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 إهداء وشكر 

 

التفعيل للقيم   فيعن منهج معتمد رة عباو ه ي والذ  ،إخراج هذا الكتاب فيكل من ساهم  إلى

لهم جزيل االمتنان  ، أقدمحول العالم واألجنبيةالعديد من الجامعات العربية  فيوممارستها 

وأمين    يوأخص بالذكر منهم رفيقة درب،  في إخراج هذا العمل  يومساعدتعلى مؤازرتي  والشكر

كتور موسى  الد ي، وأخ براهيماإلة نهلية لمجتمعية الزوجة المثالسر المؤسسة العربية للقيم ا 

بدور زهير وهديل زهير على    تينالمتألق  ابنتي، والدعم والتشجيع  في  ما تردد يوما    الذي  ي المزيد

ختزل  ا، إن هذا الكتاب  بالمعاناة بصحبتهم لىكانت سعيدة أو شعروا   يها معاكل لحظة عاش

  فيعداد و إلا  فيالسفر و  فيت وعاماجتاال  فيكان فيه جميع هؤالء المساهمين رفقاء لى    مجهودا  

 سبر آفاق ما تضمنته فصوله وأبوابه من موضوعات.  
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 المقدمة  

فالطبيب الذي   ،أسبوع ىمد  ىله من صداع أصبح يداهمه عل الطبيب شاكيا   إلىيأتي المريض 

، أما  عراض بشكل مؤقت   األللصداع منهيا   كل محترف سيصف له مسكنا  ته بشال يمارس مهن

عراض الصداع من  فقد تكون أ ،اعت الصدمسببا ىالطبيب الحاذق، فتراه يجتهد في التعرف عل

ما يعانيه المريض من قبض أو  ، وقد تكون مضعف في النظر سنان، وقد تكون من تسوس األ

مجموعة من الدراسات   إلىيعني أنه سيعمد  د، ماإمساك، وقد يكون من نقص في الحدي

سباب، فال  األ ، قد تتعدد االستكشافية يتضمن بعضها أخذ عينة من دم المريض لفحصها وهكذا

ن ثم يصف الدواء المناسب الذي سيقضي  وم  ،آليات الستكشاف السبب  إلىبل يعمد    ،يصف مسكنا  

ده حيال  دعما نحن بص ف بتاتا  تليخ ال مر ، واألمعاودة ظهور أعراض الصداع ىبإذن هللا عل

مشابة  آلية  إلىفنحن أمام دراسة القيم المجتمعية لمجتمع ما، نعمد  ،ستكشاف القيما موضوع

يجابي منها أو السلبي،  اء اإللمستشرية في هذا المجتمع سوالظواهر ا ىنتعرف من خاللها عل

معية بيب، فنشخص الحالة المجته الطكلينيكي الذى قام بفحص هذا المجتمع كالفحص اإلإلى  فنعمد  

ع أن  هذا المجتم ى، وقد نضطر ومن أجل التعرف عل ميدانيا  للقيمة محل الدراسة، فنجري بحثا  

في   كثر إنتشارا  ليومية األما تتضمن قراءة الصحف اعلومات من مصادر عدة تتضمن فينجمع م

أو في   ،عمدةرري األات مح تلك الظاهرة في كتاب نعكاسا ىمد  ىكي نتعرف عل ؛هذا المجتمع

 عالنية هي؛ حيث إن التصاميم اإلعالنية خالل فترات زمنية معينةمطالعة تصاميم الحمالت اإل

ا المجتمع من قيم أو عادات  تنعكس فيها ما يؤمن به أفراد هذ تعبير التي أيضا  النواع من أنوع 

ليها، إآلت  التجاهات التيما واإليه قيمة الذى آلت  ىهذا كله مستكشفين المد  إلىنعمد  وتقاليد

نوع البرنامج االتصالي المناسب مع الشرائح   وهذا من شأنه أن يبصرنا بعد ذلك في وصف

  ى في تواصلنا مع كل شريحة عل ، ويعرفنا بالوسائل المثلىعتهدفة المعنية في هذا المجتمالمس

يق  تحق ىلعين عونستعرض أدوات ت ،نماذج ىوفيما يلي من هذا المؤلف سنتعرف عل ،ةحد

 .عمليات االستكشاف أو المعالجة

 

 القيمية   الخارطة 

العام الذى نحن   حدد لنا معالم للشكلت ةخريطنتائج البحوث الميدانية بمثابة  عتبار امن الممكن 

، سواء حيال التضاريس أو المناخ أو مواطن الضعف والقوة، أو مواطن الحاجات وما  بصدده

  Gallopنشرتها مؤسسة  سبيل المثال ىشكل التالي علة في ال فالخريط ،متاحة ا  يشكل فرص
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جموعة  اليومية للفرد في مياة  الح   ىعل  انعكاساتهتبين درجة أهمية الدين و  2005مريكية عام  األ

 الم. من الدول في الع

 

 ( 1شكل )

  ندونيسي هو مجتمع ممارس للدين يمكن قراءة نتائج هذه الخريطة اإلحصائية من أن المجتمع اإلو

في حين أن النسب   ،صله اليومية هي ممارسة للدين في األن حياتإبل  ، %(99بشكل كبير )

  ،%(28وزن كبير )  تال يضع للدين قيمة ذا ريطاني الذي  المجتمع الب  إلىأن نصل    إلىتتفاوت  

  ى وية لد ئفهذه الخريطة عرفتنا بقيمة "الدين" وفق نسب م  ،أو مؤثر في ممارساته لحياته اليومية

أي لم تستعرض لنا   ،أصحاب كل معتقد ىوية لدئلنا النسب المغير أنها لم تبين  ،عدةشعوب 

كل مجتمع   في  ىهود ونسبة من يؤمن بمعتقدات أخرالي  سيحيين ونسبةنسبة المسلمين، ونسبة الم

  بريطانيا؟  فيسالمي  نسبة من يعتقد بالدين اإل   -المثال    سبيل  ىعل  -فما هي    ،من تلك المجتمعات

وما نسبة   ؟المسيحينسبة من يعتقد بالدين وما  اتهم اليومية؟مارستهم للدين في حية موما نسب

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

ى  كي نتعرف عل  ؛وضمن كل دولة  معتقدعن قرب تجاه ممارسة الدين في الحياة اليومية مع كل  

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

تبين قيمة   ، 2002مريكية عام األ PEWنشرتها مؤسسة  ي تحصائية التالية والفي الخارطة اإل

 ىفنالحظ عل ،(األخالقية ممارساتالذلك على  وانعكاس ،يمان بوجود إله)العالقة فيما بين اإل

بينما المجتمع  ،%(58)العالقة بنسبة  يؤمن بوجود تلك األمريكيسبيل المثال أن المجتمع 

ي  المجتمعين الروسفيما بين نتائج    ، وبمقارنة بسيطة %(13إلى نسبة )الفرنسي يقل إيمانه ليصل  
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  غير أن هذه الخارطة أيضا   ،سنالحظ الفرق الكبير فيما بين المجتمعين في معتقدهما يمريكواأل

فما هو مزيج   . سؤالعرض لهذا المزيج الذي ت، من حيث الالبحثية لم تكشف لنا صفة العينية

بحثية وفق  ةعتقدات مع كل عينهل تم تمثيل عادل للموالمعتقدات الخاص بكل عينية بحثية؟ 

هذه الخارطة تكشف لنا زاوية   إذن ؟ د في المجتمع الذي هو فيهقالنسب التي ينتشر فيها كل معت

 .  الصورة  ير مكتملةغير أنها غ لقيمة محددة  Linier خطية واحدة

 

 (2شكل)

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

منهم ينتمون    %69  ن إمن البريطانيين يؤمنون بوجود الخالق. و  % 72إن    ، 2004  ديسمبر  10
نسبة الذين يمارسون معتقداتهم من هؤالء،    أن  أيضا  ظهر  أية. لكن االستطالع  د األديان السماوألح 

%، بالمقارنة مع  24 ى مرتين في األسبوع، لم تتعد أو المسجد مرة  أو الكنيسة  إلى ذهاب مثل ال 
 ركيا.  في ت % 72و ،في بولندا 61%

من   % 20جاب أمعتقدهم الديني، كانوا يمارسون شعائر وحين سئلت العينة االستطالعية، إن 
ربع مرات في السنة«.  أ »فقط بين مرة و%  22جاب  أال«. و  الذين يؤمنون بأحد األديان »تقريبا  

 .  بلدا   21وفوق، في  عاما   15 أعمارألف شخص، من  21وشمل المسح 

من   % 4ك و% من الكاثولي29و ،% من البروتستانت40نيا أن في بريطاووجد المسح 
 المسلمين.  
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ما يتعلق بالممارسة الدينية، ففي الواليات  متأخرة عن العديد من البلدان في لكن بريطانيا جاءت
إلى  وتصل في رومانيا  % 85إلى يطاليا إ، وفي %75إلى حدة تصل نسبة الممارسين المت
97%  . 

دمة  ك تأتي في المقجمهورية التشي أنظهر المسح حول نسبة الملحدين في الدول األوروبية أو
، فالسويد  %36، وبلجيكا %37ألمانيا ، و %37، فالدنمارك %41، ثم هولندا %49سبة بن

 %. 1إلى تركيا  ، وتصل النسبة في30%

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

ستطعنا أن نكتشف وبشكل أفضل  ا و الصورة،ما  كتملت نوعا  ارقام فمع االستعراض السابق لأل

 القيمة. ذي تسير به تلك المدى ال

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

،  ن شعوب وثقافات العالمنسة ممتجا ة مع مجموعة غيرستكشافية عن هذه القيما رسم خريطة 

ها لشعوب من أنتبرها بعض ا واآلن دعونا نستكشف وبشكل أدق تفاصيل حيال قيم أخالقية تع

نقرأ فيما يلي النتيجة   ،سبيل المثال  ىفعل  ،برها كذلكخالقي والبعض اآلخر ال تعتضمن اإلطار األ

 .  1997م  عا Gallupوالتي نشرتها مؤسسة  اإلحصائية

  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 
yGerman 9% 90 

France 8% 91 
Iceland 3% 95 

 

 ( 3شكل )
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العائلة أو يمة )ي تلك المجتمعات حيال قرأعن  هذا يعرفنا وبشكل أعمق    اإلحصائياالستعراض  

ودرجة عمق المشكلة   وقد كان السؤال هل تعتبر والدة طفل دون عقد زواج خطأ؟  ،الزواج(

 ة التي تعاني منها تلك المجتمعات.يالقيم

  1998كما قام به الدكتور عويد المشعان عام  القيمينستعرض االستكشاف  ،التاليثال في الم

حيث حدد    ،لمجتمع الكويتيمع شريحة الشباب في ااهرة تعاطي المخدرات  حيال تحديد أسباب ظ

 ما يلي من أسباب،  ستبانة وبينت نتائجهااالمشعان المشكلة القيمية ثم صمم  

 

 (4شكل)

يتضح من خاللها بأن كثرة   ،وفق أوزان وأولويات األسبابعرض لنا وهو كشف إحصائي يست

الرئيس الذي هو    السوء هو السببومن أن أصدقاء    ،اهرةالظ  انتشارالسفر ال يعتد به كسبب في  

 تفعيل لبرنامج تواصلي مع الشريحة المستهدفة من أجل العالج.  إلىبحاجة 

ل الكشف عن ظواهر قيمية بدأت تظهر أو  ياح  اعتمادهامن الممكن  وفي مجال المالحظة أيضا  
خالل  مفهوم الوالء من  سارانح هويدي يكشف لنا مالحظته حيال  فهميفها هو الكاتب  ،تنحسر
  " الشروق الجديد"صحيفة   فيمقال له   فييذكر "  حيث ، في مصر  األراضيحجم وقف  انحسار

 2009مارس   16 – 1430ربيع األول  19ثنين المصرية اإل

 فهمي هويدي  –نه ماء وسنيعن االنت
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األميركي  ي العربي. فقد قام المصرف زماننا في مصر والعالم أثرياء إلىهذه قصة أهديها 
. وكانت  يمصرف »سيتي ناشيونال« بوالية ميام ببيع نصيبه في "بيسليونارد أ"المعروف 

مبلغ الكبير،  يستحوذ وحده على هذا ال أنلكن الرجل لم يسعده  مليون دوالر، 60حصيلة البيع 
آخرين كانوا   71يعملون معه في البنك و  شخصا   399حين وزعه كله على  إالولم يسترح 

  أن  إال ، بيته مستريح الضمير إلى عاد زع هذه الثروة ولكنه و و فعله، بما  أحدا  يحدث  . لم حوله
  أنهاو االتصاالت التي يبد من  الصحف المحلية علمت بالنبأ فنشرته، وحينئذ تلقى سيال   إحدى 

عليه ال يستحق   أقدم ما  إن  :"ميامي هيرلد" ، فقال في اتصال هاتفي لصحيفةإزعاجا  سببت له 
 .تبالغ في اهتمامها بالموضوع  أن  اإلعالمحيث ما كان لوسائل   حقته،به وال  أحاطت  التي  داءاألص

رجل   ن أعل (2006 عام  في فقبل ثالث سنوات ) ،لكن الحالة استثنائية المبلغ ليس استثنائيا  
  37لالستثمارات تبرعه بمبلغ  " بيركشاير"صاحب مؤسسة  "وارن بافيت" يميركاألعمال األ
لمؤسسة »بيل و مليندا جيتس« )صاحب   مليارا   31منها  مؤسسات خيرية،ر لخمس مليار دوال

بيل  "وكان  ،والسل وتحسين جودة التعليم المالريايدز واإل بحاثأشركة ميكروسوفت( المعنية ب
عام   فييترك رئاسة شركاته  أنمليار دوالر لهذه المؤسسة، قبل  28 قد تبرع بنحو "جيتس
  " برانسون ريتشارد " السيد  أعلنكذلك  ،يريةلخ ا أنشطتهاعلى  شرافإلل ليتفرغ تماما   ،2008

للقطارات   وأخرى تملك شركة للطيران التي، "فيرجن"صاحب مجموعة شركات النقل الدولية 
لمكافحة التغيير المناخي وحماية البيئة   (مليارات دوالر  3  حوالي اته )ركش  أرباح عن تبرعه بكل  

 .  (من التلوث

  أسماء   الماضيالخيرية في الواليات المتحدة خالل القرن    للألعماالكبار   عينتبرالموتضم قائمة  
 جون"و ،األنشطةمليون دوالر لتلك  350وجه  ي الذ "يندرو كارنج أ"مثل  أعمال رجال
هذا   بأسعار مليون دوالر، وهي مبالغ تعادل عدة مليارات 475بمبلغ  تبرع الذي  "روكفلر 

ليونارد  " كبر مما قدمه  أللمجتمع مبالغ   قدموا   في الواليات المتحدة  ياءأثرهناك    أن الزمان. صحيح  
  أي نه تبرع بستين مليون دوالر في صمت ودون أ :ولهماأ نه تميز عنهم بأمرين،أ إال ؛"بيسأ

  الذين عملوا معه، معتبرا   إلىن يرد الجميل أيسعد من حوله و أنبها  أراد  نهأ :ا، وثانيهمإعالن
 .لتي حققهاالثروة افي تلك  لهم حقا   أن

الذين تسابقوا في وقف   المصريين قبل قرن من الزمان،  األثرياءهرنا بالصورة التي ذكرتنا بنبل  ب  
غانم في كتابه    يالبيوم  إبراهيم ر  كتوالد ألوجه البر والخير. وهو ما رصده  واألراضيالعقارات  

قفوا  تلك الفترة الذين و ء أثريامن بين  أنمصر«. وذكر فيه  والسياسة في  اف األوقالمهم عن »
 محمد باشاو ، وأحمد باشا المنشاوي مهنا،باشا  ي عل :فدان  4500و ألف تراوحت بين أراضي 

السعدي...   ولملوم بك ،يومحمد بك حسن الشندويل ،باشا شعراوي يعلو ،البدراوي عاشور
 .وآخرين كثيرين
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  أياممصر، منذ  الحكم في لهأجميع  أن ؛المؤلف في بحثه أوردهامن المالحظات المهمة التي 
الخير في المجتمع،  أوجهعلى  ال حصر لها أطيانا   أوقفواباشا حتى الملك فاروق  يمحمد عل

 .ى اآلنحت 1952 ثورة عام  وهي الظاهرة التي اختفت وانقطع حبلها منذ قامت

النتماء  والتعبير عن ا إسهام متوسطي الحال في العطاء للمجتمع أن  ضا  أيمن تلك المالحظات 
الشعور باالنتماء كانت شديدة االتساع، فشملت   دائرة   أن الذي يعني    األمر   ؛ بقوة  كان حاضرا    إليه

سيدة  شملت كما  ،في محافظة الغربية األرضفدان من  4600 أوقفالمنشاوي باشا الذي 
وهي الصورة   ،في المنوفية ىالعطش ي تقام عليه طلمبة مياه ترو نصف قيراط أوقفتمجهولة 

 أهل  أوالقمة  أهليث شح عطاء الجميع سواء كانوا من اآلن، ح  على عقب  رأسا   تي انقلبتال
 ؟علمجتماالنتماء ل ذهبت روح التعبير عن أينالذي يستدعي بقوة السؤال التالي:  األمرالسفح، 

 !النتيجة؟ غياب المشاركة السياسية في بلوغ هذه  أسهم مدى  أي إلىو

حيال زيادة    2009الميدانية عام    لألبحاث  PEWت عنه مركز  أسلوب المالحظة الذي كشف  نفس
تسمح للراغبين في زواج    العتماد قوانين وتشريعات  األميركيةالمؤيدين في الواليات المتحدة  نمو  

 المثليين.

 

 (5شكل)

 القيم: لة بوص

الدين  في العرق و  تساووا حتى وإن    األفراد جميع    ىأن القيم هي ليست واحدة لد   إلى  اإلشارةتجدر  
غير أن الدراسات الميدانية تكشف لنا االتجاه العام لمجموعة    ،ينطاق الجغرافة والجنس والواللغ

ولعل   ،رافيالتي تشترك في خصائص موحدة من الدين واللغة والعرق والنطاق الجغ األفراد 
ْم آتِيِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَْرد ا اآلية القرآنية "  ، مريم  80) تِينَا فَْرد ا َما يَق ول  َويَأْ  ث ه  َونَرِ  ،(,مريم95) َوك لُّه 
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وهو    فردا    للمحاسبةفكل آتيه    ،اثنينتطابق "القيم" لشخصين    استحالةما يؤكد    إلى( " فيها إشارة  
ة نظر المسلمين في ثالث ثقافات  هوج  عبر ذلك ىندلل علكن أن ميو ،العدل اإللهي ىدليل عل

وسوف نالحظ كيف أن   ،رومص  ، وإيران ،المملكة العربية السعودية  : هي ،يا  مختلفة جغراف
  ،وجهات النظر تختلف بشكل واضح مع كل دولة من هذه الدول بالرغم من ثبات متغير الدين

 ,December 21في تلك المناطق عام  ةاألميركي Gallupوهو ما قامت بتنفيذه شركة 
2007 

conservative Saudi society. Currently, four women sit on the board. 
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 ( 6شكل )

 

 ( 7شكل )
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 ( 8شكل )

أن "الدين " وما يتضمنه من قيم عامة أو محددة يعمل بشكل رئيس في   إلىوهنا نود أن نشير 
والنطاق   واألعراق مع تغير اللغة  حتىمعتقديه  ىلد  ة العامة لبوصلة القيم هذههتوحيد الوج 
العقل  عمالإلمساحة  سبيل المثال يترك دائما   ىعل اإلسالمين ، غير أن الديلألفرادالجغرافي 

في غير ما جاء به من نصوص   ، القرار اتخاذوإعمال القلب في عمليات االختيار من أجل 
ضمن   األسئلةمنها من خالل  ا  جزء ناعرضاستكالتي  والحرام( واضحة حيال ثوابت )الحالل 

   . السابق اإلحصاء
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العمالء من أجل   إليهاع التي يتطل Attributesالمميزات  ىنتعرف عل ،ريطة التاليةفي الخ و

   عالم العربي.المجتمعات الخليجية في ال  أحدفي  استثماريةخدمة  اعتماد

 

 

 

 ( 9شكل )

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

فتصنف هذه الخريطة    ،الشركات االستثمارية  إحدىاالستثمار مع    عملية  اعتمادهذا المجتمع حيال  

والميزات   ،والميزات الثانوية ،األساسيةالميزات  : أصناف ثالثة إلىدرجة وأهمية الميزات 

، الخارطة  ةوتبين درجة رغبة العميل وفق إحداثيات ثالث  ،لكل ميزة  المفصلية، كما تضع لنا وزنا  

   . العميل إليها لعصياغتنا للخدمة االستثمارية التي يتط  التي يمكن أن ننطلق منها في

( التي نزاول من خاللها الدراسات  اإلحصاءاالستكشاف للقيم تبدأ بالتعرف على أداة )  رحلة  نإذ

نمو وتارة    في فتارة هي    ، المسار الذي فيه "القيم" تمضينا  إيامانحة    ،كافة صورها  ىالميدانية عل
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عطينا التوجه الذي  تن  الزممر    ىعل  دراستناة التي هي مدار  نا للقيمومالحظات  ،انحسارتكون في  

فنحتاط بتفعيل برامج تواصلية مع الشريحة المعنية في المجتمع من خالل مزيج  ،إليههي تسير 

والمزيج من برامج العالقات   ،واإلعالن اإلعالمل من وسائ والمزيج ،التسويقية األدواتمن 

كي نستبين   ؛تالية  استكشافيةدراسات    إلىج من برامجنا التواصلية هذه  العامة، ثم نعمد بعد كل فو

والعالج الذي تلقته الشرائح المعنية   ة يؤكد لنا تجاوب المجتمع لوصفة البرامج المفعل  ما  وباألرقام

   . ةبالقيمة محل المعالج 

مة ذات التطبيقات الواسعة، يهتم علم اإلحصاء بجمع مهال الرياضيات أحد فروع  واإلحصاء
التغلب على   فرة، محاوال  اتوالم البياناتاستنتاجات من مجموعة  وإيجادوتلخيص وتمثيل 

أهمية تطبيقية واسعة في شتى   االبيانات وتباعدها. كل هذا يجعله ذ  م تجانسمثل عد كالتمش
  السياسةفي  وحتى اإلنسانية، كما يلعب دورا   العلوم االجتماعيةمجاالت العلوم من الفيزياء إلى 

 واألعمال.

 بشكل أساسي:  نظرية االحتماالتاإلحصاء تنطوي على مفاهيم المصطلحات المفتاحية لعلم 

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

  االستعيانمن خالل عملية  data ي عملية إحصائية هي جمع البياناتولى في أالخطوة األ
sampling ل تسجيل االستجابات لمعالجة ن خالأو م ،من ضمن المجتمع اإلحصائي الضخم
(، أو عن طريق مالحظة عملية  experimental design تصميم تجريبيربة )ما في تج 
رقمية وتمثيلية  من ثم وضع خالصات  ،(time series يةت زمنمتسلسال مع الزمن ) متكررة

 . descriptive statistics اإلحصاء الوصفيباستخدام ما يدعى  graphical)مخططية( 

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

ليأخذ بعين   inferential statistics  ياإلحصاء االستداللمنه. تتم هذه العملية ضمن ما يدعى  
 ياسات(. دقة المالحظات )القعدم  و عشوائيةاالعتبار 

اختبار فيما يدعى  )  ،ت ألسئلة من نوع )نعم/ال(ما تأخذ شكل إجابا  غالبا    اإلحصائيةاالستدالالت  
  التنبؤ ،(estimation تقدير تقدير خاصيات عددية ) ، (hypothesis testing الفرضيات 

prediction ارتباطاطات وعالقات )بمالحظات أو قياسات مستقبلية، وصف ارتب  
correlation( أو نمذجة عالقات ،) انحدار regression التفاف( أو  convolution 

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%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/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
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تدخل في إطار ما يدعى   أعاله ت والفروع اإلحصائية الموصوفة مجمل العمليات واإلجراءا 
 mathematical صاء رياضي ح إ، يقابله applied statistics إحصاء تطبيقي 

statistics  النظرية اإلحصائيةأو statistical theory  الرياضيات  وهي أحد فروع
لوضع الممارسة اإلحصائية على   والتحليل الرياضي ماالتنظرية االحتتستخدم تي ال التطبيقية

 (ويكيبيديا)المصدر:  أساس نظري متين.
 

