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 إهداء وشكر

 

 فيالتفعيل للقيم وممارستها  فيهو عبارة عن منهج معتمد  والذي ،إخراج هذا الكتاب فيكل من ساهم  إلى

 يومساعدتعلى مؤازرتي لهم جزيل االمتنان والشكر ، أقدمحول العالم واألجنبيةالعديد من الجامعات العربية 

لمجتمعية الزوجة وأمين سر المؤسسة العربية للقيم ا يوأخص بالذكر منهم رفيقة درب، في إخراج هذا العمل

 تينالمتألق ابنتي، والدعم والتشجيع في ما تردد يوما   الذي يكتور موسى المزيدالد ي، وأخبراهيمالمثالية نهلة اإل

، إن هذا  بالمعاناة بصحبتهم لىكانت سعيدة أو شعروا   يها معابدور زهير وهديل زهير على كل لحظة عاش

 فيعداد وإلا فيالسفر و فياالجتماعات و فيكان فيه جميع هؤالء المساهمين رفقاء لى  ختزل مجهودا  االكتاب 

 سبر آفاق ما تضمنته فصوله وأبوابه من موضوعات. 
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 فالطبيب الذي ال يمارس مهنته ،أسبوع ىمد ىله من صداع أصبح يداهمه عل الطبيب شاكيا   إلىيأتي المريض 

، أما الطبيب الحاذق، فتراه يجتهد في عراض بشكل مؤقت   األللصداع منهيا   بشكل محترف سيصف له مسكنا  

سنان، وقد تكون من ضعف في عراض الصداع من تسوس األفقد تكون أ ،مسببات الصداع ىالتعرف عل

ما يعانيه المريض من قبض أو إمساك، وقد يكون من نقص في الحديد، ما يعني أنه سيعمد ، وقد تكون مالنظر

، قد تتعدد مجموعة من الدراسات االستكشافية يتضمن بعضها أخذ عينة من دم المريض لفحصها وهكذا إلى

الذي سيقضي ومن ثم يصف الدواء المناسب  ،آليات الستكشاف السبب إلىبل يعمد  ،سباب، فال يصف مسكنا  األ

 ده حيال موضوعدعما نحن بص يختلف بتاتا  ال مر ، واألمعاودة ظهور أعراض الصداع ىبإذن هللا عل

 ىآلية مشابة نتعرف من خاللها عل إلىفنحن أمام دراسة القيم المجتمعية لمجتمع ما، نعمد  ،ستكشاف القيما

فحص هذا المجتمع كالفحص إلى بي، فنعمد يجابي منها أو السللمستشرية في هذا المجتمع سواء اإلالظواهر ا

، وقد  ميدانيا  كلينيكي الذى قام به الطبيب، فنشخص الحالة المجتمعية للقيمة محل الدراسة، فنجري بحثا  اإل

ما تتضمن قراءة هذا المجتمع أن نجمع معلومات من مصادر عدة تتضمن في ىنضطر ومن أجل التعرف عل

تلك الظاهرة في كتابات  نعكاسا ىمد ىكي نتعرف عل ؛ي هذا المجتمعف كثر إنتشارا  الصحف اليومية األ

؛ حيث إن التصاميم عالنية خالل فترات زمنية معينةأو في مطالعة تصاميم الحمالت اإل ،عمدةمحرري األ

ا المجتمع من قيم أو عادات تنعكس فيها ما يؤمن به أفراد هذ تعبير التي أيضا  النوع من أنواع  عالنية هياإل

ليها، وهذا من شأنه أن إآلت  إليه قيمة ما واالتجاهات التيالذى آلت  ىهذا كله مستكشفين المد إلىنعمد  وتقاليد

، نوع البرنامج االتصالي المناسب مع الشرائح المستهدفة المعنية في هذا المجتمع يبصرنا بعد ذلك في وصف

 ،نماذج ىوفيما يلي من هذا المؤلف سنتعرف عل ،ةحد ىفي تواصلنا مع كل شريحة عل ويعرفنا بالوسائل المثلى

 .يق عمليات االستكشاف أو المعالجةتحق ىونستعرض أدوات تعين عل

 

 القيمية  الخارطة

، سواء حيال التضاريس أو العام الذى نحن بصدده عتبار الخريطة بأنها مسار يحدد لنا معالم للشكلامن الممكن 

فالخريطة في الشكل التالي  ،متاحة ا  مواطن الحاجات وما يشكل فرصالمناخ أو مواطن الضعف والقوة، أو 

 ىعل انعكاساتهتبين درجة أهمية الدين و 2005مريكية عام األ Gallopنشرتها مؤسسة  سبيل المثال ىعل

 الم.الحياة اليومية للفرد في مجموعة من الدول في الع
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 (1شكل )

ندونيسي هو مجتمع ممارس للدين بشكل كبير أن المجتمع اإل يمكن قراءة نتائج هذه الخريطة اإلحصائية منو

 إلىأن نصل  إلىفي حين أن النسب تتفاوت  ،صله اليومية هي ممارسة للدين في األن حياتإبل  ،%(99)

 ،أو مؤثر في ممارساته لحياته اليومية ،(%28وزن كبير ) تالمجتمع البريطاني الذي ال يضع للدين قيمة ذا

 ىوية لدئغير أنها لم تبين لنا النسب الم ،شعوب عدة ىوية لدئرفتنا بقيمة "الدين" وفق نسب مفهذه الخريطة ع

هود ونسبة من يؤمن أي لم تستعرض لنا نسبة المسلمين، ونسبة المسيحيين ونسبة الي ،أصحاب كل معتقد

نسبة من يعتقد بالدين  -المثال  سبيل ىعل -فما هي  ،كل مجتمع من تلك المجتمعات في ىبمعتقدات أخر

وما  ؟المسيحينسبة من يعتقد بالدين وما  مارستهم للدين في حياتهم اليومية؟وما نسبة م بريطانيا؟ فيسالمي اإل

بيان مفصل وأدق كي نتعرف عن قرب  إلىبحاجة  فنحن إذن ،وهكذا مارستهم للدين في حياتهم اليومية؟نسبة م

 ى صورة كاملة وشاملةكي نتعرف عل ؛وضمن كل دولة معتقدة اليومية مع كل تجاه ممارسة الدين في الحيا

 . الدين في الممارسات الحياتية في المجتمع(أثر أفضل لقيمة )

تبين قيمة )العالقة فيما  ،2002مريكية عام األ PEWنشرتها مؤسسة  يحصائية التالية والتفي الخارطة اإل

سبيل المثال أن المجتمع  ىفنالحظ عل ،(األخالقيةذلك على ممارساتك  وانعكاس ،يمان بوجود إلهبين اإل

إلى نسبة بينما المجتمع الفرنسي يقل إيمانه ليصل  ،(%58يؤمن بوجود تلك العالقة بنسبة ) األمريكي

سنالحظ الفرق الكبير فيما بين  يمريكي واأل، وبمقارنة بسيطة فيما بين نتائج المجتمعين الروس%(13)

، من حيث المزيج لم تكشف لنا صفة العينية البحثية غير أن هذه الخارطة أيضا   ،ين في معتقدهما هذاالمجتمع

هل تم تمثيل عادل للمعتقدات مع وفما هو مزيج المعتقدات الخاص بكل عينية بحثية؟  .الذي تعرض لهذا السؤال

هذه الخارطة تكشف لنا  إذن ؟و فيهبحثية وفق النسب التي ينتشر فيها كل معتد في المجتمع الذي ه ةكل عين

 . لقيمة محددة غير أنها غير مكتملة الصورة Linier زاوية خطية واحدة
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 (2شكل)

جري للطبعة أفقد كشف االستطالع، الذي وهو ما يحتاج لعمل دراسة متعمقة أخرى تعرفنا عن قرب، 
إن  ،2004ديسمبر  10ونشرته الصحيفة في عددها « وول ستريت جورنال يوروب»األوروبية من صحيفة 

منهم ينتمون ألحد األديان السماوية. لكن االستطالع  %69ن إمن البريطانيين يؤمنون بوجود الخالق. و 72%
مرتين  أوالمسجد مرة  أوالكنيسة  إلىنسبة الذين يمارسون معتقداتهم من هؤالء، مثل الذهاب  أن أيضا  ظهر أ

 في تركيا.  %72و ،في بولندا %61%، بالمقارنة مع 24 ىفي األسبوع، لم تتعد

من الذين يؤمنون  %20جاب أوحين سئلت العينة االستطالعية، إن كانوا يمارسون شعائر معتقدهم الديني، 
ألف  21وشمل المسح «. ربع مرات في السنةأفقط بين مرة و»% 22جاب أو«. ال تقريبا  »ألديان بأحد ا

 . بلدا   21وفوق، في  عاما   15 أعمارشخص، من 

 من المسلمين.  %4% من الكاثوليك و29و ،% من البروتستانت40أن في بريطانيا ووجد المسح 

ما يتعلق بالممارسة الدينية، ففي الواليات المتحدة تصل متأخرة عن العديد من البلدان في لكن بريطانيا جاءت
 . %97إلى وتصل في رومانيا  %85إلى يطاليا إ، وفي %75إلى نسبة الممارسين 

، ثم %49جمهورية التشيك تأتي في المقدمة بنسبة  أنظهر المسح حول نسبة الملحدين في الدول األوروبية أو
، وتصل النسبة في تركيا %30، فالسويد %36، وبلجيكا %37ألمانيا ، و%37، فالدنمارك %41ا هولند
 %.1إلى 

(، ثم %90(، وبولندا )%92ثم اليونان ) ،(%96فتأتي رومانيا في المقدمة ) البلدان األوروبية إيمانا   أكثر أما
 (. %73(، ثم سويسرا )%73(، فالنمسا )%86يطاليا )إ

ستطعنا أن نكتشف وبشكل أفضل المدى الذي او الصورة،ما  كتملت نوعا  ارقام السابق لألفمع االستعراض 

 القيمة.تسير به تلك 

 

محاولين رسم خريطة  ،فراد أو المجتمعسواء لأل مهمةموضوع الدين كقيمة  فيما سبق تعرفنا وبشكل عام حيال

، واآلن دعونا نستكشف وبشكل متجانسة من شعوب وثقافات العالم ستكشافية عن هذه القيمة مع مجموعة غيرا

خالقي والبعض اآلخر ال تبرها بعض الشعوب من أنها ضمن اإلطار األأدق تفاصيل حيال قيم أخالقية تع
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عام  Gallupوالتي نشرتها مؤسسة  اإلحصائيةنقرأ فيما يلي النتيجة  ،سبيل المثال ىفعل ،تعتبرها كذلك

1997 . 

 

  Wrong Not Wrong 

India 84% 14 
Singapore 69% 11 

Taiwan 55% 26 
United States 47% 50 

Guatemala 38% 56 
Thailand 37% 57 

Mexico 31% 67 
Canada 25% 72 

Great Britain 25% 73 
Spain 21% 73 

Lithuania 16% 75 
Hungary 16% 81 

Colombia 10% 87 
Germany 9% 90 

France 8% 91 
Iceland 3% 95 

 

 (3شكل )

ودرجة  ،العائلة أو الزواج(ي تلك المجتمعات حيال قيمة )هذا يعرفنا وبشكل أعمق رأ اإلحصائياالستعراض 

 ة التي تعاني منها تلك المجتمعات.يعمق المشكلة القيم

حيال تحديد  1998كما قام به الدكتور عويد المشعان عام  القيمينستعرض االستكشاف  ،التاليفي المثال 

حيث حدد المشعان المشكلة القيمية ثم  ،أسباب ظاهرة تعاطي المخدرات مع شريحة الشباب في المجتمع الكويتي

 ستبانة وبينت نتائجها ما يلي من أسباب،اصمم 

 

 (4شكل)
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يتضح من خاللها بأن كثرة السفر ال يعتد به  ،وفق أوزان وأولويات األسبابوهو كشف إحصائي يستعرض لنا 

تفعيل لبرنامج  إلىومن أن أصدقاء السوء هو السبب الرئيس الذي هو بحاجة  ،الظاهرة انتشاركسبب في 

 تواصلي مع الشريحة المستهدفة من أجل العالج.

فها هو  ،حيال الكشف عن ظواهر قيمية بدأت تظهر أو تنحسر اعتمادهامن الممكن  وفي مجال المالحظة أيضا  
في  األراضيحجم وقف  انحسارمفهوم الوالء من خالل  انحسارهويدي يكشف لنا مالحظته حيال  فهميالكاتب 
 16 – 1430ربيع األول  19ثنين المصرية اإل "الشروق الجديد"صحيفة  فيمقال له  فيحيث يذكر "  ،مصر
 2009مارس 

 فهمي هويدي –عن االنتماء وسنينه 

 

ليونارد "األميركي المعروف العربي. فقد قام المصرفي  زماننا في مصر والعالم أثرياء إلىهذه قصة أهديها 
لكن  مليون دوالر، 60. وكانت حصيلة البيع يبوالية ميام« سيتي ناشيونال»مصرف  ببيع نصيبه في "بيسأ

 شخصا   399حين وزعه كله على  إاليستحوذ وحده على هذا المبلغ الكبير، ولم يسترح  أنالرجل لم يسعده 
بيته  إلىعاد لكنه وزع هذه الثروة وبما فعله، و أحدا  يحدث  آخرين كانوا حوله. لم 71يعملون معه في البنك و 

االتصاالت التي  من الصحف المحلية علمت بالنبأ فنشرته، وحينئذ تلقى سيال   إحدى أن إال، مستريح الضمير
 األصداءعليه ال يستحق  أقدمما  إن :"ميامي هيرلد" ، فقال في اتصال هاتفي لصحيفةإزعاجا  سببت له  أنهايبدو 
 .تبالغ في اهتمامها بالموضوع أن اإلعالمحيث ما كان لوسائل  به والحقته، أحاطت التي

 يميركاألعمال األرجل  أعلن (2006 عام فيسنوات )فقبل ثالث  ،لكن الحالة استثنائية المبلغ ليس استثنائيا  
مليار دوالر لخمس مؤسسات  37لالستثمارات تبرعه بمبلغ  "بيركشاير"صاحب مؤسسة  "وارن بافيت"

يدز اإل بحاثأ)صاحب شركة ميكروسوفت( المعنية ب« بيل و مليندا جيتس»لمؤسسة  مليارا   31خيرية، منها 
مليار دوالر لهذه المؤسسة، قبل  28 قد تبرع بنحو "بيل جيتس"وكان  ،والسل وتحسين جودة التعليم المالرياو
السيد  أعلنكذلك  ،الخيرية أنشطتهاعلى  لإلشراف ليتفرغ تماما   ،2008عام  فييترك رئاسة شركاته  أن
 وأخرى للطيران تملك شركة التي، "فيرجن"صاحب مجموعة شركات النقل الدولية  "برانسون ريتشارد"

لمكافحة التغيير المناخي وحماية البيئة من  (مليارات دوالر 3 حواليشركاته ) أرباحللقطارات عن تبرعه بكل 
 . (التلوث

 أعمال رجال أسماء الماضيالخيرية في الواليات المتحدة خالل القرن  لألعمالالكبار  وتضم قائمة المتبرعين
 475الذي تبرع بمبلغ  "روكفلر جون"و ،األنشطةمليون دوالر لتلك  350وجه  يالذ "يندرو كارنجأ"مثل 

في الواليات المتحدة  أثرياءهناك  أنهذا الزمان. صحيح  بأسعار مليون دوالر، وهي مبالغ تعادل عدة مليارات
تبرع بستين مليون  نهأ :ولهماأ نه تميز عنهم بأمرين،أ إال ؛"بيسأليونارد "كبر مما قدمه أللمجتمع مبالغ  قدموا

الذين عملوا  إلىن يرد الجميل أيسعد من حوله و أنبها  أراد نهأ :، وثانيهماإعالن أيدوالر في صمت ودون 
 .في تلك الثروة التي حققها لهم حقا   أن معه، معتبرا  

الذين تسابقوا في وقف العقارات  المصريين قبل قرن من الزمان، األثرياءبُهرنا بالصورة التي ذكرتنا بنبل 
 األوقاف»غانم في كتابه المهم عن  يالبيوم إبراهيمالدكتور  ألوجه البر والخير. وهو ما رصده واألراضي

 4500و  ألف تراوحت بين أراضيتلك الفترة الذين وقفوا  أثرياءمن بين  أنوذكر فيه «. مصر والسياسة في
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ومحمد بك  ،باشا شعراوي يعلو ،البدراوي عاشور محمد باشاو ،نشاويوأحمد باشا الم مهنا،باشا  يعل :فدان
 .السعدي... وآخرين كثيرين ولملوم بك ،يحسن الشندويل

باشا  يمحمد عل أياممصر، منذ  الحكم في أهلجميع  أن ؛المؤلف في بحثه أوردهامن المالحظات المهمة التي 
الخير في المجتمع، وهي الظاهرة التي اختفت وانقطع  أوجهعلى  ال حصر لها أطيانا   أوقفواحتى الملك فاروق 
 .حتى اآلن 1952ثورة عام  حبلها منذ قامت

  

 كان حاضرا   إليهوالتعبير عن االنتماء  إسهام متوسطي الحال في العطاء للمجتمع أن أيضا  من تلك المالحظات 
 أوقفتساع، فشملت المنشاوي باشا الذي الشعور باالنتماء كانت شديدة اال دائرة أنالذي يعني  األمر ؛بقوة

تقام عليه طلمبة  نصف قيراط أوقفتكما شملت سيدة مجهولة  ،في محافظة الغربية األرضفدان من  4600
على عقب اآلن، حيث شح عطاء الجميع  رأسا   وهي الصورة التي انقلبت ،في المنوفية ىالعطش يمياه ترو

 ذهبت روح التعبير عن أينالذي يستدعي بقوة السؤال التالي:  األمرالسفح،  أهل أوالقمة  أهلسواء كانوا من 
 !النتيجة؟ غياب المشاركة السياسية في بلوغ هذه أسهممدى  أي إلىو ؟االنتماء للمجتمع

المؤيدين حيال زيادة نمو  2009الميدانية عام  لألبحاث PEWأسلوب المالحظة الذي كشفت عنه مركز  نفس
 تسمح للراغبين في زواج المثليين. العتماد قوانين وتشريعات األميركيةفي الواليات المتحدة 

 

 (5شكل)

 بوصلة القيم:

في العرق والدين واللغة  تساوواحتى وإن  األفرادجميع  ىأن القيم هي ليست واحدة لد إلى اإلشارةتجدر 
التي تشترك  األفرادغير أن الدراسات الميدانية تكشف لنا االتجاه العام لمجموعة  ،والجنس والنطاق الجغرافي

َوُكلُُّهْم آتِيِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة ولعل اآلية القرآنية "  ،في خصائص موحدة من الدين واللغة والعرق والنطاق الجغرافي
تطابق "القيم"  استحالةما يؤكد  إلى، مريم ( " فيها إشارة 80) َونَِرثُهُ َما يَقُوُل َويَأْتِينَا فَْرد ا ،,مريم (95) فَْرد ا

ففيما يلي نستعرض  ،ذلك ىوندلل عل ،وهو دليل علي العدل اإللهي فردا   للمحاسبةفكل آتيه  ،اثنينلشخصين 
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 ،المملكة العربية السعودية :هي ،ة نظر المسلمين في ثالث ثقافات مختلفة جغرافيا  هسبيل المثال وج ىعل
وسوف نالحظ كيف أن وجهات النظر تختلف بشكل واضح مع كل دولة من هذه الدول  ،ومصر ،وإيران

في تلك المناطق عام  األميركية Gallupوهو ما قامت بتنفيذه شركة  ،بالرغم من ثبات متغير الدين
December 21, 2007 

conservative Saudi society. Currently, four women sit on the board. 

 

 (6شكل )
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 (6شكل )

ة هأن "الدين " وما يتضمنه من قيم عامة أو محددة يعمل بشكل رئيس في توحيد الوج إلىوهنا نود أن نشير 
، غير أن الدين لألفرادوالنطاق الجغرافي  واألعراقمع تغير اللغة  حتىمعتقديه  ىالعامة لبوصلة القيم هذه لد

 اتخاذالعقل وإعمال القلب في عمليات االختيار من أجل  عمالإلمساحة  سبيل المثال يترك دائما   ىعل اإلسالمي
منها  ا  جزء استعرضنافي غير ما جاء به من نصوص واضحة حيال ثوابت )الحالل والحرام ( كالتي  ،القرار

  . السابق اإلحصاءضمن  األسئلةمن خالل 

 

خدمة  اعتمادالعمالء من أجل  إليهاالتي يتطلع  Attributesالمميزات  ىنتعرف عل ،وفي الخريطة التالية

  عالم العربي.المجتمعات الخليجية في ال أحدفي  استثمارية
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 (7شكل )

أفراد هذا المجتمع  إليهاللميزات التي يتطلع  ،اإلحداثياتومتعدد  شاملتبين وبشكل تفصيلي  ،فهذه الخارطة

فتصنف هذه الخريطة درجة وأهمية الميزات  ،الشركات االستثمارية إحدىاالستثمار مع  عملية اعتمادحيال 

 ،لكل ميزة والميزات المفصلية، كما تضع لنا وزنا   ،والميزات الثانوية ،األساسيةالميزات  :أصناف ثالثة إلى

صياغتنا للخدمة ، الخارطة التي يمكن أن ننطلق منها في ةوتبين درجة رغبة العميل وفق إحداثيات ثالث

  . العميل إليهااالستثمارية التي يتطلع 

 ى( التي نزاول من خاللها الدراسات الميدانية علاإلحصاءاالستكشاف للقيم تبدأ بالتعرف على أداة ) رحلة نإذ

 ،انحسارنمو وتارة تكون في  فيفتارة هي  ،مانحة إيانا المسار الذي فيه "القيم" تمضي ،كافة صورها

فنحتاط بتفعيل  ،إليهعطينا التوجه الذي هي تسير تمر الزمن  ىعل دراستناومالحظاتنا للقيمة التي هي مدار 

والمزيج من وسائل  ،التسويقية األدواتبرامج تواصلية مع الشريحة المعنية في المجتمع من خالل مزيج من 

 إلىعد كل فوج من برامجنا التواصلية هذه والمزيج من برامج العالقات العامة، ثم نعمد ب ،واإلعالن اإلعالم

والعالج  ةما يؤكد لنا تجاوب المجتمع لوصفة البرامج المفعل وباألرقامكي نستبين  ؛تالية استكشافيةدراسات 

  . الذي تلقته الشرائح المعنية بالقيمة محل المعالجة
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مة ذات التطبيقات الواسعة، يهتم علم اإلحصاء بجمع وتلخيص وتمثيل مهال الرياضياتأحد فروع  واإلحصاء
مثل عدم تجانس البيانات  كالتالتغلب على مش فرة، محاوال  االمتو البياناتاستنتاجات من مجموعة  وإيجاد

 العلوم االجتماعيةأهمية تطبيقية واسعة في شتى مجاالت العلوم من الفيزياء إلى  اوتباعدها. كل هذا يجعله ذ
 واألعمال. السياسةفي  وحتى اإلنسانية، كما يلعب دورا  

 بشكل أساسي: نظرية االحتماالتاإلحصاء تنطوي على مفاهيم المصطلحات المفتاحية لعلم 

 .probability، احتمال sampling unit، وحدة استعيان sample، عينة populationمجتمع إحصائي 

من  sampling االستعيانمن خالل عملية  dataالخطوة األولى في أي عملية إحصائية هي جمع البيانات 
 تصميم تجريبيأو من خالل تسجيل االستجابات لمعالجة ما في تجربة ) ،ضمن المجتمع اإلحصائي الضخم

experimental design( أو عن طريق مالحظة عملية متكررة مع الزمن ،)متسلسالت زمنية time 
series)،  )من ثم وضع خالصات رقمية وتمثيلية )مخططيةgraphical  اإلحصاء باستخدام ما يدعى
 .descriptive statistics الوصفي

ل مجتمعات كبيرة، لذلك ألخذ استدالالت حو modeling)تنمذج(  األنماط الموجودة ضمن البيانات يتم دمجها
بحيث تكون ممثلة للمجتمع اإلحصائي المسحوبة منه. تتم هذه العملية ضمن ما يدعى ، يجب دراسة حجم العينة

دقة المالحظات عدم و عشوائيةليأخذ بعين االعتبار  inferential statistics ياإلحصاء االستدالل
 )القياسات(.

 اختبار الفرضياتفيما يدعى ) ،ت ألسئلة من نوع )نعم/ال(ما تأخذ شكل إجابا غالبا   اإلحصائيةاالستدالالت 
hypothesis testing)، ( تقديرتقدير خاصيات عددية estimation)، التنبؤ prediction  بمالحظات أو

 انحدار(، أو نمذجة عالقات )correlation ارتباطقياسات مستقبلية، وصف ارتباطات وعالقات )
regression التفاف( أو convolution 

 إحصاء تطبيقيتدخل في إطار ما يدعى  أعالهت والفروع اإلحصائية الموصوفة مجمل العمليات واإلجراءا
applied statistics إحصاء رياضي، يقابله mathematical statistics  النظرية اإلحصائيةأو 
statistical theory  والتحليل  نظرية االحتماالتالتي تستخدم  الرياضيات التطبيقيةوهي أحد فروع

 (ويكيبيديا)المصدر:  لوضع الممارسة اإلحصائية على أساس نظري متين. الرياضي
 

 في شكل قوانين دستوريه؟  واألخالقهل يمكن تشريع القيم 

ويمكن مالحظة ذلك بجالء  ،في تشريعاتها وقوانينها فالعديد من شعوب العالم قننت ذلك وجعلته متضمنا   ،نعم

 ،أو السرقات ،أو في تجريم دور البغاء ،والمعاقبة التي يتعرض لها مخترقوها ،قوانين المرور مثال  من خالل 

أصبحنا نشهد تشريعات حيال الحد من ممارسة التدخين في المرافق العامة  وأخيرا   ،أو إتالف المرافق العامة

ال الضغط من أجل السماح لمن يرغب سبيل المث ىعل األميركيةونالحظ في الواليات المتحدة  ،الطائرات ىوعل

وما زال  ،اإلباحيةالصور  ىأو في التشريعات في تجريم من يتعاط ،الصالة في المدارس ممارسةمن الطلبة 

 . في التشريعات الغربية بشكل مناسب يشكل قضية محورية لم تجد لها سبيال   اإلجهاضموضوع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_(%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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نالحظ تشريعات في بعض الدول تعاقب من يفتح محاله التجارية أثناء  واإلسالمي،ونحن في العالم العربي 

  . في بعضها اآلخر في فتحها وقت صالة الجمعة الخمس أو الصلوات

 

 وهل القيم الخاصة بأي شعب تتغير وتتطور عبر الزمن؟ لعالمية؟هل ثمة خرائط للقيم ا

التحوالت  ألسبابيتم ذلك  أنويمكن  ،دى البعيدبالرغم من ثبات القيم غير أن بعض القيم قد تتغير على الم

 ،االنعزالية إلى يولوحظ أن الغنى يؤد . والحروب واألزمات ،األجيالنضج و ،ثر الحداثةوأ ،االقتصادية

كما نالحظ أن العائلة الهندية  ،power distanceومع نمو التعليم ينخفض معدل  ،االجتماعية إلىوالفقر 

أما  ،ةن لقضايا حاسميوهم يقررون مجتمع ،أفرادهاوتتمتع بعالقات وطيدة فيما بين  ،مازالت تؤمن بالتمدد

بالرغم من نمو مستويات التعليم ومعدالت  ،العائلة اليابانية مازالت منضوية تحت الهيكلية الجمعية

ق احترام اليابانية واالعتمادية كقيمة وعم لألمةالمثالية  األناالحداثة عززت فيها  إنبل  ،االنعزالية

 . المسؤولين والعالقات مازالت قوية

والبعد  ،القيم ىعل تي طرأتبعد مراحل التغيير ال ،تبين البعدين اإلنسانيةنعم ثمة محاوالت لرسم خرائط للقيم  

يستعرضهما لنا البروفيسور  ،الزمني عن كل مرحلة تغيير، فيما يلي نستعرض رسمين يعبران عن ذلك

  "؛بيرمن"" من جامعة Christian Welzel" "كرستيان ويلزل"

-1981بعض شعوب العالم فيما بين الحقبة التاريخية  ىحيث يبين العالقة فيما بين قيمة حرية التعبير لد

  .( secular Rationalوقيمة ) ،2006

 . مجموعة من الثقافات العالمية للقيمة هذه من خالله نالحظ فالرسم البياني التالي
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 (8) شكل

 

 

 

 

 

 

 تلك القيمة خالل هذه الفترة من التاريخ. ىوالرسم التالي يبين الحركة أو التغير الذي طرأ عل

 

ALB

ALG

ARGARM
AUS

AUT

AZR

BAN

BLR

BEL
BOS

BRZ

BUL

CAN
CHI

CHN

COL

CRO

CYP

CZE
DEN

DOM

EGP
ELS

EST

FIN

GER (E.)

GEO

GER (W.)

