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» معتقداتك تصبح أفكارك،
أفكارك تصبح كلامتك،
كلامتك تصبح أفعالك،
أفعالك تصبح عادتك، 

عادتك تصبح قيمك،
قيمك تصبح مصريك. «

المقدمة
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الفصل األول
ما هى القيم

نبذة عن الفصل
هذا الفصل متهيدى حيث يتحدث عن القيم عىل وجه العموم، و كيف

تشكل القيم حياة البرش، و تغري سلوكياهتم و مواقفهم.

محتوى الفصل
ما هى القيم »
القيم كمهارات روحية »
تناقض القدرة مع القيم »
تناقض املواقف مع القيم »
أفعال تنشيط القيم »

ما هى القيم
القيم هى أعمق املعتقدات و املشاعر التى ننتمى إليها 

سواء  معنى،  ذات  الفلسفية  املقوالت  أو  الوسائل،  أو  املعتقدات،  إحدى  القيم  تعترب 
كنا نحن عىل دراية هبا أم ال. فكل شخص لديه جمموعة  أساسية من القيم، يمكن أن 
ترتاوح بني النامذج الشائعة مثل اإليامن بالعمل اجلاد، و االلتزام باملواعيد إىل املزيد من 
القيم عىل اجلانب النفسى، مثل االعتامد عىل الذات ، و االهتامم باألخرين، و انسجام 

األغراض.

القيم  دفعت  كيف  رأينا  فكثرًيا  املشهورة،  األشخاص  حياة  ىف  بالبحث  قمنا  فعندما 
بالعدالة  االلتزام  ُيشكل  املثال،  سبيل  فعىل  جماالهتم.  يف  القمم  إىل  هبم  الشخصية 
والتى  القيمة  هبذه  مرتبطة  بأدوار  يقوم  جعله  مما  املمثلني  أحد  داخل  دافع  االجتامعية 
جعلته مشهور بالعامل. و احلال نفسه مع إحدى املنظامت االقتصادية التجارية املعروفة، 
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التى  التي يسهل استخدامها و  التكنولوجيا  بقيمة شخصية، وحتاًم هي  فقد تم دفعها 
أدت بالرشكة إىل إطالق ثورة التكنولوجيا. فام  كانت القيم لدى الشخص، و االيامن هبا 
و تنفيذها بتفاصيلها الصغرية ىف حياتنا، من املؤكد أن تتبعها االنجازات و النجاحات 

العظيمة و الرائعة.

القيم كمهارات روحية
 تعترب القيم مهارات روحية، و االنبثاق االهلى الذى يمكن لقلوبنا و عقولنا االرتباط به 

من أجل التطبيق العمىل جلعل احلياة عظيمة. 

تناقض القدرة والقيم
تعترب القدرة خاصة باجلسد، فهى ما قد اكتسبناه بالفعل بشكل كيل، و تعترب القيم خاصة 
بالعقل و الروح، فهى ما نطمح للحصول عليه. فالقدرة تعكس  القيم التى قد تقبلنها 
بالفعل متاًما عقلًيا، و بتأييدها حيًويا، و سيطرنا عىل أجسادنا، مثل القدرة عىل االلتزام 
باملواعيد ىف الغرب، أو القدرة عىل القيام بعمل األشياء عىل أكمل وجه، أو القدرة عىل 
التنظيم، أو القدرة عىل املحاربة بشجاعة. و مازالنا نسمى القيم بالقدرة عىل القيام بفعل 
مثل الكرم، و العطاء، االقتباس بوجهة النظر األخرى، و الصدق. فعندما تصبح هذه 
القيم مشاعر جسدية، تتحول أيًضا إىل قدرات لقوة غري عادية مثل الدوافع، و املواقف، 

و األراء.

فاملواقف هى القيم احليوية، وأراء القيم العقلية، و دوافع القيم اجلسدية.

تناقض المواقف و القدرة  
نرى  قرب،  عن  بالتحليل  ولكن  مشابه،  ما  بشكل  الشخصية  قيمنا  و  مواقفنا  تظهر 
اختالف واضح. فبالنسبة لواحد من هذه االختالفات، يعكس أحد املواقف الكثري من 
سلوكنا و أفعالنا احليوية، بينام تعكس قيمنا الكثري من معتقداتنا العقلية التى يمكن أو 
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ال يمكن أن ُتعرب عن سلوكنا.

فعىل سبيل املثال، عندما تقول أنك متسامح أوغري متسامح، فهى تعرب عن موقف إجيابى 
أو سلبى بشأن التسامح الشخىص لشخص ما. ولكن عندما تقول أنك تؤمن بالتسامح 
و التفتح الذهنى، يكون هذا تعبري عن إحدى القيم. و هبذه الطريقة، حتتوى القيمة عىل 
إدراك عقىل واعى للشىء كاهلدف التابع له. وعىل النقيض، يكون موقف ما أقل وعًيا 

و إدراًكا باألراء احليوية التى تظهر من خالل سلوكنا و أفعالنا.

يعكس أحد املواقف الكثري من سلوكنا و أفعالنا احليوية، بينام تعكس قيمنا  الكثري من 
معتقداتنا العقلية .

فمن املمتع أيًضا أن تعرف أن الشخص يمكن أن ُيقدر التسامح و يظل غري متسامح!  
نظامه  بمعتقدات  ليس  لكن  و  الشخص  سلوك  من  يتجزء  ال  جزء  املثالية   فالقيمة 
احليوية  واألفعال  للمواقف  تساحمنا  ىف  بالتسامح   اإليامن  قيمة  تظهر  فمثال  فحسب، 

كموقف إجيابى.

فتعترب القيمة التى تتم ممارستها و تطبيقها من خالل املواقف، والسلوكيات، إلخ  مهارة 
احلياة حيث تنبت جذورها بالروح.

أفعال تنشيط القيم
إن اهلدف من حفظ القيم بالعقل هو أن تنفيذهم يقوم بتنشيط كل شىء متعلق بالعقل. 
فبالنسبة لفرد ما يلتزم بالقيم ويقوم بتطبيقها فهو يقوم بتحرير طاقات فعالة جتذب دائاًم 
النجاح، واإلنجازات، والرخاء. و احلال نفسه بالنسبة لرشكات أو ملؤسسات األخرى، 
و  عمالئها،  يكون  كام  نشطاء  باملنظمة  العاملني  أفرادها  يصبح  القيم،  تتبنى  فعندما 

منتجاهتا، و خدماهتا. و يرتبط كل شخص وكل شىء أخر باملنظمة.
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الفصل الثانى
قوة القيم

نبذة عن الفصل
القيم كل  فتعطى  أن حتول حياتنا.  يمكن  القيم و كيف  قوة  الفصل عن  يتحدث هذا 
شىء معنى، فلدهيا القدرة عىل تعدد القوة للقيام بفعل ما معني. و يناقش أيًضا كيف 
يمكن لقيمة ما َتنشط، و تقوم بعملك إذا كنت تؤمن هبا بشكل شديد جًدا، فمثال إذا 
كنت تعمل بخدمة العمالء و كان لديك قيمة مساعدة الناس، إذن فهذا سوف ينشط 
و يقوم بتفعيل عملك، و جيعلك أفضل داعم للعمالء عىل وجه املطلق. ويتم توضيح 

أمثلة خمتلفة هبذا الفصل.

محتوى الفصل
قوة القيم »
القيم ىف العمل »
قوة القيم لتشكيل حياتنا »
قوة القيم ىف األفعال »
قوة القيم لتحقيق االنجاز »

قوة القيم
تضاعف القيم قوة الفعل و نتائجه

تزيد القيم بشكل كبري نتائج العمل
يمكن أن تزيد القيم، التى تكون ىف احلقيقة مهارات روحية، نتائج العمل للمئة أو أكثر. 

حترر القيم امكانيات هائلة للنجاح، و االنجازات، و السعادة.
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القيم و أغراضها
تأخذنا القيم من احلياة الدنيوية و تقوم بإضافة معنى هلا، فهى أول بذرة يتم زرعها لكى 

نصبح برش ىف العرص احلديث، فهى تعظم و تنشط وجودنا.

حترير قيم بالفعل
كل فعل عاملى يمكنه التعبريعن قيم كثرية، فكلام قام الفعل بالتعبري، كلام كانت قوته 

أعظم و مؤثرة بشكل فعال.

القيم فى العمل
و  األمانة،  و  والفهم،  والتنظيم،  فاالنتباه،   ، القيم  تزيد  ال  بحيث  عمل  يوجد  ال 

الصدقة،... إلخ قيم قليلة نعرفها.

القيم الشخصية و الروحانية
كل شىء يتم انسابه إىل القيم الشخصية ، فهل الغرض من العمل حتسني أحوال املعيشة، 
االثنني  املزيج بني  الناس تكون بعض من  فبالنسبة ألغلب  األنا لشخص؟  أم إرضاء 
الكلمة  بعمل خدمة بكل معنى  القيام  و  األنا.  باإلضافة إىل حب  النافعة  القيم  فمثال 
تعتمد عىل القيم نادرة ىف احلقيقة.  و من ثم، خلدمة اهلل الواحد من مليون، خدمته بكل 

معنى الكلمة تتضمن قبضة عىل األرض.
فيعترب أعمق اتزان ألحد األفراد، أو األعامل، أو إحدى املجتمعات قيمها، عندما يتم 
تنفيذ القيم و يتم تطوير القليل بشكل جديد، يمكن للظروف اخلارجية أن تتغري عرشات 

املرات أرسع و )أفضل( من جمرد تغري األشياء من الظاهر.

القيمة الصحيحة للحدث
التى  املشاعر  تعتمد عىل  املادى، و لكنها  النجاح  تعتمد روعة وعظمة احلدث عىل  ال 
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تلهمها و األهداف الذى قد يتبعها الرجال.

تطبيق القيم عىل أهداف احلياة
ىف أى خطة تقوم بتنفيذها لتحسني حياتك، أضف قيم رضورية لتفعيل و تنشيط هذه 
العملية، فمثال من أجل زيادة دخلك 50% من خالل تعليامت يمكنك تطبيق قيم العطاء 
الذاتية و تقبل الرأى األخر بصدر رحم، و النقل من منظور مبدىء الوضوح و الكامل. 

فالقيام بتلك األشياء سوف يقوم بتفعيل اخلطة خلف كل املقاييس.

تستند كل قصة نجاح عىل تنفيذ القيم االجتامعية الشخصية و قيم أخرى من نفس النوع 
أو نوع أخر.

تنشيط خطة/فعل ما من خالل القيم
تقوم بتفعيل أى خطة لفعل من خطة اسرتاتيجية إىل أصغر فعل بالقيم. فتساعد القيم 
ىف حتويل قوة الطاقة باهلدف إىل قوة أعظم بكثري، بحيث يمكن األن حتقيقها من خالل 

التنظيم، و املجهودات، واملهارات.

قوة القيم لتشكيل حياتنا
يتم دفع كل شخص لتحريك حياتنا ىف اجتاهات معينة. و حتدد القيم التى نتبعها الدوافع، 
و من ثم تكون قيمنا: القدرة عىل تشكيل و تشكيل الفكرو الرتكيبات الواضحة للفهم 
يتم تفعيل هذه  بالتاىل  التى تعربعن ما حصلنا عليه يكون حقائق مهمة عن احلياة. و 
حيوى  إىل شغف  العقلية  املفاهيم  تلك  حتول  التى  العواطف  و  املشاعر  قبل  من  املثل 

بحيث نأمل ىف إدراكه ىف حياتنا ، و ختتلف املسألة إذا بذلنا فعال جمهود ىف تنفيذها.
فبدون قيم أو معتقدات، سنكون أليات عىل شكل كائنات، تدفعنا تقلبات احلياة هنا 
احلث  خالل  من  فقط  فعل  عمل  عىل  جُمربة  خملوقات  سنكون  قيم،  فبدون  وهناك، 
والعواطف. ىف هذا التواجد الغري انسانى، سيكون هناك القليل من االنتباه بحقيقة ما 
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التنفيذ بمفردك القيم لكى تقوم بتعظيم وتنشيط حياتنا. ىف هذه  نعتز هبا. ناهيك عن 
احلقيقة املجردة من القيم سنعيش حياة غري واعية بدون معنى، أو غرض. و عىل اجلانب 

األخر، عندما نأخذ القيم، نعيش وجود هادف و فعال فنصبح بالفعل برش.

عندما نأخذ القيم، نعيش وجود هادف و فعال فنصبح بالفعل برش.
فمع هذا احلال، ما هى حقائق احلياة، فمثاًل القيم الشخصية التى تؤمن هبا؟ و ما هى 
املثل و املعتقدات ذى قيمة غالية التى تشكل حياتك، و حتفز حياتك اليوم و تدفع هبا؟ 
و ملاذا ال نأخذ بعض من الوقت و القيام بقائمة ما قصرية، ثم انتبه إىل أن كيف كل قيمة 

قد شكلت أو تشكل حاليا حياتك.
فإذا فكرنا هبا، سنرى أن الناس ترتبط بالقيم الشخصية من خالل عدد من الطرق.

يفكر املفكرون بشكل مستمر ىف األشياء التى يعتزوا هبا و يؤمنوا هبا. و يتم حتفيز الناس 
األشخاص  معظم  تقوم  الواقع،  ىف  حياهتم.  ىف  األشياء  هذه  لتطبيق  دفعهم  و  القوية 
الناجحة بشكل مستمر بتقييم قيمهم و يتم دفعهم بشكل مستمر لتحويل تلك القيم إىل 
حقيقة واقعية. فتمثل القيم هلؤالء األفراد مصدر غري نافذ للقوة الداخلية التى تنشط 

القيم إىل ما ال هناية دافعة هبم إىل مرتفعات النجاح أثناء تعبئتها العميقة حلياهتم.

تقوم  بتطبيقها،  نقوم  عندما  بل   ، فحسب  بتنشيطنا  القيم  تقوم  ال  أن  املدهش،  من  و 
بتنشيط كل شىء يتواصل معها! إذا قمت بتطبيق قيمة خدمة العمالء و ابتسمت عند 
التحدث مع العميل، سأقوم بتفعيل املحادثة التى تؤدى إىل رد أروع من الشخص وعىل 
الطرف األخر الذى يدفع رشاء اخلدمة التى أقوم بعرضها عليه. أيًضا إذا كنت حقيقيا 
خملص بايامنك برضا العميل، فقد خلقت قيمة مضافة بحيث تعزز و تؤسس عىل القيمة 
األوىل. و ينشط املزج بني القيم املطابقة للموقف بشكل كبري للظروف، التى مل تزيد من 
احتاملية النجاح فحسب، بل حتول التفاعل إىل متعة، وحتى إىل خربة ممتعة. و من ثم 
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فلدى تطبيق القيم قدرة فطرية عىل توليد الطاقة، وحتقيق االنجازات، و املتعة باحلياة.

تعترب القيم بكل فعىل مهارات روحية كهدية إهلية تأتى من مصدر غري نافذ لألشياء.
تعترب القيم بشكل فعىل قوة خاصة جدا  ىف الكون، فهى واحدة من الذى  يمكن لعقولنا 
أن تتفهمه لنهوض احلياة. تعترب القيم بشكل فعىل مهارات روحية كهدية إهلية تأتى من 
اجلامل،  و  احلب،  و  الوحدانية،  مثل  املبادىء،  أعىل  تندرج  لألشياء.  نافذ  غري  مصدر 
املبدىء  تدرك عقولنا  فمثال  كقيم،   تفسريها  بإعادة  تقوم عقولنا  و  النعيم  من  أخرى 
الروحى للوحدانية كقيم للتعاون، و التكامل، والعمل اجلامعى، وأخرى. و احلال نفسه 
ينطبق هنا، يظهر مبدىء العاملية للحب ىف قيم الصالح، و األنانية، و العطاء الذاتى، و 

التفتح، التسامح، و احرتام األخرين، و عدد من القيم األخرى. 

و قد شهدت اخلمسة و عرشن سنة املاضية توسًعا ىف االهتامم بالقيم، فقد بدأ كتاب بيرت 
» البحث عن االمتياز«  بتناول القيم بمكان العمل، و يتكلم الشيوخ عن القيم األرسية، 
و تتكلم األمم عن القيم األخالقية، و تتكلم املعلامت ذو  روحانية عن القيم األعىل 
لالعرتاف بالفضل، و اخلري، و العطاء الذاتى، و حتى التسليم الذاتى لالهلية. فتدفعنا 
القيم،  و حتركنا و حترك احلياة، حتركها إىل األمام. و متكن التقدم حتى من الظهور و 
بدفع   قاموا  سواء  التالية  للخطوة  التقدم  من  احلياة  متكن  ما  هى  القيم  فتعترب  التطور. 
حياتنا الفردية ىف اجتاه اجيابى، أو بتحسني االقتصاد، و الظروف االجتامعية، و الثقافية 

لألمة، أو دفع املجتمع  نحو طريق التقدى إىل ما ال هناية.

عديدة،  انسانية  قيم   اجلامعى  العمل  و  األخرين،  احرتام  و  والتفتح،  التسامح،  يعترب 
الروحية  القيم  من  بعض  الصدق  و  اجلامل،  و  احلب،  و  الوحدانية،  تعترب  أن  ى حني 
العظيمة التى يتم استخراجهم منهم. و بوقت معني، تتقابل القيم االنسانية و الروحية 
و خترج بقيم أخرى تظهر من خالل قيم  انسانية روحية مثل األنانية، و العطاء الذاتى، 
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و االعرتاف بالفضل. تعترب القيم تعبريات للحقائق العاطفية التى عندما يتم تطبيقها  
تقوم بتنشيط شىء يقابلها و متكن النتائج االجيابة العظيمة مع أقل جمهود ىف أقرص مدة 

من الوقت سواء كانت للفرد، أو مجاعة، أو املجتمع بأكمله.

تعترب القيم تعبريات للحقائق العاطفية التى عندما يتم تطبيقها  تقوم بتنشيط شىء يقابلها
القيم هى الطريق لتقدم مستقبلنا، فهى تعترب دعوة االله للعقول الرجال سعيا إىل حياوة 

أفضل من أجل االحلاق بفرحة مطلقة و باالنجاز باحلياة.

قوة القيم فى الفعل
ىف  املادية،  و  اجلسدية  باألفعال  القيم  فتظهر  نتائجها،  و  الفعل  قوة  بتعدد  القيم  تقوم 

املواقف و األفكار، فكل منهم لديه قوته اخلاصة به.

فنحن مجيًعا نعلم أن الفعل  الذى يتم بمهارة يأتى بنتائج أعظم من الفعل الذى مل يتم 
بمهارة. ينتج العامل املاهر، مثل النجار، و الرسام، و املحاسب، و رجل املبيعات، و 
املحامى، و الفيزيائى املزيد من النتائج املفيدة، و النافعة، و اجلميلة ىف أقرص وقت مع 
عدم إهدار الوقت بشكل كبري. فام مل يتم غالبا ادراكه هو أن العمل املاهر الذى يظهر 

قيم ينتج  نتائج أعظم بعيدة املدى
يمكن أن جيد رئيس فريق الطابخني وجبته اجليدة عندما يفشل عن القيام هبا عىل طبق 
نظيف. و يمكن أن يتسبب سائق ماهر  ينقصه قيمة االنضباط باملواعيد  ىف  عدم حضور 
موظفه  اجتامع اسم أو ضايع فرصة كبرية و يمكن بشكل بسيط  ملحاسب ماهر  ينقصه 
قيمة الرتتيب، أن يضع ملف مهم بمكان خاطىء أو حتى ىف مدفوعات العميل كأحد 
املحاسبني برشكة نقل بالقطاع العام. و يمكن التناقش بشكل ممتاز  بدعم باع أن يفشل  
ىف االقناع عندما  يعرف احلاكم أنه يفتقد لقيمة الصدق و يمكن لرجل أعامل ذى رؤية 
و حمور يفتقد قيمة االقتباس بوجهة النظر األخرى أن يفشل ىف احلصول عىل خدمة عيل 
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كبري أو دعم أشخاصه باللحظات احلاسمة.

توجد القيم ىف سلسة متصاعدة للطوابق، و يكن كل طابق أعىل  أكثر دقة من الطابق 
و  املادية،   األشياء  بمصداقية  و  بحذر  ندير   كيف  أن  ىف  املادية  القيم  تظهر  السابق. 
تظهر القيم احليوية ىف  أن كيف  نرتط بشكل مفرح، و منسجم،و كريم مع األخرين و 
تظهر القيم العقلية  ىف األمانة، و الصدق، و املثالية. و تظهر القيم الروحية ىف  ايامننا، 
نيتنا، و عطائنا الذاتى. فكل فعل يستطيع  و اخالصنا، و صربنا، و مثابرتنا، و حسن 
التعبري عن قيم كثرية،  يعترب عاملى. فكلام قامت بالتعبري أكثر، كلام  كانت قوهتا و تأثريها 

أعظم. 

قوة القيم لتحقيق االنجاز
نحن نعلم مجيعا أن القيم حتفز االنجازات، فمن اجلدير بالذكر توضيح كيف تقوم القيم 

هبذا.

النظافة: جتذب الرخاء بتنشيط البيئة. »
االلتزام باملواعيد: ينظم أنشطتك و من ثم تستغل أفضل استغالل للوقت. »
الكفاءة: حتسن حتويل الطاقة إىل نتائج. »
اجلودة:يمنح الكامل لعمل االنسان و من ثم جتلب عمل أكثر يأتى بامل أكثر. »
أن كل شىء ىف  » إلينا حيث  تأتى  الناس  منتجات و أسواق  االنتباه: جيعل مجيع 

احلياة حيتاج إىل االنتباه.
التامسك: حيسن من التعاون ويمنع تناثر الطاقة الرضورية لالنجاز. »
حتديث امللفات: متثل املثالية ىف امللفات تنوعا ما من االنتباه املمنوح للامل و من  »

ثم جيعل املال يأتى باملزيد.
وجهة نظر الشخص األخرى: تعطى صورة ما كاملة و من ثم تدفع باالنجازات. »
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االخالص: جيعل الشخص موثوق به و من ثم يأتى باملزيد من العمالء. »
احلرية: تساعد عىل ظهور االبداع بالناس و من ثم حتقيق انجازات أكثر. »
يتم  » ال  بحيث  األنشطة  و  الطاقات  تقسيم  و  التحكم  عىل  يساعد  االنضباط: 

إهدارها.
االبداع: يساعد عىل ظهور أفكار جديدة و فرص لكى يستمر التقدم باألمام. »
السلطة: يساعد عىل حتقيق عمل غري عادى من خالل طاعة عمياء. »
اخلطاب اللني: يساعد عىل احلفاظ عىل الطاقة »
الثقة: تعطى فرص أكثر لألشخاص للتفاعل و العمل سويا و من ثم ثم حتقيق  »

االنجازات.
األمان: من خالل جعل مكان العمل مكان أمان للعمل تتحسن القدرة االنتاجية. »
التنظيم: تنسق و توصل الناس، و املال، و السوق، و التكنووجيا، و املنتج، من  »

ثم يتحسن حتقيق االنجازات.
األنظمة: تشكل عمل روتينى يأخذ شكال ما و من ثم يزيد من عجلة العمل. »
الرسية: تؤكد االنجازات من خالل احلفاظ عىل املسائل برسية. »
العمل اجلاد: ينشط اخلطة  اخلطة الفعلية بحيث تأتى هبا النتائج. »
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الفصل الثالث 
القيم و العمل

العمل المثالى ذات قيمة

يصبح العمل الذى يعرب عن القيم: العمل املثاىل.

عملية تطبيق القيم ىف حياتنا
نتبعها. فبمجرد  التى  القيم  لتطبيق  ننشط حياتنا  من خالل بذل كل اجلهد  يمكننا أن 
ببذل  نقوم  فعندما  تطويرهم.  أساليب  تطوير  يمكننا   ، لنا  معنى  هلا  التى  القيم  حتديد 
اجلهد املحدد لتطبيق تلك األساليب، من املؤكد تكون تتبع حظ جيد ىف شكل فرص 
جديدة، و مصادر جديدة للدخل و للربح، وىف أشكال أخرى مادية و استفادة معنوية. 
فيمكن حتى أن نالحظ أن بام أننا قمنا بتطبيق القيم، فقمنا بتجربة حاالت) استجابات 
احلياة( بحيث يأتى احلظ اجليد فجأة عىل ما يبدوا من أى مكان رافضا  متحديا للمفاهيم 

العادية ملا هو منطقى و حمتمل.

القيم كمؤرشات و مواقف، و تطبيق القيم
ما نحب فعله هو ما نقوم بتقديره. ما نحب فعله سيعكس قوتنا  و ضعفنا أيضا و مواقفنا 
املواقف  تلك  فتكون  االجيابية.   الصفات  ستظهر  مثال  كاىف  بقرب  نظرنا  فإذا  السيئة، 
إذ  فمثال  نتبعها،  التى  احلالية  القيم  بجانب  نتبنها  غالبا  التى  القيم  من  قريبة  املحدودة 
كان هناك عدواة بيننا و بني األخرين بسبب ما ينبغى عليهم قوله، إذن نكون بحاجة 
إىل تنمية قيمة التسامح . يعترب تسامح األخرين موقف يعكس قيمة التسامح. و يمكننا 
أيًضا أن ننتبه و هنتم إذا كنا فعال نؤمن بالقيم التى نقوهلا فمثال إذا دعمهم فعل ثابت ىف 
احلياة، ونميل نحن إىل دعم قيمنا خاصة إذا كان وجداننا العاطفى أو عواطفنا بظرف 
حاىل ىف عدم انسجام معهم. فتعترب القيم حقيقة عقلية حيوية كاحلياة. و يعترب تطبيق 
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القيم عمل صعب، و لكن يأتى بجائزته اخلاصة عرشة األضعاف. فيتبنى اإلخالص و 
يتبع عملية اإلبداع و اإلنجاز من رؤية إىل تطبيق.

اإلنجاز األمثل
يتم حتقيق االنجازات املثالية من خالل االهلام الشديد املتزامن مع قيم ذى خمزى شديد 
و  الشديد  باالهلام  شعور  فيخلق  جمهود  أقىص  بذل  طريق  عن  تطبيقها  يتم  و  باحلياة، 
القيم باحلياة سوًيا كفاءة عظيمة لتحقيق االنجازات باحلياة. ) فهذه هى النتائج العظيمة 
بأقل جمهود(.  استخدام القوة الروحانية و االستسالم هلا خيلق نطاق و احتاملية عظيمة 

لتحقيق االنجازات، فهو أيًضا أكثر كفاءة.

حتويل الطاقى إىل قوة
لتحقيق  كافية  غري  ولكنها  النشاط  أو  احلركة  ىف  تظهر  أن  بمفردها  للطاقة  يمكن 
االنجازات. فيجب أواًل حتويلها إىل قوة يتم توجهيها نحو هدف معني ويتم حتويل الطاقة 
إىل قوة عندما تتطلب اجتاه دقيق و واضح. يساعد تقبل األهداف النبيلة، و تقبل تشكيل 
الواليات  فاز مدرب  .  و لذلك،  الطاقة إىل قوة  العمل ىف حتويل  األساليب، و خطة 
، ىف  لألوملبيات عام 1980  الذهبية  بميدالية  السامى  بروكس الهلام  املتحددة هارب 
التغلب عىل شكوك أعضاء  القائد الذى استطاع  لعبة اهلوكى عىل اجلليد، ولدت قوة 
جلنة األلومبيات بالثقة العليا  للروسني املحرتفني، فكان قد فاز بأربعة ميد ليات ذهبية 
و اثنى وأربعني لعبة مستقيمة، تغلب املدرب الشاب األمريكى الالعب عىل شكوكه 
و تردده بسبب عدم خربته و قام باهلام فريقه حتى الفوز. فلم يكن هدف بروكس حلم 
لذيذ أو تفكري يشبوه القلق، بل كان هدف مشغف بالعواطفه، فقام باطالق كل طاقته 
بتوجيهها للحصول عىل  قام  الالعبني و  أيًضا طاقات  العقلية و احليوية و اجلسدية و 
أعىل األهداف التي ظاهرًيا ال يمكن الوصول إليها. فيقوم أحد العلامء الذين يسعون 
إىل اجتياز معادلة نيوتن، أو أحد رجال األعامل الذين يقررون إنشاء منتج ما أو سوق 
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ما أو خدمة ما جديدة، أو أحد الطالب الذين خيتارون إحدى الدورات للدراسة املهنية 
التى  بتحويل طاقة شخصياهتم إىل قوة ما لتحقيق االنجازات باملجاالت اخلاصة هبم 

يسعون إليها.

و يتم حتويل الطاقة أيًضا إىل قوة عن طريق قبول القيم أو املثل العليا، فال يعترب اهلدف 
هنا نتيجة معينة و لكن الوصول إليه و تطبيق أعىل مستوى من التواصل مثل األمانة، و 
الصدق. فيوجد هنا أحد اجلوانب الرائعة بالعملية التى تعرب عن نفسها،  فيكون اطالق 
الطاقة مرحلة ُمسبقة لتوليد القوة ىف وصفنا للعملية. و من الصحيح أيًضا أن يمكن 
تقبل االجتاه امللهم أن حيرر أو يولد طاقات إضافية جيردها من االحتياطات اخلافية من 
بخلف  تكمن  بحيث  هنائيا  ظهور  عدم  أجل  من  النشاط  خيلقها  أو  الشخصية  خالل 

الظواهر.

و قد فجر االهلام املثاىل بالثورة الفرنسية بركاًنا ما من الطاقة هائج من القمع الطويل 
النظام  و  االستقراطية  الطبقة  قضت عىل  قوة  إىل  الطاقة  تلك  تم حتويل  و  للفالحني، 
اجلزئى  لتسليم  ضحاها  و  العشة  بني  بالوقت  سمث  فريد  التزام  قام  بالدولة.  احلاكم 
للواليات املتحددة بتغيري األوقات املجمعة برشكته لتحقيق 96% من مستوى األداء أو 

أكثر مقارنة ب 88% ألقرب منافس له.
من  أفضل  مرة  بأكثر من 69  أمن  األمان جعلته حيقق سجل  بقيمة  دوبونت  التزام  و 
الصناعات  مرة من متوسط  أفضل 17  و  املتحددة  للواليات  الصناعات  متوسط كل 

الكيميائية للواليات املتحددة.

جيذب تطبيق القيم العليا عىل أهداف ذات شغف استجابات إجيابية للحياة.

يولد تطبيق القيم الشخصية بتفاصيلها ىف حياتنا اليومية قوة عظيمة للنجاح و السعادة. 
فعىل سبيل املثال، كانت إحدى السيدات باجلامعة عىل وشك أن تقوم باختبار للقبول 
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برشكة ما. وعرف زمالئها االجابات مسبقا و من ثم، إىل حد كبري، هذا يقلل من فرصة 
أمينة. فام حدث أن عند  قبوهلا. و لكنها قررت أال حتصل عىل اإلجابات و أن تكون 
كانت  الرشكة---  بنفس  الحقا  قبوهلا  تم  بل  فحسب  إلغاءه  يتم  مل  االختبار،  موعد 
و  لتعظيم  السحرية  أو  الشخصية  القيم  تطبيق  لدى  فليس  هبا!  متاما  تفاجئت  السيدة 

لرقى احلياة فحسب، بل يمكنه تشعيل ردود فعل رائعة و مذهلة من احلياة أيًضا.

