واثق
لغرس القيم

قبل القراءة
جــاء هــذا الكتــاب ليمثــل أدبيــات للمشــروع التربــوي «تعزيــز الثقــة بالنفــس وفــق
املبــادئ ال  ،»19والــذي أطلــق عليــه مجــازا «واثــق» ،والــذي يهــدف إلــى غــرس «القيــم»
التربويــة ،مــن خــال مشــاركة جماعيــة لــكل مــن املتعلــم واملعلــم وولــي األمــر واإلدارة
املدرســية واملشــاركة اجملتمعيــة ،وإدارتــه وفــق نظــام «فــرق العمــل» ،والــذي يفتــح
األبــواب مبكــرا لقــادة املســتقبل.

من خالل تعزيز مبادئ الـثقة بالنفس ال 19

ويتضمــن الكتــاب رؤيــة املشــروع والرســالة واألهــداف ،وفــرق العمــل ،ومنهجيــة
العمــل ،والوســائل املتاحــة للتطبيــق والتقييــم ،مــع منــاذج عمليــة مقترحــة
لهــا ،حتــى يتعــرف اجلميــع علــى األســس وخطــوات التطبيــق ،وذلــك
بعــد  10ســنوات عمــل ميدانــي ،و 3ســنوات عمــل أكادميــي ،ودورات
وورش عمــل ،فكانــت هــذه اخلالصــة.

قراءة ممتعة..

د.عصام عبداللطيف الفليج

د.عصام عبداللطيف الفليج

ونقــف هنــا أمــام جهــود كبيــرة بذلــت لالرتقــاء بالشــباب
باعتبارهــم هدف ـ ًا ألي خطــة تنمويــة ،وركيــزة أي إصــاح ،فهــم
أغلــى الثــروات ،واالســتثمار احلقيقــي ،ومحــور البنــاء ،فــا نهضــة
وال تطــور بــدون شــباب واعــد ،مســلح بالعلــم واإلميــان ،يرتقــي بأمتــه
إلــى مصــاف األمم املتقدمــة املتحضــرة ،مــن خــال قيــم راقيــة متثــل القواعــد
األســاس يف ســلوك البشــر ،وهــي املبــادئ األخالقيــة التــي تســير وتدفــع الســلوك
اإلنســاني يف احليــاة بشــكل إيجابــي،

د.عصام عبداللطيف الفليج

ريع هذا الكتاب لصالح تعليم الفقراء

تأليف

د .عصام عبداللطيف الفليج
إهداء
الناشر

الرقم المعياري الدولي « ردمك »
978 - 9921 - 714 - 26 - 5

شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع
الكويت
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ebdaafekry.com
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شكر و تقدير

أ.محمد عبدالوهاب القالف

د.أمل بدر الدويلة

صاحب الفكرة واملشرف العام عليها،
ورئيس الفريق االستشاري

مسشارة الفرق ،والباحثة العلمية،
عضو الفريق االستشاري

أ.سارة محمد كميخ العازمي
رئيس فريق «واثق» يف مدرسة
اجلزائر الثانوية للبنات ،والباحثة
العلمية عضو الفريق
االستشاري

شكر وتقدير
أتقــدم بالشــكر اجلزيــل لــكل مــن ســاهم يف إطــاق هــذا املشــروع
ودعمــه ،وشــارك يف إعــداد هــذه املــادة العلميــة ولــو بالقليــل  ،وأعضــاء
«الفريــق االستشــاري» الــذي رســم سياســة املشــروع ،وتقديــرا للجهــود
واملبــادرات الشــخصية ،أســجل أســماءهم شــكرا وحتيــة لهــم ،وهــم:

أ .د.جابر محمد املنيفي

أ.د.حمود فهد القشعان

أستاذ القيم بكلية التربية
األساسية يف الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
عضو الفريق
االستشاري

أستاذ علم االجتماع بكلية
العلوم االجتماعية يف جامعة
الكويت ،عضو الفريق
االستشاري

أ .د.كلثوم محمد الكندري

أستاذ املناهج وطرق التدريب بكلية
التربية يف جامعة الكويت ،عضو
الفريق االستشاري
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المقدمة

االنطالقة
وانطالقــا مــن هــذه األهميــة الكبيــرة للقيــم ،قدمــت اللجنــة االستشــارية العليــا للعمــل
علــى اســتكمال تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية التابعــة للديــوان األميــري بدولــة
الكويــت عــام 2013م مشــروعها القيمــي «واثــق» ،الــذي يقــوم علــى «تعزيــز الثقــة
بالنفــس» لــدى الفــرد ،وفــق مبــادئ علميــة عامليــة ،تربويــة واجتماعيــة ونفســية
وســلوكية ،لتحقيــق االســتقرار النفســي لــدى الفــرد ،واالرتقــاء بالقيــم اإليجابيــة.

المقدمة
أصبحــت كلمــة «القيم» مصطلحــا متــداوال علــى أعلــى املســتويات،
ويف جميــع دول العالــم ،حيــث ُوجــد أنهــا هــي املرجــع الــذي يحقــق
ثبــات املجتمعــات مــن االنحــراف عــن اجلــادة ،يف مختلــف املجــاالت؛
التربويــة ،واالجتماعيــة ،والعلميــة ،والنفســية ،واالقتصاديــة،
والثقافيــة ،والفكريــة ،والسياســية ،والعســكرية ..وغيرهــا ،وأصبحــت
هــى الضابــط األخالقــي ألي ســلوك لفظــي أو حركــي ،واملوجــه
للمشــاعر والوجــدان.

8

وكان صاحــب الفكــرة واملشــرف العــام علــى تطبيقهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا أ.محمــد
عبدالوهــاب القــاف مديــر إدارة البرامــج واملشــاريع يف اللجنــة االستشــارية العليــا،
فقــد بــدأ تنفيــذ املشــروع بشــكل جتريبــي ملــدة عشــرة أعــوام (2013 - 2003م)،
حتــى جناحــه وانتشــاره ،ثــم مت تطبيقــه رســمياً عــام 2013م حتــى عــام 2016م،
بالتعــاون مــع الفريــق املرافــق لــه ،وقلــوب مفتوحــة قبــل األبــواب مــن قيــادات ومديــري
مــدارس ومعلمــي ومعلمــات وزارة التربيــة ،وتطبيــق هذا املشــروع يف مدارســها بشــكل
اختيــاري.

موجهــاً
وقــد ارتــأت اللجنــة العلميــة املســؤولة عــن املشــروع؛ أن يكــون البرنامــج َّ
للمــدارس يف جميــع املراحــل الدراســية ،وأن تكــون البدايــة يف املــدارس احلكوميــة.
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المقدمة

المشروع ترجمة لرؤية سمو األمير اتجاه التعليم والشباب

استهداف فئة الشباب

ويعــد هــذا املشــروع ترجمــة لرؤيــة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح
حفظــه اهلل يف قضيــة االهتمــام بالنــشء والشــباب ،والتربيــة والتعليــم ،فالشــباب فئــة أســاس مــن فئــات
املجتمــع ،جتمــع بــن القــوة واألمــل ،واالندفــاع والتفــاؤل ،والرغبــة يف اســتثمار املســتقبل ،والعمــل نحــو األفضــل،
واســتثمار طاقاتــه املتفجــرة يف كل اجتــاه.