GRC

GUA

HUN

ICE

IND

INDO

IRE

ISR

ITL

JPN

JRD

SKR

KYR

LTV

LTH LXM

MAC

MAL

MEX

MOL

MOR

NTH

NWZ

NIG

NOR

PAK

PER

PHI
POL

POR

ROM

RUS

SAU

SIN

SLV

SLO

SAF

ESP

SWE

SWI

TNZ

TUR

UGA

UKR

GB

USA

URU

VEN

VTN

SER

MON

ZMB

HNK

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

Self-Expression Values

S
e
c
u

la
r-

R
a
ti

o
n

a
l 
V

a
lu

e
s

r = .50***

FRA

+_

+

_

1 SD



 Page 18 إستكشاف القيم 
 

 

 

 (9شكل )

 

 

 

 

 

 القيم زمنيا  ىحركة التغيير التى تطرأ عل
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 ( خرائط لتحركات القيم عبر العصور10-9-8شكل )
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فيما  األداءنحو مزيد من حرية التعبير بمقارنة  اتجهتبين أن كافة المجاميع  "كرستن"ن البروفيسور إحيث 

  .2006 إلى 1981بين 

 

  .( في نهاية الكتاب3للمزيد من المعلومات طالع الملحق )

االنحسار والمد حيال قيم  ،2005البنك الدولي يطالعنا وفق تقريره لعام  ؛وعن القيم المجتمعية كقيمة الفقر

 كقيمة مجتمعية وفق الرسم التالي على مدى أكثر من عام.الفقر 

 

 

 

 (11شكل )

 

 INT. J. SOCIAL RESEARCHتطالعنا دراسة  ،اتجاهاتهمدراسة مادية الشعوب والالمادية في  عندو 

METHODOLOGY, 2004, VOL. 7, NO. 5, 403–414  لمؤلفهاSETH OVADIA 

 1997-1995مجموعة من الشعوب للفترة من  ىوفيما يلي نتائج دراسته عل
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 المصفوفة القيمية 

أو نمو الظاهرة  انحسار إليالمؤدية  والعناصر المؤثرة األسبابالكشف عن تلك  ،ونقصد بالمصفوفة القيمية

عالقة بالظاهرة  يوزن حيال كل سبب أو مؤثر ذ ىمن خالل التعرف عل ،االجتماعية محل الدراسة

فيما يلي نستعرض نتائج  ،الظاهرة ىيعكس بالتالي درجة أهمية أو أولوية التأثير عل الذيالوزن  ،االجتماعية

 هي: ،أربعة سياقات إلىوالتي قسمت  ،في أستراليا األطفالدراسة تبين العناصر المؤثرة في تنشئة 

 السياق المجتمعي: -1

  اقتصادية.الحالة المج  -أ

  .معايير المجتمع -ب

  .خدمات داعمة -ج

  .أمان المجتمع -د

 سياق الطفل: -2

  .صحة الطفل -أ

  .سلوك الطفل -ب

  .مواصفات فردية -ج

 سياق العائلة: -3

  .صحة الوالدين -أ

  .مهارات الوالدية -ب

  باألطفال.عالقة الوالدين  -ج

  .درجة تعلم الوالدين -د

  :وظيفة الوالدين -ه

  األسرة.دخل  -و

  باألسرة.البيئة المحيطة  -ز

  األسرة.درجة فاعلية ونشاط  -ح
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 سياق التعليم: -4

  .التواجد -أ

  .نوعية التعليم -ب

 

 (13شكل )
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 (14شكل )



 Page 25 إستكشاف القيم 
 

 

مجال من المجاالت والتغيرات التي  أيومن الممكن مراقبة أداء شريحة مجتمعية معينة حيال سلوكياتها في 

المجتمعية في  األبحاثالتالي الذي رصده لنا معهد  في مثل البيان اإلحصائي ،السلوكياتلك ت ىطرأت عل

  2002-1981فيما بين السنوات  األطفالحيال سلوكيات  2004كية عام يرم" األمشجن"جامعة 

 

 (15شكل )
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نترنت لإلاستخدامهم  ،(إناث /ذكور) األطفالجنس  ىمعلومات أعمق حين نتعرف عل ىويمكننا التعرف عل

 كما في البيان التالي:  ،مثال  

 نترنت ()مع اإل

 

 (16شكل )

 

 

 

 

 

 نترنت ()من غير اإل 
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 (17شكل )

 

جاهات مستحدثة اتفيما يلي نستعرض  ،والدراسات الميدانية تكشف لنا التغيرات التي تطرأ على السلوك أيضا  

 Micro trends by "مايكروترندز"في كتابه  مارك بن كي يستعرضها لنا السيد.يرمى المجتمع األعل

Mark J Penn ، :حيث يستعرض ما يلي 
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 ولى :الظاهرة األ

 العمل من المنزل:

 % منهم يعمل من المنزل 3، ونيعمل أميركيمليون  150 يحوال
 سبب عزوف هؤالء عن الذهاب للعمل خارج المنزل هو: 

عام  فيف ،جل الوصول للعملأساعة وساعتين من  حواليفالبعض يبقى  ،عد المسافة من المنزلبُ  -أ
 تيال أعوام مضت ةمقارنة بعشر ،الساعة للوصول للعمل حوالي ونيقطع ماليين 10 يحوال 2000

فرانسسكو  سان في "سيسكو"شركة  فيبعض موظ 2006 في ماليين. 7 إلىالعدد  اوصل فيه
 ونصف ثالث ساعات حواليالطريق  فييستغرق  أي إيابا ،و ذهابا   يال  م 372حوالي يقطعون 
ويخرج من منزله  ،يخرج من الدوام الساعة الخامسة ليصل الساعة الثامنة والنصف مساء أي الساعة،

  .للموظفين يجمال% من العدد اإل3,4أصبح عدد هؤالء  حيث، بالطبع الساعة الرابعة والنصف
 وما طباعهم وتطلعاتهم؟  ؟أن يكونوا هؤالء ىمن عس -ب
  .شراء منزل قريب من عمله فبعضهم ال يستطيع ،األسبابوتتعدد  -ت
لرفع  لن يصوتوا لمرشح رئاسي يدعوهؤالء بال شك  ،الشهر على الوقود في$  800والبعض ينفق  -ث

  .(تسويقيا   ا  )وهو ما يعتبر بعد. الوقود استغاللالضريبة على 
 ألن القيادةذلك  ،السمنة ،صحية كالتمش ،العصبيمنها الضغط  ،عدة ألمراضهؤالء معرضون  -ج

  .%3دقيقة تزيد معدالت التعرض للسمنة بنسبة  30لمدة 
ليدخل  ةشكل تعليب فيلهم يتأقلم  كامال   غذائيا   وهذا ما جعل سالسل الوجبات السريعة يطورون منتجا   -ح

 .(تسويقيالسيارة )جانب  في األكوابحوامل  في
لسائق من تسجيل طلبه من الوجبات الغذائية وطورت محطات تعبئة الوقود شاشات باللمس تمكن ا -خ

 . سيارته تكون جاهزة لالستالم عند تسديد فاتورة الوقود فيوهو 
 . الحال هإذا بقيت على هذ ن عاما  يأميركا بعد خمس فيإنه من المحال أن يتم تخيل شكل الحياة  -د

العمل فيما بين فرنسا  فييصدق على العديد من دول العالم بالنسبة للذين يتنقلون  األمرهذا 
التنقل فيما بين بريطانيا  في 2016عام  في سيكون أكثر تعقيدا   واألمر ،وبريطانيا عبر القنال
فسعر التذكرة المخفض للطيران  . مليون نسمة 1.5 إلىيتوقع أن يصل  الذيوبرشلونا وفرنسا 

 2005 فيو ،مخفضة لم يكن هناك شركة طيران تقدم تذاكر 1994 فيف ،سيرفع معدالت التنقل
 . شركة 60 إلىتصاعد العدد 

 

 المنزل: الموظفون الذين يفضلون العمل من

 . أميركا مرتدين بيجاماتهم فيمليون موظف يؤدون أعمالهم من المنزل  4.2ثمة  •

% مقارنة بعام 100وزيادة بنسبة  ،1990% مقارنة بعام 23الزيادة  في وهذا يسجل معدال   •
1980.  

  .لى الطرف اآلخرإوالصور من و الملفاتنترنت ساعد على ذلك نتيجة نقل اإل •

شهادات  األقل% يحملون على 68 ،% منهم بيض88 ،% منهم نساء53ثمة  2000 عام في •
  .جامعية وكليات

  .جزئي ال يبدوام كل نيعمال 3 من 2 •

تدار من المنازل تدار  التي% من الوظائف التجارية 50فإن أكثر من  2000وفق إحصاء  •
 . من قبل نساء



 Page 29 إستكشاف القيم 
 

معدل ما تحصل عيه النساء العامالت من المنزل بنسبة  نما 2006 - 2002فيما بين العامين  •
45%.  

 فيمكاتبهن  فيالعاملين  ا% رض56ـمقارنة ب ،عن أوضاعهن ا% منهن يؤكدن الرض76 •
 . أماكن العمل

 . األسبوع فيساعة  44,6 لوحظ أن من يعمل من المنزل يزيد معدل ساعات عمله بنحو  •

•  
 ة:يالسلوكيات الصح

 السمنة: •

واليوم أصبح يزن  ،ا  باوند 166أميركا  فيبداية الستينيات كان الوزن المتوسط للرجل  في •
 أميركي ماليين 9واليوم ثمة  ،ا  باوند 164فأصبحت  140فقد كانت  المرأةأما  ،ا  باوند 191
وهذا  ،زهايمرين بمرض الن المصابييميرك، وهذا يعادل ضعف األبمرض السمنة ونمصاب

  نيوجيرسي.يعادل أكثر من سكان والية نورث كاروالينا أو 

 لإلسعافوحجم  ،للمرضى بشكل أضخم كراسي يصممونهذا جعل صناعة الرعاية الصحية  •
وبعض  الحافالت كراسي إلى باإلضافةهذا  ،بحجم أكبر لألجساموكاتى سكان  ،أكبر

 .الطائرات

وهذا ما  ،الصغيرة األحجامقسم  يبدأت بالفعل بعض المتاجر الخاصة بالملبوسات تلغ كما •
حيث يوجد لديها  ؛مرض السمنة في األعلىمن يسجل  هي "الباما"يفسر أن تكون والية 

 . فرايد شكن يمن مطاعم كنتاك معدال   األعلى

مجال  فيأميركا  فيالسنة  فيبليون$  120ـتقدر تكلفتها ب لألوزانإن المعدالت الزائدة  •
 فيعن كل راكب على الطائرة  اتفقد زادت السالمة عشر باوند ،الطيران على سبيل المثال

  .حسابات السالمة

 3ل وهو ما يشك ،باوند 100 إلىيصل  ا  زائد  وزنيا  أما السيدات السود فهن يحملن معدال   •
  ا .عام 59 - 50سن  فيوهن  ،من مجتمع السود ماليين

 في% يعملن 7 ،للوظائف اإلجمالية% من القدرة 6أميركا يشكل  فيالسود  مجتمع النساء •
 . الصناعيالمجال  في% 23 ،التعليم

  .مليون يتضورون جوعا   800ـمقارنة ب ،بليون مريض بالسمنة  فإن هناكأما عالميا   •

  . مليون نسمة 300أما اليوم فهم  ،مليون 200كان تعدادهم  1995عام  في •

 ،% من الرجال74 ،األولىتعتبر  التيالسمنة بعد أميركا  فيأعلى دولة  ثانيالمكسيك تعتبر  •
  .% من النساء سمان70

  .% اليوم15 إلىلتصل  1990 في% 4الصين زاد ت معدالت السمنة من  في •

  . اآلسيويينالعالم بالسكر سيكونون من  فين بينصف السكان المصاأكثر من  2010مع عام  •

 ،%2أفريقيا  فيبالرغم من أن معدل مرض السكر  ،سمان األفريقياتأكثر من ثلث النساء  •
  .أوروبا وأميركا في% 8و

المخصصة بالرجيم أو الخالية من الدهون أو قليلة  األغذيةعلى صناعة  انعكاساتهوهذا له  •
 . السعرات
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 القهوة:  احتساءظاهرة 

من  ا  جالون 23من الماء يوازى  يركيماستهالك الفرد األأصبح معدل  2004من عام  اعتبارا   •
  .بعشر مرات 1980 فيوهو يفوق المعدل للفرد  ،الماء سنويا  

  .%20( زاد بمعدل ا وغيره من المياه )غير المعدنيةنيفمعدالت شرب الماء أكوا 2006 في •

مكاتب  في ،يوميمن القهوة بشكل  ن يحتسون كوبا  ييأميرك 10من أصل  6قرابة  2007 في •
  .4 – 1من  فهيأما اليوم  ،2003 في 6 - 1العمل كانت النسبة 

 فيبليون $  5,3 إلىلتصل  1999 فيبليون$  1,7فقط زادت من  "ستاربكس"أرباح  •
2004.  

 . الحتساء القهوة أيضا   11 - 10عمر  في المقاهييرتادون  األطفالبدأ  •

  .السنة فيللفرد  ا  جالون 52أميركا  في 2005عام  فيتقدر معدالت شرب المرطبات  •

الذي تضاعف ثالث مرات مقارنة بما كان عليه  الشاييصدق كذلك على شرب  واألمر •
  .1990 فيالوضع 

ثمة  2006 في ،وغيرها "د بولير"مثل  في 2006 فيمشروبات الطاقة  تكان نموا   األكثر •
ن $ باليي 4 ومحققا   ،% نموا  50وهو ما يشكل . األسواقمشروب من هذا النوع دخل  200

والعديد من  ،تصنع منها هذه المشروبات التيوجميعنا يعلم حجم مادة الكافيين  .من المبيعات
  .مثل مشروب الكوكايين ا  راممليج 280إلى  ا  راميجمل 34المشروبات الغازية مثل الكوال من 

 ،يين يعمل على نمو خاليا المخلكافالدراسات من أن ا إليهربما يرجع سبب ذلك لما تشير  •
 . زهايمرة وله عالقة بمعدالت أقل لمرض الوكذلك ينشط الذاكر

 

 التكنولوجيا:سلوكيات أعداء 

 فيمليون شخص  70أن ثمة  إلى اإلحصاءفقد أشار  ،2003لعام  إحصائيبناء على بيان  •
هذا إذا علمنا أن  ،الذين ال يستخدمون الكمبيوتر بتاتا   األشخاص أي( Tech-nosأميركا هم )

 . خاصة لدولة مثل أميركا جدا   ا  فإن العدد هذا يعتبر كبير ،مليون 300عدد سكان أميركا 

، الثمن عاليمازالوا يعتبرونه  ألنهمإنهم غير مستعدين لدفع ثمن الكمبيوتر  ؟ما صفات هؤالء •
 .Stressيجعلهم تحت إجهاد كبير  ة؛أداة مرعبويعتبرونه 

 . األجهزةيتوقع أن يقل حجم هذه الشريحة حال تناقص أثمان هذه  •

  : ال نريدها.هؤالء لديهم كل سبل التكنولوجيا ولكن ما زالوا يقولون •

 في ،(ا  مليون 12% )13أميركا  فينترنت كانت نسبة من ال يستخدم اإل 2000عام  في •
كانوا من المستخدمين ثم  أميركيمليون  15ما مقداره  يوهذا يواز ،%17أصبحت  2002
 . توقفوا

إليها وهي مريحة الستخدام يعرفون أماكن عامة يمكنهم الذهاب  من هؤالء 10من أصل  8 •
  . نترنتاإل

  .نترنت: إنه ال يحب اإليقول 4من  1 •

سيستغلون من قبل % يشعرون بأنهم 60 ،المحيطة بهم األحداث% منهم غير راضين عن 50 •
  .الشبكة فين يأناس آخر

  .عن الكمبيوتر هم يؤثرون التعامل مع القلم وورق المالحظات وبطاقات الفهارس عوضا   •

 نترنت!تعرف عليها والتواصل معها عبر اإلهذه الشريحة يصعب ال طبعا   •
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 التكنولوجيا:سلوكيات النساء مع 

  2لى إ 3بالرجال بنسبة فوق النساء الصرف على التكنولوجيا مقارنة ت •

بليون$  90وهو ما يعادل  ،%57قرار شراء التجهيزات التكنولوجية بنسبة  فيتأثير  للمرأة •
  .2006هذا وفق إحصاء  ،لكترونيةمن المبيعات اإل

  .الكليات في –التصويت  في –تخصصات المحاماة  فيالنساء أكثرية  •

 الكاميرات ،%83لى إ 88يستخدمن أكثر الهاتف الجوال مقارنة بالذكور بنسبة  اإلناث •
أما التلفاز والفيديو ومشغالت  ،%19لى إ 21دي  في دي ،%50 إلى %54الرقمية بنسبة 

  . متكافئة فهيسطوانات األ

وت إلى تهدئة صفعمدت  ؛عند التبضع المرأةرغب به يبدأ العديد من المحال التجارية تغلب ما  •
بل وأصبحوا يسألون العمالء كيف  ،وتقديم االستشارات عند الشراء ،الموسيقى واإلضاءة

وهذا يصدق على  األنسب، اقتراححياتهم من أجل  في األجهزةأن يستخدمون تلك  في يرغبون
  .شركات ريديوشاك وبست باى

  .شركة أبل في األمروكذا  ،الالب توب ألجهزة عديدةألوان  إلىعمدت  سوني •
 

 الرياضية:  األلعابسلوكيات 

كرة  ألعاب:بين  انحسارا  سنالحظ  ؛الممارسات الرياضية في 2005 - 1995األعوام بمقارنة  •
  .%13ـوكرة الطائرة بنسبة متوسطة تقدر ب –التنس  –السباحة  –السلة 

  . عاما   20قبل  ومعظمها لم يكن معروفا   ،فردية الممارسة بالمقابل ألعابوبدأت تظهر  •

 (: )سكيت بوردنغ األلعابومثال تلك  •

 اللعبة 1995عام  2005عام  نسبة النمو 

  Skate boarding مليون  4,5 مليون  7,6 116,7%

117 7,6 3,5 Kayaking\rafting  

114 6 2,8 Snowboarding  

37 9 6,7 Mounting biking  

-5,7 58 61,5 Swimming  

-26,7 13,2 18 volleyball 

    272ص

 (18شكل )

تمارس من قبل  فهي Skate boardingرياضة  هيأميركا  في ممارسة ونموا   فاألكثر •
  .مليون شخص 12

 

 الدراسة المنزلية: 

  .أميركا والعالم في دأت كظاهرة باالنتشار بشكل متنامب ،هوم سكولنغ •
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تنتشر فيها  التي؟ ذلك أنهم غير سعداء بالبيئة المدرسية ز الوالدين على الدراسة المنزليةيحف الذيما  •
 .وتقل فيها تنمية الدين ،واألسلحة ،المخدرات

  .مليون طالب 1،1 إلى% لتصل 30بنسبة  2003 -1999نمت هذه الظاهرة فيما بين  •

ر مجال الكتب وأشرطة الفيديو وتقد فيلهؤالء من قبل الشركات  جديدةأصبحت فرصة لتجارة تعليمية  •
  .مليون$ 850بنحو 

 فيسياسات محددة تجاه من يدرسون  األميركية% كانت لدى المدارس 53فقط  2000عام  في •
 . لديهم هذه السياسات %83أصبحت النسبة  2005عام  في ،المدارس

  .العالم يدرسون من منازلهم فيثمة مليون طالب  •

  .يجيزون هذا النظام –بريطانيا  – نيوزيلندا –كندا  –ستراليا أ •

منع  الذيفي ألمانيا على الوالد  تم رفع دعوة قضائية في حين ،فهو غير مسموح به  ،الصين فيأما  •
  . المنزليأسابيع بحجة التدريس  6من الذهاب للمدرسة لمدة  ابنه

 

 
 سلوك إلغاء القيد الدراسي: 

 ،الجامعية ادراسته ولم يكمال يالدراس ماقيده ألغيا ،ماكنتوش ستيف جوبسو ،غيت مايكروسوفت بل •
  .بلير ثر مثل تونيوهناك آخرون مميزون ك

وقد كانت النسبة  ،أميركا قبل أن يصل لسن العشرين فيقيده  ييلغ 3من  1هناك  2005وفق إحصاء  •
  .1960 في 5لى إ 1

لم  ا  مليون 28 إلىأميركا  فيسجلت عدد وقف القيود الدراسية لتصل  2006لى إ 1996الفترة من  في •
 . عدد سكان فنزويال يهو عدد يوازو ،يكملوا الدراسة الجامعية

  .2004 فيمليون$  300القيد  إلغاءحجم المبالغ المهدرة نتيجة  •
 

 التناقص في التخصصات الدراسية:

 في ،طالب 6700 تخصص الرياضيات من أصل في مسجال   ا  طالب 77جامعة هارفارد اليوم ثمة  في •
  . الرياضيات في ا  طالب 38جامعة ييل هناك فقط 

  ألمانيا.فآينشتاين من  ؛العقول من الخارج استيراددأبت أميركا على  •

الحاجة الماسة  2006،2007 فييركي مجرس األأكد كل من بل غيت وباريت رئيس إنتل للكون •
 . التخصصات الرياضية فيلزيادة عدد الطالب 

% من حجم 27نسبة  الهندسة والرياضيات مجتمعة تشكلا وتخصصات العلوم والتكنولوجي •
% )هذا إذا عرفنا 32النسبة  اعن عشر سنوات مضت كانت فيه مسجلة نزوال   األخرى،التخصصات 

 .أن العديد من الطلبة أجانب(
 

دور الدراسات الميدانية في الكشف عن السلوكيات المستحدثة حيال  ىسلطنا الضوء عل الصفحات الماضية، في

عالقة بالكشف عن القيم التي أصبح يؤمن بها  يكجانب ذ ،لها الجديدة واالتجاهات ،بعض الشرائح المجتمعية

  .هؤالء الممارسون لتك السلوكيات
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 الفصل الثاني:

 

  .تسويق سلعها القيم في الشركات التجارية الكبرى في العالم تستغل

 القطاع المجتمعي يليه القطاع البيئية، هي فالجدول التالي يستعرض ومن خالل قطاعات "قيمية " أربع

  .2004لعام  األميركيةوذلك وفق أداء الشركات  الحكومي،فالقطاع 

 

 

 (19شكل )

 

  :في جانب المساهمات البيئية كما في البيان التالي ونالحظ نموا  
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 (20شكل )

 

Gordon L Clarkô, James Salo, Tessa Hebbô 
Oxford University Centre for the Environment 

 

ن ثمة مؤتمرات أصبحت تعقد لبحث دروب التواصل المجتمعي مع الشرائح المختلفة في المجتمع عبر إبل 

 ،الكوكاكوال :مثل ك المؤتمرات شركات عالمية كبرى،وتشارك في ندوات تل ،الصفة اجتماعيةوسائل ووسائط 

لندن من  فيعقد أحدها  ، والتين.. وآخريوبي أم دبليو ،وجنرال موتورز ،امبلجوبروكتور آند  ي،والكادبر

 . من شهر مارس 2008عام 
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 اإلسهامات المجتمعية لبعض الشركات العالمية:
 : Dupontشركة دو بونت  -1

أن شعارها سيظل دائما   - 2002األداء للعام ضمن فلسفة  - عام على إنشائها، أكدت الشركة 200لمرور 
البيئة الصالحة، لمضاعفة عطاء  على متمحورا  حول تنمية المجتمعات، وتأكيد القيم المجتمعية، والمحافظة

وزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة تمنحك االطالع على التقرير السنوي الذي فيه تفصيالت  ،اإلنسانية
ت المجتمعية، التي تؤديها الشركة في المجاالت الصحية واألمنية والبيئية؛ ناهيك عن دقيقة عن اإلسهاما
وجميع هذه األنشطة يمكن أن تدعم مسيرة األلف، كاألذرع واألرجل االصطناعية،  منتجال منتجاتها التي تتعدى

 اإلنسان في وجوده على األرض. 
 .www.dupont.comالمرجع: 

 
  :Bpشركة  -2
، في القطاعات اآلتية: التعليم المستمر 2002مليون دوالر العام  85,2الشركة إلى وصلت إسهامات  

والبيئة والصحة والثقافة العامة والفنون. وفي مجال البيئة، حققت الشركة نجاحا  باهرا  في تقليص مستوى 
 البيئة.  %، وهو غاز ذو أثر سالب في15إلى نسبة  النيروز%، وغاز أكسيد 65التلوث البيئي إلى نحو 

  
 :جونسون وجونسون -3

، وهي األولى عالميا  في رعاية األطفال من الحوادث. Safe kidsتهدف إلى رعاية أطفال آمنين 
% في 80%، و45فالحوادث تقتل سنويا  مليون طفل حول العالم. في الواليات المتحدة قلصت الحوادث بنسبة 

 طفل في كندا.  38000% في النمسا، وحمت 75ألمانيا، و
 
 :McDonalds ماكدونالدشركة مطاعم  -4

مجتمعية لهذه الشركة لتشمل التعليم والصحة والرياضة، وتطوير مصادر غير تتنوع مجاالت اإلسهامات ال
مكلفة لإلنتاج، وتوفير مساكن للعوائل المحتاجة، وتطوير مصادر المياه ومعالجتها، وتدوير المنتجات 

تعرف المستهلكة الصالحة لالستعمال المتكرر للمحافظة على البيئة. وفيما يأتي موقع نقترح االطالع عليه، لل
 :ماكدونالدعن قرب إلى مقدار التنوع، الذي شملته برامج شركة 

)www.bsr.orgBusiness for Social Responsibility ( 
 
 :كتركيلشركة جنرال إ -1

 20اإلنترنت، يجري غرس شجرة باسم الساحب:  علىمع كل عملية سحب لتقرير الشركة من موقعها 
مشروعا   13في غانا، تشغيل  فىمستش 12فريقية، ترميم وتشغيل والر تبرعات عينية صحية للدول األمليون د

  . في كينيا ومالوي والسنغال
  

  :3Mشركة  -2
 9,5مليون دوالر تبرعا  عينيا ،  39مليون دوالر نقدا ،  22الشركة:  هذه ، تضمن إسهام2005العام 

 مليون دوالر في مجال الفنون والثقافة.  2,2مليون دوالر في مجال البيئة،  2,2 مليون دوالر في مجال التعليم،
 
 1.2روبرت جونسون برأس مال  باسموتم تأسيس مؤسسة خيرية  ا ،عام 74روبرت جونسون عن  فيتو

الصحية الالزمة  والرعايةلمنح المساعدات  األميركية نيوجرسيبليون$ للرعاية الصحية ومقرها والية 

 .)االهتمام بالمساهمات المجتمعية(. للمحتاجين

http://www.bsr.org/
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 5:15تمام الساعة  في 1906عام  سان فرانسيسكوأصاب مدينة  الذيفقد كانت البداية مع كارثة الزلزال 
 ،قتيل وشرد اآلالف 3000وخلف الزلزال  ،درجة 8,3ختر يحيث سجل مقياس ر ،بريلأ 18من يوم  صباحا  

فكان من الشركة أن ساهمت بعمليات التضميد  ،ن ربيعا  يعشرندما كان عمر الشركة ال يتجاوز ع كان ذلك
 . بما كانت تتمتع به من منتجات إغاثية واسعة واإلغاثة

المهتمة والموجهة أنشطتها  عالميا   األولىيعتبر المنظمة غير الربحية  ،" Safe Kidsبرنامج "أطفال آمنون 
المرور والغرق  ؛يلقون حتفهم نتيجة للحوادث األطفالذلك أن معظم  ،لرعاية الطفل وسالمته من الحوادث

ومن  ،نيإعاقة الكثير إلىوتؤدى  ،مليون طفل حول العالم تقتل سنويا   فالحوادث ..والحريق والتسمم أو السقوط
بواسطة المركز  1987عام  يس يواشنطن د فيتم إنشاء المنظمة فقد  ،معظم هذه الحوادث يالممكن تحاش

  .بدعم مباشر من شركة جونسون وجونسون لألطفال الوطني الطبي

 عن األطفالتعمل المنظمة على التغيير والترويج لتغيير المواقف والسلوك والقوانين والبيئة المحيطة إلبعاد  
ي حياة وأن تحم ،% 45ن تقلص الحوادث بنسبة أ استطاعت األميركيةالواليات المتحدة  في ،الحوادث
 ألمانيا فيبينما  ،تقليص الحوادث في% 37 إلىكندا وصلت النسبة  في ،ن يبقوا أحياءطفل أل 38.000
لقيادة  ةمليون خوذ 2.5فقد تم توفير عدد  ،ذلك عبر هذا البرنامج ،%75النمسا  فيو ،%80 إلىوصلت 

 الشبكيهذا البرنامج  ،مقعد سيارة 740.000وتم تفقد  ،جرس إنذار للحريق 250.000و ،الدراجات الهوائية
 إطفاءجنب مع رجال  إلى ويعمل جنبا   ،دولة لتطبيق برامج السالمة والتدريب عليها عالميا   16يتمتع بعضوية 

وأمهات ورجال سياسة وحكومات ومتطوعين  آباء إلىإضافة  ،حريق ومحامين وخبراء صحة عالميين
أينما  األطفالمنة لحماية آومن خالل برامج توعية إعالمية وتوفير بيئة مناسبة  ،ومعلمين وشركات تجارية

 . وجدوا

 20.000فهناك معدل  ،وقت الوالدةيمتن  يتإندونيسيا حيال ضبط قضية األمهات الال فيالعمل  •
فقد تم تخصيص مبلغ  ،وعليه ،لنقص الرعاية الالزمة لذلك را  ظن سنويا   إندونيسيا فيتموت  امرأة

 ،لتخفيض ذلك المناسبة"حاضنة أو مربية " وتدريبهم على المعايير والخدمات  600لتدريب 
هيئة شريط فيديو  فيوتم إنتاج برنامج  ،العائليوتعليمهم على أسس تخفيض العدوى والتخطيط 

 . على ذلك بناء  حاضنة ويتدربن  76.000يستفيد منه 

مريض  70.000منه  استفاد ،تم إنشاء مركز لرعاية وأبحاث مرضى السرطان نيوجيرسي في •
  .2006عام  في

ومعهد الرعاية الصحية  ،التمريض فيتتنوع لتشمل إنشاء أكاديمية الريادة  عديدةوثمة مساهمات  •
جونسون وجونسون لبرامج  ومدرسة ،دراسة 2000قدم أكثر من  الذيلجونسون وجونسون 

نيوجيرسي  فيدراسة المواد الكحولية بالتعاون مع جامعة الوالية  في واهتماماتهاالرعاية الصحية 
 . 1988 فيالمؤسسة و

يدز حيال برامج تقليل إصابات مرض اإل الثالثة لشركة جونسون اإلستراتيجيةوهى تشكل  •
 لألمهات األمهاتحيث أسس مركز  ،قليا  المزمنة والمصابين بالسكر أو المعاقين ع واألمراض

(M2M) من 50 تم مسح أو فحص 2006وحتى عام  2001منذ عام  ،جنوب أفريقيا في %
جنوب  فيوخمسة مراكز تم تدشينها  ،يدزلفحوصات الالزمة لهن حيال مرض اإلوعمل ا األمهات

 ،زامبيا وروانداوالدول المحيطة بها من هذه المراكز مثل كينيا  واستفادت ،أفريقيا لهذا الغرض
 40أكثر من  في إنسانيبرنامج  100وبهذا الصدد فإن شركة جونسون وجونسون تدعم أكثر من 

 . يدزالدعم وتظهر بها حاالت إصابات اإلدولة تحتاج لهذا 

غنى عنه  ال ا  ونسون شريكتعتبر شركة ج األطفاليدز من مؤسسة إليزابيث للمصابين بمرض اإلو •
فقط وصلت خدمات  2006عام  فيف ،األطفالالمرض بين  انتشارالحد من  في 2003عام  في
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حول العالم شملت  ا  صحيا  مركز 460أكثر من  في ،حامل ةمرأا 260.000من  ألكثرالمؤسسة 
  . تم تحليل عينات لهن ةمرأا وأكثر من مليوني ،والكاميرون وزيمبابويروسيا والهند والصين 

وبناء على  ،مشرد من الفقراء ورعايتهم صحيا   15.000و كاليفورنيا تم رعاية جسانديي فيو •
  .%30ـبرنامج مخصص لذلك تم زيادة نسبة المتعاملين ب

لخدمة مرض السمنة والتخلف  عالميةة تم التأسيس لها أو العمل مع منظمات هومؤسسات مشاب •
نشر المعلومات الالزمة عن آلية  في إلرشادهمروسيا  فيكما تم تدريب صحفيين  ،والسكر العقلي

 . يدزمرض اإل

بمبلغ  2006والمواد العينية لعام  األموالوتقدر مساهمات الشركة جونسون وجونسون من  •
  .مليون$ 544.8

 

 :2006عام  فيالمجاالت التالية  فيإستراتيجية "إيكوماجنيشن "  في تطورا   يإ يشركة ج وقد حققت

مليون $ لدعم أبحاث تطوير  900 استثمرت فهي ،النظيفة األبحاث في استثماراتهاضاعفت  -1

 استثمار إلىوالهدف أن تصل  ،مع تنميتها cleaner technology researchالتكنولوجيا النظيفة 

 تلقت نهاأكما  ،"إيكوماجنيشن" إستراتيجيةالبحث والتطوير ضمن  في 2010بليون $ مع عام  1.5مبلغ 

 . الماضيمنتجاتها مقارنة بالعام  % على 50 شهادات "إيكوماجنيشن " زيادة

 

مع  ،2006عام  فيبليون $  12 إلىرباح الناتجة عن "منتجات إيكوماجنيشن " لتصل زادة األ -2

 . 2010بالمبيعات مع عام  ا  بليون 20رقم  استهداف

عمليات  فيالطاقة  استغالل كفاءةوزادت من  ،2004% عن عام 4الحرارية  االنبعاثاتتقليص نسبة  -3

استغالل الطاقة بنسبة  كفاءة وتحسين ،2004% عن عام 21الطاقة بمعدل  استغاللوقلصت  ،اإلنتاج

 . 2012% مع عام 30

 ،خضراءلابأنه قد أحرج من يدعون بالتكنولوجيا  ،2005مايو من عام  في إطالقهعتبر البرنامج وقت او

يقوم على دعم وتنفيذ هذا  راتيجيتها محورها األساسيبليون $ أصبحت إست 150 ،ذلك أن الشركة بكاملها

  .الهدف

 

 بنفسها لتقول:  امبلجآند  بروك تورتعرف شركة 

  األرض.على وجه  اإلنسان احتياجات تالمسآند جامبل بروك تور اليوم منتجات شركة  فيمرة  باليين 3
واالنبعاثات الحرارية  ،يمنح الحلول لتخفيض النفايات والتلوث البيئ فيوللشركة مساهمات تاريخية  .1

Air emissions ا، وتخفيض( نبعاثات المواد السميةTRI,toxic release inventory )،  فقد
% من خالل تطوير تكنولوجيا متطورة للتعامل مع هذه 80أعلى من  2004 فيكان ما حققته الشركة 

 والنتيجة : ،ومعدات التحكم بالتلوث ،دعم برامج تخفيض الملوثات ،المواد
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  .1990نسبة االنبعاثات منذ  في% خفض 95 •

  .1990% خفض للمواد السمية منذ عام 94 •

مليون  255مقابل  2005 فيحرارية مليون باوند من االنبعاثات ال 13.7االكتفاء بإطالق  •
 (pound =. 454 kilograms 1) 1990 في باوند

  .1990 فيمليون باوند  69.5مقابل  2004 فيمليون باوند من الملوثات السمية  4.5 •
 موظفوحيث أنجز  3P البيئيعلى برنامجها  ا  عام 30بمرور  احتفلت 2005عام  فيفالشركة  .2

