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ة الراجحــي ســمؤسانطالًقــا مــن إيماننــا بأهميــة البيانــات والمعلومــات فــي تحديــد التوجهــات واألولويــات وتصــميم البــرامج والمبــادرات فــي العمــل التنمــوي؛ قامــت 
هتمــام ول أولويـات المــنح فـي قضــايا الشـباب التنمويــة، مــع التركيـز علــى المجـاالت التــي تتوافـق مــع احــمعرفــيتقريـربإعــدادم ٢٠٢١–م ٢٠٢٠خــالل عـام اإلنسـانية

).المشاركة المجتمعية-العمل والدخل -الهوية والقيم -الثقافة والمعرفة (المؤسسة وهي 

مقدمة

١٢٣٤

ة والِقيموقد سعى التقرير الخاص بمجال :ونات التاليةإلى المساهمة في تعريف وتحديد المكالُهِويَّ

المفاهيمياإلطار
ة والِق للُه  يمِويَّ

أولويات
ة والِقيمالُهِويَّ

األدوات
ويةمالتنوالتدخالت

ةفي مجال والِقيمالُهِويَّ
اقتراح المبادرات 

ذات العالقة والجهات
مة والِقيالُهِويَّ بأولويات

الجهات 
والمبادرات المهتمة

في النوعية القائمة
ة أولويات مجال الُهِويَّ 

.والِقيم

٥

ة والِقيم من خالل خمسة محاور رئيسة وهيوقد تم في القسم األول من الوثيقة ةتعريف مفهومي:تحديد اإلطار المفاهيمي لمفهومي الُهِويَّ والِقيم، وأهم الُهِويَّ

ـة والِقـيم لـدىوالعملية ذات العالقـةالتوجهات البحثية ـة والِقـيم، ومالمـح الُهِويَّ ـة الوطنيـة فـي موضـوعفاتالشـباب السـعودي، والتوجهـات والمسـتهدبالُهِويَّ الُهِويَّ

ة والِقيم محلياً والِقيم، وأبرز الجهات المؤثرة في .وعالمياً الُهِويَّ



ة والِقيم الناتجة عن تقييم أصحاب المصلحة األساسيين مع توضيح المسوفي القسم الثاني من الوثيقة  تهدفات والمؤشرات الخاصة بكل تم توضيح أولويات الُهِويَّ

ة والِقيم سواًء من شريحة الشباب وال. أولوية لغ عددهم شابات والذين بوقد شاركت عينة واسعة من أصحاب المصلحة األساسيين في الوصول إلى أولويات الُهِويَّ

.لكترونيةالمقابالت المباشرة والمركزة واالستطالعات اإل: وقد تم استخدام عدة أدوات بحثية ومن أهمها. ، أو من الخبراء والجهات ذات العالقة)شابًا وشابة٢٣٨(

ة والِقيم، والتي تمـت مـن خـالل إقامـة ورشـةأما القسم الثالث من الوثيقة  عمـل القتـراح األدوات فعمل على تحديد األدوات والتدخالت التنموية في مجال الُهِويَّ

شـة العمـل الل وربمشاركة أصحاب العالقة، حيث تم تصميم ورشة العمل بشكل تفاعلي بما يتناسب مع طبيعة هدف الورشة، ومن ثم تقييم األدوات المقترحة خـ

أداة ُيقتـرح االسـتفادة ٣٥إضافًة إلى رصد تفضيالت فئة الشباب لألدوات المقترحـة، ومـن ثـم الخـروج بقائمـة نهائيـة تشـتمل علـى . باستخدام مصفوفة خاصة بذلك

ة والِقيم .منها في إنجاح التدخالت التنموية التي سيتم تنفيذها في مجال الُهِويَّ

ـة والِقـيم، وتحديـد الجهـات التـي ُيمكـن التعـاون مويركز القسم الرابع من الوثيقـة  عهـا لتنفيـذ هـذه المبـادرات، علـى توضـيح المبـادرات المقترحـة فـي أولويـات الُهِويَّ

التــي ســيكون مــن وتــم ختــام الوثيقــة بــاقتراح مجموعــة مــن التوصــيات العامــة. إضــافًة إلــى تحديــد النطــاق الجغرافــي للمبــادرة والشــريحة المســتهدفة بشــكٍل مباشــر

ة والِقيم بمؤسسة الراجحي اإلنسانية .المالئم التركيز عليها لتحقيق النجاح والتميز في عملية توجيه وإدارة المنح في مجال الُهِويَّ

مقدمة
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مؤسسات وأفراد هـذه منالهوية والقيموحرصًا من مؤسسة الراجحي اإلنسانية وعنايتها بالمنح المعرفي؛ فإننا نضع بين يدي المهتمين بتنمية الشباب في مجال

:، راجين أن تسهم بمساعدتهم فيالهوية والقيمنتائج التقرير فيما يتعلق بمجالالوثيقة التي تقدم ملخصًا ألبرز

مقدمة
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١٢٣٤٥

معرفة أبرز اهتمامات 
يع وتصميم المشارالمؤسسة

ة المراد تمويلها من المؤسس
وفًقا لهذه االهتمامات

االسترشاد بالمبادرات 
القائمة والجهات 

الموجودة لبحث فرص 
ة التعاون معها واالستفاد

من خبراتها 

أدواتتوفير حزمة
تنمويةوتدخالت

تحديد مساعدة في
المبادرات وتصميم

والبرامج

معرفة المجاالت
والفرص األكثر 

احتياًجا ورغبة لدى
الشباب

معرفة أهم مالمح 
فيالهوية والقيممجال

المملكة مما ينعكس 
على معرفة المساحات 

خلاألكثر احتياًجا للتد



الملخص التنفيذي



ة والِقيم، خرجـات مشـروع دراسـة أولويـات والتي ُتعتبر أحد القضايا األساسية التي تعمـل مؤسسـة الراجحـي اإلنسـانية علـى خـدمتها، وهـي أحـد مهذه الوثيقة عملت على تحديد أولويات المنح في قضية الُهِويَّ
.المنح في قضايا الشباب التنموية والذي تنفذه مؤسسة الراجحي االنسانية بالتعاون مع شركة غدن لالستشارات وبناء القدرات

:تم تقسيم العمل في هذه القضية على خمس مراحل رئيسة، وهي

ة والِقيم  األساس النظريُّ لمفهومي الُهِويَّ

ة تتكون من مزيج من الم ما أنها أداٌة رئيسة لتمييز الناس ات المادية والعناصر المعنوية، ككونخلصت هذه الوثيقة من خالل المسح المكتبي ومراجعة األدبيات التي ناقشت هذين المفهومين يتضح لنا أن الُهِويَّ
ـة بأنهـاولـذلك فقـد تـم تعريـف الُهِو . مثل الحالة االقتصادية والتعليمية وأخرى ثابتٌة وال يمكن تغييرهـا كاالنتمـاء العرقـيلمحدداٍت متعددة يمكن تغييرهاعن بعضهم البعض وفقاً  مفهـوم إنسـانٌي ذو أبعـاٍد : يَّ

.معنويٍة ومادية، يتمايز من خاللها الناس عن بعضهم البعض وفقًا لمجموعة من العناصر والمكونات الوراثية والمكتسبة

القيــة واالجتماعيــة أو حســب الموضـوعات مثــل القــيم األخ. تتشــكل بأشـكال وقوالــب متعــددة ســواًء علــى شـكل الصــياغة؛ مــا بــين ممارســاٍت، ومعـايير، وتصــوراٍت، وأحكــام وقــوانينوفـي المقابــل نجــد أن الِقــيم
ولـذلك فقـد تـم تعريـف . فـي بشـكٍل أسـرعكما يتضح لنا بأن الِقيم أكثر ثباتًا ورسوخًا وعموميًة مقارنة بغيرها من التمظهرات االجتماعية والتي قد تتغير أو تخت. والنفسية والجمالية، أو حسب أثرها إيجابًا أو سلباً 

وللتفريق بينهما وتحديد طبيعة كًال . باً جابًا وسلإيتصورات وأحكام ذات منطلقات وتصنيفات متعددة، تتصف بالقبول والتأثير العميق على تشكيل أفكار وسلوكيات المجموعات اإلنسانية المختلفة: الِقيَم بأنها
.منهما فقد تم وضع عدة ضوابط لمساعدتنا على ضبط وفهم العالقة بين هذين المفهومين

الملخص التنفيذي

تحديـــــد األســـــاس 
النظــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
لمفهــــــــــــــــــــــــومي 

ة و .الِقيمالُهِويَّ

تحديــــــــد اإلطـــــــــار 
المفـــــــــــــــــــــاهيمي 

ـــــــة لقضـــــــية الُهِو  يَّ
.والِقيم

ـــــات  ـــــد أولوي تحدي
ة و .الِقيمالُهِويَّ

تحديـــــــــد األدوات 
والتـــــــــــــــــــــــدخالت 
التنمويـــــــــة فـــــــــي 

ــــــــ ة قضــــــــية الُهِويَّ
.والِقيم

اقتـــراح المبـــادرات
والجهـــــــــــــات ذات 

ت العالقة بأولويـا
ة و .الِقيمالُهِويَّ

١٢٣٤٥
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ة والِقيم اإلطار المفاهيميُّ لقضية الُهِويَّ

حليـل أجزاءهـا اإلطار المفاهيمي هو أداة تحليلية فعالة في لتحديد العناصر األساسية فـي قضـية معينـة وت

ـة والِقـ. وتوضيح العالقة فيما بينهـا يم مـن خـالل التعـرف وقـد تـم تصـميم اإلطـار المفـاهيمي لقضـية الُهِويَّ

انات التـي ومن ثم تم تحليل البي. على واقع القضية عن قرب عن طريق إجراء المقابالت مع أصحاب العالقة

:على ثالثة مستوياتتم جمعها والخروج بأبرز التحديات التي تواجه القضية 

عنـا فـي ومن ثم تم وضعها في شكل معين يساهم فـي توضـيحها بطريقـة بصـرية مالئمـة كمـا يتضـح م

: الشكل التالي

الملخص التنفيذي

الهدف العامالقضايا الفرعية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضايا الرئيسية لتحقيق

. القضايا الرئيسية التي تحقق في مجملها الهدف العام

.الهدف العام المراد تحقيقه

١

٢

٣
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مدركون شباب 
قيم وممارسون لل

المجتمعية ثوابتالو
وابراز هويتهم



ة والِقيم  أولويات الُهِويَّ

ة والِقيم، و ة والِقيم وتقييمها من خالل العناصر التي تم توضيحها في اإلطار المفاهيمي لقضية الُهِويَّ طالعات إلكترونية  لشريحة الشباب اضافًة من خالل استذلكتتم تحديد أولويات الُهِويَّ

:  من نتيجة التقييم الكلي لألولويات، وكانت النتائج النهائية كاآلتي% ٢٥حيث تم تحديد وزن لكل طرف ليمثل . إلى ورشة عمل للخبراء المحليين

الملخص التنفيذي

التقييماألولويةم

%١٠٫٥٨ز ممارسات الهوية والقيم المجتمعيةتعزِّ اٌت يواستراتيجتشريعاٌت ١

%١٠٫٣٣نشر الهوية والقيم المجتمعيةرَ ُط أُ ُط تضبِ إجرائيةٌ لوائح وأدلةٌ ٢

%٩٫٨٨بالهوية والقيممرتبطٍة على بناء قواعد بياناٍت ٌة قادربحثيةٌ مراكزُ ٣

%١٠٫٧٠كيانات متخصصة في التنسيق والتمكين لبرامج تعزيز الهوية والقيم٤

%١١٫٦٠قيادات وكفاءات متخصصة في مجاالت الهوية والقيم٥

%١١٫٢٣تساعد على ترسيخ الهوية والقيم المجتمعية مجتمعيةٌ داوٌت أوممكناٌت ٦

%١١٫٩٣قيادات شبابية قادرة على نشر وتعزيز الهوية والقيم٧

%١١٫٦٥شباب واع ومدرك لهوية وقيم المجتمع٨

%١٢٫١٠شباب يمارس أدواره الحياتية وفقا لهوية وقيم المجتمع٩
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ة والِقيم  األدوات والتدخالت التنموية في قضية الُهِويَّ

ة والِقيم عبر استخدام أسلوب العصف الذهني وفق مجمو -الفئة العمرية -وية األول(من المحددات عة تم في هذه المرحلة العمل على اقتراح أدوات تساهم في تقديم حلول لقضية الُهِويَّ
.  أداة مقترحة الستخدامها في تحديد األدوات التنموية المناسبة٣٥ومن ثم تم تقييم األدوات المقترحة خالل من قبل المشاركين بناًء على مجموعة من المعايير والخروج بـ ). مدة التنفيذ

:أداة مفضلة من وجهة نظرهم والتي سيتم سردها في الجدول التالي١٢ومن ثم تم عرضها على الشباب والذين قاموا بدورهم باختيار 

الملخص التنفيذي

ة والِقيم١ .توفير حزمة من األنشطة النموذجية المرتبطة بالُهِويَّ

.برامج مشاركة المعارف والخبرات بين الكيانات المتخصصة٢
.إنشاء صندوق داعم للمبادرات الِقيمية ٣
.بناء مقاييس لقياس فاعلية تفعيل األدلة اإلجرائية٤
.دراسة وتحليل األنظمة والتشريعات المعززة  للِقيم في األنظمة الحكومية، ووثائق رؤية المملكة والبرامج الوطنية٥
.بناء خارطة الطريق الِقيمية كدليل تنفيذي لألسر الحديثة يعزز بناء الِقيم على مستوى األسرة٦
.تطبيق إلكتروني يهتم بالوالدين ومساعدتهم في تعزيز الِقيم من خالل عرض التجارب والخبرات٧
.مسابقات ِقيمية موجهة للشباب في التجمعات الشبابية تكون محتوية على تدريب وممارسة ميدانية ومشاريع عملية٨
.عمل برنامج خاص الختيار سفراء الِقيم في جميع المجاالت٩

ة والِقيم، مثل الِقيم في التعليم١٠ .تصميم جائزة حكومية تعزز تفعيل االستراتيجيات المرتبطة بالُهِويَّ

ة إعالمية للقيم الوطنية ١١ اببتصميم لوقو خاص بتعزيز القيم ولفظي وشكلي على غرار شعار الرؤية ونشره بعد اعتماده من أصح: مثال(صناعة ُهِويَّ
).المصلحة  ليكون هناك ارتباط بين المجتمع والشعار

ة والِقيم١٢ .برنامج رصد وتحليل وبناء االستراتيجية الوطنية للُهِويَّ

ة والِقيم المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ

لفئــة ا/ الجهــة المنفــذة للمبــادرة / الجهــة المالكــة –اســم المبــادرة : ومـن ثــم تــم اســتعراض مجموعــة مــن الجهــات التــي تعمــل فــي كــل قضــية مــن هــذه القضــايا مــن خــالل مصــفوفة تســتعرض
.المستفيدة وتوصيف المبادرة

ة والِق لُه ختامًا، نأمل أن ُتلبي هذه الوثيقة تطلعات المستفيدين ومختلف أصحاب المصلحة وصوًال لتعظيم األثر في تحديد أولويات المنح في قضية ا . يم لدى مؤسسة الراجحي اإلنسانيةِويَّ
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:تم إعداد هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي

منهجية العمل

ة والِقيم: منهجية عمل المرحلة األولى المدخل النظري لقضية الُهِويَّ

ةقضيةمفهوملتحريرمستندإعدادتم :التاليةللخطواتوفقاً والِقيمالُهِويَّ

إعـــــــــداد واعتمـــــــــاد 
.هيكل الوثيقة

المرحلة األولى
ـــــــــــذ المســـــــــــح  تنفي

.المكتبي

المرحلة الثانية
.إعداد الوثيقة

المرحلة الثالثة
ة مراجعة مسودة الوثيقـ

".األطراف ذات العالقة"

المرحلة الرابعة
ت تنفيــــــذ التعــــــديال

.واعتماد الوثيقة

المرحلة الخامسة

فــي هــذه المرحلــة تــم 
إعـــداد مقتـــرح لهيكـــل
الوثيقـــــــة مـــــــن قبـــــــل 
وحـــــــــــــدة األبحـــــــــــــاث 

ق ومناقشتها مع فريـ
المشــــــــــــروع، وتــــــــــــم 
مراجعتهــــا وتطويرهــــا 

.واعتماد بدء العمل

فــي هــذه المرحلــة تــم 
تنفيــــــــــــــذ المســــــــــــــح 
المكتبــــي مــــن خـــــالل 

ـــ ـــي ت م المصـــفوفة الت
مراجعتهــا واعتمادهــا، 
ومــــن خــــالل المســــح 

لــى المكتبــي حصــلنا ع
بيانــــات متعــــددة عــــن 

ــــــــــــ ة مفهـــــــــــوم الُهِويَّ
م والِقــــــيم والمفــــــاهي
ة واالتجاهات المرتبط

.به

فــي هــذه المرحلــة تــم 
مراجعــة نتــائج المســح
المكتبــــي مــــن خـــــالل 
ـــــــــــق المشـــــــــــروع  فري
واعتمــــــاد المناســــــب 
منهـــــا إلدراجـــــه فـــــي 
ــــــر أو االســــــتناد التقري
عليـــــه ومـــــن ثـــــم تـــــم 

ــــة التق ــــدء بكتاب ــــر الب ري
الـــــذي يحتـــــوي علـــــى 

ح ملخص لنتـائج المسـ
ـــــم  ـــــذي ت ـــــي ال المكتب
عملـــه حــــول مفهــــوم 

ة والِق  . يمالُهِويَّ

فــي هــذه المرحلــة تــم 
ر إرسال مسودة التقري

إلى مؤسسة الراجحي
اإلنســــانية والحصــــول

ة علــى التغذيــة الراجعــ
بشــــأن بعــــض محــــاور 

.وعناصر الوثيقة

فــي هــذه المرحلــة تــم 
اســــــــــــتكمال إجــــــــــــراء 
التعـــــــــــديالت علـــــــــــى 
مســودة الوثيقــة مــن
ـــل وحـــدة األبحـــاث  قب