خطة العمل: قم بالتفكري ىف قميمتني أو ثالثة قيم شخصية بحيث قد شكلت حياتك. و 
األن قم بتطوير العديد من األساليب إلعادة االلتزام هبم مرة أخرى، أو قم بخلق قيمة 
واحدة أو اثنني ، و قم بتطبيقهم بشكل كامل ىف كل معظم أنشطتك اليومية احلاسمة. 

و من هذه اللحظة سوف تكون احلياة بشكل مستمر حيوية و مليئة باملعنى و الدهشة.

االيامن بالقيم الشخصية و تطبيقها جيذب ردود فعل اجيابية من احلياة.
إحضار قيمة عليا ما ألحد املواقف ) التى يمكن ترمجتها إىل أعىل املواقف(  يأتى بردود 
فعل اجيابية من احلياة. فاألمثلة عىل القيم العليا: األمانة، و النزاهة، و االلتزام بالصدق، و 
االعرتاف بالفضل، و االهتامم باألخرين، و استخدام املصادر إىل أقىص حد، والتحسني 

املستمر، والتفتح، والتسامح، و التنظيم، و العمل وفق منهج، وخدمة املجتمع إلخ.

1.التحسني املستمر
سوف تطلق أى حماولة لتحسني املوقف ردود فعل اجيابية من احلياة. ) فهذا أيًضا مثال 

للقيمة( أمثلة للردود فعل احلياة.
يرى املعلم أن تدريب معني ال يأتى أبًدا باملستوى الذى يريده. »
فقرر أن يقوم بعمل حتسني ما كبري بمنهجه ، و من ذلك الوقت و ردود أفعال  »

الطالب اجتاه منهجه  أفضل بكثري من قبل و قد اشتهر الحقا بأنه أحد خرباء املعلمني 
هبذا املوضوع.

شعرت واعتقدت سيدة ما كانت تقم بمقابلة الناس من أجل توظيفهم بالرشكة  »
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أخربها  شىء،  ال  من  بأكملها،  العملية  حتسني  الكمبيوتر  الستخدام  يمكن  أن  بشدة 
مديرها بربنامج ما  الحقا حيث أهنا وجدت أنه الربنامج املثاىل التى كانت تبحث عنه.

2.استخدام املصادر إىل أقىص حد
االستخدام الكامل للمصادر احلالية وفًقا للكفاءة واإلنتاجية، والتنظيم، و النظافة، .. 

إلخ ) فهذا أيًضا مثال للقيمة( أمثلة للردود فعل احلياة.
َعلم أحد األفراد بأن ألته املثالية تتدهور و قرر أن يقم بتنظيفها وإصالحها. و ىف  »

خالل أيام قليلة إحدى األعامل اجلديدة قد بدأت بحيث حتتاج إىل هذه لأللة خصيًصا.  
و استخدامها الكامل جعلها ألة موثوقة املصدر و مصدر دخل مربح.

كان ألحد بائعي اخلمر مبيعات قليلة، فقرر أن يبيع املخازن التى كان قد تركها  »
لوقت طويل بدون أى عمل هبا. و قام ببيعهم، إضافة إىل مبيعات ملدة ستة أشهر ملنتجاته 

اآلخرى.
3.األمانة و النزاهة

جتذب األمانة والنزاهة احلقيقية ردود فعل إجيابية من احلياة أمثلة عىل ردود فعل احلياة:
كانت إحدى السيدات باجلامعة عىل وشك أن تقوم باختبار للقبول برشكة ما.  »

وعرف زمالئها اإلجابات مسبًقا، و من ثم تضاءلت فرصة قبوهلا. و لكنها قررت أال 
حتصل عىل اإلجابات و أن تكون أمينة  و يف يوم موعد االختبار، تم إلغاء االختبار وتم 

قبوهلا الحًقا بالرشكة نفسها  و تفاجأت  متاًما. 
 

4.النظافة و الرتتيب
متيل حماولة احلصول عىل أحسن مستوى للنظافة والرتتيب جلذب ردود فعل من احلياة. 

أمثلة عىل ردو فعل احلياة:
قد كان لدى خبري استشارى ما عمل بطىء، فقام بتنظيف حالته من أسوء حاالته  »
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إىل أحسن حاالته. و بمجرد بانتهائه العمل، استقبل مكاملة بمنحه قيمة عمل ملدة ثالثة 
أشهر.

القيم و ردود فعل الحياة
منذ أن تم إطالق كتاب توم بيرت ىف »البحث عن االمتياز« ىف االنشغال بالقيم، و خاصة 
التوظيف  بعيدة عن  باملوظف يف الرشكات،  فهى أول مرحلة  قيمة احلرية و االهتامم 
العادى بالعمل، فتمكن القوة ىف الرشكة من النمو بجانب النهج املعتاد. فيمكن أن نقول 
القيم هى مهارات روحية،  الروح، ألن باألخري،  أن هذه هى أول خطوة اجتاه تغذية 
فلدى القيم قوة واضحة ىف حتقيق انجازات أعظم بكثري. فتمكن أيًضا استجابات احلياة 
التى مل يراها أحد. إذا تعلمت أن تكونى مرئى، سوف تتمدد طاقة تطبيق القيم ىف كل 
االجتاهات. سيكون مفهوم هائل سيدهش األخرين مجيًعا ،الذى يتم تطبيقه بتلقائية من 
أساليب الروح، فيسمح للمفاهيم  باحلصول عىل أضعاف أاللف النتائج ىف وقت ال 

ُيذكر، ُمنشأ هبجة مميزة و طاقة غري نافذة تتبعك.

القيم الشخصية ومناقشة ردود فعل احلياة.
 بازدهار االنرتنت، تداولنا مواضيع كثرية مرتبطة بالتطور والنمو الشخىص، و الروحى، 
و العمىل، و االجتامعى. و نتداول حتى التحول الكامل للبرشية من خالل قوة الروح، 
خاصة  املوقع  عىل  ممتع  بشكل  املعروفة  املقاالت  معظم  كانت  قد  أن   من  الرغم  عىل 
بموضوع » القيم الشخصية«,  نحن نعلم أن ىف 25 سنني املاضية، قد أصبحت القيم 
شىء معروًفا و يتم تقديره أكثر بحيث أنه قد حترك إىل جبهة احلياة سواء ىف غرفة العمل 

أو غرفة جملس اإلدارة.

و هلذا كانت مفجأة  إىل حد ما أن خيربنا شخص ما من قرائنا بأنه برغم من أن يقدر مقاالتنا 
عىل القيم الشخصية، إال أنه تسأل عن تأييدنا لظاهرة »ردود فعل احلياة« باملوقع. وىف 
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النهاية، أوضح القارىء أن القيم الشخصية هى شىء له أمهية ثقافية و يستحق االنتباه 
إليه بجدية , بينام تكون ردود فعل احلياة غري مادية و غري ثابتة. و مالحظة  أننا ضمنًيا ال 

جيب أن نذكر ردود فعل احلياة باالستفاضة نفسها عند ذكر القيم الشخصية.

فمنذ 100 عام مايض، قد اليكون أحد سمع ىف القطاع التجارى، أو حتى انتبه أحد إىل 
مفهوم استخدام القيم ىف مكان العمل. فمن أجل النجاح ىف العمل، حيتاج الشخص 
إىل صالبة، و قوة، و قدرة، و العديد من املصادر. و  احلال نفسه، حيتاجون العاملون 
إىل أن يتحلوا بالطاعة وباخلوف و بالقدرة عىل القيام بالعمل. و تغييب عنارص أخرى 
مثل إخالص املوظف، و نزاهة الرشكة، و األمن الشخىص للموظف، إلخ من احلوار 
التجارى ، و باألحرى  يتم تنظيم العمل عىل األهداف ليتم حتقيقها بمدة زمنية ما و 
بتكاليف معينة لكى حيصل العميل عىل ما يريد. كان التمسك بالقيم يعد شىء ذاتى 
جًدا – حتى إهنا جمردة من معايري التجارة- لتكون جمدية بانتباه  واهتامم اإلدارة. و ىف 
النهاية، نبدأ اليوم برؤية القيم جيًدا عىل طريق ثورة جماالت كثرية باملجتمع. و مؤخًرا 

بدت القيم تظهر عىل لسان كل شخص و من كل مكان و جمال ىف احلياة.

و من حسن احلظ، ىف 100 عام ماضية، رأينا حترك تدرجيى من التجارة  ذات التوجيه 
التجريبى إىل هنج توجه قيمى أكثر. فام هو الذاتى إذن – القيم- أصبحت موضوعية و 
حمددة اآلن. فامذا يكمن ىف اجلانب اآلخر من مفاهيم العقل قد أصبحت مقبولة كأسلوب 
عقىل و مؤثر ىف هنضة كل جماالت احلياة. فعىل سبيل املثال، يشرتك قادة التعاون اآلن 
ىف خطط اسرتاتيجية بحيث  يتم توحيد قيم الرشكة مثل النزاهة، و رسور العميل، و 
استخدام املصادر إىل أقىص حد، إلخ ببيان مهمتها. فلم تعد القيم للمثقفني و أستاذة 
اجلامعة و النخب، بل فقد تم إشادة القيم الستخدامها العظيم ىف املجتمع، سواء ىف جمال 
العمل، و احلكومة، و التعليم، وحتى بني الشباب. ففى احلقيقة، نصف قراءنا ملقاالتنا 
عىل القيم الشخصية، و العملية، و االجتامعية بموقع جروث أون الين طالب جامعات 
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و مراهقني! فام كان مرة شخىص و ذاتى و »غري مدعم من أى مؤسسة فكرية«، قد تم 
ترشيحه إىل أعىل عرب املجتمع، و قد بدأ ىف قبوله كجزء من حقيقة موضوعية جديدة.

و  القليل  إعجاب  نال  فقد  نفسها،  القبول  بعملية  احلياة«  فعل  »ردود  مفهوم  يسري  و 
بمعنى  فهى  العديد.   به  استخف  وقد  و  تقريبا،  شخص  بكل  فهمه  أو  سمعه  يتم  مل 
واحد الشىء الذاتى، الشىء الوظيفى للحياة الذى قد تم جتريده من األمهية الفكرية 
الرضورية، عملية تسأولية للحياة بدون منطق، أو عقل، أو األسس العلمية. فاحلقيقة 
أن ظاهرة ردود فعل احلياة ببساطة هى وظيفة متقنة باحلياة  أكثر من القيم الشخصية 
العادى  أكثر صعوبة للشخص  فتعترب  الفكرى احلديث.  العقل  فقد هربت من  و هلذا 
أن يفهم ألهنا تتطلب مننا التوجه إىل مستوى أعمق  ىف العقل الوعى املدرك للحصول 
عىل أعامل مذهلة. فبمجرد التحرك من النهج التجريبى إىل النهج املتقن للحصول عىل 
الغامرة  القوة  لرؤية  التوجه أعمق  إىل  مازالنا نحتاج  فنحن  للقيم،  العظيمة  االستفادة 
لظاهرة ردود فعل احلياة. فتعترب ردود فعل احلياة، ىف حالة عدم معرفتك، احلالة التى 
تتغري معها احلياة عىل الفور بحظ جيد مفاجىء بسبب التغيري ىف العادات، و العواطف، 
و املواقف ىف حياتنا. فهى مثل الظاهرة اخلارقة التى يمكنها تشكيل طريقة نظرتنا إىل 

احلياة ىف القرن 21 بحيث أننا بدأنا ىف تقدير القيم بأواخر القرن 20.

إذا أدركت للحظة أن االستفادة العظيمة التى تأتى هبا القيم، سوف إذن تقدر حتى قوة 
ردود فعل احلياة األعظم. فتقوم القيم، بالنسبة لشخص ما، بتنشط كل فعل يشرتك به. 
فتزيد من تأثريها و كفاءهتا غالبا عىل عرشا مرات بشكل مرتب. فإذا مثال، حتدثت مع 
عميل باحرتام شديد و أداء به اهتامم ، إذن سوف لن أحصل عىل الطلب عىل األرجح 
فحسب، بل سوف تطور رشكتى،  بسمعة ما اجيابية بحني أهنا َتتسبب ىف تدفق الكثري من 
العمالء إلينا قاذفة برشكتنا إىل القمة ىف جماهلا. فكيف يقوم شخص ما بقياس النجاح ىف 
مثل هذه املواقف؟ هل يتعامل ملرتني، أو مخسة، عرشة؟ نحن ال نعلم حًقا التأثري الكىل 
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لتطبيق القيم ىف حياتنا ألن قد كانت النتائج التى تولد غري مفهومة، و الموثق هبا، ويتم 
قياسها جيًدا. وفضاًل لكتاب جاكوب و ماكفارلني : التعاون احليوى« ، الكتاب العميق 

الذى يطلق قوة القيم ىف بيئة العمل.

له خالل  مثيل  بنجاح ال  تأتى  القيم  أن  إىل  ننتبه  أن  رائع، جيب  أن هذا  بالرغم من  و 
الوقت. فمثاًل، قد أخرج تطبيق قيمة » جودة اخلدمة« رشكات كثرية إىل القمم بمجالتها 
ىف السنوات و العقود التى توالت بعدها. و قد فعلت قيم تعاونية أخرى مثل »االلتزام 
برفاهية الناس«، أو »الرتكيز عىل االحتياجات الظاهرة للمجتمع« الشىء نفسه باطالق 

الرشكات إىل قمم النجاح.

حلظة  ىف  حرفًيا  احلياة  أحوال  تغيري  األخر،  الصعيد  عىل  احلياة:  فعل  لردود  يمكن 
واحدة— متغلبة عىل املكان و الزمن، و ما نعتقد أنه ممكنًا.  فرود فعل احلياة هى قوة 
أنك  ختيل  فمثاًل  احلياة،  عمل  بكيفية  السابقة  املفاهيم  كل  تغمر  التى  اخلارقة  كالقوة 
قمت بتغيري انفعال ما، و فجأة بعد دقيقتني، حصلت عىل أكرب طلب أو مهمة ىف تاريخ 
رشكتك. فعىل ما يبدو بأى مكان، ال عجب من أن العقل الفكرى احلديث ذى شكوك 
و ارتياب، و األسوء من ذلك هو رفض ذلك رفًضا تاًما، فلم يكلف نفسه بأن  حيدد ما 
إذا كانت ردود فعل احلياة هى الظاهرة احلقيقية للحياة للبدء هبا! و بشكل أخر، فهى 

ترفض أساليبها العلمية التجريبية ىف التحقق ما إذا كانت الظاهرة توجد!
و حلسن احلظ، قد بدء العقل الذى مل يتم تطويره بشكل كبري ىف االنسان حتى األونة 
حديًثا،  املزيد  واليزال  العقل.  و  املنطق  نحو  التحرك  و  بحامقته  ماضيه  ترك  األخرية 
فقد بدأ العقل ىف رؤية أننا ال يمكننا قياس أى شىء باالستجواب، فيجب أيًضا قبول 
و  انفعالتنا،  و  و عواطفنا  مواقفنا،  تأثري  البرش متضمنة  معادلة   التأثريات األخرى ىف 
معتقداتنا، و عوامل أخرى.  إذن، يصبح العقل أكثر اتقان ىف إطاره و إدراكه و من ثم 
نتيجة  التى تقدمها احلياة. و قد كانت  أكثر قدرة عىل احلصول عىل احتامالت متعددة 
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واحدة هى إدراك االنسان لقيمة القيم التى ليست ذاتية و شخصية كام يعتقد، و لكنها 
بموضوعية تؤثر عىل حياتنا، و غالًبا بقوة عظيمة.

أعامق  أعمق ىف  باتزان  يتمركز  أن  فيمكن   ، أكثر عمقا  التوجه  العقل  يستطيع  مازال   
الوعى اإلدراكى.

و من هناك، يمكن للعقل أن حيصل عىل احلقائق اجلديدة و يكتشف ما خلف احلقائق 
املادية املجردة. و من اتزان داخىل هادىء و صمت عقىل ، ينفتح االنسان إىل أشكال 
جديدة من املفهوم شامل الستخدام الرؤية، اإلضاءة، و احلدس، و الوحى. فمن خالل 
ترسيخ هذا، يمكن لشخص أن ينظر باخلارج إىل العامل و حيصل عىل األعامل اخلفية و 
بدأنا  اإلداركى«،  الوعى  »مراقبة  تلك  من  اخلصوص،  وجه  عىل  احلياة.  عن  الكشف 
نحصل عىل ظاهرة ردود فعل احلياة  بالفعل. فتجربة قوهتا عىل أساس معتاد، تصبح لنا 

موضوعية مثلام أى حقيقة جتريبية أو علمية.

ملوضوعية  رؤيتنا  تكون  كيف  نرى  سوف  اآلن،  املاضية  سنة   100 إىل  ننظر  عندما 
حمدودة. و سوف نرى أن املوضوعية تشمل قوة القيم ىف أى حتليل للنجاح. و سوف 
نري أن املوضوعية شاملة أعامل ظاهرة ردود فعل احلياة عندما تقيم انسياب و عمليات 
احلياة. فغالًبا، سوف تكون القيم و ردود فعل احلياة موضوعية لنا ألننا سوف نستطيع 
الكامنة  ىف  الكثرية  األدوات  و  األشياء  تكون  الرغبة. فسوف  القوة عن  نستجمع  أن 
حياتنا اليومية. و سوف تتجاوز احلياة استثنائًيا لطريقة القديمة بامئة عنرص أو حتى ألف 

بحيث يمكننا أن نأتى بإماكانيات باحلياة ال حد هلا عىل الفور اآلن.

التعليم، و القيم، و ردود فعل الحياة
شاملة   املعرفة  نرش  طريق  عيل  منظمة  الغري  الشباب  طاقات  التعليم  ينظم  أن  يمكن 
معرفة القيم. و لكن حيتاج التعليم نفسه إىل أن يتم تنظيمه  حتى يشمل عىل تلك القيم 
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أرباح. فاألن  نتائج، و  القيم، فتخرج  تقدير قيمة  يتم  و يوضحها. ففى عامل األعامل، 
نحتاج إىل تناول التعليم بحيث يكون النطاق أعظم. فيمكن للمتعلمني أن يتعلموا من 
خربة األعامل، و يقوموا بتعليم استفادة القيم، فانظر حولك، و انظر إىل االستفادات 

عندما تقوم بتطبيق القيم عىل احلياة الواسعة و ختصصتها املتنوعة.

أهنا  بسبب  جًدا  مفيدة  احلياة  فعل  ردود  معرفة  و  مفهوم،  و  خربة  تكون  أن  يمكن  و 
توضح كيف ينتج عن االنتقال إىل القيم برسعة نتائج. فيمكن ملثل هذه املعرفة أن تنترش 
احلياة  استجابات  تسأوالت  بتجربة  أنفسهم  ذات  املعلمني  فيقوم  التعليم.  خالل  من 
يكون  لن  الذى  والكايف  املفاجىء  مظهره  الذى جيذب  الداخىل  االنتقال  إجراء  نتيجة 
فقط قيمة مصريية فقط، و معرفة لكثري من االنطالقات املتنوعة التى متكن استجابات 
احلياة من احلدوث بطريقة شاملة عىل أعىل مستوى من النظافة و الرتتيب، التغيري من 
موقف سلبى إىل موقف إجيابى، ىف حلظة ما حاسمة بتقبل أن تعطى احلياة و بمعرفة ما 

يريد الشخص حًقا، و قوة معنوية أعظم، إلخ.

فهذا يمكن أن يتم تعليمه عىل أنه قيم.

خماطر عىل ظاهرة ردود فعل احلياة
التوسع الكمى و النوعى يتنج من تطبيق القيم.

ليس هناك فقط توسع بالنتائج الكمية فقط التى تولد بالقيم  كاملزيد من األموال، زيادة 
املبيعات بتوسع، و إنتاج أكرب، إلخ و لكن هناك أيًضا توسع نوعى ينتج من تطبيق القيم 
مثل املزيد من الطاقة، واملزيد من السعادة، و املزيد من التعاون و التامسك باالحساس 
النتائج تتسع  األكثر عمقا باألغراض بالنسبة هلؤالء الذين يعملون بالعمل. فام جيعل 
بالفعل كمًيا أو نوعًيا يعتمد عىل نوع القيم التى يتم تطبيقها، و درجتها، و الكمية التى 

تم تطبيقها عليها، الخ.
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القيم عند اخلطط املتنوعة
قم بتطوير جمموعة القيم خطة بخطة، فإذا كانت هناك قيم مادية غري كافية يتم تطبيقها 
مثل  مادية  قيمة  كانت  إذا  فمثال  األعىل،  احليوية  اخلطوة  إىل  العمل  خيطو  فلن   ، األن 
النظافة، و االلتزام باملواعيد ناقصة، ال يمكن للعمل أن ينهض إىل حتقيق املستوى التايل 
إىل  ختطو  أن  يمكنك  بمكاهنا،  املادية  القيم  هذه  تكون  عندما  بالتاىل،  و  االنجاز.  من 

املستوى األعىل من القيم، و القيم التنظيمية، و بالتاىل القيم النفسية.

القيم، و النهوض، و االنحدار
ترتسخ القيم العليا بمنطق العقل ىف األعىل متكن األفعال الصحيحة. 

الطريق املنطقى لرؤية القيم
من أجل رؤية القيم بوضوح، جيب عىل البرشية أن تصبح أكثر ععقالنية.

طرق لتقييم القيم
يمكن أن يتم تقييم نتائج القيم وفًقا للطاقة، و لقوة، و للمهارات، و للنتائج، و للمتعة، 
ولالنجازات، و للتقدم، و للوقت، وللمكان، وللشىء، و للحياة، وللعقل، وللروح، 

و لالثنى عرشة جوانب الروح و اجلوانب املعروفة للحياة.

خالصة القيم يفوز ىف فيلم » فعل مدنى«
الشخصية  ذى  املجروح  املحامى  حقيقية،  قصة  من  املقتبس  مدنى«  فعل   « فيلم  ىف 
الناجحة جان سشليشتمن الذى حيب أن يتفاوض ىف األمور الكبرية لصالح عمالؤه 
يعرض عائالت ملجموعة متنوعة من األطفال قد ماتوا بسبب لوكميا. فقد تأثر جان 
بادعاء  األهل و قرر أن يتفحص املصانع امللوثة التى من املحتمل أن تكون املسؤلة عن 
هذا. و عندما اكتشف أن واحد منهم رشكة تابعى لتكتل كبري من بياتريس فودز، اقتنع 
جان و رشكاؤه بأن يتولوا القضية. وأثناء املحاكمة، جان ال يؤكد  مع خمتص الشئون 
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املالية  فحسب بل أيضا عىل حقيقة أن يدفع برشكاؤه  بالدين املايل العميق مهدد حلياهتم 
املعيشية بشكل كبري.

و قد تباين أنه قد مل خيرس القضية فقط، و لكن رشكاؤه رفضوا و هو نفسه قد جرب عىل 
االجتاه نحو اإلفالس و لكن بتلك احلالة من الفقر، حصل عىل طريق جديد لإلمساك 
بالتاىل، و من خالل سلسة من األحداث، تم جتديد القضية من خالل  بالفاسدين. و 

براهني أخرى، و فاز املجرمون و قامت املحكمة بتعويضهم ب69 مليار دوالر.

فيمكن أن ننظر إىل نتيجة قضية جان  كرد فعل من احلياة عىل نقاوة قيم جان، فكان ىف 
البداية أحد املحامني األذكياء و املهارين الذى يتم دفعه باملال. فكانت قيمه و مثله العليا 
– فمثال حركته كارثة املجرمني  مدفونة حتت هذا االنجذاب املادى. ثم توىل االقضية 

لتلوث املياه عاطفيا و مثاليا.

و حتى األن أيضا كان قد قامت احتاملية  تسوية كبرية بدفعه أواًل من أجل تكوين ثروة 
شخصية. و بالرغم من أنه كان مغرى ،  منعته ُمثله اخلاصة بالعدالة للضحايا من القيام 
بتدمري  األشخاص  يقوم  الوقت  التسوية. و لكن  بشكل ممتع كام ىف نفس ذات  هبذه 
الذين يعملون معه بدفعهم إىل اهنيار مادى من أجل تتبع القضية ضد املعارضيني ذى 

املاليني.

و قد وضح أنه قد خرس القايض بشكل جزئى من  خالل قوة ُمثله. و عندما تأتى إىل 
الضحايا، و اليزال غري مدرك بكارثة الناس التابعني له. و بشكل أخر، اليزال يعرض 
مواقف سلبية أو حتى مرتزقة عندما  تأتى إىل املال بالرغم من حقيقة أن قد رفض التسوية 
مع املعارضيني و من ثم استجابت احلياة بطريقة سلبية نوعيا مثل مل تتعاون احلياة معه 
و خرس القضية. ىف الواقع، تعترب السخرية ىف إنكاره للتسوية املربحة للضحايا، ىف حني 
َتسببت ُمثله االجيابية ىف معاناة فريقه. و حتى األن فقط عندما يتم يقرتب هو نفسه من 



27
قوة القيم

ValuesAcademy.org

اإلفالس بحيث يستطيع أن يأتى باحلل الذى يؤدى إىل قرار للقضية ىف صالح الضحايا.

و مع رفض رشكاؤه له، و األن ينحدر ملستوى الفقر، يستطيع أن يترصف بشكل كامل 
أكثر و أخرًيا  من منطلق هذا، فمثاًل معنى العدالة بالنسبة له الذى يكمن بجوهر عمق 
القضية  مع  التعامل  أجل  إدراكه حًرا من  كان  امللطخ،  املال  زوال  و من خالل  قيمه. 

احلالية بشكل سليم أكثر.

و من خالل التوجه  بعيًدا من التأثري املاىل ، استطاع أن يفكر بشكل منطقى، بل و حدسى 
الربج الذى  يأتى بشكل رسيع  بخطة ما  متكنه من  احلصول عىل  بحيث يمكنه   أن 
يزوده بالدليل القاتع  الذى يمكنه من خالل وكالة محاية البيئة من الفوز بمستجدات 
القضية. و كانت استجابات احلياة بشكل جوهرى أخرًيا للُمثل الغري ملوثة من خالل 
تقديم العقل لوجهة نظر جديدة و رؤية لكى تتناول القضة من خالهلا. و بام أنه ليس 
لديه مال خاص به  األن، ال يستطيع أن يقوم بمتابعة مستجدات القضية التى قد بدأهتا 
من خالل حدسه. و بداًل من ذلك، كان قد أرسل الدليل اجلديد الذى كان قد وجهه 
إىل وكالة محاية البيئة التى قد بشكل تتبعى قامت بالتحريض عىل تتبع القضية. و من ثم 
قد فازوا بتسوية كبرية للضحايا برغم من أن جان مل يعد ضمن  التسوية بشكل مبارش. 
تم سحب  فقط عندما  يستحقون  الذين  للضحايا  كبرية  بتسوية  احلياة  أتت  ثم،  و من 
القضية من جان ) و استطاعت هبذه الطريقة أن مُتجد ُمثله من خالهلا و متهد الطريق 
ألسلوًبا ما جديد و دليل جديد  الذى يمهد النرص. فلن يتدخل إدراكه القديم للامل 

امللوث و امللطخ(.

عندما تكون القيمة خالصة و مثالية، تستجيب احلياة هلا. و قام جان بتقدير أن العدالة 
تأتى للضحايا و كان يستطيع بشغف كبري أن يوظف  أسلوب غري بدهيى للفوز  يوما ما. 
فقد  متكن تغلبه  عىل املواقف املرتزقة اجتاه املال من متكينه بالتغلب عىل الوقف املرغوب 

الذى قد عكر نقاوة املثل.
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القوة المطلقة لقيم العمل الراسخة باألعماق و الروح
نعترب التكلفة األقل، و املخدل األكثرللامل،و منتجات أكثر، و تكنولوجيا أكث، إلخ  
خمزى  التقدم و الربح، و النجاح ىف العمل. و بالرغم من أن تلك األشياء جيب أال يتم 
التقليل من شأن تلك األشياء، لدى قيم العمل – مثل سور العميل ، و االنشغال الشديد 
براحة املوظفني، و االستفادة من املصادر إىل احلد األقىص، و االبتكار، و االستفادة من 
الفرص الساطعة للمجتمع، الخ من 10 إىل 100 مرة  كأكثر قوة من أجل إنتاج مثل 

هذه النتائج.

ينفتح ممن كان يطلب القيم بالعمل بأنفسهم عىل الفرص الساطعة ىف جماالهتم، فالتطبيق 
القوى  إىل  الرشكة  تنفتح  بحيث  املنافسة  إىل  التخطى  من  يمكنك  العمل  لقيم  األوىل 

العاملية التى تبعث الطاقات الضئيلة ملنافسة اخلدمة الذاتية.
جيذب تطبيق القيم االستجابات بشكل مفاجىء – املال، و املبيعات، و الفرص إليك، 

فهذه هى املعرفة البارعة الرسية.

الوعى  الداخلية عىل  للتأثريات  الفرص اخلارجية للداخل،  القيم باخلارج مثل  جتذب 
بالرشكة.

) مشرًيا إىل املبادىء الفردية للرشكة التى تتبنى القيم( يمكن أن نحصل عىل األعامل 
القوية و النتائج عندما نقوم بتطوير إمكانيات أكثر دهاء للوجود.

و يمكن حلركة القيم و نتائجها أن يتم استيعاهبا بشكل أفضل عندما نتجه من االنجذاب 
إىل املادة ، املؤسسة بشكل سطحى إىل اتزان أكثر عمقا.

فكلام نظرنا بالعلم بشكل أكثر ذكاء، كلام رأينا أعامل بارعة و قوة للقيم.

عندما نعيش باداراك أفضل للبيئة، متضمنا حركة القيم.
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السطحية  املادية  األشياء  تقوم  عندما  فقداهنا  يتم  بحيث  شخصية  أهداف  القيم  تعترب 
بحجب الرؤية  عنا، فهناك نرى األهداف املوضوعية.

و ال يمكن أن يتم حتقيق األهداف املوضوعية بشكل غري فانى بدون أهداف شخصية، 
األهداف  بدون  الشخصية  األهداف  حتقيق  يتم  أن  يمكن  ال  والعكس.  القيم،  مثل 

املوضوعية.

فتولد القيم مثل األهداف الشخصية  أشد قوة بعد اإلبداع، فمثال التأسيس، و الرتكيز، 
و التكتل للطاقة أكثر من عدم وجود أهداف، أو حتى أن تكون األهداف املوضوعية 

مفردها.

يتم تقسم القيم إىل مكونات إدراية لالحتامالت.

تعترب القيم مهارات روحية، فهى اإلدراك املادى للمعرفة الروحية و احلقيقة.

فتأتى القيم باملستقبل إىل احلارض،  و تقوم بتوجيهنا بعيدا عن  قيود الوقت، و باستبدال 
الفانى بغري الفانى ، و بتوسع نطاق السببية من أجل التأثري  عىل نطاق واسع.

التى  الذاتية،  احلقيقة  فهى  للفرد،  فبالنسبة  روحى.  عنرص  الطبيعة  من  جزء  كل  لدى 
تتضمن الروح. و بالنسبة للرشكة، فالعنرص الروحى هو قيم العمل.

عندما نكتشف حقيقتنا الذاتية، نعرف غرضنا احلقيقى. و عندما تكتشف الرشكة قيمها 
، تبدأ أيًضا ىف معرفة حقيقتها الذاتية و غرضها.