وتحقيق  ،بليون باوند من المواد الملوثة للبيئة 2.5مشروع وحقق تخفيض  6000الشركة أكثر من 
 . وفر بليون $ من كل مشروع أنجز

ولدى الشركة سياسات  ،فللشركة نظام خاص بالترقيات واالستثمار بالعنصر البشرى ،مع الموظفين .3
 مجالي فيخاص بمنح النقاط للموظفين  أعلنت الشركة عن برنامج 2001 في ،األمنمجال  فيممتازة 
 . اإلنتاجيةوزيادة  اإلصاباتالت اح انخفاضولديها نتائج تؤكد  ،واألداءالصحة 

 

 :يزنيوالت د

 أو األطفالمثل صندوق دعم 

  . Make a wish fund األمنياتصندوق  

من يرغب من  إليهوهو برنامج ينضم  Disney VoluntEARS" يزنيد يوثمة ما يسمى "متطوع

 .حول العالم احتياجاتهموتفقد  ،األطفالإضفاء البهجة على حياة  فيللمساهمة  يزنيد فيموظ

 األطفالساعة من الخدمات لجعل أمنيات  442.000بمعدل  2006العام  في يتبرعوا بما يواز 

 . الواقع إلىأقرب  وعائالتهم

 

 

 2.5المنكوبااااااة مثاااااال التباااااارع بمبلااااااغ كمااااااا أن الشااااااركة تشااااااارك بمساااااااهمات ماليااااااة للمجتمعااااااات 

  .إعصار كاترينا يمليون $ لمتضرر

ناااااااازالء  ألطفااااااااال$  ماليااااااااين 3"لموساااااااام الحنااااااااو والرحمااااااااة " بمبلااااااااغ  يزناااااااايكمااااااااا تتباااااااارع د

 .المستشفيات

 مليون $  12.5أورالندو بمبلغ  فيوتبرعات شملت مركز فنون 

  .$ لمركز فلوريدا للمنظمات الخيرية700.000و
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شااااااركة  فاااااايماااااان اللجنااااااة الموجهااااااة  ا  عضااااااو 45فااااااوالنتيرز" يااااااتم قيادتااااااه ماااااان خااااااالل فبرنااااااامج "
 ي.زنيد

خصصت  التيساعة من العمل  116.000الند بعدد  يزنيتطوع منتجع د ،على سبيل المثال 2004 فيف 
ولألطفال نزالء المستشفيات  ،يالعم لألطفالمنها خصص  ،متنوعةلمشاريع مجتمعية  ا  داعم ا  مشروع 90لعدد 

$ لهذه الجهات والمنظمات المشرفة 865.000من مالهم الخاص بمبلغ  األعضاءوتبرع  ،يدزولمرضى اإل
 . عليها
 ،ير ذلكظن يمع مراقبة ما تحققه من نمو تجار ،بالبيئة المحيطة وفق خليط من الموارد والصيانة يزنيد تعتني

لذا تعتمد  ؛ذات العوائد المثمرة على البيئة اإلسهامات فيالقرار أن تكون تجارتهم  متخذو اختطفقد  يزنيد فيو
 . التعامل مع البيئة فيسياسة خاصة 

 نيويورك: متطوعي

دعم  فيموظف من مختلف المشارب ساهمت  6000شكلت من  والتي ،نيويوركواللجنة المتطوعة لمدينة 
  .ساعة عمل 55.012ـ متطوع تبرعوا ب 3.465ضمت  ،2003عام  في ا  مشروع 75أكثر من 

 في باإلسهام ا  مشروع 137 فينيويورك شارك  في يزنيمتطوع من د 5.045أكثر من  2005 في •
وغيرها من  .ABC.ESPNوشبكة  يزنيجاء الموظفون من د ،ساعة عمل 83.744أكثر من 

  يزني.الشركات التابعة لد

 42.436 إلىوصل  إسهامبمعدل  ا  مشروع 146متطوع لخدمة  13.000تطوع  2003عام  في •
  .ساعة

 
  :عوائد موجبة نتيجة تبني الشركات التجارية للقضايا المجتمعية

لها عوائد موجبة تقدر  - التي تروج منتجاتها وفق محاور قيمية - تؤكد الدراسات أن الشركات التجارية
 التقليدية.% زيادة في اإليرادات، إذا ما قورنت بالشركات التي تمارس التسويق باألساليب 52بنحو 

 العائد من استذكار الجماهير السم الشركة:
في دراسة ميدانية أجريناها في دولة الكويت عن الشركات والمؤسسات التي رعت قضايا مجتمعية، 

%، 44رصدنا العوائد الموجبة اآلتية تجاه نسبة استذكار العمالء للعالمة التجارية: اتحاد الجمعيات التعاونية 
 %.81%، لجنة مكافحة المخدرات 72%، أمانة األوقاف 49يتي بيت التمويل الكو

 مرجع كالفرت في االستثمار المجتمعي:
وبناء على مطابقة هذه المقاييس  ،هو مرجع يتكون من مقاييس تخضع لها مجموعة من ألف شركه عالمية

راجعة هذه المقاييس ويمكن م ،المجتمعية، تدرج أسماء الشركات العالمية ضمن ما تجري تزكيته للمستثمرين
 .www.calvert.comبزيارة الموقع: 

بالكحول  عدم االستثمار ،ةتوظيف المرأم ضمن عناصر تقييم الشركات السبع )فهي تعتمد عنصر القي

 .(الربحي... األداء ،نبذ العنصرية ،المساهمات المجتمعية ،والسجائر

ومشاركة مشاهير  ،بالتعاون مع اليونيسيف األطفال احتياجاتلرعاية  مجتمعيا   تعتمد برنامجا  ( LVشركة )

 .عالميين

 

http://www.calvert.com/
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 برانسون صاحب شركة فيرجن                     الممثل هاريسون فورد  

     

 الممثل سلفستر ستالون                          بطل رياضى أميركى     

      

 مقدم برنامج الري كنغ                     الممثل جونترافولتا           
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  :وضمن ورقة علمية تحت عنوان 
 Factors affecting SMEs Motivations for Corporate Social Responsibility  

Gary Mankelow, Ali Quazi, University of Newcastle  

ذلك لما فيه  ؛وأهمية تفعيله القيمي،البعد  إلىتعرضت قناعة الشركات المتوسطة والصغيرة في أهمية االلتفات 

حيث بلغت مساهمات الشركات المجتمعية  ،وفيما يلي نطالع ما يعزز ذلك ،ربحية الشركة ألداءمن تعزيز 

وفيما يلي نستعرض نشاط هذه  ،مليون $ 251مبلغ وقدره  أستراليا في 2002( عام CSRضمن برامج )

  :2006الشركات لعام 

 

 (21شكل )
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SME=Small &Medium companies  

CSR=corporate social responsibility 
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 الفصل الثالث :  

 لدى العميل يتأثر بالقيم  االستهالكيالسلوك 

العمالء يتأثر بمدى قرب الشركات هذه من ممارسة  ىمن أن السلوك الشرائي لد الكبرىأدركت الشركات 

 األبحاثمنظومات غير قليلة من  إلىفعمدت  ،في أن تتواصل مع عمالئها بأساليب علمية فاجتهدت ،القيم

نطاق كل  ىالقيم الحاكمة عل ىتتعرف من خالله عل ،ا  ودولي ا  نطاق غير مسبوق محلي ىوالدراسات الميدانية عل

فيها الباحثون فيما بينهم بتعزيز محموم من أموال الشركات  تبارىفكانت محاوالت  ،نبل ثقافة ودي ،شعب

لما فيه مصلحة السلع  ،منظومة القيم والكيفية التي يتم التأثر بها والتأثير عليها ىللتعرف عن قرب عل

 . والخدمات التجارية

  :التاليكما يظهر في الرسم  األجيال)للقيم( عبر  فرسم الباحثون مسارا  

 

 (22شكل )

 

وهناك من القيم ما هو ثابت  ،آخر إلىوإنما تنتقل من جيل  األفراد،تولد مع  الباحث هنا أن القيم ال يويدع

 ويشكل من خالل العائلة والدين والمدرسة والحياة  ،ومنها ما يتم تعلمه

 ،العمالء من أجل التعرف على القيم والدافع من وراء تصرفهم ذاك إليهايتعرض  اختباراتوثمة  •

 ومنها هذا االختبار:

مثل  فيويتم تأمينها من خالل صور عدة  ،يقوم عليه التسويق الذيوإشباع الحاجات هو المفهوم  •

 ،حاجاتوالتسويق ال يخلق ال . اإلعالن ،التعلم بالتقليد مثال ،المشاهدة والمالحظة ،المجتمعيالتواصل 
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 يعزز ما قد يكون رائقا   اإلعالنلذا  ،وإنما يستعرضها من خالل استثارة الشغف وتلبية المطلب

Appeal  عقله الباطن فيلحاجات الفرد . 

 . للتسوق وجيهة والتسويق يعمل على التأثير على ما يعزز أسبابا   •

  األبحاث.القيم والدوافع أمر كامن يمكن الكشف عنه من خالل  •

 

االختبار يعمل على كشف العالقة الترابطية فيما بين )الحاجة / القيمة( وصورة العالمة  (23)شكل 

 التجارية. 
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 Six needالكشف عن أولويات الحاجات التي حددت وفق مستويات لالحتياجات ستة ) (24شكل )

segments ،) 

 

 

 (25شكل )

( االستقاللية )
أوقات مرحة -21%

، الحرية 
،االستكشاف 

( الخصوصية ) 
االحساس -% 13

باالفضلية مقارنة 
باآلخرين 

( االنتماء %)21-
االنتماء الى جماعة ، 
أن يكون لك دور 

حيوي

-% 13( الكفائة)
النجاح ، والقدرة 
بشكل مناسب  

%  13( التعويضات)
الحلم بحياة يمكن -

تحقيقها

%  28( الرجولية )
حب المغامرة -

والمخاطرة ، 
االستحواذ ، التدافع  
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  .السلوكوالحاجات تعتبر قوة دافعة ومحفزات توجه مسارات  •

 . ثمة محفز موجب وهو ما يحفز الحواس ويعزز الصورة المجتمعية •

  كالت.وثمة محفز سالب وهو معني بتجنب المش •

بيوجينيك: والمحفز يمكن تصنيفه وفق ) ،(أة)مكاف ا  خارجيا  يحدث تحفيز السلوك عندما يدرك الفرد هدف •

 .(أو سوسيوجينيك: االحترام ،لألمنوالحاجة  النفسي

صنفها على أساس دوافع  "فرويد"و ،المجتمعي إلى النفسيمن  هيكليبناء  فيصنف الحاجات  "ماسلو” •

  :من خالل يمكن توضيحها التسويقيالمستهلك للفعل  واستجابة ،من الداخل عميقةغير مدركة 

 

 (26شكل )

 

 أو 

 (27شكل )
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من أن  مستفيضةوبين في دراسة  ،رأسهم "هوفستد " وهو باحث هولندي ىفظهر مجموعة من الباحثين وعل 

أبعاد تميز كل شعب  ةمواصفات أو خمس خمس الشعوب على تنوعها تتفاضل وتتمايز فيما بينها من خالل

 هي: ،الخمسة األبعادوتلك  ،األخرىوثقافة عن الشعب أو الثقافة 

1- Power distance (pdi) مدى السلطة.  

 .Individualism \collectisimاالنعزالية واالجتماعية  -2

3- Masculinity\femininity (Mas-Fem)  األنوثة.الرجولة أو  

4- Uncertainty avoidance (UAI) تجنب الغموض. 

5- Long-\short-term oreientation (LTO) البعد الزمني في القصر والطول.  

والشعب  ،السابقة وفق أرقام كما هو مبين ةالخمس لألبعادأن الشعب العربي يخضع  ،سبيل المثال ىفوجد عل

  . وهكذا واأللمانيمغايرة والفرنسي  ألرقامكي يخضع يرماأل

     

     

 (31-28شكل )

 التالية تحكمها قيم:  األوروبيةوأن الشعوب 
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 القيم    الدولة

  ليس تكتيكيا   –التعبير عن المشاعر  صعوبة –االنعزالية  يا بريطان

  well beingالسعادة  –البحث عن نوعية الحياة  فرنسا 

  الفضول – مجتمعي –مثل الدين  يطاليا إ

 التناغم مع اآلخرين واالنسجام  –المشاركة مع اآلخرين  –التجاذب مع اآلخرين )إنترآكت(  سبانيا إ

  األركان ثابتةسعادة مؤصلة  –التطلع لمعاينة الواقع والتأكد من درجة واقعيته  لمانيا أ

 

 

 دراسات هوفستد:

عند  أفضل ىمعن ويعتبر ذلك ذا ،هوفستد ساعدتنا على التعرف على خرائط لثقافات شعوب عدةدراسات 

الخمسة  باألبعادوفيما يلي بيان  ،اعتماد تصنيف يعتمد على الثقافة عنه المعتمد على المساحة الجغرافية

 لهوفستد:

Power distance (pdi) 1-  

المجتمع بشكل  في ةتعتقد بأن القوة موزع التيالمجتمع  فيالمجتمعية  األقلية :ويمكن تعريفه بأنه

ن بها يئك المتمتعالذين ال يتمتعون بالسلطة أو أولتعبير عن القيم لدى كل من  يوه ،متساو أو فريد

 . على السواء

منهم لديه مركز يعتد به ضمن هيكلية  نجد كال   األعضاءسود بها قوة تسلط هؤالء التي ت الثقافة فيف

 . المجتمع

يمارسه  الذي الطبيعيالسلوك يستمد ويتأثر بهذه الهيكلية كالتنفس  أننجد  اليابانيالمجتمع  فيف

وهذا ما  ،األفراديكون وفق نوع ودرجة المسافة المجتمعية فيما بين  أنفكل اتصال يجب . اإلنسان

 كيتكون واضحة  أنويجب  .تكون بحجم كبير أو نسب عالية والتي ،دعى سلطة الثقافة الممتدةيُ 

  . تفرض االحترام من قبل اآلخرين

هناك  الغربيالمجتمع  فيف ،تخدم هذا النوع من الثقافة عالميالعالمات التجارية ذات اسم رواج 

 . لألشخاص األساستقدم على هذا  التيبعض أصناف الخمور العريقة 
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القارة  في وسكيوحجم استهالك الكحول سكوتش  الممتدةفيما بين سلطة الثقافة وثمة عالقة قوية 

 . األوروبية

 فيواالنتباه عندما يكونون  باالهتمام المميزون هؤالءالمجتمعات سلطة الثقافة الممتدة يحضون  في

  .والحذاء والميك أب ،ترتديها التيتعكسه المالبس  المجتمعيمستواك ن إحيث  ،الشارع

فهم يلبسون أمام الناس ما  ،فهم ال يهتمون بمظاهرهم ؛المنحسرةالثقافة  المجتمعات ذات سلطة في

شيرت  التي الشارع البسا   في المشيرياضة مثل أن نطالع رئيسهم يمارس  ،يلبسونه وهم منفردون

  .( األريكةسلطان وبوش على األمير )صورة  ،والجينز

% من البرتغاليين يحاولون أن 79و البرازيلي% من الشعب 87 نيلسونوفق دراسة أجرتها 

 . األوقاتكل  يف stayl نمطيبمظهر  ايظهرو

 . األوقاتمعظم  فيال يحاولون الظهور بذلك  نيوزيلنديين% من 69% للنرويجيين و76بينما 

وهو ما يبين  المبينة،الدول  فيالتالي  البيانيالستخدام الميك أب وفق الرسم  بالنسبةمماثل  األمر

 . 2004-2003 الشفاهيستخدمن حمرة  اللواتيالعالقة فيما بين سلطة ثقافة الممتدة ونسبة النساء 

 

 

 . جدا بالنسبة لهم مهمكون الرقم واحد يعتبر اسم رواج المنتج يسلطة الثقافة الممتدة أن  في

والعالقات قوية فيما  ،ا  كبير على والديهم اعتمادا   األطفالمجتمعات السلطة الممتدة يعتمد  في

على الضد تلك السلطة الضعيفة  ،والمرؤوسينوالرئيس  بوالطال األستاذوكذلك فيما بين  ،بينهما

  األطفال على األبوين.ويقل اعتماد  ،على االستقاللية األطفالفيها  التي ينشأ

بينما  ،نيا متساولو كانأبنائهما كما السلطة الضعيفة يلعبان مع  صاحبيالمجتمع  في األبوين أنكما 

كما البالغين يعيشون  واألطفال ،ا  يلعبون مع بعضهم بعض األبناء أننجد  ؛المجتمعات المتسلطة في

فرنسا  فية ءقدرة منتج الليغو الدنماركية لم تستطع البيع بكفا موهذا يفسر عد ،عوالمهم الخاصة في

  . يبنون المنازل مجتمعين واألبناء ،على الوالدين يالمفهوم مبن أنذلك  ،الدنمارك فيكما 

  . مع ارتفاع نسبة التعليم تتضاءلدرجة قوة السلطة هذه 

 

 : Individualism \collectisimاالنعزالية واالجتماعية  -1

الذين يعتنون  األشخاصالتناقض البين فيما بين االنعزالية واالجتماعية يمكن تعريفه من خالل 

 /وتلك المجاميع )منظمات ،مجاميع إلىالذين ينتمون  األشخاصمقابل  ،فقط وبعوائلهمبأنفسهم 

 . ( تهتم بهم وترعاهم كمقابل للحصول على والئهم..جمعيات أحزاب/

 مقارنة فيما بين هذين التناقضين : يليما  في
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 االجتماعية  االنعزالية 

 إليهينتمون  الذي االجتماعيعلى النظام  ينبنيالتعريف  التعريف: الفرد 
social system  

  يقدر رأى الفرد على المجموع 

 انخفاض سياق ثقافة 

 االتصال اللفظي واضح

 

 

  الفردي األنايطغى على  الجمعي الوعي

 مرتفع  فيالثقا السياق

ا  مشين حدهم فعال  أفعندما يفعل  ،تعتبر مجتمعات خجولة 
 مر ينعكس على المجموع فاأل

 بناء على عالقاتك مع الناس  األولويةتمنح  للمهام  األولويةيمنح 

مع العلم  ،يطاليا يعتبرون الناس فرديينإشمال 
  جماعيون يطاليينأن الدراسات تؤكد بأن اإل

 أميركا / أفريقيا /آسيا (العالم  فيمن الناس  70-80%
  الالتينية(

المعايير االجتماعية للجماعة مقدمة على ما يغذى سعادة  
  األفراد

 وما تؤمن به الجماعة مقدم على ما يؤمن به الفرد 

تستمد من مدى امتداد العائلة وسكن  لألفراد األهميةدرجة  
   ضمن هذا المنزل الفرد

 اليابانية ،سبانيةاإل ،مثل العوائل الهندية الممتدةالعوائل 

والبعض اآلخر يضع  ،المقدمة فييضع اسم العائلة  همبعض
  الشركة

  لبناء الصداقات  وقاتا  أيخصصون 

  يندر العيش وحيدا    هوحد من يملك منزال   أعدادتزيد 

المنزل  في أصدقائهمع  السعيدة أوقاتهيمضى 
 حديقة المنزل  فيأو 

بالناقص مع  يتناسب طرديا   المقاهيعدد 
 الفردية

يجابية بين إثمة عالقة طردية  أوروبا في
 االنعزالية وملكية الحدائق

 المنازل  فينترنت مع اإليتعاملون 

 ،المقاهي ،المرافق العامة كالحانات في األصحابيلتقون من 
  ،المطاعم

 من لديهم حدائق خاصة نادر 

  المقاهي فينترنت يتعاملون مع اإل

 محددين  بأقوامتعتبر ثقافة تختص  تعتبر ثقافة عالمية 

  متنوعةجماعات متنوعة وقيم  يعتقدون بوجود قيم مشتركة عالمية 

 يصعب تنفيذه  أمرا   الديمقراطيةيجدون قيمة قراطية يجب المجتمع األميركي يعتقد أن الديم
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 يشترك بها الجميع  أن

يرغبون بأن يجعلون اآلخرين يشاركون وفق 
يؤمنون  التييرونها والفلسفة  التيالصورة 

وكالة  ،األميركية اإلعالنطالع حمالت  ،بها
ن الشباب هم الشباب إ :تقول لإلعالنثومسون 

تقليد الشباب فهم يحاولون  ،ما كانوا أين
 وكل مكان  شيءكل  في األميركي

نه من أيعتقدون  اآلسيوييناليابانيون والصينيون وبعض 
 تقبل قيم الغرب وسلوكه  الصعوبة

الغنى  مرتبطة بتحقيق ألنها تنتشر عالميا  
  المالي

 

عملية الشراء أن يقرر وبشكل  أثناءيرغب 
 سريع حيال االقتناء للسلعة 

 آلخر قبل اتخاذ قرار الشراء اعالقة مع  ييبن نيجب أ

على تلك  ثقة وتفضيال   أكثرتعتبر العالمات ذات المظلة 
  السلعية

من بين اسم  أفضلبين الشركة والعميل  عالقةيمكنك بناء 
 رواج مجرد والعميل 

يرغبون بمواصفات واضحة للسلعة مقارنة بمواصفات 
 مجرد للعالمة 

كانت  العالمة التجارية كما لو إلىينظرون 
المجتمع  فيف ،اإلنسانية للمسؤوليةعالمة فريدة 

تم تسميتهم  األطفالنالحظ حتى  األميركي
ارية رائدة مثل لولاير وشفرولت بعالمات تج

  يرمانوأ

 

  
 

 

Masculinity\femininity (Mas-Fem)  3-  

 نعرف ما قصدناه بالمصطلحين من خالل:

والقيمة المسيطرة على المجتمع  ،نجازات والنجاحالرجولي هما تحقيق اإلالقيمة المسيطرة على المجتمع 

لذا العالمات التجارية ذات اسم رواج تؤكد بذلك  ؛جودة الحياة ورعاية اآلخرين واالهتمام بهم هي األنثوي

ية تعتبر الحجم وثبينما المجتمعات األن ،جميل )رجولية( شيءوتؤكد بأن الحجم الكبير والسرعة  ،النجاح

واقتناء المجوهرات تأكيد لعالقة . على قيمة النجاح أولويةوجودة الحياة تعتبر  ،جميل شيءالصغير هو 

 . بير على قيمة النجاحرجولية لما فيها من تع

  رجولته.الفندق للبهجة خالل العام تعبير عن مدى  في األوروبيالشخص  ا منفردا  هيقضي تيال األياموعدد 

  .يقبل الذكر بوظائف تقوم بها النساء أنمن الممكن  األنثويالمجتمع  في



 Page 52 إستكشاف القيم 
 

 فيمقارنة بالمجتمع  ،أعمال المنزل في المرأةن الذكر ال يشارك أل يا ؛يعتبر ذكور المجتمع األلماني

  .سواق المركزيةاأل فيالتبضع  في% من الرجال يقضون وقتهم 52 ،نذرالند

بشكل  األبناءن الوالدين حريصان على تربية أكثر؛ أل جزئيوظائف دوام  فييعمل الرجال  ينثواأل في

  .متساو

  ،يال يبك قيالحقيالرجل  ،يكون للذكور أنيجب  الجامعي: التعليم الرجولي

  .لديهم بالمرأةوهو ما يفسر عالقة الرجل  رجولي اليابانيالمجتمع 

:Uncertainty avoidance (UAI) 4-  

أو لغموض فيه مع محاولة  ،الناس بالتهديد نتيجة لعدم التأكد من أمر ما فيها يشعر التيالدرجة 

 . تجنب ذلك الشعور والظرف

  ،لتفاديهاآلخر يشرع قوانين  البعض أنغير  ،به بالغموضيال يع هعضب

 مجتمعات السيطرة على الغموض مجتمعات الغموض 

 نيل البريطانيبإظهار عواطفهم مثال يرغبون 

  األحاسيسعليهم  ييؤمنون بما تمل

 يقودون بشكل متراحم 

  أمكنتقليل الضوابط القانونية ما 

 قل أطقوسهم السلوكية 

 التنافس والتناقض ليسا مصدر تهديد 

)مثل  شخص ممكن أن يكون خبيرا   أي
 للخبراء  السنويفهم لديهم الكتاب  (أميركا

فيما بين مجتمع الرجولية ومجتمع  المزاوجة
النجاح وما  إظهارحب  إلى يالغموض يؤد

وهو  اإلبداعلذلك من عالقة بنبذ القلق وحب 
 التي نياإلبداع اإلعالما يفسر عدد جوائز 

 يحوز عليها البريطانيون سنويا  

 قوانين لتنظيم الحياة  إلىتحتاج 

  الحقيقةتبحث عن 

 مجاالت محددة  فين يالمتخصص وتؤمن بالخبراء

 معتاد عليه  شيءالتواصل مع الغير 

 المنافسة والتناقضات عناصر تهديد 

 إلىبحاجة  الذي هولديها نسبة عالية من القلق والتوتر 
التحدث  ،العواطف إظهارويمكن تجنبه من خالل  ،تنفيس

 ،القيادة بعنف ،التحدث أثناء استخدام اليدين ،بصوت مرتفع
 يرغب باالحتضان 

 عالقةوثمة  ،ومساحيق الغسيل ،النقاء )الماء إلىهم بحاجة 
فيما بين مجتمع السيطرة على الغموض وحجم استهالك 

 . يجابيةإعالقة طردية  فهيالماء 

 يوهو ما يبين انخفاض معدالت تبن ،اإلبداععلى  انفتاحا  قل أ 
 لديهم  المطورة األشياء

حيال الصحة بالتركيز  سلوكيموقف  لديهم
على تمارين التخسيس وتحسين البنية الجسمية 

 ثمة عالقة طردية بين هذا المجتمع وعدم ممارسة الرياضة 

يجابية مع تناول حبوب المضادات إكذلك عالقة طردية 
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 والرياضة 

 الصينيون ال يأبهون بلباسهم 

 

 الحيوية 

 مثال لذلك  واأللمانن الفرنسيو

 أما ،لتنظيم حياتهم األلمان أنغير  ،يحبون القوانين
 ن لتنظيم حياة اآلخرين الفرنسيو

ن يحرصون على الهندام الجميل ويحكمون على والياباني
 ن لباسهم وهذا خالف الصينييالناس من 

 

 

:Long-\short-term oreientation (LTO) 5-  

Long term  و أليه من برامج مستقبلية غير تلك التقليدية إليه المجتمع ويتطلع إيشكل ما يخطط

 الممارسة على المدى القصير 

Long term short-term 

 تعنى الرتابة على المستوى الفردى  االستثمار على المستقبل 

 المجتمعى وتقاليده احترام الموروث  

وكان )ب( هو عكس  ،ا  صائب )أ( فعال  كان ذا إ
 ا  صائب )ب( فعال   هذا الفعل فإنه قد يكون أيضا  

وكان )ب( هو عكس هذا الفعل فإن  ،ا  صائب )أ( فعال  كان اذا 
 ة )ب( فعل غير صائب روربالض

  -الصين  
 

  .والتفكير للمدى الطويل ،العائلةتماسك  اتحاد )المدى الطويل( مع )االجتماعية( تؤثر على

ما  ،(DNAلكل شعب أو ثقافة ) نوويا   ننا نكون أمام ما يشكل حمضا  أل ،حصائيةفإذا سلمنا بتلك األرقام اإل

 ىوبمعن ،يعني أن التواصل مع كل مجتمع أو ثقافة من الثقافات يجب أن يخضع ويمتثل لالعتبارات الرقمية هذه

ثقافة يجب أن يضع في حسابه االعتبارات  يو العالج الذي نتطلع لتفعيله مع أفإن برنامج الصيانة أ ،آخر

تاب في فصل قادم من هذا الك ،(4ملحق  هذا )طالع الجداول الرقمية فيDNA) الرقمية للحمض النووى )

نطوت عليه امحاولين تحليل مضمون ما  ،عالنية الخاصة بثقافتين أو أكثرنستعرض مجموعة من النماذج اإل

  . ( هذهDNAمن تعابير أو رموز من واقع تطبيق مباشر لشفرة )
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 ضمن المرجع  ،باحث آخر هو "هول "، يضع معاييره الخاصة الستكشاف القيم

M Steers , Carlos & Luciar , Management across cultures  

 .والزمن( ،والمكان ،بعاد الثقافية للمجتمعات من خالل ثالثية مفاهيم )السياقحيث يحدد األ

وثمة سياق فقير التكوين وهو سياق يغلب  ،: حيث يكون سياق الرسالة بذات أهمية الرسالة ذاتهافالسياق -1

المكملة والمعضدة  يالتكوين غير مباشر وتغلب عليه المعان يوهناك سياق غن ،عليه التجريد والمباشرة

 . المحيطة به

 . : حيث يتشارك الناس في الموقع الجغرافي المحدد بأريحية وتناغمالمكان -2

مثل إنجاز مهمة فردية أو ذات  ،تحقيق مهمة واحدة في وحدة زمنية واحدة ىل: حيث يعمد الناس إالزمان -3

مثل إنجاز مهمة فردية وأخرى عائلية وأخرى وظيفية  ،عالقة بالعمل أو أكثر من مهمة في ذات الوحدة الزمنية

 . في ذات الوحدة الزمنية

 هي: ،بعاد الثقافية للمجتمعات من خالل ستة عناصراأل يحدد أما السيد ترومبينارز فهو

والتي  ،عتماد نظم ومعايير وإجراءات فيما بين أعضاء المجتمعاالعالمية أو المحددة لمجتمع معين: وتعني  -1

 . الظرف والحالة المجتمعية ىالجميع أو تحدد بناء عل ىوى في التطبيق لها عليتسا

مثل تحقيق  ،تهمافراد هويتهم من خالل ذووتعني الكيفية التي يرى فيها األ الفردية مقابل الجماعية: -2

من إنجازات وما تحققه الجماعة  ،نتماءاتهم الجماعيةانجازات الفردية أو في ممارسة الحرية أو من خالل اإل

 . الفرد ىيعود عل

  ؟أم تكاملي مع اآلخرين ىمستوى فرد ىنجازات يتم علاإلفراد بالمهام و: وتعني هل قيام األمنتشر أم محدد -3

أم إخفائها عن  ،إظهار المشاعر الذاتية على المألعني التعبير مدى قبولية وتشجيع يحرية التعبير: و -4

 . رالظهو

 . أوعائليا   نجاز الذي يورث مجتمعيا  أم اإل ينجاز الفردر واالحترام لإلالتقدينجاز: ويعني منح اإل -5

أم أن البيئة هي من تتحكم بهم  ،وتعني مدى تصور الناس حيال تحكمهم بالبيئة المحيطة بالبيئة:العالقة  -6

 . وبالتالي التعايش في تناغم معها

 

 

 بعاد الثقافية للمجتمعات من خالل أما السيد غلوب فهو يحدد األ

Cultural dimensions: GLOBE 
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وبالتالي تمنحنا خارطة  ،الفروقات فيما بين الثقافات ىبعاد الثقافية هذه تعتبر بداية جيدة في التعرف علاأل

 . ستكشافية لما ينطوي عليه كل مجتمع من المجتمعاتا

من  ؛االستكشاف لتلك القيم من خالل الدراسات الميدانية زوايا أعمق ىهمية بمكان العمل كذلك علإنه من األ

التنوع أو ومهم أن ندرك  ،تضاد أو تناقضات في سلوكيات الشرائح المستهدفة إلىأجل فهم ما قد يشير 

 أكثر من ثقافة يجب أن تدرك أن: وعند المقارنة فيما بين ،الفروقات الفردية ضمن جماعات المجتمع الواحد

كالمجهود الذي يستغرق في معالجة الفروقات  كبيرا   الفروقات الصغيرة فيما بين الثقافات قد تحتاج مجهودا   -1

  .الكبيرة

في إخفاق  وسببا   ةوهذه التفاصيل قد تكون مميت ،ب في التفاصيلتلك الفروقات الصغيرة تكون في الغال -2

  .عتبارها وتضمينها ضمن سياق رسائلنااعمليات التواصل مع ثقافة هذا المجتمع إذا لم يتم 

تمكننا في الغالب  ؛الدوائر الصغيرة التي تعتبر دوائر التشابه فيما بين ثقافات تلك المجتمعات ىالتركيز عل -3

  .من تخطي الفروقات الثقافية الكبيرة فيما بينها

 stereotypeاالبتعاد عن الصورة النمطية 

 عتبار ما يلي:ايجب  ؛فعند وصف مجموعة أو شريحة مجتمعية ما

 . للمعتقدات والقيم والمعايير االجتماعية السائدة لهذه الشريحة ال بد من التثبت من الوصف الصحيح -1 

 . ينبغي أن يقتصر على الخصائص الموضوعية وتجنب عناصر تقييمية -2

أخرى حول التنوع  ه معلومات مفيدةئيخفي من ورا قد تشكل قناعا   ينبغي أن تدرك أن المعلومات أحيانا   -3

 الثقافي.

