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احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد؛ 

ل، مبا يعود عليه وعلى غيره باخلير والنفع. ر والتدبُّر والتأمُّ لقد خلق الله اإلنسان، وحباه وأنعَم عليه بالَعقل، وحثَّه على استعماله في التفكُّ

ــم جميــع جوانــب حيــاة املســلم، وال ميكــن أن يســتقيَم ِفكــُر اإلنســان إال باتِّبــاِع هــذا املنهــج القــومي، واالعتصــاِم بحبــل اللــه،  واإلســالم منهــُج حيــاة، ينظِّ

وســلوِك منهِجــه الوســطّي املعتــِدل، واالســتقامِة عليــه.

واإلنســان مدنــيٌّ بطبعــه، وال غنــى لــه عــن اآلَخريــن، واالحتــكاك بهــم، والتحــاور معهــم، ولــن يســتقيَم حــاُل اجملتمــع إال إذا اســتقاَمت أحــواُل أفــراِده، 

وعــرف كلُّ واحــٍد حقوقــه وواجباتــه، والتــزم كلُّ واحــٍد باألخــالِق احلســنة فــي تعامالتــه مــع النــاس، وآداِب اإلســالم فــي احلــوار واجِلــدال، واحتــراِم 

ق األمــن واالســتقرار للمجتمــع بأســِره. الــرأي اآلخــر، وعــدم تســفيه آراء اآلخريــن، وكــفَّ أذاه عــن اآلخريــن، وهــذا ســيحقِّ

ولــذا كانــت هــذه املبــادرة الكرميــة مــن قبــل جمعيــة مــكارم األخــالق األهليــة بتبنــي مشــروع تأهيــل خبــراء فــي تعزيــز القيــم واألخــالق بالتعــاون مــع 

شــركة اخلبــرات الذكيــة عبــر أدوات ووســائل متنوعــة وشــاملة.

ويسرنا أن تعرض لكم في هذا التقرير أهم وأبرز مالمح املشروع ومخرجاته.
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إحيــاء فضائـــــل األخـــــالق وإمتـــــام مكارمهـــــــــا

الرؤيــــــة 

الرسالـــــة
نســعى الــى تعزيــز مــكارم األخــالق وفــق منظومــة 

تفاعليــة تعمــل علــى تطويــر وســائل إبداعيــة ونشــر 

التطبيقــات العمليــة 
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جمعيــة خيريــة رائــدة ومتفــردة فــي العمــل التطوعــي متخصصــة فــي مجــال مــكارم األخــالق .. بأنواعهــا 

الفرديــة واألســرية واملهنيــة وتعمــل علــى تعزيزهــا فــي اجملتمــع . وتســتهدف الفــرد باعتبــاره النــواة 

ــزي (  ــي، اإلعالمــي، التحفي ــزة ) العلمــي، التأهيل ــع مســارات متمي األساســية للمجتمــع ، وتعمــل فــي أرب

ــاً . ــداع طريق ــن مــن اإلب متخذي
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يهــدف املشــروع إلــى تطويــر مهــارات وممارســات املســتهدفني للقيــام بأدوارهــم 

اجملتمعيــة نحــو اآلخريــن فــي جانــب التوعيــة والتوجيــه وبــث املفاهيــم حــول القيــم 

ــة التــي تســاهم فــي  واألخــالق مــن خــالل إعــداد مجموعــة مــن األدوات التخصصي

حتقيــق الهــدف وتنفيذهــا وفــق محــددات ذات جــودة عاليــة.

هـــدف المشـــــــروع

الشريحة المستهدفة
األساتذة واألكادمييون سواء في التعليم العالي أو التعليم العام .

املدربون واملتخصصون في التدريب.

