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ملف العدد بقعة

كرثت تصنيفات القيم، 
وتعّددت حبسب اخللفيات 

فني، وفيما يلي  الثقافية للمصنِّ
عرض موجز لهذه التصنيفات:

)Kluchohn( :تصنيف كلكهون 

عن  اإلجابة  أساس  على  القيم  صّنف 

د االجتاه القييّم: خمسة أسئلة جوهرّية، حتدِّ

الطبيعة  إىل  املجتمع  نظرة  هي  ما   .[

محايدة( ة-  خريِّ )شريرة-  البشرية؟ 

2. ما هي العالقة بني اإلنسان والطبيعة؟ 

انسجام  عليها-  سيطرة  لها-  )خضوع 

) معها

)المايض-   املفّضل؟  الزمن  هو  ما   .[

املستقبل( احلاضر- 

املفّضل؟  الشخصية  نمط  هو  ما   .4

ما   - كائن  هو  )ما  على:  يؤكد  الذي  النمط 

العمل( على  سيكون- 

اإلنسان  بني  املفّضلة  العالقة  هي  ما   .5

فردّية  وراثّي�ة-  )عائلّية  واإلنسان؟ 

جماعّية(. تعاونّي�ة  تن�افسّية- 

التصنيف الصاعد:

  يشتمل على ثالثة أنظمة للقيم:

غرائز  ويضم  احليوّية:  القيم  نظام  أ. 

احلياة، والغرائز التن�اسلّية، وغرائز املمارسة.

القيم  ويضّم  الفكرّية:  القيم  نظام  ب. 

اللعب،  وقيم  التعاطف،  وقيم  الفردّية، 

واخليال. واالنطالق 

النظام  وهو  الروحّية:  القيم  نظام  ج. 

أو  الضمري،  تدّخل  عن  ينجم  الذي  الرفيع 

الشخص  حيّقق  حت  األخاليق؛  الوجدان 

. لته سا ر

تصنيف أوبري: 

الوظائف  على  تصنيفه  يف  اعتمد 

قسمني: إىل  وقّسمها  االجتماعّية، 

الشخصّية  االجتماعّية  الوظائف  أ. 

المادّية«.  »القيم 

ب. الوظائف االجتماعّية املجّردة »القيم 

الثقافّية«.

تصنيف شلر:

 مّي بني أربعة مستويات من القيم، هي:

الطبيعة  قيم  وهي  األدىن:  املستوى  أ. 

. حلسّية ا

وتشمل  احليوّية:  القيم  مستوى  ب. 

واملوت. والتعب  والراحة  واملرض  الصحة 

قيم  وتشمل  الروحّية:  القيم  مستوى  ج. 

بي�ن اإلسالم والغرب
تصنيف القيم

إدارة التحرير
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ملف العدد

من  أرفع  وهي  والعدل،  واجلمال  احلقيقة 

احليوّية. القيم 

وقوامها  الدينّي�ة،  القيم  مستوى  د. 

اإليمان  مشاعر  على  وتشتمل  التقديس: 

القيم. سائر  على  وتهيمن  والعبادة، 

تصنيف الفيل: 

يقسم القيم إىل:

أ. القيم االقتصادّية واالنفعالّية.

ب. القيم العقلّية واجلمالّية.

تاج  وهي  والدينّي�ة،  األخالقّية  القيم  ج. 

جميعًا. القيم 

تصنيف سربينج:

األبعاد  أساس  على  تصنيف  وضع  حاول 

آلتي�ة:  ا

سبينجر  صّنف  املحتوى:  ُبعد  أ. 
إىل: املحتوى  حسب  القيم   )Spranger(

الفرد  باهتمام  وُتعىن  النظرّية:  القيم   .[
احلقيقة.  اكتشاف  إىل  وميله 

باهتمام  وُتعىن  االقتصادّية:  القيم   .2
نافع. هو  ما  إىل  وميله  الفرد 

الفرد  باهتمام  وُتعىن  اجلمالّية:  القيم   .[
أو  الشكل  ناحية  من  جميل  هو  ما  إىل  وميله 

التوافق.

4. القيم االجتماعّية: وُتعىن باهتمام الفرد 

والعون  باحلب  الناس  من  غريه  إىل  وميله 

لشفقة. وا

5. القيم السياسّية: وتعىن باهتمام الفرد 

وميله للحصول على القوة.