 . يجب أن تراجع تلك المعلومات وتدقق مع الزمن من خالل المالحظة والتجربة -4

 

 موحد مع كافة الثقافات العالمية؟ يهل للقيم معن

وذلك  ،خرىعض الثقافات مقارنة بالثقافات األبالنسبة لب كبير ىلها معن لوالء للوطن مثال  اقيمة كقيمة  •

فإثارة  ،أهمية لوالء الوطن فثقافة ليس لديها حدود مثل نذرالند ليس ،له عالقة بتاريخ كل شعب

 . يسخرون منك نذرالند جل الدولة يجعل الناس فيأموضوع الموت من 

تمنح لكبير  يلبعض الثقافات فهو ،يسئالوالء للعلم وليس للر يتعن يفه كيريمبالنسبة للشعب األ •

  .العائلة )القبائل(

 يبل تعن ،ما نفهمه نحن حيال السالم يمة اليابانية ليس بالضرورة تعنالسالم عند األ قيمة كقيمة •

فال يمكن التعرف على القيم  ،صدقاء جيدين من حولك(أى بظتح نأ –مان األ –الصحة بالنســـــة لهم )
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كتب  ،ساطيري: )األه ،جات عدةتوإنما يمكن تبين ذلك من خالل من ،ثقافة بشكل مباشر أيلدى 

 . أو من خالل سؤال الناس تجاه ترتيب أولوياتهم وما يفضلون ،عالن(وسائل اإل ،طفالاأل

لى يومنا إلالستخدام  يعتبر صالحا   1960 عالن عنه مع نهايةي تم اإلإن مقياس هوفستد للدول والذ •

وما زال يستخدم  ،دراسة 200من  هوقورنت نتائج ،ذلك الوقت في IBMجهزة أاستخدمت فيه  ،هذا

 . عالنية للدولة المعنية بتسويق سلعة مارسم اإلستراتيجيات اإل في

 . الخاصة لدى كل ثقافة "المحفزات"وقد تم تطوير النموذج بما له عالقة بالدوافع  •

فثمة  ،يلين أو الهيكل المجتمعووالمتعلقة بالعالقة بالمسؤ Power distanceفحيال بعد السلطة  •

ذاته حر  فيبينما الفرد هو  "، السلطة" ليه الفرد كنتيجة لبعدإوهو ما يمتثل  ،عالقة بالعمل يسلوك ذ

لى المنتجات ذات إيعمدون  فرادن األأهذا يفسر كيف و ،ذات جودة ما فيما يختار من منتجات أو سلع

لى مجتمعية إعالن تشير اإل فيفصورة العائلة  ،مر مماثل بالنسبة لبعد االنعزاليةاأل ،الشهرة ليقتنوها

 ،سرةن المجتمع يخشى ضياع قيم األأكون  ؛ذات الوقت عن انعزاليته فينها قد تعبر أغير  ،المجتمع

 .من تلك المخاوف سر انطالقا  دراج صور األأ في حيانا  أعزالية قد تالحظ زيادة تلك المجتمعات االن فيف

  . الحسبان عند وضع الفرضيات فيخذ تلك التناقضات أ فيالحذر  يوهو ما يدعو لتوخ

فهو يختلف عن التأثير باالستثارة  ،عالناإل في يالنسائ يمر يصدق فيما يخص استخدام العرواأل •

 . لهذا المجتمع ةعن بعد الرجول ا  نه ليس تعبيرأكما  ،يالجنسية أو الروقان الجنس

 ثقافة مختلفة وجد: 33مقارنة شملت  في •

 GNIتلك الثقافة ) فيزاد دخل الفرد  كلما ي أنهما يعن ؛مع مستوى الغنى ةبعد السلطة ذو عالقة طردي -1

per capitaمعدالت بعد السلطة  ت( قلpower distance وهذه  .فيما بينهما ةعالقة طردية سالب يأ

 . العالقة غير موجودة بالنسبة لثقافات الدول النامية

 ،مع المجاميع الثقافية التالية الغنية ةوالعالقة موجب ،ثمة عالقة فيما بين بعد تجنب الغموض وبعد السلطة -2

 . ةدول الفقيرال فيوليست كذلك مع الثقافات 

 ،السوق فيحجم السلع الجديده المدرجة  فيثمة عالقة طردية سالبة فيما بين بعد تجنب الغموض والزيادة  -3

  . ةمع المجتمعات الفقير ةعالقة موجب يوه

 المسببات:مدى وأثر 

لسلوكيات ية الضابطة نظمة كل ثقافة مجتمعية نتبينها من خالل )الجوانب القانونثمة مواصفات لأل •

  .(...نظمة االقتصاديةاأل ،نظمة السياسية الحاكمةاأل ،فرادالمجتمع واأل

 . يمكن القطع به يفعالقة القيم الثقافية بالسلوكيات ليست بالوضوح الذ •

 . للسلوك يفالقيم الجمعية تستطيع فقط التأثير وبشكل ليس مباشر على المستوى الفرد •
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وهناك قيم تدعو  ،المئات إلىوهناك قيم جغرافية تزيد في العدد لتصل  ،هناك قيم عالمية وعددها قليل •

 وفق ما تفرضه ثقافة تحاول السلع التجارية أن تتلون قيميا   ،ليها وتتصف بها السلع وهي باآلالفإ

 . نطوت عليه من ميزات أو مواصفاتابراز ما اإلنسان وقيمه، مستغلة ذلك إل

 

 (35شكل )

 

 تعتمد نماذج للقيم مطورة مع كل ثقافة مجتمعيةعالنية الوكاالت اإل

)تعبير عن  progressiveبعاد )وهو يتعامل مع األ 1990عام  CCAفرنسا تم تطوير نظام  في 

–  السلطة وتجنب الغموض لتطلع المجتمع للمنتجات المطورة المستحدثة وتطلعهم للتقدم( يجانب

 في Gallupوثمة نموذج طورته  ،المادي والروحيمع الجانبين  )الحاجة لالسقرار تجعلهم محافظين(

 فيو ،الفردية مقابل قيم الجماعية(، و)بعاد )الحداثة مقابل التقاليد(سكندنافية يتعاطى مع األالدول اإل

و)ميزة االنضمام  ،(membershipمقابل العضوية  نجازيابان نجد وكالة دنتسو تستخدم األبعاد )اإلال

فإن  وعموما   ،المتناقض يوالجمع يوجميعها يعبر عن الجانب االنعزال ،(إلى جماعة مقابل الذكاء

التخطيط إلستراتيجياتهم  فيالغرب يختارون بحذر القيم عندما يشرعون  فيالعالمات التجارية  مديرين

 غير أن ،فراد والتأثير عليهمهداف األالقيم مع العالمات التجارية الست حيث يتم إدراج ،عالنيةاإل

دراج القيم مع العالمة إن مفهوم إحيث  ،وية يفتقدون ذلكيسواق اآلسين في األالتجاري المديرين

ن التمييز إبحيث  ،كبيرة لتمكين تمييز العالمة التجارية عن العالمات المنافسة التجارية يمنح فرصا  

الجوانب  إلىبل تتعداها  ،تتمتع بها العالمة فقط يعلى المميزات الت والتفريق بينهما لن يكون معتمدا  

للعالمة  يوهو ما يعزز المركز التسويق ،كالجوانب المعنوية والجوانب القيمية والنفسية ،غير الملموسة

 . القطاع في

 

 الشركات التجارية  ىخارطة هيكلية القيم لد

 ،( في الشركات التجاريةVSM) values structure map يستراتيجإحدى أدوات التخطيط اإلك •

فالمميزات ، ةتشرح كيف يمكن لمواصفات المنتج أن تستفيد وتكون ذات عالقة مع القيم المختار يوالت

 ،ينفس مجتمع وأ فيوالفوائد يمكن أن تكون ذات طابع وظي، ن تكون ملموسة أو مدركةأمن الممكن 
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 –)المميزات : يه ة،مكان وضع العالقات مع العالمة وفق مستويات ثالثإ( يمنح VSMهذا الهيكل )

  Gutmanتلك العالقات طورها السيد  ،القيم( –الفوائد 

 . عالنيةي ستقدم فيه الحملة اإلالذ يعالنقدح المفهوم اإل فيلها دور كبير  يتلك العالقات الت  •

 

 (36شكل )

  :وفيما يلي نموذج "الساللم " لمستويات التواصل لمشروب غازي

 

 (37شكل )

المميزات 

الفوائد 

القيم 

مزود 
بالفلورايد 

يحد من 
التسوس

االمان

قوى 

نظافة االسنان 
وبياضها

الثقة بالنفس
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 : فولفو سيارةهيكل قيمية خارطة 

 

 (38شكل )

 

 

 :يحملة تواصلية لقضية أو قيمة مجتمعية مع مجتمع ما أو ثقافة ما تتطلب االحتياط بما يل ين تنفيذ أإ •

بل يجب أال يكون  ،حملة إعالنية تواصلية يدارة أإ في يعتماد نظام التخطيط المركزايصعب  -1 •

 .("إيكيا")طالع نموذج شركة  .مع ما تفرضه علينا تلك الثقافة ا  ومتفق يا  مركزاألسلوب 

تتضمن فيما تتضمن  ةثقافة جديد يتواصلنا مع أ فيونصائح يفضل االحتياط لها  "خطوات"ثمة  -2 •

 .. لغة الجسد ،"اللغة"

 موحد للمستهلكين؟ يال يمكننا أن نتعامل مع الثقافات المختلفة للشعوب وفق تصنيف عالم -3 •

 . المبيعات ىلما له من تأثير كبير عل ؛تدريب الموظفين على ما يميز تلك الثقافة أهمية -5 •

 

القيم

الفوائد 

المميزات 
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 :، منهاتم بأساليب عدةتخرى يمكن أن واإلحاطة بالثقافة األ

  .ردود فعل ومالحظات العمالء -1 •

 ،الكتب ،غانىاأل ،المسارح ،فالماألفنون وتعابير هذه الثقافة بكافة صورها ) -2 •

  (....اليوميةالصحف 

 . المنتجات والخدمات المستحدثة لديهم -3 •

 مثل:

  المالبس. –فرنسا = العطور 

  .سيارات السباق –ثاث األ –األحذية  = يطالياإ

  .راتميلكترونيات والكااليابان = اإل

  .السيارات –لمانيا = المعدات الثقيلة أ

  .المجوهرات –= البهارات  الهند

  .الكمبيوترات –الترفيه  –ريعة = الوجبات الس ميركاأ

 

Culture Includes : مكون الثقافة 

 مجتمع: يالعناصر المكونة أل

  .فكارالقيم واأل .1

  .المؤسسات .2

 . الرموز .3

  .وقاتقضاء األ ،كلاأل ،التفكير ،كيفية اللباس .4

 أو فرص متاحة  كالتمش ييواجه فيه المجتمع أ يتتغير بالقدر الذ وهي •

 

لهم بعض الرموز من  يوما يمكن أن تعن ة،شتقاقه من مجموع القيم والمعتقدات المشتركامعنى الرسالة يتم 

 .مدركات

 



 Page 63 إستكشاف القيم 
 

 :يوالثقافة تعن

 .جتماعيةان ضمن مجاميع يالمشتركة فيما بين معظم المنخرط يتلك المعان يه •

 .هو سلوك يتم تعلمه •

 .يرغب شخص ما للعيش فيه يإنه تعبير عن المجتمع الذ •

زمات أو ، سواء من خالل األتواجه المجتمع يغير بالتغيرات التمعه، كما إنه يتإنه يمكن التأقلم  •

 .الفرص

 .للسلوكيات ا  حاجات بمنح ضوابط ونظم يإنه يلب •

  .هميتها للمجتمعأشياء من خطئها على حسب درجة من خاللها يتم الحكم على صواب األ نه يمنح قيما  إ •

جماعة  ،يمستوى مجتمع ،ثقافة تابعة ،الدولة :مثل ، يات عدةيمكن تحليله من خالل مستو فيوالمعنى الثقا

 العائلة. ،مرجعية

من ثقافة ما إذا كان معظم الناس  ا  حيث يعتبر المعنى مستمد ،لفهم الثقافة ومفهوم المعنى المشترك يبدو حرجا  

 . جماعات تلك الثقافة يشتركون بذات المعنى فين يوضالمن

 .والمعنى يضفيه الناس •

 .بل يتغيير وربما بشكل سريع ،ن يكون ثابتا  أيمكن  والمعنى ال •

 .والثقافات على تنوعها يختلف فيها المعنى •

 ،ومعان لسلوكيات محددة ،قيم ،أهداف ،مواقف ،معتقدات :ثقافة ما يؤمن به أفرادها من يوتتضمن أ •

  .عادات وتقاليد ،قواعد

 

 ديان واللغات: استكشافها يحتم علينا دراسة األدراسة القيم و

 ،القيم السائدة ىالتعرف عل إلىضافة باإل مرسل الرسالة )ناشد التغيير( ىفالتواصل مع مجتمع ما يفرض عل

كما  ،ن وهناك المسيحيون وثمة اليودوفثمة المسلم ،حاطة بمعتقدات أفراد هذا المجتمع والديانات السائدة فيهاإل

وسريع لما يمكن أن  فيما يلي نستعرض وبشكل مبسط ،والبوذية والهندوسية الكنفشيوسية يأن هناك معتقد

 ،سبيل المثال ىفالمسيحية عل ،ومؤثر في صياغة رسائلنا التواصلية وسياقاتها مهمديان من رافد تشكله تلك األ

في ممارسة ولكل منهم معتقداته وتصوراته  ،رثوذكستشمل الكاثوليك والبروتستانت واألتتعدد الطوائف فيها ل

وشرب الخمر وأكل لحم  اغير أنه يحرم تعامالت الرب ،تعامالته الحالل والدين اإلسالمي األصل في ،المعتقد

يختلف في كيفيته عن  ، وللمسيحيين صياممغيب الشمس م المسلمون في رمضان من الفجر إلىيصو ،الخنزير

عيد الفصح  ،أعياد وأيام كيوم كيبور )عيد الغفران( لديهبينما الدين اليهودي  ،صيام المسلمين وصيام اليهود

 ،الخنزير، ويحرمون أكل لحم بطعام الكوشر ىكما أن لديهم ما يسم ،وهانوكا ،)في الخروج من مصر(

  ،العمل في يوم السبت ويتحاشون

 



 Page 64 إستكشاف القيم 
 

بقدر ما  ال يعتبرها دينا   الناس وبعض ،ها من الهنوديومعظم معتقد ،عام 4000 إلىالهندوسية تمتد أصولها 

الهندوس )ال تأكل  ،والدة جديدة للروح البشرية في وقت وفاته ،التناسخ ويعتقد الهندوس في ،أسلوب حياة اأنه

بقار من ويعتبرون األ ،قد تكون الروح في جسد جديد البشرية ألنها ؛ألي كائن حي أو تحدث الضرر عمدا  

فيمتد  ،أما البوذية ،يستبدول أكل لحم البقر في مطاعم مكدونالدز بلحم الخرافلذا فهم  ،الحيوانات المقدسة لهم

وهي تدعو  ،نام وتايالند واليابانتومعتقدوها ينتشرون في الصين وكوريا والتبت وفي ،عام 2,600 إلىيخها رتا

 2,500 إلىفهي ترجع  ،أما الكنفشيوسية ،رواح كالهندوسيةناسخ األوال تؤمن بت ،ضبط النفس ونبذ العنف إلى

أن كما  ،ةفوراوتنتشر في سنغ ،ب كوريا الجنوبية اليابانيون وشعويعتقد بها أيضا   ،ومقرها الصين ،عام مضت

والشركات  ،وهو فيلسوف صيني "كونفوشيوس"عكس فكر تعمال التجارية في كوريا الجنوبية ممارسة األ

فإن المعتقدات  ؛العموم ىوعل ،ها التابعة في الخارجللسلطة لشركات ا  ومقدس صارما   الكورية تعتمد نظاما  

لذا عمد العديد من الصينيين للخروج من الصين من أجل  ،الكونفشيوسية ال تتوافق مع الثراء وكسب المال

طريق ، ويعني "أما معتقد الشنتو فهو معتقد ياباني ،ندونيسيا وتايالندإوماليزيا و ةسنغافور إلىممارسة التجارة 

 ىويحث عل ،حترام اآلخريناخالقي القويم والوالء وى ممارسة قيم الصدق والسلوك األوهو يحث عل ،اآللة "

نتيجة لوالء موظفيها  ؛سواق العالميةافسة األاليابان من هذا المعتقد في التصدي لمن تستفاداو ،التمتع بالحياة

  .للمزيد من المعلومات( 5)طالع ملحق . هئنخفاض معدل دوران الموظف وحسن تعاونه وأدااوالقوى العاملة و

 

نجاح برامجنا التواصلية مع ى عنه إلال غن ا  ومعين ،في فهم ثقافات الشعوب أساسيا   تعتبر عنصرا  واللغات كذلك 

جانب اللغة غير المنطوقة وهي  إلىالجانب المنطوق فيها  ىواللغة تتعد ،شريحة مستهدفة ضمن هذه الثقافة يأ

ى إنش لد 12-8 ،عتبار المسافات في القصرلغة حركة اليدين وتعابير الوجه واضمن هذه الويدخل  ،لغة الجسد

فراد أثناء عمليات النقاش ولغة فيما بين األ ،نش في البعد مع سكان أميركاإ 19أو  وسطسكان الشرق األ

 ،معلومات والمعارفيصال الرسالة أو المشاعر أو الإليه إلمرسل لفلكل ثقافة نظام في التواصل مع ا ،العيون

هذه  يسباب التي تدعو ممارس حيال األوفهما   ا  وإن فهم لغة ثقافة ما تمنح تصور ،فتستخدم لغة الخطاب والكتابة

ن فهم لغة الجسد لتلك الثقافة تحد من الغبش أكما  ،الثقافة للتصرف وفق سياقات أو التفكير وفق أساليب معينة

 . ي ظاهر الرسالةنطوي عليه فيأو سوء الفهم الذي قد 

 ،الخلفية العرقية للمتحدث إلىالناطقين باللغة من ثقافة ما  ىأهمية التعرف عل إلىشارة كما تجدر اإل

  .% منهم من الهند10% منهم من الصين و30سبيل المثال ينحدر  ىن علوفالماليزي

فها هي شركة جنرال موتورز تخطئ من حيث  ،في التواصل مع الغير مهمستخدامات اللغة وألفاظها اومعرفة 

 ىفي الوقت الذي يعني هذا المسمى لد ،" دوليا  NO VAال تعلم عندما سوقت مركبة الشفروليه من نوع " 

 . ساسية للمركبةلوظيفة األل مغاير تماما   ى" وهو معن NO GOبعض الثقافات "

  .العادات والتقاليد والقيم السائدة ىفي التعرف عل ما  مه تعتبر رافدا  مناهج التعليم ن أكما 
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 البيئة: ىوأن نتعرف عل

فالبيئة الميحطة ومكوناتها الجغرافية والطبيعية من جبال أو مسطحات مائية أو غابات لها تأثيرها في عمليات 

نوع وحجم الحاجات والمميزات أو الشغف الذي يتطلع  إلىوأثرها يمتد  ،لثقافي والتواصلياالتطوير والتغير 

 . ليه االفرادإ

سبيل المثال في  ىفالعمال عل ،وعادات ونظم العمل وطبيعة الملبس ،كما للطقس صلة بأنماط الحياة المعاشة

 . من ساعات الظهيرة الحارة الفترات المسائية بدال   إلىمناطق الخليج الحارة يحول 

 ثقافة: صنف ال ىوالتعرف عل

وهناك من يؤمن بأن علينا أن  ،فهناك من الثقافات من يؤمن أفرادها بأنهم هم من يتحكمون بالطبيعة من حولهم

مر حيال عنصر وكذلك األ ،قيم الفرد وسلوكياته ىفلكل موقف من هذه المواقف أثره عل ،نسجام معهاانعيش ب

أم يعيش في حاضرها أم  ،ماضي وتاريخ أمته فهل يستشعر الفرد في تلك الثقافة بأنه يعيش ضمن ،الزمن

فلكل من تلك المشاعر دور مؤثر في معتقدات  ،فاليابانيون يعيشون المستقبل حيال عنصر الزمن ،مستقبلها

بحرية  وهل يشعر أفراد المجتمع بأنهم يعبرون عن أنفسهم ،الفرد حيال قيمة الزمن والتعامل مع هذه القيمة

الجماعة ويشعرون بسلطتها  إلىفاليابانيون يقدرون قيمة االنتماء  ؟بالمسؤولية ويستشعرون حيال تصرفاتهم

 . بشكل واضح

تقييمها لمفهوم الرسالة  ىوتفهمها بناء عل ،ليهاإتقيم الرسائل الواردة  والشريحة المستهدفة بالبرامج التواصلية

ولغة  ،حتياجاتها وخبراتها السابقةاونوعية  ،وأنماط حياتها ،ةشكل عناصرها مواقفها السابقتوالتي  ،المتلقاة

 . التي تم التواصل معها به المخاطبة

وجد أن االختيار  ؛مريكي والمستهلك الصيني حيال المرطباتاسة مقارنة فيما بين المستهلك األفضمن در

 التالية: ATTRIBTES  المميزات ىتتم بناء عل والمفاضلة للمرطبات عموما  

 (.)كالحليب وعصير الطماطمالفائدة الصحية  -1

 .التخفيف من التوتر -2

 .تعزز الجانب المجتمعي -3

  .والقهوة( ي)كالشا تحفز وتنشط -4

 : البيان الرقمي التاليوذلك وفق  . (ييعزز سوائل الجسم )غاتوريد وبلوانيرج - 5
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 (39شكل )

 

 بينما مع المستهلك الصيني كانت النتائج:

معززان  يعتبر الحليب والبلوبيراو ،تعزز الجانب المجتمعي اعتبرت بأنهة اأن مشروبات الشاي والقهو

 . والقهوة كمحفز ومنشط ،للطاقة

تياجات لتان تتأثران باالحوال ،هذا االختالف يعتبر نتيجة مباشرة لمكونات الثقافة الخاصة بكال المجتمعين

Needs أن يعتبر هذا الفرد من أن تناول هذا  يأ ،ةحد ىوالمواقف وعادات وسلوكيات كل مجتع عل

 في وهنا نستبين بجالء كيف أن للقيم دورا   ،المجتمعي أم يعزز التخفيف من التوتر الجانب المشروب سيعزز

 . فراد والمجتمعات االستهالكية أيضا  سلوكيات األ

مبادئ  ىالتي تؤثر عل المجتمعية( مكونة من مجموع المؤسسات وعناصر القوى المختلفةإن البيئة الثقافية )

فراد ويترعرعون في . وينمو األوتفضيالت وسلوكيات المجتمع ، Perceptionsومدركات  ،valuesوقيم 

وهي تتشكل  ،القرارت التسويقية ىالمواصفات الثقافية تؤثر علو. المجتمع الذي شكل قيمهم وما يؤمنون به

  . وتتغاير بتغاير هذه الثقافات

فإذا  ،ن القوانين والنظم والتشريعات جميعها يؤثر في البرنامج االتصالي الذى نعتمده في تواصلنا هذاأكما 

وروبية قد تضطر لالنتظار ثالثة أعوام كي يأتي دورك في نشر إعالن في الطرق عرفنا أن في بعض الدول األ

جب أخذ فسح لذلك ما قد ة يستووأن طباعة مطبوع ما في دولة عربية كالمملكة العربية السعودي ،العامة

ومزيج تسويقي  ،عالنيدعونا ذلك كله الختيار مزيج لوسائل اإلعالم واإل ،جراء بضعة أشهريستغرق اإل
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بعناصره " المنتج والترويج والتسعير والتوزيع " مع كل ثقافة مجتمعية بما يتفق وكافة االعتبارات السابقة 

 . الذكر

منظومة الترويج  ىعتبارت الثقافة والقيم التي أثرت علا نطالع أيضا   ،لسويديةوفي تسويق منتجات شركة إكيا ا

  :وفيما يلي نبين ذلك ،لمنتجات الشركة وأساليب العرض والتصنيف

 

 (40شكل )

 يعناصر ومكونات المزيج التسويق

 

 ففي السويد:

متغلغلة في التشريعات القانونية للدولة  حيث ثقافة التراحم التي نطالعها ليس فيما بين أفراد المجتمع وإنما أيضا  

صول الثقافية لتبادل الثقافي فيما بين كافة األعراق واألا ىوتعبير التراحم هذا يشجع عل ،وأنشطتها المجتمعية

في الثقافة  مهما   ا  نسان يعتبر موضوعفإن موضوع حقوق اإل ،لذا ؛المتعايشة والمكونة لمزيج هذا المجتمع

عزز ما ي ،المساواة في الحقوق فيما بين الرجل والمرأة أصل يقوم عليه المجتمع السويديكما أن  ،السويدية

والتعليم والفرص المتاحة  ،سبيل المثال ىالتقدير المالي في التوظيف عل تساوي القوة والتأثير كما في

  .لية المشتركة فيما بين الرجل والمرأةووالمسؤ

حيث  ،وبالتالي تصميم أسلوب الحياة في السويد ،سلوكيات وقيم المعيشةإن لعامل الطقس أثره الواضح في 

ومع محدودية المواد  ،عاصفة وباردة ،فيعيش الناس في أجواء مظلمة ؛شهور ةتحتجب الشمس طيلة تسع

 ،تتندر معه النفايا ستغالال  استغالل المتاح من المواد ا ىعل جعل المجتمع حريصا   ؛ولية المتاحة في التصنيعاأل

وهذا ما أثر في تلوين منتجات شركة إكيا كي تكون فريدة في المنتجات التي تصممها وتصنعها في ظل ثقافة 

فأفضل تعبير في وصف نمط حياة معيشة وسكن الشعب في السويد هو بالتعبير عن نقاء الطقس  ،من هذا النوع

الرؤية الديموقراطية المجتمعية التي  والتصنيعكما ويعزز منحى التصاميم  ،ه النقي وإنعاشه وخفة وزنهئبهوا
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 وهي ما تعبر عنه الكلمة السويدية ،فال يوجد فرد أفضل من فرد آخر ،فرادنبذ التفاضل فيما بين األتؤكد 

„odmjukhet” وهذا كان له أثره البالغ في شكل وعناصر  ،نساني اإلنسانية واالحترام لبني اإلوالتي تعن

  .إكيا تجاالمزيج التسويقي لمنت

ى موارد الطبيعة وقيمة المحافظة عل ،وقيم المساواة فيما بين أفراد المجتمع ، Productsفحيال المنتجات 

تصبح تشكيلة المنتجات ملبية لكافة شرائح المجتمع وفق المراحل العمرية  ،سراف والتقليل من النفاياتونبذ اإل

ر بتغير المراحل التي وهذه االحتياجات تتغي ،مرحلة ةعشر ىوهي إحد ،حتياجاتهااالتي تمر بها العائلة وفق 

وهي كما أقرت في إكيا كما  ،راهقة فمرحلة طالب العلم فالزواج فالعائلة فالعملمكالطفولة فال ،نسانيمر بها اإل

 يلي: 

 المرحلة  تسلسل

1 first equipment 

2 settle down 
together 

3 first child 

4 the child entries at 
the school 

5 the adolescence 

6 a new house / new 
family situation 

7 a second home 

8 make the shuttle 

9 work at home 

10 live in little space 

11 being senior 

  

تصميم =  التصميم + سعر قليل وظيفة المنتج +صاميمها هي: )ة المتبناة في إكيا في تيستراتيجواإل 

وهي  ،لهذه العناصر ما يعني أن كل منتج يجب أن يكون مستوفيا   ؛سهولة التخزين إلىإضافة  ،(يديموقراط

وهي ما تشكل هوية إكيا  ،المنظومة القيمية التي تؤمن بها الثقافة السويدية ىعناصر كما هو مالحظ مبنية عل

والتصنيع في إكيا ال يخضع وال يتشكل بتشكل الثقافات  ،طالع إعالنات إكيا(التي تبشر وتعلن عنها ) وفلسفتها

فإن ذلك يعني الدخول في  ؛ذلك أنه إن تشكلت منتجاتها وفق تلك الثقافات ،المختلفة للدول التي تستهدفها إكيا

 ..وعليه ،والتراجع عن القيم التي تريد أن تبشر بها الثقافة السويدية تجاه تلك الثقافة الجديدة ،منافسات محلية

يمها فهي في تصام ،بقطاع منتجات "المطبخ " تفإن القطاعات المختلفة التي شكلت منها منتجات إكيا بدأ

  . سواء ظهرت في نيويورك أو في روسيا أو الصين أو لندن ،سواقموحدة وال تتغير مع تغير األ

فنجد أن  ،القيم السويديةيخضع لذات  فهو أيضا   ؛كأحد عناصر المزيج التسويقي ،أما في سبيل عنصر الترويج

فيما تنفق الشركات المنافسة  ،% فقط من الميزانية8كأحد عناصر الترويج  عالن مثال  ى اإلحجم ما يصرف عل
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لوج الخاص بمنتجاتها يترجم افأينما وجدت إكيا فإن الكات ؛ن كافة اللغات الثقافية معتبرةأكما  ،% تقريبا  30

 . لغة مختلفة تتعامل معها كاتالوجات إكيا 48فهناك  ،ويوائم بلغة ثقافة هذا السوق

 

 في فرنسا: 

السلطة التنفيذية بيد  ،فرئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ،قراطيةاعتمد نظام الجمهورية الديمالشعب الفرنسي 

والقدرة وثمة مجاميع واتحادات تتمتع بالسلطة  ،والقضاء مستقل ،والتشريعات يختص بها البرلمان ،الحكومة

متذوقة ويعتبر الفرنسيون من الشعوب ال ،اكاالتحادات الطالبية واتحادات السالم والعمال وغيره ،الضغط ىعل

 . خرىللجمال مقارنة بالشعوب األوروبية األ

فجعلته يفقد  ،السلوك الشرائي ىحداث االقتصادية والسياسية التي يخضع لها الشعب الفرنسي أثرت علإن األ

ى وأصبح الفرنسيون يبحثون عل ،ن سنة مضتيه الشرائية التي كان يتمتع بها قبل عشر% من قدرت20

 ىعلافرة مقارنة باألحال تو قل سعرا  و النفوذ المالي أصبحوا يفضلون األذو كذلكبل و ،رخص حال تبضعهماأل

ة المتطلع ةجنبية تستهدف السوق الفرنسيم العديد من الشركات التجارية األما جعل الفرصة أما ،سعرا  

ه الفرنسيون ليإمحاولة أن تعزز ما يتطلع  ،فإن منتجات إكيا تعتبر مناسبة للثقافة الفرنسية ،وعليه ،رخصلأل

لتوافقها مع قيم  وإستراتيجية التصميم للمنتجات نظرا   ،ليها فيما سبقإالمشار  ةحدى عشروفق مراحل الحياة اإل

  . المجتمع الفرنسي

 . سرة بتشكيلة أوسعواأل ،فالكبائن زودت بمقاسات مختلفة ،بالموائمة مع الثقافة الفرنسيةعتبارات خاصة امع 

 

 (41شكل )

رتفاع في معدل االستقاللية أو الفردية مقارنة بالجماعية في ا إلى ،وتقرير هوفستد يشير في الرسم البياني

  . تحاداتاجماعات أو  إلىوالسلطة الخاصة باالنتماء  ،المجتمع الفرنسي
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 في الصين:

ويبلغ حجم سكانها  ،ذلك أنها تعتبر من أكبر المجتمعات االشتراكية في العالم ،مر يختلف مع الثقافة الصينيةواأل

غير أنه ومع  ،مليون نسمة 290ما يعني  ؛% من حجم السكان من الطبقة المتوسطة 12 ،مليار 1.3قرابة 

 فقد طورت قوانينها ،جنبية في الدخولح للشركات األالسماحيال  1978االنفتاح الذي شهدته في عام 

دخول الصين ضمن منظمة التجارة  ىوبناء عل ،ذلك ىبناء عل جنبيةوإجراءاتها لجذب االستثمارات األ

 . فقد تطورت العديد من القوانين والنظم التجارية لصالح تلك الشركات ،العالمية

(Statistic Report 2006, National Bureau of Staticits of China).  