املهتمون بغرس القيم واألخالق.
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أحــد عوامــل جنــاح املشــروع املهمــة وللــه احلمــد هــي اختيــار الشــريحة املســتهدفة، 
ولضمــان حتقيــق مخرجــات متميــزة فقــد مت االهتمــام باملدخــالت بشــكل كبيــر، وإحــدى 
هــذه املدخــالت هــم املشــاركون ، ولضمــان احلصــول علــى مشــاركني متميزيــني فقــد مت 

وضــع محــددات ومرشــحات واضحــة تســهم فــي عمليــة اختيــار املشــاركني، وهــي :

يحمل شهادة البكالوريوس على األقل .

يعمل حاليا في بيئات مهتمة باألخالق والقيم.

لــه مشــاركات علميــة أو مبــادرات مجتمعيــة متعلقــة بالقيــم و األخــالق، 
التقــل عــن )4(.

له إنتاج معرفي أو إعالمي مرتبط بالقيم واألخالق.

اليقل عمره عن )35( سنة.

لديه قدرة على االلتزام بمتطلبات وشروط البرنامج.

محددات اختيار الشريحة المستهدفة 
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مميزات المشروع

التخصص حيث يعتبر من المشاريع المميزة 
التخصصية كونه مقدم من جهة متخصصة 

وهي جمعية مكارم االخالق وليس جهة 
خيرية ذات توجه عام.

 مدة البرنامج )5 أيام( حيث اشتمل على 3 أيام 
تدريبية وورشة عمل ولقاء عرض التجارب في 

القيم واألخالق.

التخصص حيث يعتبر من المشاريع المميزة يعتبر 
المشروع النوعي األول على مستوى الخليج

 والعالم العربي في فكرته وأدواته وهو
 حسب ما خطط له في نسخته األولى.

 عمل الدراسات المسحية القبلية للوصول ألفضل 
الدراسات والتجارب السابقة في تعزيز القيم 

واألخالق.

 بناء المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي 
بشكل مميز ومتنوع وشامل الحتياجات 

تأهيل الخبراء .

 تميز الخبراء المشاركين في البرنامج من 
الجنسين حيث كان أغلبهم من حملة الماجستير 

والدكتوراة ومن مختلف مناطق المملكة .

 جمع البرنامج بين الجوانب النظرية والعملية 
بشكل نسبي مركزًا على العملي بشكٍل أكبر.

 تنوع البرنامج بين االعداد الفردي ونقل الخبرات 
والتأهيل العملي للخبراء واستضافة التجارب 

المميزة وتنفيذ المهام األدائية .
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قراءات 

إثرائية قبلية

مهمة أدائيةورشة عملدورة تدريبية لقاء عرض 

التجارب

أدوات البرنامج وعناصره:
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معايير بناء الحقيبة التدريبية :

معايير شرعية 

وعلمية

معايير وطنية 

ونظامية
معايير فنية
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المعايير الشرعية والعلمية: 
أن تراعي في املادة التدريبية جميع معايير البحث العلمي فيما يتلق بالعزو والنقل واحلقوق الفكرية .	 
أن تكون جميع املواد صحيحة من حيث الوجه الشرعي عقيدة وفقها، وال تخالف املنهج الشرعي.	 

المعايير الوطنية والنظامية: 
أال تخالف املادة التدريبية أي توجه عام للدولة.	 
أال تكون املادة التدريبية بعيدة عن الواقع العملي لطبيعة عمل املستهدفني.	 

المعــايـيـــــــــر الفنيــــــــــــــة:
 معايير البناء:	 

معايير منهجية )تتعلق باملنطلقات التي بناء عليها مت اختيار محاور احلقيبة وتسلسلها(. «
ــة مواقــف  « ــا احلقيب ــج به ــي تعال ــة الت ــات الذهني ــة والعملي ــل املعرف ــني نق ــق بقوان ــم )تتعل ــر التعل معايي

ــم(. التعل
معاييــر نفســية واجتماعيــة )تتعلــق بدافعيــة التعلــم وحتفيــز املتدربــني واحلفــاظ علــى نســبة معقولــة  «

ــاء عالقــة حســنة مــع املشــاركني ومتكــني املــدرب مــن  ــم، وبن ــة للتعل ــة املصاحب مــن املشــاعر اإليجابي
ــادة اجملموعــات(. قي