ق ومناقشتها مع فريـ
المشـــــــــروع وصـــــــــوًال 
العتمـــــــــاد مســـــــــودة 

. الوثيقة
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

ة والِقيم: منهجية عمل المرحلة الثانية بناء اإلطار المفاهيميِّ لقضية الُهِويَّ

ةلقضيةيالمفاهيماإلطاراعدادتم :التاليةللخطواتوفقاً والِقيمالُهِويَّ

تحديــــد أبــــرز أصــــحاب 
.العالقة بالقضية

المرحلة األولى
صــــــــــــــياغة محــــــــــــــاور 

.وأسئلة المقابالت

المرحلة الثانية
إجـــــــــراء المقـــــــــابالت 

.وجمع المعلومات

المرحلة الثالثة
تحليـــــل المعلومــــــات 

.التي تم جمعها

المرحلة الرابعة
تصــــــــــــميم اإلطــــــــــــار 

.يالمفاهيم

المرحلة الخامسة
تطـــــــــــوير واعتمـــــــــــاد 

.ياإلطار المفاهيم

المرحلة السادسة

ــدد فــي هــذه المرحلــة  ُح
أبــــــرز أصــــــحاب العالقــــــة 

رف بالقضــية بهــدف التعــ
ــــــى واقــــــع وطبيعــــــة  عل
القضـــــية فـــــي الســـــياق
المحلـــي وتكـــوين صـــورة

. أكثر شمولية

صـيغتفي هذه المرحلة 
محــــــــــــــاور المقــــــــــــــابالت 
لمختلـــــــــــــــف أصـــــــــــــــحاب 
المصـــــــــــلحة المخطـــــــــــط 

ر مقــابلتهم وفــق المحــاو
المســـــــــؤوليات: التاليــــــــة

واألدوار، الجهــــــــــــــــــــــــــــود 
والتطلعــــــات، التحــــــديات
والعوائـــــــــــــق، الحلـــــــــــــول 
والممكنــــــــــات، الفــــــــــرص 
الســــــــانحة، االحتياجــــــــات 

.الراهنة

ت ُأجريفي هذه المرحلة 
المقـــابالت مـــع أصـــحاب 
العالقــــــــة ســــــــواء عبــــــــر 
االجتماعــات المرئيــة عــن
بعــــــد أو عبــــــر االتصــــــال 

. الهاتفي

تحليــــل مــــدخالت كافــــة 
ــــي تمــــت المقــــابالت الت

ت والخــروج بــأبرز التحــديا
.التي تواجه القضية

فــــي هــــذه المرحلــــة تــــم 
تصـــــــــــــــــميم اإلطـــــــــــــــــار 

للقضــــــــية ي المفــــــــاهيم
ة باعتبـــــــاره أداة تحليليـــــــ

اصــر فعالــة فــي تنفيــذ عن
ل قضــــية معينــــة وتحليــــ

أجزاءهــــــــــــــا وتوضــــــــــــــيح 
.العالقة فيما بينها

فــــي هــــذه المرحلــــة تــــم 
يعرض اإلطار المفاهيم

ـــــــى خبـــــــراء القضـــــــية  عل
آرائهم واألخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــ

نية ومقترحــاتهم التحســي
. على اإلطار المفاهيمي
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منهجية العمل

ة والِقيم: منهجية عمل المرحلة الثالثة أولويات الُهِويَّ
ةأولوياتتحديدتم :التاليةللخطواتوفقاً والِقيمالُهِويَّ

تقييم 
األولويات من 

الفئة 
المستهدفة 

للشباب

تقييم 
األولويات من 

أصحاب العالقة 
بالقضية

تقييم 
األولويات من 

الخبراء 
المحليين

تقييم 
األولويات من 

مؤسسة 
الراجحي 
اإلنسانية

تحليل مدخالت 
التقييم من 

كافة الخطوات 
السابقة

تحديد أولويات 
القضية

صياغة 
المؤشرات 

لمستهدفات 
أولويات 
القضية

تحديد 
المستهدفات 

الكمية 
ألولويات 

القضية

:الخطوة األولى
ــــــة  فــــــي هــــــذه المرحل

الشـــــباب مـــــن ُأشـــــرك 
كافـــــــــــــــة منــــــــــــــــاطق 

ـــي. المملكـــة م فـــي تقي
ـــ ر أولويـــات القضـــية عب

المـــــرور علـــــى عناصـــــر 
ي اإلطـــــــار المفـــــــاهيم

ناصر وتقييم أولوية الع
وذلــك مــن خــالل نشــر 

.استطالع إلكتروني

:الخطوة الثانية
ــــــة  فــــــي هــــــذه المرحل

أبـــــرز أصـــــحاب شـــــركأُ 
ي العالقة المـؤثرين فـ

ـــــــــــــيم  القضـــــــــــــية لتقي
ـــ ر أولويـــات القضـــية عب

المـــــرور علـــــى عناصـــــر 
اإلطـــــــار المفـــــــاهيمي 

ناصر وتقييم أولوية الع
وذلــك مــن خــالل نشــر 

.استطالع إلكتروني

:الخطوة الثالثة
ــــــة فــــــي هــــــذه المرحل

ـــراء القضـــيشـــركأُ  ة خب
لتقيــــــــــــيم أولويــــــــــــات 
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــي م المفـــــاهيمي وتقي
أولويــة العناصــر وذلــك
مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــر 

.استطالع إلكتروني

:الخطوة الرابعة
ــــــة فــــــي هــــــذه المرحل

مؤسســـــــــة ُأشـــــــــركت
ي الراجحي اإلنسانية ف

ـــــــــــــات  ـــــــــــــيم أولوي تقي
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــي م المفـــــاهيمي وتقي
أولويــــة العناصـــــر بنـــــاء
علـــــــى ســـــــتة محـــــــاور 
رئيســــــية لكــــــل منهــــــا 

رجــة نســبة تــأثير علــى د
ذلك التقييم النهائي و

مـــــــن خـــــــالل نمـــــــوذج 
.تقييم إلكتروني

:الخطوة الخامسة
ــــــة  فــــــي هــــــذه المرحل

الت كافة المدخُحللت 
الســــابقة ومــــنح أوزان 
تــــــــــــــأثير متســــــــــــــاوية 
ـــــة  لمـــــدخالت كـــــل فئ

.ممشاركة في التقيي

:الخطوة السادسة
فــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذه 

ر ُحــــددت أكثــــالمرحلــــة
ة عناصــر القضــية أولويــ

ليــل بنــاء علــى نتــائج تح
مــــــــــدخالت التقيــــــــــيم 
ــــــــــار مؤسســــــــــة  واختي
الراجحـــــــي اإلنســـــــانية 
لعناصـــــر اإلطـــــار التـــــي 

.هاستركز التأثير في

:الخطوة السابعة
ــــــة  فــــــي هــــــذه المرحل

مؤشــــــــــرات ِصــــــــــيغت
قياديــــــــــة ألولويــــــــــات 

عــــين القضــــية بحيــــث تُ 
ع على متابعة المشـاري

المختلفـــــــة المتوقـــــــع
ر تنفيــذها إلحــداث األثــ

ـــــوب،  والتقـــــدم المطل
حيــــــث تمــــــت صــــــياغة 
وتوصـــيف المؤشـــرات
عبـــــر االســـــتفادة مـــــن 
عــــــــــــــدة مــــــــــــــدخالت 

د باإلضـــافة إلـــى تحديـــ
الجهـــــــــــــة المعنيـــــــــــــة 

ــــــاس والمتابعــــــ ة بالقي
.لكل مؤشر

:الخطوة الثامنة
ــــــة  فــــــي هــــــذه المرحل

مســـــتهدفاتُحـــــددت 
ـــة بشـــكل ســـنوي كمي
لكــــــــل أولويــــــــة بمـــــــــا 
يتوافـــــــــــــــــق  مـــــــــــــــــع 
المؤشـــــرات القياديـــــة 
بنــــــــــاء علــــــــــى عــــــــــدة 
مـــدخالت مـــن أهمهـــا 
األهـــداف والتوجهـــات 
االســــــــتراتيجية لــــــــدى
المؤسســات ومنــاطق 
االهتمــــــــام والتركيــــــــز 

نـة باإلضافة إلى المواز
. السنوية وغيرها
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: منهجية عمل المرحلة الرابعة
ةفيالتنمويةوالتدخالتاألدواتتحديدتم :التاليةللخطواتوفقاً والِقيمالُهِويَّ

ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

تصميم منهجية العصف 
الذهني لألدوات والتدخالت

راح إقامة ورشة عمٍل القت
األدوات بمشاركة أصحاب

العالقة

رحة تقييم األدوات المقت
خالل ورشة العمل

تحليل نتائج التقييم
والمفاضلة بين األدوات

ب رصد تفضيالت فئة الشبا
لألدوات المقترحة

إعداد قائمة األدوات 
والتدخالت المقترحة

ــــــــة  فــــــــي هــــــــذه المرحل
منهجيــــــــــــــة ُصــــــــــــــممت 

للعصــــــــــــــف الــــــــــــــذهني 
ـــــــــــــــدخالت وا ألدوات وت

القضــــــــية بمــــــــا يحقــــــــق 
شــــــــمولية المقترحــــــــات 

باب للفئات العمرية للشـ
باإلضــــافة إلـــــى المـــــدى 
الزمنــــــــــــــــــي لتنفيــــــــــــــــــذ 

.التدخالت

ــــــــة  فــــــــي هــــــــذه المرحل
ورشــة عمـل عــنُأقيمـت 

ين بعد بمشاركة المختص
وأصــــــــــــحاب العالقــــــــــــة 
والشــــــــــباب مــــــــــن ذوي 
االطــــــــــــــالع والخبــــــــــــــرة 
ـــــــة فـــــــي مجـــــــال  العملي
ـــــــــــــــراح  القضـــــــــــــــية القت
مجموعــــة مــــن األدوات 
والتـــــــــــــدخالت وفـــــــــــــق 

.أولويات القضية

ت ُقيمفي هذه المرحلة 
األدوات المقترحة خـالل
ورشـــة العمـــل مـــن قبـــل 

ة المشــاركين فــي الورشــ
ــــــق  ــــــى فري باإلضــــــافة إل
المشـــــــروع بنـــــــاء علـــــــى 

ة خمســـة معـــايير رئيســــي
ــــــين للمفاضــــــلة فيمــــــا ب

.األدوات

ت ُحللـفي هذه المرحلـة 
ديـــــد نتـــــائج التقيـــــيم لتح

أكثــــــر األدوات مالءمــــــة 
لتحقيــــــــــــق مؤشــــــــــــرات 
ومســـتهدفات أولويـــات
القضــــية  واختيــــار أعلــــى
األدوات تقييمــــــــا بعــــــــد 
دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــج األدوات 

.المتشابهة

ــــــــة  فــــــــي هــــــــذه المرحل
قائمـــة األدواتُعرضـــت 

الناتجــــــة مــــــن المرحلــــــة 
الســابقة علــى مجموعــة
ــــر  ــــة الشــــباب عب مــــن فئ
ـــــــــي أو  االجتمـــــــــاع المرئ

ف التواصل المباشـر بهـد
التعــــــرف علــــــى آرائهــــــم 
حــول مــدى مالءمــة كــل 
أداة وتــــــــــــــم توضــــــــــــــيح 
تفضـــــــــيالتهم بعالمـــــــــة

.مميزة

ُوضـــحت فــي هـــذه المرحلــة 
األدوات المقترحـــــــــة لكـــــــــل 

مـن أولوية بشكل تسلسلي
قييما األعلى تقييما لألقل ت

ـــــــــيم  وفـــــــــق معـــــــــايير التقي
ارة الخمسة التي سبق اإلش

إليهــــا، إضــــافة إلــــى توضــــيح
تفضــــــيالت فئــــــة الشـــــــباب
لـــألدوات، كمـــا تـــم توضـــيح

يدة الفئات العمريـة المسـتف
مــن تطبيــق األداة والنطــاق

ني الزمنــــي للتنفيـــــذ الميـــــدا
. لكل من األدوات المقترحة
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

ة والِقيم: منهجية عمل المرحلة الخامسة المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ

ةبأولوياتالعالقةذاتوالجهاتالمبادراتتحديد :التاليةللخطواتوفقاً والِقيمالُهِويَّ

حصر الجهات المتخصصة وفق
.أولويات القضية

:الخطوة األولى
ع حصر المبادرات المتوافقة م

.أولويات القضية

:الخطوة الثانية

ــــــة حصــــــر الجهــــــات  فــــــي هــــــذه المرحل
المتخصصــــة فــــي مجــــال القضــــية مــــع 

ة عنهـا توضيح اسم الجهة ونبذة تعريفيـ
ــرامج  ونطــاق عملهــا الجغرافــي وأبــرز الب

افة التـــي تقـــدمها لفئـــة الشـــباب باإلضـــ
ـــات ـــى توضـــيح التقاطعـــات مـــع أولوي إل

.القضية

فـــــي هـــــذه المرحلـــــة حصـــــر المبـــــادرات 
المتخصصــــة فــــي مجــــال القضــــية مــــع 

ة توضـــــيح نبـــــذة تعريفيـــــة عـــــن المبـــــادر
ونطــــــاق تنفيــــــذها الجغرافــــــي والفئــــــة 
العمريــــة المســــتهدفة منهــــا وتوضــــيح
التقاطعـــــــات مـــــــع أولويـــــــات القضـــــــية 
باإلضـــــافة إلـــــى اســـــم الجهـــــة المالكـــــة 

. للمبادرة
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:  القسم األول
ة وا لِقيم المدخل النظري للُهِويَّ



مفهوم الهوية والقيم



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم األول
ة والِقيم من خالل اإلجابة على أربعة أسئلة وهي :هذا القسم يعمل على تحرير المفاهيم التي ترتكز عليها قضية الُهِويَّ

ة  مفهوم الُهِويَّ

ة في اللغة العربية بضم الهاء وكسر الواو وشد الياء، ويستخدم للتعبير عن ماهية الشيء وُيّعـرف ). ٢٠١١الوسـيط، قـاموس المعجـم(وهـو ضـميٌر للغائـب ) هـو(وهذه الكلمة مستمدة مـن اسـم . يرد لفظ الُهِويَّ
ة في اللغة اإلنجليزية ة الشيء هي حقيقته وصفاته التي يتميز بها عـن غيـره، وتظهـر بهـا ش). ماهية الشيء(بأنه الشيء نفسه، أو الشيء الذي هو ماهو عليه، أي identityمصطلح الُهِويَّ خصـيته، وُيعـرف فُهِويَّ

).٢٠٢٠قاموس أكسفورد، النسخة االلكترونية، (وتعود جذورها إلى الكلمة الالتينية التي تعني ُمماثل الشيء أو ُمطابقه . بها عند السؤال عنه بما هو؟ أو ما هي

ة بالشكل الذي يتم تناوله به حاليًا إلى عالم النفس إيريك إيركسون وهو أحد تالميذ المدرسة التحليلية،  الحظاته لمشكالت الجنـود أثنـاء الحـرب ذي تأثر بسبب وضعه كمهاجر وموالوُينسب نشأة مصطلح الُهِويَّ
. دايـة القـرن العشـرينوقد دخل هذا المفهوم بمعناه المعاصر متأخرًا إلى الثقافة العربية وذلك في أواخر القرن التاسع عشر أو ب. العالمية الثانية، إضافة إلى المشكالت التي يعاني منها المراهقون المضطربون

ة كغيره من المفاهيم اإلنسانية جاء فضفاضًا وواسعًا يحمل في طياته العديد من المعـاني والتفسـيرات،  فـاهيم والمصـطلحات األخـرى، مثـل يـرًا مـا يـتم خلطـه مـع بعـض الموكثويمكن القول بأن مفهوم الُهِويَّ
ة، والِقيم ـةالثقافة والتي هي في الحقيقة تعتبر رافدًا من روافد الُهِويَّ كاالت لكونـه يتقـاطع مـع حقـول معرفيـة كمـا أنـه مفهـوم يولـد العديـد مـن اإلشـ. والتي تعتبر أحد مكونات ومصادر صياغة وتشكل الُهِويَّ

ة نظرًا لسعة الموضوع وتعـ. متعددة كالفلسفة والتاريخ والسياسية، ويتفاعل مع عوامل اللغة والدين والتراث دد المـدارس التـي تناولتـه، خصوصـًا وقد أكد العديد من الباحثين صعوبة إيجاد تعريف موحد للُهِويَّ
، ٢٠١١: أبو عنزة. (زماني محددجموعة بشرية في ظرٍف مكاني ولموأنه تتنازع في تشكله عدة عوامل وبعضها يتصف بالتغير المستمر مثل المتغيرات االجتماعية التي تطرأ في أزمنٍة معينة وتساهم في صياغة

).٣٩-٣٥ص 

ة والِقيم : القسم األول المدخل النظري للُهِويَّ

مــاهو تعريــف المفــاهيم
األساســــــــــــية لقضــــــــــــية 

ة والِق  يم؟الُهِويَّ

مـــــاهو الواقـــــع الحـــــالي 
ـــ ة والِقـــيم لقضـــية الُهِويَّ

فـــــــــــــــــــي المجتمـــــــــــــــــــع 
السعودي؟

مـــــــــــــاهي التوجهـــــــــــــات 
ة والمستهدفات الوطنيـ
ــــــــ ة فــــــــي قضــــــــية الُهِويَّ

والِقيم؟

ـــــــرز الجهـــــــات  مـــــــاهي أب
المـــــــؤثرة عالميـــــــًا فـــــــي 

ة والِقيم؟قضية الُهِويَّ

١٢٣٤
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ة بموضوعاته المتعارف عليها في الوقت الحالي إال أننا نجد أن الشريف علي الجرجاني وهو من علماء ا ـة فـي كتابـه ن الثـامن الهجـري ُيعـرف ُمصـلقروبالرغم من حداثة مفهوم الُهِويَّ طلح الُهِويَّ
ــة وفقــًا لــه ُتعتبــر اإلطــار الــذي يحتــوي علــى جميــع العناصــر الماد).٢١٦، ص٢٠١٢" (الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى الحقــائق كاشــتمال النــواة علــى الشــجرة"معجــم التعريفــات بأنــه  يــة فالُهِويَّ