أن المجتمع الصيني  إلىفي الصين  1997عام  "د.دي مووج"ودراسة عقدتها  ،وتشير معايير هوفستد الخمسة

، فما %50نه مجتمع رجولي بنسبة كما أ ،%70من  ىأعل هوالذي بلغ معدل ،يعاني من حدة معيار السلطة

ن بالمساواة في الحقوق مع ظيال يح ناث عموما  واإل ،ناثة تفضل إنجاب الذكور عن إنجاب اإلسرزالت األ

لتها آة االستقالية التي بلغت ضب"الحظ نس ،في المجتمع الصيني فاالستقاللية والفردية يعتبران شغفا   ،الذكور

سرة وسلطة الرجل أو النظام % لصالح السلطات المجتمعية األخرى، كسلطة األ10 لىإوية لتصل ئالم

 كما أن المجتمع الصيني ،في المجتمع الصيني مهمان انفالعائلة واالنتماء عنصر إليه،تنمتي  الذي ياالشتراك

وهو ما تعززه النتيجة الخاصة بمعيار "تجنب  ،ستيعاب متغيرات الحياة وأنماطهااليس لديه موقف حيال 

نه لن أهو بالمرحب كما  أن المجتمع ال إلىوهو ما يشير  ،مرتفعا   لم يسجل معدال   ي" الذUAIالغموض 

فراد في ما يعزز رغبة األ ،بشكل كبير جاء مرتفعا   "LTO عتبارت المستقبلاكما أن معيار " ،يحارب التغيير

  . التوفير والتخطيط الحتياجات المستقبل

     

 (42شكل)

 بما له عالقة أيضا   ،عتماد اللغة الصينيةاوذلك من خالل ، وعامل اللغة تم التعامل معه بشكل ذكي من قبل إكيا

والتي أصبحت تعني لديهم بالمنطوق الجديد "  ى،ذا معن بالمنطوق الخاص باسم إكيا التي ال تحمل مدلوال  

اسب مع ما يتوقع من ي تتنأما الراحة فه ،ن قيمة العائلة تتفق مع قيم المجتع الصينيإحيث  ،الراحة والعائلية "

 . ثاثالمنتجات المختلفة من األ

من خالل منتجات  ةستهدفت السوق الصينيان إكيا إف ،عنصر المنتجات كأحد عناصر المزيج التسويقي وحيال

  .بما يتفق مع الثقافة الصينية
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 (43شكل )

حفاد تعبير عن معيار اجتماع العائلة الممتدة مع األبناء واألو ،رضالمائدة ذات الشكل المربع تعبر عن األ

 .السلطة

 

 (44شكل )

 كيا الصينإالطعام الصيني يقدم في 

 

نما بي ،فالدائرة في الثقافة الصينية تعبر عن السماء ،نتشار بعض التصاميماعتبارت ثقافية حدت من اوثمة 

ي يحيط بأشكال ثاث المصممة بشكل دائروهو ما جعل إكيا تزيل قطع األ ،رضالشكل المربع يعبر عن األ

  !مربعة
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 القيم الثقافية: عتبارتاالكاتالوج و

م وهي تلعب في غرفة نالحظ الطفلة بمعية األ ،مع النسخة السويدية ،فالصور الظاهرة في الكاتالوج الترويجي

ما يعزز قيم  ،بيضءة فائقة وباللون األوالمزود بإضا ،يوالغرفة واسعة ومرتبطة بالمطبخ التحضير ،المعيشة

 يجابي، وبما يحقق الجو اإلتواجدة في الموقع المناسب لهافكل قطعة م ،والعملية في ذات الوقت ،البساطة

نجد  ،في الصفحة التالية للكاتالوج ،ة الكبيرة والسعة والبساطة والعملية واالنسجامءضافمصادر اإل ،العائلي

  . أفراد العائلة السويدية ىوهو ما يعزز قيم الحميمية لد ،ويبدو الجميع سعداء ،هاكافة أفراد العائلة مع كلب

 

 (45شكل )

 ةءضاطفلتها في مساحة رحبة ومعززة باإلم السويدية تالعب األ

 

 ،في غرفة المعيشة ،المنضدة ىفي الغالف صورة طفلة تلعب بلعبة ما عل ،في الكاتالوج الفرنسي نطالع

الغرفة  ولونت حوائط ،من حجم الغرفة المستعرضة في كاتالوج النسخة السويدية والغرفة تعتبر أصغر حجما  

طبقة  ،وثمة طبقتين من الستائر الحاجبة للنوافذ ،مقارنة بالحوائط البيضاء في النسخة السويدية ،بألوان داكنة

وهو ما يعبر عن نمط  ،تعبر عن حب الشعب الفرنسي للفن الحائط من معلقات م يخلُ ول ،شفافة وأخرى قاتمة

  .في العيش ةالحياة الفرنسي

 

 

 



 Page 73 إستكشاف القيم 
 

 

 (46شكل )

 لوان داكنة للجدرانأالحائط و ىبطبقتين ومساحة أصغر لغرفة المعيشة وصور فنية علالستائر 

 

ستهداف مجاميع افيتم  ،خمسة أجزاء إلىنجد أن إكيا اعتمدت أسلوب تجزئة الكاتالوج  ،مع الكاتالوج الصيني

 ،ء الكاتالوج هذاين من أجزاأفيما يلي نطالع غالفين لجز ،الصين فيلكل مجموعة  مختلفة من الشرائح وفقا  

ة المزود بالعديد من الوسائد المتعدد يسرير خشب ىم وهي تقرأ قصة لطفلتها علفاألول نشاهد فيه صورة لأل

 . تسويقي للشعار )العائلية والراحة(لوهي تعزز المركز ا ،لوان والتصاميماأل

 

 (47شكل )

 شعار إكيا في الصين "العائلية والراحة"
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كان له  ،مضمون قيمي خاص بكل ثقافة من الثقافات ىنطوى علا ينجد أن التنوع الثقافي هذا والذ ،وعليه

قيم العائلة السويدية وعشقها  فأصبحنا نطالع ،نعكاسه في التواصل مع كل ثقافة من خالل منتجات شركة إكياا

 ،لوان الداكنة والفنونعشقها لألعائلة الفرنسية من خالل وال ،لوان البيضاءءة والمساحات الرحبة واألضالإل

  .والعائلة الصينية مجتمعة ضمن ثالثة أجيال

 

 (48شكل )

 

في غرف  وإنما أيضا  ، واالختالفات قد ال تظهر فقط في منتجات قطاع المطبخ أو ديكورات غرف المعيشة

 ىطفال المعلقة علاأل، ومجموعة غير قليلة من صور ة بشكل مبالغ فيه مع الثقافة السويديةءمضا يفه ،النوم

ريكة تقرأ في ى األمرأة واحدة مستلقية علالوان الداكنة و؛ نجد األوفي غرف نوم الثقافة الفرنسية ،الحائط

فثمة مصباحان  ،نامفهوم الزوجية في أن يكون لكل عنصر زوج ىوما يعزز الثقافة الصينية التي تتبن ،كتاب

 . وثمة بابان لخزينة المالبس
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 (49شكل )

 

 

 (50شكل )

 



 Page 76 إستكشاف القيم 
 

 



 Page 77 إستكشاف القيم 
 

 

 

 

 

 . ختالف المزيج مع كل ثقافة من هذه الثقافاتاوفيما يلي بيان ب ،عالنى مزيج وسائل اإلمر ينطبق علوهكذا األ
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 (51شكل )

 

 

 تفعيل الحواس في إكيا:

تحدث يتفق والتطور فهو أسلوب حديث مس ،في التواصل مع شرائحه المختلفة إكيا أسلوب مختلف تماما   ىلد

 ،أو المسموعة ةساليب التقليدية التي تعتمد الرسائل المنظورفهو في تواصله ال يكتفي باأل ،نسانيعيشه اإلالذي 

نترنت تجد أن يلة اإلفمع تواصل إكيا من خالل وس ،الرسائل ىستثارة حواس متلقا ىبل يعمل في تواصله عل

بمجرد نقرة في  درجة 180بزاوية ثاث بشكل قابل للحركة ود بخصيصة قابلية مطالعة قطعة األالموقع مز

فمن حوالي  ،ستعراض القطعافي مجال  "ميتركس"ة بتقنية فيلم هفي االستعراض شبي ةوالتقنية المعتمد ،الفأرة

منح المتبضع  ىكي يختزل ضمن مشهد موحد قادر عل ؛مختلفة يتم تصوير المشهد الواحد اريكام 20عدد 

 . لحواس البصر والسمـــع واللمـــــس مناسبا   تفعيال  

ليه إكيا بشكل غير مسبوق من خالل إعمدت  يفيما يلي نستعرض مجموعة من أشكال التفاعل الثنائي الت

 . كذلك ةوسائل غير مسبوق
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 (52شكل )

 

 (53شكل )
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 (54شكل )

 

 (55شكل )
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 (56شكل )

 

 (57شكل )
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 (59شكل )



 Page 83 إستكشاف القيم 
 

 

 (60شكل )

 

 (61) شكل

 

 

 

 التسعير:
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ستعرضناه في موقع متقدم من هذا اقراطية في المجتمع السويدي الذي ى مفهوم الديمالتسعير في إكيا عل عتمدا

عتماد أسلوب او ،عتماد التصنيع في الصين لرخص اليد العاملةاقراطية هذه ومما يعزز قيمة الديم ،الكتاب

وحدة في الغالب في كافة سعار موهو ما يجعل األ ،تركيبها العميلثاث معلبة في صناديق ليعيد استالم قطع األ

 . سواق بالرغم من تعدد الثقافاتاأل

 التوزيع:

 

 (62شكل )

 

 

إليه إكيا وهو ما عمدت  ،ستمرارازمن و إلىهي عملية بحاجة  ةأن التواصل مع ثقافات جديد إلىشارة تجدر اإل

ما قامت به رغم موبال ،ةلوان للسوق الفرنسيومراعاة تعدد األ ة،سعار في السوق الصينيمن خالل مراعاة األ

غير  ،سعاراعتبارات خاصة بالتصميم أو األإكيا في الصين سواء من طرح منتجات تتفق مع الذوق الصيني أو 

كما أن المبيعات لم تتجاوز  ،سنوات 8محال تجارية لها خالل فترة  ةأنها لم تتمكن بعد من فتح سوى أربع

 وقت كي تثبت إلىوالنتائج ما زالت بحاجة  ،نطاق أوروبا ىحجم المعروض مقارنة بما يباع عل% من 10

 . بأنها ناجحة

 

المنتجات والسلع  ىثر الذي تتركه القيم علفي مجال األ مثاليا   ناجحا   يعتبر نموذجا   وإن كان نموذج إكيا السويدية

 ىعكس ما تؤمن به من قيمة نبذ العنصرية علانالتي  ،يطالية آخر هو عالمة "بنيتون " اإلفإن نموذجا   ،التجارية

 ،عالنيةوالحمالت اإل ،يالشعار اللفظ :شمل ثالثية ياس والذوفيما يلي نستعرض هذا االنعك ،منتجاتها

  . والمنتجات
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، وهو يعزز الوحدة فيما بين " United color of Benetton" :عتمد هوا: فالشعار اللفظي الذي أوال  

عكس هذا كله انلذا  ،جناسواألعراق واأل ،سودواألبيض واألصفر األ :لوان هنا ألوان البشرومقصد األ ،لواناأل

 . عالنيةى شكل تصاميم العالمة التجارية اإلعل

واالتحاد  ،عدة وتعابير عبرت عن نبذ التفرقة العنصرية ستعرضت صورا  : الحملة اإلعالنية المستمرة اثانيا  

  .البشري المنشود

 

 (63شكل )

 

 (64شكل )
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 (65شكل )

 

 ( 66شكل )

 ،كما في المحال التجارية يتم عرضها بأسلوب فريد الفت للنظر ،حيث تميزت بتعدد ألوانها ،: المنتجاتثالثا  

  . له ا  موحد ا  عندما يصطف كل صنف في ركن يحمل لون

وتجدر  ،وأسلوب تسويقها ةجوالسلعة المر ىوالقيم التي تؤمن بها كان لها أثرها الواضح عل فلسفة بنيتون ن،إذ

 ،سبيل المثال قيمة نبذ العنف ىنذكر منها عل ،ةإنسانية عديد تبنت قيما   "بنيتون"أن عالمة  إلىشارة هنا اإل

 . أخرى ا  وقيم ،وقيمة الدعوة للعطاء والحد من الفقر
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 أحد الشعوب الفقيرة وهي تتصارع الخذ حصتها من الطعام  (67شكل )

 

 نبذ عمالة األطفال (68شكل )

 

 ( نبذ الفقر في الدول الفقيره "أفغانستان"69شكل )
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 ةمثل الممارسة الصوري ،غير ممارس له وهو الناس وهذا النوع من التفعيل القيمي قد يدعيه بعض •
فنجدها تطلق حملة عالمية إعالمية تسويقية حول  ،كيةيرماألإلكتريك التي تقوم بها شركة جنرال 
 1,5راصدة لذلك مبلغ  ،2005من خالل حملة " إيكوماجنيشن " عام  ،االنسجام مع الطبيعة من حولنا

أن  إلىشارة ر اإلدوتج ،تجاتعتماد القيم في مجال ما تنتجه من سلع ومنايمانها بأهمية إل ،بليون دوالر
 فيكأكبر رابع شركة  فالشركة مسجلة حاليا   ،يوالمائ يالتلوث الجو في حافال   ا  لدى الشركة تاريخ
العام من  فيمليون باوند  4.4بمعدل  ،كيةرية على مستوى الواليات المتحدة األمتلويث البيئة الجوي

  .الفضاء من حولنا فيتنبعث عنها  يالملوثات السمية الكيميائية الت

قضاء نيويورك أجبر الشركة  1983عام  فيو ،إنتاج مخلفات سمية في ن الشركة متورطةأكما  •
قبلت  1999 فيو ،المياه فيطن من المواد الكيميائية  100.000ـلتنظيف مطالبة الدولة وتقدر ب

مع مواقع  "هوستونك رفر"نهار يدعى تلويث أحد األ فيمليون $ لتسببها  250الشركة لدفع مبلغ 
  .أخرى

عام  في ،وطولبت بتنظيفه "هدسون"من نهر  ميال   40تلويث  فيتسببت الشركة  2002عام  في •
بنية تطوير حلول مستقبلية  ",Ecomagination"عن برنامجها  GEأعلنت شركة  2005
مكائن الطائرات من ملوثات  انبعاثاتتقليل  ،خاليا للوقود ،بيئية مثل حلول الطاقة الشمسية كالتلمش

 ،متطورة ة عالية الجودة وتكنولوجيا لتنقية المياهءإضا ،نفس الوقت فيمواد عالية القوة وخفيفة  ،غازية
وما يتعلق بذلك من تطوير  ،هتماماتها والتزامها بالمسؤولية االجتماعية نحو البيئةوقد أكدت الشركة ا

 . كانت تحدثها يرث من التلوثات التبقصد تحسين صورة الشركة حيال اإل ،للمنتجات كذلك

     

 شعار شركة جنيرال الكتريك يعكس إهتمام الشركة بالبيئة المحيطة  (70شكل )

 

 في الطاقة البديلة( 71شكل )
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 مصادر الماء ىفي المحافظة عل( 72شكل )

 

 

وموضوع تطويع المنتجات كي تتفق والقيم الفاضلة أمر ليس من قبل الخيال أو المبالغة في طرح موضوع 

ا  من بسيط ا  نستعرض نزر ،وفيما يلي ،بل إنه أصبح مجال رحب تتنافس فيه الشركات حول العالم ،صيانة القيم

  :أصبحت الشركات العالمية تراهن عليه يمكان الذاألمثلة التي تؤكد هذا اإل

مخازنها ربائية لكافة تأمين طاقة تشغيلية كه فيتعمل جاهدة  ،على سبيل المثال "وول مارت"شركة  -1

 .من خالل الطاقة المولدة من الرياح ،داريةوفروعها اإل

رباب المنازل بالتخلص من فضالت البيوت ورميها أ كية محفزا  يرمفكرة أخرى قام بها أحد البنوك األ -2

لى إيصل  ا  مبلغ يالتخلص هذا يتم منحك حصالة تحو فيومع زيادة ناطك  ،القمامة المخصصة لها في

ذات الفكرة مثل  فينك أن تستخدمة للتبضع من مخازن تجارية مشتركة يمك ،الشهر في$ 35

 . غذيةتاربكس والوقود واألس

 فيلى برنامج توعية من خالل بطاقات الليبل المالزمة إعمدت  Timberland "تمبرالند"عالمة  -3

 فتستعرض البطاقة مثال   ،يحث على ترشيد االستهالك يسعار لنشر برنامج توعواستعراض األ

 . الوقع العام للسلعة على البيئة ،حجم الطاقة المستهلكة لتصنيع الحذاء ي:الخاصة بالحذاء ما يل

زرار والسحاب المصنع من األ% بما فيها 100ين جينز مصنوعة من مواد طبيعية التبيع بنط "ليفايز" -4

 .Organicمواد طبيعية 

عتمادك ارسوم مخفضة بشكل كبير عند  لديها EV-rentalcarsكاليفورنيا  فيشركة تأجير سيارات  -5

لقطع  فيالون الواحد لديها يكجكما أنها تروج بأن ال ،"هابريد" يتأجير سيارة تعمل بالوقود الحيو

  . القيادة فيمسافات أكثر 

 . سيارة هابريد ي$ كاش لكل موظف يشتر5000شركة جوجل تصرف  -6

 ييحو يد المشتركين ببرنامج صح" لتزويYou’ve got mail" فيتستغل نظامها  A.O.Lشركة  -7

  . لى الصحة المستدامةإ يأداة تؤد 125
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 يوالثان ،وموائمة الطبيعة يول باسم التحدإلكترونيين، األتدشينها موقعين  ي"البيسبس"تعلن شركة  -8

ض الموقع كيف رويستع ،ن يكونوا رفقاء مع الطبيعة ومسؤولينبهدف تشجيع العمالء أل ،باسم التدوير

 فيو ،%20بنسبة  يتحقق أهدافها المرسومة حيال التقليل من الهدر المائ ي"البيسبس"أن شركة 

 ،الماء ه:، كال الموقعين يستعرض من خالل أقسام2015% مع عام 20استخدام الكهرباء بنسبة 

 يالذ يومحاوالتها لتقليص الوقع السلب ،من حولها هتمامها بالبيئةاهتمام الشركة وا ،والتعليب ،الطاقةو

 . ليه البيئةإتتعرض 

عادة تصنيع منتجات الهاتف النقالة بصورة إحيال تعهد الشركة بتدوير و يتعلن عن ضمان بيئ ي"سون" -9

 فيهدف إعادة تدويرها بجهزة موقع لتجميع فضالت األ 500وأعلنت عن  . تتفق مع البيئة من حولها

وب خضراء هواتف ذات قل كما أعلنت عن ،2009وخطتها ستكتمل مع عام  ،نحاء العالمأشتى 

GreenHeart phones يتفق مع البيئة من حولها يبشكل بيولوج يلها دورة حياة افتراضية تنته، 

 وشملت هذه القلوب البطارية والمفاتيح والمواد المصنعة من البالستيك.

 

 

 (73شكل )

 

لتقليص  ؛بيعها من قبل سابشجرة مع كل سيارة يتم  17أعلنت الشركة عن نيتها بزرع عدد  ،"ساب"شركة 
 Every Saab is green with carbon“ورفعت الشعار  ،كسيد الكربون المحيط بناأ يغاز ثان

emissions neutral across the entire Saab range.”  

القضاء على ما يقدر بعشر سنوات  جلأشجرة من  12,500من أنها استطاعت زرع  يويؤكد تقريرها السنو
 )حيلة غير القادر على التطوير (! . تبثها سياراتها يمن االنبعاثات الكربونية الت مامإلى األ

للطائرات ال يعتمد  نموذجا   ،Aurora Flight Sciences- Odysseusوتطرح شركة  -10

 . جواءى الوقود النفطي الملوث لألعل
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 (74شكل )

 

 

تنقية  ىبل في الحقيقة تعمل عل ،تنفث أدخنة وتطرح شركة مركبات بي أم دبليو سيارة ال -11

 . الهواء المحاط بها

 

 (75شكل )

 

رباء هستهالك الوقود المستغل في توليد الكايقلل من  ىعتماد تدشين مبناالبحرين يتم  يوف -12

 . بالطاقة ى% من خالل مراوح هوائية تزود المبن15 إلىبنسبة تصل 
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 (76شكل )

 

ما يعني  ؛منتج للطاقة من حركة أمواج الماء مائيا   إحدى الشركات العالمية تطرح توربينا   -13

 . في مجال كهذا "لكتريكإجنرال "عتماد ذات التقنية من قبل شركة اإمكانية 

 

 (77شكل )

ماء لسقاية النباتات  إلىبرج يستغل من خالل تصميمه الفريد الضباب في الجو ويحوله  -14

 . للمساحات الخضراء من حوله
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 (78شكل )

 

 ،أو معتقداتRituals طقوس إلى جنب مع ما يؤمن به اإلنسان في ثقافة ما الحواس يعمل جنبا  وتفعيل 

ولها مدلوالتها  ،لتلك الثقافات محددا    وتحمل معنىتلك السلوكيات التى يتم تكرارها دوريا   يوالطقوس ه

الذي فالمسوق يستطيع أن يستغل هذا الطقس  ،سلوكيات شعب ما فيطقس ي ومع فهم دور أ ،من الرموز

 . لى المستهلكإمعين من السلعة  فيسيعمل على نقل معنى ثقا

والقهوة  يمن خالل تقديم الشا يسلوب اليابانيحيون الباعة الزبائن باأل ،أميركا فينيسان فوكالء سيارة 

  ت العميل.والجلوس بغرفة بروح يابانية مخصصة لبحث مواصفات وطلبا

    

 (79شكل )
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نقل المدلوالت  علىستغالل نجومية المشاهير يساعد ان في أكما  ،فالرموز لها مدلوالتها في السلع التجارية

  . ثقافية يتحمل معان ا  فالمشاهير يمكن اعتبارهم أشياء أو صور ،الثقافية ومعانيها للسلع

 ،"مايكل جوردن"الرمز الرياضي ونجومية  ىعتمدت في تسويق منتجاتها علا يفنجد كيف أن شركة نايك

برتني "وللمراهقات البيض  ،"مايكل جاكسن"سمر ة البيبسي رمز الشباب المراهق األعتمدت شركاو

 . والقائمة تطول ،رال موتورز لسيارة البييوك" من قبل شركة جنتايغر وود"عتماد الرياضي اوتم  ،"سبيرز

 

 القيم:صيانة ومعالجة 

ي شريحة مجتمعية هي عتمادها ضمن برنامج التواصل مع أاالصيانة والمعالجة التي نوصي بإن أدوات 

ما يعزز  إلىإضافة  ،عالنية وبرامج العالقات العامة والتربويةمزيج من األدوات اإلعالمية والتسويقية واإل

أهمية  إلىأن نشير كما نود  ،حصائيةددين مسار برامجنا تلك بتفعيل األدوات اإلمح ،المفاهيم الدينية

أنها وحدة متكاملة  ىعالنية وبرامج العالقات العامة( علامل مع األدوات )اإلعالمية والتسويقية واإلالتع

عالن المنشور مكان برنامج العالقات العامة في إحداث التغيير فال يمكن أن نتصور أن يحل اإل ،واحدة

عنصرين من عناصر المزيج التسويقي وإغفال باقي  ىعلوال يمكن االعتماد  ،المنشود أو الصيانة المنشودة

 ،الدور الفاعل لبرامج العالقات العامة في مجال الصيانة أو المعالجة ىمع التأكيد عل ،عناصر هذا المزيج

نفاق على برامج ى حساب برامج اإلعالن هو نسبة نمو اإليجابي علكد أثر برامج العالقات العامة اإلوما يؤ

وهذا المعدل متباين فيما بين  ،% بشكل عام 20 إلىتصل  فمعدل الزيادة السنوية ،نمو فيالعالقات العامة 

  .% سنويا  200إلى حققت معدالت النمو لها لتصل  ففي الهند مثال   ،الدول

 :يبما يل تتأثر برامج العالقات العامة عالميا       

 .بثقافة ماالعادات والتقاليد الخاصة  -1

 .لتلك الثقافة يوالسياس يالسياق االجتماع -2

 .البيئة االقتصادية -3

 العناصر التالية: ىبرامج التواصل هذه يتشكل بناء عل ىفإن قرار الفرد بناء عل ،وعموما  
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 (80شكل )

 

 

 يتطلب:النجاح في التواصل من أجل صيانة القيم أو معالجتها 

أنه كانت لنا إلى شارة وتجدر اإل ،ثقافة يأ ىمثل في التعرف عللخبرة المباشرة في التعامل هي األا -1

 تستمرا في تلك الدولة وفي مدة تواصلي ي إحدى الدول الخليجية العربية إلدارة برنامجتجربة ف

دوات التواصلية حملة تواصلية فعلت فيها كافة األ 15وتضمن البرنامج تنفيذ عدد  ،أعوام ةخمس

في تلك الدولة بالرغم من أنها  هةعالمية التواصلية الموجكافة الرسائل اإلوقد كانت  ،آنفة الذكر

وكان من أجل  ،ة لشريحة الحضرهغير أنها في الحقيقة كانت موج ،كانت تستهدف المواطن العام

بعد التعرف عن قرب ومن  وفي نفس المدة،ستهداف شريحة البدو القيام ببرنامج تواصلي مماثل ا

جنب في ذات الرقعة الجغرافية في إلى  ثقافة البدو المتعايشة جنبا   ىللتعرف علخالل خبرة مباشرة 

لغالب ونحن في ا ،وقد تمنحك االختالفات ما يشعرك بأنها مصدر للتهديد في البداية . تلك الدولة

ثقافة  ىعل والشائع أننا نصدر أحكاما   ،جوانب االختالف ىمركزين علإغفال أوجه الشبه إلى نميل 

ختالفات ضمن اوثمة  ،عن تلك الثقافة Stereotypingمدركات وقوالب مسبقة  ىناء علما ب

وهويتنا الثقافية  ،مجتمع الثقافة الواحدة بشكل دائم مقارنة باالختالفات فيما بين تلك الجماعات

 ،نبدأ في التفاعل مع اآلخرين من مختلف الخلفيات ىالخاصة ليست بالقدر الواضح بالنسبة لنا حت

 . بعضا  وأخنها تتفاعل مع بعضها 

 

 : في الحوار -2

مليات التواصل مع عفي  مهما   ا  عتبر ركنت ،ذقة في كيفية فتح الحوار أو إنهائهاالمعرفة الح -أ

يعتبر من المالئم أن يتم ذلك  ،ففي بعض الثقافات ،خذ األدوارأخالل المحادثات مع الغير ومن 
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فإنه أكثر أهمية لالستماع بشكل شامل ودون  ،وفي حاالت أخرى ،التناوب بشكل تفاعلي

 دون استجابة فورية. أو ،تعليق

والصمت هو متوقع  ،أو االلتزام بالصمت تعتبر من وسائل التواصل ،المقاطعة ألثناء الحديث -ب

  . صلياحترام للمتكلم األعمق التفكير و ىليل علقبل الرد كد

يجابي مع بعض الثقافات إد يكون له دور ستخدام المداعبة أثناء الحديث وروح الفكاهة قافي  -ت

 . ولكن ليس جميعها

 . لمردود أكبر االختصار المفيد يكون جالبا   فأحيانا   ،معرفة قدر ما يلزم التحدث به -ث

ختيار التوقيت او أو التفاوض ،في نقطة ما أو محادثة موسعة تسلسل العناصر خالل المحادثة  -ج

 المناسب للتطرق إلى قضايا أكثر حساسية؟

 

 

 ختالفات دارجة فيما بين الثقافات: ا

وهو  ،بسياق خطي وكمي وهو المعمول به في ثقافات العالم الغربي فهو يمضي ،مدرك أهمية الوقت -1

 . غير محدود ومستمر مع الثقافات الشرقية

  .مدرك المسافات فيما بين المتحادثين -2

  .مدرك المصير والمسؤولية الشخصية -3

عندما يكون الحوار  سالمية يحتجب وجه المرأة أحيانا  في الثقافة اإل ،الحواردرجة أهمية الوجه أثناء  -4

 . مع الرجل الغريب

  .لخإ.. من خالل حركات اليد والعين والوجه ،جسادالتواصل بلغة األ -5

 

 

 

    

 لغة الجسد Nonverbal Communication (82شكل )

 

 سياق الخطاب التواصلي فيما بين الثقافات:ختالف ا 

  ي.أو الوعظ أقل المشافهةسياق الثقافات المنخفضة: حيث التركيز يكون  •
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 . يالمشافة ويأخذ الشكل الوعظ ىسياق الثقافات الرفيعة: حيث يكون التركيز عل •

 

   

 تالتواصل فيما بين الثقافا (83شكل )

 

 

 مراحل عملية التواصل في الحوار بين الثقافات (85شكل )

 

زادت فرص التفاهم واالتفاق بين  ،طرافات الثقافية متماثلة فيما بين األكلما كانت الخلفيالتماثل الثقافي: 

  .الطرفين
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  المسبق:خبرة التواصل 

النتائج  كانتكلما كان الطرف المتواصل يتمتع بخبرات تواصلية مسبقة مع الطرف اآلخر  -أ

 . المتوقعة أفضل

 ،ومواصفاتها ةتدريبية تعريفية بالثقافة الجديدكتساب الخبرة من خالل برامج امن الممكن  -ب

 . فراد هذه الثقافةأالتعامل المباشر مع  إلىإضافة 

 االختالفات في الخصائص الفردية: 

والخصائص  ،ذكاء الشخص ،الخصائص الثابتة للشخصية ىوتشتمل تلك االختالفات عل -أ

 . العابرة كالمزاج والعاطفة

يكمن في كيفية وحرفية التعامل مع ما قد يبرز من قضايا خالفية حساسة مع  المهممر واأل -ب

أو تؤثر تلك االختالفات  ،صراع إلىإمكانية تطويع الحوار للهدف المنشود دون أن تؤدي 

 . الهدف العام للحوار والنتائج المرجوة ىعل

في نتائج  ببا  أمزجة المتلقين ومشاعرهم التي قد تكون س ىقدرة المحاور في التعرف عل -ت

 . الحوار ىسلبية عل

 الحوار:توقعات ما قبل 

كسب مؤقت لتتلوه مرحلة تالية من  ىللحصول عل يا  ضرور ا  قد يكون الحل الوسط أمر -أ

 . عمليات االتصال

فإن ذلك  ؛توقعات المتلقي للرسالة بشكل مسبق ىستطاع المحاور أن يتعرف علاإذا  -ب

 . يجابية للحوارإتحقيق نتائج  ىعل سيساعد كثيرا  

 . أن يستغرق التواصل لمدد زمنية أطول -ت

 هداف: توافق األ

 . كانت إمكانية النجاح أعظمبعضا ؛ مع بعضهما  الحوار متوافقين اكلما كان طرف -أ

خاصة إذا كان الحوار  ،في مجرى الحوار معية أو الوطنية قد يكون لها أثر بليغالثقافة الج -ب

  . هدافه الفرديةأمعدالت معيار فيهيتم مع من ينتمي لمجتمع تزيد 

 ة:ــــالثق 

 . إتفاق إلىتعاظمت فرص التوصل  ؛كلما زادت معدالت الثقة فيما بين المتحاورين -أ

 . عزز من معدالت الثقة فيما بينهماتحسان فيما بين طرفي الحوار ممارسة اإل -ب

 الثقة تزيد تباعا  فإن معدالت  ،تعامل إيجابي سابق فيما بين المتحاورين هناك كانإذا  -ت

 . زيدتومعدالت تبادل المعلومات 
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 :تحسس المعنى

ع وورج ،سلوب والطريقة التي تستخدم في إيصال المعاني من خالل المعلومات المرسلةاأل -أ

حاطة بالمعنى مهم لتعزيز التحسس واإل ؛الصدى من الطرف اآلخر حيال ما تلقاه من معلومات