 دستوريه؟  في شكل قوانين  واألخالق هل يمكن تشريع القيم 

ويمكن مالحظة   ،وانينهافي تشريعاتها وق  فالعديد من شعوب العالم قننت ذلك وجعلته متضمنا    ،نعم

أو في تجريم   ،والمعاقبة التي يتعرض لها مخترقوها ،ن المرور مثال  قوانيخالل ذلك بجالء من 

  ريعات حيال الحدأصبحنا نشهد تش  وأخيرا   ،أو إتالف المرافق العامة ،أو السرقات ،دور البغاء

 األميركيةلمتحدة  الواليات اونالحظ في    ،الطائرات  ىمن ممارسة التدخين في المرافق العامة وعل

  ، الصالة في المدارس ممارسة ضغط من أجل السماح لمن يرغب من الطلبة ال ال المث سبيل  ىعل

يشكل   ضاإلجهاوما زال موضوع  ،اإلباحيةالصور  ىأو في التشريعات في تجريم من يتعاط

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

تعاقب من يفتح محاله  في بعض الدول  نالحظ تشريعات واإلسالمي،لم العربي ي العاونحن ف

   . في بعضها اآلخر في فتحها وقت صالة الجمعة  الخمس أو الصلواتالتجارية أثناء 

 

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

يتم ذلك   أنكن ويم ،قيم قد تتغير على المدى البعيدبعض الير أن بالرغم من ثبات القيم غ

ولوحظ    .  والحروب   واألزمات  ،األجيالنضج  و  ،ثر الحداثةوأ  ،االقتصاديةالتحوالت    ألسباب

أثر  " ومع نمو التعليم ينخفض معدل ،عيةجتمااال إلىوالفقر  ،االنعزالية إلى يأن الغنى يؤد

  دية مازالت العائلة الهنكما نالحظ أن    ،(  Hofstede)راجع    power distance  السلطة"

ن لقضايا  يوهم يقررون مجتمع ، أفرادهاوتتمتع بعالقات وطيدة فيما بين  ،ؤمن بالتمددت

بالرغم من نمو مستويات    ،معيةأما العائلة اليابانية مازالت منضوية تحت الهيكلية الج   ،ةحاسم

ية مادعتنية واالاليابا  لألمةالمثالية    األناالحداثة عززت فيها    إنبل    ،التعليم ومعدالت االنعزالية

 .  كقيمة وعمق احترام المسؤولين والعالقات مازالت قوية 

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/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/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/%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/%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/%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
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  تأ طري تبعد مراحل التغيير ال ،تبين البعدين اإلنسانيةنعم ثمة محاوالت لرسم خرائط للقيم  

  ، والبعد الزمني عن كل مرحلة تغيير، فيما يلي نستعرض رسمين يعبران عن ذلك ، القيم ىعل

   "؛بيرمن"" من جامعة Christian Welzel"   "لزل ان ويكرستي"سور يستعرضهما لنا البروفي 

 secular) والعلمانيةبعض شعوب العالم  ىحيث يبين العالقة فيما بين قيمة حرية التعبير لد 

Rational)  2006-1981فيما بين الحقبة التاريخية.   

   .مة هذه مجموعة من الثقافات العالمية للقي من خالله  نالحظ فالرسم البياني التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 10شكل )

 تلك القيمة خالل هذه الفترة من التاريخ.  ىوالرسم التالي يبين الحركة أو التغير الذي طرأ عل
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 ( 11شكل )

 القيم زمنيا  ى تطرأ عل حركة التغيير التىو

 

 ( 12شكل )
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ر  البروفيسو ، حيث بين تحركات القيم عبر العصورخرائط تبين لنا ( 12-11-10) فاالشكال

  1981فيما بين  األداءنحو مزيد من حرية التعبير بمقارنة  اتجهتأن كافة المجاميع  " تنكرس"

   .2006 إلى

   .كتاب( في نهاية ال3للمزيد من المعلومات طالع الملحق )

  ،2005البنك الدولي يطالعنا وفق تقريره لعام نجد  ؛ وعن القيم المجتمعية كقيمة الفقر

 التالي على مدى أكثر من عام. مجتمعية وفق الرسم كقيمة الفقر  االنحسار والمد حيال قيم 

 

 

 ( 13شكل )

 

 INT. J. SOCIALتطالعنا دراسة  ،اتجاهاتهمدراسة مادية الشعوب والالمادية في  عندو 

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

OVADIA 

 1997-1995ترة من عوب للفمن الش مجموعة ىنتائج دراسته عل عبر
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 (14شكل)
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 المصفوفة القيمية  

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

وزن حيال كل سبب أو مؤثر   ىمن خالل التعرف عل ،جتماعية محل الدراسةلظاهرة االنمو ا

  ىلتالي درجة أهمية أو أولوية التأثير علس بايعك الذي الوزن  ،عالقة بالظاهرة االجتماعية يذ

  ،في أستراليا  األطفالفيما يلي نستعرض نتائج دراسة تبين العناصر المؤثرة في تنشئة    ،الظاهرة

 هي:  ،أربعة سياقات إلى سمت والتي ق

 المجتمعي:السياق  -1

   اقتصادية.الحالة المج  -أ

  .معايير المجتمع -ب

   . مةخدمات داع -ج

   .لمجتمعأمان ا -د

 سياق الطفل:  -2

   . صحة الطفل -أ

   . سلوك الطفل -ب

   .مواصفات فردية -ج

 سياق العائلة: -3

   .صحة الوالدين -أ

   . مهارات الوالدية -ب

   باألطفال. ن الوالدي  عالقة -ج

   . تعلم الوالديندرجة  -د

   :وظيفة الوالدين -ه
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   األسرة. دخل   -و

   رة.باألسالبيئة المحيطة  -ز

   األسرة.اط اعلية ونشدرجة ف -ح

 

 سياق التعليم: -4

   .التواجد  -أ

   .نوعية التعليم  -ب

 

 ( 15شكل )
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 ( 16شكل )
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مجال من المجاالت   أييال سلوكياتها في ومن الممكن مراقبة أداء شريحة مجتمعية معينة ح 

ا رصده لن ي الذيالتال في مثل البيان اإلحصائي ،لك السلوكياتت ىوالتغيرات التي طرأت عل

فيما    األطفالحيال سلوكيات    2004كية عام  يرم" األمشجن"المجتمعية في جامعة    األبحاثمعهد  

   2002-1981بين السنوات 

 

 ( 17شكل )
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استخدامهم    ،(إناث  /ذكور)   األطفالجنس    ىمعلومات أعمق حين نتعرف عل  ىويمكننا التعرف عل

 كما في البيان التالي:   ،نترنت مثال  لإل

 

 ( 18شكل )
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 نترنت ( اإل دون)من  وكذلك حيال سلوكيات استخدام الحواسيب  

 

 ( 19)شكل 
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فيما يلي نستعرض   ،والدراسات الميدانية تكشف لنا التغيرات التي تطرأ على السلوك أيضا  

في كتابه مارك بن  كي يستعرضها لنا السيد يرمى المجتمع األدثة علمستح  جاهاتات

 حيث يستعرض ما يلي:  ،  Micro trends by Mark J Penn  "مايكروترندز"

 

 األولى: الظاهرة  

 المنزل:العمل من  

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

  ، جل الوصول للعملأساعة وساعتين من  حوالي فالبعض يبقى  ، عد المسافة من المنزلب   -أ
مقارنة   ،الساعة للوصول للعمل حوالي ونيقطع ماليين 10 يحوال 2000عام  فيف

  فيبعض موظ  2006 في  ماليين. 7 إلى العدد  اوصل فيه تيال أعوام مضت  ةبعشر
يستغرق    أي  إيابا ،و  ذهابا    يال  م  372حوالي  ن  و يقطعوفرانسسك  سان  في  "سيسكو " شركة  

الخامسة    دوام الساعةيخرج من ال   أي  الساعة،  ونصف  ثالث ساعات  حواليالطريق    في
ويخرج من منزله بالطبع الساعة الرابعة   ،اعة الثامنة والنصف مساءليصل الس
   . للموظفين يجمال% من العدد اإل3,4أصبح عدد هؤالء  حيث، والنصف

 وما طباعهم وتطلعاتهم؟   ؟أن يكونوا هؤالء  ىعس نم -ب
   .شراء منزل قريب من عمله   فبعضهم ال يستطيع ، األسبابوتتعدد  -ت
لن يصوتوا لمرشح رئاسي  هؤالء بال شك    ، الشهر على الوقود  في $    800والبعض ينفق   -ث

   .(تسويقيا   ا  )وهو ما يعتبر بعد. الوقود  استغالللرفع الضريبة على  يدعو
ذلك   ،السمنة ،صحية كالتمش ،العصبيمنها الضغط  ،عدة ألمراضرضون هؤالء مع -ج

   . %3ض للسمنة بنسبة دقيقة تزيد معدالت التعر   30لمدة  ألن القيادة 
شكل   في لهم يتأقلم  كامال   غذائيا   وهذا ما جعل سالسل الوجبات السريعة يطورون منتجا   -ح

 . (قيتسوي السيارة )جانب  في  األكوابحوامل   فيليدخل  ةتعليب
وطورت محطات تعبئة الوقود شاشات باللمس تمكن السائق من تسجيل طلبه من   -خ

 .  لالستالم عند تسديد فاتورة الوقود كون جاهزة سيارته ت في الوجبات الغذائية وهو 
  ه إذا بقيت على هذ ن عاما  يأميركا بعد خمس فيإنه من المحال أن يتم تخيل شكل الحياة  -د 

 .  الحال
العمل فيما بين   في دول العالم بالنسبة للذين يتنقلون  العديد من  يصدق على    األمر هذا  

التنقل   في 2016عام  في ثر تعقيدا  سيكون أك واألمر  ،فرنسا وبريطانيا عبر القنال
  .  مليون نسمة 1.5 إلى يتوقع أن يصل  الذي فيما بين بريطانيا وبرشلونا وفرنسا 

لم يكن هناك   1994 فيف  ، لدالت التنقفسعر التذكرة المخفض للطيران سيرفع مع
 .  شركة 60 إلى تصاعد العدد  2005 فيو ،شركة طيران تقدم تذاكر مخفضة
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 المنزل:  يفضلون العمل منالموظفون الذين 

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

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

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

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

   .جزئي ال  يبدوام كل نيعمال 3 من 2 •

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

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

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

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

•  
 ة: يالسلوكيات الصح

 السمنة:  •

واليوم   ،ا  باوند 166أميركا  فيلوزن المتوسط للرجل بداية الستينيات كان ا في •
واليوم    ،ا  باوند  164فأصبحت    140فقد كانت    المرأةأما    ،ا  باوند  191أصبح يزن  

ن ييميرك، وهذا يعادل ضعف األسمنةض ال بمر ونمصاب أميركي ماليين 9ثمة 
 وهذا يعادل أكثر من سكان والية نورث كاروالينا ،زهايمرين بمرض الالمصاب

   نيوجيرسي. أو 

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

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

 .  فرايد شكن يمن مطاعم كنتاك معدال   األعلىحيث يوجد لديها 
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 فيأميركا    فيالسنة    فيبليون$    120ـا بتقدر تكلفته  لألوزانإن المعدالت الزائدة   •
كب  عن كل را  ات فقد زادت السالمة عشر باوند  ،مجال الطيران على سبيل المثال

   .حسابات السالمة  فيطائرة على ال

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

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

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

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

%  74 ،األولىتعتبر  التيالسمنة بعد أميركا  في أعلى دولة  ثانيالمكسيك تعتبر  •
   .انلنساء سم% من ا70 ،من الرجال

   .% اليوم 15 إلىلتصل  1990 في% 4الصين زاد ت معدالت السمنة من  في •

العالم بالسكر سيكونون من    فين  بيأكثر من نصف السكان المصا  2010مع عام   •
   . يناآلسيوي

  في بالرغم من أن معدل مرض السكر  ،سمان األفريقياتأكثر من ثلث النساء  •
   .كاأوروبا وأمير في % 8و ،%2أفريقيا 

المخصصة بالرجيم أو الخالية من الدهون    األغذية على صناعة    عكاساتهانوهذا له   •
 .  أو قليلة السعرات 

 

 

 القهوة:   احتساء ظاهرة  

من الماء يوازى   يركيماستهالك الفرد األ أصبح معدل  2004من عام  اعتبارا   •
   . تا بعشر مر 1980 فيوهو يفوق المعدل للفرد   ،من الماء سنويا   ا  جالون 23

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

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

بليون    5,3  إلىلتصل    1999  فين$  ويبل  1,7ادت من  فقط ز  "ستاربكس" أرباح   •
   . 2004 في$ 

 .  الحتساء القهوة  أيضا    11 - 10عمر  في  المقاهييرتادون  األطفالبدأ  •
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  فيللفرد  ا  جالون 52ا يركأم في 2005عام  فيتقدر معدالت شرب المرطبات  •
   . السنة

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

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

  34ت الغازية مثل الكوال من المشروبا نوالعديد م ،تصنع منها هذه المشروبات
 . مثل مشروب الكوكايين ا  راممليج  280إلى  ا  راميج مل

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

 

 التكنولوجيا: سلوكيات أعداء 

مليون   70أن ثمة  إلى  اإلحصاءفقد أشار  ، 2003لعام  إحصائيلى بيان ع ءبنا •
الذين ال يستخدمون   األشخاص  أي ( Tech-nosأميركا هم ) في شخص 

فإن العدد هذا   ،مليون 300كان أميركا نا أن عدد سهذا إذا علم ،الكمبيوتر بتاتا  
 .  خاصة لدولة مثل أميركا جدا   ا  يعتبر كبير

مازالوا يعتبرونه  ألنهمهم غير مستعدين لدفع ثمن الكمبيوتر نإ  ؟ما صفات هؤالء •
 . Stressيجعلهم تحت إجهاد كبير  ة؛ويعتبرونه أداة مرعب، الثمن عالي

 .  األجهزةحال تناقص أثمان هذه يتوقع أن يقل حجم هذه الشريحة  •

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

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

إليها وهي مريحة  يعرفون أماكن عامة يمكنهم الذهاب    من هؤالء  10من أصل    8 •
   .  نترنتالستخدام اإل

   . نترنتيحب اإل ال ه: إنيقول 4من  1 •

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

عن   لمالحظات وبطاقات الفهارس عوضا  يؤثرون التعامل مع القلم وورق اهم  •
   .الكمبيوتر

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

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

وهو ما يعادل   ،%57سبة قرار شراء التجهيزات التكنولوجية بن فيتأثير  للمرأة  •
   . 2006هذا وفق إحصاء  ،لكترونيةبليون$ من المبيعات اإل 90

   .الكليات في – التصويت  في –اماة ح متخصصات ال فيالنساء أكثرية  •

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

   . متكافئة فهيسطوانات التلفاز والفيديو ومشغالت األ

إلى  فعمدت    ؛ عند التبضع  المرأةبه    برغ يبدأ العديد من المحال التجارية تغلب ما   •
بل وأصبحوا    ،وتقديم االستشارات عند الشراء  ،وت الموسيقى واإلضاءةتهدئة ص

حياتهم من أجل    في  ةجهزاألأن يستخدمون تلك    في  يسألون العمالء كيف يرغبون 
   .وهذا يصدق على شركات ريديوشاك وبست باى  األنسب،  اقتراح 

   .شركة أبل  في  األمروكذا  ،الالب توب  جهزةأل عديدةألوان  إلى عمدت  سوني •
 

 الرياضية:    األلعابسلوكيات  

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

  20قبل  ومعظمها لم يكن معروفا   ، لفردية الممارسة بالمقاب ألعاب وبدأت تظهر  •
   . عاما  

 ( : )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

 ( 20شكل )
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تمارس من    فهي  Skate boardingرياضة    هيأميركا    في  ممارسة ونموا    فاألكثر
   .مليون شخص  12قبل 

 

 :  المنزليةالدراسة  

   . أميركا والعالم في دأت كظاهرة باالنتشار بشكل متنامب ،هوم سكولنغ •

  التي؟ ذلك أنهم غير سعداء بالبيئة المدرسية  دراسة المنزليةز الوالدين على ال يحف  الذي ما   •
 . وتقل فيها تنمية الدين  ،واألسلحة ،تنتشر فيها المخدرات

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

ة  مجال الكتب وأشرط  في لهؤالء من قبل الشركات    جديدة أصبحت فرصة لتجارة تعليمية   •
   .مليون$  850ر بنحو الفيديو وتقد 

سياسات محددة تجاه من  األميركية% كانت لدى المدارس 53فقط  2000عام  في •
 .  م هذه السياسات يهلد % 83أصبحت النسبة   2005عام  في  ،المدارس  فييدرسون 

   . العالم يدرسون من منازلهم في ثمة مليون طالب  •

   .لنظام يجيزون هذا ا –بريطانيا  – نيوزيلندا  – كندا  – ستراليا أ •

في ألمانيا على الوالد    تم رفع دعوة قضائية  في حين  ، فهو غير مسموح به  ، الصين  فيأما   •
   .  المنزليالتدريس  أسابيع بحجة  6من الذهاب للمدرسة لمدة  ابنهمنع  الذي 

 

 
 سلوك إلغاء القيد الدراسي:  

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

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

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

   .2004 فيمليون$  300القيد  إلغاءحجم المبالغ المهدرة نتيجة  •
 

 اسية: التناقص في التخصصات الدر 

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

  ألمانيا.فآينشتاين من  ؛العقول من الخارج استيراد دأبت أميركا على  •
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الحاجة   2006،2007  فييركي  مجرس األأكد كل من بل غيت وباريت رئيس إنتل للكون •
 .  التخصصات الرياضية في الماسة لزيادة عدد الطالب 

% من  27نسبة  تشكل يات مجتمعة ضا الهندسة والريتخصصات العلوم والتكنولوجيا و  •
النسبة   اعن عشر سنوات مضت كانت فيه مسجلة نزوال   األخرى،حجم التخصصات 

 .% )هذا إذا عرفنا أن العديد من الطلبة أجانب(32
 

دور الدراسات الميدانية في الكشف عن السلوكيات   ىسلطنا الضوء عل ت الماضية،فحاالص  في

عالقة بالكشف   ي كجانب ذ ،لها الجديدة واالتجاهات ،تمعيةج مالمستحدثة حيال بعض الشرائح ال

   .لممارسون لتك السلوكياتعن القيم التي أصبح يؤمن بها هؤالء ا
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 الفصل الثاني

 

 ي سلعال  هاالقيم في تسويق  لكبرى في العالم تستغالشركات التجارية ال

 

المجتمعي يليه القطاع    طاع القة، هي  ربعفالجدول التالي يستعرض ومن خالل قطاعات "قيمية " أ

   . 2004لعام  األميركيةوذلك وفق أداء الشركات  الحكومي،فالقطاع  البيئي

 

 

 ( 21شكل )

 

   :البيان التاليفي جانب المساهمات البيئية كما في  نالحظ نموا  حيث 
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 المصدر

Gordon L Clarkô, James Salo, Tessa Hebbô 
Oxford University Centre for the Environment 
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ن ثمة مؤتمرات أصبحت تعقد لبحث دروب التواصل المجتمعي مع الشرائح المختلفة في  إبل 

تمرات شركات  لمؤك اوتشارك في ندوات تل ،الصفة اجتماعيةالمجتمع عبر وسائل ووسائط 

وبي أم   ،موتورز وجنرال ،امبلج وبروكتور آند  ي، والكادبر ،الكوكاكوال :مثل عالمية كبرى،

 .  من شهر مارس  2008لندن من عام  فيعقد أحدها  والتي، ن. وآخري.دبليو

 

 اإلسهامات المجتمعية لبعض الشركات العالمية: نماذج عن  
 :  Dupontشركة دو بونت  -1

أن شعارها    -  2002ضمن فلسفة األداء للعام    -  أكدت الشركة  عام على إنشائها،  200لمرور  
البيئة   على  القيم المجتمعية، والمحافظةحول تنمية المجتمعات، وتأكيد  ا  سيظل دائما  متمحور

وزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة تمنحك االطالع   ،الصالحة، لمضاعفة عطاء اإلنسانية
تفصيالت دقيقة عن اإلسهامات المجتمعية، التي تؤديها الشركة  على التقرير السنوي الذي فيه 

األلف، كاألذرع   منتجال منتجاتها التي تتعدىواألمنية والبيئية؛ ناهيك عن  يةفي المجاالت الصح 
وجميع هذه األنشطة يمكن أن تدعم مسيرة اإلنسان في وجوده على  واألرجل االصطناعية، 

 األرض.  
 . www.dupont.comالمرجع: 

 
   :Bpشركة  -2
ت اآلتية: التعليم  عا، في القطا2002مليون دوالر العام    85,2وصلت إسهامات الشركة إلى   

الفنون. وفي مجال البيئة، حققت الشركة نجاحا  باهرا   بيئة والصحة والثقافة العامة و المستمر وال
%، وهو  15إلى نسبة  النيروز %، وغاز أكسيد 65في تقليص مستوى التلوث البيئي إلى نحو 

 و أثر سالب في البيئة.  غاز ذ
  
 : جونسون وجونسون -3

رعاية األطفال من  عالميا  في  ، وهي األولى Safe kidsفال آمنين تهدف إلى رعاية أط
الحوادث. فالحوادث تقتل سنويا  مليون طفل حول العالم. في الواليات المتحدة قلصت الحوادث  

 طفل في كندا.   38000نمسا، وحمت % في ال75% في ألمانيا، و80%، و45بنسبة 
 
 : McDonalds ماكدونالد شركة مطاعم  -4

، وتطوير  الشركة لتشمل التعليم والصحة والرياضة  اإلسهامات المجتمعية لهذه  مجاالتتتنوع  
مصادر غير مكلفة لإلنتاج، وتوفير مساكن للعوائل المحتاجة، وتطوير مصادر المياه ومعالجتها، 
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يما يأتي موقع  ستهلكة الصالحة لالستعمال المتكرر للمحافظة على البيئة. وفوتدوير المنتجات الم
 : ماكدونالد إلى مقدار التنوع، الذي شملته برامج شركة للتعرف عن قرب رح االطالع عليه، نقت

)www.bsr.orgBusiness for Social Responsibility ( 
 
 : رككتيلشركة جنرال إ -5

اسم  اإلنترنت، يجري غرس شجرة ب علىمع كل عملية سحب لتقرير الشركة من موقعها 
  فىمستش  12فريقية، ترميم وتشغيل صحية للدول األات عينية والر تبرعمليون د 20الساحب: 

   . مشروعا  في كينيا ومالوي والسنغال 13في غانا، تشغيل 
  
   :3Mشركة  -6

مليون دوالر تبرعا    39مليون دوالر نقدا ،  22ة: الشرك هذه ، تضمن إسهام2005العام 
مليون   2,2في مجال البيئة، مليون دوالر  2,2مجال التعليم،  مليون دوالر في 9,5عينيا ، 

 دوالر في مجال الفنون والثقافة.  
 
