي املوجــه ،والنقاشــات وغيرهــا مــن األســاليب التــي
تالئــم كل بيئــة.
املسار الرابع :التثقيف
مســار التثقيــف مســار يشــمل كل البيئــات الداعمــة ،وجميــع أنــواع
املؤثريــن واملتأثريــن ،وعمليــات التثقيــف تكــون يف مســارين فرعيــن:
األول :التثقيــف بأهميــة القيــم بشــكل عــام ،وضــرورة االهتمــام
بهــا مــن كل األفــراد واملنظمــات ،وإبــراز املنافــع الكبيــرة والعوائــد
اإليجابيــة لهــا.
الثانــي :التثقيــف املر ّكــز يف منظومــة قيم ّيــة خاصــة ،أو حــول قيمــة
بعينهــا ،وشــرحها وإيضــاح مكوناتهــا ،ومخاطــر عــدم التمثــل بهــا،
ومنافعهــا املتنوعــة ،وعوائدهــا اإليجابيــة علــى األفــراد واملنظمــات
واملجتمعــات .وقــد تكــون عمليــات التثقيــف موجهــة نحــو فئــة محــددة
مــن املســتهدفني ،وقــد تكــون عمليــات تثقيــف تســتهدف شــرائح كبيــرة
مــن املجتمــع أو املجتمــع بكامــل أطيافــه.
ويتحقــق ذلــك كلــه بإنتــاج مجموعــة مــن البرامــج واألدوات التثقيفية
واإلعالميــة واألنشـــطة واملمارســـات ،ضمــن إطــــار توعــــوي هــــادف،
يتناســـب واملراحـــل العمريـــة لألفــراد واهتماماتهــم ،ويصــاغ بأســاليب
إبداعيــة تتجــاوز الطــرق التقليديــة التــي تتوافــق مــع اهتمامــات
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املســتهدفني .ويشــارك يف تنفيــذه كل أطيــاف املجتمــع ومؤسســاته.
املسار اخلامس :التدريب
يوجــه التدريــب يف مجــال القيــم إلــى املؤثــر املســؤول ،وإلــى األفــراد
ّ
بشــكل عــام ،ولكنــه يختلــف يف محتــواه وطريقتــه حســب الفئــة
ٍ
املســتهدفة ودورهــا يف عمليــة بنــاء القيــم ومتكينهــا ،واســتنا ًدا إلــى
عمليــات جتســيد القيــم تبنــى البرامــج التدريبيــة التــي تغطــي القيــم
الشــائعة يف العالــم ،وهــي موجهــة إلــى الرعــاة واملؤثريــن املســؤولني
عــن األفــراد علــى اختــاف أنواعهــم؛ ملســاعدتهم يف متكــن قيــم
األفــراد الذيــن يرعونهــم .وجتــدر اإلشــارة أن هــذه البرامــج التدريبيــة
ال بــد أن جتــري عليهــا عمليــات مواءمــة مــع نــوع وطبيعــة املســتفيدين
منهــا قبــل تنفيذهــا.
العملية اخلامسة :بناء برامج االستدامة والتحسني املستمر.
االســتدامة التــي نعنيهــا هنــا؛ اســتدامة العمــل واألثــر ،أي اســتمرار
العمــل اجلــاد ملراجعــة قيــم املؤسســة وحتســينها ،واســتمرار عمليــات
متكــن القيــم علــى أكثــر مــن مســار؛ يشــمل املؤسســة ذاتهــا وقياداتهــا
والعاملــن فيهــا ،وبنــاء قــدرات العاملــن املعنيــن بــإدارة القيــم يف
املؤسســة؛ ليكونــوا مســؤولني عــن اســتدامة عمليــات التمكــن ،وميكــن
العمــل وفــق عــدد معــن مــن اإلجــراءات؛ منهــا (تأســيس مكتــب إلدارة
القيــم  -برنامــج ســفراء القيــم  -بنــك املمارســات القيميــة  -منهجيــة

كايــزن يف حتســن األداء).
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ومــن خــال جتربتنــا واملمارســة العمل ّيــة التــي مررنــا بهــا ،وبعــد أن
أجنزنــا بعــض املشــاريع االستشــارية والتدريبيــة لعــدد مــن شــركائنا يف
القطــاع احلكومــي واخلــاص والثالــث (غيــر الربحــي) ،وطبقنــا منهجيتنــا
يف متكــن القيــم ،ظه ـ َر لنــا حتديــان كبيــران يواجهــان اســتدامة عمليــات
متكــن القيــم يف املؤسســات؛ وهمــا:
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 املؤسســات التــي
عملنــا معهــا؛ مســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات تكويــن القيــم ومتكينهــا ،ونتوقــع
أن ذلــك يف غالــب املنظمــات ً
أيضــا.
التحــدي الثانــي :نــدرة وجــود  -ويف الغالــب عــدم وجــود  -كــوادر
بشــرية مؤهلــة يف مجــال تكويــن منظومــات القيــم ويف مجــال متكينهــا.
ولتجــاوز هذيــن التحديــن ،ولضمــان اســتدامة عمليــات متكــن القيــم،
فإننــا نقتــرح علــى املؤسســات  -باختــاف أنواعهــا  -العمــل علــى تنفيــذ
احللــن التاليــن:
ّ
حــل التحــدي األول :تأســيس إدارة متكــن القيــم وبنــاء القــدرات:
مببــادرة تأســيس إدارة أو مكتــب؛ لتمكــن القيــم يف املؤسســة ،ســتحقق -
بــا شــك  -منافــع كبيــرة علــى أدائهــا ،وأداء األفــراد العاملــن ،وســتتجاوز
املنافــع إلــى أصحــاب املصلحــة واملجتمــع احمللــي.
ولتحقيــق فاعل ّيــة أكبــر واســتدامة ألثــر عمليــات متكــن القيــم؛ فإننــا
نقتــرح علــى املؤسســات بنــاء نظــام متكامــل ملكتــب أو إدارة القيــم ،وف ًقــا
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لطبيعــة نشــاطها وحجمهــا ،ويشــمل كل مــا يعمــل علــى حتقيــق أهــداف
اإلدارة .ابتــدا ًء بتحديــد موقــع إدارة متكــن القيــم يف الهيــكل التنظيمــي
إمــا حتــت إدارة االســتراتيجية ،وهــذا االختيــار األفضــل ،أو حتــت إدارة
املــوارد البشــرية بالتنســيق مــع إدارة االســتراتيجية ،أو كمــا تــراه املؤسســة
وفــق منــوذج عملهــا ،وخططهــا التنفيذيــة.
حــل التحــدي الثانــي :ويأتــي بالتــوازي مــع احلــل األول وهــو بنــاء قدرات
العاملــن يف تلــك اإلدارة وفــق برنامــج تدريبــي مح ّكــم ومعتمــد ،يؤهــل

امللتحقــن فيــه؛ لتنفيــذ عمليــات تكويــن منظومــة القيــم أو حتســينها،
ومتكينهــا لــدى األفــراد ويف نظــام املنظمــة ذاتــه.
وحيــث إن برامــج بنــاء القــدرات يف مجــال القيــم محــدودة جــ ًدا -
حســب علمنــا  -فقــد عملنــا علــى مشــروع كبيــر؛ يهــدف لتأهيــل وبنــاء
القــدرات املتخصصــة يف القيــم ،ويســاهم يف اســتدامة متكينهــا بشــكل
علمــي وعملــي ،وهــي :الدبلــوم العالــي والشــهادات املهنيــة يف القيــم،
وميكــن للمهتمــن زيــارة موقــع  value.saللتعــرف علــى هــذه الشــهادات.
أمــا التحســن املســتمر؛ فهــي عمليــة موازيــة لــكل العمليــات اخلمــس
املكونــة ملنهجيــة البنــاء؛ لضمــان جــودة األداء يف كل عمليــة أو إجــراء،
ومراجعــة النتائــج واألثــر وحتســن العمليــات للوصــول إلــى أفضــل أداء
ممكــن ،وبأعلــى جــودة مــع االقتصــاد يف اجلهــد والوقــت والتكاليــف.
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ً
ثالثا :ذوو العالقة بالقيم
حــن تتحــدث أغلــب األطــر الفكريــة والنظريــة عــن تعزيــز القيــم
أو بنائهــا أو غرســها عنــد األفــراد ،فإنهــا تخلــط مــا بــن أدوار ثالثــة
أنــواع مــن ذوي العالقــة بالقيــم؛ وهــم :األفــراد باعتبارهــم مســؤولني عــن
أنفســهم ،وبــن :عمــوم األفــراد املؤثريــن املســؤولني عــن أفــراد آخريــن
يرعونهــم ويتحملــون مســؤوليات متكــن القيــم يف البيئــات الداعمــة التــي
هــم مســؤولون عنهــا ،وبــن :أفــراد مؤثريــن لكنهــم غيــر مســؤولني عــن
رعايــة أحــد ،ولهــم تأثيــر كبيــر علــى أفــراد املجتمــع ،يف نشــر ثقافــة القيــم
وتعزيزهــا عنــد األفــراد املتأثريــن بهــم ،والصــواب أن يفـ ّرق بــن أدوارهــم.
ومســؤولياتهم وأن نشــركهم جمي ًعــا؛ كونهــم مــن ذوي العالقــة يف عمليــة
البنــاء .والشــكل التالــي يوضــح ذوي العالقــة بالقيــم:

ذوو العالقة

املؤثرون
املؤثرون املسؤولون
(وسطاء بناء القيم ومتكينها)

●الوالدان ومن يف حكمهم
●املعلمون
●قادة املؤسسات واملديرون
●قادة املجتمع
●احلكام
●املنظمات الدولية
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املتأثرون

املؤثرون غير املسؤولني
(وسطاء نشر ثقافة القيم )

●املؤثرون وقادة الرأي يف املجمتمع
●مؤسسات املجتمع

الشكل ( )9ذوو العالقة بالقيم

●األبناء
●الطلبة
●العاملون يف املؤسسات
●املواطنون
●أفراد املجتمع عامة

موجز منهجية البناء
العلميــة يف بنــاء القيــم؛ تقــوم علــى حتويــل القيــم
منهجيتنــا
ّ
مــن مفاهيــم مجــردة إلــى كيانــات واضحــة املعالــم ،مــن خــال
جتســيد القيــم ،تليهــا عمليــة صياغــة املؤشــرات وتطويــر
املقاييــس الدالــة علــى اكتســاب الفــرد للقيــم ،ومقاييــس فحــص
مــدى توفيــر البيئــة ملتطلبــات القيــم ،ثــم بنــاء إجــراءات
تكويــن منظومــة القيــم ،ثــم إعــداد آليــات متكــن القيــم يف كل
بيئــة مبســاراته اخلمســة( :تهيئــة البيئــة الداعمــة ،واإللهــام،
والتعليــم ،والتثقيــف ،والتدريــب) ،وفــق منهجيــات وأدوات وأدلــة
وأخيــرا بنــاء برامــج االســتدامة
عمليــة تطبيقيــة،
علميــة
ّ
ّ
ً
والتحســن املســتمر للعمليــات األربــع الســابقة.
علميــة خاصــة
وتلــك العمليــات اخلمــس هــي عمليــات
ّ
باملستشــارين املنشــغلني بالبحــث العلمــي ،وإعــداد اإلجــراءات
واملقاييــس واملمكنــات ،وليســت خدمــات إجرائيــة توجــه
للمؤسســات بهــذا التسلســل ،إذ أن إجــراءات اخلدمــة تأخــذ
تسلسـ ًـا آخــر ،وعمليــات أكثــر ،وســيرد شــرح بعــض إجراءاتهــا يف
اجلــزء (الرابــع) ،وقــد اخترنــا بيئــة العمــل املؤسســي لتطبيــق
النمــوذج عليهــا.
كبيــرا ،ومهمــات
جهــدا
ويتطلــب العمــل وفــق هــذه املنهجيــة
ً
ً
عميقــة ومتعــددة ،وتوظيــف طاقــات كبيــرة؛ مــن اخلبــراء
واملتخصصــن يف العمليــات اخلمــس املكونــة للمنهجيــة؛ مــن أجــل
العمــل علــى إحــداث األثــر الــذي ينشــده املهتمــون ببنــاء القيــم
يف بيئاتهــم ،والشــكل التالــي يجمــع عمليــات املنهجيــة.
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اخلامسة:
إدﻣﺎج

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺜﺎل اﻹﻟﻬﺎم

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ

داﻋﻤﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

الرابعة:

الثالثة:

ﺟﺎدّ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺆﺛﺮ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ

ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

ﺑﻨﺎء وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ

ﺑﻨﺎء إﺟﺮآت ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ
ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ

الثانية:

ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﺔ

ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﻢ

ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

األولى:

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

1

اﻟﺠﻤﻊ و اﻟﻘﺮاءة

2

4

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

5

7

اﺛﺮاء

8

إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

10

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

11

اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

3

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت

6

اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﻀﺎر

9

اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﺸﻌﺒﻲ

12

ﺗـﺠـﺴـﻴـﺪ اﻟـﻘﻴـﻢ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ
الشكل ( )10العمليات اخلمس املكونة ملنهجية بناء القيم
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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 تفصيـ ًـا يتنــوع بتنــوع املســتفيدين مــن القيــم ذاتهــا ،علــى
صعيــد األفــراد املســتقلني واألســر ومؤسســات التعليــم ومؤسســات العمــل
واملجتمعــات والوطــن كمظلــة كبــرى للجميــع.
ولعلــه مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى أهميــة القيــم ،وعوائدهــا املتنوعــة
علــى األفــراد واألســر ومؤسســات التعليــم والوطــن ،فاجلميــع يؤكــد علــى
ذلــك ،ويقــ ّدرون منافعهــا بحســب مصاحلهــم ،لكــن مــن يُجــدر تفصيــل
اجلــواب لهــم هــم قــادة مؤسســات العمــل؛ الذيــن يريــدون إثبا ًتــا للمنفعــة
املاديــة؛ ملــا يســتثمرونه مــن مــال يف عمليــات تكويــن منظومــة القيــم
وقياســها ومتكينهــا:
لقــد ع ّبــر ( .)Harmon, F., 1996يف كتابــه املميــز
عــن القيــم مبصطلــح (الذهــب املدفــون) حيــث يــرى أن مــاك ومســاهمي
املؤسســات قــد يهتمــون بالقيــم املؤسســية ،وينــادون بتطبيقهــا يف
مؤسســاتهم ،لكنهــم حــن يراجعــون أداء مــدراء مؤسســاتهم ،ال يلتفتــون
إال إلــى التقاريــر املاليــة ،واألرقــام التــي تشــير إلــى الربــح واخلســارة.