 . المراد

 ،موقف متخذ من قبل متلقي الرسالة إلىوهو ما يشير  ،عندما يخفق المحاور في التواصل -ب

 . بأساليب أخرى عليه معاودة الكرة مجددا  

  

 نجاح برامج التواصل مع ثقافات مختلفة: مهمة إلعناصر 

 عتبارت حيال التنوع الثقافي:ا ثمة خمسة

 .من الصالحين والسيئين( مزيج ،نوصالح؟ )ما طبيعة المنتمين لهذه الثقافة -1

 .أم تطويع وندية للطبيعة( ،العيش بانسجام؟ )ن بالطبيعة من حولهميما طبيعة عالقة المخاطب -2

 .(مستقل ،جمعية ،عالقة خطية؟ )ن باآلخرين من حولهميما طبيعة عالقة المخاطب -3

  .(..رائد ،عامل ،منجز ،ما نظرة المخاطب ونموذجه حيال مفهوم العمل )مبادئ -4

 .المستقبل( ،الماضي ،الحاضر؟ )يركز المخاطب في تحقيقه للنشاطبم  -5

 Adabted from the work of Florence Rockwood Kluckhohn and Fred المرجع:

L.Stodtbeck 

 في الصين:

 . من مرتبة حب المال ىيقدر الصيني المبادئ القيم ويضعها في مرتبة أعل -1

وإن كان  ىحت ،ناسب في التحدث عن مشروع تجاري ماالصيني في الغالب هو من يقرر الموعد الم -2

 . وعليه فهو من يقرر موعد نهاية االجتماع ،الهدف من االجتماع هو ذاك المشروع التجاري

ن ذلك إحيث  ؛نوع من أنواع المشاعر سواء االمتعاض أو الضجر يهمية عدم إظهار أإنه من األ -3

 . مجتمعيا   يعتبر منافيا  

ولكن الرهان يكون  ،والزمن قد يطول عما تتوقعه ،أساسي في الحوار مع الصينيينسعة الصدر مطلب  -4

 . ىالعالقة طويلة المد ىعل

 

 في روسيا:

وإن كان الموضوع  ىإنه من التقاليد المحببة أن تتعاطى الهدايا مع الطرف المتحاور معه في روسيا حت -1

 ىالذي قد يعتبر عل ،كيةيرمالواليات المتحدة األ في سويا   وهو قد ال يعتبر سلوكا   ،ا  المتحاور به تجاري

  . أنه رشوة خاصة في مجال عمل الصفقات التجارية
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قضايا  إلىبحيث ال يداخله أو يتشعب  ،قضية بشكل أحادي كموضوع ييفضل الروسي الخوض في أ -2

 . موضوع تال إلى ينتقلبعد االنتهاء منه  ،كي يتم ؛أخرى

 . وال يفضل التواصل عبر البريد أو الفاكس ،لوجه وجها   ،يفهالروسي يفضل الحوار الش -3

 . النتائج السريعة قد توحي للروسي بأنها نقطة ضعف إلىرغبة التوصل  -4

 . بالقرار الذي سيتخذه الفوائد المرتبطة أو المتعلقة ىبشكل دائم يتطلع الروسي للتعرف عل -5

 

 في الهند:

  .االلتزام بالوقت عنصر أساسي في الهند -1

مقدر في عمليات التحاور بين  ا  رئيسا  أو الرتبة الوظيفية تعتبر عنصر المستوى العلمي أو االجتماعي -2

 . المتحاورين

 . عن اليد اليسرى التي تعتبر غير نظيفة هو المفضل عوضا   ىالتعامل باليد اليمن -3

في  ةوغير مقبول ةذعتبر شاتفي حين  ،ا  عام ا  عتبر سلوكتالمساومة في مجال شراء السلع أو الخدمات  -4

  . المجتمعات الغربية

 في فرنسا:

 . القبضومن الضغط  جب أن تكون المصافحة سريعة مع شيءي ،عند مصافحة الفرنسي -1

 . الفرنسيين ىلد مهمااللتزام بالمواعيد وفق الزمن المحدد أمر  -2

المال غير  سئلة الشخصية وقضاياغير أن األ ،حاديث االجتماعية أثناء وجبات الطعاممرحب باأل -3

 . مرحب بها أثناء ذلك

 ىوال يفضلون التعرف عل ،ألول مرة ىالشك في نوع العالقات التي تبن ىجرت عادة الفرنسيين عل -4

  . كما ال يفضلون أن ينزع معطفه أو الحديث عن أمور العائلة أثناء الحوار ،ولاسمه األالمتحاور معه ب

ويصعب أن يمنح قرارات أثناء  ،حاور قبل موعد اللقاءليه الطرف المإيفضل الفرنسي معرفة ما يتطلع  -5

 . الحوار

وال يتنازل عن وجهة نظره ما لم يتم تفنيد وجهة نظره  ،يغلب السياق المنطقي في حورات الفرنسي -6

  . بسياق منطقي أيضا  

 في العالم العربي:

  . الطرف اآلخر مأما أهمية عدم التظاهر واالستعراض أو المبالغة بالمشاعر -1

 . في نجاح المناقشات مهمعنصر الصبر  -2

بحيث تمضي وفق النظم  ،عتبار للنظام والتشريعات القائمة في القطر العربياأهمية وضع  -3

 . المؤسسية فيه

 . ينبذ حصد نتيجة جهود قامت بها المجموعة -4

ر والقرار يتأث ،ليس من خالل الهاتف أو الرسالة ،مة في العادة تعتمد بقرار شخصيمهالقرارت ال -5

  . تشكلت عنه يفي عوامل الثقة بالطرف المقابل واالنطباعات الت
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 أخطاء في التواصل ارتكبتها بعض الشركات العالمية:

الحياة  كما يلي: تعال نبعث على ة مجددة للحياة أو باعث ي:وتعن Come Alive” تم ترجمة عبارة  •

 ”  .asking to bring ancestors back from the deadمن نعوشها  رواح مجددا  األ

 في كالتلديه مش يبأن بنك السيت "Citi Never Sleeps"بانك  يالصين تم ترجمة عبارة السيت في •

  .النوم! فهو غير قادر على النوم

 

 وحيال التقاليد نجد:

  .لمانياأسبانيا والدنمارك وهولندا وإكل من  فياليد اليمنى  فيلبس خاتم الزفاف يُ  •

  .يقبلون يد المرأة المتزوجة فقط وليس العزباءن يووروبالرجال األ •

 ladiesوال  أالنساء ” الرجل يدخل الباب قبل المرأة وال يوجد هناك مفهوم  ،لمانيا وفرنسا واليابانأ في •

firs .  

 . عالن التجاري في المملكة العربية السعوديةيحبذ ظهور النساء في اإل ال •

 

 بالنسبة للشعوبالمدرك الثقافي للوقت  (86شكل )
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 الثقافات المختلفة في العالم بعض توزيعات األبعاد الخمسة على (87شكل )

 

 

 مقولة للمهاتما غاندي (88شكل )

 

 ومعالجتها:حاالت دراسية عملية في مجال صيانة القيم 

حالة وقاية المجتمع الكويتي من آفة  :ولىاأل ،من التفصيل وبشيء ،فيما يلي نستعرض لحالتين دراسيتين

وإنما في إطار حفظ ووقاية وصيانة المجتمع من الدخول في  ،ليس في إطار معالجة المتعاطين ،المخدرات

س " من قبل سم " غرااتحت  ،2005-1999ما بين السنوات في وهذه الحالة الدراسية نفذت ،دائرة التعاطي

 ىللحفاظ عل حة المراهقين في المجتمع الكويتيفهي حالة حث شري :ثانيةأما الحالة ال ،مجلس الوزراء الكويتي

من قبل وزارة  2002ذها في عام وهي حالة تم تنفي ،سم "نفائس"ات تحت ءجا ،عبادة الصالة وممارستها
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ونستعرض كال الحالتين بصفتنا كمستشارين تسويقيين وواضعي  ،سالمية في الكويتن اإلوقاف والشؤواأل

  . والموجهين للدراسات الميدانية القبلية والبعدية لمعظمها في تلك الحقبة ،السابقتين وإستراتيجيات الحالتينأفكار 

  :"غراس " المشروع الوطني لوقاية المجتمع الكويتي من المخدرات :أوال  

 ،تاجرة بالمخدراتوالم يالوضع العام للمشكلة القيمية في الكويت حيال الحيازة والتعاط ىيمكننا أن نتعرف عل 

 ءات التالية:حصااستعراض حجم المشكلة وفق اإلوذلك من خالل 

 

 " للحد من تعاطي المخدرات في الكويتغراسحملة " (89شكل )

 

 

 (90شكل )
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 (91شكل )

 

 (91شكل )

 

به في دولة الكويت والمناطق  كان معموال   يعتماد برنامج تواصلي مجتمعي بأسلوب تقليدي كالذالم يتم 

ات إستراتيجية علمية منطلقة من نتائج لدراس إلىبل عمد  ،الثالثين الماضية السنوات العربية المحيطة بها طيلة

وتبعتها مجاميع من الدراسات الميدانية للتثبت من صحة  ،الجامعيين ةساتذميدانية قامت بها مجموعة من األ

نطاق أكثر من شريحة معنية في  ىبالتعاون مع شركات بحثية عالمية تمت عل ،ةتخذ في المعالجاالمسار الذي 

مدى  ىعل يأ ،دراسة طيلة سنوات تنفيذ البرنامج ةقرابة خمس عشر إلىوعددها وصل  ،المجتمع الكويتي

 . البرنامجء خمس سنوات من بد

ى تلك وبناء عل ،ةئيسن ثمة أسباب رسباب المؤدية لتعاطي المخدرات أشارت نتائج الدراسة الميدانية لألفقد أ

 عالنية والتسويقية التالية:رسم إستراتيجية كافة الحمالت اإل سباب تماأل



 Page 105 إستكشاف القيم 
 

 

 (92شكل )

 

  .ما أجمل الحياة من غير مخدرات": "وكانت بعنوان ىولت الحملة التواصلية المجتمعية األأطلق

 

 (93شكل )

 

كي تصبح قضية شعب وليس  ؛وذلك بقصد الحشد المجتمعي للقضية ،نه بعد معاكم"أ" : تبعتها الحملة التالية

 . قضية حكومة فقط

 .2000بناء عام يل الحوار فيما بين الوالدين واألبقصد تفع ؛"أمور قد تبدو صغيرة" :تلتها حملة
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 (94شكل )

 

 

 "خلك ويانا.. "يبه أمانة :بعنوان همن أبنائ ب قريبا  ى وجود األتبعتها حملة تحث عل

 

 (93شكل )

 

 الحملة:وكانت أهم نتائج دراسة رصد 

  .نهم تأثروا بالحملةإ :% من اآلباء قالوا84

  .أكثر مع عائلته ا  % من اآلباء قضى وقت25

 . نهم يراعون ويتابعون أوالدهم أكثر: إ% من اآلباء قالوا29
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 .2002فهموني" في عام ا"تكفون  :تبعتها حملة تواصلية كانت تستهدف التقارب مع الشباب المراهق بعنوان

 

 (94شكل )

 

  .2002تبعتها حملة التعريف "بالصحبة الصالحة" عام 

 

 (95شكل )

 

 الحملة:أهم نتائج دراسة رصد وكانت 

 من الحملة. ةذكروا بأنهم تعلموا أشياء محدد ةمن العين 82%

 . ذكروا بأنهم تعلموا متابعة األبناء واالهتمام بهم ة% من العين56

 . ذكروا بأنهم تعلموا مناقشة األبناء والتقرب إليهم ة% من العين23



 Page 108 إستكشاف القيم 
 

 . % من األبناء ذكروا بأنهم تعلموا تجنب أصدقاء السوء وانتقاء األصدقاء بعناية93

  .2003عام  ،همية شغل وقت فراغ الشباب بالهواياتتبعتها حملة للفت نظر الوالدين أل

 

 

 (96شكل )

 

أهمية حنان األم في السنوات الخمس األولى من : "نطلقت حملة تعزز القيمة المجتمعيةا 2004بريل أثم في 

 .عمر الطفل"
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 (97شكل )

 

 الحملة:أهم نتائج دراسة رصد وكانت 

 . في حياتهم معينا   تغييرا   نالحملة قد أثرت بهم وجعلتهم يحدثو ذكروا بأن ة% من العين74

 . من أطفالهم ذكروا بأنهم أصبحوا أكثر قربا   ةمن العين 40%

 . ة في التصّرففأصبحوا أكثر لطا ة% من العين25

  .لتعزيز قيمة "االستقاللية والثقة بالنفس" 2004ثم حملة في يوليو 

 

 (98شكل )
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 أهم نتائج دراسة رصد الحملة:

 . في حماية المجتمع الكويتي يعتقدون بأن الحملة مفيدة جدا   ة% من العين93

 . في حياتهم تغييرا   نذكروا بأن الحملة قد أثرت بهم وجعلتهم يحدثو ة% من العين60

 . أكثر ألوالدهم ا  ذكروا بأنهم أصبحوا يقدمون نصح ة% من العين44

 . تساهم في محاربة خطر المخدرات ةذكروا بأن الحمل ة%من العين78

 ."أنه أمانة ماني مهانة" :لتعزيز الصحة النفسية للطفل بعنوان ،2005نطلقت حملة تواصلية عام اثم 

    

 (99شكل )

 

 

  .هدية مانى أذية"ه نأثم تبعتها حملة بعنوان "
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 (100شكل )

 

  بما فيها ملحق غراسطيات الصحفية في الصحف والمجالت التغ

    

 (101شكل )
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 إعالنات الحافالت( 102شكل )

 

 إعالنات الطرق (103)شكل 

 

 

ن من قسم علم النفس يرشدان الوالدين حيال ان جامعياحيث يظهر أستاذ ؛عتماد وسيلة التلفزيون في البثا

 . مضار االضطهاد الطفولي
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كأسلوب إثارة في توزيع الهدايا في  ، والهليوكوبتر عتماد مواد ترويجية لشريحة طلبة المدارسا( 104شكل )

 ساحات المدارس أثناء طابور الصباح 

 

عديدة وبرامج للعالقات العامة والندوات والمعسكرات الصيفية  توبرنامج التواصل المجتمعي شمل فعاليا

 . النوادي إلىوالدورات التدريبية والمسابقات إضافة 
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 (104شكل )

 

 عام:ومن أبرز النتائج التي حققها البرنامج بشكل 

 .%55% إلى 35من  رتفاع مستوى التقارب األسريا

 .%82% إلى 65من  ،ولية الجماعية لمقاومة المخدراتؤرتفاع نسبة اإليمان بفكرة المسا

 .%81% إلى 59من  ،قتناع بالخطاب اإليجابي للتوعية بالمخدراتالرتفاع نسبة اا

 .%72% إلى 65من  هتمام اآلباء بقضية المخدراتارتفاع مستوى ا

 .%68% إلى 50من  رتفاع مستوى متابعة اآلباء ألبنائهما

 .%75% إلى 56رتفاع مستوى الحوار بين اآلباء واألبناء حول قضية المخدرات من ا

  وحققت النتائج االحصائية التالية:
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 (105شكل )

 

 (106شكل )

 

 (107شكل )
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 (108شكل )

 

 (109شكل )

 

 :وقد قيل عن "غراس" ما يلي

  :السويدية "منيتور"المدير التنفيذي لمؤسسة  - جيف لي "مشروع فريد من نوعه"..

"لم أتوقع وجود  :خبير منظمة الصحة العالميةـ السيد/ كوشاش  .. " غراس مشروع إبداعي ألقصى الحــدود"

تصالي الالمستشار ا ـ السيد/ باتريك روبرت .. العربي"مشروع بهذا النضج والعمق والعلمية في العالم 

السيدة/  "لقد أدهشني مشروع غراس من حيث صياغته ومنهجية عمله".. :للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

إشادة ملكة السويد بتجربة غراس بعد عرض التجربة " :تصالي للبنك الدوليالالمستشار ا ـ بياترس رنزي

 . "ة مشروع مكافحة المخدرات في العالمعليها لدورها كرئيس
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 ستكشاف القيم وبرمجة رسائلنا التواصلية:ا

رسائلنا التواصلية عبر  برمجة وتطويعها من أجل ،ستكشاف القيم الخاصة بكل ثقافةاثمة آلية لالستفادة من 

ذلك ن خالل النقد والتحليل لوسيلة اإلعالن الصحفي؛ وفيما يلي نستعرض م ،عالن المختلفةوسائل اإلعالم واإل

 ستعرضناه في هذا الكتاب ضم ما يلي من عناصر:اأن االستكشاف للقيم الذي 

  .أدوات البحوث الميدانية -1

نتاج الثقافي اإل ،العادات والتقاليد ،الطقوس ،الرموز ،الدين ،اللغةى ثقافة شعب ما )التعرف عل -2

 .(..عالميوالفكري واإل

 ،تجنب الغموض في الثقافة ،رجولية وأنثوية الثقافة ،للثقافة يالسلطو ىالمد) المصفوفة الثقافية حيال -3

ستعرضها هوفستد االتي  ،مفهوم الزمن( ،فراد الثقافةاالستقاللية أو المجتمعية أل ،التعامل مع المستقبل

 . وآخرون

ستعرضناه في كتاب سابق اسبق أن  فإنها تسلك مسارا   ،أما البرمجة ألي رسالة تواصلية مع أي ثقافة مجتمعية

ستعراض نماذج إعالنية صحفية كي ، نكتفي باوفيما يلي ،للمؤلف في الفصل الثاني (تفعيل القيم وممارستها)

 . عالناصر االستكشاف للقيم في تصميم اإلاالستفادة من عن ى الكيفية التي من خاللها تمتنعلق عل

 عالني هو:إلى أن التصميم اإلن نشير وقبل أن نبدأ ال بد أ

 ترجمة لما يلى: •

 .للمجتمع فيالواقع الثقا -1 •

  .الجانب القيمى لما يؤمن به -2 •

 .نعزاليتهامؤشر لمجتمعية المجتمع أو  -3 •

 .تهثومؤشر لمدى رجولية المجتمع أو أن -4 •

  .مؤشر لمدى خشية المجتمع من المجهول -5 •

 . رتباط قراره بمجموعة ما، أو لمدى اتشكيل قراره فيينعم بها الفرد  يمؤشر لمدى الحرية الت -6 •

  .نسان لالمتثال للرسالةي يحث اإليكشف الدافع الذ -7 •

  ة.ترميم لصورة سالب -8 •

 ة.دعم وتأكيد صورة موجب -9 •

  ا .إدراج لمعنى جديد لم يكن معروف -10 •

  .يحاورك حيال حاجة تتطلع لتلبيتها -11 •
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  .مة أو يشبع فيك فضوال  يمنحك معلو -12 •

  .يستثيرك عقليا   -13 •

  .يستثيرك عاطفيا   -14 •

حواسك  ستثارةا)العقلية أو العاطفية( من خالل  ةيعلن راية الرفق ويدعوك بذكاء لالستجاب -15 •

  .العشر

 . يبل يتعامل مع عقلك الالواع ،يتلطف معك فال يجبرك للفهم -16 •

  .سمهاابالرسالة دون أن يتلفظ بيحدد لك الشريحة المعنية  -17 •

 .(ك الباطن لما قد يعنيه من معنى )الفولفو = األمانعقل فييغرسه  تسويقيا   يبين لك مركزا   -18 •

  .يتضمنه المنتج من مميزات -19 •

  .مختلفة عن السلع المثيلة أو المنافسة ما يجعل السلعة -20 •

 

 :من واقع معيار هوفستد  كيةيرموالخاصة بالثقافة األقام التالية رإليه األبما يمكن أن تشير  أونبد

LTO  UAI  MAS  IDV  PDI  USA  

29   62  91   DNA  

 

تخذ القرار و االستقاللية مقابل الجماعية )يلى أن هذا الشعب متشبع بالفردية أإ( = يشير 91الرقم ) •

 فيالمنزل وليس  فينترنت يمارس اإل ،منزل خاص به وليس مع عائلة ممتدة فييعيش  ،فرديا  

 .(...المقهى

لى نوعية السلع وكبر حجمها مقابل جماليتها وصغر إلى أن هذا الشعب يتطلع إ( = يشير 62الرقم ) •

معظم  فيالرجل مقدم  ،هتمام بهمأو اال اآلخريننجاز والريادة مقابل رعاية أنه يتطلع لإل ،حجمها

 . ةحيان على المرأاأل

التخطيط للمستقبل من  فيفال رغبة  ،االستمتاع اآلن وليس مستقبال   فيلى الرغبة إ= يشير  (29الرقم ) •

  . أجل االنتظار لحدوث ما أرغب به
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 (110شكل )

  .كييرمالت فيما بين الشعبين العربي واألمقارنة المعد
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  :عالن التاليى ضوء ما سبق دعونا نقرأ اإلن علواآل

 

 (111شكل )

 نا األ /الظرفي/ فئو الدافع 

  خضر يعنى أن الطريق أصبح سالكا  اللون األ استثارة الحواس 

 سهولة االستعمال وعدم التعقيد  يتعن الدراجة 

 الذكور  ،Cool ـال ،ذكياءاأل ،البيض الشريحة المستهدفة 

 السوق  فيالمنافسة مع منتجات  ،نجازاإل ،الريادة ،تعزيز للنوعية  يالبعد الرجول

  يالقرار فرد  يالبعد االنعزال

وأن الشريحة  ،لى أن المنافسين ال ينعمون بذلكإإشارة  Less clicksاستعراض صفة   يالمركز التسويق

 المستهدفة تتطلع لهذه الميزة 

 عالن عن منتج تابع اإل

(Branding)  *

قوة العالمات  طالع

 التجارية، للمؤلف

 قوة العالمات التجارية، للمؤلف  طالع( * Versioning إصدار متسلسل )
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 (112شكل )

 

  يفيزيائ /الرفاهية  / الدافع 

استثارة 

 الحواس 

  حاسة الطعم

PDI   يدارمنصبه اإل /العمل في /المنزل فيسلطة الرجل  

الشريحة 

 المستهدفة 

 الرجال النساء/ 

البعد 

  يالرجول

  MAS(62) ةللمرأ تعزيز لدور التابع بالنسبة

البعد 

  ياالنعزال

الرجل مع أسرته وهم ينعمون بلحظات  ولم نطالع مثال   ،وحيدا   ةفالرجل يخدم من قبل المرأ

  IDV( 91)مجتمعين  ةسعيد
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المركز 

  يالتسويق

  والمميزات

  LTO( 29)السريع  يالتحضير اآلن

الجانب 

  يالقيم

  MAS(62)بالرعاية والخدمة  ةوحصر لدور المرأ ،المجتمع فيتعزيز لدور الرجل القائد 

 

 MAS( 62حيال تعزيز لدور الرجل ) ليه سابقا  إن يعززان ما أشرنا ان التالياعالنواإل

    

 (113شكل )

 

 :ستراليةاألقام التالية والخاصة بالثقافة رإليه األبما يمكن أن تشير  أونبد

LTO  UAI  MAS  IDV  PDI  Australia  

 51  61  90   DNA  
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 مقارنة المعدالت فيما بين الشعبين العربي واالسترالي (114شكل )

 

 (115شكل )

 

 (116شكل )
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 (117شكل )

، لذا نالحظ  IND( 90حيث أن معدل االنعزالية أو االستقاللية كبير في الثقافة االسترالية حيث وصل الي )

( التي تؤكد االنعزالية هذه ، فال نكاد نالحظ جمع عائلى 5،6،7كيف أن التعابير االعالنية  في االشكال رقم )

 ( التالية ، 8أو زوجين معا ! ويتبين ذلك بجالء من خالل االعالنات في االشكال )

 (118شكل )       

 



 Page 125 إستكشاف القيم 
 

 

 ساعة تأكيد النعزالية المجتمع التي توفر محضن لالستقبال ، فاالنعزاليون يعانون دوما من طول االوقات 25 االعالن عن أن فتح المطعم علي مدي (119شكل )

 

 وحتي في ما قد يشير الي التجمع العائلي فنحن ال نطالع االفراد، الحظ التصاميم التالية، 

    

 

 (120شكل )
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 وإستقاللية االفراد في هذه الثقافة، نستبين إنعزالية "وحتي مع إعالن السيارة التالي "سبارو

 

 (121شكل )

( تعزز نتيجة بعد رجولية الثقافة التي سجلت معدل 122والتعابير االعالنية التالية في االشكال رقم  )

(61)MAS 

   

 

 (122شكل )



 Page 127 إستكشاف القيم 
 

 UAI( 51( تعبير مناسب لصفة نبذ الغموض التي سجلت معدل ) 123وفيما يلي في التصاميم االعالنية )

 

 (123)شكل 

 حيث تستعرض مواصفات السلعة بشكل تفصيلي من خالل سرد المميزات والمواصفات .

 

 ( 124وفي التصاميم االعالنية التالية لسيارة فورد تأكيد تأكيد تجنب الغموض هذا ، الحظ التصاميم )

 

 (124شكل )
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 : فرنسا

، ونالحظ تغيرا في التعبير من DNAمع الثقافة الفرنسة تتغير القيم، الحظ شفرة الحمض النووى الخاص بها 

 صاميم االعالنية التالية، التالية تخالل ال

 

 (125شكل )
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فالمجتمع الفرنسي محب للفن، وهو يقدم النوعية علي الكم، وهو مجتمع صفته أنثوية فمعل الرجولة فيه 

 ، وهي صفة تعزز إهتمامه للغير وتعزز مفهوم الرعاية.MAS(43الي )ينخفض ليصل 

  

 حملة إعالنية لنبذ أسلوب االلغام االرضية التي تودي بحياة االبرياء )مفهوم االهتمام والرعاية(( 126شكل )

 

  

 مقارنة المعدالت فيما بين الشعبين العربي والفرنسي( 127شكل ) 
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 أ لمانيا :

، ونالحظ تغيرا في التعبير من DNAمع الثقافة االلمانية  تتغير القيم ، الحظ شفرة الحمض النووى الخاص بها 

 صاميم االعالنية التالية ، تخالل ال

     

 ، ما يجعل المعلن يستعرض مواصفات السلعة بإستفاضة . UAI( 65الحظ المعدل المرتفع لتجنب الغموض ) (128شكل )

  

 

 مقارنة المعدالت فيما بين الشعبين العربي وااللماني (129)شكل 
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 : مصر

    (130شكل )  

 مقارنة المعدالت فيما بين الشعبين العربي والصينى ، وإستعراض المعدل العام العالمي للشعوب .

        

 حملة من أربعة تصاميم  (131شكل )
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 UAI(70، وتجنب الغموض ) MAS(53( والرغبة في االنجاز ) LTOالمستقبل ) التصاميم االعالنية تؤكد بعد

النموذج االعالني التاليى MAS (53ويعزز مسئلة القلق حيال المستقبل ، ومسئلة إهتمام المجتمع باآلخرين )

 حيال مستقبل االطفال في مصر وعدم إحاطة االطفال بالرعاية الوالدية الالزمة .

 

 تصاميم إعالنية أربعةمن ( حملة 132شكل )
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كاتهم رالبريطاني ، وهو يستهدف شعوب العالم من خالل مد HSBCفيما يلي نستعرض حملة إعالنية لبنك 

 .(133كما في شكل )الثقافية عبر الرموز التي تعرفت عليها كل ثقافة علي حدي 

 

 

 

 (133شكل )
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 فيما يلى فهرست خاص بالمالحق 

 ( نموذج إستبيان دولي للكشف عن منظومة من القيم في مجموعة من دول العالم 1ملحق )

 

WVS 2005-2006 Wave, Root Version 1 of 25 2005-2006 WORLD VALUES SURVEY  

V1. Survey wave number (write in constant): 5 Wave five  

V1a. Split OECD/Non-OECD (code country!): 1 OECD 2 Non-OECD  

V1b. Ballot A/B (only for OECD-countries): 1 Ballot A 2 Ballot B (code one number!)  

V2. Country code (write in 3-digit code from list below): ______  

V2 CODE  COUNTRY  

1  France  

2  Britain  

3  W Germany  

4  Italy  

5  Netherlands  

6  Denmark  

7  Belgium  

8  Spain  

9  Ireland  

10  N Ireland  

11  USA  

12  Canada  

13  Japan  

14  Mexico  

15  S Africa  

16  Hungary  

17  Australia  

18  Norway  

19  Sweden  

20  Tambov  

21  Iceland  

22  Argentina  

23  Finland  

24  S Korea  

25  Poland  

26  Switzerland  

27  Puerto Rico  

28  Brazil  

29  Nigeria  

30  Chile  

31  Belarus  

32  India  

33  Czech  

34  E Germany  

35  Slovenia  

36  Bulgaria  

37  Romania  

38  Pakistan  

39  China  

40  Taiwan  

41  Portugal  

42  Austria  

43  Greece  
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44  Turkey  

45  Moscow  

46  Lithuania  

47  Latvia  

48  Estonia  

49  Ukraine  

50  Russia  

51  Peru  

52  El Salvador  

53  Venezuela  

54  Uruguay  

55  Costa Rica  

56  Ghana  

57  Zimbabwe  

58  Philippines  

59  Israel  

60  Tanzania  

61  Moldova  

62  Georgia  

63  Armenia  

64  Azerbaijan  

65  Thailand  

66  Cameroon  

67  Saudi Arabia  

68  Dominic Rep  

69  Bangladesh  

70  Indonesia  

71  Vietnam  

72  Albania  

73  Colombia  

74  Uganda  

75  Basque  

76  Malta  

77  Singapore  

78  Andalusia  

79  Galicia  

80  Valencia  

81  Serbia  

82  Montenegro  

83  Macedonia  

84  Croatia  

85  Slovakia  

86  Luxembourg  

87  Sri Lanka  

88  New Zealand  

89  Egypt  

90  Morocco  

91  Iran  

92  Jordan  

93  Bosnia  

94  Cuba  

95  Cyprus  

96  Algeria  

97  Kyrgyzstan  

98  Guatemala  

99  Iraq  

100  



 Page 137 إستكشاف القيم 
 

101  

 

(Introduction by interviewer):  

Hello. I am from the __________ (mention name of the interview organization). We are carrying out a global study of 

what people value in life. This study will interview samples representing most of the world's people. Your name has 

been selected at random as part of a representative sample of the people in __________ (mention country in which 

interview is conducted). I'd like to ask your views on a number of different subjects. Your input will be treated strictly 

confidential but it will contribute to a better understanding of what people all over the world believe and want out of 

life.  

(Show Card A)  

For each of the following, 

indicate how important it 

is in your life. Would you 

say it is (read out and 

code one answer for 

each): Very important  

Rather important  Not very important  Not at all important  

V4.  Family  1  2  3  4  

V5.  Friends  1  2  3  4  

V6.  Leisure time  1  2  3  4  

V7.  Politics  1  2  3  4  

V8.  Work  1  2  3  4  

V9.  Religion  1  2  3  4  

 

(Show Card C)  

V22. All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days? Using this card on which 1 

means you are “completely dissatisfied” and 10 means you are “completely satisfied” where would you put 

your satisfaction with your life as a whole? (Code one number):  

Completely dissatisfied Completely satisfied  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V23. Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you need to be very careful in dealing 

with people? (Code one answer):  

1 Most people can be trusted.  
2 Need to be very careful.  

Now I am going to read off a 
list of voluntary organizations. 
For each one, could you tell 

Inactive member  Don’t belong  
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me whether you are an active 
member, an inactive member 
or not a member of that type of 
organization? (Read out and 

code one answer for each 

organization): Active member  
V24. Church or 
religious organization  

2  1  0  

V25. Sport or 
recreational 
organization  

2  1  0  

V26. Art, music or 
educational 
organization  

2  1  0  

V27. Labor Union  2  1  0  
V28. Political party  2  1  0  
V29. Environmental 
organization  

2  1  0  

V30. Professional 
association  

2  1  0  

V31. Humanitarian or 
charitable organization  

2  1  0  

V32. Consumer 
organization  

2  1  0  

V33. Any other (write 

in):_______________  
2  1  0  

 

(Show Card E)  

V46. Some people feel they have completely free choice and control over their lives, while other people feel that what 

they do has no real effect on what happens to them. Please use this scale where 1 means "no choice at all" and 

10 means "a great deal of choice" to indicate how much freedom of choice and control you feel you have over 

the way your life turns out (code one number):  

No choice at all A great deal of choice  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(Show Card F)  

V47. Do you think most people would try to take advantage of you if they got a chance, or would they try to be fair? 