روبرت جونسون برأس    باسم وتم تأسيس مؤسسة خيرية    ا ،عام  74روبرت جونسون عن    فيتو

  والرعايةلمنح المساعدات    األميركية  نيوجرسيحية ومقرها والية  رعاية الصبليون$ لل  1.2مال  

 .المجتمعية( بالمساهمات)االهتمام . زمة للمحتاجينة الال الصحي

تمام   في 1906عام  سان فرانسيسكوأصاب مدينة  الذي فقد كانت البداية مع كارثة الزلزال 
وخلف الزلزال    ،درجة  8,3ختر  يس رحيث سجل مقيا  ، بريلأ  18من يوم    صباحا    5:15الساعة  
فكان   ،ن ربيعا  يعشرال يتجاوز مر الشركة ندما كان عع كان ذلك  ، قتيل وشرد اآلالف 3000

 .  بما كانت تتمتع به من منتجات إغاثية واسعة   واإلغاثةمن الشركة أن ساهمت بعمليات التضميد  

المهتمة   عالميا   األولى ة يعتبر المنظمة غير الربحي ،" Safe Kidsبرنامج "أطفال آمنون 
هم  يلقون حتف األطفال ذلك أن معظم  ،والموجهة أنشطتها لرعاية الطفل وسالمته من الحوادث

مليون   تقتل سنويا   فالحوادث .. والتسمم أو السقوطالمرور والغرق والحريق  ؛لحوادثنتيجة ل
فقد تم   ،ادثذه الحومعظم ه يومن الممكن تحاش ،نيإعاقة الكثير إلىوتؤدى  ،طفل حول العالم
بدعم   لألطفال الوطني طبيل ابواسطة المركز  1987عام  ي س ي واشنطن د في إنشاء المنظمة 

   .ون وجونسونمن شركة جونس مباشر 

لى التغيير والترويج لتغيير المواقف والسلوك والقوانين والبيئة المحيطة إلبعاد تعمل المنظمة ع 
  45ن تقلص الحوادث بنسبة أ استطاعت  األميركيةحدة الواليات المت في ، الحوادث عن األطفال 

  في % 37 إلىالنسبة  كندا وصلت في ،ن يبقوا أحياءل ألطف 38.000ي حياة وأن تحم ،%
 ،ذلك عبر هذا البرنامج  ، %75النمسا    فيو  ،%80  إلىوصلت    ألمانيا  فيبينما    ،تقليص الحوادث

http://www.bsr.org/
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  ، جرس إنذار للحريق  250.000و  ،لهوائيةلقيادة الدراجات ا  ةمليون خوذ  2.5فقد تم توفير عدد  
ة لتطبيق برامج  دول 16يتمتع بعضوية  الشبكينامج هذا البر ،مقعد سيارة 740.000وتم تفقد 

حريق ومحامين وخبراء    إطفاء جنب مع رجال    إلى  ويعمل جنبا    ،المة والتدريب عليها عالميا  الس
كات  مات ومتطوعين ومعلمين وشروأمهات ورجال سياسة وحكو  آباء  إلىإضافة    ،صحة عالميين

 .  أينما وجدوا  األطفالمنة لحماية  آيئة مناسبة  ومن خالل برامج توعية إعالمية وتوفير ب  ،تجارية

فهناك معدل    ،وقت الوالدةيمتن    يتإندونيسيا حيال ضبط قضية األمهات الال   فيالعمل   •
  ،وعليه  ،زمة لذلكلنقص الرعاية الال  را  ظن  سنويا    إندونيسيا  فيتموت    امرأة   20.000

على المعايير  "حاضنة أو مربية " وتدريبهم  600فقد تم تخصيص مبلغ لتدريب 
وتعليمهم على أسس تخفيض العدوى والتخطيط   ،لتخفيض ذلك المناسبةوالخدمات 

حاضنة ويتدربن    76.000هيئة شريط فيديو يستفيد منه    فيوتم إنتاج برنامج    ،العائلي
 .  على ذلك  بناء  

منه   استفاد ،ز لرعاية وأبحاث مرضى السرطانتم إنشاء مرك رسينيوجي في •
   .2006 ام ع فيمريض  70.000

ومعهد   ،التمريض فيلتشمل إنشاء أكاديمية الريادة  نوعتت عديدةوثمة مساهمات  •
  ومدرسة  ،دراسة 2000قدم أكثر من  الذيالرعاية الصحية لجونسون وجونسون 

دراسة المواد الكحولية   في واهتماماتهاية جونسون وجونسون لبرامج الرعاية الصح 
 .  1988 في المؤسسة و  يرسينيوج  فيبالتعاون مع جامعة الوالية 

حيال برامج تقليل إصابات مرض   الثالثة لشركة جونسون  اإلستراتيجيةل وهى تشك •
حيث أسس مركز   ،قليا  المزمنة والمصابين بالسكر أو المعاقين ع واألمراض يدز اإل

  2006وحتى عام  2001منذ عام  ،جنوب أفريقيا في ( M2M) تلألمها األمهات
هن حيال مرض  لفحوصات الالزمة لوعمل ا األمهات% من 50 تم مسح أو فحص 

الدول   واستفادت  ،جنوب أفريقيا لهذا الغرض في وخمسة مراكز تم تدشينها  ،يدزاإل
فإن شركة  وبهذا الصدد  ،زامبيا وروانداوالمحيطة بها من هذه المراكز مثل كينيا 

تحتاج    دولة   40أكثر من    في  إنسانيبرنامج    100سون وجونسون تدعم أكثر من  جون
 .  يدزت إصابات اإلالدعم وتظهر بها حااللهذا 

  ا  ونسون شريكتعتبر شركة ج   األطفاليدز من  مؤسسة إليزابيث للمصابين بمرض اإلو •
عام   فيف  ،األطفالالمرض بين  انتشارالحد من  في 2003عام  فيغنى عنه  ال

أكثر   في  ،حامل ةمرأ ا 260.000من  ألكثر فقط وصلت خدمات المؤسسة  2006
  وزيمبابويالهند والصين شملت روسيا وحول العالم  ا  صحيا  مركز 460من 

   .  تم تحليل عينات لهن ةمرأا وأكثر من مليوني ،والكاميرون

 ،تهم صحيا  مشرد من الفقراء ورعاي 15.000و كاليفورنيا تم رعاية ج سانديي فيو •
   .%30ـوبناء على برنامج مخصص لذلك تم زيادة نسبة المتعاملين ب
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لخدمة مرض السمنة    عالميةالعمل مع منظمات  ة تم التأسيس لها أو  هسات مشابؤسوم •
نشر  آلية  في  إلرشادهمروسيا  فيكما تم تدريب صحفيين  ،والسكر العقليوالتخلف 

 .  يدز المعلومات الالزمة عن مرض اإل

  2006والمواد العينية لعام    األموالمات الشركة جونسون وجونسون من  مساه  وتقدر  •
   .مليون$ 544.8 بمبلغ

 

 

عام    في المجاالت التالية    فيإستراتيجية "إيكوماجنيشن "    في   تطورا    ي إ   يج شركة    وقد حققت

2006: 

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

أن  والهدف    ،مع تنميتها  cleaner technology researchظيفة  طوير التكنولوجيا النت

  إستراتيجيةالبحث والتطوير ضمن    في  2010ن $ مع عام  بليو  1.5مبلغ    استثمار  إلىتصل  

منتجاتها مقارنة    % على   50  شهادات "إيكوماجنيشن " زيادة   تلقت   نهاأكما    ،"إيكوماجنيشن"

 .  الماضيبالعام 

عام   فيبليون $  12 إلىرباح الناتجة عن "منتجات إيكوماجنيشن " لتصل األ ادة ز -2

 .  2010بالمبيعات مع عام  ا  بليون 20رقم  استهدافمع  ،2006

  استغالل كفاءة وزادت من  ،2004% عن عام 4الحرارية  االنبعاثاتتقليص نسبة  -3

  وتحسين   ،2004% عن عام  21الطاقة بمعدل    استغاللوقلصت    ،اإلنتاجعمليات    فيالطاقة  

 .  2012% مع عام 30استغالل الطاقة بنسبة  كفاءة

بأنه قد أحرج من يدعون بالتكنولوجيا   ،2005عام    مايو من  في   طالقه إرنامج وقت  الب   عتبراو

  راتيجيتها محورها األساسيبليون $ أصبحت إست 150 ،ذلك أن الشركة بكاملها  ،لخضراءا

   .ف يقوم على دعم وتنفيذ هذا الهد

 امبل جآند  بروك تورشركة  -7

آند جامبل بروك تور ت شركة منتجا اليوم فيمرة  باليين 3 بنفسها لتقول:عرف شركة ت
   األرض. على وجه  اإلنسان احتياجات مسالت
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 ،يمنح الحلول لتخفيض النفايات والتلوث البيئ في وللشركة مساهمات تاريخية  .1
نبعاثات المواد السمية  ا، وتخفيض Air emissionsواالنبعاثات الحرارية 

(TRI,toxic release inventory)،  أعلى من    2004  في الشركة    فقد كان ما حققته
دعم برامج تخفيض   ،للتعامل مع هذه المواد ل تطوير تكنولوجيا متطورة % من خال80

 والنتيجة:  ،ومعدات التحكم بالتلوث ،الملوثات

   .1990نسبة االنبعاثات منذ  في% خفض 95 •

   . 1990اد السمية منذ عام ض للمو% خف 94 •

مقابل   2005 فيبعاثات الحرارية مليون باوند من االن 13.7الكتفاء بإطالق ا •
 (pound =. 454 kilograms 1) 1990 في مليون باوند 255

  فيمليون باوند  69.5مقابل  2004 فيمليون باوند من الملوثات السمية  4.5 •
1990.   

حيث أنجز   3P البيئيعلى برنامجها  ا  عام 30ور مرب احتفلت 2005عام  فيفالشركة  .2
من المواد   بليون باوند 2.5مشروع وحقق تخفيض  6000الشركة أكثر من  موظفو

 .  وتحقيق وفر بليون $ من كل مشروع أنجز ،لملوثة للبيئةا
ولدى   ،فللشركة نظام خاص بالترقيات واالستثمار بالعنصر البشرى ،مع الموظفين .3

خاص   أعلنت الشركة عن برنامج 2001 في ،األمن مجال فيمتازة الشركة سياسات م
الت  اح  انخفاضنتائج تؤكد  يهاولد ،واألداءالصحة  مجالي فيوظفين بمنح النقاط للم

 . اإلنتاجيةوزيادة  اإلصابات
 

 :  (LVشركة ) -8

ومشاركة   ،بالتعاون مع اليونيسيف األطفال احتياجاتلرعاية  مجتمعيا   تعتمد برنامجا   

 .ميينمشاهير عال

 

 الممثل هاريسون فورد   صاحب شركة فيرجن     برانسون
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 الممثل جونترافولتا   برنامج الري كنغ         دم مق

 (23مجموعة شكل )

 

  :يزن يوالت د -9

 .Make a wish fund  األمنياتصندوق   أو  األطفالثل صندوق دعم  م

  

من    إليه وهو برنامج ينضم    Disney VoluntEARS"  يزنيد  ي وثمة ما يسمى "متطوع

 احتياجاتهمفقد تو ،فالطاألحياة  إضفاء البهجة على فيللمساهمة  يزني د فييرغب من موظ 

   .حول العالم 

ساعة من الخدمات لجعل أمنيات   442.000بمعدل  2006العام  في  ي تبرعوا بما يواز 

 .  الواقع   إلىأقرب  وعائالتهم األطفال

الشــــركة تشــــارك بمســــاهمات ماليــــة للمجتمعــــات المنكوبــــة مثــــل التبــــرع  أن كمــــا

  .ريناإعصار كات يمليون $ لمتضرر 2.5بمبلغ 

 ألطفال$  ماليين 3"لموسم الحنو والرحمة " بمبلغ  يزنيبرع دكما تت   

 أورالندو بمبلغ  فيوتبرعات شملت مركز فنون     .نزالء المستشفيات    
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  .الخيرية فلوريدا للمنظمات$ لمركز 700.000و  مليون $ 12.5    

لموجهــــة لجنــــة امــــن ال ا  عضــــو 45فبرنــــامج "فــــوالنتيرز" يــــتم قيادتــــه مــــن خــــالل   
ـ زيد شـــركةفـــي  النييي    زنييي يتطيييمن جع دييي    ،عليييب ليييمثا     ييي   2004 فييي ف ي.ـنـ

      ع يييي     جشيييي  ع 90خصصييييد  عيييي       يييي ليييي ع  جيييي    ع ييييا  116.000بعيييي   

  ألطفيييي   نييييزال   ،   ع يييي    ألطفيييي جعهيييي  خصيييي   ،ج عمعيييي   شيييي مي  جد  عثيييي  
ملييييي  جييييي  جيييي  هم    ييييي   ب   ألعضيييي   تمييييي ن  ،ييييي     س شييييفث م     ليييييب  إ

 . م     عظ ييييييييييييي م    شييييييييييييي ف  علثهييييييييييييي ه   دهييييييييييييي $  هييييييييييييي 865.000

جييي  ج   مييي  جييي   ،ب  مثئييي     ةثطييي   فييي  خليييث  جييي     يييم م     صيييث ن   زنييي ي  تع عييي 

  قييي  م     ج  ييي    خييي  فقييي    زنييي ي  فييي   ،ثييي    ييي ظن يتةققييين جييي  ن يييم تدييي م
 يييي   تع  يييي   ؛  م   عم ئيييي       يييي ب علييييب   مثئيييي   إلييييه ج م فيييي تكييييم  تديييي متهم 

 .   مثئ    جا ج   ع ف  ل  خ ص  لث

 نيويورك:  تطوعيم

موظف من مختلف المشارب   6000شكلت من  والتي ،نيويوركواللجنة المتطوعة لمدينة 
ـ  تبرعوا بمتطوع  3.465ضمت  ،2003عام  في  ا  مشروع 75دعم أكثر من  فيساهمت 
   .ساعة عمل  55.012

  ا  شروعم  137 فيك رك شارنيويو في  يزنيمتطوع من د 5.045أكثر من  2005 في •
وشبكة   يزنيجاء الموظفون من د ، ساعة عمل 83.744أكثر من  في باإلسهام

ABC.ESPN.  يزني.وغيرها من الشركات التابعة لد   

  إلى وصل  إسهام بمعدل   ا  روعمش 146متطوع لخدمة   13.000تطوع  2003عام  في •
   . ساعة 42.436

 
   :ةللقضايا المجتمعي عوائد موجبة نتيجة تبني الشركات التجارية 

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

 العائد من استذكار الجماهير السم الشركة: 
عت قضايا الكويت عن الشركات والمؤسسات التي ري دولة اها فدانية أجرينفي دراسة مي

عالمة التجارية: اتحاد  مجتمعية، رصدنا العوائد الموجبة اآلتية تجاه نسبة استذكار العمالء لل
%، لجنة مكافحة  72%، أمانة األوقاف 49%، بيت التمويل الكويتي 44الجمعيات التعاونية 

 %. 81المخدرات 
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 عي: ثمار المجتمفي االستالفرت مرجع ك

وبناء على مطابقة    ،هو مرجع يتكون من مقاييس تخضع لها مجموعة من ألف شركه عالمية
  ،للمستثمرينأسماء الشركات العالمية ضمن ما تجري تزكيته  هذه المقاييس المجتمعية، تدرج

 . omw.calvert.cwwويمكن مراجعة هذه المقاييس بزيارة الموقع: 
  عدم االستثمار ، ةتوظيف المرأم ضمن عناصر تقييم الشركات السبع )فهي تعتمد عنصر القي

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

 

   :حت عنوان وضمن ورقة علمية ت 
 Factors affecting SMEs Motivations for Corporate Social 

Responsibility  
Gary Mankelow, Ali Quazi, University of Newcastle  

وأهمية   القيمي،البعد  إلىيرة في أهمية االلتفات ات المتوسطة والصغتعرضت قناعة الشرك

حيث بلغت   ،ما يلي نطالع ما يعزز ذلكوفي ،ةالشرك ربحية ألداء ذلك لما فيه من تعزيز  ؛تفعيله

  251مبلغ وقدره    أستراليا  في  2002( عام  CSRعية ضمن برامج )الشركات المجتممساهمات  

   :2006ام شاط هذه الشركات لعوفيما يلي نستعرض ن ،مليون $

http://www.calvert.com/
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 ( 24شكل )

SME=Small &Medium companies  

CSR=corporate social responsibility 
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 الفصل الثالث

 م لدى العميل يتأثر بالقي  االستهالكيالسلوك  

 

العمالء يتأثر بمدى قرب الشركات هذه   ىمن أن السلوك الشرائي لد الكبرىات أدركت الشرك

فعمدت   ،في أن تتواصل مع عمالئها بأساليب علميةتلك الشركات  فاجتهدت  ،رسة القيممن مما

  ،ا  ودولي  ا  نطاق غير مسبوق محلي  ىانية علات الميدوالدراس  األبحاثمنظومات غير قليلة من    إلى

فكانت محاوالت   ، بل ثقافة ودين ،نطاق كل شعب ى القيم الحاكمة عل ىلف من خالله ع عرتت

  ىمن أموال الشركات للتعرف عن قرب عل بينهم بتعزيز محمومفيها الباحثون فيما  تبارى

لما فيه مصلحة السلع والخدمات   ،عليها منظومة القيم والكيفية التي يتم التأثر بها والتأثير

 .  التجارية

   :ما يظهر في الرسم التاليك األجيال)للقيم( عبر  ارا  الباحثون مس سمفر

 

 ( 25شكل )
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وإنما تنتقل   األفراد،تولد مع   م الأن القيعبر ما استعرضه في الشكل السابق الباحث هنا  يويدع

ائلة خالل الع ويشكل من ،وهناك من القيم ما هو ثابت ومنها ما يتم تعلمه ،آخر إلىمن جيل 

   .حياةوال ن والمدرسة والدي

العمالء من أجل التعرف على القيم والدافع من وراء   إليهايتعرض  اختباراتوثمة  •

 ا االختبار: ومنها هذ  ،تصرفهم ذاك

ويتم تأمينها من خالل صور عدة   ،يقوم عليه التسويق الذي هو المفهوم  الحاجاتوإشباع  •

  . اإلعالنو ،ثالبالتقليد م علم التو ،حظةة والمال المشاهدو ،المجتمعيالتواصل في مثل 

  ،وإنما يستعرضها من خالل استثارة الشغف وتلبية المطلب  ،والتسويق ال يخلق الحاجات

 .  عقله الباطن فيلحاجات الفرد  Appeal ائقا  يعزز ما قد يكون ر اإلعالنلذا  

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

 

 (26شكل)
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عمل على كشف العالقة الترابطية فيما بين )الحاجة / القيمة(  بار ياالخت (25شكل )ففي 

 جارية.  وصورة العالمة الت

 

 

 ( 27)شكل 

 

 Sixالكشف عن أولويات الحاجات التي حددت وفق مستويات لالحتياجات ستة ) (26شكل )

need segments) ، 

 إحتياجات المستهلك 

ظيفة محددة إحتياجات تؤدى و  

هوية إحتياجات ال  

 إحتياجات عاطفية 

 رمزية المنتج

 القيمة المجتمعية 

واصفات المنتج م  

 صورة العالمة التجارية 
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 ( 28شكل )

 

   .السلوكمسارات  والحاجات تعتبر قوة دافعة ومحفزات توجه •

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

   كالت.جنب المشوثمة محفز سالب وهو معني بت •

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

 . (أو سوسيوجينيك: االحترام ،لألمنوالحاجة  النفسينيك: بيوجيوفق )

صنفها   " فرويد"و ،المجتمعي إلى النفسيمن  هيكليبناء  فيات الحاج صنف  "ماسلو” •

  التسويقي المستهلك للفعل  واستجابة ،من الداخل يقةمععلى أساس دوافع غير مدركة 

  :من خالل يمكن توضيحها

( االستقاللية )
أوقات -21%

مرحة ، الحرية 
،االستكشاف 

(  الخصوصية ) 
االحساس -% 13

باالفضلية مقارنة 
باآلخرين 

-
(  االنتماء %)21

االنتماء الى 
جماعة ، أن يكون 

لك دور حيوي

-% 13( الكفائة)
النجاح ، والقدرة 

بشكل مناسب  

(  التعويضات)
الحلم -% 13

بحياة يمكن 
تحقيقها

( الرجولية )
حب -% 28

المغامرة 
والمخاطرة ، 
االستحواذ ، 

التدافع  
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 ( 29شكل )

 

 أو  

 ( 30شكل )

 

وبين   ، باحث هولندي هو و hofstede "  رأسهم "هوفستد  ى موعة من الباحثين وعلر مج فظه 

  خمس من أن الشعوب على تنوعها تتفاضل وتتمايز فيما بينها من خالل  مستفيضة في دراسة 

 األبعادوتلك  ،األخرىأبعاد تميز كل شعب وثقافة عن الشعب أو الثقافة  ةو خمسمواصفات أ 

 هي:  ،الخمسة

1- Power distance (pdi) مدى السلطة .   

 . Individualism \collectisimاالنعزالية واالجتماعية  -2

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

4- Uncertainty avoidance (UAI) وضالغم تجنب . 

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



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  52  

 

رقام كما هو  السابقة وفق أ  ةالخمس لألبعادبي يخضع عب العرأن الش ،سبيل المثال ى فوجد عل

   .  وهكذا  واأللمانيمغايرة والفرنسي  ألرقام كي يخضع يرموالشعب األ ،ينمب

      

      

 (31شكل )مجموعة 

 :  التالية وفق نموذج هوفستد  التالية تحكمها قيم  األوروبيةالشعوب ن وأ

 القيم       الدولة

  ليس تكتيكيا   –  التعبير عن المشاعر صعوبة  –االنعزالية  يا بريطان

  well beingالسعادة  –ة وعية الحياالبحث عن ن فرنسا  
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   الفضول – مجتمعي – مثل الدين  يطاليا إ

التناغم مع اآلخرين   –ع اآلخرين شاركة مالم  – ( التجاذب مع اآلخرين )إنترآكت سبانيا إ

 واالنسجام  

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

 

 

 هوفستد:  نموذج

  ىمعن  ويعتبر ذلك ذا   ، ساعدتنا على التعرف على خرائط لثقافات شعوب عدة  دراسات هوفستد 

وفيما يلي    ،المعتمد على المساحة الجغرافيةتمد على الثقافة عنه  عند اعتماد تصنيف يع  أفضل 

 الخمسة لهوفستد:  باألبعادبيان 

Power distance (pdi) 1-   

  في  ةتعتقد بأن القوة موزع التيالمجتمع  فيالمجتمعية  ية األقل :تعريفه بأنهكن ويم

تعون ال يتمالذين تعبير عن القيم لدى كل من  يوه ، المجتمع بشكل متساو أو فريد

 .  ن بها على السواءيئك المتمتعبالسلطة أو أول

ركز يعتد به  لديه ممنهم    نجد كال    األعضاءسود بها قوة تسلط هؤالء  التي ت  الثقافة  فيف

 .  هيكلية المجتمع ضمن

 الطبيعيالسلوك يستمد ويتأثر بهذه الهيكلية كالتنفس  أننجد  اليابانيالمجتمع  فيف

يكون وفق نوع ودرجة المسافة المجتمعية   أنفكل اتصال يجب  .  اإلنسانيمارسه    الذي 

كبير أو نسب    بحجم  تكون  والتي  ،دةدعى سلطة الثقافة الممت وهذا ما ي    ،األفرادفيما بين  

   .  تفرض االحترام من قبل اآلخرين كيتكون واضحة  أن ويجب  .يةعال

المجتمع  في ف  ،افةتخدم هذا النوع من الثق عالميالعالمات التجارية ذات اسم رواج 

 .  لألشخاص  األساستقدم على هذا   التيهناك بعض أصناف الخمور العريقة   الغربي
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  وسكي الك الكحول سكوتش  استه  وحجم  الممتدةالثقافة    فيما بين سلطة  وثمة عالقة قوية 

 .  األوروبيةالقارة  في

اه نتبواال باالهتمام المميزون هؤالءالمجتمعات سلطة الثقافة الممتدة يحضون  في

 ،ترتديها  التيتعكسه المالبس    المجتمعيمستواك  ن  إحيث    ،الشارع  فيعندما يكونون  

   .والحذاء والميك أب 

فهم يلبسون   ،فهم ال يهتمون بمظاهرهم ؛ةالثقافة المنحسر  سلطة المجتمعات ذات في

  المشي رياضة مثل أن نطالع رئيسهم يمارس  ،أمام الناس ما يلبسونه وهم منفردون

   .شيرت والجينز  التي البسا  ارع الش في

% من البرتغاليين  79و البرازيلي عب % من الش87 نيلسونوفق دراسة أجرتها 

 .  األوقاتكل  يف  stayl  نمطيبمظهر  ا اولون أن يظهرويح 

م  عظم  فيال يحاولون الظهور بذلك    نيوزيلنديين% من  69% للنرويجيين و76بينما  

 .  األوقات

 المبينة،الدول  في التالي  البيانيالستخدام الميك أب وفق الرسم  بالنسبة مماثل  األمر

يستخدمن حمرة    اللواتيتدة ونسبة النساء  ن سلطة ثقافة المما بيفيم  ين العالقةوهو ما يب

 .  2004-2003 الشفاه

جدا بالنسبة    مهم المنتج  كون الرقم واحد يعتبر اسم رواج  يسلطة الثقافة الممتدة أن    يف

 .  لهم

قات  والعال ،كبيرا   على والديهم اعتمادا   األطفالمجتمعات السلطة الممتدة يعتمد  في

على الضد    ،والمرؤوسينوالرئيس    ب والطال  األستاذوكذلك فيما بين    ،نهماية فيما بيقو

األطفال   ويقل اعتماد  ،على االستقاللية األطفال فيها  التي ينشأتلك السلطة الضعيفة 

   على األبوين.