مــن املهــم يف مرحلــة التعليــم ربــط الشــباب بالقيــم ،ألجــل صنــع مســتقبل مشــرق واعــد لهــم ،بعيــداً عــن املشــاكل
واالنحرافــات واإلحباطــات ،فتعزيــز القيــم يف حيــاة الشــباب ضــرورة؛ باعتبارهــم أمــل األمــة وعمــاد نهضتهــا،
والفئــة املعــول عليهــا يف البنــاء والعطــاء ،والتــي تتوجــه إليهــا معظــم اخلطــط التنمويــة ،ويعتمــد عليهــا يف بنــاء
املجتمــع وازدهــاره.

جهات شاركت في المشروع

ونقــف هنــا علــى بــذل جهــد كبيــر يف االرتقــاء بالشــباب باعتبارهــم هدفـاً ألي خطــة تنمويــة ،وركيــزة أي إصــاح،
فهــم أغلــى الثــروات ،واالســتثمار احلقيقــي ،ومحــور البنــاء ،فــا نهضــة وال تطــور بــدون شــباب واعــد ،مســلح
بالعلــم واإلميــان ،يرتقــي بأمتــه إلــى مصــاف األمم املتقدمــة املتحضــرة.

 1)1اللجنــة االستشــارية العليــا للعمــل علــى اســتكمال تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية التابعــة للديــوان
األميــري ،صاحبــة املبــادرة والفكــرة.
 2)2وزارة التربية مشكورة ،التي فتحت أبواب مدارسها لتطبيقه.
 3)3وزارة الدولة لشؤون الشباب.
 4)4وزارة اإلعالم.
 5)5الهيئة العامة للشباب .الشرطة املجتمعية  -وزارة الداخلية.
 6)6وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -إدارة املسجد الكبير.

مشروع تربوي
يعــد مشــروع «تعزيــز الثقــة بالنفــس وفــق املبــادئ ال  »19مشــروعاً تربويـاً؛ يهــدف إلــى غــرس «القيــم»
التربويــة ،يف عمــل مشــترك مــع املؤسســات ســالفة الذكــر ،وإدارتــه وفــق نظــام «فــرق العمــل» ،مــن خــال
مشــاركة جماعيــة لــكل مــن املتعلــم واملعلــم وولــي األمــر واإلدارة املدرســية واملشــاركة املجتمعيــة ،ممــا يفتــح
األبــواب يف وقــت مبكــر لقــادة املســتقبل.

القيم
تعــد «القيــم» القواعــد األســاس يف ســلوك البشــر ،وهــي املبــادئ األخالقيــة التــي تســير وتدفــع الســلوك
اإلنســاني يف احليــاة بشــكل إيجابــي ،وحتتــل هــذه القيــم مرتبــة متقدمــة يف األهميــة ،ودرجــة رفيعــة املســتوى
يف احليــاة ،وهــي محــرك احليــاة ووقودهــا.
ومن هنا كانت القيم هي األساس يف هذا املشروع واحملرك له.

تسمية المشروع «واثق»
بعــد مــرور عــدة ســنوات علــى تطبيــق املشــروع يف املــدارس ،اقترحــت املعلمــة منــال املطيــري مــن مدرســة
الشــفاء بنــت عــوف املتوســطة للبنــات إطــاق مســمى «واثــق» علــى املشــروع ،وقوبــل االقتــراح بالقبــول مــن
اللجنــة االستشــارية العليــا للمشــروع ،ومت تكــرمي املعلمــة يف طابــور الصبــاح يف اليــوم التالــي.

ويشــرف علــى هــذا املشــروع ثلــة مــن االختصاصيــن التربويــن واألكادمييــن واملدربــن ،مــن داخــل وخــارج وزارة
التربيــة ،مــع اإلشــارة إلــى أن العمــل تطوعــي %100ويأتــي مببــادرة مــن املــدارس والعاملــن فيهــا بشــكل تطوعــي.
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أدبيات المشروع
ســيتم خــال هــذا الكتــاب توضيــح أدبيــات املشــروع ،بــدءاً مــن توضيــح معانــي «القيــم» ،و»مبــاديء الثقــة بالنفــس
ال ،»19متضمنــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف ،وفــرق العمــل ،ومنهجيــة العمــل ،والوســائل املتاحــة للتطبيــق
والتقييــم ،مــع منــاذج عمليــة مقترحــة لهــا ،حتــى يتعــرف اجلميــع علــى األســس وخطــوات التطبيــق.
وينقسم هذا الكتاب إلى خمسة فصول:
الفصل األول :القيم.
الفصل الثاني :الثقة بالنفس.
الفصل الثالث :مشروع تعزيز الثقة بالنفس وفق املبادئ الـ.19
الفصل الرابع :فرق العمل.
الفصل اخلامس :منهجية العمل.
وأســأل اهلل أن يالقــي هــذا العمــل القبــول عنــد القــراء الكــرام ،ومطبقــي املشــروع يف أي مــكان ،مــع التأكيــد
علــى أنــه جهــد بشــري مبشــاركة مــن عــدة أشــخاص ،مبتغــن وجــه اهلل عــز وجــل ،وقــد يحتمــل اخلطــأ
والصــواب أو التقصيــر ،وهــو بــا شــك قابــل للتعديــل والتطويــر وفــق املســتجدات واملتغيــرات.
ونســأل اهلل عــز وجــل التوفيــق والنجــاح لهــذا املشــروع ،الــذي ذاع صيتــه وانتشــرت فكرتــه خــارج دولــة الكويــت،
واســتحق التكــرمي الدولــي لهــا.
واحلمدهلل رب العاملني
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املعد
د.عصام عبداللطيف الفليج
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الفصل األول
«القيم»
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ما هي «القيم»؟
تعريف القيم
أ) «القيم» لغة:
ِ«ق َيــم» جمــع «قيمــة» ،وهــي اســم تأتــي بعــدة
معانــي ،منهــا:
• ُ
قيمة الشيءَ :قدْره.
•قيمة الشيء :الثمن الذي يعادل تكلفته.
• ِق َيم :جمع قامة.