عندما يراك فرد ما بشكل عميق ىف قيم الرشكة، يأتى لتحمل القوى الذاتية للفرد للقوى 
الذاتية للرشكة. فيمكن أن تكون القوى الذاتية للرشكة نسب ذاتية عاملية  للفرد الذاتى. 
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و ىف خالل بيئات التى يتم املشاركة بالقيم،  حتقق الرشكة  الغرض العاملى من خالل 
الغرض الشخىص و حيقق األفراد أغراضهم الذاتية من خالل الغرض العاملى للرشكة.

تأتى االستجابات األكثر روعة من احلياة عندما ُتطبق تلك القيم التى يتم فقدها، بحيث 
متنعها من النجاح.

كلام  كان االلتزام الشديد بالقيم و تطبيقها بداخل الرشكة، كلام كانت استجابات السوق 
اخلارجية أعظم.

سوف تواجه الرشكة بمواقف متنوعة اختيارات مهمة. فاذا قامت بعمل  انتقال رضورى، 
سوف تستجيب احلياة بشكل غزير . و بالتشبع بالقيم، يمكن لتلك االنتقاالت أن تأتى 
بسهولة أكثر للرشكة. و هبذه الطريقة املدركة لقوانني احلياة، يمكن أن تكون استجاباهتا 

تكامل عظيم  لتطبيق القيم.

الطرق لعرض القيم على المراهقين
ليس لدى أية أنشطة عىل وجه اخلصوص ، بالرغم من، مع القليل من  االبتكار، يكون 
الكثري حمتمل فمثال يمكنك أن تقرأ األخبار اخلاصة بشخص ما مشهور إال أن يكون 
لديك تعليق عىل تلك األخبار. و يمكنك أن تكتب عىل الصبورة القيم التي تظهر.) 
أحياًنا تأتى القيم بحيث يتم التعبري عنها بشكل سلبى بشكل بشع  أقرب إىل أن تصبح 
لعدد جيد من  القصص، يمكن  العديد من  . و من خالل  الشخص(  احلدود ملواقف 

القيم أن يتم اكتشافه. 

و من املؤكد أن جيب عليك أن تقوم مألوف  بتنوعات القيم  حتى تبدأ هبا  لكى تتمكن 
من تعريفها  عندما يتم عرضها. ) مثال رؤية تطور موقع عىل االنرتنت من خالل القيم(. 
و يمكنك أيًضا فعل الشىء نفسه مع قصص قصرية، أو األفالم، مثل ابتسامة املوناليزا، 
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و ايرن بروكوفيش، و هارى بوتر، الخ. أو برنامج تلفزونى.  ويعترب املدخل األخر  أن 
تسأل كل طالب عن ما أكثر شىء يقومون بتقديره ىف احلياة، فيمكن أن يرصحوا به أو 
يكتبونه عىل الروق حيث جتمعه و تناقشه معهم ىف جمموعات و يكمنك أيًضا أن تسأهلم 
به  أيًضا ما يؤمنوا  عن اختصار سبب تقديرهم هلذا الشىء عىل وجه اخلصوص. و ) 
هو بشكل أو بأخر نفس ما يقدرونه. و أيضا من األفضل أن تبقى مع اجلانب االجيابى 
عندما تناقش القيم. فيمكن أن جتدد » أننى ال أحب التزيف« ) تم كتبتها أو نطقها من  

مراهق(  ك » أحب أن أكون صدق أو حقيقى مع نفسى«.

القيم، األفكار، و مشروع مقتبس
فهناك  تعم لصاحلها.  أن  الندرة  فامزالت  نادرا،  األفكار  مثل هذه  القيم ىف  تعترب رؤية 
تنفذ  العامل. و عندما  املثالية سوف تغزو معرفة  تأتى إىل  بعض األفكار بحيث عندما  
أن  إىل  قوة بحيث يمكن  تتحول  أو فعل( ، سوف  بمرشوع واحد ) مرشوع مقتبس 
تسمح غري قابلة للغزو. فمثل هذه املحاولة للحياة، ويمنح املىض قدما ىف تعلم جوهر 
املرشوع االمجاىل املعرفة ىف ملحة البرص. و من ثم، يمكن أن يتم تتبعها حتى يصل االنسان 

إىل أقصاه.
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الفصل الرابع
مصدر القيم فى تشكيلنا االنسانى

نبذة عن الفصل
يتحدث الفصل عن القيم و ما الفرق بينها و بني القدرة و بني املوقف.

محتوى الفصل
مصدر القيم »
تناقض القدرة و القيم »
تناقض املوقف و القيم »
تناقض الشخصية و القيم و املوقف »

قوة القيم
تضاعف القيم قوة الفعل و نتائجه

مصدر القيم

القيم تعكس أعىل التعبريات للعقل و التفكري
للمجتمع  االجتامعية  القيم  و  للحركة،  العملية  القيم  و  للفرد،  الشخصية  القيم  تعترب 
النعكاس ألى مبادىء بالعقل و التفكري، و يمكن حتى أن يقال أهنا جزء من املجال 

الروحى.
مصدر القيم الداخىل 

تأخذ القيم مكانا بالعقل حتت التفكري السليم لفيلسوف أو عامل رياىض و لكنها بأعىل 
عملية التفكري امليكانيكى التى تتحول احلقائق إىل فهم. فهى مفهوم عقىل حلقائق معينة 

و مثل باحلياة  ممزوجة بحيثيات حيوية معينة لرؤيتهم يأتون.
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أين تنبت القيم بكياننا
فيعترب  العقىل.  اجلزء  و  احليوى،  اجلزء  و  املادى،  اجلزء  للكيان:  أجزاء  ثالثة  هناك 
اجلزء املادى الالوعى، فليس لديه احساس بالقيم. و لدى اجلزء احليوى العواطف و 
األحسايس، و املواقف، و مهارات احلياة. فاذا دعم قيمة ما بيوم، يمكن أن يعارضها 
عىل التواىل ألنه غري مستقر. و حيتوى العقل عىل عملية احلقائق من أساسها و املفهوم 

اخلالص و التفكري اخلالص بأعاله. و بنصفه يكون العقل مركز لقيم و األخالق.
الجزء  و  المادى،  الجسم  للوجدان:  أجزاء  ثالثة  هناك 

الحيوى، و الجزء العقلى.

تناقض القدرة و القيم
القدرة من اجلسد، فهى ما نحن بالفعل اكتسبناه كليا و القيم من العقل و الروح فهى 
من ما نطمح باحلصول عليه. تعكس القدرة القيم التى نقبلها نحن بالفعل كليا بالعقل 
مدعمة حيويا و جمتازة جسديا- فمثال القدرة عىل االلتزام باملواعيد ىف الغرب، أو القيام 

باألشياء عىل أكمل وجه، أو التنظيم، أو املحاربة بشجاعة.
فام نسميه بالقيم مازال قدرات ىف التحضري فمثال الكرم، العطاء بال حدود، والتحيل 
بوجهة النظر األخرى، والصدق. فعندما تصبح هذه احلقائق أحاسيس وجدانية، يتم 

حتويلهم أيًضا إىل قدرات لقوى غري عادية.
كلًيا  بالفعل  نحن  نقبلها  التى  القيم  القدرة   تعكس 

بالعقل مدعمة حيوًيا و مجتازة جسدًيا

القيم و التقييم البرشى
قلنا نحن أن االنسان يتكون من ثالثة طوابق اجلسم املادى، و الكيان احليوى العاطفى، 
و كيانه العقيل.  ففى دورة تطوير احلياة عىل األرض قد نمى الكيان احليوى العاطفى من 
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اجلسم املادى و نمى العقل من  الكيان احليوى.
ثالثة  إىل  تقسيمه  يتم  أن  طوابق  الثالثة  من  واحد  لكل  يمكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املعلومة  يدير عملية  الذى  األول  اجلزء  العقل من  يتكون  املثال،  جوانب، فعىل سبيل 
املكتبسة من احلواس إىل اخلواطر و األفكار و حتتوى أيًضا عىل جزء أعىل بحيث يأخذ 
بتعديلها و تكييفها مع عواطف  السابق و يقوم  البيانات املجردة و األفكار من اجلزء 

الكيان احليوى ليأتى باملشاعر و امُلثل و القيم.

التسعة  ) من  القيم.  منها  تأتى  التى  املرحلة  تعترب هذه هى  االنسان،  و خالل تشكيل 
مل  بالعقل،  األعىل  املستوى   ،1 املستوى  ففى  الثانى.  املستوى  هذا  نسمى   ، مستويات 
يعد يرتبط مستوى العقل بمعلومات احلواس أو يتأثر بالقوى  العاطفية  التى تؤثر عىل 

األفكار، و لكنه يرتبط بأفكار منطقية و تصورية، و االحتامالت.

وسط العقل كمصدر للقيم الشخصية
ىف اجلزء الوسطى للعقل، َيكمن اجلزء العقىل احليوى اهتاممات الفرد، و أرائه، و مشاعره، 
و معتقداته، و قيمه، و مثله. فهنا  نطور معرفة عمل احلياة بحيث تكون مفعمة باملشاعر 

و العواطف. و َتعرب القيم ىف هذا املجال من العقل. فيعرض لوحة لرسم بيانى ذلك.
فالشخصية ُتعرف إىل حد كبري القيم للفرد.

يعترب ترششل جتسيد لالعتامد عىل الذات و الشجاعة. فهنا  تتشابك و ترتابط القيم و 
السامت الشخصية مع بعضهام البعض ألن الشخصية ُتعرف إىل حد كبري قيم الشخص 

احلقيقية.

تناقض المواقف و القيم
بالتحليل عن  لكن  و  متشاهبة.  ما  إىل حد  الشخصية  قيمنا  و  الشخصية  مواقفنا  تظهر 
قرب أكثر، نرى اختالف كبري، فلشخص ما، يعكس املوقف املزيد من سلوكنا احليوى 
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و أفعالنا. بينام تعكس القيم املزيد من معتقداتنا العقلية  التى من املحتمل أن تظهر ىف 
سلوكنا و من املمحتل أال تظهر ىف سلوكنا.

فمثال، عندما نقول نحن متساحمني أو غري متساحمني، فهذا يعرب عن موقف إجيابى أو 
سلبى بشأن التسامح الشخىص للشخص. ولكن عندما أقول إننى أؤمن بالتسامح أو 
التفتح العقيل، إذن  فأنا أعرب عن قيمة ما. و هبذه الطريقة، حيتوى العقل عىل اإلدراك 
األراء  ىف  املواقف  تعترب  النقيض  عىل  و  أيًضا،  امُلثل  تتبعه  كام  بالشىء  الواعى  العقىل 

احليوية التى تظهر من خالل سلوكياتنا و مواقفنا أقل وعًيا. 

يعكس املوقف املزيد من سلوكنا احليوى و أفعالنا. بينام تعكس القيم املزيد من معتقداتنا 
العقلية  

فمن املمتع أيًضا أن ُنالحظ أن يمكن الشخص أن ُيقدر التسامح و اليزال متسامح!  
فسوف تكون القيمة املثالية جزء ال يتجزء من سلوك الشخص، و ليس فقط ىف نظام 

االعتقادى لدى الشخص.
أو  املتساحمة  احليوية  وأفعالنا  مواقفنا  ىف  بالتسامح  اإليامن  قيمة  تنعكس  سوف  فمثال، 

كموقف إجيابى ما.
فتعترب القيم التى يتم ممارستها و تطبيقها من خالل مواقفنا و سلوكنا ، إلخ مهارة احلياة 

بحيث تكون جذورها الروح.

تناقض الشخصية و القيم و املواقف
يتبعها  به و  الفرد  ، فالقيم هى ما يؤمن  به  تعطى الشخصية نوع االنسان الذى يكون 
بمشاعره العقلية. و ترتسخ املواقف باملشاعر و العواطف احليوية للفرد و عادًتا تكون 
تعبري عن األراء العقلية التى تتعرض أن تكون عرضة للخطأ أوخاطئة. و يتم التعرف 
عىل القيم بشىء أكثر إجيابى، بعض املشاعر ذات درجة أعىل و اعتقاد، بل و امُلثل أيًضا. 

فغالًبا تكون هلا جذور روحية.
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القيم أعظم من السلوك
من األفضل معرفة الشىء كقيمة من معرفته كسلوك، فمثال من األفضل أن تكون ملتزم  
باملواعيد بسبب تقدير الشخص لالنضباط  بداًل من أن تكون ملتزم باملواعيد بسبب أن 
قد تعلم شخص ببساطة أن يترصف هبذه الطريقة. فالسلوك جيد و لكن ُتعطى القيمة 

استفادة و قوة أعظم. فتملك القيم منطق أكثر للفرد لوعيه بشىء يتبعه أو يؤمن به

يمكن أن نقول أن هناك قيم مادية، و حيوية، و عقلية، روحية،  »

فتعترب املواقف قيم حيوية و األراء قيم عقلية، و الدوافع قيم مادية. ) فغالًبا يمكن أن 
نقول أن القيم املثالية  هى أسلم عقل أو حتى العقل الروحى(

»القيم السلبية«
يمكن أن نقول أن هناك قيم ذات مستوى منخفض كشخص يدعم املرتبات. و لكن 
عىل النقيض ما نقصده ىف الطبيعى بالقيم التى ترتسخ بأعىل العقل أو بالروح ، و ترتسخ 

تلك القيم السلبية باألنا ، و اجلهل، و الكذب.
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الفصل اخلامس
المصدر الروحى و قوة القيم

نبذة عن الفصل
يتحدث هذا الفصل عن كيف تنشط و تنعش القيم روحك و جتعلك تعمل بمزيد من 

الشغف. 
تأتى القيم األن كمهارة روحية. فعندما تقوم بتطبيق  القيم عىل كل شىء ىف حياتك، 

سوف جتد تأثريها ىف كل شىء حتى ىف دخلك.

محتوى الفصل
املصدر الروحى للقيم  »
القيم و الروح »
احلقيقة و القيم »
القيم كمهارات روحية »
القيم و االزدهار »
قوة القيم للحصول عىل املال »

يأتى إلينا الكون كقيم

المصدر الروحى للقيم
تظهر احلقيقة الروحية عن القيم الروحية مثل احلقيقة، و احلكمة، والتامثل،و الوحدة، 
والسالم، و البهجة، و احلب، واجلامل. فيمكن أن نقول أهنم سامت أو قيم روحية. إذا 
اجتاهنا نحو الوعى الروحى، يمكن أن نخوض جتربتهم مبارشة. ففى الطبيعى، نحصل 
عىل تلك القيم الروحية من خالل قيمنا الشخصية الفردية، مثل اإلخالص، التسامح، 

و االعرتاف بالفضل، و املشاعر االجتامعية، و اإلبداع، إلخ.
و من ثم يمكن أن نقول أن القيم مهارات روحية، الطريقة التى نقبض حالًيا هبا السامت 
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الروحية و القيم  ىف دورة حياتنا اليومية. و تعترب القيم كاالعرتاف بالفضل و العطاء 
الذاتى فعلًيا تتأرجح بني القيم الرحية ) مثل احلب( و القيم الشخصية.

القيم كمهارات روحية
بالرغم من أن الروح ىف إرشاقها األصىل أحد األهداف ذى مرتبة عالية، تكون قيمها 
من الصدق، و اإلخالص، و الرصاحة، و النظافة، و السكوت ما يمكن األن أن نعرفه 
و نتبعه. و من خالل االلتزام هبذه القيم، يمكن للشخص أن يأتى بقوة الروح لتعامل 
أو  النتائج بامئة مرة  التى تعترب مهارات روحية فعاًل أن تزيد  للقيم  مع احلياة. فيمكن 

أكثر.

القوة الوحية القيم التى تكون مهارات روحية
بام أن القيم مهارات روحية، فتتعامل الروح من خالهلم  و تأتى بنتائج بال هناية ىف وقت 

ال ُيذكر.

القيم و الروح
تنترش القيم عىل نحو متزايد حول العامل فمثاًل كتاب » البحث عن االمتياز« قد دعي  
إىل متكني املوظف بالعمل منذ 25 عام. و قد تم تدعيم قيم جديدة مثل احرتام الفرد و 

التسامح و َتبنيها بمنظامت كثرية.

فتعكس تلك القيم االجتامعة قيمنا الشخصية اخلاصة التى تكون متشاهبة مثل أنا ُأقدر 
املجتمع، و معلومات اآلخرين.تعترب القيم أنامط أعىل للوعى العقىل باجتاه الوعى األنا 

العليا و إطالق الروح.

الكوميدية«  التحديدات   « عليه  اطلق  ما  االهلية«  احلياة   « أوروبيندو ىف  وصف رسى 
بحيث يقصد اإلله بالقوة، و السلطة، و الرصاحة للنرش عرب الكون ىف عملية اخللق. 
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فبالنسبة لنا، فتأخذ نمط كاجلوانب الروحية للكيان و التامثل و املعرفة، و السلطة، و 
فنأخذ  نتبنى قيم،  العديد من اآلخرين. فعندما  النعم، و  احلب، و اجلامل، و اإلبداع، 

فعلًيا واحد أو أكثر من تلك اجلوانب الروحية.
تعتبر القيم أنماط أعلى للوعى العقلى باتجاه الوعى العقلى فوق 

العادى و اطالق الروح.

فمثال إذا كنت املدير الذى يسعى إىل احلصول عىل معلومات لألخرين، فتعكس هذه 
القيمة التامثل ) بني األفراد(، و إىل حد ما املعرفة و احلب. و هبذه الطريقة، يمكن أن يتم 
رؤية كل قيمة وفًقا هلذه اجلوانب الروحية. ) فمنذ وقت ما، قد قمت بعمل دراسة ربط 

قيم اإلنسان بتلك السامت الروحية وفًقا لنسب مئوية.(

ففي كل مرة، نتبنى قيمة إنسانية، نأخذ خطوة دقيقة نحو جانب و أكثر من الروح.

أصل القيم  
عىل  متسعة  العقل  و  اخلواطر  مستويات  أعىل  من  فتنبت  باملعنى،  روحية  القيم  تعترب 
اجلانب الوحى. فقد قال رسى أوروبيندو، عن احلكيم و العراف اهلندى، بأن يأتى إلينا 

الكون كقيم.

القيم كمهارات للعقل األعىل )الروح(

يمكن أن يتم وصف القيم كمهارة العقل األعىل )الروح( 
القيم هى مهارات الروح

قيم احلياة بمثابة انعكاس للروح
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 تأتى املعرفة الروحية لروح الباحث اهلندى للكثافتها كقيم احلياة. 

الحقيقة و القيم
تعترب احلقيقة  الواقع،  العمىل. ففى  العقل  مل تكن احلقيقة جمرد وقائع، فهي هترب من 
وجود موضوعى. فتنكشف احلقيقة بالنسبة لشخص،  ألن لوجود الذاتى هو اإلخالص 

أثناء الشعور باألمل كله، و ىف كل الثقافات، ُتسمى بالقيم.  

ترمجة الروحانية بمثابة قيم مكان العمل
يمكن أن ترتجم الروحانية إىل قيم مكان العمل مثل: استهالك إمكانياتنا، و  االنتباه، 
و استخدام التكنولوجيا املتاحة من أجل استغالهلا، و جتنب و تالشى النافايات الغري 

متجنبة بنظام مناسب، و توفري كل دقيقة من الوقت يمكن توفريها.، إلخ.
القيم الوقتية بمثابة قيم روحية أساسية للتعبير/ صفات 

تأتى كل القيم اإلنسانية وقيم احلياة الوقتية من 12 قيمة خالدة بالوجود بحيث ُتشكل 
و  السلم،  و  اخللود،  و  نافية،  الغري  السليم:  الروحى  الوعى  خصائص  أو  صفات 
التواحد، و الرصاحة، والصالح، و املعرفة، و السلطة، و اجلامل، و احلب، و النعيم. من 
هذه القيم ُترشق 12، 1200، أو 12,00 قيمة، تعرب كل واحدة عن املبدىء الروحى 
األعىل باحلياة. فمثاًل يتم استخراج كل القيم املرتبطة بالنزاهة و اإلخالص و الدقة و 
املوضوعية، فتأتى كل القيم من اإلرادة اجليدة، و اإلحسان، و الرمحة ، و الشهامة التى 

ُتستخرج من الصالح
الوعى-  الكيان-  املطلقة  الروحية  احلقائق  إىل  ُيشار  للهنود،  الروحية  التقاليد  ففى 
النعيم. فتعترب احلقيقة الروحية املطلقة كيان سليم. فالكيان  هو الوعى و الوعى للكيان 
و الكيان للنعيم و هكذا، و اخللود، والسلم، و الصمت، و التواحد، و الرصاحة جانب 



41
قوة القيم

ValuesAcademy.org

من الكيان السليم. و تعترب املعرفة ، و الصالح، و السلطة من جوانب الوعى، و يعترب 
اجلامل، و احلب، و املرح من جوانب النعيم.

تعتربمتابعة  قيمة واحدة أو أكثر من تلك 12 قيمة جوهر كافة الطرق الروحية بغض 
من  أعىل  باحلياة   القيم  هذه  دمج  فيعترب  وسائلهم.  و  وأنامطهم،  أهدافهم،  عن  النظر 
مجيع مهن اإلنسان. فمن أجل تكوين هذه القيم بحياة شخص، املتابعة هلا طول الوقت 

بحيث تكون اليوجا التى توحد حياة اإلنسان بالروح.
قيم و قوة الروح

التواحد، التامثل، و  يمكننا أن نوظف قيمة ما من القوة الروحية شاملة االنسجام، و 
الكامل، و االعرتاف بالفضل، و العطاء الذاتى، و السلم) الروحى(، و املساواة، واجلامل 
) اإلله(، احلب، و الرصاحة، و املعرفة املتكاملة، و قيم آخرى. و نعرف القيم العملية 
باحلياة مثل الصدق، االعتامد عىل الذات، و التفتح، و التسامح، و التنظيم، االستفادة 
إىل أقىص درجة، و االنتباه، و التحسني املستمر، و البساطة، و احرتام األخرين، إلخ و 

يمكن ربط كل قيمة إنسانية بقوهتا الروحية املناسبة.
 الترابط مع الروح لتمكين المهارت الروحية، مثل القيم.

إبراز اخللود من الوقتى يربز روحه، و إثارة الالهناية من النهاية يفعل نفس الشىء، و 
يعترب التغلغل باألعامق و جتميع القوة باألعىل أدوات مبتكرة هلذه التحركات التى تظهر 

لألخرين من خالل املهارات الروحية مثل القيمة الشخصية ىف احلياة.
القيم بالطابق الدقيق النظامى و الروح بالطابق الغير نظامى

تأخذنا القيم إىل طابق دقيق، و تأخذنا عبادة اإلله الداخىل، و الروح، و الكيان األكثر 
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عمًقا، الربامهى إىل الطابق الغري نظامى.
القيم اإلنسانية للقيم الروحية للجوهر الروحى

بالرغم من أن ىف الغرب، قد قمنا بتنظيم الطابق املادى إىل درجات حمدودة عىل الالهناية، 
قد أصبحت الغالبية نتيجة العقل حمدود ىف األفق فريى الطابق املادى حميطا فقط بالتعامل 
مع الطابق احليوى، مثال االحتياجات احليوية للناس و اإلنسان أو امُلثل العقلية و القيم 

تزداد بحيث تأخذنا إىل أعمق الرصاحة لتصل إىل ذروهتا ىف الروح.

يمكننا أن نتجه فعاًل إىل أمام لسد االحتياجات احليوية من خالل النهوض إىل املشاعر 
و القيم و املثل العقلية.

و لكن من املحتمل أن ال يكون هناك حترك مجاعى ىف هذا االجتاه حتى نسقط بدنيتنا.

هل هناك طريقة إجيابية بدون مأساة لتدعيم مثل هذه القيم العقلية التى سوف ُتساعدنا 
عىل تطوير جمتمع دائرى وراء حترر الوجود املادى الالهناية؟ 

توجد طريقة واحدة من خالل تصاعد أحد الرواد  الذى يعكس تطلعات املجتمع التى 
يتم إدراكها و التي ال يتم ادراكها  املجتمع من أجل التوجه هبذا االجتاه.

و حاليا نرى مثل هذه القيم يتم استغالهلا ىف العمل، فقد أصبحت إحدى الظواهر عىل 
وعى هبا هناك. فمن املمكن أن تنترش من هناك إىل املجتمع املتسع كام تعلمت الناس 
عىل  التعليم  يمنح  احلياة.  بجوانب  األخرى  املجاالت  عىل  بتطبيقها  قاموا  و  دروسها 

نطاق أكرب من هذا، بحيث أن يمكنه أن يصبح املعرب األساسى ىف هذه العملية.

عندما نقوم باالنضام إىل هذه القيم، نتخذ خطوات صغرية و لكنها أساسية باجتاه الروح. 
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و هبذه الطريقة اآلن نحن نتجه رسًيا اجتاه الروح. و مازالنا يمكن أن نتجه أقرب من 
ذلك اجتاه الروح بدون االستنفاذ املبارش للجوهر الروحى اخلالص من خالل تطبيق 
القيم الروحية مثل العطاء الذايت، و السكون، و اإلرادة الصامتة، و العمل بوجهة النظر 

اآلخرى، و االنسجام، و االعرتاف بالفضل، و القيم اآلخرى.

فمن املحتمل أن تكون تلك القيم الروحية بحاجة إىل أن يتم اكتشافها و تطبيقها الكامل 
قبل إمكانية اكتشاف اجلوهر الروحى احلقيقى و حتريرها بشكل مجاعى بالعامل.

 و يمكن أن حتدث طريقة إجيابية ما من أجسامنا و بعيد من إمكانياتنا الكاملة  بالرتتيب 
التايل: اتباع القيم اإلنسانية و تطبيقها، و الوعى بالقيم الروحية العليا، و االنفتاح  عىل 

اجلوهر الروحى اخلالص بشكل شخىص و بالتايل بشكل جممع.

القيم كهارات روحية
تعترب قيم الوعى األكثر ارتفاعا التي يمكن أن تتحرك من الطابق التايل األكثر ارتفاًعا.

املوقف الكتساب القيم
يعترب املوقف الذى يساعدنا عىل اكتساب القيم موقف يكمن هناك بالروح بجانب كل 

شىء. 

القيم ترفع العمل إىل الطابق الروحى
رفع القيم التى تعترب مهارات للروح الظاهرة ىف العمل البدين من الطابق اجلسدي إىل 

الطابق الروحى.

  القيم و الروح
اتباع القيم بشكل جاد، يأتى الشخص بقوة الروح بال هناية لتحمل احلياة.
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القيم و املهارات الروحية
بالرغم من أن الروح ىف انطالقها األصىل أحد األهداف املرتقعة، تعترب قيمها األمانة، 
نتبعه. فمن  نعرفه و  السكون ما يمكن اآلن  النظافة، و  و اإلخالص، و الرصاحة، و 
خالل اتباع تلك القيم بشكل جاد يمكن للشخص أن يأتى بقوة الروح بال هناية لتحمل 
ملئات  العمل  نتائج  ترفع  أن  روحية  مهارات  حقيقًيا  تكون  التى  للقيم  فيمكن  احلياة. 

املرات أو أكثر .

و توسيع مفهومنا وخربتنا بالكون عن طريق القيم
إليها   نسعى  التى  القيم  كانت  مهام  كقيم،  إلينا  يأتى  الكون  إن  أوروبيندو  رسي  قال   
كانت الكون لنا. و هبذه الطريقة يمكن أن يتسع مفهومنا عن الكون و تزداد بكل دورى 

خربتنا عن الكون لدينا.

فيمكن للقيم التى تكون حقيقًيا مهارات روحية أن ترفع نتائج العمل 
لمئات المرات أو أكثر

تطبيق القيم الفعالة
يعترب اهلدف من احلفاظ عىل القيم بالعقل أن تنفيذ القيم يقوم بتنشيط و تفعيل أى شىء 
يتعلق هبا. فبالنسبة للفرد، و االلتزام بالقيم و تطبيقها حيرر طاقات فاعلة اجلاذبة دائام 
للنجاح و االنجازات، و الرفاهية. و نفس احلال بالنسبة للرشكات،  أو املؤسسات التى 
تتبنى و تعمل بالقيم، فيصبح األفراد العاملني بمنظامت فعالني، بحيث يقومون بخدمة 
باملنظمة، و كل شخص و كل شىء  باملنتجات و  اخلدمات اخلاصة  القيام  العمالء و 

مرتبط باملنظمة.

تنبع النتائج الكمية و النوعية الرسيعة من تطبيق القيم
فمنذ أالف السنني، كان االنسان عبارة عن جسد، و حياته بدائية 
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 و قد ظل حيا و اليوم قد قام بتعديد وسائل راحته، تعته، و الوصول، و االمتياز بمئات 
املرات أو حتى أاللف املرات. فقد أصبح التقدم ىف األلفية الواحدة اعتيادى و حدث 
هذا بسبب حترك االنسان من أن يكون جسدى إىل أن يكون عقىل و بالرغم من أنه مل 
يكتسب بعد حياة بشكل عقيل كاملة، و حياة منطقية إال أنه من املؤكد أنه حترك بعيًدا 
عن احلياة املادية اجلسدية إىل احلياة احليوية. فتقبل كل من اجلسد واحليوية مرشد العقل 

عىل األقل ىف األمور املادية. و من ثم، يمكن أن نقول أن اإلنسان اليوم إنسان عقيل.

إذا كان التوسع اهلائل هو نتيجة التحرك من اجلانب املادى إىل اجلانب العقىل،  يمكن 
أن يأتى التحرك من اجلانب العقىل إىل اجلانب الروحى بتوسع هائل آخر بنفس القدر. 
و عالوة عىل ذلك سوف تتسع  حياة اليوم ىف رفاهيتها و سالمتها الداخلية ، و أمنها 

اخلارجى، و انسجامها، و عىل وجه اخلصوص ازدهارها أاللف املرات.

بالرغم من أن الروح ىف انطالقها األصىل أحد األهداف املرتفعة، تعترب قيمها األمانة، 
فمن  نتبعه.  و  نعرفه  اآلن  يمكن  ما  السكون  و  النظافة،  و  الرصاح،  و  اإلخالص،  و 
خالل إتباع تلك القيم بشكل جاد يمكن للشخص أن يأتى بقوة الروح بال هناية لتحمل 
العمل ملئات  نتائج  ترفع   أن  التى تكون حقيقًيا مهارات روحية  للقيم  احلياة. فيمكن 

املرات أو أكثر .

 نعترب املال كشىء مستخدم، روحًيا، يعترب املال القوة اإلهلية. فسوف  يبدأ تدفق املال 
بدون توقف عندما يتم تدعيم املال الذى نستخدمه  بالقيم الروحية، و لكن جيب أن 

تكون اجلهود حرصية و تسعى إىل الكامل.

و يمكن تطبيق قائمة طويلة من القيم الروحية ىف رشكة ما، فيعترب االنتباه بمتطلبات 
قيمة روحية بحيث  اخلاصة بشخص  املتطلبات  بداًل من  الرشكة  اآلخرين مجيعهم ىف 
القوة  نتائج  التايل.  فتكون  يمكن أن حتول رشكة هبا خسارة إىل رشكة مربحة بالشهر 
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الروحية عندما يتم حتريرها ىف األفعال من خالل صدق داخىل رصيح  حلظي.