ا أبنائهما كما لو كانالسلطة الضعيفة يلعبان مع  صاحبيالمجتمع  في األبوين أنكما 

  ،ا  يلعبون مع بعضهم بعض األبناء أن د نج  ؛ جتمعات المتسلطةلما فيبينما  ،نياومتس

قدرة منتج الليغو    موهذا يفسر عد   ،عوالمهم الخاصة  فيكما البالغين يعيشون    واألطفال

  يالمفهوم مبن أنذلك  ،اركالدنم فيفرنسا كما  فية ءع البيع بكفاالدنماركية لم تستط

  . عينالمنازل مجتم نونيب واألبناء ،على الوالدين
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   . مع ارتفاع نسبة التعليم تتضاءلة هذه درجة قوة السلط

 

 :  Individualism \collectisimاالنعزالية واالجتماعية  -1

 األشخاصيمكن تعريفه من خالل االنعزالية واالجتماعية التناقض البين فيما بين 

 ،عاميمج  إلى نتمون ين يالذ األشخاصمقابل  ، فقط وبعوائلهم الذين يعتنون بأنفسهم 

( تهتم بهم وترعاهم كمقابل للحصول  ..جمعيات أحزاب/ /منظماتوتلك المجاميع )

 .  على والئهم

 التناقضين: مقارنة فيما بين هذين  يلي فيما

  االجتماعية  الية نعز اال
   

ينتمون  الذي االجتماعيعلى النظام  ينبنيالتعريف  التعريف: الفرد 
 social system إليه

 

   على المجموع يقدر رأى الفرد

 خفاض سياق ثقافة نا

 االتصال اللفظي واضح 

 الفردي  األنايطغى على  الجمعي الوعي

 مرتفع  فيالثقا السياق

 

  حدهم فعال  أفعندما يفعل  ،تعتبر مجتمعات خجولة 
 مر ينعكس على المجموعا  فاألمشين

 

  مع الناس عالقاتك  بناء على األولويةتمنح  للمهام األولويةيمنح 

اس  تبرون النيطاليا يعإال مش
أن الدراسات  مع العلم  ،فرديين

 جماعيون يطاليينتؤكد بأن اإل

  /  أفريقيا  / آسيا(العالم  فيمن الناس   70-80%
 الالتينية( ركاأمي
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المعايير االجتماعية للجماعة مقدمة على ما يغذى  
 األفراد سعادة 

 على ما يؤمن به الفرد وما تؤمن به الجماعة مقدم 

 

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

 نيةاباالي  ،سبانيةاإل  ،مثل العوائل الهندية الممتدةالعوائل 

والبعض اآلخر  ، المقدمة فييضع اسم العائلة  همبعض
   يضع الشركة

 

لبناء   وقاتا  أيخصصون 
 الصداقات  

  

    وحيدا  لعيش  ر ايند   ه وحد  من يملك منزال    أعداد   تزيد

مع   السعيدة أوقاته يمضي
حديقة    في المنزل أو    في   أصدقائه 
 المنزل  

 يتناسب طرديا   المقاهي عدد 
 ةبالناقص مع الفردي

ثمة عالقة طردية   أوروبا في
يجابية بين االنعزالية وملكية إ

 الحدائق 

 فينترنت يتعاملون مع اإل
 المنازل  

 ،ة كالحاناتلعامافق ا المر في األصحاب ن من يلتقو
   ،المطاعم ،المقاهي

 من لديهم حدائق خاصة نادر  

   المقاهي فينترنت يتعاملون مع اإل

 

  محددين   بأقوام تختص تعتبر ثقافة  تعتبر ثقافة عالمية 
يعتقدون بوجود قيم مشتركة  

 عالمية 
   متنوعةجماعات متنوعة وقيم 
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أن  المجتمع األميركي يعتقد
يشترك بها   أنجب  قراطية يالديم

 الجميع 

  يصعب تنفيذه   أمرا   الديمقراطية يجدون قيمة 

يرغبون بأن يجعلون اآلخرين 
 التييشاركون وفق الصورة 

يؤمنون   تياليرونها والفلسفة 
 اإلعالنطالع حمالت  ،بها

وكالة ثومسون  ،األميركية
ن الشباب هم  إ : تقول لإلعالن
فهم   ،ما كانوا أينالشباب 
 ألميركيلشباب اد اليتقيحاولون 

 وكل مكان   شيءكل   في

نه  أيعتقدون  اآلسيوييناليابانيون والصينيون وبعض 
 تقبل قيم الغرب وسلوكه   الصعوبةمن 

 

مرتبطة  ألنها تنتشر عالميا  
  الماليالغنى  بتحقيق

  

عملية الشراء أن   أثناءيرغب 
يقرر وبشكل سريع حيال 

 االقتناء للسلعة  

 آلخر قبل اتخاذ قرار الشراء  اع ة معالق ييبن نأب يج 

على تلك    ثقة وتفضيال    أكثر تعتبر العالمات ذات المظلة  
   السلعية

ن بي من أفضل بين الشركة والعميل  عالقةيمكنك بناء 
 اسم رواج مجرد والعميل  

يرغبون بمواصفات واضحة للسلعة مقارنة بمواصفات  
 مجرد للعالمة  

 

جارية مة التالعال إلىينظرون 
كانت عالمة فريدة   لو ماك

  في ف ،اإلنسانية للمسؤولية 
نالحظ حتى  المجتمع األميركي

تم تسميتهم بعالمات  األطفال
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ارية رائدة مثل لولاير  تج 
  ينرماوشفرولت وأ 

   

 

 

Masculinity\femininity (Mas-Fem)   3-  

 نعرف ما قصدناه بالمصطلحين من خالل: 

والقيمة المسيطرة   ،نجازات والنجاحهما تحقيق اإلولي الرج لمجتمع القيمة المسيطرة على ا

لذا العالمات التجارية    ؛جودة الحياة ورعاية اآلخرين واالهتمام بهم  هي   على المجتمع األنثوي

  ،جميل )رجولية(  شيء وتؤكد بأن الحجم الكبير والسرعة    ،اسم رواج تؤكد بذلك النجاحذات  

  أولويةوجودة الحياة تعتبر  ،جميل شيء هو لصغير لحجم اتبر اية تعوثبينما المجتمعات األن

مجوهرات تأكيد لعالقة رجولية لما فيها من تعبير على قيمة  واقتناء ال. على قيمة النجاح 

 .  النجاح

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

   رجولته.مدى  

   . يقبل الذكر بوظائف تقوم بها النساء أن  لممكنمن ا نثويألاالمجتمع  في

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

   .سواق المركزية األ  فيالتبضع  في % من الرجال يقضون وقتهم 52 ،ندرالنذ فيبالمجتمع 

ن الوالدين حريصان على تربية  أكثر؛ أل ئيجزوظائف دوام  فييعمل الرجال  ينثواأل في

   . بشكل متساو األبناء

  ،يال يبك الحقيقيالرجل  ، يكون للذكور أنيجب  الجامعيعليم  : التالرجولي

   . لديهم بالمرأةوهو ما يفسر عالقة الرجل  رجولي اليابانيالمجتمع 
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: Uncertainty avoidance (UAI) 4-   

أو لغموض فيه   ،لعدم التأكد من أمر ما جةهديد نتيالناس بالت فيها  يشعر  التي الدرجة 

 .  مع محاولة تجنب ذلك الشعور والظرف

   ،لتفاديهاآلخر يشرع قوانين  البعض  أن غير  ،به بالغموضيال يع هعضب

 

 

 مجتمعات السيطرة على الغموض  وض  ت الغممجتمعا 

ل  بإظهار عواطفهم مثال يرغبون 
 نيالبريطاني

   يسحاساألعليهم  يتمليؤمنون بما 

 يقودون بشكل متراحم  

  أمكنتقليل الضوابط القانونية ما 

 قل  أطقوسهم السلوكية 

 التنافس والتناقض ليسا مصدر تهديد  

 شخص ممكن أن يكون خبيرا   أي
فهم لديهم الكتاب   (اأميرك)مثل 
 للخبراء   السنوي 

فيما بين مجتمع الرجولية   المزاوجة 
حب   إلى ي ومجتمع الغموض يؤد

لك من عالقة بنبذ  لذ   اومجاح  الن  إظهار
وهو ما يفسر عدد    اإلبداعالقلق وحب  

يحوز   التي اإلبداع اإلعالنيجوائز 
 عليها البريطانيون سنويا  

 قوانين لتنظيم الحياة   إلىتحتاج 

   الحقيقة حث عن بت

مجاالت   فين يالمتخصص وتؤمن بالخبراء
 محددة  

 معتاد عليه   شيءالتواصل مع الغير 

 تهديد  عناصر  ناقضات المنافسة والت

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

استخدام   ،التحدث بصوت مرتفع ، العواطف
يرغب   ،القيادة بعنف ،التحدث ءأثنا اليدين

 باالحتضان 

  ،ومساحيق الغسيل ،النقاء )الماء إلىهم بحاجة 
طرة على  لسيامجتمع فيما بين  عالقةوثمة 

عالقة   فهيالغموض وحجم استهالك الماء 
 . يجابيةإطردية  

وهو ما يبين انخفاض   ،اإلبداععلى  قل انفتاحا  أ 
 لديهم   المطورة  األشياء يمعدالت تبن
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حيال الصحة   سلوكيموقف  لديهم
بالتركيز على تمارين التخسيس 
 وتحسين البنية الجسمية والرياضة  

 اسهم  بهون بلالصينيون ال يأب

 

ثمة عالقة طردية بين هذا المجتمع وعدم ممارسة  
 الرياضة  

يجابية مع تناول حبوب إكذلك عالقة طردية 
 المضادات الحيوية  

   مثال لذلك واأللمانن الفرنسيو

 ،لتنظيم حياتهم األلمان أنغير  ،القوانينيحبون 
 ن لتنظيم حياة اآلخرين  الفرنسيو أما

ميل  م الج ا الهند ن يحرصون على والياباني
لباسهم وهذا خالف  ويحكمون على الناس من 

 ن الصينيي

 

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

Long term    ه من برامج مستقبلية غير تلك  يلإليه المجتمع ويتطلع إيشكل ما يخطط

 و الممارسة على المدى القصير  أ التقليدية 

Long term short-term 

 تعنى الرتابة على المستوى الفردى   بل  قالمست االستثمار على

 احترام الموروث المجتمعى وتقاليده   

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

 ا  صائب فعال  

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

 صائب  

   -ن صيال 

 

والتفكير للمدى   ،تماسك العائلة اتحاد )المدى الطويل( مع )االجتماعية( تؤثر على

   . الطويل

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

(DNA)، متثل  ما يعني أن التواصل مع كل مجتمع أو ثقافة من الثقافات يجب أن يخضع وي

  يفإن برنامج الصيانة أو العالج الذي نتطلع لتفعيله مع أ   ،آخر  ىوبمعن  ،ت الرقمية هذهعتباراالل
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هذا )طالع الجداول  DNA) )   للحمض النووى ثقافة يجب أن يضع في حسابه االعتبارات الرقمية  

ة  عالنيتاب نستعرض مجموعة من النماذج اإلفي فصل قادم من هذا الك ،(4ملحق  الرقمية في 

نطوت عليه من تعابير أو رموز من واقع  امحاولين تحليل مضمون ما    ،بثقافتين أو أكثرة  صاالخ 

   .  ( هذه DNAتطبيق مباشر لشفرة )

 

 ( 32شكل )

 

 , by: Mooij  Global marketing and advertisingالمرجع :  
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   ضمن المرجع ، باحث آخر هو "هول "، يضع معاييره الخاصة الستكشاف القيم

M Steers , Carlos & Luciar , Management across cultures  

 . والزمن( ،والمكان ،)السياقبعاد الثقافية للمجتمعات من خالل ثالثية مفاهيم حيث يحدد األ

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

  يالتكوين غير مباشر وتغلب عليه المعان  ياك سياق غنهنو  ،لمباشرةسياق يغلب عليه التجريد وا 

 .  المكملة والمعضدة المحيطة به

 .  وتناغم س في الموقع الجغرافي المحدد بأريحية: حيث يتشارك الناالمكان -2

مثل إنجاز مهمة  ، تحقيق مهمة واحدة في وحدة زمنية واحدة ى ل: حيث يعمد الناس إالزمان -3

مثل إنجاز مهمة فردية   ،همة في ذات الوحدة الزمنيةثر من مأو أك مللعت عالقة بافردية أو ذا 

 .  وأخرى عائلية وأخرى وظيفية في ذات الوحدة الزمنية

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

جراءات فيما بين أعضاء  وإر م ومعاييعتماد نظامجتمع معين: وتعني العالمية أو المحددة ل -1

الظرف والحالة   ى الجميع أو تحدد بناء عل ى والتي يتساوى في التطبيق لها عل ،المجتمع

 . المجتمعية

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

وما تحققه   ،نتماءاتهم الجماعيةال الية أو من خ ت الفردية أو في ممارسة الحرنجازاتحقيق اإل

 .  الفرد ىالجماعة من إنجازات يعود عل

أم تكاملي    ى ى فردمستو  ى نجازات يتم علاإلفراد بالمهام و: وتعني هل قيام األمنتشر أم محدد  -3

   ؟مع اآلخرين

  أم  ،المأل إظهار المشاعر الذاتية علىعني التعبير مدى قبولية وتشجيع يحرية التعبير: و -4

 .  ر خفائها عن الظهوإ

 نجاز الذي يورث مجتمعيا  أم اإل ينجاز الفردر واالحترام لإلنجاز: ويعني منح التقدياإل -5

 . أوعائليا  

أن البيئة هي  أم  ،تصور الناس حيال تحكمهم بالبيئة المحيطة ي مدى وتعن بالبيئة:العالقة  -6

 .  امن تتحكم بهم وبالتالي التعايش في تناغم معه
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 ( 33) شكل

 

وبالتالي تمنحنا   ،تافاا بين الثقالفروقات فيم  ىبعاد الثقافية هذه تعتبر بداية جيدة في التعرف عل األ

 .  ستكشافية لما ينطوي عليه كل مجتمع من المجتمعاتاخارطة 

الدراسات الميدانية زوايا  االستكشاف لتلك القيم من خالل    ى همية بمكان العمل كذلك علإنه من األ

هم  مو ، تضاد أو تناقضات في سلوكيات الشرائح المستهدفة إلىل فهم ما قد يشير أج  من ؛أعمق

  وعند المقارنة فيما بين ،أو الفروقات الفردية ضمن جماعات المجتمع الواحدك التنوع أن ندر

 أكثر من ثقافة يجب أن تدرك أن: 

الذي يستغرق في  جهود كالم كبيرا   افات قد تحتاج مجهودا  الفروقات الصغيرة فيما بين الثق -1

  .معالجة الفروقات الكبيرة 

 وسببا    ةوهذه التفاصيل قد تكون مميت  ،فاصيلالب في التكون في الغتلك الفروقات الصغيرة ت  -2

ارها وتضمينها ضمن سياق  عتبافي إخفاق عمليات التواصل مع ثقافة هذا المجتمع إذا لم يتم 

  .رسائلنا

 ؛ر التشابه فيما بين ثقافات تلك المجتمعاتالتي تعتبر دوائ الدوائر الصغيرة ى التركيز عل -3

  .وقات الثقافية الكبيرة فيما بينهاالفر لب من تخطيتمكننا في الغا

 stereotypeاالبتعاد عن الصورة النمطية 
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 عتبار ما يلي: ايجب  ؛مجتمعية مافعند وصف مجموعة أو شريحة 

والقيم والمعايير االجتماعية السائدة لهذه  قدات للمعت تثبت من الوصف الصحيحد من الال ب -1 

 .  الشريحة

 .  ئص الموضوعية وتجنب عناصر تقييميةصاصر على الخ ينبغي أن يقت -2

أخرى   ه معلومات مفيدة ئيخفي من ورا قد تشكل قناعا   ينبغي أن تدرك أن المعلومات أحيانا   -3

 حول التنوع الثقافي. 

 .  والتجربة دقق مع الزمن من خالل المالحظةيجب أن تراجع تلك المعلومات وت -4

 

 المية؟ ثقافات العموحد مع كافة ال ي هل للقيم معن

بالثقافات  عض الثقافات مقارنة بالنسبة لب كبير ىلها معن لوالء للوطن مثال  اقيمة كقيمة  •

لوالء    ند ليسا حدود مثل نذرالفثقافة ليس لديه  ،وذلك له عالقة بتاريخ كل شعب  ،خرىاأل

يسخرون   جل الدولة يجعل الناس في نذرالندأفإثارة موضوع الموت من  ،أهمية نالوط

 . منك

  يلبعض الثقافات فهو  ،يسئالوالء للعلم وليس للر يتعن يفه كيريمللشعب األبالنسبة  •

   .تمنح لكبير العائلة )القبائل(

  ،ما نفهمه نحن حيال السالم يتعنليس بالضرورة مة اليابانية السالم عند األ قيمة كقيمة •

فال   ،ولك(ح  دين منصدقاء جيأى بظن تح أ –مان األ –الصحة بالنســـــة لهم ) يبل تعن

وإنما يمكن تبين ذلك من خالل  ،ثقافة بشكل مباشر أي يمكن التعرف على القيم لدى 

س  الل سؤال النامن خ أو    ،عالن(وسائل اإل  ،طفالكتب األ  ، ساطيري: )األه  ،جات عدةتمن

 .  تجاه ترتيب أولوياتهم وما يفضلون 

لالستخدام    يعتبر صالحا    1960  عالن عنه مع نهايةي تم اإلإن مقياس هوفستد للدول والذ •

 200من  هوقورنت نتائج  ،ذلك الوقت في IBMجهزة أاستخدمت فيه  ،لى يومنا هذاإ

بتسويق سلعة  ولة المعنية ة للدعالنيرسم اإلستراتيجيات اإل فيوما زال يستخدم  ،دراسة

 . ما

 .  افة الخاصة لدى كل ثق "المحفزات "وقد تم تطوير النموذج بما له عالقة بالدوافع   •
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لين أو الهيكل  و لقة بالعالقة بالمسؤوالمتع Power distanceفحيال بعد السلطة  •

  "، السلطة "  ليه الفرد كنتيجة لبعد إوهو ما يمتثل    ،عالقة بالعمل  ي فثمة سلوك ذ  ،يالمجتمع

هذا يفسر  و ،ذات جودة ما ذاته حر فيما يختار من منتجات أو سلع فيلفرد هو بينما ا

مر مماثل بالنسبة لبعد  األ ،ليقتنوهالى المنتجات ذات الشهرة إون مديع فرادن األأكيف 

  فينها قد تعبر  أغير    ،لى مجتمعية المجتمعإعالن تشير  اإل  في فصورة العائلة    ،االنعزالية

تلك المجتمعات   في ف  ، سرةن المجتمع يخشى ضياع قيم األأكون    ؛ن انعزاليتهلوقت عذات ا

وهو   . من تلك المخاوف ا  سر انطالقدراج صور األأ في نا  حياأاالنعزالية قد تالحظ زيادة  

   . الحسبان عند وضع الفرضيات في خذ تلك التناقضات أ فيالحذر   يما يدعو لتوخ 

فهو يختلف عن التأثير   ،عالناإل في يالنسائ يالعر  مر يصدق فيما يخص استخدام واأل •

 .  لهذا المجتمع  ة عد الرجولعن ب  ا  نه ليس تعبيرأكما    ، يباالستثارة الجنسية أو الروقان الجنس

 ثقافة مختلفة وجد:  33مقارنة شملت  فيف

تلك   فيزاد دخل الفرد  كلما ي أنهما يعن ؛مع مستوى الغنى ة بعد السلطة ذو عالقة طردي -1

عالقة طردية    ي أ power distanceمعدالت بعد السلطة    ت ( قلGNI per capita)  لثقافةا

 .  جودة بالنسبة لثقافات الدول الناميةير موقة غوهذه العال .فيما بينهما ةسالب

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

 .  ةالدول الفقير  فيافات ت كذلك مع الثقيسول ،التالية الغنية

لع الجديده  لسم احج  في ثمة عالقة طردية سالبة فيما بين بعد تجنب الغموض والزيادة  -2

 .  ةمع المجتمعات الفقير ةعالقة موجب يوه  ،السوق في المدرجة 

 

 المسببات:دى وأثر  م

بطة  ية الضانب القانونمن خالل )الجوا نظمة كل ثقافة مجتمعية نتبينهاثمة مواصفات لأل •

   . (...نظمة االقتصاديةاأل ،نظمة السياسية الحاكمةاأل ، فرادلسلوكيات المجتمع واأل

 .  يمكن القطع به ي يم الثقافية بالسلوكيات ليست بالوضوح الذة القفعالق •

 .  للسلوك  يفالقيم الجمعية تستطيع فقط التأثير وبشكل ليس مباشر على المستوى الفرد  •
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  ،المئات إلى وهناك قيم جغرافية تزيد في العدد لتصل  ،ليلمية وعددها قهناك قيم عال •

تحاول السلع التجارية أن تتلون   ،آلالفهي باليها وتتصف بها السلع وإوهناك قيم تدعو 

نطوت عليه من ميزات  ابراز ما   وفق ما تفرضه ثقافة اإلنسان وقيمه، مستغلة ذلك إلقيميا  

 .  صفات أو موا 

 

 ( 34شكل )
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 الفصل الرابع 

 

 تعتمد نماذج للقيم مطورة مع كل ثقافة مجتمعية  عالنية ت اإلكاال الو

  progressiveبعاد )ع األامل موهو يتع  1990عام    CCAفرنسا تم تطوير نظام    في 

ع المجتمع للمنتجات المطورة  لتطل    )السلطة وتجنب الغموض( ي)تعبير عن جانب

لجانبين المادي  مع ا ين()الحاجة لالسقرار تجعلهم محافظ– مع    المستحدثة وتطلعهم للتقدم(

بعاد  سكندنافية يتعاطى مع األالدول اإل في  Gallupوثمة نموذج طورته  ،والروحي

يابان نجد وكالة دنتسو  ال فيو ،الجماعية(الفردية مقابل قيم ، و)يد(مقابل التقال ثة)الحدا

و)ميزة   ،(membershipمقابل العضوية  نجاز)اإل فستد" عبرنموذج "هو تستخدم 

 يوالجمع يوجميعها يعبر عن الجانب االنعزال ،(الذكاءة مقابل ماعإلى ج االنضمام 

الغرب يختارون بحذر القيم عندما    في  مات التجاريةالعال  مديرينفإن    وعموما    ،المتناقض

القيم مع العالمات   حيث يتم إدراج  ،عالنيةالتخطيط إلستراتيجياتهم اإل في عون يشر

سواق  ين في األ التجاريالمديرين  غير أن ،همفراد والتأثير عليهداف األالتجارية الست

كبيرة   يمنح فرصا    المة التجاريةدراج القيم مع العإ ن مفهوم  إحيث    ،وية يفتقدون ذلكياآلس

ن التمييز والتفريق بينهما إبحيث  ،لتمكين تمييز العالمة التجارية عن العالمات المنافسة

الجوانب غير    إلىبل تتعداها    ،ة فقطالمتتمتع بها الع  يعلى المميزات الت  لن يكون معتمدا  

  يركز التسويقو ما يعزز الموه   ،كالجوانب المعنوية والجوانب القيمية والنفسية  ،الملموسة

 .  القطاع فيللعالمة 

 

 الشركات التجارية    ىخارطة هيكلية القيم لد

( في  VSM)  values structure map يستراتيج إحدى أدوات التخطيط اإل ك •

تشرح كيف يمكن لمواصفات المنتج أن تستفيد وتكون ذات   يوالت ،ةاريالشركات التج 

والفوائد  ، ن تكون ملموسة أو مدركةأات من الممكن فالمميز، ةعالقة مع القيم المختار

مكان إ( يمنح VSMهذا الهيكل ) ،ينفس مجتمع وأ فييمكن أن تكون ذات طابع وظي

تلك    ،القيم(  –الفوائد    –)المميزات  :  يه  ة،وضع العالقات مع العالمة وفق مستويات ثالث

 لي: وهو ما نستعرضه في الشكل التا  Gutmanالعالقات طورها السيد 
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 ( 35شكل )

 

   القيم: اعتمد  وفيما يلي نموذج "الساللم " لمستويات التواصل لمشروب غازي 

    م صا”   سال م” جس مي من م ج 

 

 ( 36شكل )



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  69  

 

 

 : فولفو رة سياهيكل قيمية خارطة 

 

 فوافو  (37شكل )

 

كيف استفادت العالمات التجارية في استثمار القيم في الترويج  عبر النماذج السابقة  وهكذا وجدنا  

 لسلعها. 