()Playing for keeps

صحيــح أنهــا أداة قيــاس واضحــة للنجــاح ،لكــن مــا خلــف هــذه األرقــام
مــن قيــم يتبناهــا ويتمثلهــا العاملــون ،قــد تكــون ســب ًبا يف انهيــار تلــك
املؤسســات أو تدعيــم جناحهــا؛ ألنهــا كالذهــب املدفــون حتــت األرض،
فهــو ذو قيمــة عاليــة ،لكنــه بحاجــة إلــى مــن يكتشــفه ويســتفيد منــه .وهــو

107

القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

مــا ســنحاول إبــراز بعضــه فيمــا يتعلــق بالقضايــا األساســية التــي تهــم
صانــع القــرار ومنهــا:
( )1حتقيق 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 ماد ّيــة وأرقــام.
بينمــا مــن املفتــرض أن تلتفــت املؤسســات إلــى القيــم باعتبارهــا محـ ّرك
االســتراتيجية؛ ألنهــا هــي جوهــر الثقافــة املؤسســية ،وكمــا قــال «بيتــر
داركــر» الثقافــة املؤسســية تلتهــم االســتراتيجية« ،وأنــه يجــب أن تكــون
للمنظمــات قيــم ،ولكــي تكــون  -كموظــف  -فاعـ ًـا فيهــا ،يجــب أن تتســق
قيمــك مــع قيمهــا؛ ال أن تتطابــق ،كــي تتمكــن مــن حتقيــق النتائــج املطلوبــة
منــك» ) ،Bang, A., Cleemann, C. M., & Bramming, P. (2010ومبعنــى
آخــر يشــرح الدكتــور رتشــارد بــارت املهتــم مبوضــوع القيــم كمــا يف كتابــه
«القيــم تقــود املؤسســات»؛ بقولــه« :يجــب أن تــدار الثقافــة املؤسســية
مبدخلهــا الطبيعــي وهــو القيــم»  . .Barrett, R. (2013)1وعلــى 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 والوســائل التنظيميــة لتحقيــق تلــك
األهــدافGorenak, M., & Kosir, S. (2012)1 .
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( )2تكريس احلوكمة
حتــرص املنظمــات احلكوميــة والشــركات الكبــرى علــى ســن الكثيــر
مــن األنظمــة والقوانــن ،وتفعيــل نظــام احلوكمــة بشــكل مفصــل ودقيــق؛
لــكل العمليــات اإلداريــة واملاليــة داخــل املنظمــة ،يف ســبيل حتســن األداء
واحلــد مــن عمليــات الفســاد املالــي واإلداري ،وهــذا بــا شــك سيســاعد
علــى الضبــط املالــي واإلداري ،وعلــى الرغــم مــن أن تعاريــف احلوكمــة
تشــير إلــى قيمــة النزاهــة ،وممارســة القيــادة بأخــاق وفاعليــة ،وأن أهــم
مــا يف احلوكمــة هــو األخــاق والقيــم)King, I. V. (2016)1
إال أن بعــض اخلبــراء والقانونيــن يــرون أن اإلســراف يف عمليــات
التقنــن؛ يأتــي بنتائــج عكســية ويُســ ّهل منافــذ الفســاد بنوعيــه املالــي
واإلداري (احلصــن ( )2015أبــو نبعــة .)2018
اســتراتيجي ُمهــ ٌم
نتفــق جمي ًعــا علــى أن التقنــن واحلوكمــة خيــارِ ٌ
ٌ
للمنظمــات ومطلــب ُملــ ٌح لهــا ،لكــن االعتمــاد عليــه وحــده ال يكفــي؛
شمســا يغطــي كل املســاحات املكشــوفة ،ومهمــا كان متق ًنــا
فالنظــام ليــس
ً
وحاز ًمــا ســيجد املخالفــون للقانــون ظـ ً
ـال يحتمــون بهــا ،كمــا هــو املثــل
الســائد (إذا أردت مخالفــة القانــون فادرســه جي ـ ًدا) ،وعليــه فــإن احلــل
هــو يف تفعيــل منظومــة القيــم املؤسســية ابتــدا ًء .التــي تشــكل القانــون
الداخلــي للفــرد ،وتضبــط ســلوكه قبــل أن يضبطــه القانــون اخلارجــي
وأنظمــة احلوكمــة .وهــذه مــن العوائــد االســتثمارية لالهتمــام بالقيــم
عميــق يف املنظمــات.
بشــكل
وتفعيلهــا
ٍ
ٍ
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( )3حتسني األداء
إن القيــم املؤسســية املُوجهــة لســلوك املديريــن والعاملني يف املؤسســات،
ذات تأثيــر مباشــر وقــوي علــى أدائهــم ألعمالهــم ،واتخاذهــم لقراراتهــم،
وعالقاتهــم مبرؤوســيهم وزمالئهــم 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 ً
أيضــا أ ْن نعــرف
كيــف تُؤثــر هــذه القيــم املؤسســية علــى أداء املوظــف .فقــد أظهــرت نتائــج
البحــث الــذي أجــراه بيركهــاوت وروالنــدزGorenak, M., & Kosir, S.
ـأن املؤسســات التــي ت ُركــز يف إجــراءات اختيــار العاملــن علــى
 (2012)1بـ َّ
مطابقــة القيــم الشــخصية والقيــم املؤسســية متيــل إلــى أ ْن تكــون أكثــر
جناحــا ،وذلــك لتمتــع العاملــن فيهــا مبســتوى أعلــى مــن الرضــا الوظيفــي.
ً
ويف دراسـ�ة أخـ�رى مشـ�ابهة أجراهـ�ا كيـ�ي وجـ�وردن ايفانـ�ز Gregory, K.
أن بعــض األفــراد العاملــن
 (2011)1يف العــام  2009ب ّينــت نتائجهــا ّ
يدركــون أن وجــود تطابــق جيــد بــن القيــم املؤسســية والشــخصية أكثــر
أهميــة مــن الراتــب الــذي يحصلــون عليــه.
ويف املقابــل ،فــإن غيــاب االنســجام والتطابــق بــن القيــم املؤسســية
والقيــم الشــخصية للموظفــن ،يجعــل هــؤالء منســحبني عقل ًيــا مــن
وظائفهــم ،ويقلــص مــن درجــة الــوالء الوظيفــي عندهــم ،وهــو أمــر مكلــف
كشــفت مؤسســ ُة غالــوب أن ( )%13فقــط مــن قــوة
اقتصاديــا :حيــث
ْ
العمــل العامليــة؛ متتــاز بالــوالء ملؤسســة العمــل ،يف حــن أن نحــو ()%20
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مــن موظفــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا مثـ ًـا غيــر موالــن بشــكل فعــال.
وقــدرت تلــك الدراســات أن غيــاب الــوالء الفعــال ،يكلــف اقتصــاد الواليات
املتحــدة وحدهــا مــا يقــارب ( )550مليــار دوالر ســنو ًيا DVORAK, N. and
 PATEL, N., 2018ويتخــذ غيــاب الــوالء أو تناقصــه مظاهــر عــدة مــن
أهمهــا :التغيــب عــن العمــل ،واملــرض ،بــل وحتــى احلضــور للعمــل يف حالــة
املــرض ملجــرد إثبــات احلضــور وليــس بنيــة العمــل فعل ًيــا.
وقــد خلصــت دراســة كنديــة إلــى أن غيــاب أكثــر مــن ( )%25مــن قــوة
العمــل يكــون بســبب اإلجهــاد ال املــرض .كمــا تقــدر تكلفــة اضطرابــات
الصحــة النفســية بنحــو  3إلــى  %4مــن إجمالــي النــاجت احمللــي يف أوروبــا
وأمريــكا الشــمالية .وتبلــغ يف بريطانيــا حوالــي ( )110مليــارات جنيــه
إســترليني ســنو ًيا .وتشــمل جتليــات هــذه االضطرابــات التغيــب عــن
العمــل ،وانخفــاض اإلنتاجيــة ،وارتفــاع التكاليــف الطبيــة.
ويعتبــر املتخصصــون أنــه «ميكــن للعالقــة األساســية بــن املعتقــدات
والقيــم والســلوك أن تتمظهــر عبــر اإلجهــاد» ،حيــث «ميكــن لإلجهــاد أن
يــؤدي يف بعــض الشــركات إلــى انخفــاض عــام ألداء األعمــال والكفــاءات».
وال ينحصــر اإلجهــاد دائ ًمــا يف اعتبــاره مظهــ ًرا مــن مظاهــر اإلرهــاق
البدنــي النــاجت عــن القيــام بأعمــال شــاقة جســد ًيا ،بــل يعتبــر اإلجهــاد يف
ـان كثيــرة تعبيـ ًرا عــن ضغــط نفســي نــاجت عــن عــدم رضــا املوظــف عــن
أحيـ ٍ
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 موجــو ًدا عندمــا تكــون البيئــة مهــددة للفــرد.
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لــذا فتمكــن القيــم  -الــذي أشــرنا إليــه ســاب ًقا  -يعتبــر اســتراتيجية
مضاعفــة ،فهــو مــن جهــة يحقــق التطابــق بــن القيــم الشــخصية والقيــم
املؤسســية ،ومــن ثــم يضمــن الــوالء الوظيفــي ،وهــو مــن جهــة ثانيــة يركــز
علــى التمكــن باعتبــاره اســتراتيجية؛ إلشــراك العاملــن يف املؤسســات
والشــركات يف عمليــات اكتســاب القيــم وصياغــة ســلوكاتها وإجراءاتهــا،
مــع احلــرص علــى خلــق احلافــز الذاتــي لديهــم؛ ألن املوظفــن عمو ًمــا،
يبذلــون جهــ ًدا أكبــر حينمــا يالقــون االحتــرام واإلنصــات والرغبــة يف
ســماع مشــورتهم ومشــاركتهم يف إدارة العمــل.
وعمو ًمــا ،فــإن إنتاجيــة العمــل تــزداد كلمــا أحــس املوظفــون بالرضــا
والســعادة بنســبة تقــارب ( )%12مــن العائــد الكلــي .وال يخفــى أن ذلــك
الرضــا ينبــع مــن اهتمــام الرؤســاء بالعاملــن ،باإلضافــة إلــى إحســاس
املوظفــن باالنتمــاء ،وبالهويــة اجلماعيــة بتطابــق قيمهــم مــع قيــم
املؤسســة ،وهــو مــا جــرى إثباتــه منــذ ثالثينيــات القــرن املاضــي (أثــر