رض بعضًا منها لنستخلص كما يعرفها مجموعة من الباحثين والمتخصصين بتعاريف مختلفة أوردها عدد من المتخصصين والباحثين وسوف نستع. والمعنوية التي ُتشكل وتصوغ ماهية الشيء
ة .أهم العناصر التي أجمعوا على ذكرها في تعريفهم لمفهوم الُهِويَّ

ـة الدولـة الحديثـة(يعرفها الدكتور إبراهيم الديب في كتابه المعنون : التعريف األول ـة وأدوارهـا الوظيفيـة فـي صـناعة ُهِويَّ واتفـاق مجموعـة مـن النـاس علـى تعـايش" بأنهـا ) بناء مفهـوم الُهِويَّ
)٥م، ص٢٠١٩. (يةسونها في حياتهم اليوممارمجموعة من المعتقدات واألفكار والمفاهيم والعادات والتقاليد التي تحكم وتنظم نمط حياتهم اليومي؛ فتميزهم عن غيرهم ويعتزون بها، وي

ـة الثقافيـة(عرفها الدكتور محمد عمارة في كتابـه : التعريف الثاني ـة الشـيء ثوابتـه التـي ال تتجـدد وال تتغيـر، و: "قـائًال ) مخـاطر العولمـة علـى الُهِويَّ تتجلـى وتفصـح عـن ذاتهـا دون أن تخلـي ُهِويَّ
وارئ الطمـس، إنهـا الشـفرة ا أزيلت من فوقها طكلممكانتها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة، فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن غيره وتتجدد فاعليتها، ويتجلى وجهها 

)م١٩٩٩محمد عمارة، . (التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها ، والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون

ة في كتاب : التعريف الثالث ة هي ما تجعلني غير متماثل م"ُمجمًال في وصفها بقوله ) الهويات القاتلة(يتحدث أمين معلوف بإسهاب عن الُهِويَّ ).م١٩٩٩أمين معلوف، " (ع شخٍص آخرالُهِويَّ

يـة لجماعـة ارتبطـت السمات المشـتركة التـي تتميـز بهـا جماعـة معينـة مـن النـاس وتعتـز بهـا، أو هـي مجمـوع المفـاهيم العقائديـة والتراث"بأنها يعرفها الباحث يوسف البجيرمي: التعريف الرابع
ـ. رهــاغيبتـاريخ وأصــول إنسـانية ومفــاهيم فكريـة أدت إلــى إفـراز ســلوك فكــري وقيمـي متــرجم بـأدب وفــن وفلكلـور جعــل مـن تلــك الجماعــة ذات شخصـية مميــزة عـن ة إذن هــي مجمــوع فالُهِويَّ

: نقـًال عـن أبـو عنـزة٢٠١١: بجيرمـي" (والتقاليـد والمعتقـدات وطرائـق اإلنتـاج االقتصـادي والحقـوقوطرائـق الحيـاة ونظـم الِقـيم. السمات الروحية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعًا بعينه
)٣٩-٣٥، ص ٢٠١١

طبقـة فـي إطـار وعي اإلنسـان وإحساسـه بانتمائـه إلـى مجتمـع أو أمـة أو"بأنها ) بحث استطالعي اجتماعي: المجتمع العربي المعاصر(يعرفها الدكتور حليم بركات في كتاب : التعريف الخامس
: بركـات". (القائمـةالعالقـات والتناقضـات والصـراعاتيطـةاالنتماء اإلنساني العام، إنها معرفتنا بما وأين نحن، ومن أين أتينا، وإلى أيـن نمضـي، وبمـا نريـده ألنفسـنا ولآلخـرين، وبموقعنـا فـي خر

)٨٥، ص ٢٠١٨: نقًال عن خمش١٩٩٨
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ة، ومن أهم هذه المشتركات :ومن خالل تحليل هذه التعريفات يمكننا تحديد أهم المشتركات بينها والتي سوف تساعدنا على تعريف الُهِويَّ

ة بأنهاوب :استعراض هذه المشتركات ُيمكننا تعريف الُهِويَّ

مفهوم إنسانٌي ذو أبعاٍد معنويٍة ومادية، يتمايز من خاللها الناس عن بعضهم البعض

.وفقًا لمجموعة من العناصر والمكونات الوراثية والمكتسبة

مفهوم الهوية والقيم

ة تتكون من مزيج من المكونات ال مادية الُهِويَّ
اللباس ونوع الطعام والمكان، والعناصر : مثل

اللغة والدين وأساليب الفرح : المعنوية مثل
.والحزن

ة تعمل على تمايز الناس عن غيرهم سواًء الُهِويَّ
الجنسيات : كأفراد أو مجموعات مثل

.واالنتماءات الثقافية واالجتماعية

ة لها عناصر ثابتة ووراثية ال يمك ن تغييرها الُهِويَّ
رق الع: نهائيًا أو ال يمكن تغييرها بسهولة، مثل

واألسرة ومكان الوالدة، وعناصر متغيرة ومرنة 
مكان المعيشة والحالة : مثلويمكن تغيرها،

.االقتصادية والتعليمية

١٢٣
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مفهوم القيم 

الثمن، كما تـرد أيضـًا وهي جمع قيمة، وتدل في اللغة العربية على االستقامة والعزم، وقيل. مجموعة من المعايير واألحكام والموجهات التي ُتحدد المرغوب فيه والمرغوب عنهُتعتبر الِقيم
.  اعوجــاج فيــهأي الــذي ال)) ذلــك الــدين الِقــيم((وجــاء فــي تفســير قولــه تعــالي ) أي قيمــة الشــيء وقــدره: الِقيَمــة(وجــاء فــي المعجــم الوســيط ). لســان العــرب، ابــن منظــور(بمعنــى األمــر الثابــت 

فيـه، ومـا المرغـوب  ومرشـدًا لمعرفـة المرغـوبيًال واصطالحا عرفت الِقيم بأنها معيار اجتماعي متصل بالنهج األخالقي للفرد والجماعة، يِقـيم مـوازين السـلوك ونهـج األفعـال، كمـا يتخـذها دلـ
ير بأنها مبادئ ومعايكما ُتعرف الِقيم. بأنه أهمية الشيء أو قيمته أو فائدتهvalue""في اللغة اإلنجليزية وُيعرف مصطلح الِقيَم ). ٢األخالقية، صومضات في الِقيَم . (عنه، والحسن والسيء

قـاموس (أي قيمـة الشـيء أو مـا يسـتحق قيمتـه الشـيء worth)(مـن لفـظ وتعود جذورها إلى كلمة فرنسية قديمة مسـتقاة. من حكم الناس على ما هو مهم في الحياةةالسلوك المستقا
. بمعنـى أنـا أقـوى، وهـذا يعنـي أن الِقيَمـة تحتـوي علـى معنـى المقاومـة والصـالبةvales""مشتقًة من الفعـل الالتينـي  "value"وقد وردت كلمة الِقيَمة ). ٢٠٢٠أكسفورد، النسخة االلكترونية، 

)١٣، ص٢٠١٧: الجمال(

.ِقيمالوقد وضع الباحثون مجموعة من التعريفات التي سوف نستعرض بعضًا منها لنخلص إلى أهم العناصر التي أجمعوا على ذكرها في تعريفهم لمفهوم

مجتمـع، وتعـد الـوازع النفسـي الـذي تنظيمات نفسية تتكون لدى الفرد أثناء تفاعله مع البيئة الخارجية، كما أنها تتأثر بثقافة ال"يعرف الدكتور غانم عبدالله الشاهين الِقيم بأنها : التعريف األول
).٣٠، ص٢٠١٧: ، نقًال عن صعدي والحربي٢٠١٢: الشاهين" (يمنعه من االنحراف، بما يتفق وينسجم مع المبادئ والقواعد التي يعتقد بها أفراد المجتمع

التـي توجـه مشـاعرهم المعتقدات حول األمور والغايات وأشكال السـلوك المفضـلة لـدى النـاس، و"بأنها ) المجتمع العربي المعاصر(يعرف الدكتور حليم بركات الِقيم في كتاب : التعريف الثاني
م، ١٩٩٨" (ودهمد هـويتهم ومعنـى وجـحـدوتفكيرهم ومواقفهم وتصرفهم واختياراتهم، وُتنظم عالقاتهم بـالواقع والمؤسسـات واآلخـرين وأنفسـهم والمكـان والزمـان، وُتسـوغ مـواقعهم، وتُ 

).٣٢٤ص

حسـنة، ويحرصـون علـى اإلبقـاء مجموعة من المعايير التي ُتحقق االطمئنان للحاجات اإلنسانية، وَيحُكـم عليهـا النـاس بأنهـا"يعرف الدكتور محمد صالح الدين مجاور الِقيَم بأنها : التعريف الثالث
).١٤، ص٢٠١٧: م، نقًال عن الجمال١٩٦٩: مجاور" (عليها
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24 |اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –الهوية والقيم 



كـون والحيـاة واإلنسـان مجموعـة مـن المعـايير واألحكـام النابعـة مـن التصـورات األساسـية عـن ال"بأنهـا ) الِقـيم اإلسـالمية والتربويـة(يعرفها الدكتور خليل أبو العينـين فـي كتـاب : التعريف الرابع
م مـع قدراتـه أهـداف وتوجهـات لحياتـه تـتالءار واإلله كما صورها اإلسالم، تتكون لـدى الفـرد والمجتمـع مـن خـالل التفاعـل مـع المواقـف والخبـرات الفرديـة واالجتماعيـة بحيـث تمكنـه مـن اختيـ

).١٤، ص٢٠١٧: هـ، نقًال عن الجمال١٤٠٨: أبو العينين" (وإمكانياته، وتتجسد من خالل االتجاهات أو االهتمامات أو السلوك اللفظي أو العملي، بصورة مباشرة وغير مباشرة

ًا، وهــي معيــار عــام ضــمني أو صــريح، فــردي أو جمــاعي، يعتمــده األفــراد والجماعــات فــي الحكــم علــى الســلوك الجمــاعي قبــوًال أو رفضــ"يعرفهــا الباحــث كمــال بلخيــري بأنهــا : التعريــف الخــامس
).١٤، ص٢٠١٧: ، نقًال عن الجمال٢٠١٢: بلخيري" (ياةمقاييس اجتماعية وخلقية وجمالية تقررها الحضارة التي ينتمي إليها أفراد المجتمع، وفقًا لتقاليد المجتمع واحتياجاته وأهدافه في الح

كم بهـا وتحـدد مجـاالت أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربها الفرد ويح"بأنها ) معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(يعرف الدكتور أحمد بدوي الِقيَم في كتاب : التعريف السادس
).٤٣٨م، ١٩٩٣" (تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه

:ومن خالل تحليل هذه التعريفات يمكننا تحديد أهم المشتركات بينها والتي سوف تساعدنا على تعريف الِقيم، ومن أهم هذه المشتركات

ة بأنها :ومن خالل استعراض هذه المشتركات ُيمكننا تعريف الُهِويَّ
.سبةمكتمفهوم إنسانٌي ذو أبعاٍد معنويٍة ومادية، يتمايز من خاللها الناس عن بعضهم البعض وفقًا لمجموعة من العناصر والمكونات الوراثية وال

مفهوم الهوية والقيم

تشــكل الِقــيم  ال تجــيء ضــمن قالــب موحــد أو شــكٍل ثابــت، بــل ت
ين بأشــكال وقوالــب متعــددة ســواًء علــى شــكل الصــياغة؛ مــا بــ

أو حســـب. ممارســـاٍت، ومعـــايير، وتصـــوراٍت، وأحكـــام وقـــوانين
حيـث تـأتي المنطلقات والخلفيات الفكرية والتخصصية للقيمـة؛

ضـــمن ســـياقات وخلفيـــات متعـــددة مثـــل النـــواحي األخالقيـــة
بعـض الـخ، ولـذلك يقسـمها...واالجتماعية والنفسية والجماليـة

يـــة، ِقـــيم ِقـــيم أخالقيـــة، ِقـــيم دين(البـــاحثين بحســـب موضـــوعها 
).الخ...سياسية، ِقيم تعليمية 

لقبـول الِقيم  تتصف بالحصـول علـى ا
ة، بـين األفــراد والمجموعـات اإلنســاني

بحيـث إضافًة إلـى القـدرة علـى التـأثير
ة ُيصــــبح لهــــا صــــفة اإللــــزام والضــــرور

.والعمومية

ــًا ورســوخاً  ــر ثبات ــًة الِقــيم  أكث وعمومي
ــــــة بغيرهــــــا مــــــن التمظهــــــرات  مقارن

ختفي االجتماعية والتي قد تتغير أو ت
.بشكٍل أسرع

أسـاس الِقيَم  في العادة تقـوم علـى
، أو التفريــــق بــــين الفضــــائل والرذائــــل

ــز لالتصــاف بال ــز والتحفي صــفات التعزي
الحســـنة دون مقابلهـــا مـــن الصـــفات

.السيئة في األفراد والمجتمعات

١٢٣٤
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ة والِقيم طبيعة العالقة بين الُهِويَّ

ة والِقيم أمرًا ضروريًا إلزالة أي لبس قد يحدث أثناء تحديد اإلطار المفاهيمي والنتائج و ؤسسة الراجحي اإلنسـانية علـى تحديـدها دخالت التي ستعمل مالتُيعتبر تحديد طبيعة العالقة بين الُهِويَّ
ـة والِقـيَم  ـة والِقـيم يتضـح لـدينا وجـود ضـبابية وصـعوبة فـي التفريـق بـين المفهـومين. فيما يخص قضـية الُهِويَّ رة التعبيـر عـن نظـرًا لتـداخلهما إضـافًة إلـى كثـومـن خـالل تحريرنـا لمفهـومي الُهِويَّ

ة الِقيَمية"أحدهما في سياق الحديث عن اآلخر، كما أننا نجد بعض الباحثين يدمج بينهما، على غرار استخدام الدكتورة رباب الجمال لمصطلح  رهـا عـن التغيـرات التـي طـرأت علـى أثناء تعبي" الُهِويَّ
ة الِقيَمية"المجتمع السعودي على مستوى العادات والتقاليد واألعراف والِقيم، حيث وصفته بأنه تغير في  ومن خالل استعراضنا لتعريفات المفهومين يتبين لنـا ). ٢٢، ص٢٠١٧: الجمال" (الُهِويَّ

يـؤثر أحـدهما علـى اآلخـر احيـة العمليـة والنأن هذين المفهومين يمكن أن يتم تناولهما بشكٍل متصل وبشكٍل منفصل من الناحية الموضوعية، ولكنهما متممان ومكمالن لبعضهما الـبعض مـن 
ـة ل التعريفات التي تمحليبشكٍل كبير، وهو ما يتناسب مع طبيعة األدوار والتدخالت التي تطمح مؤسسة الراجحي اإلنسانية القيام بها تجاه هذه القضية، ومن خالل ت إيرادها لمفهـومي الُهِويَّ

.والِقيم فقد تم الخروج بثالثة ضوابط ومعايير لمساعدتنا على ضبط وفهم العالقة بين هذين المفهومين

ة والِقيم ضوابط للتفريق بين الُهِويَّ

مفهوم الهوية والقيم

ـة هــي الشـكل النهــائي والمختصـر لماهيــ ة اإلنســان، الُهِويَّ
نما الِقـيم  بي. وهي التي ُتوجه اختياراته وقرارته في الحياة
ـــة، وهـــي بـــ ذلك ال تكـــون ُتعتبـــر أحـــد روافـــد تشـــُكل الُهِويَّ
ـة ل هـا عناصـر ثابتـة الرافد الوحيد، لكوننـا أسـلفنا بـأن الُهِويَّ

ثون ووراثية توجد من قبل والدة اإلنسان، وقد أورد الباح
ـة مثـل العـادات والتقا ليـد والثقافـة، مكوناٍت أخـرى للُهِويَّ

ـــد ـــدأ ل ـــة يب ـــالي فـــإن َتشـــُكل الُهِويَّ ـــل وبالت ى اإلنســـان قب
. َتطُبعه أو تبنيه لقيٍم معينة

١٢٣

الطبيعة الُكلية والُجزئية

ة ُتعبر عـن حالـٍة نفسـية وشـعوري ة لماهيـِة اإلنسـان، الُهِويَّ
ة على ش كل ممارسة ولكن ال تظهر جميع مكونات الُهِويَّ

لـــــى أو ســـــلوك، بينمـــــا تظهـــــر الِقـــــيم  بشـــــكٍل مباشـــــر ع
ة أو ممارســـات وســـلوكيات اإلنســـان ســـواًء كانـــت ســـلبي

. إيجابية

الطبيعة الشعورية والسلوكية 

ــــة مـــــن اختيــــار اإلن ســـــان، ليســــت جميــــع مكونـــــات الُهِويَّ
ي عنـــه فـــالبعض منهـــا ال ُيمكـــن تغييـــره أو رفضـــه والتخلـــ

ـة بمكـوٍن آخـر، ولـذلك يقـع الكثيـرون ضـحايا ألزمـات ا لُهِويَّ
مـن نتيجة لحالة الرفض أو الصراع مع مكوٍن أو مجموعـة

ــاِهم، نتيجــة لعــدم قــدرتهم علــى ت ــتخلص مكونــات ُهويَّ ال
اختيار أو منها كالجنس أو األسرة، بينما َيسُهل على المرء

لعمريــة رفــض الِقــيم وفقــًا لميولــه وانتماءاتــه ومراحلــه ا
.  وظروفه الزمانية والمكانية المتعددة

الطبيعة الحتمية واالختيارية 
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ـــــيمالمـــــح  ـــــة والِق فـــــي م الُهِويَّ
المملكة العربية السعودية



أهم التوجهات البحثية
ة والِقيَم في المملكة العربية السعودية خالل السنوات العشر األخيرة، ومن :مهاأهسنورد بعض األمثلة عن التوجهات البحثية في مجال الُهِويَّ