حملة تواصلية لقضية أو قيمة مجتمعية مع مجتمع ما أو ثقافة ما تتطلب   ي يذ أن تنفإ •

 :يحتياط بما يلاال

صة  الستهداف دوليا العتبارات خاحال كان ا  ي عتماد نظام التخطيط المركزايصعب    -1 •

  أن بل يجب  ،حملة إعالنية تواصلية ي دارة أإ في الحياة أنماطبالتنوع الثقافي وتنوع 

 . ("إيكيا")طالع نموذج شركة  .افةمع ما تفرضه علينا تلك الثق  ا  ومتفق منسجمايكون ا
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من  تتض ة ثقافة جديد يتواصلنا مع أ  فيونصائح يفضل االحتياط لها  "خطوات "ثمة  -2 •

   الخ.. ، العادات والتقاليد لغة الجسدنمط حياة الناس،  ،اللغة"يما تتضمن ف

موحد   يلشعوب وفق تصنيف عالمال يمكننا أن نتعامل مع الثقافات المختلفة ل -3 •

 حتى مع وحدة مسمياتهاقافة ثمع تلك ال، فلكل ثقافة قيمها، ولكل قيمة تفسير للمستهلكين

 ؟العالمية

، نتيجة لتنوع لما له من تأثير كبير ؛ميز تلك الثقافةالموظفين على ما يتدريب  أهمية -5 •

 .  المبيعات ىعل القيم 

 

 : هامن، تم بأساليب عدةت خرى يمكن أن واإلحاطة بالثقافة األ 

   .فعل ومالحظات العمالءالردود   -1 •

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

   (....صحف اليوميةال  ،الكتب

 .  المستحدثة لديهم المنتجات والخدمات -3 •

 مثل:

   المالبس.  – فرنسا = العطور 

   .ات السباقسيار  –ثاث األ –األحذية  = يطالياإ

   .رات ميلكترونيات والكا= اإلاليابان 

   .السيارات  –لمانيا = المعدات الثقيلة أ

   . المجوهرات –= البهارات  الهند

   .حواسيبال  –الترفيه  –السريعة  = الوجبات ميركاأ

 

 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  71  

 

 مجتمع: ي العناصر المكونة أل ي، أو مكون الثقافال

   . فكارالقيم واأل .1

   . المؤسسات .2

 .الرموز  .3

   .وقات قضاء األ ،كلاأل  ،التفكير ،اسللبكيفية ا .4

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

لهم بعض   يوما يمكن أن تعن ة،لمشتركوع القيم والمعتقدات اشتقاقه من مجمامعنى الرسالة يتم  

 . الرموز من مدركات 

ن روافد السلوك غائرة وال يمكن  من ا ،بل جليديعبر ج بتصوير معبر لك لذ berg أشاروقد 

 أسفله. معاينتها كالجبل الجليدي فيما يخفيه من كتل عظيمة 
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  التعبيري  غة والدين والقيم وغيرها وفق الرسموالسلوك المرئي هذا روافده غير المرئية هي الل

 :التالي

 

 

 

 

 المكون الثقافي ( 38مجموعة شكل )
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 : الثقافةمعنى 

 .جتماعيةامجاميع  ن ضمنيم المنخرطالمشتركة فيما بين معظ يتلك المعان يه •

 .هو سلوك يتم تعلمه •

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

، سواء من خالل  تواجه المجتمع يغير بالتغيرات التلم معه، كما إنه يتإنه يمكن التأق •

 . زمات أو الفرصاأل

 . للسلوكيات ا  حاجات بمنح ضوابط ونظم يإنه يلب •

شياء من خطئها على حسب درجة  الحكم على صواب األمن خاللها يتم  نه يمنح قيما  إ •

  .هميتها للمجتمعأ

 ،يمستوى مجتمع  ،ثقافة تابعة  ،الدولة  : عدة، مثلستويات  يمكن تحليله من خالل م  فيوالمعنى الثقا

 العائلة. ،جماعة مرجعية

ما إذا كان من ثقافة    ا  ستمدحيث يعتبر المعنى م  ،لفهم الثقافة  ومفهوم المعنى المشترك يبدو حرجا  

 .  جماعات تلك الثقافة يشتركون بذات المعنى فين يوضمعظم الناس المن

 . والمعنى يضفيه الناس  •

 . شكل سريعر وربما ببل يتغيي ،ن يكون ثابتا  أيمكن  عنى الوالم •

 .والثقافات على تنوعها يختلف فيها المعنى •

ومعان   ،قيم ،أهداف ، مواقف ، تمعتقدا : ثقافة ما يؤمن به أفرادها من ي وتتضمن أ •

   .عادات وتقاليد  ،قواعد ،لسلوكيات محددة

 

 واللغات:  ديان استكشافها يحتم علينا دراسة األدراسة القيم و

  ى التعرف عل إلىضافة باإل مرسل الرسالة )ناشد التغيير( ىعلفالتواصل مع مجتمع ما يفرض 

ن  وفثمة المسلم ،ئدة فيهع والديانات الساحاطة بمعتقدات أفراد هذا المجتماإل ،القيم السائدة

فيما   ،ةالكنفشيوسية والبوذية والهندوسي يكما أن هناك معتقد  ،وهناك المسيحيون وثمة اليود

ومؤثر في   مهمديان من رافد ن أن تشكله تلك األلما يمكوسريع  يلي نستعرض وبشكل مبسط 

تشمل  لطوائف فيها لتتعدد ا ،الالمث سبيل ىفالمسيحية عل ،صياغة رسائلنا التواصلية وسياقاتها
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  ، ولكل منهم معتقداته وتصوراته في ممارسة المعتقد ، رثوذكسوليك والبروتستانت واألالكاث

وشرب الخمر   اغير أنه يحرم تعامالت الرب ،حاللتعامالته ال والدين اإلسالمي األصل في

 ، وللمسيحيينلشمسمغيب ا م المسلمون في رمضان من الفجر إلىيصو ،وأكل لحم الخنزير

أعياد   لديهبينما الدين اليهودي  ،يختلف في كيفيته عن صيام المسلمين وصيام اليهود صيام

كما أن لديهم   ،وهانوكا ،من مصر( عيد الفصح )في الخروج ،)عيد الغفران( وأيام كيوم كيبور 

   .بت الس العمل في يوم ويتحاشون ،الخنزير، ويحرمون أكل لحم بطعام الكوشر ىما يسم

 

ال يعتبرها  الناس وبعض ،ها من الهنوديومعظم معتقد ،عام 4000 إلىتمتد أصولها الهندوسية 

يدة للروح البشرية في وقت  ة جدوالد  ،التناسخ  ويعتقد الهندوس في   ،ياةأسلوب ح   ابقدر ما أنه  دينا  

ح في جسد  قد تكون الرو ألنها ؛ألي كائن حي  الهندوس )ال تأكل أو تحدث الضرر عمدا   ،وفاته

لذا فهم يستبدول أكل لحم البقر في   ،بقار من الحيوانات المقدسة لهمويعتبرون األ ،بشريةال جديد

ومعتقدوها   ،عام 2,600 إلى هايخ رفيمتد تا ،أما البوذية ،لحم الخرافمطاعم مكدونالدز ب

نبذ  لنفس وضبط ا دعو إلىوهي ت ،نام وتايالند واليابانتينتشرون في الصين وكوريا والتبت وفي

عام   2,500 إلى فهي ترجع  ،أما الكنفشيوسية ، رواح كالهندوسيةناسخ األوال تؤمن بت ،العنف

وتنتشر في   ،لجنوبيةب كوريا ا  اليابانيون وشعقد بها أيضا  ويعت ،ومقرها الصين ،مضت

وهو    "كونفوشيوس"عكس فكر  تعمال التجارية في كوريا الجنوبية  أن ممارسة األكما    ،ةفوراسنغ

للسلطة لشركاتها التابعة في  ا  ومقدس صارما   ركات الكورية تعتمد نظاما  والش ،صينييلسوف ف

لذا عمد    ،وكسب المالات الكونفشيوسية ال تتوافق مع الثراء  فإن المعتقد  ؛العموم  ىوعل  ،الخارج

وماليزيا  ةسنغافور إلىمن الصين من أجل ممارسة التجارة العديد من الصينيين للخروج 

ى  وهو يحث عل ،طريق اآللة "، ويعني "أما معتقد الشنتو فهو معتقد ياباني ،يا وتايالندنيسندوإو

التمتع   ىعلحث وي ،حترام اآلخريناي القويم والوالء و خالقممارسة قيم الصدق والسلوك األ

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

  5)طالع ملحق  .  هئنخفاض معدل دوران الموظف وحسن تعاونه وأدااعاملة و الوظفيها والقوى  م

   .للمزيد من المعلومات(

 

نجاح برامجنا إلى عنه  ال غن  ا  ومعين  ، الشعوب  في فهم ثقافات   أساسيا    تعتبر عنصرا  ك  واللغات كذل

  إلىها انب المنطوق فيلج ا  ى واللغة تتعد ،شريحة مستهدفة ضمن هذه الثقافة ي التواصلية مع أ

لغة حركة اليدين وتعابير الوجه  ويدخل ضمن هذه ال  ،جانب اللغة غير المنطوقة وهي لغة الجسد

البعد مع  نش في إ 19أو  وسط األ الشرق  ى سكانإنش لد 12-8 ،المسافات في القصرعتبار وا
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تواصل  نظام في ال ثقافةفلكل  ،فراد أثناء عمليات النقاش ولغة العيونفيما بين األ ،سكان أميركا

فتستخدم لغة الخطاب   ،يصال الرسالة أو المشاعر أو المعلومات والمعارفإليه إلمرسل لمع ا

هذه الثقافة    يمارسسباب التي تدعو م حيال األ ا  وفهم  ا  إن فهم لغة ثقافة ما تمنح تصور و  ،والكتابة

ثقافة تحد من  د لتلك الغة الجسن فهم لأكما    ،للتصرف وفق سياقات أو التفكير وفق أساليب معينة

 .  نطوي عليه في ظاهر الرسالة يالغبش أو سوء الفهم الذي قد 

الخلفية العرقية   ى لإالناطقين باللغة من ثقافة ما  ىرف علأهمية التع إلى شارة كما تجدر اإل 

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

فها هي شركة جنرال موتورز   ،في التواصل مع الغير مهملغة وألفاظها ستخدامات الا رفةومع

لوقت  ا في ،" دوليا  NO VAالشفروليه من نوع " تخطئ من حيث ال تعلم عندما سوقت مركبة 

لوظيفة  ل مغاير تماما   ى" وهو معن NO GOبعض الثقافات " ى الذي يعني هذا المسمى لد 

 .  ساسية للمركبةاأل

   .العادات والتقاليد والقيم السائدة   ىفي التعرف عل ما  مه تعتبر رافدا   ليممناهج التعن أا مك

 

 البيئة: ى وأن نتعرف عل

ائية أو غابات لها تأثيرها  بيعية من جبال أو مسطحات مومكوناتها الجغرافية والط  ئة الميحطةفالبي

الحاجات والمميزات    نوع وحجم  إلىمتد  وأثرها ي  ،لثقافي والتواصليافي عمليات التطوير والتغير  

 .  ليه االفرادإأو الشغف الذي يتطلع 

  ىفالعمال عل ،العمل وطبيعة الملبسم وعادات ونظ ،كما للطقس صلة بأنماط الحياة المعاشة

من ساعات الظهيرة   الفترات المسائية بدال   إلىسبيل المثال في مناطق الخليج الحارة يحول 

 .  الحارة

 صنف الثقافة:   ى والتعرف عل

وهناك من   ، هناك من الثقافات من يؤمن أفرادها بأنهم هم من يتحكمون بالطبيعة من حولهمف

قيم الفرد   ىلمواقف أثره علفلكل موقف من هذه ا ،نسجام معهااب يشيؤمن بأن علينا أن نع

عيش  فهل يستشعر الفرد في تلك الثقافة بأنه ي ،مر حيال عنصر الزمنوكذلك األ ،وسلوكياته

فاليابانيون يعيشون المستقبل   ،أم يعيش في حاضرها أم مستقبلها ،ريخ أمتهضمن ماضي وتا

قيمة الزمن   شاعر دور مؤثر في معتقدات الفرد حيالالم فلكل من تلك  ،حيال عنصر الزمن
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بحرية ويستشعرون    وهل يشعر أفراد المجتمع بأنهم يعبرون عن أنفسهم   ،والتعامل مع هذه القيمة

الجماعة ويشعرون بسلطتها  إلىفاليابانيون يقدرون قيمة االنتماء  ؟يةصرفاتهم بالمسؤولحيال ت

 .  بشكل واضح

تقييمها  ىوتفهمها بناء عل ،ليهاإتقيم الرسائل الواردة  امج التواصليةلبروالشريحة المستهدفة با

ونوعية  ،هاوأنماط حيات ،ةشكل عناصرها مواقفها السابقتوالتي  ،لمفهوم الرسالة المتلقاة

 .  التي تم التواصل معها به ولغة المخاطبة ،جاتها وخبراتها السابقةحتياا

وجد أن    ؛باتمريكي والمستهلك الصيني حيال المرطألالمستهلك ااسة مقارنة فيما بين  فضمن در

 التالية: ATTRIBUTESالمميزات   ىتتم بناء عل  االختيار والمفاضلة للمرطبات عموما  

 (. لطماطما)كالحليب وعصير الفائدة الصحية  -1

 . التخفيف من التوتر -2

 .تعزز الجانب المجتمعي -3

   . والقهوة( ي )كالشا تحفز وتنشط -4

البيان الرقمي  فق  وذلك و  .  (يالجسم )غاتوريد وبلوانيرج يعزز سوائل    -  5

 :  التالي

 

 ( 39شكل )
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 بينما مع المستهلك الصيني كانت النتائج: 

  يعتبر الحليب والبلوبير او ،الجانب المجتمعي تعزز اعتبرت بأنهة اأن مشروبات الشاي والقهو 

 .  كمحفز ومنشط والقهوة  ،معززان للطاقة

لتان تتأثران وال ،كال المجتمعينجة مباشرة لمكونات الثقافة الخاصة بهذا االختالف يعتبر نتي

ذا الفرد  أن يعتبر ه   يأ   ،ةحد  ىوالمواقف وعادات وسلوكيات كل مجتع عل  Needsتياجات  باالح 

وهنا نستبين    ، المجتمعي أم يعزز التخفيف من التوتر  الجانب  ناول هذا المشروب سيعزز أن ت  من

 .  ستهالكية أيضا  فراد والمجتمعات االفي سلوكيات األ بجالء كيف أن للقيم دورا  

التي تؤثر   المجتمعية( مكونة من مجموع المؤسسات وعناصر القوى المختلفةإن البيئة الثقافية )

. وينمو  وتفضيالت وسلوكيات المجتمع  ،Perceptionsومدركات    ، valuesمبادئ وقيم    ىعل

افية تؤثر  المواصفات الثقو. هم وما يؤمنون بهفراد ويترعرعون في المجتمع الذي شكل قيماأل

   .  وهي تتشكل وتتغاير بتغاير هذه الثقافات   ،القرارت التسويقية ىعل

نعتمده في تواصلنا    الذيمج االتصالي  ي البرناعات جميعها يؤثر فن القوانين والنظم والتشريأكما  

ثالثة أعوام كي يأتي دورك  وروبية قد تضطر لالنتظار فإذا عرفنا أن في بعض الدول األ ،هذا

مطبوع ما في دولة عربية كالمملكة العربية وأن طباعة  ،عالن في الطرق العامةفي نشر إ

يدعونا ذلك كله الختيار    ،بضعة أشهر  جراءقد يستغرق اإلجب أخذ فسح لذلك ما  السعودية يستو

ج والتسعير والتوزيع  ومزيج تسويقي بعناصره " المنتج والتروي  ،عالنمزيج لوسائل اإلعالم واإل

 .  ات السابقة الذكر مجتمعية بما يتفق وكافة االعتبار " مع كل ثقافة

 

 دراسية:حالة  إكيا..عالمة  

  ىم التي أثرت علالثقافة والقي  ارت عتبا نطالع أيضا   ،وفي تسويق منتجات شركة إكيا السويدية

   : وفيما يلي نبين ذلك  ،منظومة الترويج لمنتجات الشركة وأساليب العرض والتصنيف
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 ( 40شكل )

 ي عناصر ومكونات المزيج التسويق

 

 السويد: ي  فف

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

لتبادل الثقافي فيما بين كافة  ا  ى وتعبير التراحم هذا يشجع عل  ،مجتمعيةشطتها الانونية للدولة وأنالق

موضوع حقوق  فإن  ،لذا ؛عمتعايشة والمكونة لمزيج هذا المجتمصول الثقافية الاألعراق واأل

ين الرجل  كما أن المساواة في الحقوق فيما ب ،في الثقافة السويدية  مهما   ا  نسان يعتبر موضوعاإل

التقدير المالي   عزز تساوي القوة والتأثير كما فيما ي ،لمجتمع السويديأصل يقوم عليه اوالمرأة 

مشتركة فيما بين الرجل  لية الوالمسؤوالتعليم والفرص المتاحة و  ،المثالسبيل    ىفي التوظيف عل

   .والمرأة 

اة في  لوب الحيتصميم أس  وبالتالي ،إن لعامل الطقس أثره الواضح في سلوكيات وقيم المعيشة

  ، عاصفة وباردة  ،فيعيش الناس في أجواء مظلمة  ؛رشهأ   ةحيث تحتجب الشمس طيلة تسع  ، السويد

ستغالل المتاح  ا  ىعل جعل المجتمع حريصا   ؛ولية المتاحة في التصنيعمواد األومع محدودية ال

ن فريدة  شركة إكيا كي تكو  وهذا ما أثر في تلوين منتجات  ،تندر معه النفايات  ستغالال  امن المواد  

فأفضل تعبير في وصف نمط    ،المنتجات التي تصممها وتصنعها في ظل ثقافة من هذا النوع  في

ه النقي وإنعاشه وخفة  ئنقاء الطقس بهوا نكن الشعب في السويد هو بالتعبير عحياة معيشة وس
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نبذ ية التي تؤكد الرؤية الديموقراطية المجتمع كما ويعزز منحى التصاميم والتصنيع ،وزنه

  وهي ما تعبر عنه الكلمة السويدية ، فال يوجد فرد أفضل من فرد آخر ،فرادالتفاضل فيما بين األ

„odmjukhet”   وهذا كان له أثره البالغ في شكل    ،نساناإل  واالحترام لبنيي اإلنسانية  لتي تعنوا

   .إكيا توعناصر المزيج التسويقي لمنتجا

ى وقيمة المحافظة عل ،ا بين أفراد المجتمعوقيم المساواة فيم ،Productsفحيال المنتجات 

لمنتجات ملبية لكافة شرائح  تصبح تشكيلة ا ،سراف والتقليل من النفاياتموارد الطبيعة ونبذ اإل

  ، مرحلة  ة عشر  ى وهي إحد  ،حتياجاتهااق  ف وع وفق المراحل العمرية التي تمر بها العائلة والمجتم

راهقة فمرحلة طالب  مكالطفولة فال  ،نسانيمر بها اإلالمراحل التي  غير  ر بتوهذه االحتياجات تتغي

 ا يلي:  ت في إكيا كموهي كما أقر ،العلم فالزواج فالعائلة فالعمل

 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 

  

 ( 41شكل )

 

=   التصميم + سعر قليل  وظيفة المنتج + صاميمها هي: )في إكيا في ت تبناةة الميستراتيج واإل 

 كل منتج يجب أن يكون مستوفيا  ما يعني أن  ؛خزينسهولة الت إلىإضافة  ،(يتصميم ديموقراط
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التي تؤمن بها الثقافة  المنظومة القيمية ىوهي عناصر كما هو مالحظ مبنية عل ،لهذه العناصر

 ،طالع إعالنات إكيا(التي تبشر وتعلن عنها ) وفلسفتها ل هوية إكياوهي ما تشك ،السويدية

ذلك   ،اللدول التي تستهدفها إكي الثقافات المختلفة والتصنيع في إكيا ال يخضع وال يتشكل بتشكل 

والتراجع   ،ي منافسات محليةذلك يعني الدخول ففإن  ؛أنه إن تشكلت منتجاتها وفق تلك الثقافات

فإن القطاعات    ..وعليه  ،يدية تجاه تلك الثقافة الجديدةد أن تبشر بها الثقافة السوعن القيم التي تري

يمها فهي في تصام ،طاع منتجات "المطبخ "بق تتجات إكيا بدأالمختلفة التي شكلت منها من

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

يخضع لذات القيم   فهو أيضا   ؛كأحد عناصر المزيج التسويقي ، يجعنصر الترو أما في سبيل