هوثــورن)  Hawthorne effectكمــا مت إثبــات أن ذلــك يحســن أداءهــم
بشــكل ملحــوظ  Landsberger, H. A.1958وتوضــح نتائــج دراســة أجراهــا
موقــع ( www.bayt.comأكبــر موقــع للتوظيــف يف الشــرق األوســط) يف
العــام  ٢٠١٤عــن األخالقيــات والقيــم يف بيئــة العمــل إلــى أن  % ٩٨مــن
املهنيــن يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يــرون أن القيــم يف
بيئــة العمــل مهمــة إلــى حــد كبيــر.
( )4تنشيط التسويق
تُناقش القيم املؤسســية يف بعض الدراســات كونها أداة تســويقية قوية؛
إن القيــم املؤسســية الواضحــة تشــجع املســتفيدين احملتملــن علــى
حيــث ّ
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ـكل إيجابــي .كمــا يُقــر العديــد مــن الباحثــن
شــراء املنتــج واســتخدامه بشـ ٍ
أن القيــم املؤسســية تؤثــر علــى الهيــكل التنظيمــي والثقافــة التنظيميــة،
والهويــة املؤسســية ،واالســتراتيجية املؤسســية ،وبالتالــي تشــكيل األهــداف
والوســائل التنظيميــة لتحقيــق تلــك األهــداف Gorenak, M., & Kosir, S.
.20121
( )5زيادة الربحية
ربطــت عــدد مــن الدراســات بــن ربحيــة املؤسســات وبــن القيــم
جناحــا .ففــي
املؤسســية ،وأن الشــركات التــي حتيــا بقيــم مؤسســية أكثــر
ً
دراســة أجراهــا ســتانويك وســتانويك Stanwick, P. A., & Stanwick, S.
 D. (1998)1حــول العالقــة بــن األداء االجتماعــي للشــركات واحلجــم
التنظيمــي واألداء البيئــي واملالــي ،وتناولــت ( )627شــركة مــن العــام 1987
وحتــى العــام  .1992أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة قويــة بــن الربحيــة
واألداء االجتماعــي للشــركات املتمثــل يف القيــم املؤسســية.
وقــد ذهــب بعــض الباحثــن إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث عــددوا قي ًمــا
مؤسســية بذاتهــا تســاعد يف ربــح املؤسســة.
( )6استقطاب 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 Place To Workوالتــي تهتــم بتصنيــف
بيئــات العمــل علــى مســتوى العالــم ويف تصنيفهــا حصلــت شــركة Hilton
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علــى املســتوي األول عامليــا وكانــت اهــم النتائــج املؤهلــة لهــا هــي رؤيــة
العاملــن للشــركة وهــي ان  ٪٩٧مــن العاملــن يف الشــركة يــرون ان القيــادة
صادقــة وأخالقيــة يف ممارســاتها التجاريــة وان القيــادة تثــق بالنــاس
للقيــام بعمــل جيــد دون مراقبــة حثيثــة .وبنــا ًء علــى ذلــك أشــارت النتائــج
أن  ٪٩٨مــن العاملــن يف الشــركة فخوريــن باالنتمــاء لهــاGreat Place to,
work 2020

وتشــير بعــض الدراســات أنــه يف اململكــة املتحــدة يواجــه عــدد مــن
الشــركات صعوبــة كبيــرة يف توظيــف أفضــل املواهــب إذا لــم يقومــوا
مبــا يكفــي لتعزيــز قيــم الشــركة عنــد 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 وف ًقــا لهــا هــو مــا مييزهــا عــن
اآلخريــن ويعرفهــا كصاحــب عمــل رائــع يجــذب الكفــاءات للعمــل مــن أجلــه
وقــد أظهــرت دراســة علــى  LinkedInأن  ٪36مــن العاملــن يف املــوارد
البشــرية واملتخصصــن يف التوظيــف الذيــن شــملهم االســتطالع قالــوا إن
قيمهــم مفقــودة مــن موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت

ووجــد التقريــر أن العديــد مــن الشــركات تفشــل يف الترويــج لرؤيتهــا
ورســالتها وقيمهــا أثنــاء عمليــة التوظيــف ،حيــث أقــر  ٪61بأنهــم لــم
يذكــروا قيــم مؤسســتهم أثنــاء املقابلــة و ٪27فقــط ذكروهــا يف إعالنــات
الوظائــف .Williams, B., 2019 .ميكــن أن تنبــع املشــكلة مــن فجــوة
معرفيــة ،حيــث يعتــرف واحــد مــن كل عشــرة موظفــن متخصصــن يف
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املــوارد البشــرية بأنهــم غيــر قادريــن علــى التعبيــر عــن قيــم الشــركة
اخلاصــة بهــم .ادعــى واحــد مــن كل خمســة مشــاركني ً
أيضــا أن وظائــف
املــوارد البشــرية والتســويق يف شــركتهم ال تعمــل بشــكل جيــد م ًعــا  -أو
علــى اإلطــاق  -للترويــج للعالمــة التجاريــة لصاحــب العمــل للشــركة
خارج ًيــا.
يخلــص روبــرت بونــد ،مديــر  ،Bond Williamsإلــى أن« :مــن الواضــح
أن قيــم العالمــة التجاريــة للشــركات مهمــة جــ ًدا يف جــذب املواهــب
واكتســابها ،ولــن يكــون هــذا مفاج ًئــا .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 عالمتهــا التجاريــة
عالنيــة ولكــن تلــك التــي ترعاهــا وميكــن أن تعكســها بدقــة يف كل جانــب
مــن جوانــب أعمالهــا علــى أســاس يومــي «

Williams, B., 2019

( )7تعزيز 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 باســتفراغ وســعهم ،وتعزيــز الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة
لهــا.
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( )٨دعم النمو املؤسسي
ال تنشــأ املؤسســات والكيانــات إال ولديهــا عزميــة جــادة علــى النمــ ّو
والتطور والتوســع واالنتشــار يف أعمالها وخدماتها ،ووجود قيم مؤسســية
ممكنَــة لــدى منســوبي املؤسســة أو الكيــان؛ يدفعهــم للعمــل اجلــاد علــى
النمــو املؤسســي ،ويحفــز مــن انضمــام الكفــاءات والقــدرات إليهــا.
( )٩حتقيق االستدامة
فرصــا كبيــرة
وجــود منظومــة قيــم علــى أرض الواقــع مينــح املنظمــات
ً
للمحافظــة علــى الســمة التنافســية لهــا بــن مثيالتهــا 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.
( )١٠دعم 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 ،وأ ًيــا كان مقــدار االهتمــام بهــا الح ًقــا.
وميكــن أن يجنــى القائــد مكاســب كثيــرة ج ـ ًدا مــن 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 القيــم املؤسســية يف احلــد مــن مظاهــر الفســاد اإلداري
واملالــي بــكل صــوره ،وهــو مــا تطمــح إليــه املؤسســات مــن جــراء
توقيــع تعهــدات االلتــزام بعــدم تضــارب املصالــح أو مدونــات الســلوك
األخالقــي.
●حتافظ القيم املؤسسية على التقليل من الصراع الوظيفي.
●تســاعده يف احلفــاظ علــى أصــول املؤسســة وممتلكاتهــا مــن أن
يطالهــا اإلهمــال أو التخريــب؛ فاجلميــع يراهــا مثــل ممتلكاتــه
اخلاصــة ويحافــظ عليهــا بــوازع داخلــي.
●فــرق العمــل املكتســبة للقيــم حتقــق زيــادات واضحــة يف اإلنتــاج،
وذلــك مــن خــال اســتغالل الوقــت مبــا يفيــد العمــل ،والســعي نحــو
حتقيــق الهــدف.
●تعمــل علــى حتســن األداء يف الوظائــف اإلداريــة واخلدمــات
بشــكل كبيــر ،فهــي تشــكل الدافعيــة الذاتيــة للقيــام باملهــام اإلداريــة
الوظيفيــة ،وحتســن عالقــات املؤسســة باملســتفيدين منهــا ،وتقــدمي
أفضــل اخلدمــات واملنتجــات ممــا يشــجع علــى اســتمرار االســتفادة
مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا.
●توجه فرق العمل نحو اإلنتاج واالبتكار.
( )١١دعم العاملني وحتفيزهم
ممارســا أثنــاء
يف حــال التــزام العامــل بقيــم مؤسســته وظهورهــا ســلو ًكا
ً
تأديــة مهامــه الوظيفيــة؛ فإنــه ســيجني عــد ًدا مــن املكاســب قريبــة املــدى،
ومكاســب اســتراتيجية ومنهــا:
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●يرفــع درجــة االحتــرام والتقديــر الذاتــي والتكــرمي والثنــاء مــن قبــل
الزمــاء 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.
●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
املعنيــون علــى تصرفاتهــم يف موقــع العمــل.
●تســاعد يف حتديــد املكافــآت والعقوبــات لألفــراد الذيــن يتبعــون قيــم
املؤسســة ،أو الذيــن يخرجــون عنهــا.
●تعمــل القيــم املؤسســية علــى تقليــل الصراعــات اجلانبيــة بــن
اإلدارات املختلفــة ،وبــن العاملــن مــع بعضهــم ،والتــي تســتهلك كثيــراً
مــن الوقــت واجلهــد ،وتؤخــر اإلجنــاز وتضيــع الفــرص.
●تعزيــز صــورة وســمعة العالمــة التجاريــة واملبيعــات ووالء واحتــرام
املســتفيدين.
( )١٢تعزيز صورة وسمعة العالمة التجارية واملبيعات.
إن اهتمــام املؤسســة ببنــاء منظومتهــا القيميــة ،وتهيئتهــا ملتطلباتهــا،
تدفــع العاملــن إلــى أن يتمثلوهــا ،وحــن تســعى املؤسســة إلحــداث
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التوافــق بــن القيــم التــي تعلنهــا مــع قيــم العاملــن لديهــا؛ فــإن ذلــك يؤثــر
علــى بيئــة العمــل تأثيــ ًرا إيجاب ًيــا؛ فيجعلهــا بيئــة آمنــة متتــاز بااللتــزام
التنظيمــي والرضــا الوظيفــي وروح الفريــق والتحفيــز وتقليــل ضغــط
العمــل ،كمــا أنــه يؤثــر تأثيـ ًرا إيجاب ًيــا كذلــك علــى ثقافــة املؤسســة؛ فيعلــي
مــن شــأن القيــم واألعــراف فيهــا ،ويتنامــى الــوالء وتتكــرس االحترافيــة
وااللتــزام وتســود احلوكمــة.
كل تلــك العناصــر اإليجابيــة يف بيئــة العمــل والثقافة
املؤسســية ســتنعكس علــى اخلطــط االســتراتيجية
للمؤسســة يف االبتــكار والتســويق والتشــغيل ،وبالتالــي
عاليــا يف تلــك اجلوانــب ونتيجتــه
مؤسســيا
أداء
ً
ً
تنتــج ً
املتوقعــة األداء املالــي اجليــد ،ممــا يعنــي أن االســتثمار
يف بنــاء منظومــة القيــم املؤسســية ومتكينهــا لــدى
العاملــن يف املؤسســة لــم يعــد باملنفعــة املاليــة فقــط
علــى املؤسســة بــل حقــق لهــا مكاســب علــى أكثــر مــن
صعيــد.
وإجمـ ً
ـال فــإن اجلميــع سيســتفيدون مــن برامــج بنــاء
ـداء باألفــراد علــى اختــاف فئاتهــم؛ كأبناء أو
القيــم ابتـ ً
طلبــة أو عاملــن أو أفــراد يف مجتمعــات صغيــرة أو كبيــرة
أو عمــوم املواطنــن ،كمــا أن املنظمــات بأنواعهــا؛ األســر،
واملؤسســات التعليميــة ومؤسســات العمــل واملجتمعــات أو
ـاء بالوطــن كمظلــة كبــرى.
انتهـ ً
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والشــكل التالــي يوضــح العائــد علــى االســتثمار يف القيــم يف بيئــة
اﻟﻌﺎﺋﺪالقطــاع اخلــاص والعــام وغيــر الربحــي (الثالــث) ،واألثــار
املؤسســات ،يف
اﻟﻘﻴﻢ
غيــرﻋﻠﻰ
ـال متكينهــا ،أو العمــل مبــا يناقضهــا.
ﻓﻲـى إهمـ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرـة علـ
اإليجابيــة املترتبـ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪف

ﻳﺆﺛﺮ أﻳﺠﺎﺑﺎ ّﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ

ﻣﺴﺘﻮى أداء ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﺎﻟﻲ

ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ

ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ

اﻹﻟﻬﺎم

اﻟﻮﻋﻲ

اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ّ

وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻰﻣﻦ

ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ

ﻗﻴﺎدات ﻣﻠﻬﻤﺔ

وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎل وﻧﻤﻮذج
ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ

ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻳﺘﻤﺜﻠﻮن ﻗﻴﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ

ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ
ّ
اﻟﻘﻴﻢ

ﻣﺴﺘﻮى

ﻣﻨﺨﻔﺾ أو

اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدات

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن

ﻗﻴﺎدات ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﻴﻢ

ﺑﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻻ ﺗﻌﻄﻲ
ﻣﺜﺎل ﺟﻴﺪ

ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺟﺪاً
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻗﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ وإن

ﻋﺮﻓﻮﻫﺎ ﻻ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ

وﻣﺒﺎدرات
ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻘﻴﻢ

ﻣﺴﺘﻮى

ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ
اﻹﻟﻬﺎم
اﻟﻮﻋﻲ

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ

ﻣﺴﺘﻮى أداء ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺿﻌﻴﻒ

اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ

ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻤﻮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪف
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
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اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﺑﺮاﻣﺞ

ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ
وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ

اجلزء الرابع
(مناذج تطبيقية)
 .1دليل إجراءات تكوين منظومة القيم
املؤسسية أو حتسينها.
 .2ملخص دليل الرواد جتسيد القيم.

القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

مقدمة
لتحويــل األطــر النظريــة الــواردة يف األجــزاء الثالثــة األولــى مــن هــذا
الكتــاب إلــى ممارســات تطبيقيــة ،فإننــا بنينــا مجموعــة مــن األد ّلــة
اإلرشــادية وأد ّلــة العمــل واملقاييــس والبرامــج واألدوات التطبيقيــة ،ميكــن
للعاملــن يف مجــال بنــاء القيــم؛ اســتخدامها ،واإلفادة منهــا؛ لتحقيق نتائج
عمليــة وآثــار ميكــن قياســها ،ونظــ ًرا ألن موضــوع بنــاء القيــم ،وتكويــن
منظوماتهــا ومتكينهــا يف املؤسســات يحظــى باهتمــام قيــادات املؤسســات،
اخترنــا منوذجــن مــن أدواتنــا التطبيقيــة ،املنبثقــة مــن منهجيتنــا ،همــا:
●دليل إجراءات تكوين منظومة القيم املؤسسية أو حتسينها.
●ملخص دليل الرواد لتجسيد القيم.
وفيما يلي شرح موجز عن هذين الدليلني:
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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
أحيا ًنــا 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 إعدادها بشــكل
ســريع دون االســتناد إلــى منهجيــة علم ّيــة واضحــة لتكــون منظومــة معتمدة
ألي بيئــة مــن البيئــات يعتبــر خط ـ ًأ منهجي ـاً مــن وجهــة نظرنــا؛ ألســباب
عــدة مــن أهمهــا :أن لــكل بيئــة خصوصيتهــا الثقافيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية ،ونوعيــة األفــراد املنضويــن حتتهــا ،فــا يجــوز
استنســاخ قيــم بيئــات أخــرى لهــا؛ ألنــه لــن يفيدهــا ،وحتــى لــو تشــابهت
خصائــص البيئــات  -وهــذا أمــر مســتبعد  -فــإن الســياق الزمنــي يتحــرك،
ومــا يصلــح باألمــس ال يصلــح اليــوم ،إضافــة إلــى أن األولويــات قــد تتغيــر
وف ًقــا للظــروف العامــة ،ولرؤيــة املســؤول عــن البيئــة وأهدافــه .وإننــا نــرى
أن مهمــة تكويــن منظومــة القيــم أو حتســينها يف غايــة األهميــة ،ومــن
األفضــل أن تتــم عبــر منهجيــة علم ّيــة حتــى تكــون منظومــة تدعــم أهــداف
املؤسســة التــي وضعتهــا.
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وقــد أعددنــا دليـ ًـا منهج ًيــا علم ًيــا 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.

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

ﺑﻨﺎء وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ

ﲡﺴﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﻤﻜﲔ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات
ﲡﺴﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﺲ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﻢ

أدوات اﻟﺪراﺳﺔ
أدوات ﻟﺪراﺳﺔ
أدوات اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻌﺎم
اﳋﺎرﺟﻲ ﻹﺧﺘﻴﺎر اﳋﺎرﺟﻲ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
واﳌﻮﺟﻪ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻹﻟﻬﺎم

إﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻘﻴﻢ وﲢﻜﻴﻤﻬﺎ

ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
واﳌﻜﻮﻧﺎت
ﺑﻨﺎء وﺛﺎﺋﻖ
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ
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وفيمــا يلــي اســتعراض موجــز لدليــل تكويــن أو حتســن منظومــة القيــم
املؤسســية والــذي يتكــون مــن أربــع خطــوات هــي:
 .1التشخيص.
 .2اختيار أو حتسني قيم املنظومة وحتكيمها.
 .3بناء التعريفات وحتديد املكونات.
 .4إعداد وثائق املنظومة.
اخلطوة األولى :التشخيص
تفــرض املنهجيــة العلم ّيــة علــى مــن يريــد تكويــن منظومــة قيــم مؤسســية،
أو يرغــب يف 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 تص ـ ّور أولــي
عــن الواقــع يف املؤسســة.
وتأخــذ هــذه اخلطــوة مســارين اثنــن يف إجراءاتهــا األولــى؛ اســتنا ًدا إلــى
وجــود قيــم معتمــدة للمؤسســة أو عــدم وجودهــا ،كمــا يلــي:
املسار األول :للمؤسسات التي ليس لها منظومة قيم معتمدة:
يف هــذه احلالــة ســيكون التشــخيص موج ًهــا نحــو واقــع املؤسســة ذاتهــا،
وإجــراء بعــض املقارنــات املرجعيــة ،ومــدى معرفــة واهتمــام العاملــن فيهــا
مبوضــوع القيــم ،وســتنحصر اإلجــراءات املقترحــة يف إجراءيــن همــا:
 -1التشخيص الذاتي العام:
وهــو عبــارة عــن تطبيــق حزمــة مــن املقاييــس العامــة غيــر مرتبطــة
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بقيــم معينــة ،تقــوم املؤسســة بتطبيقهــا ذات ًيــا ،ونتيجتهــا تُعطــي صاحــب
القــرار مؤشـ ًرا أول ًيــا عــن مــدى حاجــة مؤسســته إلــى تكويــن منظومــة قيــم،
حيــث يعمــل اخلبــراء علــى وضــع مقاييــس التشــخيص الذاتــي ،مســتهدفني
بذلــك كل مــا لــه عالقــة باملؤسســة ،مــن منســوبني ومــدى وعيهــم بالقيــم،
وضــرورة االحتــكام لهــا ،والســير يف ضوئهــا ،وكذلــك يشــمل التشــخيص
وثائــق املؤسســة مــن خطــط اســتراتيجية وتنفيذيــة ،وأدلــة إجــراءات
العمــل ،والتقاريــر الدوريــة ،وتوجهــات املــاك والقيــادات ،ورمبــا يشــمل
التشــخيص حتليــل آراء املســتفيدين مــن خدمــات أو منتجــات املؤسســة،
وخاصــة املنشــورة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،واملؤسســات املماثلــة لها
يف النشــاط ،وأفضــل التجــارب ،ويســتخدم يف ذلــك بعــض أدوات البحــث
العلمــي مثــل :حلقــات النقــاش املركــز ،واالســتبانة الورقيــة واإللكترونيــة،
والعصــف الذهنــي ،والزيــارات امليدانيــة وحتليــل الوثائــق ،واملالحظــة
واملقابلــة املعمقــة.
-2الدراسة الذاتية والتشخيص اخلارجي الختيار منظومة قيم:
وهــذا اإلجــراء أوســع مــن اإلجــراء الســابق ،ويســاند يف تنفيــذه خبــراء
و ُمقيمــن خارجيــن ،ونتيجتــه تســاعد صاحــب القــرار علــى حتديــد املعايير
التــي علــى ضوئهــا يختــار القيــم املك ّونــة ملنظومــة قيــم مؤسســته ،والهــدف
مــن تعزيــز الدراســة الذاتيــة بالتشــخيص اخلارجــي ،لضمــان واقعيــة
البيانــات ،واحلصــول علــى تقييــم للواقــع مــن أكثــر مــن زاويــة.
املسار الثاني :للمؤسسات التي لها منظومة قيم معتمدة:
وســيكون التشــخيص يف هــذه احلالــة لواقــع املؤسســة ذاتهــا ولقيمهــا
املعلنــة ،وإجــراء بعــض املقارنــات املرجعيــة مــع أفضــل املمارســات وأجنــح
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التجــارب يف املؤسســات العاملــة يف نفــس القطــاع والنشــاط ،ولهــا منظومــة
قيــم مفعلــة ،باإلضافــة إلــى تشــخيص مــدى مت ّثــل العاملــن يف املؤسســة
لقيــم مؤسســتهم ،وارتبــاط ممارســاتهم املهنيــة بقيــم املؤسســة ،وســتكون
اإلجــراءات املقترحــة كمــا يلــي:
 -1التشخيص الذاتي امل ّوجه:
وهــو عبــارة عــن تطبيــق حزمــة مــن املقاييــس املرتبطــة بالقيــم املعتمــدة
يف املؤسســة ،وتقــوم املؤسســة بتطبيقهــا ذات ًيــا ،ونتيجتهــا تعطــي صاحــب
القــرار مؤش ـ ًرا أول ًيــا؛ حلاجــة مؤسســته إلــى حتســن منظومتهــا ،وبرامــج
متكينهــا ،أو اإلبقــاء عليهــا دون حتســن.
 -2الدراسة الذاتية والتشخيص اخلارجي ملنظومة القيم:
وهــذا اإلجــراء أوســع مــن اإلجــراء الســابق ويســاند يف تنفيــذه خبــراء
و ُمق ّيمــن خارجيــن ونتيجتــه تســاعد صاحــب القــرار علــى مؤشــرات أكثــر
عم ًقــا وتركيـزًا حلاجــة مؤسســته إلــى حتســن منظومتهــا وبرامــج متكينهــا
أو اإلبقــاء عليهــا دون حتســن ،والهــدف منــه تعزيــز البيانــات الناجتــة عــن
التشــخيص الذاتــي ،وتدعيــم صاحــب القــرار برؤيــة للواقــع مــن زاويــة
أخــرى .واجلــدول ( )3يوضــح الفروقــات بــن أنــواع التشــخيص والتقييــم
وإجراءاتهمــا.
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جدول ( )3الفروقات بني أنواع التشخيص والتقييم وإجراءاتهما.

نوع اإلجراء

مؤسسة ليس لها قيم

مؤسسة لها قيم

التشخيص
(قبل اعتماد
املنظومة
اجلديدة أو
ُ
امل ّسنة)ت

 -1التشخيص الذاتي
العام

 -1التشخيص الذاتي
امل ّوجه

 -2الدراسة الذاتية
والتشخيص اخلارجي
الختيار منظومة القيم

 -2الدراسة الذاتية
والتشخيص اخلارجي
ملنظومة القيم

التقييم
املستند على
القيم (بعد
اعتماد املنظومة
اجلديدة أو
ُ
)امل ّسنة

 -4القياس القبلي للقيم (الوعي  .املمارسة .
جودة البيئة)ت
 -5القياس البعدي املستند على القيم (الوعي .
املمارسة  .جودة البيئة)ت

ومخــرج هــذه اخلطــوة هــو مجموعــة تقاريــر تشــخيصية عــن واقــع
القيــم يف املؤسســة.
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اخلطوة الثانية :اختيار أو حتسني منظومة القيم وحتكيمها
لــكل بيئــة خصوصيتهــا الثقافيــة واالجتماعية واالقتصادية والسياســية،
وخصوصيــة األفــراد املنتســبني 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 وف ًقــا للظــروف العامــة ولرؤيــة وأهــداف املســؤول عــن البيئــة ،ومــن
ثــم فــإن عمليــات االستنســاخ لقيــم منظمــات مماثلــة أو اعتمــاد منظومــة
قيــم مســبقة الصنــع أم ـ ٌر غيــر مفيــد ،وغيــر عملـ ّـي.
بــل الصــواب هــو تكويــن أو حتســن منظومــة قيــم مؤسســية خاصــة
باملؤسســة ،وبيئتهــا الداعمــة ملنســوبيها ،وف ًقــا لرؤيتهــا ورســالتها،
وأهدافهــا االســتراتيجية.
مــع األخــذ باالعتبــار القيــم الشــائعة عامل ًيــا يف نفــس القطــاع ،والســياق
العــام الــذي تنشــط فيــه املؤسســة ،وآراء اخلبــراء واملــاك واملســتفيدين
مــن خدماتهــا ومنتجاتهــا.
وعلــى ذلــك فإننــا نقتــرح أن تتــم عمليــة تكوين أو حتســن قيم منظومات
املؤسســات وفــق توجهــات رئيســة ،ومعاييــر تضبــط عمليــة اختيــار القيــم
املناســبة وهي:
1.رؤية ورسالة واألهداف االستراتيجية للمؤسسة.