قوة القيم فى الحصول على المال
يعد احلصول عىل املال فعيل سبيل املثال أى فعل أخر ىف الفوز باالنتخابات، أو النجاح 
التى  األهداف  و  االهتاممات  من  تأتى  التى  الفعل   مكونات  فتكون  إلخ  باالمتحان، 
تعطى االجتاه و التنظيم من مكان انطالق القوة و املهارات التى حتول الطاقة إىل نتائج.

نفسه  االكتساب  يعتمد  لكن  و  املكتسبة،  املال  قيمة  حيدد  املكونات  من  مكون  كل  و 
عىل وظائف متوافقة لكل هذه املكونات. و ليس هناك شىء من هذه املكونات يمكن 
املكونات بشكل كاىف  تكون كل  املعايري. عندما  بنصف  تزويده  يتم  أو  االستغناء عنه 
متواجدة  و يتم تنظيفها بشكل توافقى. فتقوم قيم كل مكون بتحديد النتيجة، و املال 

الكتسب و هذا يرجع إىل أن القيم روحية.

يزيد  أن  الواحد  الشهر  ىف   1،00،00 أو   10،00 عىل  حيصل  الذى  للشخص  يمكن 
هذا الدخل مخسة مرات إذا قام بتقديم القيم لكل مرحلة و هبدوء قام بزيادهتم إىل احلد 
األقىص. و هبذا النهج ، سوف تصبح الرشكة التى خترس  ىف اللحظة مربحة. و يمكن أن 
تزيد األرباح  باالضافة إىل ذلك من خالل زيادة القيم أو التنظيم األفضل أو توظيف 

أى أساليب آخرى حتتاجها الرشكة.
يمكن للشخص الذى يحصل على 10،00 أو 1،00،00 فى الشهر الواحد أن 
يزيد هذا الدخل خمسة مرات إذا قام بتقديم القيم لكل مرحلة و بهدوء 

قام بزيادتهم إلى الحد األقصى.

و  اإلدراك،  و  التنظيم،  و  االنتباه،  فيعترب  القيم،  به  تزيد  ال  بمكان  عمل  هناك  فليس 
النزاهة، و الرصاحة، إلخ فقط قيم قليلة نعرفها. فيمكن أن تكون القائمة بال هناية.
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فاألرسة التى يعوهلا أحد األشخاص التى تكون أولوياته قيمه األنانية ملامرسة رغباته 
اخلاصة به.

الشخصية،  احتياجاته  مع  يتامشى  أن  قبل  اآلخرين  احتياجات  مع  يتامشى  أن  قرر  إذا 
سوف يامرس قيم جمردة من األنانية، يمكن أن يقرر أن يامرس العطاء الذاتى الذى يعنى 
ممارسة  كافة األشياء من أجل التامشى مع احتياجات كل شخص التى تكمن بنطاق 

واجبه أو ال تكمن. فالحًقا سوف يرى تدفق من الدخل.

النهج املرتب ملا قد كانوا يبحثون  الذين يتخذون  سوف يكتشف أصحاب الرشكات 
عنه عىل وجه العموم مثال سوف تظهر إبرة ىف كومة قش من نفسها.

فالقيم روحية، فيمكن أن يكتسبوا كم هائل من املال اجليد.

الثروة تأتى من الداخل بناء عىل قيمة االنسان

من  ممنوحة  كحالة  عليها  نحصل  لكننا  و  الداخلية،  احلاالت  من  الثروات  كل  فتأتى 
الثروة من العمل اخلارجى. فتؤسس ثروة شخص عىل مفهومه اخلاص بقيمة اإلنسان 

و تتناسب معه.

القيم الشخصية و الروحية ىف العمل فتندرج كل القيم حتت القيم الشخصية، فهل يعترب 
الغرض من العمل  حتسني احلياة أم هتدئة األنا لشخص؟ فمعظم الناس، تكون مزيج 
ما بني االثنني مثل  القيم املفيدة باالضافة إىل األنا. فاخلدمة اخلالصة القائمة عىل القيمة 
نادرة بشكل حقيقى. فمن أجل خدمة اإلله من واحد إىل مليون، إذا كان هذا خلدمته 

فهناك  قبضة عىل األرض.
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الفصل السادس
القيم

نبذة عن الفصل
هذا الفصل يأخذنا عميًقا إىل القيم و كيف تغري القيم شكل كل شىء.  يتحدث هذا 
بوظائفنا و كيف  أفضل   أن تساعدنا ىف تطوير  للثقة  الثقة و كيف يمكن  الفصل عن 
نكون منضبطني ىف مواعيدنا و كيف يتغريهذا االنضباط بمرور الوقت إىل فعل مستمر، 
و يتحدث عن البساطة و تكون البساطة مهمة و تعلم هذا بشكل بسيط أقل من األكثر. 
و بالتاىل ىف النهاية  يتحدث الفصل عن القيم الروحية و كيف يؤثر هذا عىل حياة اإلنسان 

و كل شىء حولنا.

محتوى الفصل
كيف عادًتا نكتسب القيم. »
االنضباط باملواعيد. »
االنتظام »
البساطة »
القيم الروحية »
القيم ىف احلكومة »

كيف عادًتا نكتسب القيم.
قد تم منح القيم التى متكن الشخص من حتقيق أهدافه بشكل أساسى  من قبل أرسته 
و بشكل ثانوى من قبل مدرسته. و الحًقا متد وظيفة الشخص بالقليل من القيم و عىل 

الشخص أن خيتار أو يتعلم القليل من القيم.

الشخص يمكن أن يتقدم من خالل الرتكيز عىل املثاىل.
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القيم املثالية

قيمة  مثالية و ليس عندما تكون جزئية. فام جيعل  القيم  عندما فقط تكون  إدراك  يتم 
ما مثالية هو أن الوصول إليها بأعىل درجتها ال يشبه شائبة، و غياب ما للمجموعات 
الشاملة يأتى لصالح املثالية إال إذا كانت القيم مثالية، مل تصل إىل شىء )مع استثناءات 

قليلة(.

املهارات و القيم

تعترب املهارات املكتسبة لكى يستخدمها الفرد عندما ترافقها القيم مثل : النظافة )تلطيخ 
الورق، إلخ(، و الرتتيب، و االنضباط باملواعيد، إلخ، و االنضباط الشخىص للعمل.

فتنضج الطاقات ىف كل طابق إىل مهارة عمل ىف عمل فردى و تنسب كل نتائجها إىل 
الفرد عندما يتم استدعاء القيم و النظم للعمل هبا.

شخصية  لديه  بكل شىء  بربطها  نقوم  أن  أن  يمكن  التى  الشىء  شخصية  هى  القيمة 
الشخصية  نسمى  و  املستخدمة«،  »القيمة   « املادى  الشىء  ُنسمى شخصية  به.  خاصة 
، و نسمى  قيمة االستيعاب«   « العقلية  الشخصية  املمتعة«، و نسمى  القيمة   « احليوية 
التقدم نحو اإلهلية« و كام قمنا بربط الشخصيات املختلفة  الروحية » قيمة  الشخصية 

بالقيم، فيؤدى الشىء إىل النتائج.

القيم تعطى معنى

بتفسري ما قد نشأت القيم الشخصية بسبب عدم رضا الناس بطريقة احلياة ىف وقت ما. فشعر 
بأن قد منعت الرؤية املادية، » التى تتامشى مع رؤية جون«  للحياة الكثري جدا ممن قد كانت 

تقدمه احلياة.
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و عىل الصعيد اآلخر، ترى أيضا األطياف الدينية حدود حياة مادية فقط. ففى املثالني، هناك 
حترك من الرؤية املادية إىل رؤية أكثر عمًقا  تعرب عن القيم مثل: احلرية، و اإلبداع، و تعدد 
الثقافات اهليببني، و املشاعر اجتاه املجتمع، واإليامن، و القيم األرسية الدينية. و من املؤكد 
أن  خيلق كل جانب حدوده اخلاصة به بحيث يكون  الكم الالزم للقيم غري متواجد أو مل يتم 
تطبيقه بالتوازن الصحيح. و لكن يقنع الناس أن القيم تعطى لألشياء معنى ىف أغلب العامل 

املادى الفارغ.

و كام أن اكتشفت الناس القيم النفسية، و االجتامعية، و الروحية، يمكن للشخص أن يقوم 
بتجربة املعنى، و الغرض، و القدرة، و القوة، و البهجة األعظم األبدية ىف احلياة املعيشية. 

 القيم، و النهوض، و الهبوط

بالطوابق  العقل بأعىل األفعال الصحيحة  الراسخة ىف منطقية و عقالنية  العليا  القيم  متكن 
املادية  احلالة  لتحسني  القرارات  اختاذ  الذى يمكنك من  تقدر األمن  أنت  )مثال:  باألسفل 

هلؤالء املحيطني بك.(

الثقة

كيف ختلق ثقة املال ئروة أعظم ىف املجتمع؟

كيق  يتم  عمل ثروة أعظم ىف املجتمع؟ 

يعترب املال عبارة عن بضائع ، و هلذا أيًضا يعترب املال ثقة. فاليوم تدهورت القيم عىل 
جانب ما، و عىل اجلانب اآلخر، تقوم املصارف بتغطية أكثر من 90% و غالبا 93% من 

قروض العمالء.

قد تم تصنيع املال كوسيلة للتبادل، فقد تعرض دائاًم ثقة اإلنسان ىف العملة و احلكومة 
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و تعترب تلك الثقة، عىل التوازن، أكثر اليوم.  و هلذا فهناك الكثري من األموال ىف دورة 
احلياة، فاالجابة مبهمة.

و بشكل فردى، يمكن  أن يرى الشخص اآلن الذى يتفاءل بأن حالته أفضل، و يكون 
بارتفاع  يرتفع  بحيث  أفضل  حالته  أن  الثقة  زيادة  بمخططات  ينتفع  الذى  الشخص 
ثقة الدولة. و يعترب هؤالء مجيعا  الذين قد ارتفعوا بشكل رسيع و مفاجىء أشخاص  
أعامهلم موثوق هبا. فتعترب طريقة واحدة من أن تصبح مزدهًرا أن تزيد من مستوى ثقة 

ىف حياتنا.

رس الثقة

اإليامن قى معتقداتنا هو رس الثقة. ) كرميوغى(

 التجانس

قم برؤية إىل األفكار عىل التجانس، و التوحد، و الوحدة للفرد.

و أيضا قم برؤية مقاالت لتوحد احلياة، و الوحدة ىف التنوعات.

االنضباط باملواعيد

االنضباط هو املثالية ىف الوقت، و من ثم تعترب قيمة.
االنضباط  هو قيمة الوقت

عن االنضباط و اآلخرين
باحرتام  اآلخرين  الرجال  من  أكثر  بأمهية  بالعمل   يفكر  الشخص  االنضباط  جيعل 
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للعمل، فمن ثم تقوم باالمتداد الشخصية فيعترب االنضباط جمرد من األنانية ىف جتميع 
الوقت.

تقدير الوقت لآلخرين من خالل انضباط  الشخص

ُيسمى االنضباط باملواعيد بسلوك األمراء، فيكون الشخص منضبط ىف مواعيده بسب 
تقديره لوقت اآلخرين الذين ينتظرون العمل.

االنضباط و التوقيت ىف العمل

ىف الوصول إىل العمل ىف امليعاد املحدد، و الرجوع من وقت الراحة، و من وقت الغذاء، 
والتوجه إىل االجتامعات، و ىف الرد عىل اجلوابات و املكاملات اهلاتفية، و ىف دفع الفواتري 

بامليعاد املحدد، و التواجد بأكثر األوقات املناسبة.

االنضباط  كقيمة اجتامعية عظيمة 

و يعترب االنضباط، الذى يتم إتباعه ىف الغرب كسلوك امللوك،  قيمة اجتامعية عظيمة 
بحيث ال أحد سوف خيالفها أو ينقطع عنها.  انظر إليها عىل أهنا ليست قيمة ما اجتامعية، 

و عىل أهنا قيمة عامة. 

فامذا جتد؟

وسيلة لكل شخص الحرتام كل شخص آخر.
يرتبط االنسان ، من خالل االنضباط، بالوقت، و جمال العمل.

فالتوجه من املجتمع نحو العمل شىء عظيم  و إضافة إىل ذلك يعترب التوجه من العمل 
إىل الوقت كالتوجه من الطابق املادى املجمل إىل الطابق البالغ للمعرفة. و تم اكتشاف 
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من األساس االنضباط  من قبل رجال قد أدركوا الثقة البالغة ىف العمل اإلمجاىل. فبمعايري 
املثالية، تتحقق  أى ذبذبة بشكل كامل، حترك املثالية ىف االنضباط  العمل من طابق القيم 

إىل الطابق الغري نظامى للعقل الفائق الذى حيتفظ بالوجود املستمر عىل الوجه املطلق.

يمتلك فوغ فيليس حول العامل ىف 80 يوم مساواة بحيث تكون روحية. و جتعلك هذه 
املساواة تكسب الرهان، فقد أقتبس باالنضباط  باملواعيد و جعلها ىف مقاالت للثقة. 
و يتم اختاذ انضباطه املادى إىل أقىص املثالية و متنحه املساواة الروحية التى منحته مناعة 

ضد أى يشء ىف احلياة.

والعوائق  املعارك،  و  العواصف،  و  بالكوارث،  مر  فقد  القوة؟  تعرف أصل هذه  هل 
املادية  املهارة  تنبع من  التى  الروحية  القوة  تتضمن   مازالت  نوع و  الغري متوقعة لكل 
لالنضباط له النجاح. إذا كان قد فهم فهو أن قيمة احلياة للمهارة املادية كموهبة روحية، 

سوف كان قد تم ضامن النجاح له بدون حصد كل هذه العوائق ىف الطريق.

فهذه هى الفرصة التى تنتظر الغربيني.

االنضباط كقيمة غربية

القيم الغربية ىف الصناعة، و النظافة، و الرتتيب، و الدقة، و االنضباط، و الصدق، و 
الرشف، و التنظيم، و احرتام الذات، و االعتامد عىل النفس. فجميعم قيم عاملية.

يوم ما  من االنضباط

قم بتنظيم يوم من االنضباط ىف البيت أو املدرسة، فسيكتشف الولد أن أعامل ثالثة أيام 
قد تم القيام هبا ىف يوم واحد. و ستكون أول مكسب أن العمل سوف يكون انسيابى. 
و سوف يكون هناك غياب كامل للتوتر،و سوف يرى أن هناك ضوضاء أقل. و عندما 
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ال حتاول حتقيق قيمة الرتتيب سوف تظهر ىف املعايري من تلقاء نفسها.

الشكاوي إىل احلد األدنى أو سوف ختتفى. و سوف تسمع أصوات«  و سوف تصل 
كيف سيكون من اللطيف إذا كان كل يوم مثل هذا اليوم؟

 فيمكن أن يرى الشخص أن األعضاء يبتسمون رغاًم عنهم. و سوف تكون احلياة إىل حد 
بعيد ُمفرحة. فأمتنى أن بعض املنظامت تقوم بتنظيم  أسبوًعا ما من االنضباط الشامل ىف 

بعض القطاعات و الرشكة، و معايري األداء.

مع  يتامشى  والوقت  للوقت،  تنظيم  هو  فاالنضباط  ملاذا؟   مرئًيا،  التحسن  فسيكون 
املكان، واالنضباط يوفر الوقت، والوقت عبارة عن طاقة ، و الوقت عبارة عن مال ، 
و الوقت يوفر تقلص املكان. و من ثم ترتفع الكفاءة، فمن أجل القيام باملزيد بكفاءة 
أقل، فتؤثر الكفاءة بشكل فعال عىل الشخصية ، فتولد الثقة الذاتية التى تعنى كل شىء.

إمتام مهارة ما أو قيمة ما واحدة مثل االنضباط

مهارة  قيمة/  إمتام  و  استكامل  عملية  نرى  أن  يمكن  احليوى،  االختالف  كتاب  ىف 
واحدة، ىف هذه احلالة االنضباط،  الذي ُيمكن الفرد من أحد االجتاهات التي ال ُتذكر 

إىل املرتفعات بالرشكة.

االنضباط و الرشكة

يوفر االنضباط الوقت للرشكة بأكملها.

االنضباط  كقيمة ممزوجة
العمل« فبدون االنضباط ال يمكن  الشعبى: » االنضباط روح  باملثل  يدفع االنضباط 
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األسعار  تكون  أن  يمكن  ال  و  مرتفعة،  الكفاءة  تكون  أن  يمكن  ال  تنفيذها،   يتم  أن 
منخفضة، و ال يمكن أن تصل األرباح إىل أقىص أحد. فال يعترب االنضباط ،كام واضح  
كام يمكن أن يظهر، ىف بداية العمل، و ظور االجتامعات، و إمتام اجلداول الزمنية، و الرد 
عىل اخلطابات، و الرجوع إىل املكاملات اهلاتفية،  و إنتاج املنتجات، و حضور مكاملات 
املبيعات، و شحن البضائع، و فواتري العمالء، و حفظ احلاسبات، و دفع الفواتري شائع 

كام يمكن أن يفكر الشخص.

قامت جملة جينرل ميلس لألرسة بالعدد األخري عرض هذه النقطة بشكل كبري ىف مقاال 
باسم » ماذا يفعل الوقت ىف بدء االجتامع الساعة العارشة؟« فتتطلب جمهود شامل و 

دائم للرشكة بأكملها من أجل بقاء هذه ببساطة قيمة ممزوجة.

االنضباط يعتبر االزدهر الوافر.

االنضباط و االزدهار

يعترب تزايد االنضباط مؤرش لالزدهار.

االنضباط و األرباح

االنضباط هو الربح املبارش.
يقوم االنضباط بتحيل املهام اخلارسة إىل مهام مربحة.

االنضباط  كمنظم

االنضباط هو منظم بمسوى االمتياز.
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االنضاط و روح الوقت

يعترب الوقت أحد األهلة، فاالنتباه إىل الوقت يثري الروح وراء الوقت، فيثري تنظيم الوقت 
بالعمل روح أعىل للوقت. فالوقت بعمل ما تكرم ، و بعمل آخر يكون تعاون. و يمتدد 
بجميع  االنضباط  يعترب  لرشكتة  الوقت  روح  مثرية  الرشكة  أرجاء  كافة  عىل  التعاون 
مستوياته برشكة ما  حيث يتعاون ما العمل الروح األكثر علو لوقت الرشكة. يمكن 
للعمل الذى تم القيام به ىف رشكة متوسطة من  6 إىل 12 يوم  بفخر أن يتم القيام به 
و  مال،  يعد  الذى  للوقت  توفرا  يوم،  املوظفني ىف نصف  بانضباط  ما حيث  ىف رشكة 
هنا يوجد 13 مرة توفري سوف تزيد أى رشكة تتبع االنضباط بفهم والتزام كامل  من 

أرباحها  مخسة أو ست مرات، فسوف يتم توفري الوقت إىل احلد األقىص.

االنضباط هو الربح املبارش

يقوم االنضباط بتحويل املهام االرسة إىل مهام مربحة.

 االنضباط هو منظم بمسوى االمتياز.

قيل أن االنضباط هو سلوك امللوك.

اآلن يمكن أن نقول أن االنضباط هو العالمة املميزة لنجاح بال فشل.

االنضباط و التنظيم

إلخ   االنضباط،  التنظيم،  من  أعىل  مستوى  و  التجرية،  احلاسبات  إىل  األكثر  االنتباه 
فجميعهم أنامط أكثر اتفاعا للتنظي الشخىص الذى جيذب ردود فعل احلياة االجيايب.
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قيمة ما أعظم من سلوك ما

من األفضل أن تعرف شىء كقيمة ما أكثر من سلوك ما فمثال، من األفضل أن تكون 
منضبط بسبب تقدير الشخص لالنضباط وليس بسبب قد تعلم الشخص ببساطة أن 
يترصف هبذه الطريقة. فالسلوك جيد و لكن تعطى القيمة استادة و قوة أعظم و قوة 

مستدامة.

نقص االنضباط

من املحتمل أن يتسبب السائق املاهر الذى تنقصه قيمة االنضباط ىف غياب موظفه من 
اجتامع حاسم أو يضيع منه فرصة عظيمة.

االنضباط و التنظيم العقىل   

 يعترب االنضباط إرادة التنظيم العقىل بحيث مجيع األجزاء اآلخرى من شأهنا تتقدم.

حول االضباط

ىف العمل جيب أن يكون هناك قاعدة ما و تنظيم ما و االنضباط بالقدر املمكن يام يتعق 
بالوقت

)رسى أوروبيندو( 

االنضباط و الراحة

بتسهيل مثل هذه احلركات ) مثل  تقوم كل احلركات االيقاعية و  كل هذه احلركات 
النظافة، الرتتيب، االنضباط، التنظيم(التى تعترب خط سري احلياة هلذه الطريقة من احلياة. 
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) مثل الراحة، و ردود فعل احلياة(   
االنضباط و ىف  إىل  الفرد  يتغري  كيق  مثال عىل  يوجد  هنا  أمهية  الفرد ذى  و  االنضباط 

العملية يغري حياته.

التنظيم

 التنظيم

أن تكون منظم  قوة عظيمة، يمكن للشخص اجتياز مرة واحدة و بحركة واحدة.
)رسى أوروبيندو( 

العمل الثابت و املنتظم

املهارة، فمهام كنت  بنفس مستوى  الثبات رضوريني  و  االنتظام  يعترب  لعامل  من أجل 
تفعل ، قم دائام بفعلها بحرص.

) ذا مذر(
االنتظام ىف العمل

مراجة  و  املبيعات،  مكاملات  و  التقارير،  و  باالجتامعات،  االنتظام  يتعلق  العمل   ىف 
األداء، وهكذا.

حمل ثقة ) القدرة عىل االعتامد عليه، اجلدير بالثقة(
حول اثقة وأن تصبح انسان.

يصبح الشخص انسان بمعايري الثقة به.
لكى تكون انسان جيب أن تكون حمل ثقة.

الثقة و عالقات البرش.
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الثقة هى آخر كلمة ى عالقات البرش.

تعريف القدرة عىل الثقة ىف العمل

الطريقة التى ينتج هبا النظام أو األشاص بشكل دائم نفس النتائج، غالبا ما تتامشى مع 
مواصفتها أو تتجاوزها. القدرة عىل االعتامد عليها.

التفانى للروح و الثقة
يعترب االخالص األقل لإلله ربيع خالد لثقة إىل األبد  

ليس حمل ثقة و ال يمكن االعتامد عليه، و غري أمني
عدم القدرة عىل الثقة و االعتامد عليه بديال للعدم االخالص و حتمل األمانة.

رجال موثوق هبم و رجال غري موثوق هبم
يكونوا الرجال املوثوق هبم  عادلني، أما يكونوا الرجال الغري موثوق هبم 

خائنني.
عدم القدرة عىل الثقة و االعتامد عىل شخص تنفى اخلري

تلغى  القدرة عىل عدم الثقة و االعتامد عىل الشخص السلوك الصالح.

البساطة

حول البساطة
تعترب البساطة  القوة اهلائلة إىل حد ما لالتزان الداخىل التى ال هتتم باملظهر الداخىل.

كيف تنشىء البساطة
يتم انتاج الشىء البسيط عندما يتم خفض التعقيدات إىل الح األدنى، و عندما تشكل 

معدن بقوة التجربة و الوقت.
البساطة تعترب أكثر االجتاهات املبارشة، و أسهل املناهج، و و سيلة من وسائل حتقيق 
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االنجازات. 

أساليب البساطة للنجاح
ىف هذا الوقت من العجل و التعقيدات العظيمة، فليس هناك  قيمة شخصية مهمة أكثر 
من »البساطة« يعترب استهالك الوقت ىف تبسيط أى شىء معقدا جدا  مهارة مفيدة جدا 
ىف هذه األوقات التى ترسع بشكل رسيع جدا. و ال يسهل فقط تبسيط عمل ما الشى، 
بل جيعله أكثر تأثريا و انتاجا  ملؤديا إىل نتائج أعظم عندما تقارن برتتيبها املعقد السابق.

األساليب
قم بأخذ عمل أومرشوع مهم ىف حياتك و توصل إىل طريقتني لتبسيطه. »
قم بتطوير نصف عرشات الطرق من أجل تبسيط حياتك »

البساطة و االنجازات املطلقة

يمكن للشخص أن يأخذ القيمة الفردية ملحاولة تبسيط األشياء و التوصل إىل االنجازات 
املطلقة ىف احلياة، و عىل وجه اخلصوص هؤالء الذين تم امساكهم بشبكة التعقيدات ، 

أو املادية، أو احليوية، أو العقلية.

البساطة و العقل الصاىف 
الشىءالبسيط هو التعبري التلقائى لعقل ما صاىف، و متميز.

البساطة هى أقل ما هو أكثر

األقل هو األكثر
عندما يأتى كاتب ما بإحدى األفكار، يقوم بشكل مبدئى التعبري عنها بجرأة و إن كان 
هذا من خالل حدود مجال التعبري، و بالتاىل يقوم بالتوسع عىل الشىء من أجل العثور 
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التعبري متسع و كبري جدا. و نتيجة لذلك،  عىل الفكرة بشكل كامل، فقط إلدراك أن 
يقم باعادة كتابة ما قد كتبه من قبل بطريق ما مصغرة. فاميأتى من هذه العملية  يكون 

جوهرة صغرية، أحد التعبريات اجلميلة  لفكرة متعمقة.

 ال تبحث احلياة عن الكم بنفس قدر اجلودة حيث النتيجة النهائية، فتبحث عن التعبري و 
الدخل املثاىل الذى يعكس احلقائق املوجزة التى يتم ادراكها. و يمكن للعامل أن يتحرك 

فهذا االجتاه.

تراكم أشياء كثرية ىف احلياة، نسعى  بكل مؤكد إىل  أننا اجتاهنا نحو  الرغم من  و عىل 
السعادة. فهذا يسمى باملفاهيم الروحانية » هبجوة و لذة الوجود« التى تعترب حتى أعىل 
نمط من السعادة ألهنا ال هتجرنا أبدا.  و يعد جوهر جتميع األشياء مع بعها البعض ىف 
احلياة— مثل األشياء املادية، و الثروة، و العائلة، و القوة، املركز، و هكذا وسيلة  من 
وسائل انشاء شىء صغري واحد حيث يكون السعادة أةو شىء أفضل من ذللك، لذو 
الوجود. فاألشياء الكمية أقل  من األشيلء ذات جودة، إلاذا يمكن احلصول عليها من 
خالل إحدى الوسائل الصغري ، فهذا يكون كاىف. فام املهم هو القيمة اتى تكون صغرية 

و موجزة، فهى أقل من جمموع كل األشياء.

احلقيقى  الشىء  ما  و  اجلوهر،  هذا  ما  حيدد  و  إىل حياته  ينظر  أن  منا  فرد  لكل   يمكن 
التى حتتوى عليه. و عندما نعرف هذه األشياء، يمكن أن نقوم بتكثيف كل األشياء من 
أجل القيم الشخصيية األكثر عمقا. و بالتخلص و االستغناء عن األشياء، نتحرك اجتاه 
قلةبنا  رغبات  إىل  نتجه  التبسيط،  و  بالرتكيز  و  إىل حقيقتنا،  نتجه  بالعبور،  و  اجلوهر، 

باحلياة، و هبذه الطريقة يكون األقل هو األكثلر و األكثر هو األقل.
البساطة و األناقة

البساطة هى األناقة.
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البساطة ىف اللغة هى األناقة.
ال تصبح اللغة مجيلة بالكثري جدا من االستعارات و مظاهر اجلامل و ال حتى بمصطلحات 
األم لدهيا مثلام بمالئمتها للمعنى و املخزى. فاألناقة هى البساطة. فالبساطة املعمقة 

هى األنافة اخلالصة و البسيطة.

البساطة كاخللود، و األناقة
النقاء هو العمق، و البساطة هى اخللود، و البساطة املعمقة هى حلظة اخللود الوالدة، و 

األناقة هى البساطة اخلالدة

البساطة و العمق
تقوم لبساطة بتعظيم ما بالعمق.
تصور العمق، وضوح البساطة.

البساطة و سهولة الوصول برشكة أبل.

و غالبا يكون االبتكار و التكامل، و ثورة الصناعة الطريقة الرئيسية لستيف جوبز من 
خالل ايامنه العميق ىف تصنيع برامج و أجهزة سهلة االستخدام و أناقة متميزة. و يرجع 
تارخيامك إىل بدايته، رغبت جوبز ىف انتج منتج جديد بشكل أساسى بحيث يطلق ثورة 
صناعية من خالل سهولة استخدامه.و كانت واجهة املستخدم الرسومية قطاع أساسى 
النشاء  برنامج  انتاج  امتاز  عندما  احلال  نفس  و  الكمبيوتر،  أجهزة  ىف  شىء   أى  من 
تصميم املواقع شامال عىل اجلرافيك، و طابعة الليزر، و قد قام أحدث ثورة ما ىف جمال 
فيعترب  فون.  آى  بود و خصيصا مع جهاز  آى  مع  الفعل  نفس  بعمل  قام  و   ، الطابعة 
ايامن جوبز بعمل أى شىء سهل و مريح للناس _ مثل قيمة سهولة االستخدام، أحد 
معتقداته و قيمه الشخصية ذى جوهرلتى تنعكس ىف االبتكار و حتى املنتجات الثورية 

التى تم تطويرها.
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و قال جوبز أثناء التحدث عن األيام األولية من ماك: » نحن نريد أن نقوم بعمل منتج 
نقوم  أن  نحاول  ما  السوق.و  أليات  أجهزة  بعمل  نقوم  أن  نريد  و  تليفون،  أول  مثل 
بتطويره هو جهاز الكمبيوتر اذى يمكن أن كل تك األشياء اىل يمكن أن تتوقعها، و 
وحلسن  االستخدام)  سهل  منتج  نمط  يأخذ  بحيث  بكثري  أعىل  أداء  أيضا  نقدم  لكننا 
احلظ( نحن نرى رؤية ما لشىء سهل للغاية بالنسبة لنا حيث لديه كل شىء ىف نوعيعية 

واحدة للتصميم.  

و يعترب الدمج و اخللط بني الداخل و اخلارج ىف منتج مثاىل  ال يشبه شىء مثلام ىف ماك ، 
و خاصة أجهزة آى فون، و جعله بسيط جدا بحيث يكون غالبا جهاز احلياة شىء اخهر 

بحيث يدفع تكري جوبز لتطوير منتجات آبل و خدماهتا.

القيم الروحية

حول القيم الروحية
هناك فيم و قيم روحية، بينام ما تكون كل القيم مهارات روحية، هناك فيم معينة تكون 
قيم روحية بشكل متميز و هبذه الطريقة يرتبطوا أكثر بطريقة مبارشة بالروح، فاألمثة 
عىل القيم الروحية: الصدق،و النزاهة، والصرب، و العطاء الذاتى، و االنتباه  لآلخرين.

القيم الروحية
تشتمل القيم الروحية عىل عطاء الذاتى، و االرادة الصامتة، و االقتباس و العمل بوجهة 

النظر األخرى، و االنسجام، و االعرتاف بالفضل، و قيم آخرى.

متكن املواقف الروحية ىف احلياة ) مثل القيم( من اتساع، ازدهار بالهناية  للشخص ذاته 
و عىل كل املستويات.