Please show your response on this card, where 1 means that “people would try to take advantage of you,” and 10 

means that “people would try to be fair” (code one number):  

People would try to People would  

take advantage of you try to be fair  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V48. Now I would like to ask you something about the things which would seem to you, personally, most important if 

you were looking for a job. Here are some of the things many people take into account in relation to their work. 

Regardless of whether you're actually looking for a job, which one would you, personally, place first if you were 

looking for a job (read out and code one answer):  

1 A good income so that you do not have any worries about money  

2 A safe job with no risk of closing down or unemployment  

3 Working with people you like  

4 Doing an important job that gives you a feeling of accomplishment  

V49. And what would be your second choice (code one answer):  

1 A good income so that you do not have any worries about money  

2 A safe job with no risk of closing down or unemployment  

3 Working with people you like  

4 Doing an important job that gives you a feeling of accomplishment  

Please specify for Agree  Neither  Disagree  Strongly  
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each of the 

following 

statements how 

strongly you agree 

or disagree with it! 

Do you strongly 

agree, agree, 

neither agree nor 

disagree, disagree 

or strongly 

disagree? (Read 

out and code one 

answer for each 

statement): 

Strongly  

agree  

disagree  

V50.  To fully 

develop your 

talents,  

you need to 

have a job.  

1  2  3  4  5  

V51.  It is 

humiliating 

to receive  

money 

without 

working for 

it.  

1  2  3  4  5  

V52.  People who 

don’t work  

become lazy.  

1  2  3  4  5  

V53.  Work is a 

duty toward 

society.  

1  2  3  4  5  

V54.  Work should 

always come 

first,  

even if it 

means less 

free time.  

1  2  3  4  5  

 

 

 

(Show Card G)  

V55. Are you currently (read out and code one answer only):  

1 Married  

2 Living together as married  

3 Divorced  

4 Separated  

5 Widowed  

6 Single  

V56. Have you had any children? (Code 0 if no, and respective number if yes):  
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0 No children  

1 One child  

2 Two children  

3 Three children  

4 Four children  

5 Five children  

6 Six children  

7 Seven children  

8 Eight or more children  

V57. If someone says a child needs a home with both a father and a mother to grow up happily, would you tend to 

agree or disagree? (Code one answer):  

1 Tend to agree  

2 Tend to disagree  

V58. Do you agree or disagree with the following statement (read out): “Marriage is an out-dated institution.” (Code 

one answer):  

1 Agree  

2 Disagree  

V59. If a woman wants to have a child as a single parent but she doesn't want to have a stable relationship with a man, 

do you approve or disapprove? (Code one answer):  

1 Approve  

2 Disapprove  

3 Depends (do not read out, code only if volunteered)  

For each of the following 

statements I read out, can 

you tell me how strongly 

you agree or disagree with 

each. Do you strongly 

agree, agree, disagree, or 

strongly disagree? (Read 

out and code one answer 

for each statement): 

Strongly agree  

Agree  Disagree  Strongly disagree  

V60.  Being a 

housewife is just 

as fulfilling as 

working for pay.  

1  2  3  4  

V61.  On the whole, 

men make better 

political leaders 

than women do.  

1  2  3  4  

V62.  A university 

education is 

more important 

for a boy than 

for a girl.  

1  2  3  4  

V63.  On the whole, 

men make better 

business  

executives than 

women do.  

1  2  3  4  
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People pursue different goals 

in life. For each of the 

following goals, can you tell 

me if you strongly agree, 

agree, disagree or strongly 

disagree with it? (Read out 

and code one answer for each 

statement): Strongly agree  

Agree  Disagree  Strongly disagree  

V64. One of my main goals in 

life has been to make 

my parents proud.  

1  2  3  4  

V65. I seek to be myself 

rather than to follow 

others.  

1  2  3  4  

V66. I make a lot of effort to 

live up to what my 

friends expect.  

1  2  3  4  

V67. I decide my goals in life  

by myself.  

1  2  3  4  

 

 

(Show Card K)  

V73. Here is another list. In your opinion, which one of these is most important? (Code one answer only under “first 

choice”):  

V74. And what would be the next most important? (Code one answer 

only under “second choice”): V73  

First choice  

V74  

Second choice  

A stable economy  1  1  

Progress toward a less impersonal and more 

humane society  

2  2  

Progress toward a society in which Ideas count 

more than money  

3  3  

The fight against crime  4  4  

V90. In the long run, do you think the scientific advances we are making will help or harm mankind? (Code one 

answer):  

1 Will help  

2 Will harm  

3 Some of each (code if volunteered only!)  

(Show Card O)  

Now, I would like to read some statements and ask how much you agree or disagree with each of these statements. 

For these questions, a 1 means that you “completely disagree” and a 10 means that you “completely agree.” (Code 

one number for each statement): Completely Completely  
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disagree agree  

V91.  Scienc

e and 

techno

logy 

are 

makin

g our 

lives 

healthi

er, 

easier, 

and 

more 

comfo

rtable.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V92.  Becau

se of 

scienc

e and 

techno

logy, 

there 

will be 

more 

opport

unities 

for the 

next 

genera

tion.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V93.  Scienc

e and 

techno

logy 

make 

our 

way of 

life 

change 

too 

fast.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V94.  We 

depen

d too 

much 

on 

scienc

e and 

not 

enoug

h on 

faith.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

(Show Card N)  
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I am going to read out 

some statements 

about the 

environment. For each 

one, can you tell me 

whether you strongly 

agree, agree, disagree 

or strongly disagree? 

(Read out and code 

one answer for each): 

Strongly  

agree  

Agree  Disagree  
Strongly  

disagree  

V105.  I would give 
part of my 
income if I 
were certain 
that the 
money would 
be used to 
prevent 
environmenta
l pollution.  

1  2  3  4  

V106.  I would agree 

to an increase 

in taxes if the 

extra money 

were used to 

prevent 

environmenta

l pollution.  

1  2  3  4  

V107.  The 

Government 

should reduce 

environmenta

l pollution, 

but it should 

not cost me 

any money.  

1  2  3  4  

 

(Show Card Q)  

V116. Now I'd like you to tell me your views on various issues. How would you place your views on this scale? 1 

means you agree completely with the statement on the left; 10 means you agree completely with the statement 

on the right; and if your views fall somewhere in between, you can choose any number in between. (Code one 

number for each issue):  

Incomes should be We need larger income differences  
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made more equal as incentives for individual effort  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V117. Private ownership of Government ownership of  

business and industry business and industry  

should be increased should be increased  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V118. The government should People should take more  

take more responsibility to ensure responsibility to  

that everyone is provided for provide for themselves  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V119. Competition is good. It Competition is harmful. It  

stimulates people to work hard brings out the worst in people  

and develop new ideas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V120. In the long run, hard work Hard work doesn’t generally  

usually brings a better life bring success—it’s more a matter  

of luck and connections  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V121. People can only get rich Wealth can grow so there’s  

at the expense of others enough for everyone  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(Show Card R)  

V122. Some people believe that individuals can decide their own destiny, while others think that it is impossible to 

escape a predetermined fate. Please tell me which comes closest to your view on this scale on which 1 means 

“everything in life is determined by fate,” and 10 means that “people shape their fate themselves.” (Code one 

number):  

Everything is People shape their  

determined by fate fate themselves  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(Show Card S)  

V123. All things considered, would you say that the world is better off, or worse off, because of science and 

technology? Please tell me which comes closest to your view on this scale: 1 means that “the world is a lot 

worse off,” and 10 means that “the world is a lot better off.” (Code one number):  

A lot worse off A lot better off  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

V124. How about people from other countries coming here to work. Which one of the following do you think the 

government should do? (Read out and code one answer):  

1 Let anyone come who wants to?  

2 Let people come as long as there are jobs available?  

3 Place strict limits on the number of foreigners who can come here?  

4 Prohibit people coming here from other countries?  

I ‘d like to ask you 

how much you trust 

people from various 

groups. Could you tell 

me for each whether 

you trust people from 

this group completely, 

somewhat, not very 

much or not at all? 

(Read out and code 

one answer for each): 

Trust completely  

Trust somewhat  Do not trust very 

much  

Do not trust at all  

V125. Your 1  2  3  4  
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family  

V126. Your 

neighborhood  

1  2  3  4  

V127. People 

you know 

personally  

1  2  3  4  

V128. People 

you meet for the 

first time  

1  2  3  4  

V129. People of 

another religion  

1  2  3  4  

V130. People of 

another 

nationality  

1  2  3  4  

 

I'm going to describe 

various types of 

political systems and 

ask what you think 

about each as a way of 

governing this country. 

For each one, would 

you say it is a very 

good, fairly good, fairly 

bad or very bad way of 

governing this country? 

(Read out and code one 

answer for each): Very 

good  

Fairly good  Fairly bad  Very bad  

V148.  Having a 

strong leader 

who does not 

have  

to bother with 

parliament and 

elections  

1  2  3  4  

V149.  Having 

experts, not 

government, 

make decisions 

according to 

what they 

think is best 

for the country  

1  2  3  4  

V150.  Having the 

army rule  

1  2  3  4  

V151.  Having a 

democratic 

political 

system  

1  2  3  4  

 

V164. How much respect is there for individual human rights nowadays in this country? Do you feel there is (read out 

and code one answer):  

1 A great deal of respect for individual human rights  
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2 Fairly much respect  

3 Not much respect  

4 No respect at all  

V165. Have you heard of the Millennium Development Goals?  

1 Yes  

2 No  

V166. In 2000, world leaders agreed on a number of programs to solve the most serious global problems. I’m going to 

read out some of these problems. I would like you to indicate which of these problems you consider the most 

serious one for the world as a whole? (Read out and code one answer under “most serious for the world”):  

V167. And which is the second most serious problem 

for the world as a whole? (Code one answer under 

“next most serious for the world”): V166  

Most serious for the world  

V167  

Second most serious for the world  

People living in poverty and need.  1  1  

Discrimination against girls and 

women.  

2  2  

Poor sanitation and infectious 

diseases.  

3  3  

Inadequate education.  4  4  

Environmental pollution.  5  5  

 

(Show Card W)  

I’m going to read out 

another list of global 

problems, and goals that 

world leaders have set to 

reduce them. Indicate for 

each of these goals how 

high a priority your own 

country’s leaders should 

give to it, using this card. 

(Read out and code one 

answer for each goal): 

Top priority  

High priority  Medium priority  Low priority  

V170.  About 25 

percent of the 

world’s 

population lives 

in extreme 

poverty—that is 

on less than one 

dollar per day. 

The goal is to 

cut this 

percentage in 

half by 2015.  

1  2  3  4  

V171.  At present, 

more than 130 

million children 

of primary 

school age are 

not in school. 

The goal is to 

ensure that by 

2015, all 

1  2  3  4  
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children will be 

able to finish 

primary school.  

V172.  About eight out 

of every 100 

children who 

are born around 

the world, die 

before their fifth 

birthday. The 

goal is to reduce 

this proportion 

by two-thirds, 

by 2015.  

1  2  3  4  

V173.  About five 

million people 

become infected 

with HIV/AIDS 

each year. The 

goal is to stop 

the spread of 

HIV/AIDS.  

1  2  3  4  

V174.  About 840 

million people 

around the 

world live in 

slums. The goal 

is to make a 

significant 

improvement in 

the housing of 

at least 100 

million people.  

1  2  3  4  

 

V178. Thinking at your own country’s problems, should your country’s leaders give top priority to help reducing 

poverty in the world or should they give top priority to solve your own country’s problems? Use this scale 

where 1 means “top priority to help reducing poverty in the world” and 10 means “top priority to solve my own 

country’s problems.” (Code one answer):  

Top priority to help Top priority to solve my  

reducing poverty in the world own country’s problems  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Some people believe that certain 

kinds of problems could be better 

handled by the United Nations or 

regional organizations rather 

than by each national 

government separately. Others 

think that these problems should 

be left entirely to the national 

governments. I’m going to 

mention some problems. For 

each one, would you tell me 

whether you think that policies in 

this area should be decided by 

the national governments, by 

Regional organizations  United Nations  
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regional organizations, or by the 

United Nations? (Read out and 

code one answer for each 

problem): National governments  

V179.  Peacekeeping  1  2  3  

V180.  Protection of the 

environment  

1  2  3  

V181.  Aid to developing 

countries  

1  2  3  

V182.  Refugees  1  2  3  

V183.  Human Rights  1  2  3  

 

V184. Now let’s turn to another topic. How often, if at all, do you think about the meaning and purpose of life? (Read 

out and code one answer!)  

1 Often  

2 Sometimes  

3 Rarely  

4 Never  

V185. Do you belong to 

a religion or religious 

denomination? If yes, 

which one? (Code 

answer due to list 

below. Code 0, if 

respondent answers to 

have no denomination!) 

No: do not belong to a 

denomination  

0  

Yes: Roman Catholic  1  

Protestant  2  

Orthodox 

(Russian/Greek/etc.)  

3  

Jew  4  

Muslim  5  

Hindu  6  

Buddhist  7  

Other (write 

in):_____________  

8  

 

(Show Card X)  

V186. Apart from weddings and funerals, about how often do you attend religious services these days? (Code one 

answer):  

1 More than once a week  

2 Once a week  

3 Once a month  

4 Only on special holy days  

5 Once a year  

6 Less often  

7 Never, practically never  

(NOTE: In Islamic societies, ask how frequently the respondent prays!)  

V187. Independently of whether you attend religious services or not, would you say you are (read out and code one 

answer):  

1 A religious person  
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2 Not a religious person  

3 An atheist  

Generally speaking, do you think that the [churches]* in your 

country are giving adequate answers to (read out and code one 

answer for each): Yes  

No  

V188. The moral problems and needs of 

the individual  

1  2  

V189. The problems of family life  1  2  

V190. People’s spiritual needs  1  2  

V191. The social problems facing our 

society  

1  2  

(Show Card Y)  

V192. How important is God in your life? Please use this scale to indicate. 10 means “very important” and 1 means 

“not at all important.” (Code one number):  

Not at all important Very important  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V193. Do you take some moments of prayer, meditation or contemplation or something like that?  

1 Yes  

2 No 

(Show Card Z)  

How strongly do 

you agree or 

disagree with each 

of the following 

statements? (Read 

out and code one 

answer for each 

statement): Strongly 

agree  

Agree  Neither agree nor 

disagree  

Disagree  Strongly disagree  

V194.  Politicians 

who do not 

believe in 

God are unfit 

for public 

office.  

1  2  3  4  5  

V195.  Religious 

leaders 

should not 

influence 

how people 

vote in 

elections.  

1  2  3  4  5  

V196.  It would be 

better for 

[Brazil]* if 

more people 

with strong 

religious 

beliefs held 

public office.  

1  2  3  4  5  

V197.  Religious 

leaders 

should not 

influence 

government 

decisions.  

1  2  3  4  5  
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(Show Card AA)  

Please tell me for each of the following actions whether you think it can always be justified, never be justified, or 

something in between, using this card. (Read out and code one answer for each statement): Never Always  

justifiable justifiable  

V198.  Claimi

ng 

govern

ment 

benefit

s to 

which 

you 

are not 

entitle

d  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V199.  Avoidi

ng a 

fare on 

public 

transp

ort  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V200.  Cheati

ng on 

taxes 

if you 

have a 

chance  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V201.  Someo

ne 

accepti

ng a 

bribe 

in the 

course 

of 

their 

duties  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V202.  Homos

exualit

y  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V203.  Prostit

ution  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V204.  Aborti

on  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V205.  Divorc

e  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V206.  Euthan

asia—

ending 

of the 

life of 

the 

incura

ble 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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sick  

V207.  Suicid

e  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V208.  For a 

man to 

beat 

his 

wife  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

V209. How proud are you to be [French]*? (Read out and code one answer):  

1 Very proud  

2 Quite proud  

3 Not very proud  

4 Not at all proud  

5 I am not [French]* (do not read out! Code only if volunteered!)  

* [Substitute your own nationality for “French”]  

(Show Card AB)  

People have different views 

about themselves and how they 

relate to the world. Using this 

card, would you tell me how 

strongly you agree or disagree 

with each of the following 

statements about how you see 

yourself? (Read out and code 

one answer for each statement): 

Strongly agree  

Agree  Disagree  Strongly  

disagree  

V210. I see myself as a 

world citizen.  

1  2  3  4  

V211. I see myself as 

part of my local 

community.  

1  2  3  4  

V212. I see myself as 

part of the [French]* 

nation.  

1  2  3  4  

V213. I see myself as 

part of the [European 

Union]**  

1  2  3  4  

V214. I see myself as an 

autonomous individual.  

1  2  3  4  

Are your mother or father 

immigrants to this country 

or not? Please, indicate 

separately for each of 

them (read out and code 

one answer for each): 

Immigrant  

Not an immigrant  

V215. Mother  1  2  

V216. Father  1  2  

In your opinion, 

how important 

should the 

following be as 

requirements for 

somebody 

seeking 

citizenship of 

your country? 

Rather 

important  

Not important  
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Specify for each 

requirement if 

you consider it 

as very 

important, 

rather important 

or not important 

(read out and 

code one answer 

for each 

requirement): 

Very important  

V217. Having 

ancestors from my 

country  

1  2  3  

V218. Being born on 

my country’s soil  

1  2  3  

V219. Adopting the 

customs of my country  

1  2  3  

V220. Abiding by my 

country’s laws  

1  2  3  

(Show Card AC)  

V221. Turning to the question of ethnic diversity, with which of the following views do you agree? Please use this scale 

to indicate your position (code one number):  

Ethnic diversity Ethnic diversity  

erodes a country’s unity enriches life  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V222. What language do you normally speak at home? (Code one answer!)  

1 English  

2 Spanish  

3 French  

4 Chinese  

5 Japanese  

[NOTE: modify the list of languages to fit your own society. Optional if only one language is spoken!]  

People use different sources to learn what 

is going on in their country and the world. 

For each of the following sources, please 

indicate whether you used it last week or 

did not use it last week to obtain 

information (read out and code one 

answer for each): Used it last week  

Did not use it last week  

V223. Daily newspaper  1  2  

V224. News broadcasts on 

radio or TV  

1  2  

V225. Printed magazines  1  2  

V226. In depth reports on 

radio or TV  

1  2  

V227. Books  1  2  

V228. Internet, Email  1  2  

V229. Talk with friends or 

colleagues  

1  2  

V230. How often, if ever, do you use a personal computer? (Read out and code one answer):  

1 Never  

2 Occasionally  

3 Frequently  

4 Don’t know what a computer is (do not read out, code only if volunteered!) 
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(Show Card AD)  

V231. If there were a national election tomorrow, for which party on this list would you vote? Just call out the number 

on this card. If you are uncertain, which party appeals to you most? (Code one answer):  

01 Party 1  

02 Party 2  

03 Party 3  

04 etc.  

[NOTE: use two-digit code to cover the major parties in given society!]  

V232. And which party would be your second choice? If you are uncertain, which one appeals you second most? (Code 

one answer):  

01 Party 1  

02 Party 2  

03 Party 3  

04 etc.  

V233. And is there a party that you would never vote for? (Code one answer):  

01 Party 1  

02 Party 2  

03 Party 3  

04 etc.  

[OPTIONAL]  

V233a. Generally speaking, do you think of yourself as a Christian Democrat, a Social Democrat, a supporter of some 

other party or don’t you have any strong party loyalty?  

01 Party 1  

02 Party 2  

03 Party 3  

04 Party 4  

05 Non-partisan  

[NOTE: This question is optional because it may not work in societies having a fragmented or unstable part system. 

One can only name a few parties on card AA].  

V234. Did you vote in your country’s recent elections to the national parliament? (Code one answer):  

1 Yes  

2 No  

DEMOGRAPHICS  

V235. (Code respondent’s sex by observation):  

1 Male  

2 Female  

V236. Can you tell me your year of birth, please? 19____ (write in last two digits)  

V237. This means you are ____ years old (write in age in two digits). 

V238. What is the highest educational level that you have attained? [NOTE: if respondent indicates to be a student, 

code highest level s/he expects to complete]:  

1 No formal education  

2 Incomplete primary school  

3 Complete primary school  

4 Incomplete secondary school: technical/vocational type  

5 Complete secondary school: technical/vocational type  

6 Incomplete secondary: university-preparatory type  

7 Complete secondary: university-preparatory type  

8 Some university-level education, without degree  

9 University-level education, with degree  

V239. At what age did you (or will you) complete your full time education, either at school or at an institution of higher 

education? Please exclude apprenticeships [NOTE: if respondent indicates to be a student, code highest level 

s/he expects to complete]:  

________ (write in age in two digits)  

V240. Do you live with your parents? (Code one answer):  

1 Yes  
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2 No  

V241. Are you employed now or not? If yes, about how 

many hours a week? If more than one job: only for the 

main job (code one answer): Yes, has paid employment:  

Full time employee (30 hours 

a week or more)  

1  

Part time employee (less 

than 30 hours a week)  

2  

Self employed  3  

No, no paid employment:  

Retired/pensioned  
4  

Housewife not otherwise 

employed  

5  

Student  6  

Unemployed  7  

Other (write 

in):______________________  

8  

 

(If answer is “yes,” continue with next question!  

If answer is “no,” ask if respondent had a job in the past and continue with next question in case s/he DID!  

If answer is “no” and respondent had NO job in the past, move on to V249!) 

V242. In which profession/occupation are you doing most of your work? If you do not work currently, characterize 

your major work in the past! What is/was your job there?  

_____________________ (write in and code due to list below but do not read out list!)  

1 Employer/manager of establishment with 10 or more employees 2 Employer/manager of establishment with less than 

10 employees 3 Professional worker lawyer, accountant, teacher, etc 4 Supervisory - office worker: supervises others. 5 

Non-manual - office worker: non-supervisory 6 Foreman and supervisor 7 Skilled manual worker 8 Semi-skilled 

manual worker 9 Unskilled manual worker 10 Farmer: has own farm 11 Agricultural worker 12 Member of armed 

forces, security personnel 13 Never had a job  

V243. Are you working for the government or public institution, for private business or industry, or for a private non-

profit organization? If you do not work currently, characterize your major work in the past! Do you or did you 

work for (read out and code one answer):  

1 Government or public institution  

2 Private business or industry  

3 Private non-profit organization  

V244. Are the tasks you perform at work mostly manual or mostly cognitive? If you do not work currently, characterize 

your major work in the past. Use this scale where 1 means “mostly manual tasks” and 10 means “mostly 

cognitive tasks” (code one answer):  

Mostly manual tasks Mostly cognitive tasks  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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V245. Are the tasks you perform at work mostly routine tasks or mostly creative tasks? If you do not work currently, 

characterize your major work in the past. Use this scale where 1 means “mostly routine tasks” and 10 means 

“mostly creative tasks” (code one answer):  

Mostly routine tasks Mostly creative tasks  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V246. How much independence do you have in performing your tasks at work? If you do not work currently, 

characterize your major work in the past. Use this scale to indicate your degree of independence where 1 means 

“no independence at all” and 10 means “complete independence” (code one answer):  

No independence at all Complete independence  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

V247. Do you or did you supervise other people at work? (Code one answer):  

1 Yes  

2 No 

V248. Are you the chief wage earner in your household? (Code one answer):  

1 Yes (in this case skip next two questions and continue with V250!)  

2 No (in this case continue with next question!)  

V249. Is the chief wage earner of your household employed now or not? (Code one answer):  

1 Yes  

2 No  

V250. In which profession/occupation does he/she work (or did work)? If more than one job, the main job? What 

is/was his/her job there?  

_____________________ (write in and code due to list below but do not read out list!)  

1 Employer/manager of establishment with 10 or more employees 2 Employer/manager of establishment with less than 

10 employees 3 Professional worker lawyer, accountant, teacher, etc 4 Supervisory - office worker: supervises others. 5 

Non-manual - office worker: non-supervisory 6 Foreman and supervisor 7 Skilled manual worker 8 Semi-skilled 

manual worker 9 Unskilled manual worker 10 Farmer: has own farm 11 Agricultural worker 12 Member of armed 

forces, security personnel 13 Never had a job  

V251. During the past year, did your family (read out and code one answer):  

1 Save money  

2 Just get by  

3 Spent some savings  

4 Spent savings and borrowed money  

V252. People sometimes describe themselves as belonging to the working class, the middle class, or the upper or lower 

class. Would you describe yourself as belonging to the (read out and code one answer):  

1 Upper class  

2 Upper middle class  

3 Lower middle class  

4 Working class  

5 Lower class  

(Show Card AE)  

V253. On this card is a scale of incomes on which 1 indicates the “lowest income decile” and 10 the “highest income 

decile” in your country. We would like to know in what group your household is. Please, specify the appropriate 

number, counting all wages, salaries, pensions and other incomes that come in. (Code one number):  

Lowest decile Highest decile  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V254. (Code how interested the respondent was during the interview):  

1 Respondent was very interested  

2 Respondent was somewhat interested  

3 Respondent was not interested  

V255. (Code size of town):  

1 Under 2,000 2 2,000 - 5,000 3 5 - 10,000 4 10 - 20,000 5 20 - 50,000 6 50 - 100,000 7 100 - 500,000 8 500,000 and 

more  
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V256. (Code ethnic group by observation): 1 Caucasian white 2 Negro Black 3 South Asian Indian, Pakistani, etc. 4 

East Asian Chinese, Japanese, etc. 5 Arabic, Central Asian 6 Other (write in): _____________________________  

V257. (Code region where the interview was conducted): 1 New England 2 Middle Atlantic states 3 South Atlantic 4 

East South Central 5 West South Central 6 East North Central 7 West North Central 8 Rocky Mountain states 9 

Northwest 10 California  

[NOTE: use 2-digit regional code appropriate to your own society]  

V258. (Code language in which interview was conducted):  

1 English  

2 French  

3 Spanish  

[NOTE: if relevant, use codes appropriate to your own society]  

V259. Weight variable (Provide a 4-digit weight variable to correct your sample to reflect national distributions of key 

variables. If no weighting is necessary, simply code each case as “1.” It is especially important to correct for education. 

For example, if your sample contains 10 percent more university-educated respondents as there are in the adult 

population, members of this group should be downweighted by 10 percent, giving them a weight of .90). 
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( مدى دقة البحوث الميدانية في الكشف عن أولوية قضايا الشعب متضمنة القيم 2ملحق )

 المجتمعية.

 

فيما يلى االولويات للحل كقضايا يراها المجتمع االمريكي، وفق نتائج تم جمعها من أكثر من 

  2008جهة أجرت إستبيانا علي المجتمع االمريكي فى عام 

   
. 

CBS News Poll. Jan. 30-Feb. 2, 2008. N=1,232 adults nationwide. MoE ± 3. 

    
. 

"What do you think is the most important problem facing this country today?" Open-ended 

    
. 

  
% 

  
 

Economy/Jobs 38 
  

 
War in Iraq 21 

  
 

Health care 6 
  

 
Immigration 4 

  
 

Terrorism (general) 3 
  

 
Poverty/Homelessness 3 

  
 

Other 20 
  

 
Unsure 5 

  
 

  

NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling organizations of Peter Hart (D) and Bill 
McInturff (R). Jan. 20-22, 2008. N=1,008 adults nationwide. MoE ± 3.1. 

     
. 

 "Let me list some issues that have been proposed for the federal government to address. 
Please tell me which one of these items you think should be the top priority for the federal 

government. [See below.]" If more than one: "Well, if you had to choose just one, which do you 
think should be the top priority?" 

     
. 

 
  

    % 
  

 
Job creation and economic growth 26 

  
 

The war in Iraq 17 
  

 
Health care 17 

  
 

Terrorism 10 
  

 
Illegal immigration 10 

  
 

Energy and the cost of gas 7 
  

 
The environment and global warming 6 

  
 

Foreign policy and Iran 5 
  

 
All equally (vol.) 2 
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CNN/Opinion Research Corporation Poll. Jan. 14-17, 2008. N=1,393 adults nationwide. MoE ± 3. 

     
. 

 "How important will each of the following be to your vote for president? Will it be extremely 
important, very important, moderately important, or not that important? . . ." 

     
. 

 

 
 

Extremely 

Important 
Very 

Important 
Moderately 

Important 
Not That 

Important Unsure 

  
% % % % % 

 
The economy 45 41 12 2 - 

     
. 

 
 

The situation in Iraq 43 41 14 2 - 

     
. 

 
 

Terrorism 42 34 19 5 - 

     
. 

 
 

Health care 41 36 19 4 - 

     
. 

 
 

Gas prices 36 34 21 8 - 

     
. 

 
 

The situation in Iran 35 39 21 5 - 

     
. 

 
 

Illegal immigration 31 34 23 11 - 

     
. 

 
 

Taxes 30 38 27 5 - 

     
. 

 
 

Abortion 24 24 26 24 1 

     
. 

 
 

Global warming 21 27 30 22 1 

     
. 

 
 

Race relations 17 27 33 23 - 
 

  

Fortune Magazine poll conducted by Abt SRBI. Jan. 14-16, 2008. N=1,000 adults nationwide. MoE ± 3. 

     
. 

 "To start with, I am going to name some issues that are in the news these days. Please tell me 
how important the issue is to you personally, in voting in this year's presidential election. Is [see 
below] an issue that is extremely important to you, very important, somewhat important, not too 

important, or not at all important to you?" 

     
. 

 

 
 

Extremely 

Important 
Very 

Important 
Somewhat 

Important 
Not Too 

Important 
Not at All 

Important 

  
% % % % % 

 
The nation's economy 46 41 12 1 1 

     
. 

 
 

Health care 44 37 14 3 2 

     
. 

 
 

The situation in Iraq 42 42 12 2 2 

     
. 

 
 

Terrorism 41 37 15 4 2 

     
. 

 
 

Education 39 41 15 3 2 

     
. 

 
 

Social Security 35 36 23 4 2 

     
. 

 
 

Taxes 32 39 21 5 2 

     
. 

 
 

Immigration 27 33 26 10 4 

     
. 

 
 

Global warming 20 28 27 11 12 

     
. 

 
 

Abortion 20 25 25 12 14 

     
. 

 
 

U.S. trade with foreign nations 18 34 35 7 4 
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CNN/Opinion Research Corporation Poll. Jan. 9-10, 2008. N=1,033 adults nationwide. MoE ± 3. 

     
. 

 "Which of the following issues will be MOST important to you when you decide how to vote for 
president: [see below]?" Options rotated 

     
. 

 
  

1/9-10/08 12/6-9/07 11/2-4/07 10/12-14/07 6/22-24/07 

  
% % % % % 

 
Economy 35 29 29 22 23 

 
War in Iraq 25 23 28 28 31 

 
Health care 18 20 18 20 17 

 
Illegal immigration 10 14 10 15 15 

 
Terrorism 9 10 12 12 10 

 
Other (vol.) 2 2 1 2 3 

 
Unsure - 2 1 1 2 

 

  

Los Angeles Times/Bloomberg Poll. Nov. 30-Dec. 3, 2007. N=1,245 registered voters nationwide. 
MoE ± 3. 

    
. 

"What issue or problem do you consider the top priority for candidates running for president 
to address this election? Is it the war in Iraq, or protecting the country from terrorist attacks, 

or the economy, or education, or the environment, or health care issues, or illegal 
immigration, or other social issues, such as abortion and gay rights, or is there another 

issue?" Two replies accepted 

    
. 

  
% 

  
 

War in Iraq 32 
  

 
Economy 25 

  
 

Health care 19 
  

 
Terrorism 18 

  
 

Illegal immigration 15 
  

 
Education 10 

  
 

Environment 5 
  

 
Other social issues 5 

  
 

Other 4 
  

 
None/All (vol.) 10 

  
 

Unsure 1 
  

 

  

Newsweek Poll conducted by Princeton Survey Research Associates International. Oct. 31-Nov. 1, 
2007. N=1,002 registered voters nationwide. MoE ± 4 (for all registered voters). 

     
. 

 "In deciding which presidential candidate to support in 2008, which one of the following 
issues is most important to you: [see below]?" Options rotated 

     
. 

 
  

  
ALL 

Repub- 

licans 
Demo- 

crats 
Indepen- 

dents 

  
  % % % % 

 
The economy and jobs 22 14 30 19 

 
Iraq 19 13 26 19 

 
Health care 17 14 22 15 

 
Terrorism and national security 15 27 5 14 

 
Taxes and government spending 10 16 4 11 

 
Immigration 7 10 3 8 

 
The environment and global warming 5 1 7 8 
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Other/None of these (vol.) 1 2 - 1 

 
Unsure 4 3 3 5 

 

  

CBS News Poll. Oct. 12-16, 2007. N=1,143 registered voters nationwide. 