% فقط من  8عناصر الترويج  كأحد عالن مثال  إلى افنجد أن حجم ما يصرف عل ،السويدية

فأينما  ؛ات الثقافية معتبرةن كافة اللغأكما  ،% تقريبا  30فيما تنفق الشركات المنافسة  ،الميزانية

لغة  48فهناك  ،لوج الخاص بمنتجاتها يترجم ويوائم بلغة ثقافة هذا السوقاكاتوجدت إكيا فإن ال

 . امختلفة تتعامل معها كاتالوجات إكي

 

 في فرنسا:  

  ،الحكومةفرئيس الوزراء هو رئيس  ،قراطيةاعتمد نظام الجمهورية الديملشعب الفرنسي ا

وثمة مجاميع  ،والقضاء مستقل ،نوالتشريعات يختص بها البرلما ،ية بيد الحكومةالسلطة التنفيذ

الم والعمال كاالتحادات الطالبية واتحادات الس ،الضغط ىواتحادات تتمتع بالسلطة والقدرة عل

 .  خرىة األمتذوقة للجمال مقارنة بالشعوب األوروبيويعتبر الفرنسيون من الشعوب ال ،اوغيره

  ،السلوك الشرائي  ىرنسي أثرت علالقتصادية والسياسية التي يخضع لها الشعب الفحداث اإن األ

ح  صبوأ  ، ن سنة مضتي% من قدرته الشرائية التي كان يتمتع بها قبل عشر20فجعلته يفقد 

و النفوذ المالي أصبحوا يفضلون  ذو   كذلكبل و  ،رخص حال تبضعهمى األثون علالفرنسيون يبح 

ن الشركات التجارية ديد مم العما جعل الفرصة أما  ،سعرا    ىعلقارنة باألافرة محال تو  قل سعرا  ألا

سبة فإن منتجات إكيا تعتبر منا ،وعليه ،رخصة لألالمتطلع ةجنبية تستهدف السوق الفرنسياأل

  ة حدى عشره الفرنسيون وفق مراحل الحياة اإلليإمحاولة أن تعزز ما يتطلع  ،سيةللثقافة الفرن

   .  مع قيم المجتمع الفرنسيفقها لتوا  وإستراتيجية التصميم للمنتجات نظرا   ،بقليها فيما سإالمشار  

سرة  واأل ،لفةفالكبائن زودت بمقاسات مخت ،عتبارات خاصة بالموائمة مع الثقافة الفرنسيةامع 

 .  يلة أوسع بتشك
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 ( 42شكل )

الفردية مقارنة   رتفاع في معدل االستقاللية أوا  إلى ،يشير في الرسم البياني وتقرير هوفستد

   .  تحادات اجماعات أو  إلىوالسلطة الخاصة باالنتماء  ،يبالجماعية في المجتمع الفرنس

 

 في الصين: 

  ، العالملمجتمعات االشتراكية في بر من أكبر اها تعتذلك أن ،مر يختلف مع الثقافة الصينيةواأل

ما يعني  ؛ة المتوسطة% من حجم السكان من الطبق 12 ،مليار 1.3ويبلغ حجم سكانها قرابة 

ح للشركات  حيال السما 1978االنفتاح الذي شهدته في عام ه ومع غير أن ،مليون نسمة 290

 ،ذلك  ىبناء عل  جنبيةت األالستثماراها لجذب اوإجراءات   فقد طورت قوانينها  ،جنبية في الدخولاأل

ن القوانين والنظم  فقد تطورت العديد م ،دخول الصين ضمن منظمة التجارة العالمية ىوبناء عل

 .  اتالتجارية لصالح تلك الشرك

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

أن   إلىفي الصين  1997عام  " د.دي مووج"ا عقدته ودراسة ،وتشير معايير هوفستد الخمسة

نه مجتمع  كما أ  ،%70  من  ىأعل  ه والذي بلغ معدل  ،المجتمع الصيني يعاني من حدة معيار السلطة

 ناث عموما  واإل  ،ناثة تفضل إنجاب الذكور عن إنجاب اإلسرالت األ، فما ز%50رجولي بنسبة  

في المجتمع   يعتبران شغفا   قاللية والفرديةستفاال ،ن بالمساواة في الحقوق مع الذكورظيال يح 

% لصالح السلطات  10 لى إوية لتصل ئلتها المآة االستقالية التي بلغت ضب"الحظ نس ،الصيني

فالعائلة    إليه،تنمتي    الذي   يسرة وسلطة الرجل أو النظام االشتراكالمجتمعية األخرى، كسلطة األ

 ليس لديه موقف حيال    ينيصكما أن المجتمع ال ،في المجتمع الصيني  مهمان  انواالنتماء عنصر
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ر "تجنب الغموض  وهو ما تعززه النتيجة الخاصة بمعيا ،ستيعاب متغيرات الحياة وأنماطهاا

UAI نه لن أهو بالمرحب كما  أن المجتمع ال إلىوهو ما يشير  ،عا  مرتف لم يسجل معدال   ي" الذ

ما يعزز   ،كل كبيربش مرتفعا  جاء  " LTO عتبارت المستقبلاكما أن معيار " ،يحارب التغيير

   . فراد في التوفير والتخطيط الحتياجات المستقبلرغبة األ

      

 (43شكل)

 

بما  ،عتماد اللغة الصينيةاوذلك من خالل ، امل اللغة تم التعامل معه بشكل ذكي من قبل إكياوع

تعني  والتي أصبحت  ى،نمع ذا التي ال تحمل مدلوال   بالمنطوق الخاص باسم إكيا له عالقة أيضا  

  ،الصينين قيمة العائلة تتفق مع قيم المجتع إحيث  ، لديهم بالمنطوق الجديد " الراحة والعائلية "

 .  ثاثن األالمنتجات المختلفة ماسب مع ما يتوقع من  ي تتنأما الراحة فه

من   ةينيستهدفت السوق الصا ن إكيا إف ،التسويقيوحيال عنصر المنتجات كأحد عناصر المزيج 

   . ت بما يتفق مع الثقافة الصينيةخالل منتجا
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 ( 44شكل )

حفاد تعبير  ع العائلة الممتدة مع األبناء واألاجتماو  ،رضالمائدة ذات الشكل المربع تعبر عن األ

 . طةن معيار السل ع

 

 ( 45شكل )

 كيا الصينإالطعام الصيني يقدم في 
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لثقافة الصينية تعبر عن  فالدائرة في ا ،ميمنتشار بعض التصااعتبارت ثقافية حدت من اوثمة 

ثاث المصممة  األ وهو ما جعل إكيا تزيل قطع  ،رضنما الشكل المربع يعبر عن األبي ،السماء

   !ي يحيط بأشكال مربعةبشكل دائر

 

 القيم الثقافية:  عتبارت االكاتالوج و

ي  م وهية األطفلة بمعنالحظ ال ، مع النسخة السويدية ،فالصور الظاهرة في الكاتالوج الترويجي

ءة فائقة  والمزود بإضا ، يوالغرفة واسعة ومرتبطة بالمطبخ التحضير  ، تلعب في غرفة المعيشة

تواجدة في الموقع  فكل قطعة م ، ذات الوقتوالعملية في   ،ما يعزز قيم البساطة ، بيضلون األوبال

  عة والبساطة رة والسة الكبيءضافمصادر اإل ،العائلي يجابي، وبما يحقق الجو اإلالمناسب لها

الجميع ويبدو    ،هانجد كافة أفراد العائلة مع كلب  ، في الصفحة التالية للكاتالوج  ،والعملية واالنسجام

   . العائلة السويدية  رادأف  ىوهو ما يعزز قيم الحميمية لد ،سعداء

 

 ( 46شكل )

 ة ءضاطفلتها في مساحة رحبة ومعززة باإلم السويدية تالعب األ

 

في غرفة   ،المنضدة ى ي الغالف صورة طفلة تلعب بلعبة ما علف ، طالعج الفرنسي نفي الكاتالو

  ،يديةن حجم الغرفة المستعرضة في كاتالوج النسخة السوم  والغرفة تعتبر أصغر حجما    ،المعيشة

وثمة طبقتين    ،مقارنة بالحوائط البيضاء في النسخة السويدية  ،ولونت حوائط الغرفة بألوان داكنة

تعبر عن   الحائط من معلقات م يخل  ول ،طبقة شفافة وأخرى قاتمة ،ر الحاجبة للنوافذمن الستائ

   .في العيش  ة يعبر عن نمط الحياة الفرنسيا وهو م ،حب الشعب الفرنسي للفن
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 ( 47ل )كش

 لوان داكنة للجدران أالحائط و ىالستائر بطبقتين ومساحة أصغر لغرفة المعيشة وصور فنية عل

 

فيتم   ، خمسة أجزاء إلى ا اعتمدت أسلوب تجزئة الكاتالوج نجد أن إكي ،ج الصينيمع الكاتالو

ن  فيما يلي نطالع غالفي ،الصين فيلكل مجموعة  الشرائح وفقا  ستهداف مجاميع مختلفة من ا

 ىم وهي تقرأ قصة لطفلتها علفاألول نشاهد فيه صورة لأل ،ين من أجزاء الكاتالوج هذاألجز

وهي تعزز المركز   ،لوان والتصاميمة األتعددلوسائد الملعديد من االمزود با يسرير خشب

 .  والراحة(تسويقي للشعار )العائلية لا

 

 ( 48شكل )

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

فأصبحنا   ،خالل منتجات شركة إكياكل ثقافة من  التواصل معنعكاسه في اكان له  ،الثقافات

عائلة وال ، لوان البيضاءواأل ءة والمساحات الرحبةضا قيم العائلة السويدية وعشقها لإل نطالع

  .والعائلة الصينية مجتمعة ضمن ثالثة أجيال  ،لوان الداكنة والفنونخالل عشقها لألالفرنسية من  

 

 ( 49شكل )

  وإنما أيضا  ،  طاع المطبخ أو ديكورات غرف المعيشةي منتجات قال تظهر فقط ف  واالختالفات قد

صور  ، ومجموعة غير قليلة من  الثقافة السويديةة بشكل مبالغ فيه مع  ءمضا   يفه  ،في غرف النوم

احدة  مرأة والوان الداكنة و؛ نجد األوفي غرف نوم الثقافة الفرنسية  ،الحائط  ىطفال المعلقة علاأل

مفهوم الزوجية في أن    ىوما يعزز الثقافة الصينية التي تتبن  ،ريكة تقرأ في كتابى األلمستلقية ع

 .  ن وثمة بابان لخزينة المالبسفثمة مصباحا ،نايكون لكل عنصر زوج 
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 ( 50شكل )

 

تصميم المنتجات فيما الثقافتين  في ها التنوع الثقافي وفيما يلي نستعرض لالختالفات التي فرض

 السويدية والفرنسية. 
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 ( 51شكل )

 

فة ختالف المزيج مع كل ثقااوفيما يلي بيان ب ،عالنى مزيج وسائل اإلمر ينطبق علوهكذا األ

 .  الثقافاتمن هذه  
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 ( 52شكل )

 

 تفعيل الحواس في إكيا: 

تحدث  فهو أسلوب حديث مس ،في التواصل مع شرائحه المختلفة إكيا أسلوب مختلف تماما   ى لد

ساليب التقليدية التي تعتمد في تواصله ال يكتفي باأل فهو ،نسانذي يعيشه اإليتفق والتطور ال

فمع    ،الرسائل  ىستثارة حواس متلقا  ىاصله علمل في تويع  بل   ،أو المسموعة  ة الرسائل المنظور

ود بخصيصة قابلية مطالعة قطعة  نترنت تجد أن الموقع مزيلة اإلتواصل إكيا من خالل وس

في   ةوالتقنية المعتمد ،جرد نقرة في الفأرةبم درجة 180كة بزاوية ثاث بشكل قابل للحراأل

  20فمن حوالي عدد  ، القطعستعراض اال في مج  " ميتركس"ة بتقنية فيلم هشبياالستعراض 

منح المتبضع    ى كي يختزل ضمن مشهد موحد قادر عل  ؛مختلفة يتم تصوير المشهد الواحد  اريكام

 .  ــع واللمـــــس لحواس البصر والسمـ مناسبا   تفعيال  
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ليه إكيا بشكل غير مسبوق  إعمدت  يا يلي نستعرض مجموعة من أشكال التفاعل الثنائي التفيم

 .  كذلك  ةغير مسبوقخالل وسائل من 

 

 ( 53شكل )

 

 ( 54شكل )
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 ( 55شكل )

 

 

 ( 56شكل )
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 ( 57شكل )

 

 ( 58شكل )

 

 التسعير: 

ستعرضناه في موقع  ا قراطية في المجتمع السويدي الذي  ى مفهوم الديمالتسعير في إكيا عل  عتمدا

ن لرخص اليد  عتماد التصنيع في الصياقراطية هذه ومما يعزز قيمة الديم ،متقدم من هذا الكتاب



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  93  

 

 وهو ما ،ثاث معلبة في صناديق ليعيد تركيبها العميلاستالم قطع األعتماد أسلوب او ،العاملة

 .  سواق بالرغم من تعدد الثقافات كافة األالغالب في وحدة في سعار ماأليجعل 

 

 التوزيع: 

 

 ( 60شكل )

 

وهو ما   ،ستمراران و زم  إلىهي عملية بحاجة   ةأن التواصل مع ثقافات جديد إلى  رة شاتجدر اإل 

لسوق  لوان لومراعاة تعدد األ ة،سعار في السوق الصينيإليه إكيا من خالل مراعاة األ عمدت 

ما قامت به إكيا في الصين سواء من طرح منتجات تتفق مع الذوق الصيني رغم مالوب  ،ةلفرنسيا

محال   ةأربع غير أنها لم تتمكن بعد من فتح سوى ،سعارو األ ة بالتصميم أ اعتبارات خاصأو 

% من حجم المعروض مقارنة  10كما أن المبيعات لم تتجاوز    ،سنوات  8تجارية لها خالل فترة  

 . بأنها ناجحة وقت كي تثبت إلىالنتائج ما زالت بحاجة و ،روبانطاق أو ىيباع عل بما

  ىلقيم علثر الذي تتركه افي مجال األ مثاليا   ناجحا   يعتبر نموذجا   وإن كان نموذج إكيا السويدية

ؤمن عكس ما تانالتي    ،يطالية آخر هو عالمة "بنيتون " اإلفإن نموذجا    ،المنتجات والسلع التجارية

  :شمل ثالثية  ياس والذوفيما يلي نستعرض هذا االنعك  ،منتجاتها  ىالعنصرية عل  ن قيمة نبذبه م

   . والمنتجات ،عالنيةوالحمالت اإل ،يالشعار اللفظ
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، وهو يعزز الوحدة  " United color of Benetton"  : عتمد هواالذي  : فالشعار اللفظي  أوال  

واألعراق   ،سودواألبيض واألر صفاأل :شر ألوان الب لوان هنا ومقصد األ ،لوانفيما بين األ

 .  عالنيةة اإلى شكل تصاميم العالمة التجاريعكس هذا كله علانلذا  ،جناسواأل

عدة وتعابير عبرت عن نبذ التفرقة   صورا  ستعرضت : الحملة اإلعالنية المستمرة ا ثانيا  

   .واالتحاد البشري المنشود  ،العنصرية

 

 ( 61شكل )

 

 ( 62شكل )
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 ( 63شكل )

 

 (  64شكل )

ب فريد  كما في المحال التجارية يتم عرضها بأسلو ،حيث تميزت بتعدد ألوانها ،: المنتجاتثالثا  

   .  له  ا  وحدم ا  عندما يصطف كل صنف في ركن يحمل لون ،الفت للنظر

ب  وأسلو ة ج والسلعة المر ى والقيم التي تؤمن بها كان لها أثرها الواضح عل فلسفة بنيتون ن،إذ

  ىنذكر منها عل ،ةإنسانية عديد  تبنت قيما   "بنيتون"أن عالمة  إلىشارة هنا إل وتجدر ا ،قهاتسوي

 .  أخرى ا  وقيم ،وقيمة الدعوة للعطاء والحد من الفقر ،يمة نبذ العنفسبيل المثال ق
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 أحد الشعوب الفقيرة وهي تتصارع الخذ حصتها من الطعام   (65شكل )

 

 طفال نبذ عمالة األ (66شكل )

 

 ذ الفقر في الدول الفقيره "أفغانستان"( نب67شكل )
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مثل الممارسة    ،غير ممارس له  وهو  سالنا  وهذا النوع من التفعيل القيمي قد يدعيه بعض  •
فنجدها تطلق حملة عالمية  ،كيةيرمإلكتريك األركة جنرال التي تقوم بها ش ةالصوري

ة " إيكوماجنيشن " من خالل حمل  ،حولناإعالمية تسويقية حول االنسجام مع الطبيعة من  
جال  قيم في معتماد الايمانها بأهمية  إل  ،بليون دوالر   1,5راصدة لذلك مبلغ    ،2005عام  

التلوث    في  حافال    ا  ن لدى الشركة تاريخ أ   إلىشارة  ر اإلدوتج   ،تجاتما تنتجه من سلع ومن
لى  ة علبيئة الجوييث اتلو فيكأكبر رابع شركة  فالشركة مسجلة حاليا   ،يوالمائ يالجو

العام من الملوثات   فيمليون باوند  4.4بمعدل  ،كيةريمستوى الواليات المتحدة األم
   .من حولنا الفضاء فيتنبعث عنها  يالكيميائية الت السمية

قضاء نيويورك أجبر    1983عام    فيو  ،إنتاج مخلفات سمية  في  الشركة متورطة ن  أكما   •
 ،المياه فيمن المواد الكيميائية طن  100.000ـتقدر بالشركة لتنظيف مطالبة الدولة و

نهار يدعى  تلويث أحد األ  في مليون $ لتسببها    250قبلت الشركة لدفع مبلغ    1999  فيو
   . مع مواقع أخرى "هوستونك رفر "

  ،وطولبت بتنظيفه  "هدسون "من نهر    ميال    40تلويث    فيتسببت الشركة    2002عام    في •
بنية تطوير   ",Ecomagination"عن برنامجها  GEأعلنت شركة  2005عام  في

  انبعاثاتتقليل  ،ودخاليا للوق ،بيئية مثل حلول الطاقة الشمسية كالتحلول مستقبلية لمش
ة  ء إضا ،نفس الوقت فيعالية القوة وخفيفة مواد  ،مكائن الطائرات من ملوثات غازية
لتزامها هتماماتها واشركة اوقد أكدت ال  ،متطورة عالية الجودة وتكنولوجيا لتنقية المياه

بقصد   ، وما يتعلق بذلك من تطوير للمنتجات كذلك ،مسؤولية االجتماعية نحو البيئةبال
 . اكانت تحدثه يرث من التلوثات التصورة الشركة حيال اإل تحسين

      

 شعار شركة جنيرال الكتريك يعكس إهتمام الشركة بالبيئة المحيطة   (68شكل )
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 ة البديلة لطاقفي ا( 69شكل )

 

 مصادر الماء  ىفي المحافظة عل( 70ل )شك

 

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

وفيما   ، ب تتنافس فيه الشركات حول العالمل إنه أصبح مجال رح ب ، القيمطرح موضوع صيانة 

أصبحت الشركات العالمية   يالذ مكانتي تؤكد هذا اإلا  من األمثلة البسيط ا  نستعرض نزر ،يلي

   : تراهن عليه

ربائية تأمين طاقة تشغيلية كه في  تعمل جاهدة ،على سبيل المثال " وول مارت"شركة  -1

 . من خالل الطاقة المولدة من الرياح  ،داريةلكافة مخازنها وفروعها اإل
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الت  التخلص من فضمنازل برباب الأ كية محفزا  يرمفكرة أخرى قام بها أحد البنوك األ -2

التخلص هذا يتم منحك  فيومع زيادة ناطك  ،القمامة المخصصة لها فيالبيوت ورميها 

خازن ع من ميمكنك أن تستخدمة للتبض ،الشهر في$ 35لى إيصل  ا  مبلغ يتحو حصالة

 .  غذية تاربكس والوقود واألذات الفكرة مثل س فيتجارية مشتركة 

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

 ،يد االستهالكيحث على ترش يسعار لنشر برنامج توعواستعراض األ في المالزمة 

  ، حجم الطاقة المستهلكة لتصنيع الحذاء :يالخاصة بالحذاء ما يل فتستعرض البطاقة مثال  

 .  الوقع العام للسلعة على البيئة

زرار والسحاب  األ% بما فيها  100يعية  عة من مواد طبز مصنوين جينالتبيع بنط  "ليفايز" -4

 . Organicالمصنع من مواد طبيعية 

رسوم مخفضة بشكل كبير    لديها  EV-rentalcarsكاليفورنيا    يفشركة تأجير سيارات   -5

الون  ج كما أنها تروج بأن ال ،"هابريد" يعتمادك تأجير سيارة تعمل بالوقود الحيوا عند

  .  القيادة  فيلقطع مسافات أكثر  فيالواحد لديها يك

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

" لتزويد المشتركين ببرنامج You’ve got mail"  فيظامها تستغل ن A.O.Lشركة  -7

   . لى الصحة المستدامةإ  يأداة تؤد   125 يحوي يصح 

  وموائمة ي باسم التحد ولإلكترونيين، األتدشينها موقعين  ي" البيسبس"تعلن شركة  -8

ن يكونوا رفقاء مع الطبيعة بهدف تشجيع العمالء أل ، باسم التدوير يوالثان ،الطبيعة

مرسومة حيال  تحقق أهدافها ال  ي"البيسبس"ض الموقع كيف أن شركة  ر ويستع  ،ومسؤولين

% مع عام  20استخدام الكهرباء بنسبة  في و ، %20بنسبة  يالتقليل من الهدر المائ

هتمام  ا ،والتعليب ،الطاقةو ،الماء ه:خالل أقسامالموقعين يستعرض من  ، كال2015

ليه  إ تتعرض    يالذ   يليص الوقع السلبومحاوالتها لتق  ،من حولها  هتمامها بالبيئةاوالشركة  

 .  البيئة

عادة تصنيع منتجات الهاتف إحيال تعهد الشركة بتدوير و  يتعلن عن ضمان بيئ  "يسون" -9

موقع لتجميع فضالت   500لنت عن وأع . لبيئة من حولهاالنقالة بصورة تتفق مع ا

  ،2009وخطتها ستكتمل مع عام  ،نحاء العالمأشتى  في ها هدف إعادة تدويربجهزة األ

لها دورة حياة   GreenHeart phonesوب خضراء كما أعلنت عن هواتف ذات قل

لوب البطارية  وشملت هذه الق ،يتفق مع البيئة من حولها يبشكل بيولوج  يافتراضية تنته

 يح والمواد المصنعة من البالستيك. والمفات
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 ( 71شكل )

 

شجرة مع كل سيارة يتم بيعها من قبل  17أعلنت الشركة عن نيتها بزرع عدد  ،"ابس" شركة 
 Every Saab is“ورفعت الشعار  ،كسيد الكربون المحيط بناأ يثانلتقليص غاز  ؛ساب

green with carbon emissions neutral across the entire Saab range.”   

القضاء على ما يقدر    جلأشجرة من    12,500  من أنها استطاعت زرع   يويؤكد تقريرها السنو
)حيلة غير القادر على   . تبثها سياراتها يمام من االنبعاثات الكربونية التبعشر سنوات إلى األ

 التطوير (! 