فهناك روح ما باحلياة حيث ال تكون حياة و ال روح، و لكن روح التطور باحلياة، فامذا 
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يعنى هذا؟ فحياة االنسان هى احلياة التى نعرفها جيد، فتكون الروح هى هدف الباحث 
الروحى التقليدى. فالشخص الذى يعرب عن القيم الروحية للصدق، والنزاهة،و العطاء 

تالذاتى، و الخ يقومبتطوير املواقف الروحية باحلياة.

املقابل  الروحية ىف العمل. و ىف  الطاقة  الروحية بتحرير و اطاق  و تقوم هذه املواقف 
القيم  تطبيق  له. و بشكل أخر تطلق مواقف  بتوسع ال هناية  الطاقة  سوف تظهر هذه 

الروحية الطاقة التى تعرب عن توسع بال هناية.

باالضافة إىل ذلك، سوف يكون كل شخص مهتم سعيدا، مستمتعا براحة روحية. و 
حيث أن هذا يضمن غياب اخلالفات و االحتكاكات، سوف لن يكون هناك مشاكل 
بأى جمال ىف حياته. و بشكل أخر، جيذب أيضا هذا االتساع التوسع عىل كافة اجلوانب. 
فاذا شعر خمتلف العاملني ذى صلة براحة و انسياب، و اذا مل يكن هناك آية مشاكل، إذن 

سوف يستمتعوا  بشكل مؤكد  بالزدهار، فهى عبارة عنازدهار روحى.

االنتباه اآلخرين  يعترب أحد القيم الروحية
يمكن لقائمة ما من القيم الروحية أن يتم تطبيقها ىف رشكة ما. فعترب االهتامم و االنتباه 
بشكل أكثر إىل متطلبات كل اآلخني بالرشكة من االنتباه إىل املتطالبات اخلاصة بشخص 
واحد قيمة روحية حيث يمكن أنتحول رشكة خارسة إىل رشكة مربحة بالشهر القادم.  
و تكون نتائج القوة الروحية عندما تتحرر ىف األفعال من خالل حقيقة األمانة الداخلية  

حلظية.

النزاهة تعترب قيمة روحية
تعترب النزهة  إحدى القيم الداخليةالتى ال تتأثر بالظروف اخلارجية.. فالنزاهة هى قيمة 

روحية ) تطبيقها جيب استجابات حياة اجيابية غري مشكوك هبا.(
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االزدهار الروحى
جتعل القيمة الشخص روحى، و من كل أنواع االزدها، يعترب االزدهار الروحى أكثرهم 

قيمة، فيشتمل عىل االزدهار املادى، االزدهار االجتامعى.

القيم الروحية
تعترب القيم الروحية اخلاصة ) أو السامت( التى تتمكن باالنجازات الضخمة.

القيم ىف احلكومة
تعترب القيم احلكومية قيم ألى منظمة أو مؤسسة، و تأتى قيم عديدة ) أو قيم متجهة إىل 
القدرات( باحلكومة: الدقة، و الصدق، و االستجابة، و القيادة،) مثل االيامن بالقيادة(، 
العدالة،  و  القوة،  و  الشفقة،  و  السلطة،  و  املشكلة،  حل  و  التعاون،  عىل  القدرة   ( و 
و  األشياء جاهزة،  و احلصول عىل  إلخ،  التقدم،  و  التعليم،  تقدير  و  الفرد،  احرتام  و 
اتباع رغبة الناس، و التسوية، و تقدير تقدم الفرد، و و حتى نمو الفرد، و احلمتاية، و 
األمن ، و الدعم، و االنفتاح إىل االحتامالت، و تقدير التخطيط، و االنشغال باملستقبل 
 ( الوحدة  و  التنوع،  و  التسامح،  و  السلطة،  و  القانون  تقدير   ، األشخاص،  أحد  من 
بداخل احلكومة و الدولة(، و الشىء احلقيقى لألشياء ) ليس فقط الظاهرى(، و العمل 
اجلامعى، و الصداقة احلميمة، و الفرص، و الع بكل جوانب احلقيقة ) ليس فقط اجلانب 

املحدود(، و اهام اآلخرين، و فتح أفاق و فرص للناس ، الخ.
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الفصل السابع
قوة قيم العمل

نبذة عن الفصل
تزيد القيم من عاطفة العمل، فلكل رشكة قيمها اخلاصة هبا سواء كانت عىل دراية هبذا 
بأنه  اليومية من قبل الكثري  أو ال.  فالعاطفة قيمة ويتم تعريف  تطبيقها عىل األنشطة 

خمزى نجاح عملهم.

محتوى الفصل
القيم هى اإليامن »
ما حتتوى القيمة عليه »
ما القيم التى جيب أن تستخدم؟ »
تطبيق القيم و تأسيسها. »

القيم هى اإليمان
ما بحيث تكون ذو معنى حقيقيا للرشكة  فلسفة  ما، و  ما، و رسالة  إيامن  القيم  تعترب 
و  مثاال عىل قيمة العمل: » رضا العميل«. و مثاال آخر عىل إحدى القيم: » أن تكون 
أخالقى و شخص موثوق به«. فلدى كل رشكة قيمة واحدة أو أكثر سواء كانت عىل 
وعى و إدراك هبا أو ال. و بشكل آخر تعتربهذه قيمة بيان بحيث تأكد و تعرب الرشكة 
النوعى بشكل  ما مرتفع من األداء عىل عامل  لتحقيق مستوى  عىل اهلدف و االلتزام 

خاص.

فلدى كل رشكة قيمة واحدة أو أكثر سواء كانت عىل وعى و إدراك هبا أو ال
ىف كثري من كتب و جمالت إدارة األعامل حديثا، قد تم تعريف و حتديد  تطويرالقيم  و 
تبنييها وتطبيقها غالبا عىل أنه خمزى  النجاح لكثري من االنتاج و االزدهار ذى مستوى 
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عىل  تطبيقها  تعريف  ويتم  قيمة  فتعتربالعاطفة  املرتفعة.  الرشكات  أرباح  و  مرتفع، 
األنشطة اليومية من قبل الكثري بأنه خمزى نجاح عملهم.

فعىل سبيل املثال، أصبحت رشكة مريك لألدوية ناجحة جدا ىف جماهلا ألن كانت الرشكة 
خملصة جدا لقيمة »اجلودة العالية و سالمة منتجات األدوية لدهيا«، و بسبب هذه القيمة 
التى تم ادراكها و استيعاهبا، شعر املوزعون بأمان ىف محل منتجات رشكة مريك و بثقة 

اجتاه ترشيح املنتجات للعمالء.

 فاذا قمنا بفحص أغلب الرشكات ، سوف نجد قيمة ما معينة دفعت هبا إىل النجاح.
و هنا بعض األمثلة:

ملناطق  » من  املال  مقابل  منتج  أى  اسرتجاع  ضمن   ( عمالئها  بثقة  سريز  التزام 
الريفية ىف القن 19(.

رشكة أبل ألجهزة الكمبيوتر و إيامهنا بقيمة تسهيل االستخدام و اخلدمة للمجتمع  »
) أنشأت رشكة أبل جهازماكنتوش لوضع حد إىل خوف الناس من جهاز الكمبيوتر.(

قيمة رشكة ماريوت للفنادق بالتنظيم و التوحيد ) بحيث جعلت الرشكة تقوم  »
بتكرير نموذجها املعيارى بسالسة مئات املرات عرب الدولة(.

ما حتتوى القيمة عليه 
عند تعريف قيمة ما برشكتك، تعترب فكرة جيدة أن حتاول وصف هذه القيمة بالتفصيل. 
اسم  يعد  فهذا  العميل«،  متعة  و  رسور   « قيمة  تبنى  الرشكات  إلحدى  يمكن  فمثال 
القيمة.و يمكن أن يكون وصف القيمة شىء مثل » ندرك أن ىف منافسة السوق املرتفعة 
اليوم توفري خدمة ممتازة للعميل غري كاىف إلرضاء العميل و التأكد من والئه. فهدفنا 
هوتفاعل العميل مع رشكتنا إىل جتربة ممتعة إىل أبعد احلدود و ال تنسى.« فأنت تقوم 
بوصف كيف يمكن للقيمة أن تنهض من رشكتك عىل وجه العموم أو بشكل خاص.



68
قوة القيم

ValuesAcademy.org

 ما القيم التى جيب أن تستخدم؟
يوجد هنا قائمة من القيم التى قد وجدت عىل وجه اخلصوص ذى تأثري قوى ما بني 

الرشكات التى قمنا بالبحث هبا.

التحسني املستمر 
رغبة و قدرة الرشكة لتطوير و دمج الطرق للتحسني من نفسها.

رسور و متعة العميل.
االستجابة العاطفية االجيابية و الفرحة التى يشعر هبا  العميل من التعامل و التفاعل مع 

األشخاص بالرشكة و منتجاهتا و خدماهتا.

قد اكتشفت أغلب رشكات األعامل الناجحة صيغة ما تتجاوز املنتج و اخلدمة، فتوفر 
البهجة و املتعة لعمالئها من خالل استيعاب اهتاممتهم الشخصية اخلاصة ، و التوقع 
و التامشى مع احتياجاهتم، و جتاوز توقعاهتم، و جعل كل حلظة و جانب من عالقتهم 

بالعميل ممتعة و األفضل من ذلك جتربة مبهجة.

تطوير األشخاص 
رغبة و قدرة الرشكة ىف التحسني من املوظفني العاملني لصاحلها.

باهتاممات الرشكة فقط مثل   تعد رشكات األعامل األكثر ناجحا عندما مل هيتم قادهتا 
) املبيعات، و األرباح، والنجاح( ، و لكن باالعمالء و حتى أكثر من ذلك ملوظفينها. 
فيأتى االنشغال الكامل بموظفينها حلالة من التوحد بحيث يمكن أن جتذب انجازات 

بال هناية و حدود.
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االبتكار
رغبة و قدرة الرشكة عىل املغامرة ىف اجلديد و اخرتاق مناطق التى هبا الفرص.

أقىص استغالل للمصادر
التام للمصادر  الكامل و  أدائها من خالل االستغالل  رغبة و قدرة الرشكة ىف حتسني 

احلالية.

االلتزام للمجتمع
التزام الرشكة للرتكيز عىل املطالبات و االحتياجات االجتامعية و تطلعات املجتمع.

مع  الداخلية  العوامل  تلك  تطور  يتامشى  عندما  العظيم  و  الشديد  االزدهار  فيحدث 
أساليب  تكيف  أن  يمكن  التى  فالرشكات  املجتمع  متفجرمن  بشكل  النابعة  القوى 
أعامهلا من أجل انعكاس التغريات الثورية للمجتمع ىف العديد من عواملها املتقدمة أو 
كل عواملها مثل ) السوق، و املنتجات، و تنظيم اخلدمات، األشخاص، و التمويل( من 
خالل االمساك باالزدهار املتزايد ملوجة التقدم االجتامعى. و من خالل متابعة العديد 
من املوجات هذه الطاقة، فتمدد إىل األمام أو األعىل لعرشات  املرات من املستوى أو 

أكثر من مركزهم السابق

تطبيق القيم و تأسيسها.
تعترب القيم جيدة كام يعترب تطبيقها عىل الرشكة بكل مستوياهتا فيعترب وصف قيمة ما 
فقط ىف بيان مهام أو القيم غري اجلدوى حتى يتم فعلها و تطبيقها  عىل مجيع مستويات 
الرشكة و من ثم يتم تأسيس قيمة ما باملؤسسة عندما تشبع كل جوانب العمل، و عندما 
تتخلل بكل جوانب الرشكة، هنائيا بدون تشجيع أو دفع الطاقات، و عندما تعمل بشكل 

تنظيمى من لقاء نفسها من خالل كل األإنشطة و مراكز الوظائف.
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فعندما حيدث هذا، متلك القيمة إماكانية هائلة لتنشيط الرشكة بحيث تؤدى بشكل كبري 
إىل زيادة إيرادات و أرباح الرشكة. و سوف لن يمكن للقيمة أى شىء اخر من التشبع 
الكامل للقيم لكل املستويات املناسبة للرشكة حتى تأتى بالنتائج االجيابية املرغوب هبا.

و لكى تقوم بالتطبيق الكامل و تأسيس القيمة ىف الرشكة، اتبع اخلطوط التى حيتاج إىل 
اختاذها.

االختيار: قم باختيار القيم التى هتتم بتطبيقها بشكل كامل ىف الرشكة.
االلتزام: هناك متطالبات جيب االلتزام هبا لكى تطبق القيم املختارة فيتطلب أن يكون 

االدراة العليا و الكوادر االدارية ، و املوظفني االخرين  االلتزام بتطبيق كل قيمة.
املعايري: يتطلب تطبيق جمموعة ما من املعايريلكل نشاط ىف الرشكة خاص لكل قيمة.

اهليكل: حتتاج الرشكة إىل أن يكون لدهيا اهليكل الصحيح ملناصب املهام، و األقسام، و 
القطاعات، إلخ لتطبيق القيم.

املهام، و األنشطة و األنظمة: جيب أن تعرف الرشكة بوضوح مهام املناصب و األنشطة 
، وتبسيط النظام من أجل تسهيل  تطبيق القيم، فتحتاج القيم إىل أن يتم دجمها فكل مهام 
منصب و نشاط و كل نظام. فتحتاج إجراءات التشغيل القياسية و حتى مهام املراكز 

الوظيفية أن يتم ربطها بتلك القيم.

مسؤلية املوظف: جيب أن تعرف مسؤلية كل موظف  و يتم استيعاهبا ) مثل ىف توجيهات 
مهامهم، أو ىف مهام وظيفتهم، أو من املدير، إلخ.(

للقيم،  بالنسبة  العاىل  األداء  لتحقيق  مهارات  شخص  كل  يملك  أن  جيب  املهارات: 
فيجب أن يملك كل شخص املهارات لتحقيق مسؤليتهم جتاه القيم. و إذا كان رضوريا، 

فيجب تطبيق تدريب إضاىف لرفع مستوى املهارات من أجل تطبيق القيمة.
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الفصل الثامن
قائمة من قيم العمل

نبذة عن الفصل
املادية،  قيم  مثل   ( القيمة  لنوع  وفق  تقسم  العمل  قيم  املخزى   من  قائمة  يوجد  هنا 

النظيمية، النفسية.(

محتوى الفصل
القيم املادية »
القيم التنظيمية »
القيم النفسية »

هنا يوجد قائمة من األهداف لقيم العمل تقسم وفق لنوع القيمة ) 
مثل قيم المادية، النظيمية، النفسية.(

القيم المادية

الدقة: 
الدقة واإلتقان، و مالئمة للواقع ىف تفاصيل العمل.

النظافة:
النظافة  للمكاتب، و االنتاج، و مرافق التخزين، و املعدات، و مناطق خدمة العمالء، 

و املواد اخلام، و جرد املنتج النهائى، و احلجرات، احلاممات، و هكذا.

االستغالل ألقىص حد للمصادر:
رغبة و قدرة الرشكة عىل حتسني أدائها باالستغالل الكامل  و التام ملصادرها احلالية ) 

كالوقت، و املال، و املعدات، و املواد، و املكان، و األشخاص، إلخ.(
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الرتتيب:
التليفون،  أرقام  العمل،و  ورق  األرفف،  و  امللفات،  خزائن  األدراج،  املكاتب،  ىف 

أولويات العمل، اخلطط اليومية و األسبوعية، إلخ.

االنضباط باملواعيد و الوقت:
ىف الوصول بامليعاد املحدد للعمل، و الرجوع من وقت الراحة، و من فرتة الغذاء، و 
التوجه إىل االجتامعات ىف الوقت املحدد متاما، و ىف الرد عىل اجلوابات و االملكاملات 
و  املناسب  بالوقت  األشياء  تنفيذ  إلخ.  املحددة،  باملواعيد  الفواتري  دفع  وىف  اهلاتفية، 

املسموح به.

جودة املنتجات و اخلدمات:
وفقا للعروض و الوظيفة، و االختيار، و القيمة، و الرسعة، و الوقت، و املالئمة، و 

التكرارو التوقيت، و املصدقية،و العمر االفرتاىض، و املجامالت، و الصداقة, إلخ.

االنتظام:
انتظام االجتامعات، و التقارير، و اتصاالت املبيعات، و مراجعة العمليات، و هكذا.

املصدقية:
 الطريقة التى ينتج هبا النظام أو الشخص نفس النتائج مفضال التامشى بمحاذة أو جتاوز 

مواصفاهتا   

االستجابة:
من  متطلبات   جتاه  إلخ   ، األنظمة  املنظامت،  و  األشخاص،  هبا  يتفاعل  التى  الطريقة 

الداخل أو من اخلارج.
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األمان:
البحث و االنتاج، و ىف املواصالت، و للوظفني، و  ىف املكاتب، و املخازن، و مرافق 

للباعة، و للعمالء، إلخ.

زيادة رسعة العمليات:
قياس سواء كان حيدث الفعل ىف وقت أرسع أم ال.

القيم اتنظيمية

املسؤلية:
مسؤلية األفراد، و القطاعات، و األقسام لألداء و النتائج، و املشاكل ،و هكذا.

التواصل:
و  الرصاحة،  و  الباعة وفقا لالنفتاح،  و  العمالء  الرشكة، و مع  نواحى  و  أرجاء  بكل 

الوضوح،والرتدد، و الدقة،و التوقيت، و اإلجياز.

التعاون ) العمل اجلامعى(:
بني األفراد، و القطاعات، و األقسام، و الفروع، و هكذا.

التنسيق:
التنسيق بشكل أفقي بني القطاعات وفقا للخطط و األنشطة، و األنظمة.

االنضباط:
وجداوهلا  إجراءاهتا،  و  أنظمتها،  و  قواعدها  و  للرشكة،  العامة  بالسياسة  االلتزام  ىف 

الزمنية، ومعايريها، وأداب مهنتها، وهكذا.
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حرية مبادرة املوظفني:
و  األفعال،  تعديل  أو  تنفيذ  و  قرارات،  إختاذ  و  اخلطط،  تطوير  باقرتاحات،  القيام  ىف 

هكذا.

التكامل:
التكامل من أجل انسياب العمليات بشكل عمودى بني املستويات املختلفة للمنظمة 

وفقا للخطط، و القرارات، و األولويات.

املعاير:
وفقا لألنامط، و امللفات، و االإجراءات، و التقارير، و تقييم األداء، و معدات اتدريب، 

و التوجهات، و االتصاالت، و هكذا.

املنهج:
ىف املبيعات، و التسويق، و خدمة العمالء، و احلاسبات، و البحث، و االنتاج، و اهلندسة، 

نب التقدير، و التوظيف، و التدريب، و التنيق، و التقارير، و هكذا.

القيم النفسية:

التحسني املستمر:
رغبة و قدرة الرشكة عىل تطوير و دمج الطرق لتحسني نفسها.

االبداع:
االنتاج  طرق  و  اجلديدة،  األنظمة  و  اجلديدة،  األفكار  و  اجلديدة،  للمنتجات  تبعا 
اجلديدة، و االستعامالت و التطبيقات اجلديدة للتكنولوجيا، و الطرق اجلديدة ملويل، 

و طرق جيدة ألسليب التسويق.
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رسور العميل:
االستجابة العاطفية االجيابية و فرحة العميل التى يشعر هبا من التعامل و التفاعل مع 

األشخاص و املنتجات و اخلدمات.

احلسم:
ىف حل املشاكل، و التخطيط، و تنفيذ اخلطط، و وفقا للرسعة و االلتزام بالقرارت التى 

جمرد تم اختاذها 

تطوير األشخاص:
رغبة و قدرة الرشكة عىل حتسني املوظقني لدهيا شاملة عىل الوجه املطلق  تقدمه الشخىص 

االنسجام:
اجلو العام و التفاعل بني األشخاص و القطاعات و األقسام و األنظمة، و األنشطة، و 
القواعد، و السياسات العامة بداخل الرشكة و بني تلك العنارص و البيئة اخلارجية، و 

العمالء، و الباعة، و قوانني املجتمع،و هكذا.

االبتكار:
رغبة و قدرة الرشكة عىل املغامرة ىف اجلديد، و اخرتاق أماكن التى هبا فرص ) مثل ىف 

جمال الصناعة، أو نمو اجتاهات باملجتمع، و إلخ.(

النزاهة:
مع  إلخ  خمادع،  غري  به،  موثوق  يكون  اتفاقاته،  وعوده،  بكلمته،  الشخص  االلتزام   

املوظفن، و العمالء، و الباعة،و احلكومة، إلخ.

اإلخالص:
االخالص إىل و من املوردين، والعمال، و اموظفن.
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الدهاء: 
القدرة عىل التعامل بدهاء مثل االبداع، التخيل، االعتامد عىل الذات مع املشاكل الغري 

معتادة، أو املواقف الصعبة، أو الفرص الغري متوقعة.

احرتام اآلخرين:
ىف تأسيس القواعد و السياسات العامة، تصميم األنظمة، و إختاالي268ذ القرارات،و 
تنفيذ التعليامت، هكذا وفقا لصحة الناس، و أمنهم، و احرتام ذاهتم، و مشاعرهم،و 

أرائهم.

خدمة املجتمع:
 ازدهار املجتمع، ومحاية البيئة، و املتطلبات االجتامعية و النفسية.

االرادة )للنجاح(:
ىف أى جانب من جوانب العمل.
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الفصل التاسع
تاريخ االعالم االجتماعى و تأثيره على العمل

نبذة عن الفصل
 االعالم االجتامعى إحدى الظواهر التى قد تقوم بتحويل تفاعل وتواصل األفراد عرب 
العامل . و لكن ال يعترب اإلعالم االجتامعيأحد املفاهم اجلديدة، فقد كان يتم تطويره منذ 
بدء تفاعل االنسان، و مؤرا قد قام االعالم االجتامعى بالتأثري عىل جوانب كثرية من 
تواصل االنسان، ومن ثم أثرت عىل العمل. فقد أصبحت الشبكات االجتامعية  متارس 
و  صفات  الكاتب  يوصف  املقال،  هذا  ففى  املشستخدمني.  من  بعض  حياة  ىف  يوميا 
تطوير االعالم االجتامعى متضمنا مواقع الشبكات االجتامعية التى  أصبحت مواجدة 
ىف القرن 21 و تم مناقشة بعض املواقع  متضمنا الفيس بوك و اليوتيوبن و تويرت، و ماى 

سبيس، السى ورلد، و لورين ستورم.
محتوى الفصل

املقدمة »
تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر »
الشبكات االلكرتونية االجتامعية »
لورين ستورم »
ماى سبيس »
الفيس بوك »
اليوتيوب »
تناقض االعالم االجتامعى مع الشبكات االلكرتونية االعالمية »
تويرت »
تكنولوجيا االعالم االجتامعى »
فوائد االعالم االجتامعى »
اخلامتة »
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المقدمة

تتناول هذه الورقة تاريخ االعالم االجتامعى، فكانت اخلطة للوصول إىل هذا  العمل 
من التطور التارخيى إىل مفهومه احلديث اليوم، فقد بحث أيضا الكاتبون عن تعريف 
لالعالم االجتامعى، و مفهومه، و دوره ىف القرن 21. فقد لعب االعالم اجلتامعى ىف 
عقد أنظمة املعلومات دور حيوى ىف تغيري التجارة و االتصاالت فنحن نؤمن بأن أرسع 
طريقة من أجل نموعمل بأكمله يكون من خالل ااعالم و الشبكات االلكرتونية. ففى 
عام 2000 ظهرت الكثري من الشبكات االلكرتونية االجتامعية لتسهيل  التفاعل بني 
التعليم، و األفالم، و  املوسيقى، و  الذين يشاركون اهتاممات مشرتكة ىف  األشخاص 

هكذا. و هذا  أيضا يتأثر بكيف تدير الرشكات صفقاهتم و إعالناهتم

عبر  الكثير من تاريخ االنسان، قد قمنا بتطوير التكنولوجيا التى جعلها 
أسهل لنا من أجل التواصل مع بعضنا البعض» )كرتون 2009(.

فمن الصعب دراسة االعالم االجتامعى بدون  التصادم مع عبارة الشبكات االكرتونية 
االجتامعية. و من ثم يتم مناقشة املفهومني ىف هذ املقال. يعرف قاموس مرييام –يبسرت 
االعالم االجتامعى عىل أنه » أشكال من العاون االلكرتونى ) مثل املواقع للمدونات 
اليومية و الشبكات االجتامعية( من خالل ما ينشىء املستخدمون اتصاالت أون الين  
ملشاركة املعلومات و األفكار، و الرسائل الشخصية، و حمتويات أخرى  ) مثل الفيديو( 
و نفس القموس يعرف الشبكات  عىل أهنا »  تبادل املعلومات و اخلدمات بني األفراد، 

جمموعات، و أو املؤسسات، و خاصة حصد العالقات الفعالة للتوظيف أو العمل«.

 هناك أفكار كثرية حول  أول ظهور لالعالم االجتامعى، فعربالكثري من تاريخ االنسان، 
قد قمنا بتطوير التكنولوجيا التى جعلها أسهل لنا من أجل التواصل مع بعضنا البعض« 
)كرتون 2009(.و أشارات املعلومات األوىل التى وجدها كاتبوا هذا املقال إىل 1792 
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و استخدام التلغراف الرسال و استقبال الرسائل  عرباملسافات الطويلة) ريت هولتز 
).2010

بأب  املعروف  دورهايم  ايمىل  الفرنسيني،  االجتامعيني  اإلخصائيني  إحدى  تعترب 
الشبكات  رواد  من  تونيس  فرديناند  األملانى  االجتامعى  االخصائى  و  االجتامع  علم 
االجتامعية  خالل أواخر الثامنينات. فقد أمن تونيس بأن املجوعات االجتامعية يمكن 
أن تتواجد  بسبب مشاركة أعضائها  للقيم، و املعتقدات أو بسبب مشاركة الرصاع. 
بدمج  دورهايم  قامت  و  للمجتمع  االجتامعى   العقد  مفاهيم  مع  نظريته   تعاملت  و 
البحث التجريبى مع النظرية االجتامعية . و أيضا ىف أواخر الثامنينات، ق تم استخدام 
الراديو و التلفاز للتفاعل االجتامعى و إن كان ىف اجتاه واحد  مع الراديو) رميسكى، 
2011 و رأن، 2004( و قد تم تطوير الشبكات االجتامعية عرب السنوات لتنوعات  
احلديثة اليوم التى تستخدم االعالم الرقمى و بالرغم من أن االعالم االجتامعى ليس 
جديد هبذا الشكل. و باالضافة إىل ذلك، فلم تبدأ مع أجهزة الكمبيوتر بل  بدأت مع 
أجهزة التلفاز. و ىف خالل اخلمسينات ، بدأت رسقة نظم اهلواتف من خالل استخدام 
املصطلح  للبحث بدون جدوى بشبكات التليفون. فقد حتققت هذه العملية من خالل 
استخدام أجهزة الكرتونية مصنوعة باملنزل التى سهلت الدخول الغري مسموح به  لنظام 

التليفون من أجل القيام  بمكاملات  جمانية.

فكان بقدرة  املخرتقون إجياد خطوط اتبارات هواتف الرشكة و الدائرة املركزية المتام 
مهامهم. و قد قالت بريت بوردرس بأن كان من إمكان سارقى اخلطوط  خيرتق الربيد 

الصوتى الغري مستخدم من أجل استضافة أول مدونة أو الربامج الصوتية.

 و ىف خالل الستينات، رأى العامة فائدة الربيد ) بوردرس 2010( بالرغم من أن كان 
االنرتنت غري متاح لكل العامة حتى عام 1991فكان الربيد من األصل طرقة لتبادل 
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أون  أن يكون اجلهازين   يتطلب  الرسائل من جهاز كمبيوتر إىل جهاز أخرز  و لكن 
الين. و اليوم ستقوم خدمات الربيد بقبول و حفظ الرسائل و التى تسمح للمستخدمن 

بالدخول براحتهم عىل الربيد.

 ،) ARPANET(و ىف عام 1969، قد تم تطوير شبكة وكالة مشاريع البحوث املتقدمة
ARPANET » شبكة أولية لتعدد  إحدى الوكالت الكومية بالواليات املتحدة. فكانت 
التى شكلت قاعدة لالنرتنت. و أنشأ كمبيوسريف،  الواحد  املستخدمني جلهاز الكمبيوتر 
التطور الثالث للستينات  ىف عام 1969 هبدف توفري خدمات  تعدد االستخدام  عن طريق 
تأجري اوقت  عىل أجهزة الكمبيوتر لدهيا. و بواسطة أجور عالية جدا ، فكانت اخلدمة باهظة 

للغاية للكثري من الناس ) رميسكى،2011 ، ريت هولتز، 2010(.

تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر 

و عالوة عىل ذلك، تم تطويراالعالم االجتامعى خالل فرتة السبيعنات، و تعرف مناألصل 
MUD  كزنزانة تعدد املستخدمني، أو أبعاد تعدد املستخدمني، أو جمال تعدد املستخدمني فكان 

عامل الوقت احلقيقى الظاهرى مع األدوار مثل لعب األلعاب، االحتكاك التفاعىل،املحادثات 
MUD أساسيا مستند نىص بحيث يتتطلب  من املستخدمني حتديد  ب االنرتنت. و يعرب 
 MUD ىف عام 1978 بنفس عام BBS األوامر مستخدمني اللغة العادية. و قد تم انشاء
BBS  ترادف لنظام اللوحة االرشادية، فيخل املستخدمون إىل النظام من  أجل  . و يعترب 
حتميل الربامج و قراءة األخبار، و تبادل الرسائل مع األخرين. و ىف السنوات األوىل كان 

يتم الدخول عىل اللوحات االرشادية من خط التليفون احلديث لشخص واحد لوقت ما.
و سبقا مل يكن لدى الوحات االرشادية ألوان أو جرافيك. فكانت الوحات االرشادية سلفا 
للشبكة ويب العاملية. تم حتدي التصور هلا ىف عام 1979 و تأسيسها ىف عام 1980 . و كان 
يوزنت يشبه اللوحة االرشادية  فكان اليوزنت  أحد األنظمة من أجل نرش مقاالت و أخبار 
. و اختالف اليوزنت ن اللوحة االرشادية  أنه  ليس لديه خدمة مركزة أو مدير مبارش، فيتم 
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ارسال الرسائل إىل خدما متنوعة من خالل تقديم الدعم باألخبار ) تريتهولز، 2010(. و 
حيث أن قد اطلق أحد األستاذة بجامعة موراى ىف دولة موراى أحد املشاريع ليعمل هبا من 

خالل BBS من أجل اجياد منقة متطلبات املعلمني )شريكى، 2011(.
و بقدوم عرص الثامنينات، جاءت مقدمة WELL، و Genie، و Listsery، و IRC .وكان 
WELL قصري لكوكب األرض أمجعه لربط االلكرتونى  الذى بدأ كربنامج BBS . و قد قام 

ستيوارت براند و الرى بريليانت  بتأسيس WELL  ىف مدينة سوساليتو بوالية كاليفورنيا. 
 Genie يعترب  و  مستمر.  بشكل  تعمل  التى  الواقعية  املجتمعات  أقدم  من  واحد  فكان 
اختصار لشبكة االلكرتونية العامة لتبادل املعلومات، فهى خدمة عرب االنرتنت تستخدم لغة 
لكومبيوسريف. و تقوم  خدمات املعلومات االلكرتونية العامة  منافس  تعترب  و   ASCIL

بتشغيل GEnie  عىل أجهزة الكمبيوتر العمالقة متعددة االستخدام خالل الساعات التى 
ال يكون هبا انشغال تام.  و ترفض خدمات املعلومات الالكرتونية  مبدئيا لتوسيع الشبكة 
 1986 عام  ىف  بدأت  التى    Listsery أن تتطور و تنمو. و تعترب Genie لكى تسمح
قوائم  إدارة  يلزم  كان   ، نشأهتا  قبل  و  االلكرتونى،  الربيد  قائمة  لربنامج  تطبيق  أول 

الربيد بشكل يدوى   

األشخاص.  من  للعديد  ليصل  واحد  بريد  يرسل   أن  للمرسل  الربجمييات   فتسمح   
تكون  و  جتاريا.  بيعه  يتم  اآلن  لكنه  و  جمانى  برنامج   LIstsery األساس   من  فكان 
النسخة املجانية متاحة  لوقت حمدد  و غالبا ما تكون القوائم ليس أكثر من 500 عضو. 
و قد تم تصميم  برنامج االنرتنت للمحادثة البديلة IRC ملجموعة من االتصاالت، و 
يعترب ىف شكل حمادثة فعلية وقتية، و يعرف أيضا بالرسالة النصية أو املؤمترات املتزامنة. 
فالغرض األساسى  للربنامج هو تواصل املجموعات، و لكنه يسمح برسائل شخصية، 

حمادثة، و إرسال بيانات بني مستخدمني . ) ريت هولز، 2010.(

الشبكات االجتماعية
التسيعينات، فتشتمل بعض األمثلة  الشبكات االجتامعية ىف  العديد من   إنشاء  قد تم 
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عىل سيكس دجيريس، و بالك بالنت،و آش آفينو، و موف اون. فكان هؤالء و مازلوا 
مفاتيح املواقع االجتامعية عىل االنرتنت بحيث  يمكن يتفاعل الناس مع بعضهم البعض 
و تشتمل أيضا عىل مواقع دعم السياسة العامة، و شبكة اجتامعية متمركزة عىل إحدى 
الشبكات لنموذج من االتصاالت. و باالضافة إىل ذلك، تم إنشاء خدمات التدوين ، 
مثل املدونني و موقع اى بنيونس Epinions ، فهو موقع  بحيث يمكن للمستخدمون 

قراءة أو كتابة أراءهم و انتقادهتم للمنتجات.

تم  قد  الذين  التسيعنات  ىف  للتطبيق  برناجمني  نابسرت،  و  فويس  زرد  إنشاء  تم  قد  و   
منعهم من السوق منذ ذلك الوقت. فكان الدخول عىل  شبكة زرد فويس جمانا تسمح 
ملستخدمني بنرش التعليقات، و عىل صفحات املوقع، و لكن جادل معارضون مفهوم 
الربجمة بأن التعليقات مبتذلة أو افرتائية. و كان نابسرت برنامج ت بحيث يسمح تطبيقى  
بمشاركة امللف بشكل فرد لفرد. و كان يسمح للمستدمني بمشاركة ملفات موسيقية 
عن طريق األساليب التوزيع النمطية التى  قد تم االقرار بأهنا ىف النهاية اخرتاق لقوانني 

حق النرش )ريتهولز، 2010(.

ملواقع  تصاعد  مشاهدة  مع  عظيم  تدعيم  االجتامعى  االعالم  حصل   ،200 عام  ىف  و 
الشبكات االجتامعية . و قد تم تدعيم هذا بكل كبري و حتويله ىف نمط تفاعىل بني األفراد 
و  األفالم،  و  التعليم،  و  اموسيقى،  ىف  مشرتكة   اهتاممات  تشارك  التى  الرشكات  و 
تم  االجتامعية  الشبكات  تلك  بني  و  االجتامعية.   الشبكات  عىل  املعتمدة  الصداقات 
اطالق  لورين ستورم، سيكس دجيريس، و سى ورلد، و ريزRyze و ويكيبيديا. و 
ىف عام 2001 ، تم اطالق فوت لوج، و مدونة سكاى، و فريندسرت، و ىف عام 2003 
تم اطالق ماى سبيس، لينكد ان،  الست اف ام، و   tribe.ne ،  هاى فايف. و ىف 
عام 2004، تم اطالق أسامء مشهور ة مثل الفيس بوك هارفرد، و دوجسرت، و ميكس 
ايفولفيد، و خالل عام 2005، ظهرت أسامء كبرية مثل ياهو360، و اليوتيوب، و سى 
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ورد، و بالك بالنت ) جنكو، هيبريجريت، و وكن 2011(.

لورين ستورم 
يمكن الدخول عىل لورين ستورم من خالل ww.LunarStorm.se فيعترب موقع 
قام  و   1996 عام  ىف  بدأ  قد  الواقع  ىف  و  السويدية.  باللغة  متاح  هو  و  جتارى  فعىل 
ريكارد إريكسون بتصميمه، فهو أحد مواقع الشبكات االجتامعية للمراهقني، وكان  
أول جمتمع رقمى عىل االنرتنت ألوروبا فقد بدأ لورين ستورم رسميا ىف عام 2000. 

و ىف عام 2001،  كان قد اتسع لورين ستورم ألكثر من 600،00 عضو و لكن مازال 
من  ستورم  لورين  متويل  تم  قد  كان  البداية،  فمنذ   ، االقتصادية  الصعوبات  يواجه 
أن يشمل  إىل   و لكن  الحقا هذا تطور  املوقع.  و االعالنات األخرى عىل  الالفتات 

املزيد من الدف من خالل خدمات الرسائل.

ماى سبيس
ااملكتب الرئيسى ملاى سبيس ، أحد مواقع الشبكات االجتامعية،  ىف بيفرىل هيلز بوالية 
كاليفورنا حيث  تشرتك ىف مبنى نيوز كروبورشن مع امللك. و ىف عام 2006، أصبح 
موقع ماى سبيس أكثر مواقع الشبكات االجتامعية شهرة ى الواليات املتحددة، و لكنه 
قد ىف عام 208 تفهع5كوق عليه منافسه موقع الفيس بوك الذى أصبح أشهر موقع 
شبكة اجتامعية ىف العامل كله.  و تقريبا يقوم 43ز2 مستخدم بزيارة ماى سبيس بشكل 
أساسى شهريا. و تقوم الرشكة بتوظيف تقريبا 1000 موظف . و من الصفات املميزة 
معلومات  يمنح  لكى  الربوفيل  معلومات  تقسيم  عىل  املستخدم  قدرة  املوقع  هذا  ىف 
خاص  ملف  سبيس  ماى  لدى  أيضا  و  هبز  هيتمون  وما  أنفسهم  عن  تفصيىل   بشكل 
أغانى     قى شكل  كاملة  تنزيل موسيقتهم  للمستخدميت  يمكن  املوسيقى حي  لفنانني 

ناتا، 2010(.  ( mp3
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الفيس بوك
يعترب الفيس بوك أحد مواقع الشبكات االجتامعية  التى بدأت ىف فرباير عام 2004 و 
يتم ادراته بشكل رسى من قبل الفيس بوك.و قام مارك زوكربريج و أخرين بتأسيس 
الفيس بوك عندما كان طالب بجامعة هارفارد  و بالرغم من أن عندما انفتح املوقع ىف 
البداية ، كان حمدود لطالب هارفارد. و الحقا امتدت امليزة إىل طالب املدرسة الثانوية، 

و أخري  امتدت إىل كل فرد بحيث يكون ثالثة عرش سنوات )بويد 2007(.
و بشهر يوليو عام 2008، لدى الفيس بوك أكثر من 500 مليون مستخدم ناشط. و 
ىف يناير عام 2009، قد تم ترتيب الفيس بوك كأكثر شبكات االجتامعة املستخدمة ىف 

العامل أمجع.

و أيضا ىف ماي عام 2010، أعلن جوجل أن الناس تزور الفيس بوك أمثر من أى موقع 
أخر. و أعن أن هذا قد تم اكتشافه من نتائج 1،00 موقع عرب العامل. ) تايمز، 2010 
بانشاء ملف شخىص، اضافة مستخدمني آخرين   املستخدمون  يقوموا  أن  (. و يمكن 
كأصدقاء، و تبادل ارسائل، و يشتمل عىل اإلشعارات التلقائية، و الصور، و التعليقات 
البوك  الفيس  ملستخدين  يمكن  ذلك،  إىل  إضافة  و  ملفهمز  بتحديث  يقوموت  عندما 
أن يشاركوا بمجموعات املستخدم ذات االهتامم املشرتك التى يتم تنظيمها من مكان 
اعمل، أو املدرسة، أو الكلية، أو خصائص أخرى. يسمح الفيس البوك لكل شخص 

عل األقل لديه ثالثة عرش سنوات أن يصبح مستخدم مسجل باملوقع.

و بشكل أساسى يومى، حركة سري شبكة الفيس بوك ىف تصاعد، و قد أصبح الفيس 
بوك عىل قمم الشبكات االجتامعية عرب ثامنية أسواق فردية ىف أسيا: الفلبني، و اسرتاليا، 
و اندونسيا، و ماليزيا، و سنغافورة، و نيوزيلندا، و هونج كونج، و فتنام. و 24 أكتوبر 
2007، أعلنت رشكة ميكروسفت  أن قد قامت برشاء 106% من أسهم الفيس بوك 
 15 بحواىل  الكاملة  املطلوبة  القيمة  بوك  الفيس  أعطت  و  دوالر  مليون   240 مقابل 



85
قوة القيم

ValuesAcademy.org

إعالنات  وضع  ىف  احلق  ميكروسفت   رشكة  صفقة  ضمن  من  كان  و  دوالر.  بليون 
ستون،   ( النمط  نفس   أخرى  رشكات  اتبعت  قد  و  بوك،  الفيس  موقع  عىل  عاملية 
2007(. خالل فقط كأس العامل لكررة الكرة الفيفا 2010، قامت  رشكة نيك  بأحد 
االعالنات مع موقع الفيس بوك و خالل  دقائق، كان قد سجل حواىل 8 مليون مشاهد  

)كافثفونت،2010(.

اليوتيوب
تعترب اليوتيوب، التيتم تأسيسها ىف عام 2005، أكثر موقع شهرة للفيديو عىل االنرتنت 
عامليا حيث يستطيع ماليني من الناس اكتشاف، مشاهدة، و مشاركة رشائط التسجيل قد 
تم إنتاجها من األصل )اليوتيوب، 2005(.  و يوفر اليوتيوب  منتدى للناس  للتواصل 
، و إخبار، و إهلام اآلخرين عرب العامل و يعترب اليوتيوب  واحد من أكرب ااملنصات للتوزيع  
أو  كبري  املحتوى  كان  سواء  االعالنات،  عىل  القائمني  و  للمبدعني  الـأصىل  ملحتوى 
صغري. و يتمركز اليوتيوب  بمدينة سان برونو بوالية كاليفورنيا و يستخدم تكنولوجيا 
برنامج أدوبى فالش فيديو  لعرض حمتو ى من رشائط الفيديو اهلائلة املتنوعة من انتاج 
املستخدمني، و تشتمل عىل لقطات أفالم، و كليبات تلفزيونية، و كليبات موسيقى، و 
أيضاء تستمل عىل املحتوى العلمى مثل مدونات رشائط التسجيل، و رشائط لتسجيل 

األصلية القصرية. 

 و ىف نوفمرب عام 2006، ىف خالل سنة من انطالق املوقع،  قامت رشكة جوجل برشاء 
اليوتيوب ىف واحدة من أكثر املحادثات املكتسبة حتى اآلن، و قد دخل اليوتيوب ىف عدد 
من عالقات الشاركة مع وكالت و رشكات قائمة  عىل توفري املحتوى مثل سى بى اس، 
و البى بى سى، و جمموعة يونيفرسال املوسيقية، ورشكات جمموعة سونى املوسيقية، و 
جمموعة وانر املوسيقية، الرابطة الوطنية لكرة السلة NBAن و قناة صنانس، و و الكثري 
من اآلخرين )اليوتيوب،2005(. و قد منح ليوتيوب عامة الناس موقع بيتا للموقع 
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ىف ماو عام 2005، بستة أشهر قبل بدء انطالقه بشكل رسمى،فقد تطور املوقع بشكل 
رشائط  من   65،000 من  أكثر  أن  الرشكة   أعلنت   ،2006 عام  يوليى  ىف  و   رسيع، 
التسجيل الديدة قد يتم حتميلها كل يوم، و أن املوقع يستبل مشاهدة100 مليون فيديو 

كل يوم ) اليوتيوب، 2005(.

تناقض االعالم االجتماعى و الشبكات االعالمية
هو  و   ، للتعرف  صعب  االجتامعى  االعالم  يعترب   ،)2010( ناشنس  دانيال  وفقا  و   
الطريق ذى اجتاهني بحيث يسمح ك بالتواصل. فهل هذا يعنى أن االعالم االجتامعى 
هو ألة للتواصل، فقط مثل أى شبكة اجتامعية أخرى؟ وهل يوجد أى اختالفات بني 
النتائج لإلذاعة،  و  أن يسمى االعالم االجتامعى أحد األساليب   فيمكن  املفهومني؟ 
بينام تعترب السشبكات االجتامعية أداة من األدوات و  خدمة ما من أجل التواصل مع 
األخرين) كوهن، 2009؛ ستلتنزر2009(. و عالوة عىل ذلك، قد قام كوهن ألن أن 
» االختالف ليس فقط ىف املعنى، و لكن ىف السامت و الوظائف التى تكمن هبذه املواقع 

من خالل املنشأين بحيث تصدر الطريقة التى سيتم استخدامهم من خالهلا«.
يرتبطوا  حيث  المشاركة  و  للترابط  ممثل  االجتماعية  الشبكات  تعتبر 
بتأسيس  يقومون  و  لبعض  ببعضهم  مشتركة  اهتمامات  ذو  األشخاص 

عالقات  من خالل المجتمع. )كوهن 2009؛ هارتشورن 2010(.

 ففى احلقيقة، هناك اختالفات عديدة بني االعالم االجتامعى و الشبكات االجتامعية 
) هارتشورن 2010(  و يمكن أن يكون أول اختالف  ىف التعريف،  فامزال االعالم 
أو مشاركة  أساسيا الرسال  استخدامها  يتم  التى  االعالمية  الوسائل  أحد  االجتامعى 
معلومة مع اجلمهور اهلائل، ىف حني أن الشبكات االجتامعية تعترب أحد املمثلني للرتابط 
حيث  يرتبط األشخاص  ذو اهتاممات مشرتكة مع بعضهم لبعض و يقومون بتأسيس  

عالقات من خالل املجتمع )كوهن 2009؛ هارتشورن 2010(.
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بيديل )2010(. ففى  التواصل  كام أعلن  بينهم هو شكل  و يكون االختالف األخر 
الواقع،  يعترب االعالم االجتامعى ببساطة، إحدى قنوات  التواصل، فليس موقع تقوم 
بزيارته، و عىل النقيض، تعتترب الشبكات اجلتامعية التواصل من اجلهتني  بحيث تكون 
دجييتل   ،2010 بيديل   ( العالقات  تطوير  يم  و  الصميم،  و  اجلوهر  هى  املحادثات 

لينكنس ،2008، هاتشورن،2010(.

الشبكات  و  االجتامعى  االعالم  بني  اختالف  أيضا   االستثامر  عىل  العائد  يعترب  و 
االجتامعية، فمن الصعب حتديد  أرقام دقيقة لعائد عىل االستئامر من االعالم االجتامعى 
ولكن إىل حد ما يعترب العائد عىل االستثامر من الشبكات االجتامعية واضح)هاتشورن، 

2010؛هوفامن و فودور،2010 ؛ ويلفونج، 2010(.

أخرى  اختالفات  الرد«  و  السؤال   « حقيقة  و  الوقتية  االستجابات  تعترب  بالتاىل   و   
تكمن بينهم. و يعترب االعالم االجتامعى  عمل شاق  و يأخذ وقت بحيث ال تستطيع 
بينام تعترب الشبكات االجتامعية تواصل مبارش بني املستخدم  من تفعيل حمادثة فردية، 
ىف  أن  حقيقة  من  بالرغم  و  معهم.  للتواصل  باختيارهم  قام  قد  الذى  األشخاص   و 
الشبكات االجتامعية، يمكن للناس أن يقومون بكتابة املدونات و مناقشة أى شىء، إال 
بالتعليقات، و تصحيح  بأتن يتالعبوا  أن ال يسمح االعالم االجتامعى للمستخدمني 
األخطاء بالبيانات األخرى لالستفادة الشخصية أو العملية. بيديل 2010، هاتشورن، 

2010، ناشنس،2010، ستلتنزر2009 (.

و  الياهو360،  مثل  االجتامعية  الشبكات  من  الكثري  ببدء   2005 عام  امتاز  قد  و 
اليوتيوب، و الفيس بوك. فكان  الفيس بوك فقط ملجتمع هارفرد، و لكنه أصبح متاح 
لطالب املدرسة الثانوية ) جرسة، 2010(، فكان تطور الفي بوك يتعاقب بشدة  حيث 

أن حصل عىل أكثر من مليون مستخدم جديد كا أسبوع.
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و كان موقع الياهو 360، قدأطلفته رشكة ياهو، يمكن لألشخاص أن يقومون بإنشاء 
ملف شخصية هلم بألبوم صور و يتفاعلون مع األشخاص األخرين باهتاممات متشاهبة 
أو التواصل  مع بعض أصدقائهم مثل الكثري ىف الشبكات االجتامعية ) رودر، 2010؛ 
ياهو، 2010(. فقد قامت ثالثة جهات بإنشاء الياهو: موظفون الباى بال الذين  رغبوا 
تسجيل  رشائط  مشاركة   و  بتحميل  تقوم  أن  الناس   تستطيع  بحيث  موقع   ملك  ىف 
كثرية، فكان اليوتيوب ثورة ىف عامل االعالم االجتامعى  بسبب أنه يتطلب ربط بسيط 
التسجيل عىل  لنرش رشائط  و غالبا مستحيل  العامل، حيث أألن هذا كان غريسهل  ىف 

االنرتنت.)PC،mag؛ 2010( 

تويتر
أبوابه لكل  يفتح  الفيس بوك  التواجد فيحني كان  ىف عام 2006، جاء ويرت من أجل 
األشخاص، فقد حصل تويرت عىل الشهرة الكثرية بسبب  أنه قد منح اخليارات الكثرية 
مثل املدونةالصغرية و يقوم بعض األإشخاص املشهورة باستخدامه ) جرسة، 2010؛ 

.)2010 ،Tweeternet.com

و ىف عام 2010 ، يتم هناك إنشاء العديد من االعالم االجتامعى مثل فريند فيد ىف عام 
2007 الذى كان عملية لتوطيد كل ما هو جديد  من االعالم االجنامعى و الشبكات 

االجتامعية و قد حصل عليه الفيس بوك ىف عام 2009 ) جرسة، 2009(.

و قد تم إنشاء ping.fm  ىف عام 2008 و تم تعريفه عىل أساس أنه« السحر الذاتى 
للمدونة الصغرية و خدة موقع الشبكة التى متكن املستخدمني م نرش العديد من شبكات 

االجتامعية ىف نفس ذات الوقت. ) هندريكسون، 2008؛ برييلو،2010(.

و ىف عام 2009، تم اطالق النت لوج املعروفة رسميا باسم فيس بوكس وبنج بوكس و 
تعترب  موقع الشبكات الجتامعية بشكل خاص هتدف إىل الشباب األوروبى الديموغراىف 
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) أب أبيل، 2010(، و  و قد تم إنشاء Google buzz ىف عام 2010.

تدمج   التى  الرسائل  أدوت  و  االجتامعية  الشبكات  إحدى    Google buzz فتعترب 
إحدى برامج الربيد عىل الشبكة الذى سوف يعمل  من خالل خدمة Gmail املشهورة 
والتى سوف تسمح للمستخدمني من نرش أحدث األخبار، و صور، و روابط ألعضاء 
شبكاهتم   كام من الوصول إىل أنشطتهم عىل املواقع األخرى مثل تويرت  الفيس بوك ) 

جوجل، 2010، جروس، 2010(.

تكنولوجيا االعالم االجتماعى
يساعد االعالم االجتامعى املحادثات عىل الوصول  جلمهور أكرب حاصلني عىل االستفادة 
ملنتديات  ارساها   يتم  أن  يمكن  املحدثات  أن  يعنى  الذى   »long tail  « مفهوم  من 
التنظيم الذى يشمل عىل االجتامعات، و  نختلف. و هناك قنوات تواصل عديدة ىف  
املكاملات اهلاتفية، ورسائل الربيد االلكرتونى. فلدى تلك القنوات  حدودها اخلاصة 
هبا  مثل نسيان رسالة ما، و أخذ مالحظات أثناء االجتامع، و  البحث عن املعلومات 
تزايد  أن تكون حتديا. و قد  التى يمكن  الربيد االلكرتونى  قائمة هائلة من رسائل  ىف 

استخدام مواقع االعالم االجتامعى قنوات التواصل  و تأثريها ىف املنظمة.

و األن ال حتتاج الناس إىل إهدار وقتها  بحيث أن أصبح من السهل  لشخص ما  إرسال 
رسيع  بشكل  رد  عىل  احلصول  تويت،   أو  الرسيع،  الربيد  خدمة  خالل  من  الرسائل 
بالفعل. و قد تم أيضا حتسني التعاون ما بني أعضاء الفريق ىف منظمة ما بحيث قد نتج  
ىف نتائج أفضل. فعندما يتم حتفيز و تشجيع الفريق عىل العمل كفريق ما واح  يسمح هلم 
بمشاركة عبء عملهم، ستكون النتيجة هائلة و مذهلة مقارنة بام يمكن أن يفعله الفرد.

ففى مثل هذه املواقف، يعترب االعالم االجتامعى أحد املصادر التى تسمح للناس  ببعث 
العام  التأثري  زيادة  للفرد  يمكن  التعاون،  و  التواصل  فمن خالل  األفكار.  و مشاركة 
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للفريق، و بالتاىل جيب عىل الرشكات أن تسمح ملوظفيينها احلصول عىل االستفادة من 
شبكاهتم إذا كان لدهيم ملف شخىص اجتامعى  جيد. فهذا سوف يثمر  بمكاسب مهنية 

حيث سيمكن االعالم االجتامعى من التعاون بدون وجود قادة ىف أوجه صناعاهتم.
و عالوة عىل ذلك، هذا سوف يساعد املوظفيني عىل تواصل مع أحدث تطورات ىف 

الصناعة و أيضا يظلوا ىف تواصل مع القادة ذى املراكز العليا.

االستفادة من االعالم االجتماعى
»تعترب السلسلة الكامنة هلذا االعالم االجتامعى الغري مدرك أو فوائده عىل املدى البعيد 
عىل  االجتامعى  االعالم  ىف  الدخول  يساعد  فسوف   .)2009 هولري،   ( جدا«  بسيط 
تقوية التجربة العالمة التجارية التى سوف تدعم تأسيس املنتج. و تصبح الرشكة أكثر 
جذابية للعميل، و للمزظفيني احلاليني و ملحتمل وجودهم، إذا كان لدهيم اسم لعالمة 
جتارية جيد.  و نتيجة لذلك، سوف يساعد االعالم االجتامعى ىف تأسيس  سمعة جيدة 
ملنظمة ما جتارية.، فمن املمكن لكلمتني وصف  إحدى املنتجات التجارية سواء فمكان 
املستهلك أو مكان العمل و من خالل إنشاء عالمة جتارية ، تساعد عىل تعزيز املنتج ىف 
عقول املستهلكني.  و من خالل االعالم االجتامعى، يمكن للرشكة أن تكرر تعزيز اسم 
منتجها التجارى.و خيوض العمالء جتربة مميزات االعالمة التجارية من خال استخدامهم 
للمنتج أو اخلدمة  أيضا عند التعامل مع الرشكة ) كاراهر، بارنيل، كاراهر، بارنيل،  و 
سويفان 2009(. ويبدأإدرك العالمة التجاريةمع جتربة املوظفيني بالرشكة, فاذا كانت 
الرشكة ودودة و األشخاص اجتامعيني، إ1ذذن جيب عىل الرشكة أن جتعل نفسها مرئية 
بالتضامن عىل الشبكة) كاراهر، بارنيل، و سبيلني،2009(.  و يعترب منتدى االعالم 
االجتامعى هو ممثل األسلوب القوى من أجل تواصل قيمة لعالمة التجارية و سامهتا 

حيث اهنم يقومون بتسهيل  فتح أنامط التواصل. 
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فيعترب االعالم االجتامعى هو األفضل ىف املاقف التالية:

تدعيم فتح لتواصل بني املوظفيني و االدارين. »
متكني املوظفني من مشاركة أفكار مشاريعهم والعمل ىف فرق بشكل مؤثر مم  »

يعد عىل مشاركة املعرفة و اخلرة.
يقوم أيضا االعالم االجتامعى بتدعيم حمتوى أفضل مثل البث من خالل  »

الشبكة، ورشائط التسجيل من نص بسيط فقط.
يساعد عى التواصل بشكل تعاونى بني العمالء احلاليني و املحتمل وجودهم  »

من خالل احلصول عىل التعليقات، التعريف باملنتج، والرت باملمنتج، و أى شكا من 
أشكال خدمة أو تدعيم العميل.

تشجيع األعضاء  و بعض من موظفى الرشكة حتى يصبحون أعضاء ملجتمهع  »
واعى جيد.

أصبح االعالم االجتامعى طريق ما جيد للمناقشات و أصبح اهلدف  »
الكالسيكى للتسويق و التواصل، و لكن يلزم عىل الرشكات التأكد بأن املوظفيني 

 يتبعون قواعد و االعالم االجتامعى و ادابه.   

و تعترب الطريقة األخرى من أجل إنشاء ادراكا بالعالمة التجارية من أجل العمل من 
خالل أن تصبح جزء من منتدى موجود وتقوم بفتح منتدى جديد ألصحاب املصالح 
))Kukulska-Hulme، 2010(.  فاذا كان هذا يمكن أن يتم تنفيذه بشكل جيد 
، يمكن أن تنتج ىف سمعة جيدة  وبناء الدعم  مما ينى  أن األشخاص متيل إىل التحدث 

بشكل اجيابى عن الرشكة بطرق عملية و مرهفة بالغة الدقة )  كاراهر،2011(.

له  و  به  تكن  مصد وثق  أن  االجتامعى هو  العظمى لالعالم  التحديات  أكرب  يعترب  و 
مصداقية للتواصل  بحيث أهنا ليت لسيطرة الدمار، فيمكن أن يتم استخدام االعالم 
ىف  املواضيع  تواصل  عىل  القدرة  أجل  من  و  بالشفافية،  مصحوب  و  واقعى،  ليكون 
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الناس  دفع  و  السلبية،  واملحادثات  االشاعات،  التقليل من  ثم،  من  املحدد.و  الوقت 
للتحدث عن الرشكة )هولري، 2009(.

فهناك العديد من اخلدمة املدفوعة املتاحة ملراقبة املحادات عىل الشبكة،  و يقومون بتنفيذ 
التحليل الكمى و النوعيلكيفية تبيق املناقشات و كم عدد املعلومات التييتم نرشها عىل 

االنرتنت؟

و قد أصبح االعالم االجتامعى مثل الفيس بوك، املدونات، و اليوتيوب مصادر عظمى 
باستخدامه األشخاص  لينكد ان مصدر أخر مشابه هلم  يقوم  فيعترب منوقع  للتأجري. 
القائمني عىل توظيف املوظفني، و تستخدمه حواىل 80% من ارشكات الجراء عمليات 
التوظيف.  و قد أصبح أيضا االعالم االجتامعى من أسهل الطرق  التى حتسن النتاجية 
وسائل  تلك  املوظفيني.فاستخدام  بتنفيذه  يقوم  الذى  بالعمل  طبيعى  اهتامم  تولد  و  

االعلم، يمكن للرشكات أن تتبع ابداعات موظفيينها و محاسهم.

الخاتمة
موقع  استخدام  يتم  عندما  املحادثات،   هو  االجتامعى  االعالم  نجاح  خمزى  يعترب 
اجتامعى للتجارة، فتقوم بتكبري  املحادثة  من خالل التذبذب البطىء الذى سوف يعلن 
عن اسم لعالمة التجارية. و جيب عىل الرشكة أن ختصص الوقت و املجهود  للر عىل 
ردود العمالء.  و يعترب االعالم االجتامعى أسلوب ذا تأثري مكلف  لتسويق األنشطة 

)باريدون و كاراهر ،2009(

فيمن أن يتم استخدامه مبدئيا لتسويق املنجات و اخلدمات  بتكلفة ضئيلة.  و أثناء ما 
يكون ليس لدى الرشكات املال لكاىف، يلزم عليهم أن يصبحوا حرصني عىل أين،  و 
متى، ومن من  سوف يقومون برشاء املنتجات  و البضائع، فيثمر عن االفرتة الركود  

نقص الثقة ىف العمل.
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و بسبب الرشوط الصارمة لالقتصاد، يمكن أن تتخذ الرشكات العديد من القرارات 
الغر أخالقية التى تؤثر عىل العمالء بطريقة سلبية )و كاراهر، بوكانان، بؤيا؛ 2010(.

فهذا مكان ما يلعب االعالم االجتامعى دوره. فيعترب األسلوب األقل تكلفة لتسويق 
و االعالن،و لكنه أيضا منح عالمته التجارية مصداقية من جانب عمالئها.  و يسمح  
املنتج و العمالء و يمكن العمالء من  التواصل من اجلهتني  بني  االعالم االجتامعى  

التفاعل مع اهتاممات العمالء.

و نتيجة هلذا، إذا مل يكن هناك أى استجاة من العمل بشأن االهتاممات،  سيعترب  العمالء 
الرشكة غري موثوق هبا. و عالوة عىل ذلك، سوف خترس الرشكة اخالص و مصدقية 
العالمة التجارية. فليس االعالم االجتامعى مكانا  لتسويق املنتجات و البضائع للرشكة 
يعترب  نعم،  العمالء ملحاولة و حل مشاكلهم.  مع  لتفاعل   أيضا  مكان  فقط،  ولكنه 

االعالم االجتامعى األن من العوامل الرئيسية ىف معظم حياة الناس العملية.
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الفصل العارش
استخدام االعالم و قيم االنسان

نبذة عن الفصل
إطار  ىف  ببطىء  تتطور  االعالمية  التأثريات  بعض  و  القيم  من  كل  أن  األبحاث  تشري 
زمنى مماثل. فقد استخدمت الدراسة احلالية بيانات  متبادلة تم جتميعها خالل اجلولة 
الثانية من االستطالع االجتامعى األوروبى الذى يشتمل عىل واحد و عرشين سؤال 
للنظر إىل الروابط بني القيم الفردية، والتعرض إىل اجلرائد، و أخبار التلفاز، و الرتفيه، و 
األخبار االذاعية، و االنرتنت. و تقوم النتائج بتوجيه الدعم للمناقشات، و أوجه النظر 
التى يقوم االعالم بازاحة الستار عنها و عىل وجه اخلصوص يرتبط  التلفاز ىف نطاق 

املتعة و الرتفيه و استخدام االنرتنت الجتاهات القيم.