الق َيم:الفضائــل بأنواعهــا؛ الدينيــة ،وا ُ
خللقيــة ،واالجتماعيــة ،التــي
• ِ
تقــوم عليهــا حيــاة املجتمــع اإلنســاني .وهــذا مــا ندنــدن حولــه.
ب) «القيم» اصطالحا:
يدخــل مصطلــح «القيــم» يف كثيــر مــن املجــاالت ،لــذا ..فقــد تنوعــت املعانــي االصطالحيــة لــه بحســب
املجــال واالختصــاص ،كمــا بينهــا العديــد مــن العلمــاء .وســيتم اســتعراض منــاذج لتعريــف ورؤى «القيــم»
كمدخــل أول لهــذا البــاب ،إلثــراء املعرفــة حولهــا ،حتــى ننطلــق يف أفــق واســع:
•القيــم عنــد علمــاء «االجتمــاع» :هــي االعتقــاد بــأن شــيئاً مــا ذا قــدرة علــى إشــباع رغبــة
إنســانية ،وهــي صفــة للشــيء جتعلــه ذا أهميــة للفــرد أو للجماعــة ،وهــي تكمــن يف العقــل البشــري وليســت
يف الشــيء اخلارجــي نفســه .لــذا يهتــم علمــاء االجتمــاع بالقيــم باعتبــار أنهــا إطــار للســلوك.
•القيم عند «الفالسفة» :هي جزء من األخالق والفلسفة السياسية.
القيم يف «املعنى اإلنساني» :تتمثل يف أنها هي املُثل العليا؛ التي ال تتحقق إال بالقدرة على العمل والعطاء.
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وميكن وضع تعريفا شامال للقيم بأنها:
«مجموعــة مــن القوانــن واملقاييــس تنشــأ يف جماعـ ٍـة مــا ،ويتخــذون منهــا معاييــر للحكــم علــى األعمــال واألفعال
املاديــة واملعنويــة ،وتكــون لهــا مــن القــوة والتأثيــر علــى اجلماعــة ،بحيــث يصبــح لهــا صفــة اإللــزام والضــرورة
والعموميــة ،وأي خــروج عليهــا أو انحــراف علــى اجتاهاتهــا ،يصبــح خروج ـاً عــن مبــادئ اجلماعــة وأهدافهــا
ومثلهــا العليــا».
واجلماعة قد تكون مجتمعا ،أو أسرة ،أو قبيلة ،أو مؤسسة ،أو دولة ..وغير ذلك.
لــذا ..فالقيــم أحــكام مكتســبة مــن الظــروف االجتماعيــة ،يتشــربها الفــرد ،ويحكــم بهــا ،وحتــدد مجــاالت تفكيــره،
وتوجــه ســلوكه ،وتؤثــر يف تعلمــه .وتختلــف القيــم باختــاف املجتمعــات ،وفــق تاريخهــا الثقــايف والدينــي والفكــري
واحلضــاري.

تصنيف القيم
وميكن تصنيف القيم وفق اآلتي:
 1)1قيم روحية وعقدية :كحب اهلل ،واإلميان باهلل ،واجلهاد يف سبيل اهلل.
 2)2قيم ُخلقية :كالعدل ،واألمانة ،والصدق ،وإكرام الضيف ،والتعاون.
 3)3قيم عقلية :تتصل باملعرفة وطرق الوصول إليها؛ كاستخدام التجربة ،والتفكير الناقد.
 4)4قيم وجدانية وانفعالية :كاحلب ،والكره ،وضبط النفس عند الغضب.
 5)5قيم اجتماعية :مثل بر الوالدين ،والتكافل االجتماعي ،واإلحسان للجيران.
 6)6قيم مادية :تتصل بالعناصر املادية؛ كاالعتناء باجلسم ،واملمتلكات ،واملرافق.
 7)7قيم مالية :مرتبطة بالتعامل املالي اليومي؛ كاالقتصاد يف االنفاق ،وعدم اإلسراف.
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 8)8قيــم جماليــة :تتصــل بالتــذوق اجلمالــي ،وإدراك االتســاق يف األشــياء ،واالعتنــاء باملظهــر والنظافــة،
والنظــام.
 9)9قيم تربوية :كاحترام الكبير ،والسمع والطاعة للمعلم.
 1010قيم بيئية :ترتبط بالبيئة التي نعيش فيها ،كالنظافة ،ورعاية املزروعات.

الفصل األول :القيم

 4)4القيم واالجتاهات :االرتباط بينهما عضوي ،فالبعض يرى القيم اجتاهات معممة،
+وأن القيم هي من محددات اجتاهات الفرد ،وأن القيمة تتضمن نوعا من الرأي اجتاه اآلخرين ،كما
تتضمن شعوراً واجتاها نحوهم .وميكن التميييز بني القيم واالجتاهات باعتبار أن القيم أعم وأشمل
من مفهوم االجتاه ،كما أن القيم تشير إلى غاية مرغوبة ،ويشير االجتاه إلى موضوع يحبه الفرد أو
يكرهه ،فالقيم غايات نهائية ،وتشير طبيعة االجتاه إلى أنه أكثر قابلية للتغيير من القيم.

 1111قيم سلوكية :لفظية وحركية ،بوضع ضوابط لها ،دون املساس باآلخرين.
وميكــن إضافــة قيــم أخــرى عديــدة ،فاحليــاة مليئــة بالنمــاذج اإليجابيــة التــي تقودنــا لالقتــداء بهــا ،والنمــاذج
الســلبية التــي تدعونــا لنبذهــا.