2.القيم الشائعة عاملياً يف نفس قطاع ونشاط املؤسسة
3.آراء ذوي العالقــة باملؤسســة وأصحــاب املصلحــة الداخليــن
واخلارجيــن
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4.التجــارب الســابقة يف تكويــن املنظومــات املؤسســية املاثلــة أو مــا
يعــرف باملمارســات الفضلــى (.)Best Practices
5.الدراســات واألبحــاث العلم ّيــة احلديثــة يف اإلدارة وبالــذات يف
مجــال القيــم املؤسســية.
6.السياق العام بكل تفاصيله االقتصادي والسياسي واالجتماعي.
وميكــن إضافــة موجهــات ومعاييــر أخــرى بالتحــاور مــع أصحــاب القــرار
يف املؤسســة ،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 وتســاند املؤسســة لتحقيــق
أهدافهــا.
ثــم تُعــرض منظومــة القيــم املقترحــة علــى جميــع ذوي العالقــة يف
املؤسســة لالسترشــاد برأيهــم ،كمــا تعــرض علــى فريــق مــن اخلبــراء
اخلارجيــن لتحكيمهــا وإبــداء مرئياتهــم حولهــا.
ومخــرج هــذه اخلطــوة :بنــاء تصــور أولــي ملنظومــة القيــم اجلديــدة أو
احملسـ ّـنة اســتنا ًدا إلــى نتائــج حتليــل الواقــع وفــق املوجهــات.
اخلطوة الثالثة :بناء التعريفات وحتديد املكونات
القيــم كلمــات مجــ ّردة ،وحتتــاج إلــى تعريــف وتبســيط حتــى تتحــول
إلــى كيانــات واضحــة املعالــم ،ميكــن ملنســوبي املؤسســة فهمهــا ومتييــز
كل قيمــة عــن األخــرى ،فداللــة القيمــة لغو ًيــا 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
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ومكونــات أصغــر ،ثــم إعــادة بنائهــا والتأليــف بينهــا؛ لتكــون كتلــة معرفيــة
متكاملــة ،فلــكل قيمــة أصليــة قيــم فرعيــة تتكــون منهــا ،وإعمــال التفكيــر
يف القيمــة األصليــة وإخضاعهــا للتحليــل الدقيــق والنظــر إليهــا مــن زوايــا
عــدة يســاعد يف تكويــن منظومــة قيــم مترابطــة ومتماســكة ويعــزز بعضهــا
بعض ـاً ،ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل قيــادة املؤسســة متهيــداً إلعالنهــا.
تهــدف هــذه اخلطــوة إلــى حتديــد ماهيــة كل قيمــة مــن قيــم املنظومــة،
وف ًقــا 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.
ومخــرج هــذه اخلطــوة :منظومــة قيــم معتمــدة ومع ّرفــة بــكل تفاصيلهــا،
ومتوائمــة مــع 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 تركيــزًا،
وتراعــي خصوصيــة املؤسســة وهويتهــا ،بحيــث تشــمل هــذه الوثائــق كل
ذوي العالقــة باملؤسســة كل فيمــا يخصــه ،ليقتنــع بهــا اجلميــع ،ويحتكمــون
إليهــا ،وســيكون مخــرج اخلطــوة الرابعــة واألخيــرة؛ مجموعــة مــن الوثائــق
كمــا يلــي:

( )1كتيــب القيــم :الــذي يعنــي بتوضيــح منظومــة القيــم املؤسســية
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ومكوناتهــا وتعريفاتهــا والعوائــد اإليجابيــة والثمــار النافعــة مــن متســك
منســوبي املؤسســة مبنظومــة قيمهــا.
وكذلــك العوائــد اإليجابيــة علــى املؤسســة مــن توفيرهــا متطلبــات البيئــة
احلاضنــة والداعمــة للقيم.
( )2مدونــة الســلوك :وثيقــة توجــه إلــى منســوبي املؤسســة ،وتهتــم ببيــان
إجــراءات التطبيــق العملــي ملنظومــة القيــم ،لــذا فهــي تعــرض القواعــد
العمليــة واملعاييــر األخالقيــة املنظمــة للســلوك داخــل املؤسســة ،التــي
يجــب أن يلتــزم بهــا اجلميــع دون اســتثناء ،أي ـاً كانــت مواقعهــم اإلداريــة.
( )3ميثــاق الشــراكة :تعمــل املؤسســات يف أي قطــاع كان ،ضمــن
عالقــات متداخلــة ميكــن توزيعهــا يف حزمتــن :أصحــاب املصلحــة
الداخليــن وأصحــاب اخلارجيــن ،وهــذه الوثيقــة تعكــس تقديــر املؤسســة
واحترامهــا للطرفــن ،وحتــرص علــى بنــاء عالقــات إيجابيــة ومنتجــة
مســتدمية وفاعلــة معهــم ،لــذا فهــي تنبثــق مــن منظومــة القيــم؛ لتضبــط
العالقــات كافــة ،وتترجمهــا إلــى التزامــات جتاههــم جمع ًيــا.
( )4مصفوفــة القيــم واالســتراتيجية :وهــي الوثيقــة التــي تظهــر
تقاطعــات القيــم مــع األهــداف االســتراتيجية ،وتصــف موقــع القيــم
املؤسســية يف اخلطــة االســتراتيجية للمؤسســة ،وتعــرض اإلجــراءات
املتوقعــة مــن القيــادات القيــام بهــا اســتناداً إلــى منظومــة القيــم ،ودع ًمــا
لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية ،كمــا تصــف األدوار املتوقعــة مــن
املؤسســة جتــاه أصحــاب املصلحــة.
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وحــن تكتمــل وثائــق منظومــة القيــم املؤسســية تقــوم اإلدارة املعنيــة
بعمــل خطــة لنشــر ومشــاركة املعرفــة ليكــون جميــع ذوي العالقــة علــى
علــم مبنظومــة قيــم املؤسســة .وعنــد اســتكمال اخلطــوات األربــع الســابقة
يف تكويــن منظومــة القيــم أو حتســينها؛ ســتظهر بجــاء صــورة واضحــة
وشــاملة ملنظومــة قيــم املؤسســة ،وأنهــا ليســت عبــارة عــن عــدد مــن
واجلدول ( )4يوضح بعض األدوات املستخدمة يف أنواع إجراءات
تكوين أو حتسني املنظومة ومواعيدها وفق نوع املؤسسة.
جدول ( )4األدوات املستخدمة يف إجراءات تكوين أو حتسني املنظومة

نوع املؤسسة
موعد التقييم

مقاييس قيم شخصية

مقاييس القيم املؤسسة

مؤشرات جودة البيئة

اإلجراء

مقياس املعرفة واالهتمام

نوع

السياق العام
الدراسات
واألبحاث
أفضل
املمارسات
آراء ذوي
العالقة
القيم
الشائعة
االهداف
االستراتيجية

مؤسسة ليس لها قيم معتمدة
قبل اعتماد املنظومة
مؤسسة لها قيم معتمدة
بعد اعتماد املنظومة اجلديدة أو احملسنة

136

نوع األدوات

مصفوفات املقارنة والتوافق

التشخيص الذاتي العام

√

الدراسة الذاتية و
التشخيص اخلارجي
الختيار وتكوين منظومة
القيم

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

املوجه
التشخيص الذاتي
ّ

√

الدراسة الذاتية،
والتشخيص اخلارجي
وحتسني منظومة القيم
القياس القبلي للقيم (
الوعي  .املمارسة جودة
البيئة)ت

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

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
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( )2ملخص دليل الرواد لتجسيد
القيم
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مقدمة
ســلكت "الــرواد لبنــاء القيــم" سـ ً
واضحــا حتكمــه منهجيــات علم ّيــة
ـبيل
ً
وعمل ّيــة محكمــة يف بنــاء القيــم ومتكينهــا داخــل البيئــة الداعمــة لهــا ســواء
كانــت :ذات الفــرد أو األســرة أو املدرســة/اجلامعة أو مؤسســات العمــل
ـعارات وكلمـ ٍ
أو املجتمــع أو الوطــن ،وذلــك بتحويــل القيــم مــن شـ ٍ
ـات مجــردة
إلــى ممارســات وســلوكات وإجــراءات ملموســة ميكــن متكينهــا 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 ،وصـ ً
ـول إلــى كيفيــة اســتخدامه.
إن عمليــات جتســيد القيــم  -كمــا ســبق  -بتحويلهــا مــن كلمـ ٍ
ـات مجــردة
إلــى كيانــات واضحــة املعالــم ،نســتطيع قياســه وبنــاء منظوماتــه ومتكينهــا؛
ً
وصــول إلــى املُخرجــات
حتتــاج إلــى عنايــة وتركيــز مــن أول مرحلــة
النهائيــة.
لذلــك فــإن» الــرواد لبنــاء القيــم» قامــت  -باعتبارهــا شــركة متخصصــة
 باالطــاع علــى جتــارب العاملــن يف هــذا احلقــل وممارســاتهم ،وملّــا لــممخصصــا لهــذا األمــر ،أدركــت مــن خــال فهمهــا وفلســفتها
جتــد دليـ ًـا
ً
يف القيــم؛ أن منهجيــة البنــاء يجــب أن تقــوم علــى أرضيــة معرفيــة صلبــة،
ولــذا أنتجــت دليلهــا يف جتســيد القيــم.
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وتبــرز أهميتــه البحثيــة؛ بأنه يســاعد الباحثني يف التعرف على املهارات
الالزمــة 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 ،وأخيـ ًرا 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.
الهدف من جتسيد القيمة
تعـ ّد عمليــة جتســيد القيمــة مــن أهــم عمليــات بنــاء القيــم عامــة ،والقيم
املنظميــة خاصــة ،وتُنفــذ عبــر عــدد مــن املراحــل واملهــام ،ولــكل مهمــة أو
مجموعــة مهــام مخــرج محــدد ،ولهــا أربعــة أهــداف رئيســة.
1.التـــأصيل املنهجــي النظــري للقيمــة ،بحيــث تتحــدد ماهيتهــا عــن
غيرهــا مــن القيــم.
2.بنــاء املمكنــات ،حيــث إن الباحــث أثنــاء عملــه يف جتســيد القيــم؛
يضــع يف ذهنــه مــن 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
التــي تســهم يف:
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● إحــداث فهــم وتفســير للقيمــة ومكوناتهــا مــن خــال توضيــح البعــد
املعــريف لهــا.
●التثمــن واإلعجــاب بالقيمــة ومكوناتهــا مــن خــال توضيــح البعــد
االنفعالــي (الوجدانــي).
●االقتناع بالقيمة ومكوناتها من خالل توضيح البعد االعتقادي.
●التطبيــق الســلوكي للقيمــة ومكوناتهــا مــن خــال توضيــح البعــد
الســلوكي.
3.تطويــر املقاييــس؛ حيــث يقــدم الباحــث قائمــة علــى ثالثــة محــاور
لــكل قيمــة يقــوم بتجســيدها:
●مقاييس ومؤشرات متسك الفرد بالقيمة املؤسسية.
●مقاييس ومؤشرات مدى توفير متطلبات البيئة الداعمة.
●مقاييــس اإللهــام ،وهــي حتــدد الســلوكات املطلوبــة مــن القائــد
للبيئــة الداعمــة.
4.تقدمي تصور شامل عن تهيئة البيئة الداعمة.
متطلبات العمل يف جتسيد القيمة
إن العمــل يف جتســيد القيمــة وفــق منهجيــة «الــرواد لبنــاء القيــم»؛ يثمــر
منتجــا معرف ًيــا ثر ًيــا ،يســتفاد منــه يف مراحــل بنــاء القيــم ومتكينهــا ،كمــا
ً
يســتفيد منــه املستشــارون واملتخصصــون الذيــن يقومــون بإعــادة صياغــة
املؤشــرات وتطويــر املقاييــس ،أو ببنــاء املــواد التدريبيــة ومــواد التمكــن
والتثقيــف األخــرى (البرامــج واملــواد اإلعالميــة وغيرهــا).
لــذا يتطلــب العمــل يف هــذا املجــال؛ االلتــزام مبــا يرشــد إليــه الدليــل؛
حتــى تكــون املخرجــات قــد بُنيــت بشــكل منهجــي ،ويكــون لهــا أثــر عنــد
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البنــاء والتمكــن ،ومــن ذلــك مــا يلــي:
ً
أول :االطــاع الكامــل والدقيــق علــى األدبيــات اخلاصــة بشــركة «الــرواد
لبنــاء القيــم» ،وهــي :الكتــاب التعريفــي بالشــركة.
●كتاب القيم ،فلسفة الفهم ومنهجية البناء.
●منوذج معياري للتجسيد.
●دليل بناء املؤشرات.
●نواجت جتسيد القيم السابقة.
●دليل نشر ثقافة القيم.
●إجراءات بناء منظومات القيم.
ثانيــا :دراســة نظريــات القيــم يف علــم النفــس وعلــم اإلدارة وعلــم
ً
االجتمــاع ،واملواضيــع الدينيــة ذات العالقــة ،ونظريــات قيــاس القيــم
وامليــول واالجتاهــات.
ً
ثالثــا :االلتحــاق بالبرنامــج التدريبــي وحلقــات النقــاش اخلاصــة
بتجســيد القيــم وبنــاء منظوماتهــا؛ التــي تُنظمهــا «الــرواد»؛ لتطويــر
مهــارات فريــق العمــل ومتكينــه.
رابعــا :التــدرب ً
أول علــى جتســيد قيمــة واحــدة بشــكل جتريبــي ،مــع
ً
وجــود إشــراف مــن قبــل شــخص ســبق لــه أن تــدرب علــى جتســيدها أو
علــى غيرهــا؛ إلبــداء املالحظــات وتقــدمي النصــح والتوجيــه واملســاعدة إن
لــزم األمــر.
خامسا :االطالع على موسوعة القيم وإصداراتها املتتالية ودراستها.
ً
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قواعد جتسيد القيمة
ووجهــت فهمهــا وفلســفتها للقيــم،
يف ضــوء أســس «الــرواد» التــي قــادت ّ
فــإن هنــاك قواعــد يتوجــب االسترشــاد بهــا أثنــاء العمــل يف جتســيد
القيــم؛ ومنهــا:
●جتســيد القيمــة؛ عمــل بحثــي حتكمــه أخالقيــات 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 مــن 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 أهم ّيــة تبنــي األفــراد لقيمهــم الشــخصية إال أن
التركيــز يف مجــال القيمــة ينصــب علــى أداء الفــرد داخــل البيئــة
الداعمــة لــه أو حــن ميثلهــا يف اخلــارج.
●جتســيد القيمــة يفتــرض أ ْن يغطــي أبعادهــا األربعــة :املعرفيــة،
والوجدانيــة (االنفعاليــة) ،واالعتقاديــة ،والســلوكية.
●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 يتطلــب اكتســاب
الباحــث لعــدد مــن املهــارات ،اخلاصــة بالتفكيــر ،ومــن أبرزهــا:
●البحث العلمي
●الصياغة
●التحليل
●التصنيف
●االستقراء والصياغة
●االستنباط
●التفسير والتأويل
●التركيب
مراحل جتسيد القيم
تتضمــن منهجيــة الــرواد يف جتســيد القيــم عــد ًدا مــن املراحــل ،ولــكل
مرحلــة مخــرج علمــي ،واجلــدول ( )٥يوضــح مراحــل التجســيد واملهــارة
املطلوبــة لــكل مرحلــة مــع املخرجــات املتوقعــة:
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جدول ( )5مراحل جتسيد القيم ،واملهارة املطلوبة لكل مرحلة ،واملخرج املتوقع