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

التماســــك االجتمــــاعي وعالقتــــه
ـة، بكٍل من االغتـراب، وأزمـة الُه  ِويَّ

ـــدى طـــالب ـــة ل ـــيم  األخالقي والِق
.وطالبات المرحلة الثانوية

ــــــــــوطني للجامعــــــــــات .الدليل الِقيَمي األخالقي ــــــــــدور ال ال
ــــق األمــــن  الســــعودية فــــي تحقي
ـــــيم ـــــز ِق الفكـــــري الشـــــامل وتعزي

ة الوطنية لدى ا .لناشئةالُهِويَّ

ز دور األســرة الســعودية فــي تعزيــ
ـــــيم  األخالقيـــــة والمعوقـــــات الِق

.التي تواجهها

١٢٣٤

دور األنشـــــطة الالمنهجيـــــة فـــــي 
م تنميــــة وتعزيـــــز منظومـــــة الِقـــــي
يـة األخالقية واالجتماعيـة والوطن

.لدى طالب جامعة تبوك

٥

ـــة فـــ ي دور المؤسســـات التعليمي
تعزيـــــز الِقـــــيم  األخالقيـــــة لــــــدى

.الطالب

ة دور وسائل اإلعالم االلكتروني
:  في تعزيز الِقيم  األخالقية
دراسة في ضوء المدخل 
الوظيفي والمسؤولية 

.االجتماعية

ــــه والتــــرويح و ــــيَم الترفي دورهــــا ِق
.التربوي واألخالقي

قيمـــــة أخالقيـــــة : قيمـــــة العمـــــل
.محورية

٦٧٨٩

ن مـن التغير الِقيمـي لـدى العائـدي
ض االبتعاث الخارجي في ضوء بعـ

المتغيـــــــــــــــــــــــرات النفســـــــــــــــــــــــية 
.والديموغرافية

، ويهـدف الكرسـي إلـى األخالقيـةُيعتبر كرسـي األميـر نـايف بـن عبـد العزيـز للِقـيم األخالقيـة مـن الجهـات البحثيـة المميـزة والمتخصصـة فـي الِقـيم
األخالقيـة فـي اإلسهام في وضع المعايير والمؤشرات العلميـة التـي تحكـم تطبيقـات الِقـيم األخالقيـة، وإعـداد الدراسـات التـي ترصـد المشـكالت

مراكز البحثية إضافًة إلى التعاون مع المؤسسات وال. المجتمع السعودي ومظاهرها وأسبابها وتقديم الحلول العلمية والعملية لحلها والحد منها
مــل علـى حمايتهــا األخالقيـة فــي مختلـف الشــرائح االجتماعيـة والعوالفعاليـات االجتماعيـة المتنوعــة لوضـع اســتراتيجية وطنيـة عامــة لنشـر الِقــيم

نـدوات، ويعمل الكرسي على تحقيق هـذه األهـداف عـن طريـق األبحـاث العلميـة، والمحاضـرات والبـرامج التدريبيـة، وعقـد المـؤتمرات وال. وتعزيزها
ذات وللمركز دور مميز في نشر مجموعة واسعة من الدراسـات والبحـوث حـول موضـوعات متنوعـة. وبناء الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة

:ودورها وآثارها في المجتمع السعودي، ومنهاعالقة بالِقيم

ف كرسي األمير ناي

ــــــز  ــــــد العزي ــــــن عب ب

يةللِقيم األخالق
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ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

الوحـــــــدة الوطنيـــــــة والعالقـــــــات 
والمواثيق الدولية

رؤية منهجية.. الغلو واالعتدال
شاملة

حقوقهـــــــــا وواجباتهـــــــــا : المـــــــــرأة
وعالقة التعليم

الواقـــــــــــــع : قضـــــــــــــايا الشـــــــــــــباب
والتطلعات

ل رؤية وطنيـة للتعامـ: نحن واآلخر
مع الثقافات العالمية

حوار : مجاالت العمل والتوظيفوسبل التطوير.. التعليم
لبين المجتمع ومؤسسات العم

حــــــوار بــــــين : الخــــــدمات الصــــــحية
المجتمع والمؤسسات الصحية

التطـــــرف وآثـــــاره علـــــى الوحـــــدة اإلعالم الواقع وسبل التطوير
الوطنية

مختلـف القضـايا يعمل المركز على نشر ثقافة وِقيم الحوار وتعزيزها في المجتمع وأن يكون قناة موثوقة للتعبير المسـؤول فـي
ة واالعتـدال واحتـرام التعدديـة والتنـوع لتعزيـز الو ة على الوسـطيَّ ـةالوطنية وفق آليات ووسائل فاعلة مبنيَّ ويهـدف . حـدة الوطنيَّ

ة واالعتـدال وال ة وطنية إيجابية تحتفي بِقيم الحوار والوسطيَّ تسـامح والتعـايش والمبـادرة المركز إلى المساهمة في صناعة ُهِويَّ
لفعاليـات من خالل برامج مختلفة يتم تنفيـذها مـن خـالل الشـراكات مـع مختلـف أصـحاب المصـلحة واألنشـطة الشـبابية وإقامـة ا

لتــي وقــد نشــر المركــز مجموعــة مــن المحاضــر والتوصــيات التــي نتجــت عــن النقاشــات والحــوارات ا. واللقــاءات الوطنيــة المختلفــة
:نظمها المركز وهي تدور حول موضوعات متعددة مثل

وار مركز الملك عبد العزيز للحـ
الوطني
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ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

المســـاهمة فـــي رســـم خارطـــة الطريـــق 
مــن خــالل تحديــد التوجهــات والحاجــات 

.المبنية على نتائج مسح الِقيم

تمكـــين مؤسســــات المجتمـــع المــــدني
يم  مــن االســتفادة مــن نتــائج مســح الِقــ
ـــدى أفـــ ـــيم  ل ـــز الِق راد فيمـــا يخـــص تعزي

.المجتمع

تــي تســليط الضــوء علــى أهــم القضــايا ال
ليهـا تشغل المواطن السعودي وبناًء ع

.يتم تحديد األولويات الوطنية

تمكــــين الجهــــات المعنيــــة مــــن ابتكــــار
شـرية المبادرات والمشاريع التنمويـة الب

ـــ ـــى نت ـــاء عل ائج المناســـبة والصـــحيحة بن
.مسح الِقيم

١٢٣٤

يــر ربحيــة وهــي مؤسســة غ-مســك -كأحــد المبــادرات التابعــة لمؤسســة محمــد بــن ســلمان الخيريــة ” مســك الِقــيَم “تنطلــق مبــادرة 
ة لـدى الشـباب أسسها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القياديـ

ها هـذه المبـادرة مـن من المشاريع الهامة التي تنفذ) مسح الِقيم(وُيعتبر . من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية
:هداف التاليةخالل تنفيذ مسوحات ميدانية حول المملكة العربية السعودية عبر جهات مختصة في منهجيات البحث لتحقيق األ يم  مبادرة مسك الِق 
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أهم الممارسات العملية
ة والِقيَم في المملكة العربية السعودية خالل السنوات العشر األخي :ومن أهمهارة،سنورد بعض األمثلة عن أهم الممارسات العملية في مجاالت الُهِويَّ

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

ا علـى عملت هذه الشركة منـذ تأسيسـه: تأسيس شركة آرام اإلحسان القابضة
شـطة نشر مفهوم اإلحسـان فـي المجتمـع وتعزيـز المحتـوى العربـي ببـرامج وأن

همة في إعالمية تتمكن من إثراء الفكر وإنارته، في الوقت الذي تهدف للمسا
برامج؛ تعزيز ورفع مستوى الثقافة من خالل البرامج التي قدمتها، ومن هذه ال

برنــامج خــواطر بمواســمه األحــد عشــرة ومقدمــه الالمــع أحمــد الشــقيري يعــد 
ايا التـي تهـم وقـد نـاقش البرنـامج العديـد مـن القضـ. برنامجًا تعليميًا واجتماعيـاً 

ي تعزيـز وقـد نجـح البرنـامج فـ.  المجتمع العربـي واإلسـالمي وحقـق نجاحـًا بـارزاً 
ة والِقيم بصورٍة إبداعية وغيـر مباشـرة مـن خـالل عـرض ا لنمـاذج اإليجابيـة الُهِويَّ

ــة حــول العــالم، وتســليط الضــوء علــى التحــديات المختلفــة ذات العالقــة با لُهِويَّ
. والِقيم في العالم العربي واإلسالمي

هـــي قيـــادات المؤسســـات غيـــر الربحيـــة، وتأســـيس أكاديميـــة الفـــوزان لتطـــوير
ــر الربحــي وإعــاد ــاء قــدرات العــاملين فــي القطــاع غي ة أكاديميــة تعمــل علــى بن

ــيم والتــدريب ل ــز صــيغة ثقافــة العمــل فــي القطــاع الثالــث مــن خــالل التعل تعزي
ــيم االتقــان، والمؤسســ ــل ِق ــيم  فــي القطــاع الثالــث مث اتية، مجموعــة مــن الِق

. واالحترافية والمعيارية

١٢

ة وتعزيز الِقيم في ُتعد مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع من المؤسسات الخيرية المميزة والتي كان لها بصمة بارزة في مجال صناعة الُهِويَّ 
:المجتمع السعودي، وذلك من خالل مجموعة من المبادرات الميزة، مثل

الفوزان لخدمة المجتمع

31 |اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح–الهوية والقيم 



ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

االختبارات غير المعرفيةمقاييس الموهبة واإلبداع

١٢

دريبهيئة تقويم التعليم والت

التعلـيم الحكـومي هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مسـتقلة ماليـًا وإداريـًا، وهـي الجهـة التنظيميـة القائمـة علـى عمليـات تقـويم
المركز الوطني "، و "الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي"واألهلي في المملكة، وقد صدر مرسوٌم ملكي يقضي بأن يدمج معها كل من 

ة للمسـاهمة فـي وبـذلك فـإن الهيئـة لـديها صـالحيات واسـع". مركز التقويم واالعتماد التقنـي والمهنـي"، و"للقياس والتقويم في التعليم العالي
ـة وِقـيَم األجيـال السـعودية وذلـك مـن خـالل إشـرافها علـى  العتمـادات والتـراخيص وضـع وتحـديث المعـايير التعليميـة، ومـنح اصياغة وتشكيل ُهِويَّ

وث واالبتكـارات، والشهادات التعليمية المختلفة، وتقديم االستشارات والمعرفة حول كافة الموضوعات التعليمية المختلفة مـن خـالل دعـم البحـ
ة التـي تشـرف ومن هـذه الممارسـات العمليـ. واإلشراف على برامج القياس والتقويم للطالب وأعضاء الهيئة التعليمية في التعليم العام والعالي

:عليها الهيئة

مقاييس المسؤولية المجتمعية

٣
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ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

مقاييس الموهبة واإلبداع
ـــدعين.١ ـــى الموهـــوبين والمب ـــارات التعـــرف عل ـــارات تقـــيس: اختب هـــي مجموعـــة اختب

ــة المرشــحين مــن المر ــة وســمات الشخصــية للطلب ــة واإلبداعي حلــة القــدرات العقلي
موهبــة االبتدائيــة والمتوســطة بالتعــاون مــع مؤسســة الملــك عبــد العزيــز ورجالــه لل

).موهبة(واإلبداع 
ئات اختبارا فرعيا لقياس القدرات الذهنية للف٤٧تتكون من : مقاييس الذكاء الفردي.٢

).سنة١٨–٥(العمرية 
ـــاريخ.٣ ـــوطني للت ـــة والقـــد: األولمبيـــاد ال ـــين المهـــارات المعرفي رات اختبـــارات تجمـــع ب

لثانويـة العقلية في مادة التاريخ ، تقدم هذه االختبارات  لطالب وطالبات المرحلة ا
ارة الملـك وإعدادهم لتمثيل المملكة في األولمبياد الدولي للتاريخ بالتعـاون مـع د

.عبد العزيز

االختبارات غير المعرفية
ياديــة، أعــد لقيــاس الكفايــات والمهــارات الق: مقيــاس الكفايــات والمهــارات القياديــة.١

عرفيـــة، الكفايـــات القياديـــة، التخطـــيط، الكفايـــات العقليـــة الم: فـــي ســـبعة جوانـــب
. يَم العمــلكفايــات ومهــارات التواصــل، الكفايــات الشخصــية، الِقــيَم  األخالقيــة، وِقــ

.ويتضمن كل مكون خمس مكونات أو أبعاد فرعية
دافعيـــة لقيــاس الشخصــية وال: مقيــاس الكفايــات الشخصــية والدافعيـــة للعــاملين.٢

االنبسـاطية، االنفتـاح علـى : (بعـدا تشـمل) ١٣(المتوقع توفرهـا فـي العـاملين، فـي 
اومـــة الخبـــرة، اإلتقـــان، الوداعـــة، الثقـــة بـــالنفس، التوكيديـــة، القياديـــة، األنـــاة، مق

.)اإلحباطات، الدافعية الداخلية، توجهات الهدف، التعاون، والتنافس
قيها يتكــون مــن عــدة مقــاييس تتنــاول المهــارات بشــ: مقــاييس مهــارات المســتقبل.٣

مهــارة، ويمكــن اســتخدامه للتوظيــف، ) ٢٧(المعرفيــة والالمعرفيــة، ويحــوي علــى 
مـــل وقيـــاس مخرجـــات التعلـــيم العـــالي، وتحديـــد الفجـــوة بـــين متطلبـــات ســـوق الع

.ومخرجات التعليم

١

٢

مقاييس المسؤولية المجتمعية
. تياتويهدف لقياس الجاهزية لدى المقبلين على الزواج من الشباب والف: مقياس االستعداد األسري.١
ميـولهم لمساعدة طالب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية في التعرف علـى: مقياس الميول المهنية.٢

.المهنية مما يسهل عليهم  اختيار التخصص الدراسي المناسب
ن المقيــاس مقيــاس متــوائم مــع البيئــة المحليــة والعربيــة، ومقتــبس مــ: مقيــاس النمــو اإليجــابي للشــباب.٣

 & ,.Arnold, M.E., Nott, B. D(والـذي صـممه  (Positive Youth Development) Inventoryالعـالمي،
Meinhold, J. L.)   مـن جامعـةOregon State University  م، ٢٠١٢فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة عـام

يـاس النمـو ويسـتخدم مق. ويعتبر هذا المقياس أداًة دقيقـة وسـهلة لقيـاس النمـو اإليجـابي لـدى الشـباب
فــرادًا اإليجــابي للشــباب لمســاعدة الــنشء علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات التــي يحتاجونهــا ليصــبحوا أ

ويمكن . ميزةإيجابيين ومنتجين، ولذلك فهو يبنى على جوانب القوة لدى األفراد ويعترف بإسهاماتهم الم
رامج أن يسـتخدم المقيــاس شــريحة واســعة تشــمل الممارســين فـي خــدمات الرعايــة للشــباب ومقــومي البــ

.والباحثين
لدراسـة فـي يهـدف المقيـاس إلـى تقيـيم بعـض الكفايـات الشخصـية للمرشـحين للعمـل أو ا: مقياس سـفير.٤

مسـك بقيمـه الخارج، بهدف اختيار الشخص المنفـتح القـادر علـى التكيـف فـي بيئـات ثقافيـة مغـايرة مـع الت
يـه مـن أسـس بصورة تمكنه من تقديم نفسه وثقافته ومعتقداته بصورة مقبولة دون إخـالل بمـا تقـوم عل

، ووزارة ويمكن أن تستفيد منه عدد من الجهـات علـى رأسـها وزارة الخارجيـة والملحقيـات المختلفـة. أصيلة
.التربية والجامعات

يقــدم هــذا المقيــاس أداة لقيــاس رضــا الشــباب عــن حيــاتهم، ويغطــي: مقيــاس رضــا الشــباب عــن حيــاتهم.٥
سنة، وتستخدم نتائجه كمؤشر على جودة الحياة مـن جهـة، ) ٣٠-١٢(المقياس الطالب والشباب من عمر 

. أخـرىوإلى الجوانب التي تتطلب المسـاعدة والتـدخل مـن قبـل الوالـدين والمعلمـين والمهنيـين مـن جهـة
سرة، الحياة بشكل عام، األ: ويركز هذا المقياس على قياس عدة أبعاد من الرضا عن الحياة، وهي الرضا عن

.  األصدقاء، المدرسة، العمل، الذات وبيئة الحياة
 (Resilience )هذا المقياس يتناول مفهوًما في أدبيـات علـم الـنفس وهـو : مقياس النهوض من العثرات.٦

والعــودة . قــدرة الشــخص علــى النهــوض مــن العثــرات واألحــداث غيــر المرغوبــة"والــذي هــو مفهــوم يعنــي 
: ســنة، ويتنــاول األبعــاد اآلتيــة) ٣٠–١٣(هــذا المقيــاس يســتخدم للشــباب مــن ". بشــكل أقــوى مــن الســابق

، القــوة ســرعة النهــوض مــن العثــرات، نمــط التعامــل مــع الفشــل والتعثــر، الســمات الشخصــية، نمــط التفكيــر
.االنفعالية، القوة الروحية، الكفاية االجتماعية، نظام المساندة االجتماعية

٣
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ة والِقيم  للشباب السعودي مصادر تشكيل الُهِويَّ
ة،  ). الـخ...، وآخـرون٢٠١٩: ، الديب٢٠١١: ، شيهب٢٠١١: ، أبو عنزة٢٠١٠: الجابري(من ِخالل المراجعة األدبية وجدنا أن العديد من الباحثين يذكرون بأن الِقيَم  ُتّعُد أحَد مكونات ومصادر تشكل الُهِويَّ

ة اإلنسان ومن أهم هذه المصادر ما ذكره محمد عابد الجابري  ، )٤٠، ص ٢٠١١: أبو عنزة(وقد حدد الباحثون مجموعة من المصادر التي ُتشكل ُهِويَّ