تصنيف القيم عند علماء النفس
تختلــط أو تتداخــل مفاهيــم القيــم عنــد علمــاء النفــس مــع مفاهيــم أخــرى ،وإن التمييــز بينهمــا ضــرورة علميــة
واجبــة ،حتــى نســتطيع أن نــدرك طبيعــة وماهيــة مفهــوم القيــم مــن هــذا اجلانــب ،مثــل:
 1)1القيــم واحلاجــة :فاألشــياء تكتســب قيمتهــا مــن احلاجــة إليهــا ،ومــدى تلــك احلاجــة ،ولهــذا هنــاك قيــم
أوليــة ،وقيــم ثانويــة.
 2)2القيــم والدوافــع :قــد ينظــر للقيــم باعتبارهــا جــزءاً مــن الدوافــع ،فالدافــع إلــى اإلجنــاز هــو ذاتــه قيمــة
اإلجنــاز ،ويظهــر هــذا اخللــط عندمــا تؤثــر القيــم يف ســلوك الفــرد ،وتــؤدي إلــى دفعــه الختيــار بديــل
إيجابــي ،فهــي تعتبــر هنــا دافعـاً ،فالقيمــة إذاً هــي مكافــئ للدافــع.
 3)3القيمــة والســمات :يصنــف بعــض العلمــاء القيمــة بأنهــا ســمة شــخصية ،فالقيــم مــن احملــددات التــي
متيــز األشــخاص ،وميكــن التمييــز بــن القيمــة والســمة بــأن القيمــة تتغيــر بســهولة عندمــا تتوافــر
الشــروط ،أمــا الســمة فهــي أدوم وألصــق بالشــخص ،وتســتمر معــه لفتــرات طويلــة ،وهــي بطيئــة التغييــر.
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الفرق بين القيم واالتجاهات
االجتــاه عبــارة عــن نزعــة أو ميــل إلــى القيــام بفعــل أو رد فعــل ،إيجابــي أو ســلبي أو محايــد؛ نحــو األشــخاص أو
األفعــال أو القيــم أو األفــكار أو املعلومــات أو األحــداث أو األوضــاع.
وميكــن التمييــز بــن القيــم واالجتاهــات مــن عــدة نــواح ،منهــا :القيــم مفهــوم اجتماعــي يتعلــق مباهيــة األشــياء،
ونظــرة املجتمعــات واجلماعــات الكبيــرة لهــا ،أمــا االجتــاه فهــو مفهــوم فــردي يتعلق مبواقف األفــراد واجلماعات
الصغيرة.
 .القيم أكثر ثباتا ودميومة من االجتاهات ،وأصعب تغييراً وتطويراً.
 .القيم غالباً ما يكون قياسها أسهل من قياس االجتاهات ،بسبب ميل صاحبها إلشهارها.
 .القيــم ميكــن التعبيــر عنهــا بصيــغ منطقيــة وواضحــة؛ مثــل «أعتقــد أن اهلل موجــود» ،أمــا االجتاهــات
فيصعــب التعبيــر عنهــا باعتبارهــا نزعــات إنســانية ،وردود فعــل عاطفيــة نحــو األشــياء ،فهــي تعبيــر عــن
املشــاعر ،ومتقلبــة.
 .تشــكل القيــم جــزءاً مــن ثقافــة الفــرد واملجتمــع ،فهــي قيــم جماعيــة ،أمــا االجتاهــات فهــي ال تشــكل
جــزءاً مــن ثقافــة املجتمــع ،بــل هــي نــزوع فــردي أو جماعــي محــدود نحــو األشــياء واألشــخاص واألحــداث.
 .ال ميكن إخفاء القيم ،وتظهر يف سلوك الفرد ،أما االجتاهات فيمكن إخفاؤها.
 .األصــل يف القيــم أن تكــون إيجابيــة وخ ِّيــرة (يف مفهــوم أصحابهــا) ،أمــا االجتاهــات فقــد تكــون إيجابيــة
أو ســلبية أو محايدة.
 .تتكــون القيــم مــن ثالثــة أبعــاد هــي :املكـ ِّون املعــريف ،واملكـ ِّون الوجدانــي واالنفعالــي ،واملكـ ِّون األدائــي
الســلوكي االلتزامــي ،أمــا االجتاهــات فتتكــون مــن بعديــن رئيســن همــا :املعــريف واالنفعالــي ،أمــا املكـ ِّون
األدائــي فليــس ملزمـاً.
 .ينبغــي أن تنســجم قيــم الفــرد مــع ثقافــة وقيــم اجلماعــة التــي ينتمــي إليهــا ،وتعتبــر عنصــر توحيــد
معهــم ،أمــا االجتاهــات فــا تنســجم بالضــرورة مــع القيــم الســائدة يف مجتمعــه أو ثقافــة قومــه.
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تتعــرض املجتمعــات عامــة الهتــزاز القيــم ،واضطــراب املعاييــر االجتماعية واألخالقية ،وورود بعض الســلوكيات
التــي ال تتفــق مــع قيمنــا الفاضلــة ،واختــراق فكــر وثقافــة املجتمــع مــن خــال أجهــزة اإلعــام والثقافــة ووســائل
التواصــل االجتماعــي؛ باســم الفــن تــارة ،وباســم االطــاع علــى واقــع العالــم املتقــدم تــارة أخــرى ،وباســم اللحــاق
بركــب احلضــارة ..وغيــر ذلــك ،فيغــزو كثيــر مــن اإلنتــاج الســلبي بيوتنــا ويقتحمهــا دون اســتئذان ،ويفســد
إحلاحــه وتكــراره تديــن واســتقرار وآداب وحشــمة وقيــم املجتمــع ،فيصبــح مبــرور الوقــت مألوفـاً ومعتــاداً ،ومــن
ثــم تترســخ آثــاره الســلبية يف نفــوس الكبــار وتتزلــزل القيــم ،ثــم متتــد اآلثــار إلــى الصغــار ،والصغــار يصبحــون
كبــاراً ،وتصغــر يف أعينهــم القيــم باالعتيــاد.
وقــد تعــدد أشــكال اخلــروج علــى الديــن والقانــون ،ممــا يثيــر اخلــوف مــن تهديــد أمــن البــاد واســتقرارها
االجتماعــي ،وذلــك يدعــو إلــى ضــرورة بنــاء شــخصية اإلنســان علــى القيــم الفاضلــة ،وتعميــق املفاهيــم الدينيــة
يف نفــوس أبنــاء جيــل الغــد ،علــى وجــه يهــيء لهــم االنتفــاع ممــا شــرعه اهلل لعبــاده ،ويعصمهــم مــن الزلــل،
ويحميهــم مــن التعصــب ،ويبعدهــم عــن االنحــراف والتأثــر باألفــكار املســمومة.
عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم« :مــا مــن مولــود إال يولــد علــى الفطــرة،
فأبواه يهودانه وينصرانه وميجســانه» أخرجه البخاري ومســلم.

العالقة بين القيم والتربية
ترتبــط العمليــة التربويــة بالقيــم ارتباطــا وثيقــا ،فالقيــم تقــود وتوجــه العمليــة التربويــة بشــكل تكاملــي ،وهــي
بحاجــة إلــى وســائل وأســاليب ومعلمــن وأدوات ومناهــج ونظــام تربــوي متكامــل.
والعالقــة بــن القيــم والتربيــة عالقــة تبادليــة ،فبــدون تربيــة يصعــب غــرس القيــم وتنميتهــا ،وبــدون القيــم
تصبــح التربيــة عقيمــة غيــر ذات فائــدة.
وعمليــة تربيــة القيــم لــدى اإلنســان عمليــة مســتمرة ومتطــورة ،تتفاعــل منــذ أيــام حياتــه األولــى وهــو طفــل
بواســطة األســرة ،وتســتمر يف كل مراحــل حياتــه ،مــع التأثــر باحمليــط اخلارجــي ،املأمــون وغيــر املأمــون،
واإليجابــي والســلبي.
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فتبــدأ عمليــة زرع القيــم وتنميتهــا يف األســرة ،وتتســع لتشــمل املدرســة ،واملســجد ،والنــادي ،ووســائل اإلعــام،
ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وجميــع مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات األثــر التربــوي املباشــر وغيــر مباشــر.