    
. 

"Which one issue would you most like to hear the candidates for president discuss during the 
2008 presidential campaign?" Open-ended 

    
. 

  
% 

  
 

War in Iraq 26 
  

 
Health care 25 

  
 

Economy/Jobs 11 
  

 
Immigration 6 

  
 

Education 3 
  

 
Environment 2 

  
 

Social Security 2 
  

 
Defense/Military 2 

  
 

Terrorism (general) 2 
  

 
Abortion 1 

  
 

Other 12 
  

 
Unsure 8 

  
 

  

ABC News/Washington Post Poll. Sept. 4-7, 2007. N=1,002 adults nationwide. MoE ± 3. Fieldwork 
by TNS. 

    
. 

"Thinking ahead to the November 2008 presidential election, what is the single most important 
issue in your choice for president?" Open-ended 

    
. 

  
% 

  
 

War in Iraq 35 
  

 
Health care 13 

  
 

Economy/Jobs 11 
  

 
Terrorism/National security 6 

  
 

Ethics/Corruption in government 6 
  

 
Immigration/Illegal immigration 5 

  
 

Morals/Family values 2 
  

 
Other 13 

  
 

Unsure 9 
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NBC News/Wall Street Journal Poll conducted by the polling organizations of Peter Hart (D) and 
Neil Newhouse (R). July 27-30, 2007. N=1,005 adults nationwide. MoE ± 3.1 (for all adults). Several 

items asked of half the sample. 

     
. 

 "When it comes to [see below], which party do you think would do a better job -- the 
Democratic Party, the Republican Party, or both about the same? If you think that neither 

would do a good job, please just say so." 

     
. 

 

  
Democratic 

Party 
Republican 

Party 
Both About 

The Same Neither Unsure 

  
% % % % % 

 
Dealing with global warming 

 
   7/27-30/07 48 9 19 17 7 

     
. 

 
 

Dealing with health care 

 
   7/27-30/07 49 13 14 21 3 

     
. 

 
 

Dealing with gas prices 

 
   7/27-30/07 42 7 13 32 6 

     
. 

 
 

Improving America's standing in the world 

 
   7/27-30/07 44 17 18 17 4 

     
. 

 
 

Reducing the federal deficit 

 
   7/27-30/07 43 18 14 21 4 

     
. 

 
 

Dealing with energy policy 

 
   7/27-30/07 41 17 20 15 7 

     
. 

 
 

Dealing with education 

 
   7/27-30/07 41 19 19 15 6 

     
. 

 
 

Dealing with homeownership issues 

 
   7/27-30/07 35 16 21 13 15 

     
. 

 
 

Controlling government spending 

 
   7/27-30/07 36 20 14 27 3 

     
. 

 
 

Dealing with the economy 

 
   7/27-30/07 41 26 17 12 4 

     
. 

 
 

Dealing with Iraq 

 
   7/27-30/07 38 23 13 20 6 

     
. 

 
 

Dealing with immigration 

 
   7/27-30/07 29 19 19 26 7 

     
. 

 
 

Dealing with ethics in government 

 
   7/27-30/07 25 15 23 33 4 

     
. 

 
 

Dealing with taxes 

 
   7/27-30/07 36 27 14 18 5 

     
. 

 
 

Dealing with China 

 
   7/27-30/07 26 21 24 16 13 

     
. 

 
 

Protecting America's interests on trade issues 

 
   7/27-30/07 28 25 23 15 9 

     
. 

 
 

Dealing with the war on terrorism 

 
   7/27-30/07 29 29 20 18 4 

     
. 

 
 

Promoting strong moral values 

 
   7/27-30/07 23 28 23 23 3 

     
. 

 
 

Dealing with homeland security 

 
   7/27-30/07 21 33 24 15 7 

     
. 
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Promoting a strong military 

 
   7/27-30/07 20 48 18 8 6 

 

  

CBS News/New York Times Poll. July 9-17, 2007. N=1,554 adults nationwide. MoE ± 3 (for all 
adults). 

    
. 

"In deciding who you would like to see elected president next year, which ONE of the 
following issues will be most important to you: [see below], or something else?" N=1,398 

registered voters 

    
. 

  
% 

  
 

The war in Iraq 20 
  

 
Terrorism and national security 17 

  
 

The economy and jobs 17 
  

 
Health care 16 

  
 

Immigration 10 
  

 
Education 8 

  
 

The environment and global warming 7 
  

 
Something else 5 

  
 

  

The Harris Poll. July 6-9, 2007. N=1,003 adults nationwide. MoE ± 3. 

    
. 

"What do you think are the two most important issues for the government to address?" Open-

ended  

    
. 

  
Top 

Responses   

  
% 

  
 

The war 27 
  

 
Health care (not Medicare) 19 

  
 

Immigration 13 
  

 
Iraq 10 

  
 

The economy (non-specific) 10 
  

 
Education 7 

  
 

Terrorism 7 
  

 
Foreign policy (non-specific) 7 

  
 

Taxes 5 
  

 
Gas and oil prices 5 

  
 

Employment/Jobs 5 
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CNN/Opinion Research Corporation Poll. May 4-6, 2007. N=1,028 adults nationwide. MoE ± 3. 

     
. 

 "How important will each of the following issues be to your vote for president next year? Will it be 
extremely important, very important, moderately important, or not that important? . . ." 

     
. 

 

 
 

Extremely 

Important 
Very 

Important 
Moderately 

Important 
Not That 

Important Unsure 

  
% % % % % 

 
The situation in Iraq 51 37 9 2 - 

     
. 

 
 

Terrorism 45 35 14 6 - 

     
. 

 
 

Education 44 37 16 3 - 

     
. 

 
 

Health care 43 35 18 4 - 

     
. 

 
 

Gas prices 43 31 16 10 1 

     
. 

 

 
Corruption and ethical standards 

in government 
41 36 17 7 - 

     
. 

 
 

The situation in Iran 38 39 17 5 1 

     
. 

 
 

Social Security and Medicare 38 37 20 4 - 

     
. 

 
 

The economy 33 46 16 4 - 

     
. 

 
 

Illegal immigration 31 32 26 10 1 

     
. 

 
 

Taxes 30 40 23 6 1 

     
. 

 
 

The federal budget deficit 30 34 26 9 2 

     
. 

 
 

Global warming 27 26 27 19 1 

     
. 

 
 

Abortion 27 24 24 24 1 

     
. 

 
 

Gun policy 26 26 29 17 2 

     
. 

 
 

Stem cell research 20 28 28 21 3 

     
. 

 
 

Policies toward gays and lesbians 13 15 30 41 1 
 

  

Gallup Poll. April 23-26, 2007. N=1,007 adults nationwide, drawn from Gallup's household panel, 
which was originally recruited through random selection methods. MoE ± 4. 

     
. 

 "In your view, what one or two issues should be the top priorities for the President and 
Congress to deal with at this time?" Open-ended. Multiple responses accepted. 

     
. 

 
  

  % 
   

 
Situation in Iraq/War 66 

   
 

Poor health care/Cost of health care 20 
   

 
Economy in general 14 

   
 

Immigration/Illegal aliens 14 
   

 
Fuel/Oil prices/Energy crisis 7 

   
 

Environment/Pollution 5 
   

 
National security 4 

   
 

Education/Poor education/Access to educ. 4 
   

 
Terrorism 4 

   
 

Federal deficit/Federal debt 3 
   

 
Social Security 3 

   
 

Other 22 
   

 
Unsure 1 
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Diageo/Hotline Poll conducted by Financial Dynamics. March 29-April 1, 2007. N=800 registered 
voters nationwide. MoE ± 3.5. 

    
. 

"Now I'm going to read to you a list of issues that the U.S. Congress may address. Which one 
of the following issues do you think should be the top priority for the U.S. Congress to 

address: [see below]?" If "All": "If you absolutely had to choose, which one issue would you say 
should be the top priority?" 

    
. 

  
% 

  
 

War in Iraq 26 
  

 
Health care 13 

  
 

Immigration 9 
  

 
Economy/Jobs/Unemployment 9 

  
 

Social Security/Medicare 8 
  

 
Terrorism/Homeland security 8 

  
 

Education 6 
  

 
Gas prices 4 

  

 
The actions of the executive branch/the 

President 3   

 
The environment 1 

  
 

All of the above (vol.) 13 
  

 
Unsure 1 

  
 

  

CNN/Opinion Research Corporation Poll. Jan. 19-21, 2007. N=1,008 adults nationwide. MoE ± 3. 

     
. 

 "How important is it to you that the President and Congress deal with each of the following 
issues in the next year? Is it extremely important, very important, moderately important, or not 

that important? . . ." 

     
. 

 

 
 

Extremely 

Important 
Very 

Important 
Moderately 

Important 
Not That 

Important Unsure 

  
% % % % % 

 
The situation in Iraq 59 31 5 4 1 

 
Terrorism 54 32 11 3 - 

 
Health care policy 44 36 16 4 1 

 
The economy 38 41 18 3 1 

 
The federal budget deficit 37 37 20 4 1 

 
Energy policies 34 39 22 3 2 

 
Illegal immigration 32 29 29 10 1 

 
Taxes 31 35 27 5 1 

 
Global warming 29 30 23 16 2 

 
Stem cell research 18 27 33 17 4 

 

  

ما يشير الي توافق كبير فيما بين معظم النتائج ، وما يؤكد من أن الكشف عن القضايا التي هي 

 محل قلق تكاد تكون واحدة . 
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 ( خرائط القيم للبروفيسور كريستيان ولزل 3الملحق )

هذه البيانات تمنح صورة إحاطية الهمية ابعاد عديده بالنسبة لهذه الشعوب في مجاالت الدين 

 ...)طالع تفصيل ذلك في نهاية هذا الملحق (واالقتصاد والسياسة 

National-level Value scores on Traditional/Secular-rational values and  

Survival/Self-expression values  

for all available surveys 

(wave 1=1981, 2=1990,3=1995,4=2000, 5=2006) 

 

nation and 

wave 

TradRat 

values  

SurvSelf 

values  

Albania 3 0.52 -1.56 

Albania 4 0.07 -1.14 

Algeria 4 -1.48 -0.74 

Andorra 5 0.80 1.62 

Argentina 1 0.00 -0.30 

Argentina 2 -0.46 0.03 

Argentina 3 -0.60 0.71 

Argentina 4 -0.95 0.36 

Argentina 5 -0.66 0.38 

Armenia 3 0.55 -1.31 

Australia 1 -0.34 1.14 

Australia 3 -0.18 1.96 

Australia 5 0.21 1.75 

Austria 2 0.23 0.80 

Austria 4 0.25 1.43 

Azerbaijan 3 -0.14 -1.38 

Bangladesh 3 -1.24 -1.10 

Bangladesh 4 -1.21 -0.93 

Belarus 2 0.93 -1.12 

Belarus 3 0.67 -1.72 

Belarus 4 0.89 -1.23 

Belgium 1 0.09 0.08 

Belgium 2 0.40 0.77 

Belgium 4 0.50 1.13 

Bosnia 3 0.09 -0.56 

Bosnia 4 0.34 -0.65 

Brazil 2 -0.95 -0.38 

Brazil 3 -1.29 0.02 

Brazil 5 -0.98 0.61 

Britain 1 -0.25 0.95 

Britain 2 0.08 1.13 

Britain 3 0.08 1.24 
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Britain 4 0.29 1.31 

Britain 5 0.06 1.68 

Bulgaria 2 1.28 -1.33 

Bulgaria 3 0.90 -1.23 

Bulgaria 4 1.15 -1.52 

Bulgaria 5 1.13 -1.01 

Burkina Faso 5 -1.32 -0.49 

Canada 1 -0.52 1.04 

Canada 2 0.07 1.31 

Canada 4 -0.16 1.72 

Canada 5 -0.26 1.91 

Chile 2 -1.10 -0.20 

Chile 3 -0.81 -0.08 

Chile 4 -0.87 0.12 

Chile 5 -0.87 0.00 

China 2 1.79 -1.13 

China 3 0.79 -1.23 

China 4 1.20 -0.93 

China 5 0.80 -1.16 

Colombia 3 -1.71 0.34 

Colombia 4 -1.67 0.68 

Colombia 5 -1.87 0.60 

Croatia 3 0.72 -0.51 

Croatia 4 0.08 0.31 

Cyprus 5 -0.56 0.13 

Czech 2 1.24 -0.11 

Czech 3 1.07 0.33 

Czech 4 1.23 0.38 

Denmark 1 1.60 1.44 

Denmark 2 1.25 1.20 

Denmark 4 1.16 1.87 

Domin. Rep 3 -1.05 0.33 

E Germany 2 1.06 0.60 

E Germany 3 1.74 0.58 

E Germany 5 1.46 0.26 

E. Germany 4 1.44 0.42 

Egypt 4 -1.64 -0.54 

El Salvador 4 -2.06 0.53 

Estonia 2 1.30 -0.88 

Estonia 3 1.27 -1.30 

Estonia 4 1.27 -1.19 

Ethiopia 5 -0.65 -0.36 

Finland 1 0.63 0.82 

Finland 2 1.21 1.26 

Finland 3 0.68 1.01 

Finland 4 0.84 0.94 

Finland 5 0.82 1.12 

France 1 0.54 0.13 

France 2 0.38 0.71 

France 4 0.52 0.94 

France 5 0.63 1.13 

Georgia 3 -0.04 -1.31 

Ghana 5 -1.94 -0.29 

Greece 4 0.77 0.55 
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Guatemala 4 -1.70 -0.17 

Hong Kong 5 1.20 -0.98 

Hungary 1 0.17 -1.07 

Hungary 2 0.46 -1.06 

Hungary 3 0.79 -0.77 

Hungary 4 0.40 -1.22 

Iceland 1 0.01 0.83 

Iceland 2 0.27 1.12 

Iceland 4 0.44 1.63 

India 2 -0.49 -0.91 

India 3 -0.54 -0.69 

India 4 -0.52 -0.60 

India 5 -0.36 -0.21 

Indonesia 4 -1.07 -0.50 

Indonesia 5 -0.47 -0.80 

Iran 3 -1.40 -0.34 

Iran 4 -1.22 -0.45 

Iraq 5 -0.40 -1.68 

Ireland 1 -0.92 0.59 

Ireland 2 -1.10 1.00 

Ireland 4 -0.91 1.18 

Israel 4 0.26 0.36 

Italy 1 0.18 -0.60 

Italy 2 0.11 0.53 

Italy 4 0.19 0.85 

Italy 5 0.13 0.60 

Japan 1 1.41 -0.41 

Japan 2 1.62 -0.12 

Japan 3 1.79 0.37 

Japan 4 1.91 0.54 

Japan 5 1.96 -0.05 

Jordan 3 -1.46 -0.97 

Jordan 4 -1.61 -1.05 

Kyrgyz 4 -0.15 -0.91 

Latvia 2 1.21 -0.60 

Latvia 3 1.33 -0.89 

Latvia 4 0.72 -1.27 

Lithuania 2 0.68 -0.64 

Lithuania 3 0.96 -1.45 

Lithuania 4 0.98 -1.00 

Luxembourg 4 0.42 1.13 

Macedonia 3 0.31 -1.02 

Macedonia 4 0.12 -0.72 

Malaysia 5 -0.73 0.09 

Mali 5 -1.25 -0.08 

Malta 99 -1.53 -0.03 

Mexico 1 -1.15 -0.26 

Mexico 2 -0.30 0.09 

Mexico 3 -0.81 0.30 

Mexico 4 -1.47 0.53 

Mexico 5 -1.47 1.03 

Moldova 3 0.36 -1.91 

Moldova 4 0.46 -1.69 

Moldova 5 0.47 -1.28 
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Montenegro 3 0.58 -1.12 

Montenegro 4 0.86 -1.24 

Morocco 4 -1.64 -1.09 

Morocco 5 -1.32 -1.04 

Moscow 2 1.44 -0.79 

N Ireland 1 -0.78 -0.06 

N. Ireland 4 -0.33 0.84 

N.Ireland 2 -0.86 0.80 

Netherlands 1 0.73 0.90 

Netherlands 2 0.77 1.99 

Netherlands 4 0.84 1.94 

Netherlands 5 0.71 1.39 

New Zealand 3 0.20 1.78 

New Zealand 5 0.00 1.86 

Nigeria 2 -1.62 -0.68 

Nigeria 3 -1.58 -0.68 

Nigeria 4 -1.53 0.28 

Norway 1 0.89 0.53 

Norway 2 1.17 0.79 

Norway 3 1.31 1.33 

Norway 5 1.39 2.17 

Pakistan 3 -1.39 -0.52 

Pakistan 4 -1.42 -1.25 

Peru 3 -1.26 -0.18 

Peru 4 -1.36 0.03 

Philipines 3 -1.38 -0.12 

Phillipines 4 -1.21 -0.11 

Poland 2 -0.81 -0.27 

Poland 3 -0.47 -0.41 

Poland 4 -0.43 -0.60 

Poland 5 -0.78 -0.14 

Portugal 2 -0.21 -0.43 

Portugal 4 -0.90 0.49 

Puerto Rico 3 -2.01 0.81 

Puerto Rico 4 -2.07 1.12 

Romania 2 0.24 -1.18 

Romania 3 0.36 -1.26 

Romania 4 -0.28 -1.60 

Romania 5 -0.39 -1.55 

Russia 2 1.09 -1.34 

Russia 3 0.87 -1.85 

Russia 4 1.09 -1.88 

Russia 5 0.49 -1.42 

Rwanda 5 -1.57 -0.62 

S Africa 1 -0.53 -0.40 

S Africa 2 -0.92 -0.46 

S Africa 3 -1.26 -0.46 

S Africa 5 -1.09 -0.10 

S Korea 1 1.08 -0.74 

S Korea 2 1.11 -0.65 

S Korea 3 0.96 -0.64 

S Korea 5 0.61 -1.37 

S.Africa 4 -1.12 -0.10 

S.Korea 4 1.13 -0.55 
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Saudi Arabia 4 -1.31 0.15 

Serbia 3 0.84 -1.05 

Serbia 4 0.65 -1.03 

Serbia 5 0.35 -0.62 

Singapore 4 -0.64 -0.28 

Slovakia 2 0.75 -0.82 

Slovakia 3 0.41 -0.27 

Slovakia 4 0.67 -0.43 

Slovenia 2 0.64 -0.62 

Slovenia 3 0.69 -0.04 

Slovenia 4 0.95 0.38 

Slovenia 5 0.73 0.36 

Spain 1 -0.26 -0.52 

Spain 2 -0.06 0.20 

Spain 3 -0.37 0.47 

Spain 4 0.12 0.51 

Spain 5 0.09 0.54 

Sweden 1 1.20 0.85 

Sweden 2 1.17 1.54 

Sweden 3 1.49 1.99 

Sweden 4 1.67 2.09 

Sweden 5 1.86 2.35 

Switzerland 2 0.19 1.11 

Switzerland 3 0.82 1.35 

Switzerland 5 0.74 1.90 

Taiwan 3 0.66 -0.81 

Taiwan 5 1.16 -1.18 

Tanzania 4 -1.84 -0.15 

Thailand 5 -0.64 0.01 

Trinidad 5 -1.83 -0.26 

Turkey 2 -0.89 -0.17 

Turkey 3 -1.13 0.28 

Turkey 4 -0.86 -0.34 

Turkey 5 -0.89 -0.33 

Uganda01 -1.42 -0.50 

Ukraine 3 0.84 -1.83 

Ukraine 4 0.90 -1.72 

Ukraine 5 0.30 -0.83 

Uruguay 3 -0.21 0.48 

Uruguay 5 -0.37 0.99 

USA 1 -0.83 0.68 

USA 2 -0.68 1.35 

USA 3 -0.89 1.62 

USA 4 -0.52 1.59 

USA 5 -0.81 1.76 

Venezuela 3 -1.82 0.35 

Venezuela 4 -1.60 0.43 

Vietnam 4 -0.68 0.22 

Vietnam 5 -0.30 -0.26 

W Germany 1 0.83 -0.07 

W Germany 2 1.23 0.69 

W Germany 3 1.55 1.52 

W Germany 5 1.31 0.74 

W.Germany 4 1.17 0.44 
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Zambia 5 -0.77 -0.62 

Zimbabwe 4 -1.50 -1.36 
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For details see Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change and Democracy 

New York: Cambridge University Press, 2005. 

 

The World Values Surveys were designed to measure all major areas of human concern, from religion to politics to 

economic and social life.  It turns out that two dimensions dominate the picture: (1) Traditional vs. Secular-rational 

values and (2)  Survival vs. Self-expression values.   These two dimensions explain more than 70 percent of the 

cross-cultural variance on scores of more specific values. 

 

Secular-rational values dimension reflects the contrast between societies in which religion is very important and 

those in which it is not. A wide range of other orientations are closely linked with this dimension. Societies near 

the traditional pole emphasize the importance of parent-child ties and deference to authority, along with absolute 

standards and traditional family values, and reject divorce, abortion, euthanasia, and suicide. These societies have 

high levels of national pride, and a nationalistic outlook. Societies with secular-rational values have the opposite 

preferences on all of these topics.  

 

The second major dimension of cross-cultural variation is linked with the transition from industrial society to post-
industrial societies, which brings a polarization between Survival and Self-expression values. The unprecedented 
wealth that has accumulated in advanced societies during the past generation means that an unprecedented share 
of the population has grown up taking survival for granted. Thus, priorities have shifted from an emphasis on 
economic and physical security above all, toward increasing emphasis on subjective well-being, self-expression and 
the quality of life.  
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 DNA( جداول الحمض النووى للشعوب 4ملحق )
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 (5ملحق )

 ما يلي نستعرض لنصوص دينية من أديان مختلفة وما ينطوي عليها من قيم:
• Buddhism (Dhammapada,) المعتقد البوذى 

• Him I call a Brahmin…  

• …who has truth and love for all life (Truth) 

• …who never asks what life can give, but only what he can give to life (Righteousness) 

• …who is never angry… and is free from the chain of fear (Peace) 

• …who has the power of love no army can defeat (Love) 

• …who has renounced violence towards all creatures (Non-violence) 

 

Christianity (Gospels in the Bible) الدين المسيحي 

• The truth shall make you free (Truth) 

• Blessed are those who hunger and thirst for righteousness (Righteousness) 

• Peace be with you (Peace) 

• Love one another (Love) 

• Love your enemies (Non-violence) 

Confucianism / Taoism (various sources) المعتقد الكنفوشيوسي 

• He who knows the truth is not equal to him who loves it. (Truth) Confucianism 

• The man of honour thinks of his character; the inferior man thinks of his position.  

(Righteousness) Confucianism 

• To a mind that is “still”, the whole universe surrenders. (Peace) Taoism 

• Love the world as your self; then you can care for all things. (Love) Taoism 

• All men have a mind which cannot bear to see the suffering of others. (Non-violence) 

Confucianism 

Hinduism (Baghavad Gita) المعتقد الهندوسي 

• Be sincere and truthful (Truth) 

• Give freely and control the senses (Righteousness)  

• Be fearless and equanimous (Peace) 

• Be loving, and show goodwill to all (Love) 
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• Don’t harm any living creature and don’t slander  

(Non-violence) 

Islam (Hadith – Sayings of Muhammed) الدين االسالمي 

• Speak the truth (Truth) 

• Perform what you promise (Righteousness) 

• Keep your heart free from malice towards anyone (Peace)  

• Do you love your Creator? Love your fellow-beings first (Love) 

• Withhold your hand from striking (Non-violence) 

 

Judaism (Book of Proverbs, Bible) الدين اليهودي 

• They love him who speaks what is right (Truth) 

• The righteous man walks in his integrity (Righteousness) 

• A man of understanding is of a calm spirit (Peace) 

• What is desired in a man is kindness (Love) 

• If your enemy is hungry, give him bread to eat  

(Non-violence) 

 مع قيمة الصدق :

• Buddhism – “Him I call a Brahmin who has truth and love for all life”  

• Christianity – “The truth shall make you free”  

• Hinduism – “Be sincere and truthful”  

• Islam – “Speak the truth”  

• Judaism – “They love him who speaks what is right” 

• Taoism/Confucianism – He who knows the truth is not equal to him who loves it. Confucianism  

 

 (:Righteousnessالبر والعفة واالستقامة  )ومع قيمة 

• Buddhism – “Him I call a Brahmin who never asks what life can give, but only what he can give 

to life”  
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• Christianity – “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness”  

• Hinduism – “Give freely and control the senses”  

• Islam – “Perform what you promise”  

• Judaism – “The righteous man walks in his integrity” 

• Taoism/Confucianism – The man of honour thinks of his character; the inferior man thinks of his 

position.  

Confucianism  

 

 ومع قيمة السالم :

• Buddhism – “Him I call a Brahmin who is never angry… and is free from the chain of fear”  

• Christianity – “Peace be with you”  

• Hinduism – “Be fearless and equanimous”  

• Islam – “Keep your heart free from malice towards anyone”  

• Judaism – “A man of understanding is of a calm spirit” 

• Taoism/Confucianism – To a mind that is “still”, the whole universe surrenders. Taoism 

 ومع قيمة المحبة :

• Buddhism – “Him I call a Brahmin who has the power of love no army can defeat”  

• Christianity – “Love one another”  

• Hinduism – “Be loving, and show goodwill to all”  

• Islam – “Do you love your Creator? Love your fellow-beings first”  

• Judaism – “What is desired in a man is kindness” 

• Taoism/Confucianism – Love the world as your self; then you can care for all things. Taoism 

 

 

 ومع قيمة نبذ العنف:

• Buddhism – “Him I call a Brahmin who has renounced violence towards all creatures”  
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• Christianity – “Love your enemies”  

• Hinduism – “Don’t harm any living creature and don’t slander”  

• Islam – “Withhold your hand from striking”  

• Judaism – “If your enemy is hungry, give him bread to eat” 

• Taoism/Confucianism – All men have a mind which cannot bear to see the suffering of others. 

Confucianism  

 

 

 

 

 تم بحمد هللا
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 :العربية المراجع
 
  2010قوة العالمات التجارية، د. زهير المزيدي  .1
حلقاااااة إذاعياااااة للااااادكتور زهيااااار المزيااااادي حاااااول تبسااااايط الخطااااااب اإلعالماااااي "تساااااويق القااااايم "  (60عااااادد( .2

www.zumord.com 
 في اإلنترنت  Wikipediaموقع  .3
 ،حلقاااااااة إذاعياااااااة فاااااااي التساااااااويق بالوجااااااادان والتساااااااويق باااااااالحواس، د.زهيااااااار المزيااااااادي  (13عااااااادد( .4

www.zumord.com 
 ،، د.زهيااااااار المزيااااااادي الساااااااوق العاااااااالمي والعالماااااااات التجارياااااااة حلقاااااااة إذاعياااااااة فاااااااي  (13عااااااادد( .5

www.zumord.com 
 ،، د.زهيااااااااااار المزيااااااااااادي إدارة الحماااااااااااالت االعالنياااااااااااة حلقاااااااااااة إذاعياااااااااااة فاااااااااااي  (13عااااااااااادد( .6

www.zumord.com 
 ،، د.زهيااااااااااار المزيااااااااااادي إدارة االزماااااااااااات االعالمياااااااااااة حلقاااااااااااة إذاعياااااااااااة فاااااااااااي  (13عااااااااااادد( .7

www.zumord.com 
 ،، د.زهيااااااااااار المزيااااااااااادي ق أنمااااااااااااط الحيااااااااااااة تساااااااااااويحلقاااااااااااة إذاعياااااااااااة فاااااااااااي  (13عااااااااااادد( .8

www.zumord.com 
 www.zumord.com ،، د.زهير المزيدي كيف تصبح نجما حلقة إذاعية في  (13عدد( .9

 ،، د.زهيااااااااار المزيااااااااادي العالقاااااااااات العاماااااااااة إدارة أم اباااااااااداع حلقاااااااااة إذاعياااااااااة فاااااااااي  (13عااااااااادد( .10
www.zumord.com 

 ،، د.زهياااااااار المزياااااااادي ية تشااااااااكيل وبناااااااااء الهويااااااااة المؤسسااااااااحلقااااااااة إذاعيااااااااة فااااااااي  (13عاااااااادد( .11
www.zumord.com 

 أسماء هللا الحسنى، د. محمد راتب النابلسي  .12
 مدارج السالكين البن القيم الجوزية  .13
 مقدمة في منهجية اإلبداع، د. زهير المزيدي .14
)لاااااام يصاااااادر بعااااااد ( بااااااإذن ماااااان  2010الااااااف إعااااااالن وإعااااااالن ....الشاااااايخ ساااااالمان الااااااداوود الصااااااباح  .15

 الكاتب 

، دار الشاااااااااروق للنشااااااااار  2009يوياااااااااة ، الااااااااادكتور عبااااااااادالكريم علاااااااااى اليماااااااااانى ، فلسااااااااافة القااااااااايم الترب .16

 والتوزيع ، االردن 

 " وزارة الشئون االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد  "  الموقع اإللكتروني  .17
 
 2007. تجربية مقاهى ستارباكس ، جوزيف ميشالى ، الدار العربية للعلوم ،18
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 :االجنبية المراجع
 

1. Global marketing and advertising – Marieke de mooij- 2010- 

Sage puplications ,inv  

2. living values activities for dian tilma 
3. Brand sence ، by Martin Lindstrom, Free Press ,2005  
4. Motivations ، by Madock  
5. Ogilvy on Advertising، by David Ogilvy (Vintage Books © 1983). 
6. Scientific Advertising، by Claude C.Hopkins (NTC Business 

Books © 1998) 
7. Tested Advertising Methods، by John Caples (Prentice Hall، Fifth 

Edition © 1997) 
8. The Art of Cause Marketing، by Richard Earle (NTC Business 

Books © 2000) 
9. Cutting Edge Advertising، by Jim Aitchison (Prentice Hall © 

1999) 
10. Visual Persuasion: The Role of Images in Advertising، by Paul 

Messaris(Sage Publications © 1997) 
11. Consumer behaveor.by Evans,Jamal and Foxal ,Willey 2009 
12. Global Marketing and advertising understanding cultural 

paradoxes , by Mariek de Mooij 2010 
13. Micro trends by Mark J Penn Twelve , 2007 
14. Brand Failures by Matt haig , Kogan page , 2005 
15. The fall of advertising & the raise of pr by Alries & Laura ries , 

2002 
16. Buy.ology by Martin lindstrom , rh , 2008 
17. Marketing corporate image , by Gregory , NTC , 1998 
18. Bank strategic management and marketing by Derek F . 

Channon , Johon Wiley&sons , 1986 
19. Tested advertising methods by John Caples , Printice hall , 1997 
20. Principles of marketing  by Kotler , Printice hall 
21. Brand chiled by Marti lindstrom , Kogan page , 2003 
22. Big brands big trouble by Jack Trout , Willy , 2001 
23. Emotional branding by Marc gobe , Allworth press , 2001 
24. Marketing plans by Malcolm mcdonald , BH , 2007 
25. Branding yourself by Mary spillane , PAN, 2000 
26. Strategic brand management by Jean-Noel , 2001 
27. The spirit of serve by J W Marriott , 1997 
28. Harvard business review on Brand management , HBS , 1999 
29. Disrubtion  , by Jean Marie , Willy , 1997 
30. Beyond disrubtion by Jean Marie , Willy , 2002  
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 المؤلف في سطور
 

 المزيدي د. زهير منصور 
 الجنسية: كويتي.

  1956الوالدة: 
 

 المؤهالت العلمية:
 .1978بكالوريوس، الواليات المتحدة،   -1
 .1980ماجستير، الواليات المتحدة،  -1
 .2005ماجستير في التسويق،  -2
 .2007دكتوراه في التسويق،  -3
 

 الخبرات العملية:
 عاما  في تخطيط الحمالت اإلعالنية واإلعالمية وتصميمها وتنفيذها واإلنتاج التلفازي.  25 *
 
 .1985للدعاية واإلعالن،  TCمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .1
 .1995مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سبوت لإلعالن التجاري في تلفاز دولة الكويت،  .2
 .1986تي، مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكوي .3
 .1984مؤسس إدارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،  .4
 مؤسس شركة الرؤية والكلمة المختصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفازية. .5
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