:حيث ذكر أنها تتكون من العناصر التالية

ة إلى مجموعات رئيسة يشتمل كٌل منها على عدة مكونات وعناصر  :، مثل)٢٠١١: شهيب(وقام آخرون بتقسيم مصادر تشكل الُهِويَّ

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

المجـــــال الجغرافـــــي 
والوطن المشترك

ة الــــذاكرة التاريخيــــ
.المشتركة

الثقافــــــــــة الشــــــــــعبية 
.المشتركة

منظومة الحقـوق والواجبـات
اد لتنظـــيم العالقــــة بـــين أفــــر

المجتمـــــع بعضـــــهم الـــــبعض، 
.ةوتنظيم العالقة مع الدول

١٢٣٤

االقتصـــــــــــــــــــــــــــــاد 
.المشترك

٥

مل على وتشت: العناصر المادية والفيزيائية
بس كاالسم والمال(الممتلكات الشخصية 

ــــــــى المقــــــــدرات ) والعقــــــــارات إضــــــــافة إل
.االقتصادية

داث وتشـتمل علـى األحـ: العناصر التاريخيـة
ل والمواقـــف التاريخيـــة المـــؤثرة أو األصـــو

.التاريخية كالتحف واآلثار

تمل على وتش: العناصر الثقافية والنفسية
كامـــــــل مكونـــــــات المنظومـــــــة الثقافيـــــــة 

ــــيَم، وطري قــــة كالمعتقــــدات واآلداب والِق
النظــــر إلــــى اآلخــــرين والعــــالم مــــن حولنــــا، 

.والسمات النفسية الخاصة

وتشـــــــتمل علـــــــى : العناصـــــــر االجتماعيـــــــة
ـــة األساســـية كـــالجنس العناصـــر االجتماعي

. والمهنة والطبقة االجتماعية

١٢٣٤
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ة األفراد والمجتمعات  :، وهما)١٨-١٧، ص٢٠١٩(وإضافة إلى هذه المصادر يقترح الدكتور إبراهيم الديب مصدرين إضافيين ُيساهمان في تشكل ُهِويَّ

ـة، وتشــترك فــي المكونـات الرئيســة التـي ذكرناهــا خـالل إيــراد مصـا ـةدر وفـي المقابــل نجـد أن مصــادر تشـكل الِقــيم ال تخـرج عــن مصـادر تشــكل الُهِويَّ اإلنســان، مثـل؛ الــدين، واألســرة، تشــكل ُهِويَّ

).١٨، ص ٢٠١٧: خليل والفرساني(والثقافة، والتعليم، والبيئة المحيطة والمجموعات اإلنسانية التي ينتمي إليها 

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

الــــــــــــــتالقح مــــــــــــــع 
.ةالثقافات المحيط

استشــــــــــــــــــــــــــراف 
.المستقبل

١٢
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ـة والِقـيَم  فـي ال ة والِقيَم  لدى الشباب السعودي ُيمكـن القـول بـأن مصـادر تشـكل الُهِويَّ ودي ال تختلـف عـن غيرهـا فـي المجتمعـات مـع السـعمجتوخالل عملية البحث عن مصادر تشكل الُهِويَّ
م، والـذي ٢٠١٩َم  فـي وُيمكـن االسـتفادة ممـا توصـلت إليـه نتـائج مسـح الِقـي. العربية األخرى، مع اإلقرار بحتمية وجود تفاوت بين مدى قوة تأثير كل مصدر من هذه المصـادر مـن مجتمـٍع آلخـر

ـة والِقـيم  لـدى الشـباب السـعودي، حيـث أوضـحت النتـائج أهـم اتجاهـات الِقـيم ال عامـًا ٣٥–١٥عودي مـا بـين يـة للشـباب السـحالأجرته مؤسسة مسك الخيرية لتحديد أهم مصـادر تشـكل الُهِويَّ
:وسيتم توضيحها في الجدول التالي، )٥٢-٤٩، ص ٢٠١٩: مسح الِقيَم (

ة وثقافـة الشـباب السـعودي مـا بـين عمـر  سـنة ومـن أبرزهـا العناصـر التاريخيـة والمجـال ٣٥–١٥ومن خالل استعراض هذه النتائج يتضح لدينا غياب أو ضعف دور بعض المصادر في تشكيل ُهِويَّ
. الجغرافي، وبروز دور بعض المصادر مثل العناصر الثقافية والنفسية، التالقح مع الثقافات المحيطة ومنظومة الحقوق والواجبات

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

المحتملةالمصادراالتجاهات
والنفسيةالثقافيةالعناصر.بالمحتاجيناالهتماممعإيجابيةبصمةبتركوالرغبةالتفاؤل

والنفسيةالثقافيةالعناصر.وانينوالقباألنظمةااللتزاممعالراسخةوالممارساتاإلسالميةبالمبادئالتمسك

االجتماعيةالنفسيةالعناصر.وإخالصوعدلبصراحةمعهموالتعاملاآلخرينمعقويةعالقاتلبناءالسعي

المحيطةالثقافاتمعالتالقح.األخرىالثقافاتمعالحواجزكسرعلىالتركيز

والنفسيةالثقافيةالعناصر.األفرادةحريبمبدأوااللتزامالقويةالممارساتواتباعاإلسالميةبالمبادئالتمسك

والواجباتالحقوقمنظومة.الوطنياألمنوحمايةواألنظمةبالقوانينالثابتالتمسك

والواجباتالحقوقمنظومة-والنفسيةالثقافيةالعناصر.ةالعالياألخالقيةبالمبادئالملتزمينالدولةلقادةواتباعقويةعالقاتوجود

والواجباتالحقوقمنظومة-المشتركاالقتصاد-والفيزيائيةالماديةالعناصر.األعمالأداءعلىالقدرةعقليةوإظهاراألفرادلجميعتعلممساراتتوفر
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ة والِقيَم  لدى الشباب السعودي مظاهر اضطراب الُهِويَّ

ـة ة لدى الشباب من األسباب المؤدية لنمو مشاعر القلق واالضـطراب النفسـي واالجتمـاعي، وذلـك ألن تماسـك الُهِويَّ د ثابتـة ومسـتقرة تتسـم بالتناسـق كتسـابها لقواعـواُيعّد اضطراب الُهِويَّ
ة الت(واالتزان ُيعّد من أهم األهداف التي يسعى اإلنسان إلى تحقيقها، ويصل في بعض حاالته ليكون مرضًا نفسيًا أو عضويًا كما في مرض  والـذي يـؤدي لمنـع المصـاب ) يفـاُرقاضطراب الُهِويَّ

ـة والمعلومـات الم ـبه من دمج خبراته وتجاربه في هوية متماسكة واحدة بحيث يصبح لديه عدة هويات، وثغرات في ذاكرتـه عـن األحـداث اليوميَّ أو فـي مـرض اضـطرابات ،MSD manual)(ة همَّ
ة الجنسية ة لدى الشباب السعودي. الُهِويَّ س بتعلـيم المنطقـة الشـرقية فمـثًال نجـد أن الباحـث خالـد الشـهري وهـو مـدير مـادة علـم الـنف. وقد ناقش العديد من الباحثين مظاهر اضطراب الُهِويَّ

ة والِقيم بين الشباب، وقد قام بتقسيمها إلى ثالث فئات  : أمثلتهاومن) مظاهر قيمية، مظاهر سلوكية ومظاهر مرضية(يعدد واحد وعشرين مظهرًا من مظاهر اضطراب الُهِويَّ

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

مـة الخضوع لثقافة العول
وشــــــــــــــيوع الســــــــــــــلوك 

.االستهالكي

لغـة المبالغة في العنايـة بال
اإلنجليزيـــــة والحـــــرص علـــــى 
تعلمهـــا مقابـــل الزهـــد فـــي 

.هاتعلم اللغة العربية وآداب

ن االزدواجيـــة الســـلوكية بـــي
العـــــالم الـــــواقعي والعـــــالم 

.االفتراضي

ضـــعف الثقـــة فـــي الـــنفس
وعـــدم القـــدرة علـــى تحمـــل 

.المسئولية

١٢٣٤

ظهــــور األمــــراض النفســــية 
والعقليـــــــــــــة كاالكتئـــــــــــــاب 
ـــق ـــق العصـــابي والقل والقل

.الوجودي

٥

نزعــــــــات التطـــــــــرف أو 
.اإللحاد أو االنحالل

٦
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:ومنها) ٢٠١١خزيم، ال(الشباب يم وُيضيف الدكتور يوسف الخزيم مجموعة من المظاهر والسلوكيات الموجودة في المجتمع السعودي وتؤثر بشكل كبير على تشكل وصياغة هويات وِق 

ة لدى الشباب في المجتمع السعودي في هذا التقرير، ولكنه ُيعتبر مح جنا باختصار على موضوع اضطرابات الُهِويَّ يفرد لـه بحـث مسـتقل يـتم مـن خاللـه  هامًا يستحق أنوراً ويجدر القول بأننا عرَّ

ة الموجودة من خالل بحٍث استقصائي ميداني لتحديد االضطرابات الموجودة وعالقتها ببعضها البعض وترتيب درج . ة لكٍل منهاألولوية واألهمية ااستقصاء اضطرابات الُهِويَّ

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

ــة أو صــراع الهوّيـات الحــادة ــة التــي بـين: تضـارب مصــادر صـناعة الُهِويَّ الُهِويَّ
التـي يرغب الوالـدان بفرضـها علـى شخصـية ابـنهم أو ابنـتهم، أو المدرسـة

ة المنـزل ة أو هويات ال تنسجم مع ُهِويَّ ، ثـم منـاهج التعلـيم قد تقدم ُهِويَّ
ـــة وطنيـــة جامعـــة، وثـــم المعلمـــين واأل صـــدقاء التـــي تســـعى إليجـــاد ُهِويَّ

ة التي يعمـل والذي يمتلُك كٌل منهم هويته الخاصة، ثم الهويات المختلف
ذا اإلعــالم الجديــد بشــتى صــوره وقنواتــه علــى تعزيزهــا لــدى الشــباب، هــ

التضــارب والصــراع بحــد ذاتــه هــو أحــد مظــاهر العصــر الحــالي ويفــرز مظــاهر 
ة والِقيَم بين الش .باب السعوديمتنوعة ومتفاوتة الضطراب الُهِويَّ

افـة إشكالية السـطحية فـي الثق
والشخصـــــية والتـــــي قـــــد تتـــــيح
ســــهولة التــــأثير علــــى الشــــباب

الســــــــعودي وتوجيــــــــه هويتــــــــه 
ـــــت  وقيمـــــه بمـــــا يخـــــالف الثواب

.االجتماعية والثقافية

ضــــعف ممارســــات التعبيــــر عــــن 
األفكار والعواطـف داخـل األسـر 

ا أو المؤسســـات التعليميـــة ممـــ
يــــــؤدي إلــــــى الشــــــعور بــــــالفراغ 
العــاطفي وقــد ينــتج عنــه بعــض

االنحرافــــــــــــات الســــــــــــلوكية، أو 
ن الشــعور بالعزلــة واالنفصــام عــ

.المجتمع

ارتفـــــاع مســـــتوى الرفـــــاه فـــــي 
المجتمــــــع الســــــعودي ســــــاهم 
بضـــــعف الشـــــعور بالمســـــؤولية
ــــين بعــــض والدافعيــــة للعمــــل ب
الشـــــباب الســـــعودي، وانتشـــــار 
ـــــادرة، أو  الكســـــل وضـــــعف المب

.االتكالية على الوالدين

١٢٣٤
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ة والِقيم أدوات التأثير والمؤسسات المؤثرة على تشكيل الُهِويَّ

ة والِقيم من األشخاص المهمـين فـي حياتـه، مثـل كمـا قـال الرسـول . َم اإلنسـانالوالـدين، والمعلمـين واألقـران، وُتعتبـر األسـرة هـي المصـدر األول فـي تكـوين هويـة وِقـي: يتشرب اإلنسان الُهِويَّ
دانه، أو ينصرانه أو يمّجسانه: (الكريم صلى الله عليه وسلم ـة وِقـيَم الطفـل، كما تشترك جهاٌت أخرى مع األسـرة فـي عمليـة. صحيح مسلم) ُكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوِّ تكـوين ُهِويَّ

ة وِقـيم الطفـل، إال وبالرغم من أهمية دور هذه المجموعات في تكوين ُهِويَّ . إلخ…المدرسة، واألقران واألصدقاء، واألندية الرياضية، والهيئات والمجموعات الدينية والمهنية والسياسية : مثل
واع فيما يلـي بعـض األنـ. والتأثير االجتماعي مصطلح واسع يتعلق بالعديد من الظواهر المختلفة). ١٨، ص ٢٠١٧: خليل والفرساني. (أن وظيفتها هي امتداد لوظيفة األسرة، وليست بديًال عنها

.وضمن ٌكل نوع سوف نذكر بعض المؤسسات التي يشيع استخدامها لهذا النوع. الرئيسة للتأثير االجتماعي التي يتم بحثها في تخصص علم النفس االجتماعي

ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

) compliance(االمتثال

بب هــو تغييــر المواقــف أو الســلوكيات بســ
ف وُيمكـــن تصـــني. اإلعجـــاب بشـــخص معـــين

اهير العالقة بين الشخصيات العامة والمشـ
. ومعجبــــــيهم ضــــــمن ســــــياق هــــــذا النــــــوع

ويســـــــتخدم هـــــــؤالء المشـــــــاهير منصـــــــات 
بـر مختلفة للوصول إلى جمـاهيرهم سـواء ع

ــــــة  ــــــة أو الصــــــورة أو األعمــــــال المرئي الكتاب
والمســموعة أو مــن خــالل األعمــال الفنيــة 

.المختلفة

وهــي عمليــة قبــول مجموعــة مــن المعــايير 
والمـــــؤثرات التــــــي وضـــــعها األشــــــخاص أو 
. الجماعــــات الــــذين لهــــم تــــأثير علــــى الفــــرد

ن هـــذا ويقبـــل الفـــرد التـــأثير ألنـــه يعتقـــد بـــأ
ق مــع القبــول يعــود عليــه بالفائــدة ويتوافــ

شــر ويمكــن اعتبــار دور الن. قيمــه الشخصــية
واإلعــــالم مـــــن المؤسســـــات التـــــي تقـــــوم 

قـــراء بالتـــأثير مـــن خـــالل عمليـــة اســـتيعاب ال
والمشــــــاهدين والمســــــتمعين ألعمــــــالهم 

بولهــا ومنشـوراتهم بشــكل ذاتـي وصــوًال لق
.أو رفضها

لبيـــة يحـــدث تـــأثير األقليـــة عنـــدما يتـــأثر األغ
ــــ ــــول معتقــــدات أو ســــلوكيات األقلي . ةبقب

ويــؤثر فــي ذلــك حجــم الفروقــات العدديــة
بــــين األقليــــة واألكثريــــة ومــــدى تماســــك

ء أو مثــل الثــرا(األغلبيــة والعوامــل الظرفيــة 
ـــة لألقليـــة ـــة االجتماعي ـــاً ). األهمي مـــا وغالب

ـــــأثير األقليـــــة مـــــن خـــــالل التـــــأثير  يعمـــــل ت
ر علـــى عكـــس التـــأثي(االجتمــاعي اإلعالمـــي 
ألن األغلبيـــــة قـــــد ) االجتمـــــاعي المعيـــــاري

هم تكــــون غيــــر معجبــــة بــــالربط بــــين تغيــــرات
. السلوكية وسلوكيات األقلية

ريح وهو فعل االستجابة اإليجابية لطلب ص
ــــة . أو ضــــمني يقدمــــه اآلخــــرون مــــن الناحي

سـلوك الفنية فإن االمتثال هو تغييـر فـي ال
و وهــ. ولكــن لــيس بالضــرورة فــي القناعــات

ًا أكثـــــر أشـــــكال التـــــأثير االجتمـــــاعي شـــــيوع
غوط فمـــثًال نجـــد فـــي حـــاالت ضـــ. وانتشـــاراً 

نـع األصدقاء أن الشخص قد يكـون غيـر مقت
) مثــل تعــاطي المخــدرات(بفعــل ســلوٍك مــا 

عالقـٍة للحفاظ علـى" ضرورياً "ولكنه يعتبره 
وينـــــتج االنصـــــياع. إيجابيـــــة مـــــع أصـــــدقائه

شـابه واالمتثال من أجل تحقيق الشعور بالت
والتطابق مع أعضـاء المجموعـة اآلخـرين أو

الوالــدين وُتعتبــر األســرة ممثلــًة ب.  إرضــائهم
أو األقـــارب األعلـــى ســـنًا مـــن المؤسســـات 

من المهمة التي يشيع فيها هذا األسلوب
التـــــأثير، إضـــــافة إلـــــى المدرســـــة واألقـــــران 

. والمسجد

 Internal(االستيعاب الداخلي )  identification(االنحياز  
assimilation( تأثير األقلية)minority influence( ١٢٣٤
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ة والِقيم في المملكة العربية السعودية مالمح الُهِويَّ

النبوءات المحققة للذات
)self-fulfilling prophecy  (

ــــتم  هــــو تبنــــي رأي مخــــالف للــــرأي الــــذي ي
بب الضغط على شـخص مـا للقبـول بـه، بسـ

الشــــــــعور بــــــــالرفض والتهديــــــــد النتهــــــــاك 
ميت وقد ُس . الخصوصية والحرية الشخصية

ك وذلــ. هــذه الظــاهرة أيضــًا بعــدم التوافــق
ريـــده ألن نتيجـــة التـــأثير تحـــدث بعكـــس مـــا يُ 

نسعى الُمؤثر، حتى لو كان هذا التأثير الذي
إلــــى إحداثــــه إيجــــابي ويعــــود علــــى المتــــأثر

. بالفائدة

وهــي شــكل مــن أشــكال التــأثير االجتمــاعي
. ةالمســتمد عــادًة مــن شخصــية ذات ســلط

وهذه األداة تؤكد على أن البشـر مطيعـون
بشـكل مـدهش فـي حالـة وجـود شخصــيات

ــرز اســتخدام هــذا . مرجعيــة ذات شــرعية ويب
األســـلوب لـــدى المؤسســـات ذات الطـــابع 