القيم ومتغيرات الحياة
رغــم االتفــاق علــى أن احليــاة متجــددة ،والظــروف متغيــرة ،واألحــوال متقلبــة ،وعاملنــا يســير بشــكل ســريع جــدا،
إال أن القيــم اإليجابيــة تبقــى ثابتــة ال تراجــع عنهــا ،فــا حيــاد عــن قيمــة الصــدق واإلخــاص والعــدل والوفــاء
والكرامــة والكــرم ..وغيرهــا كثيــر يف حياتنــا اليوميــة ،وباألخــص القيــم الدينيــة واألخالقيــة.
وملواجهــة متغيــرات احليــاة ،يحتــاج الفــرد إلــى مواكبتهــا فكــرا وثقافــة ،والتعامــل مــع الواقــع مبرونــة عاليــة،
وتطويــر الــذات ،حتــى يســتطيع احملافظــة علــى القيــم ،واالســتمرار فيهــا بــكل سالســة.
ولعل من أبرز ما يجب القيام به لتحقيق ذلك اآلتي:
 1)1انطلق من القيم:
تعــد قيــم اإلســام ومبادئــه العظيمــة مرتكــز فاعليــة املســلم ،التــي تبعث يف نفســه الرغبة يف االســتقامة،
وتولــد فيــه النضــج ،والشــعور باملســؤولية ،فيدفعــه ذلــك لينمــو بخطــوات ثابتــة ،فــإذا أردت أن تتطــور،
وأن ُتــدث تغييــراً حقيقيـاً يف حياتــك ،فالتــزم قيــم دينــك ومبادئــه ،وانطلــق منهــا يف تصحيــح تصوراتــك
وســلوكياتك ،إذ كلمــا ازداد التزامــك بهــا وتوافقــك معهــا ،كلّمــا زادت جديتــك ،وفــرص تفوقــك ،وقدرتــك
علــى القيــام بأعمالــك بفاعليــة وإجــادة أكثــر.
 2)2تعاهد إميانك:
يهــذب اإلميــان العقــل ،ويقــوي الــروح ،ويبعــد النفــس عــن احليــرة واالضطــراب والقلــق ،ويبعــث العزميــة،
ويدعــم الثقــة ،ويجــدد الطاقــة ،ويفتــح املواهــب ،ويدفــع صاحبــه للنمــو والتجدد ،فجاهد نفســك وكابدها،
حتــى يقــوى إميانها ويتجدد.
عــن عبــد اهلل بــن عمــرو رضــي اهلل عنهمــا قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم« :إن اإلميــان ليخلــق
يف جــوف أحدكــم كمــا يخلــق الثــوب ،فاســألوا اهلل تعالــى أن يجــدد اإلميــان يف قلوبكــم أخرجــه الطبرانــي.
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 )3حدد غايتك:
إذا عــرف املــرء مــا يريــد ،أمكنــه حتديــد مســاره ،والعمــل علــى الوصــول إلــى بُغيتــه ،وذلــك مــا ســيجعل
معنــى ونظامــاً ،فابــدأ دومــاً والنهايــة يف ذهنــك ،وقــم بتشــكيل مســتقبلك بيــدك ،مــن خــال
حلياتــه
ً
حتديــدك ألهدافــك ،وقيامــك بوضــع خطــة مناســبة لتنفيذهــا ،ومــن ثــم القيــام بترجمــة تلــك اخلطــة
إلــى واقــع عملــي ملمــوس.
3)3رتب أولوياتك:
تختلــف األمــور بــن مهــم وغيــر مهــم ،واألمــور املهمــة تتفــاوت مقاديرهــا بــن مهــم وأهــم وأكثــر أهميــة،
واألكثــر أهميــة بالنســبة لــك هــو الــذي يُســهم يف حتقيــق أهدافــك مبقــدار أكبــر ،وســر النجــاح يكمــن يف
ترتيــب األولويــات ،والبــدء باألهــم قبــل املهــم ،وجتنــب جعــل األمــور التــي هــي
غاية يف األهمية حتت رحمة ما هو أقل منها أهمية.
4)4تعلم لتعمل:
بصــر بطريــق الســامة ،ويحــذر مــن طريــق
العلــم يف هــذه الدنيــا أغلــى ســلعة ،وأنفــس متــاع ،فهــو يُ ِّ
الغوايــة ،ويدفــع لإلبــداع واالبتــكار ،ويبقــي صاحبــه متجــدداً ،ويعــرف مــاذا يفعــل ،وكيــف يفعــل ،وملــاذا
يفعــل؟ فابــذل الوســع يف طلــب العلــم ،واحــرص علــى تعلــم مــا ســتعمل بــه ،ومــا يعــود منــه عليــك بالنفــع
دنيــا وآخــرة ،وال جتعــل منــه ســبي ً
ال للتج ُّمــل ،ومجــاالً للتــرف العقلــي البعيــد عــن الواقــع؛ ألن املعرفــة حــن
ال تخــدم هدفـاً ،أو ُيــارس مــن خاللهــا عمــل ،تصبــح عبئـاً ثقيـ ً
ا ال يُجــدي شــيئاً.
عــن أبــي هريــره رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم« :مــن ســلك طريقــا يلتمــس
فيــه علمــا ،ســهل اهلل لــه بــه طريقــا إلــى اجلنــة» أخرجــه مســلم.
 5)5ارتق بتفكيرك:
تعــد القــدرة علــى التفكيــر الســليم أبــرز مــا يتميــز بــه اإلنســان ،فهــو مفتــاح النمــو العقلــي والســلوكي،
والبوابــة الصحيحــة لإلبــداع واالبتــكار ،فاكتســابك لــه ،وتدربــك علــى مهاراتــه ،قضيـ ٌة ضروريــة بالنســبة
لــك ،إن كنــت تريــد أن تنمــو وتتطــور ،حتــى تتمكــن مــن حتســن وضعــك ،وتتجــاوز مشــكالتك ،وســد
الفجــوة بــن واقعــك وغاياتــك.
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 6)6تفاءل:

ازرع الف ـ ْأل احلســن داخلــك ،وعــدل مــن مواقفــك لتكــون دوم ـاً إيجابيــة ،بعيــدة عــن التشــاؤم ،فذلــك
ســيزيد مــن فاعليتــك ،وميلــكك روح املبــادرة ،ويقــودك يف زمــن الظلمــة إلــى البحــث عــن األمــل ،والتركيــز
علــى الفــرص املتاحــة للعمــل ،ويبعــدك عــن االنهزاميــة ،والشــعور باليــأس واإلحبــاط ،وغيرهــا مــن
الصفــات الســلبية.
عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــالَ « :كانَ َر ُسـ ُ
ال َسـ َـنَ ،و َيكْ ـ َر ُه
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ُي ِحـ ُّـب ا ْل َفـ ْأ َل ْ
ـول ِ
الط َيـ َر َة»ِّ ،
ِّ
والط َيـ َر َة :هــي التشــاؤم بالشــيء رواه ابــن ماجــه واالمــام أحمــد.