محتوى الفصل
املقدمة »
النقد األدبى »
أوجه النظر »
األساليب »
معايري القيممعايري استخدام االعالم »
النتائج »
املناقشات و اخلامتة »

المقدمة
قد كشف الباحثون بمجال التواصل النقاب عن العالقة بني استخدام االعالم و القيم 
ىف طرق حمدودة  فقط. بينام أطلق الباحثون األساسيون العنان   بشأن تأثري أنواع معينة 
للتواصل عىل أحكام قصرية املدى، و التواصل املستدام، و خصوصا التواصل الذى 
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تأثريات  الوسيط- من أجل  يلعب دور  ان يكون  – الذى يمكن  الوسيط  يلعب دور 
وجه  عىل  االجتامعية،  التنشئة  عملية  التجميعى  البحث  وصف  قد  و  البعيد.  للمدى 
بعرض  املعنية  الثالثة   أجزائه  خالل  من  الرتكمى  التأثري  عىل  تؤكد  بأهنا  اخلصوص، 

االعالم، ورسائل االعالم، و مؤسسات االعالم.

 و من خالل التأثريات التجميعية، تظهر أيضا القيم اجلوهرية لتطور  عىل املدى قريب إىل 
حد ما إىل املدى البعيد من خالل التفاعل مع العامل االجتامعى. و ىف الواقع، تظهر القيم 
بنفس  املجتممع و مؤسساته«  إدخاهلا من  تدريسها، و  اقتباسها، و  »تم  أهنا  اجلوهرية 
القدر الذى يعرض االعالم اإلخبارى، و الغري إخبارى أهداف املؤسسات االجتامعية، 
فيجب عىل مثل ذلك االعالم أن يكون له تأثري عىل القيم الفردية. يتناول احلوار احلاىل 
املكتوب هذه التوقعات باستخدام بيانات عام 2004، من اجلولة الثانية الستطالع الرأى 
االجتامعى األوروبى، أحد أكرب استطالعات  الرأى األكايمية للمواطنني األوروبني. 
فتتابني هذه البيانات اهنا مفيدة الختبار العالقات بني القيم الفردية و استخدام االعالم 
ألهنا تتضمن أساليب معايريية ذات قيم شاملة غري معتاد هبا، و استامرة استبيان القيم 

لشوارتز.

تم تصميم  القيم،  لقياس  السنني  مر  قد ظهرت  عىل  األدوات   أن عدد من  ىف حني  
استامرة استبيان القيم، الواحدة و عرشين سؤال كنسخة صغرية  لقيم شوارتز املجردة 
خالل اجلوالت األوىل الستطالع الرأى االجتامعى األوروبى.و هيدف عمل شوارتز 
إىل تقييم عرش قيم التى قد قام باقتباسهم من أعامل Rokeach  و لذلك أشار إىل توفري 
أهنا  عىل  القيم  بتعريف  شوارتز  قام  فقد  االجتامعية.  و  الفردية  للقيم  كاملة  ما  صورة 
سامت فردية بيحث ختدم مثلام األهداف االنتقالية عىل حسب املوقف ختدم متنوعة ىف 

األمهية التى ختدم بمثابة مبدىء أساسى ىف حياة الشخص أو املجموعة«.
و أثناء تقديم القرتاحه أمام جلنة استطالع الرأى االجتامعية األوروبية، أشار شوارتز إىل 
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أن قد أصبح مدخله إىل مقيياس القيم  املعيار العاملى بسبب شموليته، صحة مصداقيته 
  Rokeach   الراسخة، مالئمته لالستخدام ىف استطالعات الرأى.  و يتطلب مدخل
مقابالت  بإحدى  ربطها  السهل  من  ليس  التى  تصنيف  عملية  إجراء  النقيض،  عىل   ،
بعدها  ما  و  املادية  إنجلهارت  معايري  تفقد  أن  شوارتز  أيضا  قال  الرأى.و  استطالع 
األوىل الستطالع  اجلولة  استخدم  قد  الذى  لبيسىل  لدراسة سابقة  وفقا  و  الشمولية.  
الرأى االجتامعى األوروبى للنظر إىل استخدام االعالم، و القيم ، و املشاركة. فاهلدف 
هنا ليس املناقشة من أجل نموذج لقياس قيم معينة، و لكن من أجل االستفادة من ميزة 

شمول استامرة استبيان القيم الستطالع الرأى االجتامعى األوروبى.

إن الدور الراسخ للقيم  اجتاه التوقع بالنتائج مثل  املشاركة، و سلوكيات أخرى لصالح 
املجتمع هو سبب أمهية دراسة عالقة االعالم و القيم ببعضها لبعض، و بعام 2008، 
كانت قد أكثر من 750 دراسة من منهج أكاديمية عىل النحو مستشهدة بمقال األوىل 
عن مقياس القيم وكان قد حصل أكثر مقال إلنجلهارت يستشهد به عىل أكثر من 200 

استشهاد من سلسة جماالت مشاهبة.

بعد   ذات  العرشة  للمقاييس  يمكن  بأن  شوارتز  ناقش  قد  الشمولية،  ملبدىء  ووفقا 
االمساك بكافة قيم االنسانية املحتملة. و تتضمن هذه األبعاد:

و  » األشخاص  عىل  والسيطرة  التحكم،  و  االجتامعى،  املركز  و  الطبقة   القوة: 
املصادر.

االنجازات: النجاح الشخىص من خالل  إظهار الكفاءة و اجلدارة  وفقا للمعايري  »
االجتامعية.

العاملية: االستيعاب و االدراك، و التقدير، و التسامح، و محاية  رفاهية  كل الناس  »
و للطبيعة.

ىف  » كون  الذى  مع  وتطويرها  الناس  رفاهية  عىل  احلفاظ  اخلري:  أجل  من  النزاع 
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تواصل بشكل دائم.
توجيه الذات:   األفكار املستقلة و اختيار القيام باألفعال، االبداع، و الكشف  »

عن الشىء.
التحفيز: االثارة، و االبتكار، و التحى ىف احلياة. »
مذهب املتعة: املتعة و ااحساس بالرضا اجتاه النفس. »
الثقافات  » متد  التى  األفكار  و  العادات  قبول  و  االلتزام،  و  االحرام،  التقاليد: 

التقليدية أو الدين هبا النفس.
عبس  » أو  إلذائة  بمثابة  التوجه  و  التدخالت،  مقيدة،  و  حمدودة  أفعال  املطابقة: 

األخرين و اخرتاق التوقعات االجتامعية أو عاداهتا.
األمن: األمان، و االنسجام. »

الذى قام شوارتز بوصفهم، وفقا لبعدين  للقيمة،  أبعاد  يتم رؤية العرشة  و يمكن أن 
بعد  شيوعا  أكثرهم  أبعاد:  العرشة  من  فرعية  جمموعات  عىل  يتضمنوا  حيث  أخرين 
تناقض التعزيز الذاتى ) القوة، و االنجازات( مع التفوق الذاتى ) الذى يتضمن العاملية، 
و النزاع من أجل اخلري( أو  )ST-SE(  وتناقض االنفتاح للتغيري)الذى يتضمن التوج 
الذاتى، و حتفيز، و مذهب املتعة( مع  بعد احلافظ ) التى تتضمن التقاليد، و املطابقة،و 
األمن( أو )OTC- Cons( و من اجلدير بالذكر أن يستخدم شوارتز كثريا مصطلح 

قيمة » احلفاظ« بدال من مصطلح  » املحافظة« الذى يمكن أن يستخدمه األرين.

و قد أوضح شوارتزأن عمله يتغطى الناحية املفهومية ىف عدد من املجاالت مع مدخل 
إنجلهارت احلديث ذى البعدين ملقياس القيم التى متدد بعمل مسبق  معروف جيدا  عىل 
القيم املادية و ما بعد املادية التى قد تم استخدامها ىف عدد من  دراسات التواصل التى 
يتم وصفهم باألسفل. و يشتمل النموذج الذى تم إعادة صياغته عىل تناقض العلامنية 
ذى توجه عقىل مع بعد التقاليد و تناقض التعبري الذاتى مع  بعد االحياء.  و ىف إطار هذا 
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هذا املدخل الذى تم إعادة صياغته، يقوم البعدين باالمساك بام قد تم تناوله مسبقا  ىف 
اجتاه أقل اكتامال من قبل أسس إنجلهارت املادية وما بعدها.

و عالوة عىل ذلك، يملك مدخل إنجلهارت اجلديد  مفاهيم متشاهبة مع  عمل شوارتز 
، و عىل وجه اخلصوص ، فقد قام كل منهام بتسليط الضوء عىل التشاهبات بني تناقض  
العلامنية ذى توجه عقىل مع بعد التقاليد و األسس الكامنة حتت تناقض االنفتاح للتغيري 
مع  بعد احلفاظ )OTC- Cons( و أيضا عىل التشاهبات بني  تناقض التعبري الذاتى مع  

.)ST-SE( بعد االحياء واألسس الكامنة بتناقض التعزيز الذاتى مع التفوق الذاتى
و لكن يوجد هناك أيضا بعض التشاهبات بني التعبري الذاتى مع  بعد االحياء , األفكار 
متمل  وهذا   .  )OTC- Cons( احلفاظ  بعد  مع   للتغيري  االنفتاح  بتناقض  املرتبطة 
بسب استخدام املحللون لألمم  بدال من األفراد كوحدات للتحليل. ولكن من املهم،  
يؤكد كل من مدخل شوارتز و مدخل إنجهارت عىل التناقضات بني ما يمكن أن يتم 
إدراكه بطريقة شائعة كقيم تعترب أكثرليربالية و أكثرحفاظا بشكل نسبى  عىل األقلمن 

خالل البعدين.

االعالم و القيم
 و بالرفم من النطاق األدبى الشديد عىل القيم االنسانية، قد دمج العلامء بمجال التواصل 
بشكل نادر هذا العمل مع أبحاثهم. وتشتمل االستثناءات عىل بحوث املتوجهة نحو 
 Rokeach املستهلك اتى قد حاولت بتنبأ استخدام االعالم مع فئات القيم التى قام
املادية تلعب  التى فاقت  القيم  Sotirovic and McLeod أن  هبا.و أيضا أوضح  
دور الوسيط بشكل إجيابى لعالقة إجيابية بني استخدام اجلرائد و الصحف و املشاركة 
السياسية، بينام تلعب القيم املادية دور الوسيط بشكل سلبى بني استخدام التلفاز والقيم.

التدعيم  باستخدام االعالم ىف جمال  بالبحث  إنجلهارت  استخدم هولربت مفاهني  و 
تناقض القيم املادية ) مثل الدفاع( مع ما االستهالك الذى فاق املادية )مثل البيئة(.
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و أيضا ىف أوائل الثامنينات، و قام جمال خمترب باختبارتأثري  الربنامج التلفزيونى الفردى 
عىل القيم التى ترتبط باحلرية، و املساواة، و البيئة م النتائج  االجيابية.

تناولت بحوث أخرى للتواصل اجلامعى مسامهة التلفاز للقيم املرتبطة باحلياة املدنية.

و أخريا استخدم بيسىل أول استطالع رأى اجتامعى أوروبى إلظهار استخدام النطاق 
الذين  هؤالء  قبل  من  املدنية  للمشاركة  أقل  بمستوى  يرتبط   الذى  بالتلفاز  الرتفيهى 
يشريون إىل قيم أكثرعلو »االنفتاح للتغيري« و التفوق الذاتى« و هؤالء الذين يشاهدون 
للجمع. العامة  العملية  مع  دائم   ترابط  فهو  كثري،  بالتلفازبشكل  الرتفيهى  النطاق 
فيظهرهؤالء الذين يتجهون ىف نطاق قيمة شوارتز، » احلفاظ« و املستويات األعىل من 
استخدام النطاق الرتفيهى بالتلفاز للمشاركة بشكل أكثر بينام يكون هناك عالقة بسيطة 

بني استخدام النطاق الرتفيهى بالتلفاز و قيم تعزيز النفس.

أوجه النظر  
املتواجدة،  بالعالقات  التنبأ  الصعب  من  يكون  ممنوحة،  حمدودة  سابقة  ببحوث  و 
العالقة بني  إىل  بالنظر  املؤقتة  النظر  أن تطور جمموعة ما من أوجه  املمكن  و لكن من 
القيم و تنوعات االادارة املدنية التى قام الباحثن السياسيون بامل التواصل االجتامعى 
بدراستها. وىف هذا الشأن، تؤكد أعامل بيسىل، و سوتريوفيك، و ماكلويد عىل التأثري 
الواليات  من  كل  ىف  السياسية  و  املشاركة  عىل  بالتلفاز  الرتفيهى  النطاق  لدى  الضار 

املتحددة و أوروبا. 

املادية و االدارة املدنية  بالتلفز والقيم  النطاق الرتفيهى  الدائمة بني  بناء عىل العالقة  و 
األقل، فمن املتوقع أن استخدام مستويات الرتفيه بالتلفاز سيكون اجيابيا مرتبط بكل 

  , OTC-Cons من  أسس قيم



100
قوة القيم

ValuesAcademy.org

بالنسبة  يبلغون مستويات أعىل  الذين  ST-SE. و بشكل أخر، سوف يكون لألفراد 

للنطاق الرتفيهى بالتلفاز، الذى يتم عرضه، قيم حفاظ و تعزيز أعىل )و بالتاىل، سيكون 
لدهيم قيم انفتاح لتغيري و تفوق ذاتى أقل(.

  أيضا تدعم بحوث نظرية الغرس الثقاىف تلك التوقعات. و طوق  جورج جربنر نظريته 
األوىل باطار  دور التلفزكنمط من أنامط السيطرة االجتامعية السائدة و يؤدى بحثه عن 
العنف مثل تلك املواضيع. وبنطاق أخر،  هتتم بحوث بمجال غرس الثقافة عىل هتميش 

و قهر املرأة و الفصائل األخرى، كام هتتم أيضا باملواضيع مثل البيئة.

و ىف هذه احلاالت، يناقش علامء بمجال الغرس الثقاىف أن برامج التلفاز تلعب دور من 
أدوار املحافظة من خالل املساعدة عىل ابقاء هياكل القوة. و أكدت البحوث، ىف األونة 
األخرية، دور التلفاز ىف غرس امليول االستهالكية، التى تعترب إحدى العنارص املؤدية 

إىل قيم التعزيز الذاتى. 
ايجابيا  » الترفيهى  المجال  بنطاق  التلفزيونى  العرض  يكون  سوف 

ST-SE -و ب( قيم , OTC-Cons المرتبط  بقيم : أ( قيم

التوقعات، وكام  تغري  الرفغم من  بالتلفزيون، عىل  الرتفيهى  النطاق  بعد  ما  إىل  التوجه 
للتأثري املدنى االجيابى لالنتباه إىل األخبار، و  قد تم ربط هذا  البحث   أشارت نقاط 
اهلمل  للقيم بالبحث بدالئل تقرتح أن تدخل تلك القيم ذى املستوى العاىل التى تفوق 
القيم املادية إلنجلهارت أكثر ىف األنشطة املدنية. و بناء عىل العالقة االجيابية  عىل وجه 
العموم بني أنامط متنوعة من استخدام األخبار و بني االرتباط، و بني القيم التى فاقت 
اجلانب املادى، يكون من املتوقع  و جود إحدى العالقات السلبية بني استخدام االعالم  
يزيد  كام  أخر،  بشكل  .و   OTC-Cons ,  ST-SE قيم  أسس  و  العامة  باملجاالت 
استخدام االعالم باملجاالت العامة، سوف تتجه األفراد من قيمة االنفتاح للتغيري إىل 
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قيم احلفاظ،  و من قيم التفوق الذاتى إليقيم التعزيز الذاتى.  
التلفاز، و  »  ( العامة للعرض   سيتم ربط استخدام االعالم  بمجاالته 

ST- -و ب( قيم , OTC-Cons االذاعة، و الصحف( بشكل سلبى  ب أ( قيم
SE

بدون املعرفة  ماذا  تستخدم املواقع و املصادر األخرى للرد عىل االنرتنت، يكون من 
الصعب تشكيل وجهات نظر بشأن  العالقة  املحتملة بني استخدام االنرتنت و القيم 

االنسانية الرت يتم ابالغها. 

بينام كان الوعد السابق لالنرتنت تطور  أوجه عامة متنوعة كثرية بحيث تساعد  األفراد 
و  ذلك.  عن  خمتلفة  متكامل  بشكل  احلقيقة  تظهر  أنفسهم.،  من  األخر  اجلانب  لرؤية 
يقرتح دليل سابق أن األفراد يستخدمون االنرتنت  بشكل أساسى من أجل الرتفيه و 
النتعة بدال من التواصل و االرتباط باملجتمع. و تشري مناقشات أخرى إىل أن استخدام 

احلاسوب يؤدى إىل الرتكيز عىل اهتاممات فردية حمدودة بدال من اهتاممات املجتمع.

و أشارات االستعارات إىل أن االنرتنت يعزز من وجود الرؤى بدال من هتيئتها من أجل 
التغيري. ففى أوروبا،  أوضح واحد من استطالعات الرأى أن كانت الربيد  االلكرتونى ) 
78% من املستخدمني( و البحث عن  بنود و مواضيع موضوعية ) 73% من املستخدمني( 
أكثر االستخداما السائدة لالنرتنت مشريا إىل أن االحتاملية الضئيلة  للتفوق الذاتى أو 
استخدام  اخلصوص  وجه  عىل  الرأى  استطالع  يتناول  مل  و  اخلاج.  إىل  االنفتاح  زيادة 
املواقع بشكل رصيح و مفرط لألغراض الرتفيهية. و فيام يتعلق بالقيم، أشارت بحوث 
التسويق إىل العالقة بني استخدام املراهق لالنرتنت  من أجل األنشطة مثل األلعاب،  
و التواصل االجتامعى التى  تظهر أكثر  ارتباطا بقيم التعزيز الذاتى. و قد أشار البحث 
أيضا إىل االرتباط االجيابى بني » الطموح« و » استخدام االنرتنت املفيد »الذى يشتمل 

عىل مهام متوجهة نحو العمل،  و أيضا يرتبط عىل األرجح بالتعزيز الذاتى.
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و يشري بحث أخر إىل االرتباط بني القيم املادية املرتبطة  باملستهلكني و التسوق عى االنرتنت 
القهرى. و عىل األرجح يتباين أن يمكن الستخدام االنرتنت أن يرتبط بقيم االنفتاح للتغيري 

بسبب  »طرف« من  OTC-Cons و تشتمل االستمرارية عىل مذهب املتعة.

وبالتاىل قد متت مغامرة وجهتني نظر منفصلني.
« . OTC-Cons سيتم ارتباط عرض االنرتنت بكل سلبى  بقيم 
« . ST-SE سيتم ارتبط عرض االنرتنت بشكل اجيابى بقيم

تشري وجهات النظر املقرتحة إىل العالقة الطارئة الدارجة من استخدام االعالم إىل القيم، 
الطوارئ.  اختار  املستعرضة،  البيانات  للستخدام  وفقا  احتاملية،  عدم  من  الرغم  عىل 
الثقافة باألعىل من أجل تدعيم  الواقع، ىف حني ما كان تم استخدم بحوث غرس  ىف 
املحتوى لذى يساهم به االعالم لتنشئة االجتامعية و أعامل االستخدام و االرضاء أيضا 
مدى  ) عىل  القيم  تطوير  إىل  االعالم  استخدام  يؤدى  أن  يمكن  بينام  هذا.   أوضحت 
طويل األمد( و يمكن أن تؤدى القيم بشكل متساوى إىل استخدام االعالم ) عىل املدى 

القصري(.

فتعترب الدراسة احلالية  ليست دراسة غرس ثقافة بسبب أهنا ال تتناول حمتوى االعالمى 
الدائمة لبحث الغرس  انتقادات  أ=و املؤسسات االعالمية، و لكن يرتبط  واحد من 
العرض  انتقادات بسبب استخدامه ملقاييس  البحث  الثقاىف هنا. و قد واجه مثل هذا 
البسيط الستخدام التلفزيون.  كام ىف العمل السابق، تشتمل الدراسة احلالية عىل  سلسة 
التلفزيون  مقاييس  من  بكل  كام   االعالمى  العرض  بمقاييس  العامة   املجاالت  من 

باملجاالت العامة و املجاالت الغري عامة.  

األساليب
البحث احلكومية  العلوم األوروبية، و مؤسسات  ، و مؤسسة  اللجنة األوروبية  توفر 
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ىف مشاركة  مشاركة الدول التمويل اجلوهرى الستطالع الرأى االجتامعى األوروبى. 
التعاونية  اللجنة  قامت  املتحددة،  بالواليات  العام  االجتامعى  الرأى  استطالع  مثل  و 
بأعىل  ليكون  أكاديمى  استطالع  بتصميم  األوروبى  االجتامعى  الرأى  الستطالع 
فرد  مقابالت  باستخدام    2004 لعام  الرأى  استطالع  بيانات  مجع  تم  قد  و  جودة. 
مجعت   ( ديسمرب  و  أغسطس  شهرى  بني  األوروبية  الدول  مناطق   أغلب  ىف  لفرد 
ابريل(  شهر  إىل  فرباير  شهر  من  البيانات  العامة   االجتامعى  الرأى  استطالع  جلنة 
يكن   مل  العام،  الرأى  استطالع  مع  كان  فمثلام    .% ل70  هادف  استجابة  بمعدل 
عن  بديال  لكن  و   ، القصري  املدى  ظواهر  دراسة   األوروبى  الرأى  استطالع  هدف 
مثل  املتغريات  ىف  األمد  طويل  عىل  بالتغيري  الرأى   استطالع  مرشوع  هيتم  كان  هذا  
التفاصيل  القصري. و تكون متاحة  املدى  نسبيا مستقرة عىل  أن تظل  التى  جيب  القيم 
.ESS األوروبى  االجتامعى  الرأى  استطالع  موقع  من  االستطالع  الجراءات   كاملة 

وتم استخدام بيانات عام 2004  التى تم جتميعها من اثنتا عرش دولة أوروبية من أجل 
استطالع الرأى لقيمة شوراتزالتى كانت متاحة. و بالرغم من ما تم ذكره باألعىل، كان 
اهلدف اختبار العالقة بني استخدام االعالم، و القيم، و ليس ملقارنة بني الدول. و كان 
الدول تتضمن النمسا، و بلجيكا، و سويرسا، و أملانيا، و دينامرك، و لوكسمبورغ، و 
اململكة املتحددة، و فنلندا،و ايرلندا، وانرويج، و السويد. وقد ناقش هيلني و مانشينى 
مشرتكة«  ديمقراطية   « ايرلندا   و  املتحددة  اململكة  ماعدا  الدول  تلك  كل  تشارك  أن 
مشاهبة  لنظام االعالمى  التى يتم إضاحها بدوائر  احلف املنترشة و تاريخ االعالم الذى 

يرعاه الدولة شاملة عىل البث العام.

و عىل الرغم من إخبارهم أن تشارك اململكة املتحددة و ايرلندا بكثري من صفات تلك 
تزايد األسلو األمريكى،   الدول  ىف حني معرفة بشكل إضاىف أن هناك نوع عام نحو 
هبا  اخلاصة  تقاليدها  دولة  لكل  أن  املؤكد  من  و  للتسويق.  املدفوع  االعالمى  النظام 
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الستخدامم االعالم و تطوير اهتامم الفرد املستحق، االنتباه لكل من االمتداد و الرتكيز 
بشكل خاص عىل القيم،و ما يتم حتويله بدون استخدام االعالم.. و يوفر موقع مركز 

اجلنرال األوروبى فكرة عامة عن كل نظام اعالمى بكل دولة أو »منطقة«.

مقاييس القيم
الرأى االجتامعى األوروبى، تم إنشاء ثامنية  التى منحها استطالع  باتباع االرشادات   
و أربعني مقياس لبعدين لقيمة أعىل  لتناقض »االنفتاح لتغيري مع املحافظة« و تناقض 
التفوق الذاتى مع التعزيز الذاتى و يكمن هدف األسئلة عىل كل بعد من الثالثة أبعاد ىف 
جدول واحد.و يتم سؤال املستجبني عن قول إىل أى مدى يشري كل بيان مثل رؤيتهم. و 
يتضم نطاق رد الفعل : 1- » مثىل جدا«، 2- »مثىل«، 3- إىل حد ما مثىل«، 4- » ليست 
مثىل«، 5- » مثىل قليال«، » ليست مثىل هنائيا«. و سوف يشري هؤالء املعروفني للعامل 
Rokeach بأن  بينام يناقش شوراتز  أن عمله  يعرض توسع ملقياس القيم اخلاص ب 

Rokeach، حيث يصف املستجبون فقط أنفسهم،  و ليست الوسيلة املفضلة أو هناية 

القيمة للمجتمع بالكامل. و ناقش شوارتز أن  من املحتمل استخدام مثل هذه األسئلة 
من أجل احلصول عىل قيم متسلسلة  داخل و بني الثقافات.

يتضمن جتميع مقاييس القيم ىف بعدين عدة خطوات. أوال، تم اكتساب مخسة متغريات 
من قياس املحافظة و أربعة متغريات لقياس التعزيز الذاتى لكى تشري األعداد األعىل 
إنشاء  يتم  بالتاىل،  و  الذاتى.  لتعزيز  أو  للمحافظة  مرتفع   مستوى  إىل  متغريت  لكل 
أسئلة  لكل  إجابة كل مستجيب  متوسط  مركزية جديدة من خالل حساب  متغريات 
القيم باستطالع الرأى االجتامعى األوروبى ESS  و طرح هذا املتوسط من اجابة كل 
فرد ) مثال: يتم متركز كل متغري عىل أساس متوسط كل املتغريات باملستوى الفردى(. 
املحافظة   و  لتغيري  االنفتاح  قيم  تقدم  التى  عىل  املتمركزة  املتغريات  مجع  يتم  أخريا،  و 
من أجل عمل OTC-Cons )ألفا = 73( و تعرض املتغريات املرتكزة قيم التفوق 
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الذاتى و تم مجع قيم التعزيز الذاتى مع بعض النشاء نطاق ST-SE ) ألفا = 68(. و 
يعنى 51 هدف مرتفع  لنطاق OTC-Con أن الشخص عرب عن قيم باجتاه املحافظة 
كثرية  بينام هدف مرتفع لنطاق ST-SE  يعنى أن الشخص قد عرب عن قيم شخصية 
مرتبطة بنطاق التعزيز الذاتى. فتعترب مصداقية النطاق مشاهبة هلؤالء الذين تم ذكرهم 
باجلولة األولة الستطالع الرأى االجتامعى األوروبى،52 و بينام يعكس عىل األرجح 
انخفاض إىل حد ما باملقاييس مع متغريات أساسية كثرية جدا حقيقة استخدام مدخل 

البعدين هنا بأنه تبسيط اهليكل امعقد ملدخل تشوارتز.

األولة الستطالع  للجولة  تشوارتز  ملا ذكر  املشاهبة  الدولة  ترتيب  بني  العالقة  تعترب  و 
لنطاق   OTC هناية  إىل  أقرب  سويرسا  و  النمسا  فتقع  األوروبى،   االجتامعى  الرأى 
OTC-Cons. ىف حني أن تقع ايرلندا و نرويج أقرب إىل هناية ملحافظة . و تقع فنلندا 

بنهاية  العظمى  بريطانيا  النمسا و  ST-SE مع  لنطاق  الذاتى  التفوق  بنهاية  و سويسا 
التعزيز الذاتى.

مقاييس استخدام االعالم
ألخبار  التعرض  االعالم:  الستخدام  مقاييس  مخسة  عىل  احلالية  الدراسة  تشتمل 
التلفزيون، التعرض التلفزين شكل ترفيهى و ليس لألنباء، استخدام الصحف بجميع 
جماالهتا، و استخدام الراديو بجميع جماالته. ىف حني ما يشتمل املقياس املفضل الستخدام 
االعالم عىل تقييم  كا من التعرض و االنتباه، يتم ضامن فقط مقاييس التعرض لالعالم 
باستطالع الرأى االجتامعى األوروبى. و ىف حني أن يكون هذا أقل من املثاىل، جيعل 
اقيم و  العالقات بني  الرأى احتاملية توضيح  القيم باستطالع  تدخل  استامرة استبيان 

االعالم.

التعرض  و  االذاعة،  و  الصحف،  و  التلفاز،  عىل  شاملة  االعالم  أسئلة  كل  تستخدم 
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الستطالع  املستجيب  عىل  طرحها  يتم  التى  أسئلة  مع  نقط  لسبع  مقاييس  لالنرتنت 
ىف  تستغرقه  املجمل،  ىف   ، الوقت  من  كم  األسبوع،  بنصف  ما  يوم  »ىف  مثل:  الرأى، 
ليس هناك   « بدء من  بتزايد  ما لالجابة  املستجيب مستوى  فيعطى  التلفاز؟«  مشاهدة 
وقت عىل االطالق«، » أقل من نصف ساعة«، و » من نصف ساعة إىل ساعة«، و هكذا 
حتى زيادة للمستوى الثامن« أكثر من ثالث ساعات«، و يتم ترقيم الزيادات من صفر 

إىل سبعة.

نصف  التلفاز  األقل  عىل  يشاهدون   أهنم   إىل  أشاروا  الذين  املستجبيني  سؤال  يتم  و 
ساعة: »كم من الوقت تستغرقه ىف مشاهدة  الربامج عن السياسة و األحداث اجلارية؟« 
التلفاز بشكل ترفيهى عن طريق  و كام ىف عمل سابق، يتم القيام بمتغريات استخدام 
طرح الرتضللتلفاز بمجاالته العامة من التعرض املجمل للتلفاز. و تعترب الربامج الغري 
اخارية عل األرجح برامج ترفيهية، ولكن من املستحيل أن تعرف ما إذا كانت برامج 
رياضية، أو برامج خيالية، أو برامج من نوع أخر. و تشري افرتاضية، مع االستمرارية 
بالبحث ىف جمال الغرس الثقاىف، أن اجلزء األكرب من التلفاز الذى ال يقوم بعرض أنباء  
العامل  يعكس  الذى  املحتوى،  عىل  شاملة  ترفيهية  برامج  بعرض  يقوم  تلفاز  إخبارية  
جهة  من  تدعيمه  يتم  األقل،  عىل  أو  النمط،  هو  االستهالك  يكون  بحيث  اإلخبارى 
اإلعالن. و تشتمل التقسيامت العامة لشئون العامة بالربامج عىل حمتوى مدعم خاص 
و عام، عىل الرغم من أن جيب أن تقوم االختالفات  املحلية املتبادلة بجمع مثل هذه 

االختالفات.

و تشتمل النامذج عىل العمر، و النوع، و التعليم، ةو الدخل. فكان يتم مقياس السن  
بالرقم  التعليم  يتم قياس  الذكر = 1(، و كان   ( النوع شفرة ومهية  بالسنوات، و كان 
االمجاىل لسنوات باملدرسة.  بالنسبة لدخل األرسة، كل دولة هلا مستوى من 12 نقطة 
خاص هبا و كل نقطة فردية باملستوى بدال من أن يتضمن دخلهم بعملتهم القومية ىف 
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النهائية و و يتم حتديدها كدخل منخفض، متوسط، مرتفع بواسطة  البيانات  جمموعة 
الدولة.و ما إذا كان حمتمل  أن كان يتم ضامن املتغريات الومهية من  أجل التعريف الذاتى 
للكاثوليك أو الربوتستانت الرومانى.و يمثل هؤالء الذين مل يتم تعريفه بانتامئهم إىل أى 

دين املجموعة املناقضة.