ة األبــوي كاألســرة أو المجموعــات الطائفيــ
. والمذهبية أو بعض نماذج الحكم

وهو عملية توجيه الذات أو أشـخاص آخـرين
ائل نحو تبني موقـف معـين باسـتخدام وسـ

عقالنيـــــة أو مبـــــررات ذات قيمـــــة معنويـــــة 
ويمكـــن أن يحـــدث اإلقنـــاع مـــن . إلقنـــاعهم

ة خالل اإلقنـاع العقلـي أو مـن خـالل اسـتثار
ات وُتعتبـــر المنـــاظرات والنقاشـــ. العواطـــف

واآلراء المطروحــــة علــــى وســــائل اإلعــــالم 
تــي التقليديــة والجديــدة مــن المؤسســات ال
. عتستخدم هذا األسلوب على نطاٍق واس

باشـر أو هي تنبؤات ذاتيـة تتسـبب بشـكل م
صـوًال غير مباشر في التأثير علـى الشـخص و

إليجـــــــاد تفاعـــــــل إيجـــــــابي بـــــــين المعتقـــــــد 
والســـلوك، حتـــى لـــو كانـــت هـــذه التنبـــؤات

مـن ونجد أن كثيراً . الذاتية خاطئة أو مدمرة
هورة الزعماء التـاريخيين والشخصـيات المشـ

ؤات ظهـــــروا نتيجـــــًة لتـــــأثرهم بـــــبعض التنبـــــ
الذاتيـــة حـــول أشخاصـــهم أو قـــدراتهم ومـــا 
ــــتج عــــن ذلــــك ــــه، ون يســــتطيعون القيــــام ب

ــــك ــــق ذل ــــب لتحقي ــــ. ســــلوٌك دائ تم أيضــــًا ي
اســـــــتخدام هـــــــذا األســـــــلوب مـــــــن قبـــــــل 
مؤسســـــــات رعايـــــــة الموهـــــــوبين وبعـــــــض 

.المجموعات الشعبية والجماهيرية

)  persuasion(اإلقناع)obedience(الطاعة)anti-conformity(المخالفة  ٥٦٧٨
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ي التوجهات والمستهدفات الوطنية ف
ة والِقيم قضية الُهِويَّ
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ة والِقيم التوجهات والمستهدفات الوطنية في قضية الُهِويَّ

ة المملكة العربية السعودية ومواطنيها بوضوح٢٠٣٠من خالل استعراض رؤية المملكة  ـة اإلسـالمية فمـثًال نجـد أن مسـتند الرؤيـة أوضـح فـي اسـتهاللي. نجد أن مستند الرؤية حدد معالم ُهِويَّ ته الُهِويَّ

وقـد أكـد . تنـاكما أكد مستند الرؤية على أن االعتزاز بهويتنا الوطنية وإرثنـا التـاريخي المجيـد هـو محـدٌد هـاٌم مـن محـددات هوي. للدولة، فاإلسالم ومبادئه هو منهجها ومرجعها في أنظمتها وأعمالها

التـي سـتعمل ، وقد أكد هذا المحور على مجموعة مـن الِقـيَم "قيمه راسخة.. مجتمع حيوي "مستند الرؤية على أهمية الِقيم في التوجهات الوطنية الجديدة وذلك من خالل إفراد محور خاص بعنوان 

:المملكة العربية السعودية على تعزيزها بين مواطنيها ومنها

ة والِقيم التوجهات والمستهدفات الوطنية في قضية الُهِويَّ

االنضبــــــاطالتســامحالوسطية

الشفافيةالعـــــدالة
االســـــــــــــــــــتدامة 

البيئية

ةالعناية بالصح



ة أبرز الجهات المؤثرة في الُهِو  يَّ
والِقيم محليًا وعالمياً 



ة والِقيم محليًا وعالمياً  أبرز الجهات المؤثرة في الُهِويَّ
:هذه الجهات تم اختيارها على سبيل المثال وليس الحصر، وتمت مراعاة ثالثة معايير أساسية الختيارها، وهي

ة والِقيم محليًا وعالمياً  أبرز الجهات المؤثرة في الُهِويَّ

أن تكون الجهة قياديةً 
.أو رائدًة في المجال

تنوع المنتجات 
والخدمات التي 

.تقدمها

اتساع النطاق الجغرافيِّ الذي 
تقدم فيه المنتجات والخدمات؛ 
سواًء على الصعيد الدولي أو 

.الوطني

١٢٣

(BVC)مركز بارت للقيم، الواليات المتحدة األمريكية

أساسعلىومرنةأصليةثقافاتبناءعلىالمنظماتلمساعدةم١٩٩٧عامتأسسمركز
.بأكملهالعملفريقمعمشاركتهاتتمالتيالِقيم

إيجابيلبشكيعودالِقيمعلىالقائمةالثقافةنشربأنالراسخاالعتقادعلىBVCبنيت
.وإنسانياً تجارياً المنظمةكفاءةعلى

:العملمجاالت

والتقييماتالمسوحات.١
االستشارات.٢
والتدريبالتعليم.٣
واالعتماداتالشهادات.٤
الفعاليات.٥
الثقافيالتحولمبادراتدعم.٦
القياديةالمهاراتتنمية.٧

(UNDP)الواليات المتحدة االمريكية : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

عرفةالمزيادةخاللمنالتطويردعمعلىتعملالمتحدةلألممتابعةعالميةشبكةهي
وتساعدهمدولة١٧٧فيوتعمل.أفضلحياةلبناءاألشخاصلمساعدةوالمواردوالخبرة

أبرزمنكةالشبهذهولعل.والعالميةالمحليةالتنميةتحدياتلمواجهةحلولهمتطويرفي
شريحةوقيمهويةصياغةفيتساهممشتركةأرضيةتأسيسفيتساهمالتيالجهات

دافأهاعتمادمعخصوصاً السعوديةالعربيةالمملكةومنهاالعالمسكانمنكبيرة
.تحقيقهاىعلبالعملالتزامهاالسعوديةالعربيةالمملكةأكدتوالتيالمستدامةالتنمية

:العملمجاالت

هاواستخدامالمساعداتعلىالحصولفيالناميةالدولمساعدة.١
.بفعالية

يةالتنمأهدافإلىللوصولوالوطنيةالعالميةالجهودتنسيق.٢
.المستدامة

.فةالمختلللتحدياتالحلولوتبادلبناءعلىالبلدانمساعدة.٣
.مبتكرةوتحليلقياسأدواتتوفير.٤
.العامةالسياساتاقتراح.٥
.ةوالمحلياإلقليميةالعالميةالبشريةالتنميةتقاريرإصدار.٦
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ة والِقيم محليًا وعالمياً  أبرز الجهات المؤثرة في الُهِويَّ

(WVS)النمسا : منظمة المسح العالمي للقيم

واألكاديميةالعلميةللدراسةمكرسدوليبحثبرنامجهوWVSالعالميةالِقيَم مسح
هدف.العالمحولللبشروالثقافيةوالدينيةواالقتصاديةوالسياسيةاالجتماعيةللقيم

لمشروعنتيجةكالمشروعانبثق.الِقيماستقرارعلىتغييرأوتأثيرأيتقييمهوالمشروع
-١٩٨١(األولورئيسهمؤسسهقبلمن١٩٨١عامفيبدأوالذياألوروبيةالِقيَم دراسة
)ةاألمريكيالمتحدةالواليات(ميشيغانجامعةمنإنغلهارترونالدالبروفيسور)٢٠١٣

للمشروعالرئيسيةالبحثأداة.دولة١٢٠منأكثرفييعملالحينذلكومنذ،وفريقه
وقد.سنوات٥كلالعالممستوىعلىإجراؤهيتمالذيالمقارناالجتماعيالمسحهي
جونتائالمسحلبياناتالمجانيوالتوافرالواسعوالموضوعيالجغرافيالنطاقأدى

موثوقيةاألكثرالدوليةاالستطالعاتأحدإلىWVSتحويلإلىالناسلعامةالمشروع
.االجتماعيةالعلومفياستخداًماواألكثر

:العملمجاالت

االستبياناتتطوير.١
والعيناتالبياناتجمع.٢
والدراساتالبحوثنشر.٣
التبرعاتجمع.٤
العملوورشالمؤتمراتإجراء.٥
االستشاراتتقديم.٦
والتدريبالتعليم.٧
والمؤتمراتالفعالياتتنفيذ.٨

UNESCO)(باريس : ليونيسكو

إرساءفيهارسالتوتتمثل.والثقافةوالعلمللتربيةالمتحدةاألمممنظمةهياليونسكو
جبرامتساهم.والثقافةوالعلومالتربيةمجالفيالدوليالتعاونخاللمنالسالم

ستدامةالمالتنميةخطةفيالمحددةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفياليونسكو
تعملكما.٢٠١٥عامفيالمتحدةلألممالعامةالجمعيةاعتمدتهاالتي،٢٠٣٠لعام

.ميينعالكمواطنينالعيشعلىالناسلمساعدةتعليميةأدواتإيجادعلىاليونسكو
بيناألواصرلتوّطيدوتسعى.الجّيدبالتعليممواطنوكلطفلكلانتفاععلىوتحرص

فياهميسمماالثقافاتبينالتساويومفهومالثقافيالتراثتعزيزخاللمنالشعوب
.متقاربةأوموحدةعالميةوقيمهويةصياغة

:العملمجاالت

والتعليميةالتربويةالبرامجتطوير.١
الثقافيةالبرامجودعمتطوير.٢
معاتوالمجتالثقافاتبينوالتعايشالمشتركالعيشوبرامجمبادراتإطالق.٣
االجتماعيةالتحوالترصد.٤
والتقنيةالعلومفياألخالقيةالجوانبتعزيز.٥
الثقافاتبينالحوار.٦
الالعنفوالسالمثقافةتعزيز.٧
التعبيرحريةعنالدفاع.٨
المعرفةمجتمعاتبناء.٩

م٢٠٣٠لعامالمستدامةالتنميةخطةمستهدفاتلتحقيقالسعي.٠١
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:القسم الثاني
ة والِق  يمأولويات الُهِويَّ



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثاني

ة والِقيم الناتجة عن تقييم أصحاب المصلحة األساسيين مع توضيح المستهدفات والمؤشرات ال ة، وأصحاب المصلحة األساسيون ة بكل أولويخاصهذا القسم يعمل على توضيح أولويات الُهِويَّ

:هم

:مراحل عمل المشروع

ة والِقيم: القسم الثاني أولويات الُهِويَّ

المتخصصون في مجال الشباب
الشباب

الجهات ذات العالقة بالبرامج 
والخدمات الشبابية

تحرير مفهوم العمل 
وتوفير الدخل للشباب

بناء اإلطار المفاهيميِّ 
ِة  والِقَيملقضية الُهِويَّ

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات 
والتدخالت

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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خطوات تحديد األولويات والمستهدفات

أولويات الهوية والقيم للشباب
ِة والِقَيِم بالنسبة للشباب، عبر استطالعاٍت إلكتر .ة مختلف األطراف المعنيةٍة بمشاركونيفي هذه المرحلة؛ تم تقييم مدى أولوية عناصر اإلطار المفاهيميِّ لقضية الُهِويَّ

أولويات الهوية والقيم: القسم الثاني

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
ــــة المســــتهدفة مــــن الفئ

الشباب

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
يةأصحاب العالقة بالقض

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
الخبراء المحليين

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
مؤسســـــــــــــة الراجحـــــــــــــي 

اإلنسانية

يم تحليـــل مـــدخالت التقيـــ
مـــــــن كافـــــــة الخطـــــــوات 

السابقة

تحديـــــد أولويـــــات قضـــــية
بللشباهوية والقيم ال

١٢٣٤٥٦

الخبراء المحليينأصحاب العالقةالفئة المستهدفة
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تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

ِة والِقَيم، من خالل نشر استطالعاٍت إلكترونيٍة اس الدراسة من كافة مناطق المملكـة، والتـي فت عينةتهدتم العمل على إشراك الفئة المستهدفة من الشباب في تقييم أولويات قضية الُهِويَّ

:، وفق اآلتي)ـة/ شاب٧٬٦٢٣٬٣٣٦(م، حيث بلغ إجمالي عدد الشباب في المملكة ٢٠١٧؛ بناًء على نتائج بيانات دائرة االحصاء لعام )ـة/ شاب٣٤٠( بلغت 

أولويات الهوية والقيم: القسم الثاني

فئات العمر
سعودي

إناث ذكور اإلجمالي

١٩-١٥ ٨٩٤٬٨٤٦ ٩٢٦٬١٥٦ ١٬٨٢١٬٠٠٢

٧٬٦٢٣٬٣٣٦
٢٤-٢٠ ٩٨٠٬١٨٥ ١٬٠٧٢٬١٢٩ ٢٬٠٥٢٬٣١٤

٢٩-٢٥ ٩٧٥٬٢٥٢ ٩٩٦٬٠١٧ ١٬٩٧١٬٢٦٩

٣٤-٣٠ ٨٨١٬٩٦١ ٨٩٦٬٧٩٠ ١٬٧٧٨٬٧٥١

ـة/ شاب ٣٤٠

حجم العينة اإلحصائية

ـة/ شاب ٢٣٨

عدد المشاركين باالستطالع

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0
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تحليل مدخالت التقييم من كافة الخطوات السابقة
يِّ لألولويات، وكانت النتائج النهائية كاآلتي% ٢٥للتعرف على أولويات القضية من منظور مختلف األطراف، تم تحديد وزن مدخالت كل طرٍف لتمثل  :من نتيجة التقييم الُكلِّ

أصحاب الخبراءاألولوية/م
التقييمالشبابالعالقة

%9.88%2.68%5.00%2.22ز ممارسات الهوية والقيم المجتمعيةتعزِّ اٌت يواستراتيجتشريعاٌت ١

%9.32%2.58%4.44%2.78نشر الهوية والقيم المجتمعيةرَ ُط أُ ُط تضبِ إجرائيةٌ لوائح وأدلةٌ ٢

%8.59%3.03%2.22%3.89بالهوية والقيممرتبطٍة على بناء قواعد بياناٍت ٌة قادربحثيةٌ مراكزُ ٣

%8.44%2.64%1.11%5.00كيانات متخصصة في التنسيق والتمكين لبرامج تعزيز الهوية والقيم٤

%8.34%2.98%1.67%3.33قيادات وكفاءات متخصصة في مجاالت الهوية والقيم٥

%8.17%2.90%2.78%1.67تساعد على ترسيخ الهوية والقيم المجتمعية مجتمعيةٌ داوٌت أوممكناٌت ٦

%7.66%2.91%0.56%4.44قيادات شبابية قادرة على نشر وتعزيز الهوية والقيم٧

%7.60%2.47%3.89%1.11شباب واع ومدرك لهوية وقيم المجتمع٨

%7.08%2.81%3.33%0.56شباب يمارس أدواره الحياتية وفقا لهوية وقيم المجتمع٩

أولويات الهوية والقيم: القسم الثاني
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للشبابهوية والقيم تحديد أولويات قضية ال
ِة والِقَيِم للشباب :بناًء على النتائج السابقة، قررت المؤسسة التركيز على األولويات التالية في قضية الُهِويَّ

أولويات الهوية والقيم: القسم الثاني

كيانات متخصصة في 
برامج التنسيق والتمكين ل

تعزيز الهوية والقيم

لوائح وأدلٌة إجرائيٌة تضبط  
ٍة والِقَيِم  ُأُطَر نشر الُهِويَّ

.المجتمعية

شباب يمارس أدواره الحياتية 
وفقا لهوية وقيم المجتمع

تشريعاٌت واستراتيجاٌت 
تعزز ممارسات الهوية 

.والقيم المجتمعية

١٢٣٤

وصف األولوية

صصــٍة تطــوير وإنشــاء كيانــاٍت متخ
مجتمعيـة، في نشر وبناء الِقـَيِم ال

َيِم وتأهيــل الشــباب لممارســة الِقــ
حوا فــي مهــاراتهم اليوميــة ليصــب

قـــــــادرين علـــــــى إبـــــــراز هـــــــويتهم 
.الوطنية

وصف األولوية

ضـبط وجود لوائح وأدلـٍة إجرائيـٍة ت
ة العمليـــــات المختلفـــــة المتعلقـــــ

ـــِة والِقـــيَ  م، ســـوف يســـاعد بالُهِويَّ
لقـة في تفعيل الممارسات المتع

ـِة والِقـيَ  م، وتزيـد مـن قـدرة بالُهِويَّ
ـــــى المشـــــاركة فـــــي  الشـــــباب عل

.البرامج المرتبطة بها

وصف األولوية

رفــع قــدرة الشــباب مــن ممارســة 
كيـنهم مـن الِقَيِم المجتمعية وتم

تطبيقهــا، وربطهــا مــع مهــاراتهم
نيـــة اليوميــة؛ لتعزيـــز الهويــة الوط

لـــديهم، مـــن خـــالل تـــأهيلهم مـــن 
امـــتالك المهـــارات والممارســـات 

ـــــــــِة  ـــــــــَيِم المرتبطـــــــــة بالُهِويَّ والِق
.المجتمعية

وصف األولوية

تفعيـــــــــــــل دور االســـــــــــــتراتيجيات 
ــــِة والتشــــريعات المرتبطــــة بالُه  ِويَّ

ْهِج ُنْضَج النَّ والِقَيِم بشكٍل يعكس
َبع، وإشراك أصـحاب العالقـة الُمتَّ

ة لتفعيـــــل الممارســـــات المتعلقـــــ
ة بــــالقيم المختلفــــة، ورفــــع قــــدر

ــــــراز هــــــويتهم  ــــــى إب الشــــــباب عل
.الوطنية
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رات أولويات قضية الهوية والقيم مؤشِّ

أولويات الهوية والقيم: القسم الثاني

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر االولوية

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

لجديــدة التــي مؤشــٌر عــدديٌّ يهــتمُّ بحصــر الكيانــات ا
تم إنشاؤها أو تطويرها