 معايير اإلخراج: )وتعنى مبستوى اإلخراج الفني اجلمالي للحقيبة( .	 
ــم 	  ــوم احملك ــاس يق ــة( وهــي أداة قي ــى مــدى حتقــق مؤشــرات اجلــودة فــي احلقيب ــز عل ــم )ترك ــر التحكي معايي

ــا. ــاء عليه ــة بن ــة وإعطــاء قيمــة رقمي ــى احلقيب ــا عل بتطبيقه
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اإلعداد 
الشخصي 
للمدرب 
القيمي

تحديد 
االحتياجات 

القيمية

استراتيجيات 
غرس القيم 

وتعزيزها

بناء الصور 
الذهنية 
للقيمة

تقويم 
السلوك 
القيمي

تسويق 
المشاريع 
القيمية 

من محاور البرنامج التدريبي:
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التجارب المشاركة في برنامج الخبير:
شــارك فــي لقــاء عــرض التجــارب أربــع جهــات مت انتقائهــا مــن أكثــر مــن 

ــة، وهــي:  ــة محلي ١٠٠ جترب

 كرســي األميــر نايــف للقيــم 
امللــك  بجامعــة  األخالقيــة 

بجــدة. عبدالعزيــز 

 شركة الرواد لبناء القيم.

 مشـــروع النهضـــــة 
األخالقية )خلق(.

 برنامـــــــج نبـــــــراس 
)النسائي(.
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المهمات األدائية البعدية:

شروط المهمة االادائية :

املهمة األدائية تستهدف 5٠ مستفيد

آخر موعد لتسليمها يوم السبت 8 شعبان من عام ١44٠هـ.

ــار شــريطة أن يكــون فــي  ــر حــق االختي ــة املهمــة: ليســت محــددة وللخبي نوعي
ــم واألخــالق . ــز القي إطــار تعزي

تعبئة منوذج مهمة أدائية مع إرفاق شواهد )صور - فيديو - مناذج(.

حتديد موعد اجناز املهام االدائية .
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ــت لتضــم كافــة عناصــر املشــروع  ــى شــبكة االنترن ــم صفحــة عل مت تصمي
وبعــد  أثنــاء  للمشــاركني  ومرجعــاً  تواصــل  وســيلة  وتكــون  ومخرجاتــه، 

البرنامــج

صفحة البرنامج على االنترنت:
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منتجات المشروع:

استطاع املشروع أن يخرج باملنتجات التالية ولله احلمد: 

حقيبة تدريبية ورقية )للمشارك – للمدرب(

اختبار قبلي وبعدي لعناصر الحقائب التدريبية

أكثر من 35 مشروع ومهمة أدائية أتمها الخبراء كٌل في 
مجتمعه المصغر ودائرة اهتمامه

30 خبيرًا متخصصًا في تعزيز القيم واألخالق في المجتمع

أجهزة تابلت تحتوي على حقيبة إثرائية الكترونية

20



اثراء مجتمعي على مستوى المربين والمهنيين 
واإلعالمين في تعزيز القيم واألخالق في المجتمع 

دليل التجارب القيمية المحلية والعالمية )أفضل 25 تجربة في 
القيم واألخالق منتقاة من أكثر من 100 تجربة محلية ودولية(

النسخة الثانية من مشروع تأهيل خبراء في تعزيز 
القيم واألخالق مطورة من المشروع المنفذ 

صفحة خاصة بالمشروع تحوي كامل منتجات المشروع 
المعرفية

1500 مستفيد من المهام األدائية المنفذة من قبل الخبراء 
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نماذج من مخرجات المهمات البعدية:

لتعزيــز  متــدرب   55 تأهيــل 
القيــم وانتــاج دليــل علمــي فــي 
ذات  مراكــز  زيــارة  و  القيــم 
العالقــة وتوزيــع 2٠ كتــاب مــن 