الفرد  باهتمام  وُتعىن  الدينّي�ة:  القيم   .6

الظاهري. العالم  وراء  ما  معرفة  إىل  وميله 

ب. ُبعد املقصد:

]. قيم وسائلّية: وهي تلك القيم اليت ينظر 

وسائل  أّنها  على  واجلماعات  األفراد  إليها 

أبعد. لغايات 

والفضائل  األهداف  وهي  غائّي�ة:  قيم   .2

ألنفسهم. واجلماعات  األفراد  يضعها  اليت 

ج. ُبعد الشدة:

فتقّدر  شّدتها،  ناحية  من  القيم  تتفاوت 

تفرضها،  اليت  اإللزام  بدرجة  القيم  شّدة 

من  على  وتوقعه  ره  تقرِّ الذي  اجلزاء  وبنوع 

. لفها خيا

د. ُبعد العمومية:

]. القيم العاّمة.

2. القيم اخلاّصة.

هـ. ُبعد الوضوح:

]. قيم صرحية أو ظاهرة.

2. قيم ضمنّي�ة.
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ملف العددبقعة ضوء

 و. ُبعد الدوام:

]. قيم عابرة.

2. قيم دائمة.

النبوي  احلديث  موسوعة  تصنيف 

الشريف:

حتتها  ينضوي  مجاالت،  إىل  القيم  قّسمت 

منها: القيم،  من  مجموعة 

]. القيم اإليمانّي�ة األساسّية.

2. القيم األخالقّية.

]. القيم االجتماعّية.

4. القيم االقتصادّية.

5. القيم السياسّية واإلدارّية.

6. القيم العلمّية. 

7. القيم البيئّي�ة والصحّية.

8. القيم الوجدانّي�ة واجلمالّية.

تصنيف محمد عبد هللا دراز:

]. األخالق الفردّية.

2. األخالق العملّية.

 ]. األخالق االجتماعّية.

4. أخالق الدولة.

بن�اء تصنيف إساليم للقيم:

أواًل: املجال العقدي

اليت  باألمور  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 
طريق  عن  محمدًا2،  نبي�ه  تعاىل  هللا  أخب 
الويح أو عن طريق القرآن الكريم، من حيث 
بها،  القلب  إليها، وتصديق  النفس  اطمئن�ان 

: تشمل و

]. اإليمان باهلل تعاىل.

2. اإليمان بالرسل.

]. اإليمان بالكتب السماوية. 

4. اإليمان باليوم اآلخر.

5. اإليمان بالقضاء والقدر.

ثاني�ًا: املجال التعّبدي

اليت  األمور  يف  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

األقوال  من  ويرضاها  تعاىل،  هللا  حيبها 

وأبرزها: والباطنة،  الظاهرة  واألعمال 

]. محبة هللا سبحانه وتعاىل.

2. محبة الرسول2 وأهل بيت�ه %.

]. الصالة.

4. الصوم.

5. احلج.

ثالثًا: املجال الفردي

قة بذاتي�ة الفرد؛ أي  ويعّب عن القيم املتعلِّ
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صفاته، وسلوكه، ونمط شخصّيت�ه. وأبرزها:

]. طلب العلم.

2. اإلخالص.

]. الشجاعة.

4. طالقة الوجه.

رابعًا: املجال االجتماعي:

أو  فردين  ينب  تنشأ  اليت  القيم  عن  ويعّب 

أكرث، أو على مستوى النظام أو األسرة، حيث 

والتضحية  اآلخرين،  ملساعدة  الفرد  يسعى 

هللا  مرضاة  ابتغاء  وتقديرهم  أجلهم  من 

وأبرزها: تعاىل. 

]. تقدير اآلخرين. 

2. التواضع. 

]. األخوة.

خامسًا: املجال السيايس:

بالشؤون  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

اإلقليم،  أو  للوطن،  واخلارجّية  الداخلّية 

واستقرار  حفظ  يف  االجيابّي�ة  الفرد  ومشاركة 

وأبرزها: املنطقة. 

]. التخطيط.

2. الوحدة.

]. االسرتاتيجية.

سادسًا: املجال العليم:

بالطرق  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعب 

املعرفة  ني�ل  يف  الدقيقة  العلمّية  واألساليب 

وأبرزها: صورها.  بشّت 

]. الدليل العليم.

2. املنهجية العلمّية.

]. نشر العلم.

سابعًا: املجال المادي:

المادي  بالوجود  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

حاجاتهم  إشباع  حيث  من  األفراد؛  حلياة 

وأبرزها: هللا.  منهج  وفق  ومطالبهم 

]. الكسب احلالل.

2. النمو االقتصادي.

ثامنًا: املجال اجلمايل:

اجلمايل،  بالذوق  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

وتشمل:

]. وصف مظاهر الطبيعة

2. اجلمال الفين

ملف العدد