تخدم والتيأو تطويرها الكيانات الجديدة التي تم بناءها# 
ِة والِقَيم .مجاالت الُهِويَّ

يق كيانات متخصصة في التنس
ة والتمكين لبرامج تعزيز الهوي

والقيم
. الجهة المانحة أو أي جهٍة محايدة

العمـــل مـــع مؤشــُر نســـبيٍة يهـــِدُف لقيــاس فاعليـــة
اس الكيانـــات المختلفـــة علـــى المـــدى البعيـــد، وقيـــ

االستدامة المالية

الكيانات القادرة على االستمرار من خالل تحقيق % 
.االستدامة المالية

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

ة التــي مؤشــٌر عــدديٌّ يحصــر عــدد المبــادرات الفاعلــ
رتبطــة تســعى لبنــاء أو تفعيــل اللــوائح اإلجرائيــة الم

ِة والِقَيم بالُهِويَّ

وائح المبادرات أو المشاريع المرتبطة ببناء أو تطوير الل# 
ِة والِقَيم .اإلجرائية المرتبطة بالُهِويَّ ط أُطَر لوائح وأدلٌة إجرائيٌة تضب

ِة والِقيَ  ِم المجتمعيةنشر الُهِويَّ

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

مؤشـــــٌر عـــــدديٌّ يســـــعى لحصـــــر أعـــــداد الشـــــباب 
ِة والِقَيموالشابات المؤهلين في مجاالت الُهِويَّ 

ِة الشباب والشابات الحاصلون على التأهيل المرتبط#  بالُهِويَّ
.والِقَيم

شباب يمارس أدواره الحياتية
.الجهة المنفذة للمشاريعوفقا لهوية وقيم المجتمع

.متابعة التقارير من الجهة المانحة
الممارسـة مؤشٌر نسبيٌّ يقيس قدرة الشـباب علـى

ِة  والِقَيمالفعلية لألمور المرتبطة بالُهِويَّ
ى نسبة الشباب القادر على ممارسة مهارٍة واحدٍة عل% 

ِة والِقَيم .األقل مرتبطٍة بالُهِويَّ

. الجهة المانحة أو أي جهٍة محايدة رات بشــكٍل مؤشــٌر عــدديٌّ يهــتمُّ بحصــر عــدد المبــاد
عام

المبادرات االستراتيجية التي تستهدف صناعة # 
.االستراتيجيات والتشريعات

استراتيجاٌت تعزز تشريعاٌت و
ممارسات الهوية والقيم 

المجتمعية
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:  القسم الثالث
األدوات والتدخالت التنموية 

في القضية



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثالث

ة والِقيم من خالل إقامة ورشة عمل القتراح األدوات بمشاركة األدوات المناسبة لهـذا حاب العالقة واستخدامأصهذا القسم يعمل على تحديد األدوات والتدخالت التنموية في قضية الُهِويَّ

وات المقتــرح إضــافًة إلــى رصــد تفضــيالت فئــة الشــباب لــألدوات المقترحــة، ومــن ثــم الخــروج بقائمــة نهائيــة لــألد. النــوع مــن ورش العمــل، ومــن ثــم تقيــيم األدوات المقترحــة خــالل ورشــة العمــل

ة والِقيم .االستفادة منها في إنجاح التدخالت التنموية التي سيتم تنفيذها في مجال الُهِويَّ

:مراحل عمل المشروع

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

تحرير مفهوم العمل 
وتوفير الدخل للشباب

بناء اإلطار المفاهيميِّ 
ِة  والِقَيملقضية الُهِويَّ

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات 
والتدخالت

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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خطوات اقتراح األدوات والتدخالت

تصميم منهجية العصف الذهنيِّ لألدوات والتدخالت

افة إلى المدى الزمنيِّ لتنفيذ للشباب، باإلضية في هذه المرحلة؛ تم العمل على تصميم منهجيٍة للعصف الذهنيِّ لألدوات والتدخالت في القضية، بما يحقق شمولية المقترحات للفئات العمر

:التدخالت، وذلك وفق المصفوفة التالية

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

ف تصــميم منهجيــة العصــ
الــــــــــــــذهنيِّ لــــــــــــــألدوات 

الت والتدخُّ

إقامــــــــة ورشـــــــــة عمـــــــــٍل 
ــــــــــــــــــــــــــــــراح األدوات  القت

ةبمشاركة أصحاب العالق

رحــة تقيــيم األدوات المقت
مــت مــن خــالل اســتبياٍن ت

مشـــــاركته مـــــع أصـــــحاب 
العالقة

م تحليـــــــل نتـــــــائج التقيـــــــي
والمفاضلة بين األدوات

رصـــــــد تفضـــــــيالت فئـــــــة 
الشــــــــــــــباب لــــــــــــــألدوات 

المقترحة

قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــة األدوات 
والتدخالت المقترحة

١٢٣٤٥٦

إحدى أولويات قضية الهوية والقيم
تدخالٌت بعيدة المدى

شهر) ٣٦–١٩(

تدخالٌت متوسطة المدى
شهر) ١٨–٦(

تدخالٌت قصيرة المدى
اشهٍر فأقل٦

سنة٣٤-٢٦سنة٢٥-١٩سنة١٨-١٥

ي للتنفيذ
ى الزمن

المد

الفئة العمرية للشباب

55 |اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح–الهوية والقيم 



إقامة ورشة عمٍل القتراح األدوات بمشاركة أصحاب العالقة

تقييم األدوات المقترحة خالل ورشة العمل

:معايير كالتاليعة تم في هذه المرحلة تقييم األدوات المقترحة خالل ورشة العمل من قبل المشاركين في الورشة، باإلضافة إلى فريق المشروع؛ بناًء على أرب

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

ِة والِقَيِم لفئة الشباب؛ عبر أسلوب العصف الذهني، بهدف الورشة بمؤسسة ما يتوافق مع أولويات المنح ابتكار أدواٍت تساهم في تقديم حلوٍل لقضية الُهِويَّ
.الراجحي اإلنسانية

المشاركون في 
ِة والورشة .الِقَيممجموعٌة من المختصين وأصحاب العالقة والشباب، من ذوي االطالع والخبرة العملية في مجال الُهِويَّ ١١

مشارك

ِة والِقَيِم لفئة الشباب؛ عبر أسلوب العصفآلية إدارة الورشة الذهني، وفق مجموعٍة من العمل على اقتراح أدواٍت تساهم في تقديم حلوٍل لقضية الُهِويَّ
).مدة التنفيذ-الفئة العمرية -األولوية (المحددات 

٣مدة الورشة
ساعات

اة قابلة التطبيق المباشر لألد
مع المستفيدين دون الحاجة 

.ألصحاب عالقٍة مباشرين

قابلية األداة للتطبيق 
واالستنساخ في مختلف 

.المناطق الجغرافية

قابلية األداة للتطبيق في 
عدة اتجاهات، وتحقيق األثر 

.المجتمعي

١٢٣

وجود جهاٍت أو أفراد قادرين 
.على تبني األداة

٤

المعيار

56 |اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح–الهوية والقيم 



تحليل نتائج التقييم والمفاضلة بين األدوات

ـ لِقـَيم، وذلـك عبـر اختيـار ِة واتم العمل في هذه المرحلة على تحليل نتائج التقييم؛ لتحديد أكثر األدوات مالءمًة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات أولويات قضـية الُهِويَّ

.أداًة لألولويات األربعة) ٦٤(لألولوية الواحدة، بمجموع ) أدواٍت ١٠(أعلى 

رصد تفضيالت فئة الشباب لألدوات المقترحة

ف علـى ) ٣٥(تم في هذه المرحلة التواصل مع الفئة المستهدفة من الشباب من خالل مجموعـات واتـس أب، واسـتعراض الــ  أداًة ذات التقيـيم األعلـى؛ بهـدف التعـرُّ

.أمام األداة(       ) آرائهم حول مدى مالءمة كل أداة، وتم تمييز تفضيالتهم بوضع عالمة 

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

إجمالي األدوات المقترحة خالل ورشة 
العمل

أداة٦٤

ل إجمالي األدوات المقترحة بعد تحلي
نتائج التقييم

أداة٣٥

عدد المشاركين

مشارك١٥

عدد التفضيالت

أداة١٢
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قائمة األدوات والتدخالت المقترحة

وفـق معـايير التقيـيم األربعـة ل تقييمـًا بناًء على كافة الخطوات والمراحل السابقة، تم توضيح األدوات المقترحة لكلِّ أولويٍة بشكٍل تسلسليٍّ من األعلى تقييمًا لألق

طـاق الزمنـيِّ للتنفيـذ اة، والنالتي سبق اإلشارة إليها، إضافًة إلى توضيح تفضيالت فئة الشباب لألدوات، كما تم توضيح الفئات العمرية المسـتفيدة مـن تطبيـق األد

.الميدانيِّ لكلٍّ من األدوات المقترحة

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

كيانات متخصصة في 
امج التنسيق والتمكين لبر

تعزيز الهوية والقيم

بط لوائُح وأدلٌة إجرائيٌة تض
ُأُطَر نشر الهوية والقيم 

المجتمعية

ية شباب يمارس أدواره الحيات
عوفقا لهوية وقيم المجتم

ة قيادات وكفاءات متخصص
في مجاالت الهوية والقيم

١٢٣٤
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كيانات متخصصة في التنسيق والتمكين لبرامج تعزيز الهوية والقيم

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

تفضيلاألداة/م

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

√√√√تدعم تحديد االحتياجات المجتمعية المتعلقة بالقيم والهويةبحثيةٌ ساٌت ادر١

√√√√نشطة النموذجية المرتبطة بالهوية والقيممن األتوفير حزمٍة ٢

√√√√يتناسب مع االحتياجات المجتمعيةللتجارب العالمية بمااستنساٌخ ٣

√√√√ت لخدمة الهوية والقيماات الداخلية للكيانيلالستراتيجبرامج تعزيزٍ ٤

√√برامج مشاركة المعارف والخبرات بين الكيانات المتخصصة٥

√√√برامج االحتضان للكيانات التي تعمل في الهوية والقيم ٦

√√√√ي طويلة المدى من المؤسسات المانحة في مجال الهوية والقيمبرامج تبنِّ ٧

√√ةيَّ ِم يَ ت الِق اللمبادرداعٍم نشاء صندوٍق إ٨

√√√√مللكيات التي تعمل في مجال الهوية والقيمؤسسيٍّ برامج بناءٍ ٩

ة والهوييِّ ِم يَ في المجال الِق صةبحاث والدراسات المتخصِّ للجهود الميدانية واألتأسيس مرصٍد ١٠
√√الوطنية

۱
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لوائُح وأدلٌة إجرائيٌة تضبط ُأُطَر نشر الهوية والقيم المجتمعية

تفضيل األداة/م

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

√√√√بناء مقاييس لقياس فاعلية تفعيل األدلة اإلجرائية١

لبرامج دراسة و تحليل األنظمة والتشريعات المعززة للقيم في وثائق النظام ورؤية المملكة وا٢
√√√√الوطنية

ِة كدليٍل تنفيذيٍّ لألسر الحديثة، يعزز بن٣ ة على مستوى بناء خارطة الطريق الِقَيِميَّ يَّ اء القيم الُكلِّ
√√األسرة

ة الخاصة اللوائح اإلجرائيبناء مرجعيٍة عن أفضل الممارسات العالمية، واالستفادة منها في بناء٤
√√√بالهوية والقيم

√√√√بناء أدلٍة إجرائيٍة للخصائص النفسية للفئات العمرية المحددة، وطرق بناء القيم٥

ٍة تفاعليٍة، ومكتبة األدوات واألدلة في بناء القيم للقطاعات المختل٦ √√√فةبناء منصَّ

√√√√إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين في البناء والتقييم٧

√√√√تصميم وتطوير اللوائح واألدلة التنظمية لمختلف البيئات والقطاعات المجتمعية٨

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث
۲
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شباب يمارس أدواره الحياتية وفقا لهوية وقيم المجتمع

تفضيل األداة/م

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة
١٨-١٣

سنة
٢٤-١٩

سنة
٣٥-٢٥

سنة
أشهر ٦

فأقل
١٨-٦

شهر
٣٦-١٩

شهر

√√رض التجارب والخبراتتطبيٌق إلكترونيٌّ يهتمُّ بالوالدْين ومساعدتهم في تعزيز القيم، من خالل ع١

عات الشبابية واألندية٢ ٌة للمدارس والتجمُّ √√√مسابقاٌت ِقَيِميَّ

√√√√برامج لقياس وتعظيم األثر للمبادرات المختلفة٣

√√√إعداد حقائب مهاريٍة معززٍة بالقيم والهوية والممارسات٤

عات الشبابية، تحتوي٥ ٌة موجهٌة للشباب في التجمُّ على تدريٍب وممارسٍة ميدانيٍة مسابقاٌت ِقَيِميَّ
√√√ومشاريع

√√√برامج إلبراز القدوات المجتمعية، وتعزيز دورهم المجتمعي٦

صة في مجاالت الهوية والقيم٧ √√√تصميم المنتديات والملتقيات المجتمعية المتخصِّ

ٌة للممارسين والمهتمين بمجاالت الهوية والقيم٨ √√√منصَّ

√√√عمل برنامٍج خاصٍّ الختيار ُسَفَراِء الِقَيِم في جميع المجاالت٩

ٌة موجهٌة لِقَيٍم محددة، بوسائل مجتمعيٍة م١٠ √√√√ختلفةحمالٌت ميدانيٌة ِقَيِميَّ

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث
۳
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قيادات وكفاءات متخصصة في مجاالت الهوية والقيم

تفضيل األداة/م

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

القيم التربوية في :لتصميم جائزٍة حكوميٍة تعزز تفعيل االستراتيجيات المرتبطة بالهوية والقيم؛ مث١
√√√التعليم

٢
ظي، وشكلي؛ على تصميم لوقو خاص بتعزيز القيم، ولف: صناعة هويٍة إعالميٍة للقيم الوطنية؛ مثًال 

مع غرار شعار الرؤية، ونشره بعد اعتماده من أصحاب المصلحة، ليكون هناك ارتباٌط بين المجت
والشعار

√√√√

√√√√لصياغة استراتيجياٍت للهوية والقيم منبثقٍة من البرامج الوطنية لتحقيق التكام٣

ل ويبني استراتيجيًة وطنيًة للقيم والهوية٤ √√√√برنامٌج يرصد ويحلِّ

√√√√تحليل األنظمة والتشريعات المساندة للقيم في وثائق النظام ورؤية المملكة٥

√√√√المشاركة في بناء تصوٍر لكياٍن اعتباريٍّ رسميٍّ  يعزز القيم والهوية٦

√√√√بناء ُأُطِر َحْوَكَمٍة للقيم في القطاعات المختلفة٧

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث
٤

62 |اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح–الهوية والقيم 



:  القسم الرابع
المبادرات والجهات ذات العالقة

ة والِق  يمبأولويات الُهِويَّ



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الرابع

طـاق الجغرافـي للمبـادرة، ، إضافًة إلى تحديد النراتهذا القسم يعمل على توضيح المبادرات المقترحة في أولويات الهوية والقيم، وتحديد الجهات التي ُيمكن التعاون معها لتنفيذ هذه المباد

.والشريحة المستهدفة بشكٍل مباشر

ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ

كيانات متخصصة في 
امج التنسيق والتمكين لبر

تعزيز الهوية والقيم

ية شباب يمارس أدواره الحيات
عوفقا لهوية وقيم المجتم

ة قيادات وكفاءات متخصص
في مجاالت الهوية والقيم

123
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ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ
كيانات متخصصة في التنسيق والتمكين لبرامج تعزيز الهوية والقيم األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الرياض الشباب

خصص بالقيم إلى رفع الوعي بالقيم والتعريف بالقيمة مع ضرورة زيادة المحتوى العربي المتالمنصةتهدف
لمين والتربويين لبناء وتفعيل القيم، تسعى إلى استقطاب المعإلكترونيةموضحة أنها تعد أول منصة عربية 

نيفها تـم تصـ-وذوي االختصاص في مجال القيم كذلك تقـديم خـدماتها لألطفـال وذويهـم وأفـراد المجتمـع
نتمــاء اال–االحتــرام (كمــا تــم اختيــار القــيم الــثالث األولــى ) تفــاعلي_مرئــي _مقــروء مســموع (علــى المحتــوى 

بعـدها اختيـار كنتيجة بعد دراسة القيم للمواطن السعودي التي قام بها مركز الغد للقـيم وسـيتم) التسامح
.قيم أخرى حسب جدول زمني محدد

جمعية الغد 
مركز -للشباب

الغد للقيم

منصة الغد 
للقيم

جدة الشباب

تقـديم تحفيـز األفـراد والمجتمعـات نحـو تبنـي مكـارم األخـالق وتطبيقهـا والعمـل علـىمؤسسة تعمل على 
لواقعيـة النموذج اإلنساني والمجتمعي لكـل مـن ينشـد الرقـي األخالقـي الـذي يجمـع بـين المثاليـة الحقـة وا

ــا الحنيــف  ــى تحصــينللوصــولالصــادقة والتطبيــق العملــي بمنهجيــة ســليمة مســتمدة مــن دينن اإلنســان إل
.والمجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت األخالقية 

زركا
لتعزيز األخالق حالمتسامح راب

منطقة مكة الشباب

ــز القــيم فــي مجتمعــاتهم وتزوتأهيــل: مشــروع يهــدف إلــى ــراغبين لنشــر وتعزي يــدهم الشــباب والشــابات ال
.نـاول الجميـعنشـر ثقافـة تعزيـز القـيم، وتسـهيلها وجعلهـا فـي متو.بأدوات التأثير الالزمـة لتحقيـق رسـالتهم

تنويـع ن خـالل ، مـتقنين الجهود الموجهة لتعزيز القيم بوضع منهجية علمية محكمة يلتـزم بهـا سـفير القـيمو
..).الحي، المدرسة، األسرة، العمل(طرق وأدوات التعزيز بما يتناسب مع الجهة المستهدفة 