  نموذجا   ، Aurora Flight Sciences- Odysseusوتطرح شركة  -10

 .  جواءى الوقود النفطي الملوث لأل يعتمد عل للطائرات ال

 

 ( 72شكل )
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بل في الحقيقة تعمل   ،تنفث أدخنة وتطرح شركة مركبات بي أم دبليو سيارة ال -11

 .  المحاط بهاتنقية الهواء  ىعل

 

 ( 73شكل )

 

وليد  ستهالك الوقود المستغل في تايقلل من  ىعتماد تدشين مبناالبحرين يتم  يوف -12

   .بالطاقة ى% من خالل مراوح هوائية تزود المبن15 إلى تصل رباء بنسبة هالك

 

 ( 74شكل )

 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  102  

 

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

 .  في مجال كهذا  "لكتريكإجنرال "عتماد ذات التقنية من قبل شركة اما يعني إمكانية 

 

 ( 75شكل )

ماء لسقاية   إلىالفريد الضباب في الجو ويحوله  يستغل من خالل تصميمهبرج  -14

 .  للمساحات الخضراء من حوله  النباتات

 

 ( 76شكل )

 

أو  Rituals  طقوس   ثقافة مانسان في  إلى جنب مع ما يؤمن به اإل  وتفعيل الحواس يعمل جنبا  

لتلك   محددا   مل معنى وتح تلك السلوكيات التى يتم تكرارها دوريا   يوالطقوس ه ،معتقدات
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فالمسوق    ،سلوكيات شعب ما  فيس  طقي  ومع فهم دور أ  ،ولها مدلوالتها من الرموز  ،الثقافات

لى  إمن السلعة  معين في سيعمل على نقل معنى ثقاالذي يستطيع أن يستغل هذا الطقس 

 .  المستهلك

من خالل تقديم   يسلوب اليابانيحيون الباعة الزبائن باأل ،أميركا فينيسان فوكالء سيارة 

   ت العميل. ت وطلباوالقهوة والجلوس بغرفة بروح يابانية مخصصة لبحث مواصفا  ي الشا

     

 ( 77شكل )

 

  على الل نجومية المشاهير يساعد  ستغان في  أكما    ،فالرموز لها مدلوالتها في السلع التجارية

تحمل  ا  شياء أو صور فالمشاهير يمكن اعتبارهم أ ،نقل المدلوالت الثقافية ومعانيها للسلع

  . ثقافية يعانم

الرمز الرياضي ونجومية  ىمنتجاتها عل عتمدت في تسويق ا يفنجد كيف أن شركة نايك

  ،"مايكل جاكسن"سمر ق األ الشباب المراهة البيبسي رمز عتمدت شركاو ، "مايكل جوردن"

رال  شركة جن" من قبل  تايغر وود"عتماد الرياضي  اوتم    ، "برتني سبيرز"وللمراهقات البيض  

 .  والقائمة تطول ،يارة البييوكموتورز لس
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 الفصل الخامس

 

 القيم: صيانة ومعالجة  

شريحة ي عتمادها ضمن برنامج التواصل مع أان أدوات الصيانة والمعالجة التي نوصي بإ

عالنية وبرامج العالقات العامة  مزيج من األدوات اإلعالمية والتسويقية واإل مجتمعية هي

ددين مسار برامجنا تلك بتفعيل األدوات  مح  ،ةيعزز المفاهيم الدينيما  إلىإضافة  ،والتربوية

عالنية  امل مع األدوات )اإلعالمية والتسويقية واإلأهمية التع  إلىكما نود أن نشير    ،حصائيةاإل

فال يمكن أن نتصور أن يحل   ، أنها وحدة متكاملة واحدة ى عالقات العامة( علوبرامج ال

إحداث التغيير المنشود أو الصيانة  العالقات العامة في  عالن المنشور مكان برنامجاإل

عنصرين من عناصر المزيج التسويقي وإغفال باقي   ىالعتماد علوال يمكن ا ،المنشودة

الدور الفاعل لبرامج العالقات العامة في مجال الصيانة   ى مع التأكيد عل  ،جعناصر هذا المزي

ساب برامج اإلعالن هو ى ح يجابي عللعامة اإلكد أثر برامج العالقات اوما يؤ ،أو المعالجة

 20  إلىتصل    فمعدل الزيادة السنوية   ،نمو  فيقات العامة  نفاق على برامج العالنسبة نمو اإل

حققت معدالت النمو لها   ففي الهند مثال   ،بين الدول وهذا المعدل متباين فيما ،% بشكل عام

   .% سنويا  200إلى لتصل 

 :يا يلبم ات العامة عالميا  تتأثر برامج العالق     

 . العادات والتقاليد الخاصة بثقافة ما -1

 . لتلك الثقافة ي والسياس يجتماعالسياق اال -2

 . البيئة االقتصادية -3

 العناصر التالية:  ىالتواصل هذه يتشكل بناء عل برامج ى فإن قرار الفرد بناء عل ،وعموما  
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 ( 78شكل )

 

 

 يتطلب: و معالجتها النجاح في التواصل من أجل صيانة القيم أ

شارة  وتجدر اإل ،قافةث  يأ  ى مثل في التعرف علخبرة المباشرة في التعامل هي األلا -1

في   تواصلي  الدول الخليجية العربية إلدارة برنامجي إحدى  أنه كانت لنا تجربة فإلى 

حملة   15وتضمن البرنامج تنفيذ عدد  ، أعوام ةخمس ت ستمرا  تلك الدولة وفي مدة 

وقد كانت كافة الرسائل   ،واصلية آنفة الذكردوات التيها كافة األتواصلية فعلت ف

في تلك الدولة بالرغم من أنها كانت تستهدف المواطن   هةتواصلية الموج عالمية الاإل

ستهداف  اوكان من أجل  ،ة لشريحة الحضرهقيقة كانت موج غير أنها في الح  ،العام

عن قرب  بعد التعرف  س المدة،وفي نفشريحة البدو القيام ببرنامج تواصلي مماثل 

جنب في ذات  لى إ متعايشة جنبا  ثقافة البدو ال ىومن خالل خبرة مباشرة للتعرف عل

شعرك بأنها مصدر  وقد تمنحك االختالفات ما ي . الرقعة الجغرافية في تلك الدولة

جوانب    ىمركزين علإغفال أوجه الشبه  إلى  لغالب نميل  ونحن في ا  ،للتهديد في البداية

 الدين

 وسائل االعالم

حف الص  

 التلفاز 

 المدونات 

 الحاجات 

 السعر 

 التغليف 

 االعالن 

 محفزات التسويق

لتعليم ا  

 القيم والمواقف

 خبرة سابقة 

صيته شخ  
 البهجة 

 نوع الجنس 

 الثقافة

 نمط حياة 

توى االجتماعيالمس  

 إنتمائه لجماعة 

 العائلة 

 عوامل مؤسسية 

 قرار الفرد 
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قة  مدركات وقوالب مسب  ىثقافة ما بناء عل  ىعل  نصدر أحكاما    والشائع أننا  ،ختالفاال

Stereotyping  ختالفات ضمن مجتمع الثقافة الواحدة بشكل  اوثمة    ،عن تلك الثقافة

وهويتنا الثقافية الخاصة ليست بالقدر    ،ة باالختالفات فيما بين تلك الجماعاتدائم مقارن

وأخنها  ، آلخرين من مختلف الخلفياتنبدأ في التفاعل مع ا ىالواضح بالنسبة لنا حت

 .  بعضا  فاعل مع بعضها تت

 

 :  في الحوار  -2

ليات  معفي  مهما   ا  عتبر ركنت ،ذقة في كيفية فتح الحوار أو إنهائهاالمعرفة الح  -أ

  ،ففي بعض الثقافات ، خذ األدوارأخالل المحادثات مع التواصل مع الغير ومن 

أكثر  فإنه    ،وفي حاالت أخرى  ،تفاعلي تم ذلك التناوب بشكل  يعتبر من المالئم أن ي

 دون استجابة فورية.  أو  ،شامل ودون تعليق  أهمية لالستماع بشكل

والصمت    ، ر من وسائل التواصلأو االلتزام بالصمت تعتب  ، المقاطعة ألثناء الحديث -ب

   . صلياحترام للمتكلم األعمق التفكير و ى ليل علهو متوقع قبل الرد كد

يجابي مع إن له دور اء الحديث وروح الفكاهة قد يكوستخدام المداعبة أثنافي  -ت

 . لثقافات ولكن ليس جميعهابعض ا

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

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

 حساسية؟ ق إلى قضايا أكثر لتوقيت المناسب للتطرختيار ااو

 

 

 ثقافات:  ختالفات دارجة فيما بين الا

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

 .  وهو غير محدود ومستمر مع الثقافات الشرقية ،بيالغر

  .مدرك المسافات فيما بين المتحادثين -2

   .المسؤولية الشخصية مدرك المصير و -3

عندما  حتجب وجه المرأة أحيانا  سالمية يفي الثقافة اإل ،الوجه أثناء الحواردرجة أهمية  -4

 .  يكون الحوار مع الرجل الغريب

   .لخ إ.. ل حركات اليد والعين والوجهمن خال ، جسادالتواصل بلغة األ -5
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 لغة الجسد  (79شكل )

 

 بين الثقافات: سياق الخطاب التواصلي فيما   ختالف ا 

   ي. أو الوعظ  أقل المشافهةكيز يكون ق الثقافات المنخفضة: حيث الترسيا •

 .  ي المشافة ويأخذ الشكل الوعظ ىسياق الثقافات الرفيعة: حيث يكون التركيز عل •

 

    

 ت التواصل فيما بين الثقافا (80شكل )
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 الحوار بين الثقافات مراحل عملية التواصل في  (81شكل )

 

زادت فرص التفاهم   ،طراففيما بين األ ات الثقافية متماثلةانت الخلفيالتماثل الثقافي: كلما ك

   . واالتفاق بين الطرفين

 

   المسبق:خبرة التواصل  

بخبرات تواصلية مسبقة مع الطرف اآلخر    كلما كان الطرف المتواصل يتمتع -أ

 .  النتائج المتوقعة أفضل  كانت

  ة فية بالثقافة الجديدكتساب الخبرة من خالل برامج تدريبية تعريامكن من الم -ب

 .  فراد هذه الثقافةأالتعامل المباشر مع   إلىإضافة  ،هاومواصفات

 :  االختالفات في الخصائص الفردية



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  109  

 

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

 .  والخصائص العابرة كالمزاج والعاطفة

ع ما قد يبرز من قضايا خالفية يكمن في كيفية وحرفية التعامل م  المهممر  واأل -ب

  ،صراع  إلىحساسة مع إمكانية تطويع الحوار للهدف المنشود دون أن تؤدي 

 .  والنتائج المرجوة الهدف العام للحوار  ىأو تؤثر تلك االختالفات عل

  ببا  لتي قد تكون سأمزجة المتلقين ومشاعرهم ا  ى قدرة المحاور في التعرف عل -ت

   . الحوار ىفي نتائج سلبية عل

 الحوار: توقعات ما قبل  

كسب مؤقت لتتلوه مرحلة    ىللحصول عل   يا  ضرور  ا  ون الحل الوسط أمرقد يك -أ

 .  تالية من عمليات االتصال

  ؛ توقعات المتلقي للرسالة بشكل مسبق ىعرف علستطاع المحاور أن يتا إذا  -ب

 .  يجابية للحوارإق نتائج تحقي ى عل فإن ذلك سيساعد كثيرا  

 .  مدد زمنية أطولأن يستغرق التواصل ل -ت

 ف:  هدا توافق األ

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

 .  أعظم

خاصة إذا    ،في مجرى الحوار  ن لها أثر بليغمعية أو الوطنية قد يكوالثقافة الج  -ب

   . هدافه الفرديةأمعدالت معيار ع تزيد فيهيتم مع من ينتمي لمجتمكان الحوار 

 ة:ــــثقال 

  إلى تعاظمت فرص التوصل  ؛قة فيما بين المتحاورينكلما زادت معدالت الث -أ

 .  إتفاق

 . فيما بينهماعزز من معدالت الثقة تحسان فيما بين طرفي الحوار ممارسة اإل -ب

دالت الثقة تزيد  فإن مع  ،تعامل إيجابي سابق فيما بين المتحاورين  هناك  كانإذا   -ت

 .  زيدتات ومعدالت تبادل المعلوم تباعا  
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 : تحسس المعنى 

سلوب والطريقة التي تستخدم في إيصال المعاني من خالل المعلومات  أل ا -أ

مهم   ؛اه من معلوماتع الصدى من الطرف اآلخر حيال ما تلقوورج  ،المرسلة

 .  حاطة بالمعنى المراد لتعزيز التحسس واإل

من قبل   موقف متخذ إلىوهو ما يشير  ،المحاور في التواصلعندما يخفق  -ب

 .  بأساليب أخرى  معاودة الكرة مجددا  عليه  ،متلقي الرسالة

  

 نجاح برامج التواصل مع ثقافات مختلفة:  مهمة إلعناصر  

 التنوع الثقافي: حيال  عتبارتا ثمة خمسة

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

م تطويع وندية  أ ،العيش بانسجام؟ )من حولهم ن بالطبيعةيما طبيعة عالقة المخاطب -2

 .للطبيعة(

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

   . (..رائد ،عامل ،منجز ،ب ونموذجه حيال مفهوم العمل )مبادئنظرة المخاطما  -4

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

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

 في الصين: 

 .  من مرتبة حب المال ىويضعها في مرتبة أعل يقدر الصيني المبادئ القيم  -1

 ،ث عن مشروع تجاري ماالصيني في الغالب هو من يقرر الموعد المناسب في التحد  -2

وعليه فهو من يقرر   ،جتماع هو ذاك المشروع التجاريوإن كان الهدف من اال ىحت

 . موعد نهاية االجتماع

حيث    ؛ضجرسواء االمتعاض أو النوع من أنواع المشاعر    يهمية عدم إظهار أ إنه من األ -3

 . مجتمعيا   ن ذلك يعتبر منافيا  إ

ولكن    ،والزمن قد يطول عما تتوقعه  ،ع الصينيينسعة الصدر مطلب أساسي في الحوار م -4

 .  ى المد العالقة طويلة  ىلرهان يكون علا
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 في روسيا:

وإن   ىروسيا حتإنه من التقاليد المحببة أن تتعاطى الهدايا مع الطرف المتحاور معه في  -1

 في الواليات المتحدة  سويا   وهو قد ال يعتبر سلوكا   ،ا  وع المتحاور به تجاريكان الموض

   . مجال عمل الصفقات التجارية أنه رشوة خاصة في ىالذي قد يعتبر عل ،كيةيرماأل

بحيث ال يداخله أو يتشعب    ،قضية بشكل أحادي كموضوع  ييفضل الروسي الخوض في أ  -2

 .  موضوع تال إلى ينتقلمنه  بعد االنتهاء ،كي يتم ؛قضايا أخرى إلى

 .  ل التواصل عبر البريد أو الفاكسوال يفض  ،لوجه  وجها    ،يفهالروسي يفضل الحوار الش -3

 .  للروسي بأنها نقطة ضعفالنتائج السريعة قد توحي  إلىرغبة التوصل  -4

 .  بالقرار الذي سيتخذه   الفوائد المرتبطة أو المتعلقة   ىتعرف علبشكل دائم يتطلع الروسي لل -5

 

 في الهند:

   . االلتزام بالوقت عنصر أساسي في الهند -1

ر في عمليات  مقد  ا  رئيسا  أو الرتبة الوظيفية تعتبر عنصر  عيالمستوى العلمي أو االجتما -2

 .  حاورينالتحاور بين المت

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

وغير    ة عتبر شاذتفي حين    ،ا  عام  ا  عتبر سلوكتع أو الخدمات  المساومة في مجال شراء السل -4

   . ات الغربيةفي المجتمع ةمقبول

 في فرنسا: 

 .  القبضومن الضغط    شيء  جب أن تكون المصافحة سريعة معي  ،عند مصافحة الفرنسي -1

 .  الفرنسيين ىلد  مهم ام بالمواعيد وفق الزمن المحدد أمر االلتز -2

سئلة الشخصية وقضايا غير أن األ ،ثناء وجبات الطعامحاديث االجتماعية أمرحب باأل -3

 .  ذلك المال غير مرحب بها أثناء

 يفضلون  وال  ،ألول مرة ىالقات التي تبنالشك في نوع الع ى جرت عادة الفرنسيين عل -4

كما ال يفضلون أن ينزع معطفه أو الحديث   ،ولاسمه األالمتحاور معه ب ىالتعرف عل

   . ارعن أمور العائلة أثناء الحو
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عب أن يمنح ويص  ،ليه الطرف المحاور قبل موعد اللقاءإ يفضل الفرنسي معرفة ما يتطلع   -5

 .  قرارات أثناء الحوار

ره ما لم يتم تفنيد   يتنازل عن وجهة نظ وال  ،المنطقي في حورات الفرنسييغلب السياق  -6

   .  وجهة نظره بسياق منطقي أيضا  

 في العالم العربي: 

   . الطرف اآلخر م أما تعراض أو المبالغة بالمشاعرأهمية عدم التظاهر واالس -1

 .  ناقشات في نجاح الم مهمعنصر الصبر  -2

تمضي وفق   بحيث  ،لقائمة في القطر العربيعتبار للنظام والتشريعات ااأهمية وضع  -3

 .  النظم المؤسسية فيه

 .  ينبذ حصد نتيجة جهود قامت بها المجموعة -4

  ،ليس من خالل الهاتف أو الرسالة ،صيمة في العادة تعتمد بقرار شخ مهالقرارت ال -5

   . تشكلت عنه يمقابل واالنطباعات التوالقرار يتأثر في عوامل الثقة بالطرف ال

 

 ت العالمية:ارتكبتها بعض الشركا التواصل    أخطاء في

الحياة  كما يلي:  على ة مجددة للحياة أو باعث ي:وتعن Come Aliveتم ترجمة عبارة ”  •

 asking to bring ancestors backمن نعوشها  ددا  رواح مج تعال نبعث األ

from the dead.   ” 

لديه    يبأن بنك السيت  " Citi Never Sleeps"بانك    يتم ترجمة عبارة السيتالصين    في •

   . النوم! فهو غير قادر على النوم  في كالتمش

 

 وحيال التقاليد نجد: 

  .لمانياأدنمارك وهولندا و سبانيا والإكل من  فياليد اليمنى   فيلبس خاتم الزفاف ي   •

   .وليس العزباء  ن يقبلون يد المرأة المتزوجة فقطيووروبالرجال األ •

ال يوجد هناك مفهوم ” النساء  لرجل يدخل الباب قبل المرأة وا  ،واليابانلمانيا وفرنسا  أ  في •

   . ladies firsوال  أ
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 .  وديةعالن التجاري في المملكة العربية السعيحبذ ظهور النساء في اإل ال •

حياتها  أنماطيختلف باختالف  المدرك الثقافي للوقت بالنسبة للشعوب عنصر الزمن نجد  حيالو

 كما في الرسومات التالية: 

 

 المدرك الثقافي للوقت بالنسبة للشعوب (82شكل )
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 الثقافات المختلفة في العالم   بعض على"Hofstede"ات األبعاد الخمسة  توزيع (83شكل )

 

 

 لمهاتما غانديمقولة ل  (84شكل )

 

 ومعالجتها: في مجال صيانة القيم  ميدانية دراسية  ة حالمشروع "غراس" 

حالة وقاية المجتمع الكويتي    : ولىاأل  ، التفصيلمن    وبشيء   ،فيما يلي نستعرض لحالتين دراسيتين

وإنما في إطار حفظ ووقاية وصيانة المجتمع    ،الجة المتعاطينليس في إطار مع  ، من آفة المخدرات

 ،2005-1999ما بين السنوات في وهذه الحالة الدراسية نفذت ،ة التعاطيل في دائرمن الدخو

حة  فهي حالة حث شري :ثانيةأما الحالة ال ،يس " من قبل مجلس الوزراء الكويتسم " غراا تحت 
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  ، سم "نفائس"ا ت تحت  ءجا  ،عبادة الصالة وممارستها  ى ظ علللحفا  المراهقين في المجتمع الكويتي

  ، سالمية في الكويتن اإل وقاف والشؤومن قبل وزارة األ 2002ي عام ذها فتنفيوهي حالة تم 

 وواضعي أفكار وإستراتيجيات الحالتينونستعرض كال الحالتين بصفتنا كمستشارين تسويقيين 

   .  القبلية والبعدية لمعظمها في تلك الحقبة والموجهين للدراسات الميدانية  ،السابقتين

   :وقاية المجتمع الكويتي من المخدرات الوطني ل "غراس " المشروع :أوال  

  يوالتعاطع العام للمشكلة القيمية في الكويت حيال الحيازة الوض ىيمكننا أن نتعرف عل 

 ت التالية: ءا حصااستعراض حجم المشكلة وفق اإلوذلك من خالل   ،والمتاجرة بالمخدرات

 

 1997 -1991 ت تعاطي المخدرات في الكوي

 

 (85شكل )
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  ض ي  جلب      م م ع  

 

 (86شكل )

   قض ي   التد م ب     م م ع  

 

 (87شكل )
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   مفث م      تسممد به       م م ع  

 

 (88كل )ش

 

المناطق العربية  به في    كان معموال    يتواصلي مجتمعي بأسلوب تقليدي كالذ عتماد برنامج  ايتم    لم

تراتيجية علمية منطلقة من نتائج  إس ىإلبل عمد  ،الثالثين الماضية السنوات طيلة المحيطة

وتبعتها مجاميع من الدراسات   ،الجامعيين ةساتذات ميدانية قامت بها مجموعة من األلدراس

بالتعاون مع شركات بحثية عالمية  ،تخذ في المعالجةانية للتثبت من صحة المسار الذي داالمي

قرابة خمس   إلىا وصل عددهو ،نطاق أكثر من شريحة معنية في المجتمع الكويتي ىتمت عل

 .  البرنامجء خمس سنوات من بدمدى  ىعل  ي أ ،دراسة طيلة سنوات تنفيذ البرنامج ة عشر

  ،ةئيسسباب المؤدية لتعاطي المخدرات أن ثمة أسباب رة الميدانية لأل اسشارت نتائج الدرفقد أ 

 التالية:  يقيةعالنية والتسورسم إستراتيجية كافة الحمالت اإل سباب تم ى تلك األ وبناء عل
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 ( 89شكل )

 

   . ما أجمل الحياة من غير مخدرات": "عنوانوكانت ب ىولت الحملة التواصلية المجتمعية األأطلق 

 

 ( 90شكل )

 

قضية  "كي تصبح    ؛وذلك بقصد الحشد المجتمعي للقضية  ،نه بعد معاكم"أ"  :  تبعتها الحملة التالية

 .  قضية حكومة فقط توليس  " شعب



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  119  

 

 . 2000بناء عام  يل الحوار فيما بين الوالدين واألبقصد تفع  ؛ د تبدو صغيرة"ق "أمور    :تلتها حملة

     

 ( 91شكل )

 

 "خلك ويانا.. "يبه أمانة :بعنوان همن أبنائ ريبا  قب ى وجود األتبعتها حملة تحث عل

 

 ( 92شكل )

 

 الحملة: وكانت أهم نتائج دراسة رصد 

   .نهم تأثروا بالحملةإ :% من اآلباء قالوا 84

   .أكثر مع عائلته ا  % من اآلباء قضى وقت25
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 .  ويتابعون أوالدهم أكثر  نهم يراعون : إ% من اآلباء قالوا 29

فهموني" في  ا"تكفون    : انت تستهدف التقارب مع الشباب المراهق بعنوانتواصلية كتبعتها حملة  

 . 2002عام 

 

 ( 93شكل )

 

   .2002تبعتها حملة التعريف "بالصحبة الصالحة" عام 

 

 ( 94ل )شك
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 الحملة: أهم نتائج دراسة رصد وكانت 

 من الحملة.  ة موا أشياء محددذكروا بأنهم تعل ةمن العين 82%

 .  بأنهم تعلموا متابعة األبناء واالهتمام بهم  ذكروا  ة% من العين56

 .  ذكروا بأنهم تعلموا مناقشة األبناء والتقرب إليهم ة% من العين23

 . علموا تجنب أصدقاء السوء وانتقاء األصدقاء بعناية% من األبناء ذكروا بأنهم ت93

   .2003ام ع ،همية شغل وقت فراغ الشباب بالهواياتوالدين ألحملة للفت نظر التبعتها 

 

 

 ( 95شكل )

 

أهمية حنان األم في السنوات الخمس  : "نطلقت حملة تعزز القيمة المجتمعيةا  2004بريل  أثم في  

 . األولى من عمر الطفل" 

 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  122  

 

      

 ( 96شكل )

 

 الحملة: أهم نتائج دراسة رصد وكانت 

 . في حياتهم معينا   تغييرا   نملة قد أثرت بهم وجعلتهم يحدثوالح  ذكروا بأن ة% من العين74

 .  من أطفالهم   ذكروا بأنهم أصبحوا أكثر قربا   ةمن العين 40%

ففأصبحوا أكثر لطا ة% من العين25  .  ة في التصر 

   ."االستقاللية والثقة بالنفس" تعزيز قيمة ل 2004ثم حملة في يوليو 

 

 ( 97شكل )
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 د الحملة:أهم نتائج دراسة رص

 . في حماية المجتمع الكويتي  دة جدا  يعتقدون بأن الحملة مفي ة% من العين93

 .  في حياتهم تغييرا   نذكروا بأن الحملة قد أثرت بهم وجعلتهم يحدثو ة% من العين60

 .  أكثر ألوالدهم ا  أصبحوا يقدمون نصح م ذكروا بأنه ة% من العين44

 .  في محاربة خطر المخدرات تساهم  ةذكروا بأن الحمل ة%من العين78

"أنه أمانة ماني  :لتعزيز الصحة النفسية للطفل بعنوان ،2005ية عام نطلقت حملة تواصلاثم 

 .مهانة"

     

 ( 98شكل )
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   .مانى أذية" هدية ه نأثم تبعتها حملة بعنوان "

     

 ( 99شكل )

 

  بما فيها ملحق غراس طيات الصحفية في الصحف والمجالت التغ

     

 (100شكل )



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  125  

 

 

 

 إعالنات الحافالت ( 101شكل )

 

 إعالنات الطرق  (102شكل )

 

 

ن من قسم علم النفس يرشدان  ان جامعياحيث يظهر أستاذ ؛ عتماد وسيلة التلفزيون في البثا

 .  فوليط الوالدين حيال مضار االضطهاد ال
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والهليوكوبتر كأسلوب إثارة في   المدارس،عتماد مواد ترويجية لشريحة طلبة ا( 103شكل )

 في ساحات المدارس أثناء طابور الصباح  توزيع الهدايا 

 

لندوات والمعسكرات  عديدة وبرامج للعالقات العامة وا  توبرنامج التواصل المجتمعي شمل فعاليا

 .  النوادي إلىات التدريبية والمسابقات إضافة ورالصيفية والد
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 (104شكل )

 

 عام: ئج التي حققها البرنامج بشكل ومن أبرز النتا

 . %55% إلى  35من  لتقارب األسري رتفاع مستوى اا

 . %82% إلى 65من  ،ولية الجماعية لمقاومة المخدراتؤرتفاع نسبة اإليمان بفكرة المسا

 . %81% إلى 59من  ،اإليجابي للتوعية بالمخدراتب قتناع بالخطاالرتفاع نسبة اا

 . %72% إلى 65من  بقضية المخدرات هتمام اآلباء ارتفاع مستوى ا

 . %68% إلى 50من  بعة اآلباء ألبنائهمرتفاع مستوى متاا

 . % 75% إلى 56مستوى الحوار بين اآلباء واألبناء حول قضية المخدرات من  رتفاعا

 :2005وفق عام  ليةتاوحققت النتائج االحصائية ال
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 ف       م م تد مإع    ض ي   

 

 (105شكل )

 

 ع    ض ي  جلب      م م

 (106شكل )
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 د    د ع    ز ئ بع     مفث م ن ث

 (107شكل )

 

        م م تع ط حث  ب ع    ض ي 

 (108شكل )
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      تم تسدثله  ل  جدهم  قض ي    ع  

 (109شكل )

 

 :قيل عن "غراس" ما يليوقد 

   :السويدية "منيتور"المدير التنفيذي لمؤسسة  -  جيف لي "مشروع فريد من نوعه".. 

  :خبير منظمة الصحة العالميةـ السيد/ كوشاش  .. "  ى الحــدود غراس مشروع إبداعي ألقص"

  تريك روبرت السيد/ با  ..  توقع وجود مشروع بهذا النضج والعمق والعلمية في العالم العربي""لم أ

"لقد أدهشني مشروع غراس من حيث   : اإلنمائي لألمم المتحدةتصالي للبرنامج الالمستشار ا ـ

إشادة  " :تصالي للبنك الدوليالالمستشار ا ـ يدة/ بياترس رنزيالس صياغته ومنهجية عمله"..

رات  السويد بتجربة غراس بعد عرض التجربة عليها لدورها كرئيسة مشروع مكافحة المخدملكة  

 .  " في العالم

 

 القيم وبرمجة رسائلنا التواصلية:  ستكشاف ا

رسائلنا  برمجة من أجل وتطويعها ،ستكشاف القيم الخاصة بكل ثقافةا ثمة آلية لالستفادة من 

ن خالل النقد والتحليل  وفيما يلي نستعرض م ، تلفةعالن المخ التواصلية عبر وسائل اإلعالم واإل
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ستعرضناه في هذا الكتاب ضم ما يلي  ا أن االستكشاف للقيم الذي  ذلك  لوسيلة اإلعالن الصحفي؛  

 من عناصر: 

   .أدوات البحوث الميدانية -1

نتاج  اإل ،العادات والتقاليد ،الطقوس ،الرموز ،الدين ،لغةالى ثقافة شعب ما )التعرف عل -2

 . ( ..عالميوالفكري واإلالثقافي 

تجنب الغموض    ،ية وأنثوية الثقافةرجول  ،للثقافة  يالسلطو  ىالمد)  المصفوفة الثقافية حيال -3

  ،مفهوم الزمن( ،فراد الثقافةاالستقاللية أو المجتمعية أل  ،التعامل مع المستقبل ، في الثقافة

 .  ستعرضها هوفستد وآخروناالتي 

ستعرضناه  ا سبق أن  فإنها تسلك مسارا   ،أي ثقافة مجتمعيةأما البرمجة ألي رسالة تواصلية مع 

ستعراض  ، نكتفي باوفيما يلي  ،للمؤلف  الفصل الثانيفي    (القيم وممارستهاتفعيل  )في كتاب سابق  

اصر  االستفادة من عن ا تمتى الكيفية التي من خاللهنماذج إعالنية صحفية كي نعلق عل

 .  عالناالستكشاف للقيم في تصميم اإل

 

 

 عالني هو: إلى أن التصميم اإلل أن نبدأ ال بد أن نشير وقب

 :يليترجمة لما 

 .للمجتمع  فياقع الثقاالو -1

   .الجانب القيمى لما يؤمن به -2

 . نعزاليتهامؤشر لمجتمعية المجتمع أو  -3

 .تهثوو أنمؤشر لمدى رجولية المجتمع أ -4

   .مؤشر لمدى خشية المجتمع من المجهول -5

رتباط قراره بمجموعة  ، أو لمدى اتشكيل قراره  فيينعم بها الفرد    يلحرية التمؤشر لمدى ا   -6

 . ما

   .نسان لالمتثال للرسالةي يحث اإلالدافع الذيكشف  -7
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   ة.ترميم لصورة سالب -8

 ة.دعم وتأكيد صورة موجب -9

   ا . ديد لم يكن معروفإدراج لمعنى ج  -10

  .يحاورك حيال حاجة تتطلع لتلبيتها -11

   . يمنحك معلومة أو يشبع فيك فضوال   -12

   . يستثيرك عقليا   -13

   .يستثيرك عاطفيا   -14

  ستثارةا )العقلية أو العاطفية( من خالل  ةيعلن راية الرفق ويدعوك بذكاء لالستجاب -15

   .حواسك العشر 

 .  يبل يتعامل مع عقلك الالواع ،رك للفهميتلطف معك فال يجب -16

   .سمهاانية بالرسالة دون أن يتلفظ بيحدد لك الشريحة المع -17

طن لما قد يعنيه من معنى )الفولفو =  ك الباقلع فييغرسه  تسويقيا   يبين لك مركزا   -18

 .(األمان

   . يتضمنه المنتج من مميزات -19

   .ثيلة أو المنافسةمختلفة عن السلع الم ما يجعل السلعة -20

 

 : من واقع معيار هوفستد  كيةيرموالخاصة بالثقافة األ قام التاليةرإليه األبما يمكن أن تشير  أونبد

LTO   UAI   MAS   IDV   PDI   USA   

29   62  91   DNA  
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و االستقاللية مقابل الجماعية لى أن هذا الشعب متشبع بالفردية أإ( = يشير 91الرقم ) •

رنت  نتيمارس اإل ،منزل خاص به وليس مع عائلة ممتدة فييعيش  ،ر فرديا  تخذ القرا)ي

 . ( ...المقهى في المنزل وليس  في

لى نوعية السلع وكبر حجمها مقابل إ على أن هذا الشعب يتطلإ( = يشير 62الرقم ) •

هتمام  أو اال اآلخريننجاز والريادة مقابل رعاية أنه يتطلع لإل ،جماليتها وصغر حجمها

 .  ة حيان على المرأمعظم األ في لرجل مقدم ا ،بهم

التخطيط    في فال رغبة    ،االستمتاع اآلن وليس مستقبال    فيلرغبة  لى اإ= يشير    (29الرقم ) •

  .  االنتظار لحدوث ما أرغب به  لللمستقبل من أج 

 

 (110شكل )

   .كييرمالت فيما بين الشعبين العربي واألمقارنة المعد

 

   :عالن التاليوء ما سبق دعونا نقرأ اإلى ضن علواآل



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  134  

 

 

 (111شكل )

 نا  األ  /الظرف  /يفئو 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 ،ز للنوعيةتعزي   يالبعد الرجول

   يالقرار فرد   يعد االنعزالالب

  ، سين ال ينعمون بذلكلى أن المنافإة  إشار  Less clicksاستعراض صفة     ي المركز التسويق

 وأن الشريحة المستهدفة تتطلع لهذه الميزة  

عالن عن منتج  اإل

 تابع 

 ة العالمات التجارية، للمؤلف  قو  ( * طالعVersioning)إصدار متسلسل  
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(Branding)   *

العالمات  قوة  طالع

 للمؤلف التجارية، 

 

 (112شكل )

 

   ي فيزيائ / الرفاهية   / الدافع  

استثارة  

 الحواس  

   حاسة الطعم 

PDI    يدارمنصبه اإل /العمل في / المنزل فيسلطة الرجل   

الشريحة  

 المستهدفة  

 الرجال  النساء/ 

عد  الب

   يالرجول

   MAS(62) ة للمرأ تعزيز لدور التابع بالنسبة
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البعد  

  ياالنعزال

ته وهم  الرجل مع أسر ولم نطالع مثال   ،وحيدا   ةفالرجل يخدم من قبل المرأ 

   IDV( 91)مجتمعين  ةحظات سعيدينعمون بل

المركز  

   يالتسويق

   والمميزات 

   LTO( 29)السريع  يالتحضير اآلن

الجانب 

   يالقيم

والخدمة  بالرعاية    ةوحصر لدور المرأ  ،المجتمع  فيعزيز لدور الرجل القائد  ت

(62)MAS   

 

 MAS( 62)عزيز لدور الرجل حيال ت ليه سابقا  إن يعززان ما أشرنا ان التالياعالنواإل

     

 (113شكل )

 

 : ستراليةاأل قام التالية والخاصة بالثقافة  رإليه األبما يمكن أن تشير  أونبد

LTO   UAI   MAS   IDV   PDI   Australia   
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 51  61  90   DNA  

 

 

 مقارنة المعدالت فيما بين الشعبين العربي واالسترالي (114شكل )

 

 (115شكل )
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 (116شكل )

    

 (117شكل )

  IND( 90حيث أن معدل االنعزالية أو االستقاللية كبير في الثقافة االسترالية حيث وصل الي )

الية هذه ،  ( التي تؤكد االنعز5،6،7ن التعابير االعالنية  في االشكال رقم )، لذا نالحظ كيف أ

ل االعالنات في  فال نكاد نالحظ جمع عائلى أو زوجين معا ! ويتبين ذلك بجالء من خال

 :التالية( 8شكال )اال
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 (118شكل )

 

 

 (119شكل )
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عزالية المجتمع التي  ساعة تأكيد الن 25مدي  علىاالعالن عن أن فتح المطعم  (119شكل )

 دوما من طول االوقات  فاالنعزاليون يعانون  لالستقبال،توفر محضن  

 صاميم التالية،  االفراد، الحظ الت تجمع العائلي فنحن ال نطالعقد يشير الي ال فيما وحتى

 

     

 (120شكل )

      

 

 في هذه الثقافة،  نستبين إنعزالية وإستقاللية االفراد  "مع إعالن السيارة التالي "سبارو  وحتى
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 (121شكل )

تعزز نتيجة بعد رجولية الثقافة التي سجلت  ( 122رقم )االشكال   والتعابير االعالنية التالية في

 MAS(61معدل )

    

 (122شكل )

تعبير مناسب لصفة نبذ الغموض التي سجلت معدل   (123يما يلي في التصاميم االعالنية )وف

(51 )UAI 

 

 (123)شكل 

 والمواصفات. تستعرض مواصفات السلعة بشكل تفصيلي من خالل سرد المميزات  حيث

ميم  الحظ التصا هذا، لغموض اميم االعالنية التالية لسيارة فورد تأكيد تأكيد تجنب اوفي التص

(124  ) 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  142  

 

 

 (124شكل )

    

 : فرنسا

، ونالحظ تغيرا  DNAمع الثقافة الفرنسة تتغير القيم، الحظ شفرة الحمض النووى الخاص بها 

 لتالية، التالية االعالنية ا صاميمتفي التعبير من خالل ال
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 (125شكل )

ته أنثوية فمعل  علي الكم، وهو مجتمع صف  فالمجتمع الفرنسي محب للفن، وهو يقدم النوعية

، وهي صفة تعزز إهتمامه للغير وتعزز مفهوم  MAS(43الرجولة فيه ينخفض ليصل الي )

 الرعاية. 

  

ي بحياة االبرياء )مفهوم  االلغام االرضية التي تود حملة إعالنية لنبذ أسلوب ( 126) شكل

 االهتمام والرعاية(
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 ي والفرنسي فيما بين الشعبين العرب مقارنة المعدالت ( 127شكل ) 

 

 لمانيا: أ

  ، ونالحظ تغيرا DNAالحظ شفرة الحمض النووى الخاص بها  القيم، االلمانية تتغيرمع الثقافة 

   التالية،صاميم االعالنية تفي التعبير من خالل ال
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المعلن يستعرض   ، ما يجعل UAI( 65الحظ المعدل المرتفع لتجنب الغموض ) (128شكل )

 اضة . مواصفات السلعة بإستف

  

 

 مقارنة المعدالت فيما بين الشعبين العربي وااللماني (129شكل )

 

 

 : مصر 
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 (130شكل )

 

عراض المعدل العام العالمي وإست والصينى،الت فيما بين الشعبين العربي  مقارنة المعد

 للشعوب. 

         

 يم  حملة من أربعة تصام (131شكل )
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، وتجنب   MAS(53( والرغبة في االنجاز )LTOية تؤكد بعد المستقبل )التصاميم االعالن

 UAI(70الغموض )

النموذج  MAS (53ومسئلة إهتمام المجتمع باآلخرين ) قبل، المستمسئلة القلق حيال ويعزز 

فال بالرعاية الوالدية  االعالني التاليى حيال مستقبل االطفال في مصر وعدم إحاطة االط 

 الالزمة. 

 

 تصاميم إعالنية  أربعة( حملة من 132شكل )
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العالم من خالل   ، وهو يستهدف شعوبالبريطاني  HSBCما يلي نستعرض حملة إعالنية لبنك 

 . (133كما في شكل )حدي  علىعبر الرموز التي تعرفت عليها كل ثقافة كاتهم الثقافية رمد

 

 (133)شكل 

 

شريحة مستهدفة مجتمعيا أو مع شريحة ثقافية    أيختاما نقول أن تصميم خطاب التواصل مع 

 ،يتم عبر عقد المسوح الميدانيةوهو ما من مجتمع آخر، فان االمر يستوجب تفعيل )التعارف( 

  لونه عبر كلمات أو رموز أو الوان وتراث،، وما يتداوومالحظة نمط حياة الشريحة المستهدفة

لما لذلك من دور رئيس في صياغة رسالتنا التواصلية نحوه هذه    ولغة ودين أو معتقدات،

 . والنماذج ةاألمثل، وقد بينا ذلك عبر إغناء بانورامي من الشريحة

 

 

 

 تم بحمد للا 
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 فهرست خاص بالمالحق

 

 

 DNA( جداول الحمض النووى للشعوب 1ملحق ) 
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 (2ملحق ) 

 ليها من قيم: ينطوي ع ما يلي نستعرض لنصوص دينية من أديان مختلفة وما

• Buddhism (Dhammapada,) البوذى   دالمعتق   

• 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) المسيحي   نالدي   

• 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) الكنفوشيوسي   دالمعتق   

• He who knows the truth is not equal to him who loves it. (Truth) 

Confucianism 
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• 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) الهندوسي    دالمعتق   

• 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) 

• Don’t harm any living creature and don’t slander  

(Non-violence) 

Islam (Hadith – Sayings of Muhammed) االسالمي    نالدي   

• 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) 
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Judaism (Book of Proverbs, Bible) اليهودي   نالدي   

• 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) 

الصدق: مع قيمة   

• 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  

 

 (:Righteousnessوالعفة واالستقامة   )البرومع 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  

 

 السالم: ومع قيمة 

• 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 

 المحبة: قيمة ومع 

• Buddhism – “Him I call a Brahmin who has the power of love no 

army can defeat”  

• Christianity – “Love one another”  
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• 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”  

• 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  
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   2010زهير المزيدي  قوة العالمات التجارية، د. .1
ــدد( .2 ــيط ال (60عــ ــر المزيــــدي حــــول تبســ ــدكتور زهيــ ــة للــ ــة إذاعيــ ــي حلقــ ــاب اإلعالمــ خطــ

 www.zumord.net"تسويق القيم " 
 في اإلنترنت   Wikipediaموقع  .3
ــدد( .4 ــر  (13عـــ ــالحواس، د.زهيـــ ــويق بـــ ــدان والتســـ ــويق بالوجـــ ــي التســـ ــة فـــ ــة إذاعيـــ حلقـــ

 www.zumord.net ، المزيدي 
ــدد( .5 ــة ـفــــ  (13عـــ ــة إذاعيـــ ــالمي والي حلقـــ ــوق العـــ ــة الســـ ــات التجاريـــ ــر عالمـــ ، د.زهيـــ

 www.zumord. net ، المزيدي 
ــة فـــــي  (13عـــــدد( .6 ــة إذاعيـــ ــة  إدارة الحمـــــالتحلقـــ ــر المزيـــــدي االعالنيـــ  ، ، د.زهيـــ

www.zumord. net 
ــة إذاعيـــــة فـــــي  (13عـــــدد( .7 ــة حلقـــ ــدي إدارة االزمـــــات االعالميـــ  ، ، د.زهيـــــر المزيـــ

www.zumord. net 
ــدد( .8 ــي  (13عـــ ــة فـــ ــة إذاعيـــ ــاةويتـســــ حلقـــ ــاط الحيـــ ــدي  ق أنمـــ ــر المزيـــ  ، ، د.زهيـــ

www.zumord. net 
ــدد( .9 ــي  (13عـ ــة إذاعيـــة فـ ــة المؤحلقـ ــكيل وبنـــاء الهويـ ـ تشـ ــدي ية سـسـ ــر المزيـ  ، ، د.زهيـ

www.zumord. net 
 

 

http://www.dupont.com/
http://www.calvert.com/


زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  160  

 

 المراجع العربية 

 كتب للمؤلف 

 

 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  161  

 

 

 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زهير منصور المزيدي  د. –  إستكشاف القيم  163  

 

   المؤلف في سطور   
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 المواقع االلكترونية: 

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 :APPSتطبيقات 

  APP)زهير المزيدي(     
 

 

 الشهادات العلمية: 

   1978البكالوريوس الواليات المتحدة االمريكية 

  2007 الدكتوراه ،1980الماجستير الواليات المتحدة االمريكية 

 الخبرة: سنوات 

لها على نطاق والتسويق التوعوية  القيميةاالعالنية التجارية و عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي.

 العملية: الخبرات 

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
mailto:zumord123@gmail.com
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 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في  .5
 2000 لالستشاراتالعرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 .2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9

 بريطانيا وأميركا والكويت.. محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشـــروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشـــكيل مجلس بعضـــوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
المـشروع ـضمن  ، أـشادت ملكة الـسويد بنتائج 2005-1999المدني ومؤـسـسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.
مشــروع " وقف األرشــيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في الســودان، لنقل خبراتنا في تدشــين وإدارة   -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
ــوق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه  -3 ــما" ســ مشــــروع "ســ

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
مشـــروع "ســـمر" ســـوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء   -4

ن ومـفاهيـمه، ال ـحافـظا فقط، عبر برـنامج أدرـناه دولـيا بعنوان "تحوـيل القيم  ـبالـحافظ كي يكون مشـــــغال لقيم القرآ
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنســـانية عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي بشـــكل   100مشـــروع )تأملت(، عبر   -5
 تمخضت عن أربعة كتب الكترونية. أسبوعي، والتي

مؤســســة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشــاريع تمكين   1986مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

ات   -7 ـس ترك مع جامعات ومؤـس ـسات توقيع عـشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المـش المجتمع المدني ومؤـس
تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤســــســــة العربية للقيم  

 المجتمعية.
 
 : القيمية  االستشارات في مجال 

 الكويت 1999لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات مستشار  .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
 2009مستشار مبرة طريق االيمان  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا  ةمستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لإلدار  .6

 

 : الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية الن اإلع جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010براند( البريطانية عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر  .5
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جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6
 التسوق األمريكية.

 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية: 

الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق أبرزها القيمي( اإلعالن )من الجوائز الدولية في مجال  على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 ةإعالنيمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 ، ورئيس لجنة االعالم المجتمعيمؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالنعضو   .3
 2013زة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت قلد جائ .4

 

 المؤلفات: 

  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013مؤشر االدراك والقيم  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9

 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018القيم عبر مناهج التعليم برمجة  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمده،  .15
اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  تمدار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985ة للتعليم التطبيقي والتدريب العام
مؤسسة الكويت   -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي، للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .19
 .1994نين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم القوا .20
 2006التسويق بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
  2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013التجارية في التأثير على القيم العالمات  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن  .28
 2018تحويل الكتاب المقروء لمنتجات  .29
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 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018الحياة نماذج من أنماط بناء القيم في  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسبح بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة التكامل  .38
 عية، الكويت، المؤسسة العربية للقيم المجتم2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية  .41
 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد  .44

 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية: 

 إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة.ساعة  600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 االستشارات: في مجال 

 الكويت.  -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 طر، وقناة الرسالة في السعودية. في ق 1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002القابضة  ةالمواسا مستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .9

 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(  IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006لشركة االمتياز لالستثمار  التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
   2007 الكويت،تجارة وصناعة  التجاري، غرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13
 2009مستشار وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي  .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركيةا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .17
 2011مستشار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع  .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع   .19
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