كرســي األميــر نايــف

برنامــج تدريبــي ل 66 رائــد 
ــى مســتوى  ــدة نشــاط عل ورائ
ــورة  ــة املن ــم باملدين إدارة التعلي
ملــدة يومــني اســتفاد ال حقــا 

منــه ١65٠ طالــب وطالبــة 

مســابقة لألطفــال في الرســم 
والكتابــة لتعزيــز قيمــة تعظيــم 
مرســم   ( احلـــــــرام  البلــد 

القيــم ( 

برنامج 
تدريبي

أمسية تدريبية 
للقيادات 
النسائية

مرسم القيم
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القيــم مبنهجيــة  تعزيــز  برنامــج  
طالــب   75 ل  واملغامــرة  التحــدي 
الــى ١7 ســنة  مــن ١3  أعمارهــم 
بواقــع 8 ســاعات يوميــة ملــدة ثالثــة 
تدريبيــة  ألعــاب  مــن  مكــون  أيــام 
عمــل  وورش  حواريــة  وجلســات 

واســتخدام  ترفيهيــة   وزيــارات 
الروبورت 

برنامج بنائي مشترك 
لنقل التجربة والتكامل بني مدارس 

التعليم الصباحية ومدارس 
حتفيظ القرآن املسائية إليجاد 
منظومة تدريب على القيم لدى 

الطالبات في املدارس والدور وبناء 
عمل تفاعلي مشترك بني معلمات 
التعليم العام ومعلمات دورالقرآن 

النسائية لغرس القيم وحتقيق 
أهداف املشروع

ملتقــى نســائي اجتماعــي نخبوي 
ــرام  ــز الوعــي بقيمــة االحت لتعزي
النســائية مبكــة  األوســاط  فــي 
نســائية  ديوانيــة  فــي  املكرمــة 
لـــ ١5 مشــاركة  وأيضــا مبقهــى 
مــن  مشــاركة   4٠ لـــ  نســائي 
الكــوادر االجتماعيــة والثقافيــة

برنامج عملي 
للشباب

برنامج تكاملي 
بين المدارس 
ودور التحفيظ

ملتقى تعزيز 
االحترام في 

ديوانية ومقهى 
نسائي
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اعتمادات البرنامج:

كجزء من رفع مستوى البرنامج وتعميق جودته، حصل البرنامج على اعتمادية اجلهات التالية:

المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني

مركز التطوير األكاديمي والقيمي 
باألردن

المركز الدولي للقيم والتعليم 
باألردن 

المركز الوطني للتعليم وبناء 
الكاراكتر)الشخصية( بأمريكا

المركز الدولي لالستراتيجات 
التربوية واألسرية ببريطانيا

الجامعة األمريكية للعلوم 
اإلنسانية بماليزيا
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المدربين

مت اختيــار نخبــة مــن املدربــني الــرواد فــي مجــال القيــم، ممــن يحمــل خلفيــة نظريــة وممارســات ميدانيــة، مــن داخــل وخــارج 
اململكــة، وكانــت القائمــة تضــم:

د. أمجد سعادة : 
مدير مركز فرسان القيم باألردن
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د.زهير المزيدي
 مدير مؤسسة القيم المجتمعية 

بالكويت

د. صالح الزهراني:
 مؤلف كتاب )هندسة القيم(، والمشرف 

العام على مركز بيت القيم
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المشاركون في البرنامج:

بلــغ عــدد املتقدمــني األولــي أكثــر مــن 2٠٠ متقــدم، وبعــد فــرز وانتقــاء املتقدمــني للبرنامــج وفقــاً ملعاييــر الترشــيح، وقــع االختيــار 
علــى هــذه األســماء:

د. عبدالرحمن بن حمد اجلابر

أ . بندر بن زايد املطيري

د. نايف بن حمد اجلابر

أ. ناصر بن أحمد آل سلطان  العسيري  

أ. ماجد علي اجلاسر

د. عبدالرحمن بن حمود الغامدي

د. عبداحملسن عثمان الباز
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د.  عصام بن مصطفى شريفي