املرحلة

األولى :اجلمع

والقراءة عن القيم

األصلية املراد
جتسيدها

املهارة

البحث

العلمي

التعريف األولي للقيمة الصياغة
األصلية

فرعية) وبيان

نقائضها
الرابعة :تصنيف

وجتميع املكونات
اخلامسة :تعريف

مكونات القيمة
األصلية
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( )2معارف ومعلومات عامة
مرتبطة بالقيمة مدونة ورق ًيا
وإلكترون ًيا.

( )2التعريف االصطالحي.
( )3التعريف اإلجرائي.

الثالثة :حتليل

مكوناتها (قيمها

( )1قائمة املراجع من الكتب،
واألبحاث احملكمة ،واملقاالت،
والفيديوهات ،وقصص جناح
ملؤسسات.

( )3مخطط أولي للقيمة املراد
جتسيدها.
( )1التعريف اللغوي للقيمة.

الثانية :تكوين

القيمة األصلية إلى

املخرجات

التحليل

التصنيف
التحليل

قائمة أولية مبكونات  -قيم فرعية

 -القيمة األصلية ونقائضها .

قائمة املكونات الفرعية للقيمة
األصلية.

قائمة املكونات الفرعية للقيمة
األصلية؛ ُمع ّرفة.
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املرحلة

املهارة

السادسة :حتكيم

املكونات (القيم

الفرعية) للقيمة

االستنباط

األصلية

السابعة :بيان

األبعاد األربعة لكل

مكون (قيمة فرعية)
ومؤشراتها

املخرجات
قائمة مكونات القيمة معدلة

ومحكمة.

( )1قائمة البُعد املعريف.
( )2قائمة البُعد الوجداني
التفسير

والتأويل

«االنفعالي».

( )3قائمة البُعد االعتقادي.
( )4قائمة املؤشرات (السلوكيات
الفردية ،واإلجراءات املؤسسية).

الثامنة :مواصفات

البيئة الداعمة

التاسعة :توضيح

املنافع واملضار لكل

مكون (قيم فرعية)
العاشرة :اإلثراء

االستقراء

والصياغة

االستنباط

قائمة إجراءات تهيئة البيئة

الداعمة.

قائمة املنافع واملضار.
( )1تصويبات لغوية وحتسينية

البحث

العلمي

للمخرجات السابقة.

( )2قائمة األنشطة واأللعاب

التدريبية.

( )3قائمة املهارات املقترحة.
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املرحلة

املهارة

( )1التعريف العام (اللغوي،

احلادية عشر:

إعادة بناء التعريف

العام للقيمة األصلية

ومكوناتها

التفسير

التأويل

التركيب

التفكير

التعليل

الثالثة عشر:

التركيز

الرابعة عشر:

التحكيم واملراجعة

التلخيص
املالحظة
والتقومي

والتقدير
اخلامسة عشر:

األرشفة واحلفظ

البحث

العلمي

وفيما يلي إيجاز عن هذه املراحل:
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واالصطالحي ،واإلجرائي) للقيمة

معتمد.

( )2التعريفات اخلاصة بكل مكون
«قيمة فرعية» معتمدة.
( )1مصفوفة املواءمة

الثانية عشر :الربط

التشعبي

املخرجات

واالرتباطات التشعبية للمكون
الفرعي وللقيمة األصلية.

( )2إعادة ترتيب املصفوفة

الرئيسة.
وثيقــة جتســيد القيمــة مركــزًا،
وفــق النمــوذج أعــاه.

( )1مالحظات املنفذ ملراجعة

وثيقة جتسيد القيمة.

( )2وثيقة جتسيد القيمة

بصورتها النهائية.

القيمــة املجســدة ،جــزء يف

موســوعة الــرواد للقيــم.

اجلزء الرابع  -مناذج تطبيقية

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 واملخرجــات؛ كمــا يلــي:
ً
أول .جمع األدب العربي والعاملي املتعلق بالقيمة املراد جتسيدها:
( )1حتــدد «الــرواد» قيمــة واحــدة مــن قائمــة القيــم الشــائعة عامل ًيــا
لتجســيدها وفــق البيئــة الداعمــة .
( )2البحــث عــن املعانــي اللغويــة ملســمى القيمــة األصليــة يف املعاجــم
العربيــة واإلجنليزيــة أو أي لغــة أخــرى ،وذلــك حلصــر الكلمــات املفتاحيــة
التــي ميكــن اســتخدامها يف البحــث عــن املراجــع واملصــادر املالئمــة.
( )3جتميــع مراجــع األدب العربــي والعاملــي املتعلــق بالقيمــة املــراد
جتســيدها :وتشــمل الكتــب والدراســات ومختلــف املراجــع الورقيــة
واإللكترونيــة ،ومقاطــع اليوتيــوب ذات العالقــة.
( )4اســتخدام مهــارات البحــث العلمــي وتقنيــات البحــث الذكــي عــن
املعلومــة (مثــل خاصيتــي الباحــث العملــي والبحث املتقــدم يف ،Google
كمــا ميكــن االســتعانة بقاعــدة معلومــات القيــم التــي توفرهــا "الــرواد".
( )5جمــع كل امللفــات والروابــط يف مجلــد واحــد وتســميته باســم
القيمــة.
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ثان ًيا .ممارسة القراءة العامة واملتعمقة حول القيمة املراد جتسيدها:
وتنقسم هذه املهمة إلى خطوات فرعية ،على النحو اآلتي:
أ .البدء القراءة العامة حول القيمة األصلية
كمفهــوم مجــرد،
يف هــذه اخلطــوة يتمحــور التفكيــر مبســمى القيمــة
ٍ
باالطــاع علــى تعريفــات متنوعــة لــه؛ كمهــارة ميارســها األفــراد يف حياتهــم
اليوميــة ،ويف أعمالهــم ،وأهــم املهــارات التــي ترتبــط بــه ،وحتديــد صفــات
الفــرد الــذي ميلــك القيمــة ،وعالقتــه 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
أصـ ًـا 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.
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●عنــد القيــام بالتأمــل والتفكيــر مبفهــوم القيمــة املــراد جتســيدها،
وربــط ذلــك 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.
●تدويــن قائمــة بأكبــر عــدد ممكــن مــن األفــكار التــي تفهــم مــن
القــراءة أو التأمــل يف مســمى القيمــة ،وهــي ذات العالقــة بالقيمــة
التــي تعمــل علــى جتســيدها بحيــث يتركــز التأمــل علــى ثالثــة أبعــاد
رئيســة؛ هــي :املدخــات ،العمليــات أو اإلجــراءات ،املخرجــات أو
املنتجــات .باإلضافــة إلــى الســياق الــذي تتــم فيــه هــذه األبعــاد وهــو
بيئــة العمــل يف املؤسســات ،وكيفيــة التعامــل مــع األفــراد ســواء كانــوا
موظفــن أم مســتفيدين.
●عندهــا ســيكون املخــرج قائمــة طويلــة مــن األفــكار؛ ميكــن جعلهــا
مســودة 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
لالهتمــام يف دفاتــر مالحظــات ورقيــة واإللكترونيــة ،وميكــن االســتفادة
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منهــا يف مرحلــة كتابــة جتســيد 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 ،واألبحــاث احملكمــة ،واملقــاالت،
والفيديوهــات ،وقصــص جنــاح ملؤسســات تعلــن هــذه القيمــة.
●معــارف ومعلومــات عامــة مرتبطــة بالقيمــة مدونــة ورق ًيــا
وإلكترون ًيــا.
●مخطط أولي للقيمة املراد جتسيدها.
املرحلة الثانية :تكوين التعريف األولي للقيمة األصلية
بعــد حتقيــق جميــع املهمــات ســالفة الذكــر فيمــا يتعلــق بالقــراءة املعمقــة
يف موضــوع القيمــة املــراد جتســيدها ،يبــدأ الباحــث بتكويــن التعريــف
األولــي لهــا؛ حســب اإلجــراءات التاليــة:
●اســتخدام القوالــب املخصصــة لهــذه املرحلــة وااللتــزام بهــا ،وهنــاك
مرونــة يف إعــادة تشــكيل القوالــب مبــا يتناســب مــع كميــة املعــارف
املجموعــة.
أن هــذا التعريــف
●البــدء بتعريــف القيمــة ،مــع األخــذ باحلســبان ّ
ســيط ّور ويحســن باســتمرار وخاصــة بعــد انتهــاء مرحلــة اإلثــراء،
ً
شــامل واف ًيــا
بعــد أن تكــون صــورة القيمــة مكتملــة ،وليكــون
بتوضيــح ماهيتهــا.
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●التركيــز يف التعريــف اللغــوي علــى املعانــي اجلامعــة ،وســر املفــردة
اللغويــة ،ومــا ميكــن أن يضيــف معنــى جديـ ًدا.
●ســرد التعاريــف االصطالحيــة للقيمــة؛ املنشــورة يف األدب املنتــج
حولهــا ،ففــي الغالــب أن القيــم إنســانية؛ وقــد بُحثــت مواضيعهــا
يف مختلــف اجلوانــب ســواء باللغــة العربيــة واألجنبيــة؛ وعليــه يجــب
االســتفادة مــن جهــود الســابقني ،وإيــراد تعاريفهــم االصطالحيــة
للقيمــة املجســدة.
تلخيصــا ألفــكار
● تدويــن التعريــف االصطالحــي؛ ويكــون إمــا:
ً
الســابقني ،أو تعضيـ ًدا أو إكمـ ً
ـال جلوانــب نقــص يف تعاريفهــم ،ويف
حالــة لــم يجــد الباحــث أي تعريــف ســابق ،فيتوجــب ذكــر ذلــك ،
وتبنيــه ،ثــم تســرد التعريــف االصطالحــي 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.
خال من العبارات الفلسفية والفضفاضة.
●جعل التعريف ٍ
●تركيز التعريف اإلجرائي مبتع ًدا قدر اإلمكان من اإلسهاب فيه.
محتو على الهدف من القيمة.
●جعل التعريف اإلجرائي
ٍ
●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.
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ـرت املكونــات يف التعريــف اإلجرائــي ،فيجــب أن تذكــر كامل ًة
●إذا ذكـ ْ
دون االقتصــار علــى بعضهــا ،أو يكتفــي باإلشــارة إليهــا وتذكرهــا
بعــد التعريــف كهامــش.
مخرجات املرحلة الثانية
●التعريف اللغوي للقيمة.
●التعريف االصطالحي.
●التعريف اإلجرائي
املرحلــة الثالثــة :حتليــل القيمــة األصليــة إلــى مكوناتهــا (قيــم
فرعيــة) وبيــان نقائضها
وتعنــي تبســيط القيمــة وجتزئتهــا إلــى عناصــر ومكونــات أصغــر ،ثــم
إعــادة بنائهــا والتأليــف بينهــا؛ لتكــون كتلــة معرفيــة متكاملــة؛ فمكــون
الشــيء؛ هــو" :أجــزاؤه وعناصــره التــي يتألــف منهــا" ،وكـ ّون املوضــوع :أي
ر َّك َب ـ ُه بالتأليــف 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.
ولتحليــل القيمــة والتعــرف علــى أجزائهــا املكونــة لهــا تنفــذ اإلجــراءات
التاليــة:
●العــودة إلــى ورق املالحظــات اجلانبيــة التــي د ّونــت أثنــاء القــراءة
الشــاملة عــن القيمــة املــراد جتســيدها يف املرحلــة األولــى.
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واصطالحــا ،وإجرائ ًيــا)
●إعــادة التأمــل يف تعاريــف القيمــة (لغو ًيــا،
ً
يف املرحلــة الثانيــة.
●إعــادة قــراءة بعــض املراجــع التــي يُظــن أنهــا حتدثــت بعمـ ٍـق عــن
القيمــة املــراد جتســيدها.
●بعــد التأمــل فيهــا يف كل مــا ســبق؛ تبــدأ عمليــة تكويــن قائمــة أول ّيــة
باملكونــات واألجــزاء دون متحيــص ،وتكــون قائمــة مفتوحــة؛ أي
أنهــا قابلــة لإلضافــة واحلــذف ،مــع تضمينهــا مضــادات لــكل مكــون
فرعــي مــن مكونــات القيمــة.
مخرجات املرحلة الثالثة
قائمة أولية مبكونات القيمة األصلية ونقائضها.
املرحلة الرابعة :تصنيف وجتميع املكونات
ـت قائمــة كبيــرة مــن املكونــات  -قيــم فرعيــة  -املؤثــرة أو
بعــد أن تكونـ ْ
املرتبطــة بالقيمــة األصليــة ،يقــوم الباحــث باإلجــراءات التاليــة:
مكون واحد.
ٍ
●دمج املكونات املتقاربة (جمع مكونني أو ثالثة) يف
●قــد يكــون هنــاك مك ـ ّون؛ يحتــاج إلــى جتزئــة إلــى مكونــات أصغــر،
أو مكونــات جديــدة.
●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 مالحظاتــه
ومــن ثــم يبــدأ الباحــث يف املرحلــة اخلامســة.
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مخرجات املرحلة الرابعة
●قائمة املكونات الفرعية للقيمة األصلية.
املرحلة اخلامسة :تعريف مكونات القيمة األصلية
بعــد حتليــل القيمــة األصليــة ووضــوح قائمــة مكوناتهــا الفرعيــة ،يقــوم
الباحــث بتعريــف كافــة املكونــات تعري ًفــا لغو ًيــا واصطالح ًيــا وإجرائ ًيــا
ملتز ًمــا بنفــس املوجهــات يف التعريــف العــام للقيمــة األصليــة ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار ضــرورة بيــان صلــة املكــون الفرعــي بالقيمــة
األصليــة.
●اســتالل التعريــف اإلجرائــي للمكــون «القيمــة الفرعيــة ،وإعــادة
التأمــل فيــه بعمــق ،وإدخــال التعديــات التــي ظهــرت للباحــث،
وضعــه يف قائمــة املكونــات املعرفــة متهيــ ًدا لتنفيــذ املرحلــة
السادســة.
مخرجات املرحلة اخلامسة:
●قائمة املكونات الفرعية للقيمة األصلية؛ ُمع ّرفة.
املرحلــة السادســة :حتكيــم املكونــات (القيــم الفرعيــة)
للقيمــة األصليــة
ترســل التعريفــات الشــاملة للقيمــة األصليــة ،قائمــة املكونــات «القيــم
ٌ
إجرائــي مختصــ ٌر لــه ،إلــى إدارة
تعريــف
الفرعيــة» وأمــام كل مكــون
ٌ
وحــدة اإلنتــاج الرئيســة ،حيــث يقــوم فريــق العمــل فيهــا علــى حتكيــم
قائمــة املكونــات الفرعيــة للقيمــة لــدى مجموعــة مــن اخلبــراء واملختصــن
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باإلضافــة أو احلــذف أو التعديــل؛ متهيـ ًدا للبــدء بتحليلهــا كمــا يف املرحلــة
التاليــة.
مخرجات املرحلة السادسة
●قائمة مكونات القيمة معدلة ومحكمة.
املرحلــة الســابعة :بيــان األبعــاد األربعــة لــكل مكــون (قيمــة
فرعيــة)
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:
ً
أول :بيان البعد املعريف للمكون «القيمة الفرعية»:
بعــد اســتالم القائمــة احملكمــة للمكونــات الفرعيــة للقيمــة األصليــة،
يبــدأ الباحــث بالعمــل عليهــا مراع ًيــا اخلطــوات واإلجــراءات التاليــة:
●العــودة إلــى املعنــى اللغــوي واالصطالحــي واإلجرائــي للمكــون
الفرعــي (مخــرج املرحلــة اخلامســة).
●حتديــد نقائــض املكــون «القيمــة الفرعيــة» يف ضــوء اتســاع املعرفــة
عنــه بعــد تعمــق القــراءة حولــه.
●سرد أمثلة شارحة للمكون الفرعي.