االجتامعى  الرأى  الستطالع  املتداخلة  الطبيعة  منحه   تم  الذى  النموذج  عىل  بناء  و   
  SPSS الدراسة  هذه  تستخدم  بالدول(و  لالستبيان  املستجبني  ادخال  )تم  املتداخل 
بربنامج فرعى متعدد النامذج باستخدام عىل األرجح أقىص درجات التقدير. و يوصف 
هايس مثل هذا النموذج بأن من األدوات املهمة هلؤالء املهتمني بالبيانات يتم ادخال 
التأثريات   ( األخرى  املتغريات  مع   ) املحددة  التأثريات   ( الفردى  املستوى  صفات 
العشوائية(. و يمكن استخدام النموذج املختلط مستوى االنتباه و الرتكيزللمتغريات 
املؤثرة  للفرد » املحددة« و املؤثرات » العشوائية« باملستوى األعىل. و يوفر مدخل نموذج 
SPSS املختلط  تقديرات بحيث يمكن أن يتم قرأهتا  بشكل ما يشابه املعامالت الغري 

. OLS موحدة التى تنتجها انحدار مربعات الصغرى عىل أقل

استخدامهم   يتم  خمتلفة  نامذج  ثالثة  مستقل  متغري  لكل  احلالية،  للدراسة  بالنسبة  و 
املستقلة.  املتغريات  املوضح  بكل جمموعة جديدة من  للتغري  املرتبط  املعيار  للمقارنة  
أوال،  يشتمل نموذج » عديم الفائدة«إحدى االعرتاضات  فقط باملستوى العشوائى. 
فيعترب هذا النموذج مناسب إلحدى الطرق الواحدة ANOVA  مما يعنى أنعا تقوم 
بتقييم إىل أى مدى توضح  املتغريات املستقلة السامية للدولة  املتغريات الغري مستقلة ) 

.)ST-SE OTC-Cons و 

القدرة عىل ضامن متغريات مستقلة بمستوى  املستويات  و يعترب هدف نموذج متعدد 
أن كان  أوروبية غربية  يعنى تدخل  ثامين دول  احلالية،  بالدراسة   ، عشولئى.  و لكن 
 OTC-Cons هناك تنوع بسيط جدا يتم اعتباره ملستوى الدولة ) حول 3.17 % من
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هلذا،  و  الداخلية.  باألقسام  املرتبط  تقدير  مستخدم   SE-ST نموذج  من   %2.58 و 
ليس من العجيب أن ليست هناك دولة  قامت بتوفري  قيمة التوضيح، عىل رغم من أن  
مل يت ضامن متغريات كمؤثرات عشوائية، تم استخدام  نموذج خمتلط من أجل جتنب  
اخرتاق  افرتاضية انحدار املربعات الصغرى باألخذ بعني االعتبار استقالل املالحظات. 
و تم جتميع البيانات باستخدام  متغري جودة التصميم الذى تم توفريه باستطالع ارأى 
االجتامعى األوروبى من أجل حساب انامذج اخلاطئة. و يتم ضامن 2LL لكل نموذج 

حتى يتمكن من اختار املربع سواء تضيف للنموذج كل كتلة للمتغريات.

و أخريا، يمكن أن يكون  االنتباه إىل الرتكيز عىل قيم  منتجات األفراد للمدى البعيد  
ملوجهة لبيانات بيئتهم املتبادلة أقل تعقدا من احلاالت التى يبحثون فيها الباحثون عن 
تأثري التغطية االخبارية عىل املواقف. و لكن يعترب اهلدف االفرتاىض ىف هذا املدخل أن 
استخدام االعالم لألنباء الفردية  يعترب إىل حد ما مستقر عىل مر الوقت،  أحد األسئلة 
التى مل تتابني أن كان قد تم بحثها ىف البحث املعارص. و تشري صياغة االسبيان  التى تركز 
عىل » متوسط اليوم األسبوعى« إىل االستقرار بمصصلح قريب و لكن يتم االحتياج إىل 

البحث  بشأن األنامط األطول  ىف استخدام االعالم الفردى.

النتائج
  )OTC-Cons( تعترب النتائج لكل من  تناقض االنفتاح للتغيري مع بعد قيمة املحافظة
و تناقض التفوق الذاتى مع بعد قيمة التعيز الذاتى )ST-SE(  إىل حد ما متشاهبة. و وفقا 
لإلحصائية املبدئية R-2  ، بينام يوضح نموذج OTC-Cons  أكثر من تنوع املستوى 
الفردى )28،0 %( من نموذج SE-ST   )17،8 %(،  فيعترب مواجهة التلفزيون بالنطاق 
الرتفيهى إحدى األهداف املتنوعة املتوقعة ىف كليهام. و يرتبط التعرض املتوارد املتزايد 
بالتلفاز بالنطاق الرتفيهى يكون أقرب إىل هناية املحافظة ملستوى OTC-Cons  كام 
إىل  أقرب  التى  أجزاء   تدعيم كل  ويتم    ،  ST-SE ملستوى  الذاتى   التعزيز  هناية  إىل 
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. OTC-Cons هناية املحافظة ملستوى

يعترب استخدام االنرتنت املتغري االعالمى الوحيد ذى أمهية و مغزى بالنموذجني.فلديه 
OTC-Cons و عالقة ما اجيابية صغرية مع مستوى  عالقة سلبية مع مستوى قيمة 
ST-SE ، و لكن ومن ثم يتم تدعيم وجهات النظر الثالثة و الرابعة، بالرغم من أن 

عالقة وجهة النظر الرابعة تبدو إىل حد ما صغرية. 

و تتناول وجهة النظر الثانية العالقة بني االعالم بمجاالته العامة التقليدية، و القيم، و ىف 
هذا الصدد تبدو  والتععرض للصحف أن يرتبط بقيم االنفتاح للتغيري ) مثال: عالقى 
ST-SE. و قد  الراسخة(. و لكنه ذو أمهية  بنموذج   OTC-Cons سلبية مع قيم 
كان لدى الشئون العمة لتلفاز أيضا أمهية، و لكن بعالقة غري مستدامة مع قي املحافظة، 
العامة بمستويات  ارتباط استخدام االذاعة لشئون  تم  . و   ST-SE بقيم  ترتبط  و ال 
 OTC-Cons أعىل لتفوق الذاتى.و من ثم هناك فقط تدعيم ليس مستدام  ل أجزاء

لوجهة النظرالثانية.

حلواىل  باحلساب  االعالم  الستخدام  الضعيفة  مقايسسنا  قامت  العموم،  وجه  عىل  و   
و   OTC-C لنموذج  األخر  باجلانب  لتنوع   )%22.2  -%28.0( إضافيا   %5.8

.ST-SEالرتاكيب السكانبية و 3.5% إضافيا  )15.2%- 11.7%( لتنوع بنموذج
و لكن من الواضح ان يتم ربط العرض االعالمى عىل وجه اخلصوص  التلفاز بالنطاق 
الرتفيهى و استخدام االنرتنت بجوهر القيم الفردية. و يتم إنشاء النامذج ) الغري ظاهرة( 
الستخدام  املحددة  و  الثابتة  املؤثرات  وتوضح  الدولة  بمستوى  عشوائية  بمؤثرات 
االعالم 18.0% من OTC-Cons قيم، و 8.1% من ST-SE اختالفات بمستوى 

الدولة.
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المناقشة و الخاتمة
استخدام  و  التلفزيونى  الرتفيه  بني  ممتعة  لكنها  و  صغرية   عالقة  البيانات  تعرض 
العالقة  متد  بالتلفزيون،  اخلاص  الرتفيهيه  أجلنطاق  من  و  االنسان.  قيم  و  االنرتنت 
االجيابية املذكورة بني كلمن القيم املحافظة و التعزيز الذاتى  لتوجيه العميل نحو برامج 

التلفزيون.

و عىل وجه اخلصوص،  تعرض البيانات أن يمكن أن  يقوم الرتفيه التلفزيونى بتعزيز 
هيكل القوة املتواجدة ) قيم املحافظة(، بينام  أيضا يتم عرض أن جيب عىل األفراد أن 
يفكروا ىف أنفسهم بمثابة مستهلكني بحيث جيب أن يكون هدفهم األساسى احلصول 
عىل النجاح الشخىص و االجتامعى بحيث يتم  تعريفم من املعايري االجتامعية املتواجدة 
يكون  و  للتغيري  االنفتاح  خالل  من  قبوهلا  و  التغيري  رغبة  تقدم  الذاتى(.و  اتعزيز   (
الذين يشاهدون  ادراك مكان ما لشخص باملجتمع بشكل عكسى أقل تقريبا لألفراد 
النطاق الرتفيهى بالتلفزيون.و لبعض األشخاص، يمكن أال تظهر هذه العالقة ىف ىف 
شكل مشكلة، و لكن يمكن أن نظروا هؤالء الشاغلني باالستقرار البيئى و االجتامعى 
يتم دجمها من  التى  احلكومات  يتضمن   الذى  االستهالك  و  لالنتاج  احلالية  لألحوال 

أوروبا إىل نتائج الدراسة مع بعض االهتامم.

و تعترباعالقة بني استخدام االنرتنت و القيم ممتعة أيضا فكان يرتبط العرض التلفزيونى 
بقيم املحافظة و التعزيز الذاتى . و عىل النقيض كان يرتبط استخدام االنرتنت بل من  
قيم االنفتاح للتغيري » الليربالية« و ىف نفس ذات الوقت بقيم التعزيز الذاتى » املحافظة«. 
و من خالل منح الفرص املتاحة  عىل االنرتنت، يكون هذا له معنى إىل حد ما ) و يالئم 

أوجه النظر(. و لكن يمكن أن يتم قوهلا أيضا.

 و يظهر العرض إىل  أفكار متنوعة  عى االنرتنت ملالئمة قيم االنفتاح للتغيري و لكن 
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يمكن أن يعكس النوع الفعىل املعروض فرص فردية لتحفيزات  مناسبة للتعزيز الذاتى 
أن  يكمن  و  التفوقى.  التعزيز  تقرتح  أن  يمكن  التى  للفرص  املجتمع  توجيه  بدال من 
تكون النتائج احلالية غري مشجعة. و يمكن أن تكون املناقشات االضافية عن ما أنواع 
القيم التى تكون أكثر انسجاما مع العامل املقدم عىل االنرتنت مضمونة. و من املهم أيضا  
أن تلك  التى تتوقع أن االنرتنت يعزز ن جودة احلياة العامة، فمثال  االجة الدراك أن 

هذه النتائج بعيدة من النتائج األتوماتيكية.

و كانت  الثالثة مقاييس الستخدام االعالم بمجاالته العامة- اتلفزيو، و الصحف، و 
الراديو  إىل حد ما خمتلطة بالعالقة بني القيم. يظهر استخدام احلف عى أنه مرتبط أكثر 
باالنفتاح إىل التغيري، و لكن قد كان لدى استخدام التلفزيون بمجاالته العامة عالقة 
صغرية و لكنها عكسية. بالرفغم من أن كان استخدم االذاعة  بمجاالهتا العامة رتبط 
أن يمكن  املحتمل   التفوقى فمن  التعزيز  و  الذاتى  التعزيز  قيم  البالغة مع  العالقة  ب 

ملقاييس  األقوى الستخدام االعالم أن تنشىء هذه العاالات  بشكل أكثر وضوحا.
و عىل نطاق أوسع، بالنسبة ملجاال االتصاالت، يبدو أن القيمة املتجهة نحو البحث مل 
تعد الرؤية األساسية هلؤالء املهتمني بمجال االعالن. و بينام قد استخدم البحث بمجال 
البحث  قد سلط  االعالم،  من  خمتلفة  بالعرض ألنامط  لتنبؤ  املستهلك   قيمة  االعالن 
املحدود الذى يقوم به  باحثني بمجال التواص الغري االعالمى الضوء غىل اماكنية النظر 
املدنى. و قد أيضا قامت  التنبؤ باالرتباط  القيم كأهنا كل من وسيطية ورئيسية ىف  إىل 
القيم بتوفري  إطار ما لتصور أولويات  خمتلفة يتم استغالهلا.و بناء عىل حدود التحليل 
الثانى،  يبدو عدد من املناطق واعد للبحث املستقبلال. و عىل وجه اخلصوص، توجد 
فرصة ما الطالق الدول الفردي أو إلقاء نظرة مقارنة إىل املعنى املحتمل لالختالفات  

ىف القيم و العرض االعالمى عرب الدول.

لالحتاد  احلديثة  االضافات  إىل  النظر  أجل  من   ESS بداخل  البيانات  توجد  أيضا  و 



112
قوة القيم

ValuesAcademy.org

األوروبى، كام  لدول املجاورة مثل ارسائيل. و يمكن لتلك الدول  أن تكن خصيصا 
شيقة ألن سوف لن يكون اجليل األكرب ىف تلك الدول  خصوصا األمم ما بعد مرحلة 
إىل  النظر  حمتمال  يكون  أن  يمكن   ثم،  ومن  التجارى.   التلفزيون  مع  نمى  الشيوعية 
التأثريات العامة املمتعة و الشيقة الستخدام االعالم. و ىف هذا الشأن، بناء عىل الفرتة 
الطويلة  التى  خالهلا تم االيامن بتطوير القيم، يمكن أن تثبت عمليا الستخدام التجارب 

أو لوحة البيانات  للحصول عىل اترتيب السببى  للعالقات اىل متت مناقشتها باألعىل.
أن  األفراد  إىل جمموعة من  تنظر  التى  البحث   لتصميامت  يمكن  أن  الرغم من  و عىل 
تثبت إلقاء الضوء، يبدو االطار الزمنى الذى يكمن  ىف تطوير  القيم   أنه يضع مكافأة  
الستخدام نظرية و مناقشة أصل القيم  كام أنه يرتبط بالبيئة االعالمية. حيث أن بالكثري 
يومنا هذا الستخدام   ادراك حتى  يقوم  تطويرشامل و  التواصل، وحيث  أبحاث  من 

حمتوى ما باالعالم يتم احلاجة إليه حاليا يدعم  العمل املستقبىل. 
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الفصل احلادى عرش 
استخدام االعالم االجتماعى و قيم العمل

مثل الفيس بوك بتايوان.
نبذة عن الفصل

عىل  بوك،  الفيس  خصوصا   و  االجتامعى،  االعالم  استخدام  لتأثري  ساطع  دليل  هنا 
السلوك و املوقف.

و عىل هذا األساس، قمنا بالبحث ىف العالقة بني سلوك العاملني املستخدمني للفيس 
بوك و قيم أعامهلم و العالقة بني املرجعية الشخصية ملستخدم االعالم االجتامعى عىل 

االنرتنت، خاصة الفيس بوك، و سلوك استخدامهم للفيس بوك.

محتوى الفصل
املقدمة »
أهداف البحث »
النقد األدبى »
قيم العمل »
األسلوب »
النتائج »

المقدمة
وفقا ألنباءها الرسمية الصادرة ىف عام 2010

عضوية  زادت   ,)www.facebook.com/press/info.php?timeline(  
فيعرض هذا  مليون  ىف سبعة أشهر.  إلال 500  مليون   العاملية من 350  بوك  الفيس 
النموذج  أكثر من  7% من  زيادة السكان بالعامل بأكمله مع قاعدة مستخدم  تتضاعف 
بنفس كرب حجدم أكرب وكثالث أشهر دولة سكانية بالعامل. و ىف يونيه علم 2008، أطلق 
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الفيس بوك نسخة باللغة الصينية الشاملية ملوقعه. و لكن مل حيظى الفيس بوك التيوانى ىف 
بادىء األمر بالنجاح، فجعل نجاح لعبة » املزرعة السعيدة« موقع الفيس بوك التيوان 
واحد من أشهرمواقع االعالم االجتامعى ) ليى، 2009(، ومن ثم توه بتهديد أشهر 
 .)2010 ,Pixnet.net )SU ، مواقع االعالم االجتامعى التايوانى متل ياهو تايوان
 « للعب  و  االجتامعى  للتواصل  تيوان  ىف  بوك  الفيس  الناس  من  كبري  عدد  يستخدم 
املزرعة السعيدة« خالل وقت أعامهلم )لييى،2009(. و بسبب هذا، ال تسمح العديد 
من الرشكات ملوظفينها باستخدام الفيس بوك بالعمل. قد يوجد هناك أمثلة عىل عاملني 
خيرسون وظائفهم  لدخوهلم عىل الفيس بوك خالل ساعات العمل )» ال للفيس بوك« 
، 2009(. ىف تايوان، قد انشأت العادات االجتامعية بالعمل و سلوك استخدام الفيس 
بوك شيئني للموقع بحيث  من املفرتض أال يدخل املوظفون عىل الفيس بوك بالعمل  و 

لكن لدهيم رغبة عارمة لدخول عليه.

أهداف البحث
هناك دليل ساطع لتأثري استخدام االعالم االجتامعى و خاصة الفيس بوك  عىل املوقف 

و السلوك.
الفيس  املستخدين  العاملني  العالقة بني سلوك  بالبحث ىف  و عىل هذا األساس، قمنا 
بوك و قيم أعامهلم و العالقة بني اخللفية الشخصية ملستخدم االعالم االجتامعى عىل 

االنرتنت، خاصة الفيس بوك، و سلوك استخدامهم للفيس بوك.

النقد األدبى

السلوك املستخدم ىف االعالم االجتامعى
استهالك  أو  البضائع  باستخدام  نشىء   الذى  السلوك  إىل  املستخدم  السلوك  يشري 
اخلدمات. و ىف السياق احلاىل، تشري إىل استخدام االعالم االجتامعى الذى قد يصبح 
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جزء مقبول بحياتنا. فيعترب االعالم االجتامعى أدوات للتواصل  بحيث  يتمركز عىل 
مفهوم شبكة 2.0 و يسمح لالبداع و استبدال املستخدم للمحتوى املتواجد. و بسبب 
الطبيعة اجلوهرية لالنسان، ال يكونوا املستخدمني  بحاجة إىل توضيح لسلوك ما واحد 

أو بسيط.

و هلذا، يعترب إدراك أنامط سلوك سامت الفرد املستخدم ىف االعالم االجتامعى ذى أمهية 
هائلة.

موقع الشبكات االجتامعية: الفيس بوك
حمدود  حرصى  االنرتنت  عىل  طالبى  كدليل   2004 عام  ىف  بوك  الفيس  تأسيس   تم 
لطالب جامعة هارفارد. و الحقا امتد الفيس بوك لكافة اجلامعات بالواليات املتحددة. 
و ىف عام 2006 قد تم جعل الفيس بوك متاح لالستخدام العام و منذ ذلك قد شهد نمو 
رسيع جدا ىف العضوية بالعامل كله. و تتضمن خصائص الفيس بوك : حائط اجلرافتى، 
التسوق، و اللكز، و احلالة ) حتديث احلالة(، و أخر األخبار، و اإلشعارات. ومتكن هذه 
العديد من  برامج  التفاعل بني األصدقاء. و باإلضافة إىل  أن يوجد  االتصاالت من 

تطبيقات  األخرى ما بينها  تعترب األلعاب أكثر شهرة و يتم استخدامها بشكل دائم.
و كام تم ذكره، أن قد أدى تقديم لعبة » املزرعة السعيدة« إىل نمو هائل ىف عدد مستخدمني 
السعيدة« عدد ما كبري من ركات  املزرعة  بتايوان. فقد شجعت شهرة :«  الفيس بوك 
أجل  من  بوك  الفيس  مستخدمى  جلذب  حماولة  ىف  اجلديدة   األلعاب  لتطوير  الربجمة 
استغراق وقت كثري ة عىل االنرتنت و برغم من أنه عبارة عن خلق أصدقاء و أنشطة 
ألعاب، يمكن الستخدام الفيس بوك املفرط أن ينتج بعدد من املشاكل االجتامعيى التى 
تؤثر عىل الراحة، والعالقات، و العمل. و بمحاولة لتناول هذه املشاكل  قامت حكومة 
تايوان بمنع العاملني املدنني بالدخول عىل االنتلرنت أثناء وجودهم بالعمل. ) منعت 

تايوان العامل املدنني من اللعب، 2009(.
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قيم العمل
تعتربقيم العمل مستقرة، و جوهرية، و راسخة نفسيا. ووفقا لنورد، و بريف، و عطية، 
و دوهرتى ) 1988( تعترب قيم العمل  ما يسعى األفراد  لتحقيقه خالل عملهم. فمن 
املادى،  لالزدهار  برضا   األفراد  يشعرون  سوف  أعامهلم،  مهام  ىف  مشاركتهم  خالل 
قيم عملهم)  تعزيز  ثم  باملسؤلية، و من  باالنجاز، و االحساس  اإليثار، و االحساس 
برون، 2002(. و يتم تأسيس  قيم عمل األفراد عىل األولية، و خصائص العمل، و 
األهداف اىل يضعها بأنفسهم، و جيعلهم ادراك تلك األهداف أخريا يشعرون بالرضا 

للوضع االجتامعى.

 ( قوة  و  اجتامعية،  و  خارجية،  و  جوهرية،  قيم  إىل  تنقسم  أن  العمل  لقيم  يمكن  و 
الذاتى،  احلكم  و  الشخىص،  النمو  عىل  اجلوهرية  القيم  تشتمل  تشوارتز،1999(. 
القيم  األمن  وتتكون  الدفع و  اخلارجيى عىل  القيم  االبتكار. و حتتوى  و  االهتامم،  و 
املظهر  القوة عىل  باملجتمع  و قيم  املسامهة  التواصل مع األشخاص و  االجتامعية من 
االجتامعى، السلطة، والتأثري و قام وانغ )2002( بتعريف قيم العمل التايوين كنوعني: 
غرض لعمل، و غرض النقد الذاتى. يشمل غرض العمل عىل املكافأت الداخلية، و 
املكافأت اخلارجية، و االهتامم العائلة، و السال، و االهتامم اجلامعية، و  حيتوى غرض 
التقييم الذاتى عىل األحكم الذاتية للفرد عىل تلك الصفات  مثل  أن يكون طيب، و 

ودود، و تقليدى، و حمافظ، و مواكب للعرص، و هكذا.

األسلوب
 و تم احتواء االستبيان املستخدم  ىف هذه الدراسة عىل ثالثة أجزاء: 9 أسئلة عن اخللفية 
الشخصية، و 24 سؤال عن سلوك استخدام الفيس بوك، و 15 سؤال عن قيم العمل. و 
تم جم البيانات  ىف يناير عام 2010 بمدينة تاينان، واحد من أكرب املدن بجنوب تايوان. 
و تم حتصل االستبيان بشكل عشائى للمكتب املوظفيني مرور باملدخل الرئيسى ملبنى 
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املكتب الكبري 27 بكل الستة مناطق االدارية ملدينة تاينان.  و تم ترسيخ حالة املوظفيني 
 400 من  و  مشاركتهم.  تأكيد  تم  و  املحتملني  للمستجبيني  بوك   الفيس  استخدام  و 
استبيان تم توزيعه، كان 13 استبيان ليسوا بحالة مستقرة، و من ثم 387 استبيان  تم 

استخدامهم ىف احتليل البيانات النهائية.

و من بني 387 مرشك، كان  54%  من املستجبني إناث، و 58.7%  ما بني سن 23 إىل 
30 سنة، و 82.4% غري متزوجات، و 83.7% يعملوت برشكات اقتصاد خاصة. و 
كان قد من ضمن املشاركني، 57.5% قاموا باستخدام الفيس بوك عىل األقل ملدة 6 
باستخدامه ألقل من  قاموا  باستخدامه– بالبيت، و %59.9  قامة  أشهر، و %78.6 
ساعتني يوميا و يشعرون أن هذا سوف لن يتغري باملستقبل.  و استخدمت أكرب جمموعة 
من  املستجبيني )55ز8%( الفيس بوك عندما كانوا  شعرون بلل مع أكثر  الوظائف التى 

تستخدم بشكل دائم ، األلعاب ) 60.2% مستخدم(.

النتائج

حتليل العنرص التوضيحى و اختبارات مستوى املصداقية
لسلوك  البحثني  أسس  حتديد  أجل   من  العنرصالتوضيحى   حتليل  باستخدام  قمنا 
استخدام االعالم االجتامعى) 24 بند( و قيم العمل ) 15 بند( و يتم مجع كل البنود 
مع بعضهم البعض و يتم حتليل العنرص. يتم احلصول عىل مخسة أبعاد هيكلية ) عنرص 
حواىل  التنوع  توضيح  تتبعاهتم  تقوم  و  االجتامعى  االعالم  استخدام  لسلوك  سائد(  
59.07%. فاخلمسة عنارص هم : خربة املشاركة، و مستوى اإلدمان، و ختفيف التوتر 
العاطفى، و ادور السلبى،و االستفادة االجيابية.  و تراوحت كل من قيم كرونباخ من 
689 إىل 812.  و بالنسبة لقيم العمل، تم استخراج بعدين للحل و وضحت تتابعاته 
التنواع  حول 57.04%. و كان التطور الذاتى و  املوقف االجيابى  املصطلحات  التى 
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تم منحها  للبعدن الذى تم استخراجهم، تراوحت قيم كرونباخ من 831 إىل 860.

سلوك استخدام الفيس بوك و اخللفية الشخصية
لدى  فكان  بوك.  الفيس  استخدام  بسلوك  مهم  ارتباط  اجنسى  النوع  لدى  ليس 
األشخاص الذى يرتاوح أعامرهم ما بني سن 23 و سن 30  خربة مشاركة  أكرب بشكل 
عمرهم  يقل  الذى  األشخاص  هؤالء  لدى  و  سنا.  األكرب  باملجموعات  بمقارنة  بالغ 
عن 22 عاما مستويات من اإلدمان أكرب بشكل بالغ  و حيصلون عىل فوائد اجيابية أكرب  
بمقارنة باملجموعات األكرب سنا.و كان لدى العاملني املتزوجني و لدهيم أطفال دور 
و  أطفال.  لدهيم  ليس  و  املتزوجني  و  متزوجني  بالغري  مقارنة  بالغ  بشكل  أكثر  سلبى 
وفقا لتواصل الوقت مع الفيس بوك، كان مستوى اإلدمان أكرب للمشاركني الذين  قد 
كانوا استخدموا الفيس بوك ألقل من ستة أشهر. و بالنسبة ملكان االستخدام، يكون 
مستى االدمان أكرب لدى العاملني الذين يستخدمونه بمكتب العمل مقرنة هبؤالء الذين 
يستخدمونه باملنزل. و كشفت  نتائج مدة استخدام الفيس بوك أن كانت خربة املشاركة 
أربع ساعات و  إىل  ما بني ساعتني  بوك   الفي  الذين يستخدمون  العاملني   أكرب لدى 
من  ألقل  يستخدمونه  الذين  هبؤالء  مقارنة  يوميا  ساعات  ست  إىل  ساعات  أربع  بني 
ساعتني.  و كان مستوى اإلدمان أكرب لدى العاملني الذين يستخدمون  الفيس بوك ما 
بن أربع إىل ست ساعات مقارنة هبؤالء الذين يستخدمونه  ألقل من أربع ساعات. و 
التوتر العاطفى أكرب لدى العاملني الذين يستخدمون الفيس بوك  ألكثر  كان ختفيف 
من ساعتني  من العاملني الذين يستخدمونه ألقل من ساعتني. و كان الدور السلبى 
أكرب لدى العاملني الذى يستخدمون الفيس بوك لست ساعات أو أكثر مقارنة هبؤالء 
بلغ   أكرببشكل  االجيابية  الفوائد  كانت  و  ساعات  ست  من   ألقل  يستخدمونه  الذين 
الفيس بوك ما بني األربع و ست ساعات مقارنة هبؤالء  الذين يستخدمون  للعاملني 

الذين يستخدمونه ألقل من األربع ساعات. 
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سلوك استخدام الفيس بوك و قيم العمل
الفيس بوك  وقيم عمل املوظفني باملكاتب   النتائج إىل أن كان سلوك استخدام   تشري 
كان  بوك،  الفيس  استخدام  لسلوك  اخلمسة  األبعاد  بني  من  و  مرتبطا.  جزئى  بشكل 
قد لدى مشاركة اخلربة فقط االرتباط االجيابى مع أبعاد قيم العمل التى تعترب التطور 
الذاتى، و املوقف االجيابى. و باالضافية إىل أن تم التوصل إىل أن كان ختفيف التوتر 
يرتبط  ومل  الذاتى.  التطور  ببعد  مرتبطا  مهم   بشكل  االجيابية  االستفادة  و  العاطفى 

مستوى اإلدمان و الدولر السلبى مع أى أبعاد  لقيم العمل.

المناقشة
مع  االجتامعى  االعالم  استخدام  لسلوك  مجعيات  ببحث  قمنا  احلالية،  الدراسة  ىف 
املوظفني  لدى  أن  إىل  النتائج  تشري  و  العمل.  قيم  و  للمستخدم  الشخصية  املرجعية 
الفيس بوك و ترتتبط  سلوكيات  أنامط  من سلوك استخدام  بصفات سكانية خمتلفة  

اسخدام الفيس بوك ، إىل حد كبري، مع قيم العمل.

و بالرغم من أن تم تأسيس هذه الدراسة بمرجعية روبست،  فهناك حدود قليلة توفر 
طرق للبحث املستقبىل. و بام أن تم تأسيس الدارسة عىل بيانات من مدينة ما واحدة، 
فيمكن للبيانات التى تم مجعها من مناطق سكانية عىل نطاق أوسع أن توفر رؤية أكثر 
للظاهرة التى تم دراستها.  و تم تركيز الدراسة احلالية عىل العالقة بينن ستخدام الفيس 

بوك بمكتب املوظفيني و قيم عملهم.
يمكن للباحثني املستقبلني  بمجال استخدام االعالم االجتامعى أيضا أن يقوموا ببحث 
العالقة بني استخدام الفيس بوك و  املتغريات األخرى مثل العالات الشخصية الداخية،  
و االدوات االجتامعية، و االرتباط باملتطلبات الالزمة، و القيم، و اهتاممات األفراد. 
و يمكن للبحث عن االعالم االجتامعى أيضا أن يقوم بتوفري ادراك و استيعاب أفضل  
املرتبطة  املتغريات  من  جمموعة  عىل  االجتامعى  االعالم  استخدام  مؤثرات  الستخدام 
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بالعمل. 

إذا كانت االختالفات تم اجيادها لكى تتواجد،  يمكن للمقارنة بني النتائج  أن توفر  
االحتامالت  ملقدمة  للمؤثرات املعتدلة، و با أن االلدراسة احلالية ترتكز عىل استبيان ما 
،  فتوفر استيعاب و ادراك فورى للموضوع، و لكن ال يمكن أن يتم توضيح  األليات 
يوفر رؤية  أن   للموضوع  نوعى  لتحليل  تم دراستها. يمكن   التى  للعالقات  الكامنة 
أعمق  عن كيف يؤثر استخدام االعالم االجتامعى عىل قيم العمل و املتغريات األخرى 

املرتبطة بالعمل.