أ. رياض ناصر الفريجي

د. ابو بكر محمد البخيت

د. عادل بن عبدالله باريان

أ. هيثم حمد احلجي

أ. محمد عبدالله السلطان

د. سعيد بن عبد الرحمن العمودي

أ. وليد سالم باصالح

أ. سامي محمد ال زيدان

أ. عمر عبدالعزيز العقل

أ . بندر بن محمد آل مساعد

أ. سامي بن صالح اجلارالله
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د صالح عبدالله الشمراني

أ. انس هشام شريفي

 .  ياسر بدر احلزميي

أ.  خالد بن عمر عطية

أ. ناديه علي العوبثاني

د عواطف علي العبيد

أ. تهاني علي باكيلي

أ. سلوى عبدالله العومي

أ. ليلى أحمد العلي

أ. غدير صالح الشمري
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الخطة الزمنية للمشروع:

المدة )هجري(النشاط
أيامإلىمن

الترويج للمشروع - بوستر اعالني

الترويج للمشروع – موشن جرافيك تشويقي

موشن جرافيك تعريفي + رابط التسجيل االلكتروني

ارسال المادة االثرائية للمشاركين

البرنامج التدريبي

ورشة العمل

عرض التجارب االثرائية و شرح المهام األدائية

فترة تنفيذ الخبراء للمهام األدائية 

الحفل الختامي وتكريم المشاركين

5/25

5/2٦

5/2٩

٦/5

٦/1٩

٦/22

٦/23

٦/24

8/24

5/28

5/2٩

٦/2

٦/21

8/8

4

4

4

3

1

1

44
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-
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نتائج االختبار القبلي والبعدي:

البعدي

القبلي

٪5٧،5

٪42،5

رسم بياني مبتوسط نتائج االختبار القبلي والبعدي
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مناسبة مادة احلقيبة 

١٠

2٠

3٠

مناسبة تصميم احلقيبة

ممتــــــــــاز
جيـــــــــــــد
ضعيــــــف

تقييم الحقيبة التدريبية
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١٠

2٠

3٠

استخدام املدرب 
وسائل العرض 
بشكل مناسب

مناسبة االستدالل 
واألمثلة لبيئة 

املتدرب

قدرته على 
التواصل مع 

املتدربني

اعتماء املدرب 
بالتنويع في 

األساليب

قدرة املدرب على 
حتفيز املتدربني

ممتــــــــــاز
جيـــــــــــــد
ضعيــــــف

تقييم المــــــــــدرب
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2٠

4٠

مكان البرنامج مدة البرنامج توقيت 
البرنامج

التزام املشاركني 
مبواعيد احلضور 

واالنصراف

تعاون املشاركني فيما 
بينهم

ممتــــــــــاز
جيـــــــــــــد
ضعيــــــف

تقييم البيئة التدريبية وتقييم المشاركين
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2٠

4٠

مستوى البرنامج بشكل عام

ممتــــــــــاز
جيـــــــــــــد
ضعيــــــف

مستوى البرنامج بشكل عام
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ـة
مــ

ـات
خـــ

نشــكر كل مــن شــارك فــي بنــاء البرنامــج وظهــوره بهــذا املســتوى ، وعلــى رأســهم اجلهــة الداعمــة ، التــي كان ال

لهــا الســبق فــي دعــم هــذا املشــروع ، ونفــع أبنــاء الوطــن مبــا يســاعدهم فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم 

فــي تعزيــز القيــم واألخــالق . 

هــذا وفــي اخلتــام الزال طموحنــا أكبــر بــإذن اللــه بــأن يتــم نشــر البرنامــج وتوســيع الشــريحة املســتهدفة 

مــن اخلبــراء واخلبيــرات لقناعتنــا بأهميــة البرنامــج فــي إحــداث أثــر إيجابــي علــى كافــة فئــات اجملتمــع. 

والله املوفق واملستعان،،،
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