155

القيم (فلسفة الفهم ومنهجية البناء)

املخرج األول للمرحلة السابعة:
●قائمة البُعد املعريف للمكون.
ثان ًيا :بيان البعد الوجداني(االنفعالي) للمكون:
لبيــان البُعــد الوجدانــي (االنفعالــي) يركــز الباحــث علــى الهــدف منــه
وفــق اإلجــراءات التاليــة:
●ذكــر االنعكاســات الوجدانيــة لــكل حقيقــة ذكــرت يف البُعــد املعــريف
بدقــة ،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 وجدانــه ،ممــا يعطيــه الدافعيــة لتبنيهــا
والدفــاع عنهــا والدعــوة إليهــا.
●اســتحضار أدلــة دينيــة مــن آيــات قرآنيــة ،مــع وجــوب جتنــب
التكلــف وتطويــع اآليــات القرآنيــة خلدمــة الفكــرة ،وميكــن
االســتعانة مبحــركات البحــث للحصــول علــى مواضيــع أو أبحــاث
أو دراســات محكمــة ،ســبق وأن تناولــت املوضــوع املبحــوث مــن
جهــة دينيــة.
●اســتحضار أحاديــث نبويــة (مــع نفــس املوجــه الســابق؛ مــن احلــذر
مــن التكلــف وتطويــع النصــوص) حتــث علــى تبنــي ذلــك املكــون،
باإلضافــة إلــى احلكــم واألقــوال املأثــورة والوقائــع التاريخيــة
املرتبطــة باملكــون.
●اســتحضار األدلــة املختلفــة (نفســية ،اجتماعيــة ،ثقافيــة )...تبــن
أهميــة املكــون وحتــث علــى تبنيــه.
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أثنــاء البحــث والقــراءة ميكــن أن يجمــع مــا يعــزز اجلوانــب الوجدانيــة
(االنفعاليــة) يف األمــور التاليــة:
	.أاجلانب املعريف الديني.
	.باألمثلة والقصص الواقعية.
	.جاملقاالت األدبية.
	.دنتائــج الدراســات امليدانيــة املعــززة لالكتســاب بالقيمــة
والتمســك بهــا.
املخرج الثاني للمرحلة السابعة:
●قائمة االنعكاسات الذوقية متضمنة إحصاءات ودراسات.
●قائمة النصوص والقصص واحلكم والتجارب.
ً
ثالثا :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؛ إمــا ألن لهــا أصــا يف الشــرائع الســماوية أو تفرضهــا
الضــرورة البشــرية .ويكــون 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 «القيمــة الفرعيــة» يجــب علــى الفــرد أن يوقــن بهــا،
إمــا ألن لهــا أصـ ًـا يف الشــرائع الســماوية أو تفرضهــا الضــرورة
البشــرية.
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●وضــع اختبــارات تقييــم مرحلــي تســبق االشــتغال علــى البعــد
الســلوكي ،وتركــز علــى جانبــن:
1.التأكد من ضبط مفهوم املكون بدقة.
2.التأكد من اإلميان بقيمة املكون وبضرورة تبنيه.
املخرج الثالث للمرحلة السابعة:
قائمة البعد االعتقادي.
رابعا :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 لتهيئــة البيئــة الداعمــة لهــا.
●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 املطلوب
مــن الفــرد واملؤسســة جتــاه القيمة.
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●يجــب أن تكــون املؤشــرات مختصــرة ومركــزة ودقيقــة ،وأن تعمــل
فيمــا وضعــت لــه ،وتقيســه بطريقــة صحيحــة.
●اســتخراج املؤشــرات الســلوكية ً
أيضــا 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.
●االبتعاد عن املصطلحات اخلطابية والصحافية والفضفاضة.
●يف حــال بنــاء مؤشــرات التحقــق مــن التزام املؤسســة باإلجراءات
احملققــة للقيمــة يراعــى اجلانــب الفنــي واإلداري والقانوني لها.
●ميكــن أن يُســتفاد يف هــذه اخلطــوة مــن مدونــات الســلوك
املتوفــرة يف األدب علــى وجــه اخلصــوص.
املخرج الرابع للمرحلة السابعة:
●قائمــة املؤشــرات (الســلوكات الفرديــة ،والســلوكات املطلوبــة مــن
القيــادات (اإللهــام) واإلجــراءات املؤسســية).
املرحلة الثامنة :توضيح متطلبات البيئة الداعمة
ويعمــل الباحــث يف هــذه املرحلــة إعــادة التأمــل مل ًيــا والتقــومي فيمــا ذكــر
يف اإلجــراءات 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،
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وتســاعد الفــرد علــى التمســك مبنظومــة القيــم املعلنــة.
مخرجات املرحلة الثامنة
●قائمة متطلبات إجراءات تهيئة البيئة الداعمة.
املرحلــة التاســعة :توضيــح املنافــع واملضــار لــكل مكــون (قيــم
فرعيــة)
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
تتضمــن هــذه املرحلــة عــد ًدا مــن املهــام الفرعيــة ،وهــي مبثابــة تعزيــز
منتجــات املراحــل الســابقة ،وتعضيــد مخرجاتهــا مــن أفــكار؛ ليســتوي بنــاء
القيمــة املجســدة بصــورة كاملــة ،ومــن أبــرز هــذه املهــام:
أ .تنقيــح النــواجت واســتبعاد األفــكار غيــر ذات الصلــة املباشــرة واملؤثــرة

ويتــم ذلــك مــن خــال تنفيــذ إجرائــن اثنــن همــا:

●إعــادة كتابــة تعريــف القيمــة إجرائ ًيا؛مــع ضبطــه وتطويــره علــى
ضــوء املعرفــة يف نــواجت اإلجــراءات الســابقة.
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●إعــادة قــراءة قوائــم املراحــل الســابقة والتدقيــق فيمــا ُكتــب
وتعديــل مــا يلــزم.
1.حتديد أبرز املهارات املطلوبة يف اكتساب القيمة:
2.بنــاء التماريــن والتدريبــات واأللعــاب املرتبطــة باملكــون»
القيمــة الفرعيــة.
3.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 واالصطالحيــة
واإلجرائيــة للقيمــة الرئيســة وملكوناتهــا 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 عليــه.
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ولذلــك يتطلــب مزيــ ًدا مــن الدقــة ووضــع كل كلمــة يف مكانهــا ومبــا
تقتضيــه داللتهــا ،وألهميتــه أفــرد يف مرحلــة خاصــة.
مخرجات املرحلة احلادية عشر:
●التعريف العام (اللغوي ،االصطالحي ،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 مصفوفــة االرتباطــات التشــ ُّعب ّية للمكونــات
الفرعيــة (القيــم الفرعيــة) اخلاصــة بالقيمــة األصليــة ،ويعتمــد يف ذلــك
علــى االطــاع ومعرفــة القيــم الشــائعة واملســتح َدثة يف املجــال ،وإعمــال
مهــارة التركيــب والربــط ونســج العالقــات بــن القيــم .إن مــن املكونــات
الفرعيــة لقيمــة النزاهــة علــى ســبيل املثــال؛ مكــون املصداقيــة ،وهــي
قيمــة أصليــة بحــد ذاتهــا.
مخرجات املرحلة الثانية عشر:
●مصفوفــة املواءمــة واالرتباطــات التشــعبية للمكــون الفرعــي
وللقيمــة األصليــة.
●إعادة ترتيب املصفوفة الرئيسة.
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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 بعــض املكونــات الفرعيــة ،قــم
بتكييفهــا وتنقيحهــا مبــا يتوافــق مــع القيمــة اجلديــدة محــل جتســيد.
ويعنــي التركيــز بنــاء ملخــص للقيمــة األصليــة يحتــوي علــى أبــرز األفكار
واملعــارف مــن جميــع املكونــات :بعــد إعــداد القوائــم األساســية وتنقيحهــا
وإضافــة التماريــن واملهــارات الالزمــة الكتســاب القيمــة؛ تبــدأ إجــراءات
إنتــاج املخــرج النهائــي ،لهــذه املهمــة عالقــة باملرحلــة الســابقة يف حتديــد
االرتباطــات والتشــعبات للمكونــات الفرعيــة للقيمــة املجســدة ،فبعــد أن
يســتقيم بناؤهــا ،وتصبــح كيا ًنــا 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 مركزًا.
املرحلة الرابعة عشر :التحكيم واملراجعة
تعتمــد «الــرواد لبنــاء القيــم» علــى منهجيــات عــدة يف إخــراج منتجاتهــا،
لتتســم باإلتقــان ،ومــع أن دليــل جتســيد القيمــة لالســتعمال الداخلــي؛
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بــن الباحثــن العاملــن يف التجســيد ،وبــن معــدي البرامــج التدريبيــة
والتثقيفيــة ،قبــل أن تذهــب إلــى منفــذي مســارات متكــن القيــم؛ فإنهــا
حتــرص علــى جــودة املنتــج وذلــك مــن خــال بعــض اإلجــراءات ،ومــن
أبرزهــا املراجعــة الداخليــة يحــال املخــرج النهائــي إلــى أحــد الزمــاء
راجــع علــى منهجيــة التحكيم
العاملــن يف فريــق جتســيد القيــم ،ويعتمــد امل ُ ِ
العلمــي ،ويوضــح التعديــات الــازم إجراءهــا.
ويتأكد املراجع بصورة أساسية من؛
●االعتمــاد علــى مراجــع معتبــرة يف تكويــن املفاهيــم وحتديــد
مكونــات القيمــة.
●التأكد من سالمة 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 واإلمالئي.
●يقترح حتسينات عامة على وثيقة جتسيد القيمة املجسدة.
●بعد استالم املالحظات تدخل التعديالت املطلوبة.
يتــم إعــادة تســمية الوثيقــة بعــد التعديــل مبــا مييزهــا عــن املســودة
األولــى ،إمــا بالتاريــخ أو وضــع كلمــة (نهائــي) أو مــا شــابه ،ويحتفــظ
باملســودة ضمــن مجلــد جتســيد القيمــة.
مخرجات املرحلة الرابعة عشر:
●مالحظات املنفذ ملراجعة وثيقة جتسيد القيمة.
●وثيقة جتسيد القيمة بصورتها النهائية.
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املرحلة اخلامسة عشر :األرشفة واحلفظ
تعــد هــذه املرحلــة فنيــة؛ بحيــث يعــد امللــف إلرســاله إلــى فريــق مشــروع
موســوعة القيــم ،جلعلــه جــز ًءا فيهــا ،ويشــترط يف تنفيذهــا مــا يلــي:
●جتميع املخرجات املتعلقة كافة يف ملف إلكتروني واحد.
●إضافة قائمة املراجع التي اعتمدت عليها ،يف نهاية امللف.
●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 النهائيــة.
●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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اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺪل

14

15

13

اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﺸﻌﺒﻲ
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ
واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻌﺒﻴﺔ

إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت

12

ارﺷﻔﺔ واﻟﺤﻔﻆ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮواد ﻟﻠﻘﻴﻢ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ وا ﺛﺮاء
11

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎب واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
10

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ

ﺑﻴﺎن اﺑﻌﺎد ارﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮن

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﻮن

9

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ:
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺬوﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮن
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮي )اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻘﺼﺺ
واﻟﺘﺠﺎرب(.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻲ )إﺣﺼﺎءات ودراﺳﺎت
7
وﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﻴﺶ(

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﻀﺎر

8

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ )ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻻﻛﺘﺴﺎب وﻣﻀﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺎدﻫﺎ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎدي )اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻬﻢ واﻻﻗﺘﻨﺎع(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ )اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وا·ﺟﺮاﺋﻴﺔ(

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

6

ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ

5

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ

4

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﺻﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻀﺎداﺗﻬﺎ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﺘﻀﺎداﺗﻬﺎ

3

اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻘﺮاءة
ﻣﺠﻠﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ )ﻛﺘﺐ ،أﺑﺤﺎث،
ﻣﻘﺎﻻت ،ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت( . . .
ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ.
ﻣﺨﻄﻂ أوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

2

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﺻﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ

1

الشكل ( )13مراحل جتسيد القيم
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فريق العمل
تفخــر شــركة «الــرواد لبنــاء القيــم» بفريــق العمــل الــذي ســاهم يف
إعــداد ومراجعــة منتجاتهــا وتشــكر لهــم مســاهمتهم الفاعلــة ،وقــد ضــم
فريــق العمــل عــد ًدا مــن اخلبــراء وهــم:
أ .املساهمون يف املراجعة واإلثراء من فريق مجموعة الرواد:
1.األســتاذ الدكتــور ،عبداإللــه األيــوب ،مســاعد نائــب رئيــس
مجموعــة الــرواد ،خبيــر ومستشــار أكادميــي.
2.الدكتــور :حيــدر إبراهيــم ظاظــا :املشــرف العــام علــى املكتــب
اإلقليمــي للمجموعــة يف األردن واملستشــار العلمــي ،ورئيــس
فريــق األردن.
3.الدكتــور :أحمــد بــن عبــده املليكــي ،مستشــار «الــرواد لبنــاء
القيــم» واملنســق العــام.
4.الدكتــور :هشــام بــن محمــد املكــي ،مستشــار شــركة الــرواد لبنــاء
القيــم ،ورئيــس فريــق املغــرب.
5.األســتاذ :صــاح عبداحلفيــظ ،مستشــار اجلــودة والتقــومي
مبجموعــة الــرواد.
6.الدكتور :آصف بن سليم شودري ،مدير تطوير األعمال.
ب :احملكمون اخلارجيون :
 1.األســتاذ الدكتــور :مقــداد ياجلــن احلاصــل علــى جائــزة امللــك
فيصــل للدراســات اإلســامية عــام 1408هـــ 1988 ،م.
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 2.األســتاذ الدكتــور :صالــح بــن عبدالعزيــز النصــار .عضــو هيئــة
التدريــس بجامعــة امللــك ســعود ،الريــاض ،ومديــر عــام املركــز
الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة ســاب ًقا ،واملديــر
التنفيــذي لالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب يف اململكــة.
 3.الدكتــور :باســل ياغــي ،أحــد اخلبــراء العــرب يف مجــال اإلدارة
االســتراتيجية ،مؤســس كليــة لنــدن االســتراتيجية ،وشــركة قــادة
األداء االســتراتيجية ،وعمــل ســاب ًقا كشــريك يف شــركة برايــس
ووتــر هــاوس كوبــرز االستشــارية.
 4.الدكتــور :إبراهيــم بــن عبــداهلل الســماعيل ،أســتاذ البالغــة
والنقــد املشــارك ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ،الريــاض،
الســعودية.
 5.األســتاذ :ســليمان الزكــري ،الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة ســليمان
الراجحــي اخليريــة ،الريــاض .الســعودية ســاب ًقا.
6.الدكتــور :عــادل غزالــي ،أســتاذ علــم النفــس الشــغل والتنظيمات.
جامعــة احلســن الثانــي .كليــة األدب والعلــوم اإلنســانية.
احملمديــة .املغــرب.
جـ :التصميم واإلخراج:
 1.املهنــدس :محمــد بــن محمــد حســن قاســم ،مصمــم محتــرف،
خبيــر يف تصويــر وإنشــاء وســائط متثيــل البيانــات واملفاهيــم
بشــركة مجموعــة الــرواد.
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قائمة املراجع:
العربية:
1.أحمــد؛ بلقيــس ،توفيــق؛ مرعــي ،امليســر يف ســيكولوجية اللعــب ،دار
الفرقــان للنشــر والتوزيــع عمــان1982 ،م.
2.أمــن ،محمــد شــوقي ،التــرزي ،إبراهيــم .القــرارات املجمعيــة يف
األلفــاظ واألســاليب مــن  1943إلــى 1987م ،مجمــع اللغــة العربيــة
بالقاهــرة ،جمهوريــة مصــر العربيــة1989 ،م.
3.ابــن جماعــة ،بــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم ،تذكــرة الســامع واملتكلــم
يف أدب العالــم واملتعلــم ،دار البشــائر اإلســامية ،بيــروت.2012 ،
4.ابــن حميــد؛ صالــح بــن عبــداهلل( .بــدون تاريــخ) .القيــم بــن الشــرق
والغــرب ،ورقــة عمــل ،جامعــة امللــك عبدالعزيــز.
5.ابــن خلــدون؛ عبدالرحمــن ابــن محمــد ،املقدمــة ،حتقيــق درويــش
اجلويــدي ،املكتبــة العصريــة ،بيــروت1996 ،م.
6.ابــن عاشــور؛ محمــد الطاهــر ،التحريــر والتنويــر ،الــدار التونســية
للنشــر والتوزيــع.1984 ،
7.ابــن منظــور؛ محمــد بــن مكــرم بــن علــى ،أبــو الفضــل ،لســان العــرب،
دار صــادر  -بيــروت الطبعــة :الثالثــة 1994م
8.ابــن تيميــة ،أحمــد بــن عبداحلليــم ،مجمــوع الفتــاوى ،جمــع وترتيــب
عبدالرحمــن بــن محمــد ،مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الشــريف،
1995م.
9.األنصــاري؛ محمــد بــن منظــور .لســان العــرب ،دار صــادر -بيــروت،
الطبعــة :الثالثــة1414 ،هـــ.
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	10.بيتــر ف .دروكــر .حتديــات اإلدارة يف القــرن احلــادي والعشــرين،
ترجمــة ،توفيــق علــي منصــور ،املركــز القومــي للترجمــة ،الطبعــة األولــى
2010م.
	11.باخلضــر ،مرغــاد ،رايــس ،اإلدارة باألهــداف واإلدارة بالقيــم يف
منظمــات العمــل ،ايتــراك ،القاهــرة ،مصــر2006 ،م
	12.بالنــكارد ،كينيــث ،كونــور ،مايــكل ،األخــاق احلديثــة لــإدارة ،اإلارة
بالقيــم ،ترجمــة ،عدنــان ســليمان ،دار الرضــا للنشــر ،دمشــق ،ســوريا،
2000م.
	13.تيلمــان؛ ديــان ،أنشــطة القيــم احل ّيــة ،برنامــج القيــم األخالقيــة
التربــوي ،الــدار العربيــة للعلــوم ،الطبعــة األولــى ،لبنــان ،بيــروت2006 ،م.
	14.اجلــاد ،ماجــد بــن زكــي ،املرشــد العملــي للتربيــة علــى القيــم ،رؤيــة
نظريــة وطرائــق عمليــة ،نشــر قمــم املعرفــة ،الســعودية ،جــدة1435 ،هـــ.
	15.اجلــاد ،ماجــد زكــي ،تعلــم القيــم وتعليمهــا ،تصــور نظــري وتطبيقــي
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يزخــر األدب العاملــي والعربــي ببحــوث وكتــب عــن
القيــم ،وأنواعهــا ،ومكوناتهــا ،وأدوات قياســها ،وتتعــدد
املناحــي النظريــة التــي تناولتهــا .وقــد ّســهل ذلــك الزخــم
فهــم يجمــع
مــن املعــارف واملعلومــات عملنــا يف تطويــر
ٍ
وعمليــا
تلــك املعــارف ويجملهــا ،وينتــج منحــى نظريــا
ً
جديــدا لبنــاء القيــم ومتكينهــا لــدى األفــراد
تطبيقيــا
ً
ً
واملنظمــات.
هــذا الكتــاب يســاعد علــى فهــم القيــم ومنهجيــة
متكينهــا واســتدامتها والعائــد االســتثماري مــن االهتمــام
بهــا .
وتــدرك «الــرواد لبنــاء القيــم» أهميــة اطــاع جميــع
املعنيــن ببنــاء القيــم ومتكينهــا لــدى األفــراد واملنظمــات
كونتــه حــول القيــم عبــر
علــى تفاصيــل الفهــم الــذي ّ
مســيرة طويلــة مــن الدراســة والبحــث إلقامــة شــركات
فاعلــة بــن »الــرواد لبنــاء القيــم» وبــن املهتمــن
واملســتفيدين مــن منتجاتهــا لذلــك نشــرت هــذا الكتــاب.
تهمنــا مالحظاتكــم واقتراحاتكــم مــن أجــل مواصلــة
حتســن منهجيتهــا وتعزيــز منتجاتنــا وخدماتنــا .كمــا
يســعدنا تواصلكــم معنــا..
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