 7)7ثق بقدراتك:
جناحــك ينبثــق مــن داخلــك ،فنظرتــك لنفســك وطريقتــك يف التعامــل معهــا؛ تؤثــر علــى نضــج أفــكارك،
وجــودة أدائــك ،فــإذا أردت أن ترقــى بذاتــك فاحترمهــا ،وعــزز مــن ثقتــك بقدراتــك ،فقدرتــك علــى
النجــاح يف حياتــك ،وإتقــان عملــك ،مرهــون مبــدى ثقتــك بإمكاناتــك ،وكلمــا ازداد احتقــارك لذاتــك،
وانتقاصــك لقدراتــك ،كلمــا شــعرت بهبــوط عزميتــك ،وتدنــي همتــك ،وضعــف أدائــك ،وعــدم حيويتــك.
فاالتكال على اهلل أمر أساس ،يتممه الثقة باهلل ،ثم الثقة بقدراتك الكامنة.
 8)8استمع لتفهم:
االســتماع واإلنصــات أداة الفهــم األولــى ،فــإذا أردت أن تنمــو ،فقلــل كالمــك ،واســتمع أكثــر بغــرض
أن تفهــم ،عندهــا ســتكون علــى اطــاع دائــم مبــا يجــري حولــك ،وســينضج مســتوى تفكيــرك ،ويتركــز
حديثــك ،وســيفهمك اآلخــرون بشــكل أفضــل.
حسن عالقاتك:
ِّ 9)9

تعايشــك الراقــي مــع اآلخريــن ،وعالقاتــك احلســنة معهــم ،هــي التــي تصنــع النجــاح أو الفشــل ،فكــن
مبــادراً يف تعزيزهــا ،وإصــاح مــا فســد مــن الــود فيهــا ،باحتــرام اآلخريــن ،وخفــض اجلنــاح لهــم ،وقبولهــم
وتفهمهــم ،ومراعــاة مشــاعرهم وظروفهــم ،واحتياجاتهــم ومصاحلهــم ،والقيــام بإقناعهــم وحتقيــق
توقعاتهــم ،وجتنــب مــا يغضبهــم ،وافتــح بــاب احلــوار احلــر معهــم ،فذلــك بوابتــك لالســتفادة والتعلــم
اجليــد منهــم.
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عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إن أحبكم إلي أحسنكم أخالقا،
املوطئون أكنافا ،الذين يألفون ويؤلفون» أخرجه الطبراني.
 1010توازن:
حــب النــاس ،وســعة العالقــات ،وتضخــم العمــل ،وزيــادة تعقيداتــه العصريــة ،جتعــل كثيــرا مــن جوانــب
احليــاة حتيــط بالفــرد ،وتســتغرق جمي ـ َع أوقاتــه ،وحيــث إن شــخصيتك تتكــون مــن جوانــب عــدة ،ويف
حياتــك أدوار مختلفــة ،فأنــت مطالــب بالتــوازن واالعتــدال بــن ذلــك كلــه ،لتحتفــظ مبعنويــات أعلــى،
وقــدرة علــى عطــاء أطــول ،وإبــداع أكثــر ،وأن تبتعــد عــن جــو التوتــر والصــراع،
وحتيا حياة سوية ،فال إفراط وال تفريط.
تدرج:
َّ 1111

تــدرج مــع نفســك ،وخذهــا نحــو مراقــي الكمــال شــيئاً فشــيئاً ،فإمنــا تُنــال
بَ ْســطة العلــم مــن خــال املثابــرة يف مواصلــة التعلّــم ،وســدد وقــارب،
واســع ألفضــل املمكــن ،وأعــط الزمــن بُ ْع ـ َده ،وإيــاك أن تســتعجل
وتقفــز علــى واقعــك.

 1212ارفق بنفسك:
ال تنظــر إلــى احليــاة بجديــة أكبــر مــن احلاجــة،
وال تشــدد علــى نفســك فتُحملها فــوق طاقتها،
وال تكــون حازمــا معهــا أكثــر مــن الــازم،
املنبــت (الــذي يســير ســير ًا شــديد ًا) ال
فــإن
َّ
يقطــع أرضــاً ،وال يُبقــي ظهــراً ،وارفــق بنفســك،
وأشــع جــو املــرح يف حياتــك ،واغــرس حــس الدعابــة يف
أعماقــك ،فــإن ذلــك ســيبعدك عــن التوتــر ،ويقــوي ِصالتك،
ويرفــع معنوياتــك ،ويتــرك أثــراً إيجابيـاً يف نفســك؛ لتتغيــر نحــو
األفضــل« .ســاعة وســاعة».
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 1313ركز جهودك:
يعمــل التركيــز علــى توجيــه الفــرد وتنظيمــه ،ومينعــه مــن التشــتت ،ويقــوي إرادتــه ومثابرتــه ،ويزيــد مــن
إنتاجيتــه وفاعليتــه ،ويُشــعره بالهــدوء واالطمئنــان .فــإذا أردت النمــو؛ فاختــر جانبــا مــن جوانــب حياتــك
جتــد نفســك فيــه ،وأقصــر اهتمامــك عليــه ،وال تشــتغل يف غالــب وقتــك بســواه؛ حتــى ال تكــون ممــن
يعطــي جــزءاً مــن وقتــه لــكل شــيء ،فيخــرج بــا شــيء .وقــم بتقســيم اجلانــب الــذي اخترتــه إلــى أجــزاء،
وإذا بــدأت بجــزء منهــا فواظــب عليــه ،واســتمر يف تنفيــذه ،حتــى تنتهــي منــه.
 1414بادر إلى العمل:
يلتهــم التســويف اآلمــال والطموحــات ،ويولــد اإلحبــاط واليــأس ،ويُصــادر الفاعليــة ،ويَ ُحــول دون بلــوغ
األهــداف ،ويه ِّمــش َدو َر املــرء يف احليــاة ،فــإن أردت أال تكــون نكــر ًة يف هــذه الدنيــا ،فــدع التســويف،
وعـ ْ
ِ
ـش دو ًمــا يف دائــرة العمــل ،فــإن ركيــزة النجــاح وقوامــه العمــل ،ومهمــا كانــت األفــكار التــي متلكهــا
وحلــم ،فــإذا أردت النمــو وطمحــت يف التفــوق ،فســيطر
ناضجــة ،فإنهــا بــدون تنفيــذ ســتبقى مجــرد أمنيــة ُ
علــى ذاتــك ،واحملهــا علــى بَــدءِ التنفيــذ ،واملســارعة إلــى العمــل.

قياس القيم
تعــد القيــم مــن األمــور التــي يصعــب قياســها رقميــا أو آليــا ،ألنهــا مرتبطــة باملشــاعر والوجــدان بالدرجــة األولــى،
والســلوك احلركــي أو اللفظــي هــو األداة التعبيريــة الغالــب لهــا ،وهــو اجلانــب الظاهــر منهــا ،ولكــن مــا خفــي مــن
مشــاعر كاإلخــاص والزهــد ..وغيرهــا قــد يصعــب أو يســتحيل قياســها ،ســوى عــام الغيــوب الــذي ال يخفــى عليــه
شــيء.
وهناك أساليب علمية عامة لقياس القيم ملا هو ظاهر منها سلوكيا ،هذه أبرزها:
 1)1املالحظة:
تعتمــد املالحظــة علــى وصــف اإلطــار والشــكل اخلارجــي للقيــم ،الــذي يتمثــل مــن تكوينهــا ،وكيــف تبــدو يف
الواقــع ،ومــا هــي عالقــة القيــم باملتغيــرات األخــرى ،ومــا هــو تأثيرهــا علــى الســلوك اإلنســاني ،كمــا تتطــرق
املالحظــة إلــى وصــف املكونــات الداخليــة للقيــم ونســيج تفاعالتهــا ،وصــوال الــى وصــف ماهيتهــا وطبيعتهــا.
 2)2املقابلة الشخصية:
مــن املمكــن قيــاس القيــم عــن طريــق املقابلــة الشــخصية ،حيــث يحصــل الباحــث علــى معلومــات عــن
مــدى تأثيــر القيــم علــى ســلوك الفــرد ،وكيــف أنهــا مكــون مــن مكونــات اإلطــار املرجعــي ألحكامــه ا ُ
خللقيــة
علــى موقــف معــن ،وتكــون املقابلــة عــن طريــق اســتمارة معــدة مخصصــه لذلــك.
 )3حتليل املضمون:

يســتخدم هــذا األســلوب للتعــرف ووصــف احملتــوى الظاهــر للقيــم وصف ـاً موضوعي ـاً وعلمي ـاً وكمي ـاً،
وقــد ســاعد هــذا األســلوب يف الكشــف عــن القيــم مــن خــال حتليــل مضمــون الرســالة ،ســواء كانــت
مســموعة أو مقــروءة أو مرئيــة ،وكذلــك تســتخدم هــذه الطريقــة يف الدراســات املقارنــة التــي تكشــف عــن
قيــم شــعب مقارنــة بشــعب آخــر.

 )4االختبارات:
هنــاك العديــد مــن االختبــارات التــي تعــد لقيــاس القيــم ،وبعــد تطبيقهــا يتــم التحقيــق مــن صدقهــا
وثباتهــا بأســاليب متعــددة.
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بناء القيم
مــن املهــم هنــا أن نعيــد إلــى األذهــان أن الهــدف األســاس مــن بنــاء القيــم؛ هــو مشــاركة الفــرد يف عمليــة بنــاء
املجتمــع املنشــود ،فالبنــاء يقــوم بصفــة أســاس علــى جهــود األفــراد ،وبالتالــي فإنــه مــن املهــم أن يعتنــي املجتمــع
عنايــة شــديدة لتكويــن وبنــاء شــخصية صاحلــة يف أفــراده منــذ الصغــر ،تفيدهــم وتفيــد مجتمعهــم بالصــورة
املأمولــة.
ولنــا يف ســيرة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أســوة حســنة ،فــإن أول خطــوة خطاهــا عليــه الصــاة والســام
يف بنــاء املجتمــع املســلم؛ هــي زرع وتأصيــل العديــد مــن القيــم ،والتــي يف حالــة توافرهــا اطمــأن صلــى اهلل
عليــه وســلم مــن توافــر العناصــر األســاس لقيــام دولــة إســامية راســخة األركان ،فعنــى صلــى اهلل عليــه وســلم
بــزرع وتأصيــل روح األخــوة والترابــط بــن املهاجريــن واألنصــار ،وتشــجيع الصحابــة علــى بنــاء كيــان اقتصــادي
بكافــة جوانبــه مــن حيــث اإلتقــان يف العمــل وجــودة األداء ،واالهتمــام بالعالقــات األســرية وأهميــة تكويــن أســرة
مســلمة ،مــع احلــرص علــى تربيــة األبنــاء التربيــة الصحيحــة.

كيف نبدأ؟
ولهــذه األهميــة الكبيــرة للقيــم ،هنــاك أوليــات ينبغــي تقدميهــا وعرضهــا وشــرحها وغرســها للفئــة املســتهدفة
مــن تربيــة القيــم ،مــع مراعــاة الســن ،واخللفيــة االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والعلميــة ،منهــا:
 1)1إكسابه املفاهيم:
قــد يحتــاج الفــرد إلــى بعــض املعلومــات واملعــارف التــي تســاعده يف االرتقــاء بنفســه ،ســواء على املســتوى
اإلميــان أو العمــل ،وهــذا األمــر ال يحتــاج إلــى مجهــود كبيــر ،ووســائله ســهلة ومتعــددة ،ومــن املهــم عــدم
إرهــاق الفــرد بالعديــد مــن املعــارف التــي ال يحتاجهــا ،ولكــن املهــم التركيــز علــى القيــم املســتهدفة،
وخدمتهــا باملعــارف التــي يتــم إكســابها لــه.

 2)2تعديل االجتاهات:
لــكل شــخص قناعــات معينــة؛ تراكمــت أو تكونــت خــال مســار حياتــه ،بنــاء علــى الظــروف احمليطــة بــه،
وأهمهــا البيئــة التــي نشــأ فيهــا ،وأســلوب التربيــة التــي تلقاهــا .ومــن املهــم هنــا تعديــل القناعــات الســلبية
لــدى الفــرد ومعاجلتهــا ،مــع مراعــاة أن األســاس هنــا هــو مخاطبــة الوجــدان واملشــاعر ،باألخــص عــن
طريــق التأصيــل الشــرعي ،وضــرب األمثلــة والنمــاذج والقــدوات ،وعــرض جتــارب الســابقني.
 3)3تغيير السلوك:
لــكل شــخص ســلوكيات إيجابيــة وســلبية ،وينبغــي التركيــز يف املرحلــة البنائيــة
للفــرد علــى مالحظــة تلــك الســلوكيات ورصدهــا واكتشــافها ،ومــن ثــم
العمــل علــى تعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة ،والســعي لتغييــر الســلوكيات
الســلبية ،وإن كان التعزيــز أســهل ،إال أن تغييــر الســلبي منهــا يحتــاج
إلــى وقــت أطــول ،مــن خــال التــدرج وعــدم املباشــرة ،وأحيانــا
املباشــرة ،حتــى نســتطيع أن نصــل بالفــرد إلــى املســتوى
املطلــوب مــن الســلوكيات اإليجابيــة األســاس ،والتــي
نأمــل توافرهــا يف الفــرد املعنــي باملشــاركة يف بنــاء
املجتمــع املنشــود.

وسائل إكساب القيم
 1)1القدوة العملية.
 2)2الترغيــب الفطــري والتحبيــب للقيــم؛ واالســتعانة بالتأصيــل الشــرعي
لهــا ،وعــرض الصــور اإليجابيــة الواقعيــة.
 3)3الترهيــب؛ مــن خــال بيــان عاقبــة التخلــي عــن القيــم مــن القانــون واملجتمــع
والشــرع والتاريــخ.
 4)4التوجيه العملي.
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 5)5دعم املظاهر اإليجابية للقيم املستهدفة يف شخصية الفرد وإمنائها.
 6)6توجيه الفرد إلى مناخات جماعية تساعده على اكتساب القيم (الصحبة الصاحلة).

مراحل اكتساب القيم
 1)1مرحلة حتضيرية:
) أتعزيز مفهوم القيم لدى الفرد؛ من حيث املظاهر السلبية واإليجابية.
) باالرتباط النفسي والعقلي والوجداني بالقيم.
) جحتديد مظاهر النجاح املناسبة للفرد ،وربطها بالقيم املناسبة لها.
 2)2مرحلة تغييرية:
) أإثــارة الرغبــة اإليجابيــة :مــن املهــم جــداً قبــل البــدء يف إكســاب الفــرد أي قيمــة؛ إثــارة الــوازع
الداخلــي فيــه ،وزيــادة قناعتــه بأهميــة وإمكانيــة اكتســاب هــذه القيمــة ،وعندمــا يتولــد يف داخــل نفــس
الفــرد التلهــف ملعرفــة أي شــيء عــن هــذه القيمــة أو محاولــة اكتســابها ،نكــون قــد جنحنــا يف إثــارة رغبتــه،
وتكــون هــذه اإلثــارة والتشــويق عــن طريــق :الســؤال غيــر املباشــر ،وعــرض النتائــج اإليجابيــة واملبهــرة،
والتحفيــز بالتأصيــل الشــرعي ،وبيــان استشــعار األجــر والثــواب.
) بالتطبيــق العملــي للقيمــة :النتيجــة اإليجابيــة لتعريــف الفــرد بالقيمــة وتشــبعه؛ أن ميارســها
بصــورة عمليــة ،ويجــب أن يكــون ذلــك مبشــاركة املوجــه واملربــي ،مــع ضــرورة املراقبــة واملتابعــة وهــو
ميــارس هــذه القيمــة بصــورة عمليــة ،حتــى ميكــن تقوميــه وتوجيهــه ،فهــو مــا زال يف بدايــة األمــر،
ونســتطيع توجيهــه وتقوميــه وعــدم االســتعجال يف نضــج وقطــف الثمــرة ،وإفســاح املجــال لالســتيعاب
الفكــري والعملــي ،فالوقــت جــزء مــن التقــومي والعــاج.
) ج مرحلة تقيمية :من املهم حتديد محطات للوقوف على مدى اقتراب الفرد من حتقيق
مظاهر النجاح املستهدفة له ،من حيث التخلي عن املظاهر السلبية ،والتحلي باملظاهر اإليجابية،
وقياس األثر.
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القيم المستهدفة
ً
أوال :القيم اإلميانية املتصلة بعالقة الفرد بربه:
مــن املهــم جــداً االهتمــام بالقيــم اإلميانيــة ،التــي هــي احملــرك والدافــع األســاس للفــرد الســتكمال باقــي القيــم،
فعندمــا نصــل بالفــرد إلــى املســتوى الــذي يجعلــه يراقــب اهلل عــز وجــل يف الســر والعلــن ،ويف كل حركاتــه
وســكناته ،ويستشــعر معيــة اهلل يف كل زمــان ومــكان ،ســنرى املــردود اإليجابــي املــازم لهــذه العالقــة القويــة بينــه
وبــن ربــه ،والــذي يتمثــل يف احلــرص علــى اســتكمال جوانــب النقــص والتقصيــر املوجــودة فيــه.
ومن أمثلة القيم اإلميانية:
 1)1حب اهلل وخشيته ،واخلوف من معصيته.
 2)2الرضا والتسليم بقيم اإلسالم وأحكامه كمرجعية ،واالحتكام إليه يف كل شؤون احلياة.
 3)3تأدية العبادات األساس التي يبنى عليها صحة اإلسالم.
ثاني ًا :القيم األساس للشخصية اإلنسانية:
إن أســاس أي نهضــة هــم األفــراد الذيــن تقــوم عليهــم هــذه النهضــة ،ويتحملــون عــبء اإلصــاح والنهــوض
بأمتهــم ،وكلمــا تراجعــت القيــم واملبــادئ األســاس يف األمــة ،ســرعان مــا يأتــي املصلحــون واملجــددون فيعيــدون
مــلء وإعــادة هــذه القيــم.
ودومــا حتــاول الثقافــات اخلارجيــة اختــراق املجتمعــات املســلمة ،وتدميــر القيــم األســاس التــي يقــوم عليهــا
بنــاء الفــرد ونهضــة األمــة ،حتــى ال يكــون لديــه القــدرة واالســتعداد والقابليــة ألي دعــوة مــن دعــوات اإلصــاح
والنهــوض ،لــذا ..فمــن الضــرورة التركيــز علــى القيــم األســاس ،ودورهــا يف النهــوض باألمــة وإصــاح الفــرد
واملجتمــع.
ومــن املتعــارف عليــه أن لــكل شــخصية صفــات وســمات متيزهــا ،وقــد جنــد مــن بينهــا العديــد مــن الســمات
اإليجابيــة ،واملهــم هنــا هــو توجيــه هــذه الســمات واســتكمالها ،وإبــراز اجلوانــب اإليجابيــة فيهــا ،وربطهــا
باجلانــب اإلميانــي وتأصيلهــا ،حتــى يكــون الدافــع واحملــرك األســاس لهــذه الســمات هــو الدافــع اإلميانــي.
ومن أمثلة القيم األساس :اإلتقان ،واحلرص على الوقت ،والصدق ،واألمانة ،واحلياء ،والكرم.
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واثق
لغرس القيم

قبل القراءة
جــاء هــذا الكتــاب ليمثــل أدبيــات للمشــروع التربــوي «تعزيــز الثقــة بالنفــس وفــق
املبــادئ ال  ،»19والــذي أطلــق عليــه مجــازا «واثــق» ،والــذي يهــدف إلــى غــرس «القيــم»
التربويــة ،مــن خــال مشــاركة جماعيــة لــكل مــن املتعلــم واملعلــم وولــي األمــر واإلدارة
املدرســية واملشــاركة اجملتمعيــة ،وإدارتــه وفــق نظــام «فــرق العمــل» ،والــذي يفتــح
األبــواب مبكــرا لقــادة املســتقبل.

من خالل تعزيز مبادئ الـثقة بالنفس ال 19

ويتضمــن الكتــاب رؤيــة املشــروع والرســالة واألهــداف ،وفــرق العمــل ،ومنهجيــة
العمــل ،والوســائل املتاحــة للتطبيــق والتقييــم ،مــع منــاذج عمليــة مقترحــة
لهــا ،حتــى يتعــرف اجلميــع علــى األســس وخطــوات التطبيــق ،وذلــك
بعــد  10ســنوات عمــل ميدانــي ،و 3ســنوات عمــل أكادميــي ،ودورات
وورش عمــل ،فكانــت هــذه اخلالصــة.

قراءة ممتعة..

د.عصام عبداللطيف الفليج

د.عصام عبداللطيف الفليج

ونقــف هنــا أمــام جهــود كبيــرة بذلــت لالرتقــاء بالشــباب
باعتبارهــم هدف ـ ًا ألي خطــة تنمويــة ،وركيــزة أي إصــاح ،فهــم
أغلــى الثــروات ،واالســتثمار احلقيقــي ،ومحــور البنــاء ،فــا نهضــة
وال تطــور بــدون شــباب واعــد ،مســلح بالعلــم واإلميــان ،يرتقــي بأمتــه
إلــى مصــاف األمم املتقدمــة املتحضــرة ،مــن خــال قيــم راقيــة متثــل القواعــد
األســاس يف ســلوك البشــر ،وهــي املبــادئ األخالقيــة التــي تســير وتدفــع الســلوك
اإلنســاني يف احليــاة بشــكل إيجابــي،

د.عصام عبداللطيف الفليج

ريع هذا الكتاب لصالح تعليم الفقراء