مشركة بناء القي مشروع 
سفراء القيم
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ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ
كيانات متخصصة في التنسيق والتمكين لبرامج تعزيز الهوية والقيم األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

مبادرة غير 
مستمرة الرياض الشباب

كـون مناسـبة برعاية أمير منطقة الرياض لت" سيرة مجد"فعاليةتم إقامة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 
فـي بلهاومسـتقوحاضـرهاتـاريخ المملكـةلالحتفاء بالعمق المحلي والعـالمي لهـذه األرض مسـتمدين فيهـا 

.عن طريق األنشطة والفعاليات المختلفةوممتعةبيئة شيقة 

جمعية الغد 
للشباب سيرة مجد

كافة المناطق الشباب

مكنـك مـن منصة إلكترونية سعودية تجمع لك كل األنشطة والفعاليات والدورات المقامـة فـي مـدينتك وت
خــدمات أيضــًا تقــدم لمــة لمنظمــي الفعاليــات باقــة مــن ال.حجــز تــذكرتك أو شــرائها أوناليــن بســهولة ويســر

ــز ــة بتمي ــة التــي تســاعد علــى إدارة وإنجــاح الفعالي ــات و.اإللكترونيــة المتكامل ــادرات وهــذا يســاعد الكيان المب
.المهتمة بالقيم للوصول للفئة المستهدفة التي تريدها

منصة لمة 
ية منصة  تفاعل
للفعاليات 
المجتمعية

مختلف 
المناطق

المهتمين من 
المجتمع 

قافــة الفنــون مركــز للتــدريب بالجمعيــة العربيــة للثقافــة والفنــون، وهــو مركــز يعنــى بالتــدريب علــى مهــارات الث
.وتحويلها إلى منتج مهاري استثماري

ة الجمعية  العربي
ونللثقافة والفن معهد ثقف
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ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ
شباب يمارس أدواره الحياتية وفقا لهوية وقيم المجتمع األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الرياض المهتمين من 
المجتمع 

يرهم،وغالسعوديينمنللمختصينمتاحةالمؤسسات،دونفقطلألفرادسنويةعلميةمنافسةهي
عربيةالالجزيرةوتاريخالسعوديبالتاريخالعالقةذاتوالمترجمةوالمحققةالمؤلفةبالكتبتعنى

.المياإلسالعالموحضارةالعصور،عبروالجغرافيواآلثاريواالقتصاديوالثقافيواالجتماعيالسياسي

دارة الملك 
عبدالعزيز

جائزة الملك 
عبد العزيز 

للكتاب 

منصة 
الكترونية  ية منصة الكترون .الصوتيةللكتبإلكترونيةمنصة شركة ضاد  منصة ضاد 

المنطقة 
الشرقية

المهتمين من 
المجتمع  .الثقافيةوالمجالتوالكتابالكتبعنمنوعةدوريةمجالسيعقدثقافيمجلس جمعية الثقافة

موالفنون بالدما

ملتقى 
المنتديات 

الثقافية في 
المنطقة 
الشرقية

المدينة 
المنورة الشباب لحياتيةاالتجربةمستوىاثراء-)الذاتياالنضباط-المسؤولية-الطموح(القيمتعزيز:المشروعأهداف

.األخرينمعاإليجابيواالنفتاحبالنفسالثقةتعزيز-المدنيةالراحهدوائرمغادرة-األبناءلدى مكارم األخالق

مخيم 
مغامرات 

قيمية على 
شواطئ أملج
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ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ
شباب يمارس أدواره الحياتية وفقا لهوية وقيم المجتمع األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منصة 
الكترونية 

المهتمين من 
المجتمع  .تعنى بقضايا معرفية وفنية وأدبية.. مظلة صوتية لمجموعة منصات بودكاست صوتية ساندويش ورقي ساندويش 

ورقي 

منصة 
الكترونية 

المهتمين من 
المجتمع  . كاست متنوع الموضوعات لبنى الخميس  بودكاست 

أبجورة

جدة المهتمين من 
المجتمع  مجلس ثقافي يعقد مجالس دورية منوعة عن الكتب والكتاب والمجالت الثقافية  مجلس نون 

المدينة 
المنورة

الشباب 
الجامعي

مشــروع يهــدف لنشــر القــيم علــى مســتوى جامعــة طيبــة ، شــارك فــي أعــداد المشــروع ومحتــواه عــدد مــن 
.األكاديمين في جامعة طيبة  جامعة طيبة

مشروع القيم
واألعراف 
الجامعية

الدمام طالب المدرسة لقـاء لغـرس ٢٤مشروع تنافسي علـى مسـتوى المـدارس للصـفوف العليـا لمـدة فصـل دراسـي كامـل بواقـع 
القيم السامية من خالل االلعاب الحركية التفاعلية

مكتب الراكة 
التعاوني ميدان التحدي
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ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ
قيادات وكفاءات متخصصة في مجاالت الهوية والقيم األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

اليوجد تدريبات
فاعلة  الرياض المهتمين  خصصةمتدوراتهنالككماوالفكريالحضريالخوارمجالفيالمتخصصةالتدريباتمنمجموعةتقديم

المجتمعيةالتواصلفيمجال

مركز الملك 
ر عبدالعزيز للحوا

الوطني

أكاديمية 
بالحوار للتدري

ج تم اقامة البرنام
٢٠١٩في سنه  الرياض الشباب 

إلى االرتقاء بقيم الطالب الجامعي وتطويرها بشكل مهني من خالل ” القيادة بالقيم”يهدف برنامج 
مل، وذلك باعتبار ما للقيم من دور رئيسي وفعال في تشكيل ثقافة بيئة الع. المالحظة، واإلرشاد والتوجيه
اح بحيث تت. بيئة محفزة ترفع روحه المعنوية وتنعكس على أدائه بشكل عاموتمكين الفرد من العمل في

الفرصة للطالب بمرافقة قائد في أحد مؤسسات المجتمع واالستفادة منه من خالل التواجد معه أثناء 
.ساعات العمل

مؤسسة مسك 
القيم

ة برنامج القياد
بالقيم

تم تنفيذها في
٢٠١٧ جدة الشباب الشبابعمالعاملينتمكينبهدفتخصصيةودوراتدبلوماتخاللمنالمتميزةالكفاءاتوتدريبتأهيل

.الثالثالقطاعالقطاعفي
مؤسسة سالم 

بن محفوظ
التأهيل 

التخصصي 

اغلب المدن  
وحتى خارج 

المملكة
الشباب

التركيعليخالدلشركةالمجتمعيةالمبادراتكإحدى٢٠١٧مارسفيمجتمعيشبابمبادرةانطلقت
وذلك،واالقتصاديالمجتمعيدورهموتعزيزالشبابإنتاجيةرفعفيالمساهمةبهدفالقابضةوأوالده

العالممثالسعوديةالعربيةالمملكةفيالشبابمعللعاملينومجتمعومهنةمحتوىتأسيسخاللمن
لتقديماءاألجولتهيئةالمتخصصةوالدراساتالبرامجمنبالعديدالمبادرةقامتحيثواإلسالميالعربي

.السعوديةالعربيةبالمملكةالشبابمعالعاملمهنةوتأسيس

شركة خالد علي 
التركي وأوالده 

القابضة 

شباب 
مجتمعي
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ة وال: القسم الرابع ِقيمالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الُهِويَّ
قيادات وكفاءات متخصصة في مجاالت الهوية والقيم األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منصة 
الكترونية

مختلف األعمار 
من اطفال 
ومراهقين 

وشباب

الل نخبة مـن بيت خبرة متخصص في البناء القيمي يتوجه لكافة شرائح المجتمع وخاصة غارسي القيم من خ
ن والمهتمـين األكاديميين المتخصصين والخبراء، وبإيجاد شراكات حقيقية مـع المؤسسـات واألفـراد المعنيـي

.بغرس القيم
منصة قيم منصة قيم

الرياض
جميع الفئات 
العاملة مع 

الشباب
ـــأثير  ـــه مـــن أدوات الت ـــد وتمكين ـــي القائ ـــل المرب ـــي لتأهي ـــر، يضـــم مـــنهج علمـــي عمل ـــة ١٨والتغيي عامـــةكفاي

.ويمتد البرنامج لمدة سنتين يخدم جميع الفئات العاملة مع الشبابوخاصة
منصة قيم برنامج بناء 

دالمربي  القائ

الرياض
الطالب 

واألساتذة 
الجامعيين

رسـالة نشـر ويقتـدون بـالقيم واألخـالق اإلسـالمية الأفـرادهعلى بناء مجتمـع طالبـي فـي الكليـة يعتـز يعمل
.الكليةالقيم اإلسالمية والعمل على غرسها في نفوس طالب 

: األهداف التاليةلتحقيقبرنامج غرس القيم في نفوس الطالب يسعى
. اضلةأن يصبح جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية قدوة للطالب بتأسيهم بالقيم اإلسالمية الف

. أن يسود مجتمع الكلية االعتزاز بالقيم االسالمية والتمسك بها فكرًا ووجدانًا وسلوكاً 
. نا الطالبغرس مبادئ وقيم ديننا اإلسالمي الحنيف وترجمتها إلى واقع عملي وتعميقها في نفوس أبنائ

لــة التــي المســاهمة فــي تحقيــق النمــو االجتمــاعي للطالــب عــن طريــق تكــوين الشخصــية اإلســالمية المتكام
. تعرف ما لها من حقوق، وما عليها من واجبات

. المجتمعترسيخ القيم االجتماعية البناءة لدى الطالب كالتعاون، والحوار البناء، وتقبل الرأي األخر وخدمة
. االرتباط الوثيق بتاريخ األمة اإلسالمية وحضارتها، واالقتداء بسيرة السلف الصالح

. معالجة مظاهر االنطواء والتطرف واالنحراف، بحيث يصبح عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه
لســلوكيات إبــراز القــيم التــي تحفــظ للمجتمــع بقــاؤه واســتمراريته وتحفــظ لــه هويتــه وتميــزه، وتحفظــه مــن ا

.االجتماعية واألخالقية الفاسدة

شقراءجامعة  برنامج غرس 
القيم
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قائمـــــــة الجـــــــهات



قائمة الجهات

قائمـــــــة الجـــــــهات

وصف الجهة  الجهات /م

الرقـي ن ينشـد مؤسسة تعمل على تحفيز األفراد والمجتمعات نحو تبني مكارم األخالق وتطبيقها والعمل على تقديم النموذج اإلنساني والمجتمعي لكـل مـ
نســان حصــين اإلاألخالقـي الــذي يجمــع بـين المثاليــة الحقــة والواقعيـة الصــادقة والتطبيــق العملــي بمنهجيـة ســليمة مســتمدة مـن ديننــا الحنيــف للوصـول إلــى ت

.والمجتمع في مواجهة كل ما يخالف الثوابت األخالقية 
ركاز لتعزيز األخالق ١

المنظومات ،القطاع الثالث،القطاع الخاص،الجهات الحكومية: شركة تعنى بالمشاريع التربوية القيمية وتعتمد على الشراكات مع الجهات المعنية مثل
.المماثلة

شركة بناء القيم ٢

، والشراكات علاتعزيز ثقافة الحوار واحترام االختالف والتّنوع، محافًظة على الوحدة الوطنية، وحماية الرسالة للنسيج المجتمعي، من خالل التواصل الف
.المثمرة محّلًيا ودوّلًيا

:أهداف المركزمن 
.ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية• 
.مناقشة القضايا الوطنية من اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية، وتربوية، وغيرها، وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته• 
.تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام والمشاركة في الحوار الوطني• 
.اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطية واالعتدال• 
.اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع• 
.وضع رؤى استراتيجية لموضوعات الحوار الوطن• 

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ٣
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قائمة الجهات

قائمـــــــة الجـــــــهات

وصف الجهة  الجهات /م

اجاتهم، والمشاركة تأسست مؤسسة تنمية القيادات الشابة لدعم الشباب في التعبير عن آرائهم واحتي. غير حكومية غير ربحية مقرها العاصمة صنعاءمنظمة
رًا في عمليات صنع يمثل الشباب قاعدة واسعة في الهرم الديمغرافي لليمن، إال أنهم يلعبون دورًا صغيحيث ،في تنمية اليمن، وخاصة الشابات األقل حظاً 
.القرار ولهم مساهمة بسيطة في االقتصاد

مؤسسة تنمية القيادات الشابة ٤

نافذة لنشر المعرفة القّيمة والهادفة
ف ر وإحسان التصرُّ .لإلسهام في انتقاء وبناء ومشاركة المعارف الُمِعينة على تجويد التصوُّ

أثارة
فقه تدبير المعرفة

٥

م المحرك إلى رفع الوعي بالقيم في المجتمع، حيث تعد القيوتهدفانطلقت مبادرة مسك القيم من مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 
للتحوالت عكاًساوانعبر محتوًى وأدواٍت ووسائل متجددة تبًعا والمجتمعاتعلى خلق التأثير فيها على مستوى األفراد منهماألساسي للسلوك، وحرصا 

.والمتغيرات
مسك القيم ٦

.الجيل الجديدشركة تقدم حلول تطويرية لتمكين الشباب للريادة بأدوات عملية وممتعة عبر فهم احتياجات  مؤسسة السمو لتطوير الشباب ٧

.٢٠٣٠قبلية تستهدف غرس قيم القرآن الكريم على مليون مواطن ومواطنة في منطقة مكة المكرمة، مع اكتمال تحقيق المملكة لرؤيتها المستجمعية  جمعية قيم الهدى ٨

منصة الكترونية للكتب الصوتية منصة ضاد ٩
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النتائج والتوصيات



:ت التاليةصيامن خالل العمل على المشروع وتسليط الضوء على قضية الهوية والقيم والمبادرات والجهات ذات العالقة بالقضية، خلصنا إلى النتائج والتو

النتائج والتوصيات

مــن خــالل المشــروع؛ الحظنــا أن القطــاع 
ســاهمة فــي غيــر الربحــيِّ يعــدُّ قليــَل الم
ـــــــَيِم  ـــــــِة والِق مـــــــاٍت مجـــــــال الُهِويَّ كمنظَّ

ـــــى أن طب صـــــة، باإلضـــــافة إل يعـــــة متخصِّ
هــٍة شــكل اإلســهامات للقطــاع غيــر موجَّ 

ز على نتائج بعيدة ال .مدىوال تتركَّ

مــــن خــــالل دراســــة الواقــــع واالســــتماع 
ــــــــف  ألصــــــــحاب المصــــــــلحة فــــــــي مختل

ي قيـاس المستويات؛ برز وجود َضْعٍف فـ
ــِر البــرامج المرتبطــة فــي مجــال ال ــِة أَث ُهِويَّ
بــــرامج والِقــــَيم، ذلــــك ألن المبــــادراِت وال

كَس تحتـــاج إلـــى وقـــٍت طويـــٍل حتـــى تـــنع
علـــــى ممارســـــات المســـــتفيدين، وهـــــذا 

ُب دراسًة وانتباهـًا مـن سـات يتطلَّ المؤسَّ
.المانحة العاملة في هذا المجال

مــــــن خــــــالل دراســــــة الواقــــــع وإشــــــراك 
ٍم الشــــباب؛ وجــــدنا أنَّ هنــــاك عــــدم َفهــــ

َت األفكـ ار المرتبطـة واضٍح للمجال وتشتُّ
بـادرات فيه، وكيفيـة تحويـل البـرامج والم

ـــِة والِقـــيَ  ِم كممارســـاٍت فـــي مجـــال الُهِويَّ
ــــــدى الشــــــباب فــــــي حيــــــاتهم  فعليــــــٍة ل

.اليومية

َراساِت ا ـِة من خالل المشروع والدِّ لمكتبيَّ
فــي المرتبطــة؛ كــان هنالــك عــدَم وضــوٍح 

ــــِة والِقــــَيم ، خصوصــــًا أنــــه مفهــــوم الُهِويَّ
ــــر مــــن المفــــاهيم الفلســــفيَّ  ــــي يعتب ِة الت

ـــر مـــ ن ِســـَياق؛ يمكـــن أن ُتَتـــْرَجَم إلـــى أكث
ـــًا، ســـواًء أكاديميـــًا أو فلســـفيًا أو ت طبيقي
ى توحيــد لـذلك مـن الضــروريِّ االنتبـاُه علـ

المفـــاهيم ونطاقـــات العمـــل المرتبطــــة
.في المجال

١٢٣٤

ـــاء خـــرائط  مـــن خـــالل دارســـة الواقـــع وبن
ٌة في المبادرات والجهات؛ كان هنالك ِقلَّ 

ِة  والِقَيم، علـى العاملين في مجال الُهِويَّ
ي وحتى العالمي ، وهذا المستوى المحلِّ

ـُب المزيـد مـن الـدعم بخصـ وص بنـاء يتطلَّ
قـــدرات الكفـــاءات العاملـــة مـــع الشـــباب 

ِة ُهِويَّ بشكٍل عام، والعاملين في مجال ال
.والِقَيِم بشكٍل خاص

مــــن خــــالل المشــــروع؛ الحظنــــا أهميــــة 
بَ وجود ُمَواَئَمٍة للنماذج العال َعـِة ميـة الُمتَّ

ـــِة والِقـــيَ  م، ومراجعتهـــا فـــي مجـــال الُهِويَّ
هــاِت الوطنيــِة   والشــرعيِة بنــاًء علــى التوجُّ
.لدى المملكة، لتعظيم أَثِرَها

من خالل المشروع؛ الحظنا عـدم وضـوح 
ــة الم ــة اإلجرائيَّ رتبطــة فــي اللــوائح واألدلَّ

عمــــل وتصــــميم المبــــادرات فــــي مجــــال 
ــــِة والِقــــَيم، لــــذلك ع لــــى العــــامليَن الُهِويَّ

وضـــيِح والمـــانحيَن االنتبـــاُه إلـــى ضـــرورة ت
ـــــــة المرتب طـــــــة وإنضـــــــاِج اللـــــــوائح واألدلَّ

ـــــِة والِقـــــَيم، لتع زيـــــز الممارســـــات بالُهِويَّ
.المرتبطة في هذا المجال

٥٦